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ie -warunki dla Franc·· 
łllE! podyktowano na konferencji .w Londynie. 

który cała Europa odpowie Plan na 
PARYŻ PAP. - Prasa paryska zamieslcz:t' ski dałby pangermanizmowi podwójną" szan:;_ę I :'!le wymownej formule: „Gadaj zdró~v''. An· 

łn[o11m~cje na tennt przyjęcia z jakim 'Spot· skrystalizowania sią sił nacjonalistyczny1:-i glia niepokoi się i usiłuje wydostać_ ~;ę z poc! 
kały się na ko.nfewnc11 trzech w Londynie w walce 0 jedność niemiecką i środków w tyran11 Wall·street. ZSRR mow1 „Nie • Jezel1 -q .-. 
postulaty Francji. Przyjęcie to da się ująć w postaci otlbudovvanego potencjału przemysło-1 Francja powie również „Nie'", wówczas C'lla YQ \.Y ·. 
n„tępujących P"""""'· _ w,9„ „ "'hod'i'. Bid'"tt mo•• 'gtoiuć pl• Eurnpo potrnn '.dohyć •lę na otooow""· „a-. (?,'.i ~:~ . ;.(" _ 

1) Żadne pow1ększernf!. dostaw węg~a z Za·. t.oni:zne protesty. Polityka ae.part.::.mentu ,s"-1.~ mowę u~1ęcw. się wobec ządan „amer)' kan- '(// 0:9..,;· I d!,,,. \ ;z;. Jol. - _, 
glębw Ruhry dla Frnnc11 nie wchoclz1 w ra-J nu wobec Francji streszcza się w trywia,n<eJ sk1ch, 111ebczp1ecznych dla pokoju • 1/1;\ 1:> ~ 

· ~7:;;~ Dli~>:":,:::.~7~::~::,~:;~::.:: z·-~~-~a~- -w· :, e d z' · e e-n M a r ko s a tf{I ~, „~'-;~) 
Ruhry, ktora zapaa/a 1uz w Waszyngtonie, ~, ~ ~ 
't'ie zostanie zmieniona w Londynie i Fraacja • ' -- · 
zastanie tylko o niej poinformowanq. ' n 

3} Anglosas~ zwró~q ~ran~ji uwagę, że do. PA~YZ (PAP) _ Dzi.enniJ.; „France )<lluo- „France Soir" zapowiedział,fże gre ~i 
G/awy wytworow 11Jem1cck1ch z Irancusloei S . ·' __ . .· d . . I' , k· 0 

.- l d k • b d ·, · ł 
str_efy okupacyjnej dJa stref anglosaskich są Oli . pl zynosJ wywia ::i\\. ego ,orespon· c t t ząc _emo ralyczny ę z e mog_ 
niewyslarczajqce: . _ „ . de1;la ){ Grecji z dowódq1 armii P'O· ro~po~zął swe funkcje ok~ło ~oło~y paz \ „Plan", dla którego niema już miejsca na 

. 4J. Am~ryknrn(' zazqda1ą od Franc/! :vy1_a- wsta1i::.:ze i genera I-cm Mar kosem. W dziernika br. Dodał on, ze me w1e, czy francuskim wózku, dźwigającym włas,1ycll 
:!men, 0 ile opublihowan_ie plC!nu dzwignu;- \Vywiadzie tym, generał i\l\arkos - we· będzie premierem tego rządu. bankierów. „Acllon' 
c1~1 przemyslo1vego _N1~m1ec 1111ałoby wzmoc: ______ ..:_ _______________________ _._.._...,.._._ _____ .__..,,,,.._ 

n11 pozyc/c; komuruslow franc11sk1rh, qclyz 
według k(}fcspondcnto „Nrw York Times" - • 
rząd francu ki mja/ zrrżądoć niepublikowama 
ch11,jfowo lego plonu. ·wysuwaiąc powyższy O w· y c I OS . 
argument. 

5) Przyznanie slcilowniom francuskim 
dla rządu Att 

pierw.sze1lslwa w dostawach węgla z Zagłębia 

· 1 · , i~~Y11i~r:::n 0%~~~~1.iami niemieckimi - by· Wślad 2a decyzją "USA. . Ba k wiatowy zamknął kredyt_ -dolarowy dla Anglii 
· 'F Autorem tej d-rakońsgiei odpowiectzi poa LONDYN (abst ;ł.:),' Wtzo'ra-j ·,,,v gd· :pre'mie1' ~tllee i minister Bevin, kt.6rty ·fgodnia złoży oświadczenie w sprawi• 

• 

adresem delegacji rra~uskiej ma być czloue:t;, dzinach popołudniowych odbyło się 4·ro z tego.· powodu przerwali swój urlop, I progratnu zwalczania trudności gospo• 
delegacji amerykańskiej Humphrey, będący g-odzinne posiedzenie gabi_netu bryt.YJ·· Po posiedzeniu nie wydano żadnego ko- 1 darczych. 
jedn.oc1.tt1'nie rzeczoznawcą w kiwestii orze- ,~ 
ror~'owania ti\anu Ma.rshalln w Europie. skiego, ,poświęcone sytuacji gospodar- munikatu. w związku z czym oczekują, l W posiedzeniu brał również udzia\ 

Ze swci stroiw foudyński korespondent czej kraju. W posiedzeniu brali udział iż premier Atllee w ciągu bieżącego ty- miniskr wyżywienia Strachey, w związ 
dziennika 11merykańskies10 „PM" twierdzi że 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m11111111111111111111111111111111111111111111 ' ku z ·czym przypuszczają, iż omawiana 

~~~~~a~;ą N~%!~~sj~~~~taF:.~a:n~:C~J-~ar::o~bLo~lk~·(z::a:.d:~a;~n~:1:,· Rektorzy wyższych ucz e I n i ~r~ ~~~:~;li~~::~h~:;) z:~::::: 

l'ier.re Courtade 

_ „ Banku światowego oświadczyła, że nie 
zwiększ.o.nych ,dostaw. 0 ·p-f0C881• 8 krakOWSk;m .d . · 1· • . d . 1 . w· I 
w~gla niemieckiego- ~ .i przewt Uje moz !WOSCI U Zie enta Je • 

oraz gwarancji. że ~1ie WARSZAWA (PAP), Dnia 24· sierpnia I świecie naukowym jednostki, zasiadające na kiej Brytanii w przeciągu , nadchodzące· 
miecka produkcja st:i.· 1947 r. rozpoczęla,się w Warszawie konferen· Jawie oskal'żonych w obecnym procesie kra- ·go· kryzysu zim6wego dalszej pomocy 

li nie przewyższy c ja rekt9rów wszystkich wyżsźych uczelni w kowskim, które swą pl'zestępczą działalnością dolarowej. ' 
francuskiej, ma żqdać Ze ·s tron" dy· rekc3·1· Ban!\·u $\"1-ato\"e· 
rówmcz międzyriaro· Polsce. W l)ierwszym dniu konferencji uchwala· w podziemiu skierowaną przeciwko narodowi J .v ,, 

clowej kontroli Zaglę- na zostala rezolucja, w stJrawie ustos~tn.kowania i państwu rzuciły cień na społeczność nauko- go dano do zrozumienia że Wielka Bry 
bia · Ruhr.Y, się do przestępczej działalności niektórych pra- Wl\ polską. Zebrani wyrażają przekonanie, że tania może liczyć na pomoc dopiero w 

„Pokój zachodni :- cowników. naukowych ujawnionej na procesie lcały świ~t nauki polskie! k~~egory~z~~e od- ramach. ogólnych ,,planu Marshalla" któ 
pt~ze . na łam~~?, w l(c.:~: ,Wfc. gradza su: od tego rodzaju dz1ałalnosc1 • ry ma zacząć funkcjonować w -aośv 
dzienni.ka „Humaruta \ Z b . k f . • . • k "l • ł · '" _ przygotowywany „ e ram na on erenc1i rektorow uczestni- Rezolucję podpisali wszyscy rektorzy wyż- meo res onej przysz OSCI • 

przez spisek londy1i- cy wyrażają, żal i oburzenie, :te znalazły się w szych uczelni w Polsce. Szigetti mistrzem Polski 

lg p·arlyza·n'ck·1e ·w a1·szpan·1·1 · KATOWICE~AP~en~id~iu wczorajszyJ?. . . • z~slał rozewany finał międzynarodowych . te-
msowych mistrzostw Polski w grze pojedy1i• 
czej między Węgrem Szigettim i Czechem 

Franco fortyfikuje granicę z Francjq w Pirenejach ~~~~t~k~~iki~IL~afc~1';~;:ft~. zclobył po za• 

PARYZ (PAP) Agencja Mundo Iszym ciągu prowadzą prncę f.ortyfika- gach Leiza j Eskurra. W Burgu~que i Doko_1ic>zenie finału gry pod~vójnej Smolin· 

Obrero ckrnosi, że crórnicv w Saldes cyjne na granicy. francusko-hiszpań- Roncevaux prace fortyfikacyj·ne będą sky, Krejcik i para Vrba, Konczak przynio· 
,,, . , sło zwycięstwo parze czeskiej. 

JTI1€hoi\oŚ-ci polożonej w ~ag·lębiu Ber· ski~j. VI_ chwili nbe<;n~j zbl!żają się, ku trwały jeszcze co najmniej dwa mie· Po rozgrywkach nasląpiło rozdanie nagród 

;r:::~~~I~:::~:~~;*.,:;:::r~~~i~~ Bk?ncro\a;·1 zro:y{)tylf1~1a·t~f1kacy.iwne \V .()J\rnę· ,:~eącew. .o· 11· I .' ekonomzawl.oCdnikzomn. e1· u s A-
gu Saragossy aresztowano 31 osób pod 

zarżutem spisku przeciwko reżimowi 

Krwawe starcia w Rio de Janeiro - przygrywką do obrad konferencii panamerykańskfej Franco. 

VJ"ll3ar-cdonie oddzialy policyjne pa· 

!rol11j.i:J ulice i dzielnice IU<io\,:e Pu-eblo· 
nuero, Sans, Hosta\\fanhost Agenci po 

licji re\\iduj<l' przechcdnió\\', wpa<la}~ do 
I awiarfl i organizują obłą'~'Y- W ciągu 
trzech ~tatnich dni -aresztowanÓ ponad 

100 o~ób. 
I 

W Coin (prowincja Malaga)' dokona· 

no szeregu aresztowań wśród miejsco· 

wych chlopów p0d zarzulcm, że pozo

stil wali w kontakcie z partyzantami. 

cµ<l<lziały woiskowe Fra-nco w dał· 

l'\O\VY JORK (PAP). Komentując . wa-1 oceniamy 27 punktów tej urriowy, jako 27 j Najbardziej śmieszną jej strona jest i.o; 
r~nki przyszłej . ~~10~y · USA-Brazylia •.. dzien- więzó1~ niq1Voli ekonomicznej i polilyczneJ że wszędzie twierdzi ona, iż nasze" prawa po· 
mk .,Dc111okracja pisze: „J\ly · Brazyltjczycy, Brazyl11. · zostają nienaruszone. Do tych anegdotycznych 

Wdzięczność Egiptu dla Polski i lSRR 
PARYŻ (PAP). Agencja Fran'ce Presse 

donosi, że w dniu 25 bm. odbyła się w Kairze 
manifestacja, zorganizowana pr.zez „Stowar·zy. 
szenie Braci Muzulmai'1skich". Manifestanci ' u
dali się przed gmach poselstwa ZSRR, gdzie 
wyrażali wdzięczność rządowi radzieckii:mu za 
poparcie sprawy E~iptu na Radzie Be~ pieczei1· 
stwa.• Delegacja manifestantów .wręczyła list 
dziękczynny przedstawicielow\ poselstwa, żada· 

jąc, aby delegat radziecki w Radzie Bezpie
czeństwa zastosował veto w wy~a~ku gdyby 
,większość Rady chciała powz1ąc decyzje, 
skierowane przeciwko interesom Egiptu. Na
stępnie manifestanci wyruszyli przed gmach po 
selstwa polskiego, gdzie wznosili okrzyki na 
cześć narodu polskiego, dziękując mu za iego 
stanowisb.o w Radzie Bezoieczeńi:.tw.a. 

punkl'ów możemy dodać jeszcze jeden, 28 
punkt, głoszący. ii cylinder Wl!ja ,Sama wi· 
nieii figurowa.: na sztandarze Brazylii". 

l'\OWY JORK (PAP). Jak donoszą z Rio 
de Janeiro, w dniu 23 sierpnia mialy iam miej 
sce krwawe wypadki. Z oka'zji przystąpienia 
Brazylii do wojny po stronie Narodów Zjed• 
noczonych, odbył się wiec, na który przybyło' 

' około 50 tys. osób .• Na wiecu wystąpili przed• 
stawiciele partii politycznych i organizacji spa 
łecznych. W czasie przemówienia przedstawi· 
ciela rady miejskiej - czlonka partii narodo 
wo-demokratycznej, policja zaczęła rozpędzać 
)Vice. stosując broń palną i bomby łzawiące, 
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Dziesiątq dzień procesu 0 lzbq «ońtroli"„ 

e" · rzed u i z· „Mej . anlpf u'' w „Inf ormat 
K alski - członek centralnej komórki propagandowej - wyznawca ideologii hitlerow 

KRAKÓW PAP. Na. w•tępie 10-go dnia prze I Prok.: Jaki byl stosunek ·propagandy WI r redaktorowi „Dzienmka Polskiego" represja. Prok.: A czy oskarżony ~ły~1„.l. i Langner 
rodu. >ądow-ego przewodniczący oznajmił, że do band leśnych. mi za umieszczoną przez niego wzmiankę· o twierdził, ZP nigdy nie widział tego materiału. 

na b1en1ysł1 do u~talenia stanu u1Uysłowego Osk.: W ciąqu swej pracy nie spolkalem procesie sluden!ów krakowskich. Osk.: Słyszałem. 
i rucia: ad 1owiedzialności osk. Wilczyń- się z hl'lsl:em zwalczania band - były dyrek- Oskarżony twierdzi, że „Przegląd prasowy", Poruszenie wywołują wyj<1śnlenia osk. Ko• 
skiego sąa. powołał dr Kruszewską i dr ppłk. tywy, · 7.chy o b11ndach nic nie mówić. nie jest mu dokładnie .znany. walskie90, o tym, jak WIN oćenial wystąpie· 
Bieńka. ·P;i::red ~ąden) st je rzłone-k ce1 tralnej Prnknrntor odcz tuje notatkę 7. której wy- Okazuje się ró~ nie:i:. że dla omówieńia l1ia PSL przed pod7iemiu. iek óre taktycz-' 
komo ki pr_op~gan-clow~j v.r '. i <15ław 'o· ni -~. 7. „informator" bri!ł w obronę ·sz na współpracy w, zttkresie akcji „O" Ko\ alski ne wystapienia PSL przeciw· podziemiu uwa• 
Walski, anll ·ant sądowy. Oskc:rżonv nęścio- Pocllasiu przed al·cją wll"rl7.. skontaktował się z przedstawicielami orqani· żano za zbyt radykalne. 
wo. przy~naje si~ do zarzucanych ml1 aktem Prok.. Czy oskarżony rndaciow;;il tę notatkę. zacji poclzicmn.ej „Racła~vice" którą określa Prok.: A ja)' oceniano wystąpienia w pra• 
osk~ zema ~"now. . . . . . OsJ...: (po dłnższvm milnenin) Ta.k. jako „ludowo-sanacy_iną". .Kowalski ?.mawia sie PSL, np. w ,,Piaście", 
~~daję snbie sp1 a:vę, ze mo1a dz1~ł~ln.o;;c "' · Prnk„ Od "-'l!=i<' , y~zla dyrektY'\Ta posługi- dalej stosunek. do po!.zczcgolnych partu, µny - · Osk.: Jako pewną taktykę dla zacho'."ani• 

ra .1~c~ WI przy.mosin szkodę panstwu w wilni 11 się w prn!l"CTandzi<> świadn!llvm fal•zem l czym zaznacza, iż dawał polecenie propagowa pozorów. 
11a1r•euzym okresie odbuc!owy - rozpoczy- i prn,._.,,i; 9 ,ią? Inia współpracy z PSL i WRN. Odpowiednie Prok : Jaką -sumą dysponował o~karż.ony 

IB <' karzony, - flOC~•m npnwiill'la n swoiei 0 k . . 1 „ 1 0 · if'ieć j dyrekt·;rwy roznowsr:echniał. v' terenie na „od <iła 5,~Pi si.atki~ 
działalności Ze St na! 'o \skim zC>tknal ~m Kol NTs l'Tt r?.nny ·:'t11"'. ~ ice k.~<t . " 

0 P~' ie ! ą. p' rnwaĆh" przl'«I referendum. \'Vielki iv1cisk 
S • · 

1 
11s "ir>nP "'· ~111r pro n1n101"' 7WJazape s O·!'. '. \" .c1''"' .. u 5 m1'"si"~y , po 35-40 tys zl. 

1>za,kowski polecił Kowalsk1ernn „ohsen 1!- c. ~- . 1"' , 'l, „ 1 :· · · „ -\"IN kłarlł na 'WRN, w kierunku opano,~•anitl przez - ' ·v "'" " ..,._ 
<'Je" P ·asv i; - . 1 . . . 7 za .. ~ 'm1 .. zv.. " ) c:-ii r 1 msmraq1 ·v h' . d . . Sąd zalą.-:za jeszcze do akt spra\ y sr.<>reg 

. . i'. -.. -.raJOW€ J Graz wyc a'va111e r1~ma Nt l{tóp rh n•.in\:t· i'l) mó''li: Jnsnirilcie naleiy prze ni-a oq1aniza<;.ii PPS. na roz ic_1f' . je ,.,0:-:c1 l '·1.1tncn•o'"', -'.0tycz:>_C!•cl1 prdc.·y osi,,ari.on'··go 
tenialv prihtyc'7:no-spoleczne 1 1 • · .•· . • . n t „ l t ·t<'Z ,rh Oska1'~n•1y w1ecl~1· ~ł o 1'st ~ ' " " ~ · 

. . . - : ' . . PTOWf!d71>(' przr~7 rlost11rn:an1e jE'l teno rodliljU ,,CJT li ro JO n .) ' . (.. < . ~ rr . h . k 
Od ies1eni 1945 r. oskarzonv prze1mu1e h1e I . l" I t. ·h . k . „ n1·e nieniu t. zw. mężów zaufania ' w PSL i Vl/Ri . v wywiadzie, świadczącyc o tym, ze za res 

rowuk:tw . '"' . d . \h'JN . t nrn .Pna n N. ' oryr: ona. ia o j11wna, . ,it•c.Jo prary był szerszy, auiżllli 3 powiaty. 
. o s1ai.n.1 wywia owczej . na Pre . n ·t . · po za „Informatorem·' Kowalski bvl autniem 

nie or usza, Miechowa i Chrzanowa. mozt> ~s "IC. • . • • . szereciu ułol<"k 00 ak~Jl „()". 'V JH•,vnej ·chwili prokurator podaje. oskar-
\"I styczniu 1946 r oskarżam· został przP- 0~1.. :n;:mn- i· •· 'rrln. ze nie hvł <łokładme · . . . · . . ł · . ion<:mu foin Kam1>f" H•Uera z. prośbą o - , · · · · ·· · · , · , · „ l · Prok : .Jakiemu rplow1 slnzv v znalezione w ,,. • · 

kazany JJrzez swe władze orailnizacy1'ne osk ! 7aznl!Jominn} "" wspnmnian 'fnl' ·1 Y yr-znymJ.

1 
.· · -. · f · · lnu tłum ,„L•Htie na głos pe' nego ury li.U. 

: · · . . : .' p k. , 1 1- ·, .... · ··• 'ł arch1,vum oskiH7.0ne510 \\'i kaT.y ltnkC]C1Titlfl\l· • • · ' -
Lunqnerow1 d<J non1ucv w prnnaqanoz1P V\'1 N. ro „ • "r61. os '.!H7 1 nv Wh•Y.• po pracę . · o .1. .• t' ~ st<; nir prol·11rator 
Funkci· . j;i1'ą nbi<ił oskar~onv hvło TP.rlano. porhien:iia z nit;h.lór~ '·i odła11u11ni leg11ln.eJ s7.y M. O. l U B. . . . . I s ... tai;-~n_yd ,u111u ... fzy. la_" P Inform~tora" 

· >• o k Dl ·i a hslt'\'' 0„,,.e•<i.'Jr.'·ch 1 oc czy .u1e 1e 1'11 z agmen Oh „ • 
' · '" · " ' - · · T. 1 · b .. „ O'' :,tory 1111ai Io samo rumenic. . . wanie w •r!awall""'O 1irzez VI'!!\/ hfonnatoril" i-ras·. 5 ,: .a rnzs\ am · J •• •• l · · b · · 

Treśc poli.tvczm1- c:wej pracy osk. Kowalski O~k.: a " . w ramac · a qJ " . . . . . . _. „ 1• 
ch:trakteryzufo nastt-puia'co: stawialiśmy na Dał~Z" pyli'!. ie prokm:11.t_ora dntycza 7!~<"le- Prok.: Od kog~ o~karzóny ot.rzym~! •• a 'rtał ~n Lym pr.ze~łuc_ha_nie osk~u:onego Ko1.a 
rozbrde bloku demokratycznego, w opracin 0 zionego · . .-„ arc~i'\'llm _o~kar;';on~qo, ,,Przegląd-i.: pt. ,,Ocena pcłozema_ wei.rnętrzner.o . 1 skie~o zo_stało zam1m1ęte, a sąd ogłasza przer 
PS-1., które dar.zyliśmy zaufaniem. Staraliśmy prasowego , ·torego jeden z artyJrnłÓ"l grozi Osk.: Dostarczył nu g_o LangnPr. w<~ do dnia następnego. 

się za ws::elką cenę, aby partia ta nie we
s1l<J do bloku. Zmierzaliśmy do podkopania w 
opinii publiczne 1 obozu Ph.\V T, a przede 
ws„vstkim przeciwstawialiśmy się PPR. 

'Viosna 1941 r. w zwiaz1.u z o resem refe
Tendum, wipocr:ęlismy akciG „o". \ tym też 
okresie ~riddo111ie. zas o~owalem - przyznaje 
O$karzony - i•ierw·si:y raz mciocl.y ptowolrn- d pro d i ź · go kryzy u n Iii · 
<..h, polegaj ce· na rozszerzaniu wokół atako- MOSKWA PAP. „Prawda" poświ~..ca len znajduje pot,,·ierdzenie \V t ·m, że niezadowoleni z oian ·\ am•"r. kan.•'·ich, 
wanyc.h o~óto, niepl'awdziwych '>\i<:1domości. t k ł ' . 1 t, t . 1 t .. t t . . . <11h_·c'"<lC\'Ch Rtih'r_. \V r1e,...'.*.'\."l·stos·c1' 
Następnie 05karżcny odpowiada na pytania ary ·u ro1mwan10m, « ore oczą się seiue ana s anu przyw1ązu.ie znacznie ,_ _ ~-- , 

prnkuratora. obecnie w Londynie, \Vriszyngtonie i Pa wi~kszą wag~ do rokowali anglo-amery jednak, plany te zostały przez nich d -
:Prnk.: Dl~ 'ald l celów służył ,,Infor1ualor" ryżu w spra\\ ie Zaglęhia R'i1hr) i planu kańskich w sprawie Ruhry aniżeli do wno już zaakceptowane. · 
O<.k.: w „J„rormatorze" znajdowały się ma Marshalla. Orn.1\Yiając prz-ebicg konfe- wyników konferęncji paryskie.i. Ukoronowaniem całej tranzakcji -

teriab dla siatki pi·opagandowej . rencji par~: kiej. autor artykułu znany Nie jest przypadkiem - OŚ\\ iadua ldaniem publicysty radzicckiei:.ro - ma-
Prol, : A po c:o prowadzony był w „In!or· b " 

matnrze" dział srfraw wojsk.owych? publicysta Marinin stwkrdza, że nawet Marinin że rokowania waszyngtm'iskic j;) yć roko>Yania między Anglią, Fran· 
Osk.: Dla omAw1enia rianujących w wojsku inicjatorzy lej konferencji, ni~ mówiąc zbieg-ty się z momentem naj\vyi ze~o ej;! i 1 meryką :w Londynie, gdzie Anglo 

n·~·ro 11:iw i poda.nil\ intormacji, dotyczacych już o jej , z rego vych ucr.estnikach od- nasilenia kryz su Anglii. Jest to najhar sa ·i zamierzają wywrzeć presje na 
kł::idu ka.dr oric„iskich. noszą sif cio nif'j zure1nie' obojętnie. a dziej odpo,\'iedni moment dfa <l~ ploma- Francu7ÓW, celem polączenia francu5- · 

Prokur to odr.z ·tujt' fragmrmt z ,,Infnrma- nawet z niechęcią. cji dolarowej', b0" iem może ona teraz· kirj strefy okupa~y1'nei ze ~{r<:'fą ari_n fo. 
tora' o tym, że mają rzekomo być wprowa- · l "' 

dzol'" „lmłcbory". Dąż0nie SJanÓ\\' Z_ierlnocwnych rtf) pa dykto\\·ać warunki „sw~m biednym kre- amer> lrnńslqi. Marinin zaznacza m- t n 
Prok .. · ClV 7amie5zr::zanfo teqo rnrlzaju wla- no\\-;rnia nań Z:i{!ięhiem ' Ruhr~, jest wnym''. Copr;rn·da - pisze a11ior, -. ie ,.dyplomacja cfolarowa" posta\ 1 1ła ·O 

l'lomo~ci nie je!\t !\laniem 1.amętu \\' kraju. według Marinina: _iedny~11 r .. na\harrl7.\e i \r .:cer1:e. _f unl~ -~zledi.f_'-ga d_la 7-~~\~n~~ an\ b\~ 7. ~ Y."t"~,._";_"t ""·'.! \l m ~'.1 ~""!! ' h 
Osk.: ~ak. ważnych elcmenlow leJ po\1tykt. Fakt gtelsk1eJ opinu p11bhcrneJ udają. iz ~'l klientó" uc/Jwał p~czdamskicl1 i zastąl 1 
Następny fragment głosi, że interwencja za plenie wspó\pracy m\~dzynarodowej 

g;,:~i~;asi:;~e.sp~~~:e zw~~:~~ 1!k~= :~~~~~:I Gwałto ny spadek cen w oskw·1 e ~rzez heg:emonię \\'._all--street. Odpiern-
i'\f}V Anglosasi liczyli i z s !nacją w kraju. . pe argument jakoby trndności ekono• 

Prok.: a kogo wres WlN liczył: na An micz.ne W Anglii i Francji narzucał\' im 
1Jlosa,ów, na PSL, czy na siebie. I.i runek polil~ ki zagraniczne i. M;irinin 

o~k.: Liczyliśmy przede wszystkim na siebie \O TWA (P P) _ Orirki obfitym i uzbecki-ej .. Na kulek ~ ielkiej po~aży \do'.''')dzi, że. pr1yczyną kryzysu w tych 

65°~;: :er~~a~„ my lic 7.~ rn' .. a nas !iczą. zbiorom jarzyn ZSRR, rynki mo.;kiew- ceny spadają gwattov me, do.::l<lWnte z . panstwach jest przede wszv tkim ich 
Nie brak <>c7nd:cie fragmentu o t '.. że skie są . pełne produktów ż_ 1w11ościo- dnia na dziet'i.· \V ciągu ostatnich dni I orientacja polityczna. . 

,,·artom~śri 0 termrre wyborczym reak.q1 są 

1 

, . : . t l' cena ziemniaków uleg-ła zniżce o 50 •• Ten, kt<ł uczyn.ił z dolara wszechv•la 
~endency.jni~ rozdrnuchiwan.~ i ;że 0ddz1ały le- wych. Przy ".(Jz~n: są one. me ~ -h.~ z procent CE!l1a mięsa sl)aał~ .ostatnio o<l dnego g-ospodarza w swym domu _ 
&ne stanowią •. samoobronę. .

1

ob:-.odu moslae~~l,1e.~ro. ó:\lP I z <labt .. )eh 30 <lo 40 p.ro~. Mleko slamalo o 20-30 stwi,e1dza publicysta radr.iecki - musi 
rrol~.: Czy.oskarżony ~yszał:. klo posługi· okolic republ'ki ro~)-;5kiei 'z Ukrhim a proc. maka żytnia o· 25 P~<J-C„ · mąka pl. cić procenly w postaci de1.0rcra11iza-

wał się termrnem „Samoobrona ? . . · ·, 1• ', • • • : • ·k'. · 1, · '. , .', · „ · 
Osk.: Słyszałem. Bailc:i:yk. n<l\\ el z oclk·gł)ch ·I epubltk g1 uzm~ lCJ psz('nna o 40 próc. C"JI i chaosu w swej gospodar t'. 

ieźle. d'ziękujt>. A le ~dzle; do di.a -
40 ka. podział się ten Deu ? 

- ·zaraz wróci - riowiedział Nitra· 
leksis. - Udało tn1 sir za.brać u niego 
naboje. Mam .ie przy sobie. 

- tfork:r~-! - Odezwał . ie na:vle 1:;los 
\vieśniaka. - Chodźmy. lng!izi - z-..n•) 
ćił się do Quella po ;?:reck11. 

Pełzli wciaż dalej i dalej . SłydH1ć b. ·
ło coraz silniejszą kanonadc::. 

- Żle trafiliśmy - szenn·\1 Deu!>. 
~a daieko zaszliśmy , 

Trudno brło się ::mrientować. gdzie 
właściwie strzelaj1a. W każdym bąd7. ra· 
zie strzelano 11:dzicś w nobli-lu. ag!e 
Quel! zobaczył, jak ohok niell wyb11d1ł 

-\ Przehłneli .. na. czworaka-<;h 'Przez sz_o-, poci k. 
se i prz:yta1b się \\' trawie PO dru1-;1ei - To nape\\·no \·a .z - rzekr do • 'ttra-
stronie drogi. Przed nimi ITIJ)aczyły ~yl lek isa. 

O wetki dlial artyleryjskich. Qitell całym - Tak, to grecki. S11ó;irz pan co sifi 
ci~łem wyczuwał wilgoć _gliniastej zie- dzieje, 

- Cóż dalej? 
- Czy wy śpie·zyd,,_ napra\vdi;? 

ile tak - trzeba n z~ ko,vać ! 
- Czy pan jest gotów: zaryzykować? 

- z lekką ironią zapytał Nitraleksis 
Q11ella. 

- l:(ozumic s;ie! Co za pytanie! Chod;i, 
my dalei - odpowiedział Qu1ell. 

·_ A \\rięc - ryzykujemy - rzekł Ni
traltk;.is. zwracając sie do Deu&a. 

- Iiorkay ! - wyS'zeptał Deus i pok!e 
pał Angiika po ramieniu. 

Rzucili !>ię na ziemię i ~łzli dalej. 
Znajdowali się na otwar!ym miejscu. 
Pelwn'I:. Quel! •1.11\\'ai.vł stoface :ia. l:ą<:c 
czołgi. Na~le 11Liz:1ł ~i' w1oski '!ar tow· 
nik i Den-; pndat sy~nał. ktiiry oz1wci.ał 
jcclno: - zlać sit; z zic111i;t . K'iiG~~·c jnż 
ukazał się na horyzoncie„. \\'.i rtown i k 
skrecił za czołgi, wię.c popełzli dale.i. 

~ilimetr z.a inilimetrem poslJ ··a!i sit
naprzód, czujnie n d•łuchując :{roków 

m1„. Strielano wzdłuż zosy. Jednak Quc:ll 
- Czekajcie - 1)b\\'iedzb.ł Deus Ni- nie mógł zrozumieć celu rei stuclaniny. 

tralcksisowi, - pój'dę1 na zwiady. Szosa była pusta. Nagle rozległ :ię prze· 
Popehł na bnuoł!u naprzód. zwinny raźliwy świst i Po i~k wrl'iuchł JJrawie 

jak jaszczurka. Nitraleksis rr1chem ręki koło nich. Osio!omi·eni' przypadli do zie· 
zatrzymał Que1!a. który chciał ruszyć w mi. 
ślad za wbśniakiem. - Jesteśmy na placu walki - zauwa-

- Czekaj pan. Deus zaraz wróci żył Quell. 
rzekł Nitraleksis. · Rozległ sk głuchy warkot. 

- Co sie stało? · - Włosi! To ich d.ziała! - szepnął , i 
- Nic. Po prostu zb:i 1uio zagaiopowa-, tr.aleksis. - Chodźmy dalej, 

liśmy się. Jednak, ci Włosi - to strasz- Prędko pobiegli naprzód. kieruiąc ie: 
ne śpiochy. prawda? w stronę lasu. który znajdo'' al si<: w od-

- Ciszej!„. Pan ich może obudzić, i leglości 300 - 400 metrów. Co chwilę 
wtedy możemy zasnąć my, ale już na musieli padać na zjcmir, gdyi dookoła 
długo. · padah' pociski. Wtem .odCliY:tły się se-

- Jak tam z riań?.ka h arz•ą', tnilizi? ri.e CK 1-u'. .• Strzelano wyraźnie w ich 
Quell szczerze się zdZlw1t. Do'.ychczas klerunku. 

~itraleksi~ ani razu nie zapytał go G ra- - \. zjęlJ nas na muszktd Zauważyli 
wartownika. 

- Iiorkay, 
~'iąt Deus. 

ny na twarzy. „Pewnie dlatego. że i on, nas! 
Inglizi, horlray - szeptał i ja, Jesteśmy w takich tarapatach" - - Naprzód! - krzyknął Quell. - Po· 

pomy.ślał Anzlik. biegli C-O tchu. 

tam sa Już Gr c~·: - 1 'itralek .is 
w kai I na hiate ohłoaki W:\ huchaja~ 
q·clJ rocl~ków . - Nie\\ ·1,tpliwie, tam _:_ 
Grec·! 

Przeskaki,yaJi t kamienia na kamień 
P~dali na z.iernię. 110duo-ili się i lllÓ\\' bi~ 
gl1. 

Strzelanina bvla in ten~:.\\ na. Nie Z\\'ra 
cali Pr:iwie na ·nią uw:ig1, 

-: Już nie dalek-0 - rzekl Deus , i1ra
lcks1sowi. - Trzeha spuścić sie1 do doli
:1):- T'.llll są Grecr. Prawd{IJ)odobnie co
ta.1ą .1ę. 

- C!wdż1m· lepiej górq - zapropono
wał itralehi . 

- Nie, hie~nijm:.' narrzód. 'a i6rze 
nas laf\rn moga zauw?.żyć. 

„- Ale !a k będzie bliżej powiedział 
, 1 trale ks is. · 

ie, t~1 lko naprzód! 
Zn<\\\ _Ddez ~·aly sie CKM-\·. Q11ell zo

l ::,-zd .. ze Nitraleksis .skh'rol\ ał :::ię w 
gon:. Biegł teraz po oh•·ar'l:rm polu. 

- Kładź siP, - krzykw:rt Anglik. 
Ale ~rtraleksis biegł dalej. Kule nada

ły co_r.iz g-eściej i nagle Nitraleksis. osu
nął s1e na zie111ir. Q-11ell zrozumiał, że zo 
"lał tr:ri'n11~·. nel'. mo.::1]{) s1t11rclrnąl ~o 
w plecy i Poh ie{!;ł dalej, ·lad głowa Ś\\ i-
s i a ty kule . .1\l~ Quell nie z"·r;1cl) na nich • 
więcc.i 11wa.~:i i hie.1rł. ile starct:i-lo sił w 
kicrnnkn fai:;11. Szczr"~liwi-e clobrnnt do' ce-
In. D .•1<: iuż p z,·cz<1il- się za IMPJ. kamie~ 
ni. Quell snoirzał in d··oge. k 6113, dopie-
ro co Przebył. , itraleks1s leżal nierucho
mo na 1110 krei tnrn i<'. An.~lik żrozumi,\ł, 
że grecki lotnik nie 7.;\'je. 

(D. c. n.) 



~r. 234 GtOS ROBOTNICZ~ Str. ~ 

Włókniarze lodzi przyjmują wezwan·ie górn1kOw 
Na ~spólnym zebraniu PPR i PPS w fabryce im. Waryńsk•e go 1 

Obrad~ PPR 1 PP~ ': PZPW Nr 1 w fabryce gach, oświadcza :ow. Małkowski, tolerow-ić Zebrani stwierdzają, ż1::: „wypełnienie pło 'j 
1!1· Ludv;1ka Warynsktego. toczył~ się głów- ich nfe będziemy". ~n- produkcyjnego i jego przekroczenie pGwin· 

nie wokoł .pla~u produkcy1nego zakładów. - Górnicy już zameldowali rządow!, że no stać się punktem honoru wszystkich robot- , 

Tow. T1mohefew (PPS) „wyg:_osn k~ót!d i wykonali plan -. przy;-omina tow. Stasink ników, a przede wszysttm zaś pepesowc6w 

rzeczowy referat o sytuacp pohtyczne]. low (PPR) - ! nas wzywają do współzawodnictwa. i peperowców." 

aary:a (P~R) o sytuacji. gospod~r~zej. . . Jeste~my tacy sami jak oni i musimy ich -Io- „Zebrani wzywają wszyslkich ociq~1aju-

. :>:,rskus1 ę, rozpoc~ą! 1 na~a! 1e1 własctwy gonie - zrobimy to. łącząc wysiłki towan:y- cycl. slę członków obu partii do podnfo3;enw 

bieg dyrek.or . adnnnistracy1no-handlowy :_ci: szy z PPS i PP:R. Nie poddawajmy się wrogim dyscypliny partyjnej i dyscypliny pracy '.;'..e

k!adów tow_. W1!ter (P~S). Mó;-'ca przypomniał podsz&ptom. Demaskujmy łych, którzy rozp,·,- brani 3twierdzają: „każdy wróg jednolitego 

zebrcrn.ym, ze P~PyY Nr 1 zc;ri:ły w ubi:głym wszecł'.niajq szkodliwe plotki reakcyjne. My irontu jest wrogiem ludu prcrcujqcego i Po!

roku p ierwsze mie1sce w W:ysc1gu pracy 1 zdo- plan wykona my. b o to leży w naszym włas-1 ski Demokratycznej." 

by~ sztandar i:irz~chodru .. Ta sama załogo nym interesie w interesie przyszłych pokolei1 ·. B. Beatus 

w pierwszych m1es1ącach tego roku nie wyko· 

Efektowne poknzy zostały urządzone z olwzil 

święta marynarki radzieckiej w Sewastopolu 

nalo: planu. « d ,- ,a 

- Należy si abrać do roboty - mówi u ,..- e n o · ~ 6' • 
low. W1tter i we wsp61nym jedno!i10frontowyrn . · . .:!!IJI ~ 
mc··szu zdobyć spowrotem utraconq pozycję. 

-Dzisiaj,kiedynaspepesowcówi peperC\\.V- Umowa o wsno"'łpracy miodzy z w M a o MT u R-em 
ców mało co dzieli. a niema! wszystko laczy · :J>łl ~ "! 

- możemy sobie sp:>kojnie pogadać o zaga. Nie jest dla nikogo tajemnicą. że przez I nizacją Młodzieży TUR i Związkiem Walki 

dn'ien:ach najważnleiszyc'h dla kraju. a więc dłuzszy okres cz1su iistnia.ła duża dyspropor- Młodych. 

na.wamiejszych dla obu partii. Sprawa tq cja między wsnółpracą n<iszeJ Partii z hra-tn ią Umowa ta zostanie zatwierdzona przez Ra

jest realizacja trzy!etn!ego planu. Plan wyko - Polską Pąrtią Socjalistyrzną a współprncą dę Naczelną OM TUR. która będzie obrado

namy, jeśli w k a·i:dym zaką tku kraju zrozu- Związku Walki M!odyr:h z Organizacją Mło~ wać .w dniach 3 - 4 września br. i przez o

miomy jego praktyczns znaczen:e ) wykonCJmy dzie.zy TUR
1
-d ~y.spropo.rcja na niekorzyść or- br;1d11jące w tym samym czasie Plenum Za-

- i. k . d d · k J - 1~ 11 · ganizac11 m or z1ezowych. rz-ictu Głównego ZWM. W dniu 4 września 
go sc sle na az ym o cm u es i c os z no:s I .., 
partyjniaków. osobiście powoduje nie wykonr..- Był to stm nienormal~y. w. dnżym st~pn!u odbędzie się wspólne zebranie Rady Naczel-

nie. planu, to taki towmzysz ni'eśw!r.domie s:r:- sztucznl'.. Wmno przer.iez. byc orlwrcit.r11 P. _ nej OM TUR i Zarządu Główne90 ZWM. 

-~ , bi. _ og. , Pols'·f 1 udow<>i młorlz1ez winna przodo·wac Na młodzif!ży l'JP., Wt€'dy zostanie ona ogłoszona w calnści. 
w1a s,e e w szeregu wr ow "' · - · · ' b · b · t d · „ T 1 ł Umowa o współpracy rniP,dzy OM TUR i 

- W tych dniach - mówił dalej !ow w:t-1 cl tazy ow1.em15" rzem?10ęl ra. -yl·c.i1 . , mdnn l\'. o 
•

1 
d. JY nazwac .. - etntc1 zi?·iwuemowcow 7.Wi'f qlosi między innymi: 

ter - podpisc::no urn?'."ę ? ~·spo._:-owo mcl~; ::i „sta-ymi seh.<:h.rzami". Poclobnie nie mozn>.hy „Masy mlodziPży, coraz szerze i v·lqczo-

między wlókmar:a~!. 1 gorn1k~m1 ; Praca c:io~- na.z\.vać 16 20-ll'tnich omturowców ,.sta- ;ace sic; do budownictwa Polski L11dowej, 

ntka jest memmeJ c1ęzka. a moze 1eszcze c:1ąz- rym1 wuernnowcami". nie zawsw widrn ;ednak jasno drogą i cel 

sza od pracy tkacza czy przędzalnika. Mimo Gdy dodamy cio le!ło, że OM TUR hvł tc90 /J11downictwa. OrganiZQc;a mlorlzieźy 

to górnicy plan prndukcjt przekroczyli. a my przed wojną jednolitofrontowy, że na czole 
1 

TUR i Związek Wa lk i M/orivch sfw ierdzaiq, 

nig v1vkonal!śmy go. Musjmy dcąonić gómj- jego stał wetdv Stanis/;iw Dubois, któn'o?r/o że poclstawowym wspólnym Z'1daniem obu 

ków, musimy nasz plan wykonać. 20 tysiecy parniąć czcimy - wtedy jesz·:ze b'lrdziej u- na~7.ych orponizacji ;est ukazanie całej mlo 

metrów, których zabrakło nom w mfesiqcu lip- wypukli się, jak nienormalne były stosunki, dzieży polskiej lej drogi i tego celu, jest 

cu możemy odrobić t to bardzo Jafwo. Wy- jak niedostateC'z.na była w;;półpraca między wycbowanie n?We!JO człowieka - patriot)' 

starczy, gdy naprawdę będziemy pracowal! Związkiem Wa1ki Mlod"Vch. i Or~~aniz.3cją Mło- nowej Ojczyzny. ofiarnego w walce, wy-

d · · -..\.JR lrwaleqo w prncy, ideowego i 11społecznio-

osl-~m godzin - ściśle osiem 'JOdzin. Powi~cll. - ·i.iczy ' · 
v-

r1e90". 

my Sobl' e otwarcie, z' e tego do\ychczas r•~e Dla po.-ówn~''lii! 11,1 leży zainaczyć, :fr,~ rl:ilc- iN , 1 . . d 
k aa ;zym ną~/u umowa stw1er 7.3: 

Czynl .. 11.5.my. N-1-9 wolno bałamiic1c' podczas "O. r'J- ·o lepszy klimnt współpracy wytworzyl •ię T)/ . 1 . . t 1 1 
-

" (I UfZCC'ZYWIS 111 enia ego poc s fl\VO-

cy, odchodzić od waxsztatów przed zakm'lcze- między· Związki Pm Walki Młodych i Związ-\ W"flO wdanio obie organizncje uznnju za ko-
kiem Młodzieży Wi 0 jskiei „Wici", -;wł'ISFZ'I 

ni zmiany niecme· zacieśnienie współprncy i solidar-

e; zwiqzku ze współzawodnictwem z ą6r· po kwie•tniowym zjeździe ZMWRP „Wici". ności rlziałonia we wszystkich pudej111owu-

nikamt ~odzień będą ogłaszane wyniki pro- Ten niezadrJwa/>1 jąC\' st1rn I rwał do Knjo- nych przP7. siebie prncnclr. ,<;ci sic wsró/-

f b !< wego Zjazdu OM TfJR, którv odbył się w/ działanie obu naszyc/J 01gnnizacji przvczy11/ 
dukcji każidej fabryki. Niechaj nasza a ry. o dni·ar-11 22 - 25 cz~rmr.0•. br. i do 11chw0 ' R.0 - / • 

- ~ "-·' "' ., sie do ostateqneqo usuniecia wp ywow 

będzie nadal pierwszą; ta:k jak ·w zeszłym ro- dy Naczelnej PPS, które wzmocniły wyd'l1tnie wstecznictwo i wstecznych ideologii na mło-

ku." jednolity front k.lasy robotniczej, stały się bo- cizie?. wpłynie dccvdu;ąco no zwiększenie 

„Polowa wszystkich, zatrudnionych w na- daj najważniejszym czynnikiem wpływajacvm wkłrr/11 młodego pokolenia w budowanie 

s·1:-ychf·akłoda:ch to członkowie PPR 1 PPS na stosunki mierlzv orqanizarjami mlodzi3io- ! Pn/~hi /Jf'z wvzyslm czlowielw przez czlo-

ZWM i TUR - stwierdza tow. Małkowski. czl.o- '1ymi. wie/w". 

nek P S. - łol1ożemy z łatwościq swym przy- Vv ostatnich tygodniach odbyły się w nlmo- 7 punklów umowy zawier<1 konkrn-tue po-

ltlcrde-m pociągnąć do pracy całą załogę. sferze szczerości i wz.:ijemnego zrozumiPnia, sl0r.c;v ienia o form'lch realizacji ścisłej wsµó\ 

Szkodnikom powinniśmy wypowiedzieć zde- lrzy spotf;an}a przedstawicieli Komitet.u CPn- prac\' m;.ęc!zy tymi organizacjami mhdzi:=żo

cydowanq wc:ilkę w naszej fabryce. Wykona· trnlnego OM. TUR z nowym przewodn:czącym wymi . 

wiem umowy „Organizucja Młodzieży TUR J 

Zi'wia_zek "Wa lki Mloclych stwierdzają, że ni· 
niejsza umowa o wspólprncy nie iest posu 
nięcicm koniunkturalnym, ale krokiem na 
przórl bi scaleniu o/Ju naszych organizac/ 
mloclzieźoNych". 

Przedstawiciele obu bratnich organizacj'. 
"~ ,;'.errlz!li w momencie podpisywania umo
wy, iż ważnym jest wykonywanie nie tylko 
litery, lecz i ducha zawartej urnowy. 

Tak wiec umowa . podpisana w dniu 20 
sierpnia, iest wielkim krokiem naprzód w zbli 
że.ni u obu hm ~nich organizacji ·młodzieżowych, 
jest czynnikiem niwelujacym rozbieżności 

między OM TUR i ZWM. Umowa ta likwidu• 
je istnieją.cą od dłuższego czasu anomalię w 
stosunk1P::h między tymi o.rganizacjarni. 

Podpisai;>ie umowv jest ukoronowan:em 
trwającym od listopada ub. roku, wysiłków w 
kieruniku zawarcia umowy. Swiadczy ono o 
prZf'lomie dokonanym w Organizacji Miodzie· 
ży TUR. świa.dczy oilo o wielkich prrzemia· 
nach w nastrojach całej młodzieży . .Jest świ!'I· 

declwem przezwycię:l.enia pewnych sekciar
skich na5tro jów w szere~1ach Związku Walk\ 
Miodvrb Zc11l'arcic umowy rozszerzy zasieg 
ideologirznego i politycznego ocldzinływanio 

obu pnr!ii robotniczych na masy młoclzieży, 

wzmocni silę i wplywy obu organizacji mlo 
dzi~rf)WVCh. 

Na 7,ako1"1czenic pragnę r.twierdzić, że nie· 
tJfoiętvm do!ąd odcinkiem wspólpracy jest te
ren akademicki. \.Vvclaje się, że na 'vyl:szych 
uczeln i~:h, gdzie wpływy ohn partii robotni· 
czych wśród młodzieży są stosuukowo nai· 
słubs7.c, szczeqólnie potrzebna jest !kisła 

w;;pólpnrrJ i jedność dzialania Związku ·Vi"· 
zaici:ne; M/orlzież v Soc:;c1listvczncj i Alwrlc
mickiego Zwim:ku Walki Młoclvch „Życie". 

A/Pksancler Kowcilsl<i 
Pr7ewodniczący Zan. Gł. ZWM. 

nie planu trzyle\ni.ego _ to nie 1ylko nakaz - t~w .. Luc1anem Mo_tyką na czele 1 przed- Należy podkreślić, iż umov.ra zawarta w 

. . , s!aw1c1e1I Zarzodu Głownego 7WM. Na trze- dniu 20 sierpnia br. między OM TUR i ZvVM I 
rzq~.u. ~1 '4 n as !est ~o rowntez .n'Clka.z _na~zx:ch l cim z tych spotka1i - w środę 20 sierpnia br., jest umową o współpracy dwu niezależnych 
~artu . . Nie będziemy \Qlerowah. p_rzec1.wmko w w przeddzień piątej rocznicy :lmic:n:i Stanisła- i równorzędnych organizacji. Jednakże umo

]edn.0~1\ego !.rontu, któ:zy bruzdzo;_ rue ~y!:~o wa Dubois - przewodniczący obu organiz:icji wa ta wytycza jednocześnie - zgodnie z u

p:zeciw partn, ale f panstwu. To me soc1c:i1ii;- podpisali KC OM TUR i ZG ZWM uzgodnio- mową międ"Zy PPR i· PPS - perspektvwę zjed

c1, lecz uk1yci PSL-owcy, w naszych szete- ny tekst umowy o w~pólpracy między Orga- n~cze.nia obu organizacji. W zakończeniu bo
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Zjednoczenie "Energetyczne 
O kręQ'u Łódzkiego 

Łódź. ul. Daszyńskiego 58 

zatrudni 
!!J!rona ludzi pracą przed w11zy!iih!~ 3 wykwalif !kowanych ks:ągowych 

oraz maszynistką. 
Warunki do omówienia . 

Zgłoszenia przyjmuje Wydz, Per
sorn1lng p. 79 li p. WykM~~wo!!' ~~e~oyr~w~~ ~!~t~ch ~~ ~~,!~ !~~d~~!Y C h I 

M,nisters·two Przemysłu i Handlu o;p:ubli-1· wych sektorów handlowych. · Widać z powyż- [ Jony jest w grnpie artykułów luksusowyrh, ·------~---------··---"" 

kowala wykaz maksymalnych marż zarobko- szego, że ministerstwo zainteresowane je~t je- , tych, których przeciętny człowiek pracy na I( Q MU N I KAT 
wych dla towarów niewytwa·rza.nych przez dynie w undrmowaniu stosunków handlowyc~1, ogól nie u·1· wa. 

przedsiębiorstwa państwowe, lub będące pod I zainteresowane jest w zlikwidowaniu zarob- Powyższ wysokości zysku brutto weszły Zarząd Oddziału 1 Związku Zawodoweg 

rnrządem państwowym. ków spekulacyjnych, dając równocześnie kup- I w życie z niem 20 sierpnia 1947 roku. 'iNłókiennir-zego zwału.ie plenarne posiedzenie 

Jak wiadomo, poprzednio zostały już ogło- com pełne możliwośd normalnej, zdrowej kal- Wykaz ten jest jeszcze jednym środkiem wszystkich Rad Zak·ładowych Przemysłu Włó-

;;zone ce.ny maksymalne na artykuły przemy- kulacji i zysku. I prawidłowego podziału dochodu społeczneg'l . kienniczego. ktlire odbędzie się w dniu 30 

słowe produkcji państwowej. Zgodnie z usta- Przy przeglądaniu spisu tow·arów i ustało- / UstJ.l:ijąc maksymalną marżę zarobkową db rrr sierpnir. 1947 r punktualnie o godz. 12-ej w 

wą o zwalczaoJliu nadmiernych zysków oba nych marż zarobkowych od razu uderza duża 
1 
tykułów pierwszej potrzeby, Rząd nasz bic- Centralny1J1 Robotniczym Domu Kultury - ul 

wykazy obejmują całokształt naszej produkcji rozpiętość maksymalnie dozwolonego procentu , rze w obronę świat pracy przed wyzyskiem Piotrkowska 243, '? następującym porządkiem 

- pierwszy w sektorze państwowyni, a dm- zysku między poszczególnymi grupami artv-1 Dziełem klasy robot11iczej, dziełem wszyst- obrad: 

gi w sektorze spółdzielczym i prywatnym. kulów. Po dokładnym zapoznaniu się z wy- "-ich ludzi pracy będzie przypilnowanie, aoy 1) Sprawa wyścigu pracy między przemysłem 

Zasadniczą cechą, odróżniającą obecny wyl kazem, staje się rzeczą jasną, że najniż5Z3 mHże us~1lone w wykazie były przesl1zegane. włókienniczym, a górniczym. 

kaz od poprze<jE1iego, jest nie ustalanie cen marża ustalona zostah dla artykułów pierw- I Z drugiej strony wyl•az ten rozwieje chy- Obecność wszystkiLh obowic1zkowa pod ryqo-

maksymalnych, a określenie jedynie najwy±- szej potrzeby, dla towaró·11', które są m'!Sowo . ba ost:itnie wątpliwości tych, którzy wierzyli rem org11nizac:yjnym · 

szej dopuszczalnej marż)( zarobkowej zarów- używa;ie przez wszystkich, natomiasl najwyż- róznego rotl_z:iju szeptanej propagandzie :) Zarząd Oddziału I 

no w hurcie, jak i w detiilu dla niepaństwo- szy r!opuszczalny prncentowo zarobek dozwu- „zwalczaniu inicjatywy prywatnej",. „gnębi.e- Zw. Zaw Rob i Prac. Przem. Włók: 

niu kupiectwa" itd„. w Łodzi 

t...zątelnic~ pi.1zą Wykaz m:;ksymalnych marż zarobkowych lll!i!!t illl!lii_.'ffEWJLC'.&212 

' . ' wartosc Ziem Odzuslłanuch 
świadczy o tym, że uczciwy kupiec może w 
Polsce spokojnie handlować i uczciwie zar'.1-
biać. 

W len sposób opublikowany wykaz mar:i: 

Podróżując po Dolnym Sląsku doszedłem Pragnę przeprowadzić malel'tkie porównanie zuobkowych, normując stosunki w dziedzinie 

:io przekonania, iż w dobie dzisiejszej jeszcze pomiędzy życiem wiejskim a miejskim na handlu. ma tównież poważny wydźwięk poi;. 

:iie wszyscy obywatele, zam'\eszkujący Ziemie Ziemiach Odzyskanych i mogę śmiało stwier- tyczny. dokumentując jeszcze raz dążeni 0 Rzci 

Zachodnie, zdają sobie jasno sprawę z tego. dzić, iź chłopi doskonale zrozumieli, jaką ro- du do dania pełnej możliwości rozwoju wszy-
sikim sektorom gospodarczym, a więc i zdro

iaką wartość mają Ziemie Odzyskdne dla Pań lę mają odegrać na Ziemiach Odzyskanych wej inicjatywie prywatnej. J. T. 

Ostrzeżenie 
Ostrzega sil( przed kupnem maszyny do li 

czenia n?. 4 działania marki „Facit" Nr 71660 

skradzione1 w f-iurtowm Nr I Centrali Teksty! 

nej. Łódź ul Piol.rk::iwska 80 w dn. 21-22, 

3. 1947 roku 
;twa Polskiego. przy odbudowie nowej Polski Demokratycz- u1111••lulli ll. ll! t 111·11111'1 1111111111111111111111;1111111111111111111.11111111111o1111.11„1i.1111:i„1111111.11;.1,11,111.1,1,1,M1111!1M„1.1m;11111.11.1 111111111.1.1111111111111111. u 

Miałem możność rozmawiać i obserwować nej i sił swych ku temu nie ~zczędzą. Nato- 'f d h t •- I ~ • 
pracę polskiego chłopa-osadnika w Karkono- miast ojcowie miast polskich na tych obsza- _. O e .... •IO§Z UC ar ll_ltn. U O!! 

szach, w rejonie Mostowice-Bystrzyca. Otóż rach st~ają się nieraz zamykać oczy na wie- u d • k 1• n tere san tka 
pomimo ciężkich warunków uprawy roli, ni- le ważnych spraw • r z A n I a 
gdzie nie dało się zauważyć ugorów lub od- Zµcytuję jeden oxzykład typowy i charak- „ 
logiem leżącej ziemi. Z przyjemności ą można teryslvcznv. Dlaczego Zarząd m. L3gnicy me W związku z notatką w rubryce „lnlerpe-

1 
gła zadecydo\•'OĆ o wyslanfa chłopca na le· 

b!"ło obserwować. jak szczyty i zbocza gór do opiekuJ·e się troskliwie.i· monumentalnymi gma h c I „ r k " u · · 
lacje 11as2yc zylelni tów pt. ,. ;yre c11 - czeme sanatory1ne. 

300 m ponad poziom morza były pokryte buj chami, które staja otworem i swoim wyglą- .. . · · " · -
nym zbożem. . . . . . ~ . bezp1eczaln1 Spoleczne1 w Łodzi pod uwagę , •

1 

Mimo, Iż pracownik UJ:ezpleczaln1 dokład· 

Przesiedlony chłop, z chwilą, gdy się z·na- d~m nasuwają do~m;emame, i.akl.Jy w mie"~1_e zamieszczoną w Nr .. z dn . !B sierpnia br. na- n:e 1o wyjaśnił m~tce chlo~co , ta w. dalszyn: 

l azł na tej ziemi, pokochał ją, zrósł' się z nią n:e było .gospodarza, Po drugie, dlaczego tal'( szego pisma, Ubezp1eczalma Społeczna w Ło- ciągu domagało si2, aby 1ą załatwiła Ubez· 

i zaczął budować nowe żvcie, oprate o zasa- piękne miasto dosłownie tome w brudach? dzi nadsyła nam nastąpujqce wyjaśnienie: pieczal111a łódzl,-.:; NTe mogąc sobie inaczej 

dy demokratyczne - \ Reasumuiąc wszystko musimy przyznać. że I „O jciec 11-letniego Karola Kolasy jestj pr·adzić z upartą Interesantką. urzędnik oś· 

Część p.rzesiedlr::6có:" znalazło ~obie pracę tym ra:oem powinna. góra brac przykład z do- :::~tonkiem Ubezp!eczalni Społe~znej ~ Pabia- wiadczyl. ze więcej nie ma jej nic do powie• 

N lasach 1 tez są om zadowolen i . ze swei;io lu. a uie odwrotnil' · mcach I zg·::idnfe z obowiązu1ącymi przep1 dzen!a" 

&owego życia. ~rnf Wł . Kreń sami tylko ta Ubeznieczulnia Społeczna mo 



r 
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o się darzyło o północy? 
Było to we wsi· \Vodynia11y. w Cze-1 pomyślał so·bie Tonik. - Żeby n! t-0 miał 

chosio"·adi. W-e wsi mieszkał z m::1111u- dla nieg-0 klatke. '· tóbY było zanczkow~ 
·~HBJ i tatusiem. i babcia. i siostrzyczką własne mieszkanie. Do .chle•:vka Z'lmkn~c 
Tomk (Antoś to po czesku Tonik). Macie ~o nie moge·. bo ~o ~w111k1 i k~zv potra
go tu na obrazku, jak jeszcze by! mal 1:t· t11j11. Tr ze ha coś. inne~!-0 zna lezć. _ 
ki. Tak ubierała go mamusia w n:e· Przy zedł To111k do domu. ii:z.11ka no: 
dzielo. ry dla zajączka. A tu n!c, a 111;:;, An! 

klatki, ani skrzynki. ani nawet 011.:teJ 
beczki. Chodził ż ~w~ rn nowym \\·:r
cho\\'ankiem za pazucha po całd zagro
dzie.: po stodole, po ~11mnie, 1awet ·do 
obórki zairzał, ale nic odpowi ·edPieR"~ mu 
się nie nap·ntoczyło. Zf1szedł \~resr.c1e do 
komory, która h:vła za kuchnią. za DSZ· 
klnnvmi drzwiami. Za chwil11 wrócil do 
kucilin'i, · ale i11ż bez za ioiczka. Siadł do 
wiec:terzv, i;tkhv ni~dy nic i :iri słowa 
nie wspon1111a l <; „\\'Y m wąi:iR tkn. Po w ie
czerzy Już długich gawęd nie było, bo 
wRz.vstkitn pilno hyło snać. 

Wyrywamy ziemr zazdrosnej 
Węgla czarnego sześcinny. 
W sztolniach, kopal iiach o ściany 
Dz,,.·onią żela z'ł. żala~:nle. 

Ziemię mwsin1~· r;yć czarną, 

W wiecznym po!ipfrd1u pracy: 
Maszyny wołają pokHrmu 
Syren fabl'ycznych płaczem. 

Rozwo:lą po morzach i ziemi 
W windach, lewarach, parowcach, 
Wydobyte rękami naszemi 
Węgiel z Katowic, z Sosnowca. 

Światło, co świPci na stole, ~/ 
Ciepło dziC'cinn:•ch pokoi 
Niech wspomni ci, chłopcze, niedolę 
Naszego 1rurl.u i znoju. 

Ukryci w mroku po,iziemi, 
Nie :mamy słońca uśmiechu, 
\Vi'łtru, co szumi nad tiami, 
Tnw pachnącego oddechu. 

Czy slysz~·sz te dźwięki 5tłumi nśi? 
Pod ;r,iernią, jak żJ•wej krwi tętna, 
Praca cierpliwa. namiętna 
Uderza, jak serce zmęczone. 

.Jak wielu ludzi poniosło 
Ten długi i ci:4żki trud, 
Ażebyś t;y ~ógł wyrosnąć 
I pracą spłacić swój dług! 

Z Md książek i podręczników, 
Wznieś glowę, ahy pomyśleć 
O cziunych rękach górników, 
Które masz kiedyś uścisnąć.· 

Antoni Słonim kL 

Tonik od razu za. nał w tej samej iz
bie. c-0 ,,maminka' i ,,tątinek" (tak cze"
kie dzieci ·naz~rwa.ia mamusię f tatpsh). 
Rah11sia (Antoś na7.rwał fa „hihiclrn") 
spala w cieple j kuchni. Ryła gJchoka, 
cicha noc. Mie;;iticzek z;1gJądał do t'lrna. 
Stary zer::;1 r wybi.ial k\\"adra IJ ~e i godzi
nr. Rah11<iia dł11ii:o nie 111ngła zai;:nać. Za
czrła liczyć biface god1,i11:v i aliczyla 
ich d\\'a11aścic. Zaledwie dw11n;1sta l'knń
cz:vła bić. rozległ stif' huk obok w komi
nie. jakby kto rz11cit knmicń. A D0iPm 
dał Ric . łrszeć jaki~ g-rnchot, .iakh1: kto 
worek suchvch orz-eclir'i\y ci~:r,ał po po· 

1 cl'o<lzc to tu, to t;im . Bah1111rn vrzcstra
szyła -;ie; na dobre, z;1czcla laz.vc:u::. i\ 
zhmlzila tat11si~ i .mam". 'v\'Rzy:•~~~ ~n1)c 
zac;,rlj 11nsł11cli1w<lc. co to r-a „nk1c-; fa
icrn11icze g7,11 nrn ie i nzrchntil 11 ie dol;ilu
~je z komory. T '1 tuś hyl na.i oc1 w :1 i.n i ~.i
szy, toteż nnszcclł 70haczvć, co tn t.1k1r
~o. ale na wszelki wypadek \\ z:ał ZP so
h<t .;{ r1elhę. 

łlllltl(tllł11Htlł1Uflllt•IU1hllll11łllłłUUHtllłlllłlllllłlllltlltfUllłlł11Ulllllłlllllłl"l1flrfłllllłlłTtltUllłlllllllll111 llflllUlllllłllllllllllllll'llJłH!IHl:JllH!I 

\Vl1zedł ta t11ś do komory - i c1ii.: zo-
G0nić się z J)~a1111 11a polu, skakać haczrł w świetle miesiqczka? Oto no 

przez row~;, ryhki ł<!\dć ·-v potoku. podlodze ieź<lziln wielkie i;;i(o. T01t11ś 
chwytać 111nle. żóki11tk1e lrnrczęt.i, po- pierwszy raz w ż:vci11 widział, i.ebv ~ito 
całować \V glówkę - i p11ścić. to było R;nno wędrowało po podłodze. Przy(rzy
dla Tonika zwrkla iirrasiką. ,-\.J.e. Tonik mał .ie noią. zapali! Zf1pałkę i pnŚ'··iccił 
porywa! sie• i na trudniejsze szt11~1: nga- sobie. T cóż zobaczył przez siatk0? Oto 
mał sl·e czasem za w.iącami. Nie dla ro_go pod o;j tern siedział młodzi 11 tki za.iąc2ek 
puszczał siP, w pogoń z~. nimi, żeby im i starał sit=: widać wszelkimi siłami wy
.chcLał krzy\\·dę \\ nządz1c, ale ta.k.. ]:to d-ostać, a że 11111 się to nie 11dawalo. więc 
.nó·żk'i same prnsih·· T,o iteż zdzi.ww1e .i.eździl z nim po ca tej komorze z wiel
bardzo, gdy \Yam po :i.nem, co się raz kim sblhniern i gruchot(l·niern. 
:przydarzyto naszemu Tonikowi: -0!0 u~a- A ska,d ten huk. co tak bab1111ię prze-
ło mu si~ raz sch,yytać mąl·:!.go, me- raził? 
opatrznego zaja.czb. Sam Tonik. zdzi- Ano, to spadł z rzeszota iewielki ka
wił się bardzo. ale też okrutnie uc1e~zył, mieti.. którym je Tonik przywalił, żeby 
że ma pra"-dziwe~o. i.ywego za.in,1czka mu zajączek nie uciekł. 
wąsatka. Wsadził ~o za nazucllfl, i. moc- Naz~iutrz i:nu ·siał Tonik wvn!~~ć na 
no obie ina raczka nv pnytrzymuJr.c, mu· 1pole n1espoko.11lei·o lokatora. Zamosl go 
szerował do domu. Za,iaczek się kręcił. z powrotem tam. gdzie go był złapał. 
wiercił. ·ale nasz TQnik na to nie zwra· 1 tam. na swobodzie, zaja.cz.ko\\ri napew-
cał uwagi. · 110 lepiej, niż u Tonikci w komorze. 

- Ale gdzie go teraz zainknać? - (Pri.ekład z cz•cS 1<iego). 

o domeczku muchy 

KOCHANY „PROMYJ<U"J 
.Jestem u•. znir.m V klasv. PrzPZ całe wa

kacje hyłem na wsi u cioci. ·Razem z Anl·kiem, 
moim "ciotecznym" łowiliśmy ryby i raz udd· 
Io nam się zlnpać w lesie wiewiórkę. Już nam 
~ię zilrzęła oswajać, ale Kasia pozwoliła jej 
uciec. Z tymi dziewczynami zawsze jest am· 
haras. 

A teraz, drogi „Promyku", powiedz mi, co 
Ty myślisz o wyścigu tkaczy i górników? T·a
t11ś na głos nnm o fvm czytał w nie-dzielę. Ja 
wyścigi l.Ja<rdzo lubię, ale myślałem, że to sie 
robi na rowernch, albo na nartach, alho lt>Ż 
hieriiem na własnvch nogilch. Tatuś mówi. że 
to będzie inaczej. a ja C'hciałbym też b r w 
takim 5amym wyścigu, jak Tatuś. Odpo· 
wiedz mi więc, jak fo zrohić, a także, czy 
gazeta bfldzie chciała o tym napisa'ć. 

Henryk B. 
ODPOWIEDZI REDAKTORA. 

DROGI CHWPCZE! 
Barnzo ~ią rieszę, że ~rzyjem.nie , pędziłeś 

wakacje. A du.żo n'llow!leś przynajmniej rvb? 
Tę historię .,, wiewiórką, to już chyb11 pn<?.· 
bolałeś, co? Na J<a5ię n ie gniewaj się za bar
dzo, ani na dziewczynki w ogóle. Ja znam 
bardzo wiele dzielnych i mądrych. A teraz -

mały 11li:>boracr;1:k: przyjmijcie mnie takłe do 
Wttl'lHgo d1'mkul 

- No. to jut chodź l ty do nas, będiie 
<hledl lan11n wl!,!!lak I i:gublł i.vtel!ti di:bH. j - No, to ckl!lclt t ly do na1, b11clate nom nam trochę c:iasno, ale zato <:ieplutko i we-

Preyleciolcr do dzbana mu1ła maleńka i py· r.aHm weHlsj. solo. 
w: Mlea!'JkaH więc sobie nuiem w dzbanie: M!esZ1kall wi!fC sobie wseyar:y rozem w 

- „Domką domec111cu Mo w tobie mieszka? mu1łcr maluala. komar brylcalqcy t żabka d:banle: nrnl!!a mtilul!lia, kom«r bzykający. 
Nikt n!e; nie odllll!lwttl. MuH!m wleciala l!O· kumka:. MfH!'lfali d!!lań, mle11zkcill dwa, at tabka kumka. my1zka gryziulcr ł zaJqc:~ek 

ble dl) dzbt\na i 1atnl~e1di:ot.i:i w nim. MleH- tu. pr1ydtt1)'1ł.tdn do dzba1tis myin:ka grzy1lula 11i:araczek, 1noly nleboracHk. Miliuszlcall d11teń, 
kcr!a dzl ń, mlG1'J:i:k11IC'% dwa. u tu przyleciał d<> l pyta. 11łę1 mlee>Jltali dwa, I dobrzo Im było. 
dzbana kom.ar baykajqey, u ne!l dlugainych _, Domku, domeczku ,klo w toblg mleaz- A lu wali do dzbana misio kudłaty. Fod-
pcdg11!1lYch noqach i pytcr· · ka? chodiii bliziutko, pochyla ni11ko łeb t mru-

- Domku, domec1liu kło w tobie mle11· - Ja muała medu1lo. 1" b:i:vkajrJcy kom~r. czy: 
J1a? Jci, zabka kumka. A klo ty juleU - Domku, domeczku ,kto w tobie mie1:r.-

- Ja mui;io malu11ia. A kto ty IHlei? - Jea!em inys~<r \'ffYEluJa. ka? 
- Ja f Hł•nt b1ykajqc:y lłomar, - No. to chodi I ty no n!!lt1, b4dE11 nam i'rz:~lękle l'l.ę cale bractwo, przycupnęło 
- No, tr chod~ do irodko, będ:de Mm "'Helej. po kqłc:ch, nikt 1ię nia odzywa. 

W$~eleJ ws dV"ojc. Mh1r:r.J;·1!i \''lęr: aobie rusm w dzbcmle: Zan1ien1yl 11„ lnpq mi8, chce rozbie do-
Mio:szkcrli wiec sobis rn,;;em w clzbcinte'. n1u1in 11•alueia, komar bzykatqcy, tabka kum mak - ol tak. dla l'l'Jbawy. Al~ miś łapę 11ka· 

mui!ia m;oiluBla i b1yka)qcy kom.ar. ~łsnkali ka i iny11zka gryziu!a. Mieszkoll dzle1l. miesz· lec:zyłl Nl•ch 1obi1 l&iy domek. Zetkoly1ał 
~zień, mł„:nr.knll dwq. a~ tu pr1y1kakuJ• do kuli dwa, aż tu pn:yblegl do d.:ban.a 1calączek lilQ mi!I l~udlaty na kudładych łapach l poczlo 
d1ba!i~1 tobka :delona 11& złctyml cei:kaml i uarac11el1, mcdy ttleboraai&k i pyta: pal dal•I· 
pyla: łę: - Domku, domeezku ,kto w lobia m.ies1· A w domeczku - dzbaneczku m.i&1111udi 

- Domku, cl<:1m&czku ,kto w tobie mi1111- ka? jeazcze długo: I musla 1nalu11!a, 1 k mar bzy. 

co do ,;1-.•y,;ciqów": l.Jarclzo mi się porioba. że' 
się nimi zainteresowałeś. Mllsisz wiedzieć, że 
to nie są takie sohie wyśdgi, jo.kie rob:ą 
chłopcy dla zabawy. To rzecz bardzo, a bo:r
dzo poważna. Nie będ'lie to - tak jak slu· 
sznie mówi Twój ojciec - ani wyścig na ro
werach, ani na nartach, ani bieg na przełaj, 
Wyścig ten odbędzie się w fabrykach - pr7y i 
krostiach i wrzecionach oraz w kopalniach, ' 
gdzie górnicy wyrąbują węgiel. Ścigać się bę
dą ojcowie i matki dzieci łódzkich, bielskich, 
pabianickich i wielu innych z ojcami dz ieci 
wałbrzyskich. katowickich. sognowieckich. Sci· 
wić się będą o lo, kto potrilfi prędzej i lepiej 
pracować. Kto wygra, dowiemy się za 3 miesią 
ce, ale „Promyk" pragnie, hy nie przegrała ani 
jedna, ani drurra strona. Gdy ohaj w wyśc1gu 
zwyciężą, wtedy będziemy mieli i dużo węgla 
i dosyć ubrań i bucików, a nawet żywności, 
bo wtedy uda się wykonać ~-letni Plan, o któ 
rym już kiedyś „Promyk" pisał. 

Co do wyścigu dzieri, - to o •'szem, \o 
nawet było by bardzo ciekawe i pożyteczne. 
Uczniowie mogliby zrobić wyścig o to, kto 
najlepiej będzie się uczył. kto nie dost11nie 
ani iednej dwójki lub trójki. Możesz się ści• 
gać i Ty, Heniu z kolegą z V-ej klasy, albo 
też cała Wasza V-ta z klasą VI-tą, IV-tą lub 
VII-mą, albo też cała \Vasza szkoła z i1mą 
"Zkolą. Trzeb.,,by rozmówić: się, sp1~ać wszy· 
siko na papierze - i to przy świadkach -
potem przyłożyć piei:zą lkę szkoły i podpisać. 
Gdy to zrobicie, 11Promyk" na pewno wiado· 
mość: wydrukuje, a my!lę, że zrobią to nawet 
i gazety dla dorosłych. Dzieci mają też prawo 
ścigać się. czyli urządzić: wspólzawodnictwo
jak to mówią dorośli. 

ka? I -J11, muaia malu1dci, Ja, komar· bsykA'l!q· kt:fjqcy i rabka kumka, i myanka grydu.la i 
- Jl'I rnu;s!r; maJu11la, Ja beykaJqcy komar. cy. Ja tabktJ kW!llta. Jet, myaa:ka grymula, A ricrj'4;czck ll"'>:uae&:ek mały nlabo1·ac:z:•k. I dc-

A ty klo reslsa? kto ty l•stea? I brH Im było. Trochę ciasno, alt zato c:leph1 ł . 
..... Iea\em ilabka kumkcr. · - la t•.słem blediiy :ta)qc:Hk szmuc;zek, i wesoło. 
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ul TUNCZYKI Z POŁUDNIOWYCH MORZ 

W HANDLU 

Stworzenie podstaw dobrobytu I kultury -
Po raz pierwszy cd wielu iat ukazał sią 

w handlu na wybrzeŻl,1 doskonały w smaku 
tunczyk mieszkaniec dalekich mórz. Trzy ol• 
brzymy, każdy po 200 kg, przywiózł z pel.o· 
wów w dniu 19 bm. trawler „Saturnia", Tow. 
Połowów Dalekomorskich .f)almor", przybyłv 
do Gdyni ? połowów na morzu Północn"ln 
Tunczyk - z gatunku ryb żarłocznych - d, .. 
chodzi do 3 metrów długości. ... 

~rzvzwyczniliśmy się, że planem zajmuje r 
ćię mzymer budowlany, że gdy kto chce i mo· i· 

że zbudować obie własny dom, lo ma okłopó 
ty z planami. Od blisko roku jeclnak obija się 
o nasze uszy nowe słowo: „Plan Trzyletni Od-
budowy", • 

Gdy w fabryce pytamy o nowiny, słyszy
my dumną odpowiedź: „przecież wiadomo, my 
stale przekraczamy pla.n" ~ Pechowcy z innego 
zakladu pracy odpowiadają z zakłopotaniem: 
„nam w tytli miesiącu do p!Anu brakuje 10 
procent". 

[ Pr::.ed przJJsląpieniem do realizacji 3-letutego- Planu - ruinJ} 
brak towarów 

NA DOLNYM SLASKU NIE MA JUZ 
l STONKJ ZIEMNIACZANEJ 

I Jedyne ognisko ;;tonki ziemniaczanei na 
Dolnym Śląsku w pow. Wołów (3130 mtr. · b•I 

I 
zostało zlikwidowane. V\T walcP. ze stonka bra 
111 udział pod kierunkiem instruktorów miej. 
scowa ludność, zwłas~cza człnnknwiP orqani• 

I zarji młodzieżowyrh. 
j Na akcję walki ze stonką Ministerstwo ~ 
, Rolnictwa przyznało lQ milion6w złotych. 

Cóż to za magiczną siłę pozyskało teraz 
siowo: „Plan"? Dlacz~go jest 0110 na ustach 
robolmików, urzędników i dyrektorów, a nie 
tylko inżynierów i właścicieli domów? Gdvż 
celem trzyletniego Planu. jetr.t nie dom dla jed
nego, drugiego i dzi~siątego obywatela. lecz 
zbudowanie domu dis nas wszystkich, dla ca· E 
/P[/O narodu. Po W>}konanin Planu - obfitość prod11l116w 

Jaki ma być ten dom, który uchwaliła rok doslalek kraju 
temu zbudować Krajowa Rada Narodowa? Po-

.f abrł}ki z.akladł} wt1twar:::aiq l I * * 
Kolumny przeciwstonkowe podczas trzeciej 

lustracji upraw ziemniaczanych nie wykJył'' 
w woj. olsz1vi'1sklm stonki. W harak lerze 0b
serwat.orów akoji przeciwstonko ei bawią '" 
woj. olsztvńśkim 2 specjaliści r ieccv, in. 

wiedział o tym jasno i prosto tow. Vviesław- wypadnie pa człowieka po pół litra dziennie melr rocznie na osobę, obecnie tylko 213 me· 
Gomułka (na -pierwszvm. zjeździe PPR w 1945 (przed wojną wypadało 256,5 1. na osobę, w 46 tra, a w r. 49 - 2,4S rnPtra). Skóry na obu-wie 
roku): „Chcemy zbudować i zbudujemy dom, r. - 139 litrów, a w roku 1949 wypa<lrnie 184 wyipadnie nam 4 razy więcP.j, niż obec.nie, ale 
w którym każdy jego mieszkaniec znajdzie litry). Pod w.zględern spożycia pszenicy dorów do osiągnięci11 poziomu przedwojennego bę
dla siebie pracę i godziwy zarobek. Dom, z namy, a nawet pneścigniemy liczbę ,przed0wo- dzie nam brakowało jeszcze 10 procent. Wy· 
którego już nigdy nie trzeba będzie wę.clro· jenną, gdyż osiągniemy 47 kg na osobę ro cz- robów dziewiarskich wypadnie na osobę. prze
wać do obcych i tam szukać chleba clla sie- nie, gdy w 38 r. wypadało tylko 43 kg (obec· ciętnie o 52 procent więcej niż przed wojną. 
bie i swoich rodzin; dom, do którego będą nie spożywamy prawie 3 razy mniej, niż przed Przy wszystkich tyrh cyfrnch należy pa· 
mngli wrócić i pomieścić się w nim r.i wszv- wojną). Tygodniowo wypadnie więc przecięt· miętać, że przed wojną klasy uprzywile.iowa· 
scy, których w przeszłości nędza zmusiła do nie 1 kg na osobę. Ogromnie wzrośnie spo·i:y· ne spożywały 0 wiele więcej, klasy zaś pra
o.puszczenir ziemi poli-kiej". cie tłusz{;zów zwierzęcych nie tylko w porów- cujące siłą rz.eczy mniej, niż to mówi cyfra 

Do zbudowania takiego t<i domu posłużyć naniu z chwilą obecną, ale i w porównaniu przeciętna. l dzisiaj jeszcze spożyde jest bar· 

żynierowie Czurajew i Cbaritonow. · 

2.500.000 TON CEMENTU 

Do dnia 22 sievpnia wyprodnkc>wanyrh z<. 
slalo od chwili oswobor!zenia 2.S00.000 ton ca 
men tu. 

Biorąc pod uwa~1ę stan dewastacji. w ja 
kie j znajdowały się fabryki, a szczególnie za. 
kłady produkcyjne położone na Ziemiach Od· 
zyskanych, wynik dotychczasowej produkcji 
jest wielkim sukcesem polskiego robotnika, 
technika i inżyniera. Cem•mt polski zdobył 
rynki europejskie i zamorskie i jest wy~oko 
ceniony pod wzqH;dem jaknśri przez między~ 
narodowych fa~howców. 

!I.la Trzyletni Plan. sprzed wojną (przed wojną 3,4 kg na osobę dzo nierównomierne. Plan Tr.zylPlni dąży jednak 
Nie należy sobie wyobrażać, że w ciągu ro_cznie, obecnie 3 kg, a w r. 1949 będziemy do jak największego podniesienia kohsumcji 

tych trzech 1at krai nasz przeobrazi się w rdj mieli 8,8 kg na osohę). właśnie klas pracn jącyrh, a więc cy!ry spe· 
na ziemi. Trzy lala w życiu osobistym czło· 1 Widzim) r.. tego, „·l.e p\a.n 1r7.yle\.ni nie bez życia tych oslalnich wzrosną o wiP1e bardziej, 
wieka to szmat czasu, w życiu narodu jest to powodu nazywamv l.e:i. „Trzylatką syto8ci". niżby lo wypctdalo z samego zrstawier.ia cy· 
jednak niewiele. Dlatego też Rząd nasz w Po zzealizowanin jPj pr.zP,frigniemy poziom !rowego. 
w swym Trzyletnim Planie odbudowy posla- przedwojenny, a już w 48 r. dorównamy po- Oto mały odcinek Pląnu Trzylrloniego. 0-
l'il sobie za cel tylko rzeczy najważniejs?.e; ziomowi prledwojennf•mu pod względem war· czywiście, 7.e nie wyczerpaliśmy wszv:;otkich WALKA Z MOlłZEM 

na inne przyjdzie czas w da\szyc:h latalh, w tości. odiywczej, spożywanych prze:Z na·s po· jego zada.n. \'ozostaje jeszcze zagadnie'nie. co U . . , . 
nowych p\11nach, 1'tóre zosta111ą opracowane karmów loblicza się to według ilości t-ziw. ka· daje plan dla ludności wsi, co rlaje w dzie- nlacn~.ame, brzegow morsloc~ - „Walka 
l urzPcz wistnione w pr.zyszłosci. lorii). dzinie oświilly, opieki spo!l'rznej i wrPszcie z morzem , ktor~ w swym .11staw1cznvm ruchu 

P tym, co w tej chwili jest najważniejsrn, A jak przP.dst'lwia się w świet.\e plcin11 nn11ważniPjs7e - w jaki to sposńb os1ągnipmy pociT?ywa hrzeg1, kru~zy Je, hy w.edrz~c si~ 
mó vił właśnie minisler Przemysłu i Handlu, sprawa na.siej od;:iPży I obuwia? O ile chodzi te wszystkie dobre rzeczy w planie przewi-1 dale] w głąb lądu, pochłania wieli!' trudu 
tow. Minc rok temu na sesji Krajowej Rady o tkaniny bawełniane, to osiągniemy poziom dl7.iane? Same one się przecież nie zmbią, ani i . trwa „bez prz~r~y. Od chwili ohjecia ~dmi• 
Narodowej, która plan ten uchwaliła. Powie- przedwojenny, tj. 11 mrtrów tkaniny na osobę nam ich UNRRA nie przyśle. J jeszcze jerba n~strac~; morskie_.1 przez GUM, wydział adrni. 
dział 011 lak: „Doznaliśmy w czasie wojny ol- rocznie (obecnie wypada przeciętnie tylko 7 rzecz, o której niejeden czytelnik pewnie po- n~stra~Ji w-y?rzeza oczyścił ok. 1.000 ha 1~· 

Ir 

brz im ich stral, zużyty jest nasz ap MM pro- metrów). Natomias·t ilość przypadających każ· myśli: czy plan jest możliwy do zreałiZ.)"ł3.· sow ! zalesił 150 ha. Wskutek j~qo ~taPń 
dul cvjny, i:!le zużyty jest także motor, który demu t. nas tkanin \VPlnianyc'h wzrofoie wię· nia, czy to nie jest laka sobie - bardzo pięk- zasypanych zostało 200.000 m 'lZl'Ści@mnvch 
tym aparatem kieruje - '/)niszczona jest siła cej niż w dwójnasób w porówJ1aniu sprzed I na i roila - ale koJ1iec końców „lipa". okopów i ~tanowisk wojennych, 11mocn1on.., 
żyv1otna człowieka. Zdołaliśmy w ciągu ostal- wojną i więcej niż w trojnasób w porównaniu. O wszystkim pomówimy w ·1ast=w· 5 km wydm, zasiano trawy na 200 fta, ''>'ybu. 
mego' roku wydźwignąć go z dna nędzy, ale z chwilą obecną (przed wojną, WY'padał 1 nych antylq1łach. • T-1. W. dawano 500.000 m b. płotków. 
to, co mamy jeszcze dziś, daleko od~iega od 
poziomu przedwojennego". 

Celem Planu Trzyletniego jest poprawa 
życia codziennego obywateli naszego kraju, 
podniesienie stopy życiowej mas pracujących 
powyżej poziomu przedwojennego. W roku 
1949, po zrealizowaniu planu mamy być syci, 

Kiedq rozpoczną •wą działalność 

odziani, obuci. 
Zacznijmy od sprawy wyżywie.nia: wiado· Sprawa podjęcia współpracy czynnika sp"· I stałej zwloce. Ju:i: daleko poza sobą ma.my J nywania swych zadań. Jednak, jak do tej 00, 

mo, że najgorzej stoimy pod względem spo· łecznego w pos•taci Obywatelskich Komisji Po dzieri 10 lipca br„ kiedy to według uchwały ry dla miasta Łodzi ostateczne składy k~m· 
życia mięsa i tłuszczów. Trzyletni Plan ma da,tk.?wych i lus·t:atorów społecznych ~ Urzę· Rady Państwa. lu~trato~y społeczi:ii i Kopii.sje pletów lustratorów spolecznych zostały usta· 

. dam1 Skarbowvmi na terenie m. Łodzi uiega Podatkowe winni byli przystąp1c do wyko· lone w ub. tygodniu, naitomiast - odno~~ie 

Obywatelskie Komisje Podatkowe . 
usunąc ten brak. W1prawdzie mięsa wołowego · ~· 
będziemy mieli jeszcze nierwiele, ale za to wie .---------------------,- Obywaitelskich Komisji Podatkowych, te rów· 
\)tzowiny spożywać będziemy cztery razy wię C p S l d . nież-mimo, że i.eh skład został us.ta'Jo.ny ;pt.zed 
cej, niż obecnie i prnwie 3 razy tyle, co przed entrala Zbytu rzomysłu k6rzanego w o ZI krlko~a tygodniami i przesłfMly do ws~ystkich 
wojną. (W 1938 oroku - 12,9 kg na osobę rocz Ol. Czacki&IO 18 tel. 280-1 O Urzędow Skarbowych m. Łodzi -nie sq c2yn· 
nie, w 1946 r. - 9 kg, a w 1949 r. _ 36 kg). ne. Ot.o z ogólnej liczby 216 członków Ohy· 
Znaczy to, że każdy człowiek prncy będzie k ł, watelskich Komi'sji Podatkowych ~apr.Zy$1ężo• 
mógł codzień spożywać kawałek mięsa. poszukuje pracowni ÓW do wydzia OW: nych zostało s6 osób. 100 mianowanych puez 

Cukru spożywać będziemy 18 kg rocz·nie, MRN członków i zastępców Komisji nie sta-
tzn. półtora kg miesięcznie na osobę (przed księgowości flnansoweJ i materiałowej, wiło się do zaprzysiężenia. 
wojną wypadało przeciętnie 12 kg rocznie, a pracowników do działów handlo vych na Niewątpliw:ie, były pewn·e obiektywne trud 
więc 1 kg miesięcznie). Jaj wypadnie nam pasy, artykuły techniczne, obuwie, ekwi· n.ości w zmontowaniu w przewidzianym ok.re· 
rocznie ,po 217 s?Jtuk, tzn. 4--5 jaj tygodniowo punek WOJ.skowy, galanteri„_, futra i na s1e społec:znego apara·tu przy Urzędach Skar· 
na oi::obę, a więc prawie 2 razy tyle, co przed " bowych do walki z nieuczciwymi po-dat11ik1· 
wojną (w 38 r. 114,3 sztuk, w 45. r. - 62,5 dział gospodarczy. mi. W pier·wszym rzędzie - okres w.:t"iSÓW' 

sztuk). Mleka nie będziemy mieli jes~ze tyle, Zgłaszać się do Wydziału P€rs~nalnego nie pozwolił na uaotychmiastowe zmob!lizow~· 
co przed wojną, bo na wyrów.nanie strat. w w godzinach 8 _ 16. nie nieobecnych lu-straforów i członków (•"lby· 

~~ro~~m~~a6~l~.~ep~ci~~P ~====~~=~==~==:=~~~~~~=~~=~~~~~~~~~~~--Jw~~ki~ ~m~ ~d~o~~. fym ru• 
u-mi-uu-1111-1111-1111 11n-1111-1111l!!ll!!B1111~111-1111llW!B111!1!1!!RRJlll 1mł!!!m!!!m11..ii1111-Ulll!!!mlłlll-llllll!!!Wmllll-llH.-mll!!!!!lll!l!lll mniej jednak na szczeblu powiatowym Oby• 

ni. 1·s·1 spekulanc·1 kazan1· na grzywn ;~~~s~~e~~:i:s!e /::n~~~~~:e o~~zfn~!~~~:·~~~ - 12-go ,bm. Cały szereg spraw podalk'.:!wych. 
ZOf?tc1/o przekazanych w terenie do rozpatrzr• 

'W'&7'lęk.&!!!I po ...... rp.druJĄ do obozu pracy nia Komisjom i sprawy te zostały załalwl•me. 
~ 3 .,... -._. Jeśli natomiast chodzi o Łódź, to spra·v-a 

bieranie nadmiernych cen ukarana 'Została Obyw. Komisji Podatkowych utknęła w miej· 
grzywną w wysokości 1 tysięcy złotych. cu. Zdaje się, że wcześniej poczną dzia"!ac Do Delegatury Komisji Specjalnej w Łodzi 

JOdziennie wpływają zameldowania o pobiera· 
1iu nadmiemych cen, o odmowie sprzedaży 
I o oszustwach na wad.zP oraz na Jakości 
sprzedawanych artykułów pierwsze1 polrzeby. 
Delega.tura po stwierdzeniu faktów w upra· 
11•1ai:ilu spekularji, ukarała grzywnami cały 
szer!g osób; między innymi: 

Piasecka Franciszka, właścicielka kawiarni 
w Łodzi przy ul. Kopernika Nr 34 za brak 
cennika ukarana została grzywną w wysoko· 
ści 5 tysięcy złotych. Pozatem p·ko Piasec',ieJ 
została skierowana sprawa do Urzędu Akcyz 
i Monopoli o nielegalny handel w6dk.!l· 

Ru!ek Lucjan, wlasctclel sklepu spożyw
czego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 61 na 
zwróconą sobie U\"agę przez kontrole1a Dele· 
gatury Komi.sji Specjalnej, iż' w s-klepie nie 
ma uwidocznionego cennika odniósł się do 
kontrolera w arogancki sposób, ukarany zo· 
stał grzywną w wysokości 5 tysięcy złotych. 

Osimowicz Bolesław, właścici!l sklepu spo 
zyw.czl!!go w Łodzi przy ul. Msgtstn1.ckieJ 13 
%."i brak cel'l.l'uka i sprzedaz mąki po nadmier· 

nych cenach ukarany zosti!.l g·rzywn11 w wyso· 
kości 5 tysięcy złotych. 

Zwalińslti Ignacy, właściciel s.klepu spa· 
żywczego w Łodzi przy ul. N'!rutov•icza 56 za 
s-przedaż kiełbasy zwykłej po cenach spekula· 
cyjinych ukarany został grzywną w wysoko· 
ści 5 tysięcy złotych. 

Wielogórska Maria, właścicielka owoca.rni 
w Łodzi przy ul. Lutomierskiej 17 za pobiera· 
nie nadmiernych cen 'Za wędliny i papierosy 
ukarana został11 grzywną w wysokości 5 ty· 
sięcy złotych. 

Wiecheć Anna, właścicielka ąklepu po· 
zywczego w Łodzi przy ul. Rybnej 2/4 za po· 
bieranie nadmiernych c<en za art. spożyi.vcze 
ukarana została grzywną w wysokości 5 ty· 
sięcy złotych. 

Pengow,,ko Maria, '•łaśr.icielka sklepu spo
żywczego w Ło-dzi pn:y ul. Lutomierskiej -14 
za pobieranie nadmiernych cei1 =~ ~wo l kieł 
basę ukarana została grzywną r wysekotki 5 
tysięcy złotych. 

Gnatow~J,.a Maria, właścicielka owocarn; 
w Łodzi ·przy ul. Fra.11c1szkańskiej 26 za po• 

Olejnik Janina, właścicielka owocal'ni w lustratorzy społeczni. aczkolwiek ·ztutczn'.e 
Łodzi przy ul. Lutomie·r~kiej 38 za pobieranie wcześniej ust9nowiony zo-stał skład Obywi'J! 
nadmiernych cen ukarana została grzywną w telsklch Komis.ii Podatkowych. 
wysokości 5 tysięcy złotych. Pozatem p-kq O· Dnia 22 hm. low. Rusin, dyr. Izby S•karb'l 
lejnik skierowano sprawę do Urzędu Akcyz wej, odbył ko·nferencję z udziałem Ok.-ęg'lWe· 
i Monopoli o nielegalny handel wódką. go Lustratora Spolecznego tow. Baraanw';i.::e· 

Stac.howski Hemyk, właściciel owocarni 
również przy ul. Lutomierskiej, lecz pod Nr 11 go, Kierowników Urzędów Skarbowych i św,e 
dopuszczał się takich samych czynności spe· żo miai1ow::.1·· mi kierownikami zespołów lu· 
kttlacyjnyrh sprzedając po cenach spekulacvj· stratorów, na której omówione zo~tały zada• 
nych i prowadząc nielegalny handel wód.ką nla lustratorów. Lu~tratorzy na podstawie 
z wyszynkiem na mie 1scu, za co został uka· ksiąg meldunkowych pn:enrowadza h1!tracię 
ra.ny .grzywną w wys~kosci I? tysięcy złotych. niep1rl-torno~ri. Celem tej akcji lustracvinej 
Przeciwko :;tachow~k1smu sk1.ernwan~ sprawę jest zorientowanie Urz~dów Skar.bowych co 
do Urzęd~1 Akcyz 1 Monopoli o melegalny do źródeł zarobkowania ws yatki h mie k n· 
handel wodką. . . . . z. c sz. a. 

Prócz wyznaczonych grzywien za mniejsze I cow Łodzi i upo:nszechme_me opodatkowania 
wykroczenia, Delegatura lódzka w wypadku na te o.s~by, ktore do te! pory inie. podały 
stwierd2enia poważniejszych nadużyć speik:u· swych zrodeł dochodu luo podały J~ tylko 
lacyjnych, kieruje sprawy do Biura Wyko· częściowo. Szczególnie przeprowadzenie te.j 
nawcze.go Komisji Specjalnej w Warsza.w1e o drugiej akcji 'il.rymaga wielkiego wkła.du pra• 
ukarame spekulantów obozem pracy cy ze strony lustratorów społecznych. 

/Dz.) {Dz.} 
• 



Str. ó GŁOS ROBOTNICZY Nr. 234 

Od Iiscia tytoniu do papiero~a ~ifii~''llj;~;;fl"'f1"'51j ·tl']'llllllJ1:
11!!U''.8j;''jf111jj;~'ll;;:·;;l1l']h 

C P M T W Łodz .• \K::~~::!~~~U·:~~::f:~~ . przy Odduale Łodzkim Związku Zawodowegt 
Lit. Polskich. 

Magazyny są pełne - palacze mogą być spokojni • 
A~~!a Tl9 ?ierpnia 1947 r„ w rocznicę śmierc: 

~ l u~1m'. Zarząd Funduszu otrzymał oci 
Julicina 1uw1ma z} !OO OOO . k d 

Pe·wnie nie wszyscy C:ątelnicy zdają so
bie sprawę z tego, ile prncy wymaga wypro
dukowanie jednego papierosa, który flumiętni 
paolacze bez zastanowienia „puszczają z dy
mem". 

robotnicy orM: robotnice, któr.:zy stanowią bez I 
mała pięćdziesiąt procent załogi, są uśmiech
nięci i zadowoleni . Nic zresztą dziwnego -
na terenie. Monopolu znajduje się duży park , 
z base!llem, w którym robo,tnicy w przerwach · · 
lub po pracy odpoczywają, zorganizowano , 
piękną świetlicę, doskonale wyposażone am- 1 
bulatorium, a przede wszystkim przedszkole 

1 
i żłobek dla najmłodszych. Rodzii.ce mogą spe- ; 
kojnie pracować, gdyż mają pewność, że dzie- 1 
ci znajdują się w dobrych rękach. · 

W roku bieżącym kierownictwo Wytwórni ' 
zorganizowało kololllie letnie dla dzieci pra
cowników Monopolu. Jest to najlepiej urzą
dzona kolo.nia w okręgu· łódzkim. 

Przed opuszczeniem Monopolu pytamy jesz 
cze, czy papierosów nie zabraknie. Stwier
dzamy naocznie, że magazyny są pełne tyto 
niu, a produkcja nasta.wio[la przede wszyst
kim n<' fl"Pi"'rosy 3-złotowe. 

Opuszczamy Monopol pod wrażenieri1, że 
dbałość dyrek cji o robotnika dziecko robot-
nicze jes t tu godna u:unania. 

M. Z. 

k · · -·- ia o orr""~na 
w_otę fund~cyjną do rozdziału pomiędzy z;1-a' 

~u1ący_cb _się w ciężkiej sytuacji materialnej 
iteratow t wdowy lub sieroty po <marlych pl 
sarz~h. 

Zarząd Funduszu w osobac11: Kazimierza 
B~andysa, Seweryna Pollaka i Stefana Zół. 
k1ews:kego dok~n~ rozdziału na posieclzenfo 
w dmu l wrzesma 1947 r. 

Zarw,d Funduszu im. A cleli Tuwim 

LUDOWY INSTYTUT MlJZYCZNY 

. Ludowy Inslyt_ut Muzyczny, przyjmuje za. 
pis)'. nowowstępu.iących uczniów do swoich 
~zk?ł rnuzyczny~h w Łodzi , na wydziały: for· 
epia1:u, organow, śpiewu solowego instru 

mentow smyczkow I · . ' · . - yc l, mstrumentow dętych, 
akordeonu 1 rytmiki. 

.zapisy do d~ia 1 września. Egzaminy 
ws,ępne odbędą się w dniach 3-10 w .. 

Starz · . . . rzesma. 
• Y ucznwwi~ powmm zarejstrować 

się w sekretariacie Ludowego Instytutu M . 
zycznego do dnia 1 września u 
k Zai:iisy przyjmuje i infora'iacji udziela se
Łredta_rrat Ludowego . Ins tytutu Muzycznego w 

0 zi, ul. Jaracza 19, tel. 265-01. · 
lllłtu11u1111tuu1ru1111un11111111111111t1111u1111u1111111u111111111u1111u111H 

Dvżurv aptek 
~zis!ejszej nocy dyżurują oastępujace apteki 

~zyn~k1ego (Rokicińska 53). Bartoszewsk.iego (Piotr· 
ows ca 95) , Rowińskiej-Koprowskiej (Pbc ..Voloo· 

sci 2), Stanielewicza (Pomorska 91), Sioieckie 
(Rzgowska 51). Daocerowej !Zgierska .61) . 

Walka .O lepszy chleb 
magazynów zbożowych, młynów i piekarń 

Wiemy w~~ :yscy, I J chleb kartkowy, który 
stanowi pods\:1wę wyżywienia dla szerokich 
rzesz ludności pracującej, nie zawsze jest wy-

Abv zapoznać się ze stanem rzeczy na 
miejscu , odwiedziliśmy wytwórnię Państirn
i1 ego M<111opolu Tytoniov.·ego w Łodzi, która 
za trudni a 870 osób. Przekonaliśmy się naocz
nie, że długa jest droga od liścia tytoniu do 
gotowego papierosa. Liście tytoni.u w stanie 
i;urowym idą z magazynu do aparatu, który 
zwilża je za pomocą paa-y. Następnie elek
tryczna krajarka na drobniutkie części kraje 
te zwilżone liście. Potem znów tytoń się su
sz · i w tym stanie idzie do dystrybutorów. 
Wvtwórnia łódzka posiada aulomat, który pro 
dukuje 400 tysięcy papierosów dziennie. piekany w sposób właściwy. Z powodu !ał-

konsumentów, używając do wypieku małowar
tościowych domieszek, a zaoszczędzoną w len 
sposób mo;kę sprzedają na wolnym rynku po 
wygórowanych cenach. 

Z takimi s zkndnikam1 nieublaganq walkę 
prowadzą władze aprowizacyjne, przeprow a
dzając systemayczne inspekcje magazynów 
zbożowych, młynów i piekarń. 

~ arszawi~ przy ulicy Puławskiej 35. Inspek· 
c_ia u.stahła, że piekamta 1a w miesiącu 
s1erpmu wyprodukowała i wypuścTła na rynek 
na zaopatrzenie ludności pracującej chleb nie 
na~ając_Y s~ę do spożycia. Przeciwko ~tero· 
WnikOW1 piekami, Leonowi Kalinowskiemu 
skierowano sprawę do Komisj i Specjalnej d~ 
walki z nadużyciami i szkodnictwem gosoo·· 

Pak.owanie odbywa się w przeważnej c:-ę-1 szowania mąki lub nieprzestrzegcmia przepi
~ci również m~chaniczni~ i t~ w_ t~n ~posob~ I sów przy wypieku, chleb kartkowy czasami 
oe pudf'łka au_,omatY:czme. zapelmaią się wy nie nadaje sie zupełni e do spożycia . Za ::~ą 
in., czo·1a 1lośc1ą pap1erosow. 1 · k · · hl b · · · · l 

Praca· w Wytwórni Tytoniu jest ciężka i Ja osc c e a przewa~ie ~mę ponosz~ e :-
mecząca ze względu na fruwające w po- menty aspołeczne. ktore !lle zadawala1a '•i"l 
wiet.rzu drobne pyłki tytouiowe~ Tym niemniej godziwym zyskiem, dorabiają sie koszle;n 

Ostatnio z p olecenia Generalnego Komi
sarza Oszczędnościowego Aprow'faacji doko
nana została inspekcja p1ekarnt „Ziarno" w 

darczym. • 

Niech to będzie pr:zeslrogq dla lnnych pi<1-1 
karń, wypiekających chleb kartkowy. 

~~~~~~~~~ 

PZPW Nr 1 - kolo IV, Oin. K<>nt. 3, P7.\>l' z t T 1 

~ !lMP1':a. ~~~· 0° .~:=· !~.~·~~:· .:« ·...:~:.:·:~ :: · ~ ~~ 1111JL1 as ępca gen. . aylora 
~r(/~- --~ \godz. 15,30 1. „ouo Benke". ~~ \i~'?:Z1.i..t-ł W lOdZI 

~~~IUI '-\'---~ i ::~~":.:; 1:;~. •:,v; "' ,'..i •• :~1a~.„~.~ Zbieranie materiału do 8-go procesu w Norymberdze 
I 13,30 PZPB Nr I!. O godz. 16-łej f ..• Kowalski". W dniu wczorajszym przyjechał do Łodzi Okręgowy Sqd Kerny rozpatrywał wczo:aj 

C DZIELNICY Go"NE" I zastępca gen. Taylora - prokur.otor ame1y· sprawę dwóch Niemców, Anrrusta Allerkar.·l-
UWAGA DZIESIĘTNI Y ·" ,. LEWA $RóDMIEJSKA ....,, -

Dziś 0 godz. 17-tej w lokalu własnym przy 0 godz. 14_1~1- f. „Heintze". 0 godz. B·Gj kański Schwenk, który zbiera materiały do pfcr i Ernesta Wenta. 
· . 4 db d - - d wa ósmego procesu w Norymberdze przeciwko Went w roku 1942 spowodował, za pośred-

ulJcy Bednarskiej 2 a ę zie się 0 
pra rano Kom. 2 MO f. „Szrejer". O godz. 13•30 - członkom 'hitlerowskiej instytucji, która z3j- nictwem pol!cjanta Allerkampfa, aresztowanie 

w"z·rslkich dziesiętników dzielnicy Gómej. f. „Kleiman" koło V. O godz. 15,30 CP,1lral.a 
· k mowała się z.<:igadnieni'.ami rasy. i osadzenie w obozie Polaka, który pracował 

Obecność obow1ąz owa. Odpadków - kolo IV. 

PJ,ENJl.RNE POSIEDZENIE KOMITETU RUDY 
PABIANICKIEJ 

Dzić 0 godz. 17-tej odbędz'ie się plenarne 
posled;;enie Komitetu dzielnicy Ruda Pabia· 
nick11. 

UWAGA SEKRETARZE, ZASTĘPCY, DZIESIĘ

TNICY i PRELEGENCI GÓRNEJ· LEWEJ! 
Dziś o godz. 17-tej w lokalu wlasnym przy 

PRAWA ŚRÓDMIEJSKA 
O godz. 18-tej zebranie terenowego kola 

Nr 2. O godz. 14-tej Karolewska Manufaktura 
- zmiana I. O godz. 16-tej I. „Grabski". O 
godz, 15,30 „Dmabella". O godz. 16-tej Zakł«· 
dy Dziewiarskie. O godz. 15-tej Fabryka Nr :z 
oddział V. O godz. 14-tej „Eisert Schwelkeri" 
- zmiana I. 

Proces ten rozpoc.znie się w październiku w oboz '. e pracy pod Hannowerem. 
bieżącego roku t będzie trwał 6 m!esięcy. Obydwaj oskarżeni zostali skazani na ko:ę 
Na ławie osarżonych zasiądzie 14 „dostojni- po 5 lat więzienia ka'żdy. 
k ów " hitlerow skich z urzędów badania rasy Rozprawie przewodniczył sędzia Walew~k!. 
i spHlW kolonizacji ziem wschodnich. oskar.ż·ał prok. Olczyk. 

W dniu wczorajszym prokurator SchwErnk Ten sam skład sędztowski rozpatrywał 
przeglądał dokumenty w Okręgowej· Kom!sji sprawę Arnolda Opermana, chłopa nfomi9c
Bodania Zbrodni Niemieckich w Pols ce, no:· kiego, który złapał Polaka, uciekojącego 
stępnie przesłuchiwał dzieci, które w czasie przed b i jqcym go Niemcem, 
okupacji zostały wywiezione do Niemi:ec i hy· Opperman został skazany na 4 lata wię-

zienia. 
. . • ły wychowywane vv duchu niemieckim. Mto:· 

1llcy Piotrkowskiej 262 odbędzie się odprawa , $RóDMIEśCIE 
;ekret.arzy i zas!ępców, dziesięlników i pre
egentów Górnej - Lewej: Sprawy b. w.tt?.ne. 
Oh~cność obowiązkowa. 1 

ODPRAWA SEKRETARZY KÓŁ STAROMIEJSKU::} 
Dziś o godz. 17-tej w lokalu własuym przy 

ulicy Nowomiejskiej 6 odbędzie •;i'.ę odpraw;1 
sakrstarzy kół Staromiejskiej. Sprawy ważne 

obeo::nflść obowiązkowa. 

ODPRAWA SEKRE'f.ARZY 
LEWEJ - śRODM'EJSICIEJ 

Dziś o godz. 17-tej V! lokalu własny='! t1rzy 
ulicy Południowej 11 odbędzie s'ię odprawa 
~ekrelarzy wszystkich kół Śródmiejskiej - Le
wej, sprnwy bardzo wa'i.ne, obecnn!;ć obo

O godz. lG-te1 ZJedn. Przem. Jedw„ Z1edn. . .
1
. , d 1 d m· 

1 
ili11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

. .. . . iy one zas1 1c po wzg ę em e 1czny,1 
Przem, Poncz„ Warsztaty M1e1sk1e. O god:>:.. ' d . - k' p d d ob i d 1· · te w z W •. ą z ka C h - naro mem1ec J. ra w opo n e z ec1 
15,30 Z1edn. Przem. Gum„ R. T, P. D, O godz, · · d No berg' 1·ako . • • zostaną przewiezione o rym 1 _ 

17-te1 Zw, Inwahdow. O godz. 16,30 Zw. Zawo- • ~ dk . t · z a W O d O W Y C h 
d W d · l G MKuo 0 d 15 1 • sw1a . owie w ym procesie. owe. y z1a osp, 1~. • go z. - e1 
Urząd Pocztowy Nr 1. O godz. 14-toj Wydzi;il , Korzysiuj~c z pobytu w ~olsce pr~kurctora ZEBRANIE KIEROWNIKOW SWIETLIC 
Plant-:lcJ·i _ Okręg !V. . -"Gnwenka Oiuęgowa Komtsia Badama Zbrod- D . 29 8 1947 . 

STAROMIEJSKA 
O godz. 19-!ej „Koziny". O godz. l4-lej 

Fabr. Wyr, Gum. O godz. 17-e j I. „ICapuścińskl" 

l!Ał.UTY • 
o godz. 16-tej c.s.~ 

• - - .T • 1 ·~ · . _ tk. h kt' · . ma . . r. o godz. l6-e1 w Domu 
m ;.1em1ec.U-ll prosi wszys 1c , orzy posta Zwi"ązko' z d h (I · t k • · 109) ._ . • , . . d w awo owyc p1ę ro, po OJ 
da1~, 1akies wiadom~sc'. vr spraw ach, ba a-

1 
odbędzie się zebranie kierówników świetlic z 

nyc;:; p~ez. air:erykcrn~~~ego prokuratora, _aby Przemysłu 1Nłókienniczego . 
zglasz;:h „.się r,c Kom1s11, Plac Dqbrowsk1eqo I Tematem obrad będzie „Tydzień Swietlic", 

5 poKoJ d9. • . . I ~a~y. Zakładow~ przypomną }dc.:ownikom 
· swiethc o obowiązkowe] obecnosci. 

ZEBRANIE Kół. PPR p 
1
1 i· , a ~ ~ , 

W dniu dzisiejszym odbędq się zeb1anla 
kól w naslępujqcych fabrykach i instyłucjach : • · 

RUDA PABIANICKA 

wiq:i:kowa. 

O godzinie 13-!ej oddział pierwszy I. „Ho- J • 
rak" - zmiana U, oddział III - zmiana !J, a f l ~ 
tk<:ilnia f. „Horak". J U 
WIDZEW 

O godzinie 16-tej oddział gosp. PZP!3 Nt !F.. w • • 9 

LEWA GÓRNA I 1 n r [I n I o I V 
o ~d~ocllz~~oe P1:;~~ ~;P: 0Nrg!~1z~z:,~o ~o; < ~ P ~ J 
Prnp. O godz. 16-tej ZPPO. 

PRAWA GóllNA 
O gC1d:i:. 13,:iO PZPB Mt 6 „.B" - Kolo IU. Tancerka na linlel Trzeb.'3 jej wręczyć kwiatyl Proszę bardzo! 

• 
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ZOFIA GR DOWSKA 
i ALEKSANDER ZABCZYNSKJ 

w Teatrr:e Kameralnym 
Na scenie Teatru Kameralnego Domu żoł

nierza w Lodzi, odnieśli niez · ykły s~kces 
znakomil'a artvslka Zofia Grabowska i ulubie
fliec public;rności teatralne] i kinowej Alek
sander Żabczyil.ski, którego publiczność łódz
ka ogląda po ra1 pierwszv po niedawnvm no
wrocie z nglii do kraju~ Artyści dają praw
dziwv koncert gr w pełnej napn:emian hu
moru i sen,~ mentu komedii francuskiej no
wości repertuaru paryskiigo HlSTORIA DWU 
SERC Marcella Dulluda w reżyserii Janusza 
\\Tarncckiego. 

IEAtR KOMWIJ MUZYCZNEJ „LUTNIA" 
"Polska Krew Diiś o godz. 19-ej w dal

sz.vm ci.mu ban na i melodvjna operetka 
O~ka a l\fedbala „Polska Kri."v" z Helena 
J\\rd;m ka !odrZ\ ·k.i i ,\tkhalem ~l;1skim 
na czele. ·w pÓws'tałych rolach wystąpią: 
K Kos<:ela, B. Halnurska, D. Lubawska, K. 
Cliorzewshi_ A. Sawin, Gryqalanka, Z. Roma
ui i inni. Rezy,;eria: B. Horski. Choreog"rafia 
w kladze J. Cesielskiego. Bdtuta w r~ku ka
pelmistrza Z. Vviehlera. Bilety wcześniei do 
nah cia w ksi garni przy ul. Piotrkowskiej 
Nr. 102a, a od qo<lz. 17.30 w kasie. teatru. 

Nr. telefonu kasv zamawiań 139-30. 

TEATR „SYREN;" TRAUGUTTA 1 
Ostatnie . dni J'omedii Aldo de Benedet-

ti' ego pl.· ,Sll\ \Rl.A T 'E RO/'.E"'. Z•' zna
komit) m komikiem, Kazimierzem Szubertem w 
roli f!łÓw1wj. 

Pocz. przeclst. o f10dz. 19.30. Kasa Teatru 
„s\ RC. A' cz nna od godz. 10-ej do 13 i od 
16-tej. 

TE T Uff 'i „lł, GATEL " Piotrkowska 94. 
OSTATNIE WYSTEPY BALETU PAR 1ELLA 

Balet I'arnelła ?e sw w nr1w1 m ws pani.a
l t1'l pr ,,~rnmrm 11·y5lrpo1v11~ h~Jiir. y\kp jQ
szcze sześć dni t. ;. do niedieli dnia 3l \i. m. 
wląc-2nic. Kierownictwo baktu chcąc udosl 'P
ni{· 1ajsier z m -w arst.wom spol c:eńst;wa EO· 

ha 7. nie no •" pt n<.!'.ralllu udzirli I" 1111.1 
Hr)~ć bilefl.'1\'I' ulgowyc:h (500/0 zniżki) \\'ydz. 
Kult. ()św. Ok. 1·om. Z"io.'; Zaw: 

Kasa Teatru czynna od godz. 10-tej przez 
cały d7ieli. - tel. 272-70. 

ADRh\ - „Z.lota maska" 

I3 \JKA - Serenada w donie słońca 

DAI,TYK - „Sąd Narodów'' 
GDYNIA - „Uk.ocb.anv" 
HEL - Miłość na lekarstwo 

MUZA - Goal. 
POLONIA. - Cienie Przeszlosci 

PRZEDW10$. 'IE - „Szcześliwa 13" 
~OBOTNIK - 5-ciu Zuchów 

ROMA - Mały d7.entelmen 
REKORD - Ojczyzna 

IARZ" 

CHRLES BOYER 
DZIS PREMIER.A! 

KINO ,.Wt.nKNIARZ" 
Zawad_l.ka 16 

OLIVIA DE HAVILLAND ZŁOTE WROT p ULETTE GODDARD . A 
W pięknym Dramacie Miłosnym 
Nowej Amerykańskiej P"rodukcji · . 1 
Wytwórnia: Paramount 

'v\lłasność : Mo'tion Picture Export i 
.Associalion Rezyser: MITCHELL LElSEN 

. ~:~~.10:~:~~~~ F~mdn~0~:~~sied.: 15.-30, 18.30, 20.:10, \\' niedz. i święta: 13, 15.30, 18. 20.30. I 
._ __ B.il_e_l~-·-b·c•z~p•la•l•n•e--:--'1.a._s .• e.·p·a·r-to--ut __ ~.·-a·ż-ne---od~.~-ią•t-kt•l'-~-l9 __ b_m __ ..... ________ ...., ....................... -.. 

Przetarg nieograniczony 
Centra.la. Handlowa Pnemyslu Chemiczne- i otrzymać można w biurze Otld1ial11 priv ul. 

go dział w Łodił ul. Zwit'k\ 11/13 o(!łasza żwirki 11 / 13. Oferty w zakle1onych i 7alr1ko

przetarg nieogranic10nv na wykonanie . robót w_anych kop~rtach nale~y składctć \\ tymże 
. . . biurze Oddltału do dma 5. 9. J947. 

związanych ze smołowa.me.ii• l drobną n~pra-. otwarcie ofert 8. g., 1947 0 qo<ll. 9-tcj 

wą dachów w ~a~azynath Oddziału w Łodzi Dyrekr.ja Odd:dału zas.trzPqa. sobie prawo 
przv ul. Daszynskteqo 100. dowolnego wyboru oferenta jak równa~ż unie 

Bliższe informacje orai leµe 1-.oszlorysy ważn ie przetargu. 

KINO „TĘCZA" 
Piotrkowska 108 
Pocz. seansów: 16.JQ, 18 30, 20."3<l. 

W niedz. i święta: 14.30, \6.30, 18.3Q, ?Q .. 1n W 

KlNO „STYLOWY" 
Kilińskiego 123 

PoC7. scan~ów: 17,_.19, 21.• 
niPtJ:i.łele i śwęta: 1.5, 17„ 19, 21, 

DZ1S PREMILRA! 
Film z okresu w.oinv. dMnt>\I ej w 
wg. man j powieści 

A DRE MALRAUX 
w rolati:h głównych 
MEJlITO 

l 
ICOl.AS RODRIGUEZ Reżyser: At".DRE MALRAUX 

JOSE LADO 1lustrac1'11. muz\.•czna·: D1\Rll 'S 1\\J Cll.1\U. D 
Produkcja Francusko-Hi~zpańska 
Corniglion - Moliner. Bilety bczp"latne passe-partout -ważne od 
Eksplo11tacja: „Filrn Pols!.;i". pi{!lku 29 h. m. ..... __ ...:.. __ ................... ...;. ......... .-... ... _..„ .......................... ;.;.;...;-.;,...;;;.;...;;;;. ............................................. --~-

Przetarg 
Przemysł Chemiczny „Boruta" pod Zarzą

dem Państwowym w Zgiprzu, 09łasza przeł arg 

nieograniuony na budowę stud11i artezyjskiej. 

Zgit•n, W"\ dział Zak\ll)Ów, "do dnid wr1csn1a 
rb., w klórym to dniu n goct1. IO.OO nastąpi 
ot"I/. arcie. o[ erl w obrctlo:ki ztiinlercsm e.nych 
osób i przedstawicieli firmy „Borui a" 

Slepe k.o~ztorysy ą do podjęcia w Biurze I Do ofertv n al ez· y drilu :. ,.. · t l . „ . . . ,,C'zv~ ,.,_ w1 na wp a-
TE'chmcznym :·f.lornty w Zgierzu w gotlnaach cnne wadium w wysokości 1 proc. od ofero-

od R do 14-eJ. I wanej sumy. 

· Oft>rty w 1.11lakuwan h i..011. rlac:h r._ n~Jl.i.: F-ma ;raŚlrl~'!Ja sobie' 1>rawo nirpr:Zy j<;cia 
~m „Ofertl! na budow studm arter:y1sk1e1 ofNt bez podania przycz n, oraz wybór ofe-
k1erować na.Jety do l'r1em. Chem. „Boruta" - rc'nla bPz względu na cen<;. 

Przetarg. nieograni zony 
Ceł\tral• Teł..st ll\a Ilurt(J\ nl.t Nr. 1 w Łodil, u. Piotr :owska 80 óglasza nin\ej

siym .'przeta-rg nieograniczony na dostawę kotła parowego' 1iiskoprężnego or~z przero. · 

hienie instalal""'ji parowego OSlf:tewania. 

Bliższych iuformacji oraz ślepy kosztorys otrzymać można w Referacie Gospodar
czym Hurtowni • r. 1 C. T., Piotrkow ·ka 80. 

l'RZETARG 
Fabryka Chemiczna „Sterolin' pod 

Zarządem Patl.stwowym w Łod:ri ul 
6-go Sierpnia 100 ogłaszc1 .rrzełarg na 
budow1· 111a~<1 1111 dre1\·•1i<inc~n kryre

!fO papą MatNiał (ctrrf!wo - <leski oraz 
cement) dostarC'zy fahryi-;a. 

\"1szelkie informaC'ie oraz ślepe ko-• 
sztorysy otrzymać molna w Pabryce 
Chemicz11e1 . Sti;ro!in" · '? Lod1.• ul. 
6-go Sierp"nfa 'JOO · , 

Oferty. skłaclać w zillctkowanych· ko
pertach. , 
• Otwarcie ofert nastąpi dnia 3 wrze
śniil i.947 roku .. o godz. 12-cj. Wadium 
w wysokości 2 prc1c. 'oforowanej sumy 
należy "płu.cić na koni o B.G.K nr. 83ti. 

Zastrzena się prawo dowolnego 1 wy
boru oferenta hez vz~1lędu na cenę oraz 
unieważnil'n1e pri.ełiH!Jl\ bez podania 
przyczyn. 

PA STWOWF ZAKl.i\DY 
I 

PRZEMYStlJ WCI NIAl"ł',GO 

Nr. :ll\ w ł,odtl. ul. G-90 Sierpn•il 

ogl<iSzają. 

r. Si:l, 

PRZE1ARG NIEOGRANJCZO i)' 

na wprowadzenie \ obmurowani(' ko.tła parn~ 
wcgo na Oddziele „E" w przędzalni przy 'ul. · 
Kopernika Nr. 38 

Bliższych informacji , oraz ślepe kosZ:tn.rY· 
sy otrzyrnhć rnoźna v. sek,retariacie pr:y llł 
6-go Sierpni'a 1. 58. 

Oferty w zalćlkfJwanych koperlach należy 
składać do clnit1 4 wr'leśnia 1947 r. clri qodz 
12-tei. otwarcie których nastąpi w dni• 
5 września 1947 r. o godz 13-tej. 

P.Z.P.W. Nr 38 zastrzegają sobie; 

i.. prawo wyboru oferenta bez \I zgi.:;riu na 
pod<1na sumę. 

2. unieważnhmie przetargu bez podi'\ni ~ 
prz~ rz:n i lll'z ll'ypl;lfy od ·zirndm ·11 rn:: . 

\ 'adinm w wvsoko'ści 2 proc. sumy kaszto 
rysowl'j należy wpłaci( do kasy 'Zakładń•v 
przy ul. arutowicza Nr, 48 w Lodzi a kwil 
dołączyć do ofer . 
Łódl, clnia 2S sierpnia 1947 r. 

OGŁOSZENIA DROBNE 
Lekarze 
DR. R 'rAJ żURA-
KOWSKA, weneryczne 
Wórno k~biet, kosma· 
tyka, Plotrkowsl:.a 33, 
12 - 6. 

DR ZOFIA. KOŁSUT 
choroby kobiece akusze
ria powróciła i prz.y j· 
muje obecnie l.ódź, ul. 

DR, ·, ŻURAKOWSKI, 
spec1alista - choroby 
weneryczne, skórne, 
moczopłciowe, Piotrko 
woka 32, 12 - 6. 

Kup no-Sprzedaż 
SPRZEDA magiel rf• 
czny clcklr czny 11-~o 

Listopada 26 m. 24, 

Oferty w zalakowanyc\1 kopertach z napisem: „Oferta na przerobienie instalacji 
parowego ognewania~ należy złożyć tymże Referacie Gospodarczym Hurtowni Nr 1 
<!. T„ do dnia 30. 8. 1947 r. 

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 1. 9. 1947 r. o godz. 12. I 
Piotrkowska t\'r 70 m. ~ 
teł. 21-222 codzienni -go 
clzina 3-6 pp. z wy jąl
liiem sobót, niedziel i 

--------------------------------------....:~---.: świąt. 

Różne· 
ZAGINĄŁ· pies wyżeł 

duży brązowe laty, od 

prowadzić za wynagro

clr.cniem Armii Ludowej 
'11 m. 5(clawn. f\0\V) 
ustrzega się przed kup 
nem. 

CENTRALA HANDLOWA PRZEM. CHEMICZ. 
Oddział w Łodzi 

poda.je do wiadomości, te 7 dniem 23 sierpnia 
br. został uruchomiony PODODDZIAŁ W KU
TNIE Z SIEDZIBĄ przy ul. NARUTOWTCZA 
, r 1, tel. 55. 

Pododdtiał prowadzi chemikalia: 

CENTRALA ZBYTU 
P'R ZEMYSŁU MINERALNEGO Zaotiar wanie pracy 

TRZECH rutynowa· 
ST..,.. LOWY - Nadzieja 

$WIT - Piotr I (pierwsza seria) 
n1t:zA - Tadzieja 
TATRY - „Bolek i Lolek" 
WOLNOśC - My z Kronszta<itu 

Dla gospodan\wa domo ego - pros<.i..i do 
prania, szorowania, czyszczenia, sodę, my
dło, ultramarynę, świece. pasty do obuwia, 
pasty do podłóg, sod<; oczyszczaną. amoniak 
do pieczenia, svrop ziemniaczany, naftalinę, 
farby ziemne (malarskie) i inne. 

ODDZIAŁ w ŁODZI \ • 

ul. li• I 
BIURA i SK AD 

ri §kie q o 70 
tel. 127-32, 101-12, 131-60 

nych bul.'.haltt:rów potrze -
buje Zjednoczenie Prze 
111y~lu Drze\\,nego. Lódź 

15,30; 17,45; 20,00 w '!1.led·z. I.s2y seans 13,15 
\ i"Łó tlARZ" - Złote wrota 
WISŁA - D:i:i wczęta z baletu 
ZACHĘTA - „Ciche wesele" 
OŚWIATOWE - Polowanie na słońce Była 

sobie dzieweczka. 

Arlykuły kosnttil c~l\o·drogeryfne _,mydła 
toaletowe,· kremy, plldry, zasypki, pros-zki i 
pasty do zębów, wódy kolońskie, shampony, 
kredki do warg. leukoplasty, smoczki, termo
fory, wodq utlenioną i inne. 

Dla drobnego przemysłu i rzemiosła - ału
ny, kwasy nieorganiczne (siarkowy, akumula
torowy, solny, a.w!owy, ~lejtę, minię ołowia
ną. siarczek sodu, salmiak, tovolte, naftalen, 
'•ydro ul it, ksylen, toluen farby mineralne, 
biel cynkową, litopon, klei malarski, dekstry

. nę, saletrę sodową, siarczan miedzi, opony i 

12.06 Wiad. poludn. 17.,10 ,,Z na. t.ych dętki rowerowe i samochodowe, rąe1:ki rowe-
tron", 12,25 Aud. dla wsi, 12,35 Koncert mu- rowe, klocki pedałowe, ' ęże !!Urnowe i ste
ykl wło ldej, 13.00 „Z mikrofonem po kraju'', reg innych. 
3.10 u:i:yka ob' <lriwa, J-ł,OQ (I;\ Kronika i Dla rolnictwe. l ogt"Odnklwa - środki do 

komunikaty, 14,05 (L) J. S. Barh Koncert ochronj• roślin (owadobójcze). 
'ortcpianowy d-mnll z płyt, 14.:40 Pn.erwa 
15,00 Muzyk11 taneczna, 15,20 Autl. dla cizie~ 
ti, 15.40 Arit> z oper Verdi'ego, 16.00 Dzien
nik, 16.20 Smetana - „Wicczorn,c pi śni", 
1640 „Ze :wiata rarlja", 16.45 Re.zerwa, !7.00 
(Łl „Był • sobie 7.onki trzr" - Groteska ra
diowa, 17.3.'i Z zag~dnieti świata pracy 17.45 
Poradnik języko y, l8.~1n (Ll „Wolbór; i Ze
romin ośrodk iem kultur.' W.S.G.W.", 1B 10 Łl 
, luz ka z ply< i8,15 <L1 Fd\eion ;;rorto'q· 
1.8,20 „B• ans hanolu T.afll!l.niczncnu ~11 1iierw~ 
-ze pólrocw r b." 18.30 (L. Konce1t żvcze!1. 
19.UO Konrett s1mfon„ 19.50 Reu n1ju, · 20.00 
„ ny wiec et" ", :OJ ,no D·dennik. '2l .3f· Mu
zyka. 21 ,4 Slu.chll'ri.ktl, :n. in \.\'\ed sp.ort„ 
22.15 A t•d 1vav" k.1 23.0Q O~!at. wian. d7\en· 
nil,;:!\ . di<J' "'I'. "1,'1f' ILj f-nqr. lok nt. j1JITI) 

PR.ZETARG NIEOGRANICZON:i 
na · btllkowanie kosp1.ą gra11itow:i 
: podwórta fabryczne110 

fZ.P 'r 4. uwiadamia, że w mi -
.1iony przetarg odb d7it $l'-': w dniu 1 
wn:esnla o godz. 12:ej • fabrycmym 
Siurze Ruchu w Łodri przv ul Kl't"e ' 
19. Ofert lllłleży składać w zal? ·ow11-

, nych · lrnpertach. Podldedki :erto' ·: 
można olrz ·mać nb mleiscu. 

!astil:egamy soblt ;lfnwo )terl!'nle 
tie? względu n11 cent:. ilta'2 uniewlli'ni"'· 
nie pez tarqu bt> podania r1 •czyn i 

11onoszenia .lakichkolw!Pk \. osztów. 

JPRZ DA.I 

oras wszelkie 

: 
cement, szkło taflo , 
wapno, cegłę budo· 
wlaną, c głę zamo 
Iową, dachówkę, kafle, 
Płytki glazuro e 
i łerrak9to e 

maleriały budowlane. 

,\ \omus?. ki 11. 

Za2 bione dokumenty 
ZAGUBIONO dowód o· 
sobisty na naz ·i"[.:o Ja• 
łmer Alicja Eugenia. 
Łasknwego znalazcę 

pr :szę o zwrot za wyna 

Tnma ·7.dw l\.h.:. św, l,grodzeoiiem na adres: 

______________________ ..;. ___ ... Tekli . "r Jl 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
Centralny Zarząd Przemvsłu Włókiennicze

go, Inspektorat Obrony Pr7eciwpoiarowej, 
ogł· sZd przetarg nieograniczon na: 1) prze
lrndo11t: i rozbudowę instalacji światła elek-
tr cm ·uu '21 przehudQ.w<: i rozbndowi; cen-
tnlnego oyrzewania w budynku Cenlnun 
V1·s11'olcnia Poi:amii·zego w Lodi.i przv t~!. 

Tamka 10. 

S1.cz{~\Juluwe warunki p11eturqu. dt ·.i ol r 
towe l infotrnacjeo 11\•izna otrzyTnll: Inspek
toracie Ul.Jr. Ppoi '" Łodzi przy i. Piolrko\ ·
ckiej 208-2l0 od dn. ~-5 !l!?r"'.'-:i.i!: 1947 r. 

l Oferty na.:.!l.y ;kłact~ć hl n ds ·ł ..: JJ (, . 
Inspektoratu Obr. Ppoż. w Lodzi ul. ?ioltkuw-

1 ska 208-210 do cln .. 8 ivrześma 1947 r. .:Il! ~10-
I dziny l3.00, w ktoq m to .inlu o godz. 13.00 

I 
nas ll[JJ otwarcie otert ac! 11k.t. J, 1'I o ;o,•itniu 
\ .OO 11d pkt. 2-gL . " 

I Przy ~:-l1td11niu ofe~l •.>ho· ·\Juuj 'Atlillm 
I .!i proc. ~cl, no6lne_i g•1h1y '-.o~zt·J! ·ó • -

lę 

LATO W AFRYCE. 

• 
Pattt, kole;~·-ka P1orknwL11. ,h1ka c!enll 

~ .... ...--.....1- .....,. ·- ,.-...,- - „ ... J _____ ..._ __ ,,_ __ ....; ... 

Wyda\"Ca: Woj Komitet PPtł w Łodtl. Kąm1t~! U:dal'.cyjny . Rea I Adm t,octż. P1otr·o1\'Clt /'. B6, re.1_ton, 1 <ktor Naa.~lny :Il ·14, .:~k r~tanat 254-~l. R d·ktjlJ OQC!H ['f:i.31 „ 

Dztał ogłoszen: Piotrkowska 55 tel. 111-50 Konto PKO Vfl - 1505. Zak1. Gra!. R. Sp. W. ,Prac•'" 

„ 

• 
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~:r. 8 etos RCH3DTNlf!;Zl Nr. 232 

PRZYGODY 
pięci11 typków z 8ani_aluki Pi · c ·arze ŁKS-u wysz · n 

Odmłodzona drużyna mistrza Polski remisu ie ze Zjednoczonymi (Bydgoszcz) 

\10. Póki miel; duże knoty, 
Rwali się wprost do rnboty, 
l\ażdv tyrał z nich nad norme, 
No'ivą w planie miał re.fonu~ 

Ul. .\le w miarę jak sil~, S!Palał, 
Kurczył si!) i zwol11a malał. 
Zapaleńcze .iego plany 
Ciasły, niby znicz słomiany, 

Pisal'sk1. 
razie nie wierny. 

Pierwszym eyzaminc;
~orc:m powakacyj.nej 
formy pi<~scia rzy LKS u 
mieli być wczoraj pię

ściarze hydgo cy z K:3 
Zjednoczenia. Niestetv 
Łi<s wystąpił w skła·
d?.ie ba rdzo odmłodzo

nym. Z pierwszej dru
żyny walc?.yło tylko 
trzech zawodników -
Stasiak, Pisarski i Ży
lis. Reszta to mlod1i, 
wiele na7wisk s\yszeli
śmy w ogóle po rnz 
pie1 ws1y. Jak ~ię więc 

przedstawia obecnie 
pierwsza drużyna na 

ODMŁODZONY SKŁAD LKS-u. 

W Lodzi od dłuższego już czasu nie mie
liśmy już zawodów bokserskich, to też mecz 
ze Zjednoczonymi z Bydgoszczy wywołał du
że zainteresowilnie, niestety szyki organiza
torom popsula pogoda. VI/ pierwszym zapo
wiedzianym terminie to jest w niedziele 
mecz nie mógł się odbvć z powodu deszczu: 
·wczoraj też niepewna pogoda ods-t.raszyt'! 
CZJ:ŚĆ widzów, tak że w rezullacie na tryhu
n~h nowego stadionu hokejowego zebrało 
się niecałe 5.000 osób. Większo · ć z nich opu
szczała stadiop niezadowolona i zawiedziona. 
Spodziewano się bowiem ujrzeć wczoraj na 
ringu c;ilą pierwszą óscmk\;. z Pawlal~icm, 
Marcinkowskim i Olejnikiem, a tymczasem 
wystąpiła na ringu właściwie druga drużyna. 

OGÓLNY STAN MECZU 8:8. 

Ogólny wynik meczu 8:8 ŁKS w tak.im 
składzie w jakim wczoraj wystąpił powinien 
uważać za szczęśliwy. 

Najciekawszą walką było spotkanie w wa 
dze koguciej pomiędzy Jóżwiąkiem (Byd
goszcz), a byłym mistrzem Polski w wadze· 
muszej Stasiakiem (ŁKS), . które whrew ogól
nym przypuszczeniom zakończyło się zdecf
dowanym zwycięstwem łodzianina. ' 

Z młodych dobrze zaprezentowal się Sa" 
dowiak. Lodzianin jakkolwiek. swoje spotk:i
n'e z Borowiczem przegrał, le jednak pokd-

zal dużo serca do walki. Poza tym Sadowiak 
m~: jesz,-re dwk Jużc zalety. które nie zaw
sze spotykają się n młodych pi'l'lściarzy, to 
jes1. dobra pr:1ca nóg i to. że lodzianin potra
fi i~ć za ciosem. Z Sadowiaka ŁKS może mieć 
w przyszłości pociechę. 

PISARSKI V1.T DOSKOt ALEJ FORMIE 
Najlepszym pięściar.zem był wczoraj oczv

wi~cie niezawodny Pisarski. Ło.dzianin nie 
miał wprawd1ie równego przeciwnika, ale i 
tak pokazał piękną walkę. Jedynie po Pisa -
sk im nie widać było przerwy w lreningaci1. 

Mecz tozpocząl się jak zwykle od ~i 
muszej. Na ringu stanęli naprzeciwko siebie 
Kowalews~i (Zjednoczenie) i nowy n abvtrl.: 
'.l\S-u l(óżycki były •1.awodnik „FiltTiowca": 

Przez cale trzv rundy wyra:i:11ą pnewagę 
miał łodzianin. W trzecim stardu po jednej 
kontrze Różycki znalazł się na chwilą na des 
,kach, ale to nie 1aw11żyło na wyniku walK1. 
Z•vyciężył na punkty Różycki (ŁKS). 

STASIAK ZWYCIĘŻA JóZWIAKA 

P;·zeeiwnik Srn'>i;:ika w wa<l1.e koguciej 
Jóźwiak (Zjednoczeo11ie) w większości opinii 
urhodzit za faworvta spotkania. Brano pod u· 
viagę jego siłę ciosu ) lo„ że Stasiaka miej· 
sce jest zwyJ...le w wad7e muszej, a nie ko
guciej. A więc pod lym względem handicap 
miał bydgoszczanin. 

Pierwsze sladr up!ynęło na wzajemnym 
badaniu się przeciwników, drugie było wy
równane, w trzecim dopie.ro rozstrzygnęly się 

losy walki. Swieższy Stasiak doskonale ·wy
prowadza ciosy z obu r;.1k i c0lnie ładuje w 
bydgoszczanina, który wyraźnie nie potrafi 
na nie odpowiedzieć. 

Po walce Jóźwiak narzekał na brak tre
ningu i wyczucie dystansu. Zwy.cięstwo St<1-
siaka na punkty przyniosło prowadzenie gos
podarzom 4:0. 

Z SADOWIAKA BĘDZIE BOKSER 

W pierwszej walce wagi piórkowej mło
dy Sadowiak (ŁKS) miał za pmeciwnika ru
ty110wanego Borowicza (Zjednoczenie). W 
W pierwszym starciu Borowicz bije w Jodzia
nina jak w worek treningowy. \Ilf drngun 
starciu obaj zawodnicy przechodzą na wy
m·ianę ciosów. Przewagę ma oczywilŚcie 

Zawacki (LKS) na clcslrnf'/t. 

wci;1ż Borowicz. al<' łodzianin od;;r:rn się od 
czasu do czasu. 

Wiele emocji przynosi nalorni~st począ· 

tek trzeciego starcia. Sadowiak przechodzi do 
ataku lewą prostą i każdy jego cios siedzi 
na szczęce „wypompowaneqo" już Borowicza. 
Dopiero pod koniec rundy bydgoszczanin tr3.· 
fia Sadowiaka z prawej i posyła go na des· 
ki do. 7. Po chwili historia się pow.tarza. Sa· 
dowiak znów jest liczony do 8, wstaje wpra· 
wdzie ale po chwili gong przerywa dalszą 
walkę. 

Zwyciężył na pu111kty Borowicz (Zjedno· 
C'lenie). 

W wadze piórkowej walka pomiedzy W1l· 
czyńskim ('.Z,jednoczef}ie) a Zawackim (LKS). 
zakończyła się nokautem łodzianina w dru· 
g1m starciu, przy czym łodzianin dwukrotmr 
był już na deskach w pierwszej rundzie, 

SOW!NSKI NIE ZACHWYCIŁ '<.,,, 

W wadze lekk.ięj Sowi1iski (Zjednoczen!@) 
jakkolwiek pewnie' wy.punktował młodego l 
surowego Wołosewicza, to jednak, ni c nie po· 
kazał. Walczył jakby od niechcenia i bez ser 
ca. 

W wadze półciężkiej Richter (Zjednocze• 
nie) w pierwszym starciu zmusił do poddania 
się Wrncławskiego (ŁKS). 

W wadze średriiej Pisarski (ŁKS) wokau· 
tował w drugiej mndzie Jachowskieqo \Zje· 
dnoczenie) a w wadze półciężkiej Żylis (ŁKS} 
wypunktował Pollaka (Zjednoczenie). 

Mecz sędziował w ringu ob. Sieroszewski· 

· M z. P.ołska-Czecbnsłowacja pod zaatiem· . c 
W Ptadze \ednak. ws11stko tnzytotowa.\\e "' \\ł11\ęc\a naszych piłkarzy 

H2. fij{)ł u.crzązł w lei1>kiej mazi, 
Ga~:ta t ż :iuż ledw<> łaził. 
PałeoJog zwichnął no~e 
I powtarzał: „Już nie mogę!". 

\13. Kajtek widząc C6 się świP,1Ci, 
Bo.ia,~ się że nogę skręci, 
I że ;ieg-0 towarzysze, 
Nie chcą o tej wys.pie słys1..ęć 

SZCZ&SLIWIE ZYJE 
W Grand Hotelu przw ul. Piotrkowskiej 

prze:t użycie pastylek luminalU usiłowa~ po
pełnić samobójstwo ob. Jerzy Zumiński zam. 
w Katowicach ul. Krakowska 2. Pogotowie 
odwiozło go w stanie nie zagrażającym ży. 

ciu do szpitala na Chojny. 

Mecz piłkarski Czechosłowacja - Pols\..a 
sloi po·d znaki1>m zapytania! 

Taka wersja obiegła Łódź w sobotę. Przy
czyną jej było wstrzymanie przez Państwowy 
Urząd 1Nychowania Fizycznego i PW oraz 
przez Związek Polskich Związków Sportowych 
wszystkich wyjazd0w drużyn 'krajowych za 
granicę aż do o<lwołania.„ W Pradze tymcza
sem zdaje się, nic o tym nie wiedzą. Jak do
nosi bowiem „Przegląd Spo-rtowy", czynione 
tu są już ostatnie przygotowania do tego spot
ka1nia. 

Mecz ma odbyć się na odnowionym bois.ku 
Sparty Bo·isko jak i stadion są ·całkowicie 

zyg owane na przyjęcie naszej reprezenta
cyjnej jedenastki. 

REKLAMA SZALEJE... 

ną wyprawę reprezentacji Sląska do Szkor.j!, 
oraz wyniki kolejarzy w Budapeszcie. 

Jednym słowem Czesi mają lepsze wyobra
żenie o naszei piłce nożnej, aniżeli my sąmi. 
Bo posłuchajmy, co na temat zbliżającego się 
meczu mówi pik. Reyman: 

MY MARZYMY TYLKO O REMISIE 
„„.Trzeba pamiętać, że naszymi przeciwni

kami będą jedni z najlepszych graczy i tech
ników Europy„. Wynik torudrio przewidzięć -
remis byłby dla nas wynikiem bardzo za-
szczytnym". · ' 

Podczas, gdy my z góry prawie eliminuje
my możliwa· ci naszego zwycięstwa, Czesi w 
stawianiu horoskopów są ostroż.niejsi. Zaipy
tany przez współpracownika „Przeglądu Spor
towego", Vogel, redaktor jednej z najwięk
szych agencji sportowych w Czechosłowacji 

Najciek,awszym jest jednak to , że spotka- daje odpowiedź wymijającą. 
nie Polska - Czechosłowacja poprzedzone „„.Liczymy się z naszym zwycięstwem. Wa 
jest w Prad.ze szaloną reklamą. Organizatorzy si piłk,a•rze nie są podobno w nadzwycrajnej 
absolutnie nie przejmują się słabymi wynika- formie, liczymy przeto na sukces. Ale w pilce 
mi, naszych piłkarzy na forum międzynaro- nigdy nic nie wiadomo„.", 
dowym, a pamiętają ciągle ostatnie spotkanie I 
przedwoje:pne, w którym z trudnością wywal- CZESI LICZĄ NA 50 TYSIĘCY WIDZÓW! 
c2yli zwycięstwo i żywo mają w pamięci uda- Na zakończenie warto jeszcze dodać, że 

1.78 m. skacze junlo r 
na obozie w Sierakowie 

Z polerenia· Państwowego Urzędu Wycho
wania Fizycznego zorganizowąny został przez 
Wojewódzki Urząd WF i PW w Sierakowie 
drugi turnus' wyszkoleniowy dla lekkoatletów, 
szczypiomislów i ply~aków. Łącznie na obo
zie znalazło się ponad 350 zawodników z ca
łej Polski; którzy pod kieruhkiem wybil.nych 
Lnslruktorów, jak Frani, Ramoli, Adall\czyka 
w· plywaniu, Malec.kiego, Kazubka, Rutkow
skiego w ,.jekkiej atletyce oraz Patrzykonta. 
Lesiaka i 1\1aleszewskiego w piłce ręcznej -
lak dalece uzupełnili swe wiadomości teore
tyczne i praktyczne, że w koi1cowych zawo
dach osiągnęli doskonałe jak na juniorów 
wyniki. 

SETKA W 11,4 

1,78 ro, a pięciu dalszych zawodników strą
ciło lekko poprzeczkę na wysokości 1,70 m: 
w S'Ztafecie 4x100 m zespół HKS (Bydgoszcz) 
osiągnął czas 46,4 sek., ·a drużyna HKS (Wy
brzeże) - c.zas 46 8 sek. 

PŁYW·ACY TEŻ POPRAWILI WYNIKI 

W obozie pływackim wszyscy zawodnicy 
poprawili swe wyniki od 3 do· 6 · a przeue 
wszystkim junior2y, którzy obe e pływają 
już poprawnym stylem, 14-letni Kukło\c (c;.li
wire) na 200 m st. klas. uzyskał czas 3:15,5, 
a jego rówieśnik Hoff (Poznań) przepłynął 
dystans 400 m st. dow. w czasie 6:14,8 min. 

100 m przebiegło 15 zawodniih.ów poniiej 
ZNOW TO SAMO 12 sek., a zwycięzca Niezbicki (HKS Wybrne-

Przy zbiegu u(. Zgierskiej nad Łódką, ja. że} uzyskał czas 11,4 sek.; Kita (PW "Wieleń) 
dący na motocykw szofer Feliks Grodzil'1ski przebiegł dystans 800 m w czasie 2:08,1: Ko
Z9ierz, ul. średnia 1.1, najechał na ob. Mu- nieczny z pozna11skiej „Warty" jako drugi u
szy11ską Konstancję· Łódż, Ogrodowa 28. Le- zysk.al czas 2:13,5 min.: w skoku wz.wyż Brzo-

Rozegrane spo·tkania w piłce ręcznej stl\ły 
na dobrym poziomie. Chło.pcy są wyszkoleni 
doskonale technicznie, a do walid wkładają 
puza bojowością dużo serca. 

Ogólnie s.~wierdzić tr.zeba4 że obóz w Sie
takowie nalezycie spełnił swe zadania, a sze
regi sportowców uzupełnione zostaną uowym 
narybkiem, cłnbJ:.zQ zapowiadającym się na 
przyszłość, karz _przewiózł ran.na do domu. zowski (Białyslok) przekroczył w wysokości 

Czesi liczą, iż na spotkaniu Polska - Czecho• 
słowacja będzie co najmniej„. 50 tysięcy wi· 
clzówł Taką ilość może pomieścić staclion 
„Sparty", a Czesi ma.ri11wią się nawet, że n.la 
wszyscy będą mogli mecz oglądać.„ Liczą bo• 
wiem na więcej. 

DOMYSŁY NA TEMAT SKŁADÓW DRUŻYN 

Skład drużyny czeskiej ma być oparty na 
trzech trzonach drużyn: Sparty, Bohemians i 
SlaYii. Mecz sędzio;wać ma s'ędzia holendel\ski 
van der Mer. 

Skład reprezentacji Polski ustalony defini· 
cywnie zosta11ie po meczu s-pM.ringowym w 
środę; najpra,.,vdopodobniej przed"Stawiać. się 

on będzie następująco: 

Bramka - Janik, obrona - Flanek, S:.mze• 
paniak (!),_pomoc - P.iec II, Parpan, Gajdzik, 
atak - Barański, Gieślik (?}, Gracz i Hogen• 
dorf. ----
Jędrzejowska zdobywa 
dwa tytuły mistrzowskie . 

W między.narodowych tenisowych mistrza 
s~wach Polski, Jadwiga Jędr.zejowska wygra· 
la finał gry pojedyńcze,i , bijąc łatwo młodą 

czeszkę ,Miskovą 6:1, 6:3. · 

Vv grze mieszanej Jędrzejowska w.raz z 
Hebdą wy9rała finał z parą \Misko va, Skonec• 
ki 6:3, 6:1. ZaTówno Hebda jak 1 Jędrzejo'W'• 
ska pokazali szereg doskonałych zagrań. W 
półfinałach gry podwójnej mężczyilni para 
Smolinsky, Krejcik ciężko wygrala z parą 

węgierską Szigetti, Vad 7:5, 7:5, 7:5. Wspania
le grał Szigetti, będąc najlepszym z całe-} 

czwórki. Bardw slabym był junior \ 'ad. 

,,Dynamo" przegrywa z CDK 
W meczu piłkarskim, rozegranym w Mo• 

skwie w obecnbści 80 tys. w.idzów o mi-strzo• 
stwo ZSRR, moskiewskie „Dynamo" poniosła 

porażkę w stosunku 0:1 (0:1) z CDKA. W ta• 
beli mis•lrzow kiej w dalszym ciągu prowad;tl, 
„Dynamo", mając 5 pkt. więcej od CDKĄ.. c. 
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