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ny . M~m·o po ocy· Anglosaso· w - wo'!ska demo- respondentowi „News Chronicle" że odpowie-• I m '~ . „, dzialność za obecną sytuację w· Grecji spada 

k · !Ił • • f I • na Stany Zjednoczone. Przywódca EAM pod-

~ 1.•~t~c~n~ . ~w:vc1_ę_za1ą aszvs ~~ c· ·„ _ ~~~ś~~~wże~oor;::~~~~~~i!a s~~:!;e G~:~~aJa~~ 
RZYM PAP. - Jak do1nos1 raduo woisk łac pamkę. me p-o·daJe za•dnl"Oh wiado1mo· 1„News Chroi:_,cl~ d~n~:1 • z_ 5

1:fretarz gene _!przykład powtórzył on udział EAM w rządzie 
d'emokratycznyich w Grecji. oo<lziały po- ści o wal1kach w tyic'h re~onach. Monar- raki.ny EAMt•• lk cz or:et !UT~ DpeOmleYtrc·1zunsegPoarI::. 'Sofulisa. 

f r • A„ kf • ·1 ·• •t •. e-s· C !eJ par li OmUil!S .yCzne) j . l „ 
ws at!COW IJir~aiu:Lą a<· ywne otPerac.\e C1111sc1 gr~c.cy s. OSUJ•ą. _ surowe repr" .ie lides oraz 100 innych przywódców EAM znaj 1 Korespondent :,News <:hromc_e_ ostrzega, 
przec1wlm. \~'ojskot? .rząidow_ym w całym d10. l1u• d1~·os-c1 W'~! po~eJrzanych o_ wspo~- dują się pod silną strażą na wyspie cyrko.s. ; że byłoby _powaznym ~~eszczęsc1em, gdyby 
szeregu m1e.1sc-0w4?5~1. Odd_zi~ly demokr?- działanie z w-01skam1 demo•kratrczrn~-~~l! Partsalides i pozostali zesłańcy wyrażają zda- I obecne _zm~any_ w Gre_c11 doprowadziły do 
tyczne zaięły m1eJ1SCOWOSIC1 Ja•no'kl·ad1, LONDYN PAP. Korespondent dziennika nie, że powstańcy greccy pqd przewodem ge- wzmocmema sił reakcy1nych. . 
Am~ i ssa o ~·a z L~ tgdtis. W p o>b-1 iżu E~ esy dllliłlllllllllilllllllllllllllłllłll fl!l !lll'i illllllllllllllllllllllllli i lllllllllllltlllilllllllllil!llllllllllllllllllllllllllllllillllłllllllllllllllllillllllllllllllllllllllillllllllllllłlll l llll1:J11111111111111111111111n111111111m1111111111M11111tn11111111111111111111111111111111n111!11 1i1 11111111111111111111111111H111111111rn1łtł11111111111~ 
woJska powstancze w da:l1szym ci ągu iiF ~ 

prowadzą o.fensywę. \V cia•gu ostatnic·h ~ ... „Gło ~-- dla dzlt.e.--i §HIOicll Czutelnihólll § 
dni powstaińcy z1dio1bylri Wisie Stafilio, § 7-., ,., 1§$ '-' g 
Gros:sia., Aero:r»ora. SuHana oraz Terrio. § r (li iE 
Lttd1ność przed1od~i masowo . na stronlB ~ Jl ...... ,_"el' '(,.ie~ . .:...:i."' '11 ~ 
P.owstańców. W miejs rwo·ści Dimotihos g ~"9·;,,.. IJ- ~ 
oddziały demokratyczne wysadziły mo.st ~ § 

kolefoww oraz zniszczyły kilka kilome- ~ Ki k l ~ 

~~;vd:~:kr~~~~;n~y~ą~!~czm~~~~ ~r! ; onk ur. ·z o ny i 
rii:ia. Walkii trwają. foiż ~a Pr_zedipohch ~ a, 

1 
~ 

· mra1sta. Rząd grecki, k!kaiąc się wywo- § • , · § 

Po odpoczynku w Hercegowinie - Polska 
Brygada Młodzieżowa powraca z Jugosławii 
do kraju. Na ilustracji przecudny zakątek 
bra•tniej Re.publiki Jugosłowiańskiej Boka Ko
l?Tska nad Adriatykiem. 

i .I IJ Z w jutrzejszym num rze zczeg6ły i pierwszy kupon j 
= ~ 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m111111111111111111111111111111111u!l11111111111111111111111111111111111111111111111111111!1 1 1111111111111 11 11 111 tt1111111111 1 11 1 11111111n1111111111111 1 111 : 111111111111111111111111111111111111111111111111111~1111111111111111111111111111111111111111111:1~W 

Peł.ny lek 1. nol.Y 
wysłanej przez ZSRR. do rzqdów USA i Wielkiej B~ylanii 

MOSKWA PAP. - Agencja TASS po. I twem swych ambasndorów w \Vaszyng· Prze.z nie rozmowami w spraw~e re":izii 
dala pełny tekst noty, · któ-rą rząd radzie- tonie i Londynie rządom USA i Wielldei pe>ziomu produkcii llt'zemySłoweJ w Niem 
ckt przesłał w dniu 18 bm. za ' pośrednic- Brytanii w związku z prowad.ro111ymi czech. . • • 
-~------,~·-·-·___,~,~·"~~~-~~··~"~""""=-~~~·...... ~=- ! Nota ma naJStęipuiące brz1n1en1e: -

P I• et ro N e n n 1· w W a r s z a w ; e; ~~~ą~?r~:o~~~~i ż~o~~i·~a:\~i~i ~~e~!1~r~ra · i ny ZJ•e1d11-0-czo·ne i Wielka Brytania pro-

WARSZAWA PAP. - O godz. 19.40 dnia I ministra pracy i opieki społecznej tow. Rn sm 
26 sierpnia przybyli do Wairszawy samolotem ka, sekretarza CKW PPS ministra żeglugi Ra· 
przewodniczący Wł-Oskiej Partii Socjalistycz- packiego i kierownika wydziału zagraniczae
nej Pietro Nenni i sekretarz generalny tej par go CKW PPS, posła Dobrowolskiego. Przybyh 
Iii - Lelio Basso. również na lotnisko przctlstawiciele ambasady 

Na lotnisku oczekiwali gosc1 włoskich republiki włoskiej w Warszawie z ambasado
przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej rem p. Ambroglio Donnini i pierwszym sekre
nej w osobach przewodniczącego CKW PPS turzem na czele 

Francia musiała wus1ucnac 
i zaakceptować warunki przedstawione przez USA w Londynie 

wadZJą rozmowy w sprawie rewizji pla
nu poz>ir•mu prodwkc.iri prze:my<Słowei vy 
Niemcz ech. przyjęt·ego 27 marca 1946 r. 
przez Sojusznkzą Radę K().ntroli oraz w 
spr a w'ie utworzenia specfa.J,ne,go za,rza.·du 
dla Zagłębia Rwhry i w tym ce.lu zamie
rzają zwołać konfereno~?; trzech mo
carstw USA, Wie1kj.ej Brytantl1i i Francji. 
Minister Bevin w swym przemówie:iiu 
w dniu 4 sietip1t1ia br. votwierd·ziił, że te
go rodzaju rozm()wy toczą się mi·~ZY 
USA i Wielką Brytanią. 

Rzad Qadziecki uważa za konieczne 
zwrócić uwagę rządów USA i Wielkiej 
Brytan1ii na fakt, że Problemy zwJĄzane z 
rewizją planu poziomu produkcji wzemy 

LONDY'.N· Jak dono~i agencja Reut:ra, ~oz· I ciągnie za sobą pierwszeńi.twa w odbudowie formalnej zgody n.1 ustalenie nowego pozio- słowej w Niemc.zech, pod-01bnie jak utwo
!Ilowy mtędzy Stanami Z.Jednoczonymi, Wiei- 1 przemysłu Zagłębia Ruhry przed własnymi mu przemysłu dla całości Niemiec. która to czenie jak-ieg<>ś specjalnego zarz.a.idu dla 
ką Brytanią i Francją w ~pr~v.:ie p~zio~u plan~mi odbudowy Francji lub innych krajów sprawa może być omawiana tylko drogą ro- Zagłębia Ruhry dotyczą Niemiec jako ca 
pr.zemysłu w an~lo-arnerykans~ae1 strefie Nie alianckich w Europie. kowań czterech stron wraz ze Zw. Radziec-, łości, wobec czego decyzje w tych spraa 
m1ec doprowadziły do zasadniczego porozu- F j · k dk 'I t · k' d · r t d · h b' · to h ' d • 
mienia co do głównych punktów, które były . ranc a -: Ja po res emo ze s rany miaro 1m, g yz w 1s opa z1e r . z ierze się w n- , wac mogą zaipasć je yme za zgodą cztę 
przedmiotem dyskusji. daJneJ - me była wzywana do wyrażenia dynie rada minisłrfiw spraw zagranicznych. recb mocarstw okUJ)Ujących Niemcy". 

!'orozumienie to - według informacji z kół ---------------------------------------------.;;....;;,...;;._._ ___ ..;;. __ 

miarodajnych_ da się scharakteryzować jak Debata w sprawl!lllie lndonez·· 'lastępuje: . Jl 
1) Francja tgodzi się na niezwłoczne poda-

;~~i:~uw~~~~=;=~t~ d~~a~::~~~ !~~=-~::~;:~ 
~~~~;e c~o st::::a~i~:et:~~:~~~; ~~~~PY~ Wykrętne posunięcia A nglosa SÓW w czasie głosowania - Uplanowane "veto'' Francji 

4) Francja otrzyma wzamian ogólne zape- NOWY JORK p AP. - Dlaczego Stany I sek' radziecki, wiedząc i:resztą. że Fran· 
wnieme, że ustalenie nowego- poziomu nie po • k •-

Zjednoczone, które dotychczas wyraź,n.ie I CJa zgłos~ Przeciw o niemu vew. 
H:Ucrowcy pod11oszą głowę wy·powiad·ały s1ię po s·tronie Holandii ,i Postę.p0'":~nie ~rancjj )est ~a~ne w ~bfi

czyn. iły wszysfko, by . nie doPU'ścić do 

1 
czu sytuacJ'l polatyćZi}!eJ w ieJ kGl~mach 

co do veta dał rz.a,•d socjal•isty Ramadie
ra. Powtarza się hiSitoria z polityką ,,nie 
interwencji" u•prawianą w stosunku do 
repuibliki hisz'P'ańiski ej przez so-cja listę 
Bluma. Tragicm:.i, ko·nS1::!kwencią tej po· 
liit~T.k i było zwyci·' stwo Frnnco. 

HAMBURG (01bsł. wU - W miejs1co- wkrocze1t1 ia ONZ w spór indooezy~ko _ a zwłaszc~a. sy.h1ac11. w Il!'doch1nach. 
wości LaJmmer p-0d Ham1burgi,c m - na , . Tak Franem .1ak 1 Belgia - downy rzecz 
~ere •n obozu po!1.ski ego wpadło w dniu hoi~nde~_ki . głOS?wa_łY, 'l tym razem za nik Holandii na terenie ONZ - uczyniły 
wczOi« \iszym ;)1)0 niemi'ecki·ah p olicjam- ~Jl!loslnem radZ11~ck1m. Dla-cze.go Fran- wszystko, aby zapobiec niebezpiieczne- LOND_YN PA~ . Ze źródeł ind_onezyj~kicn do 
tów, którzy na s.posób hHlerowski zgon:- c1a złożyła prze-c11wiko niemu veto? mu dla nich precedenS<>wi w P·osfaci zain noszą, ze oddziały hole.ndersk~e,. kt?re pro-
r · k , , · d , I · · · I W be • I • • ONZ t . R d • • t wadzą nfensvwę na Jawie zna1du1ą się obec-
1 1m :·eS~ ~ncow n~ PO ~o~ze, ) IJ•ti,c i~ 1 o c, zn~cznei PO'PU. a~c1 · ~ ere~wania się a y Be~p1eczens wa !>Y nie w odlegiości 56 km na północ od Joggja-

pa1 ~ami .1 k~lbo:m1 karab:·no\\-. Nastę-pme sp-ołeczenstw1e amerykansk1m, Stany ZJe tuacJą na terenach kot.omalnych, za kto- I karty _ stolicy repub\1 ;<1 _ oraz w odległo
po li c 1 a1r.~ 1 mcm1c~cy dokonaH ,,rewizii" drroczo.nc t:·•·-::a(\c dowieść, ż~ n1·~ c!?ż:.i uo re - mhm t:iktve:we:j n1iepodległości - ki <10 km na północny zachód od drugiego 
w. obom!. za,l,:e nnąc \, ·,;;zyslkie ruc'homo- , -e <J t::ilł!?...,.;l'I Organi?'~ c 'i V ;:r dG»v lj ~ .ir~'· I uw~~·n .:~ "'"i r:r :!i ;g~~ Jn";.„ r,~:~."~'. c-n1; i e . I punktu oporu wojsk renublikań"kich - Sc:h1l• 

śc1 nal-€żące do Po'1ak ó'.·.r . 1 czc·;1yd1. z:1ecy-dowaiy s!~ poprze~ wn!o. Charakte;:i, SlyczM je,st, że dyrc-kty.,vY rakarly. 

# 
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Siiii'!iOWSkazbiObO'ta dygnitarzy 
· Pan Mierzwa uchyla rqbka podziemnej spółki PSLu i WI~łu 

PSLU 
( 

KRAKOW PAP. W 11 dniu procesu pr.zed I przeczytania hateriilły, pochodzące z podz1e. rowanej przez sanację. Zainterpelowanv w słyszał jak Kunce po'>tiedział mu, że mater1al' 
są_dem s tanął ~astępccl sek~etarza ge~eralnego mia .. Oskilrżony twierdzi, :ie za trzecim razem tej sprawie ówczesny wicepremier Mikołaj· ten ma być przekaza11y Mikołajczykowi. Do 
Nl\.'W PSL 1 w1.ceprzewo~111czący. WOJ. zarzą~u p1w1e?ział Kabatowi, aby taprzestał kolpor- czyk potwierdził rozkaz. '<\/tedy postanowio· puszca jednak, że lak hylo. 
PSL w Krakowie, oskarzony Mierzwa Stam- towama tego. rodzaju mateńałów. Dalej oskar- no w zasadzie podporządkować się kie rowm· Prok.: Oskarżony miał świadomość, że W 

liław. żony twierdzi że Kuncemu, który również ctwu AK. materiałach tych jest coś złego? 
Wyjaś~i.enia . oskarżonego obejmują jego przyniósł mu materiały pochodzące z pedzie· Prok.: A. więc z chwilq, kiedy Mikolnjczyk Osk.: Tok, że lo nielegalna bibuła. 

dz1atalnosc polityczna w ruchu ludowym, po- mia, zapowiedział, aby nigdy więcej nie nara potwierdził rozkaz, wasze obiekcje przeciw- Prnk.: Dlaczego oskarżony nie robił Kiiba· 
cząws1y od 1932 r. Wiele miejsca w swych ze żał zarówno jego osoby, jak i stronnictwa, ko sanacji odpadły? · lowi wymówek, który kilkakrotnie dawał mr 
zn11niilch poświeca on swej działalności pali- przynosząc tego rodzaju matęriały do lokalu P·rok.: Oskarżony wypowiada się przeciw· materiały? 
tvcznf'j poaczas okupacji w ramach I.. zw. ko- PSL. ko konstytucji 193.'i r„ a czy wiadomo mu, Osk.: Do Kabala miałem zaufanie. 
misji porozumiewawczej stronnictw, potlpo- Głos zabiera prokurator, który jak stwier· że Mikołajczyk i jego współpracownicy do Osk.arżony Mierzwa próbuje dalej wyĘa· 
rząclknwujacych się rządowi londyr\skiemtt, to dza, ce/em niedopuszczenirl do falszowania lata 1945 r. nie zgadzali się na anulowanie zać, że dopiero w śledztwie zorientował się, 
znacą Endecji, \<\/RN, Stronnictwa Pracy i Lu prawcly historycznej i pros/owania twierclzeń tej konstytucji? iż materiały Kabata miały charakter wywia· 
dowcirnr. . · oskarżonego, zadaje szereg pytań dotyczą· Odpowiedź brzmi, że oskarżony nie mógł dowczy. 

W trikn wyjaśnień oskarżony twierdzi, że cych podstawowych zaqadnień politycinych, znać.„ niuansów przeżyć emigracji. · 1 
· h Prokurator cytuje wobec lego wt-łątki z 

ludowcy, wchodzący w skład komisji porozu. zwiqzanych z okresem okupacji. Prok.: Oskarżony w swyc 1 zeznanuc 
t d ·1 omawianych materiałów, rozpoznanych przez 

miewawczej, nie chcieli dopuścić na stanowi· Prnkurator: Jeśli .,bataliony chłopskie" spryl!llie rzucał insynuacje. co do me o s e· . oskarżonego, jako raporty o rozmieszczemu w 
ska cywilne ludzi, poch•dzących 'Z ..obozu sa- stworzono dla przeciwstawienia się zamacha- dztwa. Czy od oskarżonego wymuszano z<>z· terenie. obsadzie i uzbrojeniu urzędów bez• 
11acyi·nego l. kładli· nac1·sk aby or....,,n1·zac1·e w.i stanu z prawa, to dlaczego podporządko- nania? · · t · t l kł d · ł ·.„ 
wojskowP w czasie konspi~acji nie pr~':.vadziły wano je sanacy}nemu kierownictwu Armii Osk.: Nie. P ~ :-czens. wa. w powia ac 

1
' s ~ zie zespo .

0

~ 
dzl

.a',al11os'ci pol1'tyczne.1· . Kra1·owe1·? Prok.: W ten sposób owe insynuacje po- oftce.rsłoch itd. - ezy lo miało charnktei 
· · · · · · · · · k · 1 wywiadowczy? - pyl.a prokurator. 

Niestely - mówi oskarżony - nie mogliś- Oskarzony tłumaczy, ze 1ego Slrornuctwo czytac nalezy .za zwykłą pmwo aCJę: . . . . . . 
my przeciwsl11wić się w praktyce przedostawa nie ustosunkowało się pozytywnie do rozkazu I Następne pytania dotyczą matenałow o-\ . Oskarzony 7;a~łama si_ę tym. ze. nic PI~YP.0• 
niu si('. zarówno do administracji, jak i na sta otrz ymanego w .tym względzie, dorninowc1ly trzymanych ort Kim. cego. Mierzwa za~l~nia się mina :•obie tresc1 raportow I ze me był swra• 
nowiskrt inspektorów i komendantów powiato bowiem z11strzeżPnia przeciwko AK jako kie- lyrn, iż nie uprzytamnw sobie wyrazme, czy dom ich charakte.ru. · - „ 

:::~~ ludzi. pochodzącvch z obozu sanacyj- 1200 "I I . b d ·ictwo m·ieszkan·iowe 
Osk . Mierzwa twierdzi dalej, że qdy prze- 1 m1 z na u own 

~~~~al~ ~~~j~żk;' :z~~i~;~acj~~c~:r~~dbPe;;~!~=~ I • 
::id;.~zpoczęli tworze11ie „batalionów chłop· i uchwaliła Miejska Rada Narodowa w Lodzi 
O•karżony Mierzwa mówił również na te- W dniu wczorajszym odbyło się XI plenar- mie 1 miliard 926 mil. 620 tys. zł. na wv<lzia· tych nn 200 milionów zł. 

mat powslania warszawskiego. Jak. oświad- I nP posiedzenie Miejskie i Rady Narodowej ły Zarządu Miejskiego, przedsiębiorstwa, bu- Projekt budżetu został zatwierdzony ·na o~ 
cza 0n ~1rupa jego uważała tern\in powstania p0 c1 prze.woclnir:twero low. Andrzejaka. downictwo miesv.kaniowe i sport gólną sumę 2 miliardy 26 milionqw 620 tys. zł. 
za nieoclpowiedni, w z~iązku z tym poseł Głównym punktem porządku dziennego Na wnioseli tow. Lo9i-Sowi1\skiego przed· Szczegółowe sprawozdanie z wczorajszego 
Grudzi1'lski zw'racał się clo ówczesnego ciele- bvla sprawa uchwalenia planu inwestycyjne- slawiciela frakcji Polskiej Pnrtii Roholnir::zej posiedzenia MRN podamy w numerze jutrze} 
gala rzadu i otrzymał od niego zapewnienie, go Zarządu Miejskiegn na rok 1948. podwyższono sumę przeznaczoną rw budow- szym. 
że powstania nie będzie. Na 3 godziny przed Preliminarz prze,.vidywał inweslycje w .su· niclwo mieszkaniowe ze JOO milionów zło-
,.,·buchem otrzymali oni wiadomość o tenni· Dłoni 

ni" rowstania, ustalonym na żądanie Borą-Ko OBWIESZCZENIE Iii 

w. Brytanii 
m. ·ow~kieqo. 

o rejestracji mężczyzn, urodzonych w r. 19:)0. 

Na zasadzie ar!. art. 16 ! 17 (1) ustav.,wy Łodzi. do zgłoszenia się osob1&cis w dniach 
z dnia 9.4 1938 roku o powszechnym obow:ą· niżej wskazanych w biurze WydzTalu WojGko· 
zku wojskowym (DzURP Nr 25, poz. 220) - wego :- ulica Swiętokrzyska 15 w podwóc3u, 
Zarzqd Miejski w Lodzi - Wydział Wojsko l~wa oficyna, IV piętro, pokój Nr 249, od 'JO
wy wzywa wszystkich mężczyzn urodzonych dziny 8-13, celem wc1qgntęcia ich -:io reje· 
w 1930 roku, zamteszkcrłych na terenie m. stru poborowych. 

Plt1n :-tnwienniclwa rocznika 1930 

Przec.hod~ąc następni!': do omówienia swej 
dz1alcilno~ci po zakoi'1czeniu wojny, oskarżony 
•1siluje 0czyścić się przed sądem z zarzutu 
!działu w organizacji „NIE", za co w swoim 
::zasie wraz z Okulickim odpowiadał przed 
sądem w Moskwie. Oskarżonv twierdzi, że po 
up~dku powstania warszawskie90, wbrew je
go przekonaniom, forsowano na następcę Bo
ra-Komorowskiego - gen Okulickiego. Już po 
nominacji Okulickiego m.ialo przyjść drogą 
kurierską od Mikołajczyka z Londynu oslrze
żeniP przed Okulickim. Niestety - nlńwi o- Mężczyioi 0 nazwiskach 
skario;1y ~ ostrzeżenie to przyszło za późno lO?pocityn':!jqcych się IM! D!'l!rr 'lg!o!l~ei•ia 
bowiem k.ur\er jęchał .drogą okrężną prz;ez Ftrry godz. ll-l:J , 
Włochy, a poza.·tyrn ,,;ostał t•przednio odpo- .1 A, Il, 1° ' " 'r:::esnia w godzinach 8-1'3 
wiednio na§~awjony przez \Ylądze wojsko\ve C, il. E, _; Z 
i przywiezione przez siebie ostrzeżenie czę- r, G. 3 
ściowo z.lekceważył. łł, l, J. 4 
Oskarżony twierdzi, że po powrocie do kra- K, S, 6 

JU, po uwolnieniu go w Moskwie, oclczuwał L, L, 8 
wstvd, że skulkiern nieświadomości i błędów 9 
politycznych został aresztowany. M, 10 

Dalszy ciąg swych wyjaśnień oskar7.ony po- Jl{, O, 11 
święca omówieniu sytuacji polilyc;znej, towa. P, 
rzyszącei powstaniu PSL oraz stosunku stron· R, a 
nictwc1 ~wego rlo pozosldłych partii politycz- S, 13, 15 
Il"\' eh, a w szczególności do PPR. Omawiając T. U 16 
sta,1•ianie PSL'owi zarzuty współpracy z po- W, l'l, l 
dziemiem. oskarżony usiłuje złożyć I.o na z. ż, 19, 20 
karb. lego, że .. stronnictwo ieąo nie było w Zg~('.m:ający się winni pri:ed&tawić dokumeJ\ty, 
stame uchron~c .się. od. obalem~ rządu. ~o.ia 1 

stwierdzające tożsamość osoby, dolę l miej· 
to w_ma .- m0 :"'1 os.karzon.y - ze w .cz~~ie za I sce urodzenia, miejsce zamieszkanitr w kraju 
targow 1 walki pohlyczne1, gdy czu1nosc mo- k t 1 · · 
ja na podziemie osłabła, dostałem parokrotnie oraz wy sz ~ ceni~. . _ 
nielegalne materiały. Os?by, ldore_.nie uczynią zadośc ob?~•ą.: 

Oskarżony przyznaje, że Ka hat dwa-lub j zkow1 rejestrac11 w wyznaczonylfl termm1e l 
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nie u1prąwledliwią lego - będą karane w 
trybie <:rdmhtlstracyJnym z mocy ml. 170 pkt. 
a cy•owan j ustawy cmisz!gm dn 2 miesię::y 
i grzywnq do 20.000 zł.· albo j dną z tyc:h ketr. 

ZARZĄD MIEJSKI W ŁODZI 

LONDYN PAP. - W Londynie ogłoszono 
listę wierzytelności szterlingowych róż.nyclr 
państw wobec Wielkiej Brytanii, powstalydt 
przeważnie z tylu/u dostaw towarowych i u· 
sług okazanych jej w czasie wojny. 

Największym wierzycielem Anglii są In· 
die, którym należy się od niej 1.200 milionów 
funtów szterlingów, z kolei idzie Egipt z 400 
milionami funtów szterlingów, Irlandia -
z ?OO mil. funtów szterlingów i Auslrialia z 
140 milionami funtów szterlingów. 

Z pośród państw, które znajdowały się 
pod okupacją niemiecką największą sumę -
bo 40 milionów 1funtów szterlingów Anglia 
jest dłużna NO!'Wegii. Dwoin państwom Arne· 
ryki południowej - Brazylii i Urugwajowi -
Anglia winno ;est łącznie 85 milionów lun• 
tów szterlingów. 

KOMUNIKAT 
Koinisii Kontroli Partyinei w Łodzi 
i\\KKP przy Ll( PPR zawiad,amia. ii: 

w dniu 28.8.47 r. o ~odz. U-tej odbędzie 
'>ię odorawa pełnomocników dz.ielnico· 
"q·ch Komir-;ji Kontroli Part~.lnei w lokalu 
ŁK PPR przy ul. Sienkiewicza 49a, ·Mę 
pietro. 

Obecność 

' 

ubowiązkQ\va. 

Miejska Komisja 
Kontroli Partyjnej w Lndzl 

__ ......, __ - - - - - ' ~ ~!Jt•'' '4"'.t ,J - -

trzykrotnie przynosił 11111 do lokalu PSL do Łódź, dnla 20 sierpnia 1947 roku. 

..i~„„ ..... „„._ ... „ ... „ ...... „„ ....... „„ ........................... .-i!!!!!l!!!!!!!l!!!l! ............ ~,„ ... „ ......... 1!!1!!!11!11„ ... „ ......... „ ... „llllii!~ 
się strza· 1 kryło w tej ciszy„.. Ale co? ie wie
„Coltem". dzi~ł.. r t2 było na~go~·?ze.;. J?ragnl'l1 usły

· \Vl(')ch z a1utomatem. Rozległy 
41 ly i De11s nie roz,stając siei z 

rnna l na dół. Byt martwy, 
Quel! podniósł się z ziemi i rozpoczął 

11~ nowo bieg-. który stal sir w!aśchvie 
wyścigiem ze śmierci4. Kule padały jak 
deszcz. 

szec Jalos zmer, .1ak1s dzw1ęk.„ Ale te
g0 11 ie hylo ... \Vięc wciąż naisłnchiwał. 
Na~de usłyszał szmer. którego tak pra

gn!l,ł. Otworzył oczJ. Nie rnzumiat 
gd'.zie się z.najcl!llie. PamirJa-l greckie·g1' 
żołnierza, wyh11chające JJ-0ciski. swój 

Czuł, że krew 111a na twa·rzv. Z bólu szalony bieg„„ T nic po•za tym. \~'te111 z.o
pękała mu głowa. Na:gle ziauważył przed baczył chleb. Cały stos chkha. czarnego 
soba ż.ołnierza w ciemno hiii:l,izowym greckieg:o razowca. Nie dowierzał włas· 
grecKim mundurne. l(p;yknął na całe gar nym ocz-0111 i nodnióst sir. na kolanach. 
dł·o: „lnglizi! Jngilizi!" \VidiZiał. :iak żoł-
nierz podniósł karabin. „l,nglizi!" - znów - Co t-0? - rzekł i zdziwił się. gdy 

Odezwały się glosy WJ,ochów. Deus I - łforkay! liorkay! - poganiał A11- krzyknął. Łzy k•a-Pały mu z oczu. Wie- ii·slyszal własny głos. 
znów sztur·chnął Que'ila w plecy. Miał' w glika wieśniak, ci'8,1gle brnac naprzód. dział, ie to płac.ze w nim życie, które Ktoś wszedł. Przez ot Yarfe dr

1
zwi do· 

ręku rewolwer. Gestami usiłowa,ł wytłu- - O key! - z tmdem od'powiadał prngnie rat1unk11. chodzih' odgłosy dale~iej kanonady. . 
maczyć Quellowi, i•;i, niema naboi, Przez Quell, ledwie dy.sząc. - lnglizi! Tnglizi! - powtarzał wc1ąz - Gclzię jestem? - zapytał Otrell. 
sekundę Quel! sie zastanowił, kiedy De- Deus popychał lotnika naprzód - trz.e potykając się w hie·gu i wy-ci1i:i,gąjąc rę· - Tni.rlizi - usłyszał czyjś ~łos. Przy~ 
ws zdą·żyl zaibrać re·wolwer Nitraleksiso- ba było ś1pieszyć, ho Wł,osi znajdowali ce do góry. Grek biegł mir na spotkanie. puszczał, że to Nitraleksis. Ale to był ja 
w1 i co właściwie z nim pocz.nie, k.iedy sie t11ż za nimi. Poczuł. jak go mocno chwyciły czyJes kiś mały Grek. ubrany w ciemno brazo· 
b'f,dzie miał naboj,e. Ale to trwał.o sek1un- - t!orkay, lnghzi - ciągle kr·zyiczał rt'ice. Szalony ból odezwał się w całym wy mtrndur. Nitiraileksis miał zaw&ze gra 
dę. Wyciągnął .ie i i. · ' wieś11iak·owj. De- Grek i lec.ia·ł da.Je.i, ciele. nalowy mm1dur, Podólbny do ans.i;ielskie-
us błyska wiewie i · · :1 w·nie nahił r·e· Na.gle skrc;cil w bo'k i z.a:cizał - fng;lilzi !„. - Znó\V powiecl'ział: - Je go. 
wolwer. Quel! z.e ZG ·ieniern skonstato· w~p~nać ~ię po S>kałaoh. Quel! chciał stem lngilizi! - J.eszcze raz wyrzucił z .TeSZJCZf' k!toś wszedł, u1brany w plaszcz 
wal, że 11111ie to robić nie gorzej od nię- JJOJśc. z.a Jego przJ:kladem. ale wyczuł, że siebie te słowa i .iak snol>. runął na r·e.- i czapke z daszkiem. 
go. • Vl!łos1 ,g.o !lamacah. Strz,e.Jano wprost dot ce Greka. · - Ocknął się pan nareszcie? - usły-

Gdy Włosi zaczęli zbliżać sie d,o lasu mego. Lec1ał co tchu. P<0tknął się i U'Padł · * szał łamaną angielszczyzn•o,. 
Deu.s wyciągnfl;ł rekę, wskazując kiern- na ziemi<'. Usłyszał suchy trzask rewol- Byfa cisza. Absolutna, marnv.a cisza. - Tak - od'powied·ział. - Ale co to 
nek naprzód. Znów PołJie.gli. chroniąc sie wernwych strzałów. f.eia,c obejrzał się Czasem cisza ta.i w sobie jakieś niewy- wsz~· stko znaczv? 
między drzewami. gdy namacano ich se- dooko_ła. pe11i;; ~vsninał s1e Po 8ka'1ach. o- raźne szmery. Ale bu by1o ina.czej. Była - MnżP pan .być ternz spokojny. 
riami CKM-óiY. Zdaż:vli dohiec do nie- srrzeh ~UJ1:~·c s1e z rewolwf'ru . a.gie po prnstu grnbowa cisz.a. które1 ni.gdy brzmiała ndnowiedź. 
wiefkieZO WO.WOZU.: Quel! zobaczył, i<1k do niezo Zibliźo Sle nie \\'~1obra1ża ,ł &abi~ D!'zed tvm. (COŚ srę ~ · (D. c. rt.l 
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lłlizerun"f'Jk czlouieha niepoczciu;eqo -
c.~oraji dziś kondotiera reakcji 

Barona Anders sprawy i sprawki 
_ tle.kroć przed sąda1:1i R:e~zypos.politej. ~o· 1 

. Takiego. to. „wa.tażkę", aferzystę i kariero-, niezliczone cierpienia polski~h żołnierzy-tuła· 
.zą się procesy orgamzacyJ 1 ludzi, oskarzo· wicza, pm-:baw1oneqo w życiu osobistym 1 pu· czy, obałamuconych zbrodniczą, antynarodo· 
11ych o terror bratobójczy. d 'Wers1~. czy blicznym wszelkich skrupułów moralnych, o· wą propagandą. Jaki „wódz", tacy i jego kra
szpiegos wo, zawsze wypływa na przewodzie brała sobie za patrona śniąca o „odwecie" jowi „podziemni" mołojcy, związani „brater· 
sądowym nazwisko gen. Andersa, jako szefa reakcja polska, nie bai:-ząc na to, że ten pa· stwe!Il broni" z partią p. Mikołajczyka: Wszy
tych ośrodków zagranicznych, które przestęp- tr?.n m~ na sum_ieniu tysiące m?rdów brato· scy Jednako dobrzy w tym zespole. Wart Pac 
com w kraju udzielają instrukcyj, zachę:y i bo1czych pop<>łn1onyc~ przez . 1ego „p~dk?· pałaca, a pałac Paca. Jazda na narlacll wodnych daje niecodzienne 

pieniędzy. J eclen z wybitnych rlziałaczy ~Ją- me~1~~_: kra}_u'.. „ z_e,_m_a,__t=e,,,z~o~a_su .... m~1e,,,n"'1"'u""""_"""' ____ ~--~~B""o"'Je_s,,,ł"'aw""""'D_u_d..,z ... inm· l'-.k-·i _______ ....,"""'r"'o.zk"'o"'s""z""e~i~em_Q=c„je ...... ._....,,,_ __ 

skich, dobry i rozumny patriota - wicewoje· 
woda, Arka-Bożek określił swego czasu An
dersa pog1rdliwym, lecz słusznym mianem 
„watażki". Zasłużony wojskowy, dobrze zna· 
jący sprJwy emigracyjne - gen. Paszkiewicz 
scharak~eryzował niedawno w Seimie Ander· 
~a. jako niedoszłego zabójcę gen. Si.korskiego 
'l"en to s!:omprnmitowany po wielekroć osob
nik, nie tncąc kawaleryjskiej fantazji szar
:.uie obecnie na stanowisko emigracyjnego 
,.p"eZ) den ta" i liczy, że przy pomocy odda
nej mu kl'ki celu swego dopnie, co zresztą 

bvłoby dh nas rzeczą zupełnie obo_iętną. 

Opublikowane ostatnio w prasie krajowej 
l z::igranicznej materiaiy dorzucają sporo inte
re,u iących szczegółów, dotycząrych przeszło

~c:i i teraźniejszości głośnego kondotiera mię

tl7\'narodowej reakcji. Anders, a właściwie 

w1;i l ndersen urodził się iako syn nadbał· 

'vcki; go barona, wyznania protestancki-"go. 
<;!u:'\c ieszcze w armii carskiej, Anders do
sze:Jł d0 trafnego wniosku, że jego kariern 
wo ';k0wil będzie lepsza i szybsza, jeśli przvj· 
r:i·e prn ... ·,•slawie, co też bez długich wah-16 
UCZ'''lił. 

Ale „wórlz" polskiej renkcji wyznania 
r.:.~awosł-:Jwnego - to j;:ikoś jedno z drnqim 
1it · b~ rdzo licu ie. Więc iuż i"ko szef II Kor
pu~u. P zehyw~ iąc we Wł0szech przerJ-iqrJzi 
Ar;iers na - btoJicvzm. Trzeba jednc1k pe
t1':t że p:in g-::nerał. będąr mężrzyzną iesicze 
n!e stars"vm i peJnyT!l mę<:1<ierro wigoru, z11pa
l').l urzuciem ku pswnej akiorce i w związku 
'Z 1\-Ill wszr~al starania o rozwód. Ponieważ 
t~PWJ szla dosć opornie, a n··mietnemu ko· 

c\1n1·owi byfo do~ć śoieszno, uzn.i'.łł, że bę
dz'P. m1jlepiej, jeśli powróci do wyzn-mia -
~1 •t•·s anckiego, w ten bowiem sposób uzyska 
rc-·v. l:td lat w ie i„. Tnki handel wierzeniami re· 
1:g: jnvmi, clla ·czysto osobistych, materialnvch 
c:;lów, musi budzić obrzydzenie nawet w czlo
W"'ku najbardziej obojętnym wobec spraw te
rri rodzaju. 

Niezależnie od swych romantycznych przy 
c,c.l baron /. nders ma du±o życiowego sprytu 
i żvłkG prawdziwego komhinatora. Swiaciczy 
o tym raport b. adiutanta Andersa - rtm. 
.ie·zego Klimkowskiego, z!ożonv w r 194J P.a 
ręce ó•.rczesnego Naczelnego \.Vodz11 - gen. 
'3a:;nkowskiego. Oto parę z pośród zarzutów, 
zaw?.rtvch w tym rapo;cie: 

A więc ~Jen. Anders - jak melduje Klim· 
:;:owski -

1) Systematycznie kradł p!en:ądze rządo
we i kupował za nie złote papieroini
ce, złote pudełka i złote monety: 

2) przekazywał piemąoze rządowe :1a 
swoje własne konto do banków za
gnP.icznych, używając je na prywat" 
ne cele; 

3) w czasie gdy ludzie cierpieli głód w 
Taszkenr1e, kupo\•rnł od nich złote 
pierśr'onki dola-ry itp.; 

4) wydał n'.'1 s"'oje przyjaciółki ok. 2 OOO 
f. szt. z funduszu rządowego-itd .. td. 

~iedzieła przy pracy 

·sztab fabryki poznaje stan maszyn 
Pogorzelcy PZPB Nr s21 chcą wykonać plan za wszelka cenę 

„Personalnik" Senkowiak. 

• Ten o·· 'ni nie chowil swej mądrości dla 
siebie samego: to temu, to owemu przeciąg
nie nitkę, to tu, to tam wygrzebie niesz:zę
śliwie wbite czółenko. 

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

- Ja pracuję tylko na jednym„. - uspra
wiedliwia się gospodarz podwórzowy, ob. Ku· 
biak - jestem pierwszy raz przy krośnie. 

W tej samej kłopotliwej sytuacji znajdują 
G<lv mnie towarzvsze z PZPB Nr 21 Moro- się ślusarze, stolarze, magazynier, „kupiec" 

sili w· niedzielę do 'fabryki, byhm pewna', i:e (tak nazywają tu potocznie kierownika zaku· 
zastanę ich przy uprzątaniu gruzów. Ujrza- pów). 
łam jednak coś zupełnie innego! 84 krosn?. w Tow. Królasik tak zagłębił się w robotę, 
ruchu. Dyrektor naczelny, tow. Orr?.ykowski, że świnta nie widzi dokoła siebie. 
tłumaczy mi przyczyny tego niezwykłego zja- - Czy pracowaliście kiedy, towarzyszu, 
wiska. przy krosnach? 

- Wykonali~my w sierpniu tylko 84 pro· - Gdzie tam, jestem świetlicowy. 
cent zaplanow;i.nej produkcji. Mieliśmy po· -A przed wojną coście robili? 
żar - to n;im pokrzyżowało szyki. -W więzieniach siedziałem. Więzie1'l pall· 

Dyrektor techniczny, ob. Brauner wyjaś;iia lycznv - to był mój fach. 
dodatkowo: Kilku młodych chłopców w uczniowskich 

„Przy krosu-:J.i:h jesteśmy dziś prawie sami czapkach z powagą chodzi koło krosien. 
„oficerowie", pr1epracu iemy osiem godzin i Ci - to pewnie tkacze-uczniowie, myślę 
zbadamy dokładnie wszelkie dolegliwoki i u· sobie. Ale gdzie tam, znów omyłka: to są 
sterki pro•lukcji. przewlekacze i uczniowie fabrycznej szkoły 

Tkaln·a przedstawia sobą niecodzienny wi- włókienniczej, przewodniczący i członkowie 
dok: nad krosnami pochyleni są dyrektoP w:e, fabrycznego koła ZWM. 
kierownicy. ma istrowie, biuralistki. Przytła· Pewna siebie uwija się przy swej „czwór
czaj'!ca w;ekszość z nich nigdy dotychcz,s z ce" młoda biurn!ist.ka, ob. Jędrzejczakówna. 
krosnem nie miała do czynienia, ale jakoś so- Była· przedtem tkaczką. więc krosno dla niej 
bie radzą". nie nowina. 

Dyrektor technirzny jest w sytuacji uprzy· Tkacze-amatorzy spod oka zerkają na 
wilejowanej; zaczął on swą karierę włók'en- swych sąsiadów: 
niczą od zwykłego tkacza. Wprawdzie 15 lat - Ale ten Brauner „trzepie", a majster 
już nie pracuje przy krosnach, ale „czwórka" Sienkiewicz - kiedy on już miał 46 tysięcy
jego aż furczy pod umiejętną ręką. Dobrze pad'l.ją uwagi. 
radzi sobie „personalnik", tow. Senkowiak, Maister ob. Walczilk miał pecha: pQ.d swą 
tylko z przecią~1an)em nitek ma kłopot. opiekę dostał dwóch ślusarzy i jedną biu;·a-

- Ten, to \~- mmulkę przeciąr;nie. a u amie listkę: niewiele czasu zostaje mu dla wła
trwa 8 - 10 inlnut - mówi, wskazując na j snych krosien. 
majstra ob. Zycha. Lecz oto już dobiega godzina druga. Ro· 

bota skończona. W małym kantorku robi się 
prowizóryczne obliczenie procentów i met1ów. 

- O, Fijałek zrobił 142,2 procent! 
Majster-rekordzista usprawiedliwia się. 
- Spóźn!!em się o pół godziny i siedeń 

papierosów wypaliłem w czasie pracy. 
Kietownik tkalni. tow. Pilch, stary focho• 

wiec - bardzo poważnie traktuje tkaczy-arna• 
torów. Pewnie, że te kilkaset metrów, które 
dziś zeszly z krosien nie uratuje ich sierpnic· 
wego planu; pomóc tu może jedynie codzien
ny, meustanny 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 pod 
tym względem dał dzisiejszy dzień niedzielny. 
,,Oficerowie" fabryczni, pracując przez osiem 
godzin, jako zwykli żołnierze mieli możność 
o wiele lepiej poznać wady ' ~alety każdej 
maszyny, aniżeli codzień w r ·"u tylko kilku 
minut obserwacji. Jak lekarz przy chorym, 
dyr. techniczny stawia diagnozę swoich -::zte
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 wszys1kie 
przyczyny, które utrudniają nam realiza:ję 
planu - stwierdza dyr. naczelny, tow. Orczy
kowski. Przyda się częściej przeprowadzać 
takie „lekarskie badania", 

Sądzimy, że takie badanie przydałoby sl~ 
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 v.ryidz1e 
.na dobre. H. W. 

Z,:m'.ast k0!1'G'.ll·;irza dodamy tylko, Żt> g•~n. 
d<:::n!:owski żarlnej spr"WY z tego osa1żenia 
Andersowi w s1dzie generats jm nie 1vyt0-
czvł n'<rl:JO'.· to zbyt niep•Z"ir>mnCI bist'Yia) . " . . . 'k B' ]' k J d . p . „ 
ale- . • · r 1. ,- k' - · - . - ' 

1 

Gospodarz podworzowy, ;:iw1etl1cowy, Krolas1 mra 1sl a ę rze1cza· " ogolowie ratunkowe , Dyrektor techniczny ob 
- 1 r•m ·rn-:ows 1emu me wvtocz:ino . k • ł k' · ZWM · ' ' 
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, • ob. Kubwk owna, -cz on im J ma1ster, Zych Roman Brarrner Adolf „ . .1 b ł- zen.e ... cz OS-CZ•.r . llE"'""''" ......... Llllml!Dlllllllll"l!!!!llllll~~llll-ILll-il:l"-""!'l!lilll_,""~'ILl-llLl--Llll-ILll-ILIL-lllllilli"!""'"LL-LLll-ILll--llll-LLIL-llll-1111-11 
s '.\o, co powm110 v o nast'lplc V! wyn•ku I 
tak ·niezw:kl"ąo m„Jdun~u. W Rogach i w Rudzie ' -

~~7a~~~\~1~ei~;;~~~:~:~~i~1ri~~~!~lz~~~7~·~f~1· 1roska o zdrow1·e dz·1ec·1 robotn·1czych 
również „wi 0 1ką polityką", która µoleqa ek· 
lua.lniP n'l o"a-"waniu - miarę posi~di>nych · 

'\~'.~>.~i fl"::·..,•'.'r 
1 
i ~up~rr:i;i ruchr>m f;is?.y· Tuz za Łodzią, w liściasto-iglastym ies1e 1 szło do skutku będące dopiero w projekcie 

,::'c·,.;":,v'~·'rur"2n wc·,1, 1. l'rn_iarh EnF;opy. _Wł~- w 01.each, zdala od kurzu fabr"cznego roz I zamierzenie przedłużenia kolonii na mies. 
1 

• • • '- ..... h- _\ ryc1~rn VIP ·riinc11 !)01- :i.)I .:!) • •1• • , 

1l·11 __ .n'.'r"riuh1q_,,;,1,:i„qo,_ prasa ira.ncus~o ·0 • brzmiew~ją wesołe głosy _dz~ec1ę_ce. . wrzes1en. ,,, 
'!!u>.'·1 1~frirm2r..ie o udz•1le orq1rnzacy1 ;in- PrzepOJOne zapachem swH:rkow powie- * · 
, or °.".' J: rh_ W rro1°ktOW1!1 'ffi Z'll"11ChU. 0 trze, smac-znF odżywianie, staranna opie- ,,_ 
.1:·1,f' się , ze i'l!d<'n:n.wcv Z'J pomnr;i spe:· .i ;I· k . d ·I ' ' . k. . I . f" rnae:ze.i jesl w Rui i' ie. 
1,, J.-~· 11 ..:„ ,.1 Jąr zn 0 ó,..1 pod n"zwą „F 2„ u trzy· ~ - o,o os {011a te varun dl, ~a ~ie1 _zdaok'iah 
-:ini" "cisi~ kantrikty z faszvstami i kollahrira rowało R.T.P.D. około setce z1ec1 o z 1c Tu na słonecznych ogromnych tarasach 
:jonlslc'TI; fnnct1skimi, zaś Ander~ miał do- w wieku przedsz~olnym. odpoczywają dzieci coprawda jeszcze nie 
;tarczv;. „odd"'.iałów szturmriwych" dla r'.elów Przed wojną istniał zakorzeniony i. ni- chore, ale pochodzące z kontaktów gruźli
;pis'·u Dzi'll-1lności'l „F. 2" kieruje syn b. dy- czym meus.prawtedliwiony przesąd, że 3 i czych. Zabrać je szybko z domu, gdz#e by
,!on'11Y - Mn· 1wski, " d~iahilnnść ta ro7 :::ą-- 1 k ła, albo J0 est obecnie gruźlica, to stanowiło 
go sin n11 r 11 !~ Frnnrję 1 strefę nknrnrji fran- 4- at i nie nadają się jeszcze do rozłącze-
cuski"i w NiPmrzrrh. Okazuje się dalei. ie nia nawet :1a miesiąc z matką, że są za ma- najpierwsze zadanie. Zaś ożywcze powie
ied0n z ąlńwn"rh urzpo,tników spisku, qen leńkie, aby dały sobie radę ;.ioza domem. trze, 8-godzinne leżakowanie, leczenie sa
de L~·n1111qt, odbywał z Andersem naradv w D · · · d · d ·k h natoryjne, forsowne ale mądre odżywianie 
N rei, gn71 „ z•iJfrluje ~ię nn_der~·1 w~ki „s?'ib", z1s1e1sza me ycyna l pe agog1 a wyc o-

dzą Z Całkl·em ·nneg ałoz' · T · a· ą dopełnią reszty. Te kilkadziesiąt dzieci, 
zło~any z 60 nficerów 'Znnrzna c1ę<\ć broni po c l o z ema · w1er l · 
dPmohilinrii Korrrn•11 ..,_orle ro.ił pr~ewie~i0na że pobyt takich dzTeci, nawet malych, n!etyl- które widzieliśmy w Rudzie, powróci tlo 
zo•lal'l nir>leq1!nie do Franrji i tu „zare-!P.r· ko im nie szkodzi, ale przeriwnie. dając Łodzi z pewnością w dobrej kondycji fizy
wowan"· w rodz i0 mnych składarh dla użytku gwarancJ·ę zdrowia przyzwyczaJ·a J'edno- cznej, z zapasem nowych sił i energii. 
fao - „~ ·.riw franruskich. cześnie do dyscypliny, uczy współżyć z Dwa odwiedzone przez nas ośrodki do-

Pom' jamv ine szczegółv tej afery. sąr11ąc, d b kumentuJ·ą wielki wkład pracy i dobreJ' 
ŻP podane w ·~ej najzup~!niei wv:;t , o.a dl? groma ą, wyra iając w ten sposób cechy 
wv:,,v'etleP '" :·1li. jaJ.:a Ódgnrw,1 w w'runLH.h społeczne. Z tych wszystkich względów ko- woli, jaki poświęca łódzki oddział RTPD 
powoienr.c' Eu ony w'.elki „wódz" 1 .oot;tyk„ lonie w RogaP-h ~pełni.ają pożyteczną rolę doniosłej sprawie zdrowia dzieci robotni-
- l;;iroi:i AnrlP sen Anders. i byłoby rzeczą bardzo pożądaną, aby do- czych. 

STAf.Y CZYTELNIK „Gł.OSU ROBOTNICZE. 
GO", Kolporter Fabryczny Fabr. Obuwia Nt 
1. M. Nowotki 100. Mamy nadzieję, że w mię· 
dzyczaste udało się Wam ów nteszczęśliwj/ 
meldunek załatwić. Zgadzamy się z Wami, że 
nie wolno członkowi Komitetu Dorr wego U· 

chylać się od ciążqcycr na nim obowiązków 
t przerzucać na zainteresowanego petenta 
konieczność dopełnienia wszelkich formalno
ści meldunkowych. Niepotrzeone mttrężenie 

i marnowanie czasu, na które zostollśde na-

rażeni przy załatwieniu tych formalności wy· 

nikło ze złego zorganizowania pracy komlte

tu domowego. PowTnn!ście te sprawę poruszyć 

nb zebraniu Iokatorsktm i usprawnić działa
nie tego komitetu. 

Dztś na skutek niewłaściweqo podejścia 

do załatwtanej sprawy przez upoważnionego 

do działania c'l:łonka komitetu Wy stracll!ś• 

cie wiele cennt,igo czasu. Następnym razem w 
podobnej sytuacji znależć i::ie t0.nże trmv mia. 
szkanlec Waszeqo dom~ 
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t:lt.:iJV-'ClŹf_ ;;,~:;;·y-rCJ. t~mqti:nn -i:iiGinich Ę~bmft 

fedr:c1!tCJfJ:Qlli(.f>:"):'C)i. - tO ' pruwo: J?lC!"qU SQ~~
nego. NieV.:y!:ari;;-.p~'.i plcr: '.:>iętwfjzegq półto
czn ~la [.!ie a··g•rnie!!f i p:.)QUdką tjo teqln~·go 
(:zy:;L:. I!c;,:pc1C'~ii·uc s1e :mąv.td~iwo: lµobi!faa·· 

cie; \V s-:;-bolH •i;.; i1i<l~ZF>l~ odb::i;IY ~ię !!e~t\'-

·iic v: ':7'clu f.crlngi;:c.1qh. 
zebrnło 

n~my ·plqn. Jeąt nas trzy tvsiqce członków 

f PR ; PY,S. Co tn;eci Nboiuik to pcqty_inial:. 
J.iq±e.iny porwać ze. sobq cqlq załogę". · 

ZobierctH gl-::i.s jeszcie i ltmi towarzysl'.e. 

Jednomyślnk ::;ostała· przyjęt'C!· ~onkrelna 

ięzolucja, którą tovrnrz1sze p,oslanowili w1· 
konać praidyc1mie nc; \iiSZlf~tkicl:I oddziało.cb 

zakładów. . &ę~hlJi 

Iga Lotni 11 

Nr. 235 

didd' lFfr,c<r pl";)?r,rowciilw i :pępeeow·z.'.iw. Pre Yfffmr łQWw tawińsłl~' n~ w p.Z.f'.Vv. Kr l -- \V foprycc ill"! wa~yfi. 
Fo ,.,;,c:: '~~eh ;o'n :•::w U•p::!1r;ki1?go (P~3) t 

slę do 

zel 
J&:.i-:m;k,~g·~ (l(PR) roz\v.nęlc: się sz&rol:-; dy- t , '~ 1u~i1C~łi'.i.;1 ~~:sl•:_cu p1owL~tałuL w .Łodzi., !.{!osem dorndtzym pwrz.edstawi2cie~i- Lkigi 

8
Kobiet, ~k0itengi·co" -2ą;;u~łsu·t~lo\et~pt.l·,\ua1.:7::'1. 1_-; 1 •• 1d,.:_1·1 ',)'1.,1~tę

11rv::1fy nr0°1~ ·a;: Ja.• i w m11yWJ mia'>ta~ 1 . Iga otniczą. nratniej Pomocy, „ Id„ i wiąz u + arce!'- u 1 • ~ - ·~ " " , ~ -< 
sku:;j:;;. MówQ;,r arq·amenton·qli. cyf~ami ; wy- Opec11iP. ukoustylr.ował się zarząd Lini. Na stwa Pols!d('qo. sce Ludqwej 
Cić·:,;;·~·.; \::lJ.;O":r'."1dl1\'e wnto~k:. czsla jej stanął Pre:;;-c·.=te"Qt tow. Et1geumsz \N chwili· t1\Jecn"'1 Liga c:Z"yni prz·ynorn ·rn· rohot-

, >' • • "· · " To 'i" Lubolil'1ski -- czł PPS stars•y ~ 
.:~ lh1f'U pl'~· :,ąllaktoracb! '(s.iężegG Młynr' F.ita·~·irl.§ki, vice ł'!ezęsami są: tow. Eclwa+r1_ nia do urnjąccqo siq odbyć 7-go wrze~uia 

A N I nik warnzlatu medrn11iLz11eyu prncuje w za. 
n .. k ':J ~:kot.Jl!śm~· 1.:a!ego pl.r.::n~. iviu~r'"'jemv _nd~zG)ak - prezes MR . i wcj.ewoda ~ód~ki ~wlęta„ OdfQdzo:\e~P. l-P\l;iciW< fQ skiegp. l\ładach kilkadzi<.;:si<it lal W okresie, kiecly 
wi.<-k .;.·d~o·· kg. piz.-:.ciz,1. :NJę ino~no tet<·:i 1 f;1_otr. S:1yruanek, 1 s~k:retąi::;:em Zenon C?_•i;iie- »Zcz~qo.y tego sw1ęta ogłos~one zostaną •i 

. „„ 
1
;:,,_ · ·-„ ~ •. ; . · _„ ;· „„.911 ~ ,_' ~-: _ l1ask1 -· !Jrzedstaw1c1el OMTUR, skarhnunem prasie i na afiszach W {'hwi11 obecnej zosta- najttudnlcj było q .sś:ór.; to·.v. l.upoliński 

aLi-,„1. •.·"·>o.V• ;.i_i;:. il 1G\\ alv ''""'"~ u\ł vło:qz P_c+r~ llpton\ 7<:krzewsld z OK-z?:. Poza tym w skład f ły jn?. nstai•'nE> ceny biletów ua pe-teazy na własnym pi·zemysłer;i .arr<...zął :~losowa~: śrnbki 
1YJ!~f<;' :0ql1:·:1pei·.ay przy '11·;-tr':lzti:ilqc:h ~ !_llow,. Ząrz~qq w·eszli Iµż. Al~ksa~dcr Sułkowski -- J,.,tniskq, kt(lre qrtbędq się w· dniu świ('tJ.. do krosien zamiast d::otiich skcire , których 

:nn:ciiy l.„my1:.;i !~\·-. f m~ijflc, .c~Jo\'.f!k Pftl.. ~a::ei~~ dyre~tor_ f.ol:~iczych Wa1:sz.tat~w. Do·· :Pli.i młor:lzi.eży c;enfl bilet?\'! wyJ.łO$.i 10 zł.. dl~ w kraju "clczuv;;.uny .)gi mm~· br-il<: 
„!~:;wJ na~;c t'~ 1er)lZ1, .;ie rec1l„z:qc1ą · plaui.i śW._1aqr.zalir.y_c.h 'W i'.01.!J.:?1, cl-11.~- f_)rof. mz. Czę~ław 1 µrarowmkow 1 robotnih 1·.- . zrzeszonych w 0 ,, 1 1. , • , 

i w l · k łk z l M 1 ł d · _, ,,, ~ dl „ Tukatski - pizE1d411,nV t<uom d ,1~10· 
trr_" '.·'llili>"{, 'u ,r 0 ;;;tirim::ip nlni_·,i... •»11J0<::~i -·- i · 1, o:;zyns. 'I, P . u i ie +a - owo" cą j Zwi;.izkact1 1.aworlov„ych -- 3U· z.., . ~a wszy• . . . 

' · "' " · ' ,-.re· "'~ ,~ 5 ' ł' ·t „ J'~ f "R ·t . ,,. 1 , ~ 1 r.o ·ł p • · . ,, • , . 1et111 H•b,.<rHk pn:,;rnyshi •;łó~iem1icze1F> zą. 
P l:!i' ;;·J.riiipą 1,,y, Ky. ie.chi2ki,- c::{onek ~tJ.f1 , ·- ·M-~u. ,p:1„rn "' sz ;-irł1t1o>yz~W\ P.~e rdpopo1 z 1 Ml,,. Ie 1 mny c 1 ,) z . . z.. i vru. 'l!Y rozm em \O· ~ 114,. ł fl 
, '"„:...; i« .„ . ·wl ,_ ,,,·, : . , ~ _ . · .• . ! rn1si<:1e}it1 ~Ql):nte u v.:l\.„ .. I botHicy otrzymają L0 •. płi1tn:• bilety na loty sil 1 r: ~ 11'1 odzn-.1c·r.('!J' ..idnmri 1 ar•q pncą. 
··'· ." ~ o.„c;-- P'. „c,.,, ·"' Cl~\i.V PhlC~WUl~ćl ! . •O· { "i:,Qrza,l! poslan?wil qokooptowa(! du Liqi z! r:1oiatavrn. łH) · 
bCJ,r.t 1.rc~ bQQ'!::.~:„ ::·~!·:t U 1VJęlc; vrr~~l· ~n,,·;:e-]l \.J 1 ~~·~~~ ........ ~....,._.~~:-f!'!""'"Qlr.....-.....-'l

"':':-· „ .... ~:t-'"11"'"~...,...._..~-_.,~- ~ 

by1 rl··. 19JS ;~ 1 ~~L\c słę ·~ ~") "\.:·:-clq: ,::;:.::t7 t1:j_' 1 

'.owca pr_ li Srt em t'·łl·Sn :'illi r~kc.4,_1 .~r~aHzuj~.:J: .· pli!..U.. Ha;?. lłi.l-

8'1·1·:;·,:i _a}1·;-i,~~·~zago '\:ti?illn:.., bG~. oiią.~q.:_i.~,t· ; 

p3p .. ':..:.;...;.;:91.,~\v t pęper·n.vcQv1 l1~G~ęgo n±e c{u~ , 
kor.··:r~ny. pan1lętqjr!:).Y o ~~m ! ~cr~ięrajr.:1 .. „„ się Jak w transpprtach Narodnwegn .B~nku Fnlsf<iag o 
di) p' >:1C';"'. . . , 

,.K/dy 1vyf·~ct·(1li,1..'W<;my 1nęt.r to uusw" i:;o· 

gu::';;_\, le 4.a.·:;i;.11, 4ąąz~ <ii<l'li.J lj':! zą:\>;1.jp St1· 
rov. • ";yr - 111?Y·'i tow. Dzhil:io: cz\. J?~Fi - 10 
\Vin 1;iir.iy nriec ner u.w<1qzę ! t•i my pęp~nwcy 
T P'lf.lęi'lowcy pawirmi4\UY pw<:iyxtri 11ło,,.,·cm.1t 
wv)c<~nić cą:{ei __ zqlo;{;:e'. I;:a:':?.rl.y lO"\:iotpl1' G'4Tj 
p1 c :ovn.1t~ V.7l~J1~1' do·;,~-i~?dzie6 sl~ od :p.q~~ ie 
od -;.-'~9i. \ry~::c;·<;I1..1k'.„.':.",u:n-)i-'i:;l;1 l.:1e~-Lóv.: i kg' p:·:a~ 

- dzy ::..:ti~~·~ł:? d\Jhroby. :Polski Li!dO\'.iT~~j l niszo-
13ż .; ~ć polityc:mV! i -gospod<:1·q:;a k~ąju". 

Tow Koperski wHqny iuu::zu •1tt:i okkt·;J;:qmf 
~:t'~rn.:;, :i·\vta '\!\t {1n!ąn.iu ~ll:~t.Jtjzie1y. · , 

.O w7ę\e i.o:dc~niFli i :'<vł-.:.rwlej 'f"'JC,\)Wqe b~· 
dzi;:n;y, gd); wi1lzil'.lll; W<:rs stc;rsz~·i::.i't - u.u· 
gzy~i1 oi CÓ'N t mqtl(i zgod}1ycn vr. l~dnolity111 

V1l w.ii.oliższych dniach przed · Ukręg ;·.vym :mbi'ernła m•1 zaledwie .!dilw mi11ul cza:su. 
~l'fde:m Karnym ston.iEj .f;-l;ł"!li Gtocllol!l, ł1Jllk· Gi;o~lpkc . ..,~::t~ciowo pr:lv.wQl się i;io wtuy 
fłon~riusz Ochl~!<tjJ.1 L~d.:i:islegp tłqt11d1"Jwego Pqzc;- tyrri p(~iwHJtti~ił, ~e lld c'21łe~ech bqnk' 
~tqiką J'~l>lld~g(;. notach JQ0.0 Z~·:;:owyc)J '.ITVCO!anyc)J. z obiegu, 

Grochola, z zawodu $1 .S'.HZ, zaczął prcco· a skroclz,onycb 14 .J.narca- bfożqcego roku no 
i.vdć -;_, P·~nl;:u w ą:&erwcu 1~45 roku i zontcr.l trasie Grylice - Szczćcin, usunął dzlu,rk:1· 
l'łZYtjzyę1q1-; d0 \'17yrh~ah1 1i.01n.ini(;\rocyinego wane .:nakt Ich t~:r.umzer:ic„ talepiaią:c je c:d
Q)łdz'ql-<.t Łr~*Vir.<::!O No; \y;;i stcq1owfsku pn· ~O\'fie<~nimi czr.r;;;ciai:n1 lnnich banknotów, 
cowc:ł de. 'h\'~'!'.'1':: Hl 1;7. o l'.f~stepn!e p;·z\' r.io rńwnoc<:·:>f;niE· sl:rcrclzicnych. Tak „zr~konstrn· 
\01•0 ~:o du .>de~:; r ';·. -~""" V·lrocłąwin, a 'poiy•'<1 j O'N<'!l.G" b::a kno!Y, Groch(,let puścił w Szc~s
\:\o Szcz<;1cinc.::, ąd?'.k ·1.osia~ mic11101vr·ny Itrnk- ! ciPic w: obieg. Po111owc:z czyi1 ten należy do 
cj}'ncrrtqęząm :;iyctjy Bę.zp!ec:ie1'islwa Hcu„d,)· przcstepsl: s:>1czególnie nteb.;,zpi~ i::znyc.b w 
weqo JJ4nku Pols.kii:lgo. olnes;,,, od~1:t'.l•1wy Pa:.'>.sl'.-,;a zc~tał or; wydzts-

l(onwoji:hc częsib transponv 'Qonkno'<;'w, Jony ; bq-d;;\ei cc;dzor,y ~:nr.sz s~ci \Yqjęk~w,. 
Grocpolq qo]conywo:ł liVR~C~"!ljl.tY,c;i.myr.:h l1rq- Z uwq91 nq J1iezwykły swój ch:cqakter 
~hii\!t~Y z ~crpfombowanyc'!1 worków !Ji"i• c-~- ~rw"VLJ G: 'ohnii -u~budzl' zrc:rnn1iałe „...,\nie-
mocy ::;peclcti!1Ggo ti,.c:hwytu. który l!j0 pOZ•l- t '~O „ 

,_:0.;ll z;..1:;;wiH11!Y w tyle z piqnęm w nq- sta:,ri$tl ł~~µycłJ i;1ą>Mv;. W te1. sr-nsob ud~lo i 
s• ·d: 'C-''•'r:i;:kch :__. iw\erdzi · t-0v1. ~1!;1'\~as. rrw się l.łknrść przeszlo 120 tys. zł. \,' bank"l-J· 
c:ok!: „ ::yr„_ 'o n'e m::.n1y. i!crGllti-gO. pr~W'7· la.eh po 5Qr i lOOQ zl. JcrkQ ~\U'i<HZ ąka-1;;t·rc: i 
c'.:c„-.::;:„:·•1<'-G\· ;·. y; i--qcrf: c:d 11.;r:'!zągo i':;:qqu. uw .lf sul-cJ~· ~ ncialny ·~ -~''' .; ' znc 1cl-·•i" „ ... ! c·---.~gov \• r · • :cr--~y Vf składzi~ 
Iv!\-_ :_-"'}",,.._:~~·~;/,/ -~ cspf~' V'iCT, dq:jray ~okie l~ ~L~.;· V r:i1':t~·-h ~p:a\Vy. 'f' -:!·,-i - o W:~-"~':1 . : f:~ '?~' -'T l"i'W ("ił_\. :t $-~.„jna!'~ld) IOZP'"1 ~ 1 z'" ... ~ 
!aj 'Lh l;:·ct:.:'.;';l';" ~' 'iiO lv:in0~u. 3e nt.e. Gtucholi p.:z<idstq;viqly si~ -;;· 11crsiq:rni C( I z:-·rm· ' c!,!·'t.' 1\ego Jonusza M., kłóty 

Sqd skazał go na doni nop·awczy 2 ;mwh 
nen+em na :l fotc.1, dajq'· mu w L~n spos•)b 
mo:HtwoćcY poprul!.rv. 

ó~lrnrż.ał prolrnralo1 Les:::czyl\s!d. 

Zjerlno~zenie Energeh·czne 
O kręgn 1 ... ó<lzkiego 

· "qi. u). l>u:izyip•kiep,o !l.p 

/ ł!.atrudni 
W.fi: ~t Mrn ·1~n~c~ ~s·~~n\fy&lł 

O r.l lqlł$ilH\ 5 'b.~ .... 
Watutik1 do 011){"1w;ni;i 

ZgJoszenia p~zyjmuje vVwtz.' Per 
sorrnlnu :p. 7<; H ~). 

or1~. ' ny Jti rc::.:•,1·<.7ch Y/O:ri,ztaló'l'T prz~z o· ~posób: _PO ""Yl':ccariiu 1 ;:·~r. ~m·. 0--Iał "'_o•·,~l I: r ~;·. s«.:l':.<~"' -~·radzież". "": Centrolµe.! Szkol~ 
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Kro~~c~ ,'~~!!~~j~wa r e d t 
„GŁOSU. PIOTRl{OWSKIEGO" I na akcią siewnct 

, ~- Piotrków-Tryb. - .u_l. Legionów 16, I. p~ 1 Nadchodzi jesień. Wieś przystępuje dQ 
'I - telefon 13-97 akcji sie'wnej. Od jej wyników w znacz-

ran zadanych przez wojnę lub przez klę I spod!J rs.tw chłopskich na. z~e~11i~ch. u.a W· 
ski ivwiołowe. nych pa okres nadchodzące.1 Jesiern. 

Administracja czynna 
0

od godz. 8 - nym stopniu zależy stan rynku aprowi-
16-ej bez przerwy obiadowej, w ~oboty . zacyjnego w roku przyszłym. Wielu rol
od godz. 8 - 13-ej. oików znajduje się wciąż jeszcze w trud 

Redaktor przyjmttje codziennie od nej sytuacji. · Nieldór·e b'Owiern tereny 

Ab,y dopomóc rnlnikoljl rlo obsiania I Z te-j sumy 100 milionów złotych prze 
pól, Komitet Ekonomiczny Rady Mini- znacia się na średni~tHminowy kredyt 
strów na wniosek Ministra Rolnictwa b3.ilkowy, ptatny w ciągu trzech laL a 
i Reform Rolnvch uchwalił uruchomienie 1200 mili-onów zlotych na krótk{iterrnino-
300 milionów -złotych kredytu dla go· wy kre<lyt bankowy płatny od 9 do 14 1Ddz. 15 - 16-ej. naszego kraju nie zagoily catkowicie 

Konto czekowe r~a~jl ,.G~su P~tr- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~ 

lrowskiego" w Komunalnel Kasie 0sz- w•, ę g _1• e/ l _ n· a , z· 1• m· ę czędności w Piotrkowie· nr. 425. . 
-o-

miesięcy. _ , 
. Najwięk6Za p.nmoc wstanie udzielona 

woj-ewództworn, w których znajdują się 
t. zw. tereny przyczółkowe: rzeszowskie 

Komu winszv.;emv 
Sroda dnia 27 sierpnia 1947 roku. 
Józefa. · 

Wydział Aprowizacji Zarządu Miej-! W związku z pmvyższym zaintereso- mu i kieleckiemu oraz województwu 
ski€.g0 w -Piotrlww.ie p-0<laje do \Viado- ! wan(') instytucje w terminie do dnia 6 warszawskiemu, gdzie ludność wiejska 
m?ś~i, _że Komit.et Ekon0~1iu.ny .Ra<ly ! wrz~ś~ia r.b. zlo~ą- w_ Wydzi~le J.\pr?wi-, u.cierpiała najwięcej 'V.! czasi.a tegorocz
M1rnstrow ,,.,·znaczył spe-c 1alnf' kontyn-1 ZiKJl Z~rz_ądu M1·e.islnego 1111a~ta ~to!r- nei po\Ą·nd z i \Voj.ewództwo warszawskie 

Ważnłeisze telefony g.ent~ ;vęgl:i _w0Jnorynl~o\~1eg0 na m-c kowa im1-e~n~ wyl~azy_ pra~n:\·rnko\\'. (1.lfzvma 55 milionów kr-edytu krotkot·er 
s1erp~en b" r. 1 r:a~sze m1e;'>1_ąc0 na . z~op<1_- \\:raz z ~asw1a{'..czen1_am1 ~<lm:1·~~1str.ato- minowego, a kredytu Śr€<lnioterminowe 

)10-49 Urząd BezpiecZ€-ństwa Publiczn. tr~erne _t-e1 częsc1 J11rlnosc1 , pra~u1ące1. row _do1;row slw1e?za1ą.c~' l11l, 1z o~oby iz·o !6. 100.000 złotych. · · · 
13-14 Pow:at0wa Komenda M . . ©_ Jdora me kon:yst_a z zaopa_rr10111a kar-,· wym1t>mone są g!ownvm~ lokatorami ~ -- Wo ·ewództwo kieleckie łacznie otrzy• 
10-41 Miejski .Komisariat M. O. tkflwegn względnr-e rkpvtatow. Do wykazu w11mo byc dołączone za- -' . . , ·· . _ 
Hl- 7 

·· :;traż pożarna Przyrlzielonv na tE'n cel węg·i-e-1 będzie· świadczenie kicrnwnichva instytucji. iż ma 44.300.000, a Wo]'ewodztwo 1 ze::.zow 
ll · 16 Ubezpieczalnia Spolecz.na · wy.da\rnny naj\Yy7.-e ! w ilo~ci ."iOO kg. na I pr<1cownik ·nie korz~1sta z deputatów wę- skie 40.6?0.000 ztot~ch. ~ów~ież pow.aż_ 
10-70 Szpital Sw. Trójcy g<Jspodarstwo (rodzinę). gla. . ne notacje otrzymają WOJewodztwo bta·-

Pogotowie lekarskie: nocne telefony: ~- lostodde (22_goo.OOO) i wo_jewództwo 
11-13 od 21 - 7 rano. W niedzielę i świę z • • t • • 
ta dyżur dzienny w szpitalu .św. Trójcy. z y c I a p a r I I lubelskie (6.200.000). Nadfo z tych Kr€" 

--- dytów sk. orzy5tają r<Jlnicy wojewódz-
K I N A W dniu 29 bm. orlhędzie się odprawa 1-wir<' ie piotrkow.skim połączone z dożyn t-wa krakowskiego, łódzkiego, pomor• 

wszvstkich sekretarzy Komit<'lriw Gmin karni. 
Kino Polonia - przepiękny kolorowy nycli i Kói wiejskich.- * * sLieg»::J, poz:nańskiiegi0 i śląskiego. 

film pt. „Czarodziejski Kwiat". Począ- P.owiatowv Komi-tel PPR w Piotrko- W <lniu 24 bm. w~taly zakończone sa- Kredyty przeznaoez·one wstaJy na za• 
tek seansów 17.30 i 19.30_ wie przypon1.ina ws;,y.stki111 sekretarzom_ moksztakeniowe kurny dla aktywnycb kup materiału siewn€g'O. Specjalne Wo=· 

Kino·Teafr „ł 1łtyk" - komedia mu- że ze wz.ględu na ważność obrad sta- czlonków PPR w ·gIT)inac.h: Grabica, jew.óclzJd.e Komisje Si~wne w skład kto-
zyczna produkcji szwE'.dzkt:j „W~iy \viennidwo jest obow.iązkowe_ Wadlew, Wolbórz i Rozprza z wyniki1e·1~ rych weJdą prnedstawkiele wojewódz• 
Pensjonat" z udziałem znakomitego o- * * dobrym, . 

1
: S . 

mika Nilsa Poppe. W dniu 27 bm. odbędz.ic się w gmadm Od l wrz.eś-nia rb. Powfatowv Romi- ki.eh Ra-d Narodowych, Związr.u am~· 
Początek seansów w dni powszednie, Starostwa Powiatoweg·n \\' Piotrkowie tet PPR w Pi>otrko\Yi0 org<lnizuj€ drugi pomocy Ghlo:pskiej i władz państwo• 

medziele i święta o godz. 16, 18, 20. Dla f)OSieclzenie Komitetu Swi~ta 3-lelniej turnus kursów w Sule1owie, Moszczeni- wych dopiJ.nują podziału kre<lyitow ta.K, 
młodziezy dozwolone od lat 1 ~-tu. · j rocrnicy obchodu Reformy Rolnej w p(l - cy i Bctchatowie. aby uruchomiony kredyt siewny otrzy• 

-
0 
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,175 tysiecy zagród wiejskich 
Komunikat 

Wydział Propogan4y KWPP.R za.wla• 
damia, ilż dnia 29 sierpni-a br. 11!1 godzinie 
9, odbędzie s·ię w śwfetlkr{ !\'.W Eółfź, 
Viotrkowska S5 MI P- odprawa członkO:w otrzyma głośniki radiowe w Polsce 

WiF, 11 a:.:.za na skutek specyficznych 
\Varunkow gospodarczych i kultural
nych,_ jakie _ist:nialy prz€d wojną, odcięta 
hyia od źródeł kultury i1 oświaty. Nie 
przejawiano równiież troski o to, aby 
świa-tło wiie·dey i zdobycze kultury za
nieść na wieś. Dwa potężne czynniki u
powszechnienia lrnltury _jakimi: są radi0 
i kino, nie były spożytkowane dla podnie 
sienia poziomu cywilizacyjnego nasz.ej 
wsi. 

Początkowo poważną przeszkodą w produkuj>~ gJo§niki d1omowe w.e 
radiofoniz-owaniu wsi stano~il brak wła r vch fabrach w Lodzi i Wrześni. 

- sekc_ii propagandy odpowiedzialnych za 
włas· szkolenie i opiekunow śeminaryjnych. 

Inaczej jes.t nbe.cniie. Corat większa 
ilość kin objazdowych dociera do wsi. 
Coraż więcej gloś·ników radiowych roz
brzmi·ewa po chatach chł-opskich. Od 
dwóch lat P.olskie Radio wi•elkim nakła
d>em kosztń'w i pracy dąży do rozbudowy 
sieci radiofonii wiejski~j .. Jednak radio
foni zacja W5i zależna fest ściśle od elek 

, tryfikacji skup;eń wiejskic11. Tylko tam 
gdzie z alożOne zostają przewody elek
tryczne mo7.na korzysla-ć z radia_ Od 
ciwóch ial C'lektryfikacja i radiofonizacja 
w~i szybko m1slępuje naprzód. Oto do 
końca ub. roku zracliofonizowano 2.000 
wsi. Zawieszono po chalach wiiejskkh 
pei nad 1 OO tysięcy g·łośników domowych. 
w~ie rnrlio fonizuje się w ten sposób. 

źe umie.szczn się - we wsi, najczęściej w 
ś „1 - ietlicach gromadzkich czy s.półgziel
;1iach ZSCh mocny odbiornik od którego 
idą przewody d-o p1oszczególnych chat do 
głv śn ików dom-owych. Przy pumo cy tak 
pomyślnnej radiofoni1i przewodowej do 
kol'ica •rb. Radio Polsld·e zradiofonizuje 
j<eszcze 800 \\ 'si i Dkolo 200 osie·dli robot 
nkzych . .Je-sz<:ze w tym roku ilość głoś
ników domowych na wsi pow·iększy si-ę 

· <f.o s11111y 175 tysięcy. 

sne.g.o sprzętu. Glośniki doinowe olrzy- " Rn·dio posiada już na składzie około 
mywaliśmy ze Związku R.adziecklego i 35 tysięcy glośników domowych wła15n€j 
Sz\vecji. Obecnie Radio Polski-e samo .pro-d·ukcji przeznaczonych dla wsi. 

RowoUoz. • 

S-ta wiennidwo ofow1ąz1fow.e. 

Wojewódzki Komitet PPR w Łodzi 
.Wydział Propagandy. 

Wielki wiec kobiet demokratek 
Dnia 24 sier•pni:a o godz inie 1 \Y polu- 20 \\ rzesnrn Konfer.encją $wiat.owej_ 

dnie w sali kina „GdaJ'isk" w Rawie f.cdcrac.ii Ko bi-et w _Sztokholmie. 
Mazowiec~iej ndbył się wielki wiec, zor Wic·c zgrom8dzil około 600 kobiet z~ 
ganizowany p-rz-ez Spoleczno-Obywatel- ·całego powiatu rawskiego. Zgroma~€
-Jq L~gę Ko bid ':' l~a'''. ie Ma z?''' iec!d-~j I nie zagaiła pr_z~w~dn~-ćz:ica P~wiatowe
w związku z maJącą się odbyc w (JJ11U go Zarządu L1g1 Ivibiet ob. _Gt'eragowa, 

Zdarzenia i wypadki 
\.Vczora_j o go{lzini·c 16 p{) południu na da la W :; tanie ciężkim przewiiezio.no go 

drodze między D-obię-cinern a niedyszy- do szpitala w Piotrkowie, 
nem dokonany zostal napad rabunkowy • • 
na kasi-era linii wy<So·bego napięcia. Pi-ę- Na 6Zlwrlę ob. Dutkiewicza Wacława, 
ciu uzbrojonych bandytów zabral·o kasje :u1111i·eszkaleg>0 \\- Piotrkowie ulica I(ra
rnv-1i 334 029 z kJ-tych, przezn<lCZOnych r ko wska J 0 sJ..radziono wię·kSZ<J ilość ce· 
na wvpłatę dla mbolników. b'IJlL 

<; • • ' * * :~ 

Wcz.oraj o 1godzini-e l ,30 z prK i ą gu ja- Nie rn;:ini csobnicv skradli z mieszka-
dącego Dd Bahk w ki·emnku Pi-otrkowa nia ob . Samkowskiego Leo.na, ulica .Te· 
wyskoczy! nn J35 kilomefrz·e ob . .Jaku- rn:wlimska 42 - o5ił'm metrów materia 
sek Wl adyslaw , zami·eszkary w Mośzeze lu po ś-c i e [o\'i ego . 
nicy. 

Jakusek odniósł poważne obrażenia 
fllfJłllltłHOIUIJłtllflllłllOłUI• U'11fO""'"'ho IHlłtłU„ł<łlqłj,\1!n.;,;;;11,,, 

Ogłoszen•a drobne 
Paweł Szczepaniak Witów g-m. Ustyn 

zagu·b·il d'Owód osobisty, który uni -eważ
nia. 

1-lenryk Ktimel 
RKU - Piotrków. 

unieważnia <lt0wód 

* * 
Wczoraj w czasie llczty w-eselnej we 

wsi Bagno gm_ Rozp:·za u ob. Sobczy
ka Józefa powstala bójka p>0mię-dz . 
goscm1 weselnymj .Janem Roikiem, M ~J
riancm Smug<J i Jeżem Stanistawen1. W . 
wyniku bój-ki ob. Roi·ek J.ózef został tak 
ciężko pobity, że w stani·e beznadziej
nym odwieziono go do szpitala $w. Trój 
cy w Piotrkowie, gdzie zmarł. 

p'Owolując na przewo<liniczącą ol:i 
Sobczak Do prezydi'um zostały zaipro· 
szone przedstawicielki org·anizacji pali· 
tycznych, społecznych i mlodzi·eżowych. 
j}rzed.stawiciele Sta.r.ostwa i Powiatowej 
Ra<ly Nard-d(ijwej. 

Referat wyg'łosiła ob. Borfowska, pod 
kreślaj1c znaczenie k<Jbi<ety w wy-cho
waniu młodzieży demokratycznej, która 
nie będzie myślała o wojni-e, a zawsze 
stani<e w szeregu miłujących pokój i bę
dzie tego pokoj·u brenHa. 

©b. Borkowska aipelowała również o 
pomoc dla więzionych kobiet hiszpań· 
skich. Zebrane kubiety ds poruszanych 
zagadni·eń odnosiły si·ę entuzjastyczn·i·e 
i \Vszystkie zdecydowanie wystąpowały 
przeciw panoszącym się w.pływom fa. 
szystmyskirn w Hiszpaoi~ i Grecji. 
_ W dyskusji zabierali głos przewodni· 
cz ący Powiatowej Ra{]y ob. p~f. Mi· 
ehun;ki i ob. Rzącka Anna, Marecl{a, 
Gnlińska, Mincbergowa. 

Zebrane kobiety ucbwarny rez'Olucje 
w której czytamy:Kobiety twardo stać 
będą na straży pokoju i solidaryzttj<f się 
ze Swiatową Federacją Kobiet, 'która 
ma za cel pokoju tego bronić". 

Na zakończenie wiecu edśpi·ewanij 
„Rotę". 

W, ~ ·we" Woj Komil'!ll PPR w Łodzi. Kom tet Redokcvinv Red I Adm. Łódź. P;otrkowsko 86 felefonv: Redaktor Naczelny 216-14. Sekrelc;iot 254-21. Redakcja raoma 172-31-
0ziui egloszeń: Piotr:Cowska 56 tel. 111.50 Konto PKO vn - 1505. Zokl Graf. Sp. Wyd. „Łódzki lnstytóf Wydownf.ezt(', ''' · D 017929, - - ~ CE.ł tillC or· OSZEfl Wydawnictwa „Głosu R obo1niozego" w Łodzf . · . W tekście: od t-100 mm. zł. 50, 101-200 mm. zJ 60, powy!e) sł . 
b ~Iem: od 1-100 mm. zl 35, 101 - 200. mm. zł 45, powyżsi zl 60. Drobne za Jedno sl owo: poszukiwanie rodzin~ 20, bc:mdlow.e (le kam.e, kupno ł SRrzeda.ż) zł. 25. ~fi'# . _ 

:;>Oszu-kiwanie pmcy zł. 10. W niedzielę t ~ SQPJt ~ 

,. 
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PRZYGODY 
pięciu typków z 8anialuki 

1U. Rzeld Gromnicy: ,.Żet.?;na;i Pani~. 
Piękne d:~ i·r; kl za zwiedzanie, 
Ale czas h;ż' mis przynagla. 
Jedźmy, i!e wia(rn w żaglach". 

tlti. „Uif. nareszcie!" wykrzyt(nęli; 
„ Gdy Już z portu wyp.}ynęli, 

PO\{lziwiali tylko zda!a, 
Jak si~ w ogniach pali fola. 

TO NIEł.ADNJE PANIE SZEFIE 

. P~zy zbiegu Ulic Srórlmiejskiej i Piotrkow
sk1e1 Władysław Lalek szef Centrali Samo
chodowej przy ul. Kątnej 12 spowodował wy
pa?ek. wskutek któr ego rozbita zosta ła do
rozka, zabhy koń i ciężko ranna Wanda Ma
rochowska, zam. przy ul. Zachodniej 72 

NIEWESOŁO NA RADOSNEJ 

Na gorącym uczynku kradzieży złapano 
Je:z;go_ Urban!aka zam przy ul. Kosynierów 
r.oansk1ch, ktory przez wyłantanie okna do
stał się do mieszkania Stanisława Króla ul. 
Radosna 7, zabierając mu garderobę. 

Jak już clonosiliśn;y w ubiegiq n!edziele 
odbyl~ się w :Radogoszczu dożynki Wielkiej 
todzi, które zaszczycił swq obecnośctq Mi
ntster' R. R. ob. Dqb-Koc!oł: Poniżej repro· · 
dukujamy ciekawsze momenty z tej uroczys
lości uchwycone przez obiektyw naszego lo
ioreportera, 

(i to s „ - •,;_ ....... 

Ze sportu '' ..... -
Pięściarze rozpoczynają sezo1 

Wielka rewia boksu łódzkiego Jutro w hali Wimy 
. J akkolwiek w poniedzia łek_ ~ieliśm'I'. j_uż KAMII'JSKI CZY BRZÓZKA? I pary: M~rc inkowski - Grymin I Bagrowskl-

~ 1~rws_~Y po przerwie . wakacyJ~ e ) mecz p1 ę- r W pierwszej walce tmdno wytypować Guzewsb. . . . 
sciarsk1 w Łoazi, ~o Jednak o~ICJalne olwar- zwycięzcę. Karni ńsk i po chwilowej przer"ri e Je~l yn1e "!'. p1erwszym z mch mozemy ty. 
ci; . semnu, bokserskli;go _oclbę~zie s !ę jutro w_ powrócił znów do rękawic i po powrocie z p~~v~:. ~wycięzcę .tak n ~ ~ to pro ~;nt. . Jest ~llt 
h,,Ji \Vi~) · C?tl dnia JUl1zeJs7;ego za.b ,-znu Czech, gdzie bawi ł z drużyną ŁKS-u regui~r- 0~1v .r1sc1e Marc111ko:W-ok1. W aJ,,a . )~go. Jen 
gong, k to ry umtlkm e dopiero znow na wwsnę . nie już trenuje. „Ciapek" niewątpliwie orze- nak. z Grym1n~~·. mistrzem Pokk1 J_1:m.•01.ów 

wyższa Brzózkę ru tyną, ale Brzózka znów ma po winn a przymesc ,n am trochę emoCJI I ~tai 
11 PAR W RINGU handicap w„ . lalach . Niewątpliwie ~ralka ta na nie~.wykłym p~z1omi e. . . 

będzie niezwykle zażarta i stał a na wyso kim . W wadze lekkie.i Mazur b_ędz1e i:i1il~ prze O rganiza torem ju trzejszej imprezy, ;aK 
przystąlo na i mprezę oficjalną, jest Łódzki O
kręgowy Związek Boks~rski, który rozpoczy
na ni~ now<> karlencję na rok 1947/48. P ·o
gra m zawodów, trzeba przyznać, -zapowi·tda 
s:ę ciek 1Wi" . vV ringu, o ile „nie niOwala" .,;u 

po ziomie. c1w!!lka w ~omkow:>k 1m . Bo;i1ko"'.sk1 rne 1to 
Stasiak po zwycięstwie nad Jóźwi akiem , ~a. s tracou_eJ_ pozycp. Je7t mw dy 1 otir~aska111 

powinien upornć sic; z Kargierem, chocia7. t{;n JUZ w c.1 ęzk1ch boi ach 1 t.o naw~t m1strzow 
ostatni poczyni ł duże p os t ępy. sk1ch. Liczymy tu na wymk remisowy, 

by i 'l'aw0dnicy,_ co byłoby z ich 5i.ronv knr'{- TU CHYB~ NII BEDZJE NIESPODZIANKI 
godne i świadczyio o b~3ku dyscyphny ~po:·- W wadze koguciej mamy ogląda /': jedną 
towej, stanie 11 par ! I to jakie n azwiska. Już walkę: Czarnecki (Zryw) - (:zamecki (Zj.'d
wuga musza B•powiada się wyjątkowo cif'l'd - noczone). Chociaż nje wiemy, w jakiej obec
wic . Organizatorzy zapowiadają w nie j dwie I nie formie zn ~ irill je si ę Czmneckl ze Zryw.u, 

„ walki : Ka mi1iski - Brzózka i S'.1siJk - Kar- to jPtlnak std'Niamv na n iego. 
gier. W wadze piórl.owe; walczyć będą dwie 
111: .1:um:m1~l111ilii 1111 'itlll!llUllilll!ll!!Ul!t';\l•1i1!1:!!!!1Hl!U!ilimltir:l1!1illililłll!U:l1lli i~ l!laJ~ll!Jl!llU:!U;1lllllU!IJl!llllllł !U l!i.1.111 I ;.ltl !ii!l1. Il ,1;1 r li 'il1Uli '11!! I ;•,:u Uiil!h ;1::11h!Jl!'i!l1lhllttU;1111:l,: 111w.1i.1umumw11 

Dobrana ci wór ka 

TU BEDZIE W IELE EMO CJI 
W wadze p.ółŚred niej Olejnik ma spotka 

s i ę z Trzęsowskim , przeciv1nikiem w zasadzie 
ci P,ższym o ka tegori ę. Ole jhik, cho ciaż rozpo 
cząf trenin gi po dobno n iedawno, nie da s· 
pra·.vdopodobnie pokonać swPmu przeciwnika 
wi. W każdym bądż razie spotkanie to będrit 
z pew no ścią niezwykle zażarte i ęmocjonuj' 
ce od pier wszego uderzenia gongu. 

W wadze średniej Rychtelski n ie będzit 
miał łatwej rozprawy z Markiewiczem, któl'] 
dobrą formę wykazał na turn ieju juniorów 
m L; tuostwo Polsk i w Sopocie. Markiewicz ll!t 
że zrobić niesoodz,iankę. 

VI' wadze półciężkiej UrzP,dowicz walczyl 
ma ze Skrob i ra ndą. Wi ększe szanse daj~m: 
pierwszemu. 

NIEWADZIŁ - JASKÓŁA 
W wadze ciężki ej , o ile dopiszą wyznaae. 

ni przez k api tana ŁOZB zawodni·cy, będziemy 
m ieli ci ekawą walkę ~·iewaclził - Jaskóła : 
drugą Żylis - Stec. 

~iewadz i la już dawno nie oglą<laliśmy ' 
ringu, nie wiemy więc, w jakiej jest obecnie 
formie, ale przypuszczamy, że chociażby był 
w najlepszej , to z Jaskółą nie wy gra „j~dn4 

Drużyna KS Tramwajarz (Łódź) zdobył a ty tuł drużynowego mistrza Polski na torze. ręką". W drugiej walce stawiamy na w1leń· 
Od lewej: Bek, Leśkiewicz Jerzy , Sa/y ga, Grzelak. skiego „Żubra" - Żylisa. 

M .11111:111l' l •l. ll!lrt111'111M1"1 .t11;1ff.l i l I r .r:rt I 1.1.rr.r I I 11 .. 1:11I1 .1.111.t ·f' l l: llif. t:' t1't.1;111I1111 I I l' H 1l.l"l' l l•l•IJl°ll· 11:111.1111,11111.111111i.MtU1·1·1·:M1ta1u:11,li'f ,ll l' l.!lll :l 'lnl !l!lll'l l"l':l ·f,. f 1111"111:11;.111m mt.ł!I 

Po O§tatni.n akcie 
11111iędzqnarodowego sezonu na!izqcl1 teni.§.lstóll 

\!'I mi ędzynarodowych mistrzos twach teni
sowych Polski , które w ciągu ost;i tni ego ty
godnia odbywa·ły się na ko rtach katowickich, 
tytuły mistrzowskie zdobyli~ 

Gra pojedy1icza panów: Szi getti (Węgry\. 
Gra pojedyńcza pań: J adwiga Jędrzt? jnw

ska. 

getti 2, Vad 6, Smolilisky 8, Vrba 2 - 4). 
przyniesie niewątpliwte wi ele korzyści na
szym juniorom, którzy w większości znaleźli 
s i ę w Katowicach, ja:k np. wszyscy juniorzy 
Legii warszawskie j. 

to wszyscy interesujący się tenisem, wiedą 
Węgier jestcze przed wojną, gdy klasa te

nisu europejskiego była bez porównania wyż 
szą od obecnej, prawie rok rocznie znajdowaJ 
s ią na liście pietwszych dziesięciu tenisi;itów 
Europy. Dzisiaj Szigetti si ę zestarzał, ale _ i _tak 
na liści e węg ierskiej zajmuje drugie mieJSCe 
po Asboth'cie - międzvnaro dowyrn mistr7.:P.:n 
Fra'hcji, a to przecież też coś znaczy. 

l r: ł ' l 'i l l· l 'PI Ul•Pl 'llll 111 t:1 I ILH .l:tl il I ł 111.1';1 l :ff. l"lr.l li llił"ll 'l11ł 

Ziedno~zenl e-ŁKI 

Gra podwó jna panów: Smol i ńsky, Krejcik 
(Czecho słowacja). 

Gra mieszana: Jędrzejowsk~ . Hehda . 
Co poza tytułami mis tzów przyniosły n 11m 

miqtrzostwa? 

Dru gą dobrą s ti'oną wizytv ra 1cfet w~-w~r
skich i czeskich w Ka towicach b yło to, że mo
żemy w przybliżr. niu już wyrobić sobie opi
n i ę o hi eraTchi i naszego ten isu na rynku eu
rope jskim. Otóż pod tym względem nie soo
d7. iewaliśmy si ę niczego dobrego. Brak p ilek Z 
w kraju opói:nił znaczn ie trening naszych ~?o- 1 

Przede wszystki m t.o, że IP. n1 si ści nasi na- ło vrych rakiet, a nast")!J.nie brak przeciwni
w i ąza li już konta•k t z za gran icą , na który :-ze- ków, również nie mógł pomyślnie wpłynąć na 
kać musicli dwa 1°ta. Skom~cki J, H ehd;i i .Tę- ich fo rm1. 'fymczasem po mi~lrzostwach Ka
drze iowsk11. Kon l0kt ten nawi1pa li i• k q]:a ło wickich wi d:dmy, że z naszvm tenisem 11ie 
mies i ęcy temu, s tartując na najwiflkszym :u r- jest mów tak b '!rdzo żle, skoro tak i Vrba, k tó 
nieju św\.ita W imblPdon'e , alP przeci~ż na ry na l iście eu.opejskiej zajmuje z Cernik iem 
tych t•zrrh lli:lzw·s1rnch nie mn·~~my bncln'."·lĆ jcrlno z 10 m:(!jsc, aż z t rr~;,1a naszymi teni
przyszl0<ci tenisu polskiego . Mlnrlzic•~ n 1·;7u s;s~ami , KońcrnkiEm w czerwcu, Slw neckim, 
dotychczcs hyla odclęta od ten i'ó u europej- il ostatnio w ćwierć finale z Hebdą 6:3, 0:8, 
sk 'eqo, skuana na samouków, bo p rz1>'''}Ż 6:4. 

meczu 

nie po r.i arlamy w kraju nawet trene ra. \Viry- Pora.i:ki Hehrly z Szigettim w półfinale gry 
ta wiP,c cl wóch Węurów i trzech Czcchów w no jedy1i c1e j td nie na leży hra ć tragiC?.nie. 
Ka to wicach, którzy 11.1 swych Ust::ic.h p:iiis ' ·'!0 -1 Sz}getti , jak donoszą z Ka towi c, był rnac1.nie 
wych zajmują jedn e z p ierwszych miej sc {Szi- lepszy n i ż przed rokiem, a kto jest Szigctti, 

------ -··~· ...... ··-
ff j~7d H'O ·'FD '" Z 

,.- 1 ·- 7" 1o.~ 

Sowiński (Zjednoczenie - Bydgoszcz) gratu
luje dz ielnej postawy Wolosewiczowi (ŁKS 
11.f ,lł ,fHl lrl l i: I i:;t, t..11111 fi.l l l !l f il f ll ł li lllM .1111,f•;flll M l l lil h l ll l lil til li łl'l 'l oiPM1;L1I 

Pilk r e c z s c V Kom11nikar Zarządu 
Spółdzielni Sprzętu Sportowego ZWI 

. m„ogq pJfii,.yfechać fi-li) Lodzi Zarząd Sp-ni Sprzętu Sportowego Z\VM w 
Drużyna piłl~ ars1<a ŁKS -u otrvmah1 ofe rtę I Obecnie. jak siig dow·iadu jemy, przeszkoda Łodzi podaj~ do wladomo śCi czło~lrnm, iż.~ 

od drużyny czesk iej „Cechie Karli n" na ro- ta zo s ta ła u3uni ęia. PUWF ze względu na to, dn11:1 1 w 1 ,;e:m:a 1947 r. od~ędz1e ~1ę Nadz ~y· 
zegranie spotkania w Łodzi w d niu 30 lim. że ~ ;tral<; o.cj e pomiąc~zy ŁKS-em a „Cechie I cza1_ne Via/n: Zgrom~dzenie zwomne na ~ą· 
ŁKS wyraził swą zgo dę, ale na prze·3zko.Jz;e Ka;~" były , rzepro-..-ad7.0 TJe przed wvdaniem dan,ie czlonkow w mysi art. 47 ustawy o Spal· 
stanął za ka z PUWF spro waclzania przez oe- Z <Jka·.:~. zgo~( f~ ;;i e; zezwolić na wja-zd piłl(a- dzielniach z dnia 29. 10 . . 1920 r. (Dz. U .. R. 11 
wien czas drużyn zagrnnicznych tlo kr,1ju . rz y czeskich do Polski. Nr 55, poz. 495) w związku z reorgamza.:.)4 
Przyjazd więc Czechów stain ął pod znakiem W niedz i elę piłka rze czescy maj ą się sp.)t- 1 i z mianą .. stalutu Spółdzielni. . . 
zapytania. · ka ć z teamem W idzew ,_ Zjecrnoczone-TUR. Początek N. W. Z. o god·z. 11-te i w p 1 ~rw· 

• • • W SWWMii/lftMlW! mm&&!i&&lliiZlW!.ll!fM!Jl!!!1ilfłi·"'ii'ii _, szym te rminie, o godz. 12-t8 j w drugim ter· 
1. Pr.zy~iewki w wykonaniu ob. Jelińskiej · ~ "' ~- ~- minie bez względu na ilość C7:rrnków, w lo· 

• ob. ·Kalfnowsk!ego z Retktni. D „ k" '~: tk• • Ł · d •• •1 t •• kaln Zarządu Miejskiego ZWM w Łodz~, Pl. 
2. P~ezydent mi c{sta Łodzi ob. Stawiński E. O"yn I ~ft . meJ o. 1'1J!!! w I HS raCJI Zwycięstwa 13. . ~rzy wteńcu dożynkowym wręczonym mu ??Zez &. Ili -' liV . m ,,, li i~ ~chwała Zarządu z dma 5.8. HJ47 r„ pro-

przodownicę z gromady Retkinta. tokol Nr 8. ZARZĄD 
S. ·„JIUjawlak" w wykonaniu „retkiniaków". 
of. Janina Jelińska z Retldni w przy:ipiew

u:rch ludowych, 
' 

Olejnik szczęśliwym ojcem 
Popula rny pięścia;z ŁKS-n, mistrz Polski w 

wadze półśredniej, Jerzy Olejnik zostuł w 
tych dniach szczęśliwym ojcem drugiej JUŻ 
z rzędu có reczki. 

Mistrz Polski jest nieco zawiedziony, gdyż 
o czekiwat spadkobiercy swego tytułu. Ale ro 
się odwlecze, to nie uciecze.„ 
, .. „„.„„„.„„.„„„„„„„.„ .. „ .. „„ .. „"''"'""'"'"'"'"''""""'""' 

DYZURY APTEK 

I
Dzisie_jsz~j . nocy dyżurują następujące apteki: 
Krasmsk1e1 (Jaracza 32) Wagnera (Pi otrkow 
ska 67). Pyila (Kopernik a '.?G ). Koh:1a {Plac 
Kościelny 8). Hamburg d (GlowRa 50), Grosz. 
k.owskiego (11 Listopada 15J, Raczyńsnego 
(Kątna 54), Jarzębowskiego (Rqda Pabiani# 
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