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fensywa 'powstaócó greckich 
O lke d e.. h • FI · nerała Markosa zwyciężą wojska rządu grec-slre wa I na prze ntlesClac oloczoneJ orl- kieg~, pomimo ~oląrów' a~erykańs~ich i do-

, • radcow brytyjskIch. Partsahdes oŚwla.dczył ko 

ny. · MI· .... o pO ..... ocy Anglosaso' W - wO'\lska demo- re~pond.~ntowi "News ehr0t;ticle" że o.~powie-
... 110 .... . ' ., • dZlalnosc za obecną sytuacJę w GrecJl spada 

k ·· • f I · na- Stany Zjednoczone. 'Przywódca EAM pod-ratyczne zwyclęzaJq aszys OWo . kreślił, że organi~~cja .ta zawsze dąży'ła do 
." .. pokojowego rozwlązama sprawy GrecJI. Jako 

iRZY:M PAP. - Jak GOtUo'si rrudJin wojsk łać pall1ikę, ni'e po·dal;ie ia'clinY'dh wia.d!Olmo-1 "News Chro~lcle dono:l, ze sl~kretarz gene~ I przykład powtórzył on udział EAM w rządzie 
demokratY'l>znwh w Grecji, odd~iały pQ- ści o walIkach 'W tY1C'hrelj.Oil1.aoh. Monar- rakl.n~ EAMt" I

k 
człon.ekt blUr~ DPeomlteYtCr::seg~arf.:: 1 Sofulisa. ,_ 

·"'tań A. - -'- kit . n..~ ' . • t" " ",' c leJ par II omUnIS yczneJ -I . " 
iW,.. CUlW PIr<>!W.dlUlLą aJ Y1W!ł1~ (j{p«aC.le CJu>SCl gr~c.cy S: osu::J'!:\I. surowe reipre~Je lides oraz 100 innych przywódców EAM znaj Korespondent "News ehromc~e ostrzega, 
przec:'iwkQ. '~QlJs.k~ .r~3,id~m W całym dlo. II\lIdI~<lS<CI w'~ 1JOI~elJrzanY'ch .<t WiS'PO!- dują się pod silną strażą na wyspie Cyrkos. l że byłoby . poważnym ~~eszazęsciem,. gdyby 
szeregu m~-eJS:oow~~ Qidi~z,!~ły demokr~ d'zJałame z W<l!Skaml d'emolkraiy1c~Y-121!. Partsalides i pozostali zesłańcy wyrażają zda. I obecne .zm~any w Gre~JJ doprowadziły do 
tyczne zajęty Itme\jISC'OiWOis'Cl Jam'olkl'ad!, LONDYN " PAP. Korespondent dziennika nie, że powstańcy greccy pod przewodem ge- wzmocruema sił reakcYJnych . . 
Am~iS/sa o'~'az ,L! tlgdtis. W polbłi!ż'u E~esy dll1:lIIlIlIlIIlIlIlIIlIIlIlIlIlIlIIllIlIIlIllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1I111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i11111111111111111111111111111111111111111 I IIIIIIIIIIIIIIIHIII 111111111111111111111111111111111111111111 II II 1111 1111 II II 'II '111111 1II11I1I1I1I11I1II11HIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIl§, 
w.Q'l'ska pOw.Stancze w. d:ailrs,zym CIągu § . ~ 

prowrudzą · oifeJll'Sytwę· W C'hl,'g>U Qs't,rutniClh ~ .·."Glo ~ •• dla dzieci swoich CZQtłe'nikóD' ~ 
dni lP'o<yłstaiń;cy zldlolby;~i WISie Stafi1i<l, ~ 77" . '> ~ 
GriQ\SISia. Ael'op'om, SuI'ta'na oraz Terrio. ~ )ł( #I lJ II ~ 
]}'Uldłno'ść p;r.z.e;c!h,odlZ1i masowo na stwrue ~ e "*1 ~ 
PO WlS'tańc ów. W mJ..e-j'SiCIoWio,śoi Dil11'()ltihos ~ . ,'l -',.~~"". ~ 
o!ud'ziały demokraty:cwe wy!SaJd!ził1y most ~ -- § 
kOIIejo:wy' oraz Z!n~s;zczyły k!i:Jika 1d..Iolffie- ~ l § 

;r:aWd:!i~~~~:=:'ą~~r:~nJ~%o~rt I ~onkur.s O nlY' I 
.dna. WaoIikli tiiwaj:ą: · jilllż na 'Prze:cllpobch ~ .• . . ~ 
miaJsta. Rząld. gre:cki,. ]ęJkaJjq.c si'ę' WYW<l- ~ ~ 

Po odpoczynku w Her<:egowinie - Polska 
Brygada Młodzieżowa po,WIIaca z Jugosławii 
do kraju, Na Hustracji wzecudny zakątek 
b,ra!1miej Re!puibliki Jugosłowiańskiej Boka Ko· 
lorska nad Adriatykiem. 
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wysianej przez ZSRR do rzqdów USA. i Wielkiej Brytanii 
MOSKWA PAIP. - Agencja TASS po-, twem swych amlJ.asadoll'ów w WcrSZl'Jlg· ru-zez ł1!ie rozmo~amr w spraw~e r~izji 

dała pełny tekst noty, ktÓirą rząd rooz,je- tonie j Lonrlynie rządom USA 1 WielJtIdej poziomu pToduikcJ,j przemysłowej w NIem 
Q~ p'l'zesłał w dniu 18 bm_ za pośrednie- Brytanii w związku 'L prO'Wadz.onymi I czech. . • . 
-- ~. D -~ n • N{)ta ma na/StęiplU!Ją,ce brziJTlIlome:-

P ,. e tr o N e n n I- w Wa r s z al w; e ~~~'~r~:::;~~ ż!~,~i,~t~t ~~e~n~f~ra I ny Zj·etdnocz-one ' i Wie'lka Bryta.nia PfoO~ 

WARSZAWA PAP. - O godz. 19.40 dnia I ministra pra·cy i opieki społecznej tow. Rusin 
26 siempnia IJ!r'Zybyłi do · Warrszarwy samolotem ka, sekJretarza CKW PPS ministra żeglugi Ra
przewodniczący Włoskiej Partii Socjalislycz· packi ego i kierownika wydziału zagraniczne· 
nej Pietro Nenni i sekretarz generalny lej par go CKW PPS, posła Dohro;wolskiego. Pnzybyli 
Iii - Lelio Basso. rÓI\\fIlież na lotnisko przedstawiciele ambasady 

Na lotniSiku oczekiwali goscl wło s.k i ch republiki włoskiej 'w Warszawie z ambasado
przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej rem p. Ambroglio Donnini i pierwszym sekre
nej w ·osobach przewodnicz9cego CKW PPS larzem na czele 

a c-a mus-ata WVSIUCh 
i zaakceptowae warunki przedstawione przez USA w Londynie 

waciz,"V r{)zmowy w sprawie rewitj,i vla
nu p07Jiomu pI1od-ulkció p.rzelmysłowej w 
Niemcz.ech, przy:j,ęte,go 27 marca 1946 r. 
pr.zez Sojusz·ni.czą Radę K.Qntrol!i ora'z w 
sprawie utworzenia sp,eda,],ne,g,o zarz;J,!ct.u 
dla ZaJgłęlbia R'ul!1ry i w tY;m ce.l'u zamie
rzają zwołać ko'nferenoj~ trz,ech mo
car;s.tw USA, Wie~ki·e.j Brytarui,i i Fr'a·ndi. 
Mi'n;ister Bevin w swym prz,emówi·e'!1iu 
w d-niu 4 sier'1J'llia br. iplotWlierdlzńł, że te
go rodzaiu rozmowy toczą się mt~dzy 
USA i W,iellką. BrytCłJt1Jią. 
Rząd Rad.zieClk,i uważa Za kOltJieczne 

zwróc'ić uwagę rządów USA j Wielkiej 
Brytanii na faikt, że p-roblemy zWJUtzane z 
rewi~ją planu poziomu produ.kcji P'1'Zemy 

LONDYN. Jak donosi agencja Reutera, roz'l ciągnie za sobą pierwszeńs~wa w odbudowie formalnej zgody na ustalenie nowego pozio. słowej w Niemczech, p'odolbnie jak utwo-
mowy między Stanami Zjednoczonymi, WieI. przemysłu Zagłębia Ruhry \ przed własnymi mu p.rzemysłu dla całości Niemiec, która to rzenie jakiegoś S1pecj'al!ł1ego zai'~Il1<lu dla 
ką Brytanią i Francją w ~pr~,,:ie p~zio~u planami odbudowy F.rancji lub innych krajów sprawa może być omawiana tylko drogą fO· Zagłębia Ruhry dotyczą Niemiec jako ca 

< pr~emysłu w an~lo-amerykans~leJ strefie Nie alianckich w Europie. kowlr. czterech stron wraz ze Zw. RadZiec'l łości, wobec czegO decyzJ'e w tych spra-
mlec doprowadZIły do zasadmczego porozu- ..' . ,u 
mienia co do głównych punktów, które były d ~ranCJa -: Jabk łPodkreslono ze

d 
strony miaro kim, gdyż w listopadzie rb. zbierze się w Lon- wach mogą zaJPaść jedynie za zgodą człe 

przedmiotem dyskusji. aJneJ - me y a wzywana o wyrażenia dynie rada ministrów s!raw zagranicznych. rech mOCa'l'stw ()Ikupu;i~cych Niem~y". 
Porozu.mienie to - według informacji Z kół --------------------------------...;.---~-.;.;...;.----;;.....;..;.;;.~;..,;;;..;;.;.;...;;;;.;~--

:::t~~~jj:yCh - da się scharakteryzować jak De'bata W 'spr WIlie ' ndonezJ··. 
1) Francja zgodzi się na niezwłoczne poda· 

o.ie do wiadomości znacznie podwyższonego 
poziomu przemysłu dla strefy anglo-amerykań 

~~~~ec~ost:~~:ai:li~:ej'z~~a::~~~; . ;~~~p;~ Wykrętne posunięcia Anglosasów w czasie głosowania - Uplanowane "vetou " Francji 
4) Francja otrzyma wzamian ogólne zape. NOWY JORiV PAP Dl S I k dz' ki' t . F 

WInienie, że ustalenie nowego poziomu nie po · I~ ' • - acze,go ta'ny se! ra leo ,WIlOOZąC ;lil'eSz ą, ze ,ran-
Z,jed'nOc,zone, k~ór·e d()Łyolrcza.s wyraź'111i:; I ,cja zgłOlSii pr~eciwlm .. n .. !emu. veto. • 

co dlo veta dalł rzia,ld sOcjall~siŁy Ramadie
r.a. Powtar.za Siię hitSltonia z poHtYlką .. nie 
l,nterwencji" U'prawianą w stosuiJ1iku do 
.repulbHki hisl'p'ań's'k,iej prz,ez s,o·cjao\istę 
Bluma. Tra,gkzn.a" ko,ns'ekwe-ncją tej po
J,ity{ki było z:WY'Di,p.stwo FralTIco . 

H.tllnowcy podnoszą głowę 
HAMBURG (oibsł. wU - W miejsco

wości Lalffimer p{)d Hamlbur,giem - na 
teren ·O'hOZlll p.o'I,s.kiego wpadło w dn,iu 
WC.Z.O·l'au's,z:ym 500 niemiedci-cih p 'oHdain
tów, którzy na St&o·só'b h~tlemwski zlgoni
li mi·e'sZ:k'ań'ców 11 a pod'wórz,e, bij,B,C ich 
patkami i kolibami karalbliiJ1ów. Na!stę'pnie 
poHcjalnó niemieccy dtokoQna:J1i "rewizdi" 
w obozie, zalb'i era.jąc wlS'Z~"stlki·e rudhomo
ści należące cl'o Po'laków. 

wY'powi<l!dały Silę po stronie Hola'ndii l PostępOIWanIc FranIOlI leSlt Jasne w obli
czynIiły WlSzystk{), by ni,e dOipu'ścić do czu sY'tua,cji poldtyoz;t!ej w jej k()tl~iach 
w'krocze,nia ONZ w spór indooez'Y'ilsko _ a zwłaszo~a. sy.tuaICJI. w I~docllInach. 
hole ders'k!' głosowały tym ra em za T.ak F!I'anCJ~ laik l Bel?,la - głoWiI1Y rtZt;cz 

• n ._1, • • n Z !ł1lk Holand~'J na tereTIle ONZ - uczynt!ły 
w;JliIos,klem r,ad'Zllook!Jmr ma:cze,go Fran- wszystko ahy za[l.obiec ruCibezpJieczne- LONDYN PAP. Ze źródeł indonezyjskich do 
cIa zł'ożyła pr'zedwko niemu veto? mu d.la nich p'reoedensoiWd 11tostac:" zain noszą, że oddziały hOlendersk,ie,. kt~:e pro· 

W be ']' • O.NZ • " ':" I'· , J . wadzą ofensywę na Jawie znaJdUJą Się obec-
O c, z.rJ~cz.nej PO:PU.~()sCI . '!' teres"owan'la SIę. Rady Be~'Jeczenstwa sy nie w odległości 56 km na północ od Joggja-

s,pOłeczenstwle amery~a?~k~, ~t3lt1y. Zje ,tu a CJ·ą, n.a terCinach ko;l~alnych, z~ !<tó-I karły - stolicy republiki - oraz w odległo
dnfO.CZone p,rnr:nąc d01Wlesc, z-a n.e dCl.zą do re - mImo t0·ktyczneJ nllepod'ległoscl - ści 40 km na północny zachód od drugiego 
Q.<;ła1)je."ia o.rgal1'i7.ac~i 'lr.r~rl6w Zj~·dno· uwa?:a.i~ o"li rÓ':!:1~eż Iwli-e h-ry ,'e':1-d .~rsllie.lpunktu oporu wojsk re.'lublikań .. kich - Scllu-
cz-o'llych, z ,lecyd{)wały sit: poprze'; Wilio Charakicry stycine jest, że dyreikty'i,Vy rakarty. . 

.' 
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'qbka POdZ!&.E ~.!I.I."&" 
KRAKOW PA.P. W 11 dniu procesu przed I przeczytania haterią.ły, pochodzące z podzle. rowanej przez sanację. Z ailllter;pelowaJIly- w słyszał jak .Kufice pOWledział mu, ze mcHer±al 

~ądem stanął zaStępca sekretarza generalnego l mia. Oskarżony twierdzi, że za trzecim razem tej sprawie ow'czesny wicepremier Mikołaj- ten ma byc przekazCIJny Mikoł"Jczykow~. 00-
~KW pSl ' wiceprzewodniczący wOJ. zarządu I powiedział Kabato .vi, aby ~aprzestał kolpor- czyk po twierdził rozka?. V.,rtedy postanowio- puszca jednak, ie taJe było. . 
PSI w r<r1lkowie, oskarżonv Mierzwa tani- towania lego rodzaju mateńałów. Dalej oskar- no VI' zas<wzie podporządkował się kiero'"mi- Prok.: Oskarżony miał świadomość, '!E' W 
"ła.'~'. 'zony twierdzI że Kuncemu który również clwu !\.K. materiałach tyc.h test coś zlega? 
~IYjaŚr;~nla . oskarżonego obeJmuJ" jego przyniósł mu materiał-! pochodzące z podzie- ]l,roł. .. A więc z chwJJq, kiedy Muwlajczyk Osk. : Tok, że to ruelegalllla bibuła. 

dZlalal'no e polityczną "J ruchu ludowym, po- mia , :tapowIedziai. aby niUdy 'Więcej nie naril potwierazil ,oz.kaz, wnsze Ilbie1fcje przeciw- P,roh:,: Dlaczego oskarżony nie robił Kaba. 
cząwsz. od 1932 r. Wiele mieisca w swych :.Ie żat ~at'óWllO lego osoby, jak i stron~lctwa, ko sanacjl odpadły? lowi wymówek, który kilkakr,otnie Oilwllł m 
znan'ilch poświecd on swej działalności poli- pl'zl'nos?ąc t,ego rotlzaju mafeTiah do lokalu !'Irak: Oska1il,o!tlY wYPo'wiada się pra.ecłw- materiały? 
Łczne I podczas okupacji w ramach t. "~w, ko- P~L. ko konstytucji 1935 L, a czy wia<iomo mu, Osk,: Do Kabala' miałe,m zaufanie. 
misji porozumiewawc:iej tronnictw, podpo- Głos zcI·blera p,rokL.Iol·a,to.r, ktoa'Y ja;k S1;Wler- że Mikołajczyk ; jego WSpół'Pl'ćlJcownie y do Oskarżony Mierzwa próbuje dalej wyKa-
r7.ąd~_OWUjącv.Ch się r.ządowi 10ndyńskiem11 , 1.0 I dZd, celem 1!Jedopuszczenia do fałszowania lata 1945 J'. nie ·"gadza19 ię na alIlulowanie zać, że dopiero w śledz.twie zorientował Się, 
"naczy Bndp.c li , W'R , St,ronnict.wa Pracy i Lu prawdy historycznej l pros/owania twierdzeń tej kon&ty,tucji? Iii materiąly Wabata miały cha,rak'TeJ' 1",","'<'1 
<1owców . . oskarżonego, zadaje szereg pytań dotyczq- Odpowiedź brzmi, że oSlkarzollV Ule llloqł ciowczy, 

V'J tok.. w fjaśmeń oskar:i.onl' tWierdZI, że cych podstawowych zagadnień po1irycznych, znać." niuansów przeżyć emigracji 
ludowcy, \\ ~hod7ący w skład komisji porozu- zwiqzanych:z okresem okupacji. Prok.: Oska,rżony w S'Wyeh zez:nal[liach Prokludtol l yiuje wobec tego wy,jąt1n t: 

. . h' J' d '., t . P,~okur~,to'·'. J 'l' b tal chł 1_'" ..... uc-ł insy;nu-cJ'e co do metod śle- omawianych materiałów, r02lpoznaJIlych prz'l'Z mleWaWCZe) me c ClE: l OpUSCH~ na s anoWI- ''<4 ~ es l ,a lODy Op&J!.le I Sipry .. ,le rz C1 .. , oskarżonego, jako rCliporty o rozmieszczeniu w 
ska q''''i1ne ludZI, pochodzących I obozu sa- st'wor'l.Ono dla porzeciwst8lWieniaię zamacho- dztwa. C7.'· od oskarżonego wymllszano z-z- terenie, obsadzie i uzbrojeniu u,rzędów bez-
nacyjnego l Kładli nacisk. aby organizacje, wi stanu z praw~, to dla~zego 'podporząd.k~: nania? . pieczeń-stwa powiatach, składzie zespołć," 
'vojskOlve II' czasie konspiracji nie prowadził' \fanO 'e sąl[lacY]1D.emll kH!TOWlllctwu Atmll Osk.: NIe. . . . oficers.k.ich it<i. _ Czy to miało chalTaktej 
dZIałalnosci politycznej. KraJowej~. . PJ·;>k.: 'Y\T ten s'Poso~ owe mSyl!Llót:)e po- wywiadowczy? _ yt<8 rokura,tor. -

Niestet'l,: - mówi oskarżony - nie mogliś- Oskarzony tłumacz", ze Jego S.uo'll.nldwo czy tac ąalezy za zwykł<\ prowokaCJę! . - p. p . 
lny przecil'!stawić się w praktyce przedostawa Me llst03u:nkowało Się' p<l2y,tywnie do rozkazu I Następne pyta. nia doiyc.zą ma1eriałó~ o-I . Os'kar~ony ~a~łan\a SIe .tym ze me O[~y~o 
'lin sip. '1:arówno do administ.racji jak i na sta otrz\rmanego w tym wZ(flędzie, dominowały trzymanych od KUJlceg? Mierzwa z~łal1.li:i Slę mma .sob,e IreSCl raportów 1 ze {ue był w.a 
nowiska ins'Pektol'ow i komendantów powiato bowiem zastrzeżenia przeciwko !>.K jako' kie-, tym, iż nie uplz~'iamnIa soble W ylt'azllll e , czy dom lch cha,rakt-e,l'Il. 
wych ludzi, pochodzących '? oboz\! 'iau1l.cyj
"lego. 

OsI,.. Mierzwa twierdzi dalej , że gdY orze
konali się, iż w administracji, a przede Nszyst 
'kim w 'AfoJskn dzieją sie rzeczy niebe<:piecz
ne, 10ZPOCZę1i tworz'enie "bataHonów chłop' 
skich" 
Oskarżony . .1ierzwa mowil rówme? na te

roa- pows~al1ja warszawskieqo. Jak ośwlad, 
c?a on grupa jego uważała termin powstania 
za nJeodpowiedni, w związku z tym poseł 
Grudzmskl zwracał się do ówczesnego dele· 
gata rządu 'j otrzymał od niego zapewnienie, 
że powsta'nia nie będzie. Na 3 godzin" przed 
·vybuchem otrzyrpali oni wiadomość o termi
nie powstania , ustalonym na żądanie Bo 'a-Ko 
rooro wskieqo. 

Przechodząc następnie do omówienia swej 

a 
\Iv dniu wC'~orajszym odbyło sie Xi Plena,r-j mle l miliard ~~6 I!lil. 620 tys .. :tł .. na 'IV I'dzia- J tyeIl na 200 mi1lonÓl\' zł. 

ne posi2dzenie Miejskiej Rady l a,rodowej ły Zarządu MIeJskiego , przedslęblOrstwd, bu· P<rojekt budżetu został za,t'Wler<tzony 'Ul "'. 
pod przewodnictwem tow. Al[ldrze.iaka. dOW'lli c two 'mieszkaniowe i sport g'óllllą sume 2 miliardy 26 milionów 620 t"s. <1, 
/Głównvm punkil.em porządku dziennego Na wniosek tow. Logi-SowińskIego przed- Szczegółowe sprawozdanie '1 wozorajs:lego 

była spraw" Ilchwalenia planu in""es,t!cY.ine- stawiciela frakcji Polskie; ParW Robo/niczej posiedzenia MRN podlimy w numerze jutrze-j-
go Zarzadu l\1liejskiego na rok 1948. podwyższono sumę przeznaczoną na budo \1- szvm. 

Prelimiilla'TZ pnewidywa! inwestycJe w su- nictwo mieszkaniowe ze 100 milionów zło-

LONDyl'{ PAP. - v, Londynie ogłoszono 

dZIałalności po zakończeniu wojny, oskarżony . . ... IUOdZOA ch w t. 193 . 
'1siłuje oczyścić się przed s<\dem "Z zarzutu fi teJ&SnacJl lI1ęzc:zfZ!!, 

I listę wierzy,te l!tlości ~zterhngow 1·ch ,óZlnycl!!' 
państw wobeC' 'Wie'}kiej Brv'taiIlii, oowsta};rC:P' 
przeważnie z tytulu dostaw Z{)warowvco I tlr 

~łLIg okazany Cli jej w czasie wojny, ldziału w orgańizacji "NIE" za co' '" ;;woim Na zasadZie al\'. art. 16 T 17 (1) ustawy Łodzi, do zgłoszenia się osobiście w dniacn 
:zasie wraz z Okulickim odpOWIadał przed!; dDla 9.4 1938 'roku o po' rszechnym obowiq- niiej wskazanych w b1u.rze W~d.z!ału Wojs..:o
;ądem '!> Moskwie. Oskarżony twierdzi, że po zieli WOjskowym (DzURP Nr 25, poz. 220) - wego - ulica Świętokrzyska 15 w podwó-c:lu, 
npadku powstania warszawskiego wbrew je- Zarzqd Miejski 'M Łodzi - Wydział Wojsko lewa oh cyno:, IV piętro , pokój NI 249, od ')0-

go przekonani.om, forsowano n~ następcę . .60'1' "'V w'zyWct 'JI'szystkich mężczyzll urodzonych dziny 8 ...... 13 celem ''1c1q;gn'ięcin iC'll do reje' 

Największym wlert:ydelem Ą,n.glii ISo ln< 
di'€', ktÓ<rym należ się od niej 1.200 milionaw 
luntów szterlingów. z koJei idzie Eglpt .z '!OO 
milionami funtów zterlingów. Irlandla -
'- 200 mil, funtów szterlingów j Ąt!~tI;rrliC1 '!' 

140 milionami iuntó~' 'z/erling611'. "a-K?morowskle~o. - gen ?kUJICkH~~.o.. Juz po w 1930 roku. zamIesz'kałych na terenie m. suu poborowych, 
~o~macJJ Okuh.ckle~o mIało przYJsc drogą 0IQJI t,;łovlien.ni<::łwo coc:miko. 1930 
Kunerska . od MIkolajc?yka z Londynu ost,rze- ~.. ,. .' li: h 
żeme przed Okulickim, Niestet'jl _, mówi 0- ... <ęzc:y~~u u nazw II oc 
~karżo'l1" . ostrzeżenie to ])rzvszło za póżno r02'lloezvnającyc}l '" n.o 

owiem kuner iechał drogą okrężna przez litery 
Włoch)' , a poza tym został' uprzednio odpo> A. l!, 
'viednio nastawiomr pi:ze2: ,'Vładze wojskowe C, D. " 
j przywiezione '}lrzez siebie ostrzeżenie co:€? T, G. 
sciowo zlekceważył. li, 1, 1. 
Oskarżony Hvierdo:i, 7.e po powrocie do krd- l. 

jU, po llwoJnieniu go w Moskwie, odczuwal 
wstyd, że skutki~m nięśw-iadomości l bł"dó" .. 
politycznych zostal aresztawan . 

\', t, 

I:ł , D. 

R. 
5, 

W. 
'1., ?', 

'Dała: zgłoszeniQ. 

godz. A-13 

• :-"1. 

! 
'2 

• :I 

S, & 

II! 
1 

!:.i. '16 
ł~ 

lI? 
20 

1'1', 
19, 

Dalszy ciąg swych wyjaśnień oskarżom po
GWlęca omówieniu ytuacji politycznej, towa
rzyszącej powstanili PSl o.raz tosunku stron
nictwa "we go do pozostC\łych partii politycz
nych. w szczeg;ólności do PPR. Omawiając 
stawianie PSL'owi zarzuty współpracy o po
dziemiem , oskarżony usiłUje dożyć to na 
karb tego, że stronnictwo jego nie było w 
.,tanie llchronić się od obal.enia rządu. Moja 
to wino - mówi oskarżo;ny - że w czasie :::a 
targów i walki polityczneJ gdy czu.iność mo
ja na podziemie osłabła .. dostałem' parokrotnie 

Zcri~t!i;;:aiący si,ę 'irinn' pJz,erl'jtaw'ic doku 011ty, 
słwisrdzające loficuność osoby, datę t miej' 
lice urodzenia, wajsc <Ulłi"pkani.o; krcqu 
<lIcu. ryks2lałcenie. 

luelegalne materiąły. 
OskarżonI' przyznaje, że ' aba! ńwa·lub 

h'zvł'rotnie Ilf7.ynosit '1\'1 lio lok<\\1\ PSI do 

Osoby, które nje ucz nt~ aadość 6bow t'1" 
?kowi rejestracji w wy:maczonym ,,,,rmini j 

ł.ódż dnia 20 sie~pniQ 1947 roku, 

'l 

'l 

-, :: 

tt T! 1! 

1l1~ uspr«wledliwiq 'Iago - będCi lccnmu. '/7 

Irybie dminiGtrpcyjnym::;: moc ar\. 170 pkt. 
. cyto~aJl.i lIsłuwy al'Sszte.Dl do ~ iesię::y 

j 9nvwną o ~O.!)O ~ł. ci~b(\ jedną c '/car. 

~ARZAD MIEJSKI W ŁODZl 

Z pośród państw, które znajdo wall ~ę 
poa okUipacją niemiecką największą sumę -

l 
bo 40 .milionów fr~~tów szterli~gó ,. <\llgli .. 
jesi dłuzna oItWegn. Dwo.m panst:woall Ąme
ryki południowe.j -- 'Brazylii i 1.),rugwd)OWJ 
4.nolio winno fest lacznie 8"; milionóT

\ run
I ;ó~\;' SZleI lingó\\ . 

M,KKP ,l)rzV L, PI)l!R ~Al!WładaJlDia, l~ 
'IV oniu ~8.8,4'i r. () goWI.. H·,tej oo,bę.dzi~ 
~ię odpra'wa vełno.mooników dzie_nico
wycn Ko.mi ji. Kon,rrillii Part 'linei 'i4Y,ka). 

LK Pll J)n~ tl, • eol)"ie WC7.3 ł9a. -~ 
pi~tto, 

ObeCt\ "ć 0100 \V i'lllZko-w a. 
Młe)s1ka Korni ja 

ootmU ·Pa.rtyjnej . Łodzł 
- . , 

• • 1 '. • • • 

_, __ J ~_ ... ---_.. " ~..... "_ - ~ I~_~ .,.. .... ~ ..... __ ~-' ... 

'Wł'och z alut'omatem. RozJ,e,gly się st.rza-I 'krył'o W tej ciSlzy .. " Ale CQi';l Nie wi 
.,..1 ty i Deus nie T'oz,stają'c s.i~ z .,Coltem". d'iiał. I cO' by~o naj,gors,z,e.,. Pral&'na,ł Llshr-

runął na dół. BY'ł mamvy. Sz,eć jakiś szmer, jakiś dzwięok ... Ale te~ 
QneJI .podniósł ię l ziemi j fOIz,poc:zął go{) nie był,o ... Więc wCią~ na!Sh~lchiwaił'. 

'na n,owo b.ieg, który stał i'ę, wła'ści'Wie Nagle ll!sły,szał sz.mer. ktlor~g() t,a-k p~'a
i wy,'cigi-em ze .~mierda, KuJe padały ja'k gtl!ą~. Otwor~ł" ocz,y.. le rozu'!TI~ał 
desz,cz. ?dlZl~ SIę znaJ,dJuJe . . Pamlleotał _ g!eOkLe~~ 
Czuł te krew ma na twarz:y. Z bólu zołmerza, wxr.buchaJące pOCIski, s~OJ 

peikała' mu gł'owa algle z;au'Ważył przed Sbzalo'ny bijeg .... } nic pO'Za tym \VN~m ;w-
. ,' ., . aC'zył ch eh. Cały sto chleba, czarnego 

sob!!, .zołmerza. w cIemno bt1ą1liowym greckieg,o raz{)wca. Nie dowierzał włą.~
grec'ki~ n;tU'!1durz.e: ~rzyJ<:~ąl. na <?ał·e ,gar nYlTl ocz-om i podnióSł S'€ na kolanach 
dł.o: "IflIl~~hZl! Ing1]'i'u!" W.ldJZ.1ał. :rak zoł- . . . l ", ' 
nieTlz podni6sł karabin, "IITI'glizj!" - znów - Co bo? - rzekł I Zd.zlWlł SIę, gdy 

Oa:ezwały 'jię gł,o:s.y Wł,oJ.:h6w. Deus I ft.oif'kay! fiorkąy! - p'oganiał An- krzyknął. Łzy kta'Pały mu :Z oczu. \7\'ie- usłyszał własny gl,o's, 
z:nÓ'\Ąr sztuvchnął Que11a w p.}ecy. M.iał w; g;lika wieśniak. c:iI8,lgle brnąc na,przód. d\ział, Ż'e to pł·a·cze w nim żv.cie, które Ktoś wszedt Prle'?, otwal"te d1rłZwi dQ 
!Ię'ku rewolwer. Ge'tami u,sHował wyrlu- I - O key! - z tfludem od!powiadał wa'gnie rańunku. ohod:ziły odlgłoOsy da1lekdej ka'n(}nad'Y. 
maczY'ć Quelolowi, i'Ż ni,ema nahoi, Przez Quell, lled~v.ie dylS.zą,\.:. - Ing:fu'i! Inglizit - powtarzał WCH\Z - Gdzie jeStem'? -- z.<vpyr.ał !łll'e!.}. 
sekundę Qu·eN się zastanowił, kiedy De- DeUiS P 'pycha:ł lotl11koa naprZÓd - trzle p.otykając się w biegu i wYcila.oga~ą:c rę- - ln,glizi - usły·sz.ał C:ZY'j,ś gło', Przy< 
us ~dą'żył zalbra' reiW'olw,er Nitraleksiso- ba było() Ś1pieszyc. bo Wlosi z.najdowali ce do góry, Grek biegł mu na spotkanie. 'Pll 'zczal, ż.e to{) itraleksis. Me to był ja' 
wi i co właściwie 7. nim poc~l'1ie, kiedy si€. .tuż za nimi. ' P<lCZlut jak go{) moon(} chwyciły czyj'eś kiś mały Grek, ubra.ny w ciemno brąz,o
be,dzie miał naboje. Ale to{) 'trwało eklun- - tlor'kay, TngI1z,j - cią.gle kr.zy>CZ.ał Il"e,ce. Szalony ból od:ez:wał si~ w całym łiNY mu'ndur, Nitnleksis miał zaws!Ze gr~. 
dę. Wyciągnął }e i (-' wieŚ'niakoOwd. De- Grek i lec.iał da'lei. ciel-e. na~'owy mU'11d'\l'r, poddhny dQ angielskie-
'UlS bly.skawiczlnie i .' T,v,nie nahił r·e- Na,g,j.~ .sktręcił' w bOlk . Z<liClZą-ł - IngJ1Iz'i! ... - Znó~ powiedział: - Je go. 
wob,re-r. QuelI be Z,Q_ iHmiem sl<,onsta't'O- ~S'.~~nac ~ę 1>0 Slkał~'Clh. Quell chCi~ł s~~m Ingl1i'zi! - Jeszcze raz wyrzucił z JesziC'Z'e kltoś wSlzedł. 1Ilbmny w ni,a zez 
war, że umi'e t,o wbić nie gorzej o'd ni,e- P'OJsc. za je'g,o prz~~łaQ'em, ale wy.c,zul, ze s1ebie te Sł()WCl i jak snop. rllnął na )'I~_ i CZ«lp-kę z da,szkj'em. 
g{). \ył()SI g,o !1amacah, Strz,eiI>ano wp,wst do ł ce Gr:ę.ka. - OCllłnął .się pan nareszcier - usty· 

Gdy WłoSi z.acz·ę1li %.bIiiża'c si~ do lasu me,g.o. LecIał 00 tC'll'U. P,ot'knął sie. l' upa ,Al' * l ł 
D 

. u SZa.,: 'amaną a ngie lIS z czy,zn;a,, 
eu~ WYCH1Ign>ą~ rękę., \VIS'kazudą>c kienł- na ziem~'E\ Gsły\Stzał su,c'by trza:sk rew{)[- B}"ł·a cisza. Ahsol>utna, martWta cj.sz,a. - Tak - ocJipowie,dlział. - Ą'le c{) !to 

[le·k na'Przód. Z'uów polbie>gli, chr:o'nią'C siec wer,owych trz,at.ó\v, LeŻlą,c obejr.zał się Czasem ciSza rai w soh-ie ja'kieś nie'wy- WlSzY'siko z;nacz,y'? 
mir:dzy drzewami. ~.dY namaiCa,no ich se.- do.oko;ła. p.eUIS ~r.SPinał Sj~ po sktałaoh, {)- r·aźne szmery. Ale tu byro ina'cz-ej. Była - Może pan być terruz "poko,]ov. 
·ciami CKM-ow. ZdąlŻyI~i dio.bioee do nie- SItlrz.el1wUJla,IC Silę z l"e,,;~p.lweru. Na,gJ'e PO 'j)'f<)SCU g'1'Obow>a dsz.a, któn~j nigdy brzmiała od'n-owiedz. 
'ą"iel1..-iell'O w,rwoz,lt. QaeH z,oba,czył, Jak dl() nw2.'O 7JblitCl sie nie wyobrrużał ~oibie- O'T1z,ed t:y.m, l coś ;:<;Ie. (D \ • c. n_/' 

I 
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Barona Ander'sa sprawy i sprawki 
Takiego to "watażkę", -aferzystę i kariero-, niezliczone cierpienia polskich żołnierzy-tuła

wicza, pozbawionego w życiu osobistym i pu- czy. obałamuconych zbrodniczą, antynarodo
blicznym wszelkich skrupulów moralnych. c- wą propagandą. Jaki ,.wódz", tacy i jego kra
brała sobie za patrona SOląca o "odwecie" jowi "podziemni" mołojcy. związani "brater
reakcja polska. nie bacząc na to. że ten pa stwem broni" z partią p. Mikołajczyka , 'Wszy
tron 0111 na sumieniu tysiące mordów brato- scy jednako dobrzy w tym zespole. Wart Pac 
bójczych , popełnionych przez jego "podko- pałaca, a pałac Paca. 
mendnych w kraju. że ma też na sumienIU Boles]aw Dudzińs!d 

iedziela. przy 

.. §tr. $ 

Jazda no nariach wodnych daje nieco dzienne 
rozlwsze jemgeje. 

pracy 
, 

llekroć przed sądami Rzeczypospolitej to· 
~ą się procesy organizacyj i ludzi, osk,nżo

nych o terror bratobójczy. dvwersj~. czy 
szpiegostwo, zawsze wyp ywa na przewodz;e 
sądQwym nazwisko gen. Andersa. jako szefa 
tych 03rodków zagranicznych, które przestęp

com w kraju Lmziel<lją instrukcyj, zachę~y i 
pieniędz.y. Jeden z wybitnych dlliałaczy ślą' 

skich, dobry i rozumny patriota - wiceWOJe
woda, Arka· Bożek określił swego rzasu An
dersa pog'Hdliwym, lecz słusznym mianem 
"watażki". Zr..służony wojskowy. dobrze 7.na
jący sprllwy emigracyjne - gen. Pils'lkiewlcz 
scharal,Jeryzował niedawno w Sejmie Ander
sa, j'lko niedoszłego zabójcę gen. Sikorskiego. 
Tpn to s).;,ompronLtowany po wielekroć osob
nik. nie tr-:!cąc kawaleryjskiej fantazji SZfłr' 

LUJe obecnie na stanowisko emigracyjnego 
•. prezydenta" i liczy. że przy pomocy odda
nej mu kliki celu swego dopnie. co zres7.tą 

b'lbby dh nas rzetzą zupełnie oboiętną. 

Sztab fabryki poznaje stan maszyn 

Opublikow;;ne ostatnio w prasie krajowe) 
i z3.granicznej materiały dorzucaią sporo inte
rasujących szczegółów, dotyczących przeszło

ści i teraźnieiszości głośnego kondotiera mię

d~':narodowej re:lkcji. Ande~s. a właśc iWle 
'Von / .ndersen urodził się iako syn nadhał

tv ck 'f go barona, wyznania protestancki.3go. 
Slu~,,(' ieszc.ze warmii carskiej. Anders co
s:=;]l do trafneQ') wnios\u. że iego kanera. 
W" 'sh,w:" hę<izie IOl'sza i szvb<;3'l , ieśli przvj
mis P:-'1v;oslawie, co też bez długich wal!·.ń 
ucz'·ni!. 

Ale ,;wódz" polskie i re'lkcji wyznania 
pra"'osl'!wnego - to i'lkoś jedno z drugim 
ni,' bardzo Jjruje. "ITięc iuż jako ,;zef II Kor
pu"u, pr7.ehyw·ljąC we '\"'łoszech pr7erl,,,rlzi 
A:-!ders na - lnto!icyzm. TrZeba jedn~k pe
c],3.. że Pln qen"rał. hędą, rnężrzvzną iesz"'ze 
ni" stars,\'m i peln'-m męskiego wiqoru, zapa
ł~l uo::zur:iem ku pewnej aktorce i w z\'Vlazku 
z Ivm wszr:zaJ st'lr'lnia o rozwód. Ponie'waż 
~cnwa szla d03ć opornie, a n3miĘt emu ko· 
c!:.e.n!,owi było do ."": śpie"zno . mnał, że bę
d-'e naikpiej, jeśli powróci do wyzni1nia -
protes'anckiego, w ten bowiem sposób uzyska 
ro:w:id łatwiej ... T?ki h'l!ldel wierzeniami re
lig: in 'mi. dla czys~o osobistych, materi"lnvch 
csbw. musi budzić obrz'Tdzenie nawet w rzło
w'"lm nailprclziej obojętnym wobec spmw te
go rorlzaiu. 

Niez'l.!o"n.ie od swych romantycznych przy 
g":'1. ba rol1 , nders ma duzo .i;yciow""JO "prytu 
i :vlkę pr"",'r1z iwego kO!l1 h Jnll tOPl. S\Vi~d!::zy 
o tym r"lp'Jrt b. adiutanta Andersa - 'tm 
JF.fZe'10 [(Hm' o\\:skiego. zlożonv w r. 1943 na 
rę':e ówc~ó"n"g(l Nilrzelnego Wodza - gen. 
Sr;~mkowsk'"go Oto parę z pośród zarzutów. 
zaw~rt 'ch w tym raporcie: 

A w'ęr gen. Anders - jak melduje Klim
~o\Vs!o:i -

1) S"3~::matycznie kradł J) :en; ądze rządo
we i kurował za nie złote papierOŚllI
ce. zlote pudełka i złote monety; 

2) przekaz:'wa! pieniądze, rządowe Ila I 
swoje własne konto do banków za
gra.l1i~nych, UŻyW:'ljąc je na prywat
ne c~Ie; 

3) w czasie gdy ludzie cierpieli głód w 
Ta3zkell r 'e. kUPow3.ł od nich zble 
pierścionki. dolary itp.; 

4) wyd!]ł n~ swoje przyi3.ciółki ok. 2.000 
f. s.zt. 7 funduszu rządowego-itd. itd. 

Za.m:ast koms!ltarza dodamy tylko. Żt' gen. 

Pogorzelcy PZPB Nr 21 chcą wy konać plan za wszelka cenę 

"Personalnik" Senkowiak. 

Ten o ni nie chowR swej mądrości dJa 
siebie samego: to temu, to owemu przeciąg
nie nitkę, to tu, to tam wygrzebie nieszo::zę
śliwie wbite c;o:ółenko. 

- To nasze "pogotowie ratunkowe" - mó 
wi o nim żartobliwie "personalnik". 

- Ja pracuję tylko na jednym .... - uspi'a
wiedliwia się gospodarz podwórzo~y, ob. Ku
biak - jestem pierwszy raz przy krośnie. 

W tej samej kłopotliwej sytuacji znajdują 
Gly mnie towarzysze z PZPB Nr 21 z,pro- się ślusarze, stolarze, magazynier. .,kupiec" 

sili w niedzielę do fabryki, byłam pewna. że (tak nazywają tu potocznie kierownika zaku
zastanę ich przy uprzątaniu gruzów. Ujrza- pów). 
lam iednak coś zupełni.e innego! 84 krosna w Tow. Kró!asik tak zagłębił się w robotę, 
ruchu. Dyrektor naczelny. tow. Orczykowski, że śWiata nie widzi dokola . siebie. 
tłumaczy mi przyczyny tego niezwykłego zja- - Czy pracowaliście kiedy, towarzyszu. 
wiska. przy krosnach? 

- Wykonalismy w SIerpniu tylko 84 pro' - Gdzie tam, jestem świetlicowy: 
cent zaplanowanej produk!"ji. Mieliśmy po- -A przed wojną coście robili? 
żar - to nam pokrzyżowa1o szyki. -W więzieniach siedziałem, Więzień l1oli-

Dyrektor techniczny, ob. Brauner wyjaś<lia tyczny - to był mój fach, 
dodatkowo: Kilku młodych chłopców w uczniowskich 

"Przy krosnach jesteśmy dziś prawie sami czapkach z powagą chodzi koło krosien. 
"oficerowie", przepracuiemy osiem god?in i Ci - to pewnie tkacze-uczniowie, myślę 
zbadamy dokładnie wszelkie dolegliwości i u' sobie. Ale gdzie tam. znów omyłka: to są 
sterki proclukcji. przewlekacze i uczniowie fabryczn~j szkoły 

Tkalnia przedstawia sobą niecod.denny wi- włókienniczej, przewodniczący i członkowie 
dok: nad krosnami pochylem są dyrektorfh'łie, fabrycznego kola ZWM. 
kierownicy, ma istrowie, biural:stki. Przy tła- Pewna siebie uwija sie przy swej "czwór
czaiąca w;ekszość z nich nigdy doti't.::hcz~s z ce" młoda biuralistka, ob. Jędrzejczakówna. 
krosnem nie miała do czynienia. ale jakoś so- Była przedtem tkaczką. więc krosno dla niej 
bie radzą", nie nowina, 

Dvrektor tl?chniczny iest w sytuacii uprzy- Tkacze-amatorzy spod oka zerkają na 
wiJeiowanei; zaczął on swą karierę włók'en- swych sąs;adów: 
niczą od zwykłego t.kacza. Wprawdzie 15 lat - Ale ten Brauner "trzepie", a majster 
już nie pracuje przy krosnach, ale ,.czwórka" Sienk iewicz - kiedy on już mial 46 tysięcy
iego aż furc7v pod umiejętną ręka. Dobrze padają uwagi. 
radzi sobie .,personalnik", tow. Senkowl<lk. 1'1a)ster ob. Walczak miał pecha: pod swą 
tylko z przeciąqaniem nitek ma kłopot. opiekę dostał dwóch ślusarzy i jedną bJU,a-

- Ten, to w minutkę pr7.eril\qnie. a u mnie listkę; niewiele czasu zos·taje mt! dla wła
trwa 8 - 10 minut - mówi, wskazując na I snych krosien. 
majstra ob. Zycha. , Lecz oto już dobiega godzina druga. Ro-

bota skończona. W małym kantorku robi się 
prowizoryczne obliczenie procentów i metJów. 

- O. Fijałek zrobił 142.2 procent! 
Majster-rekordzista usprawiedliwić' się. 

Spó:(.n:łem się o pół godziny i siede~ 
papierosów wypaliłem w czasie pracy. 

. Kierownik tkalni, tow. PUch. stary facho
wiec - bardto poważnie traktuje tkaczy·ama
torów. Pewnie, że te kilkaset metrów, które 
dziś zeszły z krosien nie uratuje ich sierpnia· 
wego pJanu; pomóc tu może jedynie codzien
ny, Oleustanny wysiłek całej załogi. W tym 
też kierunku pójdą. Pokazują mi ogromny 
plakat na ścianie. Tu wszyscy widzą jasno i 
wyraźnie, ile każdego dnia zrobiono i ile lesz
cze brakuje do planu. A gdy się zna swe bra-

,ki, to o wiele łatwiej je pokonać. Dużo llod 
tym. względem dał dzisieiszy dzień niedzielny. 
,.Oficerowie" fabryczni, pracując przez osiem 
godzin. jako zwykli żołnierze mieli możność 
o wiele lepiej poznać wady ; calety każdej 
maszyny. aniżeli codzień w r \lu tylko kilku 
minut obserwacji. Jak lekarz przy chorym. 
dyr. techniczny stawia diagnozę swoich 'Czte
rech krosien: "Na "RK 100" trzeba dać więcej 
tłuszczu, trzeba robić luźniej". 

Tkacze majstrowi stwierdzają: "Trzeba 
zwrócić uwagę przewijaczkom - niedoprzęd 
bardzo utrudnia robotę". 

- Musimy gruntownie poznać wszystkie 
przyczyny. które utrudniają nam realizację 
planu - stwierdza dyr. naczelny, tow. Orczy· 
kowski. Przyda się częściej przeprowadzać 
takie "lekarskie badania". 

Sądzimy, że takie badanie przydałoby się 
i w innych firmach. Dlatego uważamy. że 
pracownicy PZPB Nr 21 osiągnęli dziś przy 
krosnach o wiele więcej. niż kilkaset metrów 
tkanin. Zdobyli doświadczenie, które zarówno 
im samym, jak też i innym na pewno wy idzie 
na dobre. H. W. 

óo 3:::.1:0 wski ż·~dnej spr,wy z tego osa,żenia .'" 
Andersowi 'tV sądzie generalsJ:im nie 'vyt:J-~"(')' 
czyI (1:"rt~ov to zbyt nieprz"iemna histJ'ia), I , . S . . .... . . " 
al" -l' rlm Kliln'~o k' - . t' I Gospoaarz POdWOIZÓWY· wIetlIcowy, KroiasIk BIUralistka JędrzeJcza. "PogotowIe ratunkowe, Dyrektor techniczny ob - - . " ws lemu me wv ocz:)no· .i k' .. M . • • 
5Drdwy o fałszvwe osk'lrżenie. cz . oszrZN- ob. Kublak owna, członlonl ZWJ majster, Zych Roman Brauner Adolf 
stwo co pow'ino b ł' t" Y-k' 111!!!"''''··''''''''-''I!lIIJlllrJBallll_IIII~J1II_IIJI_IIII_.!l!IIIII_I!I '~IIII_11I1_1IJ1_1111_IJlI_IIIJar."""'III_IIII_IIII __ IIII_IIII_IJII_IIII_I/ .. . o y o nas ąplC w WY;l. \I 

tak niezwykl~go meldunku. W Rogach i .w Rudzie 

~~bi~~~~I!e~:.zfi~~:~1rfi~lci~a~~E' z~~~:r.'~·~i Troska O zdr'ow"le dz"leCI" robotn·lczych 
również "wielką polityką". która l10leqa ak· I . . 
tll3.lnip n"l olccP',waniu - miarę posi~d~.nych 

mr.~l"n,rl - p'lm'1 r v i poparcia ruchom faszy- Tuż za Łodzią, w liściasto-iglastym iesie! szło do skutku będące dopiero w projekcie 
Inw;:!-;m w ró7nvrh kraiach Europy. Wla

~:lie. w zw cpku 'Z wykryciem we Francii ~Di- w Rogach, zdala od kurzu fal::rycznego roz- zamierzenie przedłużenia kclonii na mies. 
,1.-u iln·vrepubJ:I,~.i-kieqo, Drasa francuska '0- brzmiewają wesołe głosy dzie::ięce. wrzesień. 
qłos'ta inform~rie o udziale org~nizacyj ~n- Przepojone zapachem świt:.rków powie - * 
rJ?rS(lw~'{i rh w proiektow"1'1vm Zilffi'lchu. O trze, sma~zne odżywianie, staranna opie- .. '" 
'·3.7.uje się. że and~r<;owcv za pomorą sper;-ll- k' , k' f Inaczej jest w Ru'; ~ie. 
r.ei k"'11órki tąr7.r1ości pod n~7.wą .,F. 2" utrzy' ka - oto doskonałe warun l, Ja Je zao ia 
'11uią ścisłe kont.o].;tv z faszvstarlli i kollabnra- ~owało RT.P.D. około setce dzieci łódzkich Tu na słonecznych ogromnych tarasach 
:jonistami francll, l(im i. zaś Ander~ mial do- w w;t'ku przedszkolnym. Odpoczywają dzieci coprawda jeszcze nie 
ltarczyr "oddziałów sztJ1rm Ol wych" dla relów Przed wojną istniał zakorzeniony i ni - chore, ale pochodzące z kontaktów gruźli-
;pisku Dzia1i:1Jno "ri'l "F. 2" kieruje syn b. dy- . dl' . ~"d . 3' czych. Zabrać J'e szybko z domu, gd7";e by-
Jlom"lty _ Mor'iwski. il dzia!;tlność ta r07~;ą- czym meuspraWle lWlony prze.,. , ze • ; , p 

ga Się na calą Francję I strefę okupacji fran- 4-latki nie nadają się jeszcze do rozłącze-' ła, albo jest obecnie gruźlica, to stanowiło 
cuskieJ w Niemczrrh. Ok.Fuj" się dalej, że nia nawet :la miesiąc z matką, że są za ma - . najpierwsze zadanie. Zaś ożywcze powie
jeden Z glównvrh ucz "<;l ników spisku. qen l€ńkie, aby dały sobie radę :J0za domem. :trze, 8-godzinne leżakowanie,)eczenie sa
de L'lrminilt. odbywał z Andprsem narady w Dzisie.l· sza medycyna i pedag_ogika wycho~ natoryjne, forsowne ale mądre odżywianie 
N' cei. gd·~ie ma jdu je si ę andersnw,ki "szt~ b" d 
zło~ony z 60 oficerów Znaczna część broni po dzą z całkiem innego założenia Twierdzą, . bpełnią reszty. Te kilkadziesiąt dzieci, 
demobili 7 'Jcji Korpusu f.\nd~rsa przewiezi'Jna że pobyt takich dzteci. nawet małyoh, nletyl- które widzieliśmy w Rudzie, powróci do 
zostala .~ielegalni~ do Francji i tu "za~e'ler- ko im nie szkodzi, ale przeciwnie. dając Łodzi z pewnością w dobrej kondycji fizy
wo-,'laTJ? w podz.e.mnych składach dla uzytku gwarancJ'ę zdrowia przyzwyczaJ-a J'edno- cznej, z zapasem nowych ~ił i energii. 
fa5-:,vstow francuskich. , . . 

Pom'jamy ine szczególy tej afery. są,itqc, cz.esme do dysc,,:p~iny, uczy w~półżyć z Dwa odwiedzone przez nas ośrodki do-
ŻE' podane wl'Żej najzupełniej wys.' "ezą dl" I gromadą, wyrabIaJąc w ten sposob cechy kumentują wielki wkład pracy i dobrej 
WY?w .. ietleniij roli. jaką odglvv.:a ~v WJrUnKaC~l spo!eczne. Z tych wszy'st~ich ~vzględów ko- woli, jaki poświęca łódzki oddział RTPD 
pOWOlenr.e' Europy l'l,elkl .. worlz· i .Dolityk !ome w Rogach spełmaH pozyteczną rolE; doniosłej sprawie zdrowia dzieci robotoi-
- bo'l!Qn A.ndPI sen Anders. l byłoby rzeczą bardzo pożądaną, aby d?- czych. 

STAŁY ~ZYTELNIK "GLOSU IlOBOTNICZE. 
GO", Kolporter Fabryczny Fabr. Obuwia Nr. 
l. M. Nowotki 100. Mamy nadzieję, że w mię· 
dzyczasle udało stę Wam ów nteszczęśliwy 
meldunek załatwić. Zgadzamy się z Wami, że 
nie wolno członkowi Komitetu Dom wego u. 
chylać się od ciążącycl" na nim obowiązków 
t przerzucać no zaInteresowanego petenta 
konieczność dopełni'lilia wszelkich formalnO. 
ści meldunkowych. Niepotrzebne 'mitrężenie 

i marnowani? czasu, na które zostaliścIe na

rażeni przy załatwieniu tych fa .rmC!lności wy. 

nikło ze złego zorgan!2'owania pracy komite_ 

tu domowego. PowInnIście te sprawę poruszy~ 
na zebraniu lokatorskim I usprawnIć działa. 
nIe tego komitetu. 

DzIś no skutek nlewłaśc!weqo poaejścla 

do załatwtanej sprawy przez upowo:i-n!onego 
do dziatania c7.łanka komitetu' Wy stracil1ś. 

cie wIele cennego czasu Następnym razem w 
podobnej sytuacji znaleźć !iie rnnże tnnv mi ... 
szkan!ec Waszeqo doma 

'" 



d.obrej woli 

dzi 
!\a.l'llażni<OJszym !smatem (,stalnich zelm::u~,' I'lamy plan. jest nas trzy tysiqce czlonl~ów Jednonn:iinle ::os!o:ła ? zYn!a konk. e\na 

fed!:olTlofron1o-,,,'ycn - to sprcwa planu to<:z- PPR l PPS Co IJzed roboinik to parlyj,1iak. rezolucja:. k;órq towa,zysze postonowili wy
migo. Niewykor.any _plan pierwszego półro- M04emy pSlwać zo sobq cal q załogą". konCic plOktycznie UC! wszystkich oddzlCllGch 
cza sio.!. Slę sygnałem i pobUl;;lkq 00 reralnego Zel;>ieralI głos jeszcze i inni lowarzys::e.; 2okladów. B. Beałus 
czynu. Rozpoczyna stę prawdziwa mobil)'za- -L'- _I;' .~.~, -.,...,...~-""'~ .. ---- , ,"'""..",..--""'~-~.~~-,-="~~,-
cje. W J:Joolę i Vi niedzielę odbyły się ~ebra' 

'lic w wielu fabrykach, 

VI! P.z.P.W. Nr l' - w rab_rec 1m Waryf:-

W świetlicy PZPB Nr 1 zebralo się do 
dwó::,h iYS'ięCY peperowców i pepesow·;':'W. 
Pt' r€!eT:l.acn tOVJ rew., Urbańskiego (P?3) i 
Jezlsrskieg-o (PPR) rozwinęła się szerak;;: ay- ~ l\~iegły:m miesią.cu pow~tała w. ŁOdZi'l glo$e~ . doradc'7.ym prz.c~sta:,ncie!i Ligi Kobiet, I skie(!o ~ zostali odzn~c'lCni (j a l starzy ro-
"k~' M"', r 1 li f '" _ tak Jak 1. w mnych mJa~ta('h LIga Lotmcz-a. Br<1tl1le) pn!J1(\("', ,;\1'111 cI" I ZWIązku Harcer. bolmcy za długoletnią I ohGrn:) pracę w Pol· 
'" U"10 o.vel argumen.owa cy ramI. ""y l Ober:me ukonc;lyl.uował się zarząd Ligi. Na! sIwi'! Polskip.go. . . sce Ludowej 
c:qg('ll odpowlec1n'le wnioski. ,'czele jej stanął Prezydent tow Eugcnius?1 Wr:hwi1i nt,ecnej Liga czyn! przygoi.owa-

"W lipcu przy "allaktorilch Ks.iężego Młynn SŁawiński, vice prezesami są: tow, Edward I J!ia do mająceCfo się odbyć 7-qo września Tow. Lubolióski - czl. PK: st'1r~!y robot-
fi d . l ' nik Wdr5zliltU mechaniczn ~o pracuje VI' za-

n.ie wykonolt:!:my całego planu. Mcrxn>.,jei-;'Y'· 'n rze,la,: - prezes MRN i wojewoda Łódzki. Swlf;lil Odrodzonego Lotnictwa Pol:;kiego" .. . 
: Piotr <::"ymallek sekr tar"cm '7e ( CI . j S ' '-"'1 t '"t~ ł ó ~ t ą w laadach !(Jlkącl7.1c~Hlt lat. W okreĘi('. k.iedy wiE,Je '{sięcv kg. przędzy. Nie m,OZl1::: teg3:' ., .' ~ '. ,e z,, ,- I] JD .111!-le-! ZCZ,",!.) Y ,ego S'J'l1ę u 'J~J OS? ne zos .an •. . . ' . 

. , . . -, Ilmskl - rrzedsl.awlclel OMTUR, skarbmlnem I prasie i na afiszach, y..l chwili obecllei zostu- i na]trudllle] było o sk6rę tow. L\I lil'lskJ 
~~~·~~:)al~!O~a.~ UCh\\:~~~ na=;;;,.c.~, wladz PQ~~ ! Anton! 7flX"rze~'lski. Z OKZZ. ~oza ty:m w 5~łacll ły ~uż usla~,-!l(, !"ony hi~ctów na I,'0"-a..7.y. p,;.! własnym przem~sle'11 Z'1 z~j st?sov/a~ śrubki 
ty2· Y'- 1 ~"al1Z1:J,.I'!lY pr>ly ~CUoz,_.I~Ch.- mO":l Z~~ząG\~ weszli, Inz Ąl~ksai~aer Snlko\~skl - \ lotms~u, ~t~)iC oclb~d~ s~ę VI cl~1U S·,neta. l do krosie;) zamiast ci )',j! II store!· , kto;-ycl 
t!!Jędzy ,p..nym., tow. Karg!ec, cz,onek PPl.. ~,<7:pln\' dyrektor Lot~lc"ycn \IIlarsztatow Do-:) Dla mlod!l0zy cen, hlletow wynos! 10 zł, dla! w kraju odezU\\'umy OUr"!l ny brak . 

•. Ro::prj nasz tvnerdzi, że reali?ucja plil1JU I sWladc,:aJnych w ŁodZI, dr. proL inż. Czesław, ;1Ti'!rowników l robotnik,:,w 7.Tzeszonych w Ob T, k \' 1 ' '1, l' Ił 
••• < '. -- • 'i/v't "1'1 łk Z b M' hal d "eJ I;'" 1 h'" I h ·')0 ł dl . o ars n - prZN 7,{,111 c ta.czel:! "(jo-trZV;Gi'l:lJeg-o to o'Jo!lzacJa planu syioś:a - l .";:"1'ns., p, U _IC ~ owo ea L-WW7.car.: ,.~wor owyc -.1 Z.. a wszy- .. ' . . 
'. _ " , S-Cfo pułku szlurr.H1weqeo, Jó"ef Ranoport _. S'!··l'ch l'"rl 1T,'l, ~o zł PńZ~ t")'1 '<T"\rrr,z'1]I'pni ro- letm n'Lotmk IlrZEOT,"-słu wl )1'I,nnIeZ'" za Pil;"OOm'11Cl tow. ("\lH~cln"'k' c'?łonek PPS _ . ' -,. L :0 ~ f L, . " - w • ., ,·c· ,j .. l' .• - " • 

• ~'~ ~ '" ~. " _,' w u, o: -.0· :., _I Mi:}Rkiegr' Komitetu ZW'M., l' botnicy otrzymają hezplalng bilety na loty sa i ~łnzył na odwcczenh: otl.Jiln,! c,flarr"< pracą· 
ZE: T t ol~c~ pO .• 1U'I~ _yC10Wy p,a~Wnl];cr • ,o! ,"urząd ~ostcl1lowił dokooptowac do Ligi z [POlolowo. (B.l 
b01n~1.:a 1:::ą-dz'e stal o ·\~riele 'w'y~ęjJ r::[n';'żelj' ,~o 1 ~~ ~"IICP""~-~"':V~V~~~~"'Sl'r-r·~~~,"""~'tl!C""~~~~~~!V"-.-.."w;o~·QEp'~"""''''''''~'''''''''''''''''''~~'''''~~''(łlF :'1"SW"f:\;r.:""""."7~~~V 

b'y! etO 1939 1 S '-Jni9 się J.<:: p:cr,·rdo: .~;;lr mv 

l':lcS,'i1 {"ni rękon,a',zrealiZU,iemy plan. 13(12, Ila- ~~ WO'- .i l ,-+-1 
szęgo najvw:'!;:szeqo wysiłku, bez ofianlO·~.~i \"111. tf(4 ~~ a.; R~ 
pep8'~''''wców i pep()!Owcólll ni:czego nie do' 1lJD-.j~~_~._,i!;,..Jl.~ 
kcnGmy. Pami8.ajmv o Iym ! ~abferajmv sie: 

ł st~~!'~~ ~'(~If!~'lknfttA~u stal~!!~ Ri"~";fl?:~~, ~~~~~~Ał 
··.;J~1~t.",~ W\;;~t.1f/!"i'd~U ~';I' ,I! ~ ~. ~'4{1 ' ':," ,,,:~~~t; 

Jak Gwchrla ~osnudamwal w transportaCh N3rodowa~o B:lnk', PO!3kiag o 
";0' "'0: " ~" " ł . 
.... p, .cy , ! 'VI' najbliższych dniach przed OkręSi,)wym za\)l€lralo mu zaledwie kilka minut czasu. Sqd skazał ('jO no d!)!"! P0P'?' '""'1 z 'wwI~ 

j;".-,: dy wyprodukowany m~tr lo l1tlS'<P bo· Sqdem Karnym stanIe Adolf Gl'O!:hoia, funk- Groc.hoJct r:zf)t5ciowo p:.:zy.znai się do winy. " szeniem na 3 leta, dC!iq:~ mu w t"ll 'S-p~15 jb 
gc.c"Y(j. io dey'izy, nasz€> zloto na zakap sn· cjonm:illsz Odd:~ah, t(;<:"zl,T~go iio:wdo· .... !l:Jb Poza tym po: Ni",róził, ze na cziercr:h bank- możHvlOÓCl poprawy. 
l'o,,:~ó'w - lUń-N; tov,' Dziuba czł. PPR ._- lo I Baliku P&lskiego. notach mOl' zl"~u'";ych w'\,'ca!anych z obh:gu. O skarlał prokma!or Les;:~,,;llskL 
v'\'i.r.i1':';my mieć n(~ uwadze lIn my peper<JwcyGror.hola, z zawodu śluz rz, zaczql praco- a skrcc1.zioilich 14 marca bieżącego 'rokli n~ ~- ===-, 
i: prapsi':Ovrcy powinniśmy prostymi s;o-\~"am'l wać 'VI Banku w ozerwcu 1945 roku i ?oosta! 'rasie Gryfie€: - Szczcdn. usunqł dziurk;)· 
wr~asl'1k. cał~j zc(lociz~. K~żdy. rcb')~n:k o~y przyd.e'i~,;on~ ,oc'. Wydzta111 Fdminislrocyi\18go I ,'lan; zr;~k.! l::h ,Ur::lOI:.eni,a. zaJcpiajqc je ?cl
prctco"rn!;( wmlo:1 c10Wledl:loć SIę od nas. ze Oddz!Ci!u ŁOQ.zklsoqn Na ;ym <;tonowlsku pn-! powłcan!JiIll częSClClml lll!lych. banknolow, 
od Ilości wyprocJuk,wonych metrów kg p:zQ cował No stycz ,ir. 19117. O' ue.etępn!", przv:h(a I r6wnoczef.nie skradzionych, Tak ,.zLekons!n1-
dzy ~(lle'ży dobrobyt Polski Lu.4 .... -"reJ r !li".~wo lono go do odc;ziG,\, "o Wrocławiu, a po\ym' owane" bo:nknoiy Gloch{)!o. puścił w SZCZI3-

leżt,osć polityczna i gospodarcze kraju", ct. Szc::zecina qdzin "osIał mionowrmy IU'lk· cipie w obieg, Poniowo" czyn ton nale*v do 

Zjednoczenie Energet-.; czne 
Okl'ogu .Łódzldeao 

N -f 

"/lut, yl. Daszyńs!ne~o 58 

'row Koperski witany huczny,.,; oklaskami cjona/'J.szem Straż" Eozpi'eczońslwa Na'··da· przcs!ąpsh" szczególnie nl"b')"pl",",znych w 
pHG;nl'lwt(T 'oJ,- Imienin ml:odzi6źy. wego Banle Pols!dego. oJ:r€'s!i? od l ll'lowy Pm~Etwa został 0,1 wVdzia- I 3 !fylH .. ~.t;fl:{O" i:m~~' ~&~l 

za'2~'&uriJ "'~M 

. .,0 \'lYele wdośll;ej i 'iW'Clwiej prac()'N'ać bę- Kenwojujqc często transporty banknntóvl, 10D): i bęcl'ie sądzol1Y przez Sqd Vlojskowy. I R 
dz Gmy. gdy widzimy was starszych - nn- Grochola dokonywal !lystem:'lt7c:my<.'h Iero:- Z uwaq[ na niezwyl\ly swój charakter f 
~zyc'n ojCĆ,V! malk' zgodnych w jednolitym dzie!i"y z za, PIOmbOWOl!Y, cb worków przy p.~- H)''l,'·r· Gr' cho!i wzbudzf' zrnztlmiałe 'Z"'1' le-1 \Varunki do om'J'1 I I 
marszu". .nocy spoc1alnego 'lrhWłL.\ !dć"y nip. p0;,;,'- 'i~ ZglQsz('nia prz}1;rnujf' \,\i IJ <i7 Pe 

"jęśr zostaliśmy w tyie z planem w na- staw~al z~dll,~dl ślac!-)\'T, W jen sposób u~'J:o. . ." ... • sonalng p. -'9' p. 
!:lZV<::]' oj l~~daoi' .- twierdzi tow. Bleulos. mu Się ukrasc przeszło 120 t~E. zł. ,w bc:nkn,r I .mil "1C:any orzestepca ______ K"C • .....,_--= 
CZłOn€l.;' PPS to ~1P. mun:y żadnego PIW'.:! tach [:lO Sn.O ! 1000 zl. jtl[o !"u-a'z SI'O'lb n· "l' I ____ ~",=---r.= 
cZEgok'J!Wlek wymaqQć od naszego rządu. OW,;oI sobh spocJaJny p'z'. ~_ rio >:.11'1:" j, \ r "W skladzio dll ,.t;m,ąlirfli'~' "l 'lm,,_ ,q" "gr; "'1 "1'''' ;' ,~, '~l'~ 
Tvit ·''';'3!l·'''.'Cr 1 pS'p",~'( wc,!, dajmy sobie tu sic w akiael] sp-awy. Thh 'j::"Pl<il czvnn '3-' a ŚWlr1 81S'd) rozp_' yw .l! I "Ii Dl! J(IFAtll :::~, 'j {;r) l;, ,';;'''", I I· 
taj "t '" ~ li robotnicze !llowo hOlWIU, że ~lie Grocholt pI"edflmwlaly się w następujący I SpCi\' ": n",i'~ .-lega l'Jnusza M" którv doko· \, 1111"" to ,-"".1·,11 .. . -, fh"" 
acisC'::I';J:u1y od Iwnyoh 'TClysztat6w przez 0- sposób~ po wymuccniu P !l. e z, motctial WC·"I~::I) nr';'1 :". x.;u l.radziei:y w Centralnej Szkole l=-",-~",rr~~=, =_'~'.7.,,-,"=_.,~~ 
s19m gOdzIn dz ;Hlme. jest ustawa o ośmio~r)· krawędzi paczki z bankno!::tmi, lOzsuwa! ub. I'1I1l'" .. 'l' V(~ S· ~pieczeńslwa w Łodzi. r>.v, ":1'.0 NĄ KI.!!. ! lP""OWE 
cl.zi.nnym dniu PICICy, a my j~j nIe honorujemy. n~eznac::nYe pr:::ecinal wl,ókna worko, na~':p,! Od . s_! .7~~C! d~ kwtełnia bieżqcego ro:\.! Wydział A 1:1 nwizacji 71'.-;d\1 M, 5ki8go 
Ile,:," razy dZlenme ZOlllClw.amy krosno;, Od-j me- wpIJał ucnwyl, zWijał, banknoty pr"e:: 'ti le,nl }I., "" M t.kradł około 20 tys. z!. pr_e I w Lndzi przy, on"in~, Z~ Ol 11"" ')5 "icrpniil 
choClzimy .wcześniej od w9r~ztatów,. pr~~pt1sz $~rą<:anie' Ich .i ,w~jmOwał je,<?dra?l~ po~y' l, \"nżnie. :>: PCZ)f luwIO!)'Ich .bez opieki .to~eb:k l br. do dnia 31 s, icrpnia hr ,\' ~ -I pc!ch miej
czarny- d...Tlle robccze. Bądzcle pev.'7lJ, z-e gdY! Bl:nvemu zlodz1GJowl uda-wolo Slę wyJqć ')!{'). acrm~"'~l;;n onE F.20 zł :. !unduszu !.:)]bholeK!: sklej sieci nndzi,,!czej wye:1" ·i •. f ię5' mleko 
ten brag dyscypliny zwalczymy, ła!vro wyko- io kilkunastu banknotów. a cala czynność .;zkoly.· Ilhvicże na :liezrel\lizowanc ar! 'hln 11:': [.15ło 
~~a."-_~~~ :=:a::::: ~~~~~ ... -.< ..... ~"Y":""""""""'" ."",,",k'<nlU ... ,.,--"l:("'"-"t>'.r:;~.<"~ ,,- .~'''''-~ ., ___ ."'l':WI'~l3!!J.~W!;j .• ł' .... ~~ '!~UliSklP l kart .. IvI" (1v1'l((·-rzy&.·1'11(i~1 z m;e· 

I PR'AWA,GÓRNA I··pącl~,kr·,' O godz. 13'oj Ośrodek Kont Nr 2 siąca lipca br, w ilości ·1 lifT za""P "j I~g. rrfl~ 
O godz. l5-ej Ubezpieczaluia SpołecznO', I ")cd~: 01 "BU I śla. I 

PZPW Nr 5 - koło I. O godz. 13.30 PZPB Nr 6 ,._' ..' ~ Po 31 bm. m' in1:i te t.-acą li 'i, '. I Id" 

! 
"A" - koła l. II, II, L "B cal ic::':d , PZPB Nr 18 -I hOPY.·llESCI):; • , . , S":'.'l . ~ażność: i, żaC:G eldarr .(. 1,'( I . 11 
k{)lo II. O godz. H"tlO P2PW N' 4 -- koła IV:, "O <;:,oc\z, ,15'13J Dy!; i:r.:-em. Mi~)s:o",eg~, ! pozme) uwzgl(~dn:ilnG. 

l V, O godz. 15.30 - ,.SdlW'~lk r~ - Guma" -I ,,!afostvrc ·Polr>ocno·!odzKle. Grand !:l'0,el, W'll 
! koło I, f. "OHc "I ,." PZP,R N' fi ,B': - koł:z , Urzqd "i 3mb.d. O godz. 15,30 Zjedn. Plzem. 
lIV t v. O godz (Hl) f. , Walczak" I C)](lJn~:7 flqO. O godz. 16.30 Wydział Perso-

GÓRNA ntliny JVIK MO. O g{1dz. lG-ej StrCLŻ Miejska 
• 0- ci 1330 -'''PB T~' "o' 16' PZl O gcciz. N·oj VJ"ydz. KoUl. dziolnica II l III, o 

UWAGT czionl.( ;V,E) terenowego kola Kozml go z. ,'''TO: L" -'! l, 'J ,s~ ,.. ,eJ -, Godz. 15.55 V"ydział Apr. Zarzącu NItej6kiego 

Zamiast k'"łliutó~,v (~1 d- I PKt ,fel R01'o.U \~j'5t~ 

pnego StUlłiów przy Uniwers tp'-le Ł6dzl~ir'l 
.prof. dr i\.1arliHl Glnth z okazji lmlenin .. 
zł. 18 O 11'-<1<1' osiemset) na cele R.T P D: 

Dn's' dnlQ?7 "lorOn1a o gon''? 19-e; w 'ok~lu O godz. 14·eJ .. ul XIV kom. ,JlO, I) godz, 10 ' 
, ,.,. ~ "-'. • ~,! ~ •• -" <;~AROMIE.l<·KA 

własnym P,zy ui Czurtoryski9go lO odbędzie, WiSkJtno, o go:z, 16-cJ PZW sZ!':. (' qodz, 1;).'30 ~ l, ,) 
się nczdzwyczajne zebran'le terenowego I-::Jła l PZPB Nr 17 zmlOna l, O goci"!. l.4'ej 9 kom. MO, t. "Lo.ndau". O 

sfdadf!ją 
II i II! (l upa h,f!lauist~'''7'':i 

te!-loz l,-l1r;;u "~';':\"'..,,,n('() 

Kozin,. I L["WA SHÓDl'vU~JSl:A .. • godz, 1.5.30 F'abrylta Nr ZD - Cel"'mlc. O -;odz 

Spr"./y b, , opHl Ol:)~<:ność opoWlqzkoVT0. ,O godz. 15-ej FablyKa \'\Iozkow o godz ' lG-ej f. .,Zo·0:16l". . ,~\; ;~ "" . ł', ,. ~:V ':L 
13,30 f •• "Dietel" - koła II . IIi l 'jlł ". 11'11 '(l~ ,- ,$ OclpI·owe,. l"fJln:\I,lc,"w tJrgauizacvjnych dr.iel- 5AŁUTY".-.. 

Iii:.·" S~G""nlil'jli'kl.ei, O godz. l4-ej t "EHingon" - kOlO m. Elek O godz. H'·eJ Fabxykcr Meb!i'. Stolarnia l~! ~',,;~;';'. . 
trovmia - koła V, VI i VII. O godz, l6'ej .•. G.~ 'l, U I\ll ~ iJ "" ll'! 

Dziś o godzinie l7·ej w lokalu wll1s11ym .. ,.Dar".O godz. 18.30 Radogoszcz, --=.~ . L.... ,.~~ 
I M •• k' J 6 db _. 'd f. "ZenTt", o godz. 15.30 f. "Alt", f: .. Go!dlusl", OZ'" n 

P rzv '.L "C\lrr,l1'neJs lt~' O e,dZIe Silę O pw- 1- I I" p . G" cB .. A,Nl'" "'El Er.; -'T""'! - Centrala odpadków .- kola i i II. O god. lO·tej !Jwaga c::_On mue PEl DZIelnicv Olile}l , " •• LI ,. - .'. '-. 

wC! instruktor';'\" organizacyjnych Stayomiej· Z Z D S T 'l P hl lanO pracownicy kin - Chojny, ł Dzif.. o godzmie la-ej w lokalu wlclsnym ~''-, aw, . rac. am. cr:(t: t '~y: I ... :. 
skls'J·. ObQ,~".t!'Ć ·".1S~y$tkich obowiązkowa. l Oddzlil I szy \" y oclz! }"1 ,.,'j ').,1 IJ[,l 

PRAWA ŚRÓDM1ETSKA przy ul. Bednarskiej Nt 42 odbędzie się ze- ' ,j 1-,7 I" w. d ~lN,(J t'- e -
Zebrcm;.e d%ięsięlnikó ... , Śródmiejskiej - Lewej - , lOgooz. zeo"ame c. Nfi' ~IW II !(\\;ilc: \,,'ja~ 

D -, '16 3C J k' ł O godz. lS-ej zebrania terenowego kolo. b~al1'e cz!,Onkill . PPR i Wydz'Iału Kobiecego sDym pr7.y, .'11, "To'lC'''~I'·., ie.1 ." 
Zl:i ) q3C1.11. .' I W o om "Ił" osnyrn przy". " - .- ". --- , ..J 

ulPrludn'owei 11 odb,~dzie się odprawa dZle .'l! 3. O godz. 14-ej PF Nr 12. ';:'2?mr:: l6'eJ D~loln cy GorneJ __ ~" _~O'::':cnosc ObO'.\'HF.k) ". 
sJ,,'ni1u,vl pfzemyllhl kotoniarskiego idzie- .,=,~~~ ._~~-'.=~ 

w";::~;"€;Si) fab' iTk Lewej-Śródmteście. Obec· 
ność cbovnqzi<:~wa. 

Zebednia kó1 <?I?fl 
W dniu c1z1s,ejszym ocibędą się zebran!o 

1--11 PPR \V n:"lstępujqcych ,fabrykach i ing!,!
tu.::jach: 

RUD,"' !',l\.B'l\NICKA 
O godz. l:l'ei Tkalnia Nr 7 - zm;'ana II. O 

gcdz. lG·ej Bud \\la Wozów, Wykończalnia f. 

"HoraJ." 
WIDZEW 

ci godz, IG·o! ógólne zebranie członków 
PZPW Nr 5 

LEWA·GÓRNA 
O godz. 13.30 PZPV'ł Nr 6 

godz, 13·ej I. Makowski. 
zmiana I. O 

O godz. S-ej rano SI.J:cti: Q,l:iozo,Wa, Og,Qaz 
lS-ej f. "Hoffman"; PIękne widok!. Oj, co to~ PI~dkQ z !l.0wroleml . UruIOwf.lny~ 



rOili a ad s a 
Środa dnia 17 <>.ierpnia ł 947 roku. 
Józefa, 

EiŁeS RADOMS7.CZANSK~ 
== 

akcji siew.J1ej. Od jej wy:ników w :macz ,hi ;~ywi{)ło 'e . nych nil olu'es nadchodząceJ Jeslem. 
NadchodzI Jesieii Wieś przyśtępnje do I ran zadanych prze,~ wOJnę lub przez klę l spodarstw chłopskich OBI z~e~i~ch_ rlaw~ 

DY:Zt!.!'I 1l!Ocny pełni; .aIP-re'ka ,.I(,U,dlZiń- nym stopniu zal,eży stan rynku alprowl· Aby dopomóc rolnikom dCl obSiania l Z tej sumy 100 milionów ~doty-ct nrZ08 
sfld' PN~V L/lll. Reym()illiJa Nr 32. zacyjnego w r,(}ku przyszłym Wiell! ro1- pól. Komitet . Ek()IlCmi~z.ny Rady ~ini-l7.Dacza się n~ śr,e dnj~te.rminowy kreóy" 

511'37 Pożarna .k 10 
PPR l\jr. 35 

nilków majduje się wciąż je6zcze IV trud s trow oa wmosek MInistra R{)!nlciwa bankowy, pła.oy \V Ciągu trzech lat, ~ 
nej sytua>cji Nj.ekt.ór.e b'Owi,em tereny j Reform Rolnvch uchwalił uruchomienie 200 mi!ionó\v złotych na krótkoŁermin{)
nasz'eg{) krajl1 nioe z agoiły c ałkowicie 300 milionów zlo Łych kredytu dl8 go· wy kre,dyt banko'.vy płatny 'O;] 9 rio 14· 

mj,esięcy. 

PPS . 1'. '74 

Stac}a f(ole'io'wa Nr. 58 
Staro.stw0 Powiatow~ Nr. 9'1' 
P. U. B. P. Nr: Jl 

iii . III m o l Tajwięk6Z~ p·omoc wGta:ni,e udzielona 

l
- .. wiQ}ewództwom . w których znajdują się 

Pa,ńsbw(}we Li\.:e'wI11 Peid~glo,gi'\.:I'!Ue w' naz,.iu.lfl Q'f!.Ó'i'no:J<\S,;t, (ilk-ą'ce iub z a'W'od.Owe. t zw ter.eny przyczółkowe: rzeszowskie 
RClidlomSkn zawialdoamia. że ~api 'Y dlo klas Ukf';' czenie Lice11m pędago(),gJioził1~;O filI i kieleckiemu oraz województwu 
WiSltę1>nej, I i fU ozve.r<),kbnieg'o Lice:l'm da,je ps,lmr kwdł'ilkacie na na",C'Zycll~la k' d ' l d ., "k 

/ Pecra,g:olgi.cZlne,go ora:z n:a 5- mie'siJ~!cznY szk'O:ł.' pOlws:rtecbtJ~ i UlP'faJWrn.i~ dn sto- w~rsz~ws le"!u,. g. Z1e l1n:osc wleJs a 
ku.r1S 'Pedalglo'g,j:c.z-n)J oldlbywa.~ią 9ię IV se- diów wyi~'1.y,Ch. ,1lCI>er<plała najWIęceJ w czasIe te,giQroc~. 

. kre'tariacie J.:i.c'e'wm lln:.'Y nil. Ko,~'ojuszlki 1 Jk1()ń,czemie \lvlsllle1pne.g{J Kurs'lI pe.da-I nej P{)\,iNhi WOjewództwo warsz.awskle 
i n ' l' 1~ (Tns~'ek.fol}'t S1z1k!o~y). w cL.(l,sie od ?~ I gag'lczlne,g,o ulpra\\-nia' ,dl(} nau'Clzania w o,trzyma 55 · milionów kr,edyiu krótkoter 

, . . _ " . sJenplJlria &0 :)-P,~O Wf?:e'śllla l'b. 7,k,n,le DOW57.ec'Jmej i iest pod~ta,wa d:o minowego, a kredytu śre<lni'oterminowe 
. iVheJ !oowe kl'lllo "Wolnosc" wyswietla, Wa,r:u-n,ki JN'Z'y')e./I.:'i,a: lIzIIliPeł'lli~nj a wia,dbmośó. r,7;'e'C'Zlo:wych ~ g<o 16 JOO.OOO 7,łotych. 

~(fJrn pro-duk·eJi .polskiej ' p. t. "Ada to nie! Do kJ,alSy wistę:p'l1e~: 1'3 _. 1'/. J'Clt Ż;y'1 p~~alg.o.gJi~?;11y~b ,w . ~oml's. '1l "Re:!,QIJlOwe<1 Woje'Nództwo kieleckie tącznie otrzy. 
wypada" Początek <;:ealOsów 0 Go,d! cia ł UIKlOń'cz,o:na lclWSa Vl Szkoh' po- KS,Jałce-U'la Ja.uC.7,YCJe.lit. . 44300000 f 'd t . '"" . . '. ,- , ~ł h \.I Ti K P d ' ma.. a Wi{) ewo z WG rzeszow 
1f1 ~ W. W'S1zoecbTIej, clio kilaJSY ]..,ej: 14 -- 16 !'!Ok ,~uc a>~:Z€ VI 5't1ęiP:ne.&'? ,~r'sl! e alg{) ' l' .". , . , . ,- . ,. 

-ty,cia i ukońlc~o'na -kLaJSa vn szok,o'ły po- g'lC.melgo ora7. ,il,CzIJ.!«}wJe . bceum P,ecJo~.- S,{Je 40,000,000 złotycb. Rowmez powaz 
\V'slie,c'hlliei. dlo ,kJlą,sy HI-cj'ej: 16 - 20 lat glOlglCZ1nelg'? ma:JI8) 7.1lil?eWIJ1l>0:nę- s~yrp~n(ha ne notacje iQtrzym ają w.ojewóoztwo bi'a-

.J ' • " , " , hfu d'o'O';oolrl~ Qr,a·ru'nlkl I1IVrZY!Tł!a~lla 1 P,O- ., OO)"'"d t ' Atl1res fłec1akcj,j l Admi.nistra.cji; ulica z,YlCla J nl/{lo-TIClZoQoUe , glmnazl~lllrn oga]lno- ID'iesz!c';eu' i,C} w mi,ej'$ooweli bnrsj.ę. lostoC:kl€- (22.900 ,0 I w0.1ewo z' .wo 
Kośdu, z~i Nr. 13, G{)d'l..1\Flv pr?;yjęć 10- kl'>z-ta 'ł,cą!ce ~lllb baWOalOWe, Poc7.<ttelh :óa.ieć o go'diz,j:nie 8. chnia :2 lulJeIs!<ie (6,200,006). Na,dro z tydl kro8-
14, '1te1. if. la. Na \V'Sltę!PTI~' kUIl1S ped<tig'o,g.'h:;Z1ny: w rzeŚ'nia br. IN s'lJkoQl"e p10WiJedllJei Nr , dy.tów skiQ rzylSt a ją rQIniICy wiQ}ewódz-

--- . l l8 -' 30 la,f 7,ycia i l~lmń'cwl11e r(Lm ' Ra,doms>I~Il, ' t';'a krakowski ,~ t,i5dzki .~ . pomer-
lIflmllmlhllrnMOO~llIlm~OO~IOOmlmlmll~I"lIml~lmlmlmlm~IIII!IImllllillmlllmlllll~lIImIllHlII~IIU1I1I1II1I1II1I1I1IIN~llIIllImlll~IIIIIII~IIIIIIIIII"~I~IIIIIHlIIIIIIIIIIUIIIIIImlmlllllmllAllmllllllllNllmllmlMIIIIIIIIIIII!IIlmlllmmlOOI~PIIIWlllllmnlliOOIIl I Sk~;~J;~:::::~eŚI::::. n a za.' 

, . kup materiału siewnego. Sp.ecjalne WiQ-

Wieś na!:>z ~ !Hl skutoek s.pecyficznyt:b 
1},~arunków gospodarczych i kultural
nych, jakie istniały przed wojną, odcięta 

POCZ'ltkowo t}0ważną prze:lzkodą \~i 
l'adiofiQoi;7,()wa,[]411 wsi stanowił brak wla 
snego Spl'zętu Głośniki domow€: otrzy· 
mywaliismy z-e Z:wiązku Radzieckiego i 
Szw-ecji. 0hecnie Ra<ijo Polskie samo 

pj'Od1Jkujegło§ni~kj domowI:' we 
nych fabrach w Łodzi i Wrześni. 

jew6CJ.zkie KiQmis.ie Sj,e~.rne w skład kto
ryoh woejdą. p~edisl:a\Viiciele wQjewóuz

l/kich Rad Nafoa,ewy.ch Zwią7iklJ Saoffi{i)· 
I pomocy ($'hłolpsldei'J i władz państwo-

W'd:lS' wych dopilnu]ą p:odziału kr.eJclY'tow Ia,l{, 

ovła od 7,ródeł kultury i oświatv . Nie 
Radio pO'Siad'a już na składzie okołiQ 

35 ty.s~ęcy gł,ośników donlOwycb wła.snej 
prod'l.lkcji jiJTZ,eZnacziQny>Ch dla wsi, przeja'wiano również ll"iQski iQ to, aby 

swiatfo wl.e,dozy i zdobycze kuJtury za
nieść na Nieś f)wa "potężne czynniki u
powszechnienia ku'ltury jakimil są ra.aiiQ 
l kino. nie były s,por.yikiQwane dla podnie 

'5iepia lJOZ.,j>O'illll cy wiH7acvinego na. sil,el. I, . un.l.a 24 S,letlPitil.'" bl ... g'o'scił<t w R<l.'dom I Vzal'U.i wySJtą,p@jw o$ł'rub,j'O'WYlłtl ~kba 
wsi. sIm drużyna piłki .o.O!7.Q~e;i .. S];wi,, " Z Ru- d'zne i llI e zaimp:ofiowaJi gra. ·Wy.rMnił 

JifJ a ('.l!'e j jettl' obocflile. (~iQ r alZ w'iel{sza l dy ŚJąis'~ei', r ~'ZI~fY'Wa:jf,'l,C SfP1otlk,a.nie ~o- i. ę WY';.:'6ółko~ki. mvmo Tl'1.~-",z;c2)enia: 
ilość kin objazdowycb dociera do wsi w,aJrzY:S:kle, / mle',~SC(}w.vm _k111~e'f!.1 .::'''Pono -P'le'rW~~eJ bra~kJ. a POOfzerWte Bł31d.a 
C-ora;'. wie'cej głośników r a:dio'Wyco i'Q%- \VY1f!1 ZWUIII - ,l.; tarnl . \X'V'l11IT( a:Z (2:2), 1 Szcr.Yl6łows1a. 
brzml'ewa' po . cha/tacłl chł.opskich. 0d\ I.",o'gow 6:~ d\~a C'l:~'n'Y,ch. . ' _~ _ \ Doibr'Y'm na'bsrhki,em .i e. pr3w~ny 
dwóch lat Polskie R.adiu wi'elkim nakła- . po ]ltIZe,rwy "ta e:bi:\I~tl'YC~~~_ f d,rli dło.w'Y GÓf1ka. M.a'dlei,c~ylk 1ejps.z:v hyłby w 

., . gl~.1 p,o 'o'\\nle Ptl'Ze,Wlalga S' aza,n.IJ'"T. , , .. d • 
d~m. k{ls:,t~ W !yr a;j~ d,7:Y do rozbudo",:"y {J glolś.có ,gr.ajl8,iC'Y'C!h nad;zwYicl'Jaj fan I a,ra ku, a W!S'Toa'WQe-nu'e 0111 Ika Je.St cbty10a 
SI~Cl radlOJonlJ TleJskteJ. Jednak radlO- w;yrÓiŻ,nj.Jj ."i :e ~krzyld'ło wj Sz:vm11Jr,a l Sza- potn/hka. 
"Qniza-c,ia ",'si !.aJeŻna Jest ściśJ.e od elek fra'ńlSki. oraz s.vmpatvc7.lnv ollbJ'z;vm Ka!.i- SęldJzja Jam a;rz<flaik - 'PO'Pra,wJl'1Y. 
tryflikacji skupień wiej.skich . Tylko ta:tn :oel" na olbmnie. I 

g.Bzie ;>·at·Gżone wstają przewody .elek- -~ -- - __ o ------ .- - ---

aby L1ruchiQm~:on. kredyf siewny 6trzy
mali rolnicy rZ€Czyw1S(jj€ p:6\trz~bu.jący 

1I1lIłI11Jl1Inlnlll1l1ll~all"nrnln!nlnll~lIlllł1~iIIlłlllł1lflllnIIlIIIlTIIIII1I1111,~lllInBI~ 11I1I11I11II1I11!1!! 

Wyo7-iał Prnpogandy KWPPR '~aWla~ 

damia, iJi dnia 29 sierpnia hr . o gi{)dzinie 
9. odhędzie s1ę w śwIetlicy KW Łódź', 
Pi,o,trkiQwska 55 III p. odp\·(I.wa członkow 
sekc.ii propagandy odpowiedzialn.ych ~ 
szkQlenie i opiekunów seminaryJnych 

Siawi'ef1oidwo ohowląZlKI0'we 

Wojewódzki Komitet PPR \III Loftz! 
Wydział Pro"ag·"ndy. -----tryczne lliQŻna k,orzysta,ć 'l radi-a. 0d 

r1.wóch lat e1ektryfikacja i, ra diof.ooizaoeja 
wsi szybkiQ nastę.puie naprzód, Qto do 
końca ub. roku 7.radioionizowano 2.000 
wsi. Zawiesz'on{) po cha.tach wilfJjskich 
oonad 100 tysięcy głośników domowych. 

\Ąisie ra,di()f.onizuje się w Len sposób, 
Źf Umie67.CZa się we wsi najczęśdej w 
świetlicach gromadzkich GZ T spółdzie,j
niach ZSCb mocny odbiornik od któr,ego 
iaą przewody do 'PDszcz,egól:nych chat do 
głQśników domiQwych. Przy 'j}'OmiQcy tak 
pomyślanej ra,dio.fi{)ni~ przewodowej do 
końca rb. RadiQ Polskie zrad,i-ofl()'l1izuje 
ies,zcze 800 wsil i okiQło 200 osiedli robot 
!1!czy.rh. Jeszcze w tym J'iQku ilość głoś
nikó\\/ rlomowych na wsi poQWięl\szy 'lię 

Dnia 24 c'lerpnila () godzinie I w polu , 20 wrześma KonferencJą SwiatiQwel ''j}'OWiOflljąoe na przewodniczącą 60 , 

<l() ..,umy 175 ty ięcy -

OrP'l'alS2a k W\SzYlStk'i>Clfl posia,dacz.y 
gł,o's'ni'kÓIW RaJdljlowęzł,Q,wy,ch >O pr'zere'J'e
s-timwanrle S'1JEli VI Urzęcrzie POczlt<l'wyrm 
dn d1nia 31.8. br .. w przeównym howicm 
razie g:łl() 'ŚI11'ik'j ZIOtSrWnra) Z ,dnd'em 1.9. br. 
wY'ł~czolne: C,o. llo:cj.ąlglpie 1.iCl g'oba ~O'szt 
p,o,nowl11e,g,O' włą1cq;enia, ' 

.. ~~ Ogłoszenia drob~e J =-
Lara l:'d!ward. z.am. w Radom~u unie

walŻ'niadiorw6d o'Siolbjsty i kar,t,ę rej'e'st1'3' 
cyjn, "rydana,1 pf,zel7 Zarząd O1Iia'sta Ra
domska . 

dnie w ,aU kina "Gdańsk" w Rawie Federacj;i Kobiet w Sz,tiQkhoimile. Sohczak Do prezydium zostały z a/pro
Mazowieckdej 'Odbył się wielki Wlec. zor Wiec 7Jgromadzil około 600 kobiet z SZone przed6tawicieI;ki iQfganizacji poli
galniiZ<owany przez S.pol,ec:mo-Obywatel- całego powiatu ra wskiego. Zg-romadz.e- tycznych, społecznych i mlo.dzioeżowyc'h, 
ską L>igę KiQ,bolet w Rawie Mazowieekiejl ni'e zagaiła przewodni,cząca' Powlatowe- przedstawkiele Starostwa i Powiatowej 
w związku z mającą się odbyć w <liniu go Zarządu Lig1j KiQbi.e1 ob. Gi'eragowa. Rady Nawdowej. 
1IIIIIJIIIIIIIIIIIIJlllllllliIIlillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIJIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII/III1/IIII1II1III1I1/11l1l1l1l1nl!IIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHiIlllllllitlllllllilllllllllllł Referat wygłosiła ob. B'OrkiQwska, p.od 

.,,. - kreś1ając znaczenie l(i()bie~y w wy-chp
waniu mliQdlzieiy demokral\:ycznej, która 
nie hędzie myślała o WiQjnie. a zawsze 
stanie w szeregu miłUjących pok,ó,j i bę
dzie tego 'j}ekoju bronHa. 

VI' s'o:o'O>tę. d'niC} 23 sier'poni.a nr w 10-
kwlu Po,w. K'oom. PPR w Ra'd{)illSku (),d~ 
był,o S'1:ę! po'siedJzen,ie a1kty'Wu i seokl"e.tarzy 
,poszcze'gó!llnyc1J kół na te'r enci.e na1s'zeg,o 
mialsILa, Mi'ę/d7,Y i;nnymi omawiano i pod
kreś'!ailo 'SzcZ!elgól/rlie. <;:prawę jedlnolibe,g>o 
ho'nil.! na p'o's,zczegó!lny,oh <ldlCinkadh 'Pra
cy W fabrvlkarch j W ter,enie D'u!ży na,cislll 

p1ołożorlO na kSZltake'ni,e ilii,ch{)Wt. or.a·z 
zwr:ócenie· szC:Z'e!go!lnie-jtszeó uwrugi INl mło 
dl7.Jj,ei, kitór'ej ta'll fizylczmy po ka'ta'kliz" 
mie v,ojen'nvm nip prze'dlsta,wh &i:a z/by:t 
iJmpo'n1l'ja,eo. PnSJta'Oowu:Qno równieiŻ . przy 
sta,v-ic d!ó wY'korz.e,nielnia demora;liZla,eH, 
ja'ka wkradła "ie w ,zer,e,g.i na~7ej mlio
d1Zie.Ż~T . 

-----------~ 

0b. aorkł(')wska a'P'elowała również o 
pomoc dla więzionycb kobiet hiszpań~ 
skicb. Zebra:ne kobiety de PQruszanych 
zagadnień odniQsiły si'li entuzjastYczni.e 
i wszystkie z4eeydowarue wystąp.0wały 
przeciw panoszącym się wlpływom fa
szy.st(}\v~;kim w Hiszpa n iii i ~Gi.ecjL 

W dyskIliS ji zahierali głos prZeWQdni
czący PowiatiQwo8j Rady eb. prof. Mi· 
CflollflSki j ab. Rzącka Anna, Marecką. 
C'roliń6ka, Min-cberg1owa. 

Zebrane kabi'ety uchwaliiły reZiQlucję 
W któl',ej czytamy:Kobieły twardo s~ać 
będą na straży pokoju i solidaryzują si~ 
ze Światową Federacją I(oblet, ~.tqr~ 
tn~ za cel pokoju tego bronić". 

N a z akiQńczenie 
.. Rotę" , 

ln~qy' 
, . D 011929 
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Nr. 235 -
PRZYGODY 
pięciU typków Z 8anialuki 

114. Rżekł Gromnicy: "Zegnaj p.anie, 
Piękne dzi,~ki Za zwiedzanie, 
. AI·e czas już nas przynagla. 
Jedźmy, He wiął.m w żag,Jach". 

tl'a. ~,Uff, na·reszcie !", wyh.rzyknęłi, 
G.dy już z portu w-YiJI·łynęłi, . ,. 
Pod'ziwiali tyJl(Q zdała,-
Jak sil) w ogn'iach pali fala. 

TO NJEl<ADNIE l' ANIE SZEFIE 

Przy zbiegu ulic Sródmiejskiej i Piotrl_ow
skiej Władysław Lalek szef Centrali Samo.
chodowej przy ul. K~tnei 12 spowodował wy
padek, wskutek ktorego rozbita została do
rożka, zabity koń i ciężko ranna Wa'nda Ma-

NIEWESOŁO NA RADOSNEJ 

'9t9S 
.i-.. Q~ ")- i .. - ( <: "3 

' I ~!!!: ;,r.~ :: ~.': ~I,~~~' '. ~ 

Ze .spor!!!. {'~:" rt\:~~" ~"\~"~I .. 
ię· cia ozpoczyna SZO 

Wielka rewia boksu łódlk~ego jutro w hali my 
. Jakkolwiek '1 poniedziałek mieliśmy już 

;~I~r'Wszy po przerwie wakacyjnej mecz pię
sClarski w Łodzi, to jednak oficjalne otwar
cie sezonu .bokserskiego odbędzie się jutro w 
hali Wimy. Od dnia jutrzejszego zabrzmi 
gong, który umilknie dopiero znów na wiosnę. 

KAMIŃSKI CZY BRZ6ZKA? I pary: M~rdnkowski - Grymin BagrowskI-
W pięrwszej walce trudno wytypować Guzewskl: ! . ' 

zwyc~ęzcę. Kamiński po chwilowej przenV'ie Je;lyme w pler,wszym z n.lch mozemy .~y. 
pow.rócił znów do .rękawic i po powlrocie z powac. ;,":,YClęZCę tak na ~to procent .. Jes-t ~lm 
Czech, gdzie bawił z drużyną ŁKS ,u regular- oCzywiscle ~af1cmko:"sk\. Walka. J~go. Je<!. 
nie już trenuje. "Ciapek" niewątpliwie prze- nak. z Grymm~lI!'~ mls,trzem Polski J.,!-n~or.6'W 
wyższa Brzózkę rutyną, ale Brzózka znów ma powl~~a przymesc .na.~ trochę emocJI l Jlta< 
handicap w... la.tach. Niewą.tpliwie walka ta na mez'Wykłym p~z~omle. .. 
będzie niez'Wykle zażarta i stała na wysokim . W. wadze le'~kleJ ~azu<r b.ędzle ~la~ prze: 

Organizatorem jutrzejszej imprezy, jak poziomie. clwmka w ~omko,":,~klm. Bomko,,:skl me !it:>: 

11 PAR W RINGU 

przystało na imprezę oficjalną, jest Łódzki 0- Stasiak po zwycięstwie nad Jóżwiakiem, ~a. strac~n.eJ. pozycp. Je~t młody l ob~askal1., 
kręgowy Związek Bokserski, ktQry rozpoczy' powJnien uporać się z Kargierem, chociaż ten JU~ w c.lęzklch bOjach I t.o naw~t ml,strzow· 
na nią nową kadencję na rok 1947/48. Pro- osta.tni poczynił duże postępy. sklch. LICZymy tu na w~lllk remlso·wy. 
gram za\vodów. trzeba przyznać, za,powiiLda /. 
się ci ekil.wie. W ringu, o ile ".nie naw~.lą" idu 
by i zawodnicy, co byłoby z ich strony kary- TU CHYBA NIE BĘDZIE NIESPODZIANKI 
godne i świadczyło o braku dyscypliny spor- W wadze koguciej mamy oglądać jedną 
towej, stanie 11 par I I to jakie nazwiska. Już waHcę: Czarnecki (Zryw) - CzaTll1e~ki (:Zje d
waga musza zapowiada się wyJątkowo cieka- noczone). Chociaż nie wiemy, w jakiej obec
wie .. Organi.z.a.torzy zap?wiad.ają W. niej dwie I nie formie z.nałduje się Czameoki ze ' Zrywu. 
walkI: Kamtnskl - BrzoZ'ka I Stasiak - Kar· to jednak stawiamy na nlego. . 
gier. W wadze piórkowej walczyć będą dwie 
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Dobrana czwórka 

TU BĘDZIE WIELE EMOCJI 
W wadze półś'redniej OIej;nik ma spotkai 

się z Trzęsowskim, pr.zedwl11ikiem w zasadzi! 
cięższym o kategorię. Olejnik, chociaż rozpo· 
czął treningi podobno niedawno, nie da sil 
prawdopodobnie pokonać swemu przeciwniko· 
wi. W każdym bądź razie s,potkamie to będzil 
z pewnością niezwykle zażar·te i emocjonują 
ce od pierwszego uderzenia g~ngu. 

W wadze średn1ej Rycntelski nie będzh 
miał łatwej ro~prawy z Markiewiczem, kt6I1 
dobrą fonnę wykazał na turnieju junioró'\'T ~ 
mist.rzostwo Polski w Sopocie. Markiewicz me 
że zrobić niespod~iankę· 

W wadze półdężkiej Urzędowicz walczy~ 
ma ze S'krobirandą. Większe szanse daj;mJ 
piepwszemu. 

NIEWADZlt - JASK6ŁA 
W wadze ciężkiej, o ile dopiszą wy~naC'Ze· 

ni przez kapitana ŁOZB zawodnicy, będziemy 
mi.eli ciekawą walkę NJewadził - 'Jaskóła J 
drugą ZyIis - Stec. 

Niewadziła już dawno1'l'ie oglądaliśmy 'W 
ringu, nie wiemy więc, w jakiej jes·t obecnie .
form1e, ale przypuszczamy, że chociażby byl 
w najlepszej, to z Jaskółą nie wygra "j~dną 

Drużyna KS Tramwajarz (Łódź) zdobył a tytuł drużynowego mistrza Polski na torze. ręką". W drugiej walce s·tawiamy na wlleń· 
Od lewej: Bek, Leśkiewicz Je.rzy, Sałyga, Grzelak. . $kiego ,.Zubra" - Zylisa. 
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o t tni ... akcie 
nJiędzqnorodoUJeqo ~eZODU Doszqch ten'S'titóH 

W między?aro~owych .mistrzostwa~h teni-I getti 2. Vad 6, Smolińsky 8, Vrba 2 - 4), to wszyscy int-eresujący się tenisem, wiedzą· 
sowych Fol~kl, ktorc w cIągu ostatnIego ty- przyniesie niewątpliwie wiele korzyści na- Węgier jeszcze przed wojną, gdy klasa tp
godnia odbywały się na kor.tach katowick ich, szym juniorom, którzy W większości znależli nisu europejskiego była bez porównania wyż
ty·tuły mistrzowskie z·dobvli: się w Katowicach, jak np. wszyscy juniorzy szą od obecnej, prawie rok rocznie znaj~,n~ał 

Gra pojedyńcza panó~,,: Szigetti (Węgry). Legii warszawskiej. _ _ się na liście,..l?ierwszych dziesięciu tenlSl~tow 
Gra pojedyńcza pal]: Jarlwiga Jędrzejow- Drugą dobrą stroną ~ wizyty- rakIet w~ęgier-: Euro~y: DzislCl) Szl.g~Mi _ ~lę ~estarza~, ale. l; tak 

ska. skich j czeskićh w Katowicach było to, że mo- I na 115cle. ~:.glerskH~J zajmUje drugIe IoTne,sce 
- Gra podwójna panów: Smolińsky. K<rejciik żemy w przybliżeniu jUż wyIob~ć sobie opi-' po A~?OlhCle - ~l~d'l.y?a.t~do'Nym ml5t'I7.~m 

(C'1:echosło,vucja). nię o hierarchii naszego tenisu na rynku eu- Franc)l, a to przeclez tez cos znaczy. 
Gra mieszana: Jędrzejowska. Hebda. ropejskim. Otóż pod tym względem nie soo- I II I II Itl I IIII~II I II I ilIIIIIIIIIIIII'I I II ' I II J II I 'I III Jil l ll ll:I II III II I :: 1 ti l .· J il llll ll llll i ~11I 11 1 I1U i, III I II"' <i l ll l :: \If 

Co pozą tytułami mistzów przyniosły 'I flm dziew~liśmy. ,s-i.ę niczeg'? dObr.ego. Brak piłek Z meczu Ziednoczenie-ŁM~ 
mis trzostwa? ' w kr&Ju of1ozmł znaczme tr.emng naszych ::zo' .I I Ihl 

Przede wszystkim to. że tenisiści na5i na· łowych rClkiet, a następnie brak ' przeciwni
wiązali już kontakt z zagranicą, na k<tóry :ze- ków, również nie mógł pomyśLn.ie wpłynąć na 
kać musieli dwa lata. SkoneC'ki I, Hebda i .Ję- ich formq. 'fymczasem po mistrzostwach Ka
drzejowska. KontRk1 ten nawiązali już kilka Łowickich wi-dzimy, że z naszym tenisem 1Iie 
miesięcy temu, startując na największym :ur- jest mów tak bardzo źle, skoro taki Vrba, któ 
nieju świata Wimbledonie, ale przecież na ry na liście europej'skiej zajmuje z Cernikiem 
tych trzech nazwiskach nie możemy budować jedno z 10 miej'sc, aż z trzema ~aszymi teni
przyszłości lenisu polskiego. Młodzież na~za sistami, Kończakiem w czerwcu, Skoneckim, 
dotychczas była odcięta od tenisu europej' a os.tatnio w ćwaerć finale z Hebdą 6:3, i>:8. 
skiego, skazana na samouków, bo przeaież 6:4. 
nie posiadamy w kraju nawet treuera~ Wizy' Porcl.żki He·bdy z S:zJgettim w półfinale gry 
ta więc dwóch "V\Tęgrów i trzech Czechów w I pojedvńczej t-aż nie należy brać . tragicznie. 
Ka towicach. którzy nil swych listach państwo-' Szige.tti, jak donoszą z Kartowic, był 7.uacznie 
wych zajmują jedne z pierwszych miejsc (Szi- lepszy niż przed rokiem, a kolo jest SzigeUi, rochowska, zam. przy ul. Zachodniej 72 _ II 

IW ;a~~ l'i'ObJ ill .r 
Na gorącym uczynku kradzieży złapano' -------:.,-.-----~-~-

Jerz~go. Urban!aka zam przy ul. Kosynierów p • I 
Gdans~lch, kto.ry przez wyłamanie okna do- I ' 

Sowiński (Zjednoczenie - Bydgoszcz) gratu
luje dzielnej postawy Wołosewiczowi (ŁKS) 
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stał Się do 'mleszkania Stanisława Króla ul.. 1 

Radosna 7, zablerłlljąc mu garderobę. - . rz czescy 
.LJ~a~ . p~~yjechae f*~ Lodad 

Ihnnunikat Zarządu 
Sp ółdzielni Sprzątlł SpOJler/ego ZWM 

Zarząd Sp-ni Spqętu Sportowego ZWM w 
Jak już donosiliśmy w uhiegiq n!ed.zielę Drużyna piłkarska ŁKS·u otrzym3.ła ofertę I Obecnie. jak sił dOWIadujemy, ·. pneszkoda Łodzi podaje do wiadomości członkom, iż w 

odbyły się W Radogoszczu dożynki Wielkiej od drużyny czeskiej "Cechie Kar,Jj;n" na ro- ta zostałil usuni ęta. ' PUWF .ze względu na to, dnj~ 1 września 1941 To od~ędZ'ie się Nad,z'.v,Y· 
todzi, które zaszczycił swą obecnośc!a Mi- zegranie spotkania w Łodzi w dniu 30 bm. że mrtraJ'~ClJcje pomięd:zy ŁKS'em a "Cechie I czaJne Walne Zgromadzeme zwołane lila zą' 
ntster R. R. ob. Dqp-Kocioł: Poniżej r~pro- LKS wyraził swą zgodę. ale na przeszkodzie Ki:ł~~." b{ły ;rzepro,,-adzone' przed wydaniem da.nie :członków.w myśł art. 47 ustawy O Spół-
d k . , k stanął zakaz PUWF sprowadzania przez 'Je- zakaz~, zgoctozf1 ~i~ zezwolić na wJ'azd piłka- dZIelmach z dnla 29.10. 1920 r. (Dz. U. R. P. 

u ujemy cle awsze momenty .z teJ' uroczys- 6 . . wien czas drużyn zagranicznych clo kraju. rzy czeskich do P·olski. Nr SS, poz. 495) w związku z re rgamzaC:Ją 
tości uchwycone przez obiektyw naszego fa· Przyjazd więc Czechów stalIlął pod znakiem VJ niedzie.lę piłkarze cze.sey mają się 300t-' i zmia·ną statutu Spółd~ielni. 
loreportera. c:apy,tania. kać z teamem Widzew _ Zjednoczo-lle-T'UR. Początek ~. W. Z. o godz. 11-tej w pierw-

1. Pr2Yipl ewki ~ ;Yk~naniu ob. JelińSklejl ....... ~~5!l • . 1 cnL a - WIJ!i!łn 1 ~~% t~:i~~gl;dugo::. i1~:~ejcz~n~~;,imw t~~: 
I ob . Kalfnowskte~o z .Retk!ni. Do III nki 'A'ielkieJ- to. d-;I>ł tU H trac·· kalu .Zarządu Miejs·kiego ZWM w Łodzi, Pl. 

2. Prezydent mlo:sta Łodzi ob. Stawiński E. zy· \11 'I I fi łf,.." US JI ZWyCIęstwa 13. 
~rzy wIeńcu dożynkowym wręczonym mu ,:>rzez . "" ~chwała Zarządu z dnia 5.8. 1947 r., pro· 
przodownicą z gromady Retkin!a. to koł NI' 8. ZARZĄD 

a. "Kujawiak" w wykonanIu "retkiniaków·'. 
4. Janina ]elińska z Retkini w przyśpiew

ulch ludowych. 

Blejnik szczęśliwym aitem 
Popularny pięściarz ŁKS-u, mi-stn Polski w 

wadze półśredniej, Jerzy Olejnik został w 
tych dniach szczęśliwym ojcem drugiej JUż 
z rzędu córeczki. 

Mistrz Polski jest nieco zawiedziony, gdyż 
oczeki·wał spadkobiercy swego tytułu. Ale ro 
się odwlecze, to nie uciecze ... 
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DYZURY APTEK 

I
DZiSi~}SZ~j _ nocy dyżurują' następujące apteki: 
KraSlllSkle] (Jar acz a 32) Wagnera (Piotrkow 
ska 67), Pytla (Kopernika 26), Kohn . {Plac 
Kościelny 8), Hamburga (Główna 50), Grosz. 
kowskiego (11 Listopada 15), Raczyńskiego 
(Kąt~ 54), Jarzębowskiego (Ruda Pabianicka 


