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ftg' OS· .. i J)Odl\OSZQ S<Jzn.01A~ _A~ 
ysłu niemiec iego do w'I se 

a w niektóryc działach znacz 

:arqµ 2śZESd& 

_.I.., 1l • J niż pr~ed '·ojną. Cały przemysł. cemen'to~ pro u UKCJ ę prze• wstan:e przeznaczony na pokrycie zapotrze· 
„ !!' d e o bowama wewnętrznego. 

. - Cl prze WOJ enne] a1 Elekt~ownie nie pójdą na r~e~z odszkodo 
e o " d • 9 wan z wy1ątkiem wyz.nacżonych JUZ do demon 
~~ 'SR ~o„ wy~~zQ'll"'ir tażu. Komunikat zapowiada rekons!ru1.cj~ i 
.'9t.OiP IJ ~ 11:9 · Git~.;Jł I~ rozbudowę is!.ni.ej-łcych stacji c!ektryc.mych. 

BERLIN (ohsł. wt} - "\V pfo.lck J>O J)-Oludnlu og·ios.zo11y został " fhwii11ig I pd>at.er~J,ich. i _J8 t1 s. w~gonów iowar?W'J eh, 9) Produkcja miedzi ustalona na pod~taw!! 
brvtyjdco • amerykł!ński plan pn,Wkcj i przemySłO.'i\ e.i w }}rytvJs·kiej i an~!". została podmes1011a do 1..lO tys. wago_nuw pa- i planu pierwotnego dla całych Niemiec ,„ wy. 
kariskiej strefie okup.;.t~i Niemiec. p.rzewidującr llOd·ni-e>~enie tej prnuuli.~.ii tio sażerskich i 61.500 wagpnów towarowych. ~;okości 14.0 tys. ton rocznie zostanie O'ldnie· 
Jł-07..iO.tilU rów11ego mn.ie.i w-i~ce;i staoow i z ro!ku 1936. 6) P'rodukcj& przedsiębiorstw przemysłu siona do 215 tys. ton dla stref anglosa.;kic~. 

elektr' cznego z wyjątkiem zakładów, zbudowa 10) k.oruunikat podkreśla iż fabryk.i alumi• 

. "Pici Il .przew·i d 16e z '"i c kSZ·:!·llie· proc.Lu-1 na eksport '~: ~ ;•sokości 150 proc. <'k~po1tu n r~h podczas wo iny, zostanie "utnymana_ . _na nlum, berylu i wanadium, klórycb pro.du~cja 
k i !>; ·1 • ' 1 o -11!\ . · prv·•lwoj"'nneg::i poKrvoe ;-a potrzebo\' ama stre, <mglosasKkh. \I cdle pl u.nu pierwotnego bvła zab7on1ona 

CPJ "~1 ·I , ,, ., · 1
1
" lY~- lion !·n..:;:m~. . I 4}. Prod-„;-ci·a "0 t,1· 'b' .„-~, "tu· .. ,.t,_ „ .. •Jo{ 1 • ·a podste.v·ic flOpn:ednic~10 planu prawie .ie- '1 nie bedą. przeznaczone na po~zel od~zkotlJJ• 

f.l<!·(! i.1'\"lJi'lta acy na (OUJCJ'i:!ll..:11 jl{JCt • =. . Ci. ·"-~~-- "- l ..... „„ ' 'I - - - ·;. C> •• r- • l . . - '. . 
<l -1 -.,- • I• k , ·· . „ I' · ., 1 I v•edmg pl n nu , n ar ca !!HG rnh.u 11 ;.ięlona Z•) Llntl civ. a, ta c„e:;, p1z .d„1~bo.~lw t~1, qa cz~ I ,yan az- do od~ olania. 
~.mi.n~.ł }){)L'.Jflrr~ ynit ,. ~.Jl .st„ I ł1z.1(1Ja- stała na sumc 74 m11Jonów RM zoslaiii~ pod-! przemy:Ju w strctach połączonych m1a1a b,·c --

ni:an~: z-0·~w! na 1 -~ t:1 S: tun dl~ ~alyc-h niesiona do s"umy 170 milionó''l'I R 1, prz; . , przemaczana na odszkodowania. s h h • 
N1em1ec, z _tym, ze Ch\\"tlowo . n 1e pn.e- czym około 35 proc. J>rotlukcji IJÓj•hk 'H' od- 7) Zdolność produkcyjna przemysłu chemicz c u mac erow1 
kroc;::01 {)Jl .):800 tys ton r?..:z1ne. szkodowa.nie, -. „ ;'$_„ nogo zostanfo utrzymana_ na poz~~mic i roku 

mało! 
\~ c \Vstę1ne do komumkatu ·1mdano Fabryki traktorów rolnych i drorro'' •eh. 1936 czyli <> 42 proc. wy:r.szym n111 na podsta· LONDYN PAP) - JaK donosi z Berli· 

r.>rzyczyny. które skło11ib• ~tany Z·iedno których zdolność produkcy1ną oszHc• wu,10 na wie planu 1 roku 1946. . na 41 ~cn..:ja J<:e.111tera nfiofalny rz'"cznil< 
~mne i \\ ielkn• Br~·tan i", d<J zm~iHlY usta 16,500 .sztuk rocznic ic::t nie·1 \:r-tarr<11Jac,1 fl<1 ZrloJno~ć prodl'.h.c,Yjn;i fabryk ~ ylw~r~av-1- ! Sebum richent oznajm il, że podnJf'.;;ienk 
kmeg.o w F'nt:z,la.•11ie pla11q1 pozion 11 pro pokrycie potueb ohu ~tref. 11r)'H:zo'l .-c)I c :eh farh',-. wvn1eo1e .4 tys. ton \i. mme1w1ę- : . . . I k .. . •'d _ , c;{ _ 

dlTk~ji Tll"Z\!lll~ 'I}\\ c.i w 1erncz eh. Prz~ 19.51)p sztuk; ró·„nic7. ni" hf;UJ onu prz <Cl tyle, ("~ '"i:u WOJllą._ - . „ ~-01..011111 pll'H 11 CJI .vr~e~·. "'".E~ I\ . rP. 
cz.vn~· te ;;;~ na!"tęPuiace: czone na odszk~dowania. . . P_rotlul'c~u ro7nych 7.W~ązt-ow orqamczn eh Ilf' ani:r!l)·amerykansk1e.1 JCSI mr\ ·ysf,1r• 

\V b-e;;n ".:h , ·ani n·kae:h Nie· , , . _ ,._ 5) w_ przemysle transpor~ow1'.n' zdo!nos• prf') 1 _ 1 1r;or2amr_my~I\ zostanrn ~tr:i:ymana ._na_ ~o- en j"ce. iakkolwiek Niemcy przy jm\.!ja 
• · ' • . _ lth. \ ll!e ~ą dukcvJna ustalona \\ plame Pier· ·.,tnqri dlu -1mNe przed'\ "J~•mym. Poz10m prod11.i.t:j1 in- „ ·.., • • 

\V st.uu_ dokonac „mezbęuneg<>" "·lila· obu stref JJołaczonvch 011 4D t" . wan•Jnóv "'-Ii 1wiątJ.ów -:hemiczn 'eh hędzie wyższy jt' 7. 7..adowołemem. 
dt~ d o4b11dowy A~l!>n•darcuj Eur-O'f)y • · "' ~ '* 

d 
tak•J ~;i_ł~~i". Zasaclnicz'.' rr· :·nk;.i 1ni'l'dl;: 

) •. a ~. I· IW\'\ j' I !>DZlOnJCm prodq1k1.:J1 
IH'zem:-.' łowe.i dotyczy przemysłu nH~t.1-
lo\\'.e:go. maszynowe.go i ohetuibzirieg.o z 

"których miafa 'by(; po1braua s;.ł.~h~a 
cz,ęść od.szkodo\J.'<'1'1. Ponieważ nic Sl){)· 

sóio stw{lrzyc ,„s.a1110 ,•·:i'Star.;;·z.ah:e~o" i\ Kon1itet 
cia go:,.~1odarczt>go w sN·efach zad1-0dnich 
hez Jlodnie<.cienia poziomu urotlukdi prze 
mysłu. Przeznaczone.go /H-l re-parack, "' 
zre\••ido\\·anyrn planie pDviom ten zosta'ł 
.Podniesionv mniej \Viece:i do Man u z ro
ku l9il6 - ({7„ co stanowi 40 - 45 .PfO'C. 

.tH·oduli.\!;i:i w-0-j-ennej tych gałf!Zi przemy· 

naezęiny fraitcuskiej 
wypeł·nienia . uchwał 

part i i socjalistycznej 
kongresu SFIO 

żąda 

siu. 
·w dalszym ciągu p!an przewiduje: 
1) zdolnośc produkcyjna przemysłu stalowe 

go zatwierdzona w Poczdvmie w '·ysok.osci 
5.600 I ys. toi" nie wystarczająca na zaspoko
jenie potrzeb życia qospodal.'czego Niemiec, 
została uchwalona na 10,'i'OO tys. ton stali w 
sztabach, jednocze ·· ie· w Niemczech zostanie RamadieT 

P.ARYŻ -
,r>AP. Dc
lei;ach s.r. 
I.O. z 5ekre 
t~uzern ge
ner;;;.ln~"ilł • 
,Quj Molle-

ulrzvman<1 taka ilość zakładów, klóraby była . „ 
w stanie sprostać nowemu poziomowi produk- zydium rady m111istrow. 
cvjncmn. 

2) \V przemyśle budowy ciężkich maszyn 
zdolność produkcyjna ustalona została na 500 
milionów marek, co stanowi około ao pre. pro 
-dukcji przedwojennej. Przy takim poziomie 
<>koło 35 proc. produkcji tego przemysłu bę· 
dzie można przeznaczyć na odszkodowania 
wobec 60 proc. przewidzianych w planie pacz 
cl<1mskim. 

W przemvśle budowy lekkich maszyn zdo! . . 
no.śc produkcyjna ustalona została w wyso
kości l.l85 milionów RM, co stanowi 119 proc 
produkcji prze.dwojenne;. Pozostawi to 29 pro 
rent obecnej produkcji na odszkodowania 
wobec ~l3 proc. przewidzian·ych w planie pier
.,.·otn ym. 

3) Zal ·Jady optyki precezyinej nie będą 
przcznąc:i:one nil reparacjo. Również zakłady 
to\otechuiczne nie zastana przeznaczone na re 
paracje. Produkcja kh bQcl.zie przeznaczona 

Delegacja francuska w Warszawie 
na zjeździe uczestników walki zbrojnej z łłiemcami 

WARS.źAWA PAP. - O goclzinicllJOI blct oraz riłk. Ouz.oulias i Pierre Villon. 
dnia 29 sierpnia przybył na lotnisko Wraz z nimi, przyle;.::ia!a dek·i:t'J·.:.ia Po
'~ ar:na \\"· kie >'mnulot z Paryża, wiozą- laków, walcz<1.::y.ch z okuP•• n le111 niemiec 
cy dc·legac-j.ę iral\\:1rską {1a ziaz.d Zwil3•z.- kim w sz·erc·gadt francuskiej armii po.J
ku Ui\.:zestników Walk Zbr-0ji]yc;;h o Nie- ziemnej, w o:sobad1 -0b. <Jib. Blachy, 
podleg·łość i Demokrację. Szcze1'i.Jifi· ·kie<rv i Ul'I' na. Na lotnislrn 
· Sanwlc.t-em tym, przy1h~fa fako dele- panią Vaillant • Couttrricr witała dt-le
ga·tka franctckicg·o Tuch:u o.poru pani ga..:J;:i ~połeczno - Ob~··watch·kici Li~i !\o 
Marie -Cla ude Vailtant - Comurier. któ- hiec z posłanką Izold~1· Kowai·~·ka na ae
ra jest z.a-razem i;ekretarz.em gencnd11~·m le, która wręczyła bol1at::!rce fran<:•ll<>kic
Ś\Viat•o,ve} demÓkral;;~zne.j feclt:ra·:::.ii ko- .t;o rni..:1111 oporu w•iti.zank'.'· Im :·d6w . 

W kotle hinduskim wre 
LONDYN (PAP) - Agencja Reutera 

:;ygnalizuje pQnowne pogorszenie się sy
luacji w zachodnim Pendżabie. Ilość 
ofiar wzrosła. 

Coraz czę~ckj zdarzają si\:: napady na 
pociągi. Podczas tych napa<lów gin~ 
mężczyźni, kobiety i dzieci. 

W•uf el niemiecki droże~e 

ze esj~ 

BERLJN (PAP) - Z dniem 1 wrześ· 
nia poclnie.:>iona zostanie o 50 proc. cena 

w~gla eksportowego z Zagłębia Ruhry. 
Zarządzenie ma ua celu utrzymanie cen 
eksporfu niemieckie.go na poziomie cert 

~wiatowych. Przeciętna ewa węgla wY, 
nosić będzie 15 dola rów za tonę. Do tych 
cza::. c-eny węgla nieinieckiego były niż· 
::;ze od con węgla Stanów .Ziednoczo· 
nych, importo\\·anego do Europy. 
11 '1"11 •1111t.1111H1111111.!J f'.l:'fll MI.I l<l'l"I M;l•l I l'llH!!'1 

Porządek dzienny nadchodzącej sesji wrześniowej Lake Success 
NO\VY JORK PAP. - Se

kretarz generalny O iZ Try
gve Lic podał do wia!domości 
puli)licznej h-eść wrządku 
dzieoneg<> Geueratriego ~r<>· 
madzeaia ONZ, które zbierze 
siię w Lake Succes we wrze. 
śni u. 

N a .r>or z ądk•tt dziennym Z gr o 111adze nia, 
....., 'i.alk zaip<:1wiedz1ał Trygve Lie - zna.i
dn;ie si-ę m. iu. sprawa Mil.nocy OOILlłłroW• 

sk.iej, krtó-ra Z'()i>J1tała podJ1ies~Q·na pr~z ii.a 
megQ seforetarza ge11erah1~·gQ, 

Prócz teg·o Z~mmadzen,ie Generalne 
ma ()mówić kwes-ti·~ zwią.z:ków zaw-0do· 
wycł1, wnie·sioną z inicjaty·wy rady S•po
łeczno - g·O·SPodarczej oNe;. Na P'OTZló1tl
ku dzienny1m znajd.uje się także )}ropo
!Zycja Jugostaw~i, która domaga si'(;, by 
Gene-rahi.c Zgromadzenie opracowalo za
lec ·n.ia w cel-u niedopusz . .;zenia ct10 roz
'PO· nsz.echniauia ~izczerczyeh iP.iorma-

Ko1nunika.:t 
c.ii . ;vyrządz.ają.c.ych sr.t:kodę dothrym s.to 
smi:kom między państwami i prz.~czą· 
CYCh zasadom ONZ. 
· Trygve Lie oświadczył p·onaclio iż tt-o '~~ dniu 2 wrz~!inia 1947_ r. to jest we wlo· 

ONZ ł • ł. d· d t . -7 b rek Zarząd Oddziału l Związku Zawodowego 
• , WP :Yn.~ ~ ane„ .•O yc~ą~~ ~ ~,: Włókienniczego oraz Zarząd Oddziału Dzie. 

szarow Z'ltaJdu_i.~icych SH~ . ·" zaJl~z11osc.1 wiarsko-Pończo5zniczego Nr. Il zwoluje ogól· 
<J.rl szereg~ Pą_nst~r. I\omrsia złozona . z I ne zel>ranie Rad Zakładowych Przemysłu Wló 
·przed·staw1c1e]~ 16 Pans•tw 'Rrz.ystęp11.1e kiennicze!Jo wraz z Przewofniczącymi Sekcji 
do rn;:·patrzema te·go nrnt·errnlu. cc\.crn I Młodzieżowych obydwu Związków, na god= • 
•przedsta w·ienia :;\\ ydt wniosków Ciene- 13-tą w Centralnym Robotniczym D- 'll.11 Kultu 
ralnenrn Zgromadzeniu. ry, Łódź ul. Piotrk<"„"'1\a 24.3. 

ł 
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'\VU~LKIEGO KONKURSU 
SZl<OT,NEGO 

r Redaktorzy ,;Gazety dla wszystk~ch" - Vł kontakc=e ze szp.~egami Ułu 
pt.: 

„GJ. OS" DZTEf'IOl.\f SWOICH 
CZYTELNIKÓW /' trnAKóW PAP. W dalszym rl~gu prol'esu I cał~j prasie WIN. Całość akcji popillcia PSL powiązania niP tylko organiz11c ·jne, lrcz i oso 

S'J:rakowskiego, sąd prze~łuchiwał świadków. miała się skoncentrować w okfl'!"i'" przP.d •y. bią\e że slo~unkt te nie zostały faklvcznie 
•Ja.ko pierwszy zeznawał Stanisław Solecki, ad borczyrn. Dla tych samyd1 przyczyn 1rni1'aliś- zerwane. 
Wokat. Swiadek przyznaje, że dostarczył o~k. • my kontaktów b~zpośrćdnith - niP mniej w Tak np. ulotka dla kolporta:~n w „a!-rji R" 
Koto'l'.'i spisn działaczy OM TUR.-u w Krako- dolarh konspiracyjnych konflikty hyly 1'anlzo miała być wydnil owana w drukarni „Ga?.ety 
wie, od Kota otrzymał świadek ulotki „Do to- dute, Dlatego też, by niP komprnmitować k.ie Ludowej". Inne 1to11t11kty z reclal torem Gieł
warzr PPS" oraz jede 

1 
I 

1 
rownictwa PSL. wvrlilł'llll okólnik, zahraniają- żyńskim i re(ł. Augu8ł)'ńAldm otrzymywane z 

m t -~ któ t . n eqzemp arz " n or- cy konta'ldów z tym sł rnnnictwem, a jP.cinon:e PSL malerlitły prasowe I kontakty utT1vmywa 

Imię i nazwisko . I I • 

Adres .. „ . " ... " . · .. 
a ora '. T" 0 materi.ały J)rzekazał swoje- ~nie kierowniknm pos7..cze~ólnyrh kon1órek ne prz0ze mni„, 1ak*t1 po rozwiązaniu bat111io-

mu znaiomemn ~a terme OM Tt}R-u. · Osk. VITN-u poleciłem lwntakty te zachować we-1 nów chłopskkh, z płk. Kamińskim, utwierdza
Kot namawiał świadka, by wstąpił do organi- dług specjalnych wytyc7.nych. Na terenie nh- ly naG w przekonaniu, że linia., obrana przez 
zacji, nazywając ją organizacją „elitarną". szaru centrnlni>qn l~tnfały jednak tak silne \VIN w sensie propa!JOWil11ia PSL jest slusma. 

Miejsc pracy ............•• 
Szkoła i klasa uczącego si~ 

dzi<'cka ......... : ...... : 

Odpowiadając na pytania prokuratora _ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111rnm11111111111111111111111111111111111111111111111111m1111111111111111111 111111111111 111111 111111111111111111111111111111111111111u11111111 111 1111111111111 111111111111111111111111111 z iwiadek wyjaśnia, że Kot intertisował si.ę rów 
nleż <;pisem działaczy PPS oraz wykazem s~
clzi6\•', pracujących w sądach krakowskich. 

Swiad.ek Jan Szczepański, instruktor rolny 
Słąmnik, wciągnięty został przez osk. Kota 

do orqanizacji „NlE" w grudniu 1944 r. Na 
polecenie Kota świadek porozumiał się z nie 
Jakim „Raroqiem" w sprawie zorganizowania 
oddziałów „Samoobrony". Kot wskazał, że je
żeli ludzie nie mają broni, to on, Kot, może 
jej dostarczyć. Swiadek sporządził 4-5 spra
wozdań z terenu, które wręczył Kotowi. Na 
jego też prośbę sporządził spisy członków 
PPR, funkcjonariuszy M. O. i U. B. 

Handlowiec Bronisław Budyń, wspólnik osk. 
Kuncego zeznaje, że z Kotem poznał się przez 
Strzałkowskiego. Do lokalu PSL w Krakowie 
dostarczył on 4 listy, które otrzymywał po
czątkowo od Strzałkowskiego, a późni ej od 
Kot.a. Vv jednym wypadku zamiast listu - by 
cy ulotki o referendum i o reformie rolnej. Za 
ostatnim razem świadek wręczył kopertę l<nn 
remu u siebie w sklepie - dla przekazilnia 
Mierzwie. Kot zwracał się ponadto do świad-

a dwukrotnie o informacJe, co do rozłamu 
w PSL i powstaniu „Nowego Wyzwolenia". 
Budyń przypomina sobie, że Kot wręczył mu 
raz cały plik ulotek dla kolportażu wśród ro 
~tnłków Garbarni w Krakowie. 

Swiadek uena Tomalak ok11zujE' się tą „Ire
na Snldau" o której osk. Nieoolrńlr·~·or-;ki wspo 
minał, jako o emisariuszce, wysłanej do Lon· 
dyn u. 

Opowiada ona długą historh:, jak to prze 
wiozła do Paryża listy prywatne, a wśród 
nich 'dękc;:z:ą kopertę, Wll'ęczoną jej przez zna 
jomą -Ninę Majewską. Irena Tome1lak zosta 
ła zatrzymana przez władze czeskie i w c:za
eie rewizji okazało się, że w kopercie znaj
dowało !tlę 20 rolek filmów Z'e sprawozdania
mi od Niepokólczyckiego do płk. „Sęka" Bok 
szczanlna, szefa ,,Szóstki" w sztabie Londyń. 
skim. 
.-~1'łiadek Wanda Kraszewska, majóma To

malaków-ny, powołuje się na chorobę i słabą 
pamięć. Sąd odczytuje wobec tego jej zezna
nia ze śledztwa. Okazuje się z nich, że Kra
!':Zew•ka.' która razem z Ireną l'omalak jechała 
do Paryża, dowiedziała się, że jej towarzysz
ka podróży wiezie filmy, zawierające sprawo 
zdania polityczne, gospodarcze 1 dane o wła
dzach bezpieczeństwa w kraju celem doręcza 
nia paryskiej misji wojskowej rządu londyń

skiego. 
Tomalak prosiła Kraszewską, by w razie jej 

„w 1'adki" - przekazała te materiały do 
"misji" w Paryżu. Swiadek w ogólnych zary
sach przypomina sobie tę rozmowę. O kontak 
tach z oskarżonym Kowalsk!m zeznaje następ 
nie świadek Leonard Swiderski, nauczyciel, 
świadek potwierdza, że otrzymał od Kowal
skiego, podczas spotkania w krakowskim ca
rltasie - egzemplarz „Informatora"- wiado
mości pra~owe i pieniądze, dla prowadzenia 
i:iropagandy na rzecz organizacji. 
Sąd przystępuje do przesłuchania świadka 

Kwiecińskiego Wincentego - byłego komen
danta obszaru centralneqo vVIN. Kwieci11ski 
µrzyznaf P, że utrzymywał kontakty z preze
~em WIN-u pseud. „Teodor", w którym rozpo 
znał osk. Niepokólczyckiego i opowiada ob
szerme o swej współpracy z nim. 

W styczniu 1946 r. świadek został wezwany 
na odprawę do prezesa WIN. Wówczas oh
jal on stanowh,ko kierownika centralnego ob
~zaru WIN, na którym to stanowisku zatwler
lfził go Nlepokólczyckl. Na odprawie u Nie
pokólczycldego świadek omówił z nim aktual
ne zagadnienia polityczne, organizacyjne, pro
pagandowe oraz sprawy, związane z tworzą

cvm się wówczas na terenie obszaru central
nego, ko~iłetem porozumiewawczym organl
zacl! podziemnych. Vv toku tei samej odpra-
1ł-y świadek rozpatryw.11ł z Niepokókzyckim 
prawę memoriału, jaki, na wniosek Lipińskie 

ifO, był opracowywan}', celem przesłania go 
do ONZ. 

Na odprawie omówiono również - ciągnie 
:'wiadek - sprawę ~tosunku WIN do stron
nictw politycznych a przede wStystkim PSL. 
lr~talono, że \"!IN ma poprzeć PSL. 

Ankieta wśród teł6'!.owych działaczy WIN 
prz: 1tlosla prawie w 1 OO proc. odpowiedź. 
stwierdzającą. że należy poprzeć jak się wy
razili cl WIN-owcy „nasiego premiera": W 
propagandzie na obszarze centralnym stara
liśmy się nie zdradzać naszego stanowiska by 
nle kompromltowac znajdują,cych się na ra
sz:ym terenie wła z PSL. Dlalego zagadnienie 
ato&unku WIN do PSL nie było poruszane w 

rzed • I s a ·q. e o 
podczas debat .Ył spraw:e egips~'o - bryty i ski ego konfliktu ,--

. N\)WY .TORI< (PAP) - yv dniu 28 Pasażerov. ie tak<>.ówck odbyli impro-1 E~'plu, US,\ i narodowego związku rria; 
St~rprna cala ~ara.wana 1aksowek przy- wizowany wiec pod tran::;.parentami, na rynarzy l'SJ\. , . • 
w1ozł~ przed sredzibe .o~z w ~ake S~c- ktńrvćh widnialy napL y: „Precz z im-r Straż ~ezpiecz~n&twa ONZ me dopu~.1 
ces licznych zwolennikow dwoch Egip- . • . " cita man•fe t~w do r.;machu, g<lz1e 
cjan, którzy już dwukrotnie przerwali I pertahzmem ' „żądamy wolności dla obrndowała własn.ie Rada Bez'Pk:czeń
posie<lzenie Rady Bezpieczeństwa deba- świata". stwa kontyirnując dy 1Jrnisję w sprawi@ 
tującej nad spra~ą Egiptu. . Uczestnicy wiecu mieli również flagi Egiptu. •-;-' 

• I 

I • 
I .zys u 

Przemysł samochodowy zam· era z powodu bra\!11 be"zyny. Górn~cy Yorksh re· rzucili pracę 
LOl\'DYN (PAP) - Skutki nowego - jak sądzą - nielegalny handel benzy

programu oszczędnościowe~o rządu bry ną wzrośnie do niebywałych rozmiarów. 
tyjski~go nic dały na siebie......--dłuJ!o cze· LONDYN (PAP) - Strajki węglowe 
kać. Niemal w parę godzin po ogło~ze· w Anglii, które wybuchły z powodu 
niu nowych zarr.ądzeń o całkowitym zwiększenia dziennej normy wydobycia 
zniesieniu przydzialów benzyny dla ce- o 2 stopy przestrzeni węglowej, rozsze
lów pry~tnych, o 40 proc, spadły reny rzają. się z zastraszającą szybkością, 
samochodów używanych, na które ist- ogarniając najbogatsze w Anglij zagłę
nieje w Anglii ogromny popyt. Ma-sowo bie węglo\ve w południowym Yorkshire. 
wycofywane są również zamówienia na W dniu wczorajszym załogi dalszych 13 
samochndy. kopalń porzuciły pracę. Istnieje obawa, 

Przewit:luje s:ę, te Ilość samochodów że w ciąg-u najbliższych paru dni strajk 
w Anglii zm.nlejszy się w na.ibllższym onie•rudlomi ogółem 140 kopalń. Dotych 
czasie o 800 tysięcy. (Obecnie w Anglii czasowe straty, spowodowane st~ajkiem 
zarejestrowanych jest 1,800 tysięcy wo- trwającym o<l 17 dni, przekraczają 80 
zów). tys. ton węJ.{la. 

W k()ladi finansowych przypusz<:zają, Do końca prz;yszl~go tyi:rodnia straty 
że w związku z tym należy się liczyć z te, według prowizorycznych obliczeń, 
poważnym kryzys-em w rozbudowanym wzrosną o ,dalszych 100 tys. ton. . 
przetnyśl~ pomocniczym, obejmującym I W razie dalszego trwania strajku 
171. in. warsztaty rep€racyjne, • stacje Wielki>cj ,Brytanii grozi całkowita klęska 
benzynowe, garaże .i t.d. Jednocześnie w zakre.sie produkcji węgla. Rząd bry-

s I CÓ 
floty rybackiei 

WASZYNGTON (PAP) - Amerykań I Brak narazie pm"·olenia kongresu na 
&ki.e koła. urzędowe k<>munikują, i~ ~r .c.przeditż statków b. krajom nieprzyja
Stanach ZJedn~cz~nych przebywa i:i1s1a cielskim al-e projekt usta vy w tej spra-
anglo-amerykansk1Pgo zarządu WOJ~ko- . ' . . . 
wego, badająca możliwości zakupu ame wie ~ostał JUZ pr~edst~w10ny. Zakup 
rykańskich statków rybackich dla Niem- statkow ma dopomoc Niemcom w zdo-
ców. bywaniu własnych "źródeł żywności". 

Egzeku je patri · tów \V 
Ctrernaścis wyroków śm,erc\ w Carobdnc:hel 

LONDYN (PAP) - Agencja Reutera ne, lecz prz~ puszcza się. iż wśród nich 
donosi z Madrvtu, iż w więzieniu w Ca- znajdo\\ al się Gonzales Barahoma, któ
rabanchel zo:taly wykonane wyroki ry dokonał napnrlu na h::ink w Madrycie. 
śmierci na 14 więźniach politycznych. 
s·kazan~'"'h na śn rć kilka miesiec:v te
mu. Egzekucja nastąpiła przez rozstrze-
lanie w środę rano. 

Nazwiska rozstrzelanych są niezna· 

ora,.; Ca.haJ.erro ska•zam' za należenie do 
oddziałów. partyzan<:ldch. W v.·ięzieniu 

Carabanchel przebywa jeszcze 11 osob, 
skazanych na karę śmi<:>rcl. 

tyjski ze względów politycznvch i propa
gandowych n;e chc-e skiso\\'ać wobec 
strajkujący~h górnihów ostrych środ· 
ków. 

Pe,rtraldacje między górnikami a 
przedstawicidami National Coal Boar<ll 
trwają hcz przerwy, Jednakże dotąd nie 
osiągnięto porozumienia. 

Na n1arqlne.1ie 

.,Niezłomni•• 
Istniejący w Londynie ,,Zwtqzek ?tsOt:zT 

Polskich na C bczyźnie" opublikował uchwcrłł{I . 
zabraniającą !izlonkom Związku umieszcza• 
nia utworów, dawnych lub nowvch, w ptasie 
krajowej. gdyż taka współpraea byłaby ...... 
zadaniem autorów uchwały-„niegodna pfsa 
rza polskiego, wiernego ptawdzie i wolności 
myśli"„. 

Uchwałę podpisało czterdzieści osółi, al9 
wśród podptsanych są zaledwte dwa C'ZY 
trzy nazwtska mające jakiś walor w- litera
turze polskiej. Znajdujemy natomiast w tym 
szanovmym gronie - w porządku alfab&lycz 
nym wymieniając - następujących panów: 
ex . ..:jkała Mariana Czuchnowskiego. któ~ 
ry, jak twierdzc;t d '.lbrze poinformowani, poci 
wpływem jakichś przejść osobistych, zacho~ 
rował ciężko na kompleks ontyradz!e.cki; Fet 
dynanda Goeila, ptewcę t chwalcę faszyzmn. 
turystę z Katynia, ściganego dziś przez 11qdy 
oolskie; Mariana Hemara~ex - dostawcę ske~ 
czów 1 „szmoncesów" ka~retawych; Jerzego 
Niezbrzyckiego (Wragę), słynnego z antyra.• 
dzieckiego szczucia w Polskim Radto przed 
wojną; Zygmunta Nowokowskiego, b. felieto
nistę ,,Ikaca";Sergiusza Piaseckiego, b. ogen 
ta defensywy, który za zbrodnie pospolite od 
s!adywal w swoim czernie więzienie na Sw. 
Krzyżu; Stanisława Strońskiego, naczelnego 
publicystę „Chjeno-piasta". reakcjonls!ę z gcr 
tunku najbardziej zcrt".•ardzlałych; wreszcie -' 
VTład·. "ława S'udnicki'<>go, starego german~ 
i h!tleroftla, który do dziś dnia nie może prze• 
boleć, że podczas okupacji Niemcy nie po; 
zwalili mu na utworzenie „rządu" quislingo• 
wskiego. 

Prawda, jaki to ptękny t wonny buldef 
nazwisk, prawdz'.·wie „zasłużonych"? Jakież 
to barwne i urozmaicone kwiatki!... No - a 
reszta? Reszta - to nazwiska albo zgoła ni• 

OBWIESZCZENIE I ZA WIADOMIENU! komu n!e"1ane, albo też należące do lud.z!, 

\ k d 
· · · t d W d i ł A którzy od dawna przestali parać się p!órem. 

V związ u z ogłoszonym w niu 26 sierp Zarząd Miejski w .o zi - y z a pra-
nia r. b. obwieszczeniem Pełnomocnika Rzą. wizacj1 i H;:ntllu - zawiadamia, że z dniem Lit1?raturr1, ani publ'cysiyka polska dopra• 
rlowcrro do Spraw Podatku Gruntoweqo na ro. 1 wrzt!>śnia br. wylączonE' zo~'aly z miejskiej 7vdy nic nie s : racą, jeśli P·P· Goetel, Hemar 
Łódź - Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział sieci ro~dzielczeJ wszystkie sklepy Spółdzielni llp. nio;i będa ich zasilać płodom! swego du~ 
Podatkowv podaje do wiadomości płatników Zarobkowej Inwalidów \\'ojccnnych mieszczące cha. Wszystko, co ż:·we, twórcze, patriotycz• 
podatku gruntnwego, zal!'gający('h w ~płacie się: ne i - rozumne spośród pisarzy starego i mło 
lego podalku za rok 1945 i 19.t!G, że z uwagi 1) ul. Wys0ka 29, cE•go pokolenia przebywa i pracuje w kraju, 
na ostaleczny termtn wpłacania tyc:h zaległo· 2) „ Nawrot 2, odgrodziwszy się kategorycznte od emtgra"' 
!<ri do dnia 1 września r. h„ - w niedzielę, 3) „ Zamenhoffa 6. cyjnych głupstw T fantasmagoryj. A nawef 
dnia 31 sierpnia r. b. - czynne będą 2 ka- 4) „ 6-go Sie~pnia '20 • sporo spośród tych pisarzy, k~órzy i"'6Zczs 
sy miejskie, a mianowicie: S) arut0w1cz"' 12, -clo Polski nie powi6cili, inaczej ni± wymie• 

1) Główna K11~a Miejska, ul. Roosevelta 
7
6)) ,, Al 1-drgo Listos?ada 3~, I ntant panowie poimujq ~we obowiazk!, czego 

Nr. J.5; „ n ze1a •.ruga "'· d d . 1 · 1 h" · d · 
2) Kasa Wydzialu Podatkowego, Al. T. Ko Wyżej wymienionP sklepy z dniem 1 wrze ?w~ em, ze ape u „nisz omnyc me po ·, 

~ciuszki Nr. 1. śnia br. niP będą prŹeprowaclzały reje&tracji piecth. . · „ . . : 
Kasy le czynne będą w godzinac:h od B kart żywnościowych. A o tych „r.iez1omny1..h i ,,meprzef edna• 

do 13. . . . nych" powfedzleć moina tylko jedno: „Kogo 
Lórl:l- dnia 'Jl\ sierpnia 1947 r. Ład"'- O.nia 29 sierpnia 1947 r. bogowie chcq zgubić. temu razur ricibiera• 

ZARZĄD MIEJSKI W ŁODZI ZARZAD MIEJSKI W ŁODZI jq". . B.D. 
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Anąlia zaciska 

• --• • • • • yz 1e ze OJD I 
Znaczne ograniczenia stopy_ zyciowej 

jeślt chodzi o jaja, przed wojnq bowiem prze 
ciętny Anglik zjadał tygodniowo przynaj· 
mniej 8 jaj, a obecnie nie wolno mu zjeść 

wtęcej niż 1 jajko„. miesięcznie. 
I dlatego większość Angl1ków chciałaby, 

aby racjonowanie żywności zostało . wreszcie 
zniesione i wówczas mógłby k;aidy kupować 
tyle ŻY\vności ile potrzebuje i jsść to, co 
chce, a nie to, co mu dajq. 

Na to jednak bynajmniej się nie zanosi. 

Wprost przeciwnie, W. Brytanii grozi obecnie 
pOwClli:IJ.O redukcja importu żywnośct ponie· 
waż reszta pożyczki amerykańskiej zastani~ 
w USA zamrożona i nie będzie poprostu ze: 

co kupować. "''d k .1 ~ · · k I ·1· b I 
Perspektywy wyżywienia w i\nglii n!e vvl o. ogo __ ny ~aans a. w _c nv_i !. ~ ecn.e' 

przedstawiajq się więc zbyt różowo j zapew- Z tych rum 1 grnzow po mem1eck1e1 mewol1-
ne obecne normy żywn<Jściowe bę<lCI musia· 1 wzniesie się nowe, wspaniałe, tętniące ruchqm 
ły być w najbliższej przyszłości zreduko· i życiem miasto, już na wieki związane Zf 

wane. swą pradawną Macierzą - Polską. 

,, iqaogół panuje przekonanie, że pomimo 
świaiowego kryzysu żywnościowego, wyży· 
wtenie w Anglti utrzymuje się nadal na po
ziomie prawte przedwojennym. Wynika to z 
opublikowanego niedawno oświadczenia 

Ministerstwa WY'żywienia, że normy kartko· 
we zapewntajq wyżywienie 1,600 kalorii, a 
na punkty i w wolnej sprzedaży otrzymuje 
się dodatkowo l,300 kalorii. Łqcznie więc 

wynosiłoby wyżywienie przeciętnego Ang!!· 
'cer 2.900 kalorit dziennte. ,,_--------~~~-----------------~----------------------~----------

Anglicy jednak narzekają, że jedzą obec
nie bez porównania gorzej, nH przed wojnq 
t .że jedzenie obecne jest mało urozmaicone. 
Za mało się jada mięsa, tłuszczów i produk
tów mqcznych, natomtast za dużo ziemnia
ków. 

Wspólne wysiłki ku wspólnym celom 

Londyński „Tribune" przeprowadził osia
fnio porównanie mtnimalnych norm przed
wojennvch z obecnymi normami przydziało
wymi Ż podanego zestawienia wynika, że 
,,,-"Jciętne spożycie mfęsa i bekonów. które 
przed wojnq wynosiło 4 i 314 funta, to jest 
prawie 2 kg tygodniowo, spadło pravrie do 
połowy, wynosi bowiem obecnie 2,5 funta, 
to jest nteco więcej ni.iż 1 kg. l;.utor dodaje, 
że mięso obecne jest przewa·żnie lichego ga 
tunku i często wogóle nie nadaje się do je
dzenfa. Spożycie mleko fl,crd10 również o 
połowę, spożycie jamu i marmelady zmniej
szyło s1ę z 330 gr do 120 gram, 'herbaty ze 
120 do 90 gram i sera ze 150 do 60 gram ty· 
qodniowo. 

Jak realizowane są uchwały woj. narady aktywów PPR i PPS 
Rozn1ou;a.z tow. towo !'łlajdereni i lflqpqche6U 

Istnieje dokument. który pod ręką powi- · Rozmawiamy więc w gronie uszc.zuplonym: 
nfon mie{ każdy aktywista PPR ; PPS. I nie· tow. Najder, tow. · Wypych (sekretarz PPR) 
ty~ko pod rękq, ale w głowie i w sercu. Tym i nasz korespondent. 

. waimym dokumentem :;ą uchwały Wnjewódz Podstawq wywiadu jest dokument, o któ-
klej narady .1:1ktywów PPR i PPS w todzL rym mówillśmy no początku. W poważnym 

Uchwały są po to, aby je realizować. Do nastroju odczylujemy rezoly.cję punkt po 
obowiązków pisma partyjnego należy potn. punkcie, przyczym towarzysze podsumowujq 
formowanie czyta!- !·ów, poinformov,-anie mas osiqgnięcio , podkreślają br.aki, ustalajq dal 
pracujących, jak realizowane są wspól:ie sze wytyczne pracy. Dłużej zatrzymujemy 
wytyczne, wspólne postanowienia do'.yczq;ca się nad punktem trzecim: 
spraw naj·żywotniejszych dla klasy robotnl· „Wykonanie planu produkcji, .a w 
czej, dla narodu. -zczególności u nas - wykonanie planu 

Wędrówkę po dzielnicach partyjnych roz w przemyśle włókienniczym, jest podsla· 
poczynamy od Widzewa. Dztelnica Widzew wą dld dalszego wzrostu dobrnby1u m.~s 

Również niekorzystnie wypada porówna- ma ambicje przodowania w jednolitym fron- ptacujących i umocnienia niezawisłości 
nTe, jeśli chodzi o tłuszcze. Przed wojną p.r.ze cfe. Pamiętamy przecie.i, że na ostatnim naszego państwa.. Dlatego obie partie ro-
cfątny konsument jadał iygodniowo; 1 funt wspólnym posiedzentu komitetów dzielnico- botnicze postanawiają zwołać n.atych· 
masła i 0,25 funta margaryny, co łącznie wych mówił o tym tow. Najder, przewodni- miast wspólne narady w zald<:i:dach pra-
wynosi około 300 gramów, a dziś zadowolić czący komttetu dzielnicowego PPS. cy, celem przezwyciężenia trud11o!ic'i sto· 
się ~usi przyd:ialem ~artkowym 180 ~r ty- Na początku naszej wczorajszej rozmowy jących na drodze realizowania planu". 
g~dniowo. S!~mny zu-i~ał 0 t; ptzeciętnte tow. Najder wysuwa jasne obiekcje - ni'e Wspólna narada aktywu dztelnicy WidzElW 

1 gr Wgodniowo, a dzis musi mu wystar- wie, czy sam mo2'e reprezentować dzielnice j"lż s!'e odbyła, n'i13 dalej jck 27 bm., mia!o 
C:Z''fĆ zaledwie 30 gr i to przeważnte starej,,_ sakr ta k ·l t · b : . · . · „ · . . . • .

1 
i e rzem orni e u 1est tow. So czyk i mlE: ,sc& pos1edzen1e ko.n1s11 J'.:li<.zum:evraw·. 

~1ełczałe7 słomny ktora często wogo e n e on to d'w' ół t N 'd · : · · · • . . . ' . ~ , z iga wesp z ow. 01 erem cię- c.zeJ, cd 3 wrzeamcr rozpoczynmq s1s wspo'. 
'V.ada1e się do spozyc1a. z' ar od ~ d · 1 · ~ · · · · · · · . . . . . I powie z1a noscJ za pracę partyinq. N1e ne ~ebrarua koł fabrycznych, a nas:ępnie 

Naigorze1 chyba wypada porowname, stety tow. Sobczyk ma ważne posiedzenie. I konferencja aktywu przewidzi:oncr jest na 

Cenna. jest k.a~da ch.~iia. pracy 

Jeszcze nie ma 2-ej, - ob. Pabisiakowa Petro
nela, Jajerka, prządki: ob. ob. Kwiatosińska, 
Stachurska, Szewazyk, Pęczkowska, pomaga
czka: ob. Halina Jurga i inne, g-0towe io.tż sq 

do rozpoczęcia pracy. 

Jest wiadome, że nie brak trudności przy 
wykonywaniu planu produkcji. Państwowe Za 
kłady w Rudzie mają trudność dodatkową i 
nieprzewidzianą: w sierpniu zepsuła się tur
bina, która dostarczała prądu dla maszyn. Pra 
cują tam teraz po południu i w nocy, tzn. w 
godzinach, w których Elektrownia Łód2ka :no
że im dostarczyć prądu. I w tych jednak go
dzinach, mają tysiąc i sto kłopotów. Coraz 
ta trzeba jakąś maszynę zatrzymać, to znów 
uruchamiać - zależnie od tego, czy prądu 
jest mniej, czy więcej. Naturalnie, że w tych 
warunkach wykonanie pla'D.u, to trudny orzech 
do zgryzienia. Radzą nad tym dyrekcja, !de
rownicy i majstrowie, głowi się Rada Zakła
dowa i obie bratnie par.tie robe>tnkze, a także 
co więcej świadomi robotnicy bezpartyjni. Co 
wymyślą mądrego - przekonamy się o tym 
niebawem. Warto przy sposobności zwrócić 
uwagę, że luPbina nieczynna jest dopiero dru
gi tydzień. Plan produkcji nie jest wyk:ony
wany jednak już od kilku miesięcy. W qerw 
cu np ., który był tu jakoś miesiącem najs'zczę 
śliwszym, osiągnięto na przęd'Zalni 95,4 pro
cent planowanej produkcji, w lipcu - tylko 
91,4 procent, a jak wypadnie obliczenie 2a 
miesiąc sierpień - nie trudno się domyśleć. 
Tkalnia wykonała w lipcu plan tylko w 85.1 
procentach. Prawda, z powodu braków tech
nicznych nie uruchomiono przewidziany~h 
50-ciu nowych krosien, fakt pozostaje jednak 
faktem: brakuje kilku tysięcy metrów tkanin, 
na które kraj liczył. 

Móglby kto pomyśleć: a może była omył
ka w rachunku? może plan produkcji został 
źle ułoź'ony? 

Wystarczy przejść się po oddziałach i po
mówić z ludżmi, by dojść do wniosku, że o
myłki nie było. Towarzysze stwierdzają, że 
gdyby każdy robotnik pracował pełnych 8 
godzin. plan zostałby wykonany w stu pro
centac'1. W rzeczywistości sprawa tak sie 

Straćony czas podrywa plan produkcji 
Trudności Państwo ych Zakładów Przemysłu 

Bawełnianego w Rudzie Pabianickiej 
przedstawia, że np. w p.rzędzalni ludzie wy
ch?d~ą z roboty już na 20 min. przed godziną 
dz1es1qtą. Już o godzinie 8-ej zdarza sie że 
ki~a „dzyg;ów" _wykończalni przes.taje p;~:o· 
wac (wykonczalma czynna jest zasadniczo do l 
godz. 9-foj). Sprawiedliwie trzeba przyznać, że 
d-0 Vl'.czesnego o.puszczania pracy wieczorem 
skłama ludzi zła komimikacja. Do Tuszyna np. 
ostatni tramwaj odchodzi o godz. 9-tej, a wie
lu robotników mieszka właśnie , w Tuszynie. 
Czy j~dr.ia~ !)ie można. było zawczasu o tym 
pomys)ec 1 uregulowac sprawę z dyrekcją 
tramwaiową? Nie można również całej winy 
zwalać na komunikację. Trzeba otwarcie, bez 
obsłonek stwierdzić fakt, że sporo ludzi nie 
zdaj~ sobie jeszcze sprawy z tego, że należy i 
uc~c1w1e p~z~pra.cowa~ _P~łnych 8 godzin, że I 
umerucham1aiąc wczesme1 maszyny, nie tylko 
krzywdzimy samych siebie, lecz sprawiamy I (':':''?<:'<''':?:o>f>\ 
zawód tysiącom rodaków, którzy na nasżąl 
tkaninę niecierpliwie czekają. Koła fabryczne Ob. Pabisiak Petrone
obu bratnich p~rtii rob?tniczych n:aj~ w t1'.'m Ja - ledwie wybiła 2-ga 
wypadku w1elk.1e zadanie do spelmema 1 w1el już puszcza w ruch 
kie pole działania. W. maszynę. 

Już minęło 15 minut 
po 2-ej - są maszy
ny, które czekają je· 
szcze na swe prządki. 

,ie sera chcemy, ale masła 
Obywatelu Redaktorze! dałam więcej, niż wydałabym w sklepie pry· 

Od kilku dni zarówno w sklepach, jak i na walnym. Masło bowiem kosztowało 125 zł, 

rynkach daje się zauważyć brak masła. Jeżeli ściśle według ceny urzędowej, ale serek ko
gdzie niegdzie ono się pojawia, sprzedawane sztował 48 zł. Poza tym, że wca'le nie był on 

jest po tak wygó>owanych cenach, że nie każ- mi potrzebny, okazał się bardzo niesmaczny. 

dy może je kupić. Chciałabym zapytać tą drogą, czy PSS wy-
Dlatego z prawdziwą radością liczni konsu- daje tego rodzaju zarządzenia czy też kierow 

menci dowiedzieli się, że sklepy spółdzielcze nik sklepu samowolnie, na własną rękę, ob
sprzedają masło po cenach wyznaczcnych w ciąża cudze kieszenie? 
cenniku. Ja, jako jedna z nich udałam się do Tak czy inaczsj, coś tutaj nie jest w po
najbliżej położonego od mego mieszkania skle- rządku. Bo chyba nie poto kupuje się w spól

pu PSS-u ul. Piotrkowska 228. Masło wpraw- dzielni, aby wyrzucać ciężko zarobiony grosz 

dzie było, al~o ćwierć kilowej paczki trzeba na kupno r.tepotrzebnego towaru. 
było dokupić serek , inaczej masła nie sprzeda 1 Wanda Jankowska 
wano. Nolens volens k1inił'tlll . vV <-umie wy. ul. Radwa1iska 

dzień S września. Tak się prze:islavria kc.• 
lendarzyk Widzewa. 

- „Radzimy przede wszystkim nad wy· 
konaniem planu, nasi -towarzysze partyjnt : 
PPR' i PPS muszą; w tej wielkiej prncy przo
dować - stwij!rdzcr tow. Wypych. A tow. Naj 
der szczegółowo opowiada co w tej sprawie 
już zostało dokonane: we wszystkich oddzta 
łach „Wimy" zostały powołane „szóstki" -
trzech towarzyszy z PPS ! -trzech towarzyszy 
z T>PR; „szóstki" te obok pracy partyjnej, 
dbają o podniesienie dyscypliny pracy człoJ! 
ków obu pmtii. 

W Wimte w przędzalnt egipskiej powsta• 
ły już pierwsze brygady współzm,vodniczqce 
z sobq, szczególnie w dziedzinie wydajna· 
··ci pracy, dyscypliny pracy i oszczędnośct. 
Takte łitygady powinny powstać we wszys· 
tkich oddziałach „Wimy" a także w innych 
fabrykach - z przekonaniem mow1 iow 
Najder. Musimy przecież w tempie nadrobić 
braki okresu minionego. 

Tow. Wypych uzupelnfa wywody swego 
przedmówcy, podnosząc sprawę przechodze· 
nta na większą ilość stron w przędzalni. 

Jest to jedno z najważniejszych zadań w wa 
ce <> plan. Robotnicy to rozumieją, przytym 
fm kto wydajniej pracuje tym lepiej zarabia 
Je-st to najprostsza droga do podniesienie 
zarobków rnbotniczych. 

Tow. Najder porusza równteź ważną sp~c 
wę młodzie:ży - młodzież nie może pozostcr. 
wać w tyle w wykonaniu planu. I w tym 1;-r-, 
runku trzeba oddziaływać na TUR' i ZWM. 

Gdy przec'.hodzimy do zagadnienia walk 
ze spekulacjq - okazuje stę, że zaniedban< 
akcję kontrolną;. Obydwa komitety partyjne 
skierowcły towarzyszy do Komisji komitetów 
antydrożyżnianych. Ale jak ci towarzysze pre 
cuja? Dzielnice niezbyt dokładnie sprawdzc 
jq tch działalność. Mtejmy nadzieję, że te 
niedodqgnięcia zostaną naprawione. 

Punkt siódmy rezolucji, mówiący o walce 
obu partii z elementami WRN, PSL t WIN 
rozbijającymi jedność robotniczq , wywołuje 
dłuższe nteco rozważanta. . 

- Reakcjoniści maskuje{ się dobrze -
móvvt tow. Najder, trzeba wzmóc. czujność 
i dobrze odróźntać ludzi nieświadomych oc 
szkodliwych, świadomych WRN-ovrskich 1 

PSL-owskich rozbijaczy, których -trzeba zde· 
maskować. Mówimy o tym członlrnm nasze: 
partti. Oczyszczamy nasze szeregi partyjne 
I zgodnie z umowq powiadamiamy towarzy 
szy z PPR o każdym fakcie usunięcia z partii 
żeby człowiek nie zasługujł{cy na legityma
cję PPS_ nie mógł wkraść stę w szeregi PPF 

Tow. Wypych wtrqca: A czy zauważyli
ście tow. Najder, ie gdy zacieśnia się naszo 
współpraca - rcakr · -t po fabrykach nt.; 
ośmiela się podnieść głowy? 

- Tal<;, to prawda - mówi tow. Nojde1 
Ale istnieje szeptana propaganda. I tej szei;: 
tanej propagandzie trzeba przeciwstawić 
naszą, _głośnq i uczciwą propagandę prawdy. 

Długo jeszcze rozmawialtśmy o różnych 
sprawach i o wspólnej akcji szkoleniowej, i 
ó pracy zwtqzkowej. Nie sposób wszystkich 
tych spraw poruszyć w ramach jednego 
artykułu. 

Wrażenfa po tej rozmowie? Wydaje mi 
się że towarzysze rnajq wiele dobrej woli 
przy przezwyciężaniu trudności, że może 

m~ej mówiq o jedności działania, a więcej 
robTq. A to je~t zjawisko pozytywne 

I· T. 

PANSTWOWE ZAKŁADY 
PRZEMYSŁU DZ!EWIARSKIEGO 1 r 

(dawn. Plichal) 
tóDż, KRZEMlENlECl(IEGO 2 

ze>. lrudnią: _,.... 
wykwalifikowane szwaczki, krój· 
czy11ie I I majstra na maszyny 
osnowowe (Kettemstuhle). 

Zgłoszenia osobiste do Wydziału Perso
nalnego. ' 
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An ka 1 ją s n · omineo 
Argentyn i Af yka - rzekome ,,zhnn:e obiecane" dla h~ żołnierzy a smutna 

1 

rzeczywistość 
We Włćszerh zna jrlUJe stę j.lszr'ze k!lka o- „Potrzeba nam kilkunaslt1 .ler:l'ln!ków l pn· na Ql'UP!\ eintqrimtów posiada Wizy argentyt'l- P.t..YWAJĄCE OBSERWA TORJA METEORO· 

boww dla byłych fołnle>rzy drugleqo korpu- :z:a tym t1111le•j ~iły robrirzej -Aio\w!adrzyl rzlo sl<!e. Dl11 uzye.kunl~ takiej wizy trzeba bo- LOOICZNE. 

su i kilka rllu 1'1'.''"· „DP". \'\'brew prop11g1in· 11Pk Misji, NA Z'lpyla111P J'>PWneqn imł11ierio:f!, wiem mie~ paE11.port, a dokumentu tego wlr,k· Brytyjskie ministerstwo spraw wo1~kowyc.I: 
dz!e ilnde1'!'11w5kiPj rornz w!ęrej zdemobillzo- rn st1mie się z tymi. ktr1ryth w PrPłnrii od· ~zośc 7.ołnlr.rzy nie pr>1!~c'le. Nie poma~_aJą przekazało 11 ok.retów woiPn 11yrh srużble mt~. 
wan eh żołnierzy l tchodżr"1w zqła8 z11 •ię nri rzuclj - ten Mm er.Jonek Misji odrtPkJ: „A żarlne interwencje. Buenos Aires siei nie spie- teor6logicznej, które wyl'lł11nn po uprzedni • 
powrót do kraju. NiP pomagają szykany i qło róż nil~ lo obchodzi. Niech sil'l o was klapo . z . wyremontowaniu i dostosnw11niu c'lo nowych 

śne, a pomp11tyczne obletnil"e gen. An<lel'sa et cze Ander~. Nic chC'ecie wrrirRI': rlo Awo·rh \Vc-dlnq nhlicteń placówt!k etnlqracy.lnvch, warnnków, do różnych punktów na pólnocnyn: 

Co. domow, to rousicie czek~ć M orl.pn·~·lerlnle de· J,lerujący~h z r1imienla „Londynu", całą akcją Atlantyku. Okręty le będą sttilo przeb wać nc 
Są .i"dnafr. h1rtzie, któr7.y nie wyzwolili •ię ryzie", wyl!!zdów, qdyb, wszyscy zaiejes1row1Jni morzu celem obserwowania pradów powietrz. 

J·eszrze • P"'l ~ · · J J t J J N' d · ,, · • I nych i wiatrów. Cztery Til.7'' w dfifJI! doby n2 · " " ~an„c 'JTI"J propag;mrv. es •' 1 1r• lll\"llego, ze 110 IR,..m1 ""wl11r<'1.e'1i11 mieli olrzymai: w!1y argentyńskie, sprawa ntu 1 

i · I · t t N' dttw&ć będą one komuuikalv meteorologiczne coraz mn e;. 11 e, nif'~ e y - . ą. IP. zdają, kilk1m,1~tuosobowa grupa Oil1ychmiast urtala AIHIAb ~le, rio"n"ć nrzcz kilka lat. N11 szczę· 
· · h " " 1

• drogą radiową do centrali, kt~ra znajduje ~i~ 11 rarz"'J n1F> r. rą ~obi 0 oni io:cl11ć sprawy z te· ~i do Pol!kh•i Mi~ji R"rntriaryjnPj I ze.ie.le· s'c1e dla· 11 rhnd7ci'nv 1·ednak i ku wscieklości · 
h w Anglii, skąd w dalszvm rt'lC'Jll w t1?n Hl!! 

... go, co ie C'Zeka na ohrzyjnie„. slro~«a!il sie na priwrńt do kraju. Rnzw1ry- anrlersowrów - ilnsr zerejl'!strowanych w!"iąż spoliób nadawane hęrlą tlil c'lły śwint. Ma te 

„RAJ" W ARGENTYNIE i AFRYCE 

Aby pow,<f~ytni!Ć ludzi ciel pn'.l'rotu rlo 
kr11ju kllka ander~owskoi uriek!"' •ię rlco prz~
śladoW'!nia „zdrnków" (tj, takich, ·kt"1rz" rhr"I! 
wrodć do kra iu) t f;int11styrzn eh w·p ·ost 
kłamstw. Ob.krann lu<lziom, że wy'intlą wqzy• 
scy do kra3ow portzwrotn1knw •rh, że dn~t;rn~ 
t'l.m ziemię, pracę, rhll"h „ '\'v'Nlług •łiiw ;,n
del'0owqk1r h ofirPrriw, nfl Ur<hrinź.r:6w r<ze Fil 
z otwartymi ręknmi rl'lły śwJRt. l,11dz!e 
dali .ię OHllki\1. Zdr->zorientowani, por.bnwie·tii 
pra•vd7iwyrh w1adornriśr! „ życiu w k1aj11, o 
kt rym bnn'kr11ci sanacyjni opo"A•iadali im nili· 
bardz1e1 mnkahryrme hfslorte - post.a1lowiii 
niektorzy wyemtqrow11ć. 

Tymrza~Pm gen. AndP.rs I ,fl'qo przyjade!P, 
2aopatrzyw~zy ~ię przm:r>rnif' w Więk.~ze ilo
ści „ka•ztanńw" odjerhRli do Anglii. Oh1111a-
11ieni przez nirh l11d7.in ni" zn~tali jPd1111k pri
!bawiPni „opieki", Ofirernwie łącrnikriwi 
dtiał11ll na•!Rl. Okil?.Rłn ~ię jl"dnak, że żaden 
kraj nie chr przyjąć emlnrantów. Woher, 
tego, pozo~tałv tylko dwie możliwości: Alry
\:a i Argentyna. 

I 

OBIETNICE BEZ POKRYCIA 

N<t wyjazd do Afryki zgłosiło się iuż swe
go cia~11 około 600 b. żomicrzy. Działająca 
We WloszPrh MiRja Połudntowo-Afrvlrnń~'lcn 
dotąr1 jeOTiilk ZiltCjl'~[TOWfllit ZflledWiO. H)O ('I· 

aćh , Zarejf'~trowAni nie mają jf'<1Tlak jc~Zf'Z" 
lawa zam!cs7.kani11 w Unii. Urlar1z;1 si'l oni 

G" Pretorii i lu p17cprnwad1.ona hędt.ie ostn• 
!eczna sclr.kr1a. W ;i:ndn m wypadku nie bę
'.!,ą vp115zrz\'ni rlo J\ fryk! intoli!:JE!tlci I :rolnlry. 

zą -

rr,ronie w~ród otum1U1ionvrh potęquje 11ię. D1.I~ topnlel"· Cnraz więcej czeka jui nie na trnn· orrroinnEI znnczenle zArńwnn r!la kom11nikacj 
wzleq1qą 11ię już ątn~y w nfinz 01rh „DP": „An- sporly do Argehtyny, ale na trnnsporty clo nkrętowej jak i ćlla samololowej. albowierr 
rlers na-s okłamiił". Nie wolno jedm1k s!iiw Ojc-,yzny. przew!dywanit> pogndy oparte hęd7ie n11 fak. 

lyr.h wypnwiad;i.ć zhyl qłn~nri. G:n1i hrrwi~m Ci, ktchzy wrar.ają, SI'! zadowoleni, ie! wyr· t.1'.cznych dłlnyc:h zaobserwowanyrh na dale. 
k~rll 7" strnnv „wlitrł?: .anrirorSl'JWs\drh". Nie 1. . h . . ś J h Nie · rpl' I kich oceanach. 
l<>den 01c1ll\.n11tnnl, ktnri' rtłn~no W\ rat~! -wn- w~ 1 ~tę '!.. n nzow emigr ry ~yc ' tie .„1

• Pierwsza ekipa okrętów meteorologkzn •et 
je rozq0ryr·zenif', zqnił 7n mu ·11m1 \"łoskich :''le czek:i..1ą 0111 na prasę kraio:-rą .. Zroz~tn:~ll opu~zC'zająca w tym tygod111u Wielka Brvta. 
wi zien lub w kArr<>1ach li Korpu~11. ltl.l, qdztE' ich miejsce. Cieszą się. osiągn.ę.-1.a· nlę jest dopiero zaczątkiem m!ędz n~rodow~· 

mi kra j11 i "1ierz1i1 7e prz rdadtą s.1 e 01rzvzn e fiol mateorologlcznei. któr11 będzie r zsiam· 
i będą pr.~rnWAr' w1 az 1 całvm nAtodeln mtd na wszystkich oceanach, ti ?:adaniem jej bt';· W OCŻEK'!WA. lU NA '17.Y 

Beznad·~·einie przerlst 11 wi;i •le ),ikr.<:> ~pm- l1'1tt1nł0Wahiem jej wlelko~tl. r\zie prz)"c:zvnienle się do zwiększl"nia bezp1e-
. Z. Lucltóck/ czeństwa żi'glugi morskiej I nowietrmej. 

•va ~mi~:a;~: ~o, .4.r~~IP1.;;}~.:e..::.~~le::l~!c:;z~-..... _ ..... ___ ..... ..,,.. ..... ---------....,,,..,.-,_,,,,,........,...;;.....;.. ___________ .,.. 

o M s ' Urorzyslości 8011-lcrla J\1oR~wy hiirlt1 ~la- j Przerlsmak IPgo, M hęrlzie w r?a~1!' lltt'J· \ Znacwa. z~ść lej wystaw~ poświęco:i1 
nowie nip tylko pr7eqląrt jr j rn~wci jn w ciagn czystośri w Mn kwle pokaz?:rie, sl~nowi m!ę· je!'t roz.woiowi 11:1oskwy 7.a czasow .rządo~ 
~tu leci, ale 1·c'>wmeż wsp11nialą rewię dorobku I dzy innymi wvstawa w Leningradzie, pośw:ę· radzieckich .. Widzimy Moskwę w czasie ~01 
wszystkich J11rlów z v\ą7lrn Rad1.ieckle9o. eona 800-leriu Moskwy. Na wystawie, która ny dom<1we3, w okresie odhudowy, w lat'!d 

I-tlslotycy i krnn1kar1e mtallll, że pierw- midci się w gmachu P11blicznej Biblioteki im. stalinowskkh JYięciolatek, w okr~sie astat.me; 
sza wzmianka u Moskwie ukawła się w sta- Sallykowa-Stc7edrina, pokazano kroniki-uni- wojny. Widzimy również wizję Moskwy ju· 
rych kro1nikach ruskich w dnill 4 kW:ietn!a katy, w których 'jest mowa o Moskwle1 pierw trzejszej. 
1147 rok.u. Lecz powstanie rteczywiste same- Szi'! drllkowane ksląik.i, rzadkie llllnialury, ry· Jak przygotowttje się sama Moskwa d<1 
go osiedla nad rzeką Moskwą gubi się w po- sunki, planw sttcrej Moskwy. Cylde obrazów s'Wego 800-Jecia? 
mroce dzlejów. Właściwa jer111111k data budo- i rysunków ukazują swój ro1;wój starożytnej Pr'llld kilku clnian:tl w Mo~kwie odbyły siE 
wy ośrod'ka wa1ow11eqo - Kremlu, założone- Moskwy od czasów najdnvroiejszych poprzez :teb,ranla, poświęcone lej sprawie. W czasie 
".o przez ksi„rln AU~d111s'kf Pqn, .JntZr'fl. o bolgo- panowanie Tw11.na Groźne~o, 'Plvl'ra Wielkie· " " z h ' I ł · tych zebrań sekretarze partyjnyrh organizacj! 11tkłt'fJO, wnl;r\i kfńrqJn ro~wi111;!0 ~1"1 miasto, qi:i ~ltl. "g1~1m11clmno otjac,wo mllter a ow, 
p11yrrndn 11a tfalPl'i 1 wrześnln 1147 loktl. A r.1iarnktNy1.ttJflcych Mo~k.wę w wieku XVIII l dyrektorzy po117.czegńlnych przE<dsięhior5t'łi 
rh1ln 7.1. '. ln. w1qinninlvmi 111r1rr.v tośrlf\lrtt I , IX, ro1.wńj ha11<lh1 i ok.rr->s pow11iawl\nia składali sprawozdania z przygntowl!ń ludno· 
~1n!lr11 z.w1.vk11 Rarlziecki!!Uo rn'.lpocznie 9 stu w tym mieście warstwy przemysłowego pro- ~cl do obchodu 800-lecla. 'Wielki entuzjaw: 
lnr!e ~weu11 lstnlPnin. lotilrlal.\1. towarzyszy tym J:ll"iygotowaniom. Ludc.ość 

prncująca w MQskwie przygotowuje się do ob 

a roczni a i ghetta 
chodu BOO·lecla pl"Zede wszystkim wzmożo:ia 
wyda ltJością pracy na rzecz panstwa i sp:::· 
l!~tień5twa. ~ t 

vViP)e owoców trudu Moskwiczan nnf ~ '· 
ne Z08 ie na wielkie; wy; fol\\ ie, orrJanizo· 

~t,\\'nli 111 ltWilln jlli: flh• ttn liirl1.kir'. d1,i,l!r1l'~Y IC!hnlnirzyrh. l'rlr!ll nrga11irnrjl hyl 
CmP·1~;i i tvrl11 ""I i 1ni11i .ł się ·i Alf!! 8iq cl.1• q11·1w11[i'! ~1tlit1łnt 11·, rllll t'li !111 miPrklt•j, l1i1-

„wyF.ii•dJa,nln" 'lflRl<tl'I hJl]nnM· ttholl-0. nle'f.orlen wnneJ w zwiip.1rn z ROO·lt dPm, J\ o~luew k1( 
lnWnJlll, r11t!Jitą i nicznprycn1WA1Hj do o~ill- )1r'Wtl.~lt-ihlt1 1MIWll !łlZł.lllly !owe przygotOW01 11 

'" 7tt1flill uł11dlt I tlmt1.1 t:t,c>krtll ~wt11 kn ,\t>n1: ,,I'. ~." ~ 111ac:t1! 1111w11JI, Ćfily tJk1eą 
l I 1 Gr1fT1111z<' r111 i1lar11i nie fll<HJll n11 d 1r,v1" •lniPnin or~Jilllil·'l' li ZllilC'Zony by! <1kcj111111 
I cz'111 w Ir d[1111y1 h si 'fl•lill rlr.lo8lfll )( ly~it.; lr,1jlrnwyml W u•lu h11tn1JWn11in f.H<Hl11';rif, 
r). 2ti wo, 51 ll1ł•!Jln, ~e nl!fdY nie hątilll' l'1ara n1q, 111zncyj11n nlpzwvki1• t1udtrn w wn-

r1111kal'.'l1, [Ilfy pt11J11w11! !Jli'irl, ffJ!ali11, n•'t !'Jllfl
kn11r ,\ glncltl p11ni:i:r11in I 11otw11tnn~ri h.•(ln ż '• <'Iii, terrn1, i 7.rorntnl1\lti W warunknrh nhetł.i 
( I ł!. Wp;lu11ui11ry slq Ni1•tnr'nm i'"11 parltnlko· eł 1nornlizn1·j11. /\limtJ tri t11t'h !'nZrti~ł lę I ohej 
''

1
" 9k1t1p1il 01l11i l'ZllWnll n1111 Ur7orzywislnie- fllnWflł prłlWIO W ·tysfldl'> l.iht ykJ

1 
~l!Ojdll.ffln: 

J'1 rn nieą11rlkir>nn pl111111 wvni~·1.tz nla htdnci- Riq 1111 ft>1nnin qholl.i. 
,,rj, Zfl •rln zyr<ie, i11kif' Im Nil'mry ofil'TO· A jt rlfHit'ZI nie l'!l'kn Clielił"JWA Mlwnrzyla 
łl •Ji <p •"U<di ~le mnrrlPrrom MfndĆ>W. 0'liQ· knntt )H'j~ „1>ri!\i1Wdl1ii. 'fil \ ~zl'Jk11 f'f'lH(, 

kl ich w pół!•tllt ro~ł1f li zhiJ ofiar, rosl11 ,J rlyn!I' 1 ·itr.wa, 11t1łyl11 z 11ltiWHk11 t11na
llo'ć w ~l"dtr;ttych c1o k1'.!!1'1At f1Mln:Wyth. Ni" nt'tllc::JR rrtiWRrltiłl'! yąlk rMttyml m!!lnd!lmi, 
p~zyp·t~Zl"Z'ltl, ie w ·11ll z lik vt1fo.r<J11 gh!!th 1 11" iAkłP. pczwn1aly Wl!t1111kl trli~ltnwe. Wylu 'L 

CH11 t~kze zglnq - st~IJ się bowl~m 111r'po- 11!1 hri11le w "l"'' 'i': wvenk'l prt'idllktJ!I h ły 
trzebtJ.i. !11'Ąjld riłodn v~. kt6r11 1'J Ji;iy wl~l"' t l~r.y ' "' "' I r<'.lł'intnlkr'>w, NAJl'lh'\rT1lt1\•{ I nttjll!f1 i gln1>JJ z 

ód Jl.JAO rM.!tt n" tereml'J ł6cl:zkier;o gil tt11 lfł rlu l11b \' kof1'1•Jr11th g11zow rh w pierw ...:ych 
pN1Có~1rał't p•'ićh#il111'1"1 l)!g'lfiitlłć.j11 op ru, zór· l11f11,th t>ll:tlfl~ ji. 
g3.fli~"l'~·•fl'1 pr'fr rnfłrfWOJ~J'lnyth !i"WJtp•A •rh W f~j 8 fi1FH'jl •łl"r!'l!'ft 1(l4 1nk11 ł ;ąk_tJa 

Il'• lt11'j mq• ywkł. Lewirnwa organlzarl!!. 1111· 1111 jubli tł z etnlir:y wlr>1e 11owyrh ąAhtnk.6'" 
lyfaszystowska hyla ol'amotniona. Jedyną jPJ )H11-ctt1'1crji. Jyln kłnw ki fttbry.kl lyłonto-•H 
brnttiq hVlti 111JWo!ywanie tło Ukrywania "ltt• 8'f.)'K\1ją 11tlWo f!Ałllnki pnplc tll ńw, jAk rp 
t111 n st11wlu11!n się na punkl;r 1horne. Ostat- „Onnt Mn~kwy", 

11 
1o kw11." lt<l. l'r'I'. myo 

nie rnzpor!qrl7;enle n k t~e limłerci dla kal:· 11tklar8ki przygotowuj NZornn wy• i:1ńw krv 
di:go Zydu, napołknnego na ttl!cach ghetla po itt1low~th z nllpl. m „ROCl·leti Moskwy· 
:10 wrrnlinlo, prhnqło re~Ztkl grup tlo lila· 
wlc,nia 8iq. Los ich je t nl\m w lY'!tkim zMny. Zek lady p!!rfum ryin z~ktt !IJ nowe opllko 
Zqinc:li !!pa leni, Zt\lnl'Ot •ni, zamorzeni rrtorl"m 11nl11 dla . ~wol~h wyroh•1w. Onrprlnlry mo· 
i chorohami -:-" zgh1ęli zamotd<iwe.ni prtf!z ~ktew!lcy rowilllPt. nie po oel1tjQ v tyle, rirzy· 
~i1>1pRC'~y hitlrrnw~ktrh. M11l1t gartlłke, ktńr11 ryotowując l ~akie.dając na BOO·lecle nowe o· 

1H1.„hłR pif"f<.lą 11hoi/1w hltlrtnw11kich i tó· 1 nmrly l 11kwrry. 
r:~l11 rlo Po.Is i. w wl~k~toM'l &W~I. stanęłll ~ Rńw11ł@z świat Muki przedstawi 11 '1'6j do· 
ezer\"fl r.h n1g11n!r.l\rjf rtibotnl.ciy h i d@mok111 rflb~k M orgnnlznwanel wysla vie. Akademie 
tyr.znyc:h, h ' y.talka i ttJgi~m hidtko!i~l - Natik ZS!SR przygotl'Jwu le materiały które 
t. fMr& 12:n11!m, pl'lm clć 1\'l~r'zt'łttolt1t ~m!Mt ty . . · . _ '. 
~l'-t n1ew1i1 ńil'l !YJ!llótdo e.nyr:h ludi!. I przeds.tawią ró~óJ .naltk1 t~dt!ecki.e.J Orga· 

" y • nizowany Je1'lt ro·wmez &pec11tlny dział. po-
M, C11ęc/n~kl ~wl eony prllc()n'l naukowym o hHorli Mo· 

hdy wl~ti!l~ O wl~r.lrńla, ~kw • . FI. Bwnf z . 

- Najmoc•nieJ orz ptra• zam ~ 'PO' •ie· 
14 dtiał ntz..·bj z, 'Pó ni mi-etku. 

- Pan nińi\ i no nten'l.i~c:lku? - 2-M>Y· 
tal Q11 l~ równie.z 1'.IC> niemiecku. 

J1~,q·cl! fołnlerz.y t W'.l'"Zll na dro~ , 
1'!ró'l 'tt-dZts;cą ·do Jat11ny. Droga. b~ ła 011· 

·t . 

Po pro~t11 CllJł, że pręid!ko trałi oo Ja· 
ni.nv {)t'lti:1;i1ka Hel ne. wróci wtedy do 
Aten i [rcrlti"' po vsz~r tkim„. Z1Miżaj,ący 
tie kom~ć, kre fo,go JJl'Z·ei:.YĆ, naipa.wal 
:?:o <lt.iw·nym na"'•troiem. 

Ody Grecy zibyt dlu~o ch11 ~rai.i @lę w 
hrzilkttch. 011ell z~ 1c1w11„t tradć c1erPli
wosc. 

- Jedb11y dale;\. ' y tcih&rZ>e! ~ krzy
czał. - 011i j i•ż da ~'110 <rd1eciell r 

Gdy Grecy nie zwracali na niego uwa
gi, e1•ted lit' tYt1i:lł ~f>i~ \ 0Ć 1'13 f!DWO. 

Ni! skn:vtrn""ni11 drt't9; i\. 'Poiblii;u Do· 
liM'J'.I' cie.żtiró"'ka Filę ;;.,trn•ma:la . .i''a sz·o 
się wyt'\,•<irz.,,l ~i~ Zi'l tor. \\ '-.z:ntiko zimie 
sza to si19 razem, żoh1ierze, cie•żrtrów ki, 
muh„ oboio1 ·p„. Ofic · ró'" nil• byiło na 
lekHStWó i nik't 111<> mv•sht! Q tym. CG 
nale~v robić, ab ' ,yri~szc1e za'Oro,,1 adzić 
jaki ·taki nona.cl k. Mały Grek po zedł 
do" 1edzieć ~iP. kii;.c;y można będzie •-e
C.b.al .faJei. Dłu>'!o nie wracał. Zniec.ieroh 

/ 

- ()" ~z('1tn On t>ó~Vtll<la. - w~kll'Z'llł 
118 mall"Y.O QrH11, - że- pat1 zartni~rza 
jechać dio J 1.H'liny. 

I - Tak je~t - od•po' iP1faiJl Qu"ll. ~ 
Czy t<0 l)r:rn da, !e fam i;.a Niemcy? 

- Tak. P1-Zjiń1.dwniei ta1k wsiz~· C~' rr16 
wt'~". ikt nit> ch•e Hć narftrzfJd, bo jak 
twi~r!'.lza. l m('v jut' w J al'lini 

Skad ~ ·1ttc'l10mofoi? 

w1o·n .' Qudl zła ził z cl,•żaró\vki 
db nobli ki ·lfo lask11. 

Sami nie \1'iedzą. Mówia,, u tak 
i p0szedł jeflt, 

(My '' 1·óc1!, z;obacz~ l, .~ m.1!y CrrE.'k 
o;:;roJ111tiie zde11erwo\\·any szuka g(J wszę
dzie. 

- lng!ii!J„. lnzli7..I!„. - iawioł(!ł i !a
man~ fra.ncttZiC7.Y:rna z ciał '·.~krz.•ki· 
"ać: - Ni rnc.y! J nina„. Nieme r! 
J;inil'Ja!„. 

o do dla•bla to "' '~. "Hko m11 Z•na
cZTl~? () cn"'l'i'J til p;i1~11za .• i efa: Choc1.~ż 
hV' j•.(!no aMiei"ki„ słó, rko? 

......:. 1~if'm,:-y.„ .la111na.„ - 'Ci·a, 1ż .Po~·t. -
17.al milłj, lrre'k. 

;iglf':: znikł fl 011cH ~" dalnz~ rn ciai:-:u 
ob<>r.n1 nw:vł >-.:;em· hezladu i cha o. u. 
ta1rnJac,•~o do(J.koła. Wkrótce rek oo
\\ rAcil. Przypr"o,1·ac1.zil z sobą ~·1,;ck1e
gti, brodat ~{) ioł·nie··:.a, :podobnego do 
Chr i.:itu:.a. Miał zóH.e naramienniki ka
nr.aLa. 

\ t:t~i spo ólb brafl1i tam Ni~mcy? 
Ntf' •'iem. Wiem n lko to, oo ~z. • 

scy gadafm„ 

- DCJleko ]\•fiz.cze <lo J;;inh1y? 
tC1°l QueM. 

- J ilbi :.todzin Jazdy. 
- nzle'ku.!1", parnt. Pói,die na pi~chotc. 

Pros z.i> Zi.'l;n:d;ić. ciz: to ma1tł1si'w~ p<'d· 
dr.ie ze .mna. czv nie? 

Brorli\t~' Or~·1' za1J} tal malłf<l On~i<a 
C"' • :t~chc.- t(lw;:it·zy ·~~ lniliMi u<laja,· 

t>11111 j!;t na niPchote do Janiny. \:Vted • 
1111d.c Orek z;t'I'rtał. czy na'Prawdoę w Ja 
ninie znwirlują l'li 1 ~, Niemcy, Brodaty od
powiedzia). iż; nif' Wie1·z~· w t(), Zireoitą 
'lam po~hrno1• il iść z Inwllzi do Ja1ninj" 

- No cóż') Raz kożile- smierć! -
rzekł mały Grek. - Pó-;i'db i ja z wami. 

Z trn:d~m J~rzedarh się :P'l"'Zez etł.oczc
ne cięzai-ó~·~! wozy, girupy ge.stykulu-

Qu .:11 nn:1•tJ\1,zcz ł, t ~r.ntkJ!a. i.'}:i"~ 
autó, rt~wet w 'rypal'l'ku. o ile Janina 
zele-ta je 1t Pfl(lt Nle•mcó,„·, Ale .fa·d>1ei, 
.ma. ~·1t1Y nie było 1dd~ć. Nie b.'łO l'\1.
d~" ró,vti!-et -11ni ż:ó.h1ierzy ani inułó •. 
t~u~ll zaczynsl rien·z.rć, te 'iem~:r i~to 
tnl~ ·a ju1i "' Jainiriit!". 

- Cty ;jesz-cz d!'ll ko? - co chwil.'.! 
111·hrtł 1H001:1.t.e·~n • f'{')\3, ~b-szat ta\ ;;u 
t am· od'l'!owit'<lż. 

- NIP .. i~Mim kil li1etró •. 
MIMM dr \rnl\lln.r ~hm z nJ-oiser11 

,.el udziesty drµ1rri k1lometr1
'. '.:luell kro

czył tu -on d;de, za nir11 "li hródafy z 
t'l'tlil.~Y'l'l'I. ci11.!tloe ~'Oz111a~ ·ia;Tei,c mi,~1ctzy so
b01. 

- Trnflmy 'J'Jrnd '' ic'h ła'J'IY· - s.k:u 
:tł s1ę rrwły 01'ek. ' y};.rz'.l·,,·Jają·c t:;ito
ś11i~ twarz. na kt6ri11, Qnell 11ie m ił pa-
trzeć nez śm1ed11u. . 

- Si:Pra' '5' naisz sr1· iMornie :pod psem 
- Ml'Powiedzi!łł hirodatv Cirek. - Ale 
czy to me W$7>1'tko i~d.;10? 

- Po cóż tam idz101m<) - ci .1~nał da 
leJ maty. 

- Co do mnie, to , 1ie111 po co idę .. fo
sz,e b~·ć tta}bliżeJ domu. Ale 1 o jakiego 
diabła włazi w P&la•p1kę ln~··Uzi? 

- To ekońe2ony "·ariat. Wrobraź so 
bie, że 1u Piecho·~e, idzie aż z Valony! 
Mo~hby mnie zabić. a fa h-m się ni~ oct 
\Vafył na takie szale-n two. 

(D. c. nJ 
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czą sie wakacj n cyzfa. • 
Kończy •l nan wypoczynek. Za kilka dni 

wrócq o.tafnl nasi koledzy, z dolin I lasów . z 
pięknych Ziem Odzysltanych, wr6cq wypo-1 a 
częci, aby stanąć do pracy w f.<?btykach 
ł ~ołaeh, w mlasta>ch I wsiach. Wrócą z no ię j dno lity front młodzie· I 

1esn1a • 

wym zapa•em energli 1 sny. 
Wt."Zasy nasze, zorganizowane p1zez ZWM 

były dobrą szkołą dla w1zy!!łkich uczestników 
obo116w. Wytworzyło się w no•, aktywistach 
po=ucia l1W11.J!o5ci i dyscypliny organlza
c:yj.ne, nau~ll6my :rię cenić życle %biorowe. 
Pokazały nam weza~y. lak wiele mofna 
'W9J>6lnle dok„noć. A p.rzytym przakonallimy 
alę o wartości kult11rqlnej rm:rywkł. Nauczy
liśmy Il ę wielu pięknych piosenek r wielu 
pięknych wierny. Po'1tQli8my p!tkno Ziom 
Odzyak'ariyeh i pokocha'llśmy ta ziemie od
włe~'-e pol::kłe. Wielu z Jlas pozo1tało na 
ty h ziemiach, aby je wspólnie z milio11ami 
oatadłych !ut tam rodaków budow.lłć· 

NauezyJfśmy 1ię wiele na '''c:>:asach 
Wlelu % na1 wyrótnlło aię, wielu pójdzie do 
ro2111oltycfl 1uół organhocyjnych 1 z.<:iwodo

ch. I nikt :r nas nie zapomni tych dwóch 
tygodni spędzonych w bratnim kręgu kola· 
-ąów, śpiewu, marazów, pr.acy i ·wycieczek. 

W.G. (Gór.a) 

z 

Nalural ym dla mlodzieży jPst dążenie ku awanqardą ideowej i or9anicznej jedności pol ków <~rganizacji OM TUR i Z~M. ~ rl_~chu 
jedności. Stąd wniosek, ze organizacje mia- !ikiej klasy robotniczej, jedności całej mło- Jedno!J_tego frontu. klasy rohotntczeJ 1. SOJU5Zll 

dziezy roholniczej powinny raczej wyprze- dzieży polskiej, jedności Narodu Polskiego .. " rob9tn~no~chlopsk1ego, ~. d_uc~u wzai~mnego 
<izać ~lar~ze pokolenie w realizacji jedno li- ;:>zlarhelne cele i zaszczytne ambicje, w za.ufania 1 stal ego zact~smama. _wspo!~ra~y 
lego frontu, a już tym h11rdziej nie powinny kt<irych daje siG sły5zeć rzeczvwisty głos -pol- między obu organizaCJa~1 mlo?zte7;owymt . U
pozostawni: w ty!A pozn partiami rnhotnic1y- skiej młodzieży, godnej na zych czasów. !atw1 to prz_e~rowadz~me wsl?oln:i. n!en~Y~}'. 
mJ. Komuż jest łatwi0i. niz nam - mln 'pi.y, My - ZWM-owcy z ł.odzi, z oqromnym za 1~eolog1cir~eJ 1 orgamzacy.JneJ. wsrod uc_z - 1 
ZWM-owej i O'vf TUR-owej - w im•ę wsp1il- dowoleniem witamy opubliko\'.any wspólny się mlo~ziezy, oraz z~alt'zanie rc~kcy1nych 
nych niewątpliwie rnlow - wylnlywać po- 'komunikat Zarząćt4VGlównego ZWM i Komi- koncepc11 społecznych 1 wychowawc~y('h. . 
nud poziomy ctotychczdsowych przeqrodek o1- tetu Centralnego OM TUR odnośnie uzgod- U~owa przyczyn_i si41 do _zmo b1hzow> 1:•a 
[:ldnizacyjnych. W czyich szeregach wi~. siy nienia urnowy o w:półprncy. Jest to rzeczy- m!odztezy dla wzm?zonego udziału w orlbuao• 
hudzić się może zapał dla realizowanego przn~ . wiście doniosła decyzja. Dokonany został po- wie kra•u, "!' reahzaCJt P_lanu T~zylet~Jego 
nas wielkiego dzieła przebudowy spolerznej? ważny krok naprzód ·w ideologicznym i or- przez . wspo~ne prowadzeme ak~JI. Wysci!łU 

Idea zjednoczenia brntnich organizacji rze- ganizacyjnym zbliżeniu bralnich organizacji, Pracy i wspolną walkę o podnies1en!e wyrla 1· 

czvwiścle nas nurl.ujf'. Znalazło to wyraz w, który przysporzy sił młod1iei:y, klasie robot- n?ści pracy .. To sa!'1o do.tyczy ws~o~pracy vr 
uchwale odbytej nirdawno w Poznaniu wspól . niczej i naszemu Państwu Ludowemu. kierunku z_~1ększe~1~ udziału mł?dz1~zy w ~ra 
ncj narndy ak.tywu ZWM-u i OM TUR-u. I Dokonany został krok, który przyczyni si41 cach sekc31 ~łodz1ezowycb, Zw1~zkow Za.".' o_· 
Mlodzie:i; poznuńska stwierdza m. in„ że mię- do ostatecznego usunięcia wpływów wstecz.- do:''YC!l, . Związku Samop?~ocv Chłop~l 1c1r 
dz1 hratnimi orlJanizacjami młodzieży nie ma niclwa i wstecznych ideolol]ii na młodzież, społdzielm, sportu, ORMO 1 innych slowarzy• 
zasarlniczych różnic. „Nie nosząc na nasz .:h klóry wpłynie decydująco na zwiększenie szeń społecznych. . . 
młodych barknrh - czytt1my dalej w uchwctle wkładu mloclego pokolenia w budow41 Polski Zainicjowane przez obie bratn~e organi:a· 
- złych tradycji rozbicia ruchu rohotniczeqo Ludowej, Pobki sprawiedliwości społecznej. cje periodyczne wspólne zebrama zarządow 

v.aśni, sporów i sek.ciMslwa, możemy być. Niewc1tpliwie urnowe\ przyczyni się jes?;cze ZWM i i;.omitetów OM TUR na wszystkich 
chcemy i'- będziemy w niedalekiej przyszłości bardziej do odpowiedniego wychowania człon szczeblach organizacyjnych, zwoływanie wspó! 

z·a dar 
nych, ·szerokich narad aklvwi'lw oraz wsp61· 
nych zebrań kół obu or~a1m<J '" ji, organizowa• owa nie wspólnych kursów i 7!,ńl '1Światowyrh, 

/H'spontnlenla z Bułgarii/ 
dyskusji ideowych, wspńlnyr-h wyRtąpiE>ń i ;m 
prez itp. w celu wzajemne~1n zhh·i1mi11 i wsp61 
nej wnlki, 1arieśnią je"Szr.ze biudziej fE>rlnoli Y 
front młodzieżowy. Do l3ulrr~•i1 \ yjPcl >ili~niy !l-qn l!pr11. N,1-

za Brygad~ Pr11ry lir7ącft 411 o ńb !lkł,1dnl11 
1E: z przPd~t11wirl li organl:r:drji mlndzieżo· 

·eh. W &kład hrygady wchodzili mtodzi stu· 
denci i chłopi, robotnicy i pracownicy umy-
11łowi. 

. Do Sorii ~rtybyliśmy po Stein dniowej, 
1 C'leki\W(ll porlrozy przez Czerhy, Wl;l)!"y i ,Ju· 
\ p: IAwlr, Na i<ltJ•i! powiali li· p1z11lf111-
f riele wlarlt, ołnnkowle PMelstw R. P. z po-

!'}Pn1 ('lh. Z.A1ew kim 11a czele, orar. !lumy tnln
dzieży. r zyjqcie hyło dop1awdy sndeczn~. 
Cał11 !IA~M ąrupA hyłl! U·drl<nrowan11 kwi11l.łlnl 
'W l1M7.\ rh hnrwach ni1t11tlowych. Okrt.yk•>m 
na .r~est" p1z ·jlli.ni pnlsko-hułuarsldn\ nie hyło 
konr.11 ll!'lfroj serdC!cznoścl poglqb\lo jc~n7.e 
pr- Jr;r.1e w rlomu Ce1 tralnego Komllel.u Mło
clz't>iv TJomnk1fttycznej Bułgarii. 

Nr1 rtrug\ dzień priystąpill~m ' do pr r.y. 
Prarri Rliś11w przy budowle llnii kolejowej 
Pernlk - Wołv.fak - Divołino, A prttrow1:1f 
trz,.,b;1 h •lo dobrze. Wyknp11ć I wywieźć w11-
gonlkami !l mctr,;w szpsr.lnnnyrh ziemi, to nie 
by! cni Pok•1uliśmy ferlnt.łk, 7.e umiemy prR· 
co' 11ć • .Tut piPrw u•cro d~a w knnRli~my l:lli 
orccent nnrm" u1jm11Jąr. rlTt1nie ml j11r zn de 
1ega.cj4 11lb1u\~k . PMtAnr:iwi\lśmy, :ił" w przy· 
;zła el mu~imy h:c rii<>1ws1. „KnnhirenriR" 
;,yła nie byle lttk".-N11 JPd11 m nrlrinku w~pńl
nie u nami pratowaly deh1qac.1e mlor!T.ia.ty r11• 
dzi kie1. jugo ł w!Ariskiej, fr11nru~ki f, Wf(!· 

skie1, ~t.w11jr!!r~klej, 11lbań. klPf I hu!n1uskl j. 
'.{atda 1 n1ch plonęł11 amllicJ11 · dohyrla nnnro· 
dy przechodniej. A n 1~irorta hy!(l w11rt11 wy-
1.iłku - b 1ł to bow1em szlt1ndar G. )) m'tro-
1t4, woc:fza ludu hułga• ki1>gn. 11 1·l11 sno.'ć 

t
o~ła t re:nna nl\!'ftodę zdohyr grupa, klor!! 
dni pod nl\Cl o.14g:i1ila pJerwsz.., ml J~r". 

ie łat• o było FJMC'OW!lĆ, llZl"Zeg6łn11!, ~(' UOll· 
l.y dochodziły do 2 ~tnpni, a ro!udniowcy 
ma sili „1ę łażnię" łatwiej. Zdobyliśmy szt11n · 
dar 1sdn11k m • -- nrup11 poleka. 

Nie prz~ż tr1y, nfo pr t!l! ~1<'!di"m rlnl pm
-cowallśmy najl piej, wykcnu/ąc po lli8 pro· 

. i:ent narmy. 
Z uci:uc1 m u awd;!WE?J dumy, ze dobrze: 

repr~zentujemy Polsk 'ta granlc:11, prz·•1mo· 
&li tny sztandar z rąk am go ,aorg1J Dy• 

mitro '!I. 

z 
W Sw1euudo 1·! /Zclroiti wszyscy dd~ w 

>Uperlatywach mówl111 " ZW !-owcach. :; dni 
bowiem, dosł o w11ie tałP tarot\?' jsrn uzd ro wl~ko 
~piera!f'.l 1woje ~rtnieni-e M prnr.y ZW1 'l· 
~wców. 

Tak zło:t:: ło ~IP, l')nwiem, te g<ly !)tacujdcy 
w uzdrowi ku • '11!1ncy, ·wysłani z.-,•tali ci·i 
.Vaterlandu", Z'vV 1·nw,..v zobowia~<1li ~ie do 
ti :::kich t .td6w, dopóki • pplscy rohotnfry ni 
iaJ~lJ eh m1ejsc11. esi lfoledzy, którzy t11m 
itypoc:zyw"-h na oboziP - ;io;akasł!ll rąkawy i 
~1 li się dn pracy. Uzdro v1.ko, ktore go· 
kiło 'delu praruiących, często rho1yrh i re
tom alescentów, musiało przeciez funkcjono
._.ać normalnie' 

K lkudzies!i;,c!u z'v •!-i:p~·c6w ):>!'!cowe.ł ' 
trzy dni od rana do wie.czara doskrwn1e w 

'\Vrc;cir.nio In na~lqpi!o pnrlcz.is F Jiv lu Rnl!J..iric;. Mi innymi hyh'my w v\'cirni„, 
Mlodzieżo\\ l'!J'J w l'Nnik. W ramat.:h pro gm· gdzie onląd,1li 'my pom111 Wl11rlysł11wa War
mu arty tyc:1.rwgo fe~tlvalu, wystąpłllśmy i neńczyka, Tirmov, skąd otrzym11!Jśmy wspa
my. Szczególnym powodzeniem cle zył się niały a lhum, oraz Sorię. 
nasz Krakowiak. (Nie było co prawda z nami Wyjeżdżaliśmy z Bułgarii z prawdziwym 
dziewC7ąt, ale trzeba hylo widzieć, jak uro- żalem . .Tesleśmy jednak dumni zo.. swych osią
czo wygląrlali kol. W. z Łocl:d, czy kol. K. ze gnlęć. W klapach wielu z nas widnieje złota 
Slą kil w slrojnch IH<1knwlanek gwiazda z wizerunl ipm Dymilrowa. Tn odzna-

1 ńwme:r. na polu . po1iow m marny r!o L · ~rn .,udćin1'kn'". Gdy zuhat.:zycie ZWM-owca 
nqfowanio ~zeren ~ukccsów, oZl'l.C!f''>lnie w 11ił lub OM TUR·!1w<:a z tą od:rnuką na ulicach 
rP. no·in1'i i ~iatkńwr:c, Vv koszykówce, ply- Wm-;.zewy, Lodzi, czy K11tnwic wiedzcie, że to 
wrniu i hnk~ic znit:liśmy d111~1ie miej11c:r>. Przy jc>den z tych, którzy (może to i1ictil.rlniP ~11me 
wlcilllimy z MobtJ 57. mg 1i,1~1rt'Jrl sportnwyr:h. I mu i;ię chw11llf" ale to prawda) zll gnrnicq do-

Po z11końc1.Pł1ill fHt1ry (ukońrzyliśmy 3 rlni brze rozsławili imię Polski. 
priori wyznac:r.onym terminem) zwicdzill~my Rysuml Wodnicki 
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ląźha - htórą trzeba przeczątaćt 

,,Malka•• kiego 
Gdy ttyt11m dzl~ "P" r11z 1~n1gl „Matkę", po- I nowi w walre, z1ozumiała irle11 I ~wą miłość 

dzlwl6jąc: Wlłl\1filiiał11 po. tać p,..[agli Niłowny matcz •1111 pntrflfila przelać: nn io-wl\rzyszy wal: 
Wlaeow~j, pnypomin~Ją ml się slow11 jedne- ki syna. Zapałem, prow3dz,1c:ym dó pnśwl~en 
go z czolowych dzialarzy )105tępowego n.1rlm rot afił11 dorlawąr. nturhy Innym i wriągać rlo 
młodzież<'>WPl'fo, Ri;i'lmi'!Wtriliilmy wńwi-za, o wtilkl lud. 'T.i, sto iącyi-h je~Z('ZP n~ uboczu. I my 
fym, w )fiki l'lpo&óh zn11.IPzlJśmy się w tych znamy t;ikie Manu. P;ir.11ętnm, Jak matka ied· 
włafoJp, /I ljj mn)'Ch 8Zf'ri>g!!rh. T<'ólPfJl'l ÓW 11eg0 7. poleqlych partvzantow powiedziała mi 
r ekl wterJv: - Mnie eprowiirtzlłR rln „ritchu" z prostot'!: „MtHi11n 11ie :l:yie, ale fyje idea, 
„Matk11" G!'lrk!q!'T<'>· C tllje te ~łowa j11.kn rlo- rllii "której on walrzyl'' i ja P"~więcę się pra
wńd prz„kon •wu !1.1cej ~1ly 7.llwartej w tej cy spolącznei. 
k,i;1azre. 1am wiE>le rirhyrh malek-bohaten::k ?:dol 

„M/ltk~", to ieL~n' 7. W:ielkirh a.rry~lziP.l li~ nyrh w ~wej bezgrn~1r~nej. 1111lości. m~!czynej 
tera tury 'świ11towe1. a et priec1wn1k<• 1d"'1 d<i nil jwiększych po~w 1 ę~en. Powmn•smv .le 
po.t~po~ych W'Zrnt'łzyr musi we;paniala postać czcić iak nagoręcej. Tym właśnie w11zystk~m 
bohatl'rkJ. My walrz~ y o ro S!llllt'l, o (".() w1il · matkom Gotki • dziele wym wvstaw1ł me
czyr młody Paw~ł Wł,-.sow, czytamy ks1ążk41 ~mierlelny pnmnik. Pomnik istohl" najdroższej 

Mamy nadzieję, ŻE> wyk.onanie tych szE>ro· 
ko zakrojonych planów i zamierzeń młodzie

ży spotka się z najdalej idącym poparciem 
starszego pokolenia, organizacji partyjnvch 
PPR i PPS. Przypomnieć tu m1leży urhwały, 

powzic:te ostatnio na wspó'lnych nararlach kio. 
rownic·ieno aktywu part i w glńwnych o!\rod-
karh k.111ju, przE>widujące ;,i. in. pnmor ZW ł 

I OM TUR we wz11jemnym '7:h!iienin sie, w 
nrg"nizowaniu w~pólrtych impre1· i wyciP.CzPI\:, 
wspólnPgo szkolenia ideoloqirrnC'fl,1 -i zin• ..,. ~ -f · 
dnwegn ifd. Po~tanowienin łe muszą być w ca 
li> j ro~ciągłośd wykonane. 

Przy pomocy starszego ~polerreń~t VII mło
d?ież spełni nadT.iE>je, jalcif' pokłnd'I w niej na 
ród. I my, mloctziei łódzka, ~ilni jednośc11'! 
jeszcze lepiej będziemy prarow'lc. M. ~ 

Organizu'emy igrzyska 
sportowe . :_ 

Na ostatutm plen-arnym }'OsteCl.z~ni~ zo; 
rzqdu Miejskiego -została powzięta uchwała 
w epro.wie zorgan!zowc:mta igrzyak eµorto
wych ZWM. Igrzyska ie beda miały miejr.ce 
w tnd-zi 13.go r 14·go wrześnta. Będa on 
organh:owan" wesp6ł z Zarządem Wojew • 
d~l<im.Prn„widywone sa n-astępujac~ konku· 
rencje: l<'klrncrtletyka, piłka no~na, siatkow·. 
ka. orai boks. Prócz na']rócl dla zwycf~zców 
indywidualnych i:irzeWJdzi'ane iia: nagrody 
dl~ zwyci ,ikkh kół, ~r<rz dzielnic. Zawody te 
bąd~ jed.nooześnff! dwumeezsm między rga 
nizacją ZWM w Łodzi, tt or9ani;:acjq wo~s· 
wódzkq. na prawdę z grębokim wzruszeniem. r·arty na świecie której na imię ,.M11tka", 

k.~11pki &li i111m diJwnie bliskie. Taj:tJP. zehra- „ ' J . F lik 
1 

k „. 
n!11, kolrnrtai.·nlE?legaln~ demo~rr~~~ w dniu ~~~~~~~~~~~-e_r_z~y~~P~•s•a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~F·c--1-~-~-~~k~ 
świl}tll pi,,.rw~zom1tJowegj'! - tfl przecież nil· -
~z11 ni d11wn11 pn:e złość. Na t e tej w11lki o 
id ~ z11ry.ow11ł autor w~pnnidłą po:;.tać Pelagii 
W n ow·eJ. K11b!Ptn z hidu. która umie harrlzo 

n orga za.cyfna. 
s "bo rzytać - ni potr11f1 zrozumieć w całej 

. i irt„olnqil 11wego ~yna Czuje <'lr>a JPrlnak 
olorfi11 ta je et slu~zn~ Mdt.k~ pr>magl't ~Y· 

z WOJr:WODZTWA , I Ze swiato. . 

.1 WTZ śnfcr odb Cizi a1e w iowiezu zjozd Zjazd młodz1ezy polskiej we Fran.cfl 

p:winlO'\ • _a:->tvwu O TUR I_ ~'Ą,~ z lni· O lamio Nlbył się w Sala1mmec (Fr.mcja) 
-CJct!ywy m1e1s~owych zcr:~odo · · .lnic:j~a z}azd delegatow ZMP „Grun~vald". Na zjeź-· 
ta, kiera nale11y poc:hwJllc, sltnyc mo~e za . . . . , 

~e„z roju wzór !nnym powiatom nasz9gn wojewód'I:- d21-e byl obecny z ram1ema ZWM toi. Goral-
t a jak należy wzmctcn1oc współpracę obu ski. Z~bra111 w uchwałii!rh swych wyraz1!J 

poci!" czol11. Przekopywali „borowinę", przy· 
rzą.dzali M miej&cu )>:ąpieJ.;i, zapomin h M

bmtnich organizacit chęć jak naj~?ybHzeqo powrotu do kraiu dla 

31 sterpnia w 11!PdZi"'IE· ndb dziG aię odbudowy Polski Lurlo,wej. 

wat czę~t" o obiAdzie.„ 
Dn lego czMu stosunki w śwlE>rardowie 

ZW.1 i miejscowej ludno•ci nii> hyl na jlen· 

zja2d aktywu ZWM woj łódzkiego. 
Poc.zqtek -zjazdu o godz .. 10-aj rano w Io· 

kału Zarzqdu MiE>jc.kieg0 ZWM przv ul. Plac 
Zwydęslwa 13. 

* 
Jakoś nie hardzo „tuhylry" byli dn 

z, M-u przekonani. Obecni"' noitom1a~t sto
sunek t 11 zmienił ~ię rilfko„;iri!' i włBSnie od 7. l.ODZI 
miejscowej luclnosi;i WYl<Zflt i11irjatywa zało- W 0& 1atnlc:h chlifl<:'1 odbyły i~ ncx W:.ii:y3• 

:tenia w Swierardowie knłl'I Z\VM-u. Koło to tk.ch cl;o:i l .1cach ZWM odpu:i•vy rm:ewcdni 
liczy dziś 25 członków, a " przyszl-0ści wzro· ciących kół C1!ownymł 1a9 Gdnlenfaml po-
sni: n_a pewno w ~wo1na~6b. . ru11an mi na r..IJ1rmnrch były: •prawa 

Z\\ i\.1·0\\ cy ·voJ. lodzk1ego w Swrnrardo· ' l M „ · ;. 
wie przeko11aJ1 Wtizysth.ich, ze pracv się nie w111po pioty . O.. TvR orcra maJqce odby„ 
wslydzą; tY'·'•'H sobie pow&zechny'szar:une'· ~łp w .nalbllt!l!'i'rn eza:;;!~ \>.1"lkl<> ZWM-n :e 
i uznanie. ~·. G. 11grzy.ka aportowe 

Felikl<tak 

Zapisy chłopc6w do 1 klasy 1 Głmna· 
zJmn Przemysłowego Państwo r1ych Za

kł diw Prz mysłu Bawełnianego 
Il' ł,odzi. ulica Przędzalniane Nr· 66 
udbędą sle do dnia 30-go s1erpma b. -r• 

w godz. 9-13. 
Warunki prz!Jiecia: ukończenie ? klas 
&zkoły powszechnej i nieprzekroczon)J ló 

rok życla. 
IJcznlo;vie o_trzymają stypendium w wg" 

Aokosci 1.000 zł. nuesii:cz:'!le • 

Dyreke1a Gimnazjum 
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. 6 APEL DO KUPIECTWA 

Panstw. Ziednoczenia Zakł. Przemysłu Pasmanteryjnego Łódź~Południe I w dniu 7 września b. r. odbędzie się na 

Smiechura Helena Janiak Władysław 
Karsz Matylda Szejner Franciszek 

Bujnowicz Zygmunt 

terenie Państwa obchód Swięta Odrod:r;enia Lot 
nictwa Polskiego. W dniu tym na uroc:zystośc~ 

1 do Łodzi przybędzie Minister Obrony Narado 
I wej Marszałek Żymierski. Zgromadzenie K~p

ców m. Łodzi apeluje do swych członkow 
aby w dniu tym wystawy sklepowe były este 
tycznie udekorowane w barwach narodowych. 

Kupiectwo już dziś powinno przygotowa<' 
materiał potrzebny do dekorowania. O ile ku: 
piec posiada w sklepie kilka okien wystawo
wych, może przeznaczyć jedną wystawę na 
specjalną dekorację. 

Zewnętrzna szata sklepów i witryn sklepo
wych winna być podreśleniem i zadeklarowa· 
niem uznania i więzi łączącej kupiectwo pol· 
skie z naszym lotnictwem w dniu je<JO święta 

Nadmienia się, iż Zarząd Zgromadzeni.p 
Kupców m. Łodzi wyłonił Komisję, która 'łl 
dniu Swięta kontrolować będzie wykonania 
pole.cenia Zarządu. wszystk!ch obecnych do jeszcze intensyw· letni Plan. Coprawda za pterwsze półrocze 

W sobotę, dnia 23 sferpnia odbylo się niejszej pracy dla Polski robotników, chło· nie osiqgnęliśmy pożądanych wyników, -
Wręczenta zaszczytnych odznaczeń państwo pów i inteligencji pracujqcej. jest to moment smutny dla nas - ale obec· 
wyc'h zasłużonym robotnikom Kombinatu Pas- W imieniu rzqd': udekorowc:l odznacza- nie kai::dy musi zrozumieć, że powtększając 
manteryjnego Łódź-Południe (dawniej „Pat- nych ob. dyr. Stanisław Mark;ewtcz (sam I produkcję, przyśptesza tym samym odbudo· 

__ leż odznaczony złotym krzyżem), który dzięku wę naszego Państwa". 

ZAPISY N:A. KURS PRZYGOTOWAWCZY 
Od dnia 2 września b. r. do 20 września w 

godz. od 9-ej do 12-ej Sekretariat przy ul. 
Piotrkowskiej 249 przyjmuje zapisy na II-ci 
Kurs Przygotowawczy do Roku Wstępnego 

Wyższych Uczelni. 
be ·g i \Vicke") Po odegraniu przez orkiestrę jqc im za tch pracę, oświadczył między in· 
WOJ.ska P Iski g h d Odśpiewaniem Roty zakończona została o e o ymnu nara owego, na, nymi: „Jesz.cze niespełna dwa lata temu 
czelny dyrektor Pan· t h z kl d · b uroczystość. Odznaczeni zostali Sreomymi Na Kursy Przygoto.wawcze może być przy

jęta wyłącznie młodzież robotnicza i chłopska 
w wieku od lat 20 do 35, która ukończyła 
szkołę powszechną i dokształcała się pracą sa 
mokształceniową. 

s wowyc a a ow, o . pracowaliśmy w naszym przemyśle bez pla-
Józef Kup yn a ·1 • • w Krzyżami Zasługi maJ·str~w1·e ob. ob. SzeJ·ner r z gm uroczystosc. słowach nu - w sposób dorywczy - nie rozporzq· v 

ciepłych i serdecznych podziękował on od· dzajqc ant maszynami, ani surowcami, zu- Franciszek i Bujnowicz Zygmunt, Brązowymi 
znaczonym za ich owocną pracę, życzqc im pelnte nie posiadajqc artykułów technkz· Krzyżami Zasługi tkacze ob ob. Brzeski !gna 
jeszcze lepszych i większych osiqgnięć dla lllfCh. Dzisiaj każdy musi przyznać, ż.e praca cy, Karsz Matylda, Smiechurowa Helena oraz 
dobra Polski Lud·owej. Przedstawictele obec- nasza została ul)l'abilizowana _ jesteśmy masz"n;sta, Janiak Władysław. 
nyc~ na. ~rocz'.(s.to.ści org~ni.zacjI podkreślali I pewni, że dotychczasowy dorobek zostanie A Szymkiewicz 
domosłosc dz1s1e1szego sw1ęta, nawołujq.c uwielokrotniony. Musimy i wykonamy Trzy· Pracownik PZZPP Łódź-Południe 

Kandydat na Kurs Prz.ygotowawczy wi
nien złożyć: 1. Podanie. 2. Zyciorys. 3: Świa
dectwo urodzenia: 4: Ostatnie świadectwo 
szkolne. 5. Skierowanie z tniejsca pracy, orga
nizacji młodzieżowyd1, Związków Zawodo
wych, partii politycznych, Samopomocy Chłm> 
ski ej. 

Jak zapowiadaliśmy, w dniu wczorajszym 
W Okręgowym Sądzie Karnym rozpoczął się 
proces Stanisława Kaczyski. 

Rozprawie przewodniczył sędzia Walewski 
ławnikami są ob. ob. Jaszczak i GryńkowsJci: 
oskarza prokurator Ciesielski, funkcję tłuma
cza spełnia adw. Fajnberg. 

Kaczvska ma lat 34, z zawodu kucharz, o 
k vadratowej twarzy bandyty i wielkich re· 
kach mordercy. · 

Akt oskarżenia zarzuca mu cały szereg 
przestępstw i zabójstw, jakie popełnił na sta
nowisku Blockaeltestera w obozach Grossro
sen, Halbau i Belsen. Sędzia Walewski odczy
tu3e akt oskarżenia, który następnie biegły 
tłumacz podaje w języku niemieckim askar· 
żonemu:_ Ka~zyska nie przyznaje się do winy. 
Jednal,ze w aktach sprawy znajduje się pa
miętnik, pisany przez Kaczyskę w wi~ieniu 
i zaopatrzony jego podpisem, pamiętnik, w 
którym Kaczyska sam się oskarża. 

Oto wyjątki z tego pamiętnika: 
„Przytaczam fakty z mojej działalności w 

obozie. Byłem na zlecenie SS-mana Thumana 
star,zvm 8-go bloku. Otrzymałem polecenie. 
by bić i rozstrzeliwać partyzantów tam uwię
zionych. Codziennie otrzymywałem polecenie 
odbierania wartościowych przedmiotów i żyw· 
naści więźniom, wysyłanym do krematorium. 
Brałem udział w zabijaniu więźniów kwasem 
pruskim, mieszanym z alkoholem, na polece
nie kierownika bloku pędziłem więźniów na 
druty, okalające obóz, gdzie zabijała ich straż 
obozowa. Odprowadziłem do krema;orium 
transporty więźniów, którym w specjalny spo 

PLENARNE POSIEDZENIE KOMITETU DZIĘL

NICOWEGO WIDZEWA 
Dzlś o godzinie 17·ej adbędzie się ple

narne posiedzenie komitetu f!'>i"!Y·ieowego 
Widzewa 

• • 
ZEBRJ'.N!J.\ KÓŁ PPR 

W dniu 41zisiejszym odbędq się zebrania 
kół w następujących f.i:tbrykach l insty· 
tucjach: 

RUDA PABIANICKA 
O godzinie 18-ej koło terenowe obw. 145. 

o godzinie 11-ej aktyw fabryczny f. „Horak" 

WIDZEW 
O godzinie 8-ej rano Stroż Przemysłowa 

PZPB Nr 16. 

LEWA-GÓRNA 
O godzinie 12-ej PZPB Nr 14 - zmiana Il, 

Kwas Węglowy. O godz1nle 14-ej kolo tere
nowe CZPS 

!'BAWA-GORNA 
O godzinie 18-ej Silrola Of~rsko .MO. 

f\ godz. 17,30 f. „Bt<dicki." 

Pamiętnik mordercy w roli oskarżyciela 
DYZURY APTEK St. Kaczyska - postrach obozów przed Sądem Dzisiejszej nocy dyżurują następujące aptekii 

Rembielińskiego (Andrzeja 28), Szymańskiego (Ro
kicińska 8), ZundelewiC"lia (Piotrkowska 25), Szlin· 
denbucha (Srebrzyńska 67), Kasperkiewi<:za (Zgier· 
ska 54), Lipieca (Piotrkowska 193), Pastorowej (ł.a· 
giew,nic~a 1201. Pawłowskiego (Piotrkowska 307). 

sób preparowano czaszki dla celów doświad· 
czalnych. 

W czasie ewakuacji prowadziłem sam tran
sport więźniów - byli rozstrzeliwani po dro
dze lub zakopywani żywcem. 

Wiem, że zniszczyłem :Zycie przez to samo 
o_skarżenie, ale chcę odkupić moje winy. 
Chciałbym jeszcze być kierownikiem obozu 
dla SS-manów, by im pokazać, czego mnie na· 
uczyli". 

Nie chcąc złożyć wyjaśnień, Kaczyska za
przecza prawdzie tego pamiętnika, chociaż 
przyznaje, że sam to pi-sał. 

Następnie zadaje pytania prokurat{)r: „Dla 
czego a.skar.imny twierdzi, że nie jest winny, 
a oskarżają go świadkowie?" 

Kaczyska: „Ma się przyjaciół i ma się 
wrogów". 

Przewodniczący otwiera przewód sądowy i 
zeznają świadkowie, byli więźniowie Gross
Rosen, Halbau i Belsen. 

Swiadek, Czesław Leśniak twierdzi, że gor
szego kata i mordercy nigdy nie widział. O
pisuje szczegółowo okrucieństwa oskarżone
go, jego sadyzm i bestialstwo. 

Potwierdza to świadek, Zdzisław Prus?kie
wicz, dodając, że Kaczyska miał zielony ~rój
kąt i chodził w cywilnym ubraniu. Zielone 
trójkąty przeznaczali Niemcy dla zwykłych 
bandytów i kryminalistów. 

W dniu dzisiejszym w dalszym ciągu będą 
zeznawać ·świadkowie i prawdopodobn ie za
padnie wyrok. 

* 
Okręgowy Sąd Karny skazał na l'.L 1.i., wię-

LEWA·SRóDMIEJSICA 

zienia Hermana Kreise, ' starszego sierżanta 
żandarmerii niemieckiej. 

Rozprawie przewodniczył sędzia Łuszczew· 
ski, oska·rżał prokurat-0r Lewenberg. 

Zbliża sią · czas nauki 
Dzialwa żegna kolonie letnie 

O godzinie 8-ej rano Post. Łódż Fabryczna I 
MO, o godz. 16-ej f. „Krygier" Centr. Zarząd 1·w ub. tygodniu w Grotnikach odbyła się sym· 1 mosfera ta sprzyja nietylko tężyźnie fizycz. 
Kin, 0 godz. 14-ej f. „Eitingon" koło pierwsze patyc?na uroczystość: Przy ognisku żegnała nej - wszystkie cizieci przybrały na wadze 

0 godzinie 16.30 f. Wutke" Gazownia _ grupa 135 dzieci kolejarzy miejsce swego le· - sprzyjała ona również ujawnieniu się i ro2 

koło drugie " ' tniego wypoczynku. Zakończył się drugi tur. 1 wijaniu najrozmaitszych talentów wśród naszej 
nus kolonijny. I dziatwy. I za to wdzięczni jesteśmy Polsce 

PRAWA·SRóDMIEJSKA Na pożegnanie przygotowały dziec;i bardzo , Ludowej. 
O godzinie 16·ej f. „Imas", o godz. 15,30 miły program, obejmujący śpiewy, tańce i de- I Tow. Czerwiński kierownik kolonii, z dumą 

f. „Goepert" klam·acje. Poszczególne występy żywo oklaski opowiada o wynikach swej pracy. Jest sta

ŚRÓDMIEŚCIE 
O godzinie 14-ej N.<:r.rodowy Bank Polski, 

Drukarnia MBP, o godz. 15·ej PVR 
O godz. 17 Książka Nr. 1 Woj Zarz. ZWM. 

O godz. 13 Szkoła Prawnicza. O godz. 18 ża 
bieniec. 

PnJ[~~f 
Jaiia 
Wieni~iUJ 

wano. Na zakończenie zabrał głos przedstawi rym przedwojennym działaczem na niwie ak· 
ciel rodziców, który w serdecznych słowach cji kolonijnej. Nigdy, mówi tow. Czerwiński, 

'podziękował kierownictwu kolonii za troskli- akcja nie była tak powszechna, nigdy nie by-
wą opiekę nad ich pociechami. ła ona tak wszechstronna. 

Dzieci polskie, w ciągu tylu lat gnębione i Kolonia w tych dniach pustoszeje. Zbliża 
uciskane oddychają dziś pełną piersią -w at- się jesień i nowy rok szkolny. Dzieci w pełni 
mosferze serdecznej opieki i troskliwości. At· ! nowych sił śpieszą d°' nauki. 

Kanapa• z przyaztałul Trzeba ją wytrzepaćl Rety, co kurz~ W~uzepaoe na czy~to1 
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Z TEATRU WOJSKA POLSKTEGO 
Dnia 29, 30, 31 b. m. o godz. 19 „30 w Te

łltrze Wojska Polskiego wystąpią w końcer-

1
' 

cle znani artyści Dzigal i Szumacher. 
TEATR KOMEDJJ MUZVC'ZNf.I „llTTNJ/\ " 

O!ltatnle dni. Dziś o qodzinie 19 -ej piękna 
operetka w 3-ch aktach z muzyką Oskara 
Nedbala „POLSKA KREW". I 

Udział bierze cały zespól artystyczny, chór, 
balet l wk,lka o:l..!<:słra „Lurn1", p:id dyr Z. 
Wiehlera. Bilety wcześniej do nabyci~ w I 
księgarni ul. Piotrkowska 102a (tel. 13~-30), 
\ od godz. 17.30 w kasie teatru. 

OSTATNIE PRZEDSTAWIENIA 
„HISTORII DWU SERC" 
w Teatrze Kameralnym 

Teatr Kameralr:y grać bedzie tyllrn do śro
~y włącznie komedię Dulluda HISTORTA DWU 
SERC, która w wykonaniu Zofii Grabows)<.iej 

-· _(;ŁOS ROBOTNICZY 

OGŁOSZENIE,-{) PRZETARGU 
Angielsko-Polski Przenty5ł Gumowy „GENTLEMAN", Łódź, ul. LimauowsJ..iego 156 
ogłasza przetarg nieograniczony na zwózkę węgla i surowców fabr) czo ych ze starjl 
kolejowej w Łodzi do siedziby fabryki. 

Oferty z podaniem cen iedno~tkowych za jedną tonę należy skłnd11ć 'l• Piwze 
Dyrekcji do ch1ia 10 wrz<>śnia rb . 

Otwarcie ofert nastąpi w tyfl<lże dniu o godz. 12-ej. 
Bliższych inform11cji udziela Biuro Zakupów firmy, gdzie też mogą oferenci olrzy. 

mBć warunkf wykonania trc;1nsportu i projekt umowy. 
Dvrekcja Fabryki zastrzeqa sobi!> pr~wn unieważnieni"! przetargu hi>7 nnn;inia 

przyr7yn i ponoszenia jakich!\ '11 wie:r o i<• konowań, pr'C'l'NO wyboru oferf>nt;i bl'z 
względu na cenę oraz prawo uznania , i:e przetarg nie dał dodatniego wyniku 

Przetarg nieogranie zony 
Centrala Tekstylna Hurtownia Nr. 1 w ł,odzi, ul. Piotrkowska 80 oqlasza niniej

szym przetarg nieograniczony na dostawę kolia parowego niskoprężnego oraz przero

bienie instalacji parowego ogrzewania. 

Bliższvch info1 macji oraz ślepy kosztorys otrzymać mo;i;na w Referacie Gospodar
czym Hurtowni Nr. 1 C. T., Piotrkowska 80. 

Oferty w zalakowany(;h kopertach 1 napisem: „Of Prta na przerobienie insta1a • ji 
parowego ogr7ewania" należy złożyć w tymże Referacie Gospodarczym Hurtowni Ne 1 
C. T., do dnia 30. 8. 1947 r. 

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 1. 9. 1947 r. o godz 12. 

i Aleksandra Żabczyńskiego cieszy się olbrzy I 
mim powodzeniem. Ze względu na występy 
artystów w innych miastach występy nie będą 
przedłużone. W NIEDZIELĘ DWA PRZEDST A-

WIENIA o godzinie 16 I 19 minut 15. =-------------------------------------
Kasa czynna od 11 do 13 i od 15. Telefon -----------------

w~. 123
-
02

· Pab~anicki Przemysł Chenf czny w Pabian'.cach 
TEATR „SYRENA" Trugutta 1 I R li Z i,· 5 

Ostatnie dni wesołej komedii p. t. . PrLY u . o vm ersi\tego 
„SZKARŁATNE ROZE„ z udziałem znakomite- ogln~z" 

go kornika Kazimierza Szuberta, Jadwigi Rara- Przetarg n1„eogran·1czony 
nówny i Bolesława Mierzejewskiego. 

W niedzielę dnia 31 bm. 2 przedstawienia • h · k ł\ k d · h 
o godz. 16,:io i 19,30

1 
, na dosiawą rur ~ellwnyc 1 szta e wo oc·ągowyc 

Kasa Teatru „SYRENA" czynna od gocl7. 
·10-tej do 13 i od 16-tej, w niedzielę przez ca- wetlług następujących danych: 

ły dzień. Tel. 107-78. 

TEATR LETNI „EAGA TELA'' Piotrkowska 94. 
Dwa ostatnie dni BALET PARNELLA 
Dziś o god7.inie 20.tej, oraz jutro w nle

iłzielę dnia 31 b. m, o go<'lz. 16.:lo i 20-tcj 
ostatnie pożegnalne występy znakomitego ba
let'll Parnella, który żegna Łódź i udaje się na 
gościnne występy już od i>pniedzialku do Po
znania. 

W celu uniknięcia natłoku przy kasie 
uprzejmie prosimy o wcześniejsze wykupywa
nie biletów zarówno na niedzielną popołud- I 
.11iówk~ jak i na przedstawienie wieczorowe. , 
Zbiorowe zniżki ważne tylko dzisiaj w sobotę. 

Kasa czynna od godz. 10-tej przez cały 

dzień. Tel. 272-70. 

'.ADRIA - Bohaterki Pacyfiku 
Adria: 15,30, 18, 20,30, w nl<>dz. 13. 

l\A.JKA - Serenada w dolinie słońca 
Bt>..ŁTYK - „Sąd Narodów" 
GD'I: IA - Bohaterki Pacyfiku 

Gdynia: 16, 18,30 21, w. niedz. 13.30. 
fmL - Miłość na lekarstwo 
MUZA - Wilki Morskie 
POLONIA - Cienie Prze!IZłnśc\ 
PRZEDWIOŚNIE - „Sztześliwa 13" 
ROBOJ'NK - 5-ciu Zuchów 

Robotnik 15,30, 18, 20,30, w nJPd7- I święta 
13, 15,30, 18, 20,30. 
ROMA - Na granicy 
REKORD - Ojczyzna 
STYLOWY - Nadzieja 
ŚWIT - Piotr I (druga seria) 
'TĘCZA - Nadzieja 
TATRY - „Bolek i LolekM 
WOLNOSC - My z Kronsztadtu 

Wolność: lfi,30, 18,30 20,30, w nled. I świę 
ta: 14,30, 16,30 18,30, 20,30. 
WŁÓKNIARZ. - Zlote wrota 

Włókniarz: 15,30 18, 20,30, w niedziele I 
święta: 13, 1530 18, 20,30. 
WISŁA - Dzlt?wczęta z baletu 
tACHĘTA - Ukochany 

30 szt. rur żeliwnych kielichowych śred. 125 mm dłu§. 4.ono l!l"l 

4 " 
króćców żeliwnych 'l kołnierzami śred. 125 n 

10 '• ndSllWCk :i:cliwn}'Ch do rur żeliw. śred. 125 
" 

6 " 
luków ki<>iic:l1owych śred. 125 

" 
2 „ krzywki kield1uwe śred . 125 „ 
6 " kolan kułnicrzuwyc,h śred. 125 " 

10 " 
kolan kielichowych śr~d. 125 „ 

2 " 
kolan 2-wu kołnierzowych śred. 125 

" 
4 " 

trójników kielichowych !\red. 125 

2 „ trójników kołnierzowych śred. 125 

t n krzyżak kielichowy śted. 125 

1 „ krzvżak 2-wu kołnierzowy śred. 125 
" 

2 „ trójników 3·y :Cołnierzowych śred. 125 
" r n krzy;i;ak kołnierzowy śred. 125 n 

" 
zwężka bosa śred. 125/10(' 

n zwężka kołnierzowa śred. 125/100 

2 „ zwężka kolnler1ow11 śred. 125/800 

4 " 
zwężka klelichoka śred. 125/ 100 

4 
" 

zwężka kielichowa śred. 125/80 

1 „, korek żeliwny ś.red. 125 mm 

Uwag al Próba hydra\1lkTna 20 atm. posmolowane na gorąco OQ'lt0~<1tt1' nno

łą pogazową. Rliższyrh infrmacji udziela Bl uro Techniczne firmy. Oferty w zalakowa

nych kopertach z napisem: „Ofe1 ta na dostawę rur żeliwnych i kszlałl1>k", należy skła

dać,.. w Biurze Techn. f-my w godz. nrzęclowych. Do ofert powinien być dolqcwny kwit 

wpłaconego wadium w wysokości 5 proc. od oferowanej sumy. 
Ostateczny termin składania ofert upływa z dniem 10-qo września rb. do godz. 

10-ej. Olwarcie. ofert nastąpi teqoz dnia o godz. 1 t. 
Zarząd firmy taslrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, bez w7.qlędu na 

wysokość oferowanej sumy, oraz prawa uniewdżnicnia przf'targu bez pdania powodu. 

Państwowe Zakłady Przemysłu wi7łntan~go Nr. 38 w Ł o dz i, ul. 6-go Si ef pnla Nr. 58 
niniejszym ogld~Zilją 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
Na remont centralnego ogrzewania w pr1.ędzalnl w Odcl1.i;:ile E przy ul. Koper-

nika 53 
Bllższe Informacje oraz ślepe kosztorysy otrzymać można w głównym bi nrze ul. 

6-go Sierpnia Nr. 58. 
Oferty ·w zalakowanych kopertach na leży składać w głównym biurze do dnia 

10 września 1947 r. do godziny 12-ej w kl órym to dniu nastąpi otwarcie ofert o go
dzinie 13-tej . 

Wadium w wysokości 2 proc. wpłacić należy do Kasy Zakladów przy ul. !\laru-
towicza 48. 

Dyrekcja Zakładów zastrzega sobie: 
1. unieważnienie przetargu bez podania przyczyn I bez wypłaty odszkodowania. 
2. Dowolny wybór oferenta bez względu na podaną w ofercie sumę. 0$\A/JATOWE - Polowanie na sło11ce l Była 

sobie dzieweczka. Łódź, dnia 29. 8. 1947 r, DYREKCJA ------·---..................... ____________________ ~-----------~--...;.;..;.;.;;.;;;;;.;.;;.;;.;..;;._ __ ~ 

1101 ~1111 
12,06 Wiad połudn. 12,10 „Melodie luda- danka, 17,00 „Przy sobocie po robocie", 18,30 

we", 12,25 Aud. dla wsi, 12,35 Utwory wiolon- (Ł) Koncert życzeń (część I-sza). 19,00 „Tu mó 

czelowe, 13,00 „z mikrofonem po kraju", 13,10 wi Sląsk", 19,15 „Nowe książki" - fet. 19,30 

Muzyka obiadowa, 14,00 (L) Kronika i komuni Recital fortepiano'ł.ry Wł. Kc:dry, 20,00 Poga

katy, ' 14,05 (Ł) Muz. z płyt, 14,15 (Ł) Aucly- danka, 20,05 „Kobieta w świecie", 20,10 Audy

cja dla drleci. Dalsze fragmenty z książki Ja- cja Komisji Opieki nad Zabytkami, 20,15 Re

nu~za Korczaka p. t. „Na wakar3ach" czyta portaż, 20,25 (Ł) Audycja słowno-muzyczna w 

Ciocia Jula. 14,30 Przerwa, 15,00 ~fozyka ta-1· opr. Bolesława Busiakiewi<"za p. t. „Muzyka z 

neczna, 15,20 Aur!. dla ' dzieci, 15,40 (ŁJ Mu- za Oceanu" cz. Il, 21,00 Dziennik, 21.30 Mu
zyka rosyjska. Wykonawcy: Cerylia Izygry-

1 

z~ ka, 21,45 Sluchowrsko, 22,10 Wiad. sport. 
mówna - kontralt, Aleksander Tabaksblat - 22,15 Koncert, 23,00 Ostatnie wiad. dziennika 
akompaniament, 16,0G Dziennik, 16 20 Utwory radioweoo. 23,20 (ŁJ Koncert życzeń. (część 
skrzypcowe, 16.40 Skrzynka techn. 16,50 Poga Il-ga), 23,55 Progr. lok. na jutro. 

PRZETARG 

Państwowy Pr1emysł Fermentacyjny 
Oddział Wschodni w Łodzi, Nowotki 
:ł4/36 , ogłasza przetarg na dostawę me
bli biurowych. 

Wszelkich informacji ndiiela Wydział 
Zaopatrzenia do dnia 6 września włącz
nie w qod7inacb 9-12-ej. 

Termin składania ofert: IO września, 

godz. 10-la. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 12 wrze-

śnia. . 
Oferty w zalakowanych kopertach 

należy składać w sekretariacie z adno
tacją „Oferta na sprzęt biurowy". 

Wadium 2 p10c. składać należy w 
kasie Państw. Przemysłu Fermentacyj
nego. 

Zastrzega. się prawo downlnego wy
boru oferenta bez podania powodów·. 

„ itr. 7 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

Farbiarnia, Vlykończ~lnia i Druka:n!a 
„Dobrzynka" pod Zarządem Paf. ewo. 
wym w Pabianicach o~lnsza · ;zetarg 
nieograniczony na wykonanie remontu 
studni. 

Oferty w zalakowarwch kopertach 
bez znaków fi1mowych napisem: „ofer 
ta na wyk<1naoie IC11' ntu studni", skła 
dać nalPży w Dyr•' cji Farbiarni, Wy
kończalni Dn arni „Dobrzynka" w 
Pabianicach. ul Armii Czerwonej 2 do 
dnia 6 9 1947 r. do godz 10-ej. 

Komisyih~ otwarcie ofert nastąpi w 
dołu 6. 9 1'947 r. o godz. 10-ej: 

Dyrekcja fabryki za~lrrnqa sohie do
woln•t wybór oferenta bez wzqlęrlu na 
wynik . przetarqu, oraz unieważnienie 
przetarqu bez podania powodów. 

PRZETARG 

Pańslviowe Zakłady Pr7emvsłu Wełniani?go 
Nr. 31 w Zgierzu, ul .Dłt,1ga Nr. 43, ogłaszają 

przetarg na dostawę gliny do prania, po c-a 
10.000 kg. miesic;cznie. 

Ofertv w zalakowanvch kopertach należy 
składać do 5 wr7cśnia 1947 r w l'liurze zakła-
dów Zgierz, Dluqn Nr. 43. / 

Otwa1 cie ofert nastąpi dnia 

1947 r. o gorlz 10-cj w P.Z.P:W: 

6 września 

Nr 31 Wydz: 
Zaopatrzenia: • P.Z.P W. Nr 31 zastrzegają sobie prawo 
wyboru dowolneg:i oicrPnta bez względu na 
wynik przetarqu jak rliwmez uniewaznienia 
przetargu bcz podania przyczyn. 

OH.\RY 

Zł. 1.000.-. Prucownicu Spółdzielni Zarnb• 

kowych Tnwalidów \Vojennych za pomyślne 

załatwienie sprawy ofinrnjP nil sieroty po za

mordowanyr·h przez okupanta. 

OGŁOSZENIA DROBNE 
-------------------------~----~--lekarze 
Dr RATAJ żURA
KOWSK'\, weneryc1.11e 
skórne knhi<'I. kos111r-

' 

tyka. Piotrkowslrn :n, 
12-6. 

Dr ZURAl<OWSKI 
specj:ilistn - rhorobv 
weneryczne, sl·órn<", 
mnczoplriowP, Pio! 1 kn 
wska 33, 12-6. 

Kupno-Sprzedaż 
MEBLE wszelkiego 
rodzaju kupujr i sprze
dajE' slol:unia Kr asil'
i<i<'fro 3 (przy ul. Rzgo· 
w<>kiej przystanel. Pia
st> ma). 

Zagubione dokumenty 
IJNIEWAZNIAM Z(!ll• 

bion:i !fg IPś11~ wy
dan;J pr1<':r. Dy re kr i!! 
Leśna w Łoc(zi Nr 1377 
na nazwisko Nowak Fe
liks l .Pśnicłwo Dłutów 
NadlE'~ni<:!wo Rydzyny. ----
ZGUBIONO dowód o~ 

sohisf y. Salata Fran
c:iszi>k. Pabianice Tar
gowa 64. 

ZGUBIONO leg. re• 
pnfriacy jną. dowód o~ 

sobisty i I rzy karty 
7'lmt'ldowania Kramar
fryk K:izimit>ra wieś 

\\'ysieradz gmina lask. 
OKAZJA kafle pie- -- -
eowe, cegła szamoto- UNIF.W ~ZNIAM zgu
\Va, armatma piecowa b1nna rE' jeslracy ~ną. kar
szamotfrwki do ~prze- tę RKU w Pah111mcach 
dania . - r.eny nisl;ie 11.:'g. służbnw:i wysta
lódź, Piofrl;o\\·ska 41i, I wioną przrz Pl l'R w Lo 
w pod\~\rzn tel 2fi I 7G rlzi, . kart\' r.ow<:'rową i 

- -- - -- pakowkę Siwek Zyg-
Zaofiarowanie pracy n:nnt Pahinnice Bóż" 
POMOC ksirgowego mczna 8· 
na pr?t>hitkę i ntlyno- UNIEWJ\_Z_N_l_A_M_s_k_r_a-

~~~1~iwma~i~;~'I k~r:i~- ~:i~~~o~~~~h iz~~~i!~~;. 
sor ki, r_,idź. Nuwotki fnbryczne. Eugenia Pa-
98· _ __ ___ radowslrn Pnhianice U
PANSTWOWE Fahry
ki Knniekcy;n<' o,;10-
d<'k Nr 3 w Lodzi, ul 
\\'r)kz;1i'1skn 2 t:ł przy J
m~ do pr;1cy 3 pit'k
gniMki do żłc)likn. 
Zgłoszenia wraz z poda 
niem i życiory l'lll 

. kładać w Wydziale 
Personalll)'.m. 

manc1wsld"go 6. 

UNIEWAŻNIAM zagu" 
bionc świadectwo ma~ 

lej matury wydane 
przez Kuratorium w Lo
dzi na nazwisko Zdzi-
slaw Bryszewsk: 
l~zgowska 23. I fJ§nilec:hnij się 

Klo cię nauczył pallć, smarkaczu? 
Mamusia! 

Wy&.,wca: Wo1 Komitet PP~ w Lodzi Komitet Redakcyjny. Red. I Adm. Lódż, Piotrkowska 86. Telefony: Redaktor Naczelny 216·14, Sekretariat 254.21, Redakcja nocni 172-31 
Dział oqtps:ień: Piotrkowska 55 IPI, ll t.50 Konto PKO VII - 1505. Zakł. Graf. R. Sp. W. „Prasa" D-015883 
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łlaz na wadze -- drugi raz 
na jakości oszu~ują 

. R<ll. P.O .raz spekulanccy piekarze atakują 
k1es/:(m s-w1ata pracy. Dużo pisaliśmy przed 
miesiącem o wypieku chleba kartkowego ze 
"lQc.hlPj mąki , pobieraniu nadmiernych cen 
7.a ten chleb przez riieuczciwy\h piekarzy. O
b1>C'.me, ~Jdy ca ly szereg piekarzy fałszujących 
jakość chleba kartkowego powędrował do o
bozu pracy i gdy usl,1lenie ccn11ików na artv
n1ły pierwszej potrzeby, w tej liczbie i na chle 
11lrudnia nieuczciwym piekarzom pobieranie 
nadmiernych cen, znależli się piekarze, którzy 
.. próhują szczęścia" ni! Wi!d7e, wypiekajac bo
rhpnki chl .ba „nieco" lżejsze, niż być powin
n1. 

/Dnia 28 bm. Łódzka Delegatura Komisji 
SpP• jr1lncj 1ozp11,rywała sprawę wla~ciciela 

piekarni przy ul. Kilińskiego 235; Salima, któ
ry wyp'ekal chleb J. artkowy w formatach 
rzlerol-ilowvch, wa:iących iednak przeciętnie 
n 25 dkg mniej. „Po111ysłowy„ spekulant mniej 
szych ilości chlt·ba nic od~1„1żar, a przełamy

wał ·e na kiloq··.:1mu"·e i dwukiloc:iramowe bo' 
rlrnnki. V\l koi'1cn v~1.1i;.1 wo ·w 1 dało sic. Jeden 
z kartl-..owic.~.:.w zi.ii<tdu! L1:eqorvc:mie zwa
że11ia chleba. \\llaśr.-L'iel •>!d.flrni wvm:rnriał 
~il) braki en~ odll'u~11!ków, · w J..ońcu ·jedna;; 
gdy od,vażuik.i „zua1;•z1y slr(, \i..·ysz}o 11a ja\\·, 
i;e chleb jest :,.poro ;;:c ;szy. O nadnżyciu pie
karza zostało złożom• doP'es;enie w Delega-' 
turze Kornbjl Sp:vJJ '.w;:j. Ustalono, że w ka:!:
dnn św'eżv111. hvclw!!ku br;:ikowalo przecięt
IllC 20 y w<19!. T!t1muczcniom piekaPZa, że 

zepsuł mu si1: :.-:egu.1 ek i :l.e chl~h był za dłuc:io 
na c>rrniu, a tym ;,am~m slracił na wadze, nie 
dano wiary. Crzywna 50 tys. złotych, jaką „a
płacił Nurw1 Salim, ·winna być ostrzeżeniem 

d!i! tych kupców, którzy w ten czy inny spo
sób usilują dorobić się majątku na okrada11iu 
~lasy pracującej. 

* * Grzvwną 25 tysięc v złotych ukarany został 
Stanisław Cel, piekarz, zamieszkały w Koń- ' 
s!dch, przv ul. Stra:!:ackiej 11, za pobieriln ie 
nadmiernych cen za pieczywo. 

Choiński, wlaściciel piel,arni w Radoszy 
' cach ukarany 70stał również grz) wną w wys. 
25 ty~. zł za pobieranie nadmiernych c<>n. 

(Dz.} 

\Alięce~ m:ejsc w p1·zedziałach 
pierwsui i drugiej klasy 

:Mini:;i0rstwo Komunikacji - ustaliło "
.vayonach l-..olej0\1-ych z 'miejscami miękkimi 

ilosć miej<r siedzących w przedział ach klasy 

pie:wszej 11a 6 miFjsc (dotąd 4); w przedzia
łach kla~y rh.1~r1~j 8 (dniącl Ci). W półprzedzia 

łach klas: pierwszej 3 (dotąd 2) kla~y drugiej 
4 (doti'ltl ::l). 

Miejsca „;~rJz•1ce oznaczone hędą trwałymi 

numernmi 
PowyższF 2arz<-jclzenie podaje się do wiado 

mości podróżn}Ch. celem uniknięcia zdarzaią

cych się nh~rnic- nieporozumień przv zajmo
wani utiei:-c w \;· ~-mienion')o eh przedziałach. 

Uwag a 
Członkowie Sekcji Spożywczej ! 

Zgromadz-eni€ Kupców m. Lodzi poda 
.ie do wiadomości członkom St:kcji Spo
zy\\'cz-ej, iż obowiązujące cenniki wyda
" ane przez Komis.i~ Ct:nnikową będą do 
nabycia w lokalu Zgrnma.dzenia Kupców 
m. Lodzi l i 15 każdego mi-esiąca, w któ 
ry to cennik każdy obowi<Jzany jest sic 
zaopa!rz;ć i wywiesić w ten sam dzień 
w skle-pie na wid·ocznym miejscu. Zama 
cza się, iż Zgromadzenie Kupców 111. Ło 
dzi inn;! drogą nie będzie r'ozprowa<lzać 
cenników. 

Zgromadzenie Kupców m. Lodzi. 
----~~~·~~"ml ......... ~-·~~~~~~· 

PO DWOCH DNlACH SPOKOJNYCH 
ZNOW KRADZIEZE. 

Z mago.zynu przy ul. Wierzbowej 46 nie
mani sprawcy skradli kilka worków zawiera 
1acy c.h białe i czarne nici ogólnej wagi 
f'-0 kg. 

„ * * 

I 

Gt0S RO'BCTNT(;ZY Nr. ~8 
.-.e==-c= 

Ze sp rtu 
. 

CJ 
w AnglH t6 problem trudny do rozw~ązania,. u nas sami pov, i!flniśmy go rozwiązac 

Podcz~·s, gr:Jy my głowimy się często, jah że wiele godzin, i<tórcby mogły być wykorzy
wnasuw1c sport i wychowanie fizy('znc wśrócl stanc na prnclukcj.;, zujmuje gómikom pi/Ila 
naszego_ spoleczcrislwa, w Anglii mają inne nożna. Na przykłod w o~rodku węglowym Car 
zmarl1~·1'."nie - iak ograniczyć wplyw piłki diff 'I' rlni 1Jowszer.lnir> na zawodach pilk11r
norne1 nri masy pracownicze. skir.il polraii być do 48 lysięcy widzów (!), 

Każrl,· zanujqcy się Anglik ma dWI<' na- rekrutujących się w więk zości z górników 
mięlnofri: popołudniową mocną hcrbalę i pil- i lrntniliów. Cierpi na tym, oczywiści<> produk 
kę nożną. Na meczach pi/karskich obowiaz}{o- cja.„ Nie jest więc v.·ykluczone, że rząd za
wo musi być w poniedzinlck, ćzwarlc>k .j so- broni rozgrywanie meczy piłkarskich w ciągu. 
/Jot;, a_ częslo i w inne dni tygodnia. tygodnia, przynajmniej lak wszystko za tym 

Taki sian rz.eczy mógł być fotcrowany przemawia. Przed pillwrslwem angielskim 
pr~;c~. wojną, 9dy Anglia nie była tą Anglią stwarza to widmo Jcryzysu sportowego i ... fi
dz1s11.J.•Z•{, która wszystkie siły musi wytężać, nansowego, a zwłaszcza przed piłkarstwem za 
aby '~ yclźwignuć się 7. kryzysu gospodarr.zr- wodowym, które zupclnic wyparło z boisk 
90, s11oworlo\\'oneqo drugą wojną świalowa i angil':!skicl1 pilkarstwo nmatorskie. 
Pk9pa113fo go.,pr:irlrrr„zq zaprzyjuiflionych z :iią U nas na szczęście, lego rodzaju ,.kryzys" 
1f8A. P0rlslriwa pospoda:czri Anglii jest prze- ani piłkarstwu, ani żadnej innej gałęzi sportu 
1111 sl, a />rz•.·mysł nie mf'ii.I'. jak i.1:iodomo, roz· nie grozi. Nie znaczy Io jeclnC!k hynajmniej, 
wijać się /Jr>;, węgla, tymcrnsem tego wqqla że my nuszą proclukrjr:: wykonuj<:>my w siu 
Angl1a wr:iąi 711'1 zn mr;ło, SprownrtzC1 gtt 7e procentach. Nic! Tylko, że u nas na sport nit> 
wszystkich strn11. n1fęrlzy innymi i z Pol-,ld, poświęca si<; jeszc~c tak wiele got.lzin i że my 
ale w zomirrn m11•i pJ,1r.ić rlewiz'lmi. których do pracy usio.•unkowujemy się nieco inaczej, 
wsób ff'7 znacwic się '' .,-czcrpal. 4ng/icy (:IO- niż w \Vielkiej Brytanii. My pracujemy nie 
•łonowi/i ;vięc wytężyć wszysthiP si/Y. ahy cl/a kieszeni pt :ywatnych kapitalistów, a dla 
n1·ii;'/\S?)·ć wydajność wfrisnych k0palri. .siebie, cl/a podniesienia własnej stopy życio-

OJ,,-;zafn się ;endak, że nie jest /n spro- wcj i własnego dobro!,ylu. Bo f'C!Jislwo - to 
1;-r1 lalwn do ro:r.wiqzania, gdyż w grc; tu wch._1

1 

przecież my - świat pracy. 
rlzi ... piłka nożna. W fabrykach, a ostatnio nawet wśród . 

Przy „Downing Street" najlęż„zc głowy „im· Zwiazków Zawodowych staje się coraz bar- f 
perfum" wyiiczyly ponoć z ołówkiem w ręku, dziej popularne współwwodnictwo pracy. 0- ! 

"') 

Io ą imprezę sporto ą 
przygottl}WUJą nam Zetwuernowcy 

„Przyklad jest zaraźliwy„ - mówi pr::y-1 Zawody odbywać się będą na boisku KS 
słowi1>, a że tak jest, oto przyklacl. Nicdaw:10 Zryw na Polesiu i na jednym z ooisk w śród
byliśmy świadki!mi masowych zaworlów spor- l mie.~ciu. 
towych Wł6kniar;zy i Spóldzielr:ów, a już w \ •V zawodach wezma udział wszys(;y ZWM 
najbliżs7ych dniac~ będziemy świ.1dkami no- owcy, reprezentujący · kola przy zakładach 
we.1 teqo rodza.1u imprezy - tvrn razem Za- . . . . . , _ 

cl . M' · ._. · ''\' . .d,. Z"TM pracy 1 dz1cln1ce. Do Kom.t~1u Honorowego 
rzą ow 1 1P.1s.-,iego 1 v •01ewn '"1:>g1J v-. . . T ł · 

slotnio do wspófzawod111ctwo, nir11u.cequ za cel 
podniesienie produkcji przys1ąpili • włóknia· 
r7:c i górnicy. I w.fród wl<ikniarzy i wiród gd1 
nrliów mamv wielu dob1 ·eh ~portowców. Sq· 
dzi111\· więc, ŻP ci w pjern szvm rz'<;<i:t.ic .~lam/ 
do lc>yo 'vspólzawodniclwa i dr1dza /Hzv!Jad 
innym, bo prz.e~ież elemrn/ wo!~i wynia. 1-0n'1 
z !1cznyd1 bo1sK pov.-m1o::n lhww w lr/-r krwi. 

Pamięlcjmv, że dobry ~p(lrto;· ie:, to do· 
bry :i:olnierz i dobry pracownik. We ws?.y5t· 
kich wyścigacb pracy sportowry po11'inni przo 
dować i/Jnym i godnie bronić ko';zuJk; lcadr?!a 

JEDNONOGI \<\IJCEMISTllZ fll?ANC{11 

Zawodv Zi•VM-owców odbędą Śię 13 i 14 organizatorzy. p?s.tanow1 i powo ac szereg 
wrz0snH1, w 1)louratlłie przewicl·liane są. 111!- znanych ornbistosc1. Rewelacją pływackich mi.ąlrzoslw Fra!!cji 
~tc;pu_ią.rc dzi1ily spnrtn: le.~.k?atl0lyk'.1, boks, W zawodarh s~arl01~ać hQdzie ;viel11 popu-, na_ rok 1947 był. Emil Via/ (bez . nogj), który 
pilka no7n;i,, g1·y sportowe 1 gnunastyka pn~·- larnych sport0wcov.- łodzk1ch, ktorzy nalezą Z.C/ql dmp-1"' nue1sca w b1ew1ch zw łOO i 1.500 
rządowa. do kół ZWM-ów. metrow. Obok zwyc:ięzca Vallercy. 

~ ~łll.!;la.-!.!~.~r'~~u1!!!Jl.o ZJRR· \ 

Karakułow 1 Sieczenowa zwvciąża1ą w Charkowie 
Z okazji 4.-ej rocznicv wyzwolc;ni~ Chur-1 w strzelaniu z karabinu na 300 intr., 

!-.owa na miejscowym stad:on;„ „Dynamo", cji stojącej, .os1ągaj,1r nowv rekord 
zostalo zor9anizowane „ś~ i~to ~pnrtowe", w wy - 174 pkt. na 200 moz!iwych. 

7. pozy
~widto· 

którym ucwslniczyli najlepsi lrkkoatleci ra
dzieccy. Vv bie9ach po bzowych, mislrz Z 'RR 
i Europy Karakulow, przebiegł 100 metrów 
w czasie 10,9 sek„ w biegu na 100 metrów 
dla kobiet zwycię;iyla świetn11 spr'nterlrn mi
strzyni Europy Sieczenowa w czasiP 12.l sek.., 
w sztafecie 4x!OO m. zwycięi.yła reprezenlacja 
]\fosl-.-wy w czasie 42,1 sek. 

BOJCZENKO 
WCIĄŻ NIEPOKONANY 

VI' stolicy Republiki Azerbejdżańskiej 
Baku, odbywają się XXIX Mistrzostwa Pły
wackie ZSRR. W biegu na 100 m. st. rlow. 
zwyciężyl Uszakow (Moskwa) w czasie 59,6 
sek; w konkurencji że1\sldej zwyciężyła 'Wa
siliewa (Moskwa) mając czas 1:13,4. Na 100 
m. st. klas. w konkurencji męskiej zwyoiężyl 
Bojczenko (Mosk\ a) - 1 :09,8. \V konkuren ·i 
że1'lskiej wygrała bieg Połygalowa (Leningraa) 

1 :28,2. 

NOWY REKORD SWlATOWY 
W zawodach strzeleckich o mistrrn<;lwo 

ZSRR, odbywających się w micjscowo~ci Strn· !' 
itiel pod Moskwą, uczestniczyło 300 zawod
ników. Siclorof z Moskwy zdobył mistrzo~two 

Poszuk11fe się fachowca 
do montaż u i umchomienia 
maszyn til1lowych. 

W~runki do omówienia w Dyrek~ji 

3000. KLM. N A KOLE 

V1l Penzie odbył się slarl do ',\·v~cigów 
kolarskich na trasie długości 3.000 k.lm. Trn
sa wyścigów biegnie przez Tułę, Orzeł, 
Briańsk, Mińsk, Smoleósk, Wia1mę cl0 Mos
l-.vvy i z powrotem do Penzy. W wy~cigo.ch 
m. in. udział hiorą robotnicy i inżynierowie 
fabrv!.;i rowerów w Penzie, jadąc na rowe
rach swej wlasnej produkcji. 

SKOK ZE SPADOC!-IRONEJ\! Z 13.400 MTR. 
Sh'nn y radziecki skoczek spadocluono\'.r'y, 

ppłk. Romaniuk osiągnął wysokość, której nie 
zna historia skoków spadochronowych. Ppłk. 
Roman:uk skoczvł z wvsokości 13.400 mtr. 
przv temperaturze powietrza minus 5B st. 
Celsjusz-a. Czas spadania trwał 21 minut. -
Pplk. Romaniuk. w ciągu 15 lat dokona! ok. 
1.600 skoków spadochrono·,.,,ych, przelatując 

ogółem w powietrzu 3 miliony kilometrów. 

Vv 1945 r. skoczek radziecki ustanowi! 
światowy rekDrd w skoku z opóżnionym ot
warciem spadochronu, mianowicie skacząc 
z wysokości 13.108 mtr., przeleciał z zamknię· 
tym spadochronem 12.141 mtr. 3t lipca rb. 
ppłk. Romaniuk na czele grupy złożonej z 
7-miu skoczków, ustanowił rekord międzyna
rodowy skoku zbiorowego z samolotu z wy
soko:ści 11.200 mtr. 

Oprócz skoków ppłk. Romaniuka, ZSRR 
posiada jeszcze 2-ch innych doskonałych 
skoczków, mających przez pewien r.zas re· 
kord światowy. Są to kpt. Gladkow i kpt. 
Pietkiewicz. Pierwszy skoczył z 12.'.:40 mtr„ 
drugi z 12.520 mtr, 

Mecz piłkatski 
Gwiazda-Zryw N. Złotno 

w niedziele 
V1.7 dniu 31 sierpnia, w niedzielę o godz. 

17-ej na boisku KS Zjednoczone zostaną ro· 
zegrane zawody towarzyskie piłki nożnej po· 
~.iędzy pierws:zym żydowskim Robotniczym 
Klubem Sportowym „Gwiazda„ (Łódż). a ldu· 
bem sportowym Zi<VM „Zryw" N-Złot.no 
Łódź. 

Z źNcia Z1"))Wu 

Zebranie sekcji ten=sa 
stołowego 

Z lokali PPS przy ul. Rznowskiej 33 nie- Pat1stwowych Zjednoczonych Fa-

W poniedziałek, dnia 1 września C' godz. 
18-eJ w lokalu klubu przy ul. Gdai'iskiej nr. 
65 odbędzie się zebranie organizacyjne sekcji 
tenisa stołowego, na które Zdpra5za się człDn· 
ków sekcji i sympatyków tenisa slolowego. 

Zapisy nowych członków w Sekretariaci~ 
Klubu w godz. od 9 - 13 i od 16 - 20-ej. ;1jęci sprawcy usiłowali dokonać kradzieży bryk, . " Firanek i Koronek w Lo- ;;ii;:-.· 

ale spłoszeni zbiegli. d1i. Piotrkowska 177 tel. 26 t-06 ~nany u nas z występów w Katowicach 

"' * * . 220-64 Murzyn Bolen (USA!) wszc;dzie cieszy się wiel-
Z p.odwórka przy ul. Co>ytelniczej 33 Anto- ką sympaliq u młodzieży, którą zdobywa mu Uwaga motocykliści ŁKS-i: 

ll Garn us zam. przy ul. Sląskiej 32 usiłował I jego sympatyczny uśmiecll. 
;baś~ na szkodę ~<~jetna_ Błaszczyka dywan i ------------------1 I 
;ieczki. Przy kradz1ezy teJ zosl ał u1ęty. · OGI:.OSZENIE 

Państwowe Zakła~y Przemysłu 

Zarząd sekcji rnotoq,klowej LKS za-wia
ddmia swych członków, że w niedzielę 31. 8. 
br. zamiast do Widawy wy1c:i:dża na Ogólno• 
polski Zjazd Plakitowy w Warszawie. 

KTO WIE, GDZIE .JEST? 

Jan Ludwiczak lat 37 zam. przy ul. Wod-
1ej 19, wyszedł z domu dnia 30 lipca i l1ie 
Jo1vrócił. 

ZGINĄŁ PRZY PRACY. 

Na stacjt kolejowej Łód:l-Fabryczna pod
·zas przetaczania wagonów pzrejechany został 
:zas przetaczania wagonów pr:lejcchany został 
iicki, zamieszkaly w Pi0trkow1P.. Pr:z:ybyły le
tarz stwierdził zgon 

Bawełnianego Hr 4 
zatrudnią natychmiast 

wykwalifikowanych ś Ius ar z y, 
to k·a r z y, e I e k t r y k ó w 
oraz 1 palacza. 
Zgłosi;enia do Wudziału Personalnego 
Łódź, ul. Dowborezyków 30-34 

PA!IJSTWOWE ZAKŁADY 
PRZEMYSŁU DZIEWIARSKIEGO Nr 3 
w Lodzi, ul. Sienkiewicza Nr 82/84 

Zbiórka o godz. 7-ej na Placu Wolności. 

przyjmą do pracy Dziś grają Czesi! 
PLANISTI;:. KSIĘGOWEGO. l(ETLARKI, 
SZWACZKI RP<A WfCZEK (ręczne Dzisiaj o godz. 17-ej na IJo'sku ŁKS-u od 
i maszynowe rękawiczki z mu.szyn I będzie się mecz piłkarski pomiędzy czeską 
SANECZKOWYCH), POŃCZOSZNIKOW zawodo.wą drużyną „Cechie Karlin„ a ŁKS-m· 
NA MASZYNY OKRĄ_GŁE I NAPY- Drnzyna ŁKS-u wystąpi w swym składzie 

CHACZKI NA KOTONY. , ,,ligow.ym". Na boisku zabraknie jedvnie Ho· 
Zgla:;zać sig do Wydziału Personalnego. gendorfa i \l\lłodarczyk'a, którz1' z repreze.u• 

• ..,,....,...., ..... ___ ...,. __ ,........,_._.....,_.,_.,,....,.._. lacją Polski wyj 0 chali do Praqi. 

• 




