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r e yk 
Musimy PÓJ. ść innn drogrw - wola Harold Lasky [ soc~alista, k_t?r~ ma otwarte. oczy, nie 

..._ 'łllt1t I rnoze zgodzie się na taką polttykę. Je· - ;eden. z wvbilnych działaczy· Partii Pracy I żeli ~~sHimy t~ochę nasi:~ ~olę .i wy• 8 11 obrazmę potrafimy zna!ezc srodkt, by 
PARYŻ (PAP) - Według depeszy z niom amerykańskim, a krytykując do· piło by ta pod takimi warunkami jakich -;twierdzić całkowitą zgodność poglądów 

Londynu, rząd amerykański wystosował raźną politykę restrykcji pisze m. in.: nie mógłby przyjąć żaden szanujący się z Polską, Czechosłowacją, Węgrami, Ju„ 
do Wielkiej Brytanii prawdziwe ultima- „ Wydawanie doraźnych zarządzeń w rząd socjalistyczny. Jeśli istnieją minis· gosławią, jak również Związkiem Ra· 
tum, które wysuwa następujące żąda- nadziei, że później przyjdzie poprawa :rowie, którzy cofają się wobec opozycji dzieckim. 
nia: dzięki „ofercie Marshalla„. jest złudze- mom>polów anglo-amerykańskich prze· Nie poto wygraliśmy ostatnią wojnę, 

I) Zaniechanie projektów nacjonali· niem. Nk poważni~ nie wskazuje, ioe ciwko nacjonalizacji · przemysłu stało- by stać się narzędziem urzeczywistnie· 
2acji przemysłu stalowego; · kongres amerykański istotnie myśli o wego - ni-e mają prawa do miejs-ca w nia reakcyjnych projektów, które zna· 

2) Rozluźnienie dokonanej nacjonali· pomocy dla Europy. Partii Pracy... czna większość naszego ludu odrzuciła· 
zacji kopalń węgla i dopuszczenie doń Gdyby ~awet członkowie kongresu za , Z kolei Lasky kry~y.k~t.ie. kon·.:-.epcje ~y, gdyby_ moin~ mu .było przt;dstawić 
rzeczoznawców amerykańskich; aprobowalt program pomocy, to nastą- bioku Europy Zachodme.1 1 pisze: „zaden Je w sposob tak Jasny, 1ak teJro ząda„. 

3) Zaniechanie projektów nacjonałi
iacji przemysłu Zagłębia Ruhr.v; 4) Ob· 
ni:ienie 75-procentowego podatku na 
firmy amerykańskie. 

W związku z tą wiadomośdą „<!-e 
Soir" zamieszcza artykuł sp.ocjalny pro
f~:,orn Harolda Laskyego. gdzie czyta· 

Su kc y ii g n. 
my. iu. 

W pierws ych dniach ofensywy wyzwolono 100 wsi i 600 kim. 
kw. obszaru. Tsaldaris nie mo!e. u worzyć rządu „T1 zeba będzie dokonać kompletnej 

rr:\\·izj: hrylyjskiej µolityki zagranicznej. 
r 1 1ażam, ie z każdego punktu wi<lz;enia 
)taje się obecnie rzeczą bardzo ważną 
~a v,:arcia układu handlowego ze Zwfąz

lkiem "Radzieckim. Gdyby zaś laki 11kład 

BELGRAD (PAP) - Jak donosi ra<lio c3ad1. W rezultacie tego ataku oddzia-1 Nausu, zdobywając c.entrum miasta. 
greckiej ~rniii Mmokratycznej, od<lzlały ły powstańeów zdobyły przeszło 100 Pod~zas walki w tym mieście z?st~ło 
generała .Markosa prowadzą natarcie w wsi, Qraz ponad 600 kim. kw. obszaru, zab1tyd1 przeszło 200 monarc;h1stow. 
calym szeregu miejs<:owo::,ci. · w t j lic.zbie całe terytnrium na połud- .T~nostlu armii _demokratyc:·mej o_stat-

W dniu 19 bm. wojska detnokratyczne niowy wschód od góry Pindos. m? i:o raz trzeci wdarły stę do miast::i 
(k1prnwadzH, jak być powinno, do le1J5ze 
rro porozumienia pohtycznego, mof?:li· 
hJ śmy soble tego powinszować ... 

rozpoczęły jednocześnie atak na tere-1 W Macedonii od<lziaty <l-emokratyczne Nt~~DYN ( b"l ł) z At d 
nach Pind u, Tesalii i w innych prev1in· dokonały nocnegQ ataku na miasto . . 1 0.ds · w

5 
· „- t•· en i·tone· 

La5kv wyraża następńte nadzieję, ie 
nąd brytyjski przeciwstawi się żąda-

n\e\\oko jenie 
w Paryż.u 

przab~egiem obrad londyńskich 
LONDYN (ofrsL wU - Przedstaiwiciet 

Fra11cii na ko11Jferencjf Stanów Zjednio.<:zo 
n~1 cl1, Wi~lklej Brytanii 1 Fr.aincji, p&- 1 

swię<'.()nej Sprawie pozioma pr7..emysłowe 
go 'Jicmiec. Alphan-d orlleciał wczoraj do 
P<irvża. 

Mini.-.(er informac1H Francii zakom1H1i
knwa/ '''czoraj. iż Francja '~ysunięła sze. 
re1r, 7astrzeźeń w 'vielu za:sadiniczycll i 
pqwa ;i,nych 7.agadnieniach. oma wianych 
na konfercncj.J lo·ndyńskiiej. 

Ag-encja Reutera d·onG·si, i1ż aczk-01\Yie1{ 
rzad fra.11c~1ski dntychczas o.fic.iaQ1nie nie 
sprec:i, z.ował swoje.go stanowi sika w s•nra 
"'ach. omawiain;ch na konferencji. fran
~u~1kie koła oolit.vczne wykazufa wyra
ZJJ(! niezacł<~wolenie i rozczarowainie. 

f(oła t-c 11waża.ia zaP<'Wlnienie, u1dz.iel-0-
;1e Francii i:>rzez Siany Zjednocz.one i w. 
fł•d.tnie. iż podn ie ienie poziomu µrz~· 
m 1 słu niemie..:kiego nie oznacza pierw
s -~ 11„hva od1111-dow 1 NiPrniec przed in
cntii kra-iam:. za niew~·starczają~. 

* * 
~ONDYN fobsł. wł.) - Wczoraj w go 

d 111 iclJ wieczornych rozpoczęło ioie koń 
::01 ·e posjedze.nie konforendi 3 państw 
\' sprawie poziomu przemyislu n1ernie.::

k·ego. Frą1~cja na oosiedzeniu tym była 
reprczen~/J~vana przez swojego ambasa
Jora v,.- }ondynie Massiniego. 

_ Saara iąda 
przyłączenia do Francji 
PARYŻ PAP. - In. W Sender, p~y

wódca ru.chu na mecz połączenia się Za 
~kbia Saary z Francją, w przemówieniu 
wyg!oszonynn w dn~ill dzisi-eJszYm w Saar 
brue.;ken, oświade!Zył, H .nrigamizacja je
go dnma1ra sie przyłączenia Zagłr€1bia Sa I 
ary do t"r;:i:1di-

szą. tz przywo cy -cm par 11 po 1 ycz· 

_ ,_, .......... ~1E1~l1_.,,,..K __ """' .... 11-K..,._U .. _R.._.,.,_S ___ J ~ć~i~~i~:~~:~~::~~~~~j~ 
z członków partii populistów Tsaldarisa~ 
będzie szkodliwe dla Grecji. Przywódcy 

· partii wyrazili gotowość udziału w rzą· 
. dzie, na czele którego stać będzie 0$0• 

· bistość bezpartyjna. 

nistra Zervasa, który wsławił się mor· p. ł. d-erstwami i aresztowaniami. de.mokra· 

I "G ł o s R o b o ł n i c z y H ł ~~~~;ier zmniejsza ł f racje chleba 

1 
dzieclODI I PARYZ (obsl. wł.) w dniu wczoraj· 

szym pod przewodnictwem prezydenta swoich Czqtelnikólll Francji Vim::ent Auriola odbyło się po· 
siedzenie gabinetu francuskiego, na któ-

! 
rym premier Ramadier zakomunikował 

Do WYGRANIA ł 
ii urodzaj w roku bieżącym Jest o 33 
procent mniejszy od urodza iu zeszło ro· 

ł ' 
O PODRĘC i cznego. 20 KOMPLET W NOWOWYDANYCH z„ Rząd uchwalił zmniejszenie od t 

NIKOW SZKOLl\"'YCH NA ŻĄDANĄ KLASĘ. j września b. r., t . .i. od najbliższego po-
500 NOWOWYDANYCH PODRĘCZNIKÓW ._ niedziałl<u dziennej racji chleba z 250 

' do 200 gr. 
SZKOLNYCH NA ŻĄDANĄ KLASĘ. ). I Na tymże posiedzeniu rząd uchwalił 

kontynuować działania wojenne w In<la· Tylko JO kuponów chi'nach. 

!lależy wyciąć w dniach od 28 sierpnia do 6 września. 

Wypełnione kupony należy nakleić na jeden 

arkusz i złoiyć w administracji „Głosu Robotnicz-e• 

go", ŁOdź, Piotrkowska 86, lll piętro do dnia 

8 września 1947 r.. 

Przyjęcie rezoluc1i polskiej 

ł 
11a Radzie Bezpieczeństwa 

f NOWY JORK PAP. - K-011.cz.ąc deba
tę w S'.Prawie I!Ildonezji, Rada Bezpie
czeństwa przyjęła 16 głQSaml przy po
wsitw.lymainiiu Sfl() OO głoSowania jedynie 

( Wielkiej Brytanii rerrotucję polską, przy-
ł POminaia,cą rządom holenderskiemu i in· 

I 
Rozlosowanie nagr6d JUt.fitqei we wto1~k, dnia ł donezyj kieinu zalecenie Rady w spra„ 

wie zaprzestania ognia. 
U wn:emi@ 1H7 u .. „ Uchwalenie rezotucjj pol,Qldej z tak 

~a-d1kiąi fodinomyśllfl-0ścią zositało po•prze-

.-......-,. ..... ,,~ -.-.-- ....-.-.-~----------e~~_,.~--..'· . ~~~~ 1 _ g~ ~~~~~~ posiedzeniu Rady 
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KRAKÓW PAP. Dwunasty dzień procesu 
·wypełniły zeznania Franciszka Niepokólczvc
k~ego, komendanta główneqo WIN ud qtvcz
n111 do października 1946 r. lj . w okresie- po 
a1 eszlowanm płk. Rlepec;kieqo. 

"it>{>O~ólciycki do zarzuc~nych mu czvnów 
pt7Y-tnaJe się częściowo, do winy - cał1,ow1-

cie. Opowiada o s1v1·m współud7idłe w 7-miu 
o:;nbnwej 9fupie oficerów, klóra wśród 6.00Q 
ofice.rów obozu w \Voldenl>ergu miała się na
ra1.ac na i~olację, za nawohwaoie do nowro-
lu. · 

\V;óci vszy do haju, Ni 'JlOkólcz ck! na 110 
lecenie Sdnojcy przejmuje organizację „NlE '' 
z siecią informacji, aparatem propacpndv, 
łi1czności4 i funduszami - po P'~W nym · cz:1-
siH przyjmuje od Rzepeck\Nfo stanowisJ,o za
~fqp~y komendanta ohszaru dl?legatury w Kra 
kow1e, a_ po powstaniu \VIN przeszedł do pn 
c;y w le] organizacji. · I 

Propaganda \V!"J nu„ilct w piel v..-szv111 okre. 
~ie chankter paopa9<Jndy i;zcpf.rnej, potem 
przyszła kolej na akcje „O". Jako materiał 
do propagandy słniyly m. in. ·fałszowane ko
munikaty KC PPR oraz 5fdbrykowana przez 
\VIN hros1.llrha rzekomych PPS-owców. Po 
dłuższym uamyślt oskarżuny zqudził się wy
drukowcć i roiesłctt.: „List Milwłajcz1ka''. 

NiepoJ-ólcz reki pulerił Str1.ałkowskiemu na 
iviązać: kontakt z U.P.A. Celem lej \topółpni
ry - tłumaczy oskarżony sądowi - miało 
r:wkomo być: zapobieżenie wvrzv1Jdniu lud
ności polskiej. Oskarżenie z l) tulu tego k.on
t;iktu uważa \'icipukólczycki za naj!Jolefoiej-
ze dla siel>it'. „Porozumienia z U.P.A. -

twierdii 1 iepokólc:zycki - nici k<11.ałern za
wierać. Nie mniej był to bł!!d J>Olityczny du
żej miary". 

Niepokólczycki wsµo111ina d,tlej 0 l,onlak
lach z obcymi amhasad:imi, wpewnia pr:i:rten1 
'ie hyły one mu polrztobne - trlko dla łącz
ności z oddziałem Rzym 4 w Lon1lyuie. 

Wiadomo mu jednak, że Stuałkowski prze 
k·1z11ł do pewnej mnbasady szereg materia
/1iw, t. zw. „specjah1e 01u-.1cowanił' dla zagra 
nicy" było przeznaczone tvll o dla oskarżone
~10 i - zdaniem jego- nie mogło pójść przez ' 
;inibasadę. 

Materiał ten miał Niepukólczycki pt'7ekcl
zać sam. Osk użonv wie, że i\:wieciński (57"' 
obszaru \'\'IN) porozumiewał się z jedna z ob 
cvch ambil.'iilO !'!iepokólc11'cki uważał si~ za 
<Jrlwładnego sztahu londyńskiego Bora-Kom·, 

rnws1- ieqo i prze1 ambasady szukał konla\-
1<1·.v dn tego sztabu. 

l"micząc swe wyja~uien\a, Niepokólc,;y._1.1 
n~wi.tdna, :i.i> bierze na siebie odpowiPdzial
nosć za całą działalność 'VIN-u od momP11tu 
prteięcia lej organizacji na pocrnlhu 1!146 r. 

.f\.iaslP.pnją pytania prokuratora. 
Pro urator prZt'( hudzi do usl,denia is t.it

J' C ii C iÓ N WVWi<lULI \ l r. 
Prok. ; Jaldw cC;/0111 s/11iyl 11 \ '' i<.d \'\I -11? 
Niepul ókiri:l-i tw1erdli, że- wvw1 d /11-

7 •t dla propn~1an<ly i dla iu~piracj1 partii !J' ' " 
l;lyun\ch. 

P ok.: Czy byty inue jeszcze gh;ti;ze cel 
f 'I' v; w1adu, przeznaczon<' tll.1 małego gr'l-
na ;J ·r)b wtajemnicznn ich? 1 

Osk.: S/anowi/i .~my 7f'-'f1ń/ ludti„ k/óry j11:1 
nie może zrobić czego~ 11 ię/,~zego. 1 

w H,-ahowie 

a 
sprzedawania własnej ojczyzny obcemu wywiadowi 

-~/cJ/ o<lrun1 nwtelia/ sfotogrnfowuny? 
Osk.: Tdk. 
Prnk.: Jdk wi()C' oskarżony mógł wyląrzać: 

m1teri,d szpiegow~ki z fotomalPriału? 
Osk.: Tegu nie moglem robić. 

W toku dalszego przesł11chania pada pyta-. 
nie proktird tora: oskarżony słyszał z jaką a
bominacją wyrażał się Mierzwa o oskarżo

nvm i jego kolegach, czy oskarżonemu jest 
tak samo przykro, jak Mierzwie - siedzieć 
tuż ohok niego na ławie oskarżonych? 

Oskarżony po chwili milczenia niejasno i 

KUPO 
WIELKIEGO KON URSU 

SZKOLNE(;Q 
pt.: 

„GŁOS" DZIECIOM SWOICH 
CZYTELNIKÓW 

Imię nazwisko . 

Adres Prok.~ Oskarżony rozumiał, że tajni' mil.
le: dły znajdą sit; zagranicą w warnnlrnf'/1, 
k1 ectr ob<;y wywiad mógł z nich korzystać. 

.o -k.: (?mieszany) Tak - to 7n;i.czy „szóst-
ka oddz ,Jł 6 sztabu w Londynie. 

Prok.: Ale przecie:l materiały lP si.ły pn.ez 
ambd;adG.I • 

Miejsce pracy •••.•. , ..•• 
Szkoła i klasa uczącego się 

dziecka ... 

z wahaniem mówi;- że dopiero ostatnio zQ 

rientował siq w ja\:' wielkim rozmiarze wy- I 
st1.:puje powiązanie WIN-u z PSL. 

Prok.: A co o-;karżony sam zrobił w kie-
mnku lego powiązania? ."'3i'!C:!!3!1.'l~'•---••ll!l!l!lll~lllll.10i~m~~!C;!!~P 

Osk.: ·1 al-. V\f } syłał le materi<tły Strzałko- Osk.: Ja specjalnie do tego ludzi nie !1a-
•~ 'ki. mawiillem. 

Prnk.: hlo stal na czele oddzia1L1 G-qo? Prok.: Kiedy „Ludwik" mówił oskarżone-
Osk.: Szefem „szóstki", oddziału szta.bu w mu o przeslaniu matPriaht do PSL? . 

Lond y nie clln spraw kraju hył pułkownik Osk.: z wiosną 1946 r. w czasiP jednej z 

Pro es k. ownik „ 

I. G. F rhen 
R i>k s.~cz,rnin. odpraw „Ludwik" oświadczy! mi, że przesy- NORY ·1HERGA PAP. W dniu 27 sierpnia 

Prnk.: Czy więc oskdrżuny .5wiadom bvl la komuś z PSL nasze m.'l.lerialv. 
lego I qodził sil~ na to, że ma terialy laki2 n{o Prok.: To kwestia stoqmk.ów z PSL hvła rozpoczął się proces 24 najwvbitntejszych 
44 til, znilleźć 11 ręku obcP.go wywiadu? czlonkw') rady nadzorczej koncernu ni·"rnie.:-

lemalem odpraw? kiego I. G. Farben. Prokurat&c generalny USA 
Os! arżonv daje wymijającą odpowiedź. Osk.: Tak. generał Bolford Taylor scharakteryzował w 
P0 szeregu pytań, d0tycząc1ch wspólpfo- Prok.: A co oskarżony wie o przesyłaniu r.qólnych zarysach winę oskarżonych, 

r·y o.>k 11żnnrno ze Strzałkowe kim oraz z •iat- d p-L t · I · tk· · <l · >< "., ., o ::> ma cna u z s1a ·1 wyw1a owczej Odpowiadają oni za udiiał w •Jr7. •gol owa-
ką j go W\'\'' du, nrokur.1tor zadai·e pyLrnia, Sl tk k' ? I " · rzu ·ows iego. ni u i prowadzeniu agresji Rzeszy. Za :1iewole 
zmierzaj4ce do WYJ·a<\nit'nict kontaktów ta.cz'!.- ()sk \'"~n z·e 1nate ·,ły te b'--ł' przesv 

• .: •id ' · nu · , 1 '· . · ni<> ludności podbitych krajów, za rabunki i 
cych WIN z l PA. lane, meld 11wał mi o tym Strzałkowski. nawet morderstwa. Koncern I G. Farhcn mzy 

Pink.: Czy osk.11.i:o11y wyc1b1aża r;obie wej Prok.: vV jakim celu wysyłaliście mate- czynił się wybitnie do rol.pętania ostatniej 
śc1c w 1rnrowmienie z Niemrumi. celem !il- riały do NKVI' PSL? wojny światowej. 
prwst;rnia PIZf~'l n_ ich. uprawiania terroru? I 0 .sk.: \Vysyłanic to było sprawą dołów i 11111ur11u11111111rum1111111111111111mrm11uu111u111m1111111111u1u111111111 

O~k.; Tr•go sohie nie wyohri:1załem. ·od nich wyszło, Ja .~am cltciałem od PSL o· 0 F 1 A R y 
Prok.: A jak wobec tf'go osk;Hiony uw:i,ał dejść, ho wiedziałem, że jest w nim d11żo /u- .. . . 

to za mozllwe w, stosunku do UPA? • d-,i, którzy do nas podcliodzq i pewne rzeczy Koło PPR przy DyrekCJI Przemysłu Ml")' 
Oskarżony niejc1sno !lumaczy, ż,~ nawiqzy- narzurnją. • , scowego Piotrkowska 51 ufundowało doj-Jro 

11 anie kontaktów z UP:\ traktowa/ jako pró- Dalsze pytania prokuratora zwiąnne są! wolna ~kładkę na fundusz solidarno&ci w ce-
11~„. o!lwolanrn ~i.:; do ltzdzk!cli .uczuć paszcze- z kombinacjami politycz~ymi \VIN w okresie j' lu o~azania pomocy narodowi '.fiszp~ński~mlf 
golnyc/J molo1cow - dowodcow bandy. przedwyborczym w kraJU. przeciw dyktaturze Franco w H1~zpan11. 

Pol bow·~zuie 

n la 
z 

plotki akcji bez wsz lki h po 
po ezt.,,.1en. .Zw. Zau1odoweqo H'lóhHiarzq tow. Al. B1Rr.1hitn 

W~rócl "łókuiMty !óJ:d;ich kursują ud id]- dowego \Vl/ikniarzy, tow. Burskiego. j stowskiego laborator;um. 
ku dni uporczywt> „mewiadomego pochodie- \V odpowiedzi na nasze pylanie wyjaśnił, \'\!arto zwrócić uwagę na perfidię podri1>· 
nit' Jlu(1lo; i o rnmierzonym nek.omo prze- low. Burski, i.e 11·.>ze/kie lt>go rodzaju ,nloff;i \ mia, które rzuciło tego rodzaju pogłoski '\' 
dłużeniu dnia 1oiiocztgo w pr~Pmr,\łe 'ł'łó- są n;kc;iemn' m wymysłem rrnkcyjnym, obli- masy w momencie podpisania ukłorlu o'' „.r.1 
kienniczym, o zniesieniu dni wypoct nkov. yrh czon)"m na ~ianie zamętu niepokoju i nie- zawodnie/wie · pomiędzy pr:zemy4~em wlńkh \ 
w ni d7.te1t>, t ;.,"\~tu oru-z. \m\e \En\\\.\ \><>\l.·,\>\'"- pew;\Oxci. . . . . . ( nc~zym . .l _wr:glowym, Cel"ll) le! re~·'_ 
nieprawclopodol.rne wer~je. Poniewdż ;;pr.twa „. ie llleya wąlphwosc1, mow: low. Burski,, d wcrs11 ]~st "".ytworzen1~ w masach form~n· 
ta po~i11d.t rnsaclnicze waczenie rll,1 mJs ro-1 le plotki te rozpowszechniane są w rami'ch tu, 11astro1ow mepewności ou1z storpcdow·;rn il 
bulnicz) <.:h naszego miasta, zwr;1c1li:;my s;ę roz.;zyfrowanej ostatnio reakcyjnej akcji „O" w:v~iłlców zmierz':jących w kierunku wyko na
po wyjaś11icni11 do autorytatywnego i.ri>dlJ. - - opluskwiania, i że pochodzą z tego same- ma p1anu wytworczego . 
do 1'1''7.l'Sa Zilrz du Głównego 7wi<1zlw 711'.'.'fl- <Je> si i111promitow,rneun podz1t>mnego fa<zy· P}r/a11ie: Skąd się biorą tego rocltaju plot-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~-,.._.,_. ki ? 
Otlpo1.iccli: Vv nil·klór} eh falirykuch zna

leźli ;;ie „gorli \I cy'', '·tórzy zamiast mobiłizo

WilĆ robotników w kierunku wypełniania pl11-
nu i nadgonienia zaległości przez lepsze '"r
kon:ystywanie ma~zyn i własnego dnia pracy 

I - poszli po f<:llszywej drodze, po linii prize
dłużenia dnia roboczego oraz pracy w dni 
świąteczne. 

Prok.· Czy dyreklywv 6 oddzi«hI szla!Ju · 
londvi1skir y•J nie mowl ly u lllll"Lh cela.:h? I 

Oskn1zony 'l:aprzecza. Umuwtl o 11 spvlz<1w0Jniclwie ·wlóknld11y' 
Pr,>k.: Czy ktoś z podwładnych osk:i1ż 1:i.~- I 1 qorników wvwola!a zrozumiale zaintereso

IJO nie 'l su<1ał zaol1zeżer1 ie 1>nnad \\ L\:u I Wrto.ie w całvrn kraju Dziennik poznctń .ki 

ORlLNTACJA, ALE NA KOGO? 
vVczorajsza „Rzeczpospolita" poświęca <tr· 

ty ·ut wstępny s~rawie tzw. orientacji anglo
saskiej, klóra wciąż jeszcze „straszy" w Pol
sce. Znumy przejawy lej orientacji; mówią o 
niej douitnie oslatnie procesy, szepce o niej 
tendenC} jna plotka, przesycone są nią sz.p1\ty 
„Gnely Ludowej''.· 

\V rzeczywistości droga ta - to droga, kló 
ra prowadzi na manowce. Miast mobiliBcji 
robotników, prowadzi ona do faktycznej de
mobilizacji. I te błędne posunięcia paru k'e· 
rowników posłużyły za pożvwkę dla reakcyj· 
nej plotki. 

bf't da]" się uhcemu 11 y1 •iarlowi? „\\lq I 1 Ludu" po:;więca temu zagddnieniu ar-
Osk.: Nie przvpominam sobie. t) kul w>tępnv, w k:órcgo koJ,Juzji czylamv: 

. "rri' . · Czv we ws1v,1kich ·iatl;-H h Ln ij.Jo- \\ iclzimy z tcgu, że rcaliwwanit) "spól-
v-aly się „niep•)lrzebnc" wiadomości z za ,i{re- 't1ii·otlnict11 u prncr Jeiy w i11/ue~iP S(lmej 
w wywiadu w0(kowego, gospodarczego i /\/a~y rolmlnic1.cj. To nh: j.:!!1 bu1dem 
J,ontrwv .11iadu? J;apitalisl}'1·7ny akord, na klórvm wrnbia 

Osk.: Tak. Od czasu do czasu. przed~ięhiorca, to jest robotnicza ambicja 
Prok.: Czv nw/erial\' oclc/10d1ily zagr'lni- ; wola zwięl;szenia wyclojności pracy, na 

C<' w tej ior~nie, w jakiej napływał\- od ob· Jilórej zysJ.wjq szerokie warnt11y pruc11 ;ą-
:;z11r•1? ce. Dlotcgo w Jwpitalislycznym us/rojn 

0.;k.: Tak. Choć niekiedy pev. ne rze·~zy nie do porHyś/cnin /Jvloby przeprmrndze-
5dm odrwcatem. nie podobnego w.;pólzuwoclnictwa, robot-

Prok.: Czy byly wvpadki, żeby mat~ridł nicy nie poszliby na takq koncepcję, nie 
~tpiegowski, a więc z rnkresu w iwiadu "Y.Jj· oc/da11 aliby swego truciu w celu powiększa-
"k.owe~10, gospodarczego lub k.ontrwywiddu nia liczby milionerów i mognatów prze-
poszedł zagranice~? myslowych. 

Osk.: Mo7.liwe. W na:,zcj polskiej rzeczi'wislo~d 11 sp.JJ-
Prok.: Czy oskarżony dal polecenie obsz.i.- zcm odniclwo pracy wydaje reri/nc plony, 

rom, między innymi Kwwriń:;kiemu żeby przy nvieksza w} dajność pracy robotnika, !Jo 

PAŃSTWOWY 
PRZEMYSŁ FERMENTACYJNY 

Oddział Wschodni w Łodzi, 
ul .Nowotki 34-:36 

zatrudni 

w zamian zn to podwyższa jego stopę ż '
ciową, otwiera mu drogę do awansu spo
łecznego, stawia go w rzędzie kicrown!i\ÓW 
i budowniczych naszej państwowo.ści. 

1'o, co si~ dziś w Polsce nazywa orien
tacją anglosaską, czego złowrogie widmo 
unosi sie nu sali rozpraw w Krak o\~ ie i 
tchnie• ze szpalt „ Tygodnika Powszechnego" 
i „v\lorszuwskiego" czy „Gazety Ludowej"
to nie jest orientacja na n ar ód angielski 
i amer} ;,a1iski, na wolnościowe, demokra
tyczne i postępowe pierwiqstki w umyslo
wości t; cli narodów, na ich świetne tra
dycje ki'11turulne i polityczne. To orientacja 
1w wici, >zycl1 i mniejszych Cavendis/J-Ben
lintkó1~' i Dlis Lane'ów, to tęsknota do roli 
„tubylców" w kraju obróconym w kolonię 
Dolcrra. To - przede 1-vszystkim - orienta
cja na te czynnilii cmglosaskie, które za 
najbardziej clziś aktualny i naczelny cel 
;wej po/it\' ld europejskiej stawiają sonie 
odbudowę niemieckiego imperializmu. 

buchalterów - bilansistów w pod
ległych sobie ;~akładach. 

Ofrrty i życiorysy nadsyla~ poczta pod 
powyższy adres - Wydział Personalny. 

p ZETA G 
l'ANST\VOWY PRZEMYSt 

FERMENTACYJNY 
Oddział Wsrhodni w Lodzi, 

Nowotl,i :H.:16 

zaaugażuje 
na tanowisho Kierownika 
waru w Lodzi samodzirłnego 
powi<'dnim < yh:·ztakPniem i 
szą praklyh.ą piwowara. 

Bm
z od
dłuż-

Ubezpieci11lnia Społeczua w Łodzi ogłasza przet ug nieograniczony na roboty 

malarskie (malowanie okien w szpitalu przy ul. dr Kopci11skiego Nr. 22). Oierty n'1 

'lepych kosztorysach należy składać w Ubezpieczalni Społecznej w Łodzi ul Wólczań
sl·a 225 w pokoju Nr. 35 do dnia 1 września 1947 r. do godz. 10 przed południem w 

zapieczętovrnnej kopercie z napisem „Oferta na roboty malarskie" z dołączonym kwi

tem na wpłacone wadium w wysokości zł. 20.000. Szczegóło-;yP- informacje, oraz ślepe 

kosztorysy można otrzymywać w Ubezpieczalni Społeczne.i' ul. Wólczańska 225, po

kój 35 tylko ód godz. 8-ej do godz. 9-ej rano. 

Ubezpieczalnia Społeczna zastrzega sobie prawo wyboru oferenta, 

na cenę, a takL.e prawo uzną.nia, :le przet;ug nie dał wyn*-u. 

bez wzqlędLl 

Ofulv i życiorys) 1i:lrl,yl;ić p'.irzlq pod 
po1vyzs ·~y ;1dres - \\ yd zial r,y opaln)' . 

ln..,...,...,,._~r.21 ... ..., ... ..,.....,.,...._...,..,.,...,.„.;.,..,....;............,,..,,~-~-,..,..~-....,....,....,....., ... ,...,...,,,,,.,,,...._,. ... ..,,....,_..., ..... ,,..,,.,,......,,......,~c.,.,,,-==="""'•=="""'·"""~~~===,..,,~=~-""""""'"""""'""""'"""',..,,,....,,,,.,, 

Związki Za«·odo1\·e wją na stcmowisku, 
że nasze plany produkcvjne rn tak skon8truo· 
wane, iż przy należycie postaw1oncj orgnni
zacji pracy mogą i muszą być wykonane w 
ciągu normalnego 46-goclzinnego tygodnia pra 
cy. Istota rzeczy Jeży w racjonalnym i celo· 
wvm wylrorzvsfaniu ustawow-0 go 8-godzinne
go dnia pracy, w rzeczywist rm i rac;onal 1ym 
wyJ;orzystaniu 480-ciu minut, przeznaczonych 
w ciqgu dnia na pracę. 

Jeśli robot.nicy i pracownic\' umysłowi nie 
będą marnotrawili cza~ na skutek spó7.ni=!i1, 
priedwczesnego opuszcz.ania pracy, na s1rn
tek niepotrzebnych spacerów i pogadanek, na 
skutek przedłużania przerw) obiadowej itp, 
to nasze planv produkc -jne będą wvkonywil
ne w ciągu normalnego dnia roboczego. 

Tę prawdę winni zrozumieć k1erowniry 
zakładów pracy, pracownicy i Rady Zak a
dowe. 

Pvlonie: Czv Związki Zawodowe lU'ZI •0/ą 
na jakielrn/ll'iek przedłużenie rlnia pracy? 

Odpo«·ied7.: Będziemy popierać poszrze
gólną, dobrowolną inicjatywę, wyplywa jąrą 
samorzutnie z fabrvk i idącą w kierunku do
datkowej pracy (np. sporadyczna praca w 
święta lub dodatkowe dwie godziny pracy w 
sobotę, jeśli ta praca przeznaczona hęd7.ie na 
Odbudowę v\larszawy). Tokie akcje m;i.ją 
zresztą miejsce od dwóch lat. Kłil a robot·1i
cza Łodzi nieraz już dała dowody ofiarności 
i zrozumienia i nieraz jeszcze dowocly tego 
da. 

W wyjątkowych wypadkach można rów· 
nież się zgodzić na dorywr7e przedłuzenie 
dnia pracy na poszczególnych oddziałach, je· 
śli od pracy tych oddziałów zależy praca nor
malna całej fabryki: 

Związld tawod. zawsze jednak baczyć 
będą, ażPby przedłnżenie dnia pmcy miala 
charnkler DORROWOLNY i nigdr nie zqocl~q 
sie na tri, ożeby tego rndwiu posl"nowam~ 
miało sir; ;;tac poy,·pzedmi1< :;Lo.sowanq za~'Jdo. 
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Oskarżęciel wbrew swej woli 

Daremne próby wybielan;a • m1ec1 
2amach na Hitlera był tylko przejawem rozgrywek ambicji Osfrltnie zdjęcie OR·P „Orła", bohatcrn!>icgo 

wysokich ex-dygnitarzy hitlerowskich przez okrntu podwodnego polskiego, który na slwt':'k W najbliższym czasie na rynku wydawni
czym USA ukaże się książka pod tytutem 
,_,P~dzicmie niemieckie". Sam tytuł nasuwa 
JtLZ ogromne wątpliwośd co do jej treści, 
aile .staje się on zrozumiały, jeżeli zważymy, 
że au1ore-m jest AHen W. Dulles. Osoba auto
ra tłumaczy nam wszys·tko. 

zamiarom autora nie stanowi apoteozy ::iie
mieckiego „ruchu oporu". Wprost przeciwnie, 
rzuca ona światło na kulisy tego ru<:hu, ,~-y

kazując jego reakcyj11y, antydemokratyczny 
cliarakter. Jeszcze jedna próba . wybielenia 

ich amervkańskich przyjaciół zawiodła w ca- · . d , · 
lej pełni.' Stała się ona ·jeszcze jednym doku-1 omyłki został storpedowany po czas ~\ 01ny 
me:11cm, oskarżającym Niemców i ich am.ery- na Atlantyku przez. h~Iender~~J okręt p~d-
kansk1ch protektorow. Mbl, wodny, przy zamiame akc11 patrolowe/ 

Auto'!: książki jest bratem osławionego 
już doradcy min. Marshalla i niemniej osln
wioncgo germanofila, Johna Forstera Dulles:i.. 
Obaj bracia są w równej mierze ściśle zwią- I 
zani z koncerinami ameryka1iskimi i nieiniec- . 
kim i. ; 

• r T ·r es c jednolitego frontu 

Sympatie pronie:ąi.ieckie ujawniali ci pa
nowie nieraz w czasie wojny. Allen W. Dul-1 
les oraz jego brat znale:bli się w obozie ho
.overowskim wśród najzaciek,lejszych propa
gatorów odbudowy Niemiec. Toteż jasne jest,' 
że publikacja i<>go zmierza do wybielenia \ 
Niemców, stworzenia iluzji, że w Niemczer.h 
istniał zorganizowany ruch antyhillerowski. 

obro yt zwyciąża niedostatek 
"'Wim~" walczy o. wy~onanie planu 

Kołom, w imieniu których występuje Al- ' 
len W. Dulles zależy na apoteozowaniu nie
mieckich rebelii pałacowych. Chcą one z tych 
drobnych incydentów uczynić ruch rewolu
cyjny. To właśnie jest celem. książki Dullesa, 
której liczne fragmenty były już wielokrotnie 
przedrukowywane przez prasę amerykańską. 

Wbrew intencjom autora i jego środowi
ska, książka wykazuje islotne cele i zamiary 
uczeslników zamachu na Hitlera w lipcu 1944 
roku i charakter „ruchu oporu" wobec Hitle
ra. Wynika z ąiej, że nigdy nie był ten ruch 
skierowany przeciw reżimowi, przeciw syste
mowi - ograniczał się on do osoby samego 
Hitlera, 

Prządka low. Helena Gajda, członkini PPS 
Majster, tow. Similak, majster przędzalni egip

skiej, członek PPR 

Dulles podaje, że wśród spiskujących 
1'fZeciw Hirtlerowi było wielu „socjaliśtów". 
:ąetdaje on równocześnie pragram i cele tych 
.,socjalistów", opisując fakt z roku 1942. W 
kwietniu lego roku w górach bawarskk:h 
spCl'tkali się „socjaliści" Emil Henk, Karl Mie
ren<lorf i Theodor Hanbach, których„ możemy 
nazwać ojcami duchowymi Schuhmachera. 
Oto co pisze na temat tego spotikania Dulles: 

Pęknięcie jednego ogniwa pociąga za so
bą oberwanie się całego łańcucha . To porów
nanie obrazuje dokładnie ro1ę każdej gałęzi 
przemysłu, każdej fabryki, każdego oddziału, 

każdego robotnika i pracownika w wielkiej 
walce, która się obecnie· toczy, w walce o wy· 
konanie planu. Organizacje fabryczne PPR i 
PPS docenić powinny ogrom odpowiedzialno
ści, Móra na nich ciąży. Od działalności bo
wiem kadr fabrycznych PPR i PPS, od zacho
wania się peperowców i pepesowców przy 

Prządka, tow. Gąsiń
ska Janina, członkini 

P.P.R. 

Kol. Cygan Bronisln
wa (ZWM) 

Ob. Kotkowska Sta
nisława (bezpartyjna) 

,,W zwiąZku z plal!la'llli zamordowani.a Hi· 
ttera postawili oni pytanie: '2jJ się stanie z 
1:lliemcami-? ·wojska angielskie i amerykańskie 
qyły daleko, ni.e można było oczekiwać rych
łej inwazji tych wojsk. 
„Socjaliści niemieccy doszli do wniosku, -ie 
Q.cypóki największą potęgą w Europie są Ro
sjanie, usunięcie Hitlera może stać się przy
ezy.ną zbyt wielkiej radykaJizacji Niemiec. Na 
W111iosek Emila Henka uczestnicy zamachu 

• _postanowili wpłynąć za wszelką cenę na in
nych z:f!achowców, aby odroczyć zamordo
wanie i:~lera, dopóki Anglicy i Am~rykanie 
nie wy .ą u)ą na kontynencie". 

Stanowisko „socjalistów" niemieckich n!e 
-wymaga chyba kOiJnentarzy. Wa11to tu tyLko 
przypomnieć, że działo się- !lo w roku 1942 i 
ą! właśnie „socjarliści" w obawie !Przed „rady
kalizacją", świadomie dążyli do zachowania 
wfod·zy w rękach Hitlera, dążyli do przedlu· 
żenitt wojny. 

Dulles 'Podaje poza tym kilka ciekawych 
szczegółów, dotyczących tzw. spisku lipco
wego z r. 1944.. S-piskowcy za .pośredinichvem 

jednego ze swoich adherentów - posła nie
nlieckiego w Rzymie von Hasse-la przekazali 
Anglikom tajne memorandum, w którym do
magali się„. Alzacji i Lotaryngii. - na zacho
dzie, -polskiego Pomorza :i Sląska - na wscho 
dzie, oraz Austrii i Sudetów na południ.u . 

Książka „Podziemie niemieckie" wbrew 

wyciąga sltiszne warsztacie zależy S1topień uświadomienia ro- wnikliwie stan fabryki 
botni.ków, zależy, czy robotnicy zrnzumieją, wnioski - do realizac]i. 
ż€ oni to, że ich praca, że przestrzeganie przez Cyfry przedstawiają się następująco: w lip 
nich dyscypliny .pracy - decyduje 0 zwy- cu tkalnia "HY'konała plan w 97,22 proce-ntach, 
ciąstwi.e dobtrobylu nad niedostatkiem, o zwy- przędzalnia natomiast tylko w 78,5 procentad1. 
cięstwie ,1planu sytości". I te w'łaśnie zagad- W sierpniu nie można stwier<lzić lepszych 
nienia . stać się powinny treścią jednolitego wyników, niż w ubiegłym miesiącu. Dla po
/rontu partii robotniczych. prawienia tego stanu rzecz · n leży z jed:iej 

Czy tak jest w istocie? Zbadajmy tę spra- strony doprowadzić: do całkowitego umcJro
wę w fabryce. Zwiedzamy łódzkie fabry!d. mienia możliwych do użycia wrzecion, z rlru
Jedną z wi~kszych jest Widzewska Manu[ak- giej strony zwiększyć wydajność prnc:y na 
t'\lra, stara, łódzka bojowa ,.Wima". Przed woj wrzecionach już 'uruchom ionych. A wię:-: tu 
ną, za czasów sanacji, świadomi .robotnicy dochodzimy (nie wdając się w szczególy) do 
„Wimy" walczyli przeciwko przechodzeniu na sedna zagadnienia: sprnwa wykonania planu 
w.ięks:zą ilość stron. Oznaczało to bowiem bez - to (obok zagadnień natury technicznej, 
robocie. Oznaczało zwiększenie zysków fa- możliwych zresztą do rozwiązania) przede 
bryikanckich, a nędzę dła robotników. Dziś„. wszvstkim sprmva pracy całego zespołu. Pra
Wszyscy wiemy, co oznacza dzień dzisiejszy cy solidarnej i świadomej - ludzi „\Vimy": 
- oz.nacza odbudowę ludowej Ojczyzny, o- inżynierów, maJstrów i robotników. Wykona
znacza zagla<lę rodzimego kapitalizmu, ozna- nie planu warunktzje wydatniejsza prnca, 
cza wyzwolenie od obcego kapitału. Dzień dzi- przejście na większą ilość wrzecion. 
siejszy wymaga pracy, z.większenie produkcji Wykonanie planu, to ciągle szkolenia ro
dla osiąg.lllięcia dobrol>yrtu ludu, a nie dla botników, werbowanie nowych sił, dokwalifi
wzbogacenia obcych i rodzimych wyzyS>kiw'a- kowywanic młodych i slarszycll. 
czy. Zwiększenie wydajności p.racy. zwiększe- Wykonanie planu - to ciągła, nieustanna 
nie pro-dukcji - to zarazem zwiększenie ·~a- codzienna jego kontrola. Sprawdzić cyfry -
robków, poprawa warunków materialnych ro- oto, co powinno być pierwszą czynnością ro
botnika. botnika, majstra, inżyniera, dyrektora, po przyj 

Proste to prawdy. Zrozumienie ich - to śc-iu do fabryiki. I dlatego słuszną jest inicja
bodziec do wa1ki o plan! A z wykonaniem I tywa tow. dyr. Brodzkiego, który zamierza u
p1anu w „Wimie" nie jes·t dobrze - powiedz- mieścić tablice i wykresy w każdym oddzi;:ile. 
my to sobie szczerze. P.rzekonal nas o tym Potrzebne również jest codzienne nadawanie 
webieg os•tatniej narady technicznej ·>raz kom.unikatów z frontu walk.i o plan przez me
ro'Z.mow-a z dyrekt0<rem tow. •Brodzkim, który gafon w stołówce - gd-z;ie o obiadowej porze 
niedawno pracuje w „W~mie", a obecnie bada grupują się pracownicy. 

Stajemy silną stopą nad lt. k·em 
' Slruktura ludnościowa Pomorza Zachodniego 

Repatrianci z Zach6du i Wschodu - Reemigranci z Niemiec i Francji ·Osadnicy wojskowi· Autochtoni 
.· (od .specjalneąo wg.slannih.a ,.,Gło.su Robotnłczeqo66} 

Obecna struktura ludnościowa wojewódz- ny inwentarz gospodarczy. Fachowcy-rzemieśl morza stanowią autochtoni, którzy, mimo wie
!wa szczecińskiego, a, szerzej mówiąc, Pomo- nicy zazwyczaj osiedlają się w miastach, kowych prześladowań ze strony Niemców -
rza Zachodnie<Jo, w pełni wykazuje właściwa- gdzie prędko znajdują sobie odpowiednie dobrze zachowali swoją polskość. Pod tym 
ści tej połaci naszego kraju, gdzie odbudowa warsztaty pracy. względem ce-luje zwłaszcza starsza generacja 
gospodarcza tdzie w parze ze stanem zalud- W najbliższym czasie zapowiedziany jest autochtonów. Zamieszkują oni przeważnie na 
nfenia oraz nastawieniem pracy tej ludności. przyjazd reemigrantów z Francji, w ogólnej terenach powiatów Złotów, Bytów, Szczecin. 

O strukturze ludnościowej Pomorza Za- liczbie około 100 rodzin. Niedawno bawiła w Jest to element niemal wyłącznie rolniczy. 
chodniego wyczerpujących informacji udzielił Szczecinie specjalna delegacja naszego wy- Z pojęciem struktury ludnościowej na te
naszemu specjalnemu wysłannikowi naczelnik chodźt.wa we Francji. Na podkreślenie zasłu- renie województwa szczecińskiego łączy ~·ię 
Wojewódzkiego Wydziału Osiedleńczego w guje, że delegacja owa po zapoznaniu się z w pewnym stopniu zagadnienie wysiedlania 
Szczecinie, mjr. Chorzewski. warunkami bytu na Pomorzu Zachodnim Niemców. Otóż należy stwierdzić , iż w ra-

Zasadniczo - jak stwierdza ob. Chorzew- stwierdziła, iż warunki te są o wiele lepsze, mach województwa akcja ta szybko postę-

vVykonanie planu - Io lepsza organizac/c. 
pracy, sprawniejsze zaopatrzenie, Io oszczęd

ność i przestrzeganie dyscypliny pracy. Nie 
wiem, czy „Wimiacy" 1t.dają sobie sprawę z 
tego, że w ciągu bieżącego miesiąca w jednej 
tylko przędzalnJ - egips<k.iej stracono 284 go
dziny drogocennego czasu z powodu niepunk
tualności zespołu robotniczego. 

Niedługo w przędzalni egipskiej hędą za
mstalowanc sygnały świetlne - czer,wone 
światło wskai:e, że dzień roboc~y zako1iczył 
się. Ale czy sygnały całkowicię wpłyną n11 
polepszenie dyscypliny pracy? Nie. Ta sp;a
wa musi dojrzeć w świadomości robotników. 
I nad tym pracować muszą organizacje par· 
tyjne PPR i PPS i to nie tylko wyjaśniać:, ale 
działać 1 przykła<lem ofiarnej pracy i stworzyć 
atmosferę wa1ki o plan, atmosferę, które.i nie 
śmie się przeciwstawić warchoł, malkontent, 
wróg jawny, czy ukryty. 

Jeszcze nie zupełnie zagadnienia le doj· 
rzały w fabryce. Ałe pierwsze kroki jU"i: są 
postawione. Oto wczoraj, w przędzalni egip
skiej w obecności tow. Błaszczyka (sekretarza 
kola PPS), tow. Rakowskiego (z-cy sekr Komi
tetu PPR) oraz majstra, tow. Similaka zapa
dła uchwała zmobilizowania dwóch „przykła
dowych" dziesiątek z PPR i PPS. Tow. Gajda 
Helena z PPS i tow. Gasińska Janina z PPR 
zobowiązały się do cnvartku zmobilizować 
obie dziesiątki, oraz opracować warunki 
współzawodnictwa ze szczególnym u.względ
nieniem dwóch spraw podstawowych - dy
scypliny pracy i oszczędności. 

Do tej akcji samorzutnie przyłącz.yly ~ię 
koi. Cygan Bronisława z ZWM, która przy. 
rzekła „postawjć ZWM na nogi", oraz liup-ir
tyjna - ob. Kotkowska. 

' Nie było rzasu na dJ.ugie ,.wiecowaaic". 
Ale towarzyszki z przędzalni od razu pode· 
szły do sprawy realnie i z zapałem. I od razu 
wysunęły pGcl adresem dyrekcji i Rady Za
kladowej boiączki, wymagające natycl1miasto
wego rozwiązania. Do tych w pierwszym rzę
dzie należy brak ręcznika. Czy 1o jest sprawa 
nieważna? Nie. Bo brak ręcznika powotlnje, 
że do wycierania rąk robotnice · zużywają 
„puc", odpadki l'llb przędzę, a to pociąga za 
sobą znaczne S•trnty. Podkreślono również ko
nieczrlość usprawnienia pracy „pomagaczek.". 

Dalszych szczegółów, dotyczących wspól
zawodnibwa prządek; z „W·imy" dowiemy się 
niebawem. vVychodzimy z fabryki z prze
świai;lczeniem, że o,to są już zwiastuny real
nej, jednolitofrontowej walki o plan, walki 
wobec której ustępują inne mniej ważne spra· 
wy, drobne niesnaski i nieporozumienia. 

ski - ludność, zamieszkała na terenie woje- niż we oncji dnia dzisiejszego. puje naprzód . Bezpośrednio po oswobodzeniu 
wództwa szczecińskiego składa się z kilku Powazny odsetek ludności Pomorza Za- województwa szczeci1iskiego, na jego terenie Zamierzenia i zobowiązania trzeba reaii-
grup. choclniego stanowią o adnicy wojskowi oraz przebywało około 300.000 tys. Niemców, a o- zować. C::zekamy na dalsze wiadomości z waż-

Ogółem w ramach wsi województwa prze- tzw. przesiedleńcy w ramach akcji spółdziel- statnie 65.000, przeważnie starcy, chorzy ~ nego odcinka frontu, z Widzewskiej Manu
by·wa przeszło pół miliona Polaków. z grnp czo-parcelacyjnej. {i.keją tą jest objętych 276
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dzieci mają opuścić nasze granice już we faktury. 
charakterystycznych pewien odsetek stanowią folwarków o łącznej powierzchni 87.700 h. wrześniu . (POW) I. Tarłow!ika 
repatrianci z Zachodu. Jednak jest to element Przebywa tam 3.162 rodziny. Jest to pokaźny m11111111111n11111111111111111111m11111111111111m1111111,11111m1111111o11,,111111111111lilllllill1i111111111o1;1111111111 1m111111111111111111mm111111n111"U1 tt1111i,1-„.:11o11,1o11 1 1•;11;111;i1111,111~111.1tt1.;111111111-ir"11111rt111tt\K11111w~u1111tt111,11111111mt1111111111111•u: , , 1" ·" 11 

dość płyniny, który w poszukiwaniu różnych w~ł~d do. dzieła. odb~dowy gospodarki wi~j-1 Czątelnicą pi.1zą 
rnożliwośd natury materialnej w większości skieJ, gdyz przes1edlency tego typu przyw1e- I 
~?~~::t~r~~e~!~~zi~J t~~~~;w~1:~~0~ric:: źli ;:że~fbj~s!·3j~ż ~~~a0_r~z r~:1~~;r~0~dz_ie Komitet niesienia pomocy demokratycznej Grecji 
dleńczy stanowią repalrianci ze Wschodu, gospodarczym na tereme wieJskun, to me I 
którzy w poważnym stopniu przyczynili się można pominąć pewnej ilości przesiedleńców· Do redakcji „Głosu Robotniczego". 
do zagospodarowania terenów wiejskich. O- z Ziem Centralnych, przeważnie z kategorii I Nie ma chyba Czytelnika, który nie inte-
siedlali się oJti bardzo chętnie i obejmowali malorolny{;h oraz przesiedleńców z Woje- resowałby się pIZebiegiem walk toczących 
gospodarslwa poniemieckie, korzystając sze- wódzlw Południowo-Wschodnich. Tych ostat- się w Grecji. W arlykułm:h prasy codziennej 
roko z udzielanej przez Rząd pomocy. nich znajduje się obecnie na terenie woje- znajdujemy opisy nierównej, ale bohater;;kiej 

Do następnej grupy należą reemigranci z wództwa szczecińskiego do 12 tys. rodzin. w.ttlki oddziałów powstańczych, które mężnie 
1\Tiemiec. Przybyto ich dotychczas do 200 ro- 1 Przywieźli oni ze sobą 16 tys. koni i krów. stawiają czoło wojskom faszystowsko-monar
dzin. Spodziewany jest przyjazd j,uż w najbtż Zaklimatyzowali się w prędkim czasie i są chistycznym należycie uzbrojonym i poplera
s~ym :zasie :_eszcze 120 rodzin. Przycz_yniają 'Uważani_ za element .. niewątpliwi~ ~o~at~10 
się om powaznie do usystematyzowama go- wpływający na rozwoJ gospodarki wieJsk1eJ. nym głównie pxzez anglosaski kapitał. 
s.oodarki. qdvż przywoż.a :ze sobą czasem peł- Osobną grupę ludności Zachodniego Po- My, Polacy, szczerzy demokr„ci, r:ałym 

'• 

l 

sercem jesteśmy po stronie w.alczących o 
wolnosć oddziałów powstańczych. 

· Wydaje mi się, ze należy stworzyć komite
ty niesienia pomocy demokratyc7.nemu ludowi 
gxeckfamu. -

Spodziewam się, źe inicjatywa moja od
bije się szerolrlm echem w narodzie polskim. 

L. s. Siały czytelnik „Glo.;u Robotniczego·• 
były oficer AL i WP. 

• 
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·olbrzym w !opieli wojny domowej 

hińska reakcja wałczy z własnym narodem 
Dzień Sp6łdzielczości 

W lokalu Zarządu PowszE>chne .i SpółJziel· 
ni Spożywców w Łod#, odbyto się plenarni. 

posiedzenie Komitetu „Dnia Spółdzielczości". 

Krw rz 7 Czang-Kai-Szek.a -

Na posiedzeniu przewodnic:zył prezes Pow• 

szechnej Spółdzielni Spożywców tow. Tadens'lt 
Janczyk. który również zapoznał :r.f'hriui yr.ł 

ze szczegółami akcji przygotowawcze i „Dnia 
Spółdzielczości". Po dyskusji, w kfórej zabra 

li głos przedstawiciele instytucji <;polPczn vf'.'h. 

w ładz pań;;twowych or\.]aniuir ii pni il\· r7.nvch. 

wylonion0 •zere('. l.-0mi ~i ' 'T' d JW"'\ eh prnw11. 

,4 z1ć d'llP i pracę orga nizacy Inr, . 

\Vnina domowa ruzdzit'ra Cłtiny C'1d;awr
ob1i1zhi z tych ktWilWYtlt 1f•tcnów podaj<- j • 
Lisii; z_ ost~lnich 11nnw11'1w t:tilijnpi;.1na amf'1y· 
kanskiego, organu \l\l,1lli1J'(•'.1 „N1'w R1•p11lilic". 
Obrazki te w pełni 1łustr11j,1 111u1/yr1,J<,gic no 
rodii chi1l~ki('go oraz ~11lisy antyHal'O~low1·•j 
polityki Czaną-lii!i St.l'k.t i oliuz11 l<"akc11 clui't 
skiej. 

Ogrom lragN/ii In• ajqce; wojnv pr7t j.1 
wia się przc>cle v, sz1 ,;lk1lll w olbr1y1;,1rh p1 '·' 
slrzenidch nirupr<twionych pół, w nas1Jeni11 
birdy i nc:dzy wsi d1i1'l~k1P1 n<l k1 vto11.1< \1 

·zdobytych p11ez wo iska Cz.rnq-l\a1·S1.el.11. Ży
cie w tych rPjon.ich 1.i m.:i1ło rułkowicie Ni<" 

ostrołnc pocltw,tly tlla prll1iolów luh 11 .i pnn i1·1 I 
sza ki ytvika hnomi11IM1')H wys ta 1 c·1~ ją, 1ihy 
zostać wtrąconym do o/1r;7u\\' i więzien. U 
hrazki Zt1i.11lt' w L1I1op1e z „.1.1s.)w prrn11w.in1 .1 
oprawców z „h<'l 1t~11y"Jł-i1" . 

V\'ieln wirz.niow 7. pci-roil wiC>•'.11i.ll.„w ?r.• 
stało zadcnunc111w.J11vd1 piu / , ,r,p 1111·~„w 
których wyn11.n111 popiflrJFi \,110101111 1.1111 i 
Czang-Kai-S'l.ek. 

!111/1.1, 1t•1lynq wmą \,ll) 1ych l>yly 
słowa kryl yk i pod atl 1 es«m Kuorn i n i illHJll i 
CZd·ll!J-K<1i-Sz!.'k<1, 

()iekdw~ jest, że Jvfdrslwll niC'<lawno olwitr
cie w jednvm ·1.P swoich wvstqpień pop arł cly
klulorbkie, filHyslowski~ rzątł v C"rnnq-Kcti
<;ze•kd, qłówrtd narlziejil k tńrrqo ą dolary i 

bw(1 au1nykatisl;u„. Ale na jcieka wszym chy· 
ba jest to, że osławiony „Krwawy marszałek" 
doct.l'kdl się nader przychylnej 0ceny ze s tro
ny lo mJy 1isk i ej polskiej prnsy emigrncyjnej. 
Zregzl~ ńic nie rna w 1yrn dziwnego, gdyż re· 
.ik cję c hi1i t\ l<iC'l. •ł nrnc1H' nid -i wszelką re 
,1kcją mi 1.ynaJoduw.1. Pow. 

szuka 
• „ - -

• • • \ 

zie 11es zy 
Wiercenia do głębokości 3 1 pół 

p:ynn 
kilometrów 

\\' p('d110 ' J1.· 1 t;H·lanii w <Jlrnlin Di I :1y1~, pr1,ysl;1p:o 110 pod. k'{':ro\v1.1i~lwe111 I n!. w g!ąb ziemi, a więc zn;i.rznie g!ęb-iel 
11J1JI, pu·dui1·1x, n'!< 1\\" I;- \'i,•l;:J\\ ej p(id i :wl~iJ. k iego geologa, FPl1ksa Kaistna do] 111.z na1glę:b.sze dotychczas ~zyby ~opa~
\\ 1.1.:-t\~ck1n ;!<-'r1'..,~a·1. 11 1 111 i :m·lt,«1 io).{ięz- 'I \\'k'r<.·t•nj;1 szybu. który. ma sięg-ać 3.500 niaine C1.ek(l'N(' I<' prze<ls1ęw z 1ęc1~ f1-
_„._,_~·-" · · -. ··~~-·~·-·-~----·-·-----n- 1ans·ujc l'<"lgij-;k i ar<>d'Owy lnstytu l Ba 

Oslalnio na teren1P, 7.ljc·l m pr7e7. wo 1;J:n 
Czann-Kai-Szeka wyd.:i11u z.11?.111~,·111 .1, '~ 1uy ~l 
których obszarnicy nit' tylko w1.-1cil1 n.i '"'" 
tfemie, ale przyawno im te·i: plil\ o do ·, 1•1 
gania z chłopów c1y11s'wW, na1,ft ·z.; uk11.·. \u 
pof1skiej okup<Jcji. .Jc•dnocze4n1 e rnocrw <1 .11q 
siP, we znuki 11uc/111 11·flll' f!Ocla//;r 110 ",,, , ie· 

kwizycje ryżn, <> • <11. prz ionsowv p<>l •ur WC'• 1· 
s..lcowy. 

.':!.!..~ ~""-l!..!!P,....,e•l11irl1 poł,of e•i dnwL·zy. 

·z do b V cz n a u k ., pok o n a1''U cho! er f1 l .Jj\~:r~;:.~~c ~~~yli~ ';;-e(~~~w;~~~e;o z~~i::~ 
; , J I · ~ ~; i~<1 ~:ł1:~;~0~~0~~;~:~ść ~;:J;: ~~~i: 

Wobec pr7f'nvnni<1 komunii ::icj,_z wnęlJ'7Plll 

kraju i znplN:zem, odciętymi przu7. 11whv 
wojsk, żywnn>ici Jf' gt brnk, il ceny sJ,ocz1l> 
w górq, osi4c1aj~r po·11om llthlo~lępnv dl;, 
chłopów. \1\lladze aclminist1acyjnP, rz.!tl; ,,, 
na terenach, z,1j<·~lych pr7P7. wojska C' f.11:•f· 
r. ai-Szeka są luk/1 <'UlYJ11/ p1)(/p011w1/ ruJI;, j:. 
gd ·7. opicraj4 si'} qluw1tic o ob~zn111iJ..•1W. Jl" 
datki rządowe i prowincjon.iluC' 7oRlalv ~ei.i 
gnięte z całą bc1w1.yłęllnoi;,ią, ydy tylko ptz) 
wrórnnrJ machinę rządow,1. 

Vv rezultacie \ilm, !fthie r.ządzą C-.:iln!-1-K,1i-
Szek 'W"TdZ z J<110111int,rnqil'm - nd wsi c h ilt 
skiF.j panują glbcl i nP,d4u, a wię1.ieni.i i \\łw 
zy są peln€'. 

NtC' lepi0j d1it'jc sic: w miilslach c:hil1ski1 h, 
;ib1ęlyrh wład'lą h uomi 11lc1tHJU. PP1.ccl!:. ws7yst
klm nr;rfw, głód, terror. Wśród kupców i wla-

W Lnlc11 1817·) m, .:l101Nn µr?Pnksion~ 7 11 [konaniu sf•l;cji zwlol 7. tnarłych na chol(>n; w Swój iwgl ;!d !17.asadnia ją olhriym~ 
rt11, ro7.p•1r.1<~1.1 . si,.:, 1 zwy1;1ę~l.i µlll'ł11>d mPmal 1 J;,llk11c1~, 01•1'1. p0 lokonaniu . szt:>r.egu uoś· (' i.:: ;ii<:nicm, i·akic rnut;i pan'Ować na la·l< 
pfl<'Z 1 .iły ;">'1.il B,d. r yl c łlo!Ny , llil'l.WrlllY w1t1<lcrc.• n llil 7.w1e11t.; <H·h, slw1erdzlł ołJ<,c· 
l1„l;q ]pm fJfl t';'JIJl.owy lll, '/.dC.Zo jł qlitSllW.it°', l.JOŚt' j (!1.i,Jł,tlnoś l: cłlornł10Wil l.Jnkcyln cłt0ie- l~ 'it' iJ,icj gJ<,;bokOŚCi, \VSl<Utek CZ€·i;1:G 
o;1 ... 1:ic •;miei'! 1 p.11111 ~uy ~11,11 lt- w,1ó1\ 1n;i s ry, wyort11;l111i ł qn i ok1P<\łił mPlod () lecwnin , wnętn:e ziemi ma być właśnie stałe, 
lncl11>J~• i hr-;rnrln 01 i l1•'·zł1wnne1. qtly1 •l\Vfl("; OT;LL- wpoliiC'l)<llli.1 szt•Jl(>IJi t. sit: '/nldZY przez Tc<Jrie uczonych n·iejednokrotnie są 
nt: 7.1dne •;rcdH-· zaradGz„. nit;) }Jf'JJ11;u.-1,1ły, n 57c1r>pi<" J1J e. k• 
p11yc~) 1.J 1 n· ·•lln c J1ur••hv uii;/hy l11 1u11ne. w tru spos.Jl1 1uuhyl.i ltHl7koM .hr01'1 w wa.1- s 1>r7.e<.·;;ne i to skloniło belgi}s 1ego pro• 

\\! tv<h r7:i~"' 11. l :• · ,l~ whb•'1\1·y sp1~w • .i cP z wroq1f'LD n-•·wuł1.1.i111y111, klrny wki.1tł,d k~orn do ~Zllk<1 •ni:i prawdy drogą wier• 
rhornhy - h.'lkr yl rru:<111!;.~wy me llyl jt" ~i~ pocl~l tff,n if' do c o sif' rłł i luu'fk il'll, uiosąc (.'('Ili:! W gl;~IJ zi-e rni. 
~7C'7<' odkryty, bron.uno c. ir. p17.«'1 ep1rt ... n11:i śmi<>It' w sir .tH'l.llyd1 1nr;r1.l111iilch. Dzisiejsi.<' 
w sp • .-·ub h.Jnl10 n.1iwny, ' l wu170110 mii1110- epidf'nri" c hul r.1y 11d,1je się szybko, odra z11 na Glwć llCZ()J1Y geolog z<laje sobie do
wic1t" ku1tł•111v. WOJ8_kow •' rrn111l.•1•ilY, pu~zc·z •i- początku, powstr~. ymal: oraz usunął przez za k)ad·nie sprawę z tego, że irr.y i pól kilo· 
quluymi piow 111 '. ·1.in11 liili ~o.wi<1lai~l" palo~·J stosowanie szczepień . ochronnych ora.z zarzą· metra w gJąh ziemi to bardzo mało W 
s1t11~t~, s.1uzac, zP dym z n1e1 orzysC'I powie- 1 . .1 h d • 
l 11.e z zorilz( r'l W _[lp. Wszystko jrdnak n;1pró- czen sa_m arnyc . -· . . . , sto uni<u d-o prom:oenfa ziemi, j<:' ·11'11( ma 
:i. no . W HJ-ym wif't..u chole ra zbie1a ła ohfile j . D zisiaj _w_ypddk_t zachoiow;rn na choler<: n::id :de ję, ż~ poznanie na tym odcinku 
i mwo 11ie ty'flo w Az.1i. lecz i w Eu1opil'. nie budzą JUZ .w za cłnym kra.111 kułturAlnym g('oiogicznej skorupy ziemskiej może 
, , Dopiero w !RH'.! rnk u. cl~. Rohc>~t. Koch, pó- 1 strachu. ~a;rd7.1ęcz11my to ?,rlohyrzotn wiedz y mieć doniosłe znaczenie dla poste, pu wie 
'1.fllf'JS7.Y odktywr.:n lasecznika gnt'lllcy, po do medyczne] 1 odkrycm Roberta Korha. 

dzy w tym zakresie. Uczony belgijski 

<cicit'li restauracji, a więc, 7Cłi1w;1łohy się, e· 
lernenlów ideowo bi11d1.ic•j 1,bliżonych do obE>r· 
n'Th idealów Kunminlunqn - S'/t•r:ry się nie-
n - w iść do wojsk CwncJ:l\ai-Szt•l.;a. Zolnic•rze 
l'Jorywa]!j, co im jest polJJ:f'line lub jcd1ą w 
re!'lilnracjach, nir płd cąc, Sl1111 wo jen1Jł,r zo»luł 
1)qloszonv na wszystkkh ll't<·nut'h, „oswoi.n· 
.fzonych'' przez Cz<1ng-l\di·S·0kil i ~Jod?.intl po- 1 

licyina rozpoczyn;i sic: o z1 11i c 1 zchn. Osob) I 

li Ginl":_UZjUnl 
Państw.owych Zakładów 

Prze,..qslowe 
Przemysłu Bawełnianego 

m ł. dzi - Wn<łział Prz~dzalniczy 

PRZYJMUJE ZAPISY 

s;iózi też, że uda mu się n;i tej g!ęb_?• 
i,~1-'ci założyl laborato.rlullJ. w którvm 
prcw(ldzo.no by prze·cle wszy.;tkim hada• 
ni·a, dotyczące temperatury oraz 8ldad'li 
rwpć'· t.vkanych warstw i skat. \Gdyby, 
!Jl _.«ewidyw a·ni a \V'i.pólczesnvrh p:~o l_ „. 
,e:ow o.k arzaly się sł11szne, g-dyhy 1fow1e-: 
dziono, że wnętrze zieą1i jest mas(J stalą, 
mu iclibyśmy wyrzec się t~go, czego 
nas uczono. w szkołach, że ziemia jest 
ku lą, splasr,.czoną lekko na bieguinach c; 
tv.-ardej skorupie i płvnnym, stra.szli.~ ie 
gorącym jądrze. 

do klasJI l k•ndpdałóm którzg ukooczgli 7 odddałów -.:dcoł11 11<1\vsz. 

Przµjęcf do \UJJ7.l'j tUIJmlcnloneno nlmn11zjum będą OlfZIJ11'11JW8li SllJ)11"ndie. 
\Viek kandtJdata od 15- 18 lat, 

z a p I . i1 przu)mlljł! ~c·l. rr111riot ł t'1tlź 111. Ottroclowu Nr 34 111 i;(Odzłl1ach od 8-- 12-l'j 

cywilne za opói.nienie wltt\1.:ilne są do wiązie
nia, Na porżądkn d1.i('n11ym sq wbt111l.J i gwc1/ 
ly. Czarny r ynek, spPlunki o.piu mnwP i domv11 
p11hlic7lle czynoe gq jJwnif' w wielu mi,1sl;tc· ~ 
:irz • olwnrlPj Z.tt h<:• it- dnwod1.lwa dllllll 
C'l'.anu"Kai-Sn•ku. WedhHJ µ1·1yl'.liw11 'l h. ub li-
czeń. w więzil'ni,1ch 'l.lluJdUJt' sit; ob••c llll' pu-.;... ____________ ..__ 

- \\ ' ic111 o tri11! Prz •1nn'l7.a 111„. - 1•1<> 
tal siP :ię1.yk QueHowi. , 

-- Nic, nic ... na1pij si·e• pan kortialrn. 
Cz.y,i;iś reku poll·nła Qu1eliltiwi k111bek z 

'k-0niakict11. \Vypił i pucr.uł ogict'1 w g!o
"·ie. PrawcJopouob11ie na skutek ran na 
twa r;,~" Pod11 i(Js! oczy i r,oh:tczyl prz,eu 
s0bą (irclw. irbra11cg-o w pł:1°szcz . 

- Dziękti.ic - r7.ckł cicłlo, ale j111l- z,u-
p.elnic i>rt.' to1 1111 ie. · 

- J11ż doprowal.1'1.il si<; irnn do PorM\<l
ku? - powicdzh1 ł Grek. 

- Tak. Ol.Izie sj·( właściwie z1na.idu;jr·? 
- \V na;.,zcj chake. Jesit van hezpiecz 

ny. Ale się pa11111 P•O\\'io<lło! 
·- .Jestem teigo sa me1p;10 zda.11in. 
Q11el1 · próhowilł ~·sta i.:. Ziemia cl1wia

ła siG ootl 11oga1 11i. a•le nie upad<!. To z·na 
czy, że rzecz.ywiście był w porządku. 
~ Mns;,G być w ,Ja.ninie' - PO\Yie-

d.Z.i'.lł .. - Czy Niemcy fo·ż i;it1, tam? 
- Tak źle jes;r,cr,e ni e jest. ... 
- l\1.11s;,G natyd1miast iść. Któn;•d.y tłW 

wadzi dro/!,'a? 
- Nic trzeha sh-; tak d.cnerwować -

1~śmiechm1ł Rię Orek. - \l\ 'Sizilk Nietm:ów 
w Janinie .i<'~zczc nic nia. 

- i\ czi 01d ch1 ·leko'? 
-- ~ie ~"rie rn. W oiróle 111v 111 nic 11ic 

m<"my, W9.vstko P11k1ellrn"ilrJ o:ję. \\ czo 
rai Niemcy kilb r:i•1v homh::irdO\' '.-:ili i,,.. 

·12 

n in r. Str:icili~my ł·GiC7.noś~ z nn.v~ m Y.~ 
ncrnł em , k1ór:i,• przt:l1ywa \\ l n·śnic w .Ja
niu k (ic1H:wł l1HJ\\ it, że 11as1.-c .wrawy 
S(·o.in. kiepsko. Co.fatll1 si1tii 11a calcj li11ii. 

- A juki1: a11>1tra 1li.i··~kic wo.i.~ka'r' Ang-li 
cy? - z.:wy·tal Qucll. W•zrok .icK1> padł 
na chich i 1ma11l. i~ .. kst tl ia1bCl11ic g!od 
11y. -- (;,y lllll~c wziąć f,rosz.cc;,k t ·~ -
\\ ska;i,nl palcc111 na 1>;IM.:hc bod1c11ld. 

-- Nn1'l1rulnic -- otlpo\\'iedzia ł Orek. -
l'llR.Jizi 1111ajdn.i:1 się po ta1n1k.i stronie 
Piu<la. Nii.: o nid t 11ie wic111y„. Niemcy 
idln, od stron\ l'ory·ey. 

C1.y l>c;dl; n1<'>1?:I tr:l'fić do Jaiiilly? 
·_ l-'r;1 wuo11rnuoh11ic tak. J>r<JS7;e, st<\ nic 

:;kierował się k11 wyjściu. Otworzył 
<lr1.wi. Jasne sło11ci.:z. 11e światłio oswł-0· 
111ifo ){o na cli\\ ilę. Teraz słyszał' Z.\lpcl-
11 ii.: \~ yra~.nic ll'itrą kanonatlę. 1 

- .I c że li pa n c.ltwi 1~· poc1.eka~ to 011 

lł<°>.id •1.i1.: r, 1H1nc111 - nrck w 1Haszcz11 
wskazal na 111ałe ~o nrcka. p,>wiedz.iat 
inu coś i mnł~ wy~zl:d•t„ - P{J'>zeul po 
rzc.e·z v. 

·N i-c clict', nikogo fatr~i:owaC.:. Ohe.i 
d·· »ie IH::Z lliLg:{), 

-- A czy to 11ie wsz~ st.ko jedno? .Jc<l -
neg-o CZO\\ ii.:ka 11111ie j. .icd.nego więcej. 
ltr:11. !o sic; nie li.:z.v. 

- Dzii,;kuj~-pO\\ ic<lzial Quel!. Przy 
)JOlllll fa ł sobie Nitralcksisa. wszy. tko, co 
hyJ.o - - pozn'7'tało ){cizi eś daleko po1za 
11 i111. Nawet nie 111c}}("ł sobie 11przytorn11 i ć 
ŻI;! Nitrakk:-.is i Deus nie Ż~'.j1.1,. Był. jak 
~k:rn1icn i i!ły. Nic odcz11wiał nic. Alł'Sol11\-
11 ie nic. 
,,. Mal~· Grek PO\\ r('icit r, kocem, kt1'>n1• 

u.~111iecha .i ac się, \\' 1r ~c zrł Q11cHowi. Orek 
w płasz c1.11 \\ ~ · tł11111a1.:1.ył małemu, c-0 011 
11111Hi \\Tkouać. 

- Od'prowadzisz ~o U.o Janiny - rzL:kł 
do i11a!L'1~0 C1rcka. - PoRtrara .i s załado 
wać K<> 11a ,łaku,ś ci.i.nrówkP, k1tóra wra
ca z linii front11. Dowieź go d·o .li111iny, a 

11iCJJOkoi6 o to. 
- .lef.. tc 111 SJNJko-j 11y, 

do .lctlliny. Prn>: ił •hnn 

. , sam wraca j z pow•r·ote111. Zrozulllialeś'? 
a•le mw~zc; !ra1il.: • 
\\'S ka•zać mi tam 

drog·c. 
- Dobrze. 
Qucltl jadł 7-ar ło..:.wi~ clild1, łamał S{o 

na wielkie ka\\ (\lki i qlinwal Jl-O kie1-11.e-
11 i a..: lt. Ci re cy 11wa;i,n ie ~o ohserwO\V'ali. 
Małr Grek mililł mu je~z1cze koniaku. 
Qudl \\ ' Yl:li~·lił ~'() d·uszkiem. 

- ])zi·c;ku.ic; za \\"~zys!k{J - r1e\!, nic 
oóeieraj;.ic ll(lwet ust. - Pokażt><'ie mi 

- Zroz 11111i a łc111 - Ol}powiedział mały 
Grek. ~i.:IJownt s!an1 1111ic piśKlie11ny roz-
kaz. Skim\ł Quellowi i wy.r.;zJi razem. 
\Vy·cltod7.}~C. Q11ell po\vicd.izinł do Grek<t: 

- 1Jz ię.k11·.i~·· ! nowidzcnia ! Dzic;kt1,ię z·a 
wsz~·stko ! 

- Nic ma za co - o<l·1>owiedział Orek. 
- Chct11ie'hym pn. zedł z panem. 

Q11ell spojrzał na jego :-.11o•ko.i1ną twa•rz 
i zroz111t1ial, że Ure'k mówi to zu,pelrnie 
powa:im ie. 

rlr<;gę? 
Cz~ pan je~I \~ .'.-!anie . iść l<ik 

ko'? 
Uwszern. Pohażl:1e droQ,\. 

~ze<lł rn1.c111 '/, 1nHł~ · 111 Orekie111 po mo
da.lili- J kre .i tra" ie. R~·ł o nrzy.i~rnnie iść tilnok.o.i 

~nie j lliC 0b!1Wi(IĆ sie. ze cie trafi kuila 
' j;ąkiei:0ś Włocha. N<t dnie 8e•r>pentyna 

wiła ~ie szosa, po której mkn~h' ciężau 
rówki. Niemcy nie d·o~7.1i je1Azcze d·o .la-
11iny. To lnifo najważniei"'"'e. Quel! miał 
pcwJH}ś..;, iż od•sv.11ka Helen~ i \\ róci ?J 
11ią do Aten. Nie dziwił.o go, ie wszyscy 
.i·111:i, ~ g-6ry 117.IHl .~·~ zwyci<;stwo Niemców, 
a nawet ~o<b'..ą sie z ty1m, jak z czymś ziu 
pcł1tie 11atnral11v111. $z.c:i:erze m6wif\C, by; 
Io to oparte. \\'e.tlli~g- Q111eM(l. na zaiSadzie 
11icsko1np!iknwanej arytme,tyki. „\V na
s1.i:.i l1hccnei sd11a..:ii - mvśl ał - pra
\\ ie je·;:;t 11ie111ożliwością zwyci tż~·ć Niem 
i.:ów na lf1 tl·zi e. Nic mamy iadnyclt szans. 
Coś tam nie klr1p11je z naszą a•rmi.1C1,. Po
!rzellne jesit cnś now-t?·IW- co hy mogło . 
prze w róeiC.: wsi;,y'St1ko d>0 iróry nngami i 
za1prow::itlzi6 wre~zde pnrząc.l'ek. Praw
dopodobnie. tu nice chodzi tylko o ilość. 
CJ101:iaż nie - właśnie Hciść„. Nie ma-
111y komple·tnie nic - ani })roni. ani sa-
111oloti'nv. Tak, włilśn.ie to! fidyhyśmy 
mieli tyle samolotów co \Vłosi - co z 
nimi lnrłohy w·t·E!dy? Nle ty•lk.o r, Włocha 
mi. ale i z Nietnc·ami rówriiecż. Ale ~o nie 
.ie:> t istotne. Prze.de w. zy•stkim trzeba 
wied:zicC.:, co z tYm 11a1l ·e ·ż~· rohił. zwłasz
cza z armia . To jest /',fl.Sildnkze i na tym 
wszy.~rko polega'', 

- Acropl(lnos! - nagle usly~zal głos 
małe·l(u or.e.ka. 

QueM uiczął 11a -t:\fo1chiwać. Ti;t<ltn i.e . zbTi 
żab1 si·e samoloty. Mały Grek po~riie~zył 
11·kryć . ię mit><liz.y d·rnewami. 

- Pro s-zę się nie bać - 11 ;;,pokoi ł ge 
Que·ll. - są je,<; zczc daleko. 

~zetlł d·aki po wRskie.i ścieżce. Mały, 
Grek cią~nął 7;a nim, patrvi,c z nateże"' 
niem w R"óre. Roł SiP s<1molotów„. 

Wy11~li wreszcie na szos~. Peł·no hył~ 
ci~iarówek. ió<zoferzy pouc.i ekali w róż„ 
ne stro11y, bó.iąc się. że lliam<Jloty rozp-0.; 
cz.ną homlhRHl.owc1 nie. 

- Gzeirn· sie bnicie? Prz~1pu·szczac!e, 
:i.~' w wa~ trAfii~/:1 Sf! \\ y>>Jóko ! _,.,, uz1r.k~ 
nął do nich mał:v Orek. 

" 
-/ 
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mi 1 i a r dy 26 mi I i o ów zł. i es I y je \.~TA pr~~::~::';r.~0:.~d~ 1~~;07·~~11cz:~·. 
V chwalq /ł!liej1hie.I Rodt ib-:gi!On.n"lgo s m 2 . 

.'I wstępie Clnegrlajszego posiedzenia M' ej W 7ilkoriczeniu rlysk us ii, klórP j Ji11ir1 pr7r- 7lożon ym1 prz"z frakcję PPR - zosti!l •iec Po~lod r1c1"' nll'n.-1~,nw11?dn !c; 1'1''S• kont"' 1 
•i"' .. ' R. 11 cly N3rodowei·, JJr7eworl.111·c·zący Io•·• . wodr1 1·~ h ' t I I •· I I h t · I · ton / ó ł h · A " <! y1a i1e f' nd ros..;.a Cl ro HO rn " n1- por 1q:1.Monv o . mi 1on w ? otyc, na re- rl.alPZe 1.;go ;.-:;;·,-„,:i~zk1wrrn·r.; grozi zr11111~"'CI-

- ,11. r •• ·z··"Jilk do porządl<;u dziennego za zgo•.ł,•. cz~,· !11cl 1· •al1 i· 1 1 p I t <:1 I J ń O l I · 
1 

" „~. - z, ·,. rn 1 q os ow. rPzvr .n a- mon 1· rom 11. go rta ~uma p 'lnu tn,1•estY· niem zdmwtr:r Was~Aqo i 1.h/CT>Z"l r0dz'nv 
r'.~ ll\·Ch ~ndnl dwa punkty - kon unikaty i wi1is"i i przewoclnkrncy MHN, tow. A11clPC· qrjnC'q wvnnst wię\ ? miliard\ 21\ m1lionó11 ) 
ll1<enwl-trc1e l sprawę pożyczki 1 miliona zł j.ik. Tuw. Prez'yd..,nt powiedział: „W przr:rl· li2CJ /vsicc1· zin/\ rh <?dyną włct'.cl '!Cl drcigq' dla otrzym'lnłCI 
na ro7lrndowę sieci wodoriągowC'j. wojennym syslrmie kapitalistycznym Ló1li. Osti1ln1 punk't por1actkt1 dztenneqn zo•tal odn·"W1ed111eqo mi"!flZkanin to ski„rmrrmia 

. VII komunikatach nwiadom'e·ni zostali rdd- hvta miFi~lem ohlirzćfr1rm na zyski, my z,1 · 11\wn1<'z 11c-hwi!ICln\' iPdnnqło.niP rad111 zor.1 podantn o przydział nn'v<0gn mt.;szkania do 
r!l!, ze raclnv z frakcj( PPR , \uw. Krt1~a 1 ,1s·t~ł t · ł t · l k' k · t ł · · P k' d " „ s a ramy się urnpc 11 c na ·1, ·tore p•iws il dzili ~ie; rt'l zari4qn1ęri"' w ols im Bi\nku f(n- NKM prz!'lz And" Zcr!dodowa WAszego za da-

Q 
1
·1··ilany, a na i<'go m;0js ce wszndi" low. Hi- 1ir1l'd i w czasi" wo.iny. Zwractlm sic, z «1.)r- 1n 11 ri 'łn1 m ro:, r~k1 •red111ot m· · 

"O t P k I I " · ~ · '· ' er· tnowe1 w vv- ri 1 prary [<!sl1 p0mi<Jsz 2. erue, ktnro; vr 1„1· 
< 1 0 a, pnrnt"lll w zwi<p:ku z rcz~ ~pla•'J'! Iem do wszvslkich rrid11\·ch, hv starnli ~li' k · · 1 ·11 I h I 
radn~go row111ez .,, frakcji PPR, low. Józefo wply11,1\· n'I czynniki rządowi' w' sprnwic za- sn o~ri mi. onn z ntyr na mzllllr l'Jwi: ól~'' chwili v:rjmuj"r'"' JS~I i11„odpnwiędn1s o.o 

I '''1'!11~.k PCJO - pov.olan y zosl,1l. 1~, •. J .111- wnrlric1nq1111PJ. • "" lwiPl'dzenin. n.,szcu•) planu. Mamy qlęhn~ie 
1 

j' h . t f ,_ . m1Pszkrmtl'I rlln cz!owi<'lkn nbatcz<>neao :e-
cze,•·skt Bol!.':;law. JH7.Pkonilnit' , 'il' w tej trnsn' n najislolniejs7c '1 vm 7 e r1•n 1" 70~ d 0 zam«nietP.. d · 

R~ti~1.i ~!iil}U SD '•,l<>'.yl.; 1'11l.o.1·po.J~c·.1'ę ,„ .''/)''/ ł . · 1 . \V llnJhfJzsz 'ITI n~~IC' r1·01el.:l lll'A"'"h r_11' Zln<l z dz1er.m[, Radri Zakhdowrr pow<nn::i a-
• '· " "u ·v „ " polrzr iv n,1Slf'q•i m1asti\ i:n'IJ< ztemy popa1 · 1r> -

~ 1r 1'.isow w 'J'wizynim poci /odY.ią, gcl1.ie mie- 11 nasz„qo Rzc)dll. znslanif.' ptz1>•li1n · dn Y..·ar~7il\\" , qclz!P bę I nergiczn11'l 1>ia ~ajać ~pirrwn pt"yclz:
0 !„nia 

ie·. się sann l'J1·itun Ubezpieczal1ni Społecrnr~j Projcht inwes tyrji Znrti\du Mirj5hie\JO zn- rlz•e rozpah Wnnv prz"'z CUP w rrimnrh pia- _Wr:tm l10Wego odpow!ednl~qo mt„~:::kanta 
tlln C'hut Yl'l1 na gruźlicę. Obecnie lasv te ma~ ~~~--·-"-rhw. '.iln ny jednogJnsniC' z popra~ ~qńlnopań•lwCl·'-''PQo. „ f\I\ ?:. prze_:__N_a~z,„ycz_a i.nct Knm!sje Mieszkrr11iowa. 
Ją hvĆ' pi 1<.!jc;lc przez Dyrekcje: La~ów, co ------ ~----- ~-- - ,...! -~ • 

PPR-owcy z ·r nie -a ,:nz· rn lul1v stkodę chorym. Oclpowi edzi lid 

t0 nłerpeJac.ję ud<ielil tow. Prr> >cl1>nt Eno"
!'tusz Sławi1iski, zapewniając, że Z11rząd M(cj
~~1 p~rzynil 1 w dalszvm ci11gn czynić hęd'lie 
Stiltc1 nta, ab) pozyl':z wnie zulalwić ~ interpP-

lac~~<.tępniC' rndni przeszli do najwui:niejszei „Pracą PfZV krosnach. i wrzec onach wvkazemv -
Sprawy 1.w1tąclk.u d7iennego -- sprnwy ?I!- Sr>hotnii1 11ror-r.vstoś1" 7ilmianv tymc 1,1sn
~w1e.rdzC'niu planu inweslycvjnego Zrir7 ąt1 11 wvrh no sl;ilc l"!:Ji lyrn"r jr pnrl'!jn r '"' PZPB 
11~1~k1cgo na rok 1948. Radni zadawali py- \'\Jr 3 p1-;,r>stla pod h;islPn1 ·ykonanici Trl1 '»1-

tamn, dCllvnące WSL}'Słkirh punktńw plnnn. \ n;"~IO Planu. S·1.rz<'~ólnwn omowi! In 7i\qM1-
otr1ymy'.''"li szczey1ilowe i wyczerpujące nrl- nieni~~ tlyreklor nao,..lny Zakładów, tow. Rii
pow1e·rlz1 ze strony nac1einików wytilinlclw ch~ikowski. 
Z.ar1ądu Miejskiego, Prezyden•td Miu!>ln i Pre- - Górnicy moqłi W\'• ilĆ' clr>rP.szę n •nl<-
zyclium MRN. i rf'sic' swf!j pr<H:) rJq PrE'7.1drnta, met<1lnwc· 

?Jan przewidywał 176 milion<'•w 8JG ty~iP-1 tak SdlllO, 1ylkCl rnv wł1\ln1iorir, nie. v\lyl:n 
cv :ia oświ.atę, co. ob:-jmu_je budową o~miu !1~ .11nli5my plr~n 1.ylko ' . Pl pr?r<>nlRch. Nt1S'/C' 
W\ rh szkol, ogrollkow JOrrla~iowskich i uru- zakł«rhc mil /<l wprrlwrln„ w ltpr:u 94 p ·o ce' ni 
rhomienie biblioteki mieis·kiej; 1:i milionów ale i w ~iNpnin pl,in11 n'" wvrńv:nali~my. Tc 
'i'~2 tysięcv na kti1lu1ę i $'1.lukt;. 2!i milior.riw wszyslkif" JHOI f'i1/y, zl'nnnp razem z rol•''!" 
4.JO tvs1ęc". na ?urlvnki Zarządit MiC'j s kiru•), przPmysl11, ~znM:ti'l.icJ hrok '.nilionów 111el16w 
111 mdfonow 386 tysięcy na ic1hiuk ulic, l)ĄO tkal!ln, 1111/wnńw k1h9rr1111ow przęd?y. Nd 
rrs1ęcy. na pnmi.a.l'y, 39 mil. 800 ty.~ir,cy n<l Ile. p11yc;.yn 1rr10 111c:cl,1hnru podd\C' low. Ril· 
pJanta1:1e, 9~ m1]1onów .500 t sięcy na zdro- tl7.1kowsk1 mr!łv, al" /clk7r wy111m~ny [Ald: w 
1ne, (;.~ młl~nny. 300 tysięcy na bpiekę ~Pt'- p1dlek hraknwitlo 1m dei pldnu 200 metrn ,., 

· Rl.P w tym sam\ m dT!'ll p1prrJ~ ies1ec1t.' r hnt-1 Słn""il te ZI'. al::izh morny rddz•vięk '\" 
niknw nd<>~z!o r>rl prn:1 n p•ęt!'laSCt"' m1nul "190111 tow-irz ·•z\'. 
za wrzP~nie. . . . „Nl"f h z• 1e Trz"l'!tni Plan" -- oadnłv 1l 

- Cn t<> r•Ptnn<r'l"' mm11t - wnfa 'n\\· . 
Rarl1ikni• .-ki _ ni" d•łyby -.nęrflJ, mz iwc. Jn-.A ok"zvk1, za~ t"W Lew~nr],, 1·skJ, 5<'-l:rio-
200 metrnw? tarz Mqarnzacj• fahrvr-zne1 PPR. •t••·1i;rdnł 

"l7.r-7.e(lnln11 uwaaę zwrac'l to, •. Rad"'J'{":iW- mor:no I rlJJh tnte: pr1.<oszlis111v 1 wvqrdll~,nv 
ki na pr;r.~rlr~ln•ę . t le w11lk, 11"vqmm1 równi"'ż walkę ~. produl<--

- Tkalnie w Z.o.łnt"ie. T(nn~t,nh· nnw•e I w' "'/ę 
Zrl11ri•k1Pj \'\In]; - mowl Clll - ·lr>Ja z pn·.1'n Zf' słOWil te "yraza!y m1,śh t uczuda ··~:y 
rl11 hrilku JH7.ęrl- '· Mu~imv tm 1"1 r] ,,;tarctvć. ctl(1rh to •arzir•z" potwierdził! to ci/ oc•~tn1 
J11~im1 koniPnniP 11r 1chornir 1"7E'rJil "'m ·1•1<> l'-

1 
przv cir 11iPr-1nP1 swvrh leq1+i-meC'1i Jed111 "'y' 

/\le do kqn pnir7Phe fad111wcń'•, i"' m~ in l 1 ł h d „ t k d 
nej ra~h -·· '''YKWillif1~ow11nf'. prz.arlk rnq;za r'lza ! o w • nwac ·• r11,,zy - y ·o po :lle-
ur11rbnmir nnwP 111 ~~ 7 ,.n\'. nastaną oni" ric a1ona "' OOP" ::'lriśmet; cfetc!a PPR-o-·;::-' 
ty\kn W\'Z'1.'l plMę, ,11„ 1 WS7elką pom„r . PZPF Nr 3 !11"' za'~·1 od:i zaut~ma. \akii:- „:._a
Niec h rohią tvlkn In, rz<>r1n lllP potnft nQ- ~ał3 tm partH, wręczajac stałe leg1t rm~r'"'• 
hić: pomaqarzka. Nte~h tylko przykręca ią. W. 

!eczną, • '\ mtl10now na Sfraż Miejską Pnrzi~rl- .a 
~_:ii•·ą, ,':H .milionów 350 Lysięcy na ga?.owniP,, ...-OJę"'llUC d7.f.llf!J<flziCfUJ0 
:Jt m1lionnw 889 tysięcy na !'7efoię, 5 mil10- . ~..,......,...-. ..,,..----~--...,,,.,,,,..,;;.= 
nov. 400 ty~ięcy na Miejski Pr1cmysl Buclo- p r 

•.·la!1y, 14~ miliony na Zar1ąd Nieme homo~ci 

z 
14.0 rr11.lio11ów n~ kandli1arję i wodociągi, 3Hl 
m1li~nnw _70 tysięcy na Miejskie Zd'kłady Ko
tnuniknrY,1ne, 12 milionńw 682 tysiące na tar
gow1~kn .. 49 milionów 870 tysięcy na ZOM, 
!3 m 1lto n?:" 620 tysięcy na Ogród Zoolog:cz- Sad dl<1 N1PIPl11irh - Io il'S'l.('7.:' jPcl,n1 dn- l.P N'sn·ilna od ~wr-qn cjf't r[icz~~n,,.e·:rn • i"- -:zenie córki „ '01'!!11 popra11·czvm - .Jf-St bez
~~·. ~~ m1hony 20.0 tysięcy na Straż Pożarną, wód teqo, jakie clzir>rl7idw0 . pozostawiła nilin rln 1~k11, powróci pÓZilll"J dn z •cii! 1 uż ji!'>:O s1ln'I' - s~n1 prarl'J8 1 Die m ::e ;ię ccr . .;ą 
~ miliony .500 tysięcy na hote,Je miejsliie, 126 okupacja: wiele jest d7iPci bezdomnych, \\iP- normaln ·, zdrow;· '1'JN'tln1e człn„·iek. za1a·c, a żona Ćh,..,ra / 

m JOnńw na sport i 200 milio'llów na budow- le odzyskr1!0 dom, a nie potrari do teHo efo Knhida - sędzia C ·bu!s\.-a, kt.ora ··vd.'!ła VhE'szr10 przed Sadem stai"' m~ła •:: .ZU:1· 

two mieszkaniowe. mu powrócić'. Zcldl'7.a <;ię rowniPŻ. ŻC' r1.1r;i 11'0 W\ 10k, :f .ąr~ !tlę prze!J'1'.i"'!C cl".! <i1;.'niP!1l'l. c]:,;e'\' ]11 i bl'lcia rlz1<>wrz) nk" - ma lat 14, il ··y-
.Przed otwarciem dyskusji gtos zalncil tak się zmienił, Żt' 1lziecko nic umie bOblf' C'z1·nv: „P0wmn11:!: in11n:e1 uln~, r snhii> .• ··~ie . qlac!a n'ljwyże1 nil \O -- R'">-i:ah.;i 1-1 'r:;: z 

~~w. P~r'Zydcnl k Eugeniusz Stowiliski, po<łbe- znaleźć w nim mej sen. BP,clzi 0 =-:r. teraz w IF>\\) rn sr..,de·,-i,ku, --jil\P,,i.I nią n«I ławie o~karźnn,·ch znajrl11i" ;;iE- J6j 

i.IJl\C', zr> pro.1e ·t budżetu zawiera wykaz ko- Olo 16-lel.nia IrPna D. - rnz j11:7 .. ;k.1,;111;1 or! mnlki. z kt<i1B niP zyie•z w zqodz1e l maaz nrntkd, klÓril nakł'1111ala dz!<>cko da 1u11ci>c1,. 
11.'l.ie.cznyrh ~o.lrz~b i robót w. skali minimalnej. na dom poprawc1.y z zawiri;·1.eniPm - zn0w me).liwoki PJJPTd'' y." żv. Dz!<> •czyna jesl kompletflą an'llf~.hF k.~ w 

d
aztJeednmooc:.nesme Jek.st .to maksimum tego, co bę- znalazła się przed _Sądem. Ukr;1rlłil ho\\iPrn A pnt1cm, kiedy rlz1ewczyn1ra zn•bijP i:•orl cza~1e nkupac1l ~a ha11del nltcznv z >t"lld u-

, a uzys ac. z l t · d 1 · l · · · ł k ' l' t w rlysk.us" · b t 
1 1 

prrme( Y fleją ra 10, na P7.ace ro ie I .. n c- f'~ or, ą m1 lCJAn il w prn~'orlzona z sah : a- mi„szrzona pr;Pz Niemców w nbnzie n'I. 2 i 
11 p1erw.a.zy za ra g os low. _,o- ' ' · w• ł · · ci · -' · ga-Sowh1ski wy '11'd ·. . · 

1 
zano.t. ysz a z mą z rlomu, po rlrodw ;:no- owe1. "C:"z1a pn1>nia,~·1'1 cl0 sumiem;i •T 1\ki: pół roku. Tri1rln1J'I się t<>rllr. za nllmo ~'I !ł'!I' -

imieniu klu,bu r~~~t haii~R51 '.- za Panem•~;. siła, żeby na nią zaCJekała i z miC'szkflnic, - „w clu7.<'-! ml"•7e pilni pono51 wmę '\tP ki okMdaniem pninslawinn ·eh li"'z 0 lo.~:i 
nasłępui·ace poprawk~· 1

1 :apropzonowl, i pozostawioncfJO hez opiPki, wyniosła. radi•J- mn7.n11 roiec taki<>gn pricletścia clo cc\rld, 1ak mi<>szkan j ż.ehrnła. Wszystlrn, co zdrihy\ a!i, 
·. · - i. w ru Jl yce al'?:ąt u .1 a t S · d ł ·t · · ,. ·k- · · · I · d · k 
ieruchomo.ści podnieść sumę na remont do-I para .. : ptze a a .11-0 nils.ępnH', .a z~ r11,,s u- pani - . PPPrJPZ o pa111 ziec o, p11111 IHt orlrlawala matce. 

mów ze siu mllion'Ów ·na dwieście milionów,I nc pienc~dze ~uptla pap1;rosy. i wodt,q. . jej najhli7.~za. Trzeba 7mieruc swc\1 ~t0sun.'!k \IV czesie prze'l''"dl.1 dzterko si'!''! cię 
poza tym jedną z pozycji w sumie 3 milionów . Na ro?.prnw1e. ob~cna Je.st JPl matka. Mo- cln rńrki. żeb ' u·iPrlz1ala, ż,,. ma dom i mcukę. '"7.iąć f'ilła ,,rJnę nil si„bie _ mowi, ż„ tni'lt' a 
skreślić i przekazać ją na przyspieszenie wy- w~: „O~rada m~1e c1ąqle 1 ucie.ka z dllrn11. Nierh pnni pir.ze do ni1?1 serder:zne list. I pe- f!ie wii>rizi"lłfi n rr>cl1M 1Z"'ll1I rzerz, i p 1 ,,. 111 Ę
końr.?Pnia domów przy ul. Lindleya na Wy- Nie wiem, gdzie spędza n.oce. Często srrn- '<Yłil Pn.c1k,~. l nie lrzeha prnp0mn1at Jej o dzy, któtP przvnn~tla dn rlnm11 , ŻP mdt'-:a bj-

dzla\ Medyczny Uniwersytetu Łódzkiego. Tow .. wadz~ d~ domu obcyrh mczczi zn --: rur m'lm pr:w~złn~ri. ła chnril i nie miała za co się t„czyc. 
Loga potlkreślił, że chociaż plan nie wyczer- · n. a mą zad. nego wpłvwu .•. ho. pracuję mi wsi A Clio rlrugi nbri\z~k - Leokrid1a K.. -
puje w zupe1ności potrzeb robo•tniczei· Lodzi, 1 . o ·o .ii rz.a k. o przyiezd7.am. Pros7<; .. o u- a , · •onrzy a 6 ndrlz1a ow sikołv po wsze- . 

I d Ł d d I I 14 S '- ' ł ł ' Rozalia H rńwn1PŻ ~r1tvr.hmta~t 10~1·ri:!e 

k d I · · · przewiP.ziona rio Forrlonia. Malka JeJ zna1c!u1·s 
je„Qt jednak wyrazem troski 0 dobro czlowie- mtt>szczenie cor 1 w omu poprawczyni. r inf'], nui urzy się dalej, bo w domu ~ied- -
kn procy. Dlatego klub radnych PPR będzie Irena D. na mocy wyroku sąrloweqn do- mim o dzieci i matka chora. Zreszta nau~a się w wiezieniu. 
głosował 1.a projektem. \stanie się do Zakładu Poprawczeqo. Nie m~. <;prawia je1 trudności. Chc111łaby tv!kn r.iąg]e Sprdwy młorior•ilnvrh prze„tępców. to wisl 

Następnie za uchwaleniem projeJc,tu wv- u nas niestety, specjalneqCl dnmu dla <lli•~W- spacPrować i nic nie rnbić. O~k11rżyła Ją kJJ- ka hol, cz~a pook1111r.rv!11'!, z ktrirą wal zv 

p0wiPrlzieli się radni: tow. Karaczewski w i- cząt - będzie ona przewieziona do od.J3tulu I leżanka, której zahrałil sukienkę. ~ąrl nie tyll<n wvd;ijąc wyrok, alR ;t.nri1'.}c 
mieniu PPS, .radny Swiątkowski w imieniu kobiecego więzienia w Forclonif', 'gdzie są OjC'iec młodoc.;:ianej podblldnej oryp·iaja. •te w~zelkimi moiliwvmi sposolv11111 naklroniń 
6D. raci.ny Sobczak w imieniu SP i radny Mar- warsztaly różnego rodzaju, będzie więc rniała ŻC' '' rlmnu n.ęslo qiną róznP rz.ecll\' i pienią- tf7J„rko rln popl'awy. rlo po'•'rot11 tło normal
•haj w imieniu SL. możność nauczenia sic; jakiegoś zawodu i mo· clze. l 7nów rodzony 01cier pro~i o umies~- negCl żyd;i. N11 dnm porrcw.-C'7.Y ni"' ·' am1~ 
i111111111111111111111n11 11111111mu1111111111 111111 1111111 11111111n 111111111111111111111 11111 11111111111111 111 1111 111111111111111111r11111 11111111utt 111u111u1111111111111111111111111111111111111111111111111J1111111111u111111111111111111111111111111111111J1llłlf11u1 · ~ię niqd y rlz1ecka, które pn ral' plP rw ~zy s' a.

Wszystkie szkoły i wszystkie dzieci 
je przed SaciP.m - rlopiPro qclv kara z '?'i· 

wifls2e111em ni<> pollli'!Qi:l - d.,.ieclrr> nrn1~;zcz~ 
się w do:mu popra ••czvm. Przed tym ha<'l11nla 

uszą na czas rzy a z Y Y 
·psyc! olnglc:rn<> i P"''SW"'7la spE'łl1t"IJ'I "''''Fl 

. 

. „nhj I nie p•rlnok ro tnie pom'1'JAjq. . o „zym ś1• 111d 

Centrala Zbyt u Przemysłu Papierniczego przeci N 

i::?f! lirz11P pbdz1 .kowirnJil rodziców, kfó1·zy 
dzięki S;idnwi n~hczyli ~ię po~tępnwać z dzie. 

l(łkU !if'.łm SJ)@kUlaCJI ck1em trurlnvm c:lo . prClw11d~enia . 
. Sąd dl~ N1<>lctn1ch ]"St in ty~1JCJ3 ~t •·orio-

\V tyrh cfo!arh odhyła się w Centrali Zby ·.viązać l;:rnt<•ld z ruch<'m srółdzielczym, j~1' 
.u Przemvslu Papierniczeqo Jconferencja kie- lo Samopomoc Chłopska, spółd1.ielnie na1Jr:z·1-
1owników terenowych oddziałów Centrali pod cielskie, l•arccrskic i inne. Ka7.rly prywa•:iy 
prLewotlniclwPm dvrektora naczelnego, tow kupiec nal-yw11jąc Żi\dnną ilo~ć zeszytów m11-

. I ewlńskieqo. Tematem konferencji była si złożyć zoi~owiązanic, że hędzie sprzedo .1ł 
srrilw~ 7e~1ytów. jt· po cenie ostatnio ustalonej, to znaczy po 

w· zwi:i7ku ze zbliżającyw się nowym ro- 7 :r.I. 
kie111 szkc1li11m sprawa la n!fłępuje w ważno- Z wypow;Nizi przedstawicieli nlacówPk 
C.rJ łvlkn kwestii podręczników szkolnych. Do Centrali zbytu wynika jednak, że- jak ciotąci 
t::irl •0·1~1~'"" 11dianiern ze~zytów zajmowało się akcja rozprowadzenia zeszytów nie posiarla 
„'Snolcm" dzierżąc w sw eh rękach monopol dostatecznego rozmachu. Niektóre instvturje 
sprzecla?.y. Zadaniu swemu organizacja ta nie spóldzielc:ze S1ie wykazały zrozumieniil ważno 
i:»d0l~la. Zeszyty nie wszędzie docicrnły, :ki tej sprawy i tu i ówdzie zdarzają się wy
clzi~~ i c7.r111u stały się przsdmiolem spekula- padki odmawiania zakupu zeszytów dl11 rnz
c ii ;ak wvnikało z relRcji jedneqo z uczest- spT?ed11ży. Prywatne kupiectwo zqoła kręci 
ml.,ów konfprencji, w Olsztynie cena zeszytu nosem na zbyt niska marżę zarohkowa i nic 
doc:hr·d7i rin 15 złotych. kwapi się do uczestnictwa w ak.cji dystrybu-

\lhr>cnie sprawę rozprowadienia zeszytów cyjnej. 
1H ~ k1dek urnowy z Ministerstwem Przemysłu A czils nie czeka - czas ucieka. Za kilka 
i Hanclln, oraz i Ministerstwem Oświaty, . zaledwie dni rozpoczniP. sic; nnwy rok szkol-
wziP.lc1 w swoje ręce bezpośrednio Centrald I nY. Do IP.go dnia zeszyty winny dołrz0ć do 
Zb ·tu. . • • każd'ej mirj$c:owo§ri. Może się zdarzyć, ż~ po 

Jak Ccnlrnl;i Zhyt11 md ?arni~r 1orgc>nizo- siadajac do rlysrmy\ji uczniów i 11c·7pnnic 
war rn1~pt1ccl~:i:? Centrala występuje fvlko i I :~2 miliony S7tnk ZP~zytów, nie hed1iemv w 
wyl;;..c.z;-i~ „.ikn hurtownik ~pr7edajacy 1'117.de Rłilnie d•>lrzcć dn k,1żd090, czy dCl każdPj i 
1uu liez ''("i!llicz.e1i. Plaf'owki terenowe C'Pn- 1 1.nńw z!l!·wilniP pa~;ek zes1vlan1i 
ti·al1 Zbytu maj'! zlecenie przede wszyslkun na Sl.0H1lll-..O\''O najlepiej przed~tawi<l się sp1 .;I 

'l''.1 11vsln b.ucit. '"'nytow n~ ter 0nie wojp. , na dli! w miMtl ''PrAwieclltwnsc1, A!P ar:G•de 
wod1twa łnr1zk1ego Jak poinformował 1ebr'- I ti< ; l to plac•:rd·a 0 ch'ln -t-•r-e 
nyrh kiPrnwnik ncidziah1 łód7kl!~qo, Ocidzv.ll wsz;'s .in~ ,es · · ' • 
IPn n•1wiąu1l szereq. kont11któw. Orlhvto koh- I •poiecznym. 

' ; t z . 
fC'fpncję w Kurdlc>tinm Okrrq11 Szkri!neqn,, '!!!!!!!~!!!!!!!~!!~!!!!!!!J!!!l~!!~~ 
które w'kazalo Z.N.P., OkręqowR .~ pi'iłclzid- ' ;;; ' 
nic: Silmnpotnnry oucz\·cielsl.;iej. jtiko czvn- I 
nik.i na jbnrclz[pj nacl~iace się c'lo rozprowadte I llcdR!łCinnlo ~rznmy&łu . . 
nia 'l'.l?SZVlÓw. 7. .. 1.I'. zobowtąz;il si~ zawiado- I Bu Ił o w y Maszyn Włnk1cnnlu~yr.h ,. 
mić wsz 'sH<i" ;zkoly na lerenie wo3e '!ódz. i 
[We\ lóclzkleoo i przysłAĆ rnzclzielnik. Dot rrh l Udź, Pl. Zwyc !ąstwa 2 
C:7ds rln ,f ;irC'znnn 1.!lÓO.ono •ztu k. ZP•7'. t v rn o ' 
f]ą hyr clrponowane w ninqazynarh ż. p ' z a t u d n i . 
klóry li rlzie pobieral je z fn,bryk n;:i swój nut«1ch•n u1Jł 
kos71. 11hezpiecz11ł zr1s 11A km:71 Oddziału Pe- „ , 
ciohnR umowę ZilWiHlo „ Okr~q~'••ą Spóldziel- •nt,•nl~ró 
ni<J Naucz 'r.iPlsk.a, ktńrn posiacln w ł.odzi 4 :I! -
runkty sprwd>iżv. Spó]rl?.iPlnia zoho 1·V'iazujr,, M e a Il l I 
się doslart'Z' ć ze~zvtv rlo k.dŻclPj ~zkoły, t -

Zwrnrnn1y uwaqc nfl ~prawę 7anpat~zPtlia z wit>lole1nią prnktµką n;:i krnrowrn-
wszystkirh p!'1rńw!.'k handlowych w zP.styt'j. rze !'itflOotJii~kR. \VRrnnki r!o omń
Komisj11 Et"C"tna Zwi;:izku Kuprów ma piękne 
pole cło rrac " ah\· zmu~ić npornvrh kupców wienin. Zqłm;z:C'ni;1 ll1

t»JZ z ofertami 
rlo zario'~'nlc>nia sic; ll$laloną marżą i wywar- i Ż!:j~iO!').JH'lTI do VV ).]działu 
rio naci$ku nR nich w kierunku zaopatrzenie Pf'r.,.ona!nf'!łO. 

c-'r; '' „e&zvlv i sprzedaż.:v, .1ch po ustahneJ '~!iii;ii"i;;;;;;;;;~~;ii~iinii~~B~ 
<.ente 'ł zlot eh. ~ 

/ 



GŁOS ROBOTNICZY Nr. 23t 

za ędzić 1 mHiardów zł. Apel Ossolineum 

ran· czeń użycia prqdu elektrycznego 
Pr ze m v e:~ ł mus~ mieć re z~ r w ·e energia 

Na skutek przejść wojennych p~wna ilość 
książek, stanowiących własność Biblioteki Za 
kładu Narodowego, znalazła się w rękach osób 
prywatnych. Dyrekcja Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich zwraca się do wszystkich 
obywateli, posiadająeych powyższe k!c'iążki -
z gorącym apelem o zwrot tychże pod adre-

P:rzesunięcie riranic naszego Pa11stwa na ' 10 procent• ogólnej ich ilo ś ct. Tymczasem o-1 To tak , jakbyśmy wspólnym wysiłkiem wy- sem: 

'Zachód, zmiemło strukfurę naszego kraju z graniczen ie p rncy przemysłu, orzez zahamo- budowali w ciągu czterech mi esięcy wielką Biblioteka Ossolineum, Wrocław, ul. Szew-

typowo-r~1mcze~o - na przemysłowo-rolm- wanie w dos tarczeniu p rądu · - gdyby s af) elek trownię. k tór c1 zbudowanie „naprawdę" ska 37. 

czy, a oazvskan1e szerokH'!JO dostępu do !JO- przeciążone maszyn y zepsuł}' - byłob y uda- kosztowało b y około. u milionów dolarów i któ Dyrekcja Zakładu jest przeświadczon a, że 

.r7:"l 0~>:orzyło przed Polską zuoeln'F nowi" ·no· remnieni m koszto wnych wysiłków , a często ra nie bylabv gotowa przed lrzema laty. 

diwosci eKsp?i Lowe, przestawiło n:lSZ<! go- i ofiar ' ca łego społeczeństwa, wlożon ych w M~ zbudu jemy ją j uż w dniu 1-ym paż- ogół obywateli, doceniając wagę polskiej 

~podarl~ę na mne to r rozwojowe. odbudow~ i zorganizo wanie procesu [lroduk- dziernika ofiarnośc i(} ogółu. '...Vytworzy ona książki na Ziemiach Odzyskanych, prośbie tej 

Przed yr1~m.y~lem pol~.kim sląnęłv powc1z· 1 cyjnego naszy ch fabryk i warsztatów. 100 milionów k ilowatogodzin i pozwoli na wy uczyni iadość i że wszystkie książki Ossoli-

ne 7.'ldan l Jl k · · 11 p d neum powrócą w krótkim czasie na właściwe 
.·· · ia nie V -~fl ~aspo . O.Jenn o 1rzymich . . rzep ro wa zona przez społecze1~stwo pol- pro dl!kowanie to~~rów w_ IO •miliardów zlo-

potizeh k'.aJu, a!e 1 uczest111cze111e w m1ęd?y ski.~ w ciągu rzlerec Q. m1es1ęcy akCJa oszcz <~d - tyc h. Oszczędn osc el}erg11 elektryczne.i Jest miejsce. 

naroclowe.1 wymiame. nosc:rnwa może dać 60 tysi ęcy kilowatów mo - zatem nakazem oby watelskim dobrze zrozu· I 
To tez, qrlv pewni zagraniczni mężowie <.:y szczycowej Paszemu przemysłowi , l;:tórv mianego in teresu pań stwa i szerokich mas ll!-

Dyrekcja 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 

we Wrocławiu 
>ta'.1~1 zabiecp.ją o 10, by Niemcy odbudowały stale rozwija się i ma coraz większe potrzeby. dowvch. Kabe. I 
swoi potencjał przemysłowy, a wrogowie nasi 
za wsze lką cenę rragnęliby uczynić z Pol~k1 

·raj wylą('znie rolniczy, któryby wszystlde 
arlvkuły p1zemyslowe sprowadzał z wgrnnicv, 
a 1 m s'lmvm od niej był uzależniony win 
niśmy rlolozyć wszell ich starań, byle tylko 
kraj nasz zdobył prlnq nie·wfeino.ść .i · suwc
renno.ść gospodarcza. 

/eklryczncj v• gpspo stwach tlomowvch , /Jy 

'.Y tym celu jeszcze podi;zas lej zimy l)ę· 

dziciny musieli ograni.czyć zużv,..ie en er~ii e- 1 
tym samvm ~ 1qwarantować nicprz 0 rwane do- -~~~-----~.-------~-~-~·--~--------~-----~--------

--------- _ _,...,. ... 

stCJ.rrzcnie Lei c·n„r~ii •iaszemu rirzemvslowi. i B ~ ..... .:::a.k.cy-1.- ra d-o-&on1-z!!:llt.cJ-I.-, Sn ekulanci płacą nrzywny 
w roku 19,16 zar:otrzebówanie enerriii z'/' a~ UJL y """7' 'Lill. .11. ~ '" 5 

1trony przemysłu wynosiło 1480/o w stosunk• I . . . , . . . . . . ł ś .·k , " ' . . d d . b ś . d Delegatura KomTsjt Specjalne j w Łodzi nO' 

!o okresu sprzed \'"Ojny. Jakkolv-iek elektr::iw AK_cia . rad1 otomzaCJl . miasta i woiewo~z - g o 111 ow. v' ciagu ie nego n1a o . ma e- .

1 

0 . d . . . . · 

~ie nasz El ht;:l<l wvstarc:-ajaco zaopairzone w , twa ło~zk1ego. po.suw.a się szybk~ naprzod. eka Józefa zebrała przeszło 100 zgłosze11. P sie zeniu w dmu 26 sierpma 194'! r. rozpa· 

węgie l. to jedna!; maszyny są za nadto obcią· ! Tak . nuas•.o, Jak 1 wieś przystępują z cały~ Bałuty są jedną z najbiedniejszych, robot- trzyła cały szereg spraw. W rezu'lacis uka

tone i zachodzi obawa, by nie ul€qly zepsu · zaparnm do prac przygotowawczych w teJ niczych dzielnic naszego miasta - nie posia-

1 

ranych zostało grzywnami pieniężnymi cały 

c!u. N'a ra:::!e bowiem - za;1im nie nadejd,l akcj i. dają żadnych kulturalnych rozrywek, jak te- szereg niżej podanych osób: 

zamó wione? już nowe maszvny ze Szwecji , Okrqyowy Społeczny Komitet Radiofoniza- atr, czy kino. Najbcrdziej przykrym okresem 1) Kwt,atkowska Fryda, kterowniczka !rn· 

Szwa-jcarii. Fran~ji i Czech - nie posiadam'{ cj1 Kraju wezwał Powiatowe Komitety Radio- dla mieszkańców Bałut jest jesień i zima, wiarni „Honoratka" w Łodzi przy uL Moniu· 

żadnych rezerw. A p rzecież hu ty, kopalnie, fon izacji Kraju do wzięcia jak najbardzie1 gdy. przehy_wając . w. dom~, pozba:w~eni n.av.:et szkf pobierała paskarskie ceny za: ciastk::i 

zakłady włókiennicze, muszą pracować i to czynnego udziału w tych pracach. W akcji tej radia - me maią zadneJ łącznosc1 ze sw1a- deserowe które sprzedaw~a po 55 zł za sztu

pracować wydajnie. udzi ał bierze całe miejscowe społeczeństwo, tern. • kę,za co ukarana została grzywna: w wysoko 

V\Tładze nasze nic w·prowadzą takich ogrn- nie wyłączaj ąc nawet młodzieży. Polskie Radio postanowiło w niedługim cza ści 50 tys. zł. · 

niczeń, jak 'lo n a przykład nastąpiło w rok u Do zrozumienia znaczenia radia może po- sie rozpocząć budowę linii na Bałutach. Przy- 2) Stańczyk Juli· an wła 'c -
1 

. 0 
_ 

ubiegłym w Londynie, kiedy w całym mieście 

1

, 5łużyć w szystkim następujący fakt. Do Dy- kład wyżej wymieniony winien zachęcić in- cznte 1 P.' t k s i/n.~~3a w pdo 

codziennie wyłączano prąd na 5 godzin. Ale rekcji Okręgowej Polskiego Radia w Łodzi, nycb do współpracy w akcji radiofonizacyj- ł ' zam. przy u · io r ows ie1 ~. ' spize a 

od dnia 1-go października 1947 r. do marca zgłosiły się dwie mieszkanki Bałut, ob. śnia- nej z Polskim Radiem, a dwom obywatelkom .wa mąkę z niedozwolonego !'rwmwłu w da-

1948 r. dopm-zczalne hędzie jedynie hardzo deck a Józefa i ob. Syguła Melania, które po- z Bałut - ułatwić pracę nad zbieraniem zgło- datku po cenach spekulacy1nych, za co U · 

ograniczone używani_e grze~ników . el.ektrycz- stanowiły przyczynić się do jak najszybszego szeń. karany został grzywną w wys. 50 tys. zł. }ed

ny~h - .v.:olno bęqz1~ qow1em zu_zyc. rlo .1~ zradiofonizowania swojej dzielnicy. Praca ich Niechaj społeczeństwo łódzkie zda egza- nym z odbiorców mąki od Stańczyka był 

k Wh na 1zoę w miesiącu. Przy te.i wielkosci polega na zbieraniu zgłosze11 na założenie min w dziele odbudowy polskiej radiofonii. G'wardecki Kazimierz właśc. piekarni w Opo· 

zużycia energii będzie zachowana dolych cza- oznie przy ul. Staromtejsktej 3, który mimo 

sowa taryfo. Dla zużyda '1vięks1ego opłala ~ - kilkakralnych .upomnień sprzedawał piecZ)'-

b ędzie wvnosić l5 zł za 1 kWh. Gdyby cena #'entrala Zb11 tu Prz01nvsłu Sko'r..,„n„go ur Łod-»1· 
· k · l k I Ilf 1 "' '-"' "J ~ł r. wo z mąki o niższej procentowości po cenach 

ta nie :''Oł)'.nęła hamujaco n a ~1e ctoryc l o;i-
sumenlaw i ąctvby stale rrze;;:racza11 wyzna - ul. Czackiego 16 tel. 280-1 o spekulacyjnych, z·a co ukarany zos~a1 grzyw 

czone normv - elC'ldrownie odłączą lokale te nq w v;ys. 25 tys. zł. 

od sieci. . poszuku1·e pracown"ko' rl d " ło'w 3):<ł'awadowskt Franciszek, w.lafo. sklepi1 

Elektr' cznr rrrzejnictwo dop!L';zcrnlne bę- I w uC wy Zia : rzeźniczego w Konstanlynowie, p•l\V. Łódź, 

rlzie tylko dla matek dzieci do lat dwóch w księgowości finansowej i materiałowej, przy ul. Łaskiej 21, za pobteran'le nad:re;er-

rodzinach pracujacych. 
nych cen ukar9'ny został grzywnq w ;-~',;, . 

Ust<.>Jona norma zimowego zuzv<:I<' 10 k'Nh, pracowników do dziatów handlowych na 15 tys. zł. -

na izbc; rciwna się przeciętnemu mies.ę·;znemu pasy, artykuły techniczne, obuwie, ekwi- 4) Szkudlarek Bronisław, wła~c. piekar.n: 

~~ż;'.ci~1~4~n~r}~~ 1 e~~~!r1c~~~j r~y c~f~sz~raJ~ I punek woJskowy, galanterię, futra i na w Kazimierzu, gm. Rabice, pow. •.od.z, za po· 

od przeciętnego 711życia kr,r.jowego w okce- dział gospodarczy. bteranie nadmiernych cen za chl>lb ukarany 

s;e przedwojennym. Zgłasza·ć si ę <lo Wydziału Personalnego został grzywną w wys. lS tys. zł. 

Ograniczenie konsu!iipcj ri,;tkmc <-to,un;;;o- . w godzinach 8 - 16. 5) Skupczyński Stanisław, wła•fo . sklepu spo 

wo niel"czną r1rupq konsumcnttnv, bo około I żywczego 'w Pabteinicas;h przy ul. '.Varszaw-

!t- 1111 • 1111 1111 111 111!!11111m1111amm111111m-1111-•· 11-1111.,....1111-111lł!!lm:DIM1-1111-1111-1111-1111-1111-1111._1111-1111-11 sltiej 112 za pobieranie nadmiernych cen za 

l>Z~ELNICA SRODMIESClE-;l.EWE 

Dziś o g o dzine 16ej w lokaii.i t'let!>n7m 

przy ul. Po?udniowej 11 odbędzie si 'i zelm:i-

n~e referentek. I 
Obecność releie~tcl• :i: fhm di: "'ln!:- ~1ód· · 

mieście -Lin-;a obowiązkowa 

~OSIEDZENIE EGZEKUTYW'l 
~.lIIEJSl<JEJ 

KOM. STARO-

Dziś • g odzinie 3.30 ran o odb qdiii-? ~.ię po· 

'iedzenie kom. d:d elnk:y Stammiej•1kie j 0-

becność wszys tkich czlo:ików obcwiązkow.1:1. 

LEWA·GORNA na": O godzinie 14-ej „Eski", o gndunie 16el masło ukarany został grzywną w wys. 10 

O godzinie 14-ej f: „Eitingon" - - Cen!r.ttla f: „Gutman", zmiana dzienna. O gt•dzinie' tys. złotych. 

O godzinie 19-ej Ce'ltralna Szkoła O!ic. MO. 15-cj f: „W. Kerger". o godz. 17.ej kolo pie- Kurek Leon, właśc. sklepu spoiywozego 

O g odz. 16ej PZPW Nr 3 - dzienna zmiana, karzy, o godzinie Sej rano Komp. !l.ucłlu. u- w Tomaszowie Mazowieckim prz:r ul Zgorze 

O godz. 18-ej Sekcja Kolporte!ów, wądlinkirze licznego lickiej 8 za pobieranie nadmternych cen za 

O godz. 13.30 f: „Warta" - zmiano druga. ocet ukarany został grzywną w wys 10 ~ys 

PRAWA-GÓRNA 
O godzinie 13-ej PZPB Nr 6 „B" koło VI. O 

godzin~e 15.30 l: „Strzelcl:yk", !>.;iństw. Zakł. 

Tel-Radio, Dyr. Kant. O goddnie 16-ej Państw 

Fabr. Taśm, PZPW Nr 5 

GÓRNA 

ŚRÓDMlEŚClE złotych. 

O godzinie 14-ej Ośroei.ek Koul. f-lr t od- 7) Jankowska Stanisława, wl:l~c . skkpu 

dzial .,B" O godz. 13,30 Ośrodek Konf. Nr 4 spo.żywczego w Pc;ibianicach przy .il. Żwirk! 

odd:?iał „C", o godzinie 16-ej CZPWł - Dyr. i Wigury 12 za sprzedaż masła po cenach 

Art. i Tltanin Technicznych, C T Hur!ownia spekulacyjnych ukarana zosała grzywna "' 

Nr l, C T Biuro Eksportowe, Centr, Zjedn. wysokości 10 tys. zł. 

O godzinie 15.15 dniówkai ze 
O gadzinie 13-e j PZL. O godz. 
vralski" 

Spó:. P~zemysł. Centr. Szkoła Zw. Zaw., Cenlr 8) Kasperowtcz Zofta, właśc. sklepu spo· 

Sz!mła PPR, ZMZOO. 0 godz. 15.30 Zakł. U- żywczego w Pabianicach przy t:il. Warszav' 

PZPS Nr 17. bezp. Spot o godzinie 15-ej Urząd Pocztowy skiej 41, za pobieranie cen spekulacyjnych 

Hiej f: „Ko- Nr 1, D;tmk Rolny. o godzinie u 4"! Wydział za masło i wędliny ukarana została grzywną 

Kwa1eru:m!cowy ZM, o godz. 16·.'.!j !:•ma bu- w wys. 10 tys. zł. 

LEWA-ŚRÓDMIEJSKA . 
O godzinie 14-ej f: „EiHngon" - kolo I, 

f : „Keps~" - koło U, o ~· lG.30 f: „Wutke' 
o godz. lti-ej „Ferrum", o g. 12.:'>0 l. ,Klein
mcm itoło III. 

9) Piotrowski Wiesław, wlaśc. sklepu 
dowlcma Osiakewski i Kobyliński spożywczego w Pabianicach przy ul. Osta -

STAROMIEJSKA 

O godzinie 16-ej „Tamara.", Fabr~k::i Nr 14 
f: „Lorentz'', ,1Arkadia", PZPB Nr 2 - ltur:h::tin 

tniej 1 za: pobieranie p.admiemych cen ::a 
wędliny ukarany został grzywnq w "lysokc· 
ści 10 tys. złotych. 

UWAGA PE!'EBOWCY !{OŁA T'ERF'.fiOWEGO PRAWA • SRODMIEJSKA BAŁUTY 
śRODMIEśCIE O godzinie 18-ej terenowe koło Nr 4. o [ O godzinie 16-ej firma „Goldm.<:1n, o godz. 

10) Grałka Piotr, wlaśc. sklepu spoźyw 
czego w Pabianicach przy ul. tukowej 3S 
za pobieranie cen spekulacyjnyc:i ~;:x kTeł

basę uka1any o. został grzywną; w wysokosc' 
15 tys. złotych. 

Dziś o g odzinie l'l-ej w loimiu wlasnym 
przy ul. Piotrk owskiej 62 odbędzie sli:: zebra
nie ter1mowego koła Śróclmi'eś .::!e. Sp ra w y 
b a rdzo ważne . Obe:::ność: wszvr-•3~'-h C"<:lon· 
ków obowiązk-owa. 

ODPRA'lo\'~1\ BE'FF.RENTt:K SR0DM?E3CIA 

Wpiątek 29 sierpnia o godzfni e 17-ej w 

"wietlicy d;;;:folnicy przy ul. Piot1·J,ow.::kiej G3 

ocl bE:clzię się odprawa refarentelt Wyclzbłu 

Kobiec~go Sródmie~cia. Ol:>~c..,,... '"' •Jbcwh~

ekowa. 

z;-;I:mrn1n KOŁ PPR 

W dniu dzisiejszym oti.bądq się ~;;brania 

kół w następujących fabryltach X inztytu· 
cjach: 

\\UDA PABIANICZtA 

o aodzinie: 16-ai .Ruch" f: ~,,..i. 

godz. 16-ej Karolewska Manufaklurc·. f: .• Wag 19-eJ „Naprzód" 

Pn~[~~~ 
Juia 
Wi eHiliUJ 

Baloni ki "deka ia! Pójdę no ruel Tuż mam! A tera-z na dóll 



'tJ; 1,. 

j"QFIA GJ ABOWSKA W!l!~;l,ł,V I 

sierpnia l947 r. lginął 

TOW, SZA 
Koiiciuszkowiec Pl11łonowv Rez, \\'.l'. 

dlugole'm uczestnik walki z faszyzmem. boiq"·nik '~'liki o Polskę Lado'•·;r. k~orv 
prze5zedl sziak bojowy od Lenino do Berlina, odznaczonv kilkakrotnie 

krzyżami zasługi za działalność bojową. 
Cześć Jego pa.mięci! 

'" Łodzi. dnia '.!8 sie ·paid 1947 r. ,... godzinie ., pp. i ALEKSANDER ZARCZVNSKI \ 
w Teatrze Karoeralnvm ;; 
. T I ' 

Pogrzeb odbędzie· si~ 
przedpogrzehov"P~o n~ c•r:,••nt" rz11 żvdow ·1, im. 

. a scen:e .eatru .Kamera!neqo Domu Zoł-1 ·· 
:r:uerza w Łoda, odmeśll niezwykły sukces 
imakomi!a artystka Zofia Grabowska i ulubie
ł!iec pu~liczności teatralnej i kinowe1 Alek-
1ander Zabczy1'iski, h.tórego publtczność łódz
ka ogląda pe raz pierwsz-y; po ni 0 clawn'. ~ po 
'W~ocic z Anglii do kraju. rtyśd dają praw
dziwy koncert qrv w pełnej naprzemian hu
mo:u. i sentymentu komedii francushe j no
wosc1 repertuaru pai~ skieqo HlSTORiA DWU 
SE~C Marcella Dulluda w re7yst>rii J;inusza 

Koło 

'\"1 a rneckiego. 
TEATR KOMEDlT l\fUZVCZNU,J „LfJTNJA" 

Oslatnie dni. Dziś o go<lziniP. 19-e j pięl-na 
'Op<>.retka w ::J-ch aktarh z muz rką O'kara 
'Nertbala „POLSKA KREW". I 

Udział bierze cały zespół arlysf.yczny z \ 
Makowską - Modrzyfi.ską i M. Slaskim na 
czele oraz rhór, halet i v.'iel'·a orkiestril „1'1t
ni" pod batulą świetnego kapelmistrza Z. 
Wiehlera. Bilety wcześniej do nabycia w 
ksiGgarni ul. Piotrkowslta 102a (tel. 139-30), 

Cl od godz. 17.30 w kasie teatm. 
1 TEATR LETNI „BAGATELA" Piotrko vska 94. 
~ST A TNIE WYSTĘPY JJALETU PA RNELLA 

Fatisl.,~·o•• a CF nlrn!;;' Han !Iowa Oddzivł \AToie,vódzki w Łodzi 
nier,111 "lnk1on-F na ctoslaro<"'nie i zmonirm-anie dźwigu towarowego o 
tony 6rJ ob>iugi parteru r .go. TT-qo i fT!-go piętrci z qóm1·m napedern 

~zyhem o wy1niarach 2 m - 1,60 m. 

oglaszą przetarg 
nośnosci jednej 
P]ektr ·c:rnvm z 

Knb'na dŻ'ń·iqu zamknie1a o 'f:y5oko~r.! w f.wie1Je 190 m. 
Bliższvch informilcji otrzvmać można w DzialP Oqóhnm Pań ·twriwl"j Centrali 

Ha11dlowej w Lod1i 111. PiohJ.;,-.wska .ą3 
Oferlv w zal1:1kow;wej kopercie ., napi~em „01c1)a na dostarczi:nie i zmonlc-u.'a-

11:" rlźwicpt f nwarnweqo" nale7 ., ~J.rł;idać rio dnia Fi-go września 1947 r. pod wvżei 
W!'k0zanvm nrlrPsem pdzi„ róvrnież w t;•m samym rlniu n gor.17. 11-e_j nastapi nlwnr .:ie 
ofert. 

\}/" ofercie ~ialei:y podać tennin wvk onctniil. 
fi„ ofertv należ' rlolnczvć: 
'l) k''·it wpłaconego w B G.K. YJ'l f.on to 111fl Pańslwo ·a Centrala 'ldlnwa, 

Oddział \Voie"róclzki w r .. od~i wadium przeldrgowego w W'Jsokości 20/u su
mv nferowanej wzqlednie dowód ?.Wolnie11ia nd obowiązku składania wadium. 

b) Odpis świadectwa przemysłowego upoważniającego do wykonywania robót 
Państwowa Centrala Handlovra zastrz eqa sobie prawo '·ybom oferenta, podział 

robót ru1f'dzy kilku off'rentów oraz unieważnienie przetargu i prawo uznania, że prze
t;i-·g nie dał v. yniku bez podania powodów i ponoszenia jakiegokolwiek odszkodowania. 

1 Balet Parnella ze swvm nowym wspania-
łym programem występować będ~P tylko je- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

-szcze cztery dni t. J. do niedzieli dnia 31 b.m. 
włącznie. Kierownichvo bnletu chcąc udostęp ·1 

tlić najszerszym warstwom społeczei'istwa zo
baczenie uowego programu udzielił pewną I 
ilnść biletów ulgowych (500/0 zniżki) ', 'ytlz., 
'Kult. O~w. Ok. Kom. Zv,': Zµw: 

PJ"•etarg nieogra ic:zonv 
Reiono ·u Kierm•·nict vo Robót Wod nn- feliorilcyjnycb w Leczyc O!lła ·za prze

targ n·eog1a11iciony na w knnanie : 
Konserw ac ii !1le!. szezeqółO'Nycb 1v1 o hs:•.ar7f' 65 ha w Reionie Lecivcv. 
\Vzór kosztorvsu ofertowego i inform ilCJe można otrzymać w biurze Kierowni

l'f.wa w Leczyr l · ul. Żymierskiego P Ofertv odpowiadające przepir,om § 22 rozpo
rządzenia Radv finistrów z dnia 29. 1. 193i' r. (Dz. U. R. P: Nr B. poz: 92) należy skła
rlać pod p01n1ższvm adresem do dni il 4 w rze~nia 1947 r. godz. 10. Tamże 1iastapi lf'l-

Kilsa Teatr.u. Bagalel~ czynna od rrodz. 10 j 
przez cały dzten. Tel. 2r2-70. 

'l<'Ż rlnia o godz. 1n o\w;urie ofert. 
7i1.s\r7eq.1 !<iq· prawo w bon• przeflsię h1orr ' niezależniP orl wyniku przelarąu 

'i\ ora'l. p.-aw0 umewa7.nienia przetargu hez rorhni,. pr1yczvn. 
------~.....,...,,_....,_,,, __ ..,...._.,.,.,...,,.._ ..... ~-ł.;.;~..:.ę;.czyca,, ~!;}~ _26 _s;_:.~pnia l947_.!..,·,.....,.......,,,..,._ 

ADRIA. - Boh11leny Pacvfil u 
.JlA.JJ' - Serenada w donic i;Jońr11 
BALTYK - „Sąd Narodów" 
CDY IA - Bolrnterzy Pacyfiku 
1 HEL - Miłość na lekarstwo 
MUZA - Goal. 
POLO T - Cienie Przeszłośri 
PR7.EDWTOśNJE - „Szczcśliwa IS" 
1'.l.Of:\OTh\; - 5-ciu Zw:h0'1" 
P07vfA Maly tlż•rntclmen 
RF.l,ORD - Ojczv1.;:H:i 
STYLOWY - Nadzieju 
$WIT - Piotr T (druqn seria) 
TĘCZA - Nadzieja 
'TATRY - „Bolek i Lolek" 
'VOLNOŚĆ - My z Kronsztadtu 
15,30; 17,45; 20,00 w niedz. 1-szy seans 13,15 
WŁóKNlARZ - Złote wrota 
1'17ISŁA - Dziewczeta z baletu 
P:ACHĘTA -. „Ciche wesele" 
OśWIA TOWE - Polowanie na Elońce i Hyla 

sobie dzieweczka. \ 

KOMENDA GŁOWNA . 
J\flr.IC.JI OJJYW A TELSKIEJ W W AR'SZ.AWIE 

ogłasza. przetal'g na spl'Zedrrż: 

1) Beczek żelaznych po smalcu 
2) Beczek dębowych po mynle 

200 kg 
31 Reczek różnych 
4) Skrzynek po słoninie 
5) Skrzynek na wódkę 
6) Skrzynek różn •eh 

/' 7) Worków juloNych używc>.nycl• 

600 szt, 

25 
"42 " 
660 " 
172" 
160 " 

- rlobrych t.460 „ 
Wvmienioną tare mozna obejrzeć w Cen

.,_, a.lnyr:b Maqazynach K.G.M.@. w Łodzi przy 
ul. 11 Li·topadn 99 rlo dnia 10 wrreśnia br. 

W tym cza ie reflektanci na kupno tary 
w ralości lub oddzielnie mogą wno:;ić: oterty 
bezriośrennio h1b poczta w z.alakowa.nyrh ko
pertach z napisem „Oferta nFL kunno" na an
.res: „Centralne Maqazynv K.G.M.O. w Lodzi, 
ul 11 I.istopilda 99. 

Komenda Gl<'iwn,\ Milicji Obvwatelshei za 
i;t1 l'.ega sobie prawo wolneqn wyborn nfe1 entil. 
bez pod on ia przyczvn. 

PRZETARG 
Przemysł Chemirznv „Boruta" pod lan~ą

dPrn Pai'lslv;owym w Zgierzu, orrias:.ra przetarg 
ni eoqranic10ny na roboty t:iemne przy rozbu
do ••i 0 tor<>v: b1)C7.'.r.tic' kole1owe1 na !•nenio 
fabryki. 

ślepe koszto1 ysy SE> do podjęcia w Bi urzc 
Ternnirznym „Boruty" w Zgierzu w gocizimich 
od 8 do 14-ej. 

UWAGA ! Ob. Ob. A.dministratorzv oraz Komitetv Domowe 
Spól~trielni-1 „RUDOWA" Pa'1im1icka 32 I studni merhanicznvch, lnslitlacji 111r v:odoria-

1 I, I i?.n, uwrlvimil.i o•l•l7i"l.y: 'lnsarskr•. qow c:h, ł.izienek itp. R_ 1>mm1t.y rln<'h<iw porl 
D1ufo \•I.my 1 D<>l1<t1F.ko-BliHhilrski dl n11praw: farhowym kiPrownictwem. . 

CENTRALA TFK. TYLNA - WY DZIAŁ GOSPO ARCZY W ŁODZI 

ul. "\'\'ięclrnwskiego Nr 35 
oqłasza 

PJ~ZETARG NIEOGR. NIC70NY 

":{ 'P\QL13N ,f SZ\ ld<'iw dla ~Prtnntck e~:i.trali Tei<slylnej TPksL rozmi"!.•y o• I „..,_ 
'Fa l'"'t ustri:"na o];i wszvstkicl1 Ski'adni:;- i Bu.rto1•rni w jećnakowych rozm·arnch przy 
zachowani.i następ11Ją<'.'yrh sz'.'.'~.;.qółówi 

1) tło szyldu winno być czerwone, natomiast obwódka jak i litery - hiałe, 
2) wymiary podane na wzorze 60 cm/32 cm, należy traktować jako znormalizo

wane dla ws7.vstkich szvldów, ta6. dla Hurtowni jak i Sklaclnic, 
3) szyldy winny ·być wykonane na blasze wypukłej, pokrytej emalią bez płyty 

szklanej. 
·wzór na niniejszy szyld jest do dokladllego obejrzenia w i"lydziale Gospodarczym 

Centrali Tekstylnej w Łodzi przy ulicy Więckowskiego Nr 35 prawa oficyna II piętro 
w godzinach od 8 do 10-ej każdego dnia. 

\~Tadium w wysokości 3 proc. od sumy oferowanej należy wpłacić na konto Cen
trali Tekstylnej Nr 402 w Narodowym Ban ku Polskim w Łodzi, kwit dołączyć do oferty. 

Otwarcie ofert nastąpi w Wydzią.le Gospodarczym CT. przy ul. Więckowskiego 
Nr 35 prawa of. II piętro, w d:iiu 6 ·września br. o godz. 10-ej. 

Centralo Tekstylna zastrzega s.obie prawo dowolnego wyboru oferty, oraz unie
ważnienia przetargu bez podania przyczyn. 

P ZET.ARG 
Pr7etnysł Cbemicrny „Boruta" pod Zarzą

dem Pa11stwowym w Zgierzu, oglasza przetarg 
nieograniczony na budowę studni artezyjskiej. 

Ślepe kosztorysy są do podjęcia w Biurze 
Technicznym „Boruty" w Zgierzu w ('.!Odzinach 
od 8 do 14-ej. 

Oferty w zalakowanych kopertach z napi
~em ,.Oferta na budowc; studni artezyjskiej" 
kiero'Vi!<'.: nafo•ży do Przem. Chem. „Roruta" 

Zgierz, Wydział Zakupów, do dnia 4 wrzesllla 
rb„ w którym to dniu o qodz. 10.00 nastąpi 
otwarcie ofert w obecności zainteresowanych 
osób i przedstawicieli firmy „Boruta" 

Do oferty naieźy dołączyć kwit na wpła
cone wadium w wysokości 1 proc. od ofero
wanej sumy . 

!'-ma zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia 
ofert bez podania przyczyn, oraz w •bór ofe. 
renta bez względ11 na cenę. 

OGŁOSZE IE O PRZETARGU 
Angiels o~Poł!Ski Przemysł Gumowv „GENTLEMAN", Łódź, 1r!. Limdnows!deqo 156 

ogłas.ia prze1arg nieograniczony na zwózkę węqla i surowców fabrycznvch z-: <;l'IC'Ji 
kolejowej w Łodzi do siedziby fabrvJd. 

Oferty z podaniem cen jednostkow~•ch Zd. jedną tonę nal„ży ~kładać w Biurze 
D' rekcji do dnia 10 wrzesnia rb. 

Otwarcie ofert nastąpi w tvmże riniu o qodz. t2-e_j. 
Bliższych informacji udziela Biuro Zak.upów fi1my, qdzie też 1nogą olerenr: olrzy. 

1n<1ć waruri.ki wykonania trnnsportu i pro i ekt umowv. 
Dyrekcja Fabryki Zd trzega sobio pr3 wo nnieważniP.nia fH?-etargu b"Z poddnia 

przvczvn i ponoszenia jakichkolwiek orisz kodowań, prawo wyboru oferent a bez 
w~r:rl~du na cr>ne ornz f)ra1"0 m:nania, że przetarg 11ie nal dodatniego wvniku. 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
Oferty w z,1takowan vch kopertach -i napi

~em „Oferta na rozbudowę bocznicy" ldP- , 
·0wać należy do Przt>m. <.hem. „Born1a" Towarzystwo Uniwersy~etu Robotniczeg<:' sem: „Oferta 'Iii roboty remontowe i malar-

-- Zarzad Wo jcwódzki w Łodzi ogłasza skie w budynku CRDK - TUR w Łodzi. 
przetarg nieograniczony na wykoname , ::ioót Piotrkowska 243" 1 oddzielnie na roboty bla
remontowych 1 malarskich v,netrz i blachar- charsko-dekarskie z napisem: „Oferta na ro
sko - dekarskich, w budynk.u teatralnym boty blacharsko-dekarskie w lmdvnku CRDK 
C.R.DK. - TUR w Łodzi. Piotrkowska 243: - TUR w Łodzi, Piotrka~-. ka 24'.3" należy 

~oierz, \-Vydział Zakuuów, do dnia 5 września 
b„ w klórym to ctnin o godz. l0-2i nastąpi 
>twrircie nff!rt. w obecności z!lint~rrsowanvrh 
- 111 i przedstawicieli firmy „Borui a". -

Do ofertv nal~ży dołączyr kwil na wpla
" te wadium w wvsoko~d 1 prnc. oo ofero
. <mej sum •. 

F-u1a zFLstrzega sobie prawo niepr:r.yj~da 
,ferl bez podania przvcz n, oraz wybór ofe
'<'nla bez wząlędu na cenę . 

lnfonnarjE- i ślepe kosztorysv otrzymać mo skladać do dma 8 wrześni?i 1947 r W tymże 
:ina w sekretariacie TUR, Łódź, Piotrkowska dniu nast:n1i otwarcie ofert o godz 11-ej . 
24:{ ·w godz. 9-15 codziennie za oplata Zastrzega się prawo dowolnego wyboru 
zł. 100. oferenta bez yzględu na cenę oraz unieważ-

Oferty- w zalakowanych kopertach z napi- nienia pr:tetargu bez ;)Qdania przvczyn. 

OGŁOSZENJP O PRZET A GU 

Dyrekcja Pa11stwowego •\1onopolll Spnytu• 
s·,wego 09lasza przetarq nieograniczony na 
cio~tawę: 

10.000.000 sztuk butele'· typu monopolowe.; 
go o pojemności 1 I. 

6.000.000 sztuk hutelek typu monopolowe• 
go o pojemności 0,5 l. 

6.000.000 sztuk butelek t rpu monopolowe
go o pojemności 0,25 l. 
sukcesvwnie od 1-go paździemikn do 31 grud 
nia 1947 r. 

Ofertv z podaniem cenv waqon !oc 1 ;+fi. 

cja załadowania. terminów dostawv oraz wa· 
runków płatności nalezy składać w zalakowa
nych \.;.o pertach. bez żaduych znaków firrno
wvch z napisem· .,Oferta na dostawę butelek 
monopolowych" do Dyrekcji Monopolu Spi-
rvtusoweqo w \VMsia1"'·ie. ul. Leszno 1 (Kan-i celaria Główna pokój Nr. 111) do godziny 
11-ej dnia IO wrzefoia 1947 r„ po cz~·m nastą
pi ntw;ucie oferl. 

Do wnętrza l,operf.y ofc:rtowej nnleźy wlo-
żyć kwit w~riiąlny na sume zł 30.000.-
(zł. trzydzieści tvsięcv). 

Dyrekcja P.M.S. zastrzega sobie prawo unie 
ważnienia przetargu bez podania przycz1 n 
oraz bez zobowiązania ponoszenia jakichkol· 
·wiek odsz:kodowa11, prawo częsciowego sko
rzystania z oferty, prawo wyboru dostawcv 
bez wzg!P,du m1 wynik przetargu 

Oferta obo1·1riązuje w ciągu 30-u d11i od 
dnia otwarcia. 

Vvadia dotvczace nieprzyjętych ofert będą 
zwrócone najpóźnlej w terminie 10-ciu dni po 
otwarciu ofert. 

Lekarze 
Or RATAJ żlJRA· 

KOWSKA, weneryczne 
skórne kobiet. kosme
lyk;i, Piotrkowsk;i 33, 
12--6. 

Or ZURAKOWSl<I 
speqalist.1 - rhornby 
wenervcr,ne. skórni', 
morzorlciowe. Pini rkn 
w~l,;1 13. 12 fi. 

Kupno-Sprzedaż 
f>ANSl WOW\' Im w;ir 

„Lódzki Zdrój" \\' Lo
dzi, ul. M. '.\ 01•:01 Id 34 
36 sprzrda dwa jedno
roczne źrelrnki. które 
można ogląd;ić w godz. 
od 9-ej do 16-<'.j. 

ZAKUPIMY ;iparaly 
pro je key jne do prz„źrr> 
czy. kompletne z ża
rówkami w fuler;ilach 
Filmosto, Zeiss, Leica, 
do projekcji z taśmy 
filmowej 3.'i mm. Wy
miar klatek 18x21. O
ferty składać w Dele
gaturze Okręgowej ln 
stytutu Filmowego, Ki 
lińskiego 210. 

----
SPRZEDAM magiel rę-

czny elektryczny 11-go 
Listopada 26 m. 24. 

POTRZCBNV spod
niarz i podręLzna dn 
1,rawca \\'ojciechowski 
Piotrkowska 59 w pod 
wórzu. 

Różne 
POMPY GLEBINOWE
T".T.A . - Sir jus - \o 
i:rd i SiPtnen~. R<•mon
l \, prze;,·ijanie i stale 
kon>erwacj" Rr Kap
ka Lódź. Chvrmnk;i 12 
!cld. J,'j3.0·1. Porady 
(('cllnin:ne 1• '""n~łrzn~r 
2 .. 

Zagubione dokumenty 
SKRADZIONO ~· tram 
waju w;ilize. Proszf' o 
zwrnt alhumu i fot~!?Til 
fii BGS - Kościuszki 
47 - portier. 

UNIEWAZNIAM ~agu 
biony wymrl<lun~k · z 
dni;i 14 mRja br. na 
nazwisko Górecki Mie
czysław wieś Gołuchy 
gm. Bartochów po;w. 
Sieradz. 

UNIEWAZNli\M skra• 
dzioną palcówkę, kartę 
rejestracyjną RKU wy 
daną w Łodzi, leg. Zv:. 
Zaw. leg. Czerwonego 
Krzyża Sikorski Woj
ciech Ruda,Pabianieka 
Rejmonta 17. 

UNIEWAZNIAM zgu.: 
Poszukiwanie rodzin oione dowody samocho 
PO ZMARŁYM p. Ka· du B.M.W, Nr silnika 
zimierzu s. z:imieszka- 53039 Nr podwozi.a 
lym z matką. przed i 623699 Nr rejestracyj~ 
podczas wojny w to- ny sai:ioch<;idu . 39300. 
dzi, szukam adresu Je D~re!(c,ia }odzk!~~ Za
go dziecka. Przeio I lf!adov., \\ yrob.o" . Pa. 
zwracam sie do p. lnż. p1erow~ch, Ptotrkow. 
który opiekuje się _sk_·a_2_3_8_· _____ _ 
dzieckiem o podanie UNIEWAŻNIAM zagu 
adresu. Crgiclniana 13 hiony dowód Wolejowy 
m. 8. 103078 na nazw. Sola-
-- -- -- - rek .Jan Nowe Zakowi 
Zaofiarow nie pracy ce 11. ·---------
POM 0 C k ięgowego SKRADZIONO karlę 
na przebitkę i rutyno· rozpoznawczą leg. U-' 
wan11 maszynistkf po· rzędu Zatrudnienia nt 
szukuje Firma Proie· nazwisko Kielbąsll f.fał 
sorski, Łódź., Nowoiki gorzata Kilitiskieqo 36 
08. m. 10. 

fJśn1iechnij się 
NIEUFNY, 

- 1 'rnLh Jldll zostanie u n<is na kolacji? 

- Disiękuję, może innym razem. n1iś je• 
stem bardiso głodny. 

..-------------~--.--.-----.................. -.. ............... --------,----------------------------"!l"'--------.... ----~-----------~--------------------------.... ----------........ --"Vydawca· Woj Komitet PPR w T:.od?l Kom.l tet Redakcyjny. Red. I Adm. Łódż, Piotrkowsl.<a 86.' Telefony: Redaktor Naczelny 216-14, Se - retariat 254-21, RedakCJd llOCJla 172-31 
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PRZYGODY 
pięciu typków z 8an~aluki 

116. Pi~ zap0nrniał o swej skrzy!l'i, 
}(torą gdzieś pod łóżko w tnrnil, 
Liczył tylko wciaż od n(}wa ~ 
„Twarde", które· wyszabrował. 

'ff. ;\' któr~'Ś t)ialei< (Do)my 1m fo) 

Zobacz~rfi piekn) <1.tol 
Cz, ii \vys~a koralo'''a. 
1 n dl;i """'1.ystkicb hyła nowosc. 

118. Natl l:j "rspą, z d1m111·y chyba, 
·ak!'ztaH olhrt mieiro ~rz. ha. 
~.łup unosił sie ku !!órze. 

Zeb1·anie Rad Zakładowych 
Podaje się do wiadomości. że ze1bra

nie Rad Zaki2dowych, które miało odbyć 
się w dniu 'łO.VHI. 194i r. 0 gQdz. 12-tej, 
zostało odwołane, a octh~dz:i;e się w dniu 
2 września 47 r. o :,;;o.;Jz. 13-te.i w Central· I 
nym Rob1ltnkzym DnJ1111 J(ultun'. 

Sekrefarz: Prz.e\\'Oci:nic,1,ąc~·: 

A. Krzykal~kl M. Przybył 

Co ROWP.fO W Z W M 
UWAGA MATURZYSC! 

Uwaga. '\/\/s2y~cy ZVv'M-owcv maf.urzvści, 
którzy :rn1 ejestrowali się w Zarządzie Miej

skim Związku '\!'lalki :Młodych winni stawić 

się dziś ewentua1nie jutro w godz. od 8-ej do 

t'ł.30 w Zarządzie Miejskim ZWM Wydział 

Propagandy, Plac Zwycięstwa 13, pokój -3. 
lllłllllllllłlfl~llllłłltllłlllłllfllJlllllllllllłlllllHlłllllllllll

łllllłłllHlllJllllll 

Natpowainieiszymi przeciwnikami będzie Ruch i Lema 
.Rozg. r.ywk.1 n ~wan~ do „Klasy Pańsl·wa-1 Tamo •ia. i Lechia nie powiun'' być przeciw

WeJ dob1ega14 k-011ca. Ub1egła niedziela przy- 111kami me do pokonania. 

11io5ł~ nam JUZ rozwiązanie zagadki, któ~e dru 

~yny z drugiego !rontu walk (grupy mistrzó•v 

kl. A PZPN·u) we3<lą do puli finałowej. 

Z grupYI I zaszczytu Lego dostąpi Tarnovia, 

z grupv II - Ruch, z grupy III - Lechia, z 
grupy IV - RTS Widzew i z grupy V - Le
gia. 

ROBOTNICZA ŁÓDŻ PATRZY 
NA ,,'VVIDZEW" 

5 MECZY I 4 ZWYCIĘSTW A. 

'vV dotychczasowych rozgrywkach RTS Wi· 

d~ew odnosił same zwycięstwa w swej gru
pie. CKS z Częstochowy po-konał 5:1 i 4:0, 

RKS (Radom) 4:0, 0:0, Sygnał z Lublina 2:1. 

Ogólny bilans widzewiaków przeds·tawia sie 
następująco: stosunek punktów 9,1, stosun.:k 
bramek 15:2. 

W_ijizew, to Lódż. RTS „Widzew", to przy
.~zło5c p1tk.arstwa ł?dzhego, nic też dziwnego, 
ze zakwalif!kowame się robotniczej drużvnv PRZED WIDZEWEM OTWIERA 

do finału cala Łódź robotnicza przyjęła z W!~l NA SWIAT 

ką radością. Jeżeli szczęście widzewiakom RTS Widzew jest jednym 1 

dopisze, klo wie, czy Łódż, pomimo załama- klubów iobotniczych w Łodzi. Przechodził on 

nia się kolejarzy Il!e bęflzie jeszcze reprezen- rożne koleje" bvł jak to mówią i "pod wozem 

towana w lidze przez d'ł.'1e dru:i:yny ŁKS i i na wozie". Obecme przed widzewiakami o

RTS Widzew. Najpoważniejszvmi przeciwni- twierają się drzwi na wszystkie boiska pol

k~mi łodzian w rozgrywkach f(nalowych będą skie. Przypuszczamy, ze dadzą oui obecnie z 

I 
niewątpliwie.: Ruch z .'v\'.ie lkic~1 Hajduk, kil- l siebie wszystko. aby te drzwi nie 

kakroh1y mistrz Polski 1 Legia warszawska. J ły się przed nimi... 

: Dif!ii.1io; o ąodź„ "19 u1 H'inaie 

!Otwarcie -Sizolii"iięśeiarskiego 
Łódzkiego Okręgowego Związku Bokserskiego 

Dzisiaj_ o godz. 19-ej w hali Wimy odbę

dzie się oficjalne otwarcie sezonu pięściar, 

sk1ego l:.OZB. Walczyć mają następujące pa
ry: 

WAGA MUSZA 
Kc.miiiski (ŁKS) - Brzó'ska (ConcoruiuJ . · 
S·tasiak (ŁKS) - Kargier (Zjednoczone). 

WAGA KOGUCIA 
Czarnecki fZryw) - Czamech.i (ZJedn.). 

WAGA PIÓRKOWA 
Marcinkowski (ŁKS) - Grymin (Tęcza). 

Bagrowski Guzewski 

• 1a 

WAGA LEKKA 

Mazur (Tęcza) - Bonikowski (l:.KSl. 

WAGA PóŁSREDNIA 
Olejnik (ŁKS) - Trzęsowski (Tęcz-. 1 

WAGA ŚREDNIA 
Rychtelski (ŁKS) - Markiewicz (Tęcza). 

- W AGA PÓŁCIĘŻKA 
Urzędowicz (Wima) -Skrobiranda (Tę;--za) 

WAGA CIĘŻKA 
liewadził (ŁKS) - Ja3kóło {Tęcza) 

.,s (ŁKS) - Stec (Concordia) . 

walczą z „Baiłdonem" IJ. nór" hramka z 11r·~ rn iewe, stro1, 

. . . ,~ . . . obr? ner I.\ .ern•k. po pr' w•' 'll." ""'I Sł '•b'i 

P1escrn1ze ŁKS-u, ktorzy rozpoczęli selJtl Popiel. v\laga p1orkowa D1ozd -- M<Ucink.ow- w srndku Lubna.n lrenro.- n1 'I , • "oj rr 

w pomedz1.alek meczem Lowarzysk1m ze Z.je-) sk1. ·waga lekka Pierczewtcz _ v\'ołosze\\ ·cz nomocnik rowak, po pr 'lt 1 r • ( ' ,nó r; 

dnoczonym1 .z Bydgoszczy, ,w 111edz1de znue· łub Kierus. Waga połśrednia Pawliczek - Cy Vvochna, w sror11-V.l' śtodPl lU I - 'f 'J „ nr/ 

rza się z Baddonem. (Sląsk/. . an. ~Vae a średn.Ca Badu•a _ R eh(,.>(- le1"<'j pe. Jąc-7IJjk Fom YK, r ' ' "' 

S\ązacy pr-L'{JeZclZa]a do Lodn w na\'.>\'\-/'\ w r ;,i l ' k F' l J . ·k· y ,~, \>\.Hl!\•" '"""''/ \· C'[.'t'. :\<.. G :\ ' ~ ' „„ 
niejszym skladzie. 

5 l. aga po ci~z. a igie - . allJC 1' · :HJil wale.k brod) ), 11 dok am „ 1 il •:;d-

\Valczvc będą następując€' pary: c1ęzka Drapała - Zyl1s lub Kosrnsk1. ( , zas lrena,q 11 111 włą in ITI w• ~ •, 1 

\'\laga mnsza Jauernik - Kamii'lski lub Ró- Przeds.przedaz biletów w ;;ekrelanacie klu \ P0 le" ei '\ranie >· > li ' rlh ·•, 

życki. Waga kogucia Chmiel - Stasia1~ "µb bu ul Piotrkowska f\7. J\·larc mak. po pr,:n"GI pr ~Jo L' &{-," FloWS.'>i 

I 1•1[ .... Ho r·I ''"' ''"" t lot'' ,, llllMlllJill.llililll.11111'1, , ,,, I! I ',,,,,,,,, I ,, litl I l.ilol ' I.il I I I.I I I I I I ' t I I I . I I ' I I I ' I I I I I I I li I I I I H I I I I r I ! I I I I I t r r I fi I I I I I I I ' I I ł I I l I I I I ' 1 J I I I l I ' I r I ' I I l •·' 

Prz~d niedzielną n-1ec7en. UJ Pradze 

a osiem spotkań - z Czechami przegrali· 
Naivlącei meczy rozegrał 'śmy z Jugosławfą, Węgrami 

11\1 niedzielę piłkarze polscy rozegrają swe spotkań rozegrali Polacy z Węgrami i Sz•ve- j cją. Z Bułgarią zremiro\,·illrśmv 1· ~. 'l'. Bo:'• 

Lrzecic po wojnie •międzypal1stwowe spotka- cją. Bilans z "Węgrami mamy ujemny. Na dzte lią przegrahśrn}' 'i." a z Franc.,ą P-Z"gt.l l· 

nie - tym rnzem przeciwnikami ich będą sięć: spotkań wygraliśmy tylko 3, n sierJem I śmy O:'l 

Czesi. Mecz, jak ju:i: donosiliśmy, odbędzie przegraliśmy. Ze Szwecją natomiast pięć razy Ogólem na 97 ruzea an' .h ~r"lk~ń „„'! 

s1e w Pradze na boisku Sparty. wygraliśmy, jedno spotkanie zremisowaliś1n: graliśm1 :14, z•em1•owaliśnn· l'l i p1z2grai, 

Z Czechami graliśmy już osiem razy i.„ i cztery przegralismy. śmy 44. 

7 rnzy przegraliśmy. Tylko jedno spotkanie Z Rumunią graliśmy 9 raz). Jedno s.pot!l:a-

zakończyło się wynikiem remisowym. Bilansu nie wygraliśmy, cztery zremisowaliśmy i Z oslalni<:>i r i1wi li 
więc tvch spo·tkań nie możemy uważać za do- cztery przegraliśmy. 

dalni i co gorsze. ni~ możemy mieć nadziei, Z Łotwą na osiem spoL1<a1i - pięć wnirali

abvśmv go poprawili w niedzielę. Chocia:i:.„ ~my, dwa zremisowaliśmy i jedno przegrali

pill'a Jest okrcigłd. śmy, z Austrią trzy wygraliśmv, dwa prz~-

Wvniki dotychczasowych spotkali Polska - grałiśmv, z Niemcami jedno zremisowaliśmy 

Czechosłowacja przedstawiają się następują- i cztery przegraliśmy, z Belgią jedno wygra-

co: itsmy, jedno zremisowalismy i dwa przegrc.-

1925 rok - l :2. li~my, z Finlandią tlwa .wygraliśmy, jedno zre-

1926 rok - 1 :2. mlsowaliśmy i jedno przegralismy, z Damą 

1927 rok - 2:3. jedno wygralismy. jedno zremisowaliśmy i 

1928 rok - 0:1. jedno µrzegraliśmy, z fatonią dwa wygnll-

1929 tok - '.!:2. śmy i jedno zremisowaliśmy, z Norwegią jed-

1930 rok - 1:2. _no wygraliśmy, Jedno zremisowaliśmy i dwa 

1931 rok - 0:•1. przegraliśmy, z Turcją wygraliśmy wszystkie 

1932 rok - 1 :2. trzy spotkania, z Irlandią graliśmy dwukrot-

Ogólny stosunek bramek wyra±a się cyfrą nie i zwycięstwami zgodnie podzieliliśmy się. 

8:18. Po dwa mecze rozegraliśmy z USA i Szwajco.-

Skład 

Wczora.1 

na Czechosto Mach: 
ust;alony 

w Krakov·1e 

mecz sparringo"y przed spot' amem z Cz-3· 

chosłowacją pomiędzy te$imami A i B. Zwy· 

cięstwo 7:1 od.niósł team . Bramkami porlzie 

!iii się Spodzieja. Cieślik i <]racz. Dla tFamv 

B brnmkę zdohvl \niol . 

Po merz11 pik. Revniari u.;talit ostater:zny ( 

skład repre:.:entaq1 Pcl~k1 który p"Zed€l3W1a 

się 11a slępu3ącr. 

1~,06 Wiad. połudn. 12,10 ,J.1elodie !udo- Kontakty piłkarstwa polskiego z zagranicą rią. Z Ameryką przegraliśmy dwukrotnie, a 

. ~e", 1'.!.25 Aud dla wsi, 12.35 Utwory sk1zyp- me ograniczały się tylko do Czechosłowacji. ze Szwajcarią dwukrotnie wywalczyliśmy n~

Bramka Jan•k. 0IH'lf18 „„rzcne i" 'k nau2.i..:. 

pomoc Piec, ParpaJJ, Cn·rlz11: atak Hogendorf, 

Gracz, Spodzieja, C1eslik i Bedlhki . 

cowe, 13,00 (Ł) „Z mikrofonem po kraju" Po· Wyrażają się cyfrą dość imponującą. Polska mis. 

gadanka p. t. ,;w lqainie niemowląt" 13,10 rozegrała już 97 spotkań mię,dzypaństwowych. Duży sukces osiągnęli nasi piłkarze zvą

Muzyka obiadowa, 14,00(I:,) Kronika i komuni- Największą ilość meczy Polska rozegrała z· ciężając w jednym spotkaniu amatorską re

katy, 14,05 (Ł) Pogadanka p. t. ,,Ochrona pra- Jugosławią 11, z których pięć wygrała, pięć/ prezentację Anglii 5:4. Po jednym meczu ro

cy kobiet i dzieci", 14,15 (Ł) Uwertury ope- przegrała, a jeden zremisowała. Po dziesięć zegra.Jiśmy również z Bułgarią, Brazylią i Fran 

rowe z płyt, 14,30 Przerwa, 15,00 Muz tanecz-, 

na. 15,Zi.i Pieśni kompozytorów i;ancuskich, PRZETARG 
15.40 „Zapomniane utwory Fryderyka Cbopi

:rn", 16,00 Dziennik, '{6,20 „Zagadki muzycz

ne", 16,40 „Z naszej radiofonii", 16,50 Po!J. 

;iospod. 17,00 „Muzyka dla wszystkich", 18,0C 

iL) Arie i duety operowe z płyt, 18,20 (Ł) 

Pogadanka Ł.R.R. 13,30 Muzyka popularna z 

'ły t, 19,00 A ud. TUI!- u, 19,10 Aud. dla woj· 

•ka, 19,40 Mossorgski „Pieśni i tańce 

~mierci", 20,00 „z szerokiego świata" - fe!. 

:0,15 Reportaż, 20,25 Aud. popularna, 21.00 

Dziennik. 21.30 Muąka, 21,45 Sluchow1sko, 

22.10 Wiad sporl. 22,15 Ko11cert, 23.00 Ostatn. 

wiad dz1en:iika radiowea•J, 23,20 Progr. lok 

?;.a jutro. 

Spółdzielnia Wydawnicza „Książka" centrala w Warszawie. ogłasza sprzedaż sa

mochodów osobowych w terminie od dnia 25 sierpnia br. do dnia 4 września br. 

Samochody rno:i:na oglądać w garażach Sp. Wyd. „Książka'" ul. Skierniewicka 19, 

w godz. od 15 do 19. 
Oferty ze wskazaną sumą wpłaty należy składać w zapieczętowanych kopertach w 

Wydz. Gosp Spółdz. Wyd. „Książka" Warszawa, ul. Smolna 13, p. 22 - do dnia 6 wrze 

śnia br. 
Komisyjne otwarcie ołert nastąpi w dniu 8 września godz 12. 

Spółd2' Wyd. „Książka" zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta nieza. 

leżnie od oferowanej sumy i prawo uznania, że przetarg nie dał wyniku bez podania 

powodó1.v i ponoszenia jakichkolwiek odszkodowań. 

\ 

'-

,„ Victoria" ry 
na ringu 

W sobotę dnia 30 bm. \" sul1 przy ulicy 
Kilińskiego 2, odbędzie sie cieka1 1y mecz bok 

sers ki pomiędzy wvbi Ja ją cą się sekcją pl' 
ściarską KS Victorii a Zryv·em. 

Początek meczu o qodz. 19-eJ. 

„Kolka" w sz italu 
Pięściarski mistrz Pol~kt w wadze średniej 

Antoni Kolczyński przebywa <:>becme • szpi· 

talu skicrowan: na skutek c•ęt~..;.ich i boles• 

nych ataków kamicy nerkowej. Poby·t Kol· 
czyńskiego . w ,zpitalu potrwa ronajmniej 2 

tygodnie. Ko!czy1iski - A ed ug jego wlas· 

nych słów, - otrzyrnal już zwnlnienie z „Gro· 

chowa". Dalsze zamiar~ rohtr7.il' Polski nie sa 

Jeszcze zn ne. 




