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Obiecanki ulg pożyczkowych za cenę przyjęciar 
planu odbudowy Niemiec 

Bogaci biedacy 

L0NłD\YN (PAP) - Dzjennak ,lEvenlng wie połączenia stref okupacyjnych Nie- prasowej , że rząd USA zgodzil Eję na 
StandCł1rd" do n o'si, że premier Attlee miec. odbyde ko.nferencji z prze.dstawicielami 
zwrócił S'i:ę do .prezydenta Trumana z Pogłoski o mającym nastąpić wyjeź- Wi,cIkiej 'Brytanii na temat możliwości 
pTOP;O,zy>cją wysłania brytyjskiej misji cizie 'P,remier/a MUe.e do Wa.szyngtonu złago.dzenia warunków poży,czki amery-
rządowej do Waszyngtonu. są przedmiotem komenta-rzy i dyskusji. kańskiej dla Wielk.Jej Brytanii. 

Na czele tej misjJ ma stać premier Podaje się, że wyjazd premiera AHl>ee NOWY JORK (Obsł wl.) - "Chicago 
'Attłee, \V skad je.j mają .wtjŚć m. in. mi- nastąpi jeszcze w sierpniu br. 0zl1aczało Sun" donosi, że rząd Stanów Zjednoczo 
n.istrowi'e Beyin i Cripps. PremIer A1Uee by to, że rząd brytyjsld uzależnia wY- nych za pomocą niesłychanego "nacisku 
zamierza omówi'Ć w Waezyl1gtonie sy- k()ina!ti~ swego planu gosp-odarc.zego od dolarowego na Anglię" zamierza uczy
tuacje gospodarczą Wielkiej Brytanii i stanowIska Waszyng·tonu. I nić powolnym sobie rząd premiera - Tak, tak, moi d'f.od?:y Euro;pe:J.czy
przedstawić prezydentowi Trumianowti WASZYNGTON (PAP) Sekretarz Sta Attlee i w ten sposób zrealizować swe cy, kaŻ'dy m'Ulsi d!źwi'gac swój iwłasny 
szczególy brytyjskiego planu gospodar- nu MarlShall, oświadczył na konferen~ji zamierzenia odbudowy Niemiec. cię'Żar! 
czego. illllllllll il lll l il l ll l llllllillll l lll lJli lllllilll!llIllIllI1 l1 l l1 l. i l ll l ll l lllnIilIII I II IIII 'Illl l lll ll l ll l ill lilll l lllll l ll llll llllllll l ll llll ll l !I I II I II IIII i 1IiIlI IIlI IIlU l ll l li lill ll/lllliłli llJ l l' l llt l l ,l l il l.J l l i, II ' Il'I l l il 1 1! 1 1, 1 1I 1 1' I II I II I' I IIIIJIIIIIIIII1IIIII:mllllllIlIIlIIlIIlIUIIIIIIIIIIIIIII11I11I11I11I11I11I11I11I11I11I11I11IIlIllIlnIllllllllllllil11I111II!I II/ 1l 1111111i11111,1111 

Przede wszystkim zamierza, jak po- H d · O N 
daje "Evenin-g S:t8Jl.1dard" - rpremier I ", Z 
:Art:tlee uzyskać aG Tmunana zgode na a n l a p l 
modyfIkac}e amerykańsko - br.ytY1skieh - . 
umów f:i1}'laniS0wyoh. 

Równocz,ejŚnie p.ra,gn\ie AtIi'Jee zrewti- Na.kaz Radv Bezpl·ecze~· siwa o zaprzesla 
dować układ anglo-amerykański w spra-

Grecji . działań wojennych · nie zoslał wykonany 

o 
lU 

pra~a. 

na Radzie Bezpieczeństwa 
NOWY JO\RK 'P,AIP. - "Wczoraj 

wieczorem 'PO deiba·cie nad skarga egi'p
ska Rada BeliPieczeu.'stwa powró'ciła do 
spraw greckj:~h. 
. Delegat p(j,rski an{aJbasador Lal'J.ge re
ferował dalej swó'j wniosek rez:oliudH, 
wzywaja.;cej cztery kraae balłkańSlkiedo 
przed'sięwzięcia kroków, celem pr~ywró 
C@1ia wzaje.mnycb Pl1Zyjalin;ycb st()Sun
ków. 

\i\f,o'bec zdecydowanego Spr.6sciwu de
le:gatów USA ~Wielkiej Brytani<i ~zeciw 
ko rezolucji -cteIe'gacjl poJiSlkiej, na!l.@;ysię 
liczyć z tym, iż nie uzy\!lka ooa na ra
d'Zie ll00arcia więkSzoŚ:Ci członków. 

A'J11Ibasa<dor Lange, bTon~ąic !Swe'go WIlio 
Skll, oś,via(kzY'ł, że stanowi on prakty
czne mz.wia~anie, które odrzucić może 
tyko ten. kto nie chce by · porolZUmienie 
'Wstało ()IS~ięfe. 

Odp.owiadalią,c n.a ostrą krytykę de·le
gata USA Joihnsona, że rezohroia jego 
jest tylko, ()dwołaniem si,~ do dobrej wo 
li stron, dr. LaIJJge {)lŚwiadczył, że więk
szość rezolucji Rady Bezlpieczeństwa 
jest w ilSiocie t0g0 rodzaju .apelem i ż'e I 
mimo to udaio się: w ten s'posób położyć 
lues wOdnie w Indone:zji. Ambasad'ol' Lan 
ge zaznaczył, .0e nie jest politycznie mą .. 
dr-t:e dą!Żyć dl{} m-e'O'sjąga:1nego p(}rozumie 
uia. 

Delegat frallcUJSki Pawdi wyraził na
dzieję.że spraw.a g;re'cka nie 01Jrze się 
() gel1eraJ.n0 z;gromadizel1ie ONZ. I 

LONDYN (PAP) - Premier rządu in.{ Jednocześnie rząd Indonezyjski zwró- obecni w czasie prac komisji arbitrażo
donezyjskiego dr. Amir SJahrifudim cil się do fl;ądów Związku Radzieckiego, wej, powolanej przez R,adę- Bezpieczeń· 
oświadczył w dniu 5 sierpnia, iż rząd Francji, Chin, Australii, Nowej Zelandii, stwa ONZ. 
jego nie rozpocznie rokowań z Holandią Persji, Hindusłanu, Pa:ldstanu, S,iamu, Fl- LONDYN (PAP) _ Według doniesie
przed przybyciem do Indonezji komisji lipin j państw Ligi Arabskiej z prośbą o nia rozgłośni Jogiakarta, rząd indone-
ONZ. wysłanie obserwatorów, którzy byliby 

111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"11111111111111111111111 zyjski oskarża Holandię o pogwałcenie 
zalecenia Rady Bezpieczeństwa w spra· 
wie zaprzestania działań wojennych w 
szeregu wypadków, przez zajęcie Gom-

Otwarcie I. M ędzynamdowych Targów Gdańskich . w SopOCie 

I 
bongu, miasta położonego o t 60 klm. na 
zachód od Jodiakarta, wywiad samoto

I towy na południe od Mawang zajęcie 
miejscowo.ści Crisses we wscho(fniej czę 
ści Jawy, operacje ,.oczyszczające" na 
Madurze oraz operacje "oczyszczające" 
na Sumatrze. 

Transporty żywości 
z zagranicy 

WARS7.JAVv'A PAP. - W CiągLt lipca 
:przybyJł·o do portów polskich 19 statków 
z ży'wnościa. 'P'oc'!JIodz8)cą głównie !1'l za
kupów za w.olne dewizy. Zaleg'le dosta
wy UNp r

.'.\ staJwwiły zaledJwie część 
ty:ch transportów. 

v.r transportach powy'źs.zy,ch przvwle
z~ol1yd'n zostało,: 9),00 ton pszenicy. 
11.727 ton żyta i 28.191 tOlI mąki pszen
ne.i i razo'węj, Pocllmlzącycb z własuycb 
zakupów 'Oraz 338 ton mąki pszell'nej. 
312 ton płatków oWsialłych z dostaw 
UN~RA. Poza tym transport.\' POWY'ższe 
.zaWler"hr 490 ton mi~s.a i 227 tOlJ ryb. 

Wystąvielli,e Pa'rodj'e'go wymierzone 
głównie przeciwko delegatowi USA, u- l 
waża sLeJ za poParci-e kompromisoweg.o I 
stan'O>wiska po~iego. I M. 

Od lewej do prawej idą: Dyr. org. - han dl. MTG - J. Kobrzyński. dyr. nacz. 1v11'G vVdrod'ze do P.olf$ki znajdwic sie 10 
Drozdowski, Marsz. RolaZymiersld, j Pmtektor MTG wicepremier Wł. Gomułka-Wiesław statków z ŻYWJ1<Jśdą, wlozv,'cych 11.39~ 

Szwecja przeciw ącicie 'm k jU(~:~~~~:;j~;~;~~;~:!1~;~:' 
Naród, który się nie da WCiągnąć w grę anglosaskiego kapitału stwlerdvza, że w ostatnim zasic \\ 7,mó"'ł 

SZTOKtlOLM PAP. - Jeden zczo
~ow3'ch sodal - tl'emokratów s'Zwetdzbch 
a diwo kat Geor-g Branting, . syn wielkiego 
~ocjaJisty szwedzkie'go, stwierdza ITa ła
mCł'Cll1 rzą,cLowego "Morgen Tidningen ", 
że konfeTęncja pary ka. wbrew swym za 
ł-oż'eniom, za:mienHa się z k'onferencji s;o-
_S!J)odarcze~ w konferencję wybitnie poli
tyczną~ na któ rej mają hyć rozstrzyg
rd flte kaDitaln.e ,:ag<ln nienia: bedace przed 

mi.otem SllOru mic;'d'zy mocarstwami, jak nirster spraw ZagranicZ1lych Und:ell wy
np. sprawa niemiecka. głósił w Stroemstad przelllO'wienic, w 

Zdaniem Brantinga, o SPosobie rozwia, którym zazHaczy'ł. iż Sz;wecia pragnie 
zania na konfcrcncii paryskiej tych s'po1' p,rQiwadzić samo,dzielną polity:J{,~ zagrani
Ilvch problemów polHv czny.cl1 zadecydu- czn~ niezalc'żna od gry wielkich mo-
ją wyłącznic intcresy mocarstw zadJOd carshv. . 
nic·h. Adw. Brantin~ za'pytuie, czy wo-I SZ'wcda - o:;wia-dczyt Undcu - p.ra
bec tego s.~zwec.ia powinna brać wdział I gnie współd,ziałać ze swymi Sll.:Siada.mi. 
w tej konferencji. skamlynaws,kirni i wierzy w ]JOko~Q>\l;a 

SZTOKliOLM PAP. - Szwedzki mi- orzyszłość świata. 

sie silnie nacisk USA na Danir \v Si)}T~
wie ustąpienia Grell!<l.lldii Stanom Zjed
noczonym. Dziennik rau,ziecki obala twier 
d~ .i'0 AmerYkanów, ża che" oni za\Y
rzeC; 1Ifl101\Vę: z. Dallią w sprawi0 Orc111an 
dii w ramach ONZ. g'd~ci; - jak sL\vier
dz..! ,.Trud" - stailllt ONZ ule wze.widu
je I!~ożli,v\i'ości u·shl'pi>ClIia baz wojsko. 
wyolt. lH'zeZ jednych człoll'k6w ONZ in
Il'nn członkom tei orll:ani,z<lcji. 
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Przeqląd prusy zaqronicznej 

Z.ainleresowallie sprawami Pobki wydatnie BOTNJl'OW / CtTLOPQ'vI'. [nn '!, pl/, r7oj<t- jącyl1l sy.~Ic::mit' wschodnio , - europej8Jrim (tok Europie, przyniosą r6wniei poiyl",k en/emu 
rośnie na całym świecie. Nawet ni3przy nyJ- cq cechq j{ ' ~/ w,glącj/li(' wys(Jki !J<)Z!(,m ad- ,,'J'ilJle~" lIuzywa demokracje ludowe). kontynentowi eurup('jsJ,ipmIJ, Jedyne nie-
na nam praslt angloS<tsbl ~. "l\" ·' ·", a I ~q .• tw;,, ' ministrocji r1.<{d"H'(' j. /'u}s!ru II/<I now ą 9()' "OlxilOdzoc niedawllo trzeciq rocznicę bezpieczeJislwo dla Europy powstało by 
dzać oczywiste fakty I>osl"pr',w. p'" , ·." . ilol1!t'h spoc1ar];c.' pJ(l/j()wq, a f1J7.iC'lrolwi .. ·h 7(,?/)j(/' P.I<"Vo/.N. - .:zytOllly w ,,'/'inl('s" - Polacy wówczas, gdyby ~schodnia jpj część zam-
l?~ez Polskę na wszy tkich pol.ich u'l. inblno- wl"If'1iI 7 t/rz<,' dldl.,11JIi, niglJ'y liiI' "'/.I//oI\\ ·illli l>yll w ,~Iunie po/wiertlz;", ż" prlJtlu1rc:ia wc;' knęla sir.; w sobie, odmawiaiąc pknnnmicz-
SCI gospodarczej, arl,nini~lr(l (' V jlkj i poLl cz- 'b' IIIti(( 'f/Clnil,fJwlI, 1, ·c7, /1 \ II '1lIt! 'T .!id j" d gta za 1Jil:'rwsze- pólr" 7,(' IQ·17 roku bylu o 7 nej w .',pólpracy z zClchotlniq EtlTopq, AJ", -
nej. Olo fjćlTŚĆ chamkl01 " :yc ·,v.·h Ilło"l;W IIi, sluzqc raJdU/lii ilU w,u,i tllli!" ... },, " n,' 7. 1: r"i/ilJl/ów lon \V1,;k~/(], nii w id!mlyczn)flll - podlircślCl z nucislriem "Times",.....,.sqdząc 
prasyangielskiej z jednego dnia: PUT"ACY fvl AJ -\ 'liVltOD?OI 'E 7,DO'.Nl~ .';CI 0ł;T!'Sil! ulJi<,qlego TUku. RÓ",vll()C7.e&nie ogól, z prz~'ldudll PIJ/sld /lie nuldy się obawiać 

"Manches/er Guarcjiall" ziI/ui,,-;.\c:?,) 'I' t 1'1. 111 I INTBTJGI2NC.lJ;, STaJACH Dli7.0 PUi, .,11) nu procll1kc:;a węgla w Tolw 1941J by/u o 8 takiej eW' · ll/ua!twści... Polski Mini.~tel 
swojego stało90 1,oreSpOl\ilelllii w j\f') !<I; Ni", NiZEiC:IIlTU08Ć. P. P. tI , uWCY PRACUJĄ 1111Iionow wlębzl/, aniżeli w lfJ:W Toku, co Przemysiu i Handlu oświadczył kilka dni 
p. Aleksantha Wcrllia, kl,hy w lr ó:Hl.le ci:) An- SZCZEGi..>r.NJi', llliTF'N8Y'vVNlr [ - 11()/ .. "i1l1 kst hmc/zo powMmYTll wzrosle/1/, bWfqe na. lemu w Paryżu, 7:e decyzja po/s/HI nie przy 
glli zatrąmut sJq nu I;;I.nS jilklś "" PClI,ce. MO'WJAC - DUŻO I ,!!J'/]'!,I, NIt. .en PRZ/':' w(;1 poci IIWGgq znaczne zWlekszenic pol-' slqpienia do konferencji paryskiej nie w[lly 

"Maina .~mioio powic·(jzieć, - J' on":lIlujc CIWNTCY. "'\t\l1JJI./J POT .. H,()vV prn;l G' iGA ~kl.;go (lIZl'my8Itr ;n;glowc go, jnAie rw!<l(/pi- t wa w ll11iIl1'lIie;szylJ1 stopnill nu chęć ulrzy· 
p. Werth w catyJmlf' pl. "NOWi! Po I, Iii'" - p.p.n., PONII1WA'l. N Ą JEJ (:71.(1 'F ::;T'Ó,TI\ /0 ,)(1 11'(/0 C7.lI"'lI',' ma!liu st<!sunków hOJlllIowych z zachodem". 
że ZE WS'Z}' STT<lCTJ ZN1S7C7.() ' T'~'( 11 i' ',A- J\l A.JJ.BP8ZE UMYSTY:' PCJT. .'iCY SA i, ~RO- Onla"IIQ)ijC oa, tf7pnlp Inkl. i. I: pomIędzy "Times" cluchodzi do wniosku. że dohro. 
J6W EUROPY, ODBUDO\I\' /\ Por.ST:;! n ·.'ll' DEM fVliI.UJACYM WOT.NO.'; (; . r'i WOl.' pa({slwami wschodniej Europy usi.alv c1;]Wlle byt Europy jest niep()dzielny i podkreśla ko· 
N·AJWIDOCZNJE.JSZA. Warle jf:.ll 10 tym O.SC - STWll!RD7. 4 p, VI' Cnn-1 - 187 wnślli" i rywalizacje, że pa1'lslwa tu po\~iązuly ll i c·czność wsnó1prucy wszyslkich państw. My, 
Ililniejszego porlkre.4Ienil/. i. l' mi~ ' ;!"l<!e 1'01- NiE.m 'liV POLSCE." sil! Rlt'rl'C)ir'JlJ 1.000zysLnvch uhln<lów gnsJludilT' P"I,ICY możemy stwiord/.ić, że oddawna je-
liki hylo bcz pmównanin Wlf;hzp, li; w jn- Pn:e7. lrzy 1011;1 prnpdLj.tl,d i., TP,-.kpyj<1::J WI1I,,- czydl i pulilycznych ,,-fimeB" piszo: sleśmy zw()lennikami jak naj szerszej współ. 
ldmkolwick z innych olnrpowaoY"/1 l:wJ6w. wi"I" w ~wi~l, że w l'ul." f' p<1nujt! 1(\1'101', ".luk naJhrll.clziej UciN7.fJi",·Vlll przyldad"J1l pracy wszystkich państw pragnącyc:h utny-
DZISIEJSZA Pqr.Si\Ą DOHR7;E 'iU' 1:t:r:RE- chil{,q i brak je'!! r1I'ulHltł,lI'I, P j W,)]w,'ri . P,zo Jl'.'1t /luwy I1klo(/ IwndJowy pols/:u-<:zec/lOs/o- UJani" pokoju i 9TunlowanJa swojego dohro-
ZENTUJE. .rr:s'r ONA 7,W4RT l, .I,ur o ' naw:!l" w tYJf1, _ t.,!· vi",l"'l/tI" pl1\53 'Inf.JV,S.lS' w(wlri i 7,usi';g wSl16/nego plunawania, do Lytu. Uważamy, Żf' PlJlsce, choć pracuje 'nie 
~1TĄ i ni~ ma wll~cej prolllelll ' ~"\ ."/. ' ,./.'.70-11: <1 . Alf' fr. kty ' I"" 1"" '\,, <,nqieiski prz)'slo, kl,lu·go oho kraje dążQ. Czecl1flsluwueja ogl<ld"iqc się na nikogo, jako państwu naj· 
sclowych, klurf' o.ęlahia ·ly I rai w nl;r,· ·;ip. wie - to ,7ec~ l1p~1 IiI. Tf' lo filkty. nit$zt' j ntl- lązys/qpila d0 pomocy Polsce w vtwurzeniu bard7.iej zniszczonemu, należy się słuRznie 
aliędzywuj( rillylIl. I wc; j rzeczy"" " lO .~f'i 'n ie tl,ld7.ą siQ cllil~ p. j 11k· 'f". llOWCf/() pT'lpmy8hz slnlnWl"go o wif'lkiej zdoi pomor 'z!" strony pilllslw bogatszych, bez żą' 

Przes!lniGcle Pol.~'U na lil r h(l({ - [l' ą Zf' 'Tnttlno .ic'~1 jJJ9,J" n P"L,rp ;;.11", kif'rly tl'~''ll.·t' lIo,4d prmllll((·yjn"i. Wymlolla IlUlIdIowo daniu ocl nas 1'/"ZVI/11.1i:ji z naszej ~u.weren· 
'\i\.Tcrth - 7./rtif'lJi/o 7.11(1 ('70 n I.' 1'0/1." . " "7 ,,/;t)- cnrl?m!<'-IItC,"W. U"r~y '1WJt'd/dj'l J'olRkq w dl, 1Jj/(;<I:t.y ulm /[roiu1fli 7,os/ujc 211/.]('7.lIic roz' ·lości. Również w żądnym wypadku nie mo-
nomiczną Po/.ikl. Nie j<:81 onn ;Ili. wi.,;CPI : tf' ,esach slW iP ldLJj'l (.:\J .s W . P' ·Z pli.pciw[w\I<l. 8z("r:WJla". ';'pmy i nic bf)tl 'dl>my obserwować obojętnie 
wielkim .5picll/c'r7.(·m. Natoll/il/sl ,, 1!!1I1 ,' si<" TIudno Je st ob{'CJJi E pisai' o Pulscf' 'l.I,~, kitl(iy OL'l'lIiaji)(' S7JUSI" l'hlWOl17f'1l1,1 110WE'qo s yqle- próby odbudowy imperializmu niemieckie-go 
iednym z 11ajbard7.iej IIIH7, · r:~" .. ' , .... ' ,"' , I,' 117:rua , sif7 pluSI\~ o pr,bl' j węgid i wi ele in- mu rkonomirzne90 'Wschodni"i Enropy ,:fi- i nie damy sobie wmówić, że to ma oznaczać 
];rajów ellTo'(lf'jskich. W' or; ') ',"v ' \1 f/U/. , nych !OWI/ÓW. hr:do.jcyf'h prol1nl-tem polsl,irh Ules" slwif'l'd?:a: oJbndowJ.) Europy. 
RACHUNKU POrSKA ZYSKi\LA. I,tk i Jllt) 7'1,·l\ . "Im większy bądzie zasięg samoporl1ocy Poza fiłoWilIUi m:nania dla wysiłków Pol-
Kiedy llyh'l1l IV T.lil,linie w 19·14 roliu - ·NdIPO\\ ,iLJli"jszy dzip1JTlik IIllgiC!lskj "Til/Ił' .,," (pflf,.~/w El/ropy Vl{Ocr 0.111 iej), Iym więk97.C' :>t, i pri.lcJnęli1Jysu,y konkretnej pori,ocy dla na-

opOWiada 11. \\1f'1lh - nirmnl l, r'·'! .:fl 7. W ob,Q7.f'lIIym CHI: }ndc' IV'lt,'1)J1yni pnylm.w są S7.a[1.~e IJO\\ 0(/7I'nla. Nie ulega najll/niej- szego kraju, pom()cy. która niewątpliwie I-to-
czarnego rVldnl. Juk w C'lfi~if' o!'. ·ó'J .Ii; ii. 'i/- O .~ i"qllil;clI/ l'ol'1l:i Ja/w' ty).1owy przy/dor! wy- MU'! wątIJ/iwo.ki, - .7.(' korl'.}·Ńcl CJ,~iq!łnic;/e krotnie się jJlzyczyni do rzeczywistej odhu-
stępllie w id.7.ia! p 111 l'olsf:ę w J"' !' i.~ 1fi4 .~ nlilJ nil;<lw, hl<'l/e f1/oi.lliJ l!%}' .'./(ać w nowufJ<lVl.I:I ' przez w .qpu/ilC' pli/I1011-nn/f' WP Wqr/)odlJh' j dowy Europy. E. U, 
Pańslw() iV/O Ji'SZCliP W MarJie lJolilY' ·. fwf/O U_/illijiiiliIiitIllIl ...... lul 1I11 ....... III' __ IIII_IIII __ łJlI __ IIII IIII_W1 1111 1II1...a1111111_ł1łI_1I1I 

Jermelllll I ni,-mal PK ·,nc,mi<:lr.1111gf) (h" 'YlI'l A • 
jakkolwi,.Jc 7.ał~v.ęJy .~jl? !faryqQ"I' y,\ l." "i.-nl . U 
sze formy nowego ladn. OnrWi'JIE ._, W 
OKRESIE DWULf,TNJM - R ,) ';o;'J!o ~ li S I . ~ 
r;DERZA.JĄC/J NA J\A'7.mM KR01·; (I. NA 
KOLE.JACf/ N01'f l JF. SiR WI[; ;"'l.Y }(I}CN 
TOWAROWY, NI1:',PR7.ib WOlNi . "".'iI 1:'
DZTE PANfl.lli (iOU \C7l0WA AT\L·.IA OIJ
BUDOWY. G6RN1C~', I{Ol,EJAF.·l.li / W/Oh 
i i /ARZE PRACOWAT.1 7. NI~~',';I\I'1l N\M 
ODDANIEM. ISTNILI :'1 JHS7'~/F llR '\l\! 

Naczelny redaktor "Gazety Ludowej" otrzymał 15 lat wi~zienia, 
Maclerec skazany na karę śmierci 

ks. Pawlina 10 lat, 

APROWIZACY.JNJI. Si;'IJe1/t I pJil pI{H e ll( W,'\RSZAW,\ rAP. - Po dWlldnio- CI}(}r~ży Zygmun1 Maciejce skazany Sąd staną! na taI10V;iSKU, że red. Au-
lurlno.śri ludno,ki WŁlT.'WWY /,-sl chu" dl \l, \ Jll pr{)i,;{~ i(" RejoJlowy S;.Hl Woj.:l'lwwy został Ilu karę śmierci, utra1ę praw oby- gustyńskiemu udowodniona została 
no gnlźlicę· Al" jukIroIwiek ,/"j, ' 12 IlI.J1i iy- W WilrSZ;lWit' v. ydal W godzinac'h rall- whtelskich i honorowych na zawsze oraz współpraca z nielegalnym podziemiem, 
jp ip·~zcze uboqo, Polska liiI' 1 l ~)i:e 7({'i' ·/.IIt· J I . I I ·t li f' (t 1 .. 'l d . ł . j 
Fię do glodujqc)'ch p(ll18tw w llwo,vil'.· n) C' J (.nia (i sicrpnJa wyrok n::l rNa'h' ora . -on 15 <a ~ ea ego mienia. wspo II zla w zamianie zagramczne wa 

NajwC/żniejszq może rzeczą _ ph;u' dll n Ho_ci tF:'gl) "Gazely Ludowei" i wsp6ł' UmotywowanIe wyrol\ll sl\l,rje,rdza, że luty na cele organizacyjne podziE'mia, 
1pi p. Wer/b - fest lIif'ma/ CA..'.! ·()VVt n ' O!-1I, nr;i,on y.:II. S0d wzi:)! potl llwngę dllże napięcie złej podi{'ganie berownika Grul!<arnl do dru-
Pr?KO.l WEWNljT!l7.NY w PO/ .';,; /;· /1(7.(:';. . Sk:jZt1l1i zo"lali: Zygmunt Aug-ustyński woli li \vszysUd'h trzech osl,ariO'nych. kowania ulotek WIN-u, gromadz<e.nie wda 
rhnlcm scrmncJ!oJf'n/ znw·7.1/ q . (.~,~ ~f I'olnki, fiu kar~ 15 Jal wjrlieniil ks. Leon J>lIwli- W wypad1ku ks. Leona Pawlilny, uW7..g·lęd d01110ś<'i s,tallowiących tajemnicę pan. 
w tym WU/('wod1.lwo IJlulo.,loJo'IiW 1,·)(·(1, . • • .' _ • _, 
który rok temu l1Wn :i(f/1O 7.<1 n ... I,'r n,..·'.'){-·7,' 113 lcarę 10 lal wlf:zrelll:l. JeodonO('7,e,:-;me niono s7.czt'rość jego zeznall, w przecl-. stwowq dla da16zcg'o przekazywania_ 
pif'cz/ly. Obecni," rzac/lio ZdllTWją ."11 1./ nic: I Z Wvrokll qUI! ob:l i ci Sokuz~ni zosin/i' po- IĄ' ioClll'hVi,eo do red. i\ug'UtitYl1sk,i<:"gQ, zaś Również i ks. Pawlinie u(\oowtO<:1nione 
przyi~Jlllle I7;Pt'iy. ATlUli·'''(I .. w JU/'l m , )c:)r zlHl\\,i,"ni priiW (}bY\V;llebl,.icll i h<>noro- 11 ch'Or. M,adc)~a, sąd stwi.('l:uzil wy.jąl\,o zo3talo grom~Hli'€nie i przekazywan~e 
f Y CZ11l e zakol1cz}'}n dzwlc!lnn.;(' hu·"I, .kttJTf· wydl fin 1:lt -fi a lilkże zost::Illi-e im skon- v.,"l) szk,'o(llIwOSC p_ostępowama tego funk- wi{jdolllOści, zaś na chor. Macie'l'cll SIYl-
przez dlugI czas bylv l/u; hp7." "!J.~'J\\' I · /P 7(( ' . '. • ~ I'" 

·tlp,cane prze): pewn ch sojll .ąl.Gll·~.ycl/ cl)'- 11 ..... lww a I1t, t'~d(" 111t('011\:\ Clonal'JUS7.a <Be7_I)ICoCZellshva. czvwala również i 'Nina kradzieży dwóch 

~~~~r~t6;~'w[(f:;;:od:onolr~~:}~~j (~ę~:~I,~:n;,yln D y m I- . J- a r "ą d u' '--L I p I- S a radiostacji i dwóch karabinów.' , 
"Niek/órzy mówiq, - Iwlerc/ '~i (J"/HI p. . , ., O ~ O~.ka,rżend p'r:-yj~ęll _ !wyl~lk sipO:<ojn1ile, 

Werth - 7.l' . Pol.s.l(a r1.elwli/o odwlhdla SIt: - .skm~anym na WjrZ](:~l11e przy;sługuJoe 'Prl'!-
wbrew islnlf'rl/u r7.adl1. Alt' Iru:~dv .- 1If';wl _ • ! wo wnioesienia liil'(arg.j rewi~Y,I'nel' dlo Nalj-
p. \V~rll1 - jesl WeWn!;/IlWi - .IJ'",plrnn my, - Ż ( ) d 1 J Ił I II S . 

Blr "J' .,. RLd PAl. V ~ Oib~l. wł, - , Po ~fOJ OtW. y.m Po UU11!Htó:'hrcz.na wySttf!jP II Z rZ.!\I<H .OłH a. wyźsz€:'o-o Są-' Wo]'skov.reao za.ś ska.; 'ż ORGANIZACYJNE lINfT,. ;,/,,,1.:.>,,.,/ .. y 'l . .. I' II . k' p' II ll!ł -, ł s' 1 ... d t ' 't> 'Ut! b' 
DU 1 JEGO Z/)O[.NO.';(; PJ'7./ : \1' II)', \ .,,1 ,\ N I A !h~l I.elllll UlitUj! I'(~W l 'l'łIlPflll!'i 'Iego 1'1.'1- r{'uner. -()pi tiuli >tę l-() !prvj/.~I. en a l M' , 't . d 
WD' TA/( SAMO w t\ŻNfl 1)1.. 1\ }Ji-IPI A tlił emJ,gj'!ł<.:viuego ~'ydaJl? kOIUllilloi·IHł,t-- BłII'~io, by u<y).yĆ na .leg-o rę-ce d:wU'is.je zany ~ .3oCle]ec ~a po~a ym ,pt awo o -

ODBUDOWY, .J K I CJT!/,KA PilICA flO- za :vj;~uiHnjll,i;wy, że bl,'l'ZI>alll'l,ka partia ko g./l'h ItIIC lu. . wolae 51ę- do łaski Prezydenta RP. 
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Gdy motor zaczął zn6w 'Pr.~c{)wJ0. joe);{) 'Pytallie, 111C lIic~poJ'zj"wałlie 11~ly
Grek )wJło·;i.y! pod ko.j'ndwa olbrr.Yl11i,-" ;;l111 od'Jlowicdi. w do-ś~ pnprawlII;j nn
kamienie, kt'ófe miały oL!cgrnć rol.~ llf;- ?;iel,s7.cl,YŹll i e. 
t11uka. - La Lall1! UhIlCl'WIIJe! Robię z,cI.kc hl 

_ Kontakt! fotograficzne pt)·([CZ::\M lulll. l(ol1.lIl1li~ pali, 
~ Kontakt! Wsk:iż;,1! n;;ł tiwog(} kolcg'ę w blłlDoCn j 

l :;,nów mo·tor siu n<lł. - M i I:'lh~y G 1'01(.1' senl,e,czl1 ie s hl: rm:cśtll i fi t. .lego · kole,~n 
mi \\·ywi 'clp.a'! sil' (lrżywiotlV d·ialllg, z.re!'lz - skl'?'vwii! liBIa W lI~ll\iecJl i zacz'fl)ł 7. jl"II~ 
tą 1Ji.cz.'rozIi1l1iały dlJa Anglików. c1ern'prz;::'pilla6 pn:R~' S1padodlrOll.n. SI},1<]O-

Powtórzono tę fo:aJ1l1l'1, o·per.1C'· · '·nka .,:Ihrotl zn ż3dn: l,! cent:, nio(\ clhcinlwlnić na 
raz.y. i',anim mo·tor raczył dz:iałać na clo- dwa ciepłe p{;\Ii'l'l,cze. Wy~oki. brodaty 
bre. Cały samolot drża'ł, zdaw.alo ~3ie. 1:c Grek pOil)rawj~ S\1/Ó,i stalowy hełm i po
lacl'a C'll\ ,j,ja oderwie l8i·ę od Zi'(lIHi. lii1t:l~ kar.nł A Jl'l?;'likoll1, co waściwie ma w wor
był nie amowity. By~o równie;i; wj~!e dy kil. ktt)ry tr.zYl11a \V rc:lkn. Okazał·o. się. że 
m'u i Dł·omieni. Anglicy stali i smiaii sil;!. worck zaWierał W sobie slare, ZlllISZCiW
Raptem. :jak spod zicmi, w~rr()sl,() t!W()cłl . liC buty, l)nSzld oli kOIl~cl"w .i JJ· u~{.e bil 
"'reckich lotników. goło\vych ll,() odlotn.' lelki... . . 
NH ~d{)WRCll mieli dziwne. i'ltalowe h.el-! - To Zl.ltlllf1l'l[ bomb! BOlll[) w o·g61e 
my, 11O'dobn€- racr.cj (lo jf,l,j-ek. Jeden 7.. n.ich nie nWIiIY. Me wy:-;·tarczy. aby nn,:;t!';}-
byłlrhrany dosłownie w dwa cieple ,pł·n- >I7,Y(: ~Vł()ć'liów:. •. , . 
~z·t:7.e, które nO'!'Iit o·prócz· k,o'1llIbill(l"!()t1II, I ZIlOW l'1)iI,CSllłlał SIę I pokle'P'ilł flpa 

Na Tlogach l1Iiał SZl1lłrowane d·o kol:111 po ple.ca·ch, 
bilty, • - Tak, brat'ktl! Lcemy razem, co? 2fJ 

Wysoki lotnik lI,ś.miedl1lął Si0 UO An- bimy zu·jęcic. Co pan na to, "In'gH~i"? 
glików i zasallltov,'ał . - Lecieć, na tym? 

- Czy pan lata 11<1 hTiIl Itipol1oŁam1e? - A cóż wy l11ylślicie? Toiesot ni>e:d~, 
- zap.Ytal Tap, wskazlljąc na ,.Brege" I samolot· B"clzierny latać nlslw· Zf zna-
--i.e wledzila.l' ,,,-reszta. czv Grek z:rozlI'rnie czniószei W~".8()kóśd nikŁ nas ni·e d{)jr~:y, 

To pO llierw~7,e, fi po dl'1l1lgje VJIlosi nie 
lIł11it':ja ~t,.'zelnć uo lIisko laia.l~-c~rc11 ma
.<:?'Y'lI, .1t:c1110 tylko llicd.ohrzt:\ że n:18 1110 
ga. pOlhit{r7;clit6 Gre'cy. Slrze!·nj.0J !Hl dhylbil 
I r;1.fiol. 

- Ni·e. d,:dGkllli~ za pro,))ozY'ci<: - ood, 
po v.; i c: UJ7.ia,t Tftp.·- Bro,c!,ncz ~1l(}W się 
rozeiimi a L 

- Nazywam "jQ - Nilroleksi~. Ciesze 
Rit:', ZB Vya'\ p07,na1t:m •• ,In·g'lizi". Rę·dzie
lny liltn~ razem! 

fincky, k!()t'Y dOIy,chczai'l zachowywał 
mil'czellie, ItŚlnjeclhlłą~ si,e·. Zacp·owat Ni
l'r:Jl,eksisil i jego kllleiN. tlłnh:~o Greka, 
z cnł»l I'Iwo.la. el'ąkarlrn. Maty Orek nazy
wnl sj.~ P<lpag'os. "T'O - mój goncrat Pa 
lHI'i{OS" - IiOW i N!>" i n I Ni trn le·kgjs. dajaJC 
do uo,zIl,Jl li·enin. że- !lIn na 1l1y.';'li p rmvcJzi 
we,\to genernan P,rpil)!/'lSn. Bo P rC'i'-C n ta
cli l Nilrn1eksis zah)o%y! ''''paLladtron, wgra 
IHoli! :;;ie lW pl'I,:etlnie R'l,t:o(lzellic w S:1UIO

I·ocio i za,cz,ll kpirć z PaIPn!!.'OoRn, ld6rrv w 
i,aden ~posólb ni·e tl1óg'! trnfi(: cJo bhiny, 
(Jrc0CY l11e~IJ:).nky dop()mogli mn,])O 
lli'Ostl1 wrzlJoCadąc gO d'o śr.oLlka, 

Nilrnlek. i~ cn~ krzykn~ł po gre·ckll i 
jeueoJl z medl:lllików. st·o.iąc na czwora
kadi" h1'ocie wY'n:ncał kUlllicotJi'e z- pod 
kM gnrnolotll. ,.Bre·r;c" pot·o'cz-ył się 1)0 

IO~lIi:;;'kll. Angli.cy SJIoo'u'zi,cwali ,Le:, ze lada 
III0I1IClll0t].erwic 'si'l4 mI. zic·mi. Jednak sta 
1·0 sioina·cze.i, Mobor wylł nieRalllowide, 
S'flI110,Jot ]lodskakll:,huc, tpc'zył siO c,oraz 
;i;wf\wie,.i. llilgle zatr?-,o,I!'I'ł się jak w feb
rze i () ·d'crwa'ł I'\i·~ o·d ziemi. LecjHt .z wia 
trem. Alll{licv zdll111 i eni po'patrz"Y'li jle·den 
l1a drll'g;jego. Mały Pal}agns \\ '\ 'I1l:It:lIiw(l! 
nił 'f)O;i;el!lIf111ie rf'lką. bufn OKM-1I tI'm'opsj',
c~one,\m 111 i ("e!ZY kola mllfli n reka. "tercn 
la Jak maszt, OZ1Wny samoj'ot znikł (Jod
raZlu we mgle. Dolatywał tylko jellza.ze 

<;;łll'cby Wil rkot 1110f1orn oraz od,g'}{)t!>y serii 
z CKM-II. To PU'PM':OS, prawdoP'Odolbnie, 
konl'rolowa 'ł siły i mOlżhwnści swe'go 'Pll 
I)i !:t .. -. . 

- .IIl'r, 'PC) looi.ni>ku - r:zekł Brewer. -
WlSzyoscy roześ.mie1i stie na sama mY1Śt1 () 
Ni trn l i'ksiSie. 

- To ,'iI({)OOWony wadat -c- 'P'olwliedlział 
TaIP. 

- Tm wio'cCt.i p'o'Zlnaie GreKÓW', n]im 
'l.lnr l'zie1 jestem przcJ~{),nnny, :7A! mó,gą 
na,p'rawdę wy'grnć 'l,T{)j'llP,l wla~ni·ę d~'ate- , 
go. ŻC /'in Wi<:z:rs'cy wari'atami, - odrzekł 
poważllie QlleH. 

- Po.n1:\liś1cie, jakie wła'Ściwie s.zanse 
ma ta dwójka, o ile na'Praw<łrl. Slpntka 
\Vłoch6w? - zaPY'ta'ł Ri cha JidROl1. 

- Szallse? JC:(le~l przeciwko tySilfl'c(lm. 
- o·u'p'owj'NI\ział Ta1>. - Ale cO' pocznie, 
g'dy f';j)obka się z esl<adrą \,42"? Go? 

- On .\?-w i i'ulŻe na 110 - 1}o,wieruział R,i 
c'lta nlROll. 

- Cijlvba że tak. Powiem' >:zcz.e,rze, 'le-
żeli wrócą szczęśliwi·e. i ten 'bafi)'ski kosz 
wv.iJz-ie hez szwa~llkl! 216 w,~zysiikich 0-
pre'>;ji - uwierzę w cuda! 

- GU'zie, 11 diabła podlzi,~li się: ci Gre
cy ze swo:ią benzyną? - Zdenerwował 
się poważn ie Mady, 

Mllf!ieli je.7.cze doM: d~IJlIg-o 1Jo'czel<ać. 
Zamia,st spo·cl!zie'wanelR1o tra nRJp,o'r low·ca 
l),() llP~ywie mniej wif"cel gtO·d7,iny 11 adti e
c.ll:lła dęlial'6wka, Na becz:kaoh 7, ben
zyną sied!t~ilł.a·l!:T1 ·'pa wesołvdt Greków, 
którlty b"li bilT'dzo zldzit\vieni zni-ecieJ1p!i
wieniem Ang-likó\\'. Mel1asa nf1 lotniskIl 
jeflzcre nie h~"10. rh~ky mało tmsZCZl!l;,C 
je o t'(1, czy zQ8tanie Z1'flZ'l1mial1Y - za~ 

kl'E\:ł: "Pl'f:,dz~ takie synv! 'Pl',;zajcie siel 
(O. c. a.} 
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5k arby polskiej kultury Da
I (Hłowej pod troskl~wą opie ... 

ką państwa 
~pfwjaJni(' utworzony w r. 1945 Pdństw". 

\'Y Instytl\1 llistorii S7.tuki zajmuie ~ię inwp!,! 
tf!ryzn( i~ ~1 arhów nnszej kultury arlyslyc7nt'j . 
Je~1 to n ielilda przedsi wzi cie. ipśli się we;;· 
mip ['nei \1\\ agę, 7.P przecież trz('\)a ohjpcllllć 
w.zy I kic mic jSCOWOŚCI P~11StWll i dol r7P(: do 
'nęlr7.il k,1żdego kościńłka CZ\' dworl \l. W,r.ę

Ii?ip ho ..... km mogą się zl1dlp?ć zabytki, o 1;ló. 
J 'rh częstn nie wipdzl! ich wlaŚridple. W cia
gil Ir7,erh Idl (194:;-47) została lU? ukońclI)na! 
' nwentaryzilcja 6 powiatów woj P w6dztwiI' 
Krakowskiego i jednegu w kieleckim. Obern!e 
knńC'?'y siq oprilC'owanif' reszty powiat.ów kla
kow_ldch, orilz inwI"'ntaryzacja zabyt\(.ów m. 

~t Warszawy, 4 powialów województw" wilr
i7,"WS\ic(lo. rh"óch łÓdzkieqo i jedneqo k lelec
cipgn Oflńlem w roku przyszłym mo:7.na hr;
.lzip nr\dilć cin drukl\ matf'rill!y, {lolycząC"f' 22 
owialów, knmplptnie ~inwenlaryzowanycb. 

PodC7as pracy inwentaryzalorskiE'j uda j(' 
,je: nieraz odkryć zabytki o dp~:Jj wartości, 
Tilk np. w powiecie jędrzE'jnwsk im 7.Ilale71ono 
'tupetnip dotychczas nieznane w literaturze. 

lika ko.kiolków gotycl ich, a na lerenie wo· 
lewództwa krakowskiC'qo kilkanR!\cip rzeżh go 
y<'J.:i(-h, harelzo ph:;knych, nipznimych w lil c

rCl lirze naukowej. 
\ĄT ok) ;;:;ie pn:edwojennvlTI UziNlzinll in· 

Wpnl~l 'Z/lcji zilhytków knlturillnych była kom 
pletnie zaniedhana. Podczas qely wszystkie 
nip!llill pml~lwa europejski!' ukończyły już 
chwnn rejeslrację swych zabytk.ów, li n~s zdo 
lilln przez lat 20 wydać wvkllzy inwen tar v Z~
"{j:1C, ciotycząCf' zaledwie dwóch pOWiiIłÓW. 

RUld oh~cn., świi\domy swych ohuwi.'\,;. 
1..r'lw· w zak.resie inwentaryzacji skarbów na
o7ej przeszłości artystycznej, nadał pracom 
i'1TI należytą wagę. 

z 

ULOS R\DOtvlSlCZA:'lSKl 

76 'I' " '1 ~ rOWnl p. a 1~,1e w '1~~ar~.1 
\\' nadchodz'Vcj i.:amparlii t'Ukro\\'ni"1 Ziemiach ()(h~'"kan: clI. \V "trFunku on I a miano ~ irif" na ~:ą,,""J"'l1 (J'I.'k ' ;1"[1 La

('Z~j, Idńl:a: r~7.~(]~:-nie .si ę ~,. yi~rW"7.~·~" k~n:~~-nii ,L1bjeg!e~ E~~(~ CI: "''1\\"n; . ~(': Q"ielyniki i ('fOT. kip,,', n,a $'ask1J" n:.l1 m 
dnIAch pazdzI01 ntk~ hl., 1\ ('zmle 11c!-:I.ł! \\ lę :,;-7.\ la :::1(' prz0z Ul ut h0Jl1'E'.1l e na ZIP '\ [(Iech,.jnn '\In z '11 1 ,.;l<j,(l'I·lrf' :1 z'e-
In cukrowni, 7. czego 26 clIkr\lwni na l1li(ł'h 0rizv.,;;!-an\·ch ; n()\n'ch ('ukr,)I\w . h I' h -f' ł . ' I "m ' . mlac f ;,1 'nlc 1\<lzla \\ ' p z 'nie \ \., . 
I 'oH I /II. H II HI I ł I I I I I I I I I I I I I I I ł I ł'I ł I I I I I, I I ł I I I I N ł I mim Ii'TI', Iii I. ł I I ł I I I I I '1'1' II , 1"11 H I I l l 1'1 ! .., t I' I . l I 

• I panll "":1 'Uf n "arla cut<rn\\ Plt! o ·:r F,::! li .U-
I I' Q ! r~':,ki"z" IW' \{i \\'!Cq,'iw, r V~. ~ W zeszł~1ll mi· i1 'l p!;wt(l'ji bUl'ac7a

nych zębran() n::;ńłp.m \lllrakr1\'\' ZP 170 h3 
akty ! '\ i;f"I~ci 29 mil rJ, cn \"I'no' i śr"dn' j 

. p - , l"' P R " I • r!' 1'" lin n. 7.. i-ednef!n ha. Do oDecn<ei kctl11D,· a-PowiatowI' K(\llfCl'ellc~e aldy \'f'n' p, , . l -. '. • l~",1~ ? ~l!' ~ n" . I' I 
sierpnia I r, z Ud7j!lI~1l1 przeo!~ta\\ icj~li \ oj wódzkkh ł omitetó'i '. nii p18f10\\'ann 7..ak()ntrakt~)wać zbiór GU' 

Lowicz 
Kutno 
L~czyca 
Pabianlc(t 
Kotiskie 
OPOC7.110 
~kierI11e"ice 
Ra" a-M:-\zlQwiecka 
Wiell!lt 
Sieradz 
Piotrków 
Tomasz!)w 

P.P.S.: 
low, Czernik . , \Y róhlews\< i 

Oia,<;·ik 
,. Karaczewl"lti 

" OunJak 
" Keller 
" nobni~ 

. jnenki{)1 
KruPka-Skibiń!>ki 

" Szwaicer 
l(Qwa!Eki 

" " Stawiński 

W-c*" ńdl.ki J(·.)mi!et 
Polskiej J>artl~ Soc.ialilStn~zn~j 

w Łodzi 

p,r.R·: 
tow. .. §\'. ak 

Tomczak 
Dyle 'ski 

" I\uhicki 

" 
!'i ,'os70\Y@ ld 
Gerrl,~a 
KuIiń~!d 
ieśll1 i ałck 

o, C.'gan~k 
Potapczuk 
Przybylski 

.. 
" 

" [\ł1co-er 

Ko-mitet W(},{irwódl.kl 
Polskiej Partii Hobotniczej 

w Łodzi 

II ra;,(i \' z 200000 ha. plan tpn przekrocw
J;I(l n II ty:'. ha. \ lynęla na li) n~' 'a 0-

pLltfl Ul on.-ta"','z()[1f:> przez plantr'łkw'l o 

bUPJ1.;i Pod{'i:a~ rrd\' w Zf>Sz!(Jl'OCznel 
kamp,wij zaplala za jfden q bun!<ów 
w"no~Jta po przf'Pczf:>niu \ysz"l'tl·:i:"h O()
d <,d L;ow \ ,fI §\\hdnr-ń 403.4471., ( l 'V ro-

I k11 hj",±'~c\ m będzie ona \\') ' n";~;ła 532,19 
?;l z ha. 

Jakkolwiek if'gornczne zbi(}ry (pr:ewl
dUJe ~h? nip<co niż.".zf' niż \"\ rou ubieg
łym, na co \dynęlv późna wiosna i diu

ga susza w okresie slewo\\'. niemniej pla
nuje :;ię \\'\prool.lko\','ać 430 tys. tan cu
kru białego. hif'f!ła bmpclnia dała nam 
:384 t 1,"-, tnn (,llkrll, 

PO\\ yŻSZf \~:--[ry ~~\~ iadczą, ~f' ". prl'\'
I"zlvm roJ<u nip tylk() nip be-clzie oclezu
\\'a'( się braku ('ukru, jak zr~sztą nie cd· 

Vv ~Rq:l r. w Radomsku z!lslllla założona Społclzlelni zami0Yz,t zaln7."ii ~kl1ld Opi!l.)wy, Pełnym inicjate'wY i ,'llerql[ Jest Ob. Jan ezv\, am)' 0'0 i \\' roku bieżącym, ale 
~pó~d7i~lnla, ipcinC! z najstarszych w Pol~ce. pr7('prow1H17il~ rpmnn1.y plpkilTn i ezę/idowo jf' Ą!('hit"kt. Kiernwnik Spółdzielni.' pehiacv i.'~"~ni będzi.pm\' '\')'f'ksporto \lać ieszcze 
Początkowa nazwa Spółei7ielni brzmiała: Stu- 7mech<lniwwac. ' lą4:, r. funkclę członka Zarządu, który wraz 
"'i'!rzys7f'llie Urz~ciIlików. potem Spó!(17ielnla Zarząd SpóJdziel/jj ~kldei1l SI<; 7 nl;>ywatell. z c7łonl~alI!i k,go Zdrzarhl przyC'z )"rd ~i,,: \ ,. po\"a żnif' jsze ilości L1z?sku iąc wzamian 
U"zpr!nlków, Oei Hl41 . r .. nil.'lwa S,?óldzl.('lni \TaclP\1sza Gn)1.c·l.vń~kiego, Janii Kokos;:!,. i Ja- blinie do swi€'nego rozw("\ju SpóŁriziplczego w rl-e\\·iz~ · . J:rdyi cukier we w",z,,~tkich kra. 
·'l1'Zrr.l: Powszechna Społd7lelnlj\ Sf'OZYWCIlW. nil Anhilektil, Radnm~ktl. jach Europy j{'sl bardzo poszukIwany. 

Ponera; o\.:\lp~cii niemieckie l, Spółdz\elnid --------!'Itt'tO .. ---~---!!II!'I!!!'!II!!!I!I'ft!~!1!II!!!!fI:eo'lI=~~""""1I!!!I!!!'!!!!!!IL'I!IIII!!!!Ił'!m"-.. I!!!!!l!'lI'<'!!!!I!!!~~~~~-I!!J!'1~~~I!I!!!!!!!IlR:!l!'D!II!!!'.!!!P 
t~o:;j'ldi\J'l I '<kI ('P (Ul'lędnlków). W 191\5 r 
~taranir'm zar7,l'ld\l Spóldziplnl Pl7yhyly: 3 
,klepy spożywcze, 1 <k.JE'p masarski wral. 7 

A'Flr'l:ll1tem rZf'7.llic7.ym i 2 piekarnie. W 194(;1' " 
f. prz} były: 2 .~kJC'py spożywcze i 1 bramin. . 
1\)' (wyrnhó2v monnpol(~wy(h). W p~erw~7.VI~ i,!l'o",/\\,o l~ IWiflfu. l'(ldQm:l.cZHli.~I,.j(.>~O{ j C'.xlzJnach ?hnrcia zakładów handlo, 
l'lołrOCZ\l 194'.r. przyhył..l.sk/?p spozywcz 11J-"dH'e d<J orrollJf' I \VPli()o1CJ~{'1 co Il<tS(p, I,l.·V h I nI kton'{"h pl'zemrsk)\~\ch uct.:t-
, sklep hranzow -- wlol<..\enmczy. . J <"> ~ .'. • • • -. ' 

\ . . "I ( '{II \ 'nl l' plqc: \t\ ,,'ę na;;,lępuj"C" 2:"dZlnV tlandlv 'lT"t· \10,,1 miilr II Wleran\a 9,'; er ''W • P (ll ~ \I . , I ł l [) . '...... _ 
.. ,Ii k~~ały si~ obroty 1E'jże, a mianowicte. w ,Ci pOI ~la\\;e 1'07 po 1'1. ij( 70niil ł re~y- !'":(':P Rao< t11,"r:1I I ~.l Wl~{I", ·a{jomsz.czan-
194'i r. hyło " milionów obrolów, w HW, r, d'C'nta l dn a 2~. III. 1928 r (Dz. U. RP. ·'k'm: 
- 83 miliony, d w pierwszym półroczu 1947 :38, paz, 001) o god;tinach handlu I. CZii< 
- 511 milionów. 

Z c.hwilą opu!'zC'zenia Polski przez okupan
ta nipmif'ckiego, Spółdzielnia zostala całkowi· 
cie TOlgrahiona. 

Ceny artykułów pierwszej pof.ru·hy 01,1'1 

Innych materiałów, s'l tlItainiższe niż w klp.
pach właścicieli prywatnych. Tym 5,unym 
Spółd7ielnia rE'guluje ceny na terenie milt~ta. 
Spóldzi(?lnia posiarl1l własny tabor, składający 
lę 7. r!wóch koni Ofaz kilku wozów. 'Z.I!TZcJrl 
Spńłdzielni dok. ztalcd zawodowo pracowni
k6w spółdzielczych przy pomocy kursów k.o
responriencyjnych S.K.K. oraz na konferen
~iaC'h z prarownikami Spółdzielni. 

Ohecnie Spó!dziE'lnia zatrudnia 50,elu 1)1"11-
c wników. WE' wrześniu HI46 r. r.arząd Sp,~ł. 
dziE'lni wydał biuletyn informacyjny dla c~łclP 
ków spółdzielni. 

\11.' niedalekiej przyszłości zi)rzącl Spółdziel
ni 7i1łoży: dwa sklepy spożywcze lla Kowa
lo,;;"::;u i przy ulicy P.O.W. POZII tym Zar;:ad 

Uśmiechnij się 

W dniu JI lipca br. Kom""ja Kontroli 
CCIl \I,' Radomsku przE'prowadzila n;:t te
renie miasta r~ado11lka ~I'<'rok() zakrojo

ną akcję, w której \\ zi~/o uózi,ł! około 

40 kontrolerów społeczn\,ch (h'legowa
nych przez po,,>z<:zcgólne zakłAdy pracy. 
[>artie polityczl1«, o.rJ:ranizacj{> ~pole('z.n0, 
oraz członkowie ORMO. 

Pod-czas akcji skontrolowano 106 skle
pów różnego typu, prze\vażni,e spożyw

czych oraz s:p()\'z~d7.{'!no 18 protokółó\\' 

karnych za J10b iNanie v. yż-..zych c€n od 
ustalonych przez Komit'oję Cennikową, 

Po wna 

f)uj 'I ('f'go, 
ZiHlI,l.'al"'!10, Ż pomimQ wlele'krotnie 

przepr'O\l. arlzant:'j kontrnh, sprzerlawc.' 
baf!aj'elizują sobie jednak wydane zarzą
dzenia , czego dowodem Jest już pora7 
dru,gi spor:rą.d7enłe pewnym sklppom pro 
[okółów karnych. 

Wobec teg'O, że ci pano,,'ie okazali ię 
niepoprawnymi, oraz lekc,eważą odpo
wiednio w.ydane zarządzenia, czeka ich 
tym surowsza kllra, by przywołać ich do 
opamiętania, oraz rio O'ltrze7 nla Innych 
uprawiają.cych jeszccze pasek. 

r 
mę:l!czyzn rocznika 1 2 i 1 7 

Rejonowa I(omen(ja Uzupełnąeń Piotr- I ZW 1\1 \v Piotrkowie przy ul. 3-go Maja 
ków podaj-e do wiadomości, że odbędziof' Nr. 8.. . I. .. • • 

się d()dalko\\'a Komisja rej-estracyjna - ?bo\\ le)Zani ?O reJ~s~r~cll Wtnn~ p~sla
lekar-ka dla lllężczyzn urodzonych \\; Ja- dar. do\\ od t{Jz.samoscl I ,,'szelki: mne 
lach 1926 i 1927 roku zamie<;zkalych na posladan~ dokume.r:t;, na poQd~t~\\'le któ-

" . .' rvrh mozna ul'tallc daie I mlf':/!'('~ uro-

c:a :kl~?ó\lo' I \1, ':;,Zl."lklCh ml€isc zawod')~ 
\Hoj sprz"'daz~ od 'Ind7inj 8 do 18. 

2 J:;!t'"i 7 rn,ę~en,. 'l ~dlir 'arn'e i 'lepy 
S;Y ż" \ 'c:e oó ~'ncJzin~ 8 dl) 20. 

.1. Zakład. h'zjer-kif' w dni Oow.,::'d
nip od B d" 18 '\7 :()bo,t~, i dni pl:zedśwlą,. 
I. C7.ne o~ godziny R r.1o 20. 

4. B,dk: i kil'lskl z napojllml chkvlza. 
('vmi, ,hJovcl.ami . owocami \'€o '~zv:,t
kie dni IV tygodniu nr czasiof> od 1. I V. d;) 
30 fli:. od qndzm,' 8 do 22. ;\1 c-zasi::> od 
I. X. do 31. fIJ od R'ocJ7iny 8 do 20. 

S, Restama 'p konce,j()no\\"an o 'e 
""lY:-'I..;ie di11 \\' t~g()dni'U'ori g'odnn< i' 
do g'cd. 23. p(, zamkniędu !' "talln(~]i 
go~dom !11f' \'OJno pnlO-tawać dlużeJ 
\\ Inkalu niż 00 ~odz. 23,30. 

6. Cuki€rni€ kawiarnie i piwiarnif' ~'e 
\\'szystkie rini ". trgodniu od g dz;mv (; 
do godziny 22. . 

7. Sprzedaż uliczna gazet j cZ.łsopism 
or32 \i'yrobów tytoniowych może odby
\,'ać ... ię ". dni p0wszednj.e w godzinach 
od 7 do 2 • 

Prz-ef\\'a ()nia(!owa dla ~"yżei ;\, 'mienio 
nych zakładów handJO\\'ych . wyjątkiam 
jadłodajni, ooowiązuje od godziny 12 d0 
14. 

Winni prz{'krorzf'nia po 'vźi'zego za· 
rządzenia podlp.gaja karze w myśl pp-€!

pisćiw o p06tępo\nniu karno-a-clminislra 
cyjny.m, 

Za Star~~tę Po\\i a l0wes-o: 
Wkestarosta K. «oIodziel. 

-II 11-l=:--
tereme ~\\'liltu radoms7.cz?nsklego,. ~to- 'dzenia, miejsce zamieszkania, w'kształ
rzy z roz.nych [)rzyc7.yn me dope/m!t o· cenie i za\\ ód c\'wilnv. 
bowiazku rejestracji w nakazanych ter- W.·· I' :. . d . t .. Uniewainla si~ karlę repatriaq jn?, 

. . h mnl 11Iezg Q.5zema SIę () re]es racJI kar'te re.;e:tra<'Y.1ną 'yrianq p,rzez ~KU 
mmac . .. ! zostaną pociągnięci d'O odpo\\ iedziaJno- Szcz€dn, na nazwisko Gnoiel ki TadE'-

Zai tere.o wani \}, inni zg-!asić te \\ d,nlu §.-ci \V myśl O't)(J\viązujących przep,isów 11llSZ, zamieszkały we "'si G()muni,c g'11 j. 

12 i 13 sierpnia 1947 roku w gmachu karnych. na Dobryslyce. 

WvdaWCR, Wol, Komlt<.ll PPR K ""Ieł Redokr-vlnv Red I A.dm. Łódź. PIotrkowsko 86 lele/onr Redaktor Naczelny ?16-14 Sekra łonoł 254-21. l'leda:CCI3 nocno 172··31 
Otiol egłoszeń. Plotr:Cowska 55 '.1. 111 50 lConto PKO V11 - lso,'i. Zokl. Grał. ~. WYd. nt6dz i Instytul WVdawnICZY". I'ÓU. TO (I -CE'NNIK 0("' OSZĘŃ Wydawnictwo "Głosu B obcmle't.eg.,· w Łodzt _ W tekście: od 1-100 mm. r.Ł 50, 10_-200 mm. zl an, 'Powyte' ~1 10, 
Za teket~lJI: od 1-100 mm. zł S5. 101 - 200 mm. al 45. o.o.wyiej 7:/ SO. Drobne sa jedno el owe: p"szukiWSlnł~ rodzin li 20, hcmdlo". (l. ~ kupno l spt:eda:l) Il. 2S, zguby :ł Za.. 

posrntn""o!tiG oracv d. la. w m.dzł. l" 1 "Wl~8 3001. dtof;eł,. 



Str. 6 

PRZYGODY 
pięCIU typków Z Ban.ahdd 

83. Dawniej żyli tu Indianie, 
Kraj był dziki nieSłychanie, 
Teraz wielki ;\lan Tru rzadzi, 
CQ nie pyta i nie hłą{jzi"~ 

l\tyś1i Gapa: "Z dawnych czasów 
Znam ASiteków i Inkasów. 
Siuksów oraz Delawarów, 
Lecz nie znałem tych Dolarów", 

Konfident Gestapo 
w oC2ekiwaniu kary 

... -

I~e !!iportu 

Ja " "" wy 
Do meczu 

przybywają z Anglii 
z Czechosłowac ją na si kerowcy 
staną nie bez szans 

Nr. 2" 

25 ~rs:ęcy wid7:ÓW na trybunach to jak Ila przp!<onaliśmy się, Że' mamy jak to mó,..-ią, I nie przyslosowanych do wyścinów żużlowyci1 
nasze stosunki, szczyt marzeń organizatorów urodzonych żużlowców, którzy niewątpliwie po i Rasowego "Jap'a" miał Jedynie \Vikaryjczyk 
nawet najciekawszych międzynarodowych za- udanym starcie jeszcze niejdnokrotnie przY-1 Mecz z motocvJdistami czeskimi wygraliby" 
wodów piłkarskich. Tyle zebrało -się na sta- sporza laurów naszym barwom państwowym. my 7 pewnością z wiQkszą różnicą punktó" 
dionie \Vojska Polskiego podczas wizyty "Tor - ! Uv najlepszych naszych kierowców 7ali- (25: 23) gdyby nasi zawodnicy nie potrzeho 
pedo" i prawic tyle podczas meczu miQdzY-ICZYĆ w tej chwili musimy Pierchałę z Rybni- wali wCllczyć również ze swoimi "gracikami" 
paóstwowego Rumunia - Polska. Poza tym ka, zwycięzcę Wielkiej Nagrody ffi. Łodzi. Maszyny w Muchowcu nawalały skaadaJirz 

I takiej ilości widzów nie notowaliśmy .do -tej Wszyscy zapewne pamiętają svmpatycznego nie i nie wiele brclkowało, abyśm. prwz nir 
pory na żadnych innych zawodach. Rekord blondyna, który z taką pewnością bierze nie- przegrali meC7. 
pod tym względem wyrównali motocykliści. bezpieczne wiraże i mija pewnie w najwię:.;- Ostat.ecZllC' z'vycię5two wywalczył nem 

Na torze w Muchowcu na Sląsku, pierwsze szym pędzie swych groźnych nawet konku- Pierchała w ostatnim wyśc'gu zwycit?iając " 
mu spotkaniu naszych motocyklistów z moto- rentów. Jazda PieTchały nie jest "wariacka" brawurowym stylu Czecbów Muchę i Zr'lle 
cyklistami czeskimi z Moraw przyglądało się lecz oparta na doskonałej technice wyścigów wicza. 
25 tysięcy publiczności. Liczba ta świadczy na torze żużlowym. Pierchała ma doskonołe 
najlepiej jak wyścigi motocyklowe na torze opanowanie maszyny i 'Aryczuciec zastoso,,!a- Mecz Polska Zachodnia - Morawy h'ł 
'żużlowym zdobyły sobie popularność na Slą- nia odpowiedniej szybkości. Nie tylko. jednak jakby przedmeczem o~icjalne.90 spotk~nia PnI 
sku. Popularność la teraz niewątpliwie wzro- I posiadamy Pierchałę. Mamy jeszczC' innych' ska - CzechosłowaCJa, ktore ma SIę odb'i( 
śnie. Pierwszy mecz i pierwszy sukces na- Doskonałego Wikaryjczyka z Gdyni, Donina, Iw niedługim czasie. Do meczu tego staj2m' 
szych kierowców nie minie bez tego. Bruna z V.larszawy, nie mówiąc o innych dlO(:-1 ~zisiaJ możemy to j~ż pov'iedzie~, ~ie bez du o 

Sport motocyklowy wymagający odwagi by łodzianach Więcku czy KrakOWIaku. zych szans 1'a zwycIęstwo. A WIeCIe dla c,e · 
i do pewnego stopnia brawury wyjątkO'.vo Bolączką naszą były ciągle maszyny. Ze-\ q9~ Bo z 'nglii przyszły już specjalnie zQ · 
nam odpowiada .. Zawsze mieliśmy doskonil.- wodnicy nasi jeździli na ciężkich maszy.lach mówione tdm maszyny do wyścigów żuż·o· 
łych lotników sportowych (kpt. ZWirko), teraz szosowych lub "własnej konstrukcji·' zupełnie wych dl~ nas2ych leprezentantów . 

• 

sportowe 
organ~zują w dniach 15-18 b .. m .. 

iii 

ją j 
nasi \Ałłókntarze 

o • 
IQ 

r:-rajwiĘ)kszym rozmdchem na polu prOp1Ij'') I korzystać będą z lrzydniowego okoliczno:;;Cio-. kich 7.O.T r,Janizowana zostanie wystawa zdjęto 
wama sportu wśród swoich pracowników mo- wego urlopu płatnego. Wyżywienie i kwaterY/fotografIcznYCh ze spływu do Szczecina, krórn 
że się poszczycić ~a:zą~ Głów'n-v: ~wiązku IJc~estnikó\\r. Igrzysk p.okrywa w Łodzi L ar'7.ąd n!ewą~pliwie cieszyć się będzi~ dużą fre:kw,:n 
Zawodowego Robotlllkow l Pracowmkow Prze. Głowny ZWIązku Wlokmarzy. CJą nle tylko Jego uC3estlllkow, ale roW::lle· 
mysłu Włókienniczego. Po udanym spływie II NAGRODY wszystk!ch it~(eresujacycl: się ,sp;ntem i Wy-
kajakowym do SZC7.0C;na, włókTJiM7f> przystą- . ,chow&mem hzycznym IUl€szkancow Lodzl. 
pią do zorganizowania jesllcze na większą ska- Pod~zas Igrzysk pl:ze~Towa~zana bę?7.le.~ 
lę zakrojonej imprezy sportowej. Impreza ta I IJUnktaCJa za konl5:urenCJe Indvwldualne I Zi:! Z . . . '7 
będzie ,mała Olimpiad~ Włókniarzy _ pie'nv~' ?Try z~społowe. Pu~klol'lać. się będzie kl:hy .;~.!!!1!i.!.!!.:~~'!:.q}:!!,,!!. 
sze ogolnopolskie Igrzyska Sportowe Związku II oddZiały. ~awodmcy za plerwsze .. trzy Ime.l- i Uwana nł'i!!iwa y! 
Zawodowego Włókniarzy w Łodzi. SC?, otrzymają .nagr,ody. ~a własnosc, na ,Wł<l5 J ~ '1 I"' JI 

JUZ ZA TYDZIEN nosc o~rzyma.1ą rowmez. ~agrody .zespo,owe l Kierownictwo Sekcji zawiac;lamia, że tre 
Igrzyska odbędą siQ w dniach 15 _ 18 bm. po~zczegolne kluby. Od~~Ia.y natomIast otrzy- ningi członków sekcji odbywają się na ba~e -

puy czym obejmować hędą niemo] wszystkie mag nagrody przechodllle. i nie KS "Zjednoczeni" ,';c wtorki, czwartki, : 
gałęz~e sportu w koui;.urencjach żeńskich i ZETONY ZŁOTE, SREBRNE I BRĄZOW Isoboty od FOdz .. 17.30.. . . .. 
męskIch.. . ... VI konkuwncjach :lldywidualnycb zawodni l ~WAGA. D~la 1.1 Slelpnla b.r., (poUle~z;~ 

Grzegorz ~~edzielsk1 VT czasio okup.acji A WięC będZIemy lm e; l. me. tylko ~ekką cy otr:r,ymają. za pierwsze mie)scc żetony \ lek, ° godz. .~-t:). odbę~zle Slę na b015 ___ 
wydal VI ł-oazl w ręce gestapo Antoruego a~letykę, gry s~ortowe, pl~kę noz·ną, boks, te- złote, za drugIe srebrne, za trzecie brązo\\'€',. ~rzy . ul. Srebrz"Xn~I,le}. \Park Ludo\\ y) ze.bran 
FlOrczaka i :;;z"rag ilUlych osób, które zostały ms, płyvlame, glmnastyj.,C' · I ko~ars.two, ale :I~- oprócz tego każdy z nich otrzyma dyplomy uekCl! PłyvvacL{J~J .. ZOIorka. przy trybume 1,0. 
skazane na obóz konce!l.l1acyjny Plorczak I w~t sport mot.orawy w postacI Zjazdu gWla%:- pamiątkowe, lo głownego WCJsclii na bOJs~o, 
WYIokiem~ s~du. ~le.mie-cktego zostal s,kazany dZlstego. WYSTAWA FOTOGRAFICZNA ,,1I11I!I"UłlUII"'l1lłllllllllltł'"IIHIlIIlł1111IJmW1Httllłll n.UIIIHIII"" 

na karę smlerCl l wyrok wykonano. IIhedztel· ZAWODNICY KORZYSTAC BĘDĄ ZE O;:PŁYWU DO SZCZECINA Z DAWNYCH DNi 
ski W ten nikczemny sposób .zemścił się na Z PŁATNYCH URLOPOW ~ 
Florczaku ZCl odbicie narzeczonej. Było to Wszyscy zgłoszeni do igrzysk zawodnicy Podczas Igrzysk w jednej z świetlic łódz-

w ~~~t;~':cie zapisał się do organIzacji Todt<I HOIIg 9 hii;§~~_:!!=;"f1Il -~~ .~ _u-~I.,."",.,:,:,:;,~,-",,,.:,,:.,,,,:. 
rwy jechał n.a Wschód., 

Po wyzwoleniu wślizgnął się w szeregi T ~ 'f!" al. w c· q • ak eI u CI l ,!!:' 
PPR l zOstal sekretarzem powiatowym w MaI e ~12a§" . & l. Z .I." '. ." ! 
bOlku. . . , 

P'arę tygodni temu zosłal tmn rozpoznany Zbliża się pomału sezon jesienny i uim zdą- otrzyma prawdziwej hali sportow'3j, odbY,\-,lC l 
·i sprowadzony do Łodz!, gdzie przebvwa w żymy ochłonąć po emocjach jego - nadciąg- zawody· bokserskie ·nawet zaprojektJwane n~ I 
wfęzteniu do chwilI ukończenia śledztwa. nie zima. Zimy obawiają się najb~li·dziej bok- dużą skalę. Sęk w tym, żeby ją 'Jt:zynwć Dd 

Dochodzenie prowadz! prokurator Ciesiel_ serzy. Nie dlatego, :i:e zima nie jest :)(lpow:e- Zarządu Miejskiego. iN tym celu postan:l\"lio- i 
skI. Ktokolwiek posiada wiadomości dotyczq- dnią porą roku dla tego sportu (przeciwnie), no w najbliższym czasie wybrać 1(Jrnilct Ho- ; 
ce Niedzielskiego, winien zgłosić się do Pro. ale dlatego, że znów będą mieli skrępcwdne norowy, któryby przemówił do s~rca ..,jców i 
kuratuxy, Plac Dąbrowskiego S, pokój 212. poniekąd ręce brakiem hali. Hala \V;my, miasta. 

i jak na boks - ulubiony sport Ł-o d'l:i , jest za Gdyby się to udało i pięściar.'e halę lIpa-
Pam ętajmy o tym, że przestępców, którzy ł R k d· h ma a. yzy o urzą zal1la em:·' _. iąo;y", tIzoną otrz"mali, ewenlualne inWeSlVf'je l'fLe-

wśli<zgnęlt się w szeregi naszej Partti, winna tl· . d . t I b t . 11 . l l spo ,an mię zypans wowyc l z y. Wje· ,le. prowadziiiby ze swoich funduszów, a 1l,UWąt-
spotkać surowa kara. Nic też dziwnego, że ŁOZB postlnllwił na 

własną rękę szukać sobie możli .vego .lachu pliwie przyszliby im jeszcze z pomocą -,\-5ZY-

Rok więzienia 
za usiłowanie zabójstwa 

Okręgowy Sqjd Karny, pod przewodni-
<=:: ..,em s. Maurera, IN składzie trzyosobowm 
skaZlII na 1 rok więzienia Władysława Dale
cldego za usiłowanie zabójstwa. 

Okoliczności przestępstwa przedstawtaly 
się następująco: w czasie nieobecnośct w 

nad głową. I scy miłośnicy sportu pięściarskie~.p, 
Niedawno w sferach pięściar5~dch dowie- Mamy nadzieję, że Zarząd !\.1iajski. o ;le 

dziano się o pewnej pofabrycznej hali, w któ- uzna za możliwe przyjście naszym pięściarZ0m 
rej' mogłyby się tymczasowo, dop6~d Łodż nie z pOIJ1~ - " - pomocy tej im nie odmówi. 

Echo ..,Toll1r de FronceU 

• 
1 

lT'Jeszkaniu przyjaciela Daleckiego - nieja- • 
kiego Krupnick!ego - Dalecki będąc w stanie O polska m kolarzu . " nietrzeźwym począł zalecać się do narzeczO. 
nej KrupnIckiego. W pewnym momencie zja- I ., W wyścigu dookoła FranCji: j~k P?dawa-I dowany mężcz~na, w~żący 85. kg: . . 
wf! się Krupnicki i zaczqł czynić Daleckiemu! 115my, brał u~ztał ~olak I~lebans.kl, ktory za- Podczas c~leJ dr~gl. Klebansk~ uuał .11l~: 
''VYmówki. Wówczas Dalecki rzuci! się na nle- ' preze.ntował SIę z Ja~ ,najlepszeJ strony \~y.- zwykłego pecna. Zm.lem! on mezl1czon~ llosc 
go i scyzorykiem zadał mu ranę w okolicy wołuJąc ehtuzjazm ws~od. POl0Io'-ll francuskIej: I dętek, . ram, kler0w.mc. PoprzY~lągl. sobIe jed-
serca, przebijając przepone. Krupn!ckie o Oto" co o KlebanskIm pisze francuskI nak. me. us. tępowa~, naw~t WIęc.ej - posta-, 

- . - - g "Sports: nowI! me porzucac w ogole mysI! o ZWyClę· 
p;zewiezTon~ d~ szpItala, skqd. wyszedł do- Klebański urodził sic w Polsce i liczy 0- stwie. I rzeczywiście, gdyby nie fatalny 
p ero po uP. yw,e paru tygo~. becnie 26 lat. Przebywał on prawie cały czas pech.,. 

Sąd wymIerzył ~tos~nkowo n:skcr. karę, wy. we Francji w Valencienues i pracował w jed- Klebmlski jest najlepszym polskim kola-
cho~ąc z załozema, ze Dalecln dZiała! w a· nej z kopalń. Uprawiał on wiele sportów m rzem. Nic więc dziwnego, że będzie repreze .. 
fekCle. in. grywał w piłkę nożną z Tempowskim, bok- tował Polskę w Reims. Klebański. to naoraw-

Prokurator zapowiedZIał apelacj~ sowa! się z .Walczflkiem. Jest to dobrze zbu· de klasa ... ". 

Popończyk i Olenicki, warszawscy kolaT< 
przed \\Ojllą byli czętymi gość:ni t01"<1 hele 
nowskiego. - Popończyk W roku przyszłym 
ma powrócie na tor i zapewne odw·jr;dzi i Łódl 

Wielka zniżka cen! 
na sezon zimowy 

PŁASZCZE 

damskie zimowe 
modelowe 

8.400 - 9.600 
12.000 

peleryny nieprzemak.alne 
jesionki męskie 8.400 

GARNITURY 

.1.800 
19.00Ql 

mt;:skie 
czarne wizylowe 

6.000 - 13,200 
15.500 

3.900 bryczesy gabardynowe 
spodniE' w dużym wyborze 

! 

Zniżki dla cz~onków Związków 'Za
wodowych za okazaniem legitymarji. 

lti!ef Sf.<U "'iewicz II 
Piotr~." ~ka 18 (Sk3~!1 r~ ,n'~llIi>flEl) 

Firma egzystuje od roku 1922 



, 

( 

Nr. 21~ Str '-

, lir 

O C • • 
II 

I • .. 
kojmią " wa ś a a pra 

z przemówien~a Ul inlstra tOW. Adama Rapacl,~ego 
szczerego przekonania, którzy jednak socjali
stami jeszcze nie są, lecz mogą się nimi stać, 

Z przemówienia przedstaw cieła Kom telu Centralnego P ~ 
tow. posła lenona KUszkl 

o ile stary akyw weźmie ich pod swoją opie- - Kwietniowe plenum Komitelu Central· 
kę. Mówca zwraca przy tym uwagę towarzy- nego Polskiej Partii Robotniczej jak również 
szom z PPR, że nie okazują oni w tej akcii odbyte w czerwcu br. posiedzenie Rady Na· 
wychowawczej odpowiedniej pomocy swym czelnej Polskiej Partii Socjalistycznej zbiegły 
towarzyszom z bratniej partii, a często na (\·et się w czasie z okre&em ofensywy imperializ
wykazują niezrozumienie. mu amerykańskiego na zdobycze klasy robot

niczeJ' i naródów Europy, ofensywy zakrojo- Druga grupa to ci co przyszll do PPS 
ze strachu przed PPR. Z tej mąki _ oświad" nei na szeroką skalę, ofensywy, w której tzw. 
cza mówca - chleba nie będzie. Jest winą "doktryna Trumana" i "plan Marshalla" były 
PPR-owców, że ich do partii swej wcic:,gnąć tylko kolejnymi etapami. 
nie chcieli i jest winą PPS-owców, że ich do Skutki tego nacisku nie dały długo na sie-
partii przyjęli. bie czekać. Najważniejszy to zerwanie 

Trzecia grupa to kanerowicze, ;l.:J~l"ly kup- jednolitego frontu socjalistów i komunistów 
cy, którzy myślą, że przynależność do partii we Francji pod naciskiem prawicowej grupy 
rządzącej da im osobiste korzyści. I z tej mą- Bluma i Ramadiel·a. 
ki - mówi - chleba nie będzie. Partie ro- - Przyczyną był fakt, że część socjalistów 
botnicze to nie droga do zdobycia posady, do francuskich nastawiała się na zajęcie stano
zrobienia kariery. wiska centrystycznego i pragnęła, by ich par

tia odegrała rolę języczka u wagi, by balanso
Wreszcie czwarta grupa - to zdecydowani wała między 1v,!RP, partią burżuazyjno - kle

wrogowie nowego ustroju. To agenci WRN i rykalną i Komunistyczną Partią Francji. Ten
WiN, którzy w związku ze zmienion.ą po wy- dencja lawirowania przyczyniła się do uśpi e
borach do Sejmu taktykq podziemia wstąpili nia czujności większości socjalistów, do wzro
do PPS, by od wewnątrz rozbić klasę robotni- stu wpływów prawicy wewnątrz partii socja
czą, by w szeregach PPS realizować zbrodni- listycznej, która ostatnio bez osłonek staje się 
cze cele rodzimej i międzynarodowej reakcji. komiwojażerem imperializmu amerykańskiego 
Zastrzegając się, że słowa te nie dotyczą na Europę. 
szczerych socjalistów, których koleje wojny Jaki był rezultat tego stanowiska socjaii
i okupacji postawiły poniekąd przymusowo w stów francuskich do jednolitego frontu robot

Analizując swoistą drogę, jaką kroczą do szeregach WRN, tow. Rapacki wzywa do czuj- niczego? Rezultat był taki, źe na przestrzeni 
locjalizmu polskie partie robotnicze, drogę ności i do walki z przedstawicielami wroga jednego roku utracili oni 1.100 tysięcy g/o-
)ezkrwawej rewolucji, tow. Rapacki naświetla klasowego w szeregach robotniczych. sów i 40 mandatów. 
również komplikacje i t-rudności stąd wypły- - Dla tych ludzi - mówi z naciskiem tow. Podczas gdy w poprzedniej konstytuancie 
vające. Rapacki - nie ma miejsca nie tylko IV naszej komuniści i socjaliści mieli razem zdecydowa-

W tym miejscu tow. Rapacki rozprawia się partii, ale i w Polsce. Główny ich wysiłek ną większość, mogli tworzyć rząd i wziąć w 
J: tyrol towarzyszami z PPS, którzy lidą czasem idzie w kierunku rozbicia jednolitego forntu swe ręce odpowiedzialność za losy kraju, to 
na lep wrogiej kampanii przeciwko U. B. By- obu par4:ii robotniczych. Wykryć ich nie łat- w ostatnim parlamencie tej większości nie po
loby to obłudą ze strony pepesowca _ mówi wo, a poznać ich mO:lma nie po słowach. lecz siadają. Cieszy nas fakt wybitnego wzrostu 
- gdyż partia nasza postępowałaby tak samo, po czynach. wpływów Partii Komunistycznej, która roz.po
gdyby w jej ręku znajdowało się Minister- Omawiając dwie zasadnicze metody zdo· rzadza w Zgromadzeniu Narodowym 186 man
stwo Bezpieczeństwa Publicznego. Zdobyczy bywania najszerszych mas społeczeństwa dla datami, więcej natomiast smuci nas to, że w 
polskiej rewolucji trzeba bronić twardo i nie- sprawy nowego ustroju: metodę wychowawczą sumie klasa robotnicza Francji straciła. 
ugięcie. Towarzyszom z PPR zwraca mówca i metodę bezwzględnej walki z wrogiem - Analiza przykładu francuskiego jest cha
uwagę, że spokojne' często słowa pepesowców mówca ostrzega przed przesadą w jednym i w rakterystyczna i wysoce dla nas pouczająca, 
nie powinny być rozumiane jako ugodowość, drugim kierunku. Podkreśla przy tym moc- wykazuje bowiem, że polityka lawirowania 
lecz jako dążenie do wychowan!a i uratowa- no, że nie moźna być w zgodzie z wszystkim! między prawicą i lewicą oznacza w rezultacie 
nia dla Polski Ludowej tych wszystkic11, któ- i wszystkim się podohać. pójście z pa:rtnerem z prawa i odrzucenie 
rych uratować można. Ostro rozprawia się _ Zyjemy w okresie rewolucji i jesteśmy współpracy z partnerem z lewa. 
mówca z sekciarzami z jednej i drugiej pdr- partią rewolucyjną - mówi. - Przestalibyś- Na tle przykładu francuskiego mówi 
tLi: "Jeden sekciarz pepesowiec rodzi dwóch my nią być, gdybyśmy chcieli w'szystkim się tow. Kliszko - niezwykłego znaczenia n."i:.· 
sekciarzy peperowców; jeden sekciarz pepero- podobać. Nie można kokietować, l~/J mil- zwykłej wymowy nabiera nasz polski przy
wiec rodzi dwóch sekciarzy pepesowców". \ czeć wtedy, gdy trzeba uderzyć pięścia w stół kłac"!. W naszych polskich warunkach w prze
Podkreśla przy tym, ie )ednolity hont klasy Niektóuy Peese10wcy dlatego może upadl'. ciągu oslatnich trzech lat, mimo trudności i 
r?botniczej to ~ie nic.z}j. '''Ymysł, to głębok~, tak głęboko, że rhcieli podobać się wszysl- w?rew. trudnościom, .. jednOlity. front i wsp~ł
hIstoryczna komecznosc, to Jedyna droga, kto- kim. I dZlałame obu partu robotmczych sŁało SH~ 
ra nas wiedzie do socjalizmu. W zakończeniu swego przemówienia tow praktyką codzienną. Największym osiągnię-

Bardzo ciekawie naświetlił tow. Rapacki Rapacki wzywa towarzyszy z vbu partii d.l ciem polskiej klasy robotniczej w historii lat 
hilans akcji werbunkowej do partii. Oceniając przl?zwyciężenia wszelkich llprzedzeó, wszel-I powojennych jest fakt, że 'jednolity front PPR 
ogólny jej bilans jako dodatni podkreśla ou, kich ambicji osobistych do realizowania na i PPS stał się silnym instrumentem, potężną 
że w akcji tej przez oka sieci partyjnej prze- każdym szczeblu organizacyjnym jednolitego bronią, że w przeprowadzeniu reform gospo
dostały się i rybki bardzo drobne i również frontu obu bratnich partii jedynej drogi do darczych brały udział nie tylko aktywy, ale 
raki. Całokształt zdobytego narybku dzieli on nowego, sprawiedliwego ustroju społecznego, masy członkowskie, wokół których grupowa-
na k.ilka grup: 1) ludzie, którzy przyszli ze do - socjalizmu. ly się masy bezpartyjnych. 
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ezolucje Wojewódzkiej 
P. P. R. i P. P. s. 
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NrRada wojewódzka aktywu PPR i PPS "d- 5 Walka ze spekulacją pod kierownic_ 
by ta w dniu S sierpnia 1947 r. w Łodzi stwter- · twem PPR i PPS doprowadziła już do 
dza. że: 

1 Wspóldzialanie obydwu partii klasy ro 
botniczej podniosło bojowość i ofenllYw

DOŚĆ mas robotniczych I ludowych i dopro
wadzilo do miażdtącego zwycięstwa bloku 
demokratycznego nad peeselowsko_reakcyj
nymi bankrutami 

2 NaradCJ wojewódzka aktywów PPR t 
PPS wita z uznaniem politykę zagra

niczną naszego Rzqdu. Niebranie udziału 

przedstawiciell PolskI i państw demokrocji 
ludowej w konferencji paryskiej było słusz
ną formą protestu przeciwko próbom kapI
talizmu ameryl~ańsklego odbudowy imperiali 
""',lI niemieckiego or.az godną odpowie
dzYą narodu na w!lzCllkie próby nacisku gos
podarczego i politycznego zagranicznych tru
stów i lmrteli. 

3 Wykonanie planu produkcjI, a w szcze
gólności u nas - wykonanie illanu w 

przemyśle włókienniczym, jest podstawą dla 
dalszego wzrostu dobrobytu mas pracujących 
i umocnienia niez.«wisJoŚci naszego państwa. 
Dlatego obie partIe robotnicze postanawiajq 
zwołać natychmiast wspólne narady w zakła
ąach pr.<:xcy, celem przezwycię.Żienia trudności. 
stojących na drodze realizowania płanu. 4 Dla osiągnIęcia ostatecznej normalizf.T

cji naszego życia gospodarczego i po
litycznego post<:Jnawia się: 

'1) łepić sabotCliystów l dywersantów w 
zakładach pracy, którzy swoją destruk 
cyjna robotą próbują przeszlcodzić w 
wyltonaniu trzyletniego planu, 

b) wvpowiedzieć bezvnględną walkę wro
gie- propagandz1e pod wszelY.imi po
staci~mi. l,tóra usil uje Jloclwaiyć zna
czenie ",r!o!kl-:ł1 dokCJncui rewolucyjnych 
W odhudawla Fol:::ki 

pewnych pozytywnych osiągnięć. 

Niemniej jednak akcji nalaźy nadać jesz
cze bcm:dziej masowy charakter. Komitety do 
walki z drożyzną i speltulacją winny być 
zorganizowane we wS~!ltkIch zakładach pra
cy i w terente. Należy również skierować o
strze walki mas pracujących przeciw nIebez
pieczeństwu uchyL<::mia się spekulantów od 
płacenia podatków na rzecz Skarbu Państwa. 6 PPR i PPS postanawiają w dalszy:n 

ciągu prowadzić walkę o oczyszczenie 
apcuatu administracyjnego na wszystkich od
cinkach naszego życia zbiorowego z wrogów, 
sabotaż,ystów i szkodników reakcyjnych. 7 Wojewódzko narada zobowiązuje 

wszystkie organizacje PPS i PPR do u
sunięcIa ze l'Iwych szeregów z.amaskowanych 
WRN-owców, WIN-owców, PSL_owców, wszy S 

!kie elementy rozbijające jednolitość obu par_ 
tii. sekciarzy I tywioly ideologicznie obce. 

W pracy nad oczyszczeniem organiza-cji 
od obcych agentów i szkodnIków wszelkiego 
autoramentu obie partie udzielają sobie po
przez odpowiednie organa kIerownicze wszel
kiej pomocy. 8 Celem d.alszego zacieśnienia współ_ 

pracy i jednoścI działania narada wo
jewódzka postanawia zwolać wspólne kon
Igrencje powiatowe aktywu PPS i PPR Ola~ 
wspólne posiedzeni.\] kół 1 komitetó,,'J" gmin_ 
nych, powiatowych, miejskich i dzlelnic'J
wych PPR i PPS raz nCl! mies!ąc dla omówie
nia konkretnych zagadnień. dotyczących wy.
konanie planu produkcji, walkI ~e spekulacją 
itd. jak również i omówienIa aktualnych z-a-
aadnień politvcznych f !fospodarczycb i po
deimcwalIie wspólnych uchwał 

Poleca wydziałom propaqcmdv obu partii 
uzgodnIenie programu w~póln5go szkolenia 

aktywu partyjnego oraz przygotowania 
wspólnych kursów dla aktywistów związlro
wych i radców załogowych. 

Wspólnymi siłami po'dnosić świadomość 
społeczną i polityczną świata pracy i w tym 
celu postanawia zorganłzować wspólnie sze
roką akcję oświ.<:xtową i kulturalną wśród mas 
robotniczych i chłopskich w oparetu o TUR, 
Związki Zawodowe, Ligę Kobiet, wciągając do 
współpracy postępowe czynnikI wyższych u
czelnI, nauczycielstwo i inteligencję technicz
ną do prowadzenia wykładów, wygłaszania 
odczytów, referatów, prowadzenia kursów rM.:
nego rodzaju, orga.nizacji publtcznych dy
skusji i dyspu.t na interesujące szerokie rze
sze społeczne. tematy i kszlałdć je w ten spo
sób w duchu demokratycznym, w duchu ide
ologii i ideałów ruchu robotniczego. 

PolecIć wydziałom propagandy obu parlii 
rozpracow.ać wspólnie szczegółowy plan ta
kiej altcji i przedloźyć do zatwierdzenia kie-
rownlctwu obu partii. . 9 Narada postanawia strzec jedności 

zWiązkowej, likwidować wszelkie za
rzewia w.alki i niezdrowej konkurencji na te
reQie zawodowym, zwalczać warcholstwo i 
antyjednościowq działalność wśród związ-

kowców. 

10 Narada postanawia pomag.ać organiza
cjom młodzieżowym TUR i ZWM w na

wiąza,niu ściślejszej wspólpracy przez wspól
ne Itonferencje, wycieczki, szkolenie zawodo
we itp. 

11 Narada wojewódzka .-aktywu wzywa 
wszystkIch członków PPR i PPS do lo

jalnej współpracy w terenie i wytworzenia 
brater"kiej atmosfery wzajemneąo szacun':tu 
oraz do wytęźEnia wszystkich sił dlcr os!ąg
nięcia nO\lIr}'ch zwycięstw w wr.tlce o lepszą 

f""zvszło§ć klasy rObolniczej I narodu polski;-
go. 

Na przestrzeni ostatniego półrocza umowa 
o jednolitym froncie była najbardziej kapital
nym wkładem w naszą polską rzeczywistość 
była wkładem ważniejszym od zwycięstwa 
w wyborach sejmowych, ona to bowiem stwo 
rzyła warunki dla zwycięstwa wyborczego i 

realne podstawy pełnej stabilizacji stosunków 
w kraju. 

Nie należy mimo to zapominać. że w akcji 
wyborczej - dzięki wspólnej akcji penerow
ców i pepesowców - PSL "lostało rozbite, ale 
nie zostało dobite. 

Lekceważenie rozbitej ale nie dobitej re
akcji byłoby jednak szkodliwe i niebezpiecz
ne. Od dłuższego czasu obserwujemy, że re
akcja zmienia formy walki z obozem demo
kratycznym. Jedna z najpoważniejszych sta
wek reakcji - to nadzieja na rozbicie z we
wnątrz spoistości bloku demokratycznego, to 
nadzieja na wygrywanie urojonych czy rze
czywistych różnic wewnątrz obu partii. 

Z radością i uznaniem podkreślamy nchw~
ly kwietniowego plenum KC PPR i czerwco
we uchwal y Rady Naczelnej PPS. W tyrh 
uchwałach po raz pierwszy w sposóh zdec.y
dowany i bezkompromisowy stwierdwno, Ż"l 
WRÓG ZNAJDUJE SIĘ TYLKO NA PRAWO, 
A PARTNER - PO UlWEJ STRONIE BARY. 
KADY. To bezkompromisowe sformułowanie, 
zawierające słuszną, marksistowską ocenę u
kładu sil w Polsce, zadało cios nadziejom re. 
akcji na wbicie klina między obie partie, a 
jednocześnie zadało cios nadziejom nicklóych 
centrystycznie nastrojonych towarzyszy z PPS, 
pragnących, by partia ich odegrała rolę ję
zyczka u wagi. 

Istnieją różnice między naszymi partiami, 
różnice ideologiczne, maiące swoje źródło w 
różnym pniu ideowym, z którego się wywo
dzą; różnice tradycji, wypływających z dwóch 
nurtów ruchu robotniczego, różnice w ocenie 
środków i metod walki z wrogiem klasowym; 
różnice w ocenie problemów polityczno - go
spodarczych. 

Zródłem trudności, jakie między naszymi 
partiami zaistniały jesienią ub. r. była róż
na ocena roli PSL w nadchodzących wyho
rach. 

Wiemy jednak, że - niezależnie od tycIl 
różnic i trudności - mocno łączy nas nie tyl
~o trzyletnia praktyka jednolitofrontowa, lec~ 
l wspolny cel, do którego dqży PPR i PPS. 
Celem tym jest - socjalizm. 

Na fali wielkiej, ostrej i bojowej akcji wy
borczej, na fali zwycięstwa wyborczego wzro
sły szeregi naszych partii. Dokonywujerov 
rachunku sumienia i w pewnych wypadkuclJ 
mozl:a ,go dokonać wspólnie. Dążymy de 
wsp,?ln~go celu, wspólnie go realizujemy i 
wspolme musimy interesować się tym, co się 
dzieje w każdej z naszych partii. 

Usiłują napływać do naszych parlii elemen
ty karierowiczowskie. Sprawom tym na~za 
partia poświęciła sporo miejsca. Towurzvsz 
Wiesław ostro skrytykował na plenum tYcb 
towarzyszy z terenu, którzy podczas akcji 
werbunkowej, w pogoni za liczba, po.si,/Uiwal; 
~ię nieraz naciskiem i groźbą. 'Ten eie.:nenl 
Jest balastem w naszym wspólnym marSZI! IW
przód. Tow. min. Rapacki nadmie:l:ł, że GO 
PPS szli i tacy, co się bali naszej partli : dla
tego, że się jej bali. Tacy, co liczyli, że będą 
w PPS mogli prowadzić zamaskowaną ro 110lę 
przeciwko jednolitemu frontowi. 

Na bazie tego napływu zebrały się w ;Je"l· 
nych ogniwach elementy WRN-:J\'1s:dc i p -'rj· 
nosiły głowę. Tam właśnie, gdzie to mlal0 
miejsce, współpraca napotykała na pow:;żne 
przeszkody. 

Uchwal y Rady Naczelnej PPS, wypowlo.d,,
jące walkę elementom vVRN-owskim, witamy 
- jako bratnia partia - z uznaniem! Ju:· O:l 

plenum kwietniowvm low. Wiesław wyraźni" 
powiedział: MY CHCEMY SILNEJ PPR, M" 
CHCEfl.1Y [i()WN1EŻ SILNEJ PPS. Che 'mv 
SIŁY OBU PARTIJ, BO GWARANTU fE N :\SZ 
MARSZ KU por.8CE .c;nr.1 ~ T.l"iTYCZNr:J. 
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zem 
, Tall !iill .,łożyło, że i w PozniJ :1111 I w Grl1ń', 
:;kn do oblektow, cisną.cych ~iEi nł\]'wi k 
s~ powodzeniem, należaly pawilon· "/0" 
klt!:nnJcze,. I 

Oczywiście nip jest przypadkiem, że p'l
'NlloD "B" W SapociF' nilleżal do ndibardZlei 
uczę!;zcr.'l.nych, Tllczowe t'lInV)', pierw~zorzęd
ne wykonanie, planowe rozmip.szczenle Qk~
oon'ltow, jak . og 'lny wyglą.d całeqn ~taio 

'l, przed~t.llwjały ~ię imponuj!jr:'o i wyrywa
ty nteJeden okrzyk zachwytu wśród zebr~
yeh, 
Przj"Iłowiowym kolcem róży było to, 7t' 

'~'ystawę tkanin orqanizowalo Biuro Ek5pnr
t,we Centrali Te1<stylnej (Cetebe), 1"0 l góry 
IHŹ oznaczało, że tran'\/lkcje na rynek ze
.mętrrn' 'Ti!Wierlllle nie bę<ią. 

ZaWiedzeni zostali Inlere anc!, " przede 
wszystkim inlere~lIntki, ktorf' przyjechały nil 
Tartji, by "coś kup!ć". 

"V~ród zwierlz"llących heznie reprezrm!p, 
wany 16st ~wlat interl'!santów 7l państw ob
: ch, k órzv :z: żywym zainteresowaniem ogli'l-
:laJ!! a p. tkilniny, 

Szczflgóln1t> i kaw!f' przf'dstawia siE;f sto/s
I,; kon/pkc 'jn", hrani,l roborze i k"'!l'1hine
:ony , Rri""", ~ą nil J1'l\łstawip labt!l'Itlll\ j
lir: l\~lalrlnYrh metorl prary: prdktyc:~ny krel 
m~f ~ 'm"lne 7użytkowaniE' 5kld,wkr,w (okr"

'IQnf' pTle'l normy ll\Ż)'rid tkaniny nA kHl.dą 
sztukG konfekrji), 

Knn!:jo b(>l'1ijRki"', 1..olonip franc\lBkie w A
fq CE' ln główni odhinrey tego .tow .. ru. 
<;pnclnie z "cycIlui" (welw(>tl1) nal(>żą rÓ""nieź 
li lefln typ1l artykułów. 

Z 1lWar/i na spe<:ylicznie morsko - ryb(J('ki 
I/Iarn)e/cr Targów GdarlskiclJ, pucze.sne miej-
6ce zajal s)Jrzęt ;ieglursko - rybacJcJ. Nibprzt'
..,akalne llbrania dla Iybaków, udn)<!cych się 

1\ polnwy, ubrania dla pilotów !nc)Jsk'rh wy-
011 ne ze ~/Wf" jalnej. 9umowanej tkdniny, do
k n łe sieci ryhackie, liny okr',t 'w', pl,ISi-

eZf) gumowiłne, ubrania marynarskie - oto je
illoi 7. fnrm pomocy okazywanych przez prze
ny~ł nowo r07hnnowującym się działom go
-ponilrki tIl\ludowej: rybołówstwu i żeglnr-
i\\·/1. 

z zu 
• 

L. BZOWS!(I. MUl>icie stę zwr6cić do kl-· 

e 
,nnlCZ a ,.. ... ~ach Jłich 

10 ntka ""rsonaln!itgo waszego 
D~lelnrc: wego, w lIprawie urlopu 

Zwi.q\!:ku Zaw dowego. 

CZYTEJ.NIK Z KOLONII BOLESł.A wO 'l EO. 

LO ANDRZEJOWA. PovJ1n!en Pan z lU l O" -("; 

1
0 tym fakcie MUlej! Obywatelek!el, 

Hf;NRYK GRZF.S1AK. Rozumiemy d - - k -113-

II!' PCIńsl(j 'Żal % powodu prz rwania dr Iku pO), 

wldol. Ni .Itoty, - NIc ner to poradl:l~ nit 

mo~ my, Rl'ldakoja 11ano 'tobowiaz" na jas' 
prz9ltrz qać dekretu rzC\dowll<jo, ogranlcz:J. 

jqc.go 'oiśle obj.toflć gC'IZ8t 

J. W. w ŁODZI. Bard"o jA~leśmy ma 1, gi'j 

możemy wydrukować liet, artykul czy let 11' 

tw6r na9zego ozytelnika, W't'lr~z W eJ!: do dl1! 

ku jednak n!e nadaje olę. Mr"li byiel epS 
bo '!ali napisoć coś prnzą, et prz\?rle w"zyst, 

kim z rycia Waszego zaklo u etey? 

I STAI:.A CZYTELNICZKA. W sprawie! -v 'r;:,-

I 
hl Pant szwagra 2ie Zwicrzku Rac\zleok1qo ra
dzimy Pani zwrócić 1ft! do To arzy,twa Pr~y
jaźni Polsko-Racizlecklcj, PIotrkowska 272 b, 

,.Studenci Normalnego Kurnu W tępn o" 

Fragment '1 arg6w - Pa wi lon Rzemiosła Pols!(i.ego 

Nte widzimy nic złego w Iym, :l'e ,TPMSW' 

źqda od Was dowodu, iż rzeczywtścle .U02.'1· 

cia elą. Przyznaci chyba, żo morliw& CI '''V-
m'l Ci" ))"" .... iazok, koronl'i, l1T1.ep;ęknc hafty 
na tiulu (wylwn}w~I1P zre~ztłł w Łodzi) i wil'-
11', wi"lH innych art yi,ui0w. 

Już w ciągu pier" SZ) ch dni ~aiJltNeS()wali 
~;j(: IJtJwclżnie J11,,;vmi w'yrobetmi wlókiennicz "
mi DynclyCy, 'VP.qt zy, Francuzi i kupcy z in
nch pilństw. S'ldl.dC ze wzhudzonego w~rtid 
go~d zaqr~niC't1l\'ch zainl(>re~owdnia, ~porlzie
wat SIG mOZDa, 7.(> l areri przyniosil niejedną 
włók iennirzq t rnn~Qkcjr; pk,~portowa. 

Stoisko Biur't mportu C"ntr~ll Zaopatf7"- podki nieuczctwcgo wylcoIzyst rwanta l g1ty-
ni'J przedstawia .ię skromniej, aniżeli stoisko.. , . 
CC'tebte. Napisy w ję',:yk u angielskim, rosyj- mocJI studencklel dla otrzymania niezasłu"'o· 
ski~ . i . p~lsl:im, ordZ "ksponaty w gablotkach I nego stype-ndiun:? Z'''Tracamy Wwn uwagę 
'VYl sn\a14 )akle artykuły przemysł włókien 'p' )' kk l t k d t ł b t z - - CI_ o W p. prze s aw1a a y El Ił sprcr-
nlezy ma zamiar sprowadziĆ z zugranicy. 

Puhliczność sytą wrażeń opn zeza pawilon wa w WCG:Lym wypadku - nie o+emy in-

"B", przechodząc na inne tereny wystawowe. terweniować na podstawie lietu anonimowe· 
L. go, 

1.:'-11 '1'1 I 11\ I I I \ I I I I I I II I I 1,,1'1 , '" ,. '''II'' l:' ,I , 1'1 'I'~ 'I,'" 1111 I II·UII' .... ,1"1 '1,1 fOl I 'I I , 1·1:111'1.' I.' I 1 1·,,"'>1·\.11+1 I'" 1 " II >HIllII' 111'1","" fIl' , , "·1,\ I I II " I I , , , I I III I 'I 1 I 

D r czka. 
• Z nUllIą opowi'lda oprown,17ający mnie dyr. 

r"lli,kl o wysllkipj jakości na~zych kclpelll'izy, 
knpelinnw i s[o7.k,)w. Niejeden z!' zwil'dza· y C 
1<1rych wprost wierzyć nie chc:e, że przepięk-
11" k,lpelllszc z wP/ny, filcu czy sierści zaję
c·lej (t" ostalnie produkowane są w 100 pro- k 
cent Ich '1 "Ufowca krajowego) wyrabiane są ... 
I{ nrl5zym polskim SkOC70wie (na Ziemiach odmowa sprzedaży łub "krycie towaru w celach sp kl· II 

[1awny( h) i w Złnlorii (na Ziemiach Odzyska- e u aCVIIIVc 
1yeh). Kap hlSl, na,ze należą i obpenie clo ,O.~I<1.ll\io ~l'Ze]lli),wadlOne pr7el ~r-lc~~a;l'l ~) { low !\pek\\lilcyjnvcn ukarany IO~ltll ą' zy"'-
7(lilf'fl~zytil w lItlropie, a fezy Plodukow.lne l\O~lJ'JI Sp(>~Jilll1el.l ,czynnik, ~ool~czny na te- ną W· wysokości 100 ty!łięcy Llotych. 
~ Polf,C'f' znajdziemy na przestrzeni od CasC!- renlc sk lepow 17.cznJC'zych I sllozyw('zych Wj KAZIMIERSKI Leopold właś" "el '-le 
J l

· d H Łodz' , t ' k t l 'J) • , .. L, '" pu , a" fl () omhaju. . , ':1 onen aCYln!! , on ro ~ wy"aza.y, le W.a- rtC!ll1iczpgo w Łodzi przy uJ. S )~llOwej T r ~6 

R,)wnież oglądajac dywany "smyrnenskie" sClcl~l~ tyrh skI .ow w WIelu wypadkach nd- - za odmowę sprzedaży i ukrywlln~e malcu 
o-odnk.owanc W Polsce (w Krzyżatce) wyraża- maWiają sprzedazy ,posl~dan'lch .ul tykulo,v ukarany został grzywną ,w wysokOŚCI 100 ty-
ą niektórzy 7.wiedzajil-CY wątpliwość, czy aby spozywezyeh, ukrywaJąc Je dla 'elow spekll- sięcy złotych. 

nd'Z przemysł potrafi wykonywać tak piękne lacyjnyeh W nadziei na zwyżkę cen. 
I'zer zy. Pol!<ka marka fabryczna i napis "ma- Delegatura Komisji Specjalnej w l.odzi na FIRYCH Henryk, właściciel s't1epu rzP.~lIl-
d in Poland" przekonwują niedowiarków, posiedzeniu w dniu S, 8. br. postanowllil w czego w Łodzi przy ul. Napiórhwski.?go Nr 

C'1f'szą oko niespodziewanymi efektami ró- stosunku do t l ch wszystkich n,to.nwac su 114 - za odmowę sprzedaży i t1krywa~i~ 
źnorodno i różnobarwne tkaniny wełniane i rowe kary pieniężne, Grzywn~m; ukarani ~o- s~alcu ukara~y został grzywną V\ wysokosn 
/)a\\ ełnionC'. Pawilon zasypany jest poza lym stali: jl.JO tysIęcy z.otych. 
takimi wyrohRmi, jak: bielizna, wyroby d7.ie- . MILAN Stani~law, właściciel ~klelm rzez- GA WRYSZCZAK Eleonora, właśrkielka ,,\< le
wlar5kl.'~, p"ri.cznchy, rękawiczki, a ~amitki, nJ("zego w Łodzi przy. uJ. Tol""'~';iej Nr 5 - pu. spożywczego w Łonzi przy u!. Wojska Pol, 
.ta.S.i.em.-,k.,.i_k ... o .. ll .. ff'",k .. 'C..;y.;;i""n_f'_i ... 1'>._.! ... I!_k_tr_r_)t_~ .. ch;..n_l .. c .. z .. n ... e .. , ~g;;.u ... -_7._,a_o_d_m_..,_w-.;ę~!"...:p_r..:z.:..e:d,:.az;;.,Y:....l~\I..;;k;..rv.;";,,.:...w:~l"> 0;1', ,'n\" dla Sklf)gQ Nr ::'0 .- za odmowę spn~c!aż" i llkry-

DZIELNICA SBODMIESCIE LEWE 
Datł o godzln1e 13,30 w Urm!. Slełan l 

.rnar. ul. Wlttrzbowa 44 "db dzłe ltl'O. 

c::ys1e zabranie kola, na którym Wfęcnona b -
dq legitymac:Je Itałe. 

UWAGA KOLEJARZE-PEPEROWCY 
W1(ZI:.A i:.ODZKIEGO 1 CENTR. DYREKCYJN. 
Ddł o godzinie 17-e\ w lokalu PR Sród

hlłe!.1de! Prawe' przy ul. Gdcn\eklel' 75 odbę
dałe tdę ogólne nbranle koleJarzv·peperow~ 
ców c:ah~g{l węzła lódzldegn I Centrali dy
rekCY!lIel. Sprawy bardzo watne. On cnotilć 
Bbowlązkowa. 

jDFRAWA stK~ETARZY 
N:U::l.NICY RODMIEJSKIEJ 

Oz!", o crodzlnle 7.a' w lokalu własnym 
pizy ullcy Piotrkow!lkłel 63 odb dzłe III! o~
pl'm'a lokrelm-zy WIIZYlltklch k6ł oddlll.ało
wyeb 1 ogólnycb, prĆlc:ownlc:z?c:h l tereno. 
wyeh. Spra.wy bardzo wa*ne. Obecność obo· 
wł~tzkowo. 

UWAGA DZIESIĘTNICY RUDY PABIANICKiE}. 

DzIś ° god21inle 17_ej w lokalu partyJnym 
PDT ni. WleniawlJkiego 5 odbędzie eię od
prawa du.1e,tników Rudy PabIanicklej. Obec
no' ć obowiązkowa. 

ZEBRANIE KOLPORTEROWaORNEJ LEWEJ 
Dziś o godzinie 17-el w lokalu włQsnym 

przy ul. PiotrkowIklei 282 odbędz1e .lę od
prerwa wSzyłtktch kolporterów kól G6rneJ Le
w!'J. ObArność ohowiązkClwa, 

ZEBRANY" ltOL PPR. 

W dniu dzllleJ.31m dbędą lit 
kół 'Y' DIlelępulCj'eh dzielnicach: 

ilU A PABIANICKA! 

1I!ebranta 

O godmrus 15.el erw za • Rudzka, o 
godzin! 16-(\1 f. "H()falc" - Bturo. 

WIDlEW; 
O godzin! 14-el !pularnla PZPs Nr 16, 

GORt~A LEWA: 

o 90dzlnie 13,30 .. Warla", PZPR 11 ~ralta, 
n godalnle IB.el PAK t Cll, Prem., Fa1:Hyka Ze
qarów, o godzinIe 1&,30 f. "Anka", Dlfa\łc:la 
Pnem. l.<rWełn. 

aORNA PRAWA: 

() godl!łnie lS-,,! !')ebrant~ KoJt'llłetu Fa -
WSPOLNE ZElłJlANIE PPR l PPS ryclmcg PZPW Nr 1, o ~o-d!rln{. 15,30 pq61ne 

Dzlj o godalnl. 18-aJ zebranIe cUonkow zebr<Ul.le ezJonk6w PPR I. "Slrzelczyk", Dy~ 
PPR l PPS SpółdzIelni Spoiywc. w Rudzie Per. rekcja Kon!.,? 
bicwlcklel. Fabryka Tkantn A.hrowyeh, 

ODPItA A 3EKRETARZY DZIELNICY l!AI:.UTY SRODMIEJSKA LEWA: 
DIDa o gc~nlo U-el w lokalu porty\uym O gomWe 15,30 1. "Slelan Wamsr", o go-

Zgierska 71 odbłCiZl-s alfl ubrcmla kół dziel- Mln!e 1S.el PCH. - koło V, Scm'lopomoc 
llicy 8crłut. ChlOC2ka. o aodz. 13. I Pracownicy !tła -

!lcrluły, o godz. 16-el t. .. Mytke Dłltlot", f. Fin
s;\g.r - kola I I U. "Kab,.:o.;" - kolo I, O glldzi
nie 13.30 f, Klebunan, \folo II. 

ŚRÓDMIEJSKA PRAWA: 

O ąodzinie 18.e! lebrmlle terenowego Jeu
t!J Nr 4, o godzinie 1S-ej Zw. Bewizy!ny, o go
ddnt. 16,30 "Elektrobudowa", o godzinie 
13.30 ł. Gulmrm. %lnIana 1.lzer, o godzlnłe 

15-_\ PMT oddział II, Pańsł~wa Fabryka Nr 
9, o gOdzinie 14·.J f. "Pattberg", 

SRODMIEJSJtĄ: 
O godzinie 11.8j CZPW, n g'Jdzłnie le-ej 

CT, CT Sld. Pończ, Nr 2, ZJedn. Prze IW" Grand 
Hotel, "Sa\foy". Wydział !tan. 1 Wodociągo
wy, n godzinie 15,30 Wydz. Plemł. Okr. 3, 
Sp6ld:lłelnla Wojskowa, {I godzinie IS-el Zj.d. 
nocz8ftle Pr:t9mylłu Mal9J'łałĆlw Pi'ml&nny~h 
l Biurowych. 

STAROMIEJSKA: 
O gocłzłnl. lS-el Wyko';'r.zalnia PZPB Nr Z, 

o qodt>lnłe 16.e' nupel1ller fabryki T 4, Fa
bryka Obuwla, Nr 1, l. "SUw.art", I. "Lempk'!;:". 

BALUTY: 
O f'f'lddn!e 15,30 wykońellolnia l ... ~uhle", 

o 9nch:!tlr~ 1t~-el "Nap1"llód", 

PODZIĘKOWANIE 
Z okOlił :1!akOńr::zonego kUrl'l dla lekreta,

fi\, lwmitelów MI fabryemych. który odbył 
1I1l! w D<1mu Propagerndy PPR przy ul. Piotr. 
k",,,, ki , 2 4, IIlrladamy gorqce podJ:i kowa
l\fe %.a mozolną pracę Kom. 1:.6dz. PPl\. ora'% 
'-"-ykładr:H czyni łowanync:e Julfltklej łBu
,clzyńlkle'. 

Towarz, Zl'l ~ Jl:uu"nel: 
Gotleb Stl'J1!.it".~w, lI:aemn.tnek Zt:lrl !aw, 

Kopiec SI., LsJm.ann i Skoel:?laa. 

Wilnie mąki pszp.nnel i masła lik, rilnil zos a. 
ła qrzywną w wysokości 50 ty.-ięcy z/o/vel"!. 
. SZUWIŃSK[ S~ylnon, właściciel sklep\1 spo
zywf"zego w ŁodZI przy ul. Piot~~owshego 32 
- za odmowę sprzedaży i ukry" an-e milki 
pszennej ukarany 7.osla! grzywna w wy o . 
ści 50 tysięcy Z/otYc/l, ' 

KOLENDA Le?nard, właściciel <:i-!t!pa sonżyw
czego w ŁodZI przy ul. Zawadzkiej B, a z:\mil>
szkały przy ul. Zachodniej 39 .- Z8 ()dmowę 
sprzedazy I ukrywanie mąki pS7.ennej l!hiJrlllJy 
został gr,zywną w wysokości 50 łysiccy zło-
tycI!. ' 

Poza tym ukara:!i zostali za p )!:>ieranle nad 
miernych cen;' -

. ZrÓŁEK Maria., właścicielka sklepa ~po
zywrzego w ŁodZI przy ul Wojsk,] Poisk 0/0 

Nr 14 - Zl\ pobieranie cen spe~!l'aC\ iW'ch z;:: 
mąkę. pszenną ukarana 7Ostali! ~'Zywn'l w wy
SOkOI'Cl 50 tysięcy złotych. 

, PIĄTEK Pelagia, kierowniczka skbp'l rzeź.
niczego PaństwowF'go Zj€dnoc:>:eni., Przemy
słu Konserwowego w Łodzi przy ul. I'(\m~ r
sldej 45, za m, przy Alei 1 Maja 1 -- za pnb·p.
rame cen spekulacvjnych za smalec ukal na 
zoslała qrzywną w wysokości 50 tysięr.y z/, 

PACHOŁ Józefa, wlilścicielka skI pu qa
Janteryjno - tekst yIne90 w Łofizi przy ulicy 
Piotrkowskiej 5\ - za spr7"'c!aż t;,warów no 
cenach spekulacvjnych i sfałsz:J\\T'nie rachun
ku ukarani!. 1.oFt.ała grzywną w wy,\')k'!śri 50 
/yłiięcy złotych. 

Wymiana w dzl dzinie 
kultury 

9zvller w Pradze -' I{ubelik wodzi 
Dużo piszp się w oS!II[nich miesiacach o 

potrzebie wymiany kulimalnej między nami a 
zaprzyjaźnionym naronf'm c:zechosło' cklm, 
Ze piekna my~l wzaj mnei wsp6łpracy weJ
dziF' niedłuqo w życie, o tym przp..kona)fl ję 

wnet wszystkie większp miasta polskie - a 
co dl~. nas najważniejsze - Łódź, Na jes e
ni te90 roku nasze mia,to 90ścić bł:dzie świe
tną orkie~trę Filhilrmonii Praski -j, kló ej dy
rygentem jeqf znakom ty kapplmistrz Rafi'łł 

Kuhelik. syn światowej sławy skr~ypka, Ja
na T<ubelika, 

Jednorze~nle na zasadach wzajemnej g ś
c!nności Praga i w'ększe mlć!sta czesk~e ohej, 
rzą Krakowiaków i Gńrali" w wykonaniu ar
tystów Pat stwOWI"W T"atru \VojSkłi Pols'-ie
go w Łod2i, ktcI e to przpr' ta" ieme zap 'p

zentuje Leon Szyller w zupełnie now -I wsce. 
nizacji. 


