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OL 
2ADEN rzq~ D,U świecle dotąd nie pocZY-j stkich kosztów wyjściu z kryzysu przeżywa- ZA CENĘ tych obietnic rząd p. AlIlee -l' NIC DZIWNEGO, że budzi sIę n_d parte 

nil tyle wysiłkow, oby przekonać swych oby- nego przez kapitalistycznq gospodarkę an_ Bevina wysłużył się już dobrze m<rgnatom wrażenie. że halas wszczęty wokół lzelcomej 
waleli, że gospodarule źle, że doprowadził gielskq na barkI klasy robo:nicz.ej, DAl warsł- amerykańskim w żwlqzku z tak zwanym katasłrofy gospod<trczeJ Anglii miał pewne, 
własne paiistwo nad skraj pr-zepaści. jak to wy pracownicze i na słab!ize grupy buriuazji " planem Marshalla". ukryte cele. Czy aby wszystko to nie czynI się 
ostatnIo z wielkim hukiem robi {ząd anliel- an~ielskiej. Do te~o zmIerzają prz~dłuźenie I . ~APAC:H DOL!,ROW .uczyniJ ~a. Attlee i Be po to. aby zastraszyć i ogłuszyć przeciętnegc: 
IId socjalistyczny rząd Partli Pracy, jego pre- dnia pracy. sprzeclw wobec podwyzel!: płac, vlme tak1.e wrcmenle, ze wyrazili zgodę na Anglika. aby oślepi l dal się prowadzIć zo 
mier p. AtUee l innI ministrowie Jego Królew- dalsze poważne ogr1lniczenia spożyda art y- projekty atn&rykańskie co do zwiększenia pro nos magJLmom finansowym Anglii l Stanów 
;k. • M . • k'lłów pierwszej potrzeby i szereg innych dullcjl przemysłu niemieckiego. choć może na którzy na biedzie ludzkiej zwykli robić naf-

leJ OSCl.. • • zarzqdlteń podobnego pokroju. tym ucierpieć przemysł angielski. Tenże za doskonalsze i najzyskowniejsze interesy. CZl 
WYZNANIA mmtstrow gabinetu labourzy- FAKT TRZECI _ to wskazanie przez rząd pach dolarów spowodował. ie pp. Altlee 1 NIE CZYNI SIĘ TEGO POTO, ABY ODWROCIĆ 

lłowskiego, głoszą wszem i wobec, że nad- p. Attlee, jako jedynoj deskI ratunku dla An- Bevin p'oddalł się dyl~l.andu amerykańskie- UWAGĘ ANGIELSKICH MAS LUDOWYCH 
chodzi ząllerzch Imperium Jl.rylyjsklego, że gUi - pożyczek amerykańskich: .,DOLARY. mu w sprawie Zagłębia Ruhry. choć dla ka NIEZADOWOLONYCH Z OJl.ECNEJ POLITYKI 
"-ngIla stoi w obliczu bankructwa linansowe- DOLARY ZA KAŻDĄ CENĘ! - woła p. Attlee, żdego kto choć cokolwiek się orientuje w tych RZĄDU PARTII PRACY I SZUKAJĄCYCH INNI 
go, że nIe ma za co kupować żywności i su- - INACZEJ ANGLIA ZGINIE!" sprawach jest rzeczą wIadomą, że rzekoma GO WYJŚCIA Z OBECNEGO KRYZYSU NA DRC 
10WCÓW, te grozi lej głód i tak dalej w n.aj_ HASŁO to uspra,-yiedliwić m,a w oczach współpraca ,anglo-Clmerykańs~a w gospodar GACH PRZEBUDOWY PRZEMYSŁU I GOSPO· 
czarniejszych tonach. Anglików sromotną kapitulację rzqdu Partii co Zagłębiem Ruhry upodobnić się musi do DARKI ANGIELSKIEJ I ZASADNICZEJ ZMIAN'! 

HIOBOWYM wieściom głoszonym przez p. Pracy wobec potentatów finansowych USA za IwsPólPracy jeźdźca i muła. Tak to się dzIeje. POLITYItI ZAGRANICZNEJ. NA DROGACH PO 
p. AtUee, Hugh Daltona. Bevina towarzyszy cenę ... obietnic poiyc:illtowycb (Nic więcej na gdy socjaliści widzą sojusznika na prawIcy LITYKl RZECZYWIŚCIE SOCJALISTYCZNEJ? 
kampanIa prasy różnych odcieni, twierdząca, razie p. Attlee nIe uzyskał). - a nie na lewicy. E.U. !e f.a!ctyczua sytuacja Anglii jest w aeczywi- __ ...i! ______ ~_;... ____________ ....;, _____ ---__________________ -----

~o:iin~:~~:~ g:~:I~~ :r::;.ę do tego przyzna-- S p r Z e · G r e c J- II T u r k' o m I CAł.Y TEN HAŁAS wokół katastrofy gospo- a Ją ' 
. ::r~::I~~~~:cu:~~:~~~~~: :::~~~~~i::~~ • 

celów tej kamp.anii. Zwłaszcza, że właśnie w Z . k . t ' fr. T Id· l . 
tym czasie dowiedzieliąmy się o szer8(ju fak- a pO.llOC \'\TO.\S ową przeCIW PO\oV'S anCOn1 - aszyscl sa arlsa goc zą Sl~ 
t6w, którym. coprawda. nie starano się nada- ua ustępstwa terytorialne 
wał.: rozgłosu. ale nIemnIe! bardzo znamien-

PIERWSZYM FAKTEM takim była włado- .,Elefteri EJ/ada" donosi. że w ci.agu osta ny~h lIa rzecz Turc.ii oraz daJv wycofa- nie ulega naJlll11icJsze;1 watpllwosCl. 
mość o rezygnacJi rządu Partii Pracy z na- taich' d\\-6ć!r dni rząd l!:recki pono",;}i..:: nia sił tureckich. 'Rząd grecki miał się MOSK\VA PAP. _ Agencja TA'SS do
c\onan~ctCli przemysłu stalowego. Było to zła r~zpatry:vai "'Prawe udz.ialu. ture-c\(IC~ zwrócić 'la pośrednictwem ministra Tsal nosi z At~n. że w nocy z.5 na tl Sierpnia 

"tYch I doniosłych. LO;..TD Y N PAP. - Dzi ellIli k a fetiski Cyjuy ch. pewnych ustępstw. terytorial- \ llych z 11 .a.jba:rdzie~ lJli~lrodacil1ych, ~!ódel, 

:·:~~:::::::e~~ą~~o!'::~t;.~ k~~~:;n:i!:o~:i .slł zbrQll'l1ych ~v waice przeCiwko. arml! c1ar'Sa d.o rvąldu ail11eryk<hóskiego z. proś- ~OO-OSOhO\'7 odd~iał P'Owstmkó\\:. zaa
na Parlie. Pracy. Jak wiadomo potentaci prze delOllo~ratyczt1edJ· . . . . " . " _ ha by wpłyną) na: TurcJę w k,jeruf1lku zła ta'kowa1. l~JastO Arachow, w Beocll w ?: 

Std teczna ecvzJa jCS2CZC me Z::l}la ' , ' t ' • ~. dległo'ścl 30 km na zachod od -LavauIJ. 
mysi u stalowego oraz zwl~zane90 z nimi prze dla g-uvż rząd grec'ki lI\yaża pewnA \"n- godzenIa "ySumę l ch przez mą W~h lin p ł' . dd . 

ł b ·• frW dziś dzleii <,;.' <. . .' v ,< ko'\" • . o prz.e all1anlU oporu garnizollU, -o Zla-
mys u z JOlemowego .. ęsą po T!/I1.kl \vyslIl1lete przez Tli rcO'," za zbyt, li" " , . • . _. < '.. tll żandarlllerii i Irz;brodol1y.cl1 l1lonarchi-
życiem gospodarczym i polltyc!tlym AngIn, clązliwe. pot5"'CZjT .to zwla~7.cza ko.~zt,,,v DZ1en.lllk ,J?OcHk:le.sl~ 21 Ina;JSklcm. ze stów. J)O<wstańcy zaif!lłi miasto. WszySCy 
a ich polityczną reprezentacjq w Izbie GmIn utrzyma'f"la tureolnch oddzladów okupa- prawdZ1WOSC tycIl mformaCJI. ot-rzyma- hec o' ora· 17 Ż"ołnierzy garnizonu 
lest p. Churchill. 1 parlia konserwatystów, a I/II1UIJIIIIIIIIJJlUIlf/IIJI/JlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII/I/lIIII/lIIII/I/I/IIJ/III/lJIIIII/lIIII/I/lIIIIIIIIIIIIIIII11111181111""/11111111/1//111/11111111'"1111111111111111111111111111111111111111111111111111111/1111111111111111111\ ~ginęło~ lt.OS pZozo,st~ły.ch ±ołnierzy jest 
mackI swoje rozciągają ont i tra inne parlie. -nieznany. Oficja,lny komunikat rządowy.'-. 
Potentaci przemysłu stalowego pchają zawsze B -d I t·· d· do U S A Anglię w kierunku jak D,t:ljreakcyjniejszym i au nIe Je zle ... jak również de'Pesze w 'Prasj.e prav,rico-
mperialislycznym. di.ametralnte przeciwstaw- I wej nie -podały strat 1)Owstallców. 
nym dą,żeniom i ideałom. socjalistycznym wię 
kszoścl wyborców angielskich~ którzy gloso. p ARYŻ PAP. - ·Rz·ecznik f:b3,ldu fran-

"' wali za Partią Pracy. .ollskie,go . oświadczył w piątek. że 
FAKT DRUGI - to przedstawianie przez I wbrew wc:ześniejszym doniesieniom mi

lząd p. AtUee programu gospodtlfczego, któ ulster Bidault na~prawodolJJ()ld()lbn;ie;i nie 
ry oznacza przerzucenie całego clężaJu, WS'LY uda się do. Waszyngtonu 11<J konferencję 

w· sJJrawie 'określenia nowego poziomu 
produkc;ii przemySłowej Niemiec. Rzecz 
nIk rz,adu nie zan·rzeczył jednak wiado
mościom. że na 'konferenclję tę wyclel~go 
wany h'p:dzie emisn riusz dy'plomatyczll y. 

· esnaski W rZ(1dzie U. S. A. 
Minister wojny Royal psuje s'zyki Marshallowi 

NOWY JORK PAP. - W kołach politycz-/ Tymczasem minister RoyaU, który udał się 
nych Waszyngtonu twierdzą, że między se- do Niemiec dla odbycia konferencji z gene
kre/arzem stanu Marshallem a ministrem woj Talem Clay'em i innymi dowódcami amery
ny Royalem zarysowały się poważne nieporo- kalIskimi w Europie, oświadczył w Berlinie, 
zumienia. Jak wiadomo, Wdzień temu na sku- że decyzje w sprawie Niemiec zostaną pow· 
tek demarche Francji, Marshall polecił wslrzy zięte wyłącznie przez USA i Wielką Brytanię 
mać qgloszenie nowego planu podniesienia oraz zaprzeczył, jakoby Stany Zjednoczone 
produkcji przemysłowej Niemiec zachodnieJl. zobovriązaly się do zasięgania w tych spra-

Jednocześnie w liście do ministra BicJault wach opinii Francji. 
Marshall. podkreśliI, iż sprawa ta nie ~ostanie Minister Marshall jest podobno głęboko 
o~t~~eCzllle .~adecydowana bez zaslęgmęcla 0- niezadowolony z oświadczenia Royalla. Cała 
-oHIi~ FranCJI. sprawa oprze się prawdoJilodobnie ostatecznie 

o prezydenta Trumana, który zadecydl1je. jC!.-

kil, rola zosta~e przyznana Francji w ushle
nil! poziomu produkcji przemysłowej Niemiec. 

-W Waszyngtonie twierdzą, że obecny spór 
wykracza poza ramy zwykłych różnic poglą
dów między Departamentem Stanu a Minister 
stwem Wojny, które bywały na porządku 
dziennym od czasu, gdy armię,. po wybuchu 
wojny, zaczęła odgrywać rolę w -poli tyce za
granicznej USA. 

Obecnym nieporozumieniom nadaje się 

szczególnie ważne znaczenie z uwagi na to, 
że mogą one wpłynąć na politykę Frallcji. 

KONFERENCJE POWIATOWE 

Plan ' Marshalla. 

AKTYWU PPS i PPR 
W dniu 10 Sierpnia rb. odbę,dą ",ię w ŁQwicIZU, Kutnie, Łęczycy, Pabia

nicach. KońsMch. OipoiC~llie, Sklernliew,icacb, Rawie Mazowie'c.k,iej. W ielullu, 
Sieradzu, Piotr:k()lwiei Te.lDasZQwie M az«)wieckJim 'powiatowe konferencje ak 
tywó,,- PPS i PPR 

Wojewódzki Komitet 
Pols,kiej Par·tii . So,cjalłstyczuej 

w Łodzi. 

W():jew6dzk.j Komitet 
Polsddej Partii Robotniczej 

w Łodzi. 

------~--------.----~----------------------I 

'Walki W Indonezji trwają 
LON[)YN PAP. - Korespondent Re'u

tera donosi z Batawii. że na wys'Pie Ma
·durze (północny wschód Jawy) trwają 
,nadal gwatłowne walkLi. WOIj'ska holcn
ders'kie zaję-1y 6 si'erpnia tj. w 2 dni 'Po 
uchwa le Rady Bez:pi·ecze,TIstwll o z.arprze
.staniu ognia, - miasto Pamoszan. Na u
licach Bankalan toczą" SI€) z.acięte walki 
między ludnością cywilna, a wojskami ho 
lenclerskhl1i . 
. WojsIm holenderskie zaatakowały rów 

l1ież PiJlgit w ś-toukow~j ct8!śd Jawy i 
z.Męły p·o wa"lkach jeszcz,e dwa 'pobliskie 
miasta. . 

NOWY JORK (obsł. wł.) - W najhliż
szy wtorek Rada Be'zpieczeń'stwa rozpa 
trywac b'ę:dzie sPrawę wyboru komisji 
arbitrażowej d"la likwidacii konWkt'U ho
l·eildersko - indonezyjskiego. Na tY'm'że 
posiedz,eniu ;ponownie ol1lawiana będzie 
sytllu:cja na Balkanach. 

. Słuszna odprawa 
. LONDYN (obsł. wI.) ~ Z Nowego tor

'ku dOI1-oszą, iż lIa 'Posi·edzeni,u komisji 
do spraw 'Przyjmowania nowyc1hczłon
ków ONZ delegat radziecki poparł proś· 
bę W~gier, .Buł·gari·j i Rumun;ij {) J)rz.yJę," 
de \,- 'P·oczet członków ONZ. 
Odpowiadając na s'p-rz,eciw delegat.a 

.amerykań,skiego, umotywowany sytuacją 
IpoJi,tyczną tY'c'h krajów, delegat radziec· 
ki o;świadc,zył, iż rząd Stanów ZjeJuo .. 
c,w,nych nie ma pr8!wawtrll.cal1ia s'ię ,do 
SlPraw wewnę-trz.nych jakiegokolwiek 
państwa. Komisja odło·żyla S\VO.lą decy, 
zje do następnego pOSiedzenia 
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s oso NOWA "KSIĘGA DtUNGLI" 

panuje w hrytyjRl~ich posiadłościach zaulorskich kajaniach 
l 'MOSK\Y i\ (ohsl. ~1t.) ~ T:l'~ochlik "No I Bl'n'lill 80 - rJO pro.:;ent llldn ości z:1I'l:.!:o- <;; iJc1:1 1.:11-:.1 ",ie 4 11/'oceJlt IllcliJości. \V Ni
,,~je \Vrel1Ji:1" zajmJije ,~ie ()~HJtnio OJlIJ- IJ~ ch le~t chorob:1mi w Clli'n' czl1yn;i, 'Pud !{criJ Z:JŚ 11:1 07,lJ!",:' ]'i lb'9 :10 członkfJ\v 
1b11ko\Yrll1~ 'przez r7,ac1 FlIH:;iebki .. niebie-· c1.a~, gdy ś r e dnia dll19;n~ć ;,ycia "'r!l(I~i 1~:lcl~. 111{IJ1o~6 11l'bylcla lila l1ra\\ 'o wybie 
~~;\' k~Jęg;1" o brylyixliiei polityce- kolo- \\' Anglii ;),i lat, w Indiach 7,nle(!wic 23rrl6 :icclrnic c7tereC'li. lnl.~: cZylll w wy
ll~alll:,J: r ~ :'.1110, SI \'ler~7.a, że a~v'gn()w:1- IMa. lllrlllOfśĆ liOlollii br:vŁ\',l~kicb stale IbOI":1c11 , hicf'7.0 lldzinl co trsi~czl'y mie
'!Ile J2() mt!lollo\Y fllntow "QztcrJiI1gi)w na gł{J.f!uje_ W HH3 r. umarło z ~ł{)t[H g mi. ,szb!1iec, Rl'kb11l:l polijy!;i kolonialnej 
r~zw(~.J kolonij. \V ll:ljhliż<;Zj'm c1zi e ~i " - Ji(mów flił1UIł~(rw. Nie le,piej ')1J'zeJ,st:l - r 7. ~d ' lI labollrzysl6w - stwicrd7.rI w za
CloleClll "t:lIlOWI nieznac7na "-um!;'. '''y- wia si ę cle\1l(jkr:lt~' 7.:l c .ia re'żimn knlonal- 'kollczenjlJ .. No\yo,ie vVrcJIlia" - \v świe
n~S7.40a ,7nlt:r1wie 4 szylingj na jednego nego. NrI Cc;iln"ie rnrrt\'O v~"borcze (:0 tle trcll fa kt (l\v. jest COll:lj1l1lliei nie 11r11 
1I11CSZkallca k{)lonii. Polilvlw kolonialni! Rady noradc7e;j 1WZ,,' ~llherl1atnrze po. miej:o:c'u i ,~rlJbo pr7.C Sadzolw. . 
rządu latbollrz~n,~to\Yskiego l1icZ~Tm si<: nie -=-_ ... a"-'-__ ....... __ ....;.,...;,.-:.......;~_ .......... , ..;.;..... ..... ...:::.:~..;;.~.;.:.....:-...:..;; ...... ..::.:...;.;.;;;.;;:....::.:..:.:.:...::.:..::=:.:.::.: _____ :....._==~;;.:.=::..:;::....;::.;:,:,;;:;....:.:.:;:.:;;.;=:.;,;.;::.;.. ...... ". 
różni od ]1olit~"ki kOllsen rat}:stów W 12 I III 
!Banku ail'gicJ,skim - jnk st\':irrdza' 1)is- O r Z y 
mo - zamJ'070!1n aktyw", l'olonii. \\':\,110 
ISząee SUO milionów fllntó\\', zaś -progr1111 I 
rozwojl1 kolonii przewidnje n:1 pierwszy 
rok nie1.1H\C7lJe \\'vda/ki w WYio1okoścl 

• gro 
S miHo'n6w fuutów. 

Stall koloni i ch:Ha kterY7.llią ehocbżlw 
!;:tk,ie fak(~·.żc \1' pólnocnej Rodezji 
~11l1C'rtcllJo~ć d7ieci d{) tr7ech lat Wy1]n!'; j 
~6 pro;::ent. \\' Nigerii zareje"trowano mi
hOI1~· wypadk6w trądll, a na Z'łotYtl1 
bo ' 

, - wyrażamPOs~:c:::~~: A::~:wanle 
-,K,O. Ubezpieczenia O~obowe w War
szawie za nntYs:hmiastOwe wypłacenie 
~apitału pośp1iertnego '\r kwocie 10 t y-
"ięcy zł (dzil~siQCiu tys, złotYCh) z tytn
łu ubezpiecienia ś.p, męża TE'ouora 
Dzwonkowskiego, który zmarł w dniu 
19 maja 1947 r. 
Mąż mój był llbezpiec;zony gWIJOWO 

w KasIe PośmiertlleJ oparte] 'I{) PKO ja
ko pracownik "t6dzkiej pgbryki Ma
szyn" od dnia 1 lutego 1941 r. Snma 
ubezpieczenia została wypłacona po u
iszczeniu :z"aledwie 3 składek mieśięcz
nych, 
Równocześnie składam 1p.jc·at ram 

zorga':lizowafila grupowego tliJ' . • 
nia w PKO, a to Radzie Zak ' i 
Kicmwnictwu Zak1'(rll1 "ŁódMiU Fa. 
bryki Maszyn" oraz fIispektorowi OK:rę 
gowemu PKO w Łodif ,tr"deczne ,,~óg 

przeciw polityce rządu Partii Pracy 
~?N1W!'J (.ob,;L \Vl.) - GrllPa "Kee)) l rowi Attlec. Mel110rallc111'111 to zawi'era 0-

Jeft. (](,)Y1COWCY) oprrlcowuła menIO:'[\i1- strzeżellie 'pod adreRem rzqc11l LaJJollr 
d1lm_, l, ttlre ma h)·ć jJl'7.2elstn wione- premic Party, 'że kontYllu{lJwanie Jego dotychcza 
~- . ""'"--- ' - - ! ~""""""""'_.iliiCN . ' . 

tylko u,tratą 
lecz zawiera 
d,la Wielkiej 

fU n 
,'io,we;j politJrki grozi nie 
wpływów Labour Party, 
ruwJliei niehc'zpiecz,elistwo 
Bn tallii. 

• Z kM dohrze- poinformowanych dono
kryty 
dO'tąd 

Ancdil.l1jąc atmosferę, Hóra zrodziła 6w sprawoze/unlach pwsCJwych, n/estety, pO!llini'l
splot wywiadu, pseudo-polityczuej akcji IJod- to ich treść, A szkoda. Był tam m, in, opis 
ziemia i wreszcie oficjalnej, rzekomo legalnej zebrania w redakcji "Gazely Ludowej" tuż po 
Op?zycji, ujawnionych w procesie ĄugUSlyl'l- rewizji. Przemawia! p. pos, Wójcik. Nawo
slaego, red, Roman Werfcl w "Glosie Ludu" ływal do solidurności - do solidarności prze
pisze: ' ciwko komu? Przeciwko PAŃ'BTWU. Do so

"Proc;;s wykazał, że dla luc/zi Ilrodowislw Jiclamości z llim? Z tymi, którzy uprawiali wy-
PSL - i, niestety, nielltórych innycJl - PR' I- wiad przeciwko państwu. -
WA RZECZYPOSPOLiTEJ NiE ISTNlEJA a W środowisku PSL, podobnie jak w śrot/o
jeśli istnieją - lo chyba po to, aby JE" OB- wisku podziemia wytworzy/a się atmosfera 
CnODZ1C, a/;y ZNAJDOWAC SPOSOBY ICH negowania paJlstwa polskiego, negowania jego 
NARUSZANIA Proces wykazał, · że dla tych praw, negowania jego władz, negowania jego 
ludzi psychOlogicznie paJl.~two polskie, Rzecz- rzeczywistości, Trzeba, żeby cI ,którzy tę at
pospolita Polski jest czymś obcym j oboięt- mosierę tworzą i ci, którzy jej ulegają wie
nym, że nie czują siQ oni wobec tego państwa dzieli, że nie mogą liczyć na pobłażanie, Trze
w niczym zwia7.0ni", .ba, aby wszyscy w Polsce wiedzieli, że prawa 
Zacytowawszy- szereg faktów i przykładów z Rzeczypospolilej obOWiązują WSZYSTKICH 

RZą· z'e memorn nd 111m. zawiera.i:l'ce 
kc;' planll rz,Rdowcgo. podpiSało 
200 pOSłów -Iabourzystów. 

\Vczoraj, zy .. DaiJy Herald" zawiera w 
artykule wstęlmym argumenty 'Polemicz
ne na zarzuty lewi,cy Laboll'r Party. Or· 
,gn 11 Laholl r Party pOdkre-śla, że AttIee 
,Przemawiał w Izbie Gmin jako premier, 
a nie jako przyw611ca partii. 

LONDYN (ob sł. wł.) - W JZlbio Gmin 
odlhj1ło się wczorai gloso\vanie nad rzą· 
dowym pro;iektem llstaWy o }JehlOim0cnl 
etv/ad ella rznc1u. Wniosek l()I}lozyc,ii o 
().urzllcel~ie rZl\dowego pro.iektu ustawy 
Izba odrzuciła większością 251 głoSÓW 
.przeclwko 148. 

PABIANICKI PRZEMYSŁ CHEMICZNY 
w Pabianicach 

przy ul. M. Roli-Zymierskiego Nr 5 

Ogłasza przetarg nieograniczony na 
wykonanie: Wyparnicy z blachy mie
dzianej grubo 5 mm c wymiarach 

średn, 1520-1470-1300. głębokość 400, 
Bliższe informacje" otrzymać można w 

godzinach urzędowych w Biurze Tech
nicznym fabryki w Pabianicach. 

Oferty w zalakowanych kopflrtach z 
:lapisem "Oferta na wyparnicQ n'i~d'lia
ną" należy składać w Biurze Technicz. 
nym fabryki do dnia 14, 8, ;rb, godz, 10, 

Do oferty musi być dołączo':lY kwit 
opłaconego wadium w wysokości 5 % 
oferowanej sumy, 

zapłać" działalności oskarżonych 1 ich "otoczenia" - - i że ci, którzy je namszą, spotkają się z re-
Helena Dzwonkowska autor stwierdza: presją karnq. Spotkają się nawet wtedy, Jeie-

Łódź . "Ta atmosfera walki z paJl,~lwem nie ,ogro-, dy będą się tłumaczyli, że pracowalI dla posła 

Otwarcie ofert nasląpi tegoż dnia o 
900z. 11: Zarząd fabryk1 zastrzega so
bie prawo dowolnego wyboru oferenta, 
bez względu na wysokość oferowanej 
snmy, oraz prawo unieważnienia prze. 

ul. Curie Skłod.owsk1pj 10 I nfcza się do ławy osknrżonych, Na rozprawie l Miko/ajczylw i tylho niechcący oddali rówllo-
:-_________ .;.... ___ M ____ oc/czytano wezwanie świaclka [{oziejowej. W czaśnie usiugę .. . "Stoczni." 

I targu bez podania powodu, 
.. -""* 

"", . 

QueH nie mógł oderwać wzr01m od żoll Padli wJ)r,o,st w .błoto . które chlulP,ałoza 
25 nierzy, ll0V;oli kwczą'cycl! 'Pvcl (]cS'z,c7.em każc1~rm 'paclnięóem. 

, :Rel(ni~ul.i'ą~y )s~e' IZ ro:oqci'arzy i wlie,ś- - Chod7.n1Y prf;!dzej. Prowrlc1zą 

,po gliniastym blo,~'ie. Od'ProwncJ'zit fi·ch Ale ;ieden nie 1\'pad1. KluJa g{) ominęk 
oczyma, aż z'niknęh - s'kręcaiąc za szpj- Q\1ell wyczuł w g-łf\lbi S\,-o,jej świadomo 
taL Tam właśl:ie, gd7.ie opow,j'ada~~ .He- -ści, jak był oszołomiony ten ocalatyioJ
lena. Stał z dZlewczyn,~! 'Przed weJsclem nierz. gdv'k\11a świsnę'ła mu nad lichem, 
do Rz'pitn.Ja. i nagle, Im 7.'dziwienill Iie- a on 7.ostał cały. Jak elektryczna iskra 
Icny. nie mówin'c ani \<;ło\,:a z:lwr6ci1 . i przcmknęła przez głowei Quello\vi m-y-śl 
'Pręelko poszedł. Szedł \\' 'k,e,rttnk'll, g,dZle o ki strasznej świadomo,ści' ,,5;yję", tym 
zniknęli ż?tnierze .. ~Ibli'ż~~ł S]l': do 'piacII. straszniejszc,i. iż 'J)owsbala ona w obli
\Vid7.iał. Jak konwó.J brlldnymi Rzmata- 'CZIl śmierci. O<;zn!o1l1ienio żołnierza trwa 
mi znwi,'llywal OC7Y skaZallC01l1. Robio~ ło. niedlll'Q;o, \V lJa'rę sekund 'później roz
'no to w milczeniu. Konwojcnd midi hva ue,gł si,e' strz'ał, któr:\' ec11emodezwał się 
tze tak samo zie,lone i1niezdrowe, jak c,i. w okolicy. Po tym strzale skazal1iec l:U-

iClh który,clh 1)rzy'prowac!ziJ,i na s~racel1ie. u- Il,al na ziel11i~ obo'k swoich towarz~nszy. 
stnwiali idl w jcdnym ,"lzere,gn. Później QI1-c11 doznał d'ziwnetro 'ucz'lIcia. Zdawa. 
wy])lrownd zrll'i '11() jC,dI1CI1111 na otwrlrte to 11111 Ri,p~że rozdwoił się na~le. Był ue
'miejsce. Qllcll 1.ohaczyr, jak jeden toe dnoczcśnie- między roz.strzeliwanY'l11i i 
sknz::lllcóW 'Po,śliz,gl1~ł Rie: i tl'Prlc1ł t\varzą tymi. którzy rozstrzcliwali . Był żołnie
w b'tot9' Kon\~·oj('nt otarł 111'1\ twmz z rzem. Biernym nar1.Gdziem a z.arazem 
'brlldn ,l lIl'lta:Ylt z ,1)owl:oleJ,11 w szereg,n, l1.osobieJliem strasznej iywiołowej sily, 
SkazancJ' II · J!o\\-all staG rowno. Deszcz slly narodll. \Viedział dobrze: nie zaw' 

,dilasiał ich l1ie,lito~ciwic, W'śr6d lIiesz- Sze ;jedn'iżolnier7.e b ("d81 roz'StrzcliwaH 

niaKą:~ lżó~11ictle~ lepied :ód f\\10iC'l: 'Prz,~- na ś111ier6 -'- rze'kła dc'ho. , 
tozony.ch Z110'S'I1'i WS7.eJlklte 111eltlE"lpJC'Czeu- - Jaklo 'Ilaś111ierć? 7.Ch1'111inł się 
it'\ya~,nieW:i;;gód~" ' (trn:dnośct. Sk\.d llc'7Jpe QlIell, - 07Y to Sil,I sz'pjed1.~'? 
częstokr\\-awe nie'p,oro'zn'illicni-a między - Nie, Po Pr<Jstll zastr7.elili 'Rwe,go 0-
lQ~icdd'iJ1i a' Iżolllllerznnli ą1'ytlv. c'hlelhem fjcera. 
!po\"~SZed11i'111W sZf',rcw~a.c1h ,gree'ld!e.i ar'nilji, -- Za co'? 
Pe!vlleg~,.. ,~'azll Qliell 'O ,dlpl;9.\Vl.td~a Ł ł-Jele- - P{)d,ej,rzewali go () zdraclę, oSQcl7.j,Ji. 
nej '.do ISZ'Pltala. iByła {)kr6p'll'::l 'P P g,od,a, w;vdali w~1rok śmierci i r07strzelali. P0 
padar des'z·cz: ze śnie'gie'111 l wiał sJ1iilY I}Jrost\1 zabili. A teraz roz'!'ltrzcl;lj~ ich. 'cześliwc{lW mO'7;nQ było zrlllwai,yc spo- d rtl,gi'c11 , Nie zawsze... ' 
\"iatr z pó1n{),qy. P6 drodze RlPotkali grll! - Dolqd jch 'J)rowac1zln.? 
!PQ żołnieny ,~reckidl. llIaszMnJjących l ' - Za s'z\pit;t,Jem iC5:t 'P11Sly 1)lac - ~)O
!p'rzeI1101;:'lIiG' tY.C~1 do snollei nif:ki. Mieli wieclzia·ln. Helcnn, 
r;d'z~):iete. l}Jłasicze, J11IlI'ncllll,rsn '\v ~"ieł0clzie. - ,gaże. ty moj! To mi do,piero porząc 
Minio delszCzlil11ic. mfcli cp'Pek na ,głpwąch ,ld! - '\'J'kq~ykllf\lł do głęhi wstr7~śl1ię
kt6re by'ły 'g-bdko {l'go,lone. Twarze' iol- ,ty QII,ell. 
l1ierzy Q)y:ł~- d:ii\\':ne: I'lz::tre 'Ze z1l1ęc7.enin, - To jl\ii nie po raz pienyszy ~i'l', zda
(} zgasry,ch {)'ćZ?lcl" rwcaijqlcy'cl! 'pohJirc rZrI - ocl'powiedziah SPokojnie J-1elcl1n, 
spojrzenia -c1o 'k~ólln. Rę:ce mieli n'\"OCtlO - Zol'nicrze zWY'k!c są roz.sfrzeliwrI 11 i 
zwi<\zane. Bylo, lich d:zi,cwieICin i 'i\nszji(~- na. ~p'la,ćlll. (li 'kt6rym wSPoJllniałam. 1(anni 
cy, ibyliJ z\vią'za'l1i aeell1YJrt sziniir,cm. Po" bo ,ol!J-owiudndltl, w ISz'pHaJn, o oficer:lch: ZrI 
kach tej d'ziwn-cj gruq)y kroczy'ło 9-ehl żadne skal"by nic- chc[1, wracrlć lIa front. 
uZlbrojony:ch od stóP do gł{)wY' Zręckicl[ ;tt]y Z11Ó\V trafić pod dowództwo tych 
jŻołnic'r'zy, u'daj<\,cycll dzhliSkich wÓjo,1- \g~Q)ków. Slysz~, jak rozstrzeli,nJją żoł
'l1ików. QueH ' :przylsta114~ 11a ch'WliUQ i ta- ')llcrzy 'za. s~lHtnlem - dodała 11rzyci
ipyt;;l'ł I-Ie.Jcl1 C co' ta za. ·dziwnc(:'bi'oroWi- ISZ011y1m glosem. 

ro młodych ln,Mi. 'Nie pami·e tał, jak :;:Qwróci'ł z p]aDU, 
QlIel1 z:lel\1l11nt sit;', co zml1szn kon- gdzie odlbywały 'Się cgzekncje i 110szed! 

wojeJlt()w strzelać do [nkich sal11y,ch jnk 7; Po\\'POtemdo szpitala. Ohzeź\l,rił go 
oni dzicwit;'cil1' 'Źo'IJlierzy . Uświa,clami:lł clo'picro i przvwr6cił do 'Przytomności 
. obie, iż ci :żoln.ierze z opa:skami na 0- głoS I-Ielcny, \,Tei"lź czekała na niego. 
c7.ach, slJokojnie oczckl1jący śmierci - - Co się ~tało? Gdzi~ 'Pnn hy'!:? 
,"·:1,1 pewni, iż racja, j,e!'lt po jch s,tr~nie. I - Rozstrzelali .--: odr zekł. nie oóp(}< 
~noze ella,te'go ,w~asl1~e tak. s'p~kr)J111~ sto- wiadaj'llc właściwie na pytanie. 
.\li,1 w obliCZU S1lJJerCl, \Vled'7.1at, ze to p t · dl? 
'Oli i IIw.,h),1 ~·ację. a I~ie ~i, -ktqrzy do nich =,~ "co pan), ~m P?sze. ,. •. 
str7.clai~, Jak 'róW'1I.1e~ nie CJ, którzy ka.. ~ ~z d~Il~,t2 , l;l oZI~J11lałem, '1,,\,,)e10 
zali t,allltYI1l c1zi'ewlęcllI strzelać. Rył dn tzeCZ:i . od,! 0\\ I dZlC1ł \l zamJSJdl1U. 
szą ,po stronic s'knzallcÓ\Y. Cz'nl że i oni - Jakle? 
i 011 sa111-to ;icdna całość, na imięi któ- ,-: Zrozumiałel11, ,co srr dzieje w grec· 
rej solidarność żołnierska. kle'J clllszy. 

iSkQ j dol~,ąd. w'łaści:v'ic 'idq. poP'atr,zY'ł~k [klena oIlowi.adała 
,naJ UlcgQ,J nagle wZle;ła gO' l>ocr rę'ke. RL~ i 'l'wogą ro~gl,a,daJąc się, 

Stal i ohserwował dalej, nie nJ{)~4C 0- - Pal~ I11llsiał ~() ,kiedyś zroznmiec 
z l1icll'krrWallD, cleiść, Widział j:lk celowali o do nich. jak podkreśll1a z nac'sklel11 słowa. 
wokoło. Nadcl!ClI padły Rtrzaly i stoczyły siej na ziemie. - Już rozull"ti em - Odl)Owicdział. 

$zyli da*~i. dził zmierzch. dlLlde postac ;c 7e związanymi rekOl1hl lD. c. n.) 



Nr. 217 GLOS RADOMSZCZANSKł Str. , . 
Kronika nI. Radoloska' 

Dziś 9 sierplen " 
. Sobota. ' .' jS 

.Jana 

Dyżury apiek 

I 

Jeszcze fala najazdu germańskiego nie Dnia 10 lutego 1945 r. ZOrganiZOWano,' ż;ystości kierownic Lwa w osohie nieocenio. 
odpłynęła dobrze na zachód, gdy w pra- biuro rodiowęzła i ,przystąpiono do rozbu- nego ob Leczewicza - zdołano w okresie 

Dyżur ll'Ocny pełni apteka "Rudziński" 
przy ul. Reymonta Nr. 32. 

Kina 
Miejscowe kino "Wolność" wyswietla 

film produkcji radzieckiej pt. "Nieujarz
mione dusze". Początek seansów: g'Odz. 
17 i 19. 

Po słońce. zdrowie i siły 
- nad Wartęl 

w m iej.scowości Bobry oddaloneJ () 7 
km od Ra-clomska - wśród lasów i ląk -
przeply\va rzeka Warta, lla którBj Liga 
J.1 .. orstka wybudo\l,:ala piękną przystali 
kajakową i wy,tyczyła kąpieli6ka. Przy
stań Ligi Morskiej w Bobrach ie6,t miej· 
scem \yypoczynku dla tych wszY6tkkh, 
którym udążli\\"a praca przy warsztacie 
fabrycznym nic pozwala dlużel zaczerp
nąć świeżego powietrza i' słońca poza 
miastem. 

Każd-ej niedzieli i każdego święta ju~ 
od \\'czesl1y~h godzin porannych kąpie
lisko zwane p'O'Pularnie "Topisz" - rot 
się od spragnionych świeżego żywiczne
go PQwidrza, wody i zieleni llldzi, którzy 
po sześciu dlliach tlciC)żliwej pracy szu· 
kają ,tu odpoczynku. 

starym mieście Radomsku rozpoczęto pra
cę, mającą na celu zradiofonizowanie tego 
blisko 700 lat liczącego grodu. -

JN dniu 30 stycznia 1045 roku przybył 
do Radomska pełnomocnik Polskiego Ra
dia z ramienia Rządu por. Kostaszuk, któ
ry powierzył ob. Leczewiczowi Edwflrdo
wi zorganizowanie radiowęzła w Radom
sku. 

KonferencJ 

dowy sieci głośnikowej. W okresie trzech 
miesięcy zainstalowano około 100 głośni

ków na terenie miasta. Następnie przystą
piono do rozbudowy linii "abonentki" w 
mieście i do zradiofonizowania wsi pO'i~ria

tu radomszczańskiego. 
W rezultacie żmuclny~h prac. prQ'\'adzo

nych przy wielkim braku materiałów i 
sprzętu technicznego, dzięki wielkiej sprę-

wł · ławe 
ak.ty~u P. P. S. i P. P. R. 

Powiatowe konferencJe aktywów P. P. $, i P. P. R. odhędą się w dniu 10 
sierpnia br. z udziałem przedstawicieli Wojewódzkich Komit\'f 11". 

Przemawiają z ramienia 

towicz 
Kutno 
Łęczyca 
Pabianice 
Końskie 
Opoczno 
Skierniewice , 

P. P. S. 
tow. Czernik 

" Wróblewski 
" Olasik 
" Karaczewski 
" Duniak 
" Keller 
" Dobruś 
" Ajnenki el 

P. P. R. 
tow. Sysak 

" Tomczak 
" Dyjewski 
" Kubicki 
.. Swosz.owski 
fi Geraga 
" Kuliński 
" Nieśmiałek Rawa Mazowiecka 

Wieluń 
Sieradz 

.. Krupk a -Skibiński 
" Szwajcer 

" Cyganek 
" Potapczuk 

Piotrków " Kowalski 
Tomaszów " Sta wińsk i 

Wojewódzki Komitet 
Polskiej Partii Socjalistycznej 

w Łodzi. 

" Przybylski 
" Kucner 

Wojewódzki Komitet 
Polskiej Partii Robotniczej 

w ŁodzI. 

od lnvietl1la 1945 do 30 si~rpnia 19·Hl r. 
uruchomić 1200 głośmków oraz zradiofo
nizować' dwadzieścia dwie l1astępujące 

wsie: Amelin, Dziepolc, Strzalków, Gaiki
ko1., Strzał~ów. Pole-kol. , Strzałków. Za
krzówek, Dmanin, Orzechów. Orzechó,\rek, 
Posadówka, kol. Mlodzowy, Pokralw, Ka
mionka, Rozpęd, Zakrzew. Łagiewmki, Bu
gaj, Bugaj Dmeniński, Saniki, Okrr.t i ,·:3Ó'N, 

kol. Saniki. 

W dniu 1-ym września 1946 roku "cl:~~ lo 

6ię uroczyste poŚWięCf'llie radIowęzła 

wraz z p.rzekazall iem go WojewodziE? 
Łódzki~mu. 

IV okresie jesieni1ym i946 roku i zimo
wym 1947 r. zostala zawarta ścisła współ
praca pomiędzy kierownictwem r'F;'()'Wę. 

zła a powiatowym oddziałem Informacji l 
Propogandy \v R;:tclomsku. Wygłoszona 

przed mikrofonem i przekazano 7.::} pośred. 

nictwem głośników na powiat cały cykl 
referatów gospodarczych i politycznych, 
wprowadzaj ąc szersze społeczeństwo w or
bitę ogólnych zagadnień politycznych i go
Spodarczych, przyczymając się tym bar
dzo poważnie do wyrobienia odpowiednie
go światopoglądu 11 rrueszkal'iców poszcze
gólnych wsi, do których nie zdolało jesz~ 
cze dotrzeć regularnie słowo drukowanI' 

Raduje się serce rolnika, kiedy po cięż. 
. kiej pracy spocznie w chacie, by usłyszeć Szkoda tylk'O, że nikt do tej pory nl,e 

pomyślal Q tym, by każdej ni "dzieli utrzy 
mana była regularna komunikacja mię· 

dzy du-"znym miastem a kąpieliskiem. 

_1I!!II __ "' __ IIIIII ___ ~IIZ". ______ ""i'P!'1I'!!ii1!!§!!;~ ____ " __________ wieści z szerokiego świata, zapoznać się z 

Kron.-ka r' olnl·c życiem innych odległych ludzi, ich oby

Związki Zawodowe mogłyby przyjąć ten 1JO'lllOC Pańslw,a .llla o;::,adników rol-
nych woj. sz.czeciliskieg() na okres jesien 

obowiązek na siebie ponieważ to leiy ny br. obejmuje 10..580 tOin ziarna oraz 
w interesie świata pracy. kredyt bankowy w wysokości 35 mil. zł. 

Dzień odpoczynku wśród lasów, łąk na zakup ziarna, 11.7QO tys. zł. - na na· 
I \i'ody "'płynie ró,,'nież bardzo korzyst· wozy sztuczne i 12 mi/. zl. - na orkI 
nie na (xlprężenie p.sychinne czlo\\'ieka \ traktor()\\·e. Poza tym przyznana fest d~· 
pracy. tacja 3.600 tys. Zl. na or\<ę .dla najbied-

niej6zych osadników, Du prac je~iennych 
na roli w gospCJdar6twach os.adników 
przeznaczonych będzie 250 traktor6w 
Patistwowych Nierucho111uśd Ziel1lskich. 
a Akcja Siewna dysponować będzie 70 
samochodami ciężarowymi do przerzu· 
tów ziarna. Plan prac jesiennych dla o· 
sadników r'Olnych obejmu je 280 tys , ha. 
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Tonta§zów Haz. 

ol nie letnie w Teofilowi 
W bieżącym sezonie letnim Zarząd Głó

wny b. Uczestników Walki o Wolność i 
Demokrację wzorem ub. roku, natomiast 
w znacznie szerszej skali zorganizował ko
lonie letnie dla swych podopiecznych, 
dzieci członków Związku. 

N a terenie całego kra.,i u zorganizowana 
14 kolonii tego rodzaju w 7-miu woje
wództwach, w tym w woj. łódzkim w ma
lowniczej i zdrowej wsi Te?filów koło To
maszowa Mazowieckiego. 

Na turn.usie lipcowym kolonii letnich 
w Teofilowie obecnych było 110 dzieci, 
przeważnie sierot po poległych powstań
cach. Większość tych dzieci to mieszka:1<':Y 
woj. łódzkiego, jednak na koloniach let
nich nie brakło małych podopiecznych 
Zw' 1 7 1;:1..1 7. Kat.owic i Krakowa. Dzięki ser-

decznej opiece, jaką nad kolonią roztoczył 
oddział powiatowy Związku, sz.::zególnie 
jego przewodniczący - tow. Kiełbasiński, 
organizator kolonii, ośrodek kolonijny w 
Teofilowie stał się wzorem dla innych o
środków tego rodzaju. 

O dobrych Warunkach.pobytu w kolonii 
Teofilowskiej świadczy przysłanie delega
ta przez matki ze Skierniewic z prośbą o 
pozostawienie ich dzieci w Teofilowie rów
nież na turnus sierpniowy. Dzięki stara
niom poczynionym przez Oddział Powia
to.wy w Zarządzie Głównym Związku By
łych Uczestników Walki o Wolność i De
mokrację okres kolonijny w Teofilowie zo
stał przedłużony o jeden miesiąc, a po
nad to, dzięki ofiarnej pracy tow. Kiełba
sińskiego, rozbudowany z )stał obóz i dziś 

mieści on już nie 110 a 233 dzieci podopie
cznych Związku, Zarząd Główny Związku 
wyasygnował na cel kolonii letnich w 
Teofilowie sumę około 3 milionów złotych, 
asygnując tę sumę Zarząd Główny poło

żył szczególny nacisk, aby dzieci były od
żywiane jak najlepiej. 

Dzięki stosunkowo znacznym fundu
szom, przeznaczonym przez Zarząd Gł6w
ny na ten cel, jakość posiłków jest bardzo 
dobra - dzieci otrzymywały i otrzymują 
owoce, kakao, wyroby cukiernicze itp. 

Wzorowo zorganizowane kolonie dla 
dzieci podopiecznych Związku Byłych 
Uczestników Walki o Wolność i Demokra
cję w Teofilowie są jeszcze jednym dowo
dem żywotności tego Związku. 

(Dz.). ' 

Na lipcowym turnusie lwlonijnym w Teofilowie. 
Pierwsze zdjęcie z lewa - ... co wieczór płonie ognisko obozowe. Po środku - występy artystyczne starszych uczestni
czek obozu. Z prawa - tow. Kiełbash'iski, prezes Zarządu Pow. Związku w Toma szowie, w otoczeniu dziatwy z k o lon i i . 

czajami, postucha'ć miłej dla ucha muzy
ki ... 

Nieocenione usługi dała radiofonizacja 
w dziedzinie podniesienia życia kultural
nego wsi. Dziś wieś zradiofonizowana stoi 
frontem do świata, a świat do wsi! 

Dowodem zasług radiowęzła i ich uzna
nia są liczne podziękowania . nueszkańców 
poszczeg6lnych wsi wpływające piśmien
nie na ręce kierownictwa za podniesienie 
poziomu kultury polskiej wsi i otwarcie im 
za pośrednictwem głośnika okna na świat. 

Do dnia dzisiejszego zainstalowano jUi 
do 2 tysięcy głośników. 

~ Chwilowo praca instalacyjna została 
przerwana z powodu braku materiałów 

jak i samych głośników. Obecnie otrzyma
no około 300 głośników i praca będzie mo
gła być prowadzona dalej bez żadnych 
przeszkód. 

Kilkakrotnie miejscowy radiowęzeł na
dawał audycje- regionalne, które za po
średnictwem stacji nadawczej Radia Pol
skiego w Katowicach szły w eter na fali 
ogólnopolskiej. 

Rozporządzając du.żym zapa.sem płyl 
wysokiej jakości, prowadzone są lokalne 
koncerty życzeń. 

Tak zwany pospolicie "S·upełek" radom
szczański spełnił i dalej wytrwale spehlia 
powierzone mu zadanie, zadanie zaszczyt
ne niesienia kultury do szel;okich mas lu~ 
du pracującego wsi i\ruasta. 

Zyczymy mu owocnej dalszej pracy, a 
kierownikowi składamy podziękowanie za 
jego ofiarną pracę nad rozpowszechl'J.ie~ 
niem kultury i oświaty. 

~ ł Ogłoszenia drobne 1
1
-:: 

Cieślak Paulin zamieszkały \'le \vsi 
Kolonia Krępa gm. Dobryszyce unieważ
nia skradziony dowód Qsóbisty oraz reje· 
stracyjną kartę wydaną przez RKU -
Piotrków. 

Kotliński Jan zamieszkały We wsi Te
odorów gm. Dmenin unieważnia dowód 
060bisty oraz kartę rejestracyjną wycia· 
ną przez RKU - Piotrków. 

Wvdcwo~: Wol. Komlt'9t PPR~·. K,.,m·tel Redokcvlnv Red I Adm. Łódt Piotrkowsko 86. felefony, Redaktor NoczeilłV 216-14. Sekretariat 254·21. RedakCJa nocno 172-31. 
Dział egłosze.ń, Plotr~ 55 tel. 111·50 Konto PKO VU - 150S. Zatł. Grał. Sp. Wyd. "ł.6dz1d ~Jł W~me2ł/', D_01749:ł 

CENNIK or' OSZEl'ł Wydawnlc.twa "Głosu B oboln!czego" w Łodzł , W tekście: od l-JOD mm. zt 50, lO) ·· 200 mm. zł 6'0. pow~el zł 70. 
Za tekstem: Od l-HIO mm. &l 35. 101 - 200 1WIl. z.I 45. p'owytel zł 60. Drobne ~a jedno si owo: ponukiw3oie rodzin 111 20. ban<llow4ł (,1.0 kaIZfil. kl1pno l spuedai.) zł. 25, ZQl.lby zł 20,' 

J:)Otm1Id~e DIOcy zł. lO. W 111&dzl.61e 1 święta ~J. cUo&el. 
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PRZYGODY 
pięCIU typków Z Ban.aluki 

117. Wtedy orzekli, że trzeba wciągnąć 
:ta maszt banderę i ~llłynąć do por
tu. Ale jaka banderę? Polską czy 
Baonialllcką? Zdania były znów 'Po
dzielone. Kajtek sądeltl salomonowym 
spór rozstrzygnał ł WCiągnęli na 
maszt Ołbydwie: hiało· czerwoną 

połs1ką i banialucką, z WymaWW311(ł 
krow.ą uczępio.na W'~.f.lki na błękit
nym Polu. 

iS, Na ląd jadą· po naradzie. 

;, 

WYSPa jak 'PI/) lłut08tradz.ie 
Mknie l1a gładkich wodach 'Portu. 
Pogwizduje Pik dla sportu. 

MaI! mili goście w Łodzi 
Przyjazd dzieci Polonii berlIńskie) 

Wczoraj o godzinie 13 na dworzec Fa
bryczny pociągi.em przychodzącym z 
Wa·rsr.awy ,przyjechała w gościnę do 
Łódzkiego RTPD setka dzieci Potonir 
Berlińskiej, witana na dworcu przez 
pfz&1stawk.ieli Kuratorium Związków 
Zawodowych, ZWM-u, OM TUR-u i har
cerstwa_ 

MIlłym gościom. w charakterz,e gospv
riarzy towarzyszą wychowankowie war
szawskich placówek RTPD. 

Dzieci przywiezione do kraju celem 

repolonizacji, zostaną w Polsce przez -'I 
miesiąc, podczas którego zwiedzą 'wjęk
sr.e ośrodki Polski Centralnej. 

Ze sportu 
;;""*-- ~ -----

Dla oźniak:ewicza uszy zamkn;ąte 
a p. Derda udziela... wywiadów 

(No IIJorqine§'e dllJfs'ej!śizeqo zebrania P. I. B. Ul Poznaniu) 
Decyzja Zarządu PolskLego Związku Zw;ąz· jeszcze sęd7i ó bokserski i obecny kapitan spor borka, gdyż p. Ejme nie jest członkiem Zry

ków Sportowych, zatwi erdzająca dożyw:Jtnią ł owy PZB Derda, WU, a wreszcie z zeznań tych oby dwóch za
dyskwalifikację we wszystkich dziedzi.Hch Derda byt zll any ze swycb nietak lowD )'cb wodników wynika jasno. że p. Derda zdysk wiI 
sportu, nałożoną przez Polski Związek Bok- po.sunięć jeszcze przed wojną. U nikogo nie lifikował się na ringu w Sopocie i jako sęd~ia 
serski na Wożniakiewicza , zaskoczyła całą cieszył się sympa ti ą, z wyjąlkiem kacy!~ów i jako działacz sportowy. Okazał się nie tyl
Sportową Łódż. Zdawałoby się, że innI': ;nsze 7 PZB Przeszła wojna, sport polski odndził ko stronniczym, ale i ordynarnym gburem, kto 
instancje sportowe ustosunkują się nieco l:, a- się i w raz z nową rzeczyw istością z,mieni! swe rych nam w sporcie folerować nie wolno. 
czej do tej sprawy, No ale w tym wypadku oblicze, jedynie w PZB nie wiele uległo żmia- Woźniakievvicza Zrywiaków p. Derda 
nie będziemy o to kruszyć kopii. J est je"1.cze Ule na lepsze. Przy sterze pozostali dawni lu- specjalnie ignorował. Podczas walki Woź!l i a · 
p.rzecież Pailstwowy Urząd Wychowania Fi zy- dZie, z których wielu nie zapomniało jeszcze kiewicza z Sieradzanem, jak 'lezńaje sam V\'o· 
cznego, do którego specjalne pismo WY5ła1 o pullwwnik owskich, dyktatorskich metodach źniakiewicz, w trzecim starciu Wożniakiewic2 
Vvożniakiewicz.. Vvoźniakiewiczowi nie C'no- przedwrześniowych. Nadal pozostało fawory- otrzymał upomnienie od sędziego Derdy, a po. 
dzi w nim o siebie, a o dobre obyczaje i 1'rzy- zowanie i niesprawiedliwość, kunktatorsLwo i uieważ upomnienie to wydało się mu niesłusz. 
5zło ść boksu polskiego. Jakie jeszcze w tej obłuda . ne, zareagował na nie zwykłym uŚmiechl'!l11 . 
sprawie zajmie stanowisko PUWF - okiJże To wystarczyło do ... dyskwalifikacji. 
nierlalek'l przyszlość. P. DERDA ZDYSKvVALlFIKOWAŁ SIĘ SAM Gdy po przerwaniu walki zapytał sie, 5e., 

W OCZACH ZA WODNIKOW 
MORALNOSC MUSI OBOWIĄZYvVAĆ Do kliki tej (gdyż nie wątpimy, ze w PZB dziego Derdy za co został zdyskwalifikowt1ny , 

I DZIAŁACZY są również ludzie nastawi eni pozytywnie do otrzynlał odpowiedź, która mogłaby wyprawa-
Moralnośt w sporcie nie moze być po- pełnionych przezeń funkcji i za nie odpowie- dZi~ ~krównowagi każdego szanującego się zoo 

-' ,. t c· 11 d 'k ' . dZl'alnl') _ zall'czyc' m'lsl'lny p, Derdę. P. Derda wo ni a: "w ringlJ nie gadam, won do rogIl)" "woJna, ,o zna zy 111nćl ( a 2awo Ol OW a mna < • 

dlJ działac'zy i sędziów bokserskich. W smut· zdemaskował ~ię calkcn· ... icie na ringu w So
nej tej sprawie, w której ofiarą własnych ner- pocie. 
wów i wzrodzonemu poczllciu odpowiedzial- Z zeznań kierownika reprezentacyjnej ósem-

STOSUJMY JEDNĄ MIARKĘ 
WOBEC- WSZYSTKICH 

ności padł Wożniakiewicz, bohate rem - iak I ki Łodzi , p. Ejme, nie zainteresowanego n.bso- Narzekamy coraz bardziej na panoszące się 
iuż wszystkim wiadomo - - był przedwojellllY lutnie ani w sprawie Woźniakiewicza. am Ta- chamstwo w sporcie. Karzemy slusznie dys-

M O I O c .... k Ile s· C I- I o' Z C Y I ~:~~fi~~ęCj::~oid:i~~a;,a~e n!~~;~;~;~ęZ:i~~: 
li kę do wszystkich. Dlaczego Wożniakiewicz 

• k ma ponieść tak wysoki wymiar kary, a p. Der· 
W raidzie talrzans im da udzielać nadal... wywiadó"{ i nie ponieść 

W dniach 15, 16 i 17 ' sierpnia rb . Polski I okolo 70 maszyn, w tym ekipy zagraniczne, żadnych konsekwencji? Od smutnego tego 
Klub Motocyklowy w Warszawie organizuje między !nnymi - Czesi i Jugosłowiani~. zajścia upłynęło sporo czasu. Wożniakiew!cza 

S k M t kI DKS Ł d l zdyskwalifikowano natychmiast, nie wy 51 u-
V Międzynarodowy Rajd Tatrzański, zaliczo- _ e ' cJa . o oc.y owa -~ w o Zl zl~' a-
ny do Mistrzostw Polski w klasie I.ej, Raid sza do .raJdu, na.llepszych ~WOIC~ .zawodm.,vw chując przed tym ani jepo samego, ani kielC-

. . . " t~ ' w I1czble dZlewlęclll, a mIanOWICIe: kol. kol. wnika drużyny łódzkiej. A o sprawie p. Der· 
5kład~ SIę) aj z J~zdy okI ęzneJ szo~owo - ",.re- Sarnę, Kuligowskiego, Wójcika, Biernackiego, dy wciąż ani słowa. 
nowej na .dystansle okol~ 300 km w ,d.woch But1era, Pawłowskiego , Mystkowskiego, Cze- Dzisiaj w Poznaniu odbywa się pełne ze
etapach dZiennych; bj pr()by sprawnOSC1 (na cha i Rynkiewicza. Poza tym sekcja bierze branie PZB, na którym obecni równi ż będą 
stadionie); c) prób,y szybkości tereuowaj na udział w Zjeżdzie Ogólnopolskim Plakietowym przedstawiciele tOZB i przedstawią material 
dystansie około 3 km (na Kalatówkach); d) do Zakopanego. Wyjazd ekipy motocyklowej przeciwkop. Derdzie, zebrany w Łodzi. Może 
próby szybkości szosowej na dystansie !).kolo DKS·u raidowców i zjazdowców nastąpi wspóJ więc p. Derdą zainteresuje się w kol'lcu PZB 
28 km (po ulicach ,zakopanego). nie w dniu 13 sierpnia rb. o godz. 5-ej rano z i wyciągnie wreszcie i w stosunku do niego 

Jak wynika z powyższego, będzie to uaj- boiska przy ul. Nawrot 73-75. Przegląd wszy- odpowiednie konsekwencje. VI' przeciwnym 
trudniejszy raid motocyklowy po wojnie i bio- stkich maszyn, biorących udział w tych impre- wypadku sprawą tą i w ogóle stosunkami [11). 

rący w nim udział motorzyści muszą wykazać zach tatrzańskich zosŁał wyznaczony na dzi.eń nującymi w naczelnej magistraturze naszego 
się nie tylko wszechstronnym opanOwaniem 12 bm. na godz. 19-tą, boisko - ul. Nawrot pięściarstwa będzie się musiał zająć chyba 
maszyny, ale przede wszystkim wytrzymułoś-173-75. Przyjmowane również będą w tym dniu I PUWF i przewietrzyć w końcu panującą tam 
cią i brawurą. Do · raidu zgłoszono dotychczas dodatkowe zapisy na zjazd. . atmosferę. Zd. K. 
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Sport pols i d udowuje stoUc~ 
. , le wrześniu będziemy ogląda I i szereg imprez na ten cel 
Państwowy Urząd WF i PW, współpracując l 1) Polskie Związki Spor\owe zadekla;ują 

z Naczelną Radą Odbudowy Warszawy, ZWla-! , stałe świadczenia na odbudowę Warszawy w 
ca się z apelem do Zarządu Polskich Z'wiąz- kwocie zł 5.000 rocznie; 
ków Sportowych, aby przez podległe związki 2) Okręgowe Związki Sportowe zadekl'ITu-
przyczynił się zarówno w formie stałych, jak ją zł 1.000 rocznie; 
i też dorywczych dobrowolnych ofiar do 3) Kluby sportowe zadeklarują zł 300 rocz-
wzmocnienia funduszów na rzecz odbudowy nie; 
Stolicy, z przeznaczeniem na urządzenia spor- 4) Członkowie polskich i okręgowych za.-
towe. rządów zadeklarUją po zł 50 rocznie; 

W związku z tym cały 3wiat sportowy Pol- 5) Gracze klubów - po zł 10 rocznieś 
ski powinien w jak najbardziej aktyw'ny spo- Miesiąc wrzesień upłynie pod hasłem "Sport 
sób pomóc w wielkim dziele odbudowy Stoli- polski odbudowuje Stolicę" i wszystkie te 
cy a 1I1. in.: składki płatne będą w tym miesiącu. Należy 

Z żęcia ~po .. tofJIJe.,o Z. S. Re R. 
$X.iO ... . ~ 

Zlote medale d a spor owców 
uchwali la Rada Minislrów ZSRR 

je wpłacać na konto Naczelnej Rady Odbudo· 
wy Warszawy w Narodowym Banku Rolnym 
lub w PKO Nr konta 333, z równoczesnym po· 
wiadomieniem P.U. WF i PW o dokonanych 
wpłatach. 

Równocześnie Państwowy Urząd WF i PW 
poleca, podobnie jak w roku ubiegłym, W mie
siącu wrześniu przeprowadzić szereg imprez w 
różnych gałęziach sportu o charakterze najbar· 
dziej widowiskowym, z przeznaczeniem części 
dochodów na rzecz odbudowy Stolicy. 

W związku z tym, zarządy zarówno pol· 
skich jak i okręgowych związków sportowycb 
obowiązane są wydać odpowiednie .zarządze
nia, celem nawiązania i ustalenia współpracy 
z miejscowymi Obywatelskimi Komitetami Od· 
budowy dla zorganizowania i ustalena odpg.. 
wiedniego kalendarza imprez. 

Uwaga piłkarze Zrywul 
W niedzielę, dnia 10 sierpnia rb. odbędą 

się w Lutomiersku towarzyskie zawody w pił-
Zgodnie z niedawną uchwałą Rady Mi.'1i- grali w Leningradzie z miejscowym "Zenitęm" kę nożną pomiędzy Klubami Sportowymi 

strów Związku Radzieckiego, przewidującą od- w stosunku 2:1. "Zryw" :Łódź - Lutomiersk. 
znaczenia najwybitniejszych sportowców Ia- * * * Początek meczu o godz. 17-ej. Zbiórka za-
dzieckich medalami, pierwsze zło.te medale o- W Kijowie zakoilczyla się S-dniowa Splrla- wodników drużyny piłkarskiej KS ZWM Zryw 
trzymali; mistrz ZSRR w maratonie - Gor- ki ada akademicka, zorganizowana przez .Klub (Łódź) w niedzielę rano o godz, 8,45 na boisku 
dienko, mistrz ZSRR, Europy i świata ciężko- Sportowy "Nauka". Reprezentacja wy:i;sl:y;::h własnym w Parku Ludowym przy ul. Srebrzyń
atleta Nowak i mistrz ZSRR, Europy i tekor- uczelni Ukrainy zajęła w lekkiej atletyce, pły- skiej. 
dzista świata Kuczenko. waniu, tenisie i kolarstwie - pierwsze '!liej- Z . * * * sce, przed reprezentacją Moskwy. W rozgryw- e SD ortu robotnzczego 

Piłkarze moskiewskiego "Torpedo" yor roz· kach piłkarskich zdobyła puchar drużyna \10-1 • U • 
grywkach piłkarskich o mistrzostwo Z~RR wy- skiewskiego In&tytutu" Lotniczego. "Naprzod mistrzem Sląska 

B ~' . 'łk • t . I .. t f b k h w .. piłce ntlzeei OAS ! lU a nozna o najPOpu arm8JSzy spar wary ac Drużyna "N~Rrzodu" z Janowa zdobyła ty-, ' . . . I tuło robotni~z~g.o mistrza Slą~ka w piłce noż-
. ' " . , nej, 'lwyclęza]ąc w decydUjącym SpOtk'lIllU 

" ' , drużynę RCKS z Czeladzi w stosunku 4:2 (2:2). 
"Naprzód" mógłby wygrać w wyższym stosun
ku, gdyby nie pechowa gra Bąka w atdku. 
Bramki dla "Naprzodu" zdobyli: Staw.owy -
2, Dronia i Górecki - po 1. 

"Naprzód" w dalszym meczu elimindcyj
nym o robotnicze mistrzostwo Polski Sll0tka 
się z \l.rużyną RKS "Szombierki". 
1II111111111lflllllllllllUIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIII111lllllllllllllłlllll111111111111111111 

rnZY SOBOCIE PO ROBOCIE 
W kllżdq sobotę, począwszy' od dnia 9 sier 

pnia br. w Ośrodku Sportowym TUR w Par
ku "Helenów" odbywać się-· będą wieczorki 
taneczne p. n .: "Przy sobocie po robocie, naj
przyjemniej spędzis7. cza~ w Helenowie". 

W Łodzi l3ozostaną mali goście przez I 
dwa dni, podczas których przygotowano 
im urozmaicony program przyjęcia, któ
ry prz,ewiduje zwiedzenie największych 
ośrodków prz.emysłowych naszego mia
sta, Zoo it<l. Dzisiaj w godzinach popo
łudniowych na wieczornicy w śwk~~lky! 
dawno firmy Sch€ibler i Grohman dZie'cII 
zebkną się ze epoleezeI1stwem naszego , . . . , _ . . 
mia6ta które je wita serdecznie, "', "wych NIe ma JUZ fabrykI w ŁOdzl,. ~o k~orel :!le Jedni jak i drudzy - jak widzimy na ;:dję

ciach - chetnie korzysta,ia z uwaa star3:::vch 
koleGÓW. 

Program wypełnią występy artys tyczne i 
tańce. W razie niepogody tańce i wyst~py 
odbędą się w sali. h l dotarłby sport. W fab ;·yce wlok1enlllCZej :m. 

lI1u,rac • Waryńskiego młodzież chętnie garnie sie do 
S. I piłki nożnej i boksu. 

Wstęp zł . 80.-. Wojskowi i czynni człon. 
kowie Sekcii zzpr~ zł 50,- . 
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r , 
Ąmerykańsk; kapitał _ wy'c~ąga ręce po zap asy k~u~zuku w Indonezji 

Przedstawiciel Stanów Zjednoczonych W-I kom - "dobre usługi", Do Cheribon i i~nych dmerykańskie "dobre usługi" . Są one rzeczy'- '1 
Radzie Bezpieczeństwa, podczas obrad nad portów lada dzieil zawinąć mają okręty ame- wiście "dobre", a najlepsze dla tych, którzy 
sprawą zatargu pomiędzy Holandią a Republi- rykańs~~, dby s0;tki tysięcy ton kau'czuku je świadczą .. Może jednak byłoby wła,ści.',"'iej 
ką Indonezyjską oświadczył, że USA gotowe przewIezc. d? Stanow . Zjednoczonych. . . w. ~anym raZIe - zan'll~st sło~~a "usługa ~ 
są pośredniczyć w załatwieniu tego konfliktu. Teraz JUZ dokładme WIemy, Jak rozum;,,:;,::::~ prostu słowa; "ll1teres .... B. D. 
Departament stan~ sprostował jednak to o
świadczenie, wyjaśniając, że nie chodzi tu o 
pośrednictwo w ścisłym tego słowa znaczeniu, 
lecz o "dobre usługi", które Stany Zjednoczo
ne chciałyby okazać dla pogodzenia przeciw-

noszqc', ortq"~u'ów _ = __ J7._~ 

"S pole m 11
1 

Związek Gosp. "Społem" nadesłał nam na-I Łodz~, który zajmuje się rozprowadzaniem j 
stępujące wyjaśnienie. m. in. l papierosów, stwierdza, iż braki, jakie l 

W d' 6' i 1947 Gl ' T{ są w sprzedaży powstają jedynie z winy PMT. ! 
. m~ slerpn a.. r. w ., oS1.e, ' 0 - który nie jest w stanie dać "Społem" dosta- , 

~M~ , 

ie 
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Dziwnym się wydaje, że oficjalny przed
stawiciel USA w Radzie 'Bezpieczeli'stwa m::,wi 
jedno, zaś jego władze przełożone, tj. Dep"lrta
ment stanu, coś innego, Ale nie o to chodzi. 
Rzeczą ważniejszą jest ustalić i sprecyzo 'Ndć, 
co należy rozumieć pod pojęciem "dobry:::h 
usług", ofiarowanych łaskawie przez resort p. 

~otmcz~ ukazał.a Się notatka, stawI~!~lC~ tecznej- ilości zamówionego towaru. 
zarzut, Jakoby z wmy transportu "Społem me Transport "Społem" jest tak zorganizowa- Dźwięczą kosy - a cenne snopy zbóż wypal
można w Łodzi otrzymać papierosów po 3 zł. ny, że może rozprowadzić każdą ilość dane- nfają stodoły. Znojna praca rolnika zapew', 
Okręgowy Oddział Spożywczy "Społem" w go towaru. nia ludności Polski spokojne jutro. 

Marshalla. 
1 ~l ill ·II·lliU'IIlI ;I I . r " I , Ji:lq"I ·: I ': II' I '"·I :llllI l "II :: J " II Ii'l' I"'J: " 'I"I!'JIIJ"I IIII:n llJ:IIlll lil lll lll !lI IIllII 'll i'I .I ,,1 i: I., I I!I " l ll liIInll l: I I!E' I;! l li lll l ~ llIUlllll lifl l ;' J : I I J I"IIH ' 1IIII II IIiJla ,III\1!IIIIII' II:I III II I II II IIHlIIII :l l i łlll :i I ,lI, II " Ii , I , III:11IJi,J IIIIIIIIIUIHUliI I H I 'ilIIIIII II I II IIII IIJ Um:II I1 I I1 I UJII IIIIII I II II!J'IJI!llIm 

Jak donosi prasa holenderska, Holendrzv 
- w toku swej ofensywy - zagarnęli w rói-, 
nych miejscowościach Indonezji, a m. in. w I 

?orcie jawajskim Cherbion, wielkie zapasy I 
kauczuku, będącego - jak wiadomo - cen
nym i poszukiwanym surowcem. Po ten kau
czuk 'wyciągnęły się skwapliwie długie ręce 
amerykańskich kapitalistów, tych w!aśa:e, 
których rządowi przedstawiciele pragną tak 
;orąco okaza,ć Holendrom oraz Indonezyjczy-

yscypUna prac - fu damentem dobrob tu 
Należy zwalcza': niesumtenny stosunek do swych obOWIązków 

Analizując rezultaty półrocznej pracy prze· 
mysłu włókienniczego ttzeba stwierdzić, że 
przyczyną niewykonania planu w niektórych 
branżach (bawełnianej, włókien sztucznych i 
włókien łykowych) były nie tylko trudności 

obietktywne - brak surowca i komplikacje 
transportowe. 

Wśród wielu pracowników przemysłu włó
kienniczego daje się, niestety, zaobserwować 
obojętny stosunek do pracy, do swych obo-

Brońmy wpływÓW ' Skarbu Państwa 

wiązków. Pracownicy ci, zamiast walczyć () 
przełamanie trudności, usiłują przerzucić od
powiedzialność za niewykonanie zleceń na 
innych, chcą utopić sprawę w powodzi papier
ków. 

U wielu pracowników występuje nagmin
nie brak odpowiedzialności za powierzony im 
odcinek pracy i zbyteczne oglądanie się za 
wskazówkami z góry. 

Zjawiskiem, niestety, bardzo często wystę' 

C Z Y n n el k s p o ł e c z n y t r o p i n i e r z' e t e I n y c h p ł a t n e, k o' W r~~~E:zfti~:;E~~~:j~;~~f~l~::i!Jt~f~~I I g uczciwości jest nieprzestrzeganie ustawowego 

b .. dnia pracy. O ywalelskle Kom'1sje powclane do ZyC.iG Spóźnianie się do pracy, przedwczesne jej 
kończenie, niepotrzebne spacery w godzinach 

Popularnym orężem dywersantów gOSPO-l stami podatkowymi. Wszyscy uczciwi obywa-\ wykonywaniu ich obowiązków, ale równieź urzędowych, zWl'kłe "odsiadywanie" godzin 
darczych, działających na szkodę Skarbu Pań- tel e powinni przyjść z pomocą powołanemu dla \ stworzenia pomostu między Urzędami a i wiele innych temu podobnych plag _ po. 
stwa, jest uchylanie się od obowiqzku płace- do życia przez Ministerstwo Skarbu czynniko- szerokimi rzeszami obywateli, świadomych ce- woduje. obniżenie wydajności pracy j w dal. 
nia podatków lub - co obecnie jest zjawis- wi społecznemu. lowości w'zmożonej akcji, prowadzonej pT:le- szej konsekwencji doprowadza do zrywania 
kiero na.gminnym .;.... podawanie niepelnycll o- Na każdym z nas spoczywa obowiązek in- ciwko oszulmńczym podatnikom, rekrut:Jjq- planów produkcyjnych. 
bmtów l dochodów. formowania Urzędów Skarbowych o potajem- Cyc11 się spośród spekulantów i szahrownj· Zjawisko to, jak już wspomnieliśmy, daje 

Wobec og!omu tego rodzaju przestępstw nym prowadzeniu interesów, o nabyw'aniu lub ków, a okradających Slwrb Państwa i innych się zaobserwować wszędzie, ale najsilniej na
gospodarczych Urzędy Skarbowe nfe mogły sprzedawaniu towarów bez rachunku, o wy- obywateli - okradającym inwalidów i star- piętnować je należy, gdy występuje ono w od
podołać zadaniu, położonemu na nich przez stawianiu rachunków fikcyjnych, o wszelkich ców, szkoły i szpitale, wszelkie akcje i przed· działach administracyjnych i biuracl1 dyrekcji 
Mil1isterstwo Skarbu. machinacjach, mających na celu ukrywanie siębiorstwa, inwestowane przez Państwo. l central, które powinnyby świecić p:rzykła-

r tutaj, podobnie jak w walce ze spekula- faktycznych dochodów i obrotów. I tylko wtedy walka z nieuczciwymi po- dem. Pora najwyższa, ażeby opinia publiczna 
cją i lichwą, okazała się konIeczność wciąga- . Obywatelskie Komisje Podatkowe i spolecz· datnikami da pozytywne re2:ultaty, gdy - po- napiętnowała nieuczciwych pracowników. 
nia do współpracy czynnika spoJecznego. ' ni lustratorzy powolani zostali nie tylko w ce' dobnie jak w tępieniu spekulacji - walkę tę Trzeba tępić niechlujstwo w pracy, lenistwo 

Według okólni.ka, nadesłanego prz.ez Mi.\1i- lu niesi.eni.a pomocy Urządom Skarbowym w podejmi.e każdy z nas. (Dz.) i nieróbstwo. L. 
5terstwo Skarbu do 1zby Skarbowej w Łodzi, _ml_\lII_\1I1_1I11_1l\\_IIl\_Il\\_\ln_IU\_DU_I\~III_IIII_\_II_"\1_IIII_IIU_1II1_11Ił_1I11_lłII_~ 

do dnia 10 bm. powstać miały przy każdym 'nierpe'aC,-e .. o§z •• cll Cz •• te ... ihóUJ 
r. a-miu Urzędów Skarbowych na terenie to' ~ "!III ! 

dzi Obywatelskie Komisje Podatkowe i społe
czni lustratorzy. 

Zadaniem Obywatelskich Komisji Podatko
wych jest ustalanie wymiaru podatkowego w 
wypadku, gdy Urząd Skarbowy nie może ;:e
nać odpowiedniego materiału dla określenia 

obrotów i dochodów podatnika. UrodzUem się w malutkim ntieszkanku na 
W ostatnim tygodniu Miejska Rada Naro- poddaszu przy ul_ Kruczej Nr 25. Tu spędzi

do.wa, jak również Z,,:,iązki Zawo~owe w ~o- lem całę Zycie i dapiero po wyzwoleni'! w 
dZI rozesłały do kazdego z a·mlU Urzędow. .• 
Skarbowych imienny skład Obywatelskich Ko- r. 19451 lU! :r: własną rodZiną, złozo.ną z 4 ?sób, 
misji Podatkowych. W skład Obywatelskich pr:r:enlosłem się na palter, do mIeszkania 0-

Komisji Podatkowych wchodzi przewodniczą- puszczonego przez Niemca. Zło2y~em nalych
c~, jego zastępca. i 12.t~ ławn~k?w! przedst. ~-'I miast wniosek do Komisji Mie'izkawowe). le~z 
wlOnych do zatwIerdzema MIeJ skleJ RadZIe odpowIedz! nie otrzymajem. , 
Narodowej, a. wysu~iętych przez Związki Za- W marcu 1946 r. wyjechałem w teren w 
WOd.~. ,%e, partie pohtyczne, samorząd zawodo-, związku z reformą rolną. W cza"i~ mej nie
wy l • .• .. obecności Jacyś panowie z Komisji MIeszka-

O~ok ObywatelskIch K0!D-ISJ1 ~odat~owych niowej W'Vl'zucili mą żOn" wra dwo,·,.,tem 
powazną rolę w walce z nleuczcIwyml pOdat., .. ,: . .. z z " 

• • 
ę eszc 

rokiem na zachód, gdzie ma już pracę j mi(t. 
smanie, a w ł.od.zi w 2 pokojach z kuehn\ą 
zostawił matkę, któr,l;l ma sw6J domek pniY 
ul. Malczewskiego. I mowu nIe mi!1'łem szczę·
ścter w Urzędzie Kwaterunkowym, zamiast 
m.nie wprowadził się do mieszkania nlej'aki 
Mtlrian Rulkowski, który mial bmdzo ładne 
mieszkanie przy uJ. Kilińskiego 21.3, które 
odstąpi! nie bezInteresownie jakiemuś N1l!m
cowi. Sptawa zosłał<:r oddana prze:!: Radę Za_ 
kładową do Nadzwycz.aJneJ Ką.misji Mieszka
niowej, ale już przeszło kllka tygodnI, a ja 
mieszkam nadal z rodziną na poddaGZu trie
dy się to wreszcie Skończy. 

JAN MUS~Y~SKI 

nikami odegrają lustratorzy spoleczni, których m?,Jych dZlec:I z powrot~1Q na poddasze, er do 
zadan!em będzie. w porozumieniu z Urzędami mieszkania wprowadzili kogo innego Po po
Skarbowymi i we wspólnym działaniu, wykry- wrocie z terenu ztoży!em dru~i wniosek n,<:r 
wanie osób, uchylających się od płacenia po- inne mieszkanie przy ul. Rl1ińskiego. I znów . A oto podaniii Rady ZakJ.<ad()wej PZPB Nr 3 
datków. Przy każdym Urzędzie Skarbowym powiórzy!a się ta sama historia, panowie z (,.Geyer") w te~ sprawIe: 
działać będzie 't-miu lustratorów podatko- KomisjI wprowadzili do tego mie'l:!kania ko-

Do wych. _ goś, kt.o z!oiył wniosek o 2 mi9'iiące później 
Na działalności Obywatelskich Komisji po-, ode mnie. Nie znlecllęciłem sie trudności-ami Nadzwyczajnej K0!Ilisji Mieszkaniowej 

d~tkowych i s~ole~zny~h lustrat?rów nie ogra- t dalej szukałem. I znów uaa.u mi . ;ią cnś p O D A N I E 
mcza. SIę wsp?łdzlałame c~}rnruka społeczne· zn.aleźć: w kwietniu br. złoży~em wnIosek o ł Muszyńs1d Jan, pracownik naszych Za-
go z Urzę<;laml SkarbowymI w walce z oszu- d . l' . i l - I K o I kI d' k ł • przy Złe ente m1 m e~z {ania przy u. r c 1- a ow, .źamiesz a y w Łodzi plzy ul Kru-

Potrzebni zaraz malnej 12. Poptzedni lokator \'ryjec_h_a_ł_p_I_z_e_d __ c_z_a_N_r_25, ubiegał stę za pośred .. jciwem 

t Główny Księgowy Bilansista, 
obeznany z przebitką i planem kunt. 
1 Księgowy 
1 Rachmistrz do Wydziału Pracy 

f Płacy, 

dobro dzieci robotnic~ych 
1 Kucharz - Kierownik Kuchni. 
Reflektujemy tylko na siły wykwa. 

lifikowane. Zgłaszać się do Państwo
wych Zakładów Przemysłu Jedwabni
czo - Galanteryjnego Nr. 1 w Łodzi, ~1. 
Kilh'lskiego Nr. 102 (Wydział Personal
ny). 

Karty zaopatrzenia 
Związek Uczestników Walki Zbrojnej o 

Niepodległość i Demokrację w Łodzi, podaje 
do wiadomości wszystkim podopiecznym, że 

karty zaopatrzenia będą wydawane (osobom 

W związku z ,,1n.terp;lacjq Czytelnika" za
mieszczoną w Nr 200 "Głosu Robotniczego" z 
dnia 2 sierpnia, Centralny Zarzqd Przemysłu 
WłókIenniczego wyjaśnia, co następuje: 

Istniejący w PZPB w Pab1an'icac'h żłobek 
zorganizowany został jeszcze przed komasa
cją fabryk tamtejszych i nie był obliczony na 
znaozną ilość dzteci tych robotników, którzy 
obecnie są zatrudnieni w fabryce włók. w 
Pabianicach. 

Obecnie prowadzone są; prace remontowe 
t już w pierwszych dniach wrześnIo ilość 
miejsc vr żłobku zostan!e zwiększona. Nato
mIast propozycja przeniesienta :Hobka do pa
łacyku przy ul. Legionów 4, lub do pałacyku 

uprawnionym do otrzymania) zbiorowo przez przy ul. Al. Kośc1uszki jest na razie niem02d.
Związek. Zainteresowani winni się zgłosić de. l wc do przyjęc!a , Pałacyk przy ul. Legionów 
sekretariatu Związku- nie nadaie "le na żłobek ze względów zdro-

wotnych (brak słońca, wilgoć i grzyb VI bu
dynku) zaś pałacyk przy ul. Al. Kościuszki -
jako prywatna własność pontemiecka - na
leży do Urzędu Likwidacyjnego i nie podle
ga kompetencji ani dyrekcjI, ani Rady Za
kładowej PZPB. 

Kiel'Ownik Biura Prasy Centr. Zorz. Przem. Wł. 

(pod.pisn!eczytelny) 
OD REDAKCJI: 

Cieszy n.as, że większa liczna dziect ro
botnIczych znajdzie optekę w rozszerzonym 
żłobku. Jeszcze więcej byliśmy radzI, gdy
by udało się Dyrekcji i RadzIe Zakładowej 
PZPB w Pabianicach dla tegoli celu uzyskać 
pałacyk przy Al. KościuszkI. Dobro dziect ro
botniczycb powinno przecież obchodztć i 
OUL. 

• y. 
naszej Rady Zakładowej o lokal Nr 1 przy 
ul. Krochmalne-j 12. Wszelkie wymagane 
formalności, zwiqza,ne z przydziałem mie
.6zkań, Mus'lyński dopem!!. 

W międzyczasie ;wyżej wymien!:my lo. 
kal ZCtj~ samowolnie R'utkow~kt ł-tlartan, 
zam. przy ul. Kiltńskiego Nr 233, o swoje 
odpowiednie mieszkanie odstąpił KUcha 
Maltanowi, zamieszkałemu pny ul. Cheł
mońskiego Nr 5. 

Czy Rutkowskt pobrał "porękawiczne" 
od Klichego - tego my na razie nie wie. 
my, lecz uwalŻ'amy, że praWdopodobnie 
wspomniana tranzakcja nte była bezinte-
resowna. 

Wobec tego prosimy Nadzwyczajną Ko 
misję Mieszkaniową o spowodowcm1e u_ 
sun!ęcta Rutkowskiego z lokalu Nr l przy 
ul. Krochmalnej Nr 12, a przyznanie J"spo
mnlanego mieszkan1a: Muszyńskiemu Ja
nowi. 

Równocześnte prosimy o p!zesłanie od
pisu niniejszego do Komlsji Specjalnej. 

Ra~a Zaltitid'Ow.a PZPB. ~r 3 

Te dwa dokumenty rue wy;uugają zadnych 
kom1:lntarzy. Mamy nadzieję, ~e tow. Mus:zyń
ski będzie miał wkrótce możność przekona· 
nia się, że i w Komisj! Mieszkaniowej islnle
~e jakaś sprawiedliwość. SpodzIewamy t;ię 
tego, że Komisja Specjalna zainteresuje się 

wszystkimi "cudamI" mieszkmli:Jwymi, o któ
rych pisze "pechowy" lokator poddasza. 

RE,DAKC}A. 

PANSTWOWE ZJEDNOCZONE :ZAKŁ. 

PRZEMYSŁU JEDW. - GALANTERYJN. 

Łódź-Południe, Piotrkowska 106 

zatrudnią naty~hmiast 

1_2 TO_KARZ_Y, i KILKUNASTU TKACZY 
Zgłoszenia przyjmuje Wydz. Personalny 
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GENERAŁ MAR.KOS 
w,'>l'lz greckiej armii demokratycznej 

Wysoki, szczupły mężczyzna oprzenikli· 
Wy ch oczach - Vas80s Georgiu - dzienni
karz grecki i działacz EAM-u - przybył do 
Polski na kongres Międzynarodoweg'l Związ
ku byłych Więźniów Niemieckich Obozów 
'<oncentracyjnych. Vassos Georgiu odwiedził 
','Jwnież nasze miasto, by prz yjrzeć się na57ej 
pra cy i l1C1szym sukcesom. by przesłać rob(,t
nikowi polskiemu pozdrowienia od robotników 
Grecji. 

VdFSOS Georgiu opowiada nam o traqedii 
!larod\l qrC'ckiego. która rozflrywa się nil 0-
'zach całego świata. opowiadil nam owalre, 
;:tóra trwa dniem i nocą, hez przerwy i bez 
\\'ytrhnienia. o wake z 9ferkim faszyzmem, 
.\' spomaganynl obficie przez międzynarodową 
feakcję· 

H;słoria zdrady Maks'mosa 
Po najeździe hitlerowskim - naród grecki 

szybko oprzytomniał. Wszyscy zrozumieli do
kładnie co się stalo. Grupa faszysto-monar
chistów sprzedała Grecję Niemcom. Zdrajcy 
nie zawilhali się wyciągnąć ręki uo wroga. 
Gotowe "czarne listy" greckich demokratów 
lIlalazły się w rękach. gestapo. Ludzie Maxl
mosa na współkę oz oprawcami Himmlera -
poczęli masowe areszty i deportacje - opo
wiada ze smutkiem Georgiu. -' Ja rówmeż 
znalazłem się w obozie koncentracyjnym, skąd 
dopiero po wielu miesiącach udało mi się zbiec 
i przejść do konspiracji. 

.. EAM" ziednoczył naród grecki 
w walce z wrogiem ) 

Naród grecki nie uległ wrogom zewnętrz
(rym i wewnętrznym. Już w dniu 27 paździer
nika 1941 roku, to znaczy w sześć miesięcy 
po okupacji Grecji - pięć najwpływowszych 
greckich organizacji politycznych Partia 
Agrariuszy (chłopów), Partia Socjalistyczna, 
Unia Demokratów Ludowych, Grecka Partia 
Robotnicza i Partia Komunistyczna - stwo· 
rzyły wspólny blok, wspólny "Front' Wyzwo
lenia Narodowego" - w greckim skrócie zwa
ny EAM (Et.hnico Apeletherotico Metopo). 

EAM grupuje w swych ~zeregach szerokie 
masy patriotów greckich. W ciągu kilku mie
sięcy liczy już dwa miliony członków {lud
ność Grecji wynosi 7 milionów). 

"ELAS" - niezwycfężona armia 
powstańcza 

EAM powołuje do źycia słynną na cały 
'wiat armię parlyzanckq - ELAS. Ten skrót 

jest na ustach wszystkich - oznacza bowiem 
"Grecję" (pisaną wprawdzie przez dwa "l" -
ale wymawianą jednakowo). Bez żadnej [10-
mocy z zewnątrz, gołymi rękoma powstallcy 
greccy zdobywają na Niemcach broń i amu
nicję· Góry Tracji, Macedonii ! Ep!ru zaroiły 
się szeregami walczących. Walka zażarta, wal· 
ka na śmierć i życie rozgorzala w naszym 
kraju, 90 tysięcy partyzantów toe.zyln ją 7.: hit
lerowskim najeźdźcą. Jeszcze na ról roku 
przed ostatecznym wypędzeniem niemieckiego 
wroga partyzancI ELAS-u oswobodzili dwie 
trzecie kraju. A gdy przyszła ostatnia godzi
na - ta olbrzymia armia powstańcza dokona
ła reszty. Oswobodziła SalonjJ,i i Ateny, o
czyściła caly kraj od wroga. 

Wszyscy czekali na rozpisanie wybor6w, kt6-
re przyniosłyby zwycięstwo tym piędu par
tiom. grupującym w swoich szeregach osiem
dziesiąt procent wszystkich naszych kobiet l 
mężczyzn. 

Niestety, Grecja była potrzebna impe,ią' 
listom angielskim. jako baza wojenna w dro
dze do zamorskich kolonii. Broń. złożona 
przez członków ELAS-u wydana zoslała wrę· 

'ce ba/leI laszyslowskich, w ręce kolaboracjI)· 
nis/ów niemieckich, w r~ce wspólników i 
współpracowników niemieckiego gestapo, .rdó
Ity poprowadzili dalej dzieJo Himmlera. 

Nowe aresztowania i rzezie 
Rozpoczęły się nowe aresztowania i rzezie. 

Oszustwo angielskich przybyS'Zów KroJ.: po kroku - wydzierano ludowi nowe 
prawa - ustanowione podczas okupacji przez 

Gdy już przepędziliśmy Niemca - wylądu- EAM. Były to bowiem prawa niedogodne dla 
wali u nas ..... Angli;:y.... • faszystów. Były to prawa, głoszące zrównanie 

. ., . . wszystkich łudzi, równouprawnienie kobiet, u-
Vassos Georg/U u~mlecha Się smutm"O. - stanowienie pracy godłem wolnego człowieka, 

Po . przyby~1U AnglJ~o:" członkowl,e ELAS:~ bylo to prawo o refonnie rolnej, u unarodo
zlozyli bron, uwaza,l!, ze. walka. skonczona •. ze I wieniu lasów, pastwisk i fabryk. 
nadszedł czas pOKojOWej odlJm!owy kn\Jl'. Faszyści Maximosa, wspomagani przez bry-

I " I tyjskie bagnety. poczęli zaludniać z powro lem 
, '. e\l~1>.2,e : niemieckie obozy koncentracyjne, kazamaty i 

~o\)l>U ,,''i IE cytadele ludźmi o przekonaniach demokratycz
nych. Rozpoczęły się orgie mordu i rzezi. Pu
szczano z dymem wsie i miasteczka, w któ
ryrh natrafiano na opór. Sądy polowe praco
wały bez pr7erwy, dniem i nocą. Dokładne 
dilne statystyczne stwierdzają, że obecnie gi
nie w Grecji więcej ludzi niż w okresie za
cieklej wojny z okupanlem. Greccy Il:Jszyści 
prześcignęli swego mistrza Hitlera. 

Kraj w ruinaeh 
"Rządy" Maximosa, Tsaldarisa i S-ki do

prowadziły Grecję do kompletnej ruiny. Fa
bryki nie pracują, mosty p07fVwane, cale dziel 
nice robotnicze w gruzach. 010 na cn idą do· 
larv i funty - nie na odbudowę. nie na roz
wój, ale na zniszczenie i ruinę kraju. 

Szubienice skrzypią 
Orgie bestialstwa i zdziczenia doszły do 

szczytu pod' koniec lipca rb. Vassos Georgiu 
p c 'zazuje nam list znanych osobistości grec
kich, deportowanych na skalistą wyspę Icaria, 
podpisany przez uczonych i mężów stapu, jak 
Despotopoulos - profesor Uniwersytetu, Da
lianis - slynny lekarz ateński, StratolIlis -
handlowiec z Salonik i kilkudziesiąciu innych 
wybitnych Greków. Jest to apel do całego 
świata o ratunek. Jednego tylko dnia aresz
towano w Atenach 9 tysięcy ludzi, których 
popędzono w bieliźnie na wygnanie. Bez chle-
ba, bez odrobiny wody, pod upalnym sloń<:p.m 
Grecji - umiera tysiące ludzi, bitych i mal

Tereny oznaczone linią kresowaną w cIur:1K- tretowanych na sposób hitlerowski. eodzień 
terze owalów to tereny oswobodzone skrzypią szubienice, codzień kat ucil!la dzie
z jarzma faszystow1!kiego przez bohaterską de- siątki glów, którymi przystraja się słupy uJicz
mokra tyczną armię grecką· - Strzałki wska- ne "dla postrachu". 

V ASSOS GEORGIU 
nasz gość z Grecji 

, 1/1 

salii, Tracji i Epiru, w których walczyli po \~. 
stańcy przeciw Niemcom - narodziła się no' 
wa armia - demokratyczna armia grecka, na 
czele której sloi legendarny już dziś wódz -
generał Mar/ws. 

Vassos Georgiu opowiada nam z dumą o 
tym generale-bohaterze, byłym dowódcy kor
pusu ELAS, dziś naczelnem' dowódcy walczą
cych z faszyzmem Greków. Jedna trzecia 
część calego kraju jest już w rękach demokra
tycznej armii greckiej. Z Markosem rozma
wiali dziennikarze zagraniczni, zwiedzali tere
ny oswobodzone od band faszystowskich, wi
dzieli tam zaprowadzony ład i porządek. Czter
dzieści tysięcy ludzi pod bronią walczy 
zwycięsko ze 130-tysięczną armią 'tsaldaris1!, 
dowodzoną przez brytyjskich i amerykailslI"k], 
generałów i oficerów. 

Oświadczenie gen. Markosa 
Członkom specjalnej delegacji ONZ, która 

bawiła w Grecji. oświadczył generał Markos, 
co następujel 

"Nie chcemy zdobyć władzy siłą, Domaga
my się utworzenia rządu koalicyjnego, rządu 
wszystkich partii greckich. Domagamy się 
sprawiedliwości i wolnych wyborów powszech 
nych i ogólnej amnestii. Jeżeli reakcja grec
ka, wspomffgana przez reakcję światową, nie 
ustąpi - wówczas stworzymy na wyzwolo
nych terenach rząd koalicyjny, w skład któ
rego wejdą wszystkie greckie partie demo
kratyczne. 

zują kierunki ostatniej ofensywy faszystów 
przeciw wojskom generała Markosa. Jak wie- Narodziny nowei armii demokratycznej Wspomnienie o brygadierze Korzyckim 
my z komunikatów - ofensywa: faszystów za- G 
I ł · . d k t ł d T' i't h' " dl k r Vassos Georgiu uśmiecha się· - My, re-ama a Się ~ armia emo ra 'yczna przesz a o enOl s rac nie przymosą -Je l~ aszy- cy kochamy Polaków. Legendarny brygadier 
kontrnatarcia - oswabadzając dalsze tereny. stom zwycięstwa. W tych samych gorach Te- '. . .. . k'-
1I_1I1I_1II1_11II_11II_1I1I_1I1l_IIII_IIII_IlIl_IIIl_IIII_IlIl_IIII_IIII_n Korzyckl - dowodca oddZlałow pOIS~lCh, t~. 

re w roku 1821 walczyły o wyzwoleme GrecJI 
Listą CZl.lte'nlh,óUJ 

Dlaczego Franc · a wyprzedzila nas? 
Towarzyszu lledaktol'%el I ąnollzq sIę widma hitlerowskich obozów kon 
Prasa przyn10sła pl'%ed kUku "dniami wla eentracyjnych i hitlerowskich mordowni z lat 

domość o zorganizowaniu w Paryżu Francus 1933 - 39, unoszą się widma frankistowskich 
kiego Komitetu Obrony Wolności GrecjI, wol bestialstw popełnionych na ludzie Hiszpanii 
noścl narodu greckiego. l od p.tlmlętnego 1938 roku.. r:tqgnącyeh się 

Czytając tę Wiadomość nie moglem oprzeć do dnia dzisiejszego. 
się pragnienIu publicznego posv.rwienia Z'apy Który z narodów EUlOPl mial nieS1:częście 
lania: dlaczego dopuściliśmy do wyprzedze- poznać lepiej f ws<:echsłronnleJ zbrodnIczą 
nla nas przez Franelę, dlaczego n1. idziemy machinę faszystowskich pretorianów kopiła
choćby w ślad ze nią J nie organizuJemy po- !izmu niż; dane to było narodowi polskIemu? 
dobnego Komitetu w Polste? Który z na,rodów Europy serdec:znlel 1 głę-

Naród grecki walczy o wolność. N'ttród gre bieJ meno odczuć kOszma.rnie tragiczny los 
clri krwawi w n!erównych znwgan!ach I re. greckich bojowników wolności, który w wal
akcyjną kUkq Maksimosa. ee z hUlzyzmem o własną wolność stracił nie. 

Demolcrac:i greccy są mordowanl POQstęp omal pIątą CZ'ęść obywateli? 
nie, skrytobójczo, są mordowani z zachowa- Dlatego wierzę, ze haslo pomocy dla tio
nfem pozorów prawnych - na mocy 'y,;yrok6w lowników wolności narodu greckiego. znaJ
reaJccyinych sądów, są skazywani adm1nistr.a dzle wśród naszego społeczeństwa spontani. 
cyjnie na przesiedlenie na wyspy I tam pod- cz:ąy odzew, ze stanie się zawolaniem miUo
dawani wymyślnym IOrturQm głodu i pragnie nów, .te mUiony miłuJących wolność robot
nia. Zony, . siostry 1 dzieci, przyjaciele f ro. ników, chłopów I pracowników ulJlysłowych. 
dztny demokratów greckich padają oUtrrami zorganizowl'Jnemu' - bodaj najrychlej - Ko 
baJbarzyńskich prześladowań l rzezi, organ!- mitetowl Obrony Wołn'ości Grecji nie poską 
zowanych przez pachołków złowrogich sil prą materialnych ofIar I moralnego poparcia. 
czarnego łmperializmu, a wykonywanych Miliony Polaków czekają na InicJatywę. 
przez bandy reguLtrrnego łołnlerstwo opłaca- no wezwanie do utworzenia Polskiego Koml_ 
ne amerykańskimi dolaramI. lelu Pomocy GrecJI. 

Nad pJlesląknlęłq krwią ziemIą Hellen6w, KAR.OL PIETR.ASIAK 

Przetarg 
Csntrala Tekstylna w Łodzi, Wy"dział Go spodarczy ul. WiE1ClCow&ktego Nr 35 oglasza 

przetarg nieogrOllIczony na wykonanie: 
1) 8 sztuk dwudrzwiowych oszklonych szaf o' wymiarze: wys. 2m, szer. 1 m, głę

bokość 50 cm. 
2) 1 trzydrzwiowej oszklonej szafy do kS!ążek o wymiarze: v.rys. 2,10 m, szer. 3m, 

głębokość 90 cm. 

spod jarzma Turków, znany jest szeroko w na-
szym kraju. . 

- Polska dzisiejsza jest dla wolnych Gre
ków natchnieniem i ideałem. Walczyliśmy tak 
samo jak wy z niemieckim wrogiem. Wasz 
ustrój demokracji ludowej, wasze osiągnię:ia 
i wasza praca - dodają nam bodźca do dal
szej walki o wolność. Nasi ludzie w gór~ch 
- nasi ludzie walczący o oswobodzenie oj
czyzny z faszystowskiego jarzma wspólmków 
Hitlera - są pełni optymizmu i nadziei. Wal
czymy ciężko,. ale musimy zwyciężyć, bo wal
czymy o słuszną sprawę, o sprawiedliwość, a 
słuszn.oŚć i sprawiedliwość zwyciężajq zawsze. 

* * * Vassos Georgiu, który spotykał się w hitle 
rawskich obozach koncentracyjnych z Polaka
mi - kończy rozmowę z nami, mówiąc z \fY.· 

silkiem po polsku: 
Niech żyje Demokratyczna Polska Ludowal 

H. Rudnicki. 

Warmii generała Markosa walczą r6wllie:ll 
kobirty - ramię w ramię z m~żami i br'ićmi 

!""" .orzeciw faszystowskiej tyranU f 

Bliższe informacje otrzymać można w Wydz. Gospodarczym eT w godz. od 8-ej 
do 15-ej, gdzie są równieź do obejrzenia dokładne rysunki wyżej wymiellionych szaf 

Oferty należy składać do dnia 14 sierpnia br., w którym to dniu o godz. 12 na
stąpi komisyjne otwarcie ofert. 
Wydział Gospodarczy CT zastrzega 50bi e pra wo ,vyboru oferenta oraz unieważnienia 

przetę.rgu bez podania przyczyn.. 

CZłonkowie delegacji Org. Narodów "zj ~dnoo 
czonych w sztabie generała Markosa w gó.\ 

rach Epi~ 
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Zaopatrzeni e Lodzi wydatnie sł. poprawia . a nie odwrotni~. PrzynależnQść do Partii 

w ostatnich dniach dal się zaobserwowal!! :slalonych przez zakłady pracy. zacyjne jak i dla tych, którzy są ich pozba· nie daje żadnych przywilejów w otrzy" 
a.a wolnym rynku poważny wzrOst cen węgla Jednocześnie z akcJq zaopatrzenia w '.\Tę· wieni, Centrala Węglowa w najbli±Szym cza· maniu pracy i Pan napewno posadę znay 
- c~ny dochodziły do 8-10 tysięcy zł. za t~ giel miasta, placówki FUllduszu Aprowizacyj· sie doprowadzi do obniżki cen węgla wojno' dzie, bo pracy nie brak, a ludzie z kwali-
no. nego w ramach. akcji "Przemy.sł, dla. WSI" za- ryn. kowe. go, który w . . wielkiej mierze. pocho- d' P 

.., " d l l l d ł S k l I fikacJ'ami S" n.n.szuki\,\"{lni. Ra zlmy anu W związ ku z tym niepożądanym objawem opatrzą. w \~ęglel .na zImę wles .. vii naszym ZI z me eg.a nyc l ~ro e. pe u aUCI zos ./luą 't I"~ 
W Zarz ądzie Miejskim odbyła się w' dniu wczo l wo~ew?d~twl~ akCją ro~pTowadzal1la w,.ęgla na zmuszem ro,:",nocz~sUle do zr~zygnowafllaz zwródć się do ki,erownika \Vydzlalu Pe~..: 
a' kl' d .. WSI zaJmIe Sl!~ "Spo!8m . . w)'s9kICh, nIeUCZCIwych zarobkow, a szerrlkJe sonalnego Z j-ednoczenia Przemysłu Sko" 

r l szy~n ?n .erenc(a z li, zwiem wJcr!'~rezyden, Rzucając na rynek duże il o ści węgla zaró- rzesze naszego spolcczcJlstwa olrzylJ1oją opal k k" 1 02 
l a to\\- . A,neJllda J dyreJilora CentralI Przemy- wno dla ludności posiadającej karty aprówi- na zimę po godzhl'Ych cenacl1. m. z. rzanego przy ulicy Piotr ows le~ , a 
słu Węglowego oraz przedstaw jcicla '-VYd"in-I I.I 1111"I"\I,f: 11'1 ,I l' 1.II1I1,IIIII'II'IIill'IIIIII:I'II.ll ill 'll lj'III·11 II illl"I IIHInl llM illlil lll '1:11111111111'1111 \1,\ 111'11",",111 'I' 11'11"1111111" ill 'IIIII'lI ll"l 1~ 1I 1 . 1' 1 ~ II I I' I: I ' I' , IllIH ' II " III I': l lIl ~1I 1 :1111 111"1 i prz y jąć P'f acę, jak ą P ~n u za o f la fU Ją; 
lu Aprowizacji. ' . _ Musi Pan prz-edeż w praktyce wykaza.c 

Szczegółowych informacji, dotyczących sy- f_zQteln.cv p'Szą. swe kwalifikacje, by otrzyma'ć stanowI-" 
tuacji węglowej na naszym rynku, udzieljł I C b d e Z O l e Je e In'" sko kiero\vnicze. Na jakąkolwiek posa.d.~. 
S
dkyj·r.ektor .centrali Węglowej, ob.1 Zieleniew-I O A Z I e -, k 1 f 

~ . ' biurową I3zkodaby pójść - swe wa I 1· 
Sytuacja węglowa nie przedstawia się tak kacje mistrza szewskiego moż,e Pan le-' 

lle, jak mogloby się wydawać na podstawie W ub. mi.q.stą<:u otrzymaliśmy na pn:yddał Motnaby również re~blć beczki, ~Ie są to ,. . tk ' 
- b kl d i . 'kI . h tć d Pl€I zuzy ·owac. cen wolnorynkowych. Na skutek tendencji ka'rłkowy olej, i lo w doić znacznych ileś. ecz tog e l ni nie c ce ponoll o po. R' • k T d P' zgłosić 

z,~yż~owej Komitet Ekonomiczny w porozll- ciach. Niestety do dnia dzIsiejszego Rklepy wiedzalnoścI za ich uszkodzenie. oSia a eusz. - :oSlmy . 
nllenm z Centralnym Urzędem Planowania za· rozdzielcte oleju jeszcze nie wyda.ją, a to z Coś l\l IJzeb~ poradzić, gdyż za IdlkCl dni I się d'O Redakcji w H?~zJnac~. rannych 
twierdził znaczne' ilości węgla wolnorynkowe- tego powodu, ie olej niechce wyjść z beczek. mlni. tetmln wydaw.Qno oleju l w6wczas ca- (9 - 10 30) do ob WISm€WSklel· 
go dla ludności pracującej całego kraju, a nie . .. ................. : ............. " .. , ... : •.•••• , ...... , ..... , ... ,." .. , ........... "' .... " 
korZ)'stajqc~ z karl aprowizacyjnych. Tak Mianowicie jesl to olej w dużych beczkClch Iy PJzydzlał przepadnIe. Dzisiejszej nocy dyżurują następujące I!.pt~ldl 

. t . , żela:mych - który zakrzepł l stężał w jednq Sądzimy, te władze PowSl!iechnej Sp6ł. Krasińskie.j (Jaracza 32), Wagnera (Piotrkowska 67), 
Wlę wo]ewodztwo łódzkie za lipiec otrzyma- bryłę. dzielIli spotywc:ów znajdq jakieś W"/)ścle z Rytla (Kopernika 26), Kohna (Plac KOŚCIelny 8), 
Jo 160? ton węgla, a w sierpniu otrzyma już ..,. Hamburga 'Główna 50), Groszkowsklego (11 Usto-
12 tysIęcy ton. Rozprowadzenie tego węgla Sprzedt!wcy próbowali jut olej p'Odg~ze- teJ sytua.cJ!. I kartkow.cze otn:ymolq ole,. pada 151, Ra\:zyńskiego (Kątn8 541. JarręoowskJego 
odbędzie się na podstawie zbiorowych list pra wać ogniem. Niestety ta metoda zrJwiodla. LUlla FIszer6wna (Ruda Pabianicka) , . 
cowniczych, sporządzonych przez zaintereso
wane instytucje i zakłady pracy oraz Związki 
Zawodowe. Z ilości 12 tysięcy ton Łódź o
trzyma 7.200 ton, r~szta przypadnie większym 
miastom wojewódzkim i miastom powiato
wym. Oprócz tego Łódź otrzyma 5.100 ton 
węgla kartkowego dla ludności praw;qcej i 
korzystającej z kart aprowizacyjnych ~ po 
100 kg miesięcznie na kartkę, dla instytucji 
przeznaczonych zostało 4.100 ton. 

Cena węgla kartkowego nie została pod
niesiona i wynosi 774 zł za lonę loco skład hur 
lowy, a 1.120 zł, - loco skład detaliczny. Wę
giel natomiast dla ludności pracującej, a nie 
posiadającej kart aprowizacyjnych, kosztować 
będzie 2.100 zł za tonę i będzie przydzielany 
w ilości 500 kg na rodzinę - według list u-

ŁODZKIE TOW AItZYSTWO . ELEKTR.. I 
Sp. Akc. 

(Elektrownia Łódzka) 

pod Zarządem Państwowym 

ZATRl}DNI OD ZARAZ: 

3 wykwalifikowanych tokarzy 
3 wykwalifikowanych monterów na wy .. 

sokie napięcie 
1 rymarza (pomocnika). 

\ 

Zgłoszenia do Wydziału Personalnego 
Elektrowni. Łódzkiej, ul. Ignacego Da. 

szyńskiego Nr SB, pokój Nr 23. 

W dniu wczorajszym podaliśmy szczegó
towe sprawozdania z procesu dwóch zbrod
~iar~ faszystowsko-hitlerowskich - Franza 
Drangmeistera i Fritza Kralischa. 

Okręgowy. Sąd K,arny wydał wczo'raj wy. 

OGOLNE ZEBRANIE CZŁONKOW PPR. 
Dzii o godZinie 12-ej odbędzie się ogólne 

Zebrania członków PPR I. "Kleinman". ~ 
O godzinie 14_el w lokalu dzIelnicy przy 

ul. Południowej 11 odbędzie się og6lne ze
branie członków PPR rUmu Polskiego - dzltd 
~brykacii "AU "B" i "C", oraz FUmu Polski9_ 
(Jo - Produkclo. 

WSPOLNE ZEBRANIE PPR I PPS 

Dziś o godzlnie 13-eJ odbędzia się wspól. 
ł1e 2:ebranie PPR ł PPS Tkolni Nr 7 d. f. Hab!g 

O godzinIe J l.el zebranie komisJI porozu
miewawczaj PPS i PPR f. Horak. 

ZEBRANIE KOMITETU FABRYCZNEGO 

Komisja Specjalna nie ma "sezonu ogórkowego" 
Energiczna akcja przeciw zakusom drożyzny trwa bez przerwy 

Dalsza lista ukaranl.lch za lichwiarstwo 
Funkcjonariusze Delegatury Komisji Spec

jalnej w Łodzi i społeczny czynnik kontrolny 
nie wiedzą, co to "sezon ogórkowy", Walka 
ze spekulantami i szkodnikami gospodarczymi 
w województwie łódzkim trwa bez przerwy, 
a ostatnie nasilenie jej przeszło również na 
ośrodki powiatowe. DziękI czujności czynni
ka społecznego i jego gorliwości, wykryto ca
ły szereg nowych aktów spekulacji. DeIega
tura łódzka na posiedzeniu w dniu 7 bm. za
stosowała kary grzywny w stosunku do poni
żej wymienionych spekulantów· sklepikarzy: 

KOPEĆ Waleria i JAWORSKA Maria, wła
ścicielki sklepu z towarami włókienniczymi w 
Łodzi przy ul. Nawrot 11 - za pobieranie cen 
spekulacyjnych za towary włókiennicze uka
rane zostały grzywną w wysokości 50 tysię
cy złotych. 

GALINOWSKA Jadwiga, właścicielka skle
P'Y:. tekstylnego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 1., - za pobieranie cen spekulacyjnych za 
artykuły włókiennicze ukarana została grzyw-

\ 

ną w wysokości 50 tysięcy złotych. 
PLESIKOW A Maria, właścicielka sklepu 

tekstylnego w Łodzi przy ul. Sródmiejskiej 1 

- za pobieranie cen spekulacyjnych za ma· 
teriały wJókiennicie ukarana została grzywną 
w wysokości 50 tysięcy złotych. 

KUT Stefan, właściciel kiosku przy rogu ul. 
2eromskiego i Kopernika, a zam. przy ulicy 
Abramowskiego 9, za odmowę sprzedaży za· 
pałek ukarany został grzywną w wysokości 2 
tysięcy złotych. 
WILMAŃSKA Teodozja, właścicielka re

stauracji w Łodzi przy ul. Stalina 22 - za 
brak cen na artykułach wystawionych na wio 
dok publiczny ukarana została grzywną w wy
sokości 5 tysięcy złotych. 

LASKIN Berek, właściciel pracowni czapek 
i kapeluszy w Łodzi przy ul. Wschodniej 55 -
Zi/. brak cen na artykułach wystawowych u
karany został grzywną w wysokości 5 tysi~cy 
złotych. 

OSTROWSKA Maria, właścicielka owocar' 
ni w Łodzi przy Placu Reymonta 1 - za sprze
daż masła po cenach spekulacyjnych ukara
na 7.ostała grzywną w wysokości 10 tysięcy zł. 

LEWANDOWSKI Jan, właściciel sklepu spo 
żywczego w Poddębicach przy Placu Kokiusz· 
ki 37. poW'. Łęczyca - za sprzedaż mąki po 

Hitlerowski zbir 
Skazany na dożywotnie więzienie 

rok na tych dwóch siepaczy, którzy znęcali 
się nad robotnikami polskimi w kopalni Oner 
hohe: Drangmeister został skazany na doiy. 
wotnie więzienie, a jego zastępca Kralisch na 
3 lata więzienia. 

GORNA LEWA:... 
O godzinie 12-el PZPB Nr 14, 

14.el f. Welgt, o godzInie 13-el 
o godzinIe 1S-el Su. Szer. MO .. 
15,30 BrowClT "Perla", 

GORNA PRAWA: 

o godzinie 
f, "Weqa", 
o godzlnie 

O godzinIe 17,30 Szwa.lnIa Nr 24, PZPB Nr 4. 

GORNA: 
O godzinIe 12.el PZPB Nt 28, o godz 14-el 

PZPD. 

SRODMIEJSKA ILEWA: 
O godzinie 13-el Z1:lkłady Stolarskie, f. 

,.Podhalonka·', f. "Ditzel" kolo l, CT Sk~adni
oa Nr 1, o godzinIe U-el f. "Hoffman". 

SRODMIEJSKA PRAWA: 

UWAGAI WIĘZNIOWIE BUCHENWALDU 
i DORY! 

W środę 13 bm. w Okręgowym Sądzie 
Karnym odbędzie się proces Alfreda Schm!dła 
jednego z najbardziej bestialskich strażni
ków obozu koncentracyjnego w Buchenwal
dzie, a następnie w filii tego obozu w Do
rze. Schmidt ma na sumieniu wiele istnień 
ludzkich - w bestialski sposób w ciągu 5 
lat swojego "urzędowania" znęcał się nad 
więźniami. 

W procesie tym będą zeznawali świad~o
wie, którym cudem udało się ujść z życiem 
z tych strasznych obozów. 

Karząca ręka sprawiedliwości dosięgła je
dnak Schmidta. który został sprowadzony z 
brytyjskiej strefy okupacyjnej 'do Polski. Po
niesie on zasłużo'ną karę za wszystkie swoje 
zbrodnie. 

cenach spekulacyjnych ukarany został grzyw' 
ną w wysokości 30 tysięcy złotych. 

PODRZYCKI Ze!1On, właściciel piekarni w 
Poddębicach przy ul. Stalina 6 - za sprzedai 
bulek po cenach spekulacyjnych ukarany zo· 
stał grzywną w wysokości 10 tysięcy złotych~ 

KRZYSZTOFlAK Edmund, właściciel sklepu' 
rzeżniczego w Wytrzysku, koło Parzęczewa, 
pow. Łęczyca - za pobieranie cen spekulacyj
nych za wędliny ukarany został grzywną VI 
wysokości 5 tysięcy złotych. 

RASZKOWSKA Maria, właścicielka skle
pu rzeźniczego w Ozorkowi e przy ul. 3'1 p,p, 
Nr 17 - za odmowę sprzedaży smalcu uka· 
rana została grzywną w wysokości 10 tysięcy 
złotych. 

PAWLIKOWSKA Maria, właścicielka hel'< 
baciami w Szadku, ul. Rynek lO, pow. Sierad:a 
- za pobieranie nadmiernych cen ukarana zo
stała grzywnit w wysokości 15 tysięcy zlotych. 

SOBIESZCZAK Andrzej, właściciel sklepu 
spożywczego w Kutnie przy ul. Nowy Rynek 
2 - za pobieranie nadmiernych cen za arty
kuły spożywcze ukarany został grzywną w 
wysokości 5 tysięcy złotych. 

KŁYS Bronisława, właścicieka s-klepu spo' 
żwczego w Warcie przy ul. 3 Maja 18 - za 
pobieranie nadmiernych cen ukarana została 
grzywną w wysokości 10 tysięcy złotych. 

KAPIŃSKA Maria. właścicielka piwiarni ł 
herbaciarni w Łowiczu przy ul. Stalina 69 -
za pobieranie cen spekulacyjnych za piwo i 

,zapałki ukarana została grzywną w wysoko' 
ści 50.000 złotych. 

GĘSIAK Zofia, właścicielka sklepu spożyw. 
czego w Łowiczu - za pobieranie cen speku. 
lacyjnych za zapałki ukarana została grzywną 
w wysokości 10 tysięcy złotych. 

STACHOWICZ Władysław, - właściciel 
sklepu spożywczego w Mileszkach, gm. Nowo
solna - za pobieranie cen spekulacyjnych za 
kiełba,sę ukarany został grzywną w wysoko. 
ści 5 tysięcy złotych. 

DOBRZYŃSKA Janina, właścicielka sklepu 
spożywczego w Warcie przy ul. 20 Sty~znla 
22 - za brak cennika ukarana została grzyw. 
ną 5 tysięcy złotych. 

ANDRYSlAK Władysław, właściciel piekilr
ni' w Szadku przy ul. Warszawskiej 1 - za 
pobieranie nadmiernych cen na chleb l brak . 
cen ukarany został grzywną 25 tysięcy zł. 

/ (Oz) 

O godzinie 11,30 f. Babiaclri, o godz. 13.el 
l. Weintraub. o godzinIe 14-el f. ,,%el.Bet". SKŁADANIE LIST ZASZCZEPIONYCH PR%ECIW ODEZWA POLSKIEGO CZERW. KRZYZA 

SRODMIEJSKA: DUROWI Polski Czerwony Krzyż. kierujący się w 
O godzinł& 15,15 "Elektrosan", O godzinie W zwIązku z zakończeniem w dniu 31 ltp_ pracach swych hasłem "Miłuj Bliźniego", od 

D I dz• I 14 ej ca rb. na tere,nie Łodzi przymusoWych szcze- pierwszej chwili odzyskania niepodległości-13.el Zjedn. Przem. z ew., o go In e - bT k' ił l 
Zjedn. Przem, Wełnianego, o godz.lnie 9-el ra. pień ochronnycłt przectw durowi brzunnemu mo 1 Izuje wszyst le s y do wa ki ze skuto 

i • 13 ł K ł Wydzl'ał Zdro'iNta Zarządu M!eJ'skiego wzyWa kami działań wojennych. no, "GłoB Robotniczy", o godz nIe .e o o 
In 3 30 W dz1 I P d Ik wszystkich lekarzy, upoważnionych do wy- Otwarta 15' marca rb, Szkoła Pielęgniar-Muzyków, o gdz le 1 , Y a o a o-

Dziś o godzinie 13-eJ odbędzIe się zebra. wy 2M, o godzinie 16,50 Wydzl.u.i' Oświatowy, konywania szczepień, aby do dnia 15 bm. s~w\ PCK jest wyrazem palącej potrzeby 
nie komitetu fabrycznego "Wlmy". J o godzinie 14.el Wydział Oplekl Spolecmel, złozyl! w biurze Oddztału SanitCl!rnego przy c WII. 

PLENARNE POSIEDZENIE KOMITETU GORNE} 
DzIś o godzinie 17.el odbędzie Ilę plenar, 

Ile posiedzenie kom1tełu d:r:lelntcy Górnel· 

ZEBRAtllA CZŁONKOW PPR. 
W dniu dzisIejszym odbędą się zebttlnln 

k61 w następulqcych dzielnicacb: 

Wydział Kultury i SztukI, o godzinI. 15, ej Za. ul. Ptolrkowskiej 113, I piętro, pokój Nr 116, Szpitale, sanatoria, zakłady piekuńcze, o~-
l Us,ty zasz~zeptonych wraz z zestawienIem Q. rodki zdrowia, przychodnie lekarskie, ambu-

klady Hodowli Roil n. " l t' f b ł j f h g6lnym, dokonanym według wzoru podaneg" a ona a ryczne wo a ą o ac owo prze-
STAROMIEJSKA: . w instrukcji. szkolony personel si6str i piel~gniarek. 

O godzinie 14.eJ PZPB Nr 2 - Biuro, o go- "ZEJ"ZDU Nil UL ZYGMUNTA Na ideowy I ofiarny w pracy dla dobra 
J ZAMKNIĘCIE Pll n ..... ogółu zespół kobiet młodych i zdrowych cze-

dz.inle 15.30 f. "LIdo" koło I, o go~nle 19-e d ł M jt Z d M" k!ego Wy :oto oloryzac orzą u IB]S ka Szkoła Pielęgniarstwa PCK, która .1eszc::ze 
"
Nowe Złoino", o godzinie 13.el Fabryka Pa- Ł d' d' .' j d "'~ domoLei że 'iN o Zl po aJe nlUle szym o ,,,,a ~, przyjmuje zapisy. 

sów l Art. Technicznyc" z powodu uszkodzenIa mostu na rzece OlEI. Nauczanie _ Internat bezpłatne. Kurs nau~ 
BAŁUTY: chówce na ul. Zygmunta na Chojnach (droga dwuletni. RUDA PABIANICKA: 

O godzlnle 11·el TkalnIo oddzlalu IV 
Horok, o gOd,tlt1łA 14.el Fabryka Tektury 

f. O godzlnie 13,30 f. "WeiII", o godzinie do Staryoh Górek) ruch kołowy I pieszy za- Zgłoszenia osobiste pod: Szkoła PiE:lęg· 
\ 14-el garbarnia .. NIecala", o aodzinie 1B.al staje ~a tyJ'U mośe!e wstrzymany aż do od- niarstwa PCK Łódź ul. Sterlinga Nr 1-3 w \10. 

"Ruda", 
t ... hłanllia. 'wołanla. \ dzinach od 8 do 12. Tel. 121.3'1, 
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, 
s i j , u t ro wywczasy 

, D? .historii obozów ZWM Spalona włączy 
rowmez swą kartę. Okrzyk "Kaali" zapocząt
kowany przez "Zrywowców" przyjęli tu wszy
scy ZWM-owcy i rozebrzmi on zapewne w 
cO,raz szerszyc~ kręgach. Okrzykiem tym zry_ 
wlacy wyrazają swe gwałtowne uczucia _ 
wszystko jedno zadowolenie, czy też oburze
nie, Napróżno próbowaliśmy dowiedzieć się 

Troska Państwa Ludowego o mł dz: Ż 
rodowodu tego okrzyku. Możliwe, że i nie Jednym z poważnych zadań, jakie stanęły 
wszyscy zrywowcy go znają, w każdym bądź przed Odrodzonym Państwem Polskim, była 
razie bardzo często przerywając ciszę górską sprawa młodzieży. Dziedzina, którq trzeba 
przejmujący okrzyk ka - a - a _ a _ li. byto saę właśctwie zająć, od podstaw, rządy 

dentów, dziś w czterdziestu paru wy.ższych 
uczelniach ksztalc! się ponad 77 tysięcy mło
dzieży. 

Do dorobku obozu należy również piosen- przedwrześnio,we bowiem nie zajmowerły się 
ka, skomponowana przez IV turnus. Odzwier. albo wcale, albo bardzo mało sprawami mlo
ciedla ona całkowicie życie obozu - zarow- dzieży pracującej. 

Oprócz szkół przemysła,wych, w których u
czy się młodzież zatrudniona w labrykac'h, 
rozbudowywana jest stale sieć wszelkiego ro 
dzaju kursów, na których młodzie'Ź może do
pełnić swe braki wykształcenia, mOlże zdoby
wać wiedzę, w tej dzIedzinie, która ją spe
cjalnie interesuje. 

no jadłospis jak i ogólne warunki życia obo- Uważały,,że problemy młodzieżowe naj
zowe~Jo, Zawiera i szpilki pod adresem kie. lepiej rozwiązują "krzepkie" oddziały z Go
rownictwa. Niestety, brak miejsca nie pozwa. lędztno,wa przy pomocy gumowyc'h palek i... 
ta nam na cytowanie jej. W refrainie jej sły. polewcrnia buntującej ..się i niezadowolonej 
;zymy między innymi: młodzi9ii:y. wodą z hydran1ów. Udostępnienie wszystkim nauki, otwarcie 

"Niech żyje Łódź Czerwona Zadanie jakie stanęło za tym przed rzą- drogi do 'CIwansu społecznego, poprzez naukę 
Niech żyją nam Bałuty ,wszystkim tym, któr.zy na to zasługują - 0to 
I dzielnica Widzew". dem ludowym, wcale nie należało da łat- óh 

wych, tym bardzleJ, że ,'lugie Icrta o~upacji, cel, jaki postawlla sO'bie demokratyczna Pol· 
(autorami piosenki byli ZWM-owcy od Buhle. zoslawały za:równo na stanie fizycznym, jak ska. 
go i z "Wimy". i na psychice młodzielŻ'y poważne, niszczycie! Rząd dba też o 1,0, by młodzież miała pra-

W konkursie najlepiej ubranego namiotu, 'd co. Zmiana struktury naszego Państwa z Tell-
pierwsze miejsce uzyskał namiot Nr 1, za- sk!e sla y. " 

W k t k . d t t O t ,- d-oWl'ed niello-przemysłowego na ......... emysłowo_rolni· mieszkały przez kolegów z Widzewa. Drugie s u e rue os a eczneg n""o '" .... -
miejsce zdobyli koledzy ze Sródmieścia Le. niego odlżrywianda - młodzież stała się po- czy, wskutek przesunięcia nCl!szych granic na 
wego, zC)mieszkujący namiot Nr 11. Prócz te- datniejs,za na wszystkie choroby, SlZczególrue zachód, o1worzyła pned młodzi&'zą szeroki 
go wyróżnione zostały: 12, 14 i 4. na gruźlłaę, a lerkt;- że młodzIeż nasza na· dostęp do fabryki t zakładów przemysłowych, 

Widzewiacy, spisują się na obozie w ogó- patrzyła się n'CI najgorszego rodzaju przeja- Nie ma jUli dziś drączącego problemu bezro
le bardzo dobrze. Zespół Nr 1 został wyróż- wy ~wyrodnienta i barbarzyństwa, do jakich boda /Nśród młodocianych - pOmimo, IZ/e we 
nlony za pracę w kuchni, a inni koledzy za zdolny jest czbowdek, spaczyła ją niejedno' wszystkLch zakładach pretcy, pracuje Ich 
pracę w sekcji dramatycznej. krotnie psychicznie, wykrzywiła' jej śwlato- znacznie więcej, nrż pt:Zed wojną. Dztś w sa-

Obozowicze wzięli również udział w ob· pogląd, pchnęła częstnkroć na drogę wy- mym Młodzieżowym WYścigu Pracy bierze u-
chodzie święta PKWN w Bystrzycy. Nasi dział 70 tysięcy młodocianych, et przecIeż nie 
"ZWM-owcy" osiągnęli tu szereg sukcesów, stępku. ścł-""'''i'' l" wszysrv młodzt rC}ootntcy do wyścigu tego 
', ednak krzywdzące orzeczenia sędziów pazba- "Napros10wać "'''''< tej wyko e)one) -, 

ł d '. ob" .J' Ii' 'o'W"W"h pel przyst~;1i. Mlodociani mają specjalnd.e sJcró..... 
:viły ich wielu zwycięstw. W ogóle organi. m!O zlezy, ZII lC z rue) wa OSC1 .. , - - '1Ił"'" 
zacje zawodów, jak i święta dały dowody do nY'Ch obywateli - oto dęZikIe zad(ln.ie, s.to- cone godzIny procy, by mieli jeszcze czas !la 
gorących dyskusji obozowych. iClice prz,ed Od.rodzonym Państwem Polskim. naukę, Ill.a podnQszenie swych kwGlifikalcjt. 

W ostatnią niedzielę przed wyjazdem re- Prze'cle wszystkim dbO!jąc o to, by młodzieIŻ Nauka 1 praca - to jednak nie koniec ln-
prezentacja obozu wygrała z drużyną miej- nadJrobiła wojenlll.e zaległości W naU09, - ger9incH ' Państwa w ;\łycle ml<:1'dzi.eIZy. S1(11Il. fi· 
scową w piłkę nożną 13:3 (5:1). Mecz odbył PańMWo zwróoiło ogromną uwagę na ro~bu- zycz.ny tej młodzteży wymaga opteki i ~a
się w prawdziwie obozowych warunkach (obo dowę szkół wszelkiego typu, od kursó'W' ao' ma. Akcja wczasó,w umotliwia młodym ra
zowicze grali boso). Po meczu odbyło się og- ksztalcajqcych i szk6ł zawodowycn poczqw- c1onaln:l!y wypoczynek w mi1:l\scowoścla.c'h d,1Q, 
nisko. szy n'et wyższych uczelniach kol1cząc. nich Ill.cjDCllrDej korzystnych poCi względem 

Podczas trwania turnusu nie brakło narze· I tak w dwuleciu 1945 _ 1947 W szkołach :'l:'drowotnym. Organizacje młodziE!'żo.we malą 
tań ze strony obozowiczów na kierownictwo pOdlegającY'Ch tylko Mtnd.sterstwu Przemysłu równ!ecll ~eroko rozbudowaną steć obozów 
l odwrotnie. Ogólne jednak "trzymało", jak - t ł 
mówi słownictwo obozowe. Dowodem tego 01- t Handlu, prwszkc.· ,na 150 tyslE}cy mloChie- wypoczynkowych, gdZ e m ochie.ii z.najdule 
brz ia liczba chcących zostać się na drugim 7lY, podczas gdy pl'zed wojną w ciągu dwóch pr~cz ,W'YP·oczY'.nku ró,wniElŻ możliwośoi roz
tur~ie. lat wysz~olono tylko 90 tysięcy' młodych. Ii WOlU fleycznego poprze.z racjonalne sto,sowa-

Niestety, nie było to możliwe. Trzeba dać I Przed wojną; posiadaliśmy 17 wyższych u- nie spO'.Iiu i ćwi.cteń łi:z)"cz.nych. 
miejsce innym. czelni, do któryc!li uczęs~czało 50 tysięcy stu· Dla m.liOd"2:tety ~slcrbto:n,eJ i cĄ:9,rej tstI;ielą 

Przeglctd pr"sy młodzieżowej 
Wstęp do Festivalu Praskiego - Osiągriięcia _ . SprawlY .waż-

ne - Manifestacja młodzieiy . 
W reportażu z Obozu Przedfestivalowego 

w Sławie Sląskiej, pisze kol. Ryszard Łeski 
w numerze 31 czasopisma, "Wici" z dnia 3-go 
sierpnia: "Obóz w ~ławie Sląskiej, ~tóry 
zwiedzamy, jest jakby wstępem do FestlValu 
, próbą zgrania się naszej młodzieży, by na· 
stępnie zgodnie a więc i silnie wystąpić z 
pewnymi myślami wobec młodzieży innych 
krajów. 

wienia kol. Guy de Bousse, prezydenta SMD. walczące o wolność. Nie ~yło jeszczę w dzle 
"Drodzy Przyjaciele! jach tak potężnego zlotu młodzieży wszyst
Przynoszę pozdrowienie od Swiatowej fe- kich narodówoścj., ras, kolorów skóry, jak lIlasz 

deracji Wam, delegatom Festlvalu, którzy dzisiejszy Festival. Damy na nim wyraz temu, 
przybyliśc,ie dl' Pragi ze wszystkich stron że nic nie zdoła naruszyć naszej jedności, na 
świata, by zademonstr'Qwać Wijszą Jedność, szej woli walki o pokój 1 lepszą przyszłość". 
Waszą wolę walki o lepszą przyszłość, o po. Zaiste prawda. SFMD jednoćząca dziś 50 
kój. milionów młodzieży demokratycznej całego 

Zwyciężyliśmy barbarzyńców hitlerow- świata, stanowi dziś wielką siłę i nie dopuści 
ski ch, a przecież i dziś są chmury na hory. do tego, aby świat ogarnęła nowa pożoga wo 
zoncie, są- siły, które pragną odebrać .. ludziom jenna, w myśl interesów ciasnej grupy kapi
wolność zdobytą w walce z faszyzmem, Prze- I talistów i instrygantów w rodzaju Byrnesów 
cież i dziś udziela się pomocy rządom faszY' 1 i Churchillów. 
stowskim, a pomija się narody od wielu lat W. G. 

specjalne prewentoria i sancrtoria, gdzie przy 
chodzi ona do zdrowia. 

~~ż'9 spustoszenie wśr6d mrodzieoŻly czynlq 
- l Jest to równ!eż desiIukcyjny wpływ woj. 
ny - >alk,oholizm t choroby weneryczne. 
Pr.zy wszystkic1r ośrodkach zdrowia Uirucha
miO!lle są więc poradnie przeCIw-alkoholicz_ 
ne, oraz przec:i.wweneryczne, gdzie leczenie 
jest zupełnie bezpłatne. 

Wszystkie olgcrnizacje ml'odzieżowe pro. 
wadzą też wytę!.ż,Qnq walkę z tymi plagom!, 
uświadamiając młodzież o ich zgubnych skuł 
kach, pomagając jej w walce z nałogiem, Ide 
rujqc dQ' odpowiednich poraam proUlaktycz, 
nych. 

Państwo waJ.czy równIeż z przestępczoiiciq 
wśród młodzieży. Żaden młoa~ctCLD.y przestęp 
ca nie jest sądzony 'Zanim nie 'Z'ostcrnte zba
dany prze~ specjalne Poradnte Psychologicz'
ne. Ist.ni<eją teli! oddzielne sądy illa nieletnic'h', 
młodociany przestępca musi bowiem być zu- ' 
pełnie inaczej traktowO!Ily, niż przestępca ao
rosły. Sądy dia nieletntcn są tafne, by nie za 
mykać młodzie.żly wogi 00 poprawy, Dy nilct 
w pr.zyszłośct, nie mógł im wytyJCać . minio· 
nych błędów' i wm, a tym samym niekiedy 
wpędzać SpowIotem na drogę występku. 

Daje się odczuwać brak oapowiedniej ilo
ści, domów poprawczych dla mło'dz1eży, czę
sto bowiem od'Woto,wanie młodego chłopca' 
czy dztewczyny od środowIska, W' jakim źy" 
je, jest najlepszym sposoDem cofniędtt go za 
z~j i::ir-ogi. Po pewnym okresie czasu - mło. 
dOciany dzięki umtejętnemu aof! pO'Cłejściu 
pedagogó'W' i wychowawcÓw tych' aomów dla 
młodzte'ŻJy trudnef do pl'owaa.zenta stale się' 
tct'k ucdpomtony na złe /Np'ły:wy, że tno'Ż.~ po .. 
wrócić d'O :normalnego życia. 

Czy młodzież n'aszcr o.ocenia to wszystko, 
co dał jel jUliJ i co jeszcze da fej - pt> prze
lamarniu trudino~ci gospoaarczycn, związa
nych ze straszłiwym zntszczeniem rn,aszego 
kraju - ustr6j demokrcrtyezny? 

Nie ulega to wątpliWOŚCi. 
Swiadczy o tym chociaJźi15y oanfwięli, Jaki 

wśr6d tej m~o'ddezy znajduje każda akcja 
podjęta przez rzq'd, 'świaC!:czq! tyślqce mło
ddeży biolqoej u\i:ział w akcji litniwnej i siew· 
nej, IN W'C11ce ze spekulacją; i szkodnictwem 
gospodarczym, świadczy wreszcte te 70 tys. 
uczest>ników MłodzielŻlowego Wyścigu Pracy. 
Są to wszystko dowody nie chwilowego ja_ 
hlegoś Z,Cłpalu - ale nfezbtty dowM tego, 
że młodzież rozumie, t1:Ie stała się współgos
podarzem swego ludowego Państwa, że czu
je się wsp6łodpowiedzialna ZOl jego losy, a 
e.e na:wzajem jej 1051 nie sq temu państw~ 
obojętne.. KRYSTA 

Zryw --Konstantynów 
w dniu 2. 8. 47 na boisku sport. w No

wym-Zlotnie. został rozegrany towarzyski 
mecz piłki nożnej pomiędzy KS ZWM Zryw 
Konstantynów a KS Zryw Nowe.Złotno. 

Wynik meczu dla Zrywiaków z Konstan
tynowa 6:4. Publiczności 2 tysiące. 

Spójrzmy teraz szerzej na to zagadnienie.' 
Pomyślmy" co zostanie osiągnięte przez tą 
wspólną pracę, wspólne zabawy wspólne ży. 
cie poza przygotowaniem się do Festivalu. 
Ktoś powie "Jedność organizacyjna". Przyglą
dając się bliżej i głębiej życiu obozowemu, 

~;!Y:!~~~~i,~~~~ęta~zr::i~w~:.t.~:t~~k~~;m po. B ulga r-I a za ki a d a po dwa I-I ny p r-ze m'ysl wie "PrzYJazn . - to Jest JUz blIzsze praw. _ 
dy. Ale osiągnięcia tego obozu są inne jesz. 
cze i może bardziej wartościowe pod wzglę· DYlDitro~Tgrad ,. lDiasto ~łodzl-e~y 
dem społecznym. Oto młodzież polska wyka. ...... ...... ~ 
zuje, jak zresztą w wielu innych ~padk~ch, Niedaleko ośrodka przemysłowego basenu 
że gdy zachodzi potrzeba potrafi, pomimo węglowego Bułgarii - Płowdiwu, leży mała 
różnic w poglądach na wiele zagadnień, zgod: wioska Marino. l50-metrowy most przez Ma
nie stanąć do pracy i złożyć swoje wysiłkl ricę prowadzi do głównego centrum węglowe
dla osiągnięci!!. wspólnego celu. go. Już z oddali dolatuje głuchy szum. To 

A chodzi właśnie o to, by wszystkie wy· zniekształcony odległością odgłos pracy lysię
siłki nasze skierować ku zjednoczeniu całej cy robotników, brzęk kielni, huk młotów, war
naszej młodzieży, gdyż tylko ta jedność może kot motorów. 
stworzyć warunki dla szybszej odbudowy kr~ Obok domków Mariuo wyrasta nowe roia
ju, dla zapewnienia szerokim masom . pełni sto, Na polach zamiast zieleni traw i złoci' 
dobrobytu i uchronić na zawsze przed mebez- stych kłosów wznoszą się 3-4-piętrowe domy 

k · . O t . . d - mieszkania robotników. Wiele domów 0-pieczeństwem agresji nie~iec lel. . ej l~ : 
ności mówi się bardzo WIele, o wlele mmeJ toczonych jest jeszcze rusztowaniem, zza któ-
jednak robi się. A są to sprawy rzecz~iście rego nieśmiało wygląda czerwona cegła mu
niesłychanie ważne i aż zazdrość bierze,\ gdy ru. W centrum tego kompleksu budynków 

buduje się ogromne hale fabryczne. 
mówi się z kolegami którzy powrócili .,. wcza- Z wspólnego wysiłku robotników wyrasta 
só'!' '~ Czech?s.łowacji, g~y. opowia~aj.ą ~st:vm nowe miasto. 23 czerwca odbyła się tu \.\T1el
te.1~zej mł?d~lezy zgodnej I ]ednol:te), ' . - ka uroczystość, podczas której połączono gmi
stkle WYSIłkI jednoczące w klelunku odbudo- ny Rakowskie Marino i Wulkan w jedno mia
wy oic7.yzny". . I sto. Nazwano je Dimitrowgradem, na cześć 

"Walka Młodych" z dnia 3 sierpnia w re- wielkiego bojownika o wolność i demokrację 
portażu z Festivalu podaje urvwek z orzemó- R,,}n~~ii 

Zrealizowanie tego zamierzenia wymaga 
ogromnych ilości budynków. Dlatego też pier
wszy etap prac przewiduje zakończenie budo
wy największej na P6łwyspie Balkańskim fa
bryki cementu "Gigant". 

Urządzenia fabryczne będą zautomatyzowa
ne. Młodzież robotnicza Bułgarii dokłada wiel
kich stal,'ań, aby w jak najkrótszym czasie rc.ia 
sto ożyło. Za kilka miesięcy ukończona zo
stanie budowa pomieszczeli mieszkalnych dla 
25.000 osób. Za 2-3 lata Dymitrowgrad bę
dzie mógł przyjąć ponad 50.000 mieszkańców. 

Domy mieszkalne będą otoczone ogródka
mi. Przestronne, komfortowe mieszkania przyj
mą rodziny robotnicze. W mieście powst'lllie 
nowoczesny teatr, świetlice, kluby i kina. W 
centrum miasta będzie zalożony ogromny 
park. Takie są wizje niedalekiej przyszłości. 

Czynna już jesl elektrownia ,,1'.1arica", za
opatrująca w prąd elektryczny całq wschod.-dą 
i północną Bułgarię. Maszyny, ktÓTe Bułgaria 
ma otrzymać w ramach umowy handlowej z 
Czechosłowacji, pozwolą na podwojenie mOCY 

tej elektrowni. "Marica" - to jednak tylko 
część ogromnego planu elektryfikacji krflju. 
W przede dniu uruchomienia znajduje się 
"podręczna" elektrownia cementowni "Giglllt". 
Przystąpiono już tllkże do odbudowy elektro· 
wni przy powstającej fabryce azotowej. 

Dimitrowgrad sŁanie się wielkim ośrodkiem 
rĆ/żnych dziedzin przemysłu, ale najważniejszą 
gałęzią produkcji będzie przemysł węgl.) wy, 
Eksperci twierdzą, że basen "Marica" mil oko
ło 300 milionów ton węgla. Położenie geogra· 
ficzne miasta także rokuje mu wielką przy
szłość. Leży ono na skrzyżowaniu dróg Dal
tyk - Warszawa - Bukareszt - Morze Egej
skie i Berlin - Belgrad - Sofia - Stambuł. 

Dziś Dimitrowgrad - to jeszcze szkiehi'y 
niewykończonych gmachów, sterty cegieł i de
sek, góry piachu i cementu. Nad tym wszy
stkim wznosi się entuzjastyczny zapał młodych 
Bułgarów, którzy przystąpili do budowy swej 
ojczyzny na nowych podstawach demokratycz
nych. Symbolem tej pracy jest Dimitrowgrad 
- miasto młodzieży. Mabl. 


