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y S gr ___ . 
Janina i Konica w rękach wojsk ~emoktat·fcznych. M,'Dlo po- - ~ 

mocy USA dla fas~ystów powstanie przyb§'era na sile 
LONDYN PAP. - lak wynika z in

fmmacji napływających z Ateu, -po\\'Stal1 
cy gre·ccy, którzy umocnili si·~ lla \VVŻY
ni~ Grammes, za·graża}a; kilku dl;iyrn 
111Iastom w północnej i zach,)o nici Ma
cedol1ii m.in. fjorinie. Ami11 t::['311 i Gre'.'e 
nie. R.ząd grecki, pragnąc sparaliżować 
akcie powstaJJd\Ą·. rozpOCZ:;I! w dnin 
dzisiejszym, jak dDl1'>SZą z Salonik, za
krojollą !Ja \n'sol«~ skale Of-ellSYWę, w 
której bicrze udział artyleria i format:je 
lotnicze. 

}?o\VstafJ·c~· rozwiia;ią r6wniei ożr
WIoną działalnośC: w Beocji., Rl'melii. w· 
okoli.cach Lamii, Arachowa i Delf. Ope· 
r~cje po ·stańców majll na ceiu odciąg
nięcie oddziałów rza,diHvych, działają
cych na półnQCy, od tych ·(}kręgów. 

\V Grecji śroJkowejod-działy ()arty
zanckie lIC;iłllją sip; przedostać w okolice 
Helikonu i Pamasll, 

BELGRAD PAP. - Z Aten dOI QSzą o 
zaciekłych wlakach między Janiną i Ko
nicą. ktMa znajduje sLp', już całkowicie 

sytuacja w Orec,n jest bardzo 'poważml !lej i polit~';::li\c.j w Grecji. wtrąca.ilł. się 
i staje się 7. IOl,źdvm dnie-m po\yuŻniejsl'l. d() wewn~trZ1lych spraw tego iuaju i 
Większnść: Ilarodu greckiego nie chce u- poS:vł~.i:! c{)raz wiccej broni i sJlrz~tu 
hecnego rządu ll1olłarchis±~icznegO, w 'i\'ojcntle~o. Zwh~!;s'7.enie am"rylw/lskicłJ 
7. vi;:;zkll z CZYm H.a całym ooszarz'e lu,,- dostaw ON}!1; - p'·,·jadcz:rł· - oZllacza 
.lu tr 'aja c!emQu"irac,ie i walki, nic ilłll~gO, lyłkD :ckszcllle niehezpie-

Dalej Gromy ko oSkari;yi ::;tatly Z;ieci- ~zeristwa. zagrartaiącego deuwkratclll 
"OCZone, iż da,'iq do \,'ładz!: ekol1omicz- greckim. 

&:l!I..II':!..-_~';;:""V _ _ ·~~.-.:!o.. _____ &\~~~J.O_~ ______ ~_ 

lwycięstvlo komunistów sl\ł\fedzkich 
SZTOKHOLM PAP. -- W wyborach lld tó\V, No skutek lego wszystkich 38 deJeg((· 

kongres związku metalowców w Sztokhnl-/ (ów ze Sztokholmu wFsuniętycil będzie z li
mie odnieśli zwycięstwo liomumści UZYS};:I-! s/y komunistycznej. 
;ąC; ° 1,100 glosĆJIV więcej od socjalciemnkrn- --

Oslr ry y ykiRa 
Pieśli bez słó:v 

• al 
na 'dorocznym kongresie francuskiej partii socjalistyczn j 

w rl:'kach partyzantów. PARYŻ PAP, - W ostatnie:i chwili Jo nie takich Q5óh, co do których uie ma I gierll !Jol;ta1J(,wicnie. prl.ewidui;\t:c In a'. 
Ze, względu na krytyczną sytuację - noszą, że w Liq.nie nastąpiło oh ',Hcie watl)liwo~ci. źe bedn sit~ stoso'·!ać GO lifikowal1ą większość dwie trzecicpar-

rząd ateński zmuszony był )owołać p()cl kongresu SfIO. ucn\; 'ał i instrul(cyj władz naczelnych lamentu al~ierskjcgo w sprawach iinan-

LONDYN (0051. wł.) - Z owogo Jor mówców krytykowało polityke Ramadie Porll,szollO rU\\llież ~)Jra\\'ę j))'{Jj-eh,ru Dals-z, 111 prtCUl11iotclIJ ataku jest S]Jr:l.· 
brOIł dwa dBlsze roczniki. I Już na Pierwszym posiedzeniu wielu partii. sowych. 

kil dDI105Zą, i7. na wczorajszym posie- ra. ZarZlICaJlfJ lU. in. '(aJ' dicrOld j nJi- slatlltll din \/giew. K Ttyk(}\\'HllO Rama- \l'a l'ictJWJ1I1!. Podkreśla sh.>, że kosuo
dz~nlu. Rady Bez.'Pieczc.ń.s.twa ~ekgat ra \ni~tur{)m socj,o.li 't\'~'l.nym,. że. nie re~pe~. dicra za t{). ż.,e \V :;pnlwie tej POCZ\' nil \':na w{)jn3 prowadzona pou auspicjami 
dZle;:kl Gromyko Wygł-o 11 dlHl,sze prze- tUlą uchwał llartY;lllych l me realtzuJlI. znaczne llRtr,pst\\'a ·lla rz~.:z i\IlI~P. wpro soc.blist:\'czncg·o ministra MOlJteta do-
mówienie '\" odpowiedzi na stanowisko linii po!Hyczne,i SFlO.· wathił bowiem dwa odrębne kolegia w~' pfowhctziła do fiaska. 
delegata amerykańskiego Johnsona w Po.dkreś!ono konieczność dOIPuszczc.j borczc Francuzów i Arabów. Nadto za- W odpo "jedzi na kry(y.cZlJ.e -przcm<l
sprawie Grecji, Gromyko st\vierdził. iż tłia tła odpowiedzialne stanowiska .iedv- wiera projekt I~:llll:ldicra \\' sprawie Al- ,vienia --sckrcian: Rcncraln:r Guy Mol· 

_._.-.. _ ,----=-- let przyznał w pewJl~lcłt sprawach rację 

I II I (lip()z'l'c:tollistO'111 j usihnvał wytłumaczyć 

P· a .e a przyczyny. które pchnęły francuską pal' 
. tie socjalistyc..lł1ą l1a drogę zbliżenia do 

prawicy. 
NasfęJJ\1ie ' GlIY Mollet ni'zeustawił Spr3 

Tuman 
Krema żadne.i potrzeby zwoływania kongresu dla ustalenia pomocy Eu opie ~v;~~a~~Io~ W~~::~~iJl~~ ~~1~~el~ac;~;. 

NOWY JORK (PAP): Prezydent nej sesJ kongresu: PrzYJęte zostało I nie ma już żadn) ch szans l1a prz~'spje· 'dzieleniB Mo!letowi t,Z\v. "moraIllego ab· 
Tru~an oświad~zył w~zoraj na konf~· prze~ członków dele~acji bryt~jsldej I ~zelJie re~ii7;jcji pl.al111 l\lar3balla Lub solut~rillm". Wniosek ten został przyję
renc]i prasowej w BIałym Domu; ze z duzym rozczarowaniem. Obecme - ]akąkol\nek "spc~'laln<!" POIPOC LSA t~T WH·ks7.O 'ciD. 30GB mandatów 1Jrzców
w chwili obecnej nic nie wskazuje na ",daniem obserwatoró\\ polityczn)ch - ,'la par'lst\\' Ell[Opy: ko 1.110, przy CZYl1l delegaci, reprezcn
konieczność zwołania specjalnej sesji· _.....- - r~_C_..". .... __ ~",...-__ tUląCY 606 mandatów wstrzymali się od 

głoso,,'ania. 
kongresu, który jak wiadomo zbierze .~ .. . ( 

"! PARYZ o-bsl. \\ 1,) - Sekretarz g-C:lf 
się dopiero w styezniu 1948 r. ~l ralny f.r~IHcusl'.i,ej partii Socialistycznej, 

Prezydent powiedział również, że I . Gll'Y Mollet 'Ildzielił wywiadu dziennika-
nie może określić rozmiaru pomocy, ja nowi czcskie111ll, któremu oświadczył, 
kiej Europa może się spodziewać na iż partia ~ocj~lis,tyczm), doclwwującwier 
podstawie planu Marshalla. n\JŚci uchwale zeszł()f()cznego kongresu, 

dąży do wsp6łpl"acy z partią komunisty-
Truman odmówił wszelkich komen· # czną. 

tauy odnośnie kryzysu gospodarczego . Mollet Qświadczył również, iż Jll{)żIi~ 
w Wielkiej Brytanii: ,,:e jest połl1,czeuie obu partij pod warUlI 

Oświadczenie prezydenta Trumana, loem. zachowania zasndy pełnej demo-
ze nie widzi potrzeby zwołania specjał- 1;;:3<:1i wew!1::;t!·ziPartyjnej. 
, ...... ' ... UlłI" .. IIIIIU ..... UlllllllłUlłlIUllllllłJlI .. "lłlll ... łll1 .. lfłlłlll'lJl 

Holandia nadal atakuje 
MOSKWA (obsł: wł.); K0!l111ui.kat 

sztabu armi indonezyjskiej ~~mClsl. iż 
w okresie od 8 do 11 ' sierpnia HoIEm
dtzy naruszyli rozkaz o przerwaniu 
działań wojennych 252 razy: Oddziały 
holenderskie posuwają się naprzód we 
wschodniej i zachodniej części Jawy' 
Lotnictwo holenderskie dokonało 8 na
lotów na miasta: 

Ponadto Holendrzy ostrzeliwl:ją og
niem artyleryjsKim z okrętów miasta 
nadbrzeżne: 

Jak donosi korespondent "Uniied 
Pres" podczas lotu na samoloc'ie nad 
zachodnią Jawą stwierdził, iż Holen
drzy zajęli Farut i Faksimalaj. Zaję
cie tych dwóch i 6 innych miast nastą
piło po ~')'daniu rozkazu oDrzerwanin 
działal'! \\'oiennvch: 

; 

Wuj Sam DOmarl<J ElIPpl. 

WSPÓLNE NARADY 
GOS POOARClE 

akiywu SL i PPR W WO~. łódzkim 
Zarząd WO.iewódzki S. L oraz K~ 

mitet Wo.iewMzki PPR w I~o-dzi PO
d~l:ie do wiadomości, iż dnia 17.8.47 
rókll o gooz. 10.ej n)1!O odbed~l :ię 
NARADY GOSPODARCZE AKTY
WU WiEJSJ<IEGO CZLONK(')W . 
L. i PPR. z udziałem wzeds,tawkie. 
li władz wo.,iewód.z.kiclt w H~tel)lda
cycn powiataCh: KONSKIE, KUTNO, 
',t:C7YCA, RAWA MAZOW. 

Zarzą'o WoJewódzki 
~t"(l,'ll1ic{ wa Lud-owelto. 

Komitet W oiewó(lzki 
l "lsl·jei Partii Rohoiniczc,l. 



5tr,2 
1Lxs 

~~wurtłJ dzIeli proce!fiu ulzhq IIontrollU - - No Inarqinesie 

faszystowskie Zbrodnie 

Współpra u 
ImAKÓW J)Al'. L?\\.lltv rlzitfl f.II .• '\ UUll 

,f.ądow~gc. W\ fJdllily 11/11.1111 I "si .IIZUIIt "..I 
SI ·za;!:;.Qwskipqo. 

Z '1:e~:;tilli IVI'h wynil.tl :f.r l,i(·Uy (h • . Slr'fill 
. 'ow~kf w'rje;·.dż.,t w SflldWi .. J('()Il/dJliZIlWIllllil 

Einfki wywiddown:t'j (JU~/""tI pl',llllIl'II('~J(J, lIil_ 
sluqa kont<lh low i ł:!C'Lllo.\ci !lI/PS/Id lld osk. 
l<ota i Ral~kle90 [.,.lIqC'lIill~l.il. 

~-Vrat;a r6wnll:";' .i~ll"Wl1 funllth/t'Hv, Idl-"i(. (I":. 
t>fr7.ymal. 

Prok.: Jakle dol.lcj., pirl1iei.llP ,11iJ ,i<,hi,· i 
dIn wywiadu otrz y rtldł uc,k .Ir:f.(11l y? 

Osk.: W JistojJ.ldl-ie lItII) 1/1<11<111 ud iepo-
kolczyckiego 4.0!iO dol,l/Uw. 7.il'; w cz rwe\l 
'1946 r. 500 dolarów. 

OsJ:::a=iony w s\V\'ch wypU\1 ir(i/I'U 11 li. iłuj" 
~niej57.yć ciqż"r z.Jl'zulu szpi("ql>slwu. 

1'oolc; VI! llktilCh S!-HoIWy "na;uu;., ~i.~ -inslfuk 
eji'l """fwiado w CI(( ('1\·111 U,h"I/.UIIV \VI IlUlI1.I' 

czy, że ~))Ccji1l11y d-~;dl iJl3lruJ;cji z<l l eca zbil'lil
nip informacji (I> VVoj,;:"u Pot~l-ilH i Ru_ji Rd 
d7jed:~ 

ondawi 

p merykańskil agencja prasowa .. A~~OCli'\I.t·rl 
Press" poddjC. i'c w m. Brunswik (sliln Ge(lf· 
(Jid) ll<tlzI'1n JI, miejscowego więzif'nia, ni~ JI!' 
hi WUlsey. uokonal po pijanemu potworn"'i 
zbrudni /1<1 killktrndslu wię:i:nił!.ch-Murzynł!.l"!l. 

WV\I'l.HJlJlVlJ?1 I '"'llir,lCVIII( I' Jl i . I tl . Zgromoltlzh\szy ich na podwórzu więzif'nnym, 
l . "I t'fL'nlt! S lilii lIy "IIY ~p) dllill. PIOS7.ę o noddllie udllU N:e l l'ć M 

II l II' I",JIl't.·,~lly( h. ., ., . ł • r- Worsev (\~wiae czył, iż zamierza znstrze I li-
I uli, U.IU'!I (njslid, hliscł i ewent. W7,IJ'~mn"ch 

I) l O I I I I JZVlIa BE:'lId i ktlwl mu wYJ'~ć z szeT!'9u. Grly 
10, : s uS11l1 11 'VIN ,j" PSI: bv1.1 1Iluwl' :-"',1 'JW .1 ()~)lO'lnd wcl)'ch. Zechce IJdll IJHV-

II . I I ., Bpll ~JHZI'l'iwił się, Worsey wystrzelił i zro'lmł 
11111.1 . I I\·~ H;I I. 1I1ly p.'WI.",l'; do t('j 51Hcl WY NI', P,lllll' Mlll1Pll<!dIlCi(A, wyrazy ndlrzn '(J(J 

J l I ł l ' [ . ". U. Ii uilslp.llllie wzhlłzał strażnikom wię7iE'n-
II '."1'9 ~I<" !H 11111" ",,\\,i,ltll1 i ill~pil<lcii W S'I.,](·\llhl1. ),'I('nnt SP('('J,llllY - Alltrtki mil- " 

,"IIIIl'S1"lIliJ ,ju in\.( II sl,"II1Ii! l'A t jOl.",. ~Ylfi OtW()f): YĆ oqip.Jj nil bezbronnych więź-
t,' L Jliów. W rezlillilcit!, 7 Mu rzynó'A' zostało z • 

()~I •. : \V sloswd,lI do I'I'!' OcJti/I·'11Y\"I"l,l·n. 1'('7 lU •. : Cif o:.k. IUU i\lItfLkit('o( P , _n,,, I T ~ hill'( h, zaś szc>,C'iu dęi:ko rannych. rezes 
pllsll·d.ld,' l.,ył •. , :i..;,]"". 7.ddd l/i,1 'Ilas"',(' 1II,lt·.tJ.lły Os.. ,d,. "lo bld czlonek ndszCJ' sial!.:i. Id I T O h L rl ' P I C l I mil' jSCIJw"HO oc zia u "ow. c lOny 1\ ;')r). 
11'1 :>.1i1l'f.1 fi III 1111,,, IlldL ,i II, I~·'. ,.wly("'l I·... D" II) <.: 'z .o'!ł,lk ly z Ul'A llawia.zyw·] ólt ' Kld ł d'" . u., I I sc:i o ufllwej" o 'wia czy zlennL, .. a170m. Z? 
\V 1< N. SI',";lIllcl. n"SI lJI·.,1 "("'\ 1"WIIY. l)lJ 1"\"ll" Iy V w pOlOl.l1ll1if'niu ze sztabem? h B k r ~ , . ',) l 'r Ilhnd pOjJclniony na Muczynac w rnnswl 
IV ].;1."11."1111 .TCl'lllll..II·I'-III·J W'[J,',II'I,'II'Y ". I)"I{ '.'l l ~ •. :. i ••• k. a j.ego wy.raźl,e "ol,'c-'.'lIie. l' ł I . ... Hlł ,~ ,. r ~ p I r Jl\il t' Jdrd~ ler "preme< y ow neJ rze?l. n n' 
d,) Sl. l ~ł). byl lo ·,Iw,lll..f: pudobllY j,1]; do . 10 ... Co Ull1aCZil ZWIOt Al1tecklego, ·~e t!ze Towarzystwa zwróciły się natychmiast do 
PPR. "lUu:t.ClI :~!:.I(/wy wyl/l(/ga do czusu Szc7.i>gólnej mini ;lra sprawit'dliwości z żądaniem pru'pro. 

'I kulf!' pr ' l 1 I' d . .., I .lv .~/:n:-t II ? • .. 'h. PIZ.-ClOfll o WYI,1S[(J('l1Ia slo . wdtl/.cnia śledztwa w tej ponurej sprawie. 
SIIll)(OW l ~tz.;( Yl h \ ' I, z !,.!II ' .1 ol III i IIk[,til't~t,illli. O,:: ChodlIlu o lIdwi,jlillli~' kOlHal..:Lu·/ \V polęiul'ch, bogatych i _ demokratvc"', 

hol·llltlllll (Id,z·,tuj,' ild('H'sllj,tt'ij 1."1,,, .. 111'1\. Zcl~J~ :uble sprilwę, Żt; sam fakt na-.,i'1- 11)'(.1< St"nach Zjednoczonych dzieją się jC?dnl:lk 

Oskar:ioTJ" :J.siłujf' pTleklllhll' ~IlJ, :i.f' wywi~,l 
.1e!Jo by1- )lolityczn) III , al., Ż<" llil sl.uh'l. Sl.llyclJ • 
1111"Vyl[ów zllajdo \"aly ~it:, 1O,·l<1unl-<l('h n,w
I~ wiadomości z dŁiccll.illY woj .· ho" "j. 

"Ol'''''''' 1ft IlIit;d/Y przv 'I ,·,d( ol ],tll1dy \li'J\ 1,1111,1 l<!t/'(lU;;Cl z UPA za:Vlera.ł w SOblC za- r?ec/y, h.lórych "nie pwstydziliby się" nawp.t.., 
l';IV(rlS~i"l J )/Ut·,Lt,i\vi, 11:'1('111 WIN 11101';1111" lu~I~~k pI'wnp, sul.~darno~~I, ktora .'11' prly::z- hitlNoWC\'. Oczywiście, nie uogólnillmv ta
\lllC'Cl.llll. 1'llyw'HI,·.l OP\ 1\1 "Hbki um,l'"l.! 10scI /Ilugla Się plzerodzlc we w.pold7.1alilllle. kich wypadków, jak owa rzeź Murzynó-.v

'!JI<l\Vl? spoik,"d" z pU( dsldwiril'I('lJl W'IN, Pluk: C7V lIsiłowanie, nawiązania slosun- \\o;~Lniów, przeciwnie - stwierdzamy z silh'~' 
.'!Jl.""n: 1.\1111''',11 fi I 1/(·llIuUIOC lllclw. List .,';)j l.ów / liI~ \ ouhyJo s ię za 'lfjodą NH'pui-.ol- [,1l"rj 1l. że bud.'.ą one żywy l zdrowy protest 
1.1I'1I(··'.V ,Iuw ·1111; ,,!.l7.IPI;uj ... 7<1 Ż\ ,·/Iilol":'(, __ C'I.\' h'f'IJO( ze s[roil)' naprawdę postępowej części ,poie' 
IJIJ"~\-I(J/II 'I.I/'/t· po"I[()\'Ic-/li,,". ().;k.: ił jt'!Jo polecenie. ('~t'lIstw" amerykańskiego, ze strony Ivch, dla 

Odpnwir d., \iJtC'c1 .. rJ'] ildll'';lIW<1Il<l j:'~t r. PIU':: C:,V wiadomo. O~krlr.I.Onef~u,. ~.: klÓJ'')dl jeduaką cenę mają krew i łzy i bia'-
UO ,,\vit'llllllill<'4" fldlJd I IYllJ,ki.-l/o, "onl"l/- hl,lllISk/ w jPcI! ym lP SWOich llslow mowll. l'~ 11.'90 i CZdllteyO c7.łowieka. 
d:iI1t" lIJ,I,"ft,1 ich pUlo ·,t,uh." " .. l'l',,11I1UIt ~".rl.p Ild 'II:"~)/e 7; 8 <J",:,a,rc111lowame bezPleC1.'·'1l Ale UlJI1l0 to. rejestr wysląpień [eroI'Ys[vC';>;
}JhlHa ,\ut,'<:I.i'·l)u bfZI1JI duslu\'Vllit:, "W .~I)f'I - ''''d. ',J\I~kllll1<1. t"k ItlK gwaranlowane .h)lo llych przrliwl-o 1ncłności murzyirskiej, 1wł 87.
wit' 11(11' iqlUllio 1l!,:Zl/lI.~('j 7. jJllnt'll1 /lIP lI~J ju bl' l."I,"~·I.t"II.:I\v/), .. klf:tly .. J1~s·~e slrouy D!('r<ll C;f;d fN sla'lilch pollldniowych. jest wciąt !eRZ
IW\{("([lIic 1\\ II IUllllf l'/t'j jt·c1no.,ll:i "'re110W'·", ,SJp, JUz "tyLdy? cze IJiliclw obfily i nie można, niestety, pO' 
1/11 uimiu(', 7.t' TOc/I.Jll ~P{(/I\)' wyll/{J(ju <lo (,I,;' Osk.: j\ li f<oC'ki nit' mial kQI1!<,kt.ów z Ui-'A, wiellLieć, by oficjalna sprawiedliwo:ć Ilm"'fy· 
.~1I /J"nl'(glt:tllJe:j l'(łllI"fI~d i WV"ll/llil"I\\'iJ/lit~ alp wial JlIl niCI nawląz,1I1C. 1,<111ska byla wobec sprawców rasistow~\drh 
Ws?ell, i, iJ 1/11 cll's/\lt"I li. /Jla fIIl.j)["~/I"/liQ (" PI uh.; N" jd~ iej pldslclvźnie 1l1oqlo uoj;' zurudni do 'ć surowa i bezwzględna, BSf'lzo 
~H'J//u<llll\ ,li ";)(JW IJt01J()Il/1j,,: /l,u/(Jwit.' 71'- (llJ telju IOlllu III porozumienia 'NIN z UP ? wielu ł-.1\II7.VnUw zapldciło już żvcie~ za prf)· 
('hec "iI' "yz/Jal'.( i'l' r,,;'-j>Le i 1"(III;n -,pulka'lill Osk.: Na p)CJSlCZ\ 7.nie waJki z demo}uD, . ią b"l zUlIHlc-hu na białego człowipka. Nie ~ły' 
mużliwit, ·h/i.,lou l'rZl'lfIy·.,ICI. Mi.'j.lt' ~/)()/!i(,- {Jflhl,q i- Zwimd .. iem R(I(/zit·ckilll. Innej 11;1.'/11<1. ch,lć jednak. by kiedylcolwiek biilly 7broóntitrll 
niu IlIUŻ" IJYC: jJ/J."/. ]JUllljlV 1I/)/··Zpit'('1.0111:: W dCl PIU~.: Czy C,d,l dziaJaluo<ić sialki wyw/a- IIKi:lrony 7.ostał śmierc.i4! za zabójstwo Mur"y, 
II'Cillly ~/IIJsób lok l'U tiu ilu.ki I(/(//i, fule i 11- (lowL"ej rowllit'i l1,i.rla za tel wall(1" z POhldl ! na. Te dyskryminacje muszą wywoływać Jeo-

.1lo!ok,: K1edy t pr-Lez koqo iusllllkl jil zost,dol 
--x,dllna? 

~łlk.: Luty. IIlnrz~c 1946 r. pfZ." WrN. 
t'lrok.: Na samym wstępie inslrl1k.cjil polpca 

!:h~2ranic maleriałów o koncenlJ(lcjilch wojsk, 
mc'Jnizacjach itd. Mow i~st Iówllip;i: o tVl11, 

:zp .feźell pewne zal'lą d~('lIi,1 wlac1z ]ldńslwo
wych w)llllagalą al,cli lltlwe(owll! nalt·i.y malc
rialy tegn rOthajl1 IIT/Ł"rloc l1;)łl:.róhl.ą drogą. 
() jaki otlW('i!U cucrlzlł 

Osk.: Tłumaczy, ż/' sIowo "odwt-'l" cJn,.ilow(1 
by10 pozhawione tn~Śri. 

Prok.: Chwi/(,wo s1o,""" ~dW,Al hv10 plllhin;- iu 
ne znar'7e!' id. a w przyszJi/!ei l1w~11) lIIi,, " zn(,
ćzenil'-< 

O~~,.: Tiilr.. 
'I'rk.' ~'I.' oslet7.ol1Y i hierowlliclwu wywia

d!J mL'Il0 świ.?_domoM~, że 5zereq zaqadnień r07-
prBcowl'lnycł>. pUll:;: wywiad stanowiło tajemni
cę p l1dwową lub wojsko\'Jc;ł 

Ollk.: I'rZ"{:tMj4t ł,e zdawai/!!II gClhie z tpgo 

si'rawt:. 
Prr>·k.: V! Inst.ruKcji mówi de r61~"il':i: 0 .. roz

praco'wY'\'anhl" personalnych władz państwo. 
wyd1. ("() to znae~v1 

Ollk.~ \T)1\lqo nie może znal~źć otlpowied?i 
ł;;"1.tes7.de lt1ówil to znaczy zidenl fikować pT2'f? 
e'l10ŚĆ ! d~i:'llall'l.O~ł pOlilyczną określonych 
osób. 

Pml{.: A raforIn!lclc takiE', jdk, qdzie kto mIl' 
s'!:k1t. r!nk.ł\d w-yrhodz!t okn ,; sypIalni - te* 
wcl1od1.!l w' h'n r.bkTe~1 

Osk.: milczy. 
P{okur!\tor przedstawia rĆ·wni(>1. szereg tlabo

rat'l\\" 'I. dz:",d-dnv wv·.~j~dl1 polily( zneqO (~ p" 

zi'ru;t'iJiu. Lpr.l\'VD"-Uln I Z,tf:lh pdllOlllnc- JJ, mu!iw/l'('1:11fI i Z\dqzk,iPIl! RrHlzit'(JiI/JI? Jl!i'nldIZI:!, malo pochlebne dla "wielkiej de-
111(lw /h,.,ZV,1l ci "I 1).·Jlu·.v 'llJsl.r II 1<' "'Yldsn:D- Osk.: Tak j'-8J.. Inokltlcji" U. ·.A. B. D. 

Rada Bezpieczeństwa mote nakazać ewakuac~~ wojs brytyjski h 
rowy JORK P,\P. 'a środowym wagI;' na to,. że .k.arga Egiptt~ Zl1łicr7.~ 'Is twa jest u~rąwnionll ~o wydAl 18 "ilk;;~ 

wieczornym pO!:ikdzeniu Rady Bezpie- do utworzeIlla takich warunkow, w kto zu wycofanIa tych wO.lsk. 
czcJlslwa O\lZ, dt'lgat bry lyj 'k i Alex3n ryeh naród ell'ipski \11óglby realizować. Jcśl; chorlzi o problem SlIrlfł TlLl , ole
Mr C;:adogan rozpOCZ;jf dyskusję, pole- swe aspiracje narodowe. Dell'gat pol;;ki· I-!al pol. ki o~\\·i(l(icz.ył, że zagarlnipnie to 
J1lizując ze skargą cgjp:;kicgo okrashi podkreślił, że pobyt wojsk brytyjskich w Ilaldy cloklac1nie przestuciio,"'af Polska 
Paszy, Eg'jpcie jest sprzeczny z Kartą Narodów nie może w obecnym stanie rz~ zy 

Na posiedzeniu ró\\'uit'ż 7.abral glos Zjednoczonych i z uch\\'alą ge1leralnego przeDstawić jeszcze żadne-,!() gol'owego 
rklcgat Polski Suchy. l\lówca zwr\)cit \1- z~ronHHI'l,cnia ) 'Z. R.ada Bezpicc7eń- rozwią7ania sprawy Sudanu. 
-'-' PC) pf7.emówieniu delegata Po\s\.;1 Ra-

UH Bl"zpieczetl twa odroczyła debaty do 
\ ·torku 19 bm, oClllkm adrcsil dz\~l;i('zy jlolH)rt'ziTVt:b) l go

spodnrc:Zr:>go m. ln. v SjlT(IW()1.d" 11 itl mlE'stęLZ-
nym ,:malazłv si~ odpis.; rilpOJ IIIW wlacl:r. bpz -

pleC7.el~·twll ° ...... nlct' 7. b,ll1u,lIni 1JPA . Skazanie lekarzy SSOWCÓW 
Prok.: Cz,y n k. 11\ I ~wiedulll !"qu, ~f' malp-

rialy tl:" rO:l<;I.) fTO\,llj:J rlr.iat"hlli:ĆO wl.1cJ'l')Jrz Brr~Ll. PAP. W dniu 14 bm. zapadł 
pieczeństwa w walC' z lJUlidil'IUn \\'\ ruk W l, ~zącym się W Dachau (ame· 

Csk.: Swiac10m b,lcJO te(1o. r~iaJ~3ka str~[a okupacyjna) procesie 
W sprawo7dania<:h l ych mówi ~się I"kź/' ° I przeciwko;H lekarzom i strażnikom 

tym. ze w peWi\~jJt pr~<:rlSI.1W1Ci('rsl'~.::j~h>IO- l-\l)ozu koncenrracyJ·ne .... o W Buchenwal-
,matycznym mówiono o wyhl1 .Hl'!'i"m11 lH ajUd.' - II> 

ilc't~a.3.miesiąc~1- ri'l,t1zoll(j~tYjl1. kt6 .. r~1 ~o9 r.. głOS O olsce d7.ie. 
~tycl1mlllst W'rja1:d"lIcl' 1'I'lJ"'d. Syq-naliztl'\lhu1 ' . 22 oskarżonych m. in. komendant o· 
lt«S~łeź, 29 władze bplplecteUtflva· m"E't~~ tY. "Daily TC'h'!,rdph" 7<tlllieścil w ie,1nYIn. '1.1 poziom przt:<iwoft'II/IY· DoJ.olt} \\,lljc olla obec- bozu Herman Piaster, lekarz naczelny 
'.·soobą n'rfal!lC'!Jo Raclomslde\łQ c1g~~ oH.:- 'osl,'Ilnich llUJll(',ć>", 111 l\ hill sw"g~1 SI.lł'I"J,llni:" nie Tlajwlę/,~zt'go w histurii dzielI) odb~ldo-
~ga wywl;clu. ' . \ go wyslunnik<l w PIJI.( t'. 'isll! 011 Inif;d'Y 111- wy". Friedrich Wilhelm oraz zArządzający 

Prokurator pyl8 llIa katTo M by1:1 osltz<,,7.t'- nymi:. .' . '" . I . N.lS[~p~1ie T\<Ilun 'ldjmuje się z<lgarJnie- obozem ' He-inrich Hac~ha,m~ - skaza-
nle1 . "Węgiel p~)ls/d nnpl) ~\'a (171:'1'11.(J,0 7.f/1.?t1- 1 nlł'm llllLJ<llywy p./ywc1ll1eJ w Polsce, "tOf? nych zostało na karę SmlerCJ, 5 oskar-

Osk.: (2 ledwIe dostrr.eqalnym n~mieLll.,m) /tIullelI fuln) I,. 1"1IlIJfJ('I,j,/( h IV Ilosel ;;0 011)/0- 1'·:'[ - )II!- j.ic,dl"tslil - popfl'.rulla ]JT7.<"Z rzqc:, ŻOi1\dt otrzYJl1ało ,"-yrok dożywotniego 
~a Radomskiego, 1I{)\I· lon /o, 1.111.'. VI' j'ł Iii rol.1I j'"I"ila 1J,:Ol!. )uho IWh IIllly \-\. klad do ugoln(J-lIarll(/OI (au I .' ',' \V'" . _1 ' '1 ' 'd' . lf 
.. ' Prokmator zadal~ lHdl~pnle pytania, c'Iy f'I.'i!J"II"\\(IC [lit 7ni." l., /llI/iu/,,)w fOli. \'\it:qid 1\ y~[//f(/ - - D~It'j J\ll.plJlrllje on }l\lnUWllle i _ \i ł~·ZJ(··11.1a. S) Ou nJC 1 ZłU!] l!Je SIę • se 

':pnejście na -pracę' inspinlevil'l.l \lfJ~Yll(,lo Hil ,lOl,ki jt'.,' ~,IC./·fu\lt.l .1r" (',liII ji "rZ('Jl/I ,hM.'I' ~J\\dld,'":e !łór:likóvll' fJu.lskicll, ZWfuC"jilC H,'i!- Ko~h, zona b" kOl11endant~ oboz~, ,kto,r 
zmianę charakteru . spl'll.'W(}za~ń·{ II ~ \~"('/I()ilJ/Jt'1 r;II HIIII? :,1,17" .~It: /IJ /Clo;d ... \ (' ge, />,.; 7.11<11(/111<1 Się ulll pud S/JC'-Iall/C/ o/Jld" ~us:adała ab;\l.ur}' ze skory wlęznlow 

Osk.: OcenI'.! naStrojów. jałtą .dawały SfJluWO- (./;:J(~kl fHIlIl, .%1' I\-'I,I;~ i j ... j 8Chll:llzi po [(;7.: rW(/II. "G(jmicy - pIS'l.C~ lm -:- pO(/CJ!Jrl/e j( l. urGlz I'siażę de Walueck, były cre-~eral SS 
d b ł I ". . .. flit'''' S7.y ~\. 11/.'/01/1 liII/lU ["uJ, PJ(H\ ' J71>1 le t/f'- II \\ ,i.y s,.' rolJu/l/Jcy w l'ul.~r-". l}/orq I:.lYIlJ/)' 11- ,.' l' . ' . , " , . "".. 

;; anill y Ił j:lous.aw:j "o 1I1SplrM'll . ni ,I; mi\< 7/1" Tu Illu.,1111' "Ili' .\d nu IIlJ.1 _ UMili \\l pIW/liWOllJll prtJdukl.l·l. Rollufnicy pol, l:ZlUlle,\ nte.ł11It'C!-lej r.odzlOY p,anUjąceJ .. 
Prokurat/)r na {Jolwll'lu:r.enie lej lez oun: - T I t I l l k t l 

i.h1je prowol,,~cy ille w tsje o zajśC'iJcT! ,li Iy~e_ fiodl;r(;~/fl 1\l/rt,1n .-. Że' 1'0/.':I.u ol;f'~nj, pnu- I s('y W pdni ,ll'l'lIltlJU wy,i/ek 1 ZąUU, ldóry cie:- Pozos a I poe SijC l1l s 'azant zos a J na 
blckłcb, Jakle ),Q)port~waly lI/lrawolll,lIlia dla clllje W.>H'C/ IVtll !;mj,)\\· f'llfv[Jipl.iL·h, kiur" .~?' ~ię 1\·11 l'({II'lJwil~f11 7.aIl/CłJli(;'{J/, (Jruz [{JW' I\iHę wiczienia od lO do 20 łat. 
'ló pl 1 11 potia !ly ~;,' !I\I (lilii<' ud IlIl7.<1[(/I. "1 l'lllei.IICJ'c, U/i ... ja, fflk \\ '11UllillJq !J1/,v"zlo,;'c' fila l'<ih,Q I' . 
'~ 'W 1ns r~y cyr. , od S,IOllljW. 7.,f-WIi>tI.UI/'id,. P',tk7u~ gdy Wid- ["',,,,'11 .~<JI)q .. 1>.\it(/d 1~1II11 'W~~I(/<1aia (mi 01- otworny wyczyn 

Qik. Strzałkuwski ptzy:tn ' J(l, ;,~ ~Io~o vano h<l l,ry/wiI'l !Ii/leW ~/.' [Jlid IH'h/,Ii-m o~f/'('yll IHI.) 1,11 "y~I/C'l. \Y )I. ('IV IJrw't:; , C· k 
prDwoki'lc}e dla o~'l\II .. I«:cla cel/h lllspi.a<,ji j loT, I).U c"I{(lI/Ol1li ,·/If'yU. LI 111111' litui'" /:<1r"IJ" PUC( llull/ąr (j() :-"IJiHIIlIl'llld Z,,·rn Od~ys- zang .. kaJ-s:&e a 

:idodaJe ,,"'skazHj~ na to Śl'Ollowislw, 7. ;.Ikh·go 7. I I" . I . .. I t l I 'blformacja p1"'lllla", . fil' !U( fthl 7l1ll,lllJll SIt? I~'ili 1·i;",Hr.11I 17rol, Ł' .unyl·l. ,L"'~S'pUlHl, 111 l"bZt': .. . MOSK\VA (PAP): Jak donosi ag~n('ja 
JI/IJ\\' P/)II.tYC~II,' . • 91J'I",UU[I7.~di, /Jn/~/w 7n . ,.'/J/l;y"/Il~C 1)(/.t·liIY,/(J\\ a Polski. luli r,J\\ - ',.... " h 1" H '. k . ci . 

Po kiUru thlls~ydł " t/lulach Hl telUdt plJcy /;1/,/11/(( TI)/;IIWY I za}Ha}" "/<,' do IU})II/)'. 'fa u 1111'1 n"'I':IIkwII'iL' pu111VCl/II1 J eJi()1I0nll~nlu d.:o, W) ( . Ol Z,!.CY W O~lg ong z~en 
\Vy'vladl>wc:&e}, Tlrolml''-'1cJ1' vllo"l o l.llią(]l.,·łl\( 71a IJO 7,Tv}>iC-lIio o \\ ielp II ;~"("j, <llIizt'/1 IUII;I' Jl(J/~/iI I j'-j ,ą.~/(Jti lJ\\- IJ/J;"ru "itt w dllż"j IJ/i!'- 'lik "Clltlllll - Sjan • bao' - powołUjąC 
taJnej riJzp"H~y 7.(' 'wi!llc:,hl lhl bl"lpie :Jt'iJ\lwo 7;lh'JUi(!l1i., i li! }' lIi} ,iII \) II i..-I- m,/h i'~'ttll I/,e 110 7io·/{/i~'.'h ZIIc/lo.J"icll. l.C1'II;"~zl;l1jc ;~: :-,jt; l1a żródla zbliżone do tajnej policji 
pBlistwa. .';;-Ol/!;ow, o/m HIt! [}. JIIi/WJlUW P,du/ru~v. Puc"'zu'\ u,l~1 \\' Czalll1 • CZCili kOlTlunikuje Ż~ więk. 

Po W~l1owil'ni\1 lnwllośl'l l<Jlpr~wy piokl1LQ- Pol~('l' odmU\\'iOllO 1.rpcl~'lu rlr,Ju((Jwcqo. /Juc1(1)/,y 111<' W/lJzHl/'ll1 Ul/I ft'c/nc-qo pulu, Iilu- "b " ' 
tor I'Gw.ócil do Irlllt'til.·'.lljl·h 'łr.cZ~qUIC1W pl Q- ~hi1, jej 1lI0~,yll i 1l11l7.cd/i do ",./tll/dOH)'. '/';1.)' rP 1lI1~ IJyl"flY 1/11/I/\\l'iCJl/t'. <idy H;'vill v"yglc;sil S/OSC słutlentow uniwersytetu ares7.to
er i :l'02dziaJu l.:ompC'lrncli w 1.1011,1" Slllllill\V. II Cloclllll' 1(-1:111 P,'rl~/,1I 1\ ,,'nUclll/,l/I' ull/ SIV(j;" \v -'\1,[1111'1 ('ZII~it' !JTil·,II()\I'It:llje,. \\Z lil/(/wjll te wanych przez wladze zostllJo zamordo 
W &nych oclpllwil't1~i;'l'h Uq]. , wyj.lśuia, że Kot [Iiel\\ ~7P J:! I ral.tllru 11". WSl.y~ll,() ;(· ·f )lr7.;- IYClI.'Jliwu';Ci CD 110 ~[7.ydzi .. /(/l/lu ]lul,,'e IlU siu- wClnych: Naoczny świadek opowiada, 
prowadzHc1zi,lt polill'c;ZIlIJ-'·IJvlt'CIlII. Ellq,-Ilillo,z tI\ll.n . n~H()tl,n'l . pu!81,j{'II1I1, .0 ,.-,]I/ul: /lUTuJ 1c:I'(I\ll"'/i };/(II/, 7".\hu(1111I1 ~lJbl,a acJl.JI'.";e- że s{uuelltów tych wrzucono do III~ho-
Raiski taŚ d·ólll qospuui11'<:iV-, du lIiLh lI':;' nat,,· tpn 7.l'Obll lak 1\'ldlil /lusl,~p, że w '}JOTOI' 11lI1'1l1l ({7.wla nil lo IV d 1°1<1/11 sp!)",IJ: IJaw., i<I il iW I ., 
tały ~l1'!'a'\'iy kontakt6w l ląc7.llo~<:i. S;J1Il 0;1" z nim Jucholl/da L(]J()pll 7,lt"1,}'1I0 wYl)larJ<lć jrt1; Iy('h ft'I[>lllIL'I/ Nielllcy (Iluwili }w:i:delJllI, że kiego stawu, g'dzle utonęlt: SttlW oto-
19praeQtttl.l wylyrznc pfllC \'ł)!wiudu, Spr.lwll~ll:J~ oll/·;;ilt'T. Allgliu ",kTuke 7.wJud Slq,k JlI.l'sq Niem/N-I czono drutem, aby uniemożliwić (ltla .. 
a!.e biura studiów spur~qcl1.flUO 'Vi (1~miu eg1.em P.,hlw 7111ienia 9CJ8porinr"7.Q i {JoJilW7.lla i11O- }fi('I. l'oTucy ocl!Jt)\V;~c1tit li na to proc,! w nie- I rUlll ratunek: 
ł11t1'Zach z kl&rydl .( szły do tell\ll.okl.y;-·I~ip. p,~ fłl/ljT1Y. ](i/·dV Poj,/iO r7(/(/WII(] IJyl(j (JTll'/ clzic·i<: IJL'z do(lcillwwej zuplClty. ~i/e Poluc)' 

Pariasi żądają praw '0, 1 do komórki ptOpagdullnwej (dsk, l.~~i~l') plllkllWllihlJW, w nif'lllo1 j('I1Llu[J1II'J/l Zfll'oTullill, wk(/w, 1:0 ruwlllieją Ió\vllież IV slin lości 
l (10 komórkI 'PIIlttyczne.f (osk. K~\C~IUill'(,7yhl lwIa 0IJC'lńowalln pry.pz fJf7.(·mysl nlell/iedli, a Niemcy', że nie wy.,turl'xy przcmlrwienie Be"!-
j dG II.rcbiW".!Itl, ~ tl9i.4l>tnpltlc7 o~l,. z<lll)'yiliywal co 7.(jlrl1? 1d1iO i /lr'lC''l. nicmlf'c1iC{ polilylię. Tl'1I 1/(1, uby zmienić !lowe grollice Polski. Nowa MOSKWA, (obsJ. wł.). - Z Delhi donoszq 

111 :;iebic_ I S)'8fl'/Il, .~/a,~o\~(/liy pr7.('7, Nit:l1/C'ów wc Wst!w- gospot/aTka polsJ D, oparto na niczalei.llo ·ci li: pIzewodniczący OgólnotndyjskiAj Foldera. 
Prok.: 'Wvni'r(;: " lC!łC1, ze ilel: wywiadu Ly· 111i7l!j E~lropie i nu ]jallw/1uclJ, 1<lu1y był jC'llnu prze/fJ)'slowej. zwinutnQ jest w dl/7.jl'm tupnil/ cji Nażnyen Kast. 1zw . . ,n!etykalnych" (łXlr1a 

"- "wią;':nna z ]"omórka. pol i tyC7Ul'I. osk. har(.z. y. "'oc.Zslaw ich bl\.'sJunviczll'\Jch zwycirostw, zo- z 1.asobnmi Ziem Zachodnich. Polacv 11'(> wie- J l "--, 'II " I' l '< sów) oświcrdczyl. że fed!!IaC Cl J'ł _ W-S .. uul! 
tnilrc1.yka i komórką jHopaqandową osI •. Lan- SIal o!JY'cnic zJulJlony przez pojsIrich górni· rUJ - zaznacza korespondent - any Bel/in udziału w obchodzie •. dnla- l\i.pl)d'I!I~lojj t", 
~e~i)? . -J,ów. Górnicy ci, ]!odobl1ili' jak każdy w tym mógł pow(Jżnie Jllvśleć o Tcwi7.ji granic. gdvi. 

O,k.: Tiłk. 'ktoju, prbcITjr! ,,,('(]Jug planu. dzicki tym nowvm granicom, wl(lśnic Anąiia ,.N/elyJcolnl" - oświadczył 011. - ni o !'Ir'f-
Os1<arzony ~'trz,ałkow~ki opoll/iMl" dalej .-na' Po/sJw p[(Jgnic w ciągu IfU'r-/t lal }lod'1j""c olr;yma obecnie wcigiel i inne [ow(lry z rol- moli ładnych praw w Iwlqzlcu II ni pocU g oj 

.pytanie prokuratora o sposobach dzid.lalnośCi\slandDrd żyrlowy pr(lClljq,ccj ludno.ści ponad ski", . c!ą ind! , 
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Iron ika 111. Radolnska 
t ,~:atek 15 sierpnia 1947 roku. 
lvniehow,dęcie NMP. , 

,~ 
~, O.,źury aptek 

• Dyżur n,leny pdni apt<,j.:(1 "MgT, Ma
,.jana Ga,~ia" prz}' II!. Relll10nta 15. 

s 

W dniu fi wn:eśnia, Pl'7.,\!Jact" tn:c('i;~I' chocll,one herlzlE> l1le 1:v110 w ~l111nllCh, 1(1.(: 1 \" ie!1!f'111 od .. leczn€1 krz\l\dy 1 pr·hn!'~' 
l'ot'xnlCR dekretu T olskll'łlO I\.on1ltetu W,V- l w wiek.sz' ch gromadach, Glowne urnczy [iel11 \"&1 r:nJskiej n!'\ nov, e drogi J'(F' ' I) 

zwojenia N~l'odn'\ego 0: l'e~ormie , rolnpj: I :'~"'~ Cl Odf:o~0ą ~i.ę w \"oj, gdil,i'.skl1n, WJ'rJC' 'IL gOEpodarczego Reform::! R' Id le.~\ 
Dla uczez nlf\ le~o wielkIego dni" \I'le,; law!'kln! i klelec}nm, nie()(h r;\rl'!ln: m pr(lc~em, przekres!n-
polska obehorlzic będzie w rlnll1, 7 wrześ~ ... lan m raz n [(l\ pzl" radlubv wiplkJP::!p 

F 
fo.Hej:'.c(":\ e kino "Wolnnść" wyś\vif>t!a 

I;'ap' it"lu j rnrlzlI leg() \\ s!ecznlc(i\f! nd 
nia rb. (niedzielal ~więl(> Rdol'J1.1y Rolm'j W Z'\'lilZku ze S \'1 tem Rebrm, R<)~nel ' -IYlWró1 Ivlarlzv 0bslarnd\0W: DZlen { Kina 

film prooukfji j'r~ncll,:,kiE'i ,pl. "Marsy
"anl,a". P()cząl~k FeillJSÓW i-.Odz. 17 i 19, 

które połączone będzie 7. tradycyjnymi cło- \11 dniu 7 wl'tf'tma l'b, aezeln:v KOl'r\ltl't \Hzpsnia les( I\j",I" 11 t'lnlem rlernokr-'l-
zynk;,rni. Głównym organir.atorem na te- W:,,rkonawrzy StL LucIo vetl'O ""ydał pe- cii ludo\\ !?' j, oparte:j (1 ~cisły <:OjU!'-l rn
,'cnle całego kraju je~l Związek Samopl1 t'jRlnv ok61mk elo Komitetów \Vójewonz- I (tn icw rhlop~ki. 
mocy Chłopskie.i. który powala komitet: ' k'irh 'SL c/lic] Polsh v którym 111, In, ' l 

dre" 'Redakcji i Aclmjł1i~jracji: ul. 1"0>1 obchodu: S,',rięta, W skład Komiletów ""e j -' c;:y(;:;m.v: - Str Llldówe .lako p flrti a rad ka no, 
luszki nr. J 3. (el. nr. 12 Godziny ltrzę- dą przedslav'i ici!"le Str, Ludowego i zw" "Reforma D,olna je:>: Z\I1) dęskim wyf'ił- chlopsltfl nrllz ~pad:\Obiet'('a grup ,;n1itvc:z.~ 

dowt>: 10 _ /4. Młodzieży Wiejskie.i "Wici", Święto ob- kicm w<llk chlopa poLk1e~o óraz n~pra~ 'I nrcb chlop~kH:h ,które naj silniej zaWSZE: 

!' III '" 1,111111" 1'11 '1"1 1
'
1"1,11"1 II I II I ;IU I 11'1"11111'1'1 l ' ! 1' 1,11 '11 ,111111111'11'11 ,1111'111" '1""1"11 1 '11111111111;11 '1'1>1'1111111' 1111' 111111 ' ł 1I111 ł 111 '11'1 '1111' 111'1

1
111' II'" I b ' I ' t e 6 s r')l~k " i ni l"t"'p 

t W r C i e M u z e u m · w ikr i ~z~)i:~::;J~~f:~~:i:::~::li::iii:1:~ 
I ny rrl !!'.wi ęci e w ca lej rózcią~łości i calko~ 

~ , na~tapi ).~~zcze, ,W ~ież,. ym mi i , ~c . ' ! :;~~~p ;\~~r~:r:~:s~~~~Cj:m~I~:;:~:~l =r~:~ 
'l rarn,H'h <;zer{)K() zakt"oJoo\<:h ,DnI I !1lił]'1C WCł r!osc 1(1\\ ą (lwdfl\l1<Jsr 1\\\lZ<,llm \\ <'1ług proJ"'ktu prof B Pn l "'\ /skt€go 

... ' t k 'J.' h' ..I • S ' I I. kil t I \\ h d 1 prz,vgotowam<1,ch, ;:,\\'ę (l r~~ sr;lr • prz('\~' i', I'l.ICtnc ;e:;t o- , \\'1~ (J"rzysi('g(), u{ zi<, il 11111 : ' ~ e. 4 pJ'8rac na zorgan Z<l vamem "'y-
twarde 7. końc~m bm. Muzeul11 Swięto- ,:::~{,I.€gólnic wyrlillnf'j pomoc\', MlIZf'111t1 (a\\~' i se!2'n~gacią ZblMÓ\\ wZlęl1 Ud ZI.11 W tym cp.lu -aczelny Komitet Wyko, 
krzyskiego w Kielcach. I.if':t call,owicie utrzymywAlle z i'ol1b\'~I1- w~hitni ~lpecla1iści -- kU:3to Z~ Muzeum nawczy Str, Ludowego poleca wejM~ pl'z\td-

PI~có\v\,a la za:o:lugujc n<l 3zczcgóln;j !cj i pań!'l\\owych, Dzięki lelIlII IInillo i'ię I Naroflo\\'e'g<J, prof. M Walt<::h 111~I', S\" st'lWiClelom odpOWiednich vładz terenO
r 

1.1\\ <'1 gę, jest ł){)\\ ie11l j'edną z nilj\\'\'bitniej zrcilli7.0wać rozbudowę lokAlu Muzeum Ci('hE'thner, ' wych do Komitetów Obchodu Swięta Re-
FZ~' 'h i niljhardzi:-j a~ty,,'n\'l'h między 11 formy Roln j W dniu 7 ,'rzesnia wszy Cy 
C7~ nnv111i dZiś I11UZeil l11 i rcg-ionalnYilli., L · k · d III b "członkowie l sympatvcy SL winm stand C 

Dlięki niez'\ ykleenergi,:::~n~': j oiiarnej I I W I a c Jar n I w zw:.rtym szeregu pod zielonymi sztan-
j:l'J'(ll'," poer..5nnelu l11uzca.ln-eI.2,'o \' pi,er\\'- darami". 
~z~m okresie p<J okupa,';i, w wojew ' dz- I , " ' 

t,,'j{' ki{'le;:ld1ll zabczp iec.7.\JIl1o naj\\'i~I.-1 \~ dwu 11 I'IloPr,pnla b~', \\'e w, I ZU\?- Pomimo "s~y, tko została ona '\'ykry Okólnik podpie;ćl.li prze Ą'odniczący NKW 
"'Ią bodaj i/D 'ć prze,dJliiolów zabytlw- , poclce. g~l, Ril.dzlc{:~o~ I~-e PO\\', ranom- la i 7,niSł,ClOna na miejs<:u . ._L Barano 'Skl i sekretarz Korzycki. 
~ ~Th, !1o zo-tal:v'<: h j}o dworA'11 \\. ~ )'ili- ,sz Z8l1Sk l-E'go Illil,",cI(miłrtlls,zC PUBP '" Szczpgólną U\ 'agę 7" rac.a rakt. że Ill!!I111I1II1I"!I!lłll11łt1t1111!1I1111111111111111'11II111111111111111'!11Il!'IIJ!1II1' 

k11 rp,formy rolnej, Przedl1lioty te, znaJ- l R,:Hlol11skll ;lAtrilfitll, lla c7,lery hec7.kl za- rni€',"zkcllicy \ i Sz.czep'o~ice - to posia- Ci Z raju 
dlli:1ce ~ię oh2cnie \\- MUZ€UI1I, s-Ianowir!c!eru, z klorf'go Ima! b)c \\ylprodllkowa elan., \.v 75" n nif'uivtkń\\' plaSlcz"stvch, 
ierl<'-Il Z najbogalszych jego dzialów.! ny ])imher. , ' ' , -ZJAZD rOwARZ\'SDĄ'A (NTERNISTÓ 
('hii, lkw' ch okazów meblarstwa i sztu I Gosp<Jrlarze \\",,1 SZ'l'Z<'pnCl<'€ urZłj<l711t które nip są \\ taniE"'~) i\ "ić - ~ych \-\fE ~TROCŁĄWlU 
ki zrlohl1iczej 7.Wraca (11m l1wn~c cenny sofJ!Jic POi\'yŻSZą bimhro\\nię I\' rozwidle- wł"śrjcif>li, "le I11lmo w"z\stko tak ivt() \ dmach 26-'21 "'rz~ma br odb~d'lIe s:~ 
zbiór portretów staropolskich. tkaniny, I nitl {'re,k i Went) \\' odległości 4no IrIf'irÓ\\' j~k i zif'l11niaki ml1rnO"-anf' były <ą h', we Wrocławiu Zi~7d To," l.nt!rTIlst6w P \< 
('(>ratnika i ')Orraty dział rrrllfic7ny, Z p07t1 \\'io;;k l , 111 \ '1 1c, ŻE' W t-E'f1 spo~óh IrI::Jll'rznie na prz.el'óbk trucizO\ zabó,i- ~kl( h , U

r
7p.

d
nicy zlludu hed& m!~l! Z8:1e ' . ,.. '" h l I nianI" kw~ t"rv () ~ l mnznol!r korzvstan'; zs 

pporl \\'<Jiellll ~() inw(>lll:łrz~ MlI7.f'1In1 I ęrizi~ ~m~ n,if'~o,,,tt;'pn(l, dla ni ,ego i nie <'Zf'j dla ol' cr anizl11u luctzki;f!g':). stołówki \ pr"91a1nJE' ziazdu O!ZEv'idZ,l'lS 

za-ho" al ,it;' n~zę~li\\'i{' i zo"l"j nfl no- \ oha \'1ń11 ~I~ J{'.1 '\ '~ kryCIa, Sd. , . " "1t1rtkl lin l1~rlro ,'i·t.: dcl.n"śla ~k:cr 
\', O Z orc; a n i w \';'1 11 Y po\\' aż 11 y {I 7. i ,t! pl' z y- __ ----.... ;;:;;;;; .... ;I;j;l ... a;;o;--:;;;;;;,...IIIi1'O---a;!I!lii!1"'I-~!ilł!ó'_~_ra;;I!i§i!S~~'!'W'~~;:;;;;' ~;;::::;::;:;;;;;a;;o ...... ;r;;;..a;:~~ __ ..=;;;;;; ... ~E!'> 
r("lniC7. ~, ~' klór.'111 na -z{'Z(' g64ną uwa
go:: 7.asługl1i~ zhiory g('(Jlogkzn{' , 

• 
I e nik' r P()nl{rec;lić n"l{>ży,' że Muzeum $wif!o 

ja7.\'~ I(ie Jest inslytncją, która nie tylko 
zbiera j przechowu.ie cenne 7,ab.Ytki, lecz 
sb1!('wi równiej; żywy ośrodek prac ba-
1i1woych i nauKowyc.h, współpracując w 
ly11l względzie 7 kieleckim Instytutem 

lo u cI il1ł~ nal 

Bad'lń Regionalnych. 
1\1ini.slcrsh\'o KulILU'}' i Sztuki, do~e-

'1"1.11111'111111' II j 1111111-1 11111111,1'11111' j 111 '11 

- Pallska żona leszcze na wywczasach? 

Ogłoszenia drobne l=-
.Jadczak Tadeusz zamiE's7.'kalyw Ra

~omsku lInie\\ ' !lżnia zaguhion;j ka,dę re
)e.~tr acyjn'l wyda!l1'l pr;~e,z RKU -Piotr
~\", 

Zarz'ąrl Z"'iip,k\1 l ("I.~i'otni:Kó\\' Wa\\<i \rz\' m~\ńlo\\y.ch Hp praco ""mkó ~ meta 
Zhrojnl'j o Nif'pnrlkgl>ość i f)(>l11l)kr~cj~ !o\\'yrh \\ Wroda" iu, Elblągu, lielonej 
\V Radom 'ku olrzymał 7.110\\ II pe\\'o'i l Gór7e, GliI\ icach i Poznaniu ' 
i,l,?Ść miejsc dlf! ~d().pj{lc~lly~h chłop- Wyt~a~ane: Ulwn,zenie prz\~na~mnjej 
coW \\. szkoJach z mternalaml. Fi oo<lzJAlo\\' szkol)' Po\\'~ze('hm'l, niepru 

Są to: l) Szkol )' przy,::po6obienia prze I kroczony 18 rok życia i dobre zdr0\\'ip: 
m)slowcgo lczlalcą4-o na ślusarzy, loka 2) Gil11nazjum Energ-lyczne \, Odał1-

Instytut Gospodarstwa omowe o 
powołany zostanie wkrótce do życia 

Minister Aprowizacji ob, WL Lechowicz <lnim władzom, Drugim zadaniem Instytu
przyjął delegację Zarządu mównego Ligi lu powinno h\'ć popularyzowarue w spole
Kobiet, która przedłożyła mu projekt po~ czeństwie zaAad racjonalnego zywienia, 
wolania do życia Instytutu Gospodarstwa ~to~ownie do w, 'ników badań i zaleceń 
Domo\Mego. Instytut ten mialby za zada- placówek n~\Ikowych. 

I 
nie inicjowanie badań naukowych w za- Trzecią, nie mniej ważną funkcją Insty
kresie gospodarstwa domowego przez in- lutu, winno być obj~cie opieki nad właś
stytucje do tego powołane oraz populary- ciwą organizacją wszystkich instytucji ży
zację wyników tych badań w całym kraju, wienia zbiorowego w kraju I celu zapew-

Ob, Minister odniósł się pr7.ychylnie do nienia im trwałych warunk6w istnienia, 
tego projektu i ze swej strony zapropono- Te instytucje winny znaleźć pO'parcie w 
wal znaczne rozszerzenie zakresu je~o najs7.erszyeh war!'twach ludności pracują
działalności na dziedziny, w któr,'ch resort rej, p011i0waż odciążają one kobiety od 
Aprowizacji jest szczególnie zaintereso- nadmiernej prRcy w gospod",rstwle domo
wany, wyrn, DziRłiłlnośC'ią irh winny być objęte 

Zdaniem ob, Ministra, Insf.ytu ten w· - r0wnież rodziny pracownicze, W przypad
nim przede wszystkim przeprowadzać ha- ku podjęciR przez lnstytul Gospodarstwa 
dania ankielowe, co do budżetów domo- Dorno Ą1et(o w, żej w,'rniel1lonych z/'ldali, 
wych rodzin pracowniczych i poziomu l\fini!it~rlilwo ApI'" 'ucji wyraż goto
~pożyeia w l'óżnyc~ grupach S~olE'czn veh I wo~r I1dzie.lenl!.' mIl \l ' ~' dlilnego pop rcia 1;' 

l wymkJ tych badan pr7.edkłactac OdPOWI('~ rI'mRl'h illtnit'ją ,'ch m żli o~ci. 

.--------------------------------------------~--~ 
Z A KŁA D S 1'0 L A R S K I 
tud"vika P H L !)Ł() 

Radonl.lho 
Plac a-go Maja Nr 5 

WYKO" UJE ROBOTY MEBLOWE 
'ORAZ BUDOWLA -E PO CENACH 

J Ol Kl.. RE TC'l'.JNYCH, 

>,ku kon~trul<<:j~ ko1\1') I\' , turbin, elek· 
tro "ni., wo,dn€, budowa Slecl elektrycz
nej Hp). 

W:111agan~.: 7 0rid1ialó~' E~koł, po',', 
szechne}, nieprzpkroclon y 18 rok życis 

dobre zrlrowi-e. 
3) Lic-eum Ene'rO'etyczne W NYSie. 
W?r:111agane: Mała matura gImnazjal-

na, meprzekroczon" 18 rok życta l dobre 
zdro ' ie, ' . 

4) Gimnaz ium E!~ktrotechnlczne w 
\Va r za :vie. ' 

Wymagane: 7 oddziałów szkoły p<lw
szechnej, nieprzpkroczon~ J 8 rok Ż\ Cla 
oraz odpowiednje zdrowie, 

Zg-kJSZ nia do Wszystkich szkól należ'; 
v, ' no6!ć . do Zarządu Gł6wne~o Z. U. \V, 
Z.O ',1 D, w Warszawie. zarówno indv
wklualnie jak i p<lprzez Zarządy POWI~. 
ton~e i \~ 'o.iewódzl<i-e, pacząw zy od dnia 
J slerp,nl a br. 

W, na.ibl,iż,~z~'m :-za~if' Zarz'ąd Główny 
zawlaf!ornl o szkorach dla rlZl€WCZąt. 
11'1111'11' ,1,11'" II , ' 111 "1' 1"1 • II "I ,, ' ! 11 "' 1 I "I II , II' !.!~ · !' 

CZYTAJCIE ·1 
nOŁUS RADOMSZelAN KI"- i 

KOMUNALNA 
KA A oszrZ~DNosq 

Powiatu Radomszczańsklego 
w Radomsku 

przy jmuje \\ kłady j)temeżne rJa 
książeczki ()5zczędnościo~e I na 
r-ki hieża'e, udzi'ela kre<lvtu i za
łat\\ ia wszelkie' czynności \V{'ho. 
rlzące IV zakres hank{lwości, 

------~--~~------------~--~~.~.~.----~~ 
WvdowCR Wel. Komll~f PPR w ŁodzI K"1I11ef Redokc'Iinv R9~ I .... dm. Łódi, PIOlrk;:'sko 86 (elefonY I RfjdOi(lor NOO'..eiTrv '211..-14 >ekre ~01 254-21. f/ed:\:tl~ noc::·;_~l 
,~t o-głosze~, Plotl'(owska 55 tel. m .5I) Konto PKO vn - 1505, Zołct Grat. Sl' Wyd. "Łódzki Ir'IS'\"fI'I1ł W~f'Iłe:!:V", 
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, SNNtK OC"OSZEliI Wydawnictwa "Głon R obotnlc'Mlqo" w todz1 , W tekli""ci:"'e":": -o.-:d~l:-~IOO::--rn-m-, .. tł.-:-~50~,~I~O-1-~21'3O~ .. ftS-Dl-,-~-eo-,-,,~--ej-d-70.-\ 
~a t&ksł_: od l-UW mm. zł SS. 101 -- 200 111m, Iłł (5, pOMIyiej zł 60, Drobn. a j~ano II 0'11'0: po.'tt1klw~l'ff8 rt)'d~l:n 111 20. h.xnd.lo9.eo ~ k.aa:1t. ~ { sP.~1 lit 25, :qubV :!1 

pOt!1elłkllM.01lie oroc:y d, lO. W tU.d~l&le i M"lta SCOJ. ~ 



Str. 8 -
PRZYGODY 

p.~c~u typ,tÓ~v z Ban alnki 

dO. Stary Fijoł jako żywo 
Wszedł do knaj;py wypić piwo, 
Aż gruchnęło w całym mieście, 
!(e antałków wYlpił dwieście, 

~1. Mały Kajtek miał ochotę 
Zwiedzić miasto na piechotę, 
{Zdrowe nQogi miał widocznie) 
~wiedzH fa'bryk sto i stoCZlJ!t~. 

~2. WYIJytywał si(l o pracę i płacę, za
przyjaźnił się z robotnikami. Przeko 
nał się, że obo·k wiei kiego bogactwa 
. iest w mieście tym wiele niedostat
ku i np"dzy, Ponadto zwiedził on s.ze 
reg dz·ielllic tego wielkiego miastu<. 
Był w dzielnicy włoskiej. chińs1kiej, 
murzyńsMe,j i t. d. i t. d. 

OPONY 17 X 600 względnie 
x700 5 sztuk 

kupię natychmiast 
Wiadomość Biuro Ogłoszell "PRASA" 

Łódź. Piotrkowska 55 

/ 

Ze !iportu 

I • niarZ, 
EliIJJ1naCl.e rozpoczyn3ią s ę na wszVs~ (Ith ho skach łódzkich 

Przez cal y dzieli wczorajszy zjeżdżClli ~ię 
do Łodzi zawodniczki i zawodnicy z c,doj 
Polski, biorący udział w ogólnopolskich i
grzyskach sportowyr;h pracowników przemy
słu włókienniczego. 'Wieczorem ulicami mia
sta przeszedł capsLrzyk i przedefilowaly klu
by włókniarzy środowiskami, jakie reprezen
tują z orkiestrą na czele. Dzisiaj rozpoczyna 
się już dzień pracy, walka o każdy centy
metr i sekundę. 

6 • • 

LEKKAATLETYKA I' 
Zacznijmy od lekkoatletyki. Still'tOWill: ln 

będzie okolo 600 zawodniczek i zawodilików. 
Najliczniej reprczenlowany będzie tutaj SQS
nowiec (ponad 100 zawodników). "vV konku
rencji żeńskiej program lekkoatletyczny przed 
stawia się następująco: 

1. Bieg na .60 metrów. 
2. Bieg na 10 metrów. 
3. Bieg na 800 metrów. 

O! 

Nawet ulewny deszcz nie potrafi odstr(/~lyć I Od lewej: naczelny dyrektor labry ki oh. 
od pillci zapalonych piłkarzy. Właśnie podcza~ Lcwandowski w roli obrońcy. Bramkarz dy
taki~go ulewnego .desz~Zll odbyw?l si~ mecz rekcji nie mial ani chwili odpoczynku. Pomoc: 
pomIędzy pracowmkaml produkCYjnymI adY-I' .... 
rekcjq Państwowej Fabryki Kapeluszy Nr 2. sam/Clrna me proznLzJe. A oto wall,CI obu dru-
Zwycięstwo odnieśli "producenci" 6:0. żyn na boisku zalanym wodq. 

--. 

Program Zawodów Spółdzielczyc 
Dzjsiaj mecz . Tęcza IKielce) Reprezentacja SKS 

polskie Igrzyska Sportowe Spółdzielców. Tęcza (Kielce) - Reprezentacja SKS. 
Program dnia dzisiejszego przedstawia się Na prowincji w dniu dzisiejszym odbędą 

następująco: się następujące mecze piłkarskie reprezenta-

4.- Ric"g sztafetowy 4xl00 metrów. 
W konkurencji męskiej oglądać będziemy: 
I. Bieg na 100 metrów. 
2. Bie9 na 200 metrów. 
3. Bie9 na 800 metrów. 
4. Bieg na 1500 metrów. 
5. Bieg na 3.000 metrów. 
6. Bieg szlafetowy 4x100 metrów. 
7. Sztafeta olimpijska (100x200x400x800 m,. 
8. Rzuty: dyskiem i oszczepem, pchnięcić 

kulą· 
9. Skoki: w dal, wzwyż i o tyczce. 
E1immacje w lekkoatletyce odbywać sir; 

będą na boiskach Wimy i KP Zjednoc:zone . 

PIŁKA NOŻNA 

Dzisiaj startują również do boju piłkarze. 
Piłkarze walczyć będą w trzech 9Il1pach: l' 
drużyny A klasowe, 2) reprezent3.cje okrę 
gów i 1) juniorzy. 

W grupie klubów A klasowych walczy 
Legia (Krosno) biorąca udział w rozgryw
kach o wejście do klasy Państwowej, oraz z 
drużyn łódzkich KPZjednoczone. W klasie 
A grać będzie 8 drużyn, w grupie reprezen
tacji okręgowych 11, w grupie juniorów t 
drużyn. 

Rozgrywki we wszystkich trzech grupad 
odbywać się będą systemem pucharowym na 
boiskach KP Zjednoczone, Wimy i ŁKS-u. 

Juniorzy grać będą na boisku KS Ogniskt 
przy ul. Tylnej. 

BOKS 
Ciężką i daleką drogę do finałów będą 

mieli bokserzy, a zwłaszcza ci najlżejsi. W 
wagach ciężkich tłok jest mniejszy. Ogółem 
zgłoszonych jest tutaj ponad 200 zawodników. 

Przedboje odbywać się będą jednocześnie 
na dwóch ringach na hoiskach KS Tęczy i 
IKP. Finały odbędą się na stadionie Łk.S-u 
lub w hali Wimy. 

PŁYWANIE 

Miłośnicy sportu pływackiego będą mleI . 
lę wygodę, że nie będą potrzebowali biegać 
na różne, odległe nieraz od siebie boiska, -
gdyz wszystkie konkurencje odbywać się bę· 
dą na pływalni KP Zjednoczonych. 

W programie zawodów pływackich prze-
widziane sa: 

Dla koblet: 
1) 50 metrów st. 9rzbietowyI!" 
2) 100 metrów st. dowolnym, 
3) Sztafeta 4x50 m. 
4) Skoki z trampoliny. 
Dla mężczyzn: 
1) 50 metrów sU grzbietowym 
'2.) 100 m. st. dowolnym. 
3) 200 m. żabką zmienny. 
4) Sztafeta 4x100 metrów. 
Do zawodów zgłoszono 50 kobiet 

mężczyzn. 

Dzisiaj rozpoczynają się również 09ó1nO"1 Boisko ŁKS-u godz. 17 .30. Mecz piłkarski 

Boisko ŁKS-u godz. 9 - 13 . Zawody lekko cyj spółdzielczych: 
atletyczne kobiet i mężczyzn. W Zduńskiej Woli godz. 10.30 Wroclaw- GRY SPORTOWE 

Basen ŁKS-u godz. 9 - 13. Zawody pły- Gdańsk. '. Eliminacje w grach sportowych jak ko 
wackie. . W Sieradzu godz. 10.30 Lublin - ~akopa-l szykówce, siatkówce i szczypiorniaku rozpo-

Korty temsowe ŁKS-u godz. 9.30 - 12-ta. iIle. czną się również w dniu dzisiejszym i odby-
Zawody tenisowe. W Ozorkowie godz. 10.30 Warszaw:! - wać się będą na wszystkich niemal boiskach 

Boisko ŁKS-u godz. 16 - 17. Finały ,.,a- Wałbrzych. fabrycznych. 
wodów lekkoatletycznych. W Zgierzu godz. 10.30 Olsztyn - Kraków. Zgłoszonych tu jest około 20 drużyn żell' 

Boisko ŁKS-u godz. 16.45. Defilada WSZy-\ W Pabianicach godz. 10.30 Katowice - skich i męskich. 
stkich uczestników Igrzysk. Łódź. TENIS 
Z Festiarolu 1-" Pradze 

Pięściarze biją Qgr ma 

• 
W Pradze w ramach zawodów feStiValO-1 techniczne k. o., w półśredniej Kossowski 

wych odbył się mecz bokserski Polska - (polska) zremisował z Gutskym (W.). w śre
Węgry. Zwycięstwo 9:5 odnieśli Polacy. dniej Ambroz lPolska) znokautował Vf II run-

Wyniki walk były następujące: waga nm- dzie Kosmillera (W.). w półcięźkiej Kehler 
sza Szentag (polska) pokonał Podrepseka (W.), (W.) znokautował w II rundzie Kaczmarka 
w piórkowej Sieradzan (polska) pokonał W"ll (polska), w wadze ciężkiej zdobyliśmy PUll

nera (W.). w lekkiej Pansi (W.) zwyciężył kty walkowerem. W wadze koguciej spotka
Baranowskiego (polska) w II rundzie przez nie nie odbyło się. 

Ładne 

Pozostali jeszcze tenisiści. Rozgrywki swo· 
je (tylko gry pojedyńcze kobiet i mężczyzn) 
w zależności od ilości zgłoszeń rozpoczną SIę 
eliminacje dziś, lub jutro na boisku Wimy . 

Carnera stchórzył. .. 
Mislrz świata wagi ciężkiej w boksie, JOt 

Louis, zaproponowal spotkanie pokazowe ol· 
brzymowi włoskiemu i b. mistrzowi świata -
Primo Camerze. Mecz ten miał być rozegra· 
ny w Madison Square Garden. Mimo b. ko
rzystnych warunków finansowych - Włocb 
odmówił. 

op., 
Jak wiemy, najbliższym spotkaniem mię-/lousek wystawiamy nasz najlepszy garnitur. i bieżącym z drużynami zagranicznym!. Zna

dzypallstwowym naszych piłkarzy będzie, mecz Polski footbal cenimy bardzo wysoko (!) i do- my wyniki polskich kolejarzy w Budapesz-
z Czechosłowacją w Pradze dnia 31 bm. brze pamiętamy nasz mecz międzypaństwowy cie (!) . 

Co o tym spotkaniu myślą Czesi donosi o mistrzostwo świata w Warszawie w 1934 - Skład nasz nie wyobrażam sobie, aby 
"Sport" katowicki, który przeprowadził roz- roku, kiedy to jedenastka czeska odniosła się różnił wiele od składu, w którym pokona
mowę telefoniczną z prezesem Cz. Z.P.N., p. ciężko wywąlczone zwycięstwo 2:1. liśmy ostatnio Jugosławię, oraz zremisowaliś-
K. Valousek'iem. - Znamy również dobrze wyniki, jakie my z Danią w Kopenhadze. 

- Na mecz z Polską - oświadczył p. Va- drużyny polskie uzyskiwały w roku ubiegłym. Ładne horoskopy, co? ... 

Nie zlDa.rnuj'łD.Y ok.az;- lNU bieźnii-"-;utni 
Obecność w Moskwie dyr. PUWF, i PW 

inż. T. Kuchara, stała się wspólnym mocnym 
i cennym ogniwem, które powiązało sport pol 
ski z bratnim sportem radzieckim. Pierwszy 
prawdziwie poważny i planowy kontakt zo
stal nawiązany. Dyr. Kuchar przeprowadził 
szereg rozmów z przewodniczącym Między
związkowego Komitetu do Spraw Wychoyva-

Samop. Chłopskiej, organizacjach młodzieżo" 
wych i związkach sportowych. Finlandia - Dania 118:84 

W Kopenhadze został rozegrany międzyna
rodowy mecz lekkoatletyczny między Finlan
dią i Danią, zakończony zwycięstwem Finów 
w stosunku 118:84 pkt. 

nia Fizycznego i Sportu Romanowem i zostało 
DYZURY APTEK postanowione, że rozwój stosunków sporto-

. ".. .. . . wych między Polską i ZSRR opierać się bę-

Ponieważ do koilca sierpnia, PUVlF . PW. 
ma przedłożyć swe wnioski odnośnie spolkall 
w Polsce w roku 1948 - wyżej wymienione 
organizacje i związki [Jmszonc są, aby do 
dnia 20 sierpnia br. przedłożyły PGllslw. U
rzędowi WF i PW swe propozycje dotyczące 
naw'iązania kontaktu ze sportem radzieckim 
na wk 1948, określając daty i program kon
kurencji, mających odbyć się IV Polsce. Ko
mitet do Spraw vVF i Sportu przedłożył ze 
swej strony ,.ropozycje, dotyczące spotkaó 
na terenie ZSRR. 

Na meczu tym osiągnięto kilka dobrych 
wyników, z których na wyróżnienie zasługu

je rzas Fina Heino na 10.000 m - 30:07,4, 

czas Fina Suvivuo w biegu na 110 ~ przez 
płotki - 14,7 sek. i czas Heino na 5 km -
14:33,6. 

DZISieJszeJ nocy dyzuruJą następuJące aptekI: dzie na corocznie ustalonym kalendarzu spor
Krasińskiej (Jaracza 3~) Wagnera (Piotrkow Lowym. 
ska 67), Pylla (Kopermka 26), Kohna (Plac I Kalendarz ten ustalać bedzie Komitet do 
Kościelny 8). Hamburga (Główna 50). Grosz- Spraw W. F. i Sportu w: iSRR, wspólnie z 
kowskiego (11 Listopada 15). Raczyl1skiego PUWF i PW, jako reprezentantem całokształ
(Kątna 54), Jarzębowskiego (Ruda Pabianicka tu sportu polskiego. zrzeszonego w KCZZ, Zw. 

I 

Organizacje i związki, które do te90 ter
minu nie przedłożą swoich propJZvcji - ni!' 
będą uwz9lędniane w kalendarzu na rok 1948. 

. Pozoslałe wyniki .'"1,, "" dobrym po.do
mie europejskim. 
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. m eslia 
I?~lsza liJcwidacia powojennych anomalii 

. Jglqszon" kilka dni temu amnestia towa- ustępu' '" , " ' '. , 
10wa jest uzupełnieniem i logiczną konsek- ciwni !emy, ]~l UlC .~e swego programu. Prze- ~ka Się zmleUlła, ze dZls on ! jego prawa sto-
wencją uchwalonej przed ty odniami amnestii dow e. WCląZ .roz"."I)amy naszą ofensywę lu- ją l;'0d kontrolą społeczeństwa i że to społe
kapitałowej. Idzie o to te gta .. k . _ P l ~'. Ale wlerm ~odelowl gospodarczemu czenstwo w ramach swego ogólnego dochodu 
twa polskiego, która b~ła się iCZ~~~ c~~::fa wo.; I. dwusekltoro~ve]: uspołecznionej i ,Pry- i zamożności, wyznaczy i jemu marżę jego 

. .... '. " a "neJ, uwzg ędmamy zarazem słuszne I u- zysku. 
U}~~?IC zrode! posladama swych wIelkIch ka- sprawiedliwione potrzeby sl"ktora prywatne- Im prędzej kupiectwo zrozumie nową sy- Z rozmachem i energią rozwija się produkcje 
p~ a. °łw P?wo]~.nnyc.h, bała ~ię również i nie go. Nie chcemy go zniszc;yć, dajemy mu tuację Polski i włączy się w ogólny nurt ży· we wszystkich dziedzinach w Palsce. - Ote 
~wcI~ha ujaw?lc zrodeł pOSIadania .. wielu ze mażliwości egzystencji i rozwoju, ale stanow- cia naszego państwa, tym prędzej nastąpi odbudowane z gruzów zakłady d. Cegielskiego 
wi Yc b t~waro,~ .. z okre,su okupacJI. -r:rzeba c~o chcemy i musimy go przebudować. Ku- ogólna stabilizacja stosunków gospodarczych pad Poznaniem wypuściły 100l-nq lakomaty· 

d ęd Y o zroblC leszcze Jeden krok naprzod na piec musi się przyzwyczaić do myśli że Pol- w kraj·u. Jerzy Nawro/. wę ze SWycll warsztatów. 
r~ ze do unormowania swsunków między ::~ __ -= __ ~~~ __ ~~~~~~~'~~~ __ ~~~:. ________________ ~~~~~~~ __________ ~:!~~~~~~~~~~ __ ~ __ _ 

panstwem a sektorem prywatnym: po stwo- Z -
rzeniu warunków prawnych dla legalnego I.fJIICrięshi flłJqnih If.olillpanii O ' chleb 

;0~ią~~~~;:ż ksat::r~a/:;~ ~ar~~~t~~:~n~z~~: . 'm y Ś. I n e u r-o d z aJ-e legalnego wydobyci~ towarów spod lady. 
Tak narodziła SIę ustawa o amnestii to-

warowej. . 
ystav.;a określa zasady, według których 

mają byc uregulowane sprawy pozostałych je- Z· I, R . 
s~cze. u .niektórych kupców remanentów po- Wrązea adz. ma dość chleba dla s ~ ebie - i dla wyrównania deficytów państw s~s-ednicb 
n:emle~klch, . oraz towarów, co do których ku- ~ 
pl~C lll~ .moze wykazać się rachunJl:.ami, gdyż P.odczas gdy De~artament Stanu, USA za- rywalizacja ~iędzy kołchozami i poszczeg" cia gospodarczego. W związku z tym już mó-
przewazme pochodzą one z wątpliwych źródeł, PO"!I~?a wSlrzym?;ue e~spor~u zboza a,mery- chłopami o oSiągnięcie najwyższej produkcji i wi się o zniesieniu racjonowania chleba, co 

W porozumieniu z przedstawicielami ku- kanskiego. da krajaw, kl?r~ nI~ p.rzysląpIły do uzyskanie odznaczenia zaszczytnego: "Boha- stanowiłoby poważny krok w kierunku nor
piectwa polskiego, Ministerstwo Przemysłu i planu Mars~al1a: a w ~e~ lICzbIe l. Palsce, n~d- ter pracy socjalistycznej", kawalera "Orderu malizacji stosunków powojennych. 
H?ndlu . ustaliło listę towarów objętych amne- C~?dzą pacIeszaJące WIeSCI z~ ZWIązku RadzIe- Leni~a"', .lub "Czerwonego Sztandaru", przy- Wiadomość o pomyślnych urodzajach w 
stlą .. LIsta ta wyszczególnia szereg wyrobów ckIega. o .pomysln'fc~ urodzajach, ~ ly~ raku. czymły Się do niewątpliwego zwyoięslwa za- ZSRR witają również z zadowoleniem państwa 
chemIcznych, gumowych, instalację elektrycz- Szc~egolme po~yslme przedstawiają Się ':Iro: kończenia kampanii o chleb. Oczywiście, de- sąsiednie, gdzie deficyt zbożowy jeszcze ist-
ną, szkła optyczne, instrumenty lekarskie i dza]e w republikach az]atyckH:h, na Krymie I cydującą rolę odegrały tu sprzy]'aJ'ące warun- nl'e'e P 'd d d l' ' C l ł Kk' N' 'l" , , l· owo o za owo ema ma zec lOS 0-dentystyczne itd. na . au aZ.le. le,co gorze]" a e rowmez op- ki atmosferyczne oraz usprawnienie zaopa- . . 

Z amnestii towarowej można korzystać do ~ymIst~czme,. ocemane są zbIOry na Ukrainie trzenia wsi w mas~yny rolnicze, nawozy i ar- wac]a.' ktora otrzyma w tym roku 200:000 ton 
15 września. Do tego czasu kupcy, którzy l na BiałorusI. tykuły codziennego użytku. pszemc,y w ~amach u~owy handlowej, oraz 
pragną ujawnić swe remanenty, powinni spo- Już od jesieni roku ubiegłego podjęte 'W- Pomyślne urodzaje w r, 1947 usuwają tros- ~umun.la, ~t.ora ma oblecan~ 80.000 ton . . Nie 
r~ądzić odpowiedni wykaz i przesłać go Iz- stały kroki w celu podniesienia dyscypliny kę o chleb, który, podobnie jak u nas, jest Jest rowmez wykluczo~e, ze W. B~ytama o
ble Przemysłowo - Handlowej. Cena na uja- pracy w kołchozach i zapewnienia należnego tam podstawą wyżywienia kraju i jednym z trzyma w drodze wymiany za swoJe towary 
\vnione towary zostanie ustalona w drodze poszanowania w społeczeństwie dla pracy najważniejszych czynników w odbudowie ży- 1 milion ton pszenicy. 
porozumienia Izby Przemysłowo - Handlowej zbiorpwej. Władze partyjne ze swej strony 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111II1111111111111111111111111I1111I1I11I111111111111111111l 

t odpowiednim zrzeszeniem branżowym ku-' uznały walkę o chleb dla ludności za najważ-
1;>iectwa polskiego, niejsze zadanie państwa i narodu i wysłały na 

Amnestia towarowa - to jeszcze jeden wieś tysiące aktywistów, którzy mieli za zada
krok ze strony rządu, uczyniony po to, by nie dopilnowanie, aby plan państwowy w za
dopomóc kupiectwu polskiemu wysupłać się kresie produkcji zbóż był w całości zrealizo

Usprawnienie pracy i, oszczędność kosztów 
Centralizacja zaopatrzenia Przemysłu Konfekcyjnego 

z powOtjennej gmatwaniny i anomalii i ulżyć wany i aby wieś otrzymała w porę niezbędny W ramach Dyrekcji Przemysłu Konfekcyj
mll' - przyznajemy - w ciężkim procesie mo- sprzęt jak: traktory, maszyny rolnicze, narzę- nego utworzone zostało Biuro Magazynów Za-
ralnego i ~poł~cznego prze~rientowa~ia ~i~ i dzia, nawozy sztuc~n~ itd. . o atrzenia, które w s osób scentralizowan 

Poszczególne fabryki, starając się Q przydzia
ły, konkurowały ze sobą, probując ubiec jed
na drugą. I 

Amnestię towarową charakteryzuje ta sa- nadsyłane z terenu "listy do towarzysza Sta- zaopa rywac ę ZIe ~a y. przemy~ on ~ C~j-
dosto,sowallla Się do obecne, rzeczywIstosCI. Przez szereg miesięcy prasa zamieszczała I p t ' b d . r ł k f k Y 
ma myśl, która cechuje amnestię kapitałową lina", w których kołchoznicy zobowią. ny W P~lsce ~ka~InY I dodatkI ~rawleckI~: 
1 a, rnnestię dla podziemia reakcyjnego. Nie, zali się uroczyście do wykonania, a nawet Do me dawna kazda fabryka pq~ladała SWO] 

~apituluiemy przed reakcją ani na krok i nie przekroczenia planu państwowego. Szlachetna własny, rozbudowany wydział zaopatrzenia. 

Dzięki powołaniu do życia Biura Zaopa· 
trzenia, ulega poważnemu uproszczeniu apa' 
rat zaopatrzeniowy w przemyśle konfekcyj
nym, 

1 
•. t;;~. 

K k naprzód 
Nowopowstałe Biuro Magazynów Zaopa· 

trzenia zawierać będzie z Centralą Tekstyluf 
umowę o dostawę tkanin i dodatków. 

Na • • margineSIe wspólnej Konferencji P P R i P P S w Wimie 
Magazyny, które zorganizowane zostaną w 

Łodzi. Poznaniu i Wrocławiu, odbierać będą 

w Centrali Tekstylnej zamówione towary t 
rozdzielać je zgodnie z nakreślonym planem 
pomiędzy poszczególne zakłady produkcy jne, W myśl uchwał ostatnIej wspólnel narady 

aktywu PPS i PPR w Łodzi. odbywajo; sią o
becnie terenOWe zebrania czlonków PPR i PPS. 
Pierwsza wspólna konferencja przypacHa w 
Wimie. ZaróWno referaty, jak I dyskusj'a 
świadczą o lym, że ,wspólne zebrania stają
się zwolna swego rodzaju parlamentem rO
botniczym, na którym najbardziej uświadomio 
na część załogi obraduje nad ważnymi i is_ 
totnymi sprawami fab'ryki, obchodzącym! 
faktycznie wszystkich robotIiików i pracownt~ 
ków terenu. Jałowe t małoważne spory zani· 
kają. Na tch miejsce towarzysze - zaró;wno. 
l PPR jak i z PPS - stopntowo prónują -
stawiać zagadnienia partyjne, tyczące się 0-

OU orgcmi~acj! - jak czystość szeregów, ró?; 
nice ideOlogiczne, sprawy codziennej prok
\ycznej pracy. 

W wyozerpującym referacie tow, Zawieja, 
przedstawiciel WKPPS-, wIele miejsca poświę
l;ił sprawie oczyszczenia szeregów parlyj
nyoch od elementó.w szkociliwyc!ti., wrogiell i 
obcych idei socjalistycznej. Wzywał towa
rzyszy obu partii do czujności. gdyż elemen
ty te są powailną przeszkodą; w budowntc~ 
twie Polski Lu'dowej. 

Tow. Baranowski - referent PPR w cie· 
xawym t treściwym referacie uzupełnił wy
wody tow. Zawieji, kończąc wnioskiem, Ź9 z 
własnego doświadczenia wiemy, 1ż w "loku 
?racy i współpracy znlka wszystko to, co 
dzieli, ~ zostaje wspólna idea, która łączy 1 
do której obie marksistowskie partie dążą -
socjalizm, 
Wokół tych dwóch referatów rozwinęła sIę 

dyskusja, ale już w nowym charakterże. Tow. 
Brodzki, dyrektor naczelny zakładów ilustru
je ctframi, w jakim stopniu poprawił sIę stCln 
produkcji na kilku oddziałach na skutek do
brej, jednolitofrontowej pracy i !le Jeszcze 
pracy t wspólnego wysiłku potrzeba. by fa
brykę postawić na należytym poziomie. 

"Walka o wydajność, intensywność t ja
tO'ść produkcji wymaga nie tylko wkładu na
~zych kwaliUkacji - mówi między Innymi 
tow. Brodzki - ale również naszego entuz
Jazmu, który potraf! przełamać najw!ększe 
przeszkody, Pojedyńczy człowiek nie da ra· 

cent załogi patrzy na nas i na lias IIę wzo. tegońami państwowym!. Czas naj.wyż;;zy, 
tuje. Pracu\my tak przy warszta.tach, by swo- byśmy precz odrzucili nawy1d z czasów sa· 
im entuzlazmem pociągnąć całą z,ologę. W nacYlnych i okupacJi. Gdy zrobImy to, zmte
tym sensie rozumiem Jednolity front. Będzla· ni się stosunek do pracy całej załogI. By spra 
my mieli taki dom, jaki sobie zbudujemy". wy produkcyjne nale'życte omówić, powinnfś-

Tow. Rp, najmłodszy "Z dyskutantów wy. my tCI!kZe wspólnie zbierać nasze koła od· 
kazał swoim krótkim przemówieniem, że do: dz!ało.we. Zacznijmy pracować wspólnie co
skonale pojął istotę jednolitego frontu, t:ze dzten, a nie od ś",ięta". 

Magazyny zaopatrzeniowe badać będą za
razem we własnym zakresie j~1'-ość otrzymy
wanych tkanin. 

Reorganizacja zaopatrzenia przemysłu kon
fekcyjnego spowoduje niewątpli~ie jego u· 
sprawnienie_, _Niezależnie od tego przyczyni 
się ona do zmniejszenia aparatu urzędniczego . 

próbuje wyciqgnqć praktyczne wnioskI. "Je., WIelu mówców zaoierało jeszcze głos \'{ 
dnolity fron1 w naszej sytuacji obecnej ma Clyskusji. Mówił toW. Bł<lszczyk, sekretarz PPS, 
jako jedno li: naczelnych Z'adali, stać się od. ,tow. Wojciecliowski, Miłaszewskt i innt. Pny- Scentralizowanie zaopatrzenia umożliwi 
skocznią do realizacji trzyletniego plonu. ·jęta jednomyślnie rezoluc)<l jest konkre~nym także upłynnienie remanentów towarowych, 
. P,rzede wszystkim my,. p,epelowey i pepe· wyrazem wszyst~ich poruszonyc. h spraw oraz I znajdujących się dotychczas w poszczegól-

sowcy, musimy radyJcalnie zmienić nasz sto· wytycznych dalszej pracy, ' . , nych fabrykach, co z kolei przyczyni się do 
:,s~~ek do. .. pracy. Należy myśleć o pracy ka- ' . . '~l1- B. Beolus w~rostu ich rentowności. 

Zjazd przemysłowy w Szczecin-e 
;:,.; Bilans osiągnięć i plany przyszłości Ziem Odzyskanych 

Cały przemysł polski, a przede wszystkim przód wybiegającej koncepcji zagoSPodarowa-/ szego głównego portu węglowego 1 głównego 
przemysł Ziem Odzyskanych stoją już pod zna nia tych ziem l ostatecznego związania ich z ośrodka tranzytowego w kierunku na Czecho-
kiem zbliżającego się Zjazdu Przemy~owego Ziemiami Dawnymi w jedną cwość. słowację, Węgry i RumunIę. 

w Szczecinie. Konieczność harmonijnego li planowanego Jego zaś zaplecze - Pomorze Zachodnie, a 
Zjazd, jak wiadomo, rozpocznie się dnia 7 rozwoju całej naszej gospodarki, koniei:żność w pewnym stopniu również okręg mazurski 

września i trwać będzie trzy dni. wzajemnego uzupełniania się różnych okrę- powinny się stać bazą zaopatrzeniową dla 
W zakrojonej na olbrzymią skalę imprezie gów przemysłowych d rolniczych Polski Współ przemysłu polskiego. 

gospodarczej wezmą udział liczni uczestnicy, czesnej - to zadanie przekraczające ramy Te rolnicze okręgi, w myśl przewidywaii., 
rekrutujący się przede wszystkim sIió"'~ód per- planu trzyletniego, · to problem obliczony na powinny się stać VI pierwszym rzędzie dostaw 
sonelu)dei'owniczego, rad zakładowych i ak- długie lata. cą lnu i konopii dla przemysłu włókiennicze· 
tywu gospodarczego Zie~ Odzyskanych. Tym niemniej czynniki kierujące naszej go oraz dostawcą nasion oleistych 1 innych 

Zjazd, odbywać się będzie pod hasłem zer- gospodarki uznały, że nadszedł już odpowie- roślin przemysłowych, 

wania z dorywczością, z metodami improwiza- dni moment i że można już formułować zada· Są to, oczywiście, tylko niektóre spośród 
cji i prowizaryczności i przejścia do d/ugody- nia, stojące przed nami w tej materii. licznych problemów, które rozpatrywane będą 

. I dlatego nie jest przypadkiem, że Zjazd '" . . 
slansowego .planowan~a. gospo~ar~z~go. I Przemysłowy odbywać się będzie w Szczeci- ~a ZJezdzle Przemysłow!~ w.. Szcze.clme, ale 

Utrwalenie palskoscl na ZIemIach Odzys- uje. Szczecin _ stolica Pomorza Zachodnie- l one wystarczą, by naswIetlIc dOnIosłe 2na-
[(Onych wymaga przemyślanej i daleko na- go, predysCynowany jest do odegrania roll na- czenie tej imprezy, L. 
I II IJI'l l l l l l l ll<'I illl l l l l l l ' III'I I I I II I ' I . M'j; ;llI l lI l l' l l' I IIM I, 1 1' 1 11 1 11 1 , 1 11 11'11 1 1 11 1 1 .1 1 1 1 1 1 1 ,1 1 1 11 1 11 11 1 1 1 1 1 11 1 11 1 1' 1 11 1 11 1 1I 1 11 1 1I 1 1I 1 1I 1 1I 1nI 1I 1 1I 1 1I 1 1I 1 1I 1 1I 1 1I 1 1I1 1I1I 1~ 11 "II 11 1 1I 1 1I 1 1I 1 1I 1 1I 1 1I 1 1I1 1I I Il I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II IJ, II, I II IJIIJI II IIII II I I' I II III I II I II I 11 1 1 1 1 1 1' 1 1' 1 ' 1 111. 1 1 11 1 '1 1 , 1 1' 1 1 1,11 11 1 1 1 " 1 1 11 11 1 1 ' 1 1 11 1 11111II 

., T!r' . .. 1 ,"'" '-:- _::..:..'r, .~. ~~~~. i -

InterpelaCje naszgch Czgte'nikóUJ 

K S n-e szanuje ludzki,ego czas 
dy. Zespołowa praca daje dopiero najlepJ:ze 
wynUci. Zespołową pracą może i musi pokIe
rować naj świadom sza część załogi, a więc je 

Szanowna ReClokcjol 

~a postoju PKS przy ul. Zw!r1~f Nr 7 pcmu
wielki nieporządek. Sprzedaż biletów roz-

biletu odclioClzi od niej po prostu zmaltreto- niej, lub też uruchomić więcej okienek kaso. 
wany t mokry od potu. Panuje tu wszechwłc:d 

nIe prawo: "kto sIlniejszy, ten pierwszy", wiąc 
ten, co nie ma dość silnych łokc:1 (kobiety i 

dzied) odchodzi częstokroć z niczym po kf1· 
kugodzinnym czekaniu. 

wych, ewentualnie zezwolić na wykupywanie 

btletów podczas samej jazay. 
obie organizacje PPR i PPS". ' 

Od jutra zaczynamy - realizować jedno
lity front przy warszta!ach - mówi tow. MaIk 
- sekretarz PPS Wimy. - 30 procent pracu' 
jących Wimy stanowimy, my, peperow.cy i pe 
pesowcy. Palnlet~jmy, ze pozostałe 70 pro-

poczyna stę dopiero na pół godzIny prz c: d o
dejściem autobusu, ! to tylko przy dwóch o
kienkach. Ponieważ w tym samym czasie od_ 
chodzą autobusy ~.: różnych kierunkach, ścisk 
przy kasie 'jest takt, że iOZCZęŚl!wy postaaa<:z 

Czy nie moż'Jla by uaogoanić sprzeCla'ż'y ol 

letów? Można by sprzedaż ro,,"?oczqć wcześ· 

Czas ludzi pracy jest przecie~ Clrogi l :nie 
należy zmuszać wszystkich, aby ·go bezu~y. 

tecznie traciU przy kasie PKS, 
Stała c:l:ylelnlczka "Glosu BoliClblttt.z~:)i. --



'" 
'i 

r k 'ch iedz? Itr 

DaPl k 'w ni m<x nau~ i w A n.glii - Tra ic:tn~ kUlki ~akłoman i propagandy 
Żałoen'l ob621 ondf)l' Qwskiej - Mh')d2i~i oS1.ukona 

." 1 sI ich C"IO' n1l'./!.J. Kt'rc~C! ~1!!! . katriV\'l I Mó\':tł On trlkZG ,., "twnr~"nJ'J Ut1IW'!fl! 'ilu 
dn!c;m l'z~!""qi .,nls'('lrz~łE'd any ". A!~ fjf?" i '1' ('\ (>11" J tu nnpo''lleclzinl mu tll'm wybu 
role, ;(1 , BUrlI! ri ~zC<:(l:i,li\,'i , \"łllmr.mt ."1 J:tttv. d:o;n'I liml!\t"'i'" i OWI3C-!c 1'1 Inl( m('l'\nCł mówie 

1:'1 .... '"!łCłl~q ~1i,.,o ~d~klN<:'1 propClgt'lnrl "",1(, i' O tlIli'" t8.yt"C"~ IN t((klch WOl"llk"eh?" -- W0. 
!:1 !lt'I. ktĆ'rzy ~·',I"kc:rlC\, o&Okcrlo:. 5t1ml 1'11 l!'fli lIlucl;!'ncl 

r:td" rd., "'1 ('1 c! "lrno. ~zy r b/)1J1iO~1 lao ykl si 
• .,~(hct. e"y .-\1'1 7"'loZlr\\ pr"y!.l'! Wf~SI((',le 
~~t\ei(>i ker' dy • Iych lU';~l l'ńcmwl Inn~1 

pw.:v· - Ir.\k lrz"i, : ~yl'l ~t", t.dwokl'lla. ot!
t ":"71 ~I'I. 

AJ U,tlNlt1 ,I 7MNIE.I~Z 
, tONC'A 

SilĘ PROM!I!, 

W z;k()l~ hJgIl'ny I Olpdyryny trnpikl\)J1e. 

\J·'.NZ'"" no er> t ):In " . I Itr~~ IVm nu:;(\, lt m pOł""V1Ct \cl"lmle!rt I'>'y' 
PKPR_ - (, J'''',,;~~n'/m ll:i",rr-rhO'T'1 m"Wl(' , 'Y1'i).;("f '. llr~"n\\ !atm<'ll1ll'!rin 7,wJ"da!lc r>11/1 

r'~,~ "".'OC!? ;:wc;;" f1M vch cl., 1"'1 o,q""!'.i'/:C!Ci i' / ili"dr.wnn ,.,~ń" i 1'\'","'k1n, tl> ('I ,,\llrli.,d\ '-" 

Slvd"ncl n1::1jn ,~r1t\r.: p61$( dCl kop.a!'" 

W Lond ni~ przepl'OW1'\ct7/1M w ostatnie\! ::lil-
8!\rh rln~wiadr'lenia, ktlllp w, kazal , 1.1' wkl<l.r'l 
'k~ 7 ripmkiej ply!k( I\lurIl'olOwej, w'łoiona 
hełm, lłzywllny w Qtrllfm'1] tropi\cl\łnyrh, !"d' 
ct7iAI W~ wyd.'!.!nl!' 11'1 ,mnlels7.~ I" ,liv prtl· 

T'lk mieni . IOMC'l11 yrh TempPTlllll r~ wpwnatn 
h Im\l wvl,,~onel'l() rlli1l11lnluM, h\rł~ 1.1lW\7e 

,.hC'::'l Q',,) A "<Jr.. lii1~7A' <'Ó '''J, klÓrĄ w . IWRrZ/lł~ ~Ip, ~ h .Imle 
S\'Irtl1"1r.l1 pr>!!'lr.y "lit <:1\'(1\110 ~rI"llt , ltroj\!. 1 nl)lyrhC1..M l1lyw~n"ml w~t/ldkaml. 

~ .. pc!~I<1 1-:r;rpm, r zV:;Jn'lI,I,l'\i~ J rMtl:lCZ"" 'I 11' I b j , ob -h 
. . • m o: co m V~,.. n g. CIPO rr" U" n, '" , cy" 13C"-'~HI~ k'l}-ly ('1~rr>ti"k PlI'l' '01) to ~,<;r'""h'l . ~ 

, . 'H .. ~llnych al .. nbr:yel\ t'lbl'\!nlkl)w, ,,"~uk!l!r!1' Jur.br, pOC1rr.;~(\ yrh v ()~!·!t';C~"'''1 IOZl',,"'\', . 
lurl:! b"'". julr.,.. NI", m~ 'acy. rlie ma 7C1rDO' "r"ey" - Mwicr~lczVI p.~ wnrl.niczocy kMI1;' 

kA",. Ilie ma r::hw!li jof'ni"'j 7-'\;ch., 1")' 1::f1 gorg~" r-itl . .To ~I'lmo rlOlyczy l P'!I1"''' - l:"lfTócl! ~; .. 
ni!;: mo 'la d '~!n,j pol~k'r-:a" .111 ... ho.. .. I rin knm!!"\cl'ln'q - Po' 'Ikc 1 ObÓ2 pętl:.li .. r.H-

Wj"hl 'J ,Heli cjolf.lrl ,,\ wl. ~d I l Intdlll \I~ Nil "Rs~.dzi,. tyCh rfll~wieclcz~ń rlnwlldzlwn 
"lwtr"'11ely w !lC)lsC:l;: l.łl\I~lq· locv Im,t".IHO> woj. k ~nqll!ł5klch w Afr 'C~ wprowdctziło dl~ 
wl~ wyklfldtrjq. r.",t~Jrttcyl"\ "dYR~ItCJI'1!~" ohl. ktlku oddziaM.w tAcjOńC1wllnych w p~sr'rn', 

no""" hplmy z aluminif1wymi wklarf"aml, Het
el!ylJ k~ mrnltł .)1iI n"'wIPlby II kr.all!, ~h! "'fok I1lV tt wvkdulły 1.llakoOlltp MI!!ly J nip.b~w::r!1 

WtTĄc! r>'rndkó"" P!i:P wyr :ni ... =tt" ,t'" i lrwldo YC!DV, 
\'11'1 p't~"'i""'ll", ~ię f;'l)fCl"- I\mdll~l. 1.lln21" WI'I1' [,\\dJ'! h I: wpr<H"l\d~nnf' WP w~7ys.tk.ich o.d· 
{.r.t!fl. eh.r1q ',vr6t:it I w1ńr.q cł('l II:tOI I \. r!o:!Ąlach knloni~lny('h U .. I.~lono I'owmet. F' 

1" M"J.I~KI . I ~ lttmJrduJn mMM hl'}rt~i~ uż"r rio bI\Takl'''' !!'1m tiepr"~li ! b~zn<"ld?i",jnn:icf mi!\!!J\lw';có,·! i TVlk, ,,,, v. t" praca l ż ni j~~1 11'11 n 
le ~J'1' II lł,,1\ Sh\~ .. !!tl' C"ntt ... Pr".eti k!1ku :t~ II IIIł 'tli Uli _ 1111 'tli 1111 _ "II 

~1,..t!" JerJ' l"yll I,., mlt'Cłz\ ~Clpn! ftcv. l" .. I"i I n ... oąl .§Zt. ~ę ... 'łłł} 
'1~·ia!"J .".;p. ,,,,ł"ll't1~ p:łłv, ",r ~'\~,fcie.ot.,n"(\. v-.' przv li Ja mA I 

lu',.. ... 
e!)l ~6 Wet r.;~ ·li ,., Pl)l~lc . Prz!!r1NC'tli 11I1U\:" 

nO!71ldli '11'1,,,',,,,,,,1""\,, nv 1Mr,>.1C'~vl'- rl'ld 'fil 
bru. t!?m. N"·,wic1dnm. "r, ~ Ą.llqliq l Franci>": 
Zh· !o~ i nON""'::" (l11r:1,,! • ..,..,.1{! t P "Hl ng CTl'I. 
dv ~t:I. ~!1'd~i1y feh rl("l t .. qr I')bozu. 

TI1I<)~7knńrv nhl'lłl\ t('\ ~hld~lH:1. J"~I w~t.;n 

• ;." w,olu Icrktl"h. kI!'>'",! hvli \!1 ltnl",,"av'''' 
I,.~c!'i zo;l"d vl!1' iqd~M rO\( 1)1\;'0 !e~\ ~\ d f!! llt 6 ',". 
(:'<'''\'1'' \'Irr:r\<!)\" do MVl"''''l''ll1 lr'lk lub ''''I''T''~ 
~'111{11 "Ii~~ S" '/lnr chFlr'icy. kl6f~Y p(\ 1"1).:11 

2111.;t6'" nlT7. 'mnlib tV!"]y roogł~lr6 ' , !"T m,~ 

dvcy. klórych Iylkn eq7orn(na do:ielq od Iy. 
lulu l~korsa i pTC1wa proktykowanfo. 

Poprzyje,;'dżoli z :ó7nyc'h frontów, z ró 7 • 

lJven paJls tw w końcu t'bleqle"o roku. 

r 
od :;t_~ 

f ~ I Y I 
Gary Cooper i Tyron, Power odważn Cl bron, 

,~ cwlo\\ '.'ch mi j$r ch t'l ,,"l~IMI li, "d~l"kolrlf1(yrh l<l'ln!\t>kwlmcll" rnzblla,i lę o 
,t ." I\ktt~r6w film(lw ch Hollvwnnd 111" I~i\ll !oolldllrn('1~( _ .. I\rly~lów f!lmow .. dl I Ich pnrm' 
~l (/11'01 </ -nnl 0\ IUzdfl.rzv: (lor\ ,n(lpN i 7'". InrrW ,<i ć nn rnl m ~v.·IE'('If'1. 

Innf'1 Pow"". ZalO'lui4r~ "le nb~rni" "lnlt11 rw' (lal',' Coop"r hyl INln ' m 'linl'~ł.nil.:r\w 
'('\1\\ lIrtv, \f111' (~k.r6nu kll11'\\~!i\, 'V1,nl\{'IOr.~ I'{ lIk C1 •• nlno elltszpAnii, 7/\ TO chCieli mu ju't 
dli! zwa!c7t'nin wplywów kf1muni~tyc7ny, h w dawnł~j "otlwct7ięClyĆ" ~i prokuralorly rlt: .• 
li 'A, w slO,lInkll do tyrh d v,:kh gwialdn"i}w npr~lt1 Fr"nco. Ost6tnlo ooppr wyslt)powćtlllt\ 
mlł k(\nklplnp ZtII"'llty. Tu j1lŻ nie rhonzi O !l" wil'ru IV PilarielJii, "-IÓI'Y odhywał ~lEl w T,Wi(\7' 

dzilll w filmi\' Dolerzoynl czv nawet prnla' ku ~?I{\ntli\rl1 liJaopllij KI, i Fedf'titcjl Knmtlni
d7.leckim - ci dw~! t\rlyści olwilrcie prl\ ."I~· .lvC'zncj, 6 Wil'Cll tym 'gromadziło 51~ poued 
jll się do swych poglądów i n\",\ywnie 1I{71';,1· 90 t\'~ię('y II ób 
niC'711 w dzlal~lności koml1l1islow 6m('lyk,ll' "B '(; kOlllunistą - o4wiadczyl Coop"r __ 
. ~ Ich. jc:'t w tl7i~;pj'zYch n'lsach na jwip.h zyrn lF:l-

RP.~"l i[)ni~(' 1 1 "{lllll'ii. rh)rjl o 1(1~y ~,II'J ~I,{ IV" m. Gdyhv (dly wlet lIi\l"iI"lie UNO-

Idlu ''''nli • Ir~l't, l ohl1runirm ,)iplnIJla 'hl'h I- mil1ł rI\'1l1 IPSI('~IOY, my - k[)mllni~r.i. nie 7,nll' 
w~nip. Iv,h dwnrh ~I.lnrllw. P1l1~~ hPRrs.f1W'/ kl7.łł)y '!ę ani jeden C'7.ł""lek .. który o~mi"I,tby 
. \..0 rlwa żoł'ri i szkillujP ith, elE' n.a w'.]('pl się powlrdlIN', 7.P komllnl~n tl wroqąml po
nie może sohip p07wolic·:. .y~7elhip I.l\mil1f'y koj" i luc'l7kości. Ten, kto chce co' mówit o 

1;11'1,111111111
'
''''111'''''11'1,111 ,1111''''1''1' '111''11'11111 ·lllll..:.1.II\il.IIII-I I"'II;II""I 'I·I-IIII III' ·II ' .11 

Zwabiło ich perspaktywa atudliów w An
'l1f1, obietnice olicł?róv.· andarsowsklch, kIt>. 
rzy w imieniu ,,'''o<l~(1'' I .,prez,roento" slwie! 
('[,,1711, je ongielskte unh" reytety c2'Elkalq :JoO 

nlch. Pl7yj9chal! i prawde pI)7.nal! dopi~To na 
~{"b("u 8 vl! w~l;ęrlzi~. " Edynburgu 1 GI;:;s· 
0('1"-". ~ Li '('TPOI11 i McrMdostrr.e, w T.ondyni~ 
! H,·ll ... wA~adzi . Sk1a,'ali podania, pro~iJi. 
dC'mrrqali Bte. l ... :r.o:rledwle kllk\ldzluięciu dn-

*., CI ~lę na !lłudlo. Res~ta musie: fl pojechać I Z b d· 
:l;b:,b1'\ 7.1l •• R06zta - lo ~YłO p()WY~el :tOOIl 0_ r O n I e 

"'0 -Nln~Ml", llls7ta ZY1G przewaznie w "Po· n Tamizą 
l i~h. Słuclenls Centre": Ich. sny o studTach ~ie Wzrost nrzeslępczości 
<I.;l"nczyly. Nfł analelsklch unlwersytetach ,.. w Londynie 
ml"I"1: d10 nich ntp ma. VvpolH!1 r<\portn Sit rl.1I1'oIOrt SCf1tta, "omi- \mięMy \4 a 2(1'slym Tokipm iyc\a.), któn;y 

R'n ~dClTZyło ~iE) 1m przeżyć kilko: chwil "hu Sdr~H pcl;"ji jondyńs',:c.', ilnść 'Mholslw. nalp7.~ rio h~nrl i sZi\if'k q~nqstprów. 
W Lonrlynle aresztowano VI ciaCJlI rO~11 

rM1TU". Komendant polski. dygnilctnYlla. km. napadow ril.hunkowych i i"nych pnf'stępslw :l.4S2 dl:i<>r'i poniżej l:ł lill, klóre rlopuśriły 
czowo d "j";,iący sie 7.1udnej wlad7.Y obn7,o- wzro~ła znilC7.nle w okrp~ip powojpnnym w się p(\ważniPj"z\,ch w ,k rorzpń przeciwko prd 
,. i. wygłaszał plz9mówiento na;yolujqoe d" Lona 'nie i innych mia~l.a('h vViell.iej Bry ta- Wll. 

v"ytrwonia, do cierpliwości. do ofiar w Imie ... nii. W llmip p0pdniono w lfl411 rokll 127.796 
(,ic.zy~ny. Z sotek liS! rozlegały ,tę ii'onicznq PrZP,1ep~lw~ pnpeloiilnf' "il W wi('l~if1j przeslep"ł'w, er> wyhosi 16 na Iysiąr mlPS7.-
uwagi. kt6rych "dygnitarz" starał się nie mier;r.e przez dp7erfprów, ł(l.óryrh Iirzhil siQqa kańców, przcrł wojoą IHZ!'l jęlnv stosunek len 
~ yszeć , 20.000. Z 11'90 9 proc t,., elempnl 7.hrnclnirzy wyrażal się tO nn 1.000 mieszklłr1(ów. 

Iti ItII 1111 lill ilU 1111 1111 I" 

m 11 
wych przekonali 1. 

~ 
kortllltllfmJlJ, nłltsl na~",q Irleę "ornat", _.-~ "'"ł 

W ó trych slnwl\ch Mplt')tnow/!ł 'lnanv !I 
ty. tli pl'llitykę r7.!\nz"l .vrh sfpr, kt6r z gruntu 
f~ł5't.ywip pl'1.:pdSltł wit! j'l ~połl'r~eń,twu, (O I'% L 
groin tlll\ poko ju, II CI') i I.. to sto' na leg' 
btrćl1y. Ogromne hO~~CIWIt, ,hlótyml dy~oo
nu je A m"ryka, powinny by c1o;;tęPM dla 
państw, znlszrzonych prz~z i/ls'l'{zm. COl'lp!'> , 
nClpl,lnowtll USlc1Wy ant robotniczo, 117.\rWrlnit' 
flll"" policję gałów lzt\wiąlych podczas it~!\.1-
\..ów itd. 

Aldywn)'m dliillat7em komuoistyn:nvm jes '. 
taki.e inny popularn ' i hllTd70 "l..asowy" ITly' 

Id, Tyron~ POWp! .Je"t on członkif'm ~p.kq i 
"Engels" limeryk dJlsł Ipj PH lIii Kllmunls , VC?
nej. Owiewa go 816W8 bohalerskipgo lotnikII . 
gdv;~ poctrl8s wojny byt kllpilanpm lolnirlw~ 

USA. Otrzymal on ~zE'req wy~okirh orłZ/l i 
C7eó za kampanię nad Pacyfikiem. T 'ront" 1"'1 
weT posiada tiłkie wysok.ie odznanE'nirl :'l;:}" 
sjowiaIiskie za udzial w walce pF\rlyzrlnrkj~J \\ 
Jugo .. lawii. 

Na kOn'llE' ie koml1ni~lyc'/nym w C~n~,'" 
Cily. I..lóry'się odbył w lutym hr.. Tvrol1(> Pc
wer pr7ewodnit7Y! obrad m. W wywillrłzJoO 
udzielonym przezeń WÓWC7i!~ priłsip n .• '1' arf 
C7vt on, iż jest kOml1ni~tą głębokn prze:-rmć 
T\ m (l s\t\S'l.l)O 'ci swych l'og'ądów \ \rlPdln\r 
"Zo~l.alem nim - slwiE'rdził artysta - I",.n;" 
WilŻ d.,s7edlem do wnioskn, ie tylko In ritrlO'! 
pmwadz/ do zbl/clowonin .~\,I'iotn no nowych 
podstmvnch i !>ozwoli stworzyć nm"e, SZl-?",~
l/we spoler7eńslwo". 

Mimo, ii komisja wyZl1arzonil pr7.E''l Tr; 
mana. ma lak barrlzo nbrią7djąrp obu al l ,tntV 
materiały, nie odważa się ona wysląpic pru'-
riw nim, " 

chów. DII!'ila \!;o w~ciekł{)~ć n<1 sama I . liacky widział. CZY to L' Iltr?Cl ł e-ś 
31 mrśl tez{) nikczemnf>;!o Cl~,rnu- Aż łzy tego, zu'brawca. który go rozstrzelaP 

staw8ły mu \A' nc?,~ch. gdy m~,,~lal o wIn - Tak. to ja! 
skich bandvtach. Zemsha w posta<:i st'ra - Pomyśleć tyl1w' Roz,stnelac , D,O-
conego p1'7ez nie"'o pn.kig'OWCil wyda- w'j~tl'Z'l1 ratnjącetro sie na sP1lł~dlochro;l:~ 
w<l.ła mu sio Z~ mała. R~'!a niczym w po To Po p·rostu r,rzechodlzi ludzkIe pOleCIć . 
równaniu l tl'a;;(una ~miE'rcia kolegi. COnStilnce był obllrzony ies:cre bar
Żałowlłl. ie nie wid'7i::tt o"tatnic-h chwil dzied od Quel1a. KJ<lł siarCZYŚCIe. 
strąco.~e(!o prze7. 11!l'1!(l \\'tn~k.ie·go lot- jak zgim'.ł ł-Teal'sy? zap~·ta~ 
nika. 1óg~bv sie przvm\llmniei na,,"vóć Qu-el1, -- Hea1l'sy! Jak;!;€ eskadra teraz 
wi.c1o'kiell1 ie,g(l śmiel·cl·. - GId:v1w hył obddzie się beoz niego? . 
hllżej mnie. \\ .sfl dz.ilib:vm mu kule w p]e- - Os,wzyła gO caRł chmara. Zdręhvla 
cv! -- zacj,skał bieleiące \\'ar~i Qu·ell. łem. s:-dv :zobac'Zyłem te scene. Ale me 
-L<"dował ostatni. Bolesne sku'fele ści- nie magotem na to poradzić, /1:dyż bvl! 

Kiedy eskarlra znajdow'ała sie (Ia:q EJ- Wtym zobaczył przeszło d\\ ad-z:iescia .. kały mu Ż0ładek. Osi::tb~Ii~' ,,~<szedi n,ac! nami - O'dpowiedział Tap. 
balsanem Quell nagle poczuł sie niedob- pościgowców afakujący'c·h jedne·go ~Ia" k>abin~'. Cłt\\'ip..i~,c 'ie>. r1ofl(nal stlOOą 211"- _ T-o ja zawi'nHem. chłooc~, Trzeba 
rze: zabolał gO brzuch. zaCizęło go nu- diatora". Po,ś'pie'szył na po·moc. LeCI?, już m.i .. Redl!;er i \iViliaml'l. znajmnni tech- było podnieść. ię odraZlI "':vżej _ rzekł 
dzić. Paczul' za\\'j'oty głowy. Samoj'oty bylo zapoźno... nlc~. p{)dbiezli d'(1 nif>go. łiacky. 
krążyły nad obł'okami na wy'sokości 12 Z angiel~kiego .samolotu s1,)uścił się na _ CZ~7 Pan ranny. mi , ter Quel!') -:- W'Szak uorzedza1e . na~ o nJe&l}O-
tySj'c:CY stóp. liach u·przedzał. ze praw- s'padochoronie !-otnik. I tu Quell l!6rzał troskJiw'ie 7.apytał Rectger. dZlankach. sta,ry! - POCIeszył go Qu~IL 
do'pod{)bnie spotka ich szere,g nieS>podz,ia c·oś s'tra,sz'l1ego. Jeden z "KR - 42" z:b!.l --Nie. Tylk(l bah okropn·.e brz,uch, - TIu tr-a.'CIlLśmy? 
nek, ale Q~lelL Inimo to. był bard,zo z,dzi żył sie do spadaJa.ce~o na ziemię lotni- Aia "-ant - () ke~-! - ~rrqclł('m d\Ą'óch. Moż" b3'Ć nawet... 
Włom'. gdy zObaC7.Ji! na horyzlon<C'ie zbli ka i \ YPUŚClł, celujac do nie,go. dhgfł - To d'óek'i Bngll. Byliśmy prawie trzech _ o<d'powiecJIział Quell. 
z:JJ8ca sie do nich \\'lejk,a eskadrę. nie~ ~erię z CKM-u ... Anglik hezwład'na 111fh'!'8, oew:Ji. ~e pan tym razem nie wrÓci, - _ To znaczy: w''lzY:fkiego razem 6! 
przyjacielskich "KR - 42". Włosi zatd- runął . na ziemię. D01J.':enLlał l~edger. T \VS7yst'kO _ p(1ścilZ'owce. -.:. uśmiech-
c'zali wielkie po'łkole. trzYlna','" ." je 'la Q 11 t 'I' ł ., k t (1 D J ') A kt h . 

• 1'\, uoe za rz.8S sl'e ca tla \\'100 eg, -:. ,?praw y. o z 11 ,'H;Z~'C' .. }le tlął sie rlacky. _ W sztabie będa' za-wysokości l1.(YJO ~tcip. Mieli niewc,toli- co ie przed sekundą dlziało. Przeci.ei \\'j'ÓC1!.~ . . •. chwyceni, ~dy o tym za k,omunikuie. 
wie prze wagę, O'd'. "t"'_ zna',' do\"ali si" rl_·ld t zbrod l' t P t k b ,I \~ t J-( P d ł 

,"' 'J'Y , o· n a. o ·os e'pe' IV rew W''S lC,- . - liJS er , ear~~ .. eWI1I.f pa,n \VI z~a _ no diabl l tv s t:łbem! C ego 
nimi. kim przepisom elementarnym "ohy · ~~k s'paqał n~ .Z'lemle cały ,:v p~or11le- 'eszC7'" , ~'łllc1" m

j 
zs') _ ,z h 

- Ścieśn; 'iul'e~i!·- krzyknąl Hac- Roz~ol'ączkowal1ym "'zl'O'kiem ~'odół tlIach. NIe "'{'OCJ! tej m'ster Rl'~h:ł"d.so;'l J_" moga z, ac ~( n~. , :v~ bu~ 
k,.' do mikrofollu. I(R ')" I . t 1-::1' h'l \"1"." 'II . ,. ną! Ta'p. - A co hEGZle. kIedy tu zJa\Vlą 

oczyma za" - -t:", {tory rOlB rze- --o ~lC a/'\:Sona ." ~Sl r01zstrze<a.h w się ci bandvcl iemcv.' Ładrll'e bę,d' 7.I' • 
Kiedv ,A2' z3cz"lv S1e ztJliżac. An;;Ji- la! spadocilroniarza w PO w i e ,t r'zl! . I na- pO\Vletf71\. RIl,to\"al Sl'" z płonace.2'o <;u- mv w' I da'j'l" . , ~ 

C" p'odnieślI ~if: na \\ iększ.a \vy_okoSć. gIt: żnalazl ~o w oobliżlI. ,ll'z..:lal jali o- '1Iolotu na "'padochrol'IP _ rzekI Quel!. . . g ą . 
\Vlpadki roz2'rywal~1 się błyskawicznie PE't:'lnv le-c'L1/c wprost na wro·ga, Atako- 7111)ra\', C"! Be.tie! Kanaiie! _ : a- . ~uel1 p,opatrn,ł na Stwarta. COllstance 
Nagje Quel! poczul musniecie skrzydeł wal go zew, ząd, nie myśląc wcale o so- kl'a,ł Recl'ger. l Fmna. \Ą~szY'stko co zostało PO całej 
Włoskiego po~c jQ;l) \vca. Jeo;o .,G'lacliato'l''' bie ... Na!!l~ wścieldość jego zamielllia _ Tak, tak _ jak 'v orJ'l'f'twi!'!n'\f. pa oaczce Teraz 76 st,arY'Ch Ko!e~'ów został 
c.i się zatrzą·'lt i ril'otem nad Je,go głową się \V lod,u\Vy. pełny zawzięto~ci s'pokój trząc przed siehie. no\viedział Q'I.!I; tyJ.ko rIacky_ Tap l sarn Quell. Hears~v 
za wi:-tah kule. Z trlt·dem. bly kawie/.- - zobaczyl, jak WIoch, cały w plnmie- ~kjel'owal się do autobusu, gdzie już '<o Z~I~la'ł.:. Rlcb'ardson te·ż. Bre .er?- ~ów-
nym ruchpll! '\ 'ncll\'na ! :-amolot i zoba- niach. slpada na ziemie. Jedzy, czekali na nIego. mez n.lema. Ech. nawet myslec SIę o 
czył "'łoelI ;' tli? przed soba, na odle'~lo ·,KtóŻ to zgin)l! z nas~~'ch?" - zastrl- - M:vś)pl'i<nrr . że jlle po tobie _ 00' tym 111e chce. . 
śd Jakichś 40 me'!rÓ~-. Był otoczony 'ze- nawiał się przez cały Cla~ Quell. - Ko- "-ita! $;'\1 Tap. Hady Pojp.·chał do sztabu- a reszta 
wsz:a,d przez WJ'ogów. Syt·uacj.a była 110 gaż ro rOzg't'rlClano w ten bestialski spo - Je~lcze .iak,os ży,ie. \J idl.z1eliście. ('o s~ierowala się do hotelu. Quell predko 
CIlO nie cieka \: a· Zrobil ryzyko '-'ne .,sal sub? W ogniu \valki nIe mógł się zorien I się ..-:la10 l Richardsanem ? _ zapYt'i3ł SIę Ptzebrał i pośPle'sżYl 00 S2'PItala, 
to mortale" i zllaj:nł si'" nad Wł·o chan;i. Dować CZYI "Gladiator" Dadł ofiara ',.'.11,)- 011011 (D. C. 11.) 



'Drogi 
T t l a Roczn' a eformy Rolnej 

I • • k I I ~ i Dożynki 
P W eennl nla U ury tnntr' n J Dni" lĄ hm ,.,rth lo ~i 'sali s.ont~'encl'l I ~ ~1 f) "'l ''''''i''\''. ZWią/hll SamopomN'y (,:hor~k :t:' J 

. -uu ' ~~~~~g':i ~:~~~~~"~~1:t>~1l1~t~t~ut.I~;~110~~e~:1~: 
'. _. e r ID y d v k .. j ę4 "\1V t e J -.:o p r ~ i e wiC'ipl! Z.,I'ł~k" SlImnnomo v \'hlopski9i, 
_' . ~ 3 lÓdz).. !ej 0.1 .7.7.. 'Jrq-lIni~a( li r'!ill·l.y invth, 

Nil matq1t11> ił' 'V1i\'iftdu J 1\t't'l'l I-.tunĄ-l r'f> ~i~ drOQi, " mIA"O iCI : \\O/II\"I",n 'lc1i!' slngi kon'llln:t1nł>l, In nip ii'~l IIni Iludl"', 1\ mł"rł,ie7.l)wy h I lIr1ędu W'Jlewl'ldzkieo n 
kow c em I I·t·" I' •. ~ rlpn"ll \Im "osil'r1~E"'1.lu h.omil~jl1 ZCl-

-alitor poclkre lit ą~rwenl " ..... d.AMM .. ń I a~rl' t lIiętd70nv zostAI pl flllI't1m tHO(7ystości t ()('''r.-
'._ z . ' .. !RI1'''\Cl ".orcQO popu Mnv ,1'\1 tPtłttów alho st M •• 'n;p . fllłHh''7.\l tealralll€9 0 • zb)·t UCI')LI1\ I" wp',:· (' kilJ,., .1 lyrh 11i1 r!\'("7 I" 
\ ~. " •. u ~ • '" "'J 0"'«"" "~L • ~wiH6.ntul ("1"9(1 w pe 1'''1 mlE'I',.e ~lnkryr,p ohshlgi ultnrłl.ll'\t!j. Jf'dl'~". IW'" \tml~\~ll\l'i - , 

(

!!lU C'llOWlekowl InSl'VlJidu tei'ltralnego, wypo- .,' I" . ' • . • . _ _' • . ._, nicy Reform\' Rolnej i s\\ie!a D<)7.ynkOW(.lllO, 
pd . j . . d J C I 'k j '" \ aat"'o' .... 1, w 1p.J'J ;;poooo. le'l.waJc' lć)tAGn n~ !'fn·pCldarn". < t,"1 zlotlJ\' ck 1>107.1" po',·.-tac ]I,t'o're odhJ"d··' ,ie, w Ln(17i dni'!. 7 wrześnią 
e 'tla "I€l Je en 7 naszyr, zvte nI 'OW, po- I " , • r. ,_. . . " a 

jUS~~ ją.c 'Zac.:::dmenie upowsz"'''hnienia kl/llu-l o.mlzeme cen nil hllety. ,ol, sze.kle Inne pn- fUlld!"?;. który pr?yrn ni SIt \\ \o d~tn;(.> nip ty!- b.r. <;zr7f'qól;"wo '\)"ls! opl'arnwenv I7rClgl'łun 
! ry tt'attolnej od ~ttony lIi'/) l 1\...o l 01' ,t)'Ct;-1 srt)dnie dr 91. jflk np .. tANUplMI p 51CZt>gól, kn nn ur! ,1I'Onlp.nld l,lIlllry le~I.l'l\ln!'i dla moczy to)\c\. R07pn<:zni1>. je zbi6rka rla Piarll 
I tej, ale tez i praklrcznej. ("Głos Rf'lbotni czy" / nych przectsl!\wwfI przez Związl~i ZawódÓw3. ~zelr!{irh ma~. 1\lp i do rr:vnlziwP'lQ llP0-llzwyrięSIWR, porzvrn zl>JHi\ni - poczty ~7tan· 

- z dni!! 12 SIerpnia br.) Wysunął on dwie I te lub mne znlzkl - to są pal!tllywy. a nIe . wszf'Lr.nil' ni~ tf'i \;\1J'1.1I'y. clt\rowf' 7wllillkl1 "l\m"pnf11My Chłop~ldEll. P T 
Za~l.ldllirzs t..westie, a mianowirie: sprawę zbyt l rddvkalne S\"I:'lriki. 'Vy l"1Iel" IJr1li)'l n~~ kwi'slil? Ilnklllt"!01\, tli p0Ut '("l n 'rh -- n!'ll"qllci!> t r.owl,\tĆ\'v. 
drog jch, niedosl~pnych pr:olwie dli\ swiata 11 f) roga tJp<'lrl~fwn""il".lli" wszy. tkirh [i>lItj()Y, jako d\ ~);I;.~")n(" i prosin1V o 1//\'t)owleclzi nR ri'\bnll\ky fabryk tóct7.kirl1 IIdMlz1\ ~ię 1\1\ ~t;, · 

. pracy biJptów teatralnych oriU; zag adnienie je. t jasna. StwoTzt'>tlie hlndlIs'. u teatr/lll'l qt!, po vy't ~(> IP.ll1dt y 1Mrów, () l'1'l.j;;7I?rS7.., nqól <110n K~ ZJN!tIO('f~nvrl1. q<'l11" h~."t~pnli' I')ii. 
·odpowledTIlf!go repertuilru dl!! szerokich mi!3. kol'l 1'010101(>(10 i T!'I'I' 'tIP!!l1)cgo pr'Łelt. P ,lń- Ctyti'lników, li1k 1 ?:aw(lrtowv~'h ludzi 1 "','I trll. ('Jd!n~ pl'1.pm('l 'I~nlt'l, 1\1(~r~y tosc Wl~c1.~i\ia 

lstolnir. praktyka wiąże ~ię w lvm 7.iikre- \ siwo. polega n.a -twor1.pnill niewiejkiego pn- Z", w?qlętiu n~ 7,blihj<i('\ Slęo.P7011 ~irn·'wy. ,zl~nrli1rÓ'w powi",ICl" 'Y I1l Związkll. 
;;1E~ z· t~orĄ, i 'ladtmi!' Upows7.€rhnl~nil\ klll- datku I !'>i!I łra In ('q{). klórvm ,,- mil1inHdl'lvl'I'l zagil tłn.i "111,1 f .. f"tlybil'r6 ją no 'P 1 ~ k III'dno-! DRls"E> punkty "'i'J1~łnj!l "'v. ttr" 1\11.'. tyrz 

. tur lI' Irillne.ł ptl inno b 'c r07""i u!\e nie tOj'lniu mI) t' hyr ohriążonv Io..tl;ny f pr/\rlllą' ~ci i tnBf.7E'nill. nil I')rąlln !nt<, li ml,.,rl7.II';,('·wych ori'll ImpIl'z' 
t~rJko le r':tYC7nie. alf' i pr "Ivcrni/>. 7 ayClri- cvrh nh' "'1It(>l i. .1.0>\".1 i rłllf'j 5i~ Ivtuł, m 00- ."lo/lUc,, · l'n\l'o!nrk i. ~PO-I.llWp 
nl@!nludo.t"pni@'>niĄtet\tru.dlftl)l\j .. '1e r ,lvrł\ .. 1 , aJ!: pqt _--__________ -=_ ..... _____ -Si_ ... __ 
ma nłl1e'ry rMwtIl.Zt\t:, tli ooz" ohnill/>nia rl'n • y m a I n e' I 
110 iJf'ty. T" t jedn!'1 strOl\. z d fl1 9 ie.j n y a 
n"l~t stwoT"t t. g~stą !\lE'l' srf'll ~wil\lhro -

!{'h. t alr w II ma to r<'!k.icl't, P('lW<;131vl"h .11-
'm 'rodo i!; 11 l'n~$ rnhol.niczvrh I prtll"ll- Ł ' . ... 15 

J~crc:h ~lNnll 'CZh\~, ni~ <a~ ~porarlvc'lnir>, Cenn k Nr 2 m~ ódZ, pbow ąl'J' a Bu 
od imprezy lio iI'UJ'!r~l':. W p\~ł'WS't. m WV~ 
'padktt 'l pomoc<\, tMtrom i htkn~rvm lMt!\! 
sz€roki\t1 rZ€S1.om poW!t)M pn.y i~t l'dń~t \ (l i 
~or(lanizn ane . poll'.c9."n~t 'fl. W druqim t6.~ 
- tWOrt-t,a ini.rjtllywlI, Jak Mjdlll~i ictt\f'a pt'
moc i opi 1\ /lrt~tvcr;"a powiot\ W j.'( bl'>/' 

posr~dTllo od .,ttt)hy &amc~o ItHl/tU i 1ow"do, 

b. 

''fen '11(/.,; lea lrI I. lfldI'n prze~7.k()lnn na
"et in~trul.tor ~wielli('owo • ti'1ilraln . 16dnf' 

probv prh11ięcill stf'niczl'If'j prllCy . wI"tlicOWI'i 
na tory ~y5f.f'ml\ly znej i prqduK t Whf'j rl1.la
łdlno ·Cl b~l zer.l!ego kOltldktu z tealtMt za .. 
wodo m - nie I:!ip~wnią o ląynitlcia rl'/I)
l'Iych rezultatów w lej mierzE', co cisin w'p l
praca tealrÓw zawodowy<:h z teatralnymi po
ł:zynaniami świetlic. 

Na podslawi!' doświtl\h;zeni~ 7. ",iąlku Ra
d1.ieckieqo wtf'my, it w półprt: 1 la opiera Się 
~ t7w. ,2C{OS't\I'O leg/w zowodoll ego nad Iq 

lub innq w;pt!icl!. S1:etostwo owe w laza się 

\V myśl Ustaw\ 1 tl,,-, , VI. Al' r. C zW l- łt'\Jl'~lll1 65-pr(1('~n'nw~ -- .~ lon ker ;;.JRO 1;1'1 )..q 1(:. 100 ,.1 011 ~n \ r'llow€ n ąa! f;'leo s1tuJ 
("l!1!.nill dro±y li 1 MVrnietnvch zy~k6"r "0- za 1 kg 1\2 zl , p('czak 10-;)lo,l?nl'1wv -- za Ino mi ~n', hl - 111 ,lon kg t':.30(\ 1. p 1 .d"'lC 
hrn('lP hluldlowym (D1. . li 'R. P. NI' 4!l. por .. 218 kq d,~fl(t ?t, 1.11 I k'Q ,,8 11. ~~''-I\ i<\ql!\M ",n- w~łnwl'l - 7~ l kQ '),,0 Z1. mie~c \"ólow@ be. 
\I dnI l~. VI. .4.7 I,) oml.l~ ~~l\llikt'wi'l Usts· pror"1l10"il - tli 100 kC) 7.ROn 7.1, ,.~ 1 ket ~n II kr" .. i 7a l I(rl "")0 7l. n'I!ę~" r(>~o\)' @-z, 
lilA. cpn\- hllrtnwl" i det!llitrn~ nil ~rl\"l,t1ł ~l. chl~h 1, tni ! IlHlki IlO-llorl'nlnll I!i -- 7.'" t ·1'11 I!lO lł, ml~S0 pl"~'~l'l.'n p ~ III l ko 'ZO( 
~flo:r. . Wt'~P. 100 kg :1.000 11 , 1(\ I j.:~l J.l 11, .-tIII h p. f!'nt\· d, kn~('i wol, ~p 'l,' l "9 '\~ >;1, ml~.'('l \\'if" 

Mąk" Ż lilia lln,pmrentcn II - ""11/\ 1111110' f 1 m.l\kl fl()-pln('(li" l n ej - 7:rl lO{) kC! ~.!1r,O. 11'1 pzowe z d01..łrltlkij (IS prnrpnt ko~('il - ClIJ I 
fi. 7.(1 100 kn J.~.10 71., C!>M dieta!tczn/\ f.t< 1 '-9 1 kg 64 7.t, bulki ROCJI 11..1 73 rlkq . 19 1'1 l kg no 1.1. Hhllh - r~ l kg. 270 ll, hl\l~ro' 

.,Q 71. m~h.t'I ' pl'ZM n RO-pro(,(,\lltl)w!I - 7łl 100 s7lu\..ę, hulki angielki 50 r1kf} - 17 7ł TR pf.ll' mi o VI 1 ~q 270 ,.1, ię-hp,.k<l wir>prz(" ,. -
"-9 6.10(\ li, 1.<\ I ką 71 \':1, IIS'1.il jr,C''lltliNlnll k. hlllk! ,'i0 gr , m ,,\.. I p~li'l1nl"j RO'pI 1ren1n- ~R I ką 216 li, hoc!.!>k be'/' knsrl liro" v _. 
perłówki! I gatllneJ.. 5S-proc~ntowR - 76 100 \ '(>j - ZH 100 kCJ .. 44071,1.6 1 h(l 60 lt, mię n 111 I kg :2fiO lł, lonina - tA l 1..(1 210 71, -ma
kg 6,210 zł, le. l kg n 7.1, ka 'ta itj("tmi"nna wolowe I gal. (ze sztuk 1\11"7I101'('h) - za 101) kc - za I \..<1 :140 71. kaszanka 7 J...a~zv tlltltt-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~- ~d1\ej - TR'I kg 100 ~1, kazanka 7 k~D' 

Z · Y d -- kIł d h II'lClmil'lI1\ej - zo l ką AO 1.ł, sale ~Cln - ?Ja a I S Z O S e· n I c l ł,n 30n 11, "cli son rZl\rny Z6 t kq ~()O 71. 
. sloninc\. w rlzona - III I kg :14.0 'tł, kiełhol~i3 

~l'!rdt'lowa - '1.8 l J..ą ~OO 71, kic!llrl~~ 7WY -

JfJo'lnokształcących od 25 _ 30 s·~. Brtu~if) b C1.UjOd - 1.6 1 ~!iI :łOO 11. tltrohiatl/l - ""1 t .c) 6 v ~nUJl r.. J:lO zł. podą<lIlf1nA - 7" l J..g :100 ,l, klllKOW 

WP w~zech~tronnei opiece n6d daną 'wietlicą Kurtllorium O\..ręgu Szlolneąo Łóc,lzklego 'KI . r lice"lnt' typu 11'l1\IE'm"t -fir. puy I, 1\, "H 
• za resie w!'>zelkich jej poc7yneń . reniez- intor01uje: Zapis, do szkół ŚJ'ed'nich ogÓIM- l. J lkeall1f' Ivpll prz loon. l, tl, 1\, V, ' 11 

ka - za l ko 160 71, ~"vnh.a qolńwlln~ - .,,, 
I '!ot 440 1.1, ~7ynk/\ ~llI't)WIt węt'łl.,)nlt ZA l kg 

.1 () r.1, ~·.·vnk~ S\HnWA ęrln'llA hp.·, J..roŚrl -
ZćI 1 \.:9 ,fin z ł. on!"lPJ.. Mitro' 'ęd/nn\ - . a 
l kg :ł4n 11, J'\olcrl liCII "ltrOWIl węd?ontl - za 

nvrh. A więc - dobór H'pertu6Tu, pomoc rp- kształcących I\a terenie m. Lodzi odhęd<t ię KI. II 1ic~lIln typu hUn1ani t IH?' ! ', \"1. 
'iY~erl!lul. dekmac jna. \..0 ttumowa itp., t1TZi\- w dniach od 25 do 30 sierpnia h.r. v"łącznie. XII, X VI, 
dzanip pON6danek i dys\u!J]'i 08. tpmaty led- VI II l i' I t\ 'I 1 " Klasy l llie hęd 0\ iMllne przy !;,r.kołĄch "'. et>, nI' 'IHI n1n emd . 
halM VI' Tam cn prdcy świetlicowej itd. f;.rednich oSló\noks~lćl.lcąc'fch, lecz młod7.ież -V P. Git\\n. i Li e\lm. 

fir. prf. 1. II, l I.;q 4110 LI. pM6wkl i . No!'lk!' 11\ I k!l 310 

K/lozdy a.ktor, poza :fi~\ lU poięciem pru"y należ" lapisyw<lt: do R klasy s7koły podsła- K\. li HCE'd\n~ t VIl prr 'rotl n. rr'~V 11 i IV P. 
t:awodowej. mtl~i petnitlc pewną misję ~po- wowej (powszechnej). po klórej ukońcr:eniu, ,imn. i. Lic,etl m. " .. 
łeC'lnq, klóra. morno wią7.e się z pojęciem mi· zostanie OIlR przyjęlcl na podstawie świade _ UC70l0~H!, .7.iI'pL U],\(' "ę dn r ~1 1t('""l ne!. 

twa (bez p~p:aminu) dn II klasy szkoły ~r~d- pf"e-dkła.de lą ;wli1.dp.ch-o łll../ll\nr-n.lil. glrnnll'-

zł, maslo rnlf'C'7AI l'iE' lA l kq .'00 ~l , m~ J'l 
n!',,,fl;owp , 711 l 1<'1 J~n 11. 

l'o 'V','1ł! C'I"n \ 'wrhndz/\ \\ z\'t:'\~ od dnia 
l: '~lpt\iĄ Hl4', t. 

ejt III"orll, przpdslawldela s~tllki w ogóle w niPj ogólnokszta!rac:pf lll1n 0!101nn1-~71l\t ąCPllo. R (' pr,lIlel'111 df'q -
pi!ństwJP rlemn · r/llyrY,Ovm. Uświadomienie na- Kla' v li e I bed . . . dllj!> Ri'lrla Pedi\gocrin:ll/I cIAn!'; 9l.oł' mI POd, / KOMISJA GljN, ' IIW'" A NA M. tODt 

lez~1e p/7e7 nasze aktorstwo i naS7.e teatf)' 7.a- . c 11 ne ,ą. O1qanl7owanr,> w b.r. Istav .. ie ocen na świilderłwip lub eqlllminll 
szk .. tvJ~o . przy sZk?ła<:h 7aopatrzol'l.vrh w od- \<;",raWdZ8 J. ą('('qo 1; l'llZI dmiolów 'l6~l\d\lt tV\'" 

PI7,~\\ ndn'rz6r,,' 
( I Ii~hr 'k , I;tJledd 

wodn ",p icn mi.sji slln\E> 7.nej - jest \0, nie- l'owledme pracowme 1 pomoce !1aukowe wp.d ." .'h . t· 11 1 
"'ątpliw\e, jedna oz podstaw upn II le nnie!lia h -t ' n t . 1" lIł7anVC '7.. pem . ~$y. 

Iq n~,~ ępU]ącyc YPow:. Zeględu nit wyma."lI1"l oclpl} i€·dnia HCll (-) 
::;",k reta IZ: 

I<:ultury teatralnej, ZWłdszcza na odcinku świet r<;l l licealne typu hllm8.nlst. przv IV, "T, VIT, hę I\c'zniów hędĄ oraailizo' ·I\ n.p ,< 'il"ll1 '1'.\.;.0-

licowym.' XlT XVI i X lT1 P. Gimn. i Liceum. lerh kopdllki'l("yjlll\ klasy lic Mlne. 

mgr l} (Imunl ·0. Irowskt 

Z ca Pnt:'wodnlCz ,ceg 
(- ) .161. J Ąmbro~lnk A lel'd7 - z<I(1adnienie prłlKtyczne - kwe- --------________________ ........ __________ ........ ___ . __ _ - -sha \Jdo.stępnieniil leatrów. czyli po profitu ob

nJi'3'nin celly na bilety. -je wrhodzim' 'o

cenę s!u5znośri rozmiarów obecnych opiat. 
St 'ierdzamy bezstronnie iedno: <,eny biletów 
sa zo wysokie dla przeciętnego świalR pl'Rcy. 

i 'eIIO~ i opraw a ka oy n 
Mec. Deczyński zrzekł s!ę obrony P Izbausena 

" 

Przez t.O te.att nie m że nziś być tvm, rzym Alh'3d Schmidt. ~ któreqo p Oc81ill pOda 
być POWinien. - chlehem pow zednim dla Ilt$mY wczoraj !!Zez q6lowEI ~pTaWolldan!e, zo. 

Jr.t - siEI dj. iodu!ĄI1"lY ml'>c Optllynskl. Wy
~n"'.czony pr7 ?Z Sad n/'f ol'trnn ~ ktr a t Ra (' 
qoszcza P !;:hcru5ena. I'! Cl:!:V I dn /H'raU Odnnie 

ltW Inl ni • .;fI' ~ I 9(1 ~bnwiq~ku. 

Saltowski w ozasiE: okupar:ji p~!ntł funkclE 

ncezttlnilco ntabu "I"Z!I!~I/lfdlet\c28~O, ktory 
aalmnwol ~i6 ndhiemnietrl mteszk n Polakom 

szerokich mas. Jllk temu Zl\rddZll:'? a zym lIial ak zany Da kWit ~ml.rci. 
7ddniem, lstmeitl tylkn dwip. pośrednio łączą- * ... * 

T .. r &e prilcnwał orl~cml :(tcH. którc:t glO-LA -",b± !s 
::: d pn:ychyl1J ~t~ do pre, V m"c D~czyń

a tego i ml!lnQwoJ obr ń('!~ " UIl du • t~1 
';!HIlWI8 CKlw. Gombiflalti_90' 

• '" So1tow~ki tO!lłal ~ka"ani' na lal 

m('ldzHa r,r ho anq odzt~ , na.'IJ et -.: ::: 'Y1 

oras m,.blf>. Grzywny za pobieranie lichwi r kich c 
'l ~le 

Dalsza lista ukaranych p kulaał6w Okręgl)wy Sad Kam,. rctpahyw ren y n'a. TArbMk no 5 lAl. 
·w dnill 12 i 13 sieronia 1941 r. n1I po

nadzen ach Delegatury Komisji Specjalnej w 
Łodzi postanowiono ukarać qrzywną cały sze' 
reg właścicieli s,klepów za uprąwianie lichwy 
i brak cennika, r tak ukaranI !1'Ostalt: 

1. JaIlU!!1 Józefa, wlak. baftl w Tom.aszo
wie Mazowierkim przy ul. Placu KO"cl1lszk\, 
róg Jerozolimskie 1, za sprzedai wędlin w 
dni hezmię~n!' ukarana lOstala qrzywną VI' 

w S. 50.000 zł. . 

2. WoltCZilk Stanisław. łaść. składu pe
sz.' w Łodzi przy ul. WÓ1czanskiej 1::18 za 
sprzedaz o""a pn cenach ~pp.k\Ilacyjnych u· 
karany zastal grzywną w wy~. 10.000 zł. 

3. teszczvń~L-", A.h."l:? '''ł~~r ~klepll qa
lanteryjnego w Łodzi przy ul. Nawrol 28. a 
zamieszkała pni uJ. Abr mowskleq') ,16 za 
brak cennika ukaran6 została grzywną w w'· 
sok ości 20.000 zł. 

4. Gniairizłk Frands1ek, właś/' sk~epu 
fpOŻV' czego W Lodzi przy IIL PHamnwlr.zd 2 
za brak cennika uk rany został qrz\ WM w 
·w sokn~ci 5.000 zł. 

~. ArmAcki Alekl'ander. właM. sklepu ua
lant~rYlne9o W Lodzi przy ul. LeqJOnów 1~ 

. za brak CM n/\ artvkułac:h wyslawlonvch n 
Widok publicmy ukllTllny wstał grzywną w 
wvs. 5.000 zł. 

t. l1udkowska Maria, ekspedientka ~ skle 
pfe EpoZywczvm w Łodzi. przy 'ul. Al. I.-go 
Ma ja ?I za pobieranie ni\omip.l'nvrh r:en I brak 
cp.l1nika tlkarilna została qrz'Ywną IV wys. 15 
tvsięr złotych 

8. iuda Stanisł Wił, właść sklepu spo 
Ż'T\\"CZt!gO ... ŁodZI prz' ul. Mil'lczaTskieao 23 
za pObieranie nadmiernych cep ukarana zo
stała orZV'\\'llą 1V wyso~:ośrl 5.000 złotvch. 

9. ' Fled6"czuk Aitiela, ''1ł81.c sklepu spn· 
iywczt;;go w Łodzi przy ul Legion '", 42 ta 

brak cenmk/\ ukarllna zo~tała grzywną w '" 'l!, dwóch SS-man6w, ET,ich.a c?ko ~ '1~g \ SIli'- ROl.'iprawłe prZfł,w('l(blc~y e~d:da on, kett 
5.000 złotych. menl!la Te~hecka. ;0\ prok, t.~w l1belg. 10. SmiałkoWliki Zygmunt, \Vłde. sklepu .. --.... - __ ..-........... ______ .... ____ ... ___ ... -_ ........... ______ "" ... ~_ ...... _"' __ ... __ _.:.:....._..."".._ ______ .... " 

z manuf ktul'ą w Łodzi przy ul. Piotrkow
skiej 284a za brak cenmka ukarana została 
grzywną w wys. 5.000 zł. pracy konieczno śeią gospodarczą ,.. 

Wł6e,Q~6, fiO i w~dr6wkl ni bQd. poałauć 11. Bojerska j\·faria, właść. sklepu l'poży ~-_ 
czego w ł ... odl'!1 przy ul. Nń'~rozanewski ł 47 
za pobieranie c",n spekulacvjnych za artyku- O?tiit,nlO dc1~Y sie Zd\lVaŻ"Ć na rynku pracy I c~ę w produkcji OIaz przyczynialą si do ,ła 
Iv zywnośclowe i hrak cennika ukarana za- dosc ruepohoJące t!a"" sk". I'llEmia dySc:ypl111Y prac:y. 
~tała grzywną w wy!'okosci 10.000 zł. Jedny~ 1 nich jl'~t fłłynnoś<' 31h' l'obo<::zf\l. ZapominaJ, alb(\ nll'l wiedźa ~1 to ctynią" 

U. D()br/)~h() N'ska Marla. wlaść. sklepu 'I ~ohotnlc" ' posm '\ "nl\l lepszych 'aTUn t.. 'arunków sobie nle popl'llwią. Itie nr~~lo 
SPOloYWCZE'go w ŁodZI przy ul. Franciszk.d!l" KOI.\: pracy WędrulS. z jedne I f~bryl<\ do dnI Iltratę ciąglmki pracy, tracą. Pl'emit i 1. wielu 
skiej 2R4a ZII brak cennika u1(arany został qiej. il1nyrh udogodniań. l.apł·)Jnlnłll~ CI t m lak 
ukarana :l;05ta111 grzywną w wy-o 5.000 zł. W osl·l\terZl1i'TII r.;rhun~ 11 "pdrer I II> nigdv (luromne trat przynost~ w ten t!J)09Ó" pro-

13. Goc1.ar Marła, wł/\ść, sklepu spożyw pr wenie pl·tynOSl!ą \(or yśc! . wędrlljąt'm dukcll. 
c7.e~o w. Lodzi przy u\. ~i~Ckl')wsldego 1 te.., pracownt.kom, [b w całyn' p::zP lTlyi;lp obOWH4 Ostat.nln prtemysł wJó!dennicz -tal ei Wl 
pohleranle cen ~pl"kulacYlnyeh za hoc;ze u· lWie jeden I ten ~'lrn ·,klllcl ,h[olo 'v), nalo - ńOWI\i innego zj:twiska.. Wielu robotnIków, 
karano została qn:ywną w WyR. 25.000 zł. • mldst "'prowadzajq on d' t')~ I dplorganlta- ko:rzy~ta.l"c 1. se7.0now~tto l:wi kuenia op' 

• _!Ma • • dŻi$l. l!I d f .... ....-.e.... ,~ !l!! • ... "'ł ~ P 1" 

200 łys . ł "rzywny lub 4 m-I SiąC o ozu ~~z:!losził~ ~~bo;:aok;ea :;iwp~~z~~~~~. prac:~ , 
• II _ g Zjawisko to. WYst piłn szczególnie t'l'locn 

h d l dk 
,mnl lszyc h oSIodkach puen'ly ło ~ych, ,!lnic; 

~a połaJ.lnny en w6 Q I iE'5ZC1~ zwląulnych r olllczają.ca ,,~la. 
.ontro~.a. nrz~pro~adzona ~rzez Oel~gatu- tymże czasie, tf) j~st .... grud.lu 1945 r ukr\! RZilCZ proslII. te apowodowdło to uAlenlCho 

rę KomlsJI .SpecJalneJ ' Lodzl wYkazałY, 2e w raportach skłćldanveo rJr1.,E:do'J!; karhowe- mienie wit:k ;t j ilości mlłszyn, 
pf" ..... na '[ oś/' !:.klepow :SP.?zywczych, c:uJuere- mu w Łodzi I"Ib ót w r:7f;'ścI J. r1olvr1ijcy nI'!' l dalszy skutek, - krill nl~ tr~ym4ł plaJlo~ 
nek. k.a\" ilrf ! rr,: tRUT1\tlt l\ł/fllV;la ni~I"(,,,' bycia ( sprzrcta y splrytu ,u('hyJaj/i,(" sip, IV wanel ilo~ci tkanin, 
~~e handel .~ódk" nleJednokrot~le z wysr.yn- lel'1 spOSÓh n/lsl.kode dla. ~kllrbtl Par'J..t;-ra od . Brak dyscypliny 11' ~trony poszczeqoLlych 
lnem na D'l.1P-łSC\l .. Jednym z plelws,zych lecz prarl"nlfl ponalkl~ ~e Wł/lSCIWf'.1 wysokoscl. pl'6cowników szkodzi całemu narodowi i ~iI
napewno ,nie ostatnim . okdzał SIę Antom . W ty~ I'tilnJ"! m::Cl '.' mlllac :,a uW6dze , dn!' środki zwalczającp teqo rodzaiu wał~sa,-
ŻMUDZI:f.l'SKI, właści dE>I lP.St/\urar-iI w Lodu ZE' w rn~ll\DlIl<lC larh Z~.fIIl)ITNSI rF(~ () mle$7 .' h le lk6! b . 
prz ul. l1-go Li6topadft lJł li, który nie me- (7.}1 S!!:, C'ilCh"· r.zko<:łrdclw/l qosp0r1arczeqo . .l!\cyc s pracown - w n f! mn!\l VI". uznane 
~~C n:awa prowl\dz 'n a wy''!vnku I ~przedd-I wyzC'j wvmll'nionv Od wni". ~(>k 0(>1 Ci9/1t1irv. 1./\ lbyt ostre. I dl~teąo sŁuszne s zarządza. 
ly spl.ytusu monopolowego nil wyl1o~ T18.bvt K ,.. ... . I I L .J' ,. I nlll rc>ntr!lhll!go ZlIflądu Przemv·~u '16k~n. , . , '. ' . oml511 .::>perta 11(' w O"ZI u';lIrl\ny 10Stll . k . . ł' 
bez rachunku 30 hlrow spirytusu W ceniE" , . . tIlc1eqo. nil mocy ·tol'y<,h 11'(10 rnd7.Clll1 . y: o· 
]00 z!nwr.h ta lilr klórv naturalnie sprze- grzy ną w W"SO~ ')50 20U t '51"C''" ~łl')t 'ch (W cz d7.Y" pozbawi.eni 1,('<dR kMt t"wnoecl('Jwvcll 
dawał 1'0 cenach spekulacyjnych bio~'iłC 1000 I r tle nie6"1ąqlllt 01\Cl 4 mle~i rp obozu.). premij 'l "dągIOtli'" prl\cy. li na ... et woq61~ 
złotych,.. za l litr. 1> nedto ŻMUDZI~SKr IV LOdz, dni" 18 :df!rpnla 194, t. nie b~da przYJIn0wani d o pracy. 
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= WW4AAWiM2S -
Współpraca zOITUR em 

Coraz więcej mówi się wśród nas o współ
pracy z OM TUR-em, współpracy, która jest 
konieczn~śclą w naszej dzisiejszej rzeczywi- o a a =-

,tości. b · h d h · 
W gigantycznie zakrojonych planach wieI-lO O Z a r I u u c a I 

1{jej odbudowy, w trakcie decydującej walki I ' " , , k' , to 
ci ała mł odzie ży 

'/.: niedobitkami faszyzmu, ze spekulacją i sza- Spalo~a Jes! to mała "':'lOska, o kto reJ mi'!- W Spalonej, na wyso lm wzgorzu, w o -
brownictwem nie ma dziś miejsca na starcia ło k~o Wie, Jest ona p~łozol1a kolo Bystrzycy czeniu lasów i zieleni stoi śliczny, dwupiętro
J animozje między partiami bloku demo kra- "':' garach, na wysoko,scl, po~ad 800 m na~ po- wy budynek, w którym młodzież łódzkiego 
tycznego; nie powinno być żadnych różnic ZlOmem morza l znaJd,uJe Się w odległosCl 4 ZWM-u spędza letnie urlopy, 
między' organizacjami młodzieżowymi, dążą- km od graOlcy czeskieJ, Budynek jest szczupły, pomieszczono więc 

~Ż~~j d~ j:c~~~fi~eCj~l~ t~ó~~d~%y b~~;~~i !~~ O b a t y' m c z' a w -I Z Y t a 
!r:~u ;~~~:;! ~~jeje~~~:ie~:~t, ~s:tł;;:~ 
ca najbardziej przodUjących organizacji mło- . • 

fZ~~O~:Ch, jakimi są bezwątpieni(' OM TUR I JugosłoW5an!e gośćmi obozu szkoleniowego ZWM w KutnIe 
z radością przeczytaliśmy w ą, .. .zetilch " Uczestnicy dlUgiego turnusu szkoleniowego I przygotO\,:ała kilka ,tańców i piosenek ludo. 

wspólnych obradach władz naczelr:':'II;h ;',3,- obozu ZWM. w Kudowie zostali mile zaskocze wych, ktore po posiłku zaprezentowano go
szych organizacji. ni, gdy przed ich budynek zajechało ,lUto, ściom Jugosłowianie również ni.e pozostali 

Z zadowoleniem czytaliśmy o rezolucjach pełne ,nieznajomych ludzi, z okrzykiem "zdra nam dłużni i także odtańczyli kilka swych 
wydanych na wspólnych obradach PPR i PPS, wo". tańców narodowych i odśpiewali parę party-
() tym, by obie partie pomagały swojej mło- To Jugosłowianie, należący do brygad pra- zanckich piosenek. 
dzieży w zbliżeniu się wzajemnym i współ- ~y. w przejeździe po, Polsce przyjechali w go- Z kolei nastąpiła ogólna zabawa, po której 
pracy. '" '" , ,scmę d~ ZVlTM-owcow. ".' przy okrzykach na cześć Ludowej Jugosławii 

Z radosclą mozemy stwlerdZlc, ze ta wspoł- Po ogolnym pełnym radoscl 1 śmiechu przy- 1 Demokratycznej Polski oraz na cześć soju-
praca powoli, ale widocznie rośnie na naszych witaniu, g.ości z~prowadzono na. skr?mny szu dwu bratnich narodów, żegnani serdecz-
o(:zach, wyrasta z dołu, od organizacji fa-' ZWM-owskl podWIeczorek, w czasie ktorego . " " . 
brycznych. I faktem jest, że młodzież OM nastąpiło nawiązanie zncijomości i wymiana me 'przez ZWM-owcow, Jugosło~lame, o~Je: 
TUR-owa i ZWM-owa odczuwa potrzebę adresów. , l chal~ do Warszawy, by tam, pomoc dzwlgac 
współpracy. Swiadczą o tym liczne, wspólnie W między czasie grupa naszych "artystow" z rum naszą bohaterską stolicę. R. G, 
urządzane imprezy czy zabawy, jak np, zaba
wa wspólna w Konstantynowie, zabawa 
wspólna w Opocznie, wspólna wycieczka do 
Gdańska, czy zebrania aktywów ZWM i OM 
TUR w fabrykach łódzkich. Umowa o współpracy ZWM i OM TUn 

W pracy codziennej, w dyskusji przyj a- We wtorek 12 bm, odbyło stę drugie wspól.. mtędzy obu bratnimi organizacjami. 
~ielskiej zanikają różnice i tworzy się wspól, ne zebranie przedstawicteli Zorzqdu Główne. Zebranie wyłoniło komisję dla ostatecz-
na więż, łącząca obie organizacje. ZWM K . t C l OMTUR' P nego zredagowanta tekstu umowy. Natych-Niedaleka jest chwila, gdy równym kro- go ! omlle u enlra nego . o 
kiem pomaszeruje w słoneczną przyszłość ca- wyczerpującej dyskusji, prowadzonej w at- miastowe przystąpienie komisjt do pracy po
ła młodzież polska - zjednoczona, jak nigdy masierze szczerości t wzajemnego zrozumie· zwala się spodziewać, że w najbliższym cza. 
dotąd. W. G, nt a, ustalono wytyczne umowy o 'współpracy ste umowa zostanIe podpisana. 

111111""111""111"11"111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111/111111111111111111111111111111111111111111111111/11 ""1111111111111111111111"1"111111111"111111111"1111111"1/"""111"""""""111""11"1111/"""/11111/""'111/1 

Książka. którą warto ,.rzecząt~ 

w nim tylko młodzież żeńską i zarząd obozu, 
a dla chłopców pod lasem rozstawiono 15 du
żych namiotów, Całość obozu może pomieścić 
ponad 250 młodzieży. Tam młodzież ZWM 
spędza wywczasy w ciągu sześciu turnusó,w. 
Ogółem skorzysta z wywczasów do 1500 osob: 
Dzień rozpoczyna się pobudką o godz. 1-eJ 
rano, po czym następują ranne, 10.min~to
we ćwiczenia gimnastyczne. 0 godz. a-ej -
apel, następnie śniadanie, 

Po przerwie o godz. lO-ej rozpoczynają się 
wykłady, Tematami wykładów są, zag~dni~
nia polityczno - wychowawcze, bądz z dZIe~2:l: 
ny teorii marksistowskiej, bądź zzagadmen 
aktualnych. Po wykładach odbywają się gry 
i zabawy (sportowe) lub ćwiczenia śpiewu w 
połączeniu z marszem, Młodzież jest , p.rzy· 
wiązana do zasad demokratycznych, wldac to 
nawet w drobiazgach. Jednak szkoda, źe tak 
mało nauczycieli bierze czynny udział w wy: 
chowaniu młodzieży w ZWM w Spalonej. 
Wówczas młodzież skorzystałaby niewątpliwie 
o wiele więcej. 

Po obiedzie młodzież spędza czas w świet
licy, wśród różnorakich gier towarzY7kic~ lu~ 
na czytaniu prasy i książek, Odbywają Sl,ę tez 
wycieczki pod kierunkiem starszych osob w 
góry lub w stronę czeskiej granicy. 

Wieczorem po kolacji często urządzane są 
zabawy taneczne, 

Kończy się dzień apelem 1 odśpiew<łniem 
"Roty" o godz, 22-ej. 

Obozy dają bardzo dużo korzyści młodzie
ży, czy to pod względem państwowo - na~o. 
wym, czy zdrowotnym, czy też towarzysklI. 

Kreń Włodzimierz 

Nauczyciel Państwowej Szkoły 
Przemysłu Artystycznego w Ło{tzl 

ul. Narutowicza '1'1 

liemie Odzyskane 
I ak wal c z y li Z M -o w c 'f ~!e~~k'P!O~'~~ w "''Pnin. 

Na zebraniach naszych kół często padają I Bardzo ważną rolę może tu spełnić książ- logiczny, z jasną wizją Polski, o jaką walczą. Dyskutowaliśmy na temat zagospodarowa-
~v:tani~, . ?otyczące historii naszej organizacji, ka pt.: "Serce i granat", wydana przez Spół- - Polski, jaką my budujemy dziś, nia Ziem Odzyskanych, udziału młodzieży ." 
Jej dZle]ow w okresie okupacji. Prelegenci dzielnię Wydawniczą "Płomienie", Jest to W książce poznajemy łarówno codzienne tych pracah i możliwośc-iach awansu społecz
wyjaśniają, jak mogą· Coraz bardziej jednak zbiór wspomnień i opowiadań z czasów oku- życie podziemne: naklejanie, kolportaż, zebra- nego młodych robotników z Polski Cenłralnei 
uwypukla się konieczność pełnego, fachowe- pacji. Autorami zbiorka są działacze mło- nia ("Fragment prologu" - Bogdana Czeszki) na Zachodzie. Padały słowa, mówiąc o zna. 
go opracowania historii walki ZWM z oku- dzieżowi, z którymi niejeden z nas zetknął się jak i akcja większa: "kolejówki" (Koniec po- czeniu tych Ziem dla Polski, o tym, co zdąży. 
pantem, z której mogliby korzystać ZWM-o w- podczas pracy organizacyjnej. A bohatera- gody Broszkiewicza), czy "Cafe Club" (Naro- liśmy zauważyć tu, w Szklarskiej Porębie. 
cy, , mi? Oddajemy głos Helenie Jaworskiej, któ- dziny człowieka" Pytlakowskiego). Barwnym, Jeden z nas rzucił uwagę, że w naszej miej. 

Dotychczas zmagania lat 1939-1945 są zbyt ra pisze w przedmowie: żywym stylem pisane opowiadania wznawia· scowości nie da się spostrzec tego, że tu moż-. 
mało opracowane, jako temat literacki, czy Bohaterami opowiadań (w większości au- ją w naszej pamięci tak bogate we wrażenia, naby raczej' zas-tosować sloganowe twierdze-
historyc,zny, Dotyczy , to ,szc~ególnie odcin~a teńt~cznymi choć występuJ'ącymi pod zmie- a tak niebezpieczne życie okupacyjne. Przy- . 
mlodzlezy. Na opracowama historyczne udzla-. , '. . , ,. pominają nam te sprawy, o których nie po- nie: "w pałacach fabrykantów wypoczywają 
lu młodz~eży w walce z okupantem, czy na hi- mo~yml. naZWiskami I p~eudommaml) są chłop winno się zapominać nigdy, robotnicy", ale gdzież tu znaleźć przykład 
storię ZWM będziemy musieli, prawdopodob- cy. I dZle~częta, z Woli,. Pow:ąze~, Starego "Serce i granat" jest książką bardzo poży- znaczenia gospodarczego, czy też przyikład a. 
nie, . czeka~ ,ieszcze, prze:z pe.wien okres czasu. Mlas~a, CI,. ktor~y zaplsywah 'p,lękn~ ka;ty tecz~ą ?rgani~acY.in!e, , gdyż kaŻdy, Z:-VM-owiec wansu społecznego. Ktoś drugi wskazał mil. 
Komecznosclą dorazną Jest Jednak stałe przy- v:alkl nasz~J stolicy: Tematem ~est .1 ch, zy- powlemen wwdZlec, Jak walczyli Jego kole- cząco na kryształową popielniczkę znajdują, 
pominanie młodym o walce ich kolegów , - Cle, praca I walka, Ich tęsknoty I dązema, z dzy, Jest przy tym wartością literacką i sta·; , t l Z ' l ' - ' .'ę Pan'st. 
choc Y w ormle Iterac lej. le wie e do- r Zl Slę czyn z rOJny, nowi CIekawą lekturę. Dlatego tez powmna . , . kI k" P 'b f' l' k" N' . l kto 'rycI l na od'ł ' b . " . . . I ca sle na s o e, rozumie Ismy SI, " 
tychczas mamy tu do zanotowania i są to Bohaterowie opowiadań nie idą do walki I ona znaleźć się w bibliotece każdego kola w:o~a Huta Kryształo:"" ,w Sz" ar~ lej o:~ 
prace, drukowane prawie wyłącznie na la- ślepo, jak "kamienie przez Boga rzucone na ZWM i powinien ją przeczytać każdy ZWM-o- ble. P~dło postanowle~le, , pOJ~Zle,my ZWIe 
mach czasopism. szaniec", Idą uzbrojeni również w oręż ideo- wiec. Jerzy Feliksiak. dzić. NIech zobaczy łodzkl wlokmarz, czy 

----------· •••••••••••• 1#-·---------- śląski górnik, jak prac~lje jego kolega - hut· 
nik . 

s Listy z "" c z a • o 
Odpoczywamy w Szkla rs kiej p. ręb • le 

Poszliśmy. Patrzyliśmy, jak z piasku i do· 
mieszek powstają, po zawiłym procesie pro
dukcji, piękne' kryształy. Podziwialiśmy świet
licę, której mogłoby pozazdrościć ZWM-owo 
com z huty każde łódzkie koło, i przedszkole, 
nie ustępujące niczym naszym łódzkim. Słu, 
chaliśmy słów, mówiących o pracy koła ZWM 

Aby wykupić bilet na autobus OdChOdZą-I no-lecznicza leży. u stóp Karkonoszy w doli- szy". Coprawda, nie rozpoczęły się one tak koła PPR- (liczącego 10 członków na 150 P?-
ey z Jeleniej' Góry do SzklarskieJ' Poręby, nie rzeki Kamiennej' na wysokos'ci 500-900 m .. k t bł' M' ł b ' laków, pracujących w hucie), o przekraczannl-

szuml1le, Ja o y o w programie. la y yc już przed rokiem planu produkcyjnego, o rex:-
trzeba mieć doprawdy si/n e nerwy, Czeka się nad poziomem morza. Miejscowość położona ogniską na szczytach, zejście w nocy ze Snież· towności fabryki. Rozmawialiśmy z robot~ll: 
godzinę w ogonku, by dowiedzieć się wresz- jest na stokach górskich wśród pięknych la· ki z pochodniami. Popsuł wszystko deszcz. kami, którzy mówili _ U nas, w Szklarskiej 
cie, że bilety "dopiero co" zostały sprzedane sów świerkowych, Na wczasowiczów czeka Miejmy nadzieję, że jednak pogoda ustali się, Porębie, wykonywamy ponad 100 procent pla. 
i trzeba czekać na następny samochód trzy go· tu cały szereg przyjemności. Przede wszyst- A obpmie codziennie będzie inny "dzień" _ nu _ z takim przekonaniem, że gdyby był 1 

dziny. Podobny tłok i nieład jest również na kim wspaniałe, tak potrzebne robotnikom po- "Dzień Cieplic" itd. "Dzień Szklarskiej Porę- nami ktoś powątpiewający o polskości, i zdoI. 
dworcu kolejowym i to należy do złych stron wietrze. Można robić wspaniałe wycieczki by" nastąpi 11-go. Przewidziane są wspania- ności zagos~odarowa?ia .. Ziem ~achodmch, na-
'Vczasów w Szklarskiej Porębie. Amatorzy sportu znajdą boiska ! wodę (natu- łe atrakcje. pewno mys16ł~y zmlemc zdam e, " 

D ł h t l'" ż n 'ewłaści l' " , ZegnaJąc Się z naszym przewodmklem, kol. o z yc s ron na ezy rowme l - ra me mówią tylko o sportach letnich, gdyz Dla kogos J.e~n~k, kto stale przebyw~ w Skrzyńskim, rzucamy pytanie: _ "Jakie sta-
we skierowanie wczasowiczów. Prawie, że w zimę Szklarska Poręba - to wymarzone zadymIOnym mleSCle, napewno wystarczającą I nowisko piaRtujecie tutaj?" 
wsz ystkie instytucje skierowując proszą po tereny narciarskie). atrakcją będzie wspaniałe powietrze i cud~e _ Jestem przewodniczącym koła ZWM i 
prostu: "Dom Wypoczynkowy X w Szklarskiej Szklarska Poręba jest rzeczywiście piękna . góry, Ci, którzy mają możliwości wyjazdu, me d' ą Rady Zakładowej. 
Porębie", zapominając, lub nie wiedząc o tym, Nic dziwnego wiec, że na każdym rogu ulicy powinni się namyślać . Naprawdę, warto przy- przewo .mcz cy~ " '" 
że istnieją trzy Szklarskie Poręby - Dolna, znajdują się tabliczki, wskazujące drogę do jechać . DrugIe p'ytame, lUZ bardZiej medyskretne: 
Srednia i Górna, 'Jedzie póżn!~j taki nieszczę~ przeróżnych instytucji, domków wypoczynko- Jerzy FeJiksiak. - Skild jesteście, kolego, i co robiliście 
śliwiec w pociągu i dare~~ie i~daguje, gdzie wych. (Szklarska Poręba ma ponad ~20 domów. Każdy, kto jest w Szklarskiej Porębie, po- przedtem? 
ma W ąsc (O tubylca ą dob ze k l . l h l N l - Uczyłem się na tkacza u "Scheiblera" VI ySl . _ " znaj cego r wypoczyn owyc 1, me icząc ole l. a u 1- winien zwiedzić hutę szkła "Józefina". która tk ' d . t d .. t d ) Zd . Łodzi. Miałem jednak ciężkie warunki i wy. wszys le omy Jes osc ru no . arza Się, cach O ' ~ możnil nr7"hv~,v 7" w~··", tkich może być .przykładem dobre1' fabryki _ pro-
. d' , jechałem, r nie żałuję - dodaje po chwili, ze wysia a pozniej w Dolnej i jest zmuszony stron Polski. O dniu przeciętnego wczasowicza dukc.l·a przekracza plan, miła świetlica, ładny 
d db' 6 k'l t . d . d G' . d . l Odwiedziny w hucie są poza nami. Odwie. o o yCla - I orne roweJ roąl o ornej. a SIę ma o powiedzieć - każdy spędza go żłobek, dobrze rozwIJaJące się organizacje dZiny, które potwierdziiy, że robotnik pracu. 
. To byłyby złe st l,ony wczasow. . Dobrych według uznania., I partyjne i młodzieżowe (PPR 70 członków na je tu ofiarnie, że młody robotnik znajdzie tu 
Jest Jednak bez porownama wl~cel . Szklar- ,Ob:cme Karkonosze przeżywają swe wiel- 150 robotników, ZWM - 20) poleflszenie warunków bytu i awans społecz. 
ska Poreba, mana w Polsr.e stacJi'! khmatycz- kle dm - lO-go rozpoczęły się "Dni Karkono' __ ny. J, Feliksiak. 


