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przeciw rozmowom' USA, Anglii i rancii w spra- y 'I ,jIM",@-EI!! 

wie podniesienia produkcji przemysłu niemiec- ~ 
kiego - wbrew uchwalom poczdamskim Atllee " 

LONDYN PAJ?, Dnia 21 :-ierp !la, rzecz I z Paryża, z których wynika, że uW:lża skiej, będą miały charakter probny, dOI ~ '.' 
11 'k P , Off' t' d 'I' Z' . oL .. Ik' d v . pra" 'te czasu przedyslrutowania ich .'rzez f'trle., , ,~Ol WYN. W ~Oł.i.ICII do.'bl'l,'c pO. lll;f7~o.rmo~ I' ' oreIgn Ice s Wier ZI, Ze ze WIąZ SIę lam, IZ wsze Je ec,l Zje \V s w" -, I' • t j d, bl " h 
ku Radzieckieg'o wpiynęła nota, protes- przyszłego poziomu przemyslu niemic::- ministrów spraw zaO'ranicznych eztel'ech '".nyc l, wler Z'I' IZ, w Cłą?U na" .SZ~C 

- d' Inoc r t ,'" dni ZW013nc zostall!e posledzen:e gabme tu,,'ąca przeciwko rozmowom trzech mo- kiego uzgodnione na konferencji lon yn- a s w. t , '. k' ł l l d ' 
li Jryty JS lego w pe nym S.\ a 71e. 

carstw IV sprawie poziomu przeniysłu Konserwalywny "Dail) t\o1<1:I" , kióry 
,iemieckiego i przyszłości zagłębia · Ruh- \\- środę podał wiadomość, iż premier 
ry. AttlC:'e zamierza ustąpić, Z :l I11IC:' ścil 've 

.rak podkreśla agencja Reutera, londYl1 
.,je kola dyplol1lalyczn(' lI\\'ażają, że do 
niosły wpływ jatd z pewnością wywrze 
łota radziecka na narady trzech mo
~arstw, może wyrazić się w tym, że dele 
:raci Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczo 
~ych i Francji, rozpoczynając piątkowe 
"OZII10\\ y, będą musieli zająć si9 jako 
'~dnYIl1 z pierwszych problemów kwe
.ti,) , czy nie należy wstrzymać się z cało 
~sziaHem ich akcji Jo Iis10pada. 

Agencja Reutera zaznacza następnie, 
żp nota radziecka otrzymana w Londynie 
wyra i.a pogląd, że, kwestię poziomu p'ze 
myslu njAm. i przyszłości zagl"bia Ruhry I 

należy rozstrz.ygnąć jedynie drogą roz
mów czterec~ mocarstw. W praktyce -

Czarodziejska sztuczka amerykańska % odszk odowaniami wojennymi Niemiec. 

czwartek wiadomość, źe \\' picrw~zjIr' ty 
p'odnill \\ rześnia zajdą dol11o~le zmi,my 
~\' rządzie bryty jskil11. 

De Gaulle działa 
PARYŻ PAP. KUl1litd \\ ~ kOl1<lw-

I
cz~' .. Zjediloczcilia Narodu fnlll Cll<;kic!o" 
(partii gCłl, de , Galllle'a) podał w środę 
wieczorem do wiad o lłloś,: J. że wy8J1lli~ 
własnych kalld'ydatów w czaSie wybo· 
rów do włarlz samorządu tcrrtorjalue 
gQ, ~tórc odbc'da "iG w paźd"iernikll, 

dodaje agencja Reute,ra - oznaczałoby Ak ' ł ł · I· dl A I·· d 
to, że dyskusje trzeba będzie prawdopo- mery a wslrzyma a wyp alę POZVCZii:l! a ,ag II - W' o .. 
dO,bnie odroczyć do ~ebrania rady minis- weł za angielskie zarzqdzenia ochraniajqce fu.nta 
tro\~ spra\\~ za?raOlcznych w Londynie LONDYN PAP. Z kół dobrze pOinfor-/ Zjednoczonych obawą, że krok rządu bry I LONDYN PAP, Brytyjski minister skarbu 
W lIstopadzIe bl. , mowanych donoszą, że Stany ZJ'ednoczo- tyjskiego zmniejszy w znacznym stopniu Hugh Dalton w przemó· 

wieniu radiowym wygło, 
LONDYN PAP, Zastan!nvhjąc się ja, n~ w odpowiedzi n.a zawiesz~~ie komver eks~ort ame~ykański, co może spowodo-. szonym wczorai wieczo. 

kie stanowisko zajmie Francja wobec I)ro ~JJ fUk~ta postakn~wkJ!Y. zamrozlc .:-esztę po wac kryzys w Ameryce. rem. udzielił szeregu wy, 
t t ZSRR L d . . \" . zycz I al11ery ans lej dla AnglII. Zamro W t t· \17' 11 B j • J"a"nl'en' w zWl'azku z (l ' 'es u w on yl1le I 'Yaszyngtome ' n sum kt'r A l' . ł i ym same rzeczy 'V le <a l'ylal1la " . . k ". zo a a, o ą ng la zamIerza a po " ,. świadczeniem rządu 
przecIw o lo~wynsklm iozmowom trzech, jąć w ciągu najbliższych paru tygodni, będZIe musIała pokrywa c wydatkI na za- chwilowym zawieszenit 
na temat ~oziomu pfzemyS~u nie"!ie~ki~-I wynosi ~oo milionów dolarów. W ~a- kupy żywności i surowców z własnych konwersji funtów szleI, 
go, agenCja Reutera cytuje domesJellta szyngtome tłumaczą tę decyzję Stanow rezerw złota. lingów' na dolary. Na me 
---- cy tego zarządzenia OS(1 , 

C ód ·ila h 
, by które otrzymują fun1j 

szt. w wyniku transakci 
Hugh Dalton handlowych z Anglią lul 

też w wyniku transakcji dokonywanych za, 
granicą nie będą miały, jak dotychczas .pra· 
wa do wymiany ich na dolary. Zasada ta nie 
dotyczy jedynie t, zw, kont amerykai'lskicll. 
Ponadto funt szterling będzie mógł być nad~l 
swobodnie wymieniany na wiele innych walut 

~tanowi jedną nierozerwalną całość - oświadczył francuski 
, minister gospodarki narodowej Andre P ilip 

Minister Daltoll wyj~śnił, że Anglia została 
zmuszona do 'Podjęcia powyższej decyzji wo
bec coraz bardziej wzrastającego braku do
larów na całym świecie, Minister zaznaczył, 
że od chwili jego niedawnego przemówienia 
w Izbie Gmin, brytyjskie zapasy dolarów ule. 
gły jeszcze dalszemu zmniejszeniu, Od.1 sierp 
nia skarb brytyjski wypłacił 242 miliony do. 
larów; Mówca podkreślił, iż rząd J>ędzie się 
starał nie dopuśCić do tego, by flint szterling 

PARY! PAP, - W związku z podpisaniem 
110IOzumienia w sprawie francusko ' polskie
go układu lwndlowego - francl/ski minister 
gospodarki narodowej Andre Philip w wy-

' wiadzie, udzielonym paryskiemu koresponden 
towj PAP MieC'lysławowi Bibrowskie.mu -
Jświadczył: 

"Opracowg/iśmy nie tylko r~czny układ 
handlowy między Polską a Francją, lecz usla
liliśmy również zasady. na których oparte 
zostaną trwałe stosunki handlowe między , 
naszymi krajami. 

Oprócz układu lOcznegouzgodniIiśmy pod 
stawy układu wieloletniego. Rokowania w 
sprawie tego układu wkrótce się rozpocznq. 

Jestem ogromnie rad, że wysiłki nasze za' 
kończyły się pomyślnie .. • Stanowi to jeszcze 
jeden dowód, że Europa Wschodnia i Zachod
nia stanowi jedną całość, połączoną wzaje
mnymi więzami gospodarczymi, polityczny
mi i duchowymi." 

W odpowiedzi na pytania korespond!lnta, 
minister Andre Philip zaznaczył, że układ 
handlowy wzmocni jeszcze bardziej tradycyj
ną przyjaźń polsko - frąncus~ą, Mini~ter Phi, 
lip wyraził przekonallię, że dalsze rokowania 
zakol1czą się w niedluwm czasie podpisaniem 
wieloletniego uklaclu handlowego i układu fi
nansowego, 

W końcu minister ' Phiilp oświadczył: _ 

" . ~ .. 

• 

"Proszę przekazać najserdeczniejsze ży-
czenia Polsce. która się dŻ'lviga do nowego 
życia, Polslw, która uległa tak wielkim znisz
czeniom, dokonywuje cudów w pracy nad 
swą odbudowq, Wiemy o tym i podziwiamy 
wysilek narodu polskieno, Polska, podobnie 
jak Francja, znajduje się w obliczu skompli-

kowanycl1 problej1lów, Jestem przekonW!y:. że 
wszelkie tIlldnosci zostaną przezwyclęzonc, 
a odbudowa kraju odbywać się bedzie w jesz 
cze bardziej przyś[!ieszonym tempie, Pragnę za 
znaczyć, że byłbym bardzo rad osobiście za· 
poznać się z postępami odbtldo\'"y Polski, któ
rą zwiedziłem przed 10 laty: 

Bra [ leba pr7.4§tał być walutą mocną. , 
Postanowienie rządu brytyjskiego - powie 

R ' d- ., d d· k hl b 100 dział Dalton - wywoła poważne zaburzenia aUla ler wyrazI zgo ę na po yz ę 'ce,ny c e a o 0/0 w Anglii i może doprowadzić do przerwania 
PARYZ PAP, Nad życiem gOSPodar-1 siły we FrancJ'j przeciętnie 80 milionów napływu towarów do Wielkiej Brytanii. Tym 

niemniej postanowienie to było nieuniknione, 
czym Francji zaciążył brak zboża. Ceny kwintali zboża, a w roku 1946 wynio'lły w dalszym ciągu swego przemówienia Dal. 
chleba zostały oficjalnie podwyższone o one 67 milionów kwintali. ton zapowiedział, iż Wielka Brytania wobec 
100 proc. Rząd rozważa propozycje za- Na ostatnim posiedzeniu rady n1InIS- zmienionej sytuacji, będzie musiała zrewido. 
mykania .P!eka~ni n~ 2. dni t~godniowo, trów, minister aprowizacji, powoluj~c wać dotychczasowe umowy z wieloma kraja
aby z~n~eJszyc ~P?ZYCl~ zboz~; . Prasa się na Ltchwaly konO'resll SFI0 domafTał mi. Wielka Brytania zmuszona będzie równie~ 
przewIduje zmmeJszeme raCJI chleba . i , '. b " .'.. ": wprowadzić 'dalsze zmniejszenie racji żywno
dziennie do t 50 gramów. Ministerstwo Się pełnomocl1Ictwa do rekWIZYCJI zboza, ściowych, by wyrównać deficyt międl'! imp~ 
rohlictwa liczy się Z tym, że zbiory \V lecz wniosek jego nie został przyjęty. tern, a eksportem, M?wca zap,0':Vie~ział ogł~. 
b·· k' l' " 33 m'lion/w' Jak wiadomo Ramadier prz~d kilkusz~,Dle przez "poszczegolnych nUDlstro,,: w na~. 
le~. ro. U me , prze ~l oczą, , I ).: I " , , ' ',' , bhzszych dnIach szczegołowvch planow real!

~\ l~t,ah, Dla oner.JtaC]1 naJez~ .zaznacz) c, dnIaolI odrzucJ! pro pOZy Clę podw) Z"I plal zacji pronrilmu przedstawionego przez rząd 
ze \\' Jatach 1930 1939 zDlory wyno- o 10 proc. ' w parlamencie. 

. 
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w za 
I złonko'Vie "WINu i "AkcJI Z~~ 

zu żali 
prz siali być panami we 

- A co znaczv zdanie, dotyczące dezercji 

z wojska spowodowanej w dwżej mierze prz€l!I 
propagandę akcji "Z"? A co znaczą 'IPi:sy of e 

cerów według naz"lisk? Rótne adnotacje przy 
nazwiskach? Jakiemu celowi służyły d.one O 

projektowanej zmianie dyslokacji pewnej dy 
wizji? 

Tumanowicz - w odpowiedziach - kła
dzie pozostawienie takich in!ormacjt w SplO' 

wOzdaniach - na karb swojej nieuwagi. 

nciUS 
własnym domu 

LO~ DYN PAP. - "I) IlIv WOJl,E!r" W uroi ~l,,( h. "D,lily '''''lrkpr'' pr?ewirluie, że IJankie, I h) zapewnienia, że ''''i elka Brytania nie na 
l"kule pl. "Nit- !l/(( 111".(, i 11 all \ 1111-8111,,.'1" rzy MII ... r\k'lńRCY pl~pdslawią Lo\ld~"lO vi os' wiąże stosunków hOlndlowych na s7eroką ska
rJ[Z~I)(IU1Inl, 7.(,' UIlItI,I,'1 "llyd,-, 7dJ'(Jnll1f1lko- trf', witl~lnkl. Tre';c tlth warlllll,ów poci,,) jUż I~ zt' Zwią1;k·iem Radzieckim bez uprzedniego 
w,d II i",dil " '1., W \'v',h/)IHfldnil', i.~ lląlf ome- [l,tll,nvi IlIylyj,l,ie.lll\l CI,lyloll pou('?,as os l-jt- pOfOlumienia się z.,''''ilszyngLonem. 
J)'l.-alhlli flit' wull«{[/jl' AJlylii liCI/y/ hl/liCl.,/CJ' nl(" j konf!'fPIH ii, odbył! j '/. CI ipP'Ł'!'n. Cbylon W konkluzji "Daily Vvork!'r" 1.a7nilCZa, ze 

.",'j POIl,!)1 . Snyil,·j' podl.r,·~lil iedn.'!.., 'i_e Icli.ijUdt ud ""'It'I kil' j Blylilllii: \'\Iall Street ZI111erza do opanowania Wielkiej 
Virl!..a ~I; 1,'/11.1 IIIUZ,- ]J"diqt·,t .. tI_Iłli11 o pr,- aj Otwill.:itI 1l11pl'1111l1l fil)tvjsldego dla Brytanii. 

ARADY GOSPODARCZE 
aktywu Sl i PPR 

.zn'1.kp' "PI YW'lill\'Cl! hankilrh alllPI) !.. all- IMndlu ;lTnel vkan~kic.>go, Konserwatywny "Evening Stalldard" docho-

Zarząd Wojcw(,dzki S. L on·l Ko 
mite.t W~.jewtlllzki PPR w ł.odzi po
lają do wiadomości, iż dnia 24 siu
llJ1ia br. o() gOll,l. lO·ej rallo oobętlą 
się. Narauy (io,"puuaNl.e Aktywn 
wie,illkicJ:o członków SI: i PPR z II
dz,iałem wzed. tawicicli wla,d'l Wo.ie 
\Y6dzkich w lI:lliII;PU'i"cy(;h !PO", ia-

tar Johnson-Gro.myko 
zakończyłO sie wycofallie.. whiłskll .rzez delerata USA 

I 
iii 

ach: Ł()OŻ. BRIUI~Y. ł.A:K. 

Zarza'd Wo.ieWtiodzki 
Stllonn ictw.\ Lndo,,\ ~)!;O. 

L Komitet Wł)jew·ód.zki 
Polskie,i Partii Roholnk,ze.i. 

DYREKCJA GIMNAZ,IUM PRZEMYSł.. 

przy PabianickIm 1'1LPmyśl.e Chemiczn, 
IV PabJa.nlcadl, ul. Roli-Zymit:rsldego 5 

LONDYN (OJJ'!. wł.) Z NowegO J(Jrkll demo 
S2(1, iż na W,-,ZUl(,jS2YUl pllsie.d~l3n!\1 J(JzPQlry 
wano spraNe pr:.yjecl w poczet członków 

ONZ Wluch, Austrii, flllmnu;i, Bulgorii l V!fł

gier. Pro;b,ł W"gier z'hlala odrzu,,:ona n d.:l 
tek sprzeciwu Sl"nów Zjednoczonych t wstrzy 
m(J'uia się od \l!osfJvlIlnia 9 innyc'h c210nków 
Rod'{ za wyjq:kiom ZSRR . zaś prnśba lVlocł. 
i AuslrU zCslola OdlZ\lC.,llU DL1 5kul k ,"~I(l 

ddegato lodz!eckiego. Na tym tle dos~lo do 
konfliktu między Johnsonem (St. ?iednoczon~), 
klór.y oswiadczyl. ii rzad iego wrdes;" na p'" 

lz~de]( dzienn y Zqromad~enia Og61nego 'sprc 
wy przYiecia wymienionych państw do O'NZ, 
a Gromyką (ZSRR), który w odpowiedzi na 

... ypod J ohnsolla oświadczy!. iż "Zgroma :lre-
ni. Ogólne samo zadecyduje j.ak postąpić % 

b .... tlllOwnylll wnioskiem delegata ameryiroń 
IIklego". Po tym wystapieniu Gromykt i ~'cry 
I'{Kowanlu przez delegata Polski wniosku (T

merykańskiego, u!!iluiacego przenucić na 
Zgromadzenie Ogólne prerogatyw Rady !Jez 
pieczenstwa. JohnsoJl cofnąl swoje popr%ed_ 
hl. o5wiodczenie. 

Państwowe Zakłady 
po§zukują 

Przemysłu Bawełnianego Nr 11 

7ilwiad.,mia. 

że egza~~.iIlY Wjlępne odbędą się duia 
26 sierpnia 1947 T. o !Jodr.. 8 w lokalu 

gimnazJum. 

wykwalifikowallyth tkaczy-czek, przadek, ,rttwi
jaczek, maszyulstów, .łektromłnterów, ślusarzy 
oraz u c z • i ł w la t k a II i. I ~ r z , II z a I R i e. 

Podania o przyj~('ie p1Zyjmllje ('od'lipn

nie spkrelurial s·"I,oly. 

z g ł O S Z e 1] i a w Wydziale Personalnym 
Łód~, Rzgowslm ~fl/28. 

37 

\Vsj)illali ;o;ię coraz wy/e,l, Było nif'- D\;,ll. Zll11CJt '1 lliebie pła~7. z. P(Jpa
~'ykle ci<;żko. (-In'cll poc/ml f',)(icl i dOE\lal I trzy! 11\\ ~li.llit' 11~ QlIl'ILl, klórr 'kdzia/ 

z plecaka tablicz.k'<'\c7.cku];ldy. Nitrale· Il~ zie-1lJj I. 0].JllS7.C7oną 113 Iwl:.II1a'dl rd'o
ksis żut cl.erst\\'\' 1\:1\\ alek chleba . ~I.li "'ą. 
\V milczenilJ. J)od llirili, \V dolinie, bylo - CZY ..:lIor.l'? - 7.apvti'lł \Vic.~niak, 
\,·icl(1ć~ZOSE·. ])0 jd(')J'ej {lU C 1.::1 .. II d,o eza- - - LlYilu,illllliei, ZlJpełnie zdr{J\v. lil~li -
:11 lItkIlCh: ci ęl,;t n')\\'k i oraz jcc;]lał~; \\"0- Zi lak 7.\\ykle (ldpoczywajn •. 
Z3'· Pod wieczór 7,acz<;li SeollOuzi6 \\ dM. Qncll podniósł g.lo\\'\; i z:lpylal. ulacle 
QlIcll ZJllcc7,ył s ię pUrląd.nie. RalJY Z:l- go za[r7YIl1:l1i Soię, 
~zph' mu dokuczać. _ T3~c1/it:I11Y in 1I0CO\\ ać . .Tulf{) \\ ;o;ZY-
Gd~' ścicll1niało. byli prawic .ill% kolo Mko sip wy.ia~l1i. Na szosie uuźo Wło

,zosy, Dcn 'l.all'7,Yl1lQł się w ni('wi::lkiJl1 chów. Trzeba c7.ekać. 
yęstYIl1 lasku. Qllcll jJo!ol:Ył ~h' 1<1111, gdzie . ieJział. 

{Jlll,lil Rit; \lo' llłi'l"iil.~7, -j zaslli\'ł. \V ~Ia~ l<1 

lIilll 7a\qlJ~t rówllic;i; Nilraleksis. 
Nagle Ql!('H (1lWUlit ;;;ic;, Jasno świc.::il 

IW nil.:bie purpul'OW}' bit·ż~'c. Anglik po
I.'z1I1, że co:' się la/o. J~oze.ir7.a/ si.; do
kola. ,zlil,alą' DCl.) 111:1 .j Iralek;;i'i<l ak 
jlli. ~··o lIie hyło{). J)ell''l znikł rÓwllież. Przy 
S7/0 nlll Iła m~ ś1. ;.(t~ Grecy gO por7.lI(ili. 
Po li lli (l'I'Ił sil' z 1,itllll. WlellJ t!'ka/.ał się 
w Im~akA cl l Nilralcksis, 

- Wł\)si sa jllż 11l)U bokiclll - s7.cpll~l 
Irwożnie. 

- Ou.7"ic? 
- TLI, na dole. Proióizę poslll.:1!ać. 
Qllell za~I,1J.t naslllc1!i\\'a~, Rzecz) wiś

cie. 1I,"'hs7.i'lł wyrazl1Je ohce g-ło. y j 
. 'miecll. W'srrzYlllał oclld€ch, 

- A gdZie Dells? - \\ ykrztllsiL 

- Ollilerwllje W/oohó,,' - po\\'iedzi.1ł 
Nitralek"il'l. 

- Dlacl.e~o slerczymy tli? 
- go t'lI jt!8[ lIa,ibe/.piec'zlIiei. Nic nam 

IIj\ł g.ro,d, o ile h?'d7.iemy sieJzieć ckho. 
Que-II Qurtlcll()~'o ,ięR'nął po rewolwer. 

Rewolwerll lIie było. 
- Dell!; zabrał Colla - zakonmniko

d7i do wniosku, że lik/ad finansowy ang1n-,ltl1e
ri 11 <lll ski doprowadził do tego, że Wiplkn Bry
(ania slo/a się 2ubożo/ym klientem wuio SI!. 
])ja. Waszyngton wezw! Anglię do złożenia 
sprawoldania ze swej polityki wewnętrznej. 

Oznana to, że Anglicy przestali być panam) 
we wlasJl}m clomu. 

Komitety ludowe w Greci! 
BELGRAD PAP. - R07.g10śnia s7.tabu ge

Ilt'rdlnego powstańców greckich podliła w 
dniu 21 bm. że armia demokralyc1.na wprowa 
dzu liOJllilely ludowe, wybrane pr7.P7 obywa
leli, w I'ClŻclYIIl mie.kie i wsi na terf'nuch wy
zwolonych przez powstańców. Jednoc7esn1e 
w każdej miPjsGowości powoływane ą gene
ralne 7grol7l(l(lzl'ni(/ o/JywaleJi, które będą zbie 
rat się co tlzy mi./'si<)CI' i będq posiadać prac 
"() /lllIIlowuJ/hl I/lUfle/lItów koidego ~złonkt1 
komitt'lów lur/owych. 

ZABAWA LUDOWA 
Kumisjil J~ultllr<llno _ Oświatowa Wyd7iału 

ProPCiCjćll1l1 Y .K.L. P.l'.R: zaprasza wszystkich 
CZłOJ11,(JW pilItii i symjJaLyków na 

WIHKĄ ZABAWĘ LUDOWĄ 

która odbędzie się w parku i salach Domu Prc; 
pa!)dntly przy ul. Piotrkowskiej Nr. 262 od 
godz. lO-ej do 22-ej. 

W progrdwie: występy łódzkich zespołów 
świell icowych, loteria fantowa, niespodzianki. 

Dochód 'I. zabawy przeznaczony jest na akcj~ 
kuIl11l1tlno-oświatową robotników. 

UWAGA: Grać będ.,ą trzy orkiestry, 
W,tęp 70 zł. 

M()\\, ie: o tychJ które były w pleca
kll. 

. ie. nie brałem, - odpowiedział 
Nitrakksi .. - To za'brał Deus. Jak pan 
myśl i'? 

- Sk::(d 1110?:(" wiedzieć? Pewnie, ze 
to OJl. Colt nie hył nabity. 

- To Z Jli'lcz-y, że my marny rewoh,'er, 
n on - Ita boje - cicho zaśmiał się Nitra 
leksis. 

- Jak 'Pan odhierze je teraz od njp'~o? 
- Nie trzeba l1111 Itic mÓWlC. Może 

prl.e~traSzrć ie, 1 uciec ou na". Ale po
tem he:uzie skrada! się za nami i w no
cy zarżnie nas· jak prosiaków. Nie trze ..... 
ba I1llJ nic 111ó\"i(;. \Vsz-ak nie wie, kt-o 
ma rewolwer . 

- A co ten sY1l1patyczny chłopaczek 
wbi teraz? - zapytał Qllell. 

- .fuż p{)\\'icdziałcm - obscrwlde Wł{) 
hów. Milsi tli pr\,dko wrĆlci":. To moro~ 

wy chłopie" jeśli lias nie zahi.ie. 
Gł0'3" \i\'łochów stawały'się coraz wY 

raźniej,sze. Qllell 11Ió~t na,,'et odróźnić 
poszczcg-ólJlc sło\\'a, 

Nag-Ie w krzakach zjawił sip' Deus, Uś
miechał "jc szeroko, 

- '1'11 trzeBa przeno(()"'ać - powie- CZllł się niellohrze. Nic lirł Zll1ę":ZOIlY . 
dzi~t Nitraleksisowi. ale ,calle ciało :-:!ra.sz,llie ciążyjo. Prilel. 

- Czy nie warto by!{)l)y prr.cjś(; przez chwilo patrzył \\' zielni\', sam je nie spo 
IlZOS~ teraz? Przecie~~ to pod noscm - sb'ze-gl, kiedy 'l.asnąl. 

wał Ureko\\'i, 
- Nie. to ja 

u·olli(;, ale nie 
IrIllie. 

JI;O zabrał,em. Chciał to '- \\'lochów ni.e dużo. Nie ma czego 
zdąiył. Niech będzie lJ sic; ohawiać. no ra'na będzipmv mieli Spo 

kój, Pan rozllmie, co oni S!:adaia.'? .... - za
pyLcd Ni tnl1eksisa. 

Nitrilleksis ]l<J!cpm wskaz,1ł na polrskll- Dells i Nitraleksi~ \\'cial, cl.ckHli, ob-
jocą w s\\'ictle kfli'życa hi€l 8Z0S,V. ser\\'IJjilC z- podclha jedf'1J t11'l1~ic~(1. Każ-

- Nie! a:ioierw tr,>"eh,1 zbadać. czy dy chciat. ahy drll.\:-i ]l()!f)i:~ I . j·r pil'!'\\'-
.d.u.io-_~u:..szw(}_da lsię: Wlochóvt! szy. Wresl,cie ])elU~ Hl'acił >:lerph\.\ ość, 

\ 

Qllell namacał w n1ecaku nahoje. Nic 
7.llet lazł ich r(\wll ież. 

- Pan zahra ł nahoje? -
IraJek"-lsa . 

- B~rly W rewolwerze. 

- Nic. nip roz-IIJldetll. Jeżeli nie 'I11(1JUy 

zapYlał Ni- Cle~o "-i(; Obd\\'iać, to 1110żcm.\- znów za
snąć. 

(D. c. no) 

• 
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w rad m zczań kim 
Dyźury aptek 

D) żur n~)(ny pl'!ni apt€I\a "mg-r. 
Sp.::;za" prz_ ul. Limanowski,pgo 2. 

TeJefony 
Str;:lż PożRrna Nr. JO 
PPR lr . 35 
PPS 1r. 74 

Stacja Kole-jowa ~r. :;8 
StaJ'OI."'!wn Powiat(1\\'e 
P. U, B. P. Nr: J I 
Pol6kie Radio Nr. 15. 

f r , g I 

\V !t/tym br. (1 ,(\ terellie m. l(adol1ls~a ,7,cze~ól n.\' ch instj-tllcli po\,.iat"\\fvcf-t· 
zawill.zał sic kOlpitct hlldo\\'y '.no,rowej p()\\'. Rad~' , i1rodo\\'ej. orz:ani..:?c.i i mln 
\\. i polskiej, które~() prze,,;ol!niczucrm dzieżo" reb. Samopomocy Chłopsk i t,.1, ad 
ieRt ob. inż . .la\V{)r. Poza Ivm w skłCid lIliJlifltradi itp. 
komitetll \\'Chodzą przedstawicie le po- Dotychqils odbyt{) trzy nositdZŁ'T!i1. 
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P i o·n i et s ka d z i a.ł a I n ość Z W M u 
Radomska 7nnjdllJ~ sit' dwie oJ1że wsic: aktlJalna. . 

W odlcgło~ci trzech kilometrów od I czlollkr'l\\'. sprawa elektr 'flka~ii !>taL, 'ile 

RO~\\'idlOWY i Mloclz(}wy. \71/ rohll JJhie" Z.WM ul'z"cłzlł cały 1izere.: imprez do 
. (dym mieiizkat'tcy ich poczoli czynić Sla- chodQ",ych. przeznaczalac ' z ni h pienin
rani~ {) zelektryfikowanie ich >iieclzib, (lle dze na kO!lł.ty zwlazane 7. injol'ali\C ,i~\l1i. 
P0f11 i rnO n:Jjs7.c7erszych cll'ci, a Jllałej a~\ Dzięki akt~",:nQŚci ZWM i ,,1'Gzrll~za' 

Ki 1\ CI l tywllości. 's prawa elektryfikacji leżałd od nęmu" O/'ZC3.7. jego członków -- miejscłl-
·1V\.I€j~cow€ kino Wolność" w 'wietla ło~ie~ a7: do .roku bieżącego. . WelJ!l~ Komlte.towi Elektryfl!(~c~'.i~el!'-u! ;V 

. . .. ". . . \~ rokiJ bIC;i.ąCVIIl. kleu~' tn w \\'I()- chWIli obecneJ Prze'prowadza SIę ;\lZ h",~ 
fllm prorlukc.11 pol. klej p. t. "Ada to Ule serlll'ych miesi'f:'cacli IlCl terel1i~ \,;yże,i wy eleld\'r"Yuą do w. l, a w orr.yszłym tnie-
wypiłcfa". Początek seansów o godz. mienionej \\'i;i J)o\\'f;tala silna or~llnizac.ia I slącll przeprowarlzQne zostilnl! ifl'talw~je 
17 i 19. młodzi,żowa ZWM, licząca pOllad jO w zabudmv3ninch ~o~nortMcz~·ch. . 

Zbi6rk ulicz w Gid Adres Rerlakcji i Administracji: ulica I 
ł«()~Cil l"zki Nr. 13. Godziny przyjęć 10-\ \V dlllJJ ]7 sie rpllia hr. w Gidiach prZe- Zbiórka pnwyż~za dała 8.0n złot ,\'ch. 
14. Tel. Nr. 12 j)ro~v(id7.ollo zhiórk.ę uliczna" ce:el11 zc!o, k~ór~ t~ k~'otę przeznac~o~o na I~rz~dze: 

. b~:cJ.a pewl1eg~) )lInUU"Z!1 Jle1 llOŁrzt:oy J11e \\vletl1cy przy wyzeJ wynnenlonCJ 
--- mIeJscowej s7.koły PO\\ "zec1l1lcj. stkoJe. , 
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wiązkOwcy obradują w Radomsku 
tV dniu J3 slerpnla br. w lokal~l Pow, Rady I tensywnie. Najlepszym te90 dowodem są pro.! Spra.wa ekwiwalentu za kartki żyv)nościo-

'lw. Zaw. w Radomsku odbyła się konferencja tokóły. których ostatnio sporzq;ózóno 170 w we przedstawia się nastepujaco' na dniach 
wfizystkich' Zarządów Oddzi'alów Zw, Zawod. na'szym terenIe, zOstanIe podpisana umowa dla wlókniarzy. 
i Rad Zakładowych wiekszych lirm, z przed. Następnie przemówi! ob. Grodecki, który Zosta~!: wiec zraalizowone w~r6~an,!e z za
stawIcielami OKZZ z ŁOdzi: vice-przew<'cir,i_ 
.::zqcvm Gr·a deckim i ob, Ba,rtosikiem na CZG· 

.e. ---
1(,., {erencJę zagon przewodniczqcy PR2Z 

l'! R.,domsktl ob. OstałQwski Al?ksander. -
Pc",'iatowa Rada Zw. Zaw. w Radomsku od 

poczatku istnlen!a Lalatwia wszystkie sprawy 
pOazczpgólnych Oddziałów Zw. Zaw. Chcie_ 
Ii~m prace podzieltić na oddziały, ołe nfe tJ· 

ialo sie". "Wszelkie interwencje jak przyje. 
ct~ dn pracy, zwolnienia, urlopy, wczasy i :n-
11t; 50, załatwiane przez PRZZ 7.0 ws :yslk!? 0.:1· 
.:!.ziAly. Dotychczas załatwiliśmy !oprawy po
lad 2000 członków. 

. Inłerweniowaliśmy równlEl'ż "I'! -prawllch 
'!n't"'szkcmiowych. i innych.. 

o4powlednto naświetlił obecny stan gospodar ległosc!. Rekompensate za Ziemniaki otrzy-
czy. -- - mają WS7.yscy w ntedh .. qlm czas!..:, 

Reasumujac to wszystko - mówił tow. Gro ... "HiIIEHyzm lLis tylko znIszczył kraj. ale 
d.cki - doszliśmy do wniosku, że musimy zdeprawował dusze wi .. lu ludzi. Dzi.iaj je~z
sobie sami pomóc. - Nie chcemy pracować cze hieny pĆl5k~rsld " utrudntajq ncrm 2:yote, 
dla swolch kopi!alistów. _ 'Ole tymbardziej Klasa pracująca musi brać u d!!:i al w kontroli 
dla: zagranicznych, Przed wojnq bylo wszyst. cen. aby nie p~zwolić spl!~ulanjom zemwcrć 
ki b . d I I dl . . Ob na naszych rodzll18Ch. To tez wolkQ ze lipek -ego w ro , a e n. a IWIata pracy. ec· I I I h k1 loe ą ma .pec a "y e CHa er. 
ny stan jest skutkiem działań wojennych, ale Na zakończ~nte ob, Grad.erck! wymzlł U2-

po dwóch Icrtaoh i tak dość dobrze zagospo- I1oni€ dla Rod Zakładowych i Ot'idz. Zw. Zaw .. 
darowaliśmy sie, Niektóre bran7e przemysłu które pośw!pcajq si~ pracy gpołe-cznej I pra· 
oliqgnl!ly już q nawfI! przewyżizyiy 1',z6d cula aktywni ... co jest gwarancja polllpszenia 
wojenny poziom produkcjt inne jednck nie bytu szerokich mas 6polpczó<lńelwa. Na zakoń-
dociągnęły jeszcze wobec czego;;ą braki. cZ8T1ie obrRd odśpfewnno Rote, 

Konika mili yjn 

l1a których wybrano cztelT ,,·';e. ktńre 
hrda, Pl'2:eIJudo :\'ł\l1e na "sie \\ zor()\\ e. 
Sa to: ,led Ino, SI,hl1i~J'l:\'ce, Kohi01ę '1/' l I
kif l Onhroi.\t. 'ce. Knmitet zap('/l'ilt !'olE' z 
tereMm P()\\'~ ż-szych osiedli. Matl"r ia!y 
ze szkicami w"i, dal1~,'Il1i' zaludn il'r.:l i u· 
~pnlecznien;il przedłOżono do za!Wil'J'( ze 
n1(1 jnSó[anc.iom wyższym. t;i. Kt)]1~;t('[O'.m 
\A, 'oie"'ódzkiel'llu Budowy \\'si VzorQ
\\Tvch. 

'W"zelkie roboty dotYCZ8Ce blldo\vy 
\\'si wZOJO"'ei bed"~ Dro ~'adzone p:}'1 nJ.d
zorem Prezyrliul11 Woj('\\'ód7kie',,'()' Komi
tetu. wskjad którel<o wchodza: ob prof • 
J9:I1f1 J' i ob. J. E'~seJ: Ohecnie l'adOl11szCzań 
ski Komitet Rlldo\\ '~' Polskiei N;;j Wzo
rowej czeka na zatwierdzenie l11atel';ał!1 
JJrze, taneg-o do Wo.iewócizkie ~o Komitetu. 
ażelw iak najprędzej prz'Ys[ąJJić do Pl'a
-c~. i \\'ykOr7.y"t;lć je'l7.cze c1 cpłe dni u
l110 żli \\·ia.ią ce rnbot~· w terenie. 
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Wykrycie maaazynu szabrownika 
Onegdaj Mieiskl Posrerunek MO \'Ii 

Radomsku przeProwadził rewiZję w ll1ie
szkanil1 ob. Nowickieg-·o Ignacego ' Ra
d<Hl1'iku J)fZY tli. Legi,ono", 54, ';,)J"zehy\ya
,iaceg,o obecnie na Zachodzie w SzczeCl11-
k11. 

Podczas re\\'izji znaleziono różne :0:2'1-

brOWRlle rzeczy z Zachodu, jak mahv~y 
do szycia. motocykl, kilka kilimów, meb· 
le. bieliznę. skóry. twarde it'P.-

Wszystko t{) został-o u'kryte przed e
wentualną re wizjl~ na srrychu dom i.!. 

Kontrola sklepów w RadoRlsku 
Społeczna KomISja Kontroli Cen w RE! 

domsku w ostatnich dmach przepro\} 1-
dził'a kontrole sklepów w PO\\'iec;e ra
domszczańskim. 

Stwierdzono, że pomimo wsz:'!lkicil 
O!5trzeżeń I prz~ kłactn:\'ch ka~. \ ' po· 
wiecie panuje jednak dalel chaos w han
dlu. 

PodC?:iJ S kontroli sPOl'u.dzono na ti
renie czterech gromad lO protokółów kar _ 
nych przeważme za sprzedaz mie6'~ i ,·'i 
robów mięsnych \\' dni bezmi< sne, za po
hieraniE' cen pa~k;!r,>klch ] nie\),'v'ti'!",ia
nie cen na snrzedRwane artyk!.Jły. 

PRZZ prowadzi "Konsum". W \e~i6ni br. 0-

vrC'!7.yliśmy zakład rzeźniczo · !ll'.1sarski. który 
;:ęd,:ip nie tyłko źródłem docnodu,,::'19 "~uku
rene:'.; dla sp9!ulantów. W so;rrrwl e pr7.ydzia_ 
ł(lv.rr'go węgla dla mieszkońcó',.· naszego rn:a· 
ata zwróciliśmy się do lut. Ref. Aprow!:ocji 
przy Staro.twie Powiatowym ~t?'em wyjaśn;e· 
!lia I( zdzieln!ctw:l 350 lon W~79'-1, '.) ,zym' zo
!t<:'i~;ny powiadomieni prz.n OKU. Ok02Qlo 
sie. że już niektóre instytucje pobrały węgiel. 
na co zażqdallśmy specjalnego wykazu. 

W dniu 9 ierpnia rb. \\ 'C wsi DZiCPól,! W dniu II sierpnia hr ". pociagu, na zł. NO"'ak Annie, zam. w Kochlo lIcach 
~·m. Dmenin, funkcjonariusze MO. skon- odcinku Radomsko - Kłomnice, przez pow. Kato\\·ice. 
fiskowali nieJegaJna garbarnię, nalcźijC<j funkcjonariu, zy MO. zostal < chwytany * 
do $zpejdy Jana. Sk~nfiskowaJ1e skóry na g(~rący.m .ucnlD~u kradzieży kieszon- W dniu 15 bm. w Radziechowicach l, 
przekazano do CE'ntrall Skupu PrzemysJu kowe.1 :Ta<'ICk! Manan lat 19, za,,;,odowy li Kowalskiego Mariana i Kuśnierza Wia-
Skórzanego w Lodzi. I ~Io.dzle I, ~ar~lleszkały w Warsza.\;·le. WY-, d ys,ł a wa znaleziono mięso, pochodz<łce 

J żel! c'hodzi o Komisję Notowań cen, to 
dotychczas nie ,wywiqzcrła się ona ze swego 
zadan!a. jak równie,ż i Komisja CennIkowa. 
Natomiast Komisja KontrolI cen pracuje in· 

(II 11111'1 " '1" ""',1.,.,.,. " ,·",·"'11 " ,."""",,,1,,1'11"1,,1"1 

lJś".,iechnij sIę 

* zel wymlemony USIłował ukrasc 10,000 z D1elegalnego uboju. 

Ze sport 
W c1niu.24 sierpnia br. 'R'KS ,.Napr7-6d·' habilito\\ ać swoją wysoką porażkę po

wyjeżdża P'o Cz~:stochowy, g-Jzie rO~e- ni esion~ na swym ,terenie pouczas pn-
. przednJego ;;potkRnta wyżeJ wY'11ienio-O'ra d.ecydll;" C" l11ecz piłkl n01.:11 ~i z iv\KS . ,. 

... • ," "".1 .,. .;, nych druzY'n. 
,.Leglon - o we)oscle do k1. .,A Mecz odbę.dzie sie o '2;0 dz. l1-tej ra-

~eclz 7)apowiad~ się. hardw ciekawie, I n~ na ~tadi.ol'1ie mie.i~kim w ·Czę,~tocho· 
gd'Y.z RKS "NaPrzpd" b'(l'dzie chci3ł ue- w'e przy ulICY Pułaskiego . 

Nowe ceny na artykuły spożywcze 
Cena hurtowo za IDO kilogramów 

Mąka ży1nio 90-procentowa 3250 Mqkct pszenna aD-procentowa 
Cena 

Mąk<l żytnia 90·procentowa 38 
l'4ąka pszenno aD-procentowa 70 
Chleb żytni z mqkl gO·procentowej 32 
Chleb pszenny z 'mqki BO-procentowej 64 
Bułki 60 gr. z ma~i pszen·nej BO-proc, 80 
POlędwica wolowa 240 
Mię~o wolowe bez kości 210 
Mięso roS{)łowe 170 
Mięso pteczeniowe 190 

za l kg. 
Smalec 
Kas2:anko z kaszy t tarezansj 
Kaszqnkcr :li kaszy jęC)zmisnns 

Salceson wlo5ki 
Salceson c2:arny 
Kiełbasa 5"rdslov.ro 
K1elbaso z"'yczaJna 
Krakowska 

8100 

330 
150 
70 

280 
280 
290 
290 

Mięso zakwestiono"-ano i ofze!<a;:a
no \\'la ści "'ym \\'1 adzom. Protokóły prze
kazano miejscowemu Starostwu. 

* 
W dniu 15 bm. \\' Radziechowicach J. 

u Antonięg'o Popiołka znaleziono więk
sza ilość maszyn, pochodzącvch z kra
dzieży. Podejrzany A. Popiołek zakomu· 
n1kowal funkcjonariuszom MO. że ma
szynY zostały wyszabro\\'ane przez ~,:1:>\Ę 
Józefa zamieszkałego w Radziecho \.! 
(ach r. DochodzE'nif' v{ toku. 

* 
W ostatnich dni~ch, tut. Komenda M. 

O. zatrzymała \,. Radomsku Kudrę eZf'

sława zamieszkałego \\' Bartodzieiach 
Włościańskich, członka bandy rabunko
wei. Roźniato\\'skie!2'o Zeno·na, pseud. 
.,Ma rus7Pczko". 

Na polecenie prokuratora Kudre Cz~
s!a\\'a osadZ0no w \\'ięzleniu na Zawo-
dziu" Czę tocho\\'ie. . 

N!epoprawna handlarka 
bimbrem 

Kości wołOWI! 

Mięso wieprzowe bez dokładki 
Schab 

25 
220 
250 
250 
200 
260 

Szynka gr'ltowana 
Szynka ~urOWa weclz(1!l.o 
Szynka 6uro'"ra węd:!ona bez kości 
Bocze;l( surowy węel2:0ny 

340 
420 
330 W dniu 13 sierpnia br. / miesz!<ani1j 

340 ob Kula :viak Aleksandn/ zam. w Radom 

. (~ 

B'cr!eron mieso 
Żeberka wieprzOwe 
Słonina 

Ma~łl') mleo::zorakTe 
Masł0 osełko,"", 

Bulka wagi 50 gr. 

Powyższe ceny obowiqzujq od dnia 15 sterF nia 1947 I . 

320 sku, Plac 3-ego Maja 3 znalezio-
46() no płyn o zapachu bimbru. który 'wysła-
3~O no do D e Je.<;; a tury Komisji Spec.ja 1ne j w 

4 Łodzi celem przeprowadzenia analizy. 
Ku,la wiak Aleksandra już ad ćłuzsze-

STAROSTA POWIATOWY go cza<;u zajmowała się sprzedal.:9. bim' 
Marzenie i rzeczywls-.ość Radomsko. dnia IS sierpnia 1947 r. (-l M NowackI J bru, za co była kilkakro tn ie karanR . 
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PRZYGO y 
PięCiU typków Z San/alnki 

'(01. Jak zabawa - to zabawa! 
Nikt w tyle nie powstawał 
Każdy gęsto usta macza, 
Nawet wySpa się zatacza. 

• 

Ze §portu ----
• .. • 

L Z a sm I I u 
VI ogólnopolskiCh zawodach sportowych kolejarzy 

w rękach Kell leży wielka przyszłośę sporłu polskiego 
Sześć tysięry zawodników la ~: " EC:(" to 

jui coś znaczy. Przed wojną o tCl!dej liczbie 
nie mogli~my pomyśleć. Sport J ' ,l vchowar,ie 
fizyczne znalazły wielkiego proLektJril i ])10-
pagatora w Komisji Centralnej Z\'Ilązk ,.'lw Za
wodowych. 

KOLEJARZE WALCZYLI W?OZNA.NIU 
W ciągu trzech dni 15 - 17 sierpnia nie 

tylko w Łodzi· byliśmy 5wiadk:,uni 0!J01nopol
skich zawodów sportowych Związk6w Zawo
dowych. Podczas, gdy w Łodzi walczyh WJ0k
nim'ze i Spółdzielcy, w · Poznaniu nrJbywały 
się zawody Zw. Zaw. Kolejarzy w Swidnicy 
zawody Zw. ,Zaw. Metalowców, VI' Toru:1iu 
Cukrowników, a w Szczecinie, Chorwwie i 
Krośnie jeszcze innych związkó w, 

Ogółem w ciągu tych trzech tlili przez IJC>

sze boiska przewipęlo się około I:) 'ysiqcy za
wodniczek i zawodników, zorgaaizowanych w 
kluba~h Związków Zawodowych. 

PIERWSZY POZN Al'J 

szczycić kolejarze, wśród klól y ,:i1 PJC '\\Si,e 
miejsce w ogólnej klasyfikacji 'l'Jjęli pozna
niacy, I.dobywając 2ft punktów 

PIŁKARZE BIJĄ WARSZAWĘ ~ł:1 

Na dalekim stosunkowo miC)lscu, bo do
piero na 8 znalazła ' się Łódź;, zagarni"ljąc 
wszystkiego 51 p. VI/ turnieju pi!!';::lrs!c:rn ko
lejarze łódzcy zajęli' 5 miejsc'", po zwycię
stwie nad Warszawą 3:1 (2:0). 

W koszykówce łodZIanie ZJjqU 3 rn:ejsce, 
bijąc Lublin 48: 18 (25: 18). 

Ko~e.iarze łódzcy startowali rówIJJcz w .tur
niej II bokserskini. D9 finałów ·"lk1·'a::riko·.vał 
się tylko Woźniak, który w 'ŃdChe nll1szej 
przegrał na punkty z Kacperczakiem (Poznań). 
OgóJem w zawodach kolejarzy b:'o1la !l(:\7ial 
1.300 źdwodników. 

W zawodach Zw. Zawodowych startowali 
zarówno znani zawodnicy, jak : nowi adepci, 
stąd te wielkie róźnice w osiąrpn'lch wyni
kach. Jedne były bardzo dobr<-, 'l inne słabe 
lub nawet b. słabe. Najlepszym: wynik;ami sportovlyml mog4 

się poszczycić Włókniarze, z któ>:ych na pierw 
szy plan wysuwa się wynik osiąg"lięt.y w sko- ZWTĄZKI ZAWODOWE LICZ,\ JUŻ 
ku wzwyż 1,80 cm przez łodzd'ln;na Kuźmic- 760 KLUBOW 
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KapiiiJn jednej 7: zawodow ych dnl'ly11 1l!1' 
gielskich, ze 7.rlobytym pucharem, ni] ramiOllil(';l 
kolegów wędruje do szatni. 

'" .. ,OUU· .... UUóitLJO...... :auww::;;w;<tURJJ_z::lW 

Z źllcia kl. (abQlCZ/Ll)ch 
_ "t<UtLG&is:::u:stU>:!N 

Uwa~~ p~ęśc~arze "V'ktorU" I kiego (DKS). Wynik ten jest le,)szy od ofi- Na ma~ginesie tych trzydnioVlvch zawo-
c,ialnego rekordu polskiego, nie w;chlomo tyl- dów Związków Zawodowych warto nadm:en!ć, Zarząd Sekc.li. zawiadamia, że POCZil\'13ZY 
ko, czy zostanie żweryfikowany prze:.: PZl A że w chwili obecne.J· Związki Zawodowe Eczą d d' l" 8 1 4'" o ma ". . 9 T r. rozpoczyna trenin~(t 
jako nowy -rekord Polski, bo do tego pohzeba 760 klubów sportowycb .. fundusz dyspozvcy,i-
wielu formalności natury czysto orgil'lizacyj- ny zamyka się sumą HO milbno,'T złotych bokserskie kIt!bu RKS "Victoria" przy PZPB 
nej, nie wiadomo tylko czy 't\Tlókniarze (płacą zakłady pracy 100 zł od pracownika), Nr. 8 Łódź, Kilińskiego 2 pod kierowi1ktwern 
wszystkich tych formalności dopełnili, czy a wartość samych nagród w ~przęcie spor- naszego współpracownika ob. Pisarskiego J( 
w zystkich zdołali przestrzec 't\Tłókniarze. towym ofiarowanym na l'e im!):ezy wynosi Treningi odbywać się będą w każdy wto· 

Niezłymi wynikami mogą się równiez po- pokaźną sumę 480.000 złotyc1l. rek i czwartek 'joelz. 17-la. 
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y slarl ark" z 
na mistrzostwach Juniorów 

Na ringu w Sopocie rozpoczęły się dalsze 
mistrzostwa Polski w boksie dla nmiorów w 
kategoriach od lekkiej do cięż.~ieJ. W zawo
dach startują również juniorzy łódzcy. Ogó
łem na starcie stanęlo 30 młodych pięściarzy 
reprezentującyc11 10 okręgów. . 

W pierwszym dniu walk eliruinacyj;lych 
walczyło dwóch łodzian: Bonik1lwski i Mcu
kiewicz. 

Murawski (Szczecin). W trzecan zwyciężył 
Markiewicz przez techniczne k . O. 

BRAWO WROCŁA Wj 
Inne walJ-i przyniosły następujące wyniki: 
W drugiej walce wagi lekki~j Waluga 

(Wrocław) ,pokonał Malewskiego (Szczecin), 
w trzeciej Biiramowski (Pomorze) p:Jkonal nie-
znacznie Musiała (Gdańsk). ' 

DWA REMI Y ŁODZIAN 
'vV walce nauprogramowej startował w wa 

dze lekkiej ładzianin Zarzycki, który się spot
kał z Popławskim (Wrocław). Willka zakcń
czyła się wynikiem llierozstrzygnię,lym. W wa 
dze średniej Przychodniak (Łódź) zremisował 
z Kaczorem (Pomorze). 

102. Jed~. piją, lulki pałą, BONIKOWSKI PRZEGRY.w A 
W wadze półśredniej Łysakowski (Wroc

ław) pokonał Pietrzykowskiego (:3łąskl. a w 
następne walce Kaczmarek (Poznań) wypunk
tował wysoko Kowalskiego (Gda!tok). 

Dwaj lodzian:e 
Mało karczmy uie rozwalą, Bonikowski w wadze lekkiej spotk:,(ł s:ę z 
Nagle głos Paleol()ga llowokreowanym mistrzem Zw. 'Za'N. Koleja-
Zagrza.'1lial ~ wieży jak przestroga: rzy, Kazimierczakiem (Poznań) i po najładniej-

7 ' szej walce dnia przegrał do niego na p'lnkty, 
W wadze półciężkiej Ratyuski (?:nncu'l) 

zwycięży! na punkty Żebrowskiego (WlO
cław) , a w wame ciężkiej Wbd;~cki (Wro
cław) pokonał na punkty Franka (Poznai'l). I --------.. ---------- Lepiej poszczęiciło się Markiewiczowi w 

wadze średniej . Przeciwnikiem łodzianina był Co nowego w Z W M 
ZAPISY DO LICEUM PEDAGOGICZNEGO 

Zarząd Miejski ZWM zawiadamia, że przyj 
~ujeo zgłoszenia chętnych do Liceum Pedago
gicznego. Okres trwania nauki 3 lata, Po u
kończeniu praca w zawodzie nauczycielskim 
zapewniona. Bliższych informacji udziela i za
pisy przyjmuje Zarząd Miejski ZWM, Wydz. 
'?ersonalny, Plac Zwycięstwa 13. 

WIĘCEJ OPIEKI NAD DZIECMI 
Z bramy domu przy ul. Wojska Polskie

go 17 wyhiegł 8-letni chłopczyk Lenarczyk 
Edward ' i trafił na jadący samochód. Ode
pchnięty skrzynią samochodu zranił głowę o 
:hodnik. Pogotowie przewiozło chłopca do 
szpitała Anny Marii. 

I CO Z NiEJ BĘDZIm 
Z mieszkania swej chlebodawczyni Jadwigi 

t'rzybyszowej przy ul. Wojska Polskiego 5, 
osiemnastoletnia służąca Wanda Romańczyk, 
skradła 60 tysięcy złotych, po czym zbiegła. 

NA SPOŁKĘ Z KOMPANEM OBRABOWAŁ 
SKLEP 

Z mieszkania Marii Wójcik, ul. Korzeniow 
skiego 16, Marian Budzyński, skradł kupon 
wełny zbiegł z synem poszkodowanej. 

ZAMIAST PRAC OWA C WOLĄ KRASC 
Do mieszkania ob. Wróblewskiego Mieczy

.sława przy ul. Łą~znej 7, wszedł w nocy ok
nem Zygmunt Zykowski, zam. przy ulicy Ban 
kowej 4. Ujęcie złodzieja udaremniło kradzież. 

• ski' • 
1 słowi • 

J ,ur 
pod znakiem zapytania 

Polski Związek Bokserski w Poznaniu, które-\ Wobec powyższego oswiadczenia PZB zwrócił 
mu w tym roku przypadła organizacja clru- się z prośbą do AlB-y, aby w drodze wyjątku 
giego Turnieju Bokserskiego państw slowlań- jeszcze w tym roku turniej ten z udziałem 
ski ch (pierwszy odbył sie w roku ub. w Prr.- ZSRR i Jugosławii mógł się odbyć. 
dze). otrzyIDaf .pismo od- Związku Międzyna- Gdyby nadeszła odpowiedż oUmowna, PZB' 
rodowego z zawiadomieniem, że drużyny ma zamiar w październiku zorgillllzować spot
ZSRR i Jugosła'wii nie będą !Ilogly brać w kanie międzypaństwowe Pols~ -- Rumunia 
nim udziału, gdyż nie są zgłosz(me do ATB .. y. w Polsce. 

zi [cy lek at eci 
si arłować będq w Łodzi 

Zarząd PZL A filllalizuje partraktacje. z Ko- jący program: 
miletem Fiskultury ZSRR w sprawie stmtu w Mężczyźni: (2 - 3 zawodników) - pełny 
Polsce zawodników i zawodniczek radzieckich lO-bój; kobiety: (5 - 6 zawodniczek) - 100 
w roku bieżącym w dniach 20-21 9. albo 27 - m., 200 m" skok w dal, 80 m płotki, 4xl00 m. 
28 9. 19~47 w Warszawie, a w trz.y dni potym rzut dyskiem, kulą, oszczep. 
w Łodzi. Zawody w Łodzi będą jectllodniowe, prze, 

Zawody w Warszawie przewidują następu - to lO-bój nie wchodzi w grę· 

--~~------~~--~--~--
~dział biorą: 

GABY MORLAY 
Francois Perier 
Ludmiła Tsherina 

I 
Produkcja: 

_J~~ ;~eli 

Znakomity aktor 
L.IJI!i 

W nowym interesującym dramacie 
produkcji francuskiej 

Cienie przeszłości 
Reżyseria: CHRISTAN J AQUE 
Premiera odbędzie się JUTRO ID kinie 

Polonia66 

. " Eksploatacja: Film Polski 

w reprezentacji Polski? 

HogenclorI 

Jak donrn;i "PrzeqlaC) 
Sportowy", po mecZu 
o puchar ś. p. Kałuży 

Łódź - Slask, w roz
mowach kuluarowych, 
piowadzonych na temat 
składu reorezenta~ji 
Polski przeciwko Cze
chosłowacji -- wymie
nia się coraz częściej 
nazwiska łodzioJa. 

Z<laje się być jnż 
zupełnie pewnym, Ż~ w 
reprezentacji Połski za
gra dwóch piłkarzy 
łódzkich, a mianowi:ie: 
Włodarczyk (ŁKS) i Ho
gendorf. 
'Włodarczvk przewi· 

dziany jes( jako jeden 
z obrońców (drugi Fla· 
nek), a miej5'ce HogeJ1-
dorfa prze"w'iuziiille jes~ 
w na,pad'lie. 

zatopek coraz lepszy 
Świetny czas Czecha lIa 30nO m. 

Filch (USA) 

Na, międzynarodowych 
zawodach Je!;koatletycz
nych, jakie przy udziale 
zawodników am~rykilń
skich ~. francuskich odby
ły się w Brnie Moraw' 
skim, bieg-l.cz czesk; Za· 
topek uzyskał w biegu 
na 3.000 metrów najlep
szy na świecie tegoroc;:
ny wynik cza.sem 8:08,8. 
Jest to nO'Ny r,1kord Cze- . 
chosłowacji w tej konku
rencji. 

W rzucie dyskiem A
merykanin Fitch uzyskał 
r,4,66 m, czyli o 30 cm 
mniej od swego nieofi
cjalnego rekordu ś\\ iato
wego. 

ŁKS - Huragan 
PODZIĘKOWANIE 

~iezna~i spra~cy dost~wszy się do miesz- W dniu 31. 7. 1947 roku, Wydział Zdrowia ciąg składała się: z kierownika pociągu Zrób- na sztandar dla lotników 
kama ob .. Danuslaka ~dzlsława~ ul. Lelewela w Łodzi, zorga11izował grupę dziewcząt w wie ka Romualda, konduktorów: Czerkowskiego W Illedzi lę dnia 24. 8. 1947 r., o godz. 11, 

Na gorącym uczynku kradzieźy 24 par poń 
czoch w fabryce, Nowotki 98, zostali ujęci 
Stefan Czarnojan, Południowa 73 i Witkow
ski Tadeusz, ul. Wojska Polskiego 115. 

32, skrad!t garderobę l szereg lIl'nych rzeczy. ku od 8-15 lat na wyjazd do prewentorium Zygmunta, Bartnickiego Wacława oraz kOll- na boisku miejskim w Rudzie Pabian:,,:'" ej, 
l\' * * . . I w Mił~owie ~ow. Jelenia Gó:a .w liczbie 103, trolera biegu pociągu ob. Kickiego. ul. Rudzka 54, odbędzie się mecz pilki nO'Łaej 

Szofer Kasprzyk Władysław, najechał Clę- Wyjazd miał na celu miesięczny pobyt Za bardzo gorliwą i źyczliwą opiekę w między drużynami: 
~arów~ą na ulicy Legionów ciągnącego wózek dziewcząt w górach, oraz zapoznanie się dzie- drodze nad dziećmi, za ułatwienie dojazdu z ligową - ŁKS i RKS "Huragan". 
ręczny Podlera Leopolda. Podler doznał obra- ci z Ziemiami Zacl}odnimi Polski. Wyjazd na- Jeleniej Góry do Hlondowa - Kierownictwo I Dochód z powyższego meczu przeznaczon'l 
żeń i odwieziony został do szoitala św. Jó- stąpił o godz. 10,30 z Dworca Kaliskiego w po kolonii tą drogą, wyżel wymienionym. -kład.. jest na ufundowanie sztandaru dla " Pułku 
zefa. ciągu Nr 517 którego ekipa obsługująca po- serdeczne podziękowanie. Lotnictwa Szturmowego. 
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"'łókniarze nie zft-w-ioda '. 
Wykonanie planu - sprawą każdego robotnika i pracownika 

Trudności będ~ przezwyciężone 
Na ostatniej konferencji prasowej naszKi- sprawę pod ref1ektoręm stałej kontroli kierow Wydzielenie przez Ministerstwo Przemysłu 

Bował Zastępca Generalnego Dyre~to)ra nictwa i opinii robotniczej. J gdy taka ewi- j Hqndlu znacznych ilości obrabiarek (600 do 
CZPWł. , inż. Bąbiński sytuację w przemyśle dencja stanie się codzienną praktykq nie za- 800 rocznie) oraz uruchomienie 7 i pół miliur
włókienniczym. W świetle wywodów ob. Dy- skoczq nikogo skutki "niespodziewanyc1l" t(U- da złotych kredytów inwestycyjnych od roku 
rektora sytuacja ta jest dość skomplikowiln.:l dności, które zwalczane będą od momentu ich 1948 otwiera przed przemysłem wlókienni
i wymaga wiele wysiłków w celu jej 0P0J10- powstania, a nic z chwilq tl!ośnięcia ich w po- czym nowe korzystne perspektywy rO'lwoju. 
wania. . ważny problem. ! Od pracy kierownic1wa CZPWł., od ofiar-

Na skutek trudności surowcowych, na 5);:'1- I Rozpoczynająca się akcja współzawocInic- ności i pilności ponad ćwierć milionowej Tze

Str. 3 

tek braków w parku ~aszyno"rym, na sKutek twa pomię~zy p~szcze.gólnymi b~an~ami, po- i szy w.łókniarzy polsk_ich. zależy obecnie. '7- W zwartych szeregach - sprawnie i ochoczo 
braku dostatecznej ilości wykwalifikowanych między po~zczegolnyn'I zakładami me WYkO- l lwname planu produkCYjnego w roku bie-;q- Idq żołnierze Odrodzonej Polski Ludowej _ 
sił roboczych, .niedostatecznej kontroli wyko- nywujqcymi plantl i wyznaczenie powp.żnvch cym oraz wykonanie planll trzyletniego. Włok-
nania planu w poszczególnych ogniwach prze- funduszów dla ZWyCIęZCÓW (na raz:e 12 l pcl marz polsIu; który dał już tyle dowodów pa-I jako straż zbrojna Jej demokratycznych urzq-
mysłu, na skutek wadliwej organizacji pracy miliona) umożliwi przezwyciężenie trudilD'.ci I triotyzmu i świadomości klasowej nie za wie- d ,. J' olności ... 
niektóre branże przemysłu włókienniczego na wielu odcinkach. dzie na pewno i tym razem. Lem. zen i ej w . 
nie wykonały pld'nu produkcyjnego za pierw- IIIJ,II 'II 'IIiIIlI,'IIII"I"I:I' 1'11 I' 1,lląl'IIIiI' I 'IN" 1',1 I ,1"1 I 'III' I I I ,I 'I I II I I U.I 'I l 11'1'11111I1:III'JIII,' I'II>1I11111 111'1 'I 11111111111 1:11111111111"1111111 '11 1111 111 11111'11111111111,11111111 11U11 1I11,111 lill'II' I,IIII I"llIllliIIl' l 111

'
11"111111/11111 1111,'11 1111111111,11111111111'111111'1111111111,111111,111111l1li1'11111'11111111 

sze pólrocze. • Stolo leąitą.J1liucja partujna 
Najmniej pomyślnie wypadł bilans w prze- . ___ ~~.;..,,,,,-.;;.,...,.;;~~_..;;~,;;.,,::;..,,.-,,,,;:;,,,,_~~~;,,:,::-, __ 

::r(.i:.b!ra~ili:~t~i~~~:~erd~~~o~:~~~~~~~~ -- k' .~-'- - t Z --:b. O-Wi2 ZUJ-:acy. do 
Również przemysł wełniany wykonał plan je- '" _ '-' 
dynie w 99,3 procentach, C9 oznacza niedobór d l =o. P O I .:::: ".7"' I- L U d O _7 e ,-
przeszło 100.000 metrów tkanin (nadomiar złe- IIL&;:' .rłl... ...... 
go wykonanie planu w przemyśle wełnianym . 
w mies. lipcu wypc:.dło stosunkowo gorzej, a- Takim zdaniem określil znaczenie otrzyma- ! rzyszy - przede wszystkim starzy towarzy:! nięly z szere~~~, znaczy. ~e to ~ZIO.Wlek. ktć. 
niżeli w ciągu pierwszego półrocza). Poza tym nej legitymacji pattyjnej low. Jańczyłc na u- i sze, klón;y wiele lat pracowali w nielegal- rego moralnosc Jest wątpliwa, merob lub za
nie wykonały półrocznego planu przemysł roczystym ogólnym 2;cbrantu czhJnków kcł.~ II nych organIzacjach, a podcz.'ls okupacji - ; twardzialy przeciwnIk jedności robotniczej. 
włókien sztucznych oraz przemysł jutowy. In- PPR przy PSS-esie na kt6rym wręczono sl!:lłe , w PPR i dla których pojęcie legitymacji par-I Trochę inaczej przedstawia się spr.tiwa t?' 
ne branże przemysłu włókienniczego - kon- legitymacje. Ilyjnej wydawało się mitem _ starzy towa-I warzyszy, którym wstrzymano wydawan1Eł 
fekcja, dziewiarstwo, przemysł lniany i jed-. Spośród kilkuset członków partU w PSS i fzysze z niekłamanym wzruszeniem podcho- .slałych legitymacji na kilka miesięcy. r:'l0ty-
wabniczo-galanteryjny pla!ll wykonały z 'lad- I • - - I 
wyżką. 2S towarzyszom wstrzymano legitymacje na dziu do stołu po odbiór legltym.-:lcji. Pięść do wy - prócz nielicznych wyjątkow - niema 

Obecnie trudności surowcowe zostały w po 3 miesiące. Są lo ci. którzy dotychczas nie Ig-óry podnosili. składając w len sposób przy- wszędzie te same: nie udzieLa się pracy par
ważnym stopniu opanowane. Przemysł bawał- zrozumieli wszystkich obowiązków czlonkt! sięgę wierności ideałom swej partii. Również tyjnej, nie przy.c:hodlli regularnie na zebra
niany posiada na składach bawełnę surowco- Polskiej Partii Robolniczej i uw.aiż:ali, ze wy- i dla mlodych peperowców otrzymanie slałej nia. Są lo przeważnie młodzi członkowie na. 
wą w wysokości 11'.1'000 ton. Umowa ze Związ starczy legitymację partyjną trzymać "fi Ide- legitymacji było doniosłą chwIlą. szej parlli. Warto się zasianowić w jald spo· 
kiem Radzieckim gwarantuje dostawę 50.000 szeni. Są to cł. ltlórzy biel'nościq swoją wy_ * '" '* sób pomóc tym towClIzyszom, by w przeciq-
ton bawełny do czerwca roku przyszłego. Na kaza,Ji brak zrozumienia: dla spraw parlyj- W przeciągu ostatnich tygodni kiiltatlysię- gu tego trzy miesięcznego okresu zrozu-
Innych odcinkach również zarysowuje się pc- nl'ch. Poq.ie\1I'aż z.o:dnych przes!ęps!\'7 plamią- cy członków organizacji łódzkiej otrzymało mieli. j".:l1t należy pracować i dlaczego. by za
prawa. . . . ' , cych honor peperowca nie popełnili, wobec jUk sŁo:.łe legItymacje. Przebieg uroczystych slUiyć na legitymac ję Polskiej Partii Robo!· 

Obecl11e f) wy~on~lll planu decy~ow.a~ tego nie są usunięci z szezegu partii . W prze zebJoń, na których wręczano towarzyszom niczej. NIe wystarczy oświadczyć raz jeden. 
będą przecie ,,:szystkdlm wI~rost WYdaJ!"oscdll ciągu łtzech miesięcy mojq się wykazać rze- legitymacje nasuwa nam następujący wnio- że nie otrzymał stałej le~itymacji z tych, a 
pracy. wzmocl11eme yscyp my, stworzenje c - - . - . I . h dó W- k . . h t 
powiednich, prawidłowych warunków organi- teIną pracą partYJ~ą 1 ~ ten sposob ~asluz~c sek. ,.--- - .. tyc PO\VO w. lę sza częsc tyc owarzy_ 
zacyjnych w miejscu pracy. na. miano członka PPR, 1 na sto:łą legltyn\acJę I O tych byłych członkach, ktorzy zostah szy to uczciWi rObotnicy i pracownicy. St.o:-

Zasadniczej zmianie musi ulec planowanie, partyjną, .• -- całkowicie usunię:i z ~~szych _ s~er~gów nie rzy partyjniacy powInni ich w przeciągu tych 
które powinno przestać być "SZlllką dla wla- Uroczystego V,"ręczenia legltymaC')l doko- m.o: potrzeby pisac. Dosc osfrOoZ!nIe I skrupu- 3 miesięcy otoczyć specj alną opieką or';.".,.!
i.emniczo~ych". Plan ogólny musi być roz- nal tow. WłOdarski II sekr. komitetu dZielni-llatnle podchodzono do Iych spraw. by bu- zacyjną i pomóc im by stali się godnym: 
członkowany nie tylko na po·sz·czeg6Ine zaJda- cowego Staromiejskiej. Znaczna część toWI:l'_ dzily lakieś wątpliwści. Jeśli zosial ktoś usu- człOnkami naszej PartIi. (B.) 
dy P:racy. ale i na poszczegó1ńe-oddziałY fa-
,bryczne. Plany te powinny być przerlyskutJwy • wane, uzgadniane i zatwierdzane na naradach K 
produkcyjnych z udziałem odpowiednich ze- r Z e 
opołów robotniczych. Wtedy plan przestanie 
być w oczach robotnika abstrakcyjnym, niCj 
nie mówiqcym pojęciem, a stanie się żywym 

11 
al 

SO U z robotnikó ~ 

I C 
• o 

wyrazem jego ciqżeń j prawdy. . 
Robotnicy doskonale znają swe możliwo

ści i możli.wości swych ncl.TZ~dzi pracy. Po za
akceptowaniu przez nich planu bądzie isu,i<lła 

B a s t o związane gospodarczo 
Rzeczowe narady aktywu wiejskiego PPR i SL 

i wieś 

. gwarancja, że jest on realny. Wspólne z;)bo
wiązanie do wykonania planu zwiąże śc;śle z 
produkcją każdego robotnika odpowiedzialno
ścią osobistą, a jednocześnie spowoduje po
wstanie atmosfery odpowiedzialności zbioro
wej za pracę zespołu. Robotnik zilJlytany o 
zdanie i decydujący o szczegółac;h wykonania 
planu poczuje się praktycznie współgospoda
rZ8m swojego zakładu pracy. 

Codzienna ewidencja wykonania planu u
mieści całq tę "skomplikowaną" na pozór 

Cz.,te'nic'l piJzą 

Uwcri:.ny obserwator i uczestnik życia poli
tycznego Polski stwierdzić musi fakt nieza
przeczalny - jedność klasy robotniczej'i so
jusz robotniczo-chłopski - to nie tylko ?ięk
ne, a retoryczne zwroty w przemówieniach 
okolicznościowych. Jedność klasy robotniczej 
~ sojusz wbotniczo-chłopski podstawy Polski 
Ludwej umacniają się na tle konkretnych fak
tów, konkr-etnej pracy. konkretnej walki o od
budowę· 

Dowodem tego są między innymi narady 
gospodarcze PPR i SLo narady, które odbyry 

sią już w powiecie łęczyckim, rawskim, ko
neckim q kutnówskim, a które w tygodniu 
bieżącym będą zorganizowane w łódzkim, brze 
zińskim i łaskim. Robotnicy i chłopi z PPR 
wespół z ~hłopami z SL radzą o ważnych 
sprawach swoich powiatów, śmiało porus~1.ją 
terenowe bolączki, które wymagają natych
miastowej wspÓlnej interwencji. 

Jak nas informuje I sekretarz wojewódz
kiego komitetu PPR, tow. Mi·nor, dyskusja 
treściwa i ożywiona na wszystkich dotych :za
sowych konferencjach toczyła ~ię wokół 

Co jest ważniejsze -- żłobek dla dzieci · robotniCZYCh 
czy pry-w-atne :!Dieszkania? 

Zdawałoby się, że odpowiedź na to pyta· przedstawiciele "Reduty": skońc~. Więc jakże to tak? Za jednym z.a-
nie może być tyllro jedna - okazuje się jed- "My się stąd wz-prcv.rc:dzamy, lecz pozo_ machem kobiety te mają być pozbawione do-
n'ak, 2ie nie. staje nadal .. Wart'l." i "Ginter Szwarc", pozo- brodziejstw socjalnych Polski Ludowej? 

Od przeszło dwóch lal. przygotowuje flr_ stają, zamieszkałe przy ul. Targowej selki ko- N;a ' zebranIu przedstawicieli Rad ZakJado-
ma "Redutn" lok:!l na żlobek. Praca nie by- biel. zatrudnionych w Innych firmach lódz_ wych wyżej wspomnL'l.nych fabryk wyloniono 
la łatwa. Pałacyk byl zrujnowany. a kredy- ldch, których dzieci sq rÓVfllie21 bez opieki". delegację złożoną z PPR-owców i PPS-owców 
łów na remont nie było_ Stopniowo jednak po_ A że tak jest rzeczywiście wtemy nie od dla interwencji u władz kierowniczych obu 
wstawiano drzwi i okna. pomalowano sufity i dzisiaj. Pisaliśmy już JW: lamach naszej ga- bratnich partii. Jak nas informują - Komitet 
śt:i'any , naprawiono śwIatło i łazienkę, i już, zet y o sytuacji małek i dzieci f. "Warta". Sło- Łódzki PPR i Komilet Wojewódzki PPS wyka
' u.ż - wszystko mialo się dobrze skończyć - wa nasze nIe odniosły skutku. TaIs jak przed- zaly dla tej sprawy wieJkie zrozumienIe. De
Iż tu nagle - pech: przeszkodził. A stało się tym tak i dziś jeszcze robotnice zmuszone są legacja był.a "nadprogramowo" w Lidze Ko
o tak: "Reduta" została skomasowana i ma tu przyprowadzać ze sobą dzieci do fr.zbrylti. biel i zamierza obejść wszystkie instytucje, 
lię wkrótce przenieść na ul. Szterlinga. Koma Ponieważ %a.lcazano je zabierać na salę. mat- mające prawo zabrać w tej sprawie glos. 
sacje - dobra rzecz.; przeprowadzkę też mo z- ki zostawiają je n.« dworze. Gdy na nIe szczę Mamy jednak nadzIeję, że obejcikie się bez 
na strawIć, cóż kiedy do tego przyczepił się ście pada deszcz. matka musi zwolnić się z tego blag.'lnia zewsząd pomocy. Wszole CZPW 
bal'dzo niemUy dodatek: dyre~cj.a żąda kate- ' roboty. Nieklóre karmią swe dzieci w por' sam równie dobrze rozumie i docenia spra
!Jorycznie, by . . oddać również ~~ła~yk ~r~e- .tIemi. dok~d pr~ynoszq im je ~ domu w. o_I wę opieki nad dzi~ck~em roboiniczym t nie 
znaczony na zlobek. Ma go zaJąc kIlku ln2'J}'- kreślonych godZInach_ WszystkIe te kobiety raz da tego zupełnIe Jasne dowody. 
nierów, a między nimi specjallsla z Kan.<:Idy. I żyły nadzieją, że ten stan rzeczy wkrótce się -- H.W. 
!aóngażowany przez przemysł elektrotechnicz, ---~~---------~--------
ny. Z tym właśnie nie mogą się pogodzić nie : 10 k- bili h 
~~~o ,~~:~!:~~:r~:;~~::~:,.l~~s~=/%ar:t~· In o Jaz Dwye ' eźmie 
my należą do tego samego ośrodka Przemy- W akciii wrzes'IIDowe" na rzecz odbsldowy W"rszawa 
lłu Konfeltcyjnego Nr 1). Sprawę lą postawili F lU ~ 'fi! 

dwóch referatów wygloszonych na temat 51'
t.uacji ekonomicznej i politycznej kra.itI. 
Wszyscy zebrani, jednomyślnie żądali usunię
cia warchołów reakcyjnych, peeselowskich z 
aparatu paJls twowego i spółdzielczego, co zna 
lazlo wyraz w rezolucjach konferencji. 

Po gospodarsku roztrząsano wiejskie za· 
gadnienia. I tak np. w Łędzycy chłopi stwier
dzili, że w niektórych majątkach państwowych 
jako też i należących do Wy'::~:'.ej 
Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego - gospodar 
ka jest zaniedbana. Fakty te zaobserwowano 
w gminach Szczegocin, Kotków, Witonia· i in-
nych, . 

Zdarzyło się )lawet w jednym z majątków, 
że zbiory zbóż dokonano ze spóźnieniem, co 
spowodowało osypywanie się ziarna. 

Wojewódzka Rada Narodowa po zapozna
niu się z materiałami narady wyloniła natych· 
miast Komisję 'dla zbadania tej sprawy. Błędy 
w gospodarce będą naprawione, a winni P'J
ciągnięci do odpowiedzialności. 

Drugim ważnym zagd'dnieniem jest spn wa 
żywca. Na naradach wysunięto projekt znie
sienia dni' bezmięsnych w stosunku do mięsa 
wie.przowego. Przedyskutowano również spra
wę zorganizowania przez Zwią'lek Samopomo· 
cy spędu żywca na targowiska, na których fa
bryki d instytucje będą mogły poczynić od
powiednie zakupy: Wielu mówców poruszyło 
w dyskusji sprawy spółązielczości - wysu
wając konieczność szybkiej unifikacji społ
dzielni rolniczo-handlowych ze Związkiem Sa
mopomocy Chłopskiej. 

.. Dzięki naradom wyjaśniono szeroko sens 
ustawy o podatku gruntowym. zdementowano 
plotki, jakoby wszyscy chłopi mieli część po
datku opłacać w zbożu. Dotyczy to, jak wia
domo jedynie gospodarstw, które zbierają od 
40 do 60 kwintali zboża, jedynie te bogatsze 
gospodarstwa drugą ratę podatku opłacą "\II 

zbożu, pierwszą zaś w gotówce. Pozostałe go
spodarstwa, stosownie do stopnia zamożno,;ci 
płacić będą w gotówce. Swiadczenia na rzecz 
państwa nie mogą być jednakowo na wszyst
kich rozłożone - bogatsi płacić muszą wię
cej. Tę sprawiedliwą zasadę wysuniętą przez 
nasz rząd popiera cała niemal wieś (prócz bo
gaczy wiejskich, którzy są z tego mniej zano-

jasno i mocno radcy zakładowi na swym I W cUIsie tegorocznego Miesiąca Odbudo_ 
wspól ym posiedzeniu. ! wy Warszawy we wrześniu rb. zostanie mu-

woleni). ' 
Kina Objazdowe Filmu Polskiego dadzą W wyniku wygłoszonych referatów chłopi 

2. 924 seanse przy frekwencji ponad 600 ty- zapoznali się z osiągnięciami kraju w dzie. 
stęcy widzów. . dzinie politycznej i gospodarczej. Osiągnięcia pal.o:cyk był przeznaczony na żłobek, więc chomionych na terenie Polski 70 Kin Objaz

nie oddamy go nIkomu. Jeszcze sq w Łodzi dowych Ftlmu Polskiego. 
budynki do odremontowania. jeszcza są w to Kina Objazdowe wyświetIq filmy pośw!ę-
dzi ludzie, zajmujący mieszkania o wiele cone Odbudowie Warszawy. 
więższe niź Im się lo należy - tak twierdzą W ciągu miesiąca września Kina Objaz
radcy i radczynie peperowcy. pepesowcy i dowe zgodnie z opracowanym pla nem bdwie
bezpartyjni. - dzą 1.275- wsi, mIasteczek t osad robolni-

Należy tu podlueś!ić niezwylde śvłl.'ldomą. czych, pozba.wionvch na razie ośrodków kul
~asowlI oostawa. ia·ką zajęli 'Ii tel sprawie turaln1{ch 

Centralna Dyrekcja Kin Objazdowych Fil- przemysłu wpływają na roOzwój wsi, do której 
mu Polskieg o robi :wszystko, aby akc4a wrze- . coraz więcej napływa artykułów przemyslo' 
śniowa przeprowadzona była sprawnie, aby wych. . 
Kina Objazdowe spełniły swe :zadanie. Nar~~y. odbprały srę w ~tm?SfeIZe s~r-

P · ł d . . o decznoscl l wzajemnego zrozumIenIa. Omawla-
oWlat?we wa ze l. gml.l1y pr szone są o no sprawy bezpośrednio interesujące rolaj, 

oka~y,wame Ktn?m Ob!az~owym pomocy na I ków. OmawIano w sposób prakty=y i rze· 
mte]scu w zreahzowamu Imprez. ezowy. Ten rzec~'lwy charakter. narad umilC-

nia $o.ius~ mi ot" ~zo-chłopski. T. 
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Przystępnost cen warzy'" I owoców - jl"l 
17 tej chwil! dla tyRięry drobnych gospodarstw 
lamowych rzeczą zasadnicz'ą, Wkraczamy w 
okres, kiedy każda w naj skromniejszym swym 
budzecie zamykają..- swe wydatki domo,ve 
Jospodyni zakupuje większą partię owoców i 
warzyw na kon<erwy Zlmowp, Owoce i w~
rzywa\' handlu detalicznym są drogIe - i 
~wracahsmy już na lamach naszej gazety u
'I-agę na komeczność zlikwidowania nadmier
llej rozbleżności cen, iaka się zarysowała w 
nandlu tymi artykułami między ceną hurtu a 

.detalu. 

Cbleh sprzedilwany ze slllłka, o k I,(>TI' \-

siące l\ldzi Się oripra, w~rzvw'l, 1f';1.ąre nil hrn
ku w "ąGiedztwie nawozu, oworp, na ktńr·/ch 
siedzą roj" much. Ślmetilna w pndeJ171!1ej 
czystości garnuszkach i ser, zawinięty w h, u
dne szmatki - lo warllnki, w któryrh ()b""llie 
na rynkach są doslnrczane od 1)iorr()rn ~rtvl<1l

ły spozy'{cze, Zasadniczej zmiany [l 'in u I rego 
tu w handlu PI 'mitywnym ma prawo d()m~
gać się ludnosć miasta, 

!Jo"i~rlilmy ciziś już Vi Lqclzi ,etki spn '.11'1-

!'Zych sklepów spóldzJE'Jc7ych, One własClwvm 
z~opatrzeniern i wzboqarenil'm posiadanego 
il50rtymel'lu Inwar we go w wa.rzywa, owoce 
i nahiał flllwinnyby stopni"wo E'limino· ... 'ilr 
hondel rynkowy, Byłilhy to na jsklltecznie I~za 
fnr11l'l 7Iik".-irlo-wil"iil istniejqryc:h w "rndm',,
Śrll' (h'1c na~ze rynki l"żą w j11111kt'if'!J 111[,lOtll 
dosi' (,"nItowych) jak7'! pr','''Il,l''wnvch \I lej 
rhwil, a kWilpąqch tu form Il'IndltJ. l. K. 

• z n 

JAN SKONIECZNYI Kllm'sja Sp~cJalna cie 
'Hydaie siF) wlaścil"ym orao1'1"l'I'. ~dó C(.~ 

kompetencji podlGgr:ć m'101oby 60r'1"'a )r?l'~ 
Was t:Jpisana, Jeśli poslC\dact p do ,'0 '1Y na t". 
że zajmowany lokal zo,lrtl przez' 'as wy:~· 
montowany i ze elanu komu 1 "tn j rUll\V .:lo. 
pro,wadzony do sIanu mj~FZk::!ln"go. OIOZ od
powi~dnie dokumenty z Urzędu K vr;\"wn!;QJ 

wego, uR[1Vla~!1injac$ 1 'rH do zajr:1""'on;'l \e

go lokalu - wówczas me"seia prZ?:b7 rb. 

MlIews\demu wys\qpJĆ 110;1 drog;) ~,=,dY"1 o 
wyna grodzp.n i 8zlród. I?wf'ntualn" do.,'1ag-:.ć 

się od niego illnego lOkalu ' na m ejs"'s tsrjO, 
który ulegl rozbiórce lub przebudcy;t. 

Ob. BARTOSZEK HENRYK, ul. Piolrkowsb:! 
69 m. 7, 

Jpśli l'waZl\cle, 7 0 dE'ry:lJ/\ \jK\1\ je;i dla 
Was krzywdzClca, pcp,vinniścIe Sk!"'fO'!'OĆ vr 
tej ~prawis odwo1rtnle do Głównej Kornletł 
Mieszkaniowej 'Iv' War~?awlA, prZ1'ds!Cl' :ojq~ 
dowody na to . że decyzja tutejszej Kombi! 
M' szkaniowej jest etrllI1niclI.a i oparta no da· 
nych nit"zg dnych z prawda , 

zostali uka Zbyt wygórowane ceny na owoce i ~arzy
'~'a w handlu detalicznym kierują rzesze ku
Jujących na rynki, które w tej chwili są je
dynymi na terenie naszego miasta punktami , 
gdzie świat pracy zaopatrywać się może w 

~IA 
Szermierz n=ewoln ~ cze.i pracy 

",arz~'wa i owoce, po cenach poważni" odhie- y.,' dniu wczora iszym Okręgowy S'ld Kar- I Po Upli .d" kilku r]ni CllCh brał udz1ał w 
gajo,cych od cen wvstawianych na le ar tyku- ny rozpatrywał sprawę Bole<ława Cu..-ha, lat nowym napadzi.. nil Fuąeniusza Grzegorze .,-
fy IV witrynach sklepowych. 23, i skiega w Budarh p()d Łodzia, Lupem band -

Prym, jeśli idzie o dowóz i zaopa trzenie w -Sądzi! kompIel sędzio"'skl w składzie - I tów padły wówczas pieniądze i kupony mi'!-
:inale warzywni(::zym i owocarskim, dzierży przF!Wnd,1iczacv sędzi~. Mauror i sedzim -ie teda!ów, 
~Je}ony Rynek. Ceny kształtują się tu na sto- S:v~arski i Szmlt, IlskilTżał prok. Popo.k, bro I C1t(:h na pIldS.laWie wlnsnvch Zl'znnTl i ze' 
;unkowo god7iwym poziomie niższym D 100 1111 mec, PlaneT. znań świadków zostal 'ska7any na 6 lat _wię-
do 150 procent od cen sklepowych. Stosy ka- W grudniu J945 rnku Cuch wraz z tr7ema zenia, a na mocy 1l.,lawy o amnestii kara ta 
pusty, POJ?1idor~w .i. ogórków śc:lągają s'!tki jeszcze sprawcami doknnal z hrol1lą w niku zostalił zmniejszona do 3 lat więzieni. Poza 
ni'!bywczyn, Moznosc wysortowama naJlepsze- napadu rabunkowego na mieszkanie malżllll- , .. 
go, odpowiad'ającego P?trzebom d0n:t0wym te-I ków Zakf7.pw~kkh w Lnrlzj przy lllic\' 6-go' tym Sąd 7a<;ądzlł utratE: ~raw publlC7,nych I ho 
Wi'!ru Jest okaZJą, z ktorą go~podY,nle (czynlą-, Sierpnia 41, Obrabllwali wt.edy mies7kanie i. nf'fow\'(:h na okres lat 3, 
I'e swe, zakupy"! sklepach) JedynIe n1l rynku sklep, zabierając ubrania, pieniądze i bii. de" I Powslali lrzej handyri zostali równiez uję 
mogą Olę zelknąr, . . .' rię, Sl~rror'rznwanym lill,rzews~;m : ill1l;lri ri i odrnwii'lc1ali pT7Nl Sądeln Vlloisk,?wym, 

,Podaz ?WOCOW l Jarzyn Jest na _ rynku c>!- wstawili pokwitowanie podpisane A. K. Sza- który wymierzył im karę po lO lat więzicilia, 
brzymlil, zeregl furmar~k chłopskIch, liczne t ' .H ,. * * 
samorhlldv cię7a rowe dowożą tu towar lip am. 
t'-lko 7 () k o l ie poclmiejsk ich, a le i od leol ych JtIJtJtlllJtlltJtltJtllllllltJtllllJtJtJltJtJtttJtJtJtllllllJtttttttttlt ttlttttttlllJltttJtttttt IJttJllttJllJttJtllttttlltJttttttttt l1Il1II1JtJtltltJtJltJttlJtJttJttttttt1J1IJt1l1l 

Wydawanie Ita 't nieTll7. lerruów, Oh[jlo,~ć owoców i warzvII', 
T'Jl.loŻUHv( h na ~tra(lanalh, w ).;lls7ach, bądź 
"sypanych i1rcYllrymllywnie wprosl na bru~, 
pocIaga wzrok dorodnością, ilością i bOJilC
twem barw, Rurh kupujących b, duży, Scisk, 
tłok i qWilr, n e korzysta?acym z kart żvwnośeiowych 

Sl,.,bn IHZPrłsli1\vid się natomiast 'l1lOpat:-7e- , ., ,. . 
'io f"I1\;1[ II' ,,'Ivkl/h nabiałowI', M'l~I(l m~łll, 'vVych.al Aprowl7a-JI Zarzarlu \11f'1~\;lepn fi pracr,,\nikIJm )JoIsk pj gcncji 
'Vvkop) </111" II/Z Il:n m "1111' n I rynkowa pl'!t- w I,Il(h, pr7.y<t0fJU1E' rio WI rl;n'i1~iił ki1~' o- l' 1'1 i rnl~l.iE'IJ(} Rnr/j'l. 

I Przed Ol:;ręqowym Sąrlem I~arnym staną! 
wczara j Fryderyk Wilhelm Kruse, 

Oskarżllny z ramienia SDAP w czasie o. 
kupacji był lzw, "Politische Leiter" w obo:::ls 
pracy dla robolników cudzoziemskich, zatrud, 
nionych w Schlusselburqu, Jednocześnie by: 
nadzorcą robót. 

Zostilł on ujętv w strefie okupacyjnej an 
gielskiej na podstawie zeznań robotników 
praCll jąq ~h w Srhlllsselburqu. lwi 'rd~ili C'1 

że Kruse znęcał się nad nimi i zmnszc:1 clo 
nadmiernej pracy. 'Ar ten' sposób dział ul na 
korzdc' paI1slwa niemieckieqo, 'lA' k.tńrego in. 
teresie było maksymolne wykorzystanie ob. 
cych sił roboczych dla zwiększenia potenCJa, 
łu wojennego. 

Rozprawie ):>rzpwodnicz~ ł sędzia Luszczew. 
sk i, oskarżał pral-urator Brnnuwski. 

Wyrok zostanie ogłoszony w dlllU jutrzej' 
s7ym. 

ZAGINfONY Cl-flJOPlfC 
a Pl7d.lll'ki II ;.,. ~,Ikim, pos7,\1kujarvm m~,łĄ \ dz;p:7.owyrh dl" h>C'h Qf1l\'l II.1r1nnHI1, \"()r~m (II slał"m pracownil,Il'" ('l1)..rowoli otaz 
p'i'\'ladalą hajkę, żl' masla nie ma'i nie hę- zarzadzl'ni p l11 Ministra Aprowizarji z rlnia 2(, 7. iNlnl)[71'11 Pr'll'my,ll1 Cukrownir'lego, Polski Czerwony Krzyż, Biur() in[QrmacYl' 

• lzie, hll je~1 w Ipj chwili wywożonE' d() .. , JiE'- lipca br. nadanIl prawo ich posiaoilniil, a Pr7,PZ praco\ -nikńw stałych r07.llmie się ne, prosi o podanie wiadomości o losie zagiPlo 
nipr, "Na ro to IJf7yszło, mo ja panimiu, !'i m więc: Il'ch, którzy 7.Ostali PTlYlęc-i do pracy przed l negll Andrzeja MeteIskiego, który w czerwru 
,7_kopOln lo się teraz maslo sllTzedaJ'e, a dla ) -k '1 I'" czerwca danen_ o roku na C7a~ do J.ot1ca Kam- 19Ą roku, mając lat 13, wyszedł z domu 

a pracowOI-om cywI nym urzę(ow I In-" NT. 24 przy ul. Kleszczewskiej ~ Warszawie i 
5woirh lo qo nie mil", ~Ivt\l('ji wni~kowvrh, kor7vsl~j.ą-ViJ1 z U,- panii. d d 

Zielllny Rynek jest harwny, rojny i gwar- opalrzenia żywnościowpgo wg norm wojsko- h) osob"m pohieriljącym lPnty wypadko. o .,ia dZIsiejszego nie powrócił. 
li - wędr1Jjąc po nim nasuwa się jednak le- wych i nie pobier~.iącvm karl ',lt. [·eJ we z tyluł\l utraty pllnad 45 proc, zdoiności RY30pis chłopca: twaTZ okrąqła, wlo~v 
fleksja - że zewnętrzne warunki handlu na b) pracllwnikom zarządów pmin wiejskich, do pracy. blbond, oczy niebieskie, ,budm~'a cillła ilna, 
11'm ·uprawl'an~go "ą arcy"laros'wJ'eckJ'e Czas kł d" d -ęhl'or"t,., u",·terznll"cl' K t ci" .lI '. " h u rany był w mundur harcerskI (drelIchowy) J 
- '. o o' • -" oraz za a ow I prze SI > ,.,'" ar y n ,711'zn.we u d wyZt> t . wvm\(?nIonyc 'czapke cvklistowkę CI'l'mn~. 
~y_ łbY, po temu, by obrót artykułami spożyw- bl' 'd 'tych n'lez' ącyrh d .l d St l " pu IrzneJ o gmm ~ -' wy i1wanc nę .. a pFe7 o _llr'Rne arlls wa \Ar' - .J. •• d' I' d P l 1.' C 
zymi, warzywami i oWllcami w tak dużym " d ' G d l' R f ' - -. 'vla"omosc po ae na ezv o o s .... lego zer 

ol ,. e) sołt 'som, o ile Ole są posla '!czaml go' TO .Z"le e 8ra t y Karl L.a,opatrzenla) na pod- wonego Kr~yz'a w ŁodZI' ul. PI'otrko'-"s'--~ ;1iescie, jak Lódż, nahrał charakteru bar'łzleJ ' 'k ' ~" .. ~ 
"d spodarstw rolnych o pmvierzchlll uzyt oweJ stawIe składanych wvkll.'lOW p.rzez Z. akład,Y NT, 2~4, BI'uro InCormac 'ne, --

NlelkomieJ'~kiego, aby nasze rynki ?oe sz,,-o ą ,) yJ 
Powyże.j 2 ha. pracy (w(>(1IIIq ustalonych W70ro 'l, klore WIn 

',:!la ich barwncści i swoisleqo folkloru, nabra-
. , d) prnrownikom instytucji ubezpieczeń nI' hvć zaopalrzone w podpis dyrekt.ora lub ty cech targowisk. na których ludnosć mi e_ J-, _ 
l społecznych nTaz Powszerhnego Z'Ikladu jPgo za<tępcy, oraz 1",il"rownika wydziału ppr-

,ka zaopatrywać by ię mogła w notrze me :ej I 
)foduktv spo'lywcze w warunkach, odpocVld- Ubezpieczeń 'Wzajemnych, sllllillnego. , 
:lających jakimkolwiek choćby najprostszym el pracownikom banków państwowych D- Karty ridzieżowe wydawali! będą do dnia 
wymogom CZystości i higieny. raz komunalnych ka~ oszczedno<cl. :10 Fil'Tpnia br, włącznie, 
;";'~;';';;":':;:"';"';";"''''':''':'''''''....., .... ';;'''''''; _________ ~ __ ~ ... ~._''.-.l ~~_~-~T""'-""'-'''''''=="""""",~"",,,,,,,,,,,,,, 

RUDA PAE!ANICł{ll: !l:RODMIE}SKA PRJl.WA: 

UWAGA, PRACOWNICY PIEKARSCY 

Związek Zawodowy Praco .,nikó Przemy. 
s;t: Spozywczego Oddział w Łodzi (Sekcja Pie 
karzy) podaje do wiadomości, że dnia 24_go 
si.erpllill. 1947 r, (nIedzIela) o godz'l'e 1(l·ej ra 
no odbędzie SIę zebrani€ "fszystkich pracowm-

O godzinla 17_ l zebrania I~ół !erGno~ch O SI d,.hl i ", 11 I. E~nd zman, zmia.na 1. O ków piekarskich przy ul. Gdal1skiej l r, 75, 
l i 2. O godzinie 13-el !\ebrania pracowników g d;:;ini(ł 16 "Iłi!;iefiC", O godzinIe 16 Fabry_ Obecność wszystkich członków obI) .nl\zko< 
kuchni f. "Horak". ka Worków. Wa, 

ZEBRAłHE SEKRETARZY KOŁ 
Jutro o godclnle 1'1; O odbędńe li zebra

!!!~ sekrelm~y k6ł PPR drlelnicy Sródmieśc:l. 
~awG w lokalu w~ln. przy u\. Gdańsklei 73. 

WIDZEW: 
O goddn,le 16-el pracownicy biura cen

tralnego I konlumu PZPB Nr 6. 

LEWA aORNA: 
O godzlnł 14..al Pmidnalnitl Cienka -

zmiana n. O goda:lJ!.le 15,30 - GIÓWM Biuro, 
o 'e, lIomel godainia PZP Nr Ul. 

'OPR '\!olA SEKRETARZY /(01. / PRAWA GOKNA: 
P"II l PPS GOJlN".:J PIlA WE] 

W sobotę 23-go lierpnia o godzinie }8-el O godmnle 1,30 kom. MO. O godr.init! 
w lokalu dzielnicy Czerwonej PPS przy ul. Pro 15.30 PZPW Nr l. PZPW Nr 5. O goddnls 16 
lelmiackie] ' (d - HrnbiowJka) 26-28 odbędzie I O~TCld'3l( Kon!. Nr 3, lir Cz6łenek. O godzinie 
gię dDraWQ sekT tany kół PS 1 PPR Gór- 18_ej tebrolle le!'ellOweqo kula Nr 1. 

neJ Prawej. 
CtOBNl\: 

UWAGA HKRtTARZE KO DZIELNICY O godzinl'3 18-el dniówkarze PZpw Nr 6, 
I. HOBAKl j O godzJnie 1~.45 Tltt;lln~~ - mIan I, PZPB 

OzU o gad'.!ln!! 12-81 odbęd!!ł* lit" odpra- Nr l7, o gOdl:!nl. 15 t1mawkarze PZPll Nr 17. 
~ l!ekrslolZV kol l dzlllll.tnik w I. Horalt. I 

. - LEWA SlI.ÓOMIr:jSKA: 

ZEBRA~'tE SEKRETARZY KOl. GORNF:J 
D:!!1A a gadz;inie IS-eJ w lokalu włalnym 

prSj' u!. Bednall!kl'tl 42 odb@!dzie Ile odpra· 
-'a seKretarzy k6ł dt:l<31nlcy GÓmlj. Obecność 

obowiqzkowa. 

ZEBRM!lA KOL PPB 
,. dniu dzi:!! I ry!!l odb~dą 1~ !Iebr.:rnia 

~ł PPR w ut\2tspujqevch ddelnlcac:h. 

O godzin li1 HI I. Zylb91lztejn. admh!l! ra
cjel, KEł. - kolo cz'",' m l'!, [, Ei1I gon. Iwin p1a-
le, f. Finiter, kolo piąta ł szóste! Cenlralo Od· 
padków - kolo trzecie, Okr g. Zarzqd KI". 
O godzini ' 13,30 f. Karhol I LUI'tu!ak". O godz. 
!5~ej I. "Fabrykant". o acrl!':ln!1I 15,:10 EIl!k
trownl,t;I kolo pierw!!'!!!!, O 9"d:lllni 7-el r;('\_ 
2 wnia - kil! m. O godai Is 17-"'1 Centr. 
'l'ckat. Hurt. Wo~ 

ŚRODMIEJSl<Ą: 

9 gOdzini 15,3!l l. Halsr. o gadrinlll 17 
CZPW Dyr. Wełniana. O go d !!I..nt 18 czrw 
O r. J tł-.'1, Galant., ZI'lcln. Przem. Skórzany, 
ZI~dn. Bud. Ap.tu. El ktr .. Bank H:Uldlowy. O 
godzinie 17,:10 .. "'~spólprac::a". O godzinie 15 
Polaka ĄSellcjn Pra!ow:I, Kontrola ~ra.sy, $Ia
r litwo Sródm.-Łódzki . O godalnil' 15,30 Grand 
Helel. 

!: T AJ! O MIEJ SKJl. : 
O gaclzini 15, o f. ".I\olJzub". o godzInie 

1I1_~1 ~zkola Ol. Polll. Wy eh., l. Dytrych. 

BALUTY; 

O gOdzinl 15.30 Tkalni.a - I. luhle, O go, 
dzinie 16 "Społsm" - Ząkł. NapraWCie. O 
godzinie 16.30 ł.WEKD. 

Z GIMN. I LICEUM IM. T. KOSC!USZKI 

Dyrekcja Mil' jskiego Gimnazjum I Liceum 
Męskiego im T Kościuszki w Łodz (ul. Sie:'!
kiewicza 46) komunikuje, że ostateczny termin 
składania podań ., przyj~cie do kI. II (daw
niej III) gimnaZjalnej i kI. T-lic. (typ: mat. fiz" 
przyrodniczy! humanistyczny) upływd z dllielY 
25 sierpnia, 

STYPENDIA 

Związek Uczestników Walki Zbrojne1 o 
Nlep, ! Dem , w Łodzi zawIadamia członków i 
podopiecznych ZWIązku, kt6rzy uczą .ię w 
szkołach: powszechnych, średnich ! wyższych, 
ŻE' mogą ubiegać ~ję o stypendia na rok 
1947-48, informacji udiiela sekreldl'iat Z.Wlq<,' 
ku. 

ZAPISY 

II GImnazjum Przetnyslowe Państwowych 
ZABAWY OGRODO!\fE O.R.M.O. I Zakładów Przelnysłu Jedwabniczo -GalanterYJ" 
_. . ., . , I nego r I IV Lodzi, podajp do wiadomości, ze 

J 

W ntedw~lę, (~n1i1 24 sIerpOliI o godZinIe 14 zapi~y d0 r i [J klllsy odbywać Się będą od 
Komenda Orhotnlczej R'lze~wy fiJlcjl Obywi'l: dI'!ii'! 21 do dnia 28 sl8rpnia 1947 r, w gmachu 
lelsklei m , Łodzi or\1anlzuje dwe ZABAW); I przy ul. J)owborczyków 17 w godzinach od 
TANECZNE w p"xł.;ach tódzkich, 10-1.1-

1. " 1>arl<u HELENQW. Wilrdnki przyjęcia: do klilsy I-szej, śwla.-
2. w Parku P.Z ,P-Wcl. Nt 6 na PIacH. Tie- dectwo ukończenIa '1 Id SIk, Pow~zech. i wiek 

pod1.e9JQ~cl (rl. Leonarda), nleprzekraceaj'lcy 18 lat, do klasy II-ej ŚWla-
Do lańt, pl'zvgrvwaćI b~da: OrkIestra MUi- dectwC' lIk6ńc z~nia T klasy GimnaZjum Prze

tji Obywałel~kiej m. ł,od'l.l i Orkie!>łra Szkoły my~łoweqo W zvky ucznlm.rie otrzymują 
OHe. Linlowyr}1 M. O. l stypendium rnte~ii'rthi~: 1.000 zł 'IN klasie I-el. 

Bułety b. &mac.me j tanie. Wejśt!e SO zł. 1.200 zł w klaSIe ll-ej. 


