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Niepokólczycki w obopólne· inspiracji ·podziemia :GLOS" nzrnc10M ~ 't101cr 
CZYTELNIKU :u 'V/ t1z :nasty!'• dniu· przewodu sądowego z nich, żr w ma.111 194(1 r. na terenie woj. lu- 1 nie c:aiych rodzin, napady na pm;te.runki .M ~. 

osk. NiepakńJczycki koni. ;nu ował ~we adpo- bel ski ego ctziąłało 11. bm1.d, Bandy te dokona I spalenie :!;1 wcem trzech ludzi w Piotrkowie 
wiedzl 1 a pyt;rnia prokuratora. Łv 236 napadów zbra:inych, mordując 59 osób, !ubelskiem (Bandy „Zapory"). napad na po

Prokurator okazujć nskarżonerniJ $fabryko- uprowadzając 38 i rabµnek 742 tyś zł . w go- ·ciąg itp. Takie są efekty „samoobrony", o 

Imię i nazwi.sko . 

wana prztoz ViIN prowokilcv.ina ulotkę zatv- 1ówce. której mówili płk. Rzepecki i :Bilńczyk -
tułowłtną „rin towarzysiv. z PPS'' · tl • k kl 1 · · k Oil poc·~ą.tku l!Hli roku, dfł ma.la tego ro- stwrnr' za pto -tuator, ~ - ac aiąc wmose · o 

Op ~~drz1To<1t1y mh ółwi: „Zn·t~m, tą, ulritkQ". l<u biłnrly te zamordow11ly o"Óhmt 882 osol)y przyłącze11ie tych dokumentów do dowodów 
ro~.: „o y 1e1 au orr111 . · ' · · · " ' 

O:;l„: Obf'lil-t pnt,udniowy Sm'eparowano ją, ranity 259, uprowarlzi\y 11ł9, <l!lób, zrabowały w sprawie. 
'\'! cPl•.1 ~pn.wodr"vani11 rnzłilmP w PPS. Glńw- !z'l~ ~0,210,0QO zł. w gotówce. Kronika ,,rlzla- Dalsze pytania oskarźonemu zadaje ołiro1'1-
n.y cel le:tał w rozhiriu ws pól pracy pari:li ro-1 folnn~d !Jand za.notowała w ma.fu 1946 r. na- c11 mec. Maślanko, poczem następują. zezna-
botnin:ych. pady n;i poszczególnych ludzi, wymordowa- nia świadków. 

Prok.: To rozhicie wsr'><nrnc PP~ z PPR I ~~ · 

::~
0

·::~:E~~~~~? CPI \l"'hoclzi1 \. ~a kres og&l l . •. o d •. p n e re z o I u c 1· er w . p r a w i e 
Prok.: Czy 0~i..,1mmr urnĘJ,ie ·że 1.„ 11lrtfką 'ł 

~~·~łw~~1!~;]i:rta· '~'!dr.ni:vin.le ~ 1 „ł'w,··•ma ' Odr.zucen'le propozycJł brazylijskiej przez Radę ezpieczeń twa 
Nie1mkńlczycki twierdzi, ż<i 1

'11'; że oawel JCll· donosz<,1 z Nowego Jorku P~t wc"w Z rlzieslętiu .t1pr;;iwnionych do, gfoso- il<iw.il rro· '! 1·ez· lucję \\'7.) W<lJ;J('.::), ribiE 
:r.:gal1H 1,a ni'\ oh,,.i.ar p11h1dniowy . 
. Prakurator r:yt11J„ z doku1no.p1u frnq'l1e11: rn jsiym przedpol·udniowy111 posiedzeniu wania, za rezolucją glosowało 6 delega strony do podjęcia rokowaf1, majcjcych 

nHiwhg:v o grupie. p,1lri11!f>w i rządzip Jedno- r1 1 R · , , „ k .. 1 tów, trzech wstrzymalo Si" od głosowa- m rt'l11 clopr0wadz"i'' do: 1) w. ycofa· 
,,::ie y „czp1e1·zenó·tWa qo ays 'USJI nac ~ 

ścl 11ar'-'c!owej. . • t ni;;i, ;;i deleg·at Polski gfosował przeciw- ni n \\ njsk brytyjskich z F.giph•. 
Przez wstąp1cni<' „p.1lri0\ń1~ do 1·zc,du do- -k;iq.;ą E~ipfo ·pr7.f'Ciw i-\nglii przegłoso ko rezolucji. 2) wspólnej obrony ka11:1!11 <.;111•1klego, 

no•1 da!E>j ci0kutn" 111 zn1 i" 1111 ~ię kierum>.k li- ,,·;ino rezohw.i-::' .. rle!er::.r<llh- _Bt·az_vlii nropo \lr b · ,,,·1ekszo·s'c1· s1·e.rl- ") Z k · · .~. 'I d 
I'.ii Dolivczne 1 ·w1N t w resuie w k<'nkluzji, • ~ 1v o ee wymagane.i - . o Ja onczema ws po ne~o z,1 rzą. u 
mądwś<- poli'' .-71111 JlOl<Jg;i Pil 1.;isf Ps waniu 1111 jciq 7<' 1111 w i en ie konfliktu dro~· ;J bez- 111 i u glos6w rrzril t1r ja zo~tal a odr1.11cn· !1 1d Sudanem. 
pcd;•·ójnej nry. fr>Średnicl rnirnwań między tibu kraja- na. D\·sk11sjri nar! tvm 1'·ninslcktn. zos.tał~ 

Prokuratrir 7.a.p:1t•11e· K1o ,rtlanl<!"' był mi. Następnie deleg;it T\nh1mhii zapropo- pt"~·e.nie„.iÓna na 
0

11a:slępne posierlienif 
patriotą w r?.ądi:i<'? • a Rarly BcipiPcze1isl wa. 

~:~rr~~~;tl r;.g~l·n1~:x:i: n~~~~=
111

~··eZ:~~C>ł~~ I. t-:a k ':" ~ praw. o V~~ a P[~Jn~~·~!l ~~~!~~~!m~mA~!!!~ 
Prok. Kto rniem t.ę J!OQWOjM gri; wrowa- Z&RR""r:u~e1wstaw·a $'•zdecydowanie 1P'IOSU.nHłCU)mUSA mem oszczędno~dowvm m1ch1 brvt-y'iskk<'.'.(1 

tzl1? ,,... .., l " 

Osk.· Włas11ie ia grul'"· WOWY JOFIK PAI'. Net środowym posiedze koński do TwmtajT u:eczm:nawców, cslem dal ogłoszonym W dniu wczor.ajszym wszystkie 
Prok.: 1«0 r.12. ;(anynan1 rozumiec p. Mier;:wę .. r.iu Radv Bęzp ecze11siwa delegal amerykań s;rngo przesti.tdlowania. _ produkty żywnościowe będą rac1°now;ąne z 

'h · ł I • i · A wyjątkiem ryb, owoców i j1nzvn. 
Prok: '.·l\i· ji!ki .. RPORO oFokRrzony otr„ymywa $kl J.ohnson zlożvl pr0}e.kl proceduty gloso· Przedstaw cie~ Związku :Radzieck1ęgo n 

. . . R.acje mięsa wynosić będą 350 qrainó'I' ty· 
vtie.dr-rri0„c1 z P:>;V · . wania na Radz•!e Bazpi'.eozeństwa:„ ograni- drze1 Gromyko,, ktory ws_:rzym~ł slę od glo- godnlowo, bekonu _ 57 gr. sero _ 41 gr. ma-

. Osk Od _~woleli referentów lllh J;.-nmcndan.- c?ajaci prawn korzys1 z veta do ktlku sowam~, dol ao zroz~m1ema: iż. Z~łłR pr:ze- sła -35 gr, margaryny 85 gr. tłti~l.f'iu _ 28,5 
to·•; cbszarnw. . . . . _ ~praw pmcedurn~ych oraz wypadków za- i:iw11taw1 lłię na Hej1 ?'grUmeltizen1a -Gene- 1gr. mleka - 1 litr, lierhalv - 57 qr. dźemu 

Prok: V\TqoraJ Qs,karzony mow•l o Kontak- ,,.., · k. · R d .,, · ·1w - toi „ w lki próbom ognmictenl" pra l 115 hl "' J o" k • • • 
c~e z dołąml, rzy to mnm „„,umieć Jii.ko kon gro .. nw po OJU. ~ a oezp1ecz1me .a po Qe.,,o 1:11e ~ . • • - gr, c łh1il - •"" g,, ,1osć jajP1 nie :rn-
takty I '!kicb rlolćw, jak l,omPnda•ld ohsZcJrów Flanowth 7...g.lornm1 przy ~ wstrz,ymu1qcyc;:h W«:1 v•ln Wielkiej P1qtld. stała 11stalonl!., ale prawdo}Jodobnie jajko pify 

\.VIr-J z waszej strony i MiPrZ'V<l ze strony sio;; rid 'glosowania przeeloc prOJekt amery· --- padnie na tydzień. 
t±&Aa f J POIQ :eL2&Az WWW - ~i ......... ie !P m J!l -.o „ 

PSL'?, 

cz~E~!rz~;:d~: ~~cg~1tt1~"clo~i;l~a~~~;jiJ~:c~i 1· s ·1· a S· 1· 1.·n e··. J. p ·1· "e. 
mia1 na myi',!i takich ludzi Jak np. Strzałkow- · 

skirok: Do jakiego osl.alecznie. oskarżony dn- . . . . 

• 

~z~dłPZS~·L··'.~~i;~.t
1

?111sp.lrowa.lo.'wt_N, ·'qy !eź w.-.IN. I .:.W,·\S~'''·w' .. N.yGrTuQ.~lz! .... llłpa do- Paryża celem „pokierowan· a„ •pracami nad planem Marshalla 
. · - • L, _ _ ·~ „,li \AL środc; wieczorem do P'.lryża oceniane jest w .. k-·lach tutejsz)<·c;1 kięrowa<- pt'lr.:iunr k!)nferencJl.' Plan oPrnr:o"" 

Osb• 8<l~t~łem- \\Trazeme, ·l'.e to· była in:;pi- juri~ła $le;' ~am„Jritem do ~a ryża misja, 11mery- jako' y.:yr'!z zaniepokojenia deµdrtamentu ~la· f ny 11a: ko:nferens;ji' w doty.rhczęi.~owycb swok 
racja 0 l'?P{l1.na. : · ~. · " ; ~ _:.-..kulika kfora ma -doi,.>om-0c' w ·,praoac]l konie- tt1 gotJrcMzaso'\'l'f® wynik"l'lli konferencji. i.fnnnach uw8*any 'jest w Wasz)'n~Jtonie za ma 

Vv tym_ .. m1eJ~n1 .pr,oł;uriiiiqr,: okazu_J" n0arzci,lrenr:.łl Hl p;i.ństw, w skłarl r\1isji wes7.11 m. in. Stany Zjednocwne ktore pnczątkow:o oświad ło realnyt Ponadto St1my Zjednoczone pragnę 
nemu in:;l_rnkcję WIN„ w k~orrJ N!Ppokolczy-,s7ef w 'chijiłu pl11nowania depart<Jment11 !Ila· nyły, iż. państw<" curopejsk.ii'! wmny s11m•J - łyhy wywrzeć nacisk nn 11czP-stnlki1w trnnfe-
cki pm:na1c· to7kaz .Rzcpeck1egn. PU Lovr~t.ta -Charles llonneslcel. · diielnia opra-nwctć plan odiJ idowy_ gos J,łdctr rencji w ·kierunku puy~pie~zenl;i prn.L nad 

prnk; .Ja\ oskarżnny rommie 71[,111ie z ;oz~ Wy~łanie ~per i1tlnej miR ii arneryk"lńsldPJ cz.;j Tl.Jroj:y, I necnle pragną hezpo!l1·ednla po . utworz.enlem 1''1ttope1sldej unll ce.lnej • 
. poznanego przez siebie rnzk'1n1 ,,J;;~ musi hy~ .• .,,..,., ·~~ · .-- . . _ _..;. __ ,..,,_..~~___,,...,._....-„,.~ , , „ 
rozładowaJff," ludzi skie„ować do pracy. bron Alb ' - .. . · · I- , ~ d Pre5ja, wy.wiPrana przez US i\ w tej sprawie, 

zachow•1!i"TI ornoz stworzy rzn dała już zrei;ztą swe reztiltaty Mimn rmczat~ 
Q5k: Rozkaz jest niewyraźny. · · . ' . , · · - ...., kowvch sprzeciwó'1 pm1i;tw skandvnawski~h 
Prok; Jl!kie je. ł. zdaniµ, o~kąr;:or"''J'J, czv . '!: e J'.f U b } i k ~ h • fi z p q J\ $ ki ej i Szwajcarii oraz zastrzeżeń Wielki"'J Bty'anii 

rozkaz len wowo.downł rozładnvrnn1P lasu? mi, wrzor~jszym po~iedzenin knnferenr·Jt po-
Or.! ar;".nny daie wymijai;icą odpClwlrdz. PARYŻ Pl\P. Y\' ór„rlę wil·rzorem ogłoszono lmh11!1ler !Io ~JlT"W 1111tlirn1r.ji - Ma1iuel Tor- wołana zn~lała do 7.vria pndknmi·j,i, ~lórei za 
Prok. 'ży o:<I ariony ('7.Vłal w nrasic ,1 111 11r sh.l<1d irnwrqn •.z•:r111 Rpp11~Jtkl H\s4p11i1skie.1. reR C11mpa11d, ml~ls!et go11pollarld ner~dowej <lanlnm hędllP opi·acowani. wytyaOYl'h dla 

d h 1 1 J • rl I ·a~1? 1· ~ 11 1IJ\' Pnrl;nał i"'l< mn1JstpnalTncn przedst~w1a się - tir Aram:, ntimster JHOpagand · i 05wlaty, 
ac , !il ll:!11v'lC l I po pn i!111 L 1. r:,. ' 1 J<. · 1 komisji tło ljpraw unii celnej, w i<klad rt"1ko-

Wdl w ry-n dzlnlalnoi\f" „samoobi ony'' pow~ta na5L'111111Jro premi<ir i mJni5ff'r sprnw :r.a~Ta- ,- S11lvarlor ~uema<les. ' misji WC's~li prZf'dsd1Wtrie!f' Wirlkie1· B, vła-
łej z roz1'.azu płk. R7-~pcckieno? n~cinych - Alvaro ile A!~orno7., m1nisler !'f•'WV prem•er A lv1rrn cle· . A lhnrn~z . pr~y,-

ProkJ"il or ciln ,zohrazowaniA ~~rlowi j~k n brony - w•n. I-Cąra1ules Sarabia, 11tll1lshir I worlqi lewego sk rrvdła na1111 repulikanRk 1e1, nii, Francfl. Wloch, Poi I u9~1lu, Szwajrarii. Szwe 
wyglądalr~ w ··~nrzywls.toi'rl rJmawi ~na „~amo ~prtnl'_ w~wn~1rz1_t}'Ch - J11Ho Just, mlnlstet był min.isl rrm spr'lwiedliw-o~ci. ,w ruir'lzie Gi- rjl, Gtl"rj• Au~tril 1 rleJTJrJii or w;; WSDÓlny dele 
obrona", •ład!'. :1zerer.r drik:11mPnlów, ·,vynil• a, ~prm~ 1erlliwoscJ t skarhu - Femendo Vateu, r~!a, \\.fory pnriął się do dym1~ 11 w lulym hr. ~łłf. Bel gil, f-Jolandil L11ks•·rrd111rqt1. 

f rw. "inhic.; Do,~1lek'H ~ie .-Io 
431 Z•ntl\\' Z<O)'HJCiZ).'h cic;i:1ri'1wkę. 

mostn. Tu J -- 'I"i-ry irodziny·; - z<lP\ i8ł Q11eli. 
lnóra O!Y!l:1G M li'"' i Hl krz)r~ze,.4. ho 11101().J' \'\·11 rc~tai ·1ie

ht mi:ii-t{2i.!ziko nolem; 
_ - Szo>ictzv boif\ sic sa.1110fotów - ' . .vy-
1 j~snił z 11śmie.che111 nwlr Grek. Ale Quell 
l ~ nie i·u1,t11tiint. 

SA f110\\ icie, Orek zJir'f\r rskin,il głowu. 

N<i szosie panowat bezl'a-d. Tłocz:,.!-· sie 
ciężarów;k-1 ze zrneC':rnnr„,i i..nhrd~rz im!~ 
ktr'irn· nic zdrnvali sobit: sprawy co sis 
wł;:i~ciwie tl;i;iefo. Czy id<1 nanrvjd, czy 
si,p, cofa}ą,,. Bvli przemQCr1.cni i sfrurlze: 
ni„. Krzyczano, rzllca·no przekle1i.5'v a, 
ilo•no dowód•zrw~J ... 

Szofel'Z~' & zaci<Bk;1\' icni"tn popatn:1 
li na niego -i QueHa. 

- A to kfo? Czy lo tr. gadu•Jo? 
- fo lnglizL Lotnilt którcl!'J strącili 

Wlosi, Br111J.b<irdmn1i 'Vłochów. 

(1cly przy'hy•Ji do ,Arigirnkas1t:ro. małv 
Gr·ek ob11d2il Quela, tar'moszt1,c ;w za ra 
mię. ~·la .in1ż' noc. QueU z trndem wv
szedł 7, cięfarów.ki i uj,rzał w ciem11oś
c1ad1 białe 1111H'Y nie\l'iclącidl do111kó•"·· 
.l ednul'.ześ11ie wJ."Czul specy~icz11y zct10.1c-h 

- Za d:}żo R."n<C1;l<fiZ -- rzekł ieden z szn • 
]dól'~' zo~lawia,]n po sobie homb:i' i1u wy 

ferów. O'\rnmnd, aNetycr;n "i ilmllo·'\'Y bi1ch11 . Naw1p(lt sem1y. pn~z.e•dł za n111łym 
chłorpiskl•. . . . . , •. . Grokieni. Zucz.al pndnć droiJJ11y ·die1srzc:t. 

- Możll'A e. Mt' l.•1 1 ~l 1 z 1 lli'~J~' •ranc do Mi+!.'st.cc:drn h~'ło · pmw~e zi 1·peł1ni'e zh11rzo
Janln·1, Za,Jiien nns ;to ~'' oiei. ma·szyny. 1 ne. Po drodze s·pot~·kali d111żo lndŻi. Byll 

...._ Jade tvlko dr· 'r.\l'lrolmstro. to prze~va,;:uie i.ołnierz.e grcccv. 
- Nieclt1.tak birr l1Gdwie7,.ie„z rus · - Dokąd iclr,iemy'? - ZWflY•tal Qi11~Jf 

tarn. . .swc·go to wa rz.yl'lza. 
Nagle d~1J SI•(' ~łyszeć \\<irkut samolotu. Ten 1,robił nieokreślony md1 gJow~1 ! 

Szoferzy chowalJ s1e pr7y drodze. (~;re.Jl r Jw \\ skaz<tl kiernnek. 
sp~L uk.ołysarh· fazd<1. ora.z, ~z1;n11em m?-1 M'aszerowaJi talk mniej wi·P'cej c:odzi
fo1a. Ptzez .c·n wtd7)Jał ,fni\:es \V~ 1·sok1e 11e c·zas.u. Anglik lJDcvuł, że ktew znów 
góry, wą~woz:i:. Mut~r J}ract!'":ał ź<\e. Stio- uderza rn11 do g;łowy, Siadł na mokrej 
fe~ prawie cu chw1lfl H1lls1:lJ l!O naDrn- zi<:!1!11i. Nie '110gł sie ru\Szać„ Chciał sp:1ć. 
wiac. Ale Qnei11 był ~ak ,;n1ę·c n,ą~r, że n:1 Z::- \\":;.;zelk<11„ ce•nę - sl!Jać... Mały Grei<, 
w:et ni_:- zcla\Yrił s'.1b1r -"Pra\•:y z nie1bez I c1.ężk0 sapi<J.c. po·stawił go na no·;d i 
Ple·CZIJIHSt·w.a. :::p:J,c L lylku B'Pać... \\'Zląl pod rrtmV, nieorna'! dźwigahc g;o 

• 

I -

l 
Mnly Oreik zatrzn1iał jedną z ck·i:-iró-

wek. pr;.:epdnio11n ;i;nłniel'żH mi . . Za mHchał 
ne:ka, j .krzyknąt do s.zofora: 

St.ó<,i! Prowadiz~ l-n•g'llzi. Mam pilni: 
Zt:l'd:a:nie. Mam rozka:t zatJ"Z:VrrlY\\ ać 
w~z~·l!lt'J.dch. frurl izi 1111J1Ri być d<;shm.!zu
ny do Janiny. Zalbierz naS< ze . sobą. 

Od L'"'f11Sll do C:Zn'Sll llR nieb1f' uk~17~·wa
ły sih:; sn111ol·ntv. Grec~r na t~-.,Ji 11das t :cho
wali się w 11rzydr-01źniycb lff7akach. 
\Vs:;,ystkie n11.t1a tatrz:vmnnJfy "ie na 
swsie. :i swfel'7y i ż·olnier.zr leieii orz,y
Cl;J ie11i w rOWl1'Ch~ 

J al< dł1uig-.o trwały pertra'ktac;ie z .:i;wfe 
rem QueN Hie wied;>;inł. R:vł zaqrn,dt,o z!l·;ę 
C7'ony. Jak we mgle, cfolah•wah' ~n od
g-J·o'ly ożywio·ne1 dy*1 11.~j1i, \\' której rlo
minował drrnosnr głn~ matc•gio Gr~kn. .Mały Grek c1HJW;:il ~i«' nrN'rl ł'l11111nloia
Pói•11iej 11oczu.ł, jak go zuładuwaao na 1111 1·a7.cni 7 imirmi . Q,11ell. oh,;;e;„, 1,,jac 
a,uto. Naty:c1hmiwst 7.a...;nął. 'Nie wieid~·i.1! te . ohtaz,ki z ;i;ycfri. g1·\:'...:.kid1 i..ohi·"'rzv, 
i 11'e czU>lll Przesr..łn . .l!d y !''i~ oh11•dzil... ;Sły. m 11rlO\VoH -~lt! i u ł się. Oga miał go :i a kiś 
szał ty,Jko iaMe·ś krą.jy'k1i„. 11ic,samowHy JJ<l"łtrń.j. Przypon1i11ri1 ~~obie 

- Oa!leko jc,~z·cze <l10 .fa nfarv? -- za- fig-le szk1olne i ś·piewri l na cnl l" ·:11 dło 
1>Ytał Qu·el1J p.o angieli8ku. Nie· t11ó1gt n•·zy piosenki z lat clziccinnydi... Nie 111, ~:h! 
nomnieć s.O:bie ani s'low:i JJo g-tl'ck11. -GJo \~•CH!e .f!' niehe7.'11iecze111siwie. )ok o:rivby, 
w<1 J1'0 P•rostu nę1kała z bol1J..__Afały Orek me J 1sl111ał•o . W 0 1góle nie 111~ ~lnl 0 ni
{ly.„kretnie iiii•0 11śn1i ech nąl:. czym. M.ały O rek D•bser wo wa I :.in ~ wv--

- Dale~o jeszcze do Jm:.dny'? Ile ::o- ruźnym r.d>Ziwk'lliem i od cza»;11 ·rlo :ta-
sta-łio?... su. wskazy·vrnł Palcem 11a czntJJ. Pornzn3 
Mały Groek skinią·ł g'łową i zm6w się miewawcw 11rn1•żąc oc:.7,y do· kolf;:l;w, 

uiśn'Jieclrnał. Jednak i'en lnl!'lizi ZCł·cho\\ .\'wal sie · r:a-
- CzyiŻ.'by doprawdy pan nie rozumiał pniwdę dziwne ••• 

-0. co P,Y·t;am?? Czy do Janiny daleko? Ja- A!Je Ouell nie zri1stat1R\1•inł "ie nad tY!11, 
nma„. K1edy. 1ak1e ''rażenie sprawia 3~·~- zricho, a·ij<; 

Grek u·śmiec;ha1ia·c się. 11oduiósł tr.z~ 1 sie •. 
pa!Jce d•o góry„ 

' 

(D. c. 11_) 
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hratobóit:zgch zbrodni · . f 

===-=--==r ~eki i „grupy egzekucyjne" W1N-u
1 

procesu I za e aa • I przestrogi krak wskiego 
Wiel~i pro-;e.s szpiegowsko-dyw.ersyjny, to l dem władz hitlerowskich (wpisąno nl'. do kar I goją Wfogowi'e Polski Ludowej, wrogowie po

czący się pr_li.~d sądem . kr°:kowskim, gdzie na toteki„ n.azwisko człowieka, który przygoto· koju, postępu i demokracji, kroczymy - zna
ł~'Y'le o~k~rzonvcl;i zasiedl! (bok siebie wy- wywal pbdobno wysadzenie w powietrze gma c..zy się - po właściwej drodze i nie powin-
~itn! ~z1al~czę WIN~u i - PSL-u, ob~it;Vę w I chu„, gestapo!„.). niśmy mieć sobie nic fio wyrzucenia. 
,zczeg9ły 1 zdarze1ua, go·dne obszermeis~ego I Później już po wyzwoleniu przed1niotem Atmosfera zbrodni nikczemności brudu 
~0f1;n.tarza. Pu~licystyka P?lska . dzisiej~~~. i uwagi sp~·ców od kartotek stall s}ę cf~ia1acze i zgniliŻny moralnej ~osi się gęstyi:r: oparem 
JU r~~JSZ°:'. będzie powraca_c .n1 eJ~dnokr.otme I stronnictw demokratycznych i związków za· nad ławą oskarżonych w procesie krakGwskim 
d%· hist~n te.go .procesu, wyc1ąga)ąc zen nu· wodowych, człon~ow~e rad narodowycp, fv_nk· i nad tymi ~szystkimi, którzy im sprzyją,li 
u l, Ws azama .1 . przestrogi. . . . cjonariusze państwowi - cywilni- i wojskówi. lub współdziałali z nimi w jakikolwiek spo-

J~dnym z naJciel~awszych 1 na3bard~1e1. po- Ale to nie wszystko: trafiało się do kartotek sób. Ale cóż powiedzieć można o ludziach. 
~cza3ą~ych ~or~1entow procesu krakowsk1.:go i za pomoc przy ściąganiu kontyngentu, i za wyznających cynicznie w swych podziemnych 
JeS'. :-iiewą'.. ln\Tle sprawa tzw. kar:totek, wy· organizqwanie piekarń spółdzielczych, i za in· świstkach, że „bomba atomowa, to nasza na
~ania1ąc~ się ra.z po raz w zeznamach o~:ttar_- ne temu podobne ciężkie - w oczach WiN-u dzieja i jest to na;bardziei humanitarny spo
zo:::iych 1 pytaniach prokwa.tora. Te kart?_te~~· _ zbrodnie. sób prowadzenia wojny" (!). Nie sądzimy, by 
to w. pewnym sensie ~dzen. ak.tu osk.arze_9!a, Rozumie się samo przez się, iż zbieracze te „nadzieje" WiN-owskich i PSL-owskich 
rzucają ~n~ bowiem ~l':~m1~ .me c!?-ara.~!e~y- „towarzyszów broni" kiedykolwie$ ziścić się 
styczne .swi_atło na . dz1ała'!:iiosc ~aszysto~~ie- „fi~zek" naizajadlejszą nienawiścią darzyli miały. Ocz~kiwać dziś muszą v-ie bomb ąto
go. pod~1em~a oraz Jego kompanow z paft11 p. działaczy i człol'ków PPR. Wystarczyło być mowych, lerz surowego i sprawiedliwego wy· 
Mikołajczyka. „ . . . . podejrz;mym lub pomówionym o to ,,przestęp rdku sądu Rzeczy1pospolitej, który dziciła i o
. Jeszcze w latach ols_uP.acy ~uemiec~1.e1 kr~: stwo", by z reguły znalr;!ŹĆ się w kartotece, rzeka w imieniu narodu. Trzeba sobie jedpak 
1ow~ agendy rząd~ londynskie~o zajęły ~1$ a stąd w ewidencji „grup egzekucyjnych'". dobrze zapamiętać wyznania i zeznania oskar• 
na ;1ego rozk~z -:- sle~zemem ?ziała.czy de;mo- Ta_ nienawiść, ta zaciekłość podziemia, do· żonych w procesie k!rakowskim i z ~aterialu, 
k~a.ycznych .1 zb1eran~em o mch bardzo d.~o· pra\~i;jy, za&w,z\'t nam 1przynosj, skoro tak dostarczonego w toku przewodu sądówega -
biazgowych mf?rmacy3. Utworzone zostalY ~ bardzo nilJ Aff111awidzą i tak bardzo się nas wyciągnąć odpowiedl).ie W'lliosJd. B. D. 

Pię1-rne i apetyczne jabłuszka najlepiej sma· 

kują, gdy są zerwane właEną ręką - choćby 
tak ma~utką. 

Ra~~ć dla ocz4 dziecka i dorosłego - plon 
jab1oni. Niestety, to pierwazy symbol kończą· 

ce-go się Iąt12. 

zagadnienie 
tym celu spec3alne „brygady wywiadowcze 
!BWl, które - jak wynik& z zeznań oskarfo
nych - tak gorliwie śledz1ły i tropiły 1infe· 
hezpiecznych" lewiqnvców. że na „roz,pra~„. 
wywanie" hitlerowskie~ oprawców i grabieź·· 

CĆWUs~~ab!1.~w~~~ę~z~:.ro;r~cacz~;;gad wvwia. Organ1'!'z~c1~a par~ty1·na PPR w walce o plan 
dowc::yc~. nie u.stała i po wyzwl>łen~u .Rf1~ki I _ Q 
„Bry.gady zam1emly się w tzw. sia.tk1, ale . ' 
;;miana nazwy nie pociagnęła za sobą ~ad· I W . . . . N . d . 1 · • · f ł 1 · · .:i 1· f · 
nych zm;<tn co do kierunkui celów pracy „wy- j J'.s~arczy choshY. na. chwil~ W:PJ!.SC na• a posie ze~m ewe3 gorne3 re erowa !!prą~ ma J':,1-'no 1'.y ront PPR i Pf>S poprzez bryga• 
wiadowców'". Teraz na scenę wvs\ąpili spece · zebrame aktywu kt.or.e3~ol~1ek dm~!mcy PP~, wy wykon~~ ~łanu to"".· Baryła - drugi l dy rnbotn.1c~e :vsp~zawo!'lnicząr.:e ze sobą 
i fachowry od kartotek" iak n.p uczony hi· aby ądrazu zrozum1ec, 3ak1e obecnie zagadme sekretarz m1e3sk1ego komitetu PPR. I Maµi ..nadz1eię. ze medługo towarzysze przy 
sto ryk Munch, 'profes~'r Uniwersytetu Jagieł· 1 nie jest naj:vażniejszi; dl~. m~s pracuj.ącyc~, Sprawy ~rga.nizacyjne omaw}ał sekretarz I ~oi:i?cy cy~r i f~któw oś:-vietl.ą .swoją· ?zi~łal· 
'ońskiego. z zapałem. godnym lepszej sprawy l narod_u. i. panstwa. Kazdy. v; ~e, z: obecme na}- kom~tetu dz1~lmcowego tow. Krol. Sr.koda ~yl nosc, pedz1elą się sw;mi doswiadczemami. 
-:ontvnuowano dzieło zbierania tzw. fiszek, na hardz1e1 palącym zagadmemem iest reahzaCJa ko, ze nie wiele czasu pozestalo na wypowie- ,,. ,,. 
któn:ch wpisywano szczegółowe dane, do ty- planu trzyletniego, bo od. tego zależy byt i dzi towarzyszom z fabryk. Tow. Król zapo- W toku króciutkiej dyskusji, · · )ra µa osta..t· 
··:ace „niewygodnych" dla podziemia lupzi. przvszłość każdego Polaka i państwa. Człon- wiedział, że na następnym p!:Jsiedzeniu wszy- nio omawianym zebraniu mial.:. miejsce wyło· 
Byia to robota pr-owadzona na szeroką sl<;alę: kowie partii walczą o zjednoczenie i skupie scy sekretarze złożą sprawozdania i to cyf. niło się jednak kilka istotnvch spraw. 
'iczba , f'szek" rosła w tys;ące, „siatki wywia· nie wszvstkirh cił w walce o zwi~ltszenie ilo· rowe. Tow. Bracharz (z fabryki P.Z.P.B. Nr t 
dow ~" · rozrjągały s.:pieqowską pajęrzynę na śriowe i jakri „·e prorlukcji. Nasi c~łonko- W moim notatniku zapisałam czerwonym dą.wniej Scheibler) stwierdził, niebezsłuszno· 

oraz nowe m'asta i powiaty. wie - robotn i lntPlif:lenci - powtarzają: ołówkiem: „Sprawdzić kiedy odbi:dzie się na- ści, że Rady Zakładowe nie poświęcają do· 
Na pytania Sądu, jaki był właściwie !(el n~e ~~my ubiec się górni~om, z k_tó~i pod- stępne posied;?:enie aktywu Lewej Góruej i ko statecznej uwagi realizacji planu. 

„biermia tych informacyj personalnych, eskar p1sal!smy umowę o wspoł~a~vodmctw~e. niecznie na nie przyjść, po to, by dowiedzieć A przecież jest szereg trudności, które 
.en: odoowiedzieli, że chodziło tu 0 umożli· Te oto sprawy ·hyły trescią zebrania akty- się co koła nasze już zrobiły w walc:e o plan, qzięki swoim kompetencjom właśnie Rady Za 
·vier:ie i z1 bezpiecze!lie ,.odwetu", gdy sto· wu dzielnicy Górnej Lewej i Górnej Prawej. i jak w ogniu tej walki hartuje się i wzmac- kładowe mogłyby wraz z dyrekcją przezwy-
·unki tak się ułożą, iż odwet ten stanie się cięZyć. Do tych należą sprawy bezpieczeńst-
~ktualny. W rzer::3vwistości -- nie czekając na ~-z __ ą!_e_l!!!~_ll P,_I_ Sza wa i hygieny pracy, o które w nawale spraw 
ab „pomyślny" zwrot - władze WiN-u za- - ~ ~~~ - - · ~ ważnych radcy załogowi spychają na plan nie 

-~c:d::iły tw·orz-:-nie „grup egzekącyjnych", k1ó· N ,· e p r z y d z ,· e I a n e p r z y d z ·1 ały mal ostatni. A przecież w walce o plan wszy-
ych za dan' em był:\ właśnie akcja odwetowa. stkie tryby wielkiej machiny fabrycznej mu· 

~:::yli po prostu podstępne i bestiałskie mor· szą zgodnie współpracować. Dbałość o popra 
do wa.me działar:zy demokratycznych. Na PC?· D R d k 1. Gł R h t·• „ wiza~ji? Doprcrwdy, że człowiek nic z t I wę sta.11u bezpieczeństwa i higeny pracy ułat-
:iedzenisr::h Sądu odczytana został'! długa li· 0 e a. c 1 " · osu 0 0 .,,.czego ~ ego wia robotnikowi wydajną pracę, pqmijając 
sta ofiar podziemneg0 terroru, dzie;iątki na- Wydział Aprowtzacji Zarzqdu Miejskiego nie rozumte. Dlaczego robotnik trzy razy już sprawę, że jest naturalnym i bezpośred· 
'Wisk ty~h. na których _ zgodnie z klasyfi· podał O.o wtadomości o sprzedafa.y artykułów mus! chodzić po smalec i ln.'1.e artykuły na nim obowiązkiem Rady Załogowej dbać 0 

:<acją w kartotece - wydano wyrok śmierci. spoiżywczych na kartki od dnia 16-go do kartki i nie można ich otrzym-1ć? Dlaczego zdrowie robotnika. 
A zatem zabawa p. p. Niepokókzyckich, dnia 25 sTeipnia. Po ly!ll dniu artykuły nie przedsif'iblorstwa wydajq .z opóźnieniem Tow. Król w swoim przemówieniu zwról!ił 

3trzałl:owskich. Munchów i im podobnych - wykupione! przechodzą do dyspozycji Mini· kartki żywnościowe, a potem sp'óldzielnie uwagę na konieczność odbywania częstych nśl 
w „karloteki" nie była bynajmniej tylko na· sterstwa Apr0włzacj! w Warszawie. robiq wstręty jednemu s·przedajq wcześniej, rad technicznych w fabrykach, oraz wystąpił 
miętncśną kolekcjonerską. To były zamie:ze- Byłem· już tr:aY mzy w sklepie PSS Nr 176 a drudzy jeść muszą suchy chleb. Chciałbym ze słuszną incjatywą powołania fabrycznych 
nia przeroedytownl'J.e i namiętności zbrodnicze, przy ul Nowotki Nr 22 i nie otrzymałem me· wkdzieć, kto poncsl za, to odpowfedzial· komisji technicznych, w skłę.d których obok 
którvch wymk utrwalony został szeręgiem · d ność? fachowców we3'ść również powinni· towaP•"SZe 

· · h d · · · · · · h go przydziału. Za pierwszym razem po wu- . -1 
brą.tobojczyc mor ow, smierrią mewmnyc • delegowani przez koła obu partii robotni-
':aloha i !::ami osieroconych rodzin. godzinnym s1aniu w kolejce oświadczyła mi Uprzejmie proszę Szanowncr Redak~ę o 

Ab-v trafić do Wit !-owskie]· kartoteki, nie sklepowa, że n!e otrzymam towaru, q'd.y± wyjaśnienie tych spr~w i o interwencję, any czych. W ten sposób kola partyjne będą mo· 
gły śledzić za wykonaniem planu. 

trzeba -było mieć wielu grzechów na sumieniu. kartka została pćźntej zarejestrowana, że przydziały można było wykupić po 26 ster· * • * 
z kilkudzies1ęCiu odc:.zytanych przez prok,ura· mam przyjść w piqtek tj. 22.8. W p!~tek kaza pnta, gdyż !naczej czeka mnie i moich ko· Niedobrze się stało, że na zebraniu dziel-
tora „fiszek" dowiedzieliśmy się, kogo/ zq c? no mi przyjść zno~u w sonotę, w sobotę o· legów głód. Dobrze byłol:iy dpć pouczen:e, nicy Górnej Lewej nie sprecyzowane zostały 
wciągano do kariolek. W czasach 0 upacy3· znajmiono mi, że brakło towaru na kartki, i niekiórym panom. aby robiili wszystko z su· obowiązki dziesiętników. A przecież tak samo 
nych - poglądy demokratyczne lub utrzy,my· +~ mo"e będ.~ie we wtorek tj. 26 sierpnia m:(;lnnym obliczeniem. "ak t b d · · 1 b k d kt · i 
wanie stosunków z lewicowcami, za udział w -Q ~ .M J w a ryce uią ro ę 0 0 yre orow 

t · Więc jak to jest? Przecfe?. dnta 26 sierpnia Stały cz?.telnik kierowników odgrywają majstrowie i perso-
partyzantce. za okazywanie pomocy. rop19nym 
~ydom, ba! nawet-za wrogie ząmiary wzglę· przydział ma wrócić do Ministerstwa Apro; Rozłucki Jbttonl nel techniczny, tak w pracy partyjnej - duże 

znaczenie posiada prąca dziesiętnika. Dotych· 

O I I. ar ny c h wys 1· łk o' w· I ~~:~i~~;~:ła;~oś~o ~~ire:~ęt~!~~cz~:~~~z~~~es~~t 
mk sc1ągał skład.lu party3ne, rozprowadzał 

. „Trybunę Wolności". Przyznać trzeba, że po 
ft , • f b prostu .sekretarze kół nie starali się wytluipa· 

Ro/Jotnicy odznaczeni srebrnywl I brązowymi 
Krzviami Zo.;lugi za ofiarną pracę. 

Uroczyste· 6 wrnczenia stałych leg!tyma
~ji c?:łonkom PPR-u zbiega się w wielu lafoy 
1:ach z odzuaczeniem robotników Krzyżamt 
<.-rsługt za ofiarną prace,. 

Taka podwójna uroczystość odbyla aię w 
l::;brycf' ;;n. Norberta Barllekiego. Z 1918 za· 
:udnł'Jnych robotn ków przybyło około tysiq· 
·a na to niez·~·ykle zebranie. 

2SO czlonkó1v- PPR na ogólnq l!r.zbą 347 
„trzymało stałe legitymacje. 4 złonkom 
:vstrzymano !eh wydanie, pozostali otrzymajq 
e '.V ncjbltższvch tygodniach. 

T w. Pokorski wygłosił krótkie przsm6wie 
. 1ie, podkreślając, '·e legitymacje, które wrę· 
-:za towo:r::yazom. obowiazuje kh p::isiada· 
czy do nojleps::ej pwcy zawod:owej t i;fiar· 
nej slu:.by dla narodu I kraju. 

Podwo, Jne uroczyslOSCI W a ryce c~ć dzi.esi~tnikom zad~nia ja:tie on~ faktycz-
nie powmm wykonywac. :!tąd fakt, ze tak po 

orberla Barliek·4eft'o tężny instrument w ręku partii jak dziesiętni· im. 
n •'"el otrzymali legitymacje Sekretarz 

kola i jego zastępca, tow tow. Jakubowski 
t Ci:elepa. Dwaj założyciele kola - dwaj 
pierwsi robotnicy zakładów. Je!i_Zcze w lu· 
tym 1945 roku gdy szklono dopiero okna w 
zakładach. oni dwaj juź zebrali koło PPR 
wówczas z clziestęciu członków, na którym 
omawiano, jak odbudować zniszczone ze 
lit.dy 

Tow. Jakubowski przyjmując iegitymcrcją 
ośw!adczył uroczyście, że tak jak 'd0!ycli· 
czas, tak i przez całe swoje ży.::ie będzie 
ofiarnie pracował dla partii i dla 'dobra o· 
golu, że twardo będzte stał w sl 1 1żbie Polski 

,-.. ':I' cy był niewykorzystany 
Wszyscy ci iowarzysze przy.siąpili do Na ostaniej naradzie dziesiętników dzielni 

pracy od pierwszeg, dnia po w
0

y,zwolentu cy. G?rnej porusz?n~ ię waż?ą sprawę. Po 
Łodzi l pracujq baz zarzutu do dnia dzisiaj-, kro'.kim pr~e~ów;ei;1u tow~ Mielczarka o. z~: 
szeao t sq wzorem 'dla całej załogi robotni· damach dzrns~ętmk.ow .- ,owarzysze omow1h 

; D l kł dó t O p d sprawy orgamzacy3ne i produkcyine. Towarzy 
czei; yr. nacze ny za a . w: 0~· ~ys, 0 sze zwrócili uwagę, że sekretarze kół nie za· 
k:esltł w swym przemćwieru~,. ze ? znacze· .sięgają opinii dziesiętników w sprawach waż
nie 9 robot01kó~1 i prc:icow~ikow iest zasz· nych jak naprzykład przy wydawaniu stałych 
czytam dla cale) załogi, ktora v1 90 procen- legitymacji, Dyskusja nad sprawami produkcji 
lach przyczynila się swą ofiarn~ pracq do potoczyła się zupełnie nowym trybem. Towa· 
uruchomienia fanryki w pi9r\'dfych dniach rzysze - omówili sprawę organizacji wyścigu 
po wyzwoleniu. pracy. Wnioski były następujące: dziesiętnik 

Taw. Nowakowski odznaczony l::irqzowym Ill:usi dbać o dyscyp~in~ pr~cy s~ojej d~iesiąt 
Krzyżem Zasługi przypomina w swym prze· ki. Peperowcy pow1.nm p_i;rws1 stawac przy 

6 
· • · k b ł ·d . · . 1 . maszynach, a ostatm odeisc. Peperowcy po· 

m wie~·~· JO .to Y 0 prze wo1ną. „po am winni zwalczać marnotrawstwo surowców. 
* tej wo1me t~kze walczyłem 0 Polskę_ t P_ołem Dziesiętnik powinien starać się o podniesiene 

• "' Ją budowallsrpy. Ale dla kogo? Żadne1 za· poziomu politycznego podległej mu gr.upy to· 
Ludowej, 

w drugiej części uroczystości zostali odzna· płaty za ofiarnq pracę nte otrzymaliśmy, an! warzyszy. 
czeni srel::irnymi 1 brązowymi krzyżami za· moralnej ani materialnej. Obecnie Rząd Pol· Towarzysze dziesiętnicy postanowili zwró
sługi'. następujqcy tow tow : ski Lu'd.owej nte ma jeszcze możliwości wy· cić się do towarzyszy z PPS w fabrykach w 

ł) Ctelepa Jon - technik włókienniczy, naqro.dzenia mateńalnego, dle syml::ioltcznie sprawie wyścigu pracy. 
2) Trzesowskl Kazimierz - kierownik przą- odznacza szarego. zwykłego robotn1ka f pra * * • 
dzalnt, 3) Czerwiński Aleksander - lderow· cownika Krzyżami Zasługi za jego pracę dla ~rzeb~eg obyd~•óch. op~s~ny~h przez nas 
n!k tkalnt, 4) Jóźwiak Stefan - majster tka· Ojczyzny Demokratycznej. Nie fabrykantów, posie~en wyka.zu3e nie~~icie, ze mimo uste-

cl,•, 5) Rosiak Antoni - "'rzcdzalnik, 6) Pa· jak to ongtś było ale szarego czlowieka rek, mimo braka.w, 0 ktoiych b~z og~ódek. P~· 
·• "" " „ ' szemy faktem mezh1tym Jest, ze PPR zy]e 

welczyk Roman - kierownik wykończalni, pracy . I sprawą planu, PPR walczy o plan trzylet~ • 
7) Nowakowski! Józef - tkacz, 8) Orlikowski Wszystkim odznaczonym to~arzyszom ży· którego realizacja zapewni dobrobyt pracują• 
Józef - majster tkackt, 9) Nowiński Stan!· I czymy dalszej owocMJ pracy dla swoich za jcym. 
sław - podmajstrzy na ~rzędzalni kładów, a wiąc f i:ila kroju. (b) 'ł.T. 



str.~ 
w 

.- _W zaspakajaniu p~h:zeb Iudrtoścl na$Zego 
e,\aśta w najnletbędtliej~ze artykuły, cora:zi 
~~~ą r~olę Qdgry~~ PoWstecHfta Sp6f
ciz1elnta S.qożyWc6w. Setki posiadanych przez 
~ią. sJde.pów sp;iżyw~zych, Ddtny . Towarowe, 
pp.nkty sprzedazy artykułów bła.wamyeh, to 
widó.Iny dla wszy~tkjch znak r~Ź\y'Óju . tej naf
więltszęj w ter cliwlli w Polsce spółdzielni 
konśumentów_, . / o ostc!t~ich . osi~gąi_ęciad~ . w ~żi~łcilp.,os,9i 
Powszechnej Społdz1elrl1 SP.Q.eywców mfotmlt
je nas jęj :P._r~zes, tow. Jańczyk. 

- W roku bieżącym spółdzielnia nt1';1za, 
~k1er.()yrała . g~ó~vn!e swe Wysiłki nh I}>~bUłlif.. 
wę dzfal6w V~}'.!Wórczycl!, w myś1' , za1łildy, że' 
s-.Półd.~ielt:zo.śj: -.wie~kbmiejsl}a, po ··ąca wiel 
'ką siec · :s.~I~pów i olbhymre. %a~ · odblor~ 
~9}'(1 P,O:Winna · sama pro~ukować attyk\Hy 
~yffehośCiQ\V'e, VJ' ilMcia~h, jaJde mf>że ro~ro
wad~ić jej własna sieć sklepów. · 

Z~dan~~IP, . czołp)V:Yin stało si~. z_p rgqnjzowa· 

·= *= -
Po,lsee 

ie 
własny CZYTEl:NICZKA: Mamy wrc:c~nie, że uo-

••••zeseJR t:oUJ. . ~6fnlct Pa'nl wypal:lkt, kfóre występi.ijq spo~ 
rai:lycz'nie~ Ob-owią,Zl<:fom K1'mltetu Domowe~ · 

•jetlriak z!)stała •na zha,cznfo. wyt_sią wydajność, Wszystkie te warsztatr. wytwórcze i:itaeQ- - · b. 
1 

'- • 
k• · · i '"'i · 1·ą na potrzeb·y 81·~:.. 1· sk'•e,ko'-'·' - sn·o~ fą..:ri'ę"l1z•~rhn,· go jest przeBs·tawfenle no ze rantu O«et~orow rora ·zos·tan e w1 pe_„i wykol'zystana w mia- c... i P w "' ." . . •-c~.= 
'rę uzyskiwę.rtia w!ęksrych priyH.Ziałów su- Budowanie nov,rych, właśnyai pJacówel{ pr1e- achutik~w na dolfottane prace remo:i.1owe i 
rowca. Zmontowana w ·kwietniu br. rozlew· mysłu spożywczego~ jak i organizowanie war- Wylidż'ehte się z otrzymanycli na ·ten ::el pfe· 
nia piwa eksped,iuje około 2 tysięcy but~lek sztatów już istniejących, a pr:ze~t-ych i czę- , . . , . . . 
pfwia dzi'etin!e. Prżewldujelny, że ilość ta zo- sto zdewastowanych, - wymagało od spóldziel- tl!ęi:ł~y. Jeśliby ishuały ntedoc!qgnięcia natu
sfani.e w najbtitszej przyszłości podw().j.ona. ni wielk.[ego wysflku qrgani~<Jcyfn,ęgrr-1 'Jinan- ry ffni:riisowef w pracy K. D„ sprawę ntt~efo • 

Wytwórnia wód g!izowych została urzą- soi~ff!O· w wk_u ~leżącym p~~ ulqkbwała P?: loby' skierować na drogę sqdOW(t. Ka?demll 
d~15na wiQsną br. Pracuje óha zespołem naj- wazne sumy pieniężne w dzralach produkcJI. L - . · . 
noW.Ocześniejszy!ti dla te!Jo działu produkcji, Pomy. śl.ny rozwó.j ~twor~on.ycn _wy_ .n ___ ·IV .• ór·n. i'. !d.ó- poszczeg6lnem. u ___ . Iok_atorowł. oddrlelnre czło-
!i)>ecjalnle sprowadzanych maszyn. Jej zdoi· . rych cała prodtlkCJa, dz1ęk1 wysokie] swef la~ nek KO nfe m.a oboWiqzku przedstaw!ać na 
nosć prouukcyj~a została obliczona na 16 ty· kości .znajduje szybk.i zbyt, ~aże prz~.widywac jego żi'.;C!anie . dowódćw rachunkowvch. -
_s~1ę_c_.Y._b_u...,-te_re_k......:q_z1..,,·-e""i:n'-· ... 1e..,'._...,. __ .......,~ _ _...'--... -s_z_yb_k~1-zw...,.ro~t-~p-o_c_zy_1_11.....,~11ych:J.e_westyS!· _ .::::-: -~„ _ . - . . . -

' nie · produkcji artykułów pier'W8'1.ej pąłffeby. 
IlQ.~ własnych piekarń mecha.rtkzńy~h 'lfftta- Nie wszyscy Wi~dzą, że trzywydziałowa I trzęby budownictwa maszynowege w za"k'tesie włók'ienh!cz-ego, które ksżtą,łciłoby nietylko 
łg_ z;więk,:szo~a do 14-tu: Wypieka się~ W i:tic~ Politechnika Łódzka u!Pgła w roku bieżącym włóki~nnictwa. Drugi kształcić llęazre ·~ąero~ni chemików wyspe'cjalizowanych w ' wykończa!~ 
d.? 40 ton p1eczywa dz1enmę. c~ w p.;:rw.azneJ ptzeks-ztałceniu na uczelnię czterowydziajową. I ków procesów technoiogicznych w 1fos~~zegół- nfctwie ! f~tbiatstwi~, ale i obeżnanych z dźia 
~Jarz(! P~0krn:'a ZaJ?pt~~b.owame lodzi .. n~ Przy' pdparciu finansowym Centralnego Za I nych działach (•jak np. przędzalnktwo,.-tKa-ttwo, lettt włok"łe~ -synte~c~nych, którego szeroka 
-!Jn. artY~_l:lł. A'fe.by P~arme mo~~y · pr~cow~c . rządu Pr~emyslu Włókienniczego, oraz dzięki • dziewiarstwo, wy~ońc.zalnictw:i _ifp.J: róz'bv.dowa Jest prz,i;w1dywana "! Polsce. , 
ra. ~3pnal~e, k91;!_eczne Sfawalo się · pos1ad.~me ńadzwyczaj pozytywnemu ustosu:i:kowaniu się I Studium na Wy. dziale Wło)tienniczym b.ę·I_. wy. d~fał .. W łłi. fden.ii I_t:zy - zaro~\to . . sa.Ie '"'.Y 
w:łas.nyi;ł_i J?łyn_QW, co ~waranto.;~ał?bY. do~t~.- władz akademlckicb powstaJe w r.!!>~żym mie- dzie · czteroletnie. Pierwsze dwa Iata (przed 

1 
ltta:tlóive jak i labdłą.forla nd_eści.c się bę~z:1~ 

'f!Y':[ • sy~t.eI?-atyczn~ mąki o .mozlrwie Jedn~ll- ście jedyny w PoISce Wydział Wl6kie11niczy. półdyplomem) obejmą przedmioty teoretycz- l w olbrzymI"tir kó.nij>tekste bnlltn!<6w .dawn~J 
teJ Jakosci-;. K:westrę tę rozwią,z:ano ~rzefrl'l'~)"ąc · Należy' podkreślić, że przemysł włókienni ne. Trzeci rąk zaznajamlać będzie z podstawa '!f-!<i Rozenłffkłt~. pom'łędzy ul!c'aml Radwańską 
na Wlftsnosc dw~. ml_Y~Y: z. ktoryć'h J~tłen _aaw CT.y w Pol~r.P. 1 przeżywa duże trudnośCi z po- mi techm1!ogii włókienniczej, którą każ~y in· i i Z:Wlrkt. "Kałdf __ dzła1 .· w'n>8sa'Zony ~ędze we 
ny „EleK:h~młyn m~es~i się w Ło_dzi pr~y 6~1; ,;;0(hi \lfYi<tfkbwego braktt wysoko wykwali• żynier włókiennik winien zriać niE!zależiiie" od własne urządit!iita prbdtdfryjrle, któr~ . utrzy
p~~_on~y;:.sk~eg~:-,f d!~gr, w Łęczycy. ~d~J~ ~~ fikowanycb. kadr· technicznyeh. Okoliczność swej ścisłej specjalizacji. C1:w~rty !o'k shifftów. mywarlł!'. ~ęgą w sp1łym ruc).m. ~? teq0 c~lu 
pr,,em,atwa d ~Y:.a 11 m i1\0 w ~ynosi t 0 ~ !J " fa mbże w przyszłó'śei stać się n<!wet przesz- poświęcony b~dzie tej wl~nie śd'śłe1s'Z.ef s_pe- 'i· ptzeznaczy C. Z. P. Wł: nlrjbardz1e1 nówoczes-
ton ,. mą , .. ~:a~n ~ . Yk~· ,

1 
e porze 

11 
na ltod~ w drodże ·do uitowot"leśnfonia nas:teg'o cjalizacji w -wYżej wymłeńidnyć:Ji d.Zfa'łlldtt n~ m'lls~ny. 

zaopat~z,ei:ue. p1.0 an~ 1 
s epow., kl ·...-.,_· przemysłu. . · I w pie'rwszej fazie w Wy'dzi-ale· Włóld'en• I Qwic'zenia z zak'.resu badania surowców, 

P-0s,ae!an1e mlynow - to pe1ny ·cy. c111c- . · , „ • . . . . . • . · · · ,,_ 1 · 'l • k , · · · ~;ćh · "ó. db'"" ' 
ba , ~ifmach 8 6ldzielni. Umożliwia · ta- rów-· Nowo powstały W~yd~l-a'ł Włol~.lenn,1qy dz~e mczym przeważać będ~~e }e_szcz~ p1ery,r~a:st~ ... .IP.°'. fabry. a tow 1. ~ot?':' 1 wyro,~ _IW o -. , „ a.c 
nom: :rne c6 do pcen i . jakosci zaopatrywanie-' li się' na Od'i'ł~~ K'?nstnikcy}n';' ~ Tee~nolo- mechrni:zny. w _PTzY~OSCl • p;zewJ.ęu,ie' się 1 się bl;dą w w'ypo'sazonych. w niezbędrlą a12a
ud!Ti~r-ców w chle'Q~ Y I gic'żlf't. Pierws.zr _z mch zaspaka1ac będzie po uruch6mrenie spec3alnego st'!_~;'..~cłi~!tzno- ratutę la'bora~o:lac~ ~auk'.ówo - Badawczego 

Od ittic;a fa. sp.~l4f:ieląJa ptzeJ.~1a i pro· · · · · ~- , ww ;, • . • · . • Instyt:itu. Włok1en:irczego. . . . , 

wadzi firiii,ę ,;i{{)n$,eiw-E:it.f>brt", sl:t!jifć się z I Do·t·w11r w I z".:. M ł ' stttcte'rieł \V;:dz1ąłu Wlóid~ąfl>'tWa o.trzvmr 
ta chwilą produće_ntem węą:Iią i zdobywając I ' . f\ f\\1 ' ł"'' fl . wa" będ'4;.''slYP.._e'it~a od Centrlittlego ~arząt!1! 
tYlJl s#mym \varsztat prze·t.Yforczy, ktory jej ! ~·~"'""" ~rł ~ • „ ~ .. • , • . . , 1 Ptzemysffi 'W'łoi~'nł&~!fo, a w cza:i-r-e ferh 
umożliwi zaopatrywanie własnych s'kiepćiwi '-'1'·v..r: •. ~ Dz1s· proc:tes' ~t1alsłńe""go le'fiilcb omly'WM będą płatną ptaktyf{ę w fa· 
r_~e±niczo-V,:ędlifiiarąR:ich w mif:so i ~ędlitty. ' . ' ' ' . oprct'WC"lr Si ' ~ac-"'·~..: ' brykach wfókien'Mtzyć!h zna'fdują'Cych się pbrł 
w tej chwili pq~staJe na ' terenie miasta 5 . . I • :t . • :c•y;:;ns;.1. zaftiitfe"m ez.P.Wł. 
s.kle~ów tego typu (·przewidu'jemy, że 'lo-rga- W dn'ht dzi:sie'Js:lym na ławie _oska!pony~h l opornych likwid{)wał. , · • " . . pf:teaemłfftlzfdą • otworzyły sili mołliwoś'cl 
nizujein._y ich 2~), poza tym 40 i. nnycb' s~1e _ _- w Ok'.fęgow~m Sądzie Kijr. ~.ym zn.naj<l71e. s1ę W akt~. eh sprawy. zr;aJduj~ s1~ ·. P.~tęti:1~ pófyśk'a'rifii: , pifśzu~rwanegb- i ciet{awego ziłW~
pów !YP\t s.pozy'A\_czego ~ol!lta:iłe . w~~ot~e St1iil'isław Ka~yska, zbrodn!..arz W?:le?ny, spro tego zb.rovnia:za, nap:sany .W. _ w;ę~1toinfn ł:n' d:tt ~ńrłłk'a , ł to na wyższym poziomte 
przyat~sowanyoh c1o sprzed.a:i;y mJ;ęsa . 1 :Vę:~~1~. wadzony z jednej ze sti:ef o!ctipacyjnych z I po Wyz_wolemu. ~YJ:1ka z. nreqo: ~e· g ~ ~achdWYm. _ 
W prży§~łości m_amy nadz1?Ję: stworzyc !-~-e Niemiec. . motywem zbrodnitze} ?z1a!a1n-0sc1 .~ _ , k1 Niestety ilośc mleJsc na Wydziale WłÓ-
dzi<:!y. we ws. zystk1ch po.siadan. ych ~.Me. p.a·c· h, ł Kac. zyska ur .. o.!l.ził się: . . w '\Yisma_rz.e ~. Niem.- był st

1
rac. h p.rzed śm1~r~1ą: z;oy ocalie I!., •. _ !e• i k. ienn_ :Jezym jest· ogianiczona. Wynos: ona n:ie 

spo~ywczych. . . , . ąech, ale z. p~ddz"~ Jest Poliik1em. Za ta nęazna ~reatura zabl>jał:a ~nn~ch. W P~n'l.1..ęt l w„-l;ej ja'J.t t&. MJódZież wstę!)ująca w roku 
!'onadto PSS u.mchom1ła i PJ'..O.c.~adz! 1~~e krad~ież i sttteWhstw-s> w róku 1942 został·! n~c:;i 1.ym .1\:~c~ysk": .pr~yznafe, ze ·S~ iclblł I ór~zą'cym na sz"kóly wyższ'"e ' winna stara!mie 

za.lcła~y :produkc.y1n~. .'Z1n3nt)ł,~ .. fCU:r:y~a osa'tlz"ony w. obozfa koncen'.racyjn'-yl!l w ~ross I Wiem. lnth:i i ze w1ę7:ni.om wyrywał zł~te. ~ę- rożWazyc o)rnlicznośti, które stwarzają dla 
?Ylrnr.11, po _uruch. ~m .. 1e:i1~. w.s~ys'fK~~ .p1eC?'.'\":1 Rosen i nosd. jak pospolici ptzestępey, z1elo-1 by, wieszał za, sc_ibo~~z 1 rabował 7;c_ t.u l biz_ u- niej mo~liwośd pomyślnej kariery życiQwej 
1 przy dost~ r:cznę.1 ilosc1 ~u;:owca ~~d'lf~ ~: 1 ny trójkąf . tcrię. w z_:i:lC6nczPnm Kaczyska P;sze~ , ~~ł<;~ w na 'wfek!;iym polskim ·przemyśle wytv;ór· 
g~li; p~erab~ac 30 ton cykom. Of:iec,w~ _ -Pnta~; Ponieważ znatry b,ył w obozie ze swer;o tzbyt wie'lkun tel ~ em. by p~p~t~ samo~_o_J-„ cz . ,1 • 
kil.1~ .s.1ę l:~oo kg gotowego pro~u~tu! ~!;il'. óktuci-e'iłstWa, Niemcy mła'rinją go· Blockaest?!l stwo, kiedy w 1,~:vm 1 9~;~ rdftu .W. <:_~_as~e ym 
częsc10wo ie·st paczkowany, a czę:scH'l'\1i'G idzie terem. Na tyi'n sta"trov."isku byt on gorliwym e-.;·;aJo•acji z obozu w Het l-Dau Wl'ę'ltt,t~W.~ z. 
do spi:zsd~z,y luzem. ,_ _ . "lfYkona~ prze'!'is6w i zleceń władzy obozo pc;wodu. br~lru nabojó1•r byli p~ł i ~łilł~i 

, . Zor_garllzowana pala 1 n:~ L ~a;:z ~~'~= w·ej. PrnyJafoi:ł się ze znan.Y'fn z bestials~a ~"'."cem •. Wiem, że' pt;;L •. h . i:f~ sarfioos~-' 
dzi.~n_.m,ę 0_kpło 2.0QO k? ~Y'!~ Y ~""ą Nfomcem Anttmtm Tha'm.anem. Zmuszał w1qz. zeme zmszczył~ swoJe.. zycie, all'! chcę ptzy-
na:. ka;~'Vę _<"Yt~ po w~miesza~u.dglo ~o ~;:Ze-. nió'W- do 

1

zbyt dług-otrwałego stani-a na mrozie najmniej teraz dać śwjądei:m!) ~wd~'e0: 
cy~o,ri\rsta1e 'P~~ o~ane 1 

ze · Iw czasie apelu przetrącał ręce kijami, pilno- Sprn.wa Kaczysk't odsłon{ wl~1e str~~h 
dazk; 1"' o • n~~~~s :osta~:Y· uruchcnni>&'Ila na f wal, by nie uciekaii z laematoriów, w czasie f szczególó'W ~cia, a raczej śmterct w obonCb O?i&gdaj w lokalu Zatzqdu r;'!6wnego 

oibi_w~!:i. ce o roku Eozprowadia ona o- wieszania lub zabijania kwasl'm pruskim. Za- koncNnrncy 111 y<'li. • z , •iqzku Z~odoweg.., Robotników i Pracow-
pbo<....:~, o- 00

1

0 ąlit•go·w oc~ dzjenni'.e', oblk'!o'lla blerał żY'wność, a w wypadkach sp::ieciwn. Oskarzać go będzie pro1<:_Uratar Ci~sielski. 
ęc:nie "'·· • ' - .. .,... iftł 1łfi 1 1 111 mt im lll1 m 1 ntków Przemys1u Spol.:ywc.ze9G odbyło się 

.-1111-1111 1111 mr 
8 

. posledz&nie' Piemnn Zcrnqdu Główneqo. w 
'~l- ··. ~Ś,31f P~ „Y1cru1~ •• o 9~ 1:: PRAWA • _śRóDM"rEJS'ltA < • 1>0siedzel'lfo uddał mięlt: prz't!Wodniczqcy 
, lid , u•, o gOdz. · 14-ej ,,Ks1ę'2ly lfJ'1:1 O goth:mie 16-eJ FabrylUi. Nr 15, o go~. Zl:trzqdu G16wnego - 1ow. tiso'Vtski wic:e-
'i;.;._ ~. pferwsza. przędzó141a Cleilkó .,.... 15,30 I: „Kurfz", o godzlttłe lh} Elek\r~tyin. przewocłn'kzqicy - ~ow. Kttlesza, s'~retcm: 
:zm~ filerwsza. O gedz. 15.30 J. „Kerger"• o go'dz; 13-ej Ośi-o-· Getl1!ral11y ZctrŹqdu G16wneg0 - tow. Bteń-

' d&k łCfJllf. Nr 2 - odtt.if.<tr I _:-ziiłari~ l. kowtiki, Skarbnik · ob. M1kółajczyk oraz 1de-
PRA.ti'Jt Getmii . townik - Wydziaru Sp-ółdzielczeqo przy KCZZ 

O'"go'dtlh't-e· 13,:JlJi' pzp\\I' Ni- 4 - kofo: • SRóDMIF.:'ś"cm - tow. Buozow'S1.d, przecl'sfowiciele · Mldzia-

ste, o go~ 15,30 p;n;w'Nr 1 - k9ło ·~ O godzmłe 14·eJ ,TlfaJnfa f: .,te\<Vin; =90, · ł.6w Zw .. iqzku z c. ałego kra1_u, o. raz ae1e.9a.cje 
'ff,011\\tt łłr 12 '- koło pił>NU-e, ~: „ ,, : ,. dnnie' 16~el Centr Zbyttl Manyn Rełitl~ch, mtodzte.~owe , sz1i:o1y zawód?wej Zwłqiku. 

Ol>l!.AVJA ·REFERENTEK SRODMtESćHJ. " - koło pierwsze„ i: „Ja~boWltz" -•de~ C.H. Pnem. Chem., DrukC!fnlar• Wofll ' , Z~gaje'ń~«I dokon~al przewodnrc_zqcy - !ew. 
,...~ 0 "-Odairiie 17-eł w śwłeUł(!\' ·a'złeh\t- pierwsze. ZMZOM o godzinie 15,30 eH Przem. Elełrtr., Lisowski •. po~zym, ,P0 .odczy\aniu protókó.~ z 
..-zis "' 1 ' , , . _ i. . . , · , p 'POP!Ze'd'.tueqo ze orania tow. Brzozo\'rsk1 z 

ł.''\•,-•i1~Y td. p;ctt1':!Wsltit1 6J olłbęd~l! się :-tJC: _. . . . . . . . Telef~ny ł.Jlfejsk1~, e gód~1nte ' 15 -ej PA „ KCZZ wygłdsil reierat na temat si;ó1dzie1czo-
c:'tlwa re!~tel1t>!lt W\ichta\u XobiecegO'·'Srod'"' , LtW'.A " S1tODMt~]'Sn Wydział Ewidencj1 Ludltoicl ZM ści. W swrm reft!'rttcte tow. Brzozow!'lkt po" 
~eścia. O godzY~e IB-if . Wó)~ Zakl. BudoW1~e, rus2iyl szertig ai<lu'alnyćb ~emalow. zwiqza" 

Fłtm Polski, Fabr, „B", o godzinie 15~3Q f: STAJlOMIEJSRA y · i •h t 
UWAGA PSP~BÓWCY · SRĆDMlm~~Xf ,',P6n.H~;" W~j; Zalff.. M'o'io\'ni~zn: O go4!1· ł~·ej o go\'!dni'e rn-'el Centr. ~. Mti:' 0 gółłż': ~J~! ,~;i~~;i~~;~i:l:!~~~ elczości na e; 

Wydziai !:"iopagcrudy przy ·d:de.liiic'y .-śt.ód ·_ f: '' „tiHngcm" - kttla II, o ·got!:tir.:" l:ł.30 E- 18„ef f: „Basik'' 1
' Tow. Bi'eńlłovritk'i o'dczylał s]:hlrwozdanie 

młesete ~r.zypnu)e. zapi!ły no ku?sy ~'llb• -ł~k"10„w!J!ei ' - ·k61o ,V, o go'tlzinie 16,311 Hłin l'r„zydiu'trt Zarzó;du G16wrtetjo z dzfofolności 
l!szr:łalc:qce "' poniedrdaHd i piątki' 0 gQ'cMnie Polski ' Prod\tlłej(I; o gdtklnie 19·11} FUm Poi BAŁUTY ~a okre1s od 31 kwfetnia do 31 lipća br. 
16-lS·ej w !okó;lu· .wlttsn~ P~Y . ul. Ple>tt-• sld Atetł\W. f o god%1nle 14-ef' 10 l 1ll k~Jii M'-0 '' (Dz) 
kowskiej włącznie do l·gó wr::ei!lUa.. · .., · - . ...__ 

WSPOLNE ZEBRANIA PPR i PPS , _ ~ ~ 

\je ~::r:ni:o::::!~tó~~Jp:d~':~e-s~!1;S::~. p-·r· ' Zl [Il-n ·iT 
Spożywców Rudy PabiantekieJ. r 

• o • --: 

o g,_odzinie 1S·e1 w~p~tne ~ . „ - człoh „ ' , 
ków :PPR i PPS Staroslwcr Cto • . , 

zg:e1uuu.A KOt PH J 1· 
W dniu dzisiejszym odbędą się' zetiflm\ti 

kół w następujących dzh1l14icaelr' l insty·< ·· 
tm;jach: 

RUDA PABIANICKA 
o godzinie 17-ł!j zeb'rani:e terełfowyćlf kół 

Nt l i 2 • O godz, 13-ej pr.(teawnicy k\fehtt1 ł: I 
„Horak••, ~ 

GODNA • LEWA =~~~==== 
O ·-go~inle Hl·ei . „Folwark"; J!lfllP.- Pdi. 

. \ 
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Kronilta Pi·atrkowa s·zk"len·1e· 'P·racowl n· .,·!J,o' ·w· ·budo·w·1an·· vc1·1' „c,a,~~tkor!O~::~~~~I~~~- i "' I i i . I I ; • i ;" • I • j • •· J ... 
Piotrków-Try;~1efo~1.13~~~ionów 16• 1. p: Pożyteczna a,kcia Ministerstwa Od udowy 

~&.n.J11li&1ir.acila czynna od godz. 8 - M1iinisterstw:o ©dbud>0wy prowadzi ak I nó całkowitt> uzup~lnlenie brakó\Y wśród kach szkolenfow~ch. W myśl poMylli 
1'6-ej bez przerwy ooia'dowej, w soboty cJę kursów rlol<sztakaj,ących ,dla 12 Zf:ł· za\nirlnwych lrnr:lr pra.cm:;nikÓ\\ budo- S!Zk()le11i·owej Min. ©rlhudoW~' do p:;:e· 
oo godz. 8 - 1'3-ej. · ~o<lów budowlanyqh. DQ obecnej chwili wlanych. Braki te'oblicza slę na 60.00,0 mysłu elektrntrchnkznego, szkl:ir„...:iegu 

Redaktor prz·.rj-mu1e codzienn-ie 0a· irnr~y te przes:ckoliły 8.000 ludzi·. W ro· pruwwników kwctlifikow;rnych. i malarskiego kier<1warw sąi w pier v-

godz. rn _ 16-ej:' ~u. bie_żą~ym akcja la obejmie 1?:000. I~· W, obecnej chwili na t.Preni~e <:<~leg~ szym rzędzie kobiety. „ 
I~OTifo c.ze.kowe redakdi „@.!@Su Pl<itr· r1z1. W ciągu czterech lat nasląiptc pówtFI kra.111. prowa<'lz.one są prnce w 57 osrn~I- 0środki szknkni 11 we orlhudo\VUJą ~' 

~ow.skiegQ" w I\(J:tn11nalmd Kasi.e ©sz- , . pierwszym rzęrlzi-e gmachv szkoine. W 

Wb,ędnoś'ci w Pi~oow~r. 425. ska z-a~ ,. , 0 1• em. •1 e c k ,. e g fi\ s. ad y s t·y ~~obit~~:~~~~;1ic.z~;; .. !~~~lt~1 \'~~-~cin·~;;~.~;; 
1 • • M 111 . U j kową. We W~J (e1 szkoląf'a się mlodzieZ 

O W·ln 2UHNll\ł L . . . 1 odbudowała 60 domow. Zaznaczyć nale-
~1'ątek, 29 S•ii&t.pai-a 1'94'7 1;. . ' ~dwlk leumen ełrrzymał 16 let Wllł·Zltnła ży, że w kadr•Jch 'llllodocianvch znajdu-

. S'ahi.f.l'J. Miesz.ka.niec Pi·otrknwa Lud.wik N\:u· nrnli n~hrn ~r porlleg!ych mu prncow11i• je się prZPWHhlic ,~Jetnt>nt wiejski -
~~n . narClrl.pw<i~d nkmier.kif'i, przed !16\\' - Pnlaków, hiJąc ich bez IJfiWDdU· sieroh: i rólskrolv. Na ::ikrję szkcilen;o
wyilfoehem wo.fny. zatrud!niClnr ny! w trzci110\\ ą laską, nie 1-\\ a7.a jąc na wiek, wą ,..Mm. ~.dhu_dowy uzvska!o w _frm ro· 
charah'Tf•f'l'Zf' tn;isiynh'lty k<Jh:-jowcg<> pa· (Jk<'.· i slanowisko, bH maHyni:--1ów i tQ-1.ku. oOO m>JiQnnw ;d•1 lych._ PJ?ny lTI\'1'"'-'.Y· 
rowowwnl Piotr.!ló\\·, Na pnrzl)tk11 wnj- hn111ikóvv". • I c~rne na rok Jf}48 prz~w1du1ą 600 milto· 

W~e t lefony 
l~-49 t!lr.zą<l Bw)}iecz.teństwa Publiczl'l. 
lł3-14 Powiatowa Kamenda M ® 
l\e-41 Mit::i&~i Komkrnriat M. ©. 

Ry, w l<>rótkim C'·7.rt·l'.ie. po. '\ kronenlu Pr7eznarzał ludzi ó<» pt·acy ponad i~h nnw_ zlotycb na a.keję szkolenia \adr ..._ 
wioj.!»k niemi~rki0h, Nennrnn z-1t.lo•!'it przy siły, hcz względu na wiC'k, skutklcm cze~ Dr;emyslu budowlanego w ramach Min. 
~~l'eż11oś'ć swą do 11;i rn'linwości ni0111i:ec- go sfarszy wiekiem rob{ltnil< Korbacz O" budowy. 1\@·7~ %raż ptJiama 

11·1'3 tlJbez,pieczalqia STJ'G'lecooa 
ll0-70 Szpihil $w, Tr6jcy 

P gotowie lekarskie: nocne telefony: 
f1-13 od 21 - 7 rano. W niecl;:ielę i <iwię 
iiłł dyiżur dziettlhy w szpitalu Sw. Trójcy. 

~e:i i z·air.r1z t·e.i z·aj"ąi .wrog\e cSbrnowi.;;ko ;r,marł z wye7erpanh1. Ne11man J.m~1·zał Równorzdnic 7. o~rndl<ami s„kolePkl· 
tifo N-arod11 i Pań$twri Poi~kiPg'Q. W rnz- leż l'<Jhnlników do nadillicrnej pr;wv pD- wymi '" f.erenif' p-rowa<lwnP. r-ą <lnk ztał 
mowach · z NiNI\>Cami, ni{' zważaj-ąc n;1 7.R gmlzin;.nni ~1117,h<"nyvmi, fl kird:-; Ul'li· cające budowlane kursy kore-oond.encv! 
obecność da\\·nyc.h kolflgćiw. rhwalH si~» lmvali ;rhirr, chqc irh ,,lrrrorvzo\vać, I ne przez .. Wici" i ~„n'trvle Nauko'''V~b 
:ż w 1939 roku, v< 11r1.<'\\'irhw:1niu \i·,cijnv SlrTela! z rewniweru. 7.a naic:lrnbniejsze Tnl:'rvtuci·j Rzemieślnirzn·h. · 
niemi-ee ko - pol"kie1·. dnlrnnYwa1 ';:,a\Jr;fri- pnE'\\ inirnitJ N0urna11 odhi~ral robotni· · · llllłlłllllllllilllllłllllłllllllllllllllllllrllłltllllllJllll!łlllll!!lll!!lllll!lllllll' 

ży .. poworiują·c jl(l<l Ro~o\\·em J;ata"trnfę·. kom pr<>mi.r·, grm:il ares?.towankm i wy
p1·()wadznn(-'go prz0z r,ir.hir fl()CiAgll. n" ~la11i('l11 rlo O~wiecimia. 

Kino .,Polonio" - Film .• W górach Jugri- raz 7.-e umyślnie s~·Hili! kilka kntl6w w p;1 Za zhrmlnie 1J~W•VŻ6ZE' Nc1111rn11 po-
!iaw11" - watki pcirtyz.anckie o )ugnsJ.awte 1'(1\1 OZHCh. SJ:.df' \\')·łrn7,y wRI 'lwa 11in11a-· !'ii)u·nii;t: rn"ial rlo f1d1:1011 kdr.i::ilnn"-ri są 
P:czatek se~insów o godz1nie 17.30 i il9,30.,wiść do Pol;i/q)v,-, 'IĄ-~Tr!Żaj;)I' "ię .. poi- '<lowPj i Safi Okregowv \\' Piotrko\\·J.e z 

KINA 

Kin(I .,Baityl<'' - Przepieknv film pt. „~·tl· skir świnie" i że mif':j"ce dln nich jC';;:t " u1L·irik111 l;1\\'l1iiró\Y 1 w \\·yni,l<ll ·rozprawy 
l<' ć pod goiym nii:;bem", Poc~atek seansow 0~wiecimit1 I w rlni11 20 sicrpniH 1947 rnkll <>karnl gn 
'V" dnl po dzednis. niedziele y swięta o go· NeLllTian .olrzy1rn1l ()h\'\VR·ff'l"-lwn R'lf'• 1 l1a riętnaście lat więzieuia z Ufrflbj praw 
dz.tnie łS-e; IB·ei i 20.ej. zy NiPmieckiej i \\' t\ tfl kl n:::i.;;if' ;;1 jnl puh1krn~Th i <>h ·'\'Rkl~l<irh nra\\' hono-

- 0 - !;lanowi:3kn kiernwnib p:łr.r 1w•17nwni \\. ro~">"'h 1ia zawąc, ora·z na przepadek 
yiurv G·P lu Pintrko\\·ie. Na tym sta11m"i5ku :•tnie calego je12·0 mienia. 

nzr dv711ntjt> :mteka D·rrt Fif.ipcr.aka 
w A'<l·eJ.ac·h 3-go Maja. 

ltt!lll/llllUllllifllllllllllllllllll!lllllllllllHll!lllUllllllllllllllllllOlllllllllllllll!lllllllllUlllllllllllll 

unntA1n1y tłt•łion sportowy 
Na c:rpel „Głos.u Pfohkow1klego" w •Pr<!• 

wie budowy stadionu sportoweg(I dla JClUbu 
„Goncordia" ob. Jan Kaleciński wpłacił 
ifo'bo z.to\ych na kon!-0 Nr 426 KKO w Piotr~ 
kowi". 

Oh. K.aledński Jan. wł.ośdc:let fCl'bryki 
Wód Go:t()Wyph w Piotrkowi!! Wl'IYWl1 ob. po• 
!!ła Cio:y:tr W•kiago do :Hotenltt dobrowolne! 
nUcny net powytny ee!, 

l)(I dnia d1:ie11lej11ll!eg:o wpłacono 37.DD_D._; 
:tloly.ch. • 

Kem unikat 
Komi.let Funrla~ii' Sztandaru dla V Ko 

łobrzes.kiego li.lulku Piechoty w Piofrko
Wi€ prosi lnstyh1t je i posZC'zególnych o
ry"·ateli. ktotzy nfrzyhlali Jistv dobro· 
wolnY,ch tifial' o Z\\ rot ly<'hże· i wpluce
mie zebranych kwef do Biinku. Zw. Sp-ó· 
łek Zarobkowych w Pio·trkowie, Plac 
I(~foiszkl Nr. 4. 

Sprostowanie 
W ń'l1m·erze 234 ,.G!o~u Piotrkowski~go" z 

i!h1fo 2fl sierpnia rb. omyłknwo zo.mJPe czono 
oal~;,;:enie no nazwfako Blal<.ik J::inino, które 
„;nno brzrninć Dzta!ok · Janinc - f.liotrk6w 
un1°wcićnfa zgubione dowody o$oblste. 

„ 

-=Jl DiJlo. zenla. drobneJ-
uuiewdni!! ~i<: skii1dzio11f! le9ltyniację 

słyżbową Nr. 1225 wvdaną przez DvrekcjP 
Poczt i Telegr;:iJów w Lodzi nn nazwisko Ta
deu&z Rozal'lsk\ - Karnie!isk. 

~ 

Pnflqń·ski Ech1·1ad - Piolrków 11niEważni,r 

-·-~-.~ ,. 

. p. t. 

„ Gło s Piotrkowskr~· 
dzleclont 

!iiif.«JOlch Czqtelnlhón1 · 

DO · WYGRANIA 
~ KOMPt.ETOW N-OWOWYUANYCH PODRĘCZ· 

NIKCW SZKOI.„NYCH NA Ż.l\DANĄ KLASĘ. 

J,OO NOWOWYDANYCH PODRĘCZNIKÓW. 
SZKOI,NYCH NA ŻĄDANĄ KLASĘ. 

naJeży "Wciąć w dniach od ~ ~l rpnia do 6 wrzesuia. 

Wypełnione kupou;y należy nlłklełć na jeden 

arJc:ttsi i złożyf ,, adn:iinlstracji „C:J.osu Piotrkowskie· 

go" - Piotrkfrw Tryb. ul. Legl.onów 16 do dnia S·go 

, 

f. 

-ł 
l 
I 

:a;iublnnv dowód osobisty i odcinek wymeldo wrzł'!śnła Hłn r. ł 

1 
wania z Wałbrzycha. 

W11~i11;wsld Zyg11funl zagnbll t...arlę reje· Rozlosowanie nagl'órl ""'"tąpł we wtorek, dnia 
stra~yjną wydaną we Włodawie. ł 
"'·'"' - „ . '" • . 9 wrześ-1a 1947 t. ~ , 

Zawitl'tlAmiam ~wą. kl\entelG. iż z oni em p • ł· 
. 16 ~!„qmia 1047 r. Wytwórnia mo111 ..,,...._ S 

Zdsl rze~111m 

ul. IJ•J{l<'i•ka Nr 6, lel. 10-l!ll 
·~,,.-..,. ........... ---.........,.. ... - ....,, bł lit;!__...._...,.,... , 

Odznacze ła 
11raeownlk6 ~1 Uhezpłeenhl i 

\V f.'C'h rlnlach l.1hrzriecz;:ilni;:i Spofea 
na 1v Pi{llrkowie obclwdziła nlef \"ała 
11roczvslość. · 

·W i;;1nr1chu l Thezpier18 lr1i Spnfennei 
odhyla si~ deko ni~ j;.i J\1·z\'Ż€m Zasługi 
prarnwnikciw 1r jż1:' instv~ucji, 

Zl~i!y Krzyż Zil:-,lugi otrnmał n11rze!
m lrh1rz lllw~p!r •:i:;ilni Spnfe· nej w 
Pia! J'l,nwir dr. Lasola Frn11dstl.'k i Sre
brny K rzvż Znslugi <lll'Z\ mali: ~in::. tra 
Pr7elo7o11a, kierownik ariteki Uiwzpie
C?.alnf Spokunej ,z Rarlom,k11 oh. tvsa· 
!(owski I kic1·ow11ik Oddziil łu oh, Szab.
lewski. 

Wp;io1·(lj o godd:11l~ 3·l'tJ po poli.1ifo!u 

dwóch 111'umnnyeh Ap1„w.::ów .:IJ !w:m!q au· 

1omotyc11ną dnJ!;onali nopctrln na 5póld.ide!nię 

Sptt~ywr:ów w ł.(umcl1 g~i. f;ęe2;11u. sabisra· 

jqc; róirie towary %1? ~p6łdzielnf, 

Sprawa lamp ulicznych 
Plo!rk6w nie nn!t>żv dt' miast, które 

z\P si~ l=:<Jsrndarzą. gdyż Zarz:irl HiPi::.ki 
i mieszkańc' rintrkowa maia l10d\1':i2 
rfohn•go ?"O"p.;idaro\\';:inlR, oraz utrzyma 
nia miasta w czystości. 

.[(~Jrlk oslarnio wldzinw barr1zn r~J
ważne hnikl w oś1vidleniu miasta 1 tn 
na c'°Hlralny{'.h ulirarh.. · 

Latem bylo Je.$Z-CZe pól biedy, alt: te· 
raz. gdy noroe są dluż.:ze h1ak ś vlatła 
da.le się nam moc110 we znaki. 

Bvfoby dobrze gdyby nasz Magistrat 
pomyś!rd również o oświetleniu przed
mieść,_ g<l:r ż poci tym względem tutaj 
jest najgorzej. Przypusz('za1ny, iż ią..3. 1 
szym życzeniom stanie się zadość. 

Jedna 7. mieszkanek m. Piotrkowa. 

lllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllJilł 
I/ 1Hiechnl się 

NIEUFNY. 

IJVvrhwr1. Woj. Komlt-'11 P?R w Łodzi Knmitet Redcl:cvlnv Red i Adm Łódź. Plotrkow~ko 86 lelefony, Redoldor Naczelny ?.),6.-14. Seł:r-e19ńot 254·21. Redal<ełe nocnci ti2;3l: 
~o~ ~ł0$2eń1 Plofr'imwśka 55 tel. 111.SO Konto PICO VU - 1505. Zokt Grat. Sp Wyd. „t6dzld Instytut Wy<;lownł~ . D-Qli n 
C!':NNIX ·oc OSZE!(l Wydawnictwa "Głosu R obotniczego„ w Łodzt W tekście: od l-100 m_m. zł. 50. 101-200 mm. zl 60, po~ śl• 
fp tekstem.: od 1-WO imra. z:ł 35_ l:Ql - 200 mlil. zl f.&, polłl'fżef zł 60. 1'tOb!łe za feCino et OWO: pO~'lkiwanfe tod:in l!l 20, h<mdJ.oWe ~ łtmze, ~ i 12.1'.Zedat) eł. 25,.. ~ d. 

· ~· pM.(:f'zł. Hl. Wcieaziei!ł i .... ~-... 

• 

t • I 
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PRZYGODY 
19ięciu ty.pk6w z 8anialuki 

tifł. „ T'U moiemy zostać dł11żej" 
P'ik ośwfa'Cłczył: „Bo k<)rałe 
Nłe są dzisi:fij tanl~''woałe." 

N.a &oliiktch ekr(ln~J.:,. 
. \ -
Jallie fttmy nli•icH1 

1jrz,y11y w ty111 sHenie 
W tych dniach odbyła się w Dyrekcji 

„F?I~u Po1fkie.go·: konferen~ja prasowa, na 
kto1;1 1ił7r. ~:ydz1ału Zagramcznego Toeplitz 
Zl!flO'Żllał żebra·nych z planem importu filmów 
z"agralolczn~h do Polski w sezonie 1947/48. 
W tym sezonie ma być sprowadzonych z 
zagranicy ogółem przeszło 150 fitmów, w tej 
liczbie ok. 60 amerykańskich, ok. 40 radziec
kich, ponaµ 20 angielskich, k.iłkanaście fran
'ils~ich oraz szereg innych. ~charakter tych 
fi~~w ~~st ?ardżo r~żn-~rod~ł!= · znajdują się 
ws7ód mch f11iny wo1enne, lilstoryczne, psy
c~ol~gic.zne, biograficzne, detekt~wne · itp. Jest 
w~~ó~ nich dużo głośnych lub cieszących się 
w1elk1m powodzeniem za granicą. 

Wśród filmów amerykańskich przewidzia
n~ jest sprowadzenie m. in. filmu „Madame 
Curie" - -o wielkiej uczonej polskiej Marii 
Cur~;;Sklodowskiej, ,,Stracony Week-end" -
nagrodzony na festivalu. w . C~nq.e!j,, „<;asa
bl:alł(!a"- - na'groda Akademii Filmowej USA, 
tł~kitna R~p'sodia" ~ z życ1a · 7:Jtanego kom· 
}"Mytora muzyki jazzowej Gerschwina, „Jale 
7:i:lona była moja dolina"• - według powie
ki Cronna w reżyserii Johna Forda „Mister 
Smith jedzie do Waszyngtonu" - ~eżyser.ii 
F. Carpa, „Gilda" - z Ritą Hayworth, „Swia
tło gazowe" - z Ingrid Bergman oraz , Pło
mień " Nowego Orleanu" - z - Marleną Ditrich . 

Produkcję radziecką reprezentują m. in . 
„Admirał Nachimow" - reżyseria Pudowkina, 
„Wiosna" z Orłową w roli głównej, _.Rodzina 
Artamonowych"- według powieści Gorkiego, 
„Lermontow" - z żvcla wielkiego poety ro
syjskiego, _.Krążownik Wareg" - z okresu 
wojny rosyjsko-japońskiej oraz „Dwaj pano
v,tle F" - z czasów pochodu Napoleona na 
Rosję w roku 1812. 

, Z filmów angielskich wybrano: .„Wielkie 
oczeki.wania" - wg. powieści Wickensa„ 
• ;Zwycięzcy stepu" - z życia australijskiego, 
,,Magiczne skrzypce" - z żyda Paganiniego, 
„Cezar i Kleopatra" - reźyserii Cordy, •• Pyg
malion", „Niepotrnebni odejdą", _.Sprawa ży
cia i śmierr!'', „Krótkie spotkanie" . l inne. 

Z filmów produkcji francuskiej mają być 
sprowadzone: „Bitwa o szyny" „Symfonia Pa
storalna", „Gorączka", •. Kulka łojowa'-', ;,Na
dzieja" . . „Volpone" oraz z dawnej produkcji 
„Pod dachami Paryża", Jej pierwszy bal" i 
szereg innych. 

Ponadto w planie Importowym figurują 
fi1my włoskie: „Rzym miasto otwarte"; , Czte 
rv kroki w chmurach'.', „Żyć w pokoju" 't in, 
Czeskie: ,,Ludzie beź skrzydeł", oraz „Jan 
Rohacz z Duben", szwedzkie: „Droga do nie
ba", · a nawet jeden film meksykański "Pepita 
tmen.ez". ·. 

~zynione są również starania w celu spro
wadzenia filmów „Mortsieur · Verdoux", ,Char 
le Chaplina'", „Milczenie jest zlotem" Claira 
oraz kreskówek Diney'a. 

#terwszę ~~!:!~n~8ze~r~1i~ członk6wj 
Koło Grodzkiego SL o"dbędzie się w Pią!ek w 

dniu 29 sle:ipnla br. w lokalu St.:onnk!wa 

Ludo\vego przy ul. Andrzeia Strugo 12 J qc

GŁOS Nr. 137 

Ze sportu 
- • f. ',J'_ . . ... . ..., 

Ptę·~!~z~ r'id wolny! 
zcy otworzyli sezon 

Wczoraj w hali / „, 
Wimy nastąpiło ot
warci!! sezo~µ pię
ściarsk·i~.O 1:-'e~kie
go Okręgowpgo Zwią 
zku BokSerskiego. w.: 
ringu oglądaliś'II!Y '-
dz·iewięć walk, z któ 
~ych ~Hka stało · na 
nilńłym jak na a..o· , · 
czątek sezO"nu poz.i~
mie. 

Pe:tf.,~O rodza, 
ju s~s~ą b'łt ~art 
lNi>~Wl;ldZiła. ~~~f:- ! 
dz.ił jeanak nie xa- . 
chwy,cił nas wczoraj. 
Widać po nuli dhlż-'· 
szy l>raJć trooin gu. 

. " 

Dobrae z-aprązen
towali s'ię ~,n!fiE!r w 
:w.li:J.ce ze S1~jai,ie.pi 
ora'z Stefani~~. ~to'- Jaslt6(a z~Y.-
ry st-oczył rów,n'b- ciezca Niewadziła. 
rz~ 'Y"<ii~.ę ż Ma- . 

równanych mni.ej więcej dwóch pierwszych 
rundach zwycięża na punkty, zdobywając du-
żą przewagę w ostatnim starciu. -

(Concordia) : 
W pie.rwszym star 

ciu Brzóska bije du
żo, ale nerwowo, 
ciosy jego są chao
tyczne nie mniej je
dnak duźo z nich 
siedzi. W zwarciach 
Brzóska jest wyraź
nie lep.szy. W dru
gim starciu Kamiir
ski idzie ciągle do 
zwarcia, unika dy
stansu i poprawia 
swój stan punktów. 
W trzecim starciu 
„G:iaipek" finiszlłje. 
Atakuje dolne par

.~urem. Walka 1ta w'ltbud.ziła na.iwięk-sze zain
tei-esowiii'fe n'a wi&~~ni. wym'k pr:zY,zna,jący 
zw~cięstwo . Mazuro;VJ WY.raźnie krzywdzi ·ste- Brzóska (C::oncordia) 
faniaka,_ ktory r;p!!aJ,m.n!~j zasł.t~ył na remis. . 

;, tie Brzóski z . dosko
ków, ale pod koniec 
nmdv Brzóska zoie
ra siły, przechodzi 
do kontrataku i w 
rezultacie wywalcza 

W rmgu walki sędz.iował dobrze ob. Czer- I wynik remisowy. 
nik. WAGA KOGUG:IA 

KANECKI (Zryw.)-CZARNECKI (ZjednoczoTte) · WAGA łvJRSZA 
STA·S-I~:K (~~~) - I~~~pIER (Zjednoczone) . 

qbaJ chłopcy ro&poczynają wa l kę odrazu W alk a ta stała na dużo słabszym poziomie 
n~ wymiaJJę cio.so~; Kargier poczynił bardzo aniżeli dwie po.przednie. Przede w.szystkim 
d.~e postępy. Bije czysto z obu rąk i przy- tempo jej było o wiele słabsze. Obaj bili 
~omnie kontruje. :ąrugie starcie jest widaw- mniej ale mooniej. Bardzo silny cios zade
nią zoa.ci~ej W.:f..!.!liany ciosów. W trzecim monstrował kilka razy Kanecki, ale technicz
stąrciu S'ta'.si.als:. fiiliizuje i w rezuitacie po wy nie ustępował swemu przeciwnikowi. Wadą 
l l! t;ll!l'il lll ' l"l'iii1fiiiilll •I ł . 11' 1 l'•l"I ł 'FI l'.l· M' f!llll l•l ·l .I f'l , l' I l l' l'l 11 I l.•ll"l"l I I l"llT'f''l ll l'l l' l lll:' l ' if! i l ''l'lil . l . l •·U:11:. 1·· 1 •: t;o1 •' &l' l ' l '~:'r'l' ' l l' ll' l lli' l' lll l ! 

Wyścig dookoła -Polski 

Kanecki.ego jest zbyt długie wyczekiwanie na 
cios. W każdym bądź razie jeźeli Kan'łcki bę· 
dzie trenował może być z niego dobry boks<?r. 
Tymczasem zwyciężył na punkty Czarnecki 
który miał nieco lepszą końcówkę. 

WAGA PIÓRKOWA 
BAGROWSKI (Victoria)-GUZOWSKI (Tęcza) 

Silniejszy fizycznie Bagromlci już od pier
wszej rundy nadziewa s-ię na przytomne kon· 
try Guzowskiego, które też nie są pozbawio
ne dynami.ki. Po jednej z Jakich kontr Bagro· 
wski w drugiej rundzie znala:!ł się na chwilę 
na deskach. Po dwóch rundach Bag-rowskl 
poddał się. 

WAGA LEK.KA 
MAZUR (Tęcza) - STEFANJAK (Victoria). 

Walka od pierwszej rundy porwała pubłic:r 
ność. Atak rozpoczął Mazur. Prze do przodu 
ale Stefaniak wkrótce stopuje go przytomny
mi 1 celnymi kontrami. Stefaniak doskonale 
utrzymuje dystans I ma tę wielką zaletę, że 
~ije z obu rąk nawet w chwili, gdy się cofa. 
Mazur pomimo, źe cały czas ata1kmje i Idzie 
do przodu, w pierwszej rundzie już krwawi. 
W trzecim starciu Stefaniak ma na-dal o wlele 
czvściejsze ciosy I częściej trafia , to też przv· 
znanie zwycięstwa Mazurowi publicznośl 
przyjmuje słusznie burzliwym protestem. 

W AGA SREDNIA 
TRZĘSOWSKI (Tęcza) - SCIBUT (Concoidia1 

T<rzęsowski od pierwszej rundy poluje na 
k. o. Zasypuje Scibuta lawiną ciosów, z !::tó
rych wiele jednak jest choaty<:z.nych. $cibut 
jednak chociaż fizycznie wyraźnie ustępuje 
„Misiowi" chwilami b. przytolll!Lie odgryza 
się . Zwyciężył na punkty Trzęsowskt 

WAGA SREDNIA 
WASIAK (Victoria) - MARKIEWICZ (Tęcza) 

Ponieważ Markiewicz jest juniorem walka 
nie była punktowana. Rozegrano tyilko jedni) 
rundę. 

WAGA Pół.<:'.IĘŻKA 
URZĘDOWICZ (Vie.) - SKROBIRANDA (T.). 'W ty1n sezonie Po mało ciekawej walce, przypominającej 

Obecnie bardzo dobrze by się stało, aby Wy- chwilami zapasy zwyciężył na punkty Urzę
ścig dookoła Polski zos tał przez PZK wzno- dowicz. 

Według uporczywych pogłosek, pochodzą
cych z kół zb'l iżonych do Polskiego Związku 
Kolarskiego, j~zcze w tym sezoni e czeka nas 
niecodzienna impreza kolarska „Tour de Po
logne" - wyścig dookoła Polski. 

wiony. WAGA <!IĘŻKA 
Trasa tego ]!lierwszego wyścigu ma wy!lo- 1 NIEWADZIŁ (ŁKS) - JASKÓŁA · (Tęcza). 

. . . ·. . . Pojedynek ten w sezonie. byłby niewatpli 
Przed wojną wyśc·ig i dookoła Polski cie

szyły si.ę u nas ogromn ą popula rno ~c i ą . P/,l:
niej wyeliminowały je z naszego K~ lend arzy
ka sportowego wyścigi Warsztrwa - Berli n. 

stc zaledwie 600 km, kto re kolarze będą mtcl! wi·e bardzo ci· k N' t- t N " .„ ·1· ·· ·• . . . e awy. 1es e y 1ewa-uz1 ni~ 

do pokonama w ciągu czte rech etapow: Kra-

1 
jest je·szcze w formie. Przez trzy starcia nie 

ków - Opole - Częstochowa - Łódź- War wykazał żadnej inicjatywy i w rezµltacie dał 
szawa. się wysoko WYPunjr.tować Jaskóle. 

I 
Przed nledzlel11ą bata#ią w Pradze 

wwwww ... ~ 

Czesi wystawili najsilniejszą reprezentację 
Dzi:iaj wyjeidż~ do Pragi P.ilka r.ska rer :e-1 skrzydle, pojedzie jeszcze drugi_ łodziani n , I Obronę swej bram.ki Czesi powierzyli Ho· 

zentaCJa Polski , ktora w mectz1elę na slacl:o- Włodarczyk, 1ako rezerwowy obronca, rakowi, na obronie grają·: Senecky i KO\lCOU· 
nie ,,Sparty" rozeg,ra dzi e)llią ie spotkanie r.1i ę- PRZECIWNICY POL AKÓW rek, na pomocy Lud!, Jira, Kalel. w ataku od 
dzypaństwowe z Czediosłowac ją. P.o meczu W ,śro dę 1!-Stalony równ ież został skład re- lewego skrzydła Zachar, Kopecky, Bic:an, Kou 
sparrinqowym v środę kapitan PZPN, pUt- prezentacji Czecho5łowacj i. Będzie on najsil- buła i Kvapil. 
Revman usta Hl _już ostateczny skład n-łsze j niejszy, na jaki stać w obecnej chwili na
jedcn,istki, który poda liśmy wcwraj. r1<1szym szych sąs i adów, a wiele na7.wisk jest zna 
CzytPlnikom. Dzisiaj dod3.my tylko , ż-e obok nych nie tylko u nas, ale na całym kontynen
Hogendorfa, który grać b ędzie na prawym cie. 
tUHUlllllOUłłłłllUUłltlłUłlllUUttlł ł UllłllłlłlłtHUlłłlltUllUłlllłllllllf1111'1 1ł l UU IUUłllłllłlUUllłłlłUUtl ł lllłl l l l llt l "łllłlllfłtllllltłllłltlllłlłłtU'llllU 

Dookota 1..;ą1 I Zebran'a KS Tramwa,arzy 
Uwaga widzewiacy ! w s obotę . dnia 30 bm. o godz. 16-tej, ze-

u t l · · t ł t . r· 
1 1 

' 'branie członków sekcji łowi eckiej w lokalu 
s a ony Jl.lZ zos a ermmarz m 1 ow·:' 1 I 

spotkań mistrzów s gru p drużvn A klaso w} '.h. :du bu przy ul. 11-go Li sto pada Nr 30. 
Przeds tawia się on następuj ąco: Z powodu ważności spraw w przede dnj u 

7.9. - Tarnovia - Legia Wa rszawa i Wi- sezonu myśliwskiego, stawienn ic two obow1ąz-
dzew - Ruch. kowe. \ 

21.9. - Legia W-wa - W irlzew i Legia ·
Ruc}\ 

28.~ . 
Lechia. 

5.10. 
dze-w.• 

Ruch - Legia W -wa i Ta rnovia-

Ruch - Tarnovia i Lechia - Wi-

19.10. - Legia W-wa - Lechia i Ruch -
~~~ / 

2.11. - Legia W-wa - Tarnovia i Ruch -
Widzęw. 

9.11. - Tarnovia - Ruch i Widzew -
Lechia. • 

16.tt. - Widzew - Legia W-wa i Ruch -
Lechia. 

25.11. - Legia W-wa - Ruch i Lechia -
Tamo via. 

30.11. - Lechia - Legia W-wa i Tarnóvia 
- Widzew. 

* 
W pi ątek , dnia 29 bm., Io znaczy dz_iś o 

go dzinie 19"-tej, tak że w lo kalu przy ul. I 1-go 
Listopada Nr 30 - zebranie członków sekcji 
kolarskiej. 

W związku z pr1" gotowaniem się do wy
jazdu na zawody w Kaliszu. stawienn ictwo o
bowiązkowe. 

KOMUNIKAT 
Kapitana Łódzkiego lwiątku Kolarskiego 

W n i edzielę, dnia 31 s ierpnia br. odbqdą 
się na torze w Kaliszu jubileuszowe wyścig i 
kolarskie, organ izowane z polecenia PZ Kol. 
przez Poznański Okr. Zw. Kalarski. 

Okręg Łódzk·i reprezentować będą dwie 
J u i r o m e c z drużyny. do składu których wyznaczam na-

stępujących zawodników; · 
Czechie Karlin-LKS Beka .Jerzego, Sałygę Teofila, Leśkiewicza 

UW AGA NA LUDLA I BIECANA 
' Na czoło tej jedenastki wybijają si ę le wy 

pomocnik Lud!. który brał uc).ział w pamięt
nym meczu Kontynent - Wielka Brytania, 
oraz stary i nternacjonał, Bican, grający na 
środku ataku 

Mecz sędziować będzie jeden z najlep
szych sędziów Holandii , Van der Meer . 

Od 5 X. do 30 XI. 
Finały mistrzostw Polski 

Polski Związek Piłki Nożnej ustalił już 

Kalenda rzyk rozgry wek finałowych o mistrzó
stwo Polski. Do fi~ału mają wejść mistrzowie 
trzech gmp rozgrywa jących boje o wejście 

do „Klasy Państwowej", a więc najprawdo
podobniej: Wisła, Cracovia i Warta. 

Kalendarzyk przedstawia s i'ę naslępu1ąco: 
5 października grają mistrz grupy I z :ni

slu Pm grupy IlI 
2 lis topada - mistrz grupy III 7 mistrzem 

9rupy II. 

9 lis topada - mist·l"7 grupy IJ z mistrzem 
grupv I. 

23 listopada - mistrz grupy II z mistrzem 
grupy m. 

30 listopada - mistrz grupy III z mistrzem 
grupy J 

-ai.r ·'.J'l7~~~-------------·-------
OGŁOSZENIE. 

cbin~e 19-ej 

Jerzego, Grzelaka Stanisława i Forysińskiego 

Polonia (Bytom) W Lodzi Kazimierza z KS Tramwajarzy. - Wojcieszka 
Nielada ucztę będą mieli w sobotę i nie- LudWika z DKS. - Wojciechowskiego Zdzi

dzielę zwolennicy piłki nożn ej . Obok bowiem sława z KP Zjednoczone. - Grynkiewicza 
wy_stępu drużyny czeski ej „Cechie Kaulin", Andrzeja z ŁKS - i Leśkiewicza Ludwika jnr. 

_:;___ przyjedzie również do Łodzi Polonia bytom- z Rl{S TUR Łódź i Stolarczyka Tadeusza z KS 
DYZURY APTEK~ ska, która w drugim dniu ma grać u nas z „Naprzód". 

Zarząd H;~i sk! w Łodzi - Wy.dział Motory 
Ąacj , wzywa właścicieli (ijisiadac'zy) pojaz
dów mechan!cznych. zarajAtrowanych po 1 
maja 1947 r. "'a nurp.eromi rejestracyjnymi 
A 2500C - 25999 i:lo zgłoszenia stę w Wydzia 
le Motoryzacji ul . Piotrkowska 64, z dowo• 
d arni wpłaty w celu odbioru tablic rejeetracyj 
nych . 

. . . . . Czechami. , Wszyscy zawodnicy zabiorą z so.bą sprzęt, 
Dzisiejsze} nocy dyźuru1ą na.stępujące aptek!: Przyjazd Polonii do Ładzi , ŁKS chce wyko- oraz ~oszulki klubowe. Zbiórka w pełnym 

Cymera (Wólczańska 37t. Bof3tsk 1ego 1i>ne1~1d 19) rzystać dozorgamzowani a jeszcze trzeciego przygot!\waniu do wyj azdu w sobo l ę o godz. 
Uniesiowskiego !Dąbrowska 24bJ, Eps~tajna f Plob·· 1 spotkania Polonia - ŁKS w poniedzialek . 15-tej n~ rlw"rcu ł.ódź - Kaliska. 
k~ska 225) ,. T-rawkowsk.!ei (Bf"2.auil;ka 561, P~wlu· Spo tkanie „Ceeh1e Karlin" - ~KS odbę· J Za. Z!lrząd: . 
~y.-ioza (Pomorsko 121· dzie się na boisku ł.KS-u jutro. K. Ta.r"-"vnsk1 - kapd"n 

~dź, cfoki 25 ::i!erpnia 1947 r. 
"I\ RZĄD MI.USX:l W ł.OJ)łl 

• 
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