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Ofensywa powstańców greckicJl 
O lk• . d. ..-- • • h • FI • nerala Markosa zwyciężą wojska rządu grec· sire wa I na prze m1esc1ac OIOCZODeJ or1- 1

1
kieg<?· pomimo ~01arów a~eryka?s~ch 1 do· 
radcow brytyjskich. Partsaltdes osw1adczył ko Py Rll!1mo pomocy Anglosaso· w - wo;ska· demo- respondentowi „News ChronU:Je„ że odpowie-• &•&I lJ · dzialność za obecną sytuację '!1 Grecji spada. 

k • • • f I • na Stany Zjednoczone. Przywodca EAM pod-ralyCZD8 ZWYClęZOJq aszys _OW kreślił, że organizacja ta zawsze dążxła do 
t ·• . . , • . • • . . „ . . _ pokojowego rozwiązania sprawy GreCJI. Ja~o .!. RZYM PAP. - Jak do•nos1 radrn woisk lac pamke. nie poda;ie za.dnyic;h w1adomo-1„News Chro~icle dono~i, ze s1~kreta~z ge~:-1 przykład powtórzył on udział EAM w rządzie 

Lld·emokratyicznych w Grecji, oddziały po- ści o wal·kach w tych reJonaah. Monar- rak~n~ EAMt·- 1k człon_ekt bmr~ DP~miteytcrf:s-g;arisa l Sofulisa. 
if ·st · • n.. d kt , • :1.. • • • ~ t · · c 1e1 par 11 omums yczne.i ~ • . 1 „ ~/W anoow .,,.&wa• zą a ywne operac1e C'u·isc1 grec"y s osu;i.a,. surnwe represJe Iides 100 ·nnych przywódców EAM znaj Korespondent „News Chrome e ostrzega, 
fPrzec1wkQ. "\~.ojs.ko1!1 .rza,idów_ym w całym d'o. lud1ności ws.i pod.ejrzanych ~- wspó!- dują ~;:z pod si~ną strażą na wyspie Cyrkos, że byłoby . poważnym nieszczęściem, gdyby 
~zeregu m~e!scow~~l. Odd_zi~ły demokr§! działanie z 'Y-0i<:.kam1 demo•krntycz,nyrn:. Partsalides i pozostali zesła\icy wyrażają zda- I obecne _zm~any w Gre~ji doprowadziły do 
'\\iYCZ!J.e zaię,y _n:11e;1·~cowosc1 !.a·noklad1, LONDYN PAP. Korespondent dziennika nie, że powstańcy greccy pod prZ6wodem ge- wzmocmema ~il reak~~Jnych. 

1 ~~m!is15a Dra z L! bgntis. W uo·b liz u E~ es Y .Jillilllllllllllllllllllłllllllllllll 111111111111111u11111u11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:i11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m11111111111111111111111111111111111111111111111 . .1111111111111111111111111111m111111111tt11111111111.111~ 
1;wo.J1Ska powstancze w dalszym -c1agu ~ "§ 
,prowadzą ofe.nsywę. w ciągu ostatnich § G lo 66 dl dz•e.-• 6"::B.l!l/OM .... „ Czutelników i dni powstańcy zidohyli wsie Stafilio, ~ 9 9 .§ a l!A .._.,. -;si'"" IW~ ~ 
,Gwssia. ĄeroI>ora, SU'l'tana oraz Terrio. § o Jł) 11 lk tl °'j 
I.:u•diność prz·e·c•ho·dz,i masowo na stron:~ § ·1e· ._ l i 
:Powstańców. W miejsc'O·wo·śoi Dimo•tihos § __ = 
~·ddzJały demokraty·czne w~aidziły. most ~ ~ 
k.oleJowy oraz zniszczyły k11lka ki.Jo.me- ~ ~ · s k l ~ 
ti-ów szyrn k()lejowych. Prócz tego woj· ~ k - lV ~ 
ska demokratyczne oknviają miasto fi-O· § on . ur,s z o n ~ 
rina. Walki trwają foiż na przed'!>oi::ich § ~ 
mia-sta. Rząd gre.cki, le1ka.iąc się wyw-0- § ~ 

i J V.Ż w jutrzejszym numerze szczegóły i pierwszy kupon i 
\11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111r11111111111111111111111111111111111111111111111111111mt111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111, 

p e y .ny 
wysłane;· przez ZSRR d r~a;dów USA i Wielk;.ej Brylan·i 

MOSKv\'A PAP. - A:gencja TASS p-0-1twem swych ambasl1dorów w Waszyng- prz!z nie rozmo~~ami w spraw~e r~izii 
dała pełny tekst noty, którą rząd radzie- tonie i Londynie rządom USA i Wielkie~ pozmmu produkcJt przemY.st&weJ w Niem 
cki przesłał w dniu 18 bm. za pośrednie- Brytanii w związku z prowadronym1 czech. • • 
-· ·- ---~·~"..;..., , -w= L- ----~--~· •• . · ='""""~~ · i Nota ma naste'Pujące brzm1e1nie: -

P I. e t ro N e n n ,· \li War z a w,· e I ~~~ą~?r~od~~~~i ~~o~~i·~iz:i\i ~:ie~p~l~~ li . ny ZJe•dnoczone 1 W1elk'ę Brytania pro
wadzq rozmowy w sprawie rewizji pla

WARSZA WA PAP. - O godz. 19.40 dnia j m~nistra pracy 1 or~ski społecznej tow Rnsm 1 nu poziomu produkdi przemysłowe! w 
26 sierpni.a przyb\li do. ·~varsz~~Y s~~lotem I ka, sekret?rza CI<W_ PPS mmlstra żeglu~i Ra- Niemclech, przyjętego 27 marca 1946 r. 

Po odpoczynku w Hercegowinie _ Polska pr~ewodn1c7.ący . V:Josk1e1 Parlll SoCJal1s.tycz- pack1ego i k•erown.ka wyd::ialu_ zagramcz~e- przez Sojuszniczą Radę K<rntroli oraz W 
ne1 Pietro Ncnm 1 sekretarz generalny le] par go CKW PPS, posła Dobrowolskiego. Przybyh · . t • . ·l d 

Brygada Mladzieżowa powraca z Jugosławii Iii _ Lelio Basso. również na lotnisko przedstawiciele amba.sady sprawie n .worzema speqa •neg-0 z.a.rzą'. 1l 
do kraju. Na ilustracji przecudny zakątek Na lotnisku oczekiwali gosc1 włoskich republiki włoskiej w Warszawie z ambasudo- dla Zagłębia Ruhry i w tym celu zarrne
bratniej Republiki Jugosłowiańskiej Baka Ko- przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej rem p. Ambroglio Donnini i pierwszym sekre- rzają zwołać konferencj~. trzech m~-
torska nad Adriatykiem. 1 nej w osobach przewodniczącego CKW PPS tarzem na czele ,J, carstw USA, Wi~kiej Brytan.i-i i frand1. 

™ • --™'"= Minister Bevin w swym przemówie:iiu 

Fr ncia musiała w 
I zaakceptować warunki przedstawione przez 

w dniu 4 sierpnia br. potwierd'ziił, że te
go rodzaju rozmowy toozą się mie,dzy 
USA i Wielk~. Brytanią. 

Rrad 0 a.dzie,cki uważa za konieczne 
zwrócić uwagę rządów USA i Wielldej 

USA W Londynie Bryta11·ii na fakt, że problemy związane z 
rewizja planu p(}ziornu produkcji przemy 

LONDYN. Jctk donosi agencja Reutera, roz-1 ciągnie za sobą pierw$zeństwa w odbudowie I formalnej zgody na ustal!rnie nowego pozio- sło"·ej w Nieniczil-Cf1. 1mdobnie ~ak utwc-
mowy między Stanai:ni Zjednocw'.1ymi, ~ie!- przemysłu. Zagłębia Ruhry przed własnymi mu przemysłu dla całości Niemiec, która to rzenie hlde.1tnś spec;ialne~o za;ziidu dla 
ką Brytamą 1 Francją w ;;pr~\~11? p~z1 on:u planami odbudowy francii lub innych krajów sprawa może być omawiana tylko drogą ro- Za~l~h-ia Ruliry dotycza Niemiec jako ca 
pr~. emysłu w. anglo-ume~~ka~s~ie1 si refie. Nie alianckich w Europie. I kowań czterech stron wraz ze Zw Radziec-, łości: wo-be-c c.zego decyz,ie w tyc. h spra.; rn1ec dopro\.\, adz1łv do ~ctsaamczeqo po1 ozu- F . · k dk 'l t · k' d · r • rl · b bierz ' Lon h 'ć 'ed • od te. mienia co do. ałównvch punktóu1: które byłv . ra~cia -: Ja po res ono ze s rony ~a~o dim: g Y~ w i_s·~~a'."zie r • z e s~ę w h • wac m-0gą zła.pa~,, J yme hza Nz'g ą ~z 
przedmiotem dyskusji. da3neJ - me· była wzywana do wyrazema yme ra a mnus.row spraw zagramcznyc . reclt mocars w 0 „upmacyc__ 1emcy • 

~~::~~~j:~~t~i~t~la-si~e~;~~r~~~~~a:~;aJ raó~ Debata W ·e, lndon.ez1·1· 
1) Francji\ zgodzi siq na niezwłoczne poda- · . 

nie do wiadomości zniłcznie podw„ższonego 
pozJomu J>rze!llysłu clla strefy i\nglo-~merykań j 
sh.iej. co stanowi{; ma „zasadniczv" krok na Wykretne posun· i·ęci.a Anolosa 50• w drndze do ekol1omicznej odbudowy Europy". • 'f fi • 

A) Francj'I otrzyma \\·zamian ogólnP zape
wnin11e, że ustalenie nowego poziomu nie po 

czas!e głosowan~a - Uplanowane „veto" Francji 

ff.tlcro\lcy podnoszą gło~ ę 
f-IAMBURG (o•hsł. \Vł.) - W mie.isco

wości LM11ii1cr poc.l tfamburgicm - na 
teren obozu pol•s.kiego wpadło w dniu 
"..:zoraiisL:y.111 f>OO 11ie1111·eckich policja;n
ttiw. którzy n:1 S·po.~r"ih hitlcrow•ski zgoni
li niie~'/,kaf1ców na p11J,vilrzc. hjj.:•;c ich 
pałka111i i kolba111i karabinó1,·. 1 1&tępnie 
_policjanci niemiec.::y dokonzl·i „rewizii" 
w obozie. zab;erając wsz~ stkie ruchomo
~ci należące do Polaków, 

NOWY JO!~K PAP. - Dlacze~o Stan~ I sek radziecki, wiedzac zreszta, że Frau· co do veta dał rz">,-d sodaHsty Ramadie
Zjednocznne, kt6re dotychcza~ wyraźni.: I cja zdosi Przeciwko 11iemu veto. ra. Powtarza sie hiSttoria z polityką ,,nie 
wypowiadały s.ię po stronie ł-Jolandii i Postępm~~ni~ ~rancli _Jest ~a;ne w t;bli~ interwencji" .uprawianą w stosunku do 
czyniły wszystko, by nie dopuścić d·o I czu sytu~cJ1 pol1.yc1;1!eJ w JeJ kol~nigch re1whlikl hisz.p-a1iski·ej przez socja!iste 
wkrocze•nia ONZ w spór indonez:yj.sko _ a zwłaszc~a. sy.tuac.1i, w I1!doch10ach. ę1u11'!a. Tragicz:n•?i kons.ekwencją tej po-
i , d 1 . 1 1 t Tak Franem iak 1 Belgia - głowny rzecz Im k1 było zwyC1~stwo franco. 
1oi:·n e;~(JI. g os~(}wa Y ym razem za nik Holandii na tere.nie ONZ - uczyniły · • · · · 
wmosk1em radZi1ecklm? Dlaczego Fran- wszvstko, abv zt•pobiec uiebezpfo~rne- LOND_YN PA~. Ze zrodeł md_onezyJ~k1ch de. 
cja złchła Pr·zeciw•ko niemu veto? mu dla nich preccdens~wi w 1mstaci za in I nosdzą, zef odcinały hJole.ndersk_1de,. kt?re bpro· 

• . • · • . . · • • ~ wa zą o ensywę na aw1e znaJ uią się o ec-Wo~ec, _zn~czneJ ~l}U!ar~iosc~ ONZ ~V tere~·.vania s1e Ri!' ~' nc~llJCCZClłSL~a sy nie w odległości 56 km na północ od Joggja· 
S11-0łeczenstw1e am~ry ~:1!1;-k~m, ~tan~ ZJe I tuaCJD. n .. a terenach k{l.!on;alnych, z~ ~to- I karty _ stolicy republiki _ oraz w odległo· 
ill1-0CZ{).!1C pragnąc dow1es~, ze me dązą do re - mimo taktyczne, mepodl~gło~Cl - ści 40 km na północny zachód od drugiego 
osłabienia Organizacji Narodów Zje.dno· uważaja oni również li!'die h(}lenjierskie. I punktu oporu wolsk reoublikańskicb - Seba• 
czonych, zdecydowały si~ PQ_prz~ wnio Charakterystyezne je.st. że dyreiktywy rakarty. ·-

' 
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Sijji'!iOWSkiizbi0°bO'ta dygnitarzy PSLu· 
1 

• • • Pan Mierzwa uchyla rqbka podziemnej spółki PSLu i Wl„'u 
KRA KÓW PAP. . W 11 dniu procesu przed r przeczytania haterlały, '. pochodzące z padzie~ rnwanej przez I sa<nację . -Zailllte.h>elowaJ11y w słvszał jak Kunce powiedział mu, ze ma•tę.rfol 

~dem stan~ł ~astępca sek~ętarza ge:iernlnego mia .. Os~arzony twi:rdzi, ie za trzecim razem tej sprawie ówczesny wicepremier Mikołaj- ten ma być przekaza,ny Mikołajczykowi. Do· 
~KW PSL ~ w1.cep.rzewo_dm<::zący. WOJ. zarzą~u pow1e~z1ał Kabat<>w1, aby 7:aprzestał kolpor- czyk potwier<iził rozkaz. Wtedy postanowio· pu.szca jednak, że lak bvło . 
PSL w Kr ak owie, oskarzony Mierzwa Stam- towama tego rodzaju matetjałów. Dalej oskar. n<> w zasa.dzie podporządkować się kierowni· Prok.: O.skarżony miał świadomość, że w 
sław. . , . . żony twierdzi ŻP. Kuncemu, który również ctwu AK. materiałach tych jest coś złego? 

Wyiasmema oska.rżanego ohejmują jego przyniósł mu materiały pochodzące z padzie· P.rok.: A więc z chwilą, kiedy Mikołajczyk Osk.: Tok, że to nielegalna bibuła. 
działalność polityczną w ruchu .ludowym, po-' mia, zapowiedriał, aby nigdy więcej nie nara potwierdził mzkaz, . wasze obiekcje przeciw· P.rok.: Dlaczego oskarżony nie rob1l Kaba• 
cząwszy od 1932 r. Wiele miejsca w swych ze żal zarówno jego osoby, jak i stronnictwa, ko sanacji odpadły? towi wymówek, który kilkakrotnie dawal mu 
znania~h poświęca on swej działalności pali· przynosząc tego rodzaju materiały . do lokalu Brok.: Oskarżony wypo·wiada się przeciw· materiały? . 
tycznej podczas okupacji w ~amach t. zw. ko. PSL. ko konstytucji 1935 r„ a czy wiadomo mu, Osk.: Do Kabata miałem zaufanie. 
misji porozumiewawczej stronnictw, podpo- , Głos zabiera prnkuirator, któ1ry jak s·twier- że Mikoł-a}czyk i jego współ•pra.cownicy do Oskarżony Mierzwa próbuje dalej wy k.a· 
rządlrnwnjących się rządowi londyńsk.iemt\ , to d-za, celem niedopuszczenia do kliszowania la•ta ..!1945 r. nie zgadzali się na alllttlowanie zać, żif dopiero w śledztwie zorientował się, 
znaczy Endecji, WRN, Stronnictwa Pracy i Lu prawdy hislo.rycznej i prostowania twierdzeń tej konstytucji? iż materiały Kabala miały charakter wywla· 
dowców. ·- oskarżonego, zadaje szereg pytań dotyczq- Odpowiedź brzmi, że osikai:żony nie mógł dowczy. 
' W toku wyjaśnień oskarżony twierdzi, że cych podstawowych zagadnień politycznych, znać.„ niuansów przeżyć emigracji. 
1 k 

· h · 1 Prokurator · cytuje wobec tęgo wyjątki z 
udowcy, wchodzący w skład komisji porozu- związanych z okresem okupacji, Pro .: Oska•rzony w srwyc zeznam:lc 1 ' ł · · d t d ·1 ómawianych materiałów, rozpozna!llych przez 

iniewawczej, nie chcieli dopuścić na stanowi· P<rokura,to<r: Jesli „bataliony chłopskie" s,pry_tnie rzuca msyin:uacie. co n me' o s e-
e d k · ź oskarżonego, jako ra,porty o rozmieszczeniu w 

ska cywilne ludzi , pochodzących z obozu sa-. st·wo rzono dla przeciwstaiwienia się za.macho- dz twa. zy o os arwnego wymus ano zez- d. r 1terenie. obsadzie i uzbrojeniu urzę ow i:Je'l· 
nacyjnego i kładli nacisk,' · aby organizacje wi sianu z prawa, to dlaczego podporządko- nania? 
w~jskow~ ;'' cz?sie ko?-spiracji nie , prowadziły wana je_ sa•nacyjnemu-.., kierownictwu Armii Osk.: Nie. . , . . ~i~~::st~a i;{. ~wi~~;\~ s.J~~f~~e ~1~!~~~~= 
dz1ałalnosc1 polltyczneJ. Kra.ioweJ? Prok.: W ten sposob owe lll$)('•nuacie po· . d' 0 t ·k . . t 

· • · · · „ o ik · tłu · · S · t t · · l · "1klą / ka ·ęi wyw1a owczy, - py· a p.ro uia or. 
Niestety ·- mow1 oskarzony - me moglls- . s amony . maczy, ze i ego tr0>nmc wo czy ac n~ ezy za zw „ prowo CJ : . . . . . , 

my przeciwstawić się w praktyce przedostawa n.ie u. stosun-kowało się pozy.tywnie do rozkazu I Następne .pytama dotyc.zą matenało"," 0-1 . Oskar~ony ~a~łama si~ tym, ze. !lle pr~y~0< 
11

iu się zarówno do administracji jak i na sta otrżym<mego w tym wzgiędzie, dominowały trzymanych od Kunceg?. Mie~·zwa za,;;ł':lnw się mma .sobie tresc1 raportow l ze me był sw.a· 
nowiska inspektorów i komenda~tów powiato.. bowi&m zasbrzezenia przeciwko AK jako kie: tym, iż. nie. uprzytamnw sobie wyrazn1e, czy dom ich charakte\l'u. _ 

::ifk.
1

:;:·rz:
0

:h~:;e:::hd:le:~:~l g:;n::~:~ i 2· 00 m·11. zł na budown··1ctw·o „ m·1e$Zkan1·owe. 
kpnali się, iż w administracji, a przede wszyst , 
kim w wojsku dzieją się rzeczy niehezpiecz- . 
ne, rozpoczęli tworzenie „batalionó'i.z. chłop· 
skich". .· uchwaliła Miejska Rada Narodowa w Lodzi 
Oskarżony Mierzwa mówił również na te

mat powsta11ia warszawskiego. Jak oświad
cza on grupa jego uważała termin powstania 
za nieodpowiedni, w związku z tym poseł 
Gr-uclziński zwracał się do ówczesnego dele-

W dniu wczorajszym odbyło się XI plenlH· 
ne posiedzenie Mh'!jskiej Rady Narodowej 
poci p.rzewodnictw€rń tow. Andrzejaka. 

mie 1 miliard 926 mil. 920 tys. zł. na wydzia· tych na 200 milionów zł. 
ly Zarządu Miejskiego, przedsiębiors·t-wa, bu· Plrojekit budże•tu zestal zatwierdzony na o~ 
dowructwo ·mieszkaniowe i sport góloną sumę 2 miliardy 26 milionów 62() tys. ;.ł. 

Na wniosek tow. Logi-Sowińskieqo przed· Szczegółowe sprawozdanie z wczorajsze!JC 

' gata rządu i otrzymał od niego zapewnienie , 
że powsta-nia nie będzie. Na 3 godziny przed 
wybuchem otrzymali oni wiadomość o termi· 
nie powstania, ustalonym na żądanie Bora-Ko 
morowskie90. 

Głównym punk·tem porząd!k.u dziennego
była sprawa uchwalenia planu inwes•tycyjne
qo Zarządu Mij. ejskię.go na rok 1948. 

stawiciela frakcji Polskiej Partii Robotniczej - posi·edzenia MRN podamy w numerze jutrzeJ 
podwyższóno sumę lłrze.znaczonq na bt1dow· szym. 
nictwo mieszkaniÓw'e ze 100 milionów zło-

Przechodząc następnie do omówienia swej 
działalności po zakończe11iu wojny, oskarżony 
usiłuje oczyścić się przed sądem z · zarzutu 
udziału w organizacji „NIE", za co w swoim 
C'Zasie wraz z Okulickim odpowiadał przed 
sądem w Moskwie. Oskarżony twie.rdzi, że po 
upadku powstania warszawskiego, wbrew je
go przekonaniom, forsowano na następcę Bo
ra-Komorowskiego - gen Okulickiego. Już po 
nominacji Okulickiego ,miało przyjść drogą 
kurierską od Mikołajczyka z Londynu ostue
ż.enie przed Ok ulickim. Niestety - mówi O· 

skarżony - ostrzeżenie to przyszło za późno 
bowiem kurier jechał drogą okrężną przez 
Wlocliy, a poza tym zostaJ: uprzednio odpo-
wiednio nastawiony , przez władze wo jskowe 
i przywiezione przez siebfe ostrzeżenie czę
ściowo zlekceważył. 
Oskarżony twierazi, ze po powrocie da· kra

ju, po uwolnieniu go w Moskwie, odczuwał 
wstyd, że ~kutkiem nieświadomości i błędów 
polityczny ch został aresztów-a.ny. 

Dalszy ciąg S>1'Ych wyjaśnień oskarżony p'o
święca omówieniu. sytuacji politycznej, towa. 
rzyszącej powstaniu PSL oraz stosunku stron· 
11ictwa swego do pozostaJ:yctt . part.ii politycz-
nych, a w szczególn.ości -do, 

0

PPR. Omawiając 
stawianie PSL'owi zarzuty współpracy z po-
dziemiem, oskarżony usiłuje złożyć to na 
karb tego, że strohnictwo jego nie był.o w 
stanie uchronić się od obąlenia rządu. Moja 
to wina - mówi oskiirżon:y - · że w czasie za 
targów i walki politycznej, gdy czujność mo
ja lld podziemie osłabła, dostałem parokrotnie 
nielegalne materiały. 

Oskarżony przyznaje, -że Kabat dwa-lub 
trzykrotnie przynosił mu do lokalu PSL do 

Preliminarz · p1-i:~wiqywał iąwestycje w su· 

OBWIE~SZCZENIE · 
o rełestracji męic:i;yzn, urod1:onych w r. 1930. 

Na zasadzie rut. art. 16 t l7 (l) ustawyj Łockt do zgtoszenia się osobiście w dniach 
z dnia 9.4 1938 roku o powszechnym obowią· nl<ż~j wskazanych w biurze Wydz!e!u W<ijsko· 
zku wojskowym (DzURP Nr 25, poz. 220) - wego - ulica Swiętokrzyska 15 w podwótzu, 
Zc:rrząd Miejski w Łodzi - Wydział Wojsko lewa ofi.oyna; IV piętro, pokój Nr 249, od 90· 
wy wzyw a wszys_tkich mężczyzn urodz~nyo1i dzfoy 8-13, cele~ wc1q;gntącia ie~ do rejt;· 
w 1930 roku, zamieszkałych na tereme m. stru poloorowych. · 

Plan stawiennictwa rocznika 1930 • 
Mę:i:czy~ni o nazwiskc;ich 
ro?'póceynają;cych i1lę n.11 

litery 
Dma !głoszenia 
gocłi:. a-13 

A, B. 1 w~emua w godzit1acl1 8-1:.' 

„ .. C. D, E, 2 
~ ~ • 3 " " • 

..... .... H, 1„ J, 1.· tł ' ""' 
„ 
ri· 

" " K, 5, E 
L, ł., 8 
M, 9 
N, D. 10 

" P, 11 
R, ta 
s, 13, ts 
T, l 16 
w. 17, 18 
Z, Ż, 19, 20 

Zgjasi:atący się winni prz~d!<~,wić dckume1iły, 
stwieidzająca ti>tsamość oaoby, datę l miej
sce urodzenia; miejsca :ramicnkanl.tr w kraju 
oraz wykształcenie. 

Osoby, które nie uczynlą zadość obowią.· 
. zkowi rejestracji w wy:i:naczony!I'. terminie 1' 

ŁcSdż, dnta 20 . sierpnia 1947 roku, ·' 
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„ „ 

" „ „ " „ „ 
" ..... " " 

" " ,, 
" 

„ 
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nis u~prąwledliwiq tego ,- będl'! kaume w 
trybie -adminifltr~cyjnym :!! mocy art. 170 pkt, 
a c:ytowll!nej ustawy aresmem do 2 miesię::y 
i gizywną do aa.ooo :eł. albq jednq z tych km. 

ZARZĄD MIEJSKI W ŁODZI 

OłUgi woienne W; Brytanii 
LONDYN PAP. - W Londynie ogłoszono 

listę wierz.y.tel1ności szterlingowych ró:!:nych. 
państw wobec Wielkiej Bryta•nii, powstałych 
wzeważnie z tytułu _dostaw towarowych i u· 
sług okazanych jej w czasie wojny. 

NajwJększym wie:rzyciel€m Anglii są In· 
die, którym należy się od niej 1.200 milionów 
funtów szterlingów, z· kolei idzie Egipt z 400 
milionami funtef>w1 szterlingów, Irlandia -
z 200 mil. funtów szterlingów i Austrialia z 
140 milionami funtów szterlingów. 

Z p-ośród państw, które znajdowały s!ę 
po<l okuipacją 11Jiemiecką największą sumę -
bo ' 40 .milionów funtów szlerlingów Anglia 
jest dłużna Norrwegii. Dwom państwom Ame· 

· ryki p-0·łudniowej - Brazylii i Urugyvajowi -
Anglia winna jest łącznie 85 milionów fun· 
tów .~zterllngów. 

KOMUNIKAT 
lomisii Kontroli PartvineJ w lodzi 
MKKP przy LK PPR zawiacl•atnia, iż 

w dniu 28.8.47 r. o godz. 14-tej odbędzie 
• się odprawa peł0011DOC11tików drtJle1n<ico· 

wycb Komisiji Konitrol1i Partwnej w lokalu 
ŁK PPR pr.ty ul. Sie.nk<iewicza 49a, <1-te 
»i.e,tro. 

Obecność ooowia,izkoiwa. L 

Miejska ·Komisja 
Koutrolł Partyjnej w L()cltl 

' 41 
Włoch z aiutomatem. Rozległy 
ły--.. i Deus nie roz.stając si·e, z 
ru111ął na dół. BYi martwy, 

się strz.a· 1 kryk> w tej cis·zv„„ Ale co? Nie wi-e
„Coltem". cl'Z:i~~· _ 1 t;c: ·b1ił10 na~·go ~·~·ze.;. ~raignął usty

&zec :1ak1s szmer. iak1s dzw1ę:k„. Ale te· 
gó nie hyło.„ \Vięc wciąż naisłu1chiwa'ł. Quel! podniósł się z ziemi i ro.zp:nczął 

na no'Vi'·O b.ie.g. kltóry stał si'f' właściwie 
wyścigiem ze śmiercią. K11,lle padały jak 
desz,cz. 
C,zuł, . że krew ma na twa-rzy. Z bólu 

·pękafa 111u głowa. Ną1g]-e ziauważył przed' 
soba ż.ołnierza w ci.emno b11C1,1zmvym 
grec·kirn ~irmndurne. Krzyikną:ł n-a cał,e ga·r 
dł·o: „J.n1giruzi! Tngiliz.i !" Widiz.iał, ja1k żoł· 
nienz pod-ni.ósł kara:bin. „Jin.g!izTI''-- znów 

Odezwa.ły , się gł,o.sy Wl10.chóiw. ·Deus I - Hv,rkay') Horkay ! - l)Oganiał An- krzy'.lrnął. Łzs kia1pały mu z oczu. Wk· 
~nów sztur·chnął Qu·eHa. w. p1ecy. Miał w 1 gilika wieśniak, cili:J,1gle1 bmą,c n&IJrzód. d'ział, te to pł.a·cze w nim żyicie, które 

, rięiku rewolwer, Gesfam1 l!lsHowia.ł wytłu· 1 - O key! - z t11u'dem o<l1p-0wiadał praiginie rabunku. 
maczyć QueU.owi, i'Ż ni·ema na•boi, Prtziez Qu.ell„ łe•d!wie· dy,sząc. - Ing.łiz1i! Inglizi! - powtarzał wdąż 
sekundę Qu-eJ:I się zastanowił. kieQ..y De- Deuis popychał lof.ni•k.a na1przód - tr.z.e potykając się w biegu i wyc.ila,1ga'j1ą1c rę· 
us zdą!ź.yl zaibrać rnwohver NitMlleksiso- ba był-0 śipieszyć, bo Włosi znajdowali ce do góry. Grek bie,gł mu na śpotkanie. 
wi i co właściwie z ni:m po•cz,n,ie, kiedy się tu·ż za nimi. Pocziut jak g-0 moc1no ch}'rydty czyj•eś 
he1dzie miał naboj1e. A\.e to trwał.o selmn- - J:forkay; lng'Jizi - cią;gle kf,zyc,z.ał rę1ce. Szalony ból oc1ez.wał się w oałym 
dę. Wycią<gnął i1e i dał wieśnia,kowj. De· Grek i lec.iał da1Lej. ciele. 
us blyskawiczmie i sprawnie nabił re- N:a·g:l~ .slwędł w Jbuk zialClzął - Ing;li\z'i!.„ - Zrn)w .Powie·dział: - Je 
wolwer. Q.uiell ze z.d!Zi'wieruiem skonstafo· w:s.~~na<c ~1ę •po skałaoh. QueJG chciał stem Ing;Hzi! - Je1szcze ra;z wyrzucił z 
'vał, ż·e umi1e fo . wbić nie gorzej od nie- poJ.sc_ za }e1go prz~kładem, ale wyiczu~, że· sieb.ie -te słowa i ja•k snoip, runął na -rer-
go. _ V~'fos1 go !1.amaca'lt. Strz1e:kuno wprnst do ł ce Grnka. · 

Ody Włosi wczę11'i zbliżać si·e,: d10 lasu me·g.o. Lec1a1ł oo tcłtU. P-0rk11ął się i upadł * 
Deus wycifl .. gnll'l/I: rękę., wskazudąic kieiru· na ziemdie. Usły\siza1 su1c'hy trza!$ rew-Ofl· Była cisza. A'bsohitna, martw,a cis~a. 
ne'k naprzód. Znów Pobiegli, chronią·c sie we,rowy>ch strz,ałó~r , L~1ą1c Qlbejr.za.ł S<ię Czasem ciisza tai w sob-ie jakieś !11ewy
mię..dzy drzewami, g:dy nama1cano ich se- dooko:ła. pews_ '.vSJJmał s1<ę; :vo skałach, o- raźne szmery. Ale bu było inaozed. Była 
darni CKM-ów. Zdą!żyili dobie.c 'do nie- sf\rizel1wuJ1ąt się. z .rte\':'i0!weru . . . Na.g·~'e Pp p-rostu ~wbow~ cisz,a, której niigdy 
wiel'ki e~o wą wo·zu, Qu·ell z.oba·czył, Jak do mego zlbl1za się ni~ wyobraizał so1b1e orize·d ty.in. I coś si<e 

{ 

Na·g\•e usłysz.ał szmer, kt6rego tak pira
grna,ł. Otworzył oczy. Nie rnzumiał 
g·dizi.e się zmdcliuje. Pami'efał grecl$:iego 
żołnierza, wybuchające Pociski, swój 
szalo•ny hje.g„„ 1 nic p·O'Za tvm. Wtem zo
baczył chleb. Cały stos chleba. czarnego 
grecki«~5W ravowca. Nie dowierzał włas
nym ocz,-0111 i pod111·ósł sie na kolanach. 

- Co t,o? - rzekł i zdziwił się. gdy 
u1słvszał własny głoR . . 

Kto-ś wszed'ł. Przez otwarte dr•zwi do· 
chod1ziły odgło;sy dalekiie·j kanona.rl'Y 

- Gdzie jestem? - z:aipytał QU'eJ.l. 
- lnigliz:i - usłyszał cz3nj'Ś gtos. Przy-

pu zczał, ż;e to Nitraleksis. Ale to był ja 
ki•ś mały Grek. ulbranv w ciemno brąz.13-
wy m'U'ndur. NitiraAeksis miał zaws;ze gra 
natowy mundur, pod<Oihny do angielskie
go. 

Jesziczie k.ltoś wszedł, uibrany w pł.acszcz 
i c·z:apkę z dasz.kiem. 

- Ock11ął się pan nareszcie? - usły
szał łHJJlartą angiel~wzytnłl„ 

- . Tak - od!powie·diział. - Ale co to 
W'szys t-k-0 Z'l1a·czy? 

- Może pan być teraz ·~pokojny. 
brzmiała odpQwiedź. 

(D. c;· n.) 

\ J 
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-lł'izerqneh czlou;ieha niepoczciu;eqo -
c oraj i · dz1ś kondotiera reakcji 

Barona Andersa sprawy i sprawki 
Takiego to „watażkę", aferzystę i kariero-, niezliczone cierpienia polskich żołnierzy-tula

wicza, pozbawionego w życiu osobistym 1 pu- czy. obałamuconych zbrodniczą, antynarodo
blicznym wszelkich skrupułów moralny~h. o- wą propagandą. Jaki „wódz", tacy i jego kra
brała sobie za patrona śniąca o „odwecie" jawi „podziemni" mołojcy, związani „brater
reakcja polska, nie bacząc na to, że ten pa- sti.vem broni" z partią p. Mikołajczyka. Wszy
tron ma na sumieniu tysiąte mordów brato- scy jednako dobrzy w tym zespole. Wart Pac 
bójczyć'h. popełnionych przez jego „podko- pałaca, a pałac Paca. 
mendnych w kraju, że ma też na sumieniu Bolesław Dudziński 

-Niedziela przy 

Str. 8 

Jazda na nartach wodnych daje niecodzienne 
rozkosze i emocje. 

pracy 

tlekroć. przed sądami Rzeczypospolitej to
czą się proc~sy organizacyj i ludzi. oskarżo
nych o terre~ b:ratobójczy. dywersję, czy 
szpiegostwo. zawsze wypływa na przewodz.ie 
sądowym nazwisko gen. Andersa, jako szefa 
tych ośrodków zagranicznych, które przestęp
com w kraju udzielają instrukcyj, zachęty i 
pieniędzy. Jeden z wybitnych działaczy ślą
skich, dobry i rozumny patriota - wicewoje
woda, Arka-Bożek określił swego czasu An
dersa pogardliwym, lecz słusznym mianem 
„watażki". Zasłużony wojskowy, dobrze 'Zna
jący sprawy emigracyjne - gen. Paszkiewicz 
scharakteryzował niedawno w Sejmie Ander
S3., jako niedoszłego zabójcę gen. Sikorskiego. 
Ten to skomprom!towany po wielekroć osob
nik, nie tracąc kawaleryjskiej fantazji szar
ZUJe obecnie na s+anowisko emigracyjnego 
„prezydenta" i liczy. że przy pomocy odda
nej mu kliki celu swego dopnie, co zresztą 

byłoby dla nas rzeczą zupełnie obojętną. 

Sztab fab ryki poznaje stan maszyn 

Opublikowane ostatnio w prasie krajowej 
ł zagranicznej materiały dorzucają sporo inte
resujących szczegółów, . dotyczących przeszło
ści i teraźniejszości glDśnego kondotiera mię
dzynarodowej reakcji. Anders, a właściwie 
von Andersen urodził się jako syn nadbał
tyckiego barona, wyznania protestancki-~go. 

Służąc jeszcze w armii carskiej, Anders do
szedł do trafnego wniosku, że jego kariera 
wojskowa będzie lepsza l szybsza,~jeśli przyj
mie prawosławie, co też bez długich wahuń 
uczvnił. 

Ale „wódz" polskiej reakcji wyzna.nia 
prawosławnego - to jakoś jedno z drngim 
nie bardzo licu je. Więc już jako szef II Kor
pusu, przebywając we Włoszech przechodzi 
Anders na - katolicyzm. Trzeba jednak pe
cha, że pan generał. będąr mężczvzną jeszcze 
nie starszym i pełnvm mę•kiego wigoru, zapa
łał uczuciem ku pewnej aktorce i w zwią-zku 

'z 1.vm wszcza.ł starania o rozwód. Ponieważ 
p.~awa s::!a dość opornie, a Mmiętnemu ko
Tnnkowi było dość śpieszno, uznał, że bę

d:::e najlepiej, jeśli powróci do wyznania -
protestanckiego, w ten bowiem sposób uzyska 
rozwód łatwiej„. Taki handel wierzeniami re
ligijnymi. dla czysto osob;stych, materialnych 
celów, musi budzić obrzvdzenie nawet w czło
wieku najbardziej obojętnym wobec spraw te
go rodzaju. 

Niezależnie od swych romantycznych przy 
gód, baron /. nders ma dużo życiowego sprytu 
i żyłkę prawdziwego kombinatora. Swiad~zy 
o tym rąport b. adiutanta Andersa - rtm. 
Jerzego Klimkowskiego, złożony w r. 1943 na 
ręce ówczesnego Naczelnego Wodza - gen. 
Sosnkowskiego . Oto parę z pośr<'>d zarzutów, 
zawartych w tym raporcie: 

„Personalnik" Senkowiak. 

Gdy mnie towarzysze z PZPB Nr 21 z.dpro
sili w niedzielę do fabryki, byłam pewna, że 
zastanę ich przy uprzątaniu gruzów. Ujrza
łam jednak coś zupełnie innego! 84 krosna w 
ruchu. Dyrektor naczelny, tow. Orczykowski, 
tłumaczy mi przyczyny tego niezwykłego zja
wiska. 

- Wykonaliśmy w sierpniu tylko 84 pro
cent zaplanowanej produkcji. Mieliśmy po
żar - to nam pokrzyżowało szyki. 

Dyrektor techniczny, ob. Brauner wyjaśnia 
dodatkowo: 

„Przy krosnach jeste~my dziś prawie sami 
,.oficerowie", przepracujemy osiem godzin i 
zbadamy dokładnie wszelkie dolegliwości i u
sterki produkcji. 

Tkalnia przedstawia sobą niecodzienny wi
d-Ok: nad .krosnami pochyleni są dyrektora .vie, 
kierownicy. majstrowie, biuralistki. Przytła
czająca większość z nich nigdy dotychczas z 
krosnem nie miała do czynienia, ale jakoś so
bie radzą", 

Dyrektor techniczny jest w sytuacji uprzy
wilejowanej; zaczął on swą karierę wlók'.en
niczą od zwykłego tkacza. Wprawdzie 15 lat 
już nie pracuje przy krosnach, ale „czwórka" 
jego aż furczy pod umiejętną ręką. Dobrze 
radzi sobie „personalnik", tow. Senkowiak, 
tylko z przeciąganiem nitek ma kłopot. 

- Ten, to w minu kę przeciągnie, a u mnie 
trwa 8 - 10 minut - mówi, wskazując na I 
majstra o~. Zycha. 

.4. w·i ęc gen. Anders - jak melduje KJim- -=~ 
:.t~ ~~ 

-~· ~~;ti).~ 
,,..,_.,,.,.,~('--.;.;;:. 

kowski -
1) Systematycznie kradł pieniądze rządo

we i kupował za nie złote papierośni
ce, złote pudełka i złote monety; 

2) przekazywał pieniądze rządowe 11a 
swoje własne konto do banków za
~ranicznych, używając je na prywat
ne cele; 

~) w czasie gdy ludzie cierpieli głód w 
Taszkencie, kupował od nich złote 
pierścionki, dolary itp.; 

i) wydał na swoje przyjaciółki ok. 2.000 
f. szt. z .funduszu rządowego-itd. itd. 

Zamiast ·komentarza dodamy tylko, że gen. 

Pogorzelcy PZPB Nr 21 chcą wy konać plan za wszelka cenę 
Ten ostatni nie chowa swej mądrości dla 

siebie samego: to temu. to owemu przeciąg
nie nitkę, to tu, to tam wygrzebie nieszczę
śliwie wbite czółenko. 

- To nasze „pogotowie ratunkowe" - rnó 
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 
się ślusarze, stolarze, magazynier, .,kupiec" 
(tak nazywają tu potocznie kierownika zaku· 
pów). 

Tow. Królasik tak zagłębił się w robotę, 
że świata nie widzi dokoła siebie. 

- Czy pracowaliście kiedy, towarzy::;zu, 
przy krosnach? · 

- Gdzie tam, jestem świetlicowy. 
-A przed wojną coście robili? 
-W więzieniach siedziałem. Więzień µ0li-

tycznv - to był mój fach. 
Kilku młodych chłopców w uczniowskich 

czapkach z powagą chodzi koło krosien. 
Ci - to pewnie tkacze-uczniowie; myślę 

sobie. Ale gdzie tam, znów omyłka: t.o są 
przewlekacze i uczniowie fabrycznej szkoły 
włókienniczej, przewodniczący i członkowie 
fabrycznego koła ZWM. 

Pewna siebie uwija się przy swej „czwór
ce" młoda biuralistka, ob. Jędrzejczakówna. 
.Była przedtem tkaczką, więc krosno dla niej 
nie nowina. 

Tkacze-amatorzy spod oka zerkają na 
swych sąsiadów: 

- Ale ten Brauner „trzepie", a majster 
Sienkiewicz - kiedy on już miał 46 tysięcy
padają uwagi. 

Majster ob. Walczak miał pecha: pod swą 
opiekę dostał dwóch ślusarzy i jedną biu>d
listkę; niewiele czasu zostaje mu dla wła
snych krosien. 

Lecz oto już dobiega godzina druga. Ro-

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

- O, Fijałek zrobił 142,2 procent! 
Majster-rekordzista usprawiedliwia się. 

Spóźniłem się o pół godziny i siedem 
papierosów wypaliłem w czasie pracy. 

. Kierownik tkalni, tow. Pilch, stary facho• 
wiec - bardzo poważnie traktuje tkaczy-arna• 
torów .. Pewnie, że te kilkaset metrów, które 
dziś zeszły z krosien nie uratuje ich sierpnio
wego planu; pomóc tu może jedynie codzien• 
ny, nieustanny 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 jesz
cze brakuje do planu. A gdy się zna swe bra
ki, to o wiele łatwiej je pokonać. Dużo pod 
tym względem dał dzisiejszy dzień niedzieiny. 
,.Oficerowie" fabryczni, pracując przez osieir. 
godzin, jako zwykli żołnierze mieli możność 
o wiele lepiej poznać wady i zalety każdej 
maszyny, aniżeli codzień w ciągu tylko kilku 
minut obserwacji. Jak lekarz przy chorym, 
dyr. techniczny stawia diagnozę swoich czte· 
rech krosien: „Na „RK 100" trzeba dać więcej 
tłuszczu, trzeba robić luźniej". 

Tkacze majstrowi stwierdzają: „Trzeba 
zwrócić uwagę przewijaczkom - niedoprzęd 
bardz-0 utrudnia robotę", 

- Musimy gruntownie poznać wszystkie 
przyczyny, które utrudniają nam realiza:::ją 
planu - stwierdza dyr. naczelny, tow. Orczv· 
kowski. Przyda się częściej przeprowadzać 
takie „lekarskie badania", 

Sądzimy, że takie badanie przydałoby się 
I w innych firmach. Dlatego uważamy, ie 
pracownicy PZPB Nr 21 osiągnęli dziś przy 
krosnach o wiele więcej, niż kilkaset metrów 
tkanin. Zdobyli doświadczenie, które zarówno 
im samym, jak też 1 innym na pewno wyidz1e 
na dobre. H. W. 

Sosnkowski żadnej sprawy z tego osarżenia 
Andersowi w sądzie generalskim nie wyto
czył fbyłaby to zbyt nieprzyjemna histo:ia), 
ale -- i rtm. Klimkowskiemu nie wytoczono Gospodarz podwórzowy, Swietlicowy, Królasik Biuralistka Jędrzejcza· „Pogotowie ratunkowe", Dyrektor techniczny, ob. 

kówna, czlonkini ZWM majster, Zych Roman Brauner Adolf sprawy o fałszywe oskarżenie, czy ob. Kubiak oszczi.~r- 11_...1111111JR1m1111-1111 
stwo, co powinno było nastąpić w wyniku 1111 1111-1111-1111~1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111~1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-~ 

tax niezwykłego meldunku. 
Romanse z aktorkami i handel zlotem nie 

wypełniają iednak całkowicie życia dzieln ·?mu 
wojakowi. Zajmuje się on - jak wiemy -
również „wielką polityką", która polega ak
tualnie na okazywaniu - miarę posiadanych 
możno:ici - pomocy i poparcia ruchom faszy
stowskim w różnych krajach Europy. Wła
śn:e, w związku z wykryciem we Francji soi
sku antyrepublilrnń oldego, prasa francuska 'o
gło :; la informarje o udziale organizacyj 11n
dersow~ldch w projektowanym zamachu. O
kazuje się, że andersowcy za pomnrą specj1l
nej kn JTJńrki łączności pod nazwą „F. 2" utrzy
muj~ ścisłe kontakty z faszystami i kollahnra
cjonistami francuskiJTJi, zaś Anders miał do
starczyć „oddziałów szturmowych" dla cetów 
spiskp . Działalnością „F. 2" kieruje syn b. dy
plomaty - Morawski, a działiilność ta ro?:::ą
ga się n11 calą Francję i strefę okupacji fran
cuskiej w Niemrzerh. Oknzuje się dalej, :ż. e 
jedPn z qiównych uczestników spisku, gen. 
de L'l rminat, odbywał z Andersem narady w 
Ni.cei, gcl7.i" znajduje się andersowski „szt11b", 
złożony_ z 6?. nfirerów. Znaczna czę,ść broni po 
demnhil1 ?.~ r:p Korpusu And„rsa przewieziona 
zostab niPl egą lnie do Francji i tu „z11rezer-' 
wo wana" w P'Jdz 'p mny ch składarh dla użytku 
fa ;;~yGtów fr.1nru•kirh. 

Pn171 j,1my inP szczegó ły tej aferv. sąr! 111c 
że porJ1p1e I' •i.0i ll '!jzu pe ł:1i P j w ''l·1rną cll ·l 
wy '. 1v etlen!'l rn!° jak" od:;i yw a w Wil'ttn Kac:h 
po \• o jenr. 0 Eu upy wielki ,.wódz" i „oolifyk '. 
- baron Ande rsen-Ander5 

I 

W Rogach i w Rudzie , 

Troska o zdroWie dzieci robotniczych 
Tuż za Łodzią, w liściasta-iglastym lesie 

w Rogach, zdala od kurzu fal:rycznego roz
brzmiewają wesołe głosy dzie:!ięce. 

Przepojone zapachem śwkrków powie
trze, smaczne odżywianie, staranna opie
ka - oto doskonałe warunki, jakie zaofia
rowało R.T.P.D. około setce dzieci łódzkich 
w wieku przedszkolnym. 

Przed wojną istniał zakorzeniony i ni 
czym nieusprawiedliwiony przesąd, że 3 i 
4-latki nie nadają się jeszcze do rozłącze
nia nawet na miesiąc z matką, że są za ma
leńkie, aby dały sobie radę ;JOZa domem. 
Dzisiejsza medycyna i pedagogika wycho
dzą z całkiem innego założenia Twierd·lą, 
że pobył takich dz1eci, nawet małych, nie!yl· 
ko im nie szkodzi, ale przeriwnie dająC' 

gwarancję zdrnwia przyzwyczaja jedno
cześnie do dyscypliny, UC'ZY współżyć z 
gromadą, wyrabiając w ten spo<::ób eechy 
społeczne . Z tvch wszystkich wzgledów ko
lonie w Rogach :.peiniaią po ;~yteC'zną rolt; 
i Lyłoby rzeczą bardzo pożądaną, aby .i')-

• 

szło do skutku będą,ce dopiero w projekcie 
zamierzenie przedłużenia kolonii na mies. 
wrzesień. 

* 
* 

Inaczej jest w Rudzie. 
Tu na słonecznych ogromnych tarasach 

odpoczywają dzieci coprawda jeszcze nie 
chore, ale pochodzące Ż kontaktów gruźli
czych. Zabrać je szybko z domu, gdz-iie by
ła, albo jest obecnie gruźlica, to stanowiło 
najpierwsze zadanie. Zaś ożywcze powie
trze, 3-godzinne leżakowanie, leczenie sa
natoryjne, forsowne ale mądre odźywianie 
dopełnią reszty. Te kilkadziesiąt dzieci, . 
które widzieliśmy w Rudzie, powróci do 
Łodzi z pewnością w dobrej kondycji fizy
C'Znej, z zapasem nowych sił i energii. 

Dwa odwiedzone przez nas ośrodki do
kumentują wielki wkład pracy i dobrej 
woli, jaki poświęca łódzki oddział RTPD 
doniosłej sprawie zdrowia dzieci robotn1-
czych. 

STAŁY CZYTELNIK „GŁOSU ROBOTNICZE. 
GO", Kolporter Fabryczny ~br. Obuwia Nr. 
1. M. Nowotki 100. Mamy nadzieję, że w mię
dzyczasie udało się Wam ów nieszczęśliwy 
meldunek załatwić. Zgadzamy się z Wami, że 
nie wolno członkowi Komitetu Doll' wego u· 
chylać się od ciqżqcycr na nim obowiązków 
t przerzucać na zainteresowanego pelenta 
konieczność dopełniRnia wszelkich formalno
ści meldunkowych. Niepotrzebne mitreżenie 

i marnowanie czasu, na które zostallścfe na• 
rażeni przy załatwieniu tych formalności wy

nikło ze złego zorgantzowania pracy komite
tu domowego Pow!nn!ści~ tt? sprawę poruszyć 
na zebraniu lokatorsk·m i usprawnić dzlala· 
nie tego komitetu , 

Dziś na skutek niewłaśclwerio podejścia 
do załatwfanej sprawy przez npnwa.;nionego 
do działania <::o:łonka kom itetu Wy stroclltś· 

cie wtele cenn-=:go czasu Następnym razem w 
podobnej sytuacji zna l e źć się może tnnv mie
i;;zkan!ec Waszego domu 



,' 
c _ i t L & o • 

GŁOS 

, . a··ac:j.a dobrej woli o· z a ze 

roczny bądz1e wvkonanf I 
PPR i PPS w P ZPB Nr. ł 
tł'ilłll'Y pian, Jest nqs tr:;iy ty6iqce członków 
P.Pił l 'PfłS, Oo tneci rąbotntlf to pqtJYjniak. 
r~fl~my l!!OfW<lĆ :;ie SQ~q oałq zołogę" 

Zab!a'u:il1 c;iros t~Cliie I inni towarzysz1t. 
---- - 4( , .... 

ii ~ 

Piękne widoki. 

, -
Jednomyślnie zostqło przyjeta konkretna 

rezolucjQ, k16rq towi:Jrzysze postanowili wy· 
konać prcrldycimfo na wszystkich nddzł<:rłaoh 
zakłac16w. B. 8eatus 

Ol, co to?: t>rędko z powrotem! 

''' • 
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za ofiar ą · racę 

Uratowany! 



GŁOS KUTNOWSKI Str. Ei 

Kredyty ila akcie siewną 
Nadchodzi jesie11. ·Wieś przystępuje do ran zadanych przez wojnę lub przez klę spodarstw , chło·pskioh na ziemiach\ daw· 

akcji siew~~j . . o<l )ej w'yników w znaF- ski Ż\wi-ołowe. nych
7
na okres nadchodzącej jesieni. 

nym stoprnu żalezy stan rynku apro\VP Aby dopomóc rolnikom do obsiania Z tej sumy I OO milior.ów zloty-eh prze 
zacyjnego \\' /Qku przyszłym. Wielu ml - pól, Komitet Ekonomiczny Rady Mini· znacza si·ę na średnioterminowy k-redyt 
ników znajduje się wciąż jeszae w trud 

1 

strów na \\'niosek lvUnistra Rolnictwa bankowy, p1atny w ciągu trzech Jat. a 
nej sytua.cji. . Ni~Móre ?owie.m ter~~y i Refo1:1:n R?lnych uch\\'alił uruchpmienie 200 milkinów złotych na krótkot~rmino· 
naszego kra3u me zagoily calkow1C1e 300 m1honow złotych kredytu dla go- wy kredyt hankowy płatny ód 9 do I Ą 

ro ni. ka K t · mie-si~cy. m u na Zda· r • • dk. Największa pom(]c zosfani.e udzielon1 
I • • ze n I a I wy pa . . . I :\'Ojewództwnm, \V których znajdują się 

Komu .win_ sau1emv Hf l10C'·' z 22 11a 23 n1·e,znan1' .cn1·a\""·" d . I . z· d . \ k t. zw. tereny przyczc)łkowe: rzeszowskie VI J - "t' ·n..J zie 111lę JC noczerne, w CZ/111 f!)rzesz ·0-
1 _, Ciwartek, 28 sierpnia 1947 r. dostali się do stajni i skradli konia na dzila im milicja. . mu i kieleckiemu oraz wo_jewództwu 
I A' !ugustyna. \ szkodę ohywa'telki Anieli Frontczak za- * • * w~rs7~wskiemu, gdzie lu{/ność wiejska 

....-- o -- mieszkalej we wsi Dąbkowice gm. Sójki. Smt1tni0 skończyła się wes(lta libacja. llC1'"rpiala najwięcej w czasie te.o-orocz-

Telefony * * * {dórą wyprnwiał ob. Alcl5sander Wojta· nej PQ"N<· ilt:i. Woi·e\~· órlztwo wars:awskie 
Trzej złodzieje dostali się w n<icy z 21 siak w resfamacji Sni>E'd;r,i.ko\Y.czldego otrzyma .55 milionów kredytu krótkoter 

na 22 do zagfQcly ob. Jana Dęb~kiego za przy ulicy 3 Maja. Nad ran0m ob. Woj- miri•.iwegD, a kre<lytu średnioterminowe 
mieszka'!.ego w o~a<lzie Dąbrowke, gm. tasiak sp.o trz-cgl, ż,e brnk mu w purtft'- i,:.·,-> 16. !OO.OOO zlotych„ 

»,·; ow. Kom. MO. - Nr 22 ' 
I ', H1ejski Po terunek M© . ....., Nr 33 

~ Starostwo Powiatowe - Nr 31 
1, :· Prezydium Pow Rad}' Na rod. Nr 102 
is "'.' Zarząd Miasta Kutna - Nr 30 
I :;i Straż Pożarna - Nr 41 

.1 Urząd R.epatriacyjny - Nr 86 
„ Pow. Za.kład Ele,l\try.czny - Nr ~' " 

".'~ Pow. z.an Ub. Wz. ul: Narut. 20, tel. !OS 
Urząd Zdrowia - Nr 91 ----

Dąbrowice i skracjli ta111 dwa komplety lu 1 Fi.OOO zł. Po<l·eirz.enici ~kir'"O \\ ah· si(' Wo,iewództwo kiełec~ie 1ącznie otrzy
uprzęży <lici koni. Jeden ze sprawcÓ\\', w stronę Stefana melkkie1gD, który po· ma ~4.300.000, a \\'9je1vództwo rzeszow 
Tadeusz Mars.z.ewski został ujęty przez czątko\1'0 nie dciał si•ę di0 nk7,ego ~)fZ~'- :;:kie 40.G?O.OOO złotych, Równi·eż poważ 
organa MO. Dwaj pozostali - Zenon znać, lecz .wzięty v.r krzyżowy og·J.eJ'i py- ne notac1e otrz\Ymają województwo bia· 
Kasprowicz i Bolesław ślusarski, zdołali ta!'i przez org-anci MO przPst<il się w koń ~ostock.ie (22.900.000) i. województwo 
?.biec. Jak wynika z zeznań Marsz•ew- cu wypicr;:1f. Pieniądze zwrócono prawe :ubelsk1e (6.200.000) . Nadto z ty.eh he
skiego wszysc>' trzej mieli zamiar tejże I mu właścicielowi, a Bielecki został za· rtytów skorzystają rolnicy Wpjewódz-
nocy urzą<lzić napad n':. .. m~e-jsc'Ow. ą. spół·-.· .trzy1~.an:; do.· dyspozycJi władz. twa krakowskiego, łódzkiego, pomor· 

~,r Komunalna !(asa Oszczędnoś<:i Nr. 43 
: Polski Q:zerw0ny Krzyż (PCK) ..,... Nr 89 

- :;. Szpital Powiatowy - Nr 20 
Ubezpieczalnia Społeczna - Nr 34 
l\pkka „Pdd Orłem" - Nr 106 

„ . . ...., .,.., . I. 1'-kiego, p<>zinańskiego i śląskiego . 
.f:ęcZQ!;!! - / Kredyty przeznaczone zostały na za· 

D • k• Kl h kup mat.eriału siewnego. Spe.cja!ne Wo-ozyn I w . erac:: Jewódzkie I(l()misje Siewne w skład któ
rych we.idą prz€d;stawiciele wojewódz· ~, Apteka Suk<::. H. Walenta - Nr 7 

L. .\pteka mgr. Z. Cihaciński~j - Nr 52. 
Tradycyjne <lożynki uroczyście obchodzo- li śpiewy stworzyły miły i wesolv nastrój. kith Rad NarodOW)'<'.h, Zwi<tzku Samo. 

no w dniu 23 b. m. w majątku Klery. Przy wspólnym biesiadnym stole, zabiernli pomocv Chl.op.skiej i .. władz Dal'istW()· 
. W piękn~e udek.orowanej świ;~licy zebrali kolejno głos mjr. Krawczyk komendant RKU W'.'Ch dol)'\il·nu3·ą p·"dz1"alt1 ·!~1·„<ly· to'w lak·. się pracovrrucy maiątku wraz z licznie przy- · ' „ ,.. " _ , ,_, 

Tymczasowy Adres Redak.:.ii „Głosu Ku~- byłymi gośćmi z okollcznych wsi. Uroczy- oraz wójt gm!11y Witonia tow. Grzewjelncha. aby uruchomiony kredyr Si·ewny otrzy-
nowskiego" Powiat.ow · Referat Kultury i Sztu. stość rozpoczęła się pochodem żniwiarzy i Reszt.ę uroczystości wypełniła· zabawa. w sa. mali .rolnicy rzeczywiście potrzebujący 

l i:i, Kutno, ul. 29 Listopada 1, tel Nr. 17. dzieci w barwnych strojach luclowych. Taii.ce lach świetliry. porno-cy, 
• . 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m111111111111111111111111111111m1111111111111111111111n11111111111111m11111111111111111111111111111111111111111111111111m111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m111111111t11111111111111111111111111111111111111111111111111111111u1111111111111111111111111111m111 1i'11llill ij'''' "' 11 ' 111111U111111111111•'"'J'''' ''"''11 ' 11 ' 1111111111111111111111111ii111111,,11,1rn ,, 1 '""' ! , , ,11"' 

e §,portu Komunikat --
tarsi obywatele - contra -reprezent~cja 

To zapowiedzian"e w ubiegłym tygod- minuc:ie drugiej połowy z dość niewyra I Trybunal·ski jako przedmecz meczu o pu 
niu spotkanie bylo nielada sensacją dla/ inej pozycj·i. Jej autorem jest Kol·odzie char śp. J. Ka:luźy Łódź - Pbznań. 
m1eszka1'iców KLii\.na. Wszystkich zelek- jek. W kiU.:anaście min ul późnief <lośrod Miejmy jednak nadzieję, że znajdzie 
!ryze1val występ piłkarzy, którzy już kowanie Stępniaka przejmui„ jego lwie- się jakieś 1\·yjście z tej syluacii, tymbar 
dawno n'ycofali się z czy.nneg-o życia ~a klubowy Ignacz.ak i z odleg-t()ści kilku dzif'j. że ostatni sklad hyl niepełny, gdyż 
"portowego, lecz mihw to zyją jeszcze metrów wolejem kieruje piłl<ę do siatki, niektórzy 7.a\\'U<lnicy pozo,~ta ią jf'szcze 
w pamięci :::.portowej publiczności. ustalając wynik dnia. na urlopie' 

Nie chcemy nic ujmo\;"ać .starym pil- Sędzia, ob. Smiecho\\·ski, pi1lnie wyła- -.... * " * 
karzom z ich urniejętnośc;, ale mówiąc puje spalone młodych, J.ckko przymyka Rozegran) \\' Łodzi mecz p·ilki nożnej 
szczerze każdy się spodziewał, że, szcze oczy na faule zresztą niegrnźne. „&tar- o wejście do kla.sy A pomiędzy łódzkim 
góln1e po przen,·ie gra toczyć się będzie !':Zych panów". Biegiem a kutnowskim ZZK Ruch zakon 
vrzy przewadze młode.i reprezentacji'. Tak więc reprezentacja p·odokręgu czyi si9 wynjkiem · nierozslrzy1gnię1ym 
Bo prz.ecież lata robią swo.i>e, a prak tre zawiodta na całej linii, prz~arzając I : l. Wynik ni·e odzwierciadla prz,ehiegu 
ni[lgU nie po;r,woli zagrać calego meczu wkle kłopotu kapitanowi związkowemu. spotkania, gdyż -kolejarze mi·eli więcej 
.~pełnych obrotach. Bowiem mecz ten był spritkani·em spar- gry, nie pQtV<1fili jednak uzv::.kać zwydę 
~ alo s;ę jednak. inaczei. W wielkie.i ringo\Vym przed czekającvmi . Reprezen- ski ej bramki. 
mierze bflo to zasługą przedwojennych laicję spotkaniami. Picr\\'sza z nich od- * * * 
gracn'. którzy umiejętnie rozł()żyli swe będz_ie się w nadcho_rlzącą n~edzielę w . ZW ~1 - OM TUR (Kutno)._ Spotkanie 
sih, a techniką oraz rutyną nadrobili bm Pl<>c!<u z reprnentac.1ą t.eg,o miasta. Na· Jllniorow o pucha:r przechodm J)tzy sita-

Reprezentacja Podokręgu zawiod1a prezentacją Wl-oda\Yka. Trz~ie 1wresz~ na . skL~'te~ braku piłek ci.n gry. Pękm~t~ 
ki "kondy-cyjne. slępne zostanie r(Jzegr;ine wKu.tnie z rel · riie 2: 1 <lfa OM Tt!R został(] przerw~ne 

całkowiciP. Zaw{odla jako z·espól i za- ·cie ror:egra na~za reprezc~ntac1a ':· L'fl~z1 ?'''.1e pdk1 .z;;idecy?ow~ly o v. o. dla ZWM 
w:ecHi poszczególni zawodnkv. Nit' bylo z reprezentac3ą Podokręgu Piotrkow htorzy byli w roli gQsc1. 
widać ani jednego jaśuiiejsze·go punldu 
wśród rep1-ezenlantów. Nawet ci, P'° któ 
iych wiele się spodrdewano, wypa<lli hla 
clo. 

€o do E;amego przebięgu gry, to do 
przerwy nie notujemy nic ciekawego. 
gra naogól wyrównana, przy lekkiej 
przewadze reprezf'n tac ji PÓdokręgu. K.il 
Ka momf'ntów podbrarnkow\rch, zup·el
FJie ni·edyspnno\\'any i niez<l·ecy<lowany 
strzalowo ahk młodych nie potrafił wy 
korzy tać. 

i 1 Po p1?e.rwiP gra nie ,\·iel€ zmi·enila 
~ · S'X'ÓJ obraz. Pierw:::za bramka pada 1 17 

~li Ogłoszenia drobne li=-
Krakowie Domini!( zamieszkały Gromada 

Szczegocin gm. Witomia · unieważnia dowody 
&kradzione w dniu 24 sierpnia r. b. legityma
cję PPR, legitymację sta-rażacką i inne papie
ry 

Glo.sq Czy_telnihów 
4 .... . - • - • ~ 

Apel w delikatnej sprawie ! 
R . . . l . . \ 't d Towarzyszu edaktorze. 'się az na u 1cę 1 zanieczyszcza3ą powie rze o 

My lokatorzy posesji przy iilicy· Stary Ry- okoła. Octs.ylano nas do biura mieszczącego ~ię 
k 16 ' · 'b . przy ul. Sienkiewicza 16 a tam znowu pom-

ne . zwracamy .się z gorącą pros ą o umie formowano nfls, że sprawa ta musi być zała-
szczeme n~szego l1stt1 na lamach „Głosu T<ut- twiona przez ZarZ<łd - Mi.ejski . T tak węclruje
nowsbego · my ncl Annasza do Kailasza a w mieszkaniu 

Dom nasz znajduje się pod opieką Zarzą- trudno już wytr?Y!'1ać . 

du Miejskiego, do któr~go już kilkakrotni.e Może na skl~tek tego apelu, władze miej-
zwracaliśmy się z prośbą o oczyszczenie doł11 skie przypomną "obie o swym obowiązku. 
kloacznego, z którego , nieczystości wyleł~rają Lokatorzy. 

Na sali sądowe) 
Przed OkręgowyjD Sądem Karnym odpo

wiadał w dniu 23. b. m. Michal Bronowiecki 
za odstępstwo i przyjęcie białoruskiej naro
dowości w czasie okupacji niemeckiej. Bro

. Dzierzgowski Henryk Antoni zamieszkały no;Jiecki pracował jako urzędnik w magistra
w Kutnie przy ul. 29 Listopada Nr 85 unie- cie .kutnowskim w Jatach okupacji i tu dał 
·..,afoia dowód osobisty i wszystkie papiery się poznać ludności polskie] jako gorliwy słu
tameldowania i wymeldowania qkradzione w gus niemiecki, idąc na rękę władzy okupacyj. 
dniu 11 sierpnia 'f .. b . w Kat.owitnch 111e j i szykanując miejscową lurlno~ć polską. 

v-.r toku przewodu sądowego z zezna11 
świadków na sali sądowej, wyniklo, iż Brono
wiecki szcze9ólnio troskliwie „opiekował się"' 
mieniem po zamordowanyc1 obywatelach pol
skch, które sobie przywłaszczał. 

Wyrokiem Sądu Okręgowego Brnnowiec-
ki został skazany na rok więzienia, a ponadto 
będzie raz jeszcze odpowiadał przed sądem za 
zdradę Na rodu Polskiego. 

Wydział Propogan<ly KWPPR zawla· 
damia. i:ż dnia 29 .sierpnia br. o ,g-odzinie 
9, ()dbędzie się w. Świetlicy KW Łódź. 
Piofrkows.ka 55 III p. odprawa członków 
sekcji propagandy odpowiedzialnych za 
szkolenie 1 opiękunów seminaryjnych. 

lll!!lh. 

Stawiennidwo ohowiąziwwe. 

' Wojewódzki Komitet PPR w Lodzi 
Wydział Propagandy. 

'"'iiill!!llllłllllllllllllllllll~lllllllllllllllllllllllłllllllllłllllllllllllllllllll!llllllllłłllll!U 

Kronika millcyina 
W nocy z 21 na 22, nieznani sprawcy 

dostali się do m i·esz,kania ob. Stanisława 
Witlmw.ś·l<iiego, z z a wodu rzeźnika, za· 
mieszika!ego we wsi Zgórze gmina Sójki 
Złodz-ie.ie skradli Wit·kowskiemu motoro 
wer, 7 szynek i 70 kg wędliny. Milicja 
Obywatels!<a \\~szczęła energiczny po· 
śdg-. 

Kradz;eż earderobv 
Do mieszkania ob. Weroniki Agnuski za· 

mieszkałej w Kutnie przy ulicy Dług0sza t7, 
zaktadła sią.-obca dziewczyna i korzystając z 
nieuwagi domowników, skradła różne części 
garderoby. Poszkodowana powiadomila Poste. 
runek MO, który wszczął, dochodzenia w te1 
sprawie. 

Ogłoszenie o przetare.u 
Starostwo Powiatowe Kutnowskie ogłasza 

przetarg nieograniczony na roboty centralne
go bgrzewania w gmachu odbudowywanym na 
bjura Starosrwa Powiatowego w Kutnie przy 
ul. 19 Stycznia (Nowy Rynek) 17/18. 

Oferty w zalakowanych kopertach z napi
sem „Przetarg na roboty centralnego og!'Ze· 
wania" należyt składać do kancelarii Starost. 
wa w Kutnie przy ul. 29 Listopada do dnia 
6 września r . b. do godziny 11-tej. 

Otwarcie ofert nastąpi tegoż dnia o godzi
nie 1.2-tej. 

Do oferty należy dołączyć wadium w wy. 
sokości 1 proc. oferowanej sumy w gotówce 
lub czeku. 

Wszelkich informacji dotyczących wykcma· 
nia oraz ślepe kosztorysy można otrzymać w 
Powiatowym Biurze Odbudowv w Kutnie, ul, 
Kościuszki 19. 

1 
-

Starostwo zastrzega sobie prawo wyboru 
oferenta bez względu na wysokość aferowa. 
nej sumy jak również unieważnienia przetar. 
gu bez podania przyczyn. 

Wv 'l 1wc„ . Wo! Komitgt f>i'R w todzt K -'< 11 let ~ei:!okcvJnv Re~ 1 Adm, Łódź. Plotrkowsko 86 Telefony: Redcktor Naczeinv 216--14. Sebełc:lriat 254-21. łeda' c:4a DCCnel' 172-;31 
~'21 egłoszeń: Ptotr~owska SS teł. 111 . .50 Konto PKO VII - tSOS: Zokt Grał. Sp. Wyd. „t6dzld lnstvM Wvdaw nlczy". D vi , __ 

ct!NNn: or· 0SZE:l"I Wydawnictwa. „Głoiiu R obt'ltniezeqo" w Łodi:t . · W ;;;cie: od 1-100 mm. zł. StJ, 101-200 mm. '?,: '80, ~ sł 70. / 
la te)aitEU'.11: od 1-100 nun. z:ł SS. 101 - 200 mm. d łS. \'IQWY.*ej 2:1 60. 1'robnł1 ia j-edno sł owo: poszuktwanie rodzin zl 2(), h~dlowe .(le lcmzie. laUlllD i ąizedalf;ł do Z, zguby zł 24 

~woni!!I macv !!ł. Ul. W n!eddele i świda Sl'JO/,. d&l:M:ef, • 

... 
I 



• 

PRZYGODY 
pięciu typków z Banialuki 

114. Rzekł Gromnicy: „żegnaj Panie, 
Piękne dzi•!lki za zwiedzanie, . 
Ale. cz.as już nas przynagla. 
~edźmy, ile wiatru w żaglach". 

115. ,.l lff. nareszcie:" wykn: ~·kneli, 
Gdy już ż portiJ wypfrnęli, 
Podzhwali tyt!io zdała, 
Jak si·~ w ogniach pall fala. 

TO NIEŁADNIE PANIE SZEFIE 

. Przy zbiegu ulic Sródmiejskiej i Piotrkow-
11kie1 Władysław Lalek szef Cen trali Samo
chodowej p rzy ul. Kątnej 12 spowodował wy
padek, wskutek którego rozbita została do
rożka, zabity koń i cię~ko ranna W and<1 Ma
'Qchowsk a, zam. przy ul. Zachodniej 72. 

NIEWESOŁO NA RADOSNEJ 

Na gorącym uczynku kradzieży złapano 
Jerzeg o Urbaniaka zam przy ul. Kosvnierów 
Gdai1skich, który przez wyłamanie ok na do
stał się do mieszkania Stanisława Króla ul. 
Radosna 7, zabierając mu garderobę. 

m Jl a HdWWJ 

Ja k już donosiliśmy w u bieglq niedziele 
odbyły się w Rado goszczu dożynkt Wielki e J 
Łodzi, które zm·zczycil swq obecnośctq Mi
ntsler R. R. ob. Dąb - Ko c!oł: Poniżej repro
dukujemy ciekawsze m omen1y z t&j uroczys
tości uchwycone przez opiektyw naszego fo · 
oreporlera. 

Ze spor!!,! · ·"->::-

Pi ę$ci arze rozpoczynają-- sezo 
Wielka rewia boksu łódżkiego Jutro w hali Wimy 

. Jakkolwielt w poniedz iałek mieliśmy już 
pierwszy po przerwie wakacyjnej mecz pię· 
ściarski w Łodzi, to jednak oficjalne otwar
cie . sezo_nu bokserski ~go odbęd_3ie si ę jutro w 
hah \Vtmy. Od dnia ju trze iszego zabrzmi 
gong, który umilknie do piero znów na wiosnę. 

KAMIŃSKI CZY BRZÓZKA? I pary: M~rcinkowski - Grymin. i Bagro 
W pierwszej walce trut!.no wytypować Guzewsk;. . . . 

11 PAR W RINGU 

zwycięzcę. Kam iński po chwilowej przerwi e Je?yme w pierwszym z mch moze111y 
powrócił znów do rękawic i po powrocie z powac . ~"'.'yc1 ęzcę .tak na ~to procent. . Jest 
Czech, gdzie bawił z drużyną ŁKS-u regular- ociyw1sc1e Mar.cmkowsk1. Walka. Jego. 
n ie już trenuje. „Ciapek" niewątpliwie prze- nak . z Grym1r.~~'. mistrzem Polsk i l.1:1n~ 
wyższa Brzózkę rutyną, ale Brzózka znów ma powmna przymesc .na~ trochę emoCJi 1 
ha nd icap w.„ latach. Niewątpliwie walka ta na mezwykłym P<?Z'.omte. . . 

Organizatorem jutrzejsze j imprezy , J~K 
przystało na imprezę oficjalną," jest Łódzki O
kręgowy Zwi ązek Bokserski, który roipoczy
na n ią nową kadencj ę na rok 1947 /48. Pro
gram zawodów, trzeba przyznać, zapowii1da 
s i ę ciekaw ie. \lv rin qu, o ile „n ie n aw ala" k :u 

bę~ie .niezwykle zażarta i stała na wysokim W wadze lek kie] Mazur będzie miał I 
poziomie. ciwnika w Bonikpwskim. Bonikowski nie 

Stasiak po z~ycięstwie \ p.ad Jóźwiakiem, ~a. strac<?nej. pozy.c)i. Je~t młody i oL~asl 
powin ien uporać się z Kargierem, choci~ż ten JU~ w c.1ęzkich bo1ach I t? naw~t m1stq 
ostatni poczynił duże postępy. skich. Liczymy tu na wymk remisowy, 

by i zawodn icy , co byłoby z ich strony .kilry - TU CHYBA NIE BĘDZIE NIESPODZIANKI 
godne i świ'l d czyło o braku dyscypl iny spor- W wadze koguciej mamy oglądać jedną 
towej, s ta nie 11 par! · I to jak ie nazwiska. Już walkę : Czarnecki (Zryw) - Czarnecki (Zj~d
wa ga mnsrn Z?.•powia da się wvj ątkowo ciP•rn - noczone). Chociaż niP. w iemy, w jakiej obec
wie. Organizatorzy zapowiad il i ą w niej dwie I nie formie wa jduje się Czarnecki ze Zrywu , 
walki: Kam iński - Brzózk a i S tasiak - Kar- to jPclnak stawiamy na niego. 
g i,er. W wadze piórkowej walczyć będą dwie 
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Dobrana czwórka 

TU BĘDZIE WIELE EMOCJI 
W wadze półsredni ej Olejn ik ma spd 

się z Trzęsows.k.im, przeciwnikiem w zase 
cięższym o kategorię. Olejnik, chociaż 
czą! treningi podobno niedawno, nie da 
pl'awdopodobnie pokonać swemu przeci~ 
wi. W każdym bądż razie spotkan ie to bt 
z pewnością niezwykle zażarte i emocj 
ce od pierwszego uderzenia gongu. 

W wadze średniej Rychtelski nie b 
miał łatwej rozprawy z Markiewiczem, kl 
dobrą formę wykazał na turnieju juniorcii 
mistrzostwo Polski w Sppocie. Markiewicz 
że zrobić niespodziankę. 

W wa dze półci ężkiej Urzędowicz wali 
ma ze Skrobirandą. Większe szanse daj 
pierwszemu. 

NIEWADZIŁ JASKÓt.-, 
W wadze ciężki e j , o ile doniszą wyz:nat 

ni przez kapitana ŁOZB zawodnicy, będzie 
m i-eli ciekawą walkę Niewadził - Jaskól 
druqą Żylis - Stec. 

Niewadziła już dawno nie oglądaliśm' 
ringu, nie wiemy więc, w jakiej jest obe 
formie, ale przypu~zczamy, że chociażby I 
w najlepszej, to z Jaskółą nie- wygra „jej 

Drużyrw KS Tramwajarz (Łódź) zdobył a ty tuł drużynowego mistrza Polski na torze. ręką". W drugiej walce stawiamy na wik 
Od lewej: Bek, Leśkiew icz J erzy, Salyga, Grzelak. skiego „Żubra" - Żylisa. 
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PO 
n1iędzqnarodoweqo §ezonu na§zqch tenisi§tó1 

W międzyn arodowych mistrzostwach teni- gctti 2. Vad 6, Smo!ińsky 8, Vrba 2 - 4), to wszyscy interesujący się tenisem, wiedl 
sowych Polski, któ re w ciągu os t11 lni ego ty- przyn iesie nieV(ątpliwie wiele korzysci na- Węgier jeszcze przed wojną, gdy klasa 
godnia odbyWilły s ię na kortach katowick ich, szy m juniOroJII, którzy W większości znaleźli nisu europejskiego była bez porównania W1 
tytuły mis trzowskie zdohvli: się w Katowicach, jaik np. W$Zyscy juniorzy szą od obecnej, prawie rok rocznie znajd:iw 

Gra pojed yikza panów: Szigetti (Węgry) . Legii warszawskiej. s i ę na liście pierwszych dziesięciu tenis isto 
Gra pojedyńcza pań: J~dwiga Ję<irzejow- Drugą dob rą s troną w izyt y rakie t w eqier- Eu ropy. Dzisiaj Szigerti s i ę z~starzał. ale i ' 

ska. skich i czeskich w Katowicach. bvło to, że mo- na liśc i e węgie rskiej zajmuj e drugie mie j 
Gra podwójna panów : Smolińsky, Kre1cik żemy w przybliżP.niu już wyrobić sobi e op i- po Asho th '1:; e - międzynHodowym mist r7.~ 

(Czecho~łowacja). nię. 0 hi erarchii nas?ego tenisu na ryn k u cu- Franc ji, a to przecież też coś znaczy. 
Gra m ieszana : Jędrzejowska, Hebda . ropejski m. Otóż pod ty m względem nie soo- 1ll•llilH1·11:1;1.m 1111fi1111 .1. 11111111u11•11111 
Co poza tytułami m '. s tzów przynio sły ll'lffi dziewal iśmy s i ę niczego dobrego. "Brak p iłek z meczu Z1"ednoczen1· e-ŁI 

mistrzosiwa ? w kraju o póini l znacznie tren irtg naszych : rn-
Prze cle w szys tkim lo , że te ni s iści nasi n a - !owych rakie t, a następnie brak p rzeciwni

wi ąza li ju ż kon takt z 7. agranicą, na który ~ze · ~ów, równ ież nie mógł pomyślnie wpłynąć na 
kać: mus ieli owa lata. Sk onecki I, Hebd a i .T ę- ich formę. Ty mczas e>m po m ist rzostwach Ka
d rze jowska. Kontak t ten nawiązali już k ilka lowick ich widzi my, że z naszym tenisem 11ie 
miesięcy temu, s tartu jąc na na jwiększym :ur- jest znów tak bardzo źle , skoro taki Vrba, k tó 
nie ju świata Wimbledonie, ale przecież nd ry na li~ ci e eu ropejskiej zajmuje z Cernikimn 
tych trzech n :nwi~kach nie możemy bndo wać jedno z 10 mie jsc, aż z trzema naszymi teni
przyszłoś ci tenisu polskiego . Młodzież n:-isza sis tami, Ko1i czak iem w czerwcu, Skoneckim, 
do tychczas była o dc ięta od ten isu eu rope j- a o statnio w ćwierć finale z Hebdą 6:3, 0:8, 
sk iego, skazana na sa mouków, bo p rz eć'ież 6:4. 
nie posiadamy w kraju naw e t' trenera. Vviz_Y· Porażki Hebdv z Szigetitim w półfinale gry 
ta więc · dwóch Węgrów i trzerh Czechó w w po jedyńczej t(·Ż niP należy brać trag icznie. 
Ka t~w i c~ch, .kt? rzy na s~vych li stach . p.ań st:1\'~-1 Szigetti, j~k donoszą .z Ka·towic, ?Ył zn~cznie 
"'\Ycn za1muią iedne z pierw szy ch m1e1sc (Szi- lepszy rnz przed rok iem, a kto Jest Sz1golti, 

------------
li' jo7d wo',n -r• ! 
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Pilk ar.ze , cze_scy 
mog.q przyjechać do Łodzi 

Sowiński (Zjednoczenie - Bydgoszcz) grnt. 
luje dzielne{ postawy Wolosewiczowi (ŁK! 
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Komunikat Za rządu 
Spółdzielni Sprzętu Sportowego 

I 
Zarząd Sp-ni Sprzętu Sportowego Z\o\'M 1, 

Drużyna p i łkar~k~ ŁKS-u_ otrzyn:.ala ofertę\ Ob ecnie, j ak_ si ę dowiadu jemy, przeszko da Ło?zi podaj: _do wiadomości czło 1'. lrn~, ł: .. 
od druzy n y czeskie i „Cechie Karhn" na ro- ta zos tała usumęta. PUWF ze względu na to, dnm 1 wrze~ma 1947 r. odbędzte s ię Nad~ 1. 

ze9ranie spotkania w Łodzi w dniu 30 um. że µe r trakta.c je pomiędzy ŁKS-em a „Cecl:ie I czajne Walne Zgromadzenie zwołan e na l4 
ŁKS wy ra ził . swą zgodę, ale na przeszko•j z;e Ka rli·n" były przeprowadzone przed w ydaniem da.nie. członków . w myśl a rt. 47 us tawy n S.p1 

s tanął zakaz PUWF spro wa dzani a przez rye- zakazu, zgodził s ię ze7,wo lić na wjazd piłł{a- dzielmach z dilla 29.10 . . 1920 r. (D z. U. R. P 
wien czas d rużyn zagran icznych do k1uju. rzy czeskich do Polski. Nr 55, poz. 495) w związku z r,0org->ntZd ~ 
Przy jazd więc Czechów stainąl pod znakiem W niedzie·lę p iłkarze cz~scy mają się s.pot-1 i zroi a:ną sta tutu Spółdzielni; . . 
zapy tania. ' kać z te11 mem Widzew - Zj ednoczo·ne- TUR. Początek N. W. Z. o goo.z. 11 -IPJ w pie rw· 

• * • •••••••mmnmm••••••••mimmmm••••••••••·· ··-~ uym ~r~~e. o ~d~ l ~te j w d ru~m tm 1. Przyśp i ewki .w w y konaniu ob. Jelińskiej minie bez wzc:lędu na ilość cz'ou kóvr, w Io 
ob. Kallnowsktego z Re lk!n i. - o • k• w• lk• • l d • · •1 t •• kalu Zarządu -Miejs-ki ego ZWM w Łodz •, Pl 

2. Prezydenl m iastJ Łodzi ob. Stawiński E. ozyn I ae 1e1 o ZI w I us ra-CJI 7.w~ciestwa 13. 
przy wieńcu dożynkowym wręczonym mu ::>rzez I „ . 'Uc!{wała Zarządu z dnia 5.8. 194.7 r„ l}fO 
przodownicę z gromady Retkinta. · tokół Nr 8· \ ZARZĄD 

3 .. ,Kujawiak" w wykonaniu „retkiniak6w". Ole1"nik szczośliwym 
4. Jan ina Telińska z Retkini w przyśp!ew· "f 

·ach luqowych, Popularny pi ęściarz ŁKS -u , mistrz Polski w 
wadze półśredni ej, J erzy Olejnik zo sta ł w 
tych dniach szczęś liwym o jcem drugie j 1ui 
z rzędu córeczki. 

/ 

M istrz Polski jes t nieco zawiedzio ny, qd ~i 
o czekiwał spad kob iercy swego ty tułu. Ale co 
s·ię odwlecze , to nie uciecze„. 

1111111 t1uiuuniiuiu1111n1u1111111n1111111111111u1u1u11u11u11u11u1111tll„ 

DYZURY APTEK 

I
DŻisiejszej nocy dyżurują nas tępujące . ap teki: 
Krasińskiej (Jarac<::a 32) Wagnei a (P10trkow 
ska 67), Py tla (Kopernika 26), Kohna (Plac 
Kości elny 8) . Ham b urga (G łówna 50), Grosa
kowskiego (11 Listopada 15J, Raczyńskiegt 
(Kątna 54) , Jarzębowskieon !Ruda P"hiamckl 
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