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kosztem db d E 
i amerykańskiej. Fabryki, przeznaczone 

o ·· OWY u"opy' na dernontaż, jak np. wielka fabryka wy .& robów stalowych "Hen.kel Zwilling" w 
Solingen, przystępuje do normalnej pro-

Trusty amerykańskie puszczaj q w ruch niemiec- dU~~:~acając uwagę na to, że Ameryka 

kI-e stalow"';e 1
8 fa 'Lrykl- chem;czne i Anglia chcą ustalić poziom produkcf 

MOSKWA PAP. Publicysta radziecki '1 tyki gospodarczej Kongresu amerykul1-
Zukow na łamach . dziesiejszej "Prawdy"skicgo, która domaga się, by Stany Zje
stwierdza, że zarówno na konferencji pa !dnoczone zażądały przerwania dosta}V re 
ryskiej, jak i w rozmowach anglo-amery i paracyjnych przez Niemcy i Japonię, au 
kańskich, które odbywają się obecnie w lor wskazuje, że administracja amerykań 
Waszyngtonią i Londynie, centralne miej ska już obecnie realizuje te postulaty w 
sce zajmuje kwestia przyszłej pozycji Niemczech. RI-ąd angielski i francuski po 
Niemiec zachodnich w gospodarce euro- magają tJSA \\. 1Ill1ożliwielJiu tych dos
pejskiej. Lukow zaznacza, że inspirato- law, zaś prasa francuska, prawdopodob
rzy tych' rozmów zamierzają decydować nie na czyjeś zamówienie, 1lkrywa przed 

...... U A . stali \\' Niemczech zacIlOdnich \\' \\")'50-
swym na r9dcm tę stronę planu Marsha- kości 12 - 13 milionów lon rocznie, cha 
Ha, godzącą bezpośrednio \V żywotne in- ciaź dotychczas nie osiągnięto nawet pc 
teresy Francji. Jedynie "Humanite" opu- ZiOlTlll uzgodnionego na podstawie urno. 
blikowala oświadczenie Reuffa o olbrzy- wy sojuszniczej z marca rol-;Ll ub ., lu
mim znaczeniu reparacji niemieckich dla ko\v zapytuje: "Dlaczego wi~c prasa ame 
odbudowy gospodarki europejskiej. rykańska wymienia olbrzymie cyfry via· 
. W miarę, jak wzmacl1iaj~ się pozycje nowanej produkcji azotu, fosforu, kWJ3L. 

monopolitó\\" amerykańskich w Niem- siarkoweg'o, chloru, barwników? Tajem 
czech. następu.~e całkowite przerw~nie d~ I nicę tę łatwo odgadnąć. 

o losach Niemiec zachodnich nie licząc 
się z obowiązującymi w te' sprawie u

staw reparacYJnyc~ ze trefy angielskieJ (Dcrlszy ciąg n~ sir. ?o-ej) 

chwałami poczdamskimi. 
Monopoliści amerykańscy, zdaniem lu 

kowa. zdają sobie sprawę ze słabości 
swoich aoglo-fraocuskich partnerów i 
zmierzają do całkowitego zagarnięcia 
Ruhry i przekształcenia Jej w europejską 
filię swych arsenałów. Tym właśnie tiu 
marz' przede \'szystkim Zu1'ow dążenie 
USA. do z\"-olnienia przem)'slu Ruhry od 
wbowiązaIl. reparacyjnych. 
Przytaczając rapOJJ podkomisji poli-l 

[ 

lrawdziwi . "l.atrioci 
Robotnice i robotnicy pzzędzalnl cienko

przędnej Szeiblera pracow,ali w świąleczne 

dni -:- w piątek i niedzielę. 
NIKT lM TEGO NIE KAZAf. CZYNIĆ, NIKT 

ICH DO TEGO NIE ZMUSZAl.. PlI.ACOWALI Z 
WŁASNEJ WOLI, NA MOCY WŁASNEJ UCHWA 
t.Y. 

Cóż) wIęc ich pchnęło do tego? Nie pogon 
'Za zarobki~~ . . Nie poła$zgyU się przecież na 
~n zarobek niedzielny nigdy przedtym. 

- Nie wyko~aliśmy w pelni planu pro
dukcjI, więc zastanawialiśmy się I.ak nadro 
bić powstaly niedobór - ' mówi !lam jeden 
z towClfZySzy szeiblerowców. Ktoś zapropono 
wał, źeby przepracować· parę śWiąt i nie
dziel CIŻ do wykon'ania pląnu. Nie wszyscy 
mogą pracować w niedzielę 8 godzin, bo ma 
ią różne domowe sprawy do zala.fwienia, więc 
tacy zamien:ają pracować dodatkowo 4 go_ 

Rama • r na rozsta ~ nych dro 
Między Blumem - a decyzjami kongresu 

. PARYŻ PAP. Korespon skim wtnny zapadać zwyklą wtększościq gło I tyczne, lecz w dru-
fft1.r;;;---- dent PAP donosi z Lyonu, sów. Kongres eyczy: sobie, aby w sprawie ' giej twze dopu!!1l!cza: 

l----:- '~)i:';:i::-1(;g..~~ 7~ na kongresi.e SF~:) AlgelU Ramadier postawil kwestię zaulania. \ ona .sOjullz socjalistów 
1" Ii Uli/l(O~1 UT • d l' " dl I , .,\~. ~~ po':vzięto rezolucję w "sprawie yscyp my pm\y)ne] zapa a na z innymi partiami, o 

~
r~\ sprcwie AIgeru. Rel:olu_ stępująca uchwala: "Kongles upowmmio na_j ile sojusze takte mo 

, ~ . ~l cja ta jest sprzeczna z czelne władze SFIO, aby czuw~ły nad reali- gą "doprowadzić do 

l' ~ fi rządowym projektem _._Vf zacją uchwał kongresu r popierały wszelkie poraźki kllndydalów '<M sprawie . Alge~u, zawie- kODi~c:zne. decyzje, nie cofając się pr:ed nie- reakcyjnych". W ko_ 
.1) rającym Jak wJUdomo - bezplec.zenstwem kryzysu rządowego: ZosIa łach polttycznych uwa 

RA,'ADIER szereg ustępstw na rzecz· la również przyjęta uch.wala w sprawie zb!l- 'ża się, i!e relwlucja 
MRP i radykałów Kon.' '~ającyc'h SIę -wyborów munIcypalnych. U:h~a la umoiliwi w drugiej 

gres uważa, że uchwały w parlamencie alger łO' ta pzzewiduje samodzIelne lisly soclahs- turze wyborów municy 
BLUM 

Bezwzględne ściganie hitlerowców 
w rodzieckiej slrefi"e okupaCyjnej 

BER'lIN PAP. - Marszałek Sokoło\\"- w terminie do trzech mie ięcy us>uItięte 
ski og{{)sił r.ozkaz w sprawie przy§p!e- Ze wszystkich stanowisk w instytucjach 
sze.n.ia akcji dena.zyiikacyjnej w radzl:ec pubHcZJlych i prywatnych. W myśl {J

kiej strefie ok I,Ipac,l'j nej , o.f'g~na. ~ądowe statniego rozkazu nie he1d:ą. ścigane 080-
otrzymały nakaz. Jak na'JbardZlel beZ-t. ..' . l • 

względn;e.go ·śchlga.nia wsz~rstkich prze- by. ktorc: były JedY~1l8 lIoll1.!l1.alny _~1l 

palnych twon:enie bloków wyborc.:ych 90 jQ 
listów z kOmunistami. Jak sqdzq w kuluarach 
kongresu. uchwala ta wymierzona jest prze 
ciwko możUwości tworzenia lokcdilych blo
ków między socjalistami a MBP .- do czegc 
pcha Blum. 

stępców wojeunych, czło.nków przestęp- członkaml NSDAP i nie ~oPusclły S!ę 
czych .organizacii .oraz aktywnYCh 11 a 1'0- I ża.dnego orzestę:J)stwa przeCiwko pokoJO' 
d.owych socjalistów. Osoby te mają być Wl. _ _ ______ _ 
~~~~~.~..", ... ~~~ll~n" ___ ,M~"""~~~ 

Jak donosi agencja France Presse z Lio· 
nu na nadzwyczajnym zjeździe organizacji 
"Teunesse socialiste" (młodz/eż socjalistycz
na), który odbył się 18 sierpnia, 154 głosall~~ 
przecLwko dwu, została przyjęta uchwała, lZ 

francuska mlOdzież socjalistyczna ostatecznie 
zrywa z p.'.D'łlą soojalistyczną Francji (SFiO). 

:łziny. Nikogo nie ·zmuszamy. A Jednak wszy /fAI d dl - .. t r--.... " 
.cy u nas stawili ' się do ro1)oty I w piątek lWi a oS z e I u z e ••• Stolica Indonezji 
l w niedzielę· . przesIania odpowiedzi 

Poczucie obowiązku, .poczucie odpowie-

dzialnoścI prawdziwych współgospodarzy fa W WI" elk l" m Ko n ku rSI" e Powl'es' cl"owym . G ł O S U" LONDYN ·PAP. - tIolelluerski gllbcr· 
bryki będące, ' wwsDośclą Jlarodu i państwa . lIator Ind{)nezji dr. tIubert van MooK za 
ludowego - ot co ' podyktowało im decyzję '= " żąd'ał ozw.olenia na za·ię,cie stolicy In. 

w niebezpieczeństwie 

!>racy w niedzielę f święta. Tylko prawdziwi dQl1ezji _ J.oggiakarty. 
patrioci mógą się ' zdobyć na takie poświę- Wycięte kupony do Nr 30 oraz dwa dodatkowe Nr Nr 31 i 32 wraz z odpowie- Z kół re:puib!il{lańskkh POdąJiI" że ar-
r:enie. I na to miano dobrych pa1riotów szei dzią przewidującą ostateczne losy głównych bohaterów powieści "Sprawa honoru" mia holent!'crs'ka przygotowuje sit; do lIO-
blerowcy. w polni zaslutyli. nadesłać należy do redakcji "Głosu Robotniczego" do dnia 24 sierpnia rb. włącznie. wej ofensywy i wykazu.ie z\Vi~Lzol1ą 

Jeśli piszemy o przykładzie szeiblerowc6w, Za naj trafniejsze odpowiedzi wyznaczone są następujące nagrody: d7.i.ałalność wojskowa .. 
I) ich poświęceniu w walce o plllJl - to nie I nagroda - 10 tysięcy zł. T G •• 
dlatego, abyśmy się mieli zachwycać praCą

l 
3 nagrody po 5 tys. zł.. error W reC]1 

w niedzielę i święta. Mo'ina na to iść tylko 5 nagród .po 3 tys. zł. LONDYN PAP. _ Z Aten donoszą, że 
'" wypadkach nadzwyc~aJnych. NASZE PLA- A Wl'ęC _ U wag a! Nadsyłać kupony i odpowiedzi do dnia 24 sierpnia włącznie. K • ,,1 • k k ł 
~Y GOSPODARCZE BUDU1EMY NA NORMAL-) w .oryn cle SI~ lu W.oJS Owy s aza na 
NĄ PRACĘ 8-10 GODZINNĄ. Sądzimy, że PRZY· śmierć 9 wybitnYCh działaczy EAM. 
WLAŚCIWEJ ORGANIZACJI PRACY, przy wJaś cy w niedzielę obok peperowców byli i pepe A przecie~ nie można porównać codzienne LONDYN PAP. - Według wiadolllo-
dwym wykorzystanIu . każdej minuty normaI sowcy i bezpartyjni. go wkładu w odbud~wę p.an~twa robotnika Ś.Ci nade~zły~h Z Aten .. l}o\V'sta~l.~y .~aję~ 
łej S-io godzinnej dnIówki, przy właściweJ or . 2) Szeiblerowcy dowiedIt praktycznie, o ile i kupca,. Plzecie~ trudno porównać wysiłek 11 o~tatn~o trzy WloskJ w yo0.lWI ~taCJl 
;Jonizacji procesu technologicznego, zapobie wyżej słoi moralność robotnicz.<;I od moralnoś jednego 'l drugiego. ko1cJo\cyeJ Dadl 'y odległo'sci 30 11111 na 
Jającej postojom z najrozm.'3ilszych powodów ci mieszczanskiej. i tu - w tej róźnicy moralności robotni- połnc1l11e od Latm. 
- M02NA PLAN WYKONAĆ W NORMALNYM Ile:ź to naprz:ykład, kupców z Piotrkow- czej i mieszczańskiej - leży sedno n:eczy. 'I Powódź w Chinach 
1-10 GODZINNYM DNIU ROBOCZYM. skiej, którzy w swoim J:miemanlu uchodzą Z czynu Szeiblerowców, z głębokich patrio PARYŻ PAP. _ Z Nankinu dOllO"i a-

(stotnyml w tym wypadku są dla nas dwie za dobii'ch Polaków, a których zarobki częs- tycznych pobudek jego, płynie moralne pra- gencja Fra1lce Pr'esse, że 'Wskutek stra-
sprawy: to sięgają sum zawrotnych, zwróciło się po_ wo polskIej klasy robotniczej do współgospo szliwej powodzi W północnej częŚCi pro 

l) Szeiblerowcy pr.aktycznie pokazali co wiedzmy do Izby Skarbowej o domiar pod.<;It darzenia pańslwem. Z niego też płynie nasza wincii Kiallg-Sl1-Kiang miliony hekbrów 
mołe zdziałać jednolity front robotniczy. I ku? Przecież wysla~czy z.<;Idać to pytanie, aby I wlata, file plan posta,wiony przez państwo znalazło się pod w{)da :5 mili()llów mie
tJchwała w sprawie pracy w święto podjęta na cIebie zaczęto spoglądać jak na wariata. przed włókniarlrami będzie - mimo wszyst_ szkańców ·[}fiwstf.lło bez dachu nad do-
była spontanicznie i iednomvślnf.. "P"'w pra - 2ebv kupiec dla siebie zażadał domiarul .. kich trudności - wykonany ~.U. wą. 
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geni 
~ArO\ .P\P, PI' l'l.)'llnluh" fJI-.~" .. lt 

'W plątyll1 d 111 II ![J/JHdl\ Y 71';1(11<'1" o 1 i{,ll,kl 
Euqeniusz, pł\łf. llH!\\<r'I.,VI('lll 'v'v1tlllo\'. ill . 

~a.1. ~i, C7~S('!n"" !lI ly/.II,'1'·lI.' dlJ \',101\ .. 'l wy 
JBsnlcn, la!.. h' ,1,1.111., , .. du::.,1 \~\lIi~"I, z,, " 
pierWslej lI'llo" i, Uli:' r. p".«IW"", IltH\ i'I/,II 
on kont,. l l. o~. SlI'/,tł 'Iws"illl l !.. tłJ: ylll 
:'J'l"szczc za C/,hU\\' "kllP,lI li '1',,11<1',1':<1,1 :11 IV 
wywiadzie. Zd .. \ .1<1\ dl ~i\' n,l SI hl.! w~',ol 
prac~ :ze SI17 •• lh .. \\s!.illl,- u(1). ... I\\II·I, I":" 'I<' 

znaje. tOllllli,.l d,lłu·;,,,. i.i: (.1'01('" jl.!{, .. łllu d ... 
l'akler aulyp!:Iilslwuwy. Juko .u;}i.'"..:u ',z(tla 
siatki wywi,H!1I "liV,' hUI"".!i" 1~<lI '~'P i 1,('!I1. I. 

dbudowa arsellahl 

Sil (7.<;,oIl1 7 111~f.,I"l,I,,1 ,lIni "Illli' f"JIlIII,Il" 
\ R:t.l!~~i,\V .. !l.il11 lin ~')lq t"I, ddhil:'ldl'!' t d 

Illdl nlOldllnl:\ P'IHI,"UjE; III! 11l"trukcjc ilp 
? IH)I (,Ilhlt III 11I<llt', 1'1-11, I. l{,dsl-.i ll/Z ill1l;l' 
od 'li '"lI,"II',1 I,,'J0 plIJt.n'[J;" II,,\, I,tZ,IUI\! f,lI11 

lul lil ., pl,lt',,\,J"lIl1i d\)lIIII/hol ""1.11\11111, llt'lr 
I vlU tJ,,,t 1111., 111.III'U,dIJW inlIJlllhtl.'yjll (·h. 

\V dIlJ"';'"I,l (l.ppl '1", ,.I'J') /.t,·;nr\1Ih1, Rub: .. i l1'",f 

hl} w,w"l!l' 11 s:tdu , 1.1/"'1111', lo'" jl',I" !,I,I(,! 
IV)',\ I."J.,W( l" ildtlllll<ll y)l1 I nd 11,1 r II", ~1,11It 
I"~~l" IIIHli,niI711Y ~Hllt·lJ.d,l Il'd~III" '1.1 z,. 
~l.l\\' It~l~itł (h/~tC1ri"·/l1n.., ch lIHl inf'J! hldf_!i. 

7 I "t,,'I'111 ,:,1", W('U lt)'H, r I{.ilsl'i tlh";rnnj'" 
11,Itf·dr(· nn lliJh t (.J) 1('('Il'~ \\t.i Wrlle1cl\' i.l. 

" 1.1' 11.111111 l>W I';1ll u,l. !lItIski SI.WI ',.d/tl li; 
d,l;P uhlt' ·,ptUII l; 7 1"ljlJ, IZ d/,I<1 1.d n,1 zl"J-

• 

,~;:e " au ki na usługach obc qo wywiadu 
PliS/CZU, 

leli,d,,? 
UsI', 

~·;lCl!, 

7.e A adeIs przyjelłby plzesJJll' ma-

WiulIcznip i"lnio!)' pewne ni'l 

PI ul'.: Ulnc/Py u pO\'.lprznnu srot()~r,dnwane 
mdll'rldl\' w sl,1I1i", Ilim"rwol'lllvm? 

Osl : J;y mii:(; moźli wnŚ{' n,,1 vr-hmiaslo've
')" ich zllis~"l:l'lIia Jirzr~ lwi!" il. tleni!.! 

Kontak~v Z Zaf!ran:cą 
'vV o([uill )1) llil1 prul.llr,llora R"bki IJC/'/7I111-

J" SI,' do kOtllaJ..ln z urzędnil iem iednNjI' 7 

lil!jrdniunych I/lz"dslilwicieJstw dypI',ma!\'(,7_ 
llych. J.lóry · 10i,!1 mit' jscc li osk, Wilc~vńs'.\p.
HU w KI,J).;uwi" 

lllwdny odpo .iedni milleriill, f1 n yr7'-'I;/"'m 
ooslarczvć go ThonlJpsckn""i O ~pnlkt\:IU j 

closldTCZPlliu ffiilleriillu 'lilmeldOWnlf'm C;tr7~1-
kow~l.ie/T1l1, StJ7.łllkowski \lo razil Swn li'J "'prc 
11atr', z plllecc,n'l'm d'lls'lf'qr) knnl) nIlO\\'itnl.'1 
nawiązonej wSf'lólprclC:y. 

Prok,: Jilkj(> IDcileridlv JHIl/'ldClilndowf' do
sldfczyl os).;. Thonnescknwi1 

Osk.: pierwSl m razem malni",h' Zd '''C_ 
rdil !l I '.1110 "Biały Orzeł" nraz 111'11).;" "I 'pa 
fJ<llllll/wą pl. -"Do czego rI~i.y PPR". n"'l,!lm 
razem m~lp"'ałv zawl",ral" rcfl'Tilt pnlit, '.'ZJ"" 

pl. ,~losuoki polityczne w Pnl,rf''' OTdl 10-

gzemplarz ."Inform.~lnrłl·'. 
Prok,: Przez C7y je ręce przckilz'll (ls:,. rla

lc rial? 

(Dol Qlłl!:A Iii :,.. I 1· I), d, .. I '-I t'1 li I ,,'.I, eJ/H:I, 1,101 1'1/111 1I •. v~I.,i1 Tl1":~11t ~(; 

ł'rok1<llIlli \',illl" 7\\ " I, ,Ullt pl ',,1111 \'JI l \11'1 c~ J.l 1I1)1,IP"I,llt'qn ,1.JIIUwiRI..I pr"I .. )~tI I i, 

Plol. : Ju\,; dłlS~JIJ uu sPOlk,lllia? 
Osll: 'vll<ltl'm pol< !:c'flil' szukiłnia 1",nt"l-l'1 

i miJł(!1l1 IJllynnlowc1np Ulaleriały z PiRSy. pn, 
t1~i"mlll' j ul dZ ~praw(Jzudfliu. 

Osk.: Milleridl prz('Sldł( m , Ilr'nns:-'ie'l1v 

. , l Iq / ,ltlhl ' /U: ,,\\\I~ Itl~I[,'1I1 11/~\'d," [111111\/11 
,pIZCI11)~O\\(:'J "(\Vll \r\'[n'li C/7.n:l 7cl',lltl<' "110 m"h I"j nil' wy , I ,jd r. tłll". ' Dla zilustr()\\'dnia churctKlclU wi'1(1 llllUści, 

lebraq a w klasztorze 
7 kolei prokurdtor 7m:f'rZil 5'1'"irni ;l' ~'I' 

l1i,lrni do wyjaśnienia roli oskaJ'ionpqn w 3pra 
wiE' siatki wywiadowczej. 

:::\~'aaO\\'I1(' ZIII:lil'j'-7.t'llit" lir!> 1111'" d call.l, WJilinłi 'olV'ch Za 7urad-
~'Ile zaprZt':>I:lilil' lJ,l It\" Ilh'mil·el,kll n,l 'ł 

umi.-sl< zcluych poc:r. RaIskiego w sprilwnztlil
nią h. plOkur1ltllt cylujp szcr"'f! wylCjtków ',T 
i<'h :wil'llu ol"lIlIit si\; nll'l.hld., :ile clt.l.lł d
nlJ~0 " IqJli,(,nl 1111 WilliI) f'hllfdkler 57"i"f~oW
sl,l. 

1',whulI k r"Jl.lI':I~' li i l:I'l!II\Vallit· :11' ,tll.l 
I,)w Ruhry. \1' 't'llitly I~' lll'lj:) :-illIŻ)I' Jako 
tJnrz~dzie \\ :1\\ :lnI II I' 111 ćI\ J Ur/t· puhl~'::/. 
hej, ukllllkj pl Z(? in··.pil <.d\Jr,iw i oq:!rtI 
il<lloró\v bloku ~;ll'!lljdllh'I~I) 01':17 jJhlJ li 
Ha amer~ bl'hkh"l'o pl ·~t' l1Iy<.lll ... lillll\\ l'· 

~o, Idór:.1 IlliJŻlla h~'tl it lillIl'l1 filII" \Y l d 

:rie. jeśli k~"J b\·ll.1 \\\lll.ln:,dy Int 11'1\ 

3ml'l'~ kall"kil'll I, lt'plJl'.h'jl :lnl\J\\ ych 
Dlalc~.ro nit' j,~t lłf.lYrlOllkil'lIl, ie (\lIli' 

tykanie lak o~łrll pl'/. ri \', t:lWi'lj., ~i~ 
Ilflarlstwowicl1ill Rtlhry, l(;lpd,tll~li ..11111'1 Y 
Iwi'isry :-':.' fll'l.\'kill1.ł11i. i.t' pr7.f'Ill. '10" l''! 
niemi\? 'n' ,tnll::! ,il' '" lt'I! I ~'l;:ł\'h 1l.1n t,,
UZiC'I1I, k[('I\'" pc, 111'i\ \\' \\ ktlll.lllitl pl:'l
nu, 

Wsl·:'3/. llj:.Il' II:! (o. 'l,1' illh'd7Y 1I10l1('P0iis 
hmi niClllit'l'killli f ntll\'I'.·I,:II'I~1.illli l~lnit' 
:12 ,,('hly z\\'i')7.C'k, Ut')!,), I1lt' zust;)l [l1'i'N

" :.:Il1y Ila\\d w l'zil':lie-\\'ojm. LlIkm\' I,un, 
ldlJdlljC': "ł.ntwo "". trzec, ~e prawtll.lwc 
/, /111al'y organiLatoliiw blnku zadwdnil' 
~o nil' maj,! nic wspólllcg'o z )lIHllOCą dla 
nrl udowy gospodarcl('j EIlI'uPY ~[lll\ipłll 
prl" rolnic, Illany tc 1I10Q'ą jt'dylllC zólszko 
11zić odhudowie- gospodal'u('j LlIl'OIJy. IW 
'1iewa;- (lI'llallil.u 1011' h\ukll z"l'hmllli~
"o. którzy tros/e/iI ::.ir Jlrll'ck w~/y!.lkhl1 

1.1.1111 \l ." 'I" 1( ;'II.tlllll IJ:.I HJI:01.i w ·ja. 
" III .. , .... I I J.'I,I~ W '\ '.VI,ltI". l,tll.!IIIYW,r1 
S l d,·, ,\ )'1I'IIpO.!ZI nie ntlf'hJ,. I.l1t', klon' łJ( J.-d" 
z I.; 1111.sW; vy·pl"l...l,oYiOl n.l r('Ie- Ol(ltl"'łI.~"r.:'J 
1.'1 lidII) 111.11 .fil>' i 'I vl1dq, ,JlI~('illll!l11 dIn """)lol 
lilii IlJ:.jl.\clt l UIII1 CZI\JllhlW' ~1(!lkl \\y,/idd.,. 
\, C7"'j W, uh",l" IJ!.oln milllłlltl :t.llllyl h, 

f'Il,I , liI.dur /.JeJ'IJt' ~It /l'q p~t.11'1, l(Ulil',lUI'j 

I'y, II rJ 'tlI' \>11'11 Iii", i·,loll.ly.h /'l11(,?')')I,t! I'HI. 
Tl.II~I,iI"Il), ti w o;1,," (1IJIllo~Li ypOll.,jdŻlll1i>l 
foll,lc,l nil qn m lt. I i ... ltl [OI"'JI.lli, I II'I.fU Z d". 
~"llIl"lIy( II ui<lll.ll>I'"W i d'II,/ I[IJ J( lfo ]lI't' . 

PSL na widowni 
f),ll>;l.e p tuulJ IJlobllillOlu dot)rz'l 'w~puł

Ill.ldlilJlill Ilultlld,''Io z osk Slumrachern i t/ch. 
lilki ~f.J(Hzlj,b~dllJu splawozdel'l wywhdJw
t:Zyr..h, Odpowindllj1lc na p'yl<1lllc osk, Rdhki 
jll:l!l'tlsl.'IWlu SllUlJwt nkolicrul./lci r osk. SIM
Uhldlt'lll wloSlIlI 194(; r. w rla!Jlc kl6rej pyl II 
:stOTlJhll'ltu. Cly P.'L wf<,~lIli" llrl7Jdł w "IIlI,u 
w y IWH'I y 111 , 

Oli PIU\( , Dh.w.zeg ,OSktll~,(JlIy zNI6cil lo z Iq 

InformaCje ~Ia Andersa 
PIlIl.: I "In" (J I IIzouy ; li: ·7. ~1 lo "11<1! d,l. 

I~ I 
Osk.: Ulu p"w Ill'90 doslojnikll ko:kl 'lnego, 

I< 1(11 Y IlIi,11 wyjc('bnl: (I,) Rzymu i (wedle wy
j"snit<1\ hIUlil) , !lJlolk.l\: si' z Andc"~cm. 

1'101\ ,: "VOhl:l \f'fJU kultlu 1111uno uo!'(~czy(: 
Illlllcll,,1 '! 

(Isk,: All\teTsuwi. 
Plok: No. pudsluwJ' ('/(1<)0 o~kiIJi.ol1y I1ll.y· 

, -

I );r'~liq clIJ Stul/lłach,,'/ 
0,1.: SI,llma '11 był c/}(JlIJ.:i," l PST. 

Stusunki l p, BIi s-Lane 
Dol ,t, pyttl1.i.l prOk\llllllJr<l dul lI'! 1.1 n· 

lulllu o"Ii'1/ ia/lego z ~ 'krclr1fz('11l ÓWCI.('~I1I·{/O 
rl/lll)u.~(lduTU p. Wj.~.~-L(/rte POT. r holm :I'k. s
karlony wyjaśnia, że oz oficerem tym zetknął 
się w mieszkaniu Wilcozyńsk.iego, od któr' 00 
(Iowied/.iu! sią, że Thomwsck Jnl('f('.~lIje ~IC; 
IJrucq pOc/llt'I1lIcl i prosi o malt<Jiuly oz lej n/'J{' 

clzlny. "Vohec l nu - d'HJldll o. ktll/noy , 
ze otrzyma 10m od StaaJkowski4lgo polecol1ta 
nil"" il)lania konlaktów z przedstawicielami 

lw ol1Lyth i' mlulem już z góry prz\igo-

Prok.; ery oskdrżoTty hył nil 7.<>htltnlU· 
sz'ctbll sialkl wywiadu' 

03k.: Ttlk. W zebraniu hlilli lIel'iill Ket. 
Langl1('r, Lewandnwski i Strziltkov,I<i, 

l'rok,: Gdzie miało miejsc!" fo zehTllni" 
Osk.: Zebranie lo odbylo S'C {lIZ\' kh<zfo' 

rl.f' Noruerlanek w I'rnhowie \1' mic.w;":ąnlu 
waJoml'go księo?u - Wincenci(zlw, 7. (<ItiI' 'm 
l(onlrJ/r/owa/r'm się przez sxrzynkę w klosz" 
Im/I.', 

PJOk: Ale przccici Cliły kla 'zlor niE' plO
w.idzi! hkrzyoki? 

) ·k.: W kl!l5'/lllrzc sJ...rzyn.I 'ę konlllkl''''ą 
na. lf'qO wywiadu prowadzi! o, BronifImin , 

Pl!du C1.y u wużc\1iście, że o. Bem.1m;n 
8ymprllyLOwol oz NSZ? 

(,):,1,.: Tdk. 
Pruk ,: Jukic sumy piC'niężnc ptze~7.ly rr?E'~ 

I(,C OsktlfżoneHo do siatki wywi-r\nwyr:ZPI? 
O~k.: Od lulPflo HJ46 r. rl<1 mili!l n.koło 

mdillnH złotyrh. W czerwcu ~I\my hyły .luz 
ctTłJbniejsze. 

NUl\I<;pnlc "kari.nny RH) Id n/'lI~IIJJO ::WC> '" 

spotkania z ambasllrlorcrn B'i~ ,f,/wc. :. In·t'! ..,rJ 
bywały się w mieukan!u plO!. Kut1'z by, "K::;
Iespondencja" dla ambasadora wręcZrtncr był 
pur. TllOnncscKowl. Mtllcrhlły l fOl hyłv ni1'!h~p
nie wykurzy tanI' pll.ez b. amh . BIi8~.Lanp 
Ilrlyk ule o~:GczerC'/.ym. 

= 

o 7!1I:!tow,llile w nidkl 1~'tyl11 slauie lll'Sl' N Iii 
11, lów Ruhry, prl.l'chull/:!fych /HI wla~' 
J1(,~c' AUle'l') kall, siaraj.! ~j~, Urn 1(1 jedl10 
~lr(lłlll ... rh aktów h(,zpl':lwll.rh uniclIloi.1i 

- mydk j dnym z gl'wnych prawców zbrod I 
wić dostawy I'cparacyjll(' tlo I rajiiw uo
tl\l1irl. ,n ag'!'(';,) l1iCllllcclCj). Uill!'i,l\.: potl 
npi('k~ ilW!,rtlat\)\\' prZPII1Y, 10\\ yt'll Hlihry, 
poJit)C} i: \ (·IJ-:-.irccll'lIC:) llCZ\l1it z Nie 
mipc Z;\('Il'.dllich IHI7.\' wyp:ldo\o\';) dl:1 Wfl! 
h pl II' 'h\ ko d\'llI"l\r:ll~l'I.IIYIlI i po, tVPl)

" \ rn JJOlil EllI op)'. 

", ,I!nolnt PlJtlu,lIc,Llo rat .. jC~GCZC i Za ~c 
kuml!;' "Oladiator" [IIlIP,.! 11a Jmllllcllisrą 
ziemi"', M%r, jak trafl())JY \I,\\'icJ'%, il'~Z
~le ~'flJ'L'y.nl i 111H.:%ut nt'ZCif, kilka 1I111111t. 
cif'.l2,'lItlC za !!oba no ziclllj res7.tld Ic~(). 
;;:0 b"! '1 ~,111101() teHI, 

Qllell [1illtti<rlał tylko Irza.;k 1 ł{)1110! p~ 
k,Jją 'ych ram 1(t\hll1)', bi'uJł\J I1I~łę vr~~d 
O ... :WI11H I dsi".,. N<I"h\ c1MZ'f', która juk 
)o;lrL'~ h1l.~ 1\\ \" przccic;ła gwiadotJ\I)ś~,,, 
\' cliwili l!dy IIalJ1olol zetlwt\ł Hię 7. :d\!" 

ITilfl, Qllell. ozala!y ze Rtradtll, Ild~J'7.ył 
9;10\\ n, () d I'I.'\\' II 'il Ile l'ni11~r, Nagle ~1J'acił 
111'n IOIlIIlOŚĆ, 

\1ial okrw:t\Ą iOllfl g-!{)wG. JH~W h~'ła na 
komhillezol)i!:, L€J1ku lIIl1HH krwi i IJrtlC];1 
t\ nl'zrl:1 llHlt'il~ę na ,jcJ,(o tWal'i~.v, Wygi,,~ 
f<. POkr\\ ' ilW!OIlC I'('I.:C bezwład1li e I.wi..,u
ł nil dM. I.eynł \la klipie lTletaJll i dm,:· 
wer, kuirc llied awllO je"iz":zc było ~:mlO· 
kJ1 ~111, 

/',bliżał .~k \\'i\!J;,.ór. ki{ló.v IHlwoli 
.~\, i(\d(llllll';~ ,,;tt.:ZC!;1 \\'I'a..:ttc UO li i e.t(o, 
P!J(jn' Ó' I' ..:C. Nie w i e rlz!t1ł ,Cl Ili, co m
hi. l..:'~(lll'<i" j,lk pi,i(łll~. W~/~ .. rk() '(I ,'t
:1 :a l. lt ' lo j,lkh~ \ 'I! nl~le. l cką l1om,l-

UilJLlN' l', P. I )lIit.! 111 um, 1071IOL/"'I,'1 ~It; I I.ncJon lal 41 i Wf'so)owsJ...i StanI. 1 IW, lat 42, 111l1ych zbruuni. W 11andzic OrrJon/l, SZTD d" s 
piNd WllJskuw)'1I1 !:I i! d e 1/1 reJulluwym "'! LLlIJII UJównł <J!lk,1I7.enl Nłemi~c łódzki 5LIIl) ~kl' l.elknąl ję Z W1luldem Mtltusillkiem, 'l KI JT.ytn 

IJlu W II łbie UUI "źllym, "prdwlI WHlltj/'tl'/C' 1 M"[ulil,,k, tu bllJ.pollredm wsp"łUc;r.CSŁnlCY wspólnie dokonał wielu przestępstw i n"pa-
InJl.c;w JlotWOClHl!1() II OlltU JlhISOW'!lel w l'u· 1.111 OdllldlJl! 'hIlCI"bW8Klo!, d ' d dt',w. M!ltu~lt1k jest również bezpo~ 'edmm 

SlU\y kil j Mł I!Zpu"n, mn! spr ni cą mor 11 9 Ił dó P h wf 
('h u('/,o w le, . pot) 'luiunt.1ło w ezu :ie t.brodni llUchacl.OWt'kieJ pl ~c4 !I~ereg.u ~or w ~ - uc tlCZO e. , 

Nu l<lwie IJsl'<lrllJtl ('h 7[;11 ludlu Il li ub: n.1 FrafidlKlolcu UlI.nl!1khn 1 mul~Qn"lIch DoJ>!" , Pozoslah oskar:r.enl wspolpracowah 'Z ban. 
Szmyrlke Ludv.ik lat 24. Malusiak WJtold, lel sławie i zom Zmurkach. , tlyt'lJnl, wspiNając ich materlalnie, _udt!dili~c 
2~i, 11,IlJ lIr' n I yk, lilt 11, V" okułu Stanl.ł tW. lot Po uok.manill UlU/clu "lnobował on wOJ im pOlllocy t schl()nleni~ oraz ul twłllJąc Im 
44, OlU Y 11ł1~I, I 'v\ lI/U/illd!'1 Z, lat 52, .\!ysiuk. uliul y, Ma on pozu tyll1 nu sUm eniu :1lCIlJg dfl~Jhięde kOlZyści ze zbrodniCZej d71ał:ltnnsci 
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Dnia 9 TO bm, zosta.ła otworzonll wy· 1 woj, kll~leckil'Yl, l'O~" iazuJe prob1et'l.\ 
~1awa Społeczno'Gospodarcza \,,, Czę przebudo 'Y 1ll'h'oJu roh~~uo. Pl c111 
,-locho vie. Pi kl'o polożenie terenu, przed:t~wii'l wi~~ GrAhki rl zpd ~c81' 
j,·vieża :deleń i pomysłowo rozmiesz- niem i po ' t'llt>niu, PJ'7.e.il·i',~/stE> i p]i\ 
czone gazony kwiatów, mile witają 1i- st~'czne or"'Ą o\\'fmit' planu, ~rOJ11adi,i 
cmych gości zwiedzających wystawę. liczne 1"7.N:7.e z\ 'iedz&Jacych. fi przede 

Jakkolwiek wzorowa zagroda wiejska WS:r.ystKlm oh~'wateli WSL których 
i dwa pawilony są dopiero na ukończe- zmian,v te hE>?po~redl1in rlotyCZf1, .. 
ni u, bogaty 7.bi6r 'ksponl:tlÓW na~roma- rl'zr.('hn(,!~iJtl~' clo PĄwilon1\ ,.sp(lłm". 
d7.0n. 'ch \V inn, 'ch pa\ 'ilonach. wypeł- Tutaj naj ,"vi ,k:o;z ;ątukcją j~lSt l1.r'llcho
tlili kilkltgodzinn~' czas, który po~wi~- mkml\ mMl, 't'iR dn ClI'tn\ '~nja. j~J, w), 

lej oIski 

('am\,' n", zwied7.anie W.YSlAW\', ~,vlat\ 'rh nA i'k!'rMt, 
Kina k ,/. Nil V\.\Tóinienif' zn--h.lgul.'e pawilon Wll?le prOdtl trn t 'y t Ó 'CZ\ t:h "Spo, 

J!Ue,' , we 'ino .,\Volno,:r" \\ \.;;wic- ł·t • h t ~ h 

\\ j pelnia,ią niE" 'i~l1d bud, 'n"-k bar~, '1~~' 
mi plamaml odbijf\jąc od ,zal'eg() tła 
:-:Cltln. CZAS biegnip lotam ptaki3, <'I mv 
wpn1:rzeni I róznoroC"lne piękne s\ n.łE. 
l'egitll1"ilnE", kunsztowne h;:tfty, pr?8' 
~lirznp zestaw;I"nia liR)' t , z;:thJjpm\'. ŻE 

ubiory 1e sb~ją tę zabytkami muzeai
nymi. dtljąr pierwszeństwo "mnrlz;<; 
n'l.lejskipj". IA'prow13dzonej obecnH' na 
wFii~rJ" CZ, -m pozba -jamy t-.lę \:rł.:u'ci· 
wPgo folk loru regionalnego w naszym 
kt'ajll, 

J clzit"lT1, do J.1i:l!'!liOtt1 C +. PrZVC1!J10-

nr:- ~\dH't~O wnętrza. miniatura kOmitH 
kreJ11!3tor:jn" Cl i limie zezane za 

rolny Państw, In.' ty t, NaukowE'lgo Go. ",m pOl'OZ!'I11Ni'cUln. na SOlFle 
t a film pr"ónl c ji fral1 lt kir i pL "Mar- :-podł\\"l\twf\ Wiej. ki(ln-o i pawilon "La- ~lojąc, ch jtidt"l~'rn z rNtl m pod kia 
syll~nka·'. P()c7.ąkk ~~at1<;ó\\' {jdzina 15, I :::oow, I'tlńl'\two'v\'~'~hł<. Ob, dwa P?wyisze n~mi, rdr rr7,~d~iR\Vi~ się zb, 1 t!'fekto~' · 
t 7 I 1., . pawllon~' ,ą oprncowł'lne 7. dr(\b187.~OWą n I€ 'I. hrakll ;;;1a.r~!1 np,&(r) l'l"lzmi e5i'('~"'łl1 a. 

Shlrf\l1no~ciłh jci li cl odzi () tablice po- Mi~.ih'l~· Md~i j . ZE' brrlki tp h clą U",I1 

&"kl~11'1. depozy1~ m,:.czel1mków obnzu 
o::~\'i~l'il't'l:<ldesn (Id~wl~zają w pamier:l 
ci~rpienitl. bohatprów. którz: 1118 dc')ż~:h 
dni wolności.' Obok 11amiol'l1 UtnlPSZ

C7,011\' je:::t Rl11b!!lc1llS kan~dYJski \P 'po· 
S!:"fwn:\' w 1'iaJnow()czPSnll'>jszp I.1rZł\cll;;;
):'Iie. k1'ór~' \~ r;:t7.ie pnl'rzeb' moze słu
Z t z~ ~Alę ol)el·}).cyj I1ą. 

Adi~" I\<?dak('ji i AOl1lilli"-[racji: ulica 
"(,:('\U', 1 r .. \3. (lod1.in~ prz)jęc 10-

14. Tel. (Ir, 12, 

rÓWilav.;C7.e. pełnione. 

W p<lwilonip roln.'m "amil'1'7,C7.0oy I l'a "ilI:H\ vtuki hv1oW(ł'j, Pl kiW "tuI 
plastyczny plan wsi Grabki poloi.onej ji" l' J;!"io1'\fllnl" z i"o",t'\~ .h kral~rf),· Potskl 

II I I I I I ł I II I I III I I I ł III II I I I IIIII I II I III I II I I I II I 1'1 I I I I 111" 1'1 11·1 111'1 I 'I I IIIII I II tllt 't I 11"'11 1'1 I I I' II I I t 'II I I I tt 1'1 I III" I • I I ! l' .\ 1'1 II I III t ,. t II II 

Z kolei z""H,;dzHmy }fl1A ił n 'nilanc ~'m 
ski. Tut'''1j wspani3.łe jedwabie prz~,rla
gB,ią wzrok pań, a bardzo pom~isln'" o 

, \V dniu 13 sierpnia br. 1lł\ terN), fa' skorz:V'stać z posiłku domowego, n'lleiy 1)\ l1Al~;',' !'ltipowi-;dfll IJr",sd"l~ ll"tnijf: - ujęty p()l~l:!z h"dówli kukonów i ich ob
br -ki mebli i t~'ch .. Wilnschc·' w Ra- d~l1.yć do \tl'Zild~l'nh\ odpowiedniej kv' jA fł J\lŻ ~'r'1., liAn\,:", '('ł" \'ituell'\i"', t'lrAt ZA- ~lug<l. w ktnrej rn.ogą brać udział dzie-
damsku udali!. ~i komisja sRnit.arna <:hni, jąĆ' śi~ Or;!PfW.'\ rtt'lim li 'acl~(!Init"ń'1 I~k ci. inlt>l'e ujp \ 'liZ ·stkieh. 

a 
Ze wzglEidu na brak zaopatrzenia ca- k lt'hrl1, JliI.k i uhikl'l ji. 1 !,~ę>ZtHIC;1.til1Pj Nic \~-iec dzi'~'11 ~o, Ż~ p~\"il(1!1 mila-

3kł;:tdl3jąca si.ę z miejscowego lekarza lej PO!;' ji W odpowiednią w dę do pi- clo mycia nHcz~rń po spożyciu posilht nrll."skl i~sz. ię Wl lkim p ,\ adze·· 
tnleo.l!<K.lego, kontrolera :anitllrnego, •. • nii"m J . 
pl'7.pclstawicicLi PUBP Partii Politycz- Z E P Nu" mO"'-nI' parni1,] Ć Da,wilona , '\:':11' 

\1. 'dl, Związków Za', i l\dminislracji feli :R. .I}" , \ któr '11'1 n;.\ miejscu mo?-
I).a kN1}11t:1'1C . (: r:( r' t'\ił:,zeQ"O nlona, fabt· 'c?t1t\i c( lpm lU:tl'RCjl wI'Il'unków 

W dl i lł 17 ;ierpn i fl bl-, w godzinach \dt'lr;; rlo vł dl go podl'11'[, Ke 1.fPl czv fi"' pod P(1" tar' a l' b 'ęclion. ch, C'::. .'J 
hl~l",nl 7nO·'tll~i1llnl, eh. "'rl\' r.!. . - tez kl'ln. N"~' "" pU~.tk~(-h. 

P ..I 1 .. pnpołurłnio ych nil. h()i}i~u ,.1\11 talu!'· re (1 

, t'I\IC~:l: 1Ilil1"Rcjl sI Wl( nI 7.tlnn , ŻE': p::>.wiln\, mI Ii'\'~.', " któr" r.n meble 
I ' ,.,. .l l ,'rrii" nI Raa'OlnS .. k·u orłb~'l. Sl'ę n'pez pił.I']· 
l I n11 '-CI I W ol'CWll iłn Itn, 11IC' F' v, )' "l)stn;-(1\\ ~l1P ,,:j dr> W~I '.Inko'!' tll'?cn ':::11 

't.', to. 0\' 11',\,111 dn łt'gn cdu hudynku !1n1,n(',j (l w· j:'C'H' rio k l A pomipdzy C~ łt'l"'lf:k~ ~ r::tC\1jac: SO przed -'·;.-rja 
d "\1 1)1 1,Ich llhikl\f,j!u'h 'l dn'wnial1ą MKS Wipluń a l'adOmS2cz811 kim RKS n!m m 1'" laflle. pt te , hmi l 1'i.r2.1-

P dlo ho?' 'cjokó ". Kotły "II t'~ę'ci(l- Naprzócl, ~\Jlowanl!> 1~L .. Jl h ciZI o co - ua' 
o lH1zbawionc pohieIi i 7. tp.1 pl'ZyCZY' )li.tł· o. 

• .J' 'd k d M( cr. l"ozpnt'1.ąl .,lę 00 VĆ riekawjP. n ' !HI' nl.1ulł.1łł )Olę o u;;'. ( II, '-\'o n pl':W ' . ć.. 'I dZ811i 
.1 \ • .1 d ponieważ gOf'podC\t'l.l" w.' ta;pili 'nd 1=\ 

lI'\. 1 n;\ lU) lny a n" 1'jn \Inprnwa 7.a- \ I _ rnu't.lka l' .. l~ leca si - n'le-::~ '01' ~'. 
\' ~I', t .. d7,AWk\ .clo ktiil'd dOP1'O\ 'a' mlod7.0n.·m :-:kł a.d 7.\ 1'. Prm,\imo. i 11"n' p fi '1rl'l.ml, .. ~prtoriu • \t>c ~o, p <1e. Zm z .ni klll ugodzll'lfl, ni. hod~F "'='I::~ 
d Ilnł' "ą ~d"ki. • hlcl~lin. 1. ktiwt',l \'oda cjrtlYWt; nrt bni~k\l pod 7.!'lS p\l'rwsl',ej l'1.t> t'1-'Z\ kN1C\J pl'tejmuja Jedl'l k i! 1- pLl t~t'F.nt~ \\'''sta '~', .r·'chodZ1tnv z U' 

l i. '~Iln jPN( do pida zJlajduje .11; obok polowy gl'y t1"Z~·n'1A.1q gn.):lQdal';r~, już \\' d~t IWę w S 'p r C~ i hlubni ut!'z' f r:zU!.:it!'n'l. ;'!-ldo\ f',ler1.i;l ,t fedl'll'tk" ''I' 'h) 
sad7,tl 'ki 7. wodnmi ~dekow:Vn1i. dwudzieste,i mihucie Wielllń strz\'l~ l'l1u,l ." dn konN- w, 'ntk 1'1:1. '/q b."ło ,prl;;\-'~e~h,~(' ! /t. ,"·h· ~f2dzie ,je-

P0 I1rtl11townym znRdi.U1iu wilrunków. pierwszą bramkę. I Pndc1.FI~, rtkR!1ili ~~rli.jr'l\ ! óh. Pod, sl';'''le ra~. ZW1~d_H' p<l?:p,~t,lh' .'~5lr:?'" ,,; 
, .,. j~J rnwlh !.lI \\'ykollr~cn" " '! lon'\'. 

8J1 itarnych komisja doszla do wniosku ~od~:oWl1le, w p~f;cbmJnukt potem "Na I h,~Ą,'skl w. '7.MC~r1n ' w t;m celu przez ktÓl'~ l1,fłr~ "n,n b'ętł~ ti~p~hllł1f' clek~' 
i i$lniC'jflca kuchnia 11te nadaje się za- przo wyrOWl1u]e ram ę z karnego, ZJ'N ('7.~lltnch!'l ';\ wpl1! ~k. J}ouAt- mi. 
p ln! do spon~ądzAnia potrzebnej i1oś- Iłlllłlllłłllllłllłllłłlłllllllłłlllłllłllll1łllłłllllłłllłłłlllllllłlłł""łłllll!ll\lłnIlUIIII11I1I11ł1ł11l1ł!llIlItłllllłłłl\łlllltltlllłllllłłllllltltllll1lllłłl!lllłlllltl!lłłlllllIIIłlllł!'łłlłłIIlIH!l11t11!11t1l111l11l1111Ittl't'HI!!'IIII1II\ł1l1 l"I'ltllI!!'!!! 
ej poslłków i winna byt zlikwidtlwal'\a, Ił 

Ze wzglQdu jednak, że 40 proc. robot- r Z 
l'lików mieszka w takit'j od1cgloś i od 
fA br,vki, że podczas jednogodzinnej 
pr7.erwy OhlRd\iwej nie jest w ,tanie 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIII"IIII"""IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111111111111 

~~ŁYO~ ~fDI:MSZCZAŃSKI" I 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

ob) la już akcja p. y -po o I nia roi łez 
Z il1icJat} Wy Minis!er",tv.-a Rolnitlwa i:~ czn\' m!()d:tlezy wi(1.l~kiej. Sknn~m I ŚW1~t: Roln!cgel. '1'l'l1iI'la{h hufc~ 

i Rpform Roln\'C'h oraz Mlttis!el'$,tw/l ,\ wyniku inic 'lit \" M.ini~t~r t~·@ Rt"ll· O"mlntH~ PRW 1 ' G-mit1n~ ~f<ady O :iat)
(nl'orty Nal'orj(l\\'cj 111!O<Izl~ż wl jska cf! n'dwa p()r1nle~j , .-tę d'Óhrobvt wsi, a lv1'11 Rolnk%('j. 
lat 16 - 20 objt[;1 zo"h/a akcją przy' :~I11;'tfl tAI ~" kr::Jju~ , HUfc-e gminne l. !rolei dzielą ~i~ na 
pOo(Jhknla l'oltli('%~Ro i tojsl<ow<ego. 'J.. k~~tnłu nr ro~PQ zęlo . lę nr , IHII' czt.er\ huft'e rejót10 1 e tak, ŻE' kilka crro. 
C~ICtn tej akcji je" t wy<:h()W!l11i~ mlo' "(1wlłnł~ 1 f()l:rfH'l\\ anI;' h~fco\ I Przyspo· mad t ~'ó1'7y ledM hlJfl~ r~jonow I W 

dtieży v dllchu ohywlll('L ldn1, li.-:zinlC'f'· , nhINl!fl. Rnllll<'7.(l}" .1'1.;0 ~go. I ~ I b!Hdzń krófkirl1 la~\~ Al' I'H\SZ kraj w 
!lic \V dzicdzil1i.c l'olnid\\·I:1. Akcjn ta W kazdym P0\\ ~~{,It' l;lt {}r~t1m ~~~taJ 51ał JXlkr ,ty 'leda nrgal1llBn,JrQ PR'V, 
WplYl1ic ki ni wątt)liwi roz ~rt)J n· tni<'pf'ld<)! At DR\\ I p" ~ lato\' il Rada O- I a \, pr~t · t! Woj (ldz[ \(\ tódzk'e 

W 1 rakt1witl zlIkońc7ony i\I)~tllł . plI,lolny 
kllr, ~hf1*owy dla pi'lIcownlk6w _ nńłrl/tclńl 
Sllmnpomoty ChI OP!).; i I. Z!1danłf'm k.llrsu hyto 
wy 1knlpnil! J1"cI611~t6w ~knpu "hoż~ rlla 
,póldzi lnl gminnych, Ittore lIIi w mlniM\ In 
okresie go pode.tctym wykazały się f\nWII~n'I' 
mi wynikami w Lej dzi dzinie. 

tli ot 

W dnill 11 l 12 bm, w Luhllnl Nlh l ~I 
tlllul Jl łnoll1o.nlk6w powlalowych dla IHIIW 

poclall\.\I gr\ll'llow ,go, W rr.a!!l tjrrlct\l p~łtln, 
mu nicy otrzymllJl n~IA,(lcZJl$ lnRll'lIb.tje 111"PIZ 

szereg wyjaśnień VI' sprawie pohol'U !Jod al kil 
gruntoweqo. W CZ/lsl obrad omówiono formy 
w p6łprary z włlldzaml adminlm!lcy,lnymi .• ~II· 
mori:lldowymt l IlrZIlVtlllll skalbowyml. 

W Wojl,wócJzkim Wydziale AprOwi1.tl jl we 
Wrocłuwiu odbyła 11; konr T 'I[(,Ja prl\80Wa w 
sprowie l)(ldulkll yJ"llttluw HO, klóry stanowi 
leden z MJbuI d:r!t.l aldu!llnych prohlemńw 
woj \loln(J.~hl kiego. Do akcji ur!lqlłlowllnia 

prz<1do\\ 1'110, 

\\ p<JN:atkil h rnal~ bvl(') 11..12: l <Heie, 
.. ho rBn "~ t -,I i P()h't'- 300000 mlo-

~pr~w ,PotlEl.!kll grUnŁQw~qo na t~t~ll.le' r'i dzi ż'. t rz go W wOj~\\od::t"'I' lódzk:m 
doIJ'lnt.ll:jsJ.-II'IQo, w@ltk Ilrzed~l Wicll~) "-ttll -lO tV:iętv. dzl~lącel "-iI' n 38 huk -':v 
polliycZl1ych • r:z 'muka ,nol c'Z!'\t~o, .,.~ w'~glę I ' " .. ~ (' a ,o 
tlI! I'\r! wlt>lkl\ WR~ I Zi'!Mz.nle 111 11 J,,T,yb- gnwHl\"'h I 720 reJono\\'ych. 
"~!'Cł" UrOcpI!ń aniA tr'1J1'1 p nhl II. I W \\,Qjewoozklm UizędzJe WF i P\v 

• i~ • . nt/hyl)' ~lf kllr \ dla Instruktoró\l 2·min. 
l)n P<lwania pl'z.'b.la rlel 'tts'c.ja rl!-! n:-,{'h. 1<ttlrf' ukońc ,lo 23." ,:!uehacz~ 

rll!E'rllrQ'O [11 _ h tutti ! ~ art\ntann\' Ro~· Oh~('ni~ tozptlczęl<:1 ,,l. pl'l~.s!k(llf'nle. 
Uf! 1\ Mo j, ~ le. (' 11'111 z,m1a!om1 nie się przndownil6w l1uk w l't'l'j<Jl'l ;\'\('11 
7.. mrlodal11i nrg ;:tniz.llcji fa li/d że 5tr/Oka Pit-r SZv turnu<- dlś 900 rr?;odowl1lkow 
i:!.cm~IA('lanfj .. ti? !'lb,_Zarl~ '\.Iell ~_p(')lf II l ótWBl ty ~01 tal, J81< lll:1~ dOM.lIt·my, IV 
ZleM11 Lllnll " j I 1 nI al Mmcll1;:t t> }'t't1ual- Le ze\' _ dr1.l':ri " t-'7 111le'M(l~"; 
I1rj pot110C'!l Crłrlt1kod(' d leE!i!\rll ]\1ale. " . ~ ,J- 1, osc. 
tlin\\" \ rflch(1lc1\\" uttestnicl.vli \\' k()t1f~- I zpOt1nl~ ~lę I ;~ rze nlił br. 
l"l'l1t' n. na 1'10" j Z!1pMt1I\lł '!'o l~ 7. lldziall'J11 Proa:ram, ohn1 "vkł:1<!r)\\ ' l rlzlr--d:dl1Y 
rzynnika snolcc7.l1c o i aamif'll tl'aCyjl1e- \"(llnld\\)I, obell1'llJ j{> \q·('h..,,, ~nl ł ,b":\ a 
f,!O w ni C' li r\l'"cdw. Inf1knwej. Delc~a j I 1'1 ", r' .' l 'I·t I I k' . 
pow. IAM~ \li! 1('I"C'l1il" woj. P()7.T1fit'iS~i ~(l le, l1.yrznr. \\ v, lir l ~il I (-'.FU 
okolo rlw\'1rh mir i(ln. ~!)l' 'I""j:Wl:ohi nin 

WYdc:WC. I WOI, KomIl.' PPR' , K...,m tl' Redt1kevlnv. RGO I Adm. t6cU. Plołtkow~ko 86 1.leronVt R.doklot NOe:/elnv 216·\4. S k1' łOMot 2.54-21. RedA)(c!a bQC1l0 17;~~l 
Oo:!Jol &glosz'~1 PlolT~oWlk. ~ leI, tll,50 Konto PKO VII _ 1505, Zokł. Grat. Sp. Wyd. "Łódżld Instytut Wvdow rlIC~". 

--._----------------------~------~~. Nt OC" osZEN Wyda nictwa "Glo"U II obolnloT, qó" W todlfł 
a tak.te2ll: Ocl 1-100 %Il]l1, zł SS. 101 200 lWIl: al łS, lIo,wytlll ,I !!tJ. brObl1t tCl 't cłu lit owo: !,oł\luldwalll todelJl Iłl 20, bCflldlowe a. t.c&tIe, kllPAtI I .pl d.tftl aL !!-6, 

p"'lItUkiwcni. pr CIf d. lO, W a.1edzłelę i iwh,ta 1I0al. d1<:"Ż~ • 
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PRZYGODY I 
plęC.U ~ypków Z Uamalu'ki 

, 
• 

ni 
włókniarzy polskich 

na boiskach łódzkich 

;tS. DG p.[)ŚC1~·, .. '~--tual.!ja r'o'" nowHż 

lIa nawet groźna. Wylę'kłego Negra 
chowa.ia do beczki PO piwie. Ka.itek 
zapuszcza motor. Reszta wle"luje 
C7"nl sd~ da. 

94. Al", r<>l~:J 'H:C:\' mili 
W jednej c{!wili ogłosHi 
Stra,ik p,ows,zechny. Po~'oń 'cała 
Tali: .iak stała. tak została. 

W dniach 15 - 17 bm, odbyły siQ w Ło
dzi ogólnopolskie zawody sportowe Włók
niarzy. 

Od strony lewej: Prezydent Łodzi tow. Sta
whiski przyjmuje defiladę przed Domem 
Związków Zawodowych. 

* * 
Fragment z defilady na boisku ŁKS-u, 

* * 
Fragment z zawodów pływackich na ba

senie KP Zjednoczone. 

* * 
Zawodniczki KS Jedwabnik (Milanówek), 

odnoszą pierwsze zwycięstwo w siatkówce. 

* * 
Drużyna siatkówki KS Jedwabnik (Mila

nówek), 
* :;; 

Po środku: Skok w wykonaniu zawodlllCZ
ki KS Len (Zielona Góra) Wojciechowskiej. 

* * 
Po prawej stronie: Wojciechowska - Len 

(Z, Góra) przygotowuje się do skoku. 

* * 
Zawodniczki i zawodnicy KS Len (Z. Gó-

ra) przed domem Związków Zawodowych. 

• * * 
Fragment wyscigu kolarskiego na 100 km. 

Stolarczyk (Naprzód - Ruda Pab.), WOJcie
chowski (Zjedn.), i Łazarczyk (Victoria Czę
stochowa) na przedmieściu Piotrkowa. 

* * 
Ta sama trójka w drodze powrotRej do 

Łodzi. 

§ .. p. lK.aluż .. -
* * Nagrody oczekują zwycięzców, 

- Lód ź 3 . (2· 
'Bramki dla Łodzi zdobyli Hogendorf i Cichocki 

95. 

Dawno ju~ tryb.un'y stadio.nu. ŁKS-u ni.e I oko.l.i~znościa~h łodzia~ie c.zasa~i potrafią 
przelewały SIę takImI tłumamI Jak wczoraj. wYJsc ze skory, aby me dac sobIe wydrzeć 
Gdzie się okiem sięgnęło mrowje łudzkie. zwycięstwa. Początek łodzianie mieli dobry. 
Według fachowych ocen dopingowało pUka- ŁOD! PROWADZI 1:0 
rzy ,łódzkich. dobr~ 20. tysięcy. publiG.~no,ścL W 5 minucie Łódź zdobywa już prowatlze-
DopIng zrob:ł s~o!e. Ło~z pomImo techn~cz- nie ze strzału Hogendorfa Łodzianie grają 
neJ przewagi. go~cI zreml~owa~a ze SIąSklem niezwykle ambitnie i ofiarnie. Trwało to ja-
3:3, Jest ~o. b.ądz co bądz duzy sukces dla kieś piętnaście minut. Później do głosu do-
pIłkarzy łodzklch, szli Ślązacy i przez dłuższy okres czasu nie 

. SKŁA~Y DRU!YN schodzili dosłownie z pola łodzian. Ślązacy za 
Druzyny wystąpIły w składach następują- wszelką cenę starali się wyrównać utraconą 

CYCŚh: k J 'k M' l l k' S' W' k bramkę, ale udało im się to dopiero w 21 mi 
.lqs : .al11, ICla s l, IWY, .leczore, nuci~ 1:1 

G~J~zlk, .P:ec II, ~rzy:cherka, Alszner, Spo- Z do~konale wypracowanej pozycji niespo 
dZleJ~, .Cle;bk, Baranskl. , " dziewanie piłkę otrzymał Cieślik i nieuchron-

. Łodz: h.omar, Włodarczyk, Łuc II,. BaJ~~, nie umieścił ją w siatce gospodarzy, Łodzia
MIller, U~b.ar:, Hogendorf. Baran, ClchocJ\:l, nie od tej chwili przeszli do gry defensyw
Łącz, Malcll1:ak. ", _ nej. W 27 minucie nie bez winy Włodarczy

RozpoczęcIe gr.y 'p~przedzlła. mll1uta CIS.y ka i Łucia Sląsk podwyższył wynik na 2:1. 

I 
ku uczczemu panllęcI s. p. Kałuzy - fundato- Zdobywcą drugiej bramki był tym razem Al-

W rozgardiaszu i popłochu ra pucharu. szner. 
Zapomnieli. że gdzieś w lochu Już pierwsze minuty zapowiadały, że gra Im bliżej przerwy tempo gry stawało Si.ę 

bedzie zażarta i obfitowała w sytuacje o coraz wolniejsze. Atak nasz nie wykorzystał 
Siedział negr nabity w beczkę, "dramatycznych" napięciach. Stawka bOWIem kilku dogodnych sytuacji między innymi 2-ch 
N"o i dusił się troszeczkę. była wysoka- chodziło o punkty, a w takich rzutów wolnych w 28 i 44 minucie, w tym o-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ s~t~m jednak wypadku z w~y sędtiego, któ 

Pro"'ro,.. radiowq nu dz;!ł ry przed jego wyegzekwowaniem zarządził 
~ przerwę,(!) 

12,06 Wiad, połudn , 12,10 "Z naszych I gadnień świata pracy",. 17.45 Poradn.ik języ-
5tron". 12,25 Aud. dla wsI. 12,35 Infante - kowy, 18.00 (Ł) "WycIeczka do PIOtrkowa 
Tańce andaluzyskie w wyk. duetu fortepiano- Trybunalskiego" pogadanka wopr. Wincente
wego, 13,00 "Z mikrofonem po kraju", 13,10 go Jędrkiewicza, 18.10 Muzyka.z płyt, 18,15 
Muzyka obiadowa, 14.00 (Ł) Kronika i komu- (~ Felieton sportowy red, LudWIka Szumlew
uikaty, 14,05 (Ł) Pejzaże muzyczne Ketelbey'a skiego, 18,20 Muzyka z płyt, 18,~5 [Ł) Pog~: 
(płyty), 14,30 F!"zerwa, i5.00 Muzyka. tanecz- danka Bohadana Ju~icza .pt. "",!,!zny remo;t . 
na, 15,20 aud. sł.-muzyczna dla dziecI mlod- 18,30 (Ł) Koncert. zyczen (częsc I-sza), 1~ .00 
szych, 15,40 Pieśni z dramatów W. Szekspira, Koncert. symfon,i.czny, 19,~0 .Recenzja, 20.00 
16.00 Dziennik. 16,20 Recital skrzypcowy, 16~40 "Przy wIeczerzy. 21.00 DZlenmk, 21.30 !\·luzy
"Ze świata radia", 16.45 Rezerwa, 16.50 Pog, ka, 21,45 Słuchowisko, 22.10 Wiad. spo.rtowe, 
sport. 17.00 (Ł) Mozaika muzyczna, wyk.: Han 22.15 Aud. rozrywkowa, 23.00 Ostatn, WIadom. 
ka Bielicka i Henryk Rostworowski - piosen I dziennika radiowego, 2320 Koncert życzeń 
ki, Franciszka Leszc?j'ńska -:- fortepian, Zdzi- j (czQŚć II-ga), 23,5'1 ProgI. [ok. na jutro. 
sław Suwalski - ""nfpr~n",erka, 17.35 "Z za-

PO PRZERWIE 
Po przewie miejsce Bajana zajął Korporo

wicz .. Nim nasi chłopcy zdołali się rozegrać, 
Sląsk prowadził już 3:1. Trzecia bramka pa
dła w 3 minucie ze strzału Cieślika, \Iv tym 
czasie z reprezentacji Łod~i ubywa kontuzjo
wany Miller, a na jego miejsce wchodzi Ba
jan. Znów łodzianie wzmagają tempo gry'. 
goszczą częściej pod brEUllką Slązaków. 

DRUGA BRAMKA DLA ŁODZI I JABI'.KA 
NA BOISKU 

Drugą bramkę łodzianie zdobyli przez CI
chockiego w 8 minucie gry. Była to jedna z 
najładniejszych bramek meczu. Dodała ona 
otuchy nie tylko widowni. ale również i gra-

czom, Łodzianie zaczynają grać teraz ostro 
co staje się przyczYną, że sędzia, który w 
pierw~zej "ołowie wywiązywał się ze swego 
zadania mniej więcej dostatecznie, teraz za
czyna się gubić we własnych błędach. Dopro 
wadza to do tego, że na boisko zaczynają pa. 
dać różne odpadki i jabłka i na krótką 
chwilę sędzia zmuszony jest przerwać grę. 

Wkrótce po rozpoczęciu gry kontuzji u
legł Baran, a miejsce jego zajął Fornalczyk. 

ŁOD! WYRÓWNUJE 
W 27 minucie Łódź wyciąga na 3:3. Na lry 

bunach zrywa się burza oklasków. Honor pił
karstwa łódzkiego uratowany!. Uratował go 
znów Cichocki z przeboju, W 30 minucie no
tujemy jeszcze kilka. szybkich i groźnych 
akcji łódzkich pod bramką Slązaków, której 
oprócz doskonałego Janika broni jeszcze las 
nóg gości. W 39 minucie łodzianie nie wyko
rzystują jeszcze rzutu wolnego za rękę jed
nego z obrońców i wynik pozostaje już bez 
zmiany. 

'W drużynie łódzkiej wyróżniali się Hogen
dorf, Cichocki i Włodarczyk. Łącz wypfl.dl 
słabiej, a najslabiej sędzia p. Cerba z POZfii1-
nia. 

PielraszewskO • 
uległ wypadkowi w Pradze 

Lucjan Pielraszewski (DKS) podczas wy
ścigu długodystansowego na 20 km z finisza
mi na torze w Pradze uległ wypadkowi ! od
niósł poważne obrażenia Prześwietlenie wy· 
kazało pęknięcie kości wskazującego palca, 
wskutek czego łodzianin nie mógł wziąć U· 

działu w wyścigu szosowym, który odbył się 
15 bm, pa dystansie 90 km. 

W wyścigu brał udział jedynie Siemiński, 
który w5ku t .... 1< zerwania hamulca biegu nie 
UkOliczył. -

• 
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Blina do zlej qrą 
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y hill 11 

ły urc 
iultońska" 

Bez względu na to, jak będziemy charakte- i solidaryzuje się z zagraniczną polityką Bevi-' u schyłku lat marzy jeszc-ze o nowej rzezi po
ryzować osobę Winstona Churchilla, nie po- I na i wzywa społeczeństwo amerykańskie, by wszechnej. 

na :rnodł-el' 
dobna mu odmówić uporu i konsekwe·ncji w wierzyło przywódcom Labour Party tak samo, Od artykułów p. Churchilla dziura w nie
~ziała.niu. Nie umilkły jeszcze całkowicie w jak powinno wierzyć brytyjskim konserwa ty- bie, oczywiście, nie powstanie. Ale tego 1'0-

SWleCle politycznym odgłosy słynnej fultoń- stom. Sypiąc inwe1;:tywami przeciwko Związ- dzaju wystąpienia każą narodom Europy pa-
ski ej mowy Churchilla, a już wypada zająć kowi Radzieckiemu i demokratycznym krajom miętać o obowiązku czujności w obronie po- . . . . " 
się ponownie innym "orędziem" starego reak- Europy, Churchill jednak musi przyznać, że koju i bezpieczelistwa przed knowaJIliami za- Ukrall1sko - taszystowskie bandy "UPA, gra
cjonisty, tym Fazem "orędziem", pisanym na ZSRR nie chce wojny, że "pragnie pokoju i jadłych wrogów ludzkości. przed matactwami slljące w Rzeszowskim, likwidowane są ener-
łam_ach amerykańskiego tygodnika "Life", pl. dobrobytu"... Ale to właśnie jest najwidocz- rutynowanych podżegaczy wojennych. I gicznie pr~ez ścigejące je oddziały wojska . 
. Gaybym był Amerykaninem". niej solą w oku starego reakcjonisty, który / - B. D. Oto bandyta, wykryty w zbożu. 

Niedzielna • WI z yla 
Jako autor tego znamiennego artykułu 

Churchill pozostaje najzupenłiej wiernym so
bie. Rozpoczyna od wyrażenia zdziwienia, że 
jego przemówienie w Fulton wywołało w 
świecie tyle hałasu, a następnie stwieTdza nie 
bez satysfakcji, iż myśli i koncepcje w tej 
mowie zawarte, zostały "poparte polityką rzą
du U.S.A." To stwierdzenie osładza nieco 
Churchillowi gorycz, płynącą z poczucia, że 
tym sposobem wyzuto go niejako z prawa au

Patriot cz y czyn Szei ero 
torskiego pierwszeństwa. 

czambuł jako - "komuniści". 

LeniWIe, świątecznie ,wygląda w t~ nie- l 
dzielne przedpołudnie ulica Emtlii, G1't1pki lo i 
katorów domu "Zyndermana" rajcują o c'zymś 
,z;ywo na ulicy. Swiqtecznie, beztrosko zlewa
ja strażnicy przemysłowi Księżęgo Mły:ia. Nie 
dziela... niedziela panuje wszechwład1lie w 
Szeiblerowskim państewku, ale przędzialnla 
cienka nie świętuje. A może świętuje raczej 
po s.wojemu. Muszą wykonać plan. Prac owa
II więc dodatkowo cztery godziny w piC[lek. 

Churchill chwali się następnie swą roz
tTopnością polityczną i darem przewidywania, 
a jako przykład tych nieocenionych dla męża 
stanu cnót przyta'Cza sprawę Grecji (!).Pa
wałując się na zajścia w Atenach zimą 1944 
roku, Churchill z dumą podkreśla, że już wte
dy potrafił być bezwzględnym r wydał do
wódcy wojsk angielskich kategoryczny roz
kaz, by "nie wahając się, strzelaJ do powstań
ców"... Rzecz jasna, że demokraci greccy 
(EAM) traktowani są przez p. Churchilla w I 

Czyniąc dobrą minEi w nieprzyjemnej grze, . 
Churchill udaje wielką radość z powodu fak
~u, iż Stany Zjednoczone wzięły na siebie ro
lę przodującą we wschodniej części Morza 
Sródziemnego, inaczej mówiąc - na Srodko
wYru Wschodzie. Churchill martwi się wpraw
dzie nieco, że W. Brytania, wyparta z tych 
pozycji, nie będzie mogła w dostatecznym 
;topniu eksploatować ludzi i bogactw natu
ramych, znajdujących się na terenach Srodko
wego Wschodu, persviaduje jednak natych
miast czytelnikQm, że "w chwili abecnej An
glia nie jest z(folna do samodzielnego utrzy
mywania stabiliza·cji we wschodniej części 
Worza Sródziemnego", zarówno jak i w in
tych rejonach. 

Zatwardziały fultończyk podżega wyraźnie 
Imperialistów amerykańskich do ryzykow
Ilych wystąpień i awantur, świecąc im w oczy 

Madej Aniela 
higienistka 

Kamer Mieczyslaw 
kierownik 

l Paweltls 

,tylko 80,9 proc. planu, a ,więc brakowało im 
; 7000 kg. W pierwszym tygodniu :;ierpnia pod, I ciągnęli się trochę· Osiqgnęlt 89,1 procent 
I planu, ale to nie ciągle jeszcze to co powin
. no, a więc radę w radę i dogadali się: Trze
: ba nadrobić w święta brakujC[ce ktlogramy. 

,l - Robotnicy nasi są dobrymi Polakami -I mÓWI tow. Kamer - zrozumieli, że tu chodzi 
o pOWCllŻlną rzecz. 

Ze lak jest w istQc!e przekonujemy się ry
chło. Radcy zakładowi oprowadzajq' nas po 
salach. ~ym, co potrafiłby uczynić on sam - Chur- a dziś w niedzielę oble zmiany przepracują 

c~lill, .gdyby miał do dyspozycji -. góry d.ola- po pełne osIem godzin. - Widzicie towarzyszko 90 proc. r.:·botni-
row I bomby atomowe. Churchl11 - Idąc ( Zaraz w portierni wpadam na pielegniar- kó,w jest dziś przy maszynach, przyszll nawet 
;Iadem natchnień fultońskich - wyłazi ze k b M d . - ci, którzy zapowiedzieli; że w niedz!elQ ro_ 
lkóry, aby przekonać przeciętnego Ameryka- ę o. a ej. . bić nie będą _ patrzoie towarzyszko t 3!1 przy 
lina, ie 'Ze strony Europy gro'li mu jakieś - To i Pani dztś tuta.j? - Jakże mozllla saHaktorze, to peperowiec Ludwik Łllgows~<1, 
ltraszJiwe niebezpieczeństwo. A :hódłem tego inaczej - odpowiada z plzekonan'i:em. -'- Lu-

Ch tamci dwaj tak samo, a tamci znów ml: koń-:zekomcgo niebezpieczeństwa - głosi \H- dzie uracujq w!ęc i jakaś pomoc lekarska 
~hill - jest zdec~dowa:nie, .n~rodów Euro?y mus.i 'być na miejscu. ct: bezpartyjnt, ale dobrzy świadomi rcbotni-
'N' walce o swą llIezaleznosc I, suwerenn.os~, _ ,. .~ . 1 _. _ cy, a to nasz patriarcha 77-1etni ob. Tomasz 
nocna ich wola wyrwania się z impenal!- Na n:leJscu sq pl",edsta.wicle_~ Ra_,,'i Za Gawrysiak, ładuje pakę do windy. 55 jat już 
:tycznego jarzma i rozporządzania własnym klodoweJ tow. tow. Rarger l ZagCJewsk. Czy pracuje w naszej firmie. Pracował jako przę 
osem. r!ależycie to,warzysze do jakiejś Partit pytam dzalnik, teraz jest za stary l przeszedł na 

Churchill wynosi pod niebiosa imperiali- obu. dźwigowego. 
stów amerykańskich w rodzaju VandenbeTga Tak tak do PPR { PPS 
, jemu podobnych, jako tych, którzy dążą "do - , ~ - . Na apel niedzielny stawili się i fnni sta-
:dławienia zła w zarodku, aby stłumić zagra- - Ja jestem ezpartyjny - mówi trtichę z ruszkowie ob. Franciszek P.iekarek, Józef Pta-
~ający pożar i powstrzymać epidemię drogą zażenowaniem majster ob. Coluch. . i siński i staruszka Pawelusowa. Tę ;;statnią 
zapobiegawczych szczepień. - Co tam partyjny, bezpartyjny - wlrą- przyprowadzajq nam pod rękę. Ma 63 lata. 

Dużo ciepłych słów poświęca Churchill ró- cC!ją wesoło radcy - wszystkim byłoby nam Jest głucha i prawIe ślep'a, a mimo lo jest 
wnież rzqdowi brytyjskich laboulzyS!ÓW, wstyd gdybyśmy nie wykonali pl=u. pierwszorzędną robotnIcą. Uszy i oczy zastę-
stwierdzając, że "otrzymawszy nieoczekiwa- -- Kierownik przędzalni tow. Kamer, członek pują jej czułe palce starej przC[dkt 
nie władzę i oddzied7.iczywszy odpowiedzIal-

PPS wYJ'aśnia mi przyczynę dziskjszegc. "pa- - A to nasza królowa - oświadcza tow . ność, Attlee, Bavin i Morrison kontynuują -
mimo wielu konplikacji da.wny, dobr:e gotowia": zaplanowanych mieli 34 tysiące kg. Karge - to doskonała prządka peperówka i 
przemyślany marsz". Churchill całkowicie przędzy miesięcznie. Wykonali plan VI lipcu największa u nas "buzia" jak ona robi to 

Dno upa 
Rozkład podziemia i obozu reakcjj 

Proces Niepokolczyckiego, Mierzwy' i in- ośrodki tych reakcyjnych sił rodzimych i ob
[[ych z całą oC7ywistością ujawnia wobec spo- cych, które podkopują się pod fundaineuty 
leczeństwa to, co dla naszej partii, Polskiej Polski Ludowej i kLórych legalnym rzeczni
Parti i Robotniczej, widoczne było już od daw- kiem jest PSL z p. Mikołajczykiem na czele. 
na: postępujący polityczny i moralny upadek Proces Niepokolczyckiego, Mierzwy i in
podziemia i cnłego obozu polskiej reakcji. nych wskazuje ścisłą łączność PSL z WiN-em. 
Proces krakowski potwierdza również dob!t- Nie wiadomo tu, gdzie się koń,czy PSL, a 
nie, że p. Mikołajczyk był i pozostał legalną gdzie zaczyna WiN, gdzie się kończy robota 
"wtyczką" reakcji h' nową rzeczywistość pol- polityczna, a gdzie zaczyna wywiad i szpie
skq, "wtyczką" , za którą stor zjednoczony .0- gostwo. Charakterystyczne, że punktem wę
bóz katastrofy wrześniowej, obóz zdrady in- złowym tej łączności wzajemnej jest to, co 
teresów narodowych i obcej interwencji. na procesie oskarżeni nazywają "orienta::jq 

"To, do czego PSL dążyło jawnie, myśmy anglosaską"· 
:zynili w podziemiu" - stwierdza zasiadają- WiN-owi sprzymierzeńcy PSL - mistrzo
:y na ławie oskarżonych b. poseł sanacyjny wie. wywiadu, orientujący się w rzeczY''I'i
Jstafin .. I dalej: "Staliśmy się sprzymierzeń-o stych nastrojach narodu i niepewni dlatego 
:ami, działającymi różnymi metodami. WiN swego jutra, są jednak bardziej niecierpliWI, 
zbierał z różnych dziedzin życia wewnętrzne- niż ich "z angielska flegmatyczny" patron. 
g+) wywiad, wykorzystywany przez czynniki W liście otwartym, który figuruje jako do
PSL. PSL w zamian dawało wiadomości ze wód rzeczowy w procesie i który brzmi ra
lwojego stronnictwa". czej jak rozkaz, piszą oni pod adresem p. Mi-

Tutaj drobne uzupełnienie. Jak stwierdzo- kołajczyka: "Musisz żądać międzynarodowej 
'\0 na procesie, raporty wywiadowcze, opła- kontroli i udzielenia pomocy nawet w postaci 
2ane dolarami, były doręczone nie tylko p. sił zbrojnych". 
Mikołajczykowi. Wysyłano je również do Na zapytanie prokuratora oskarżony Karcz
centrali san8.cyjnych "dwójkarzy" i rządu lon- marczyk, polityczny kierownik komendy głó
:lyńskiego. Doręczano CD ważniejsze - wnej WiN, były wojewoda sanacyj~y, po
wywiadowi obcych mocarstw i wreszcie kie- twierdza: "żądaliśmy interwencji nawet przy 
:owano do Włoch, do przebywającego tam pomocy sił zbrojnych". Przygotowywali więc 
A.ndersa. l Polakom los Greków, krwawiących już od 

Nie jest to rzeczą przypadku, iż te adresy, dwóch lat w walce o swą niepodległość. Nie 
te. punkty przeznaczenia 'pl~ó~., szpiego.w- można .wątpić, że ide~tyczne było s~a~ow~s~~ 
sklej roboty WIN-u, nakresla]ą sClsle gramce sprzymlel'ZOnego z WIN-em PSL-u I ze Jesh 
obozu antvludoweao, wskazują dokładnie na te wspólne ich wołania o zbra ina oom~ orze-

ciwko własnemu ludowi nie odniosły skutku, 
to bynajmniej nie z braku woli ku temu ze 
strony możnych protektolów pp. Karczmarczy
ka i Mikołajczyka. Stało się tak tylko w re
zultacie wzrostu sił i konsolidacji polskiej de
mokracji oraz poparcia, jakiego udzielają nam 
siły demokratyczne całego świata. 

Proces szpiegowski "Izby Kontr·oli" w Kra
kowie odsłonił jeszcze jedną ponurą, bezprzy
kładną jako przejaw zdrady interesów nara
dowych, kartę działalności sanacyjnych inter
wencjonistów. Oto ich "B. W." - brygady 
wywiadowcze jeszcze za czasów okupacji 
"rozpracowY'vały" organizacje demokratycz
ne: PPZ, AL, RPPS, SD, B.CH., SL i Wici. Spo
rządzano nawet odpowiednie spisy działaczy 
demokratycznych. Te ostatnie miały - jak 
to zeznał Karczmarczyk - ułatwić "dwójka
rzom" walkę "w momencie decydującym", 
przy ugruntowaniu władzy rządu 10ndYllskie
go". Karczmarczyk przyznaje również, że "w 
pewnych dziedzinach stanowisko naszej orga
nizacji w traktowaniu polskich organizacji le
wicowych zbiegało się ze stanowiskiem gesta
po". W rzeczywistości "zbiegało się" ono tak 
dalece, że - jak ujawniono na procesie -
owe spisy polskich demokratów trafiały na
wet do rąk gestapo. Było to przyczyną za
bójstwa takich ludzi, jak zastępca szefa szta
bu BlP-u, inż. Makowiecki, historyk profesor 
Handelsman, znana działaczka społeczna Kra-
helska i wielu innych. /" 

Jakże haniebne jest to, "dwójkarsko"-sa
nacyjne szukanie wspólników wśród opraw
ców gestapo. Jest to już dno upadku moral
nego. 

Linia jawnej zdrady interesów narodowych 
na tym się nie przerywa. Jeden z kierowni
ków winowsko - peeselowskiej "Izby Kontro

·li", Wochański, nawiązał z polec.enia Niepo
kolczyckiego kontakt z kierownictwem ukra-

Salak Mirosław 
majster 

wszystkie za nią. To,w. Slrójwąsawa u.ciera 
spoc·oną twarz. Niech ten psolnTh: I~arger do
wcipkuje. Ona wie swoje. Mqż zginął w Oświę 
cimiu. Syna ORMO-v/ca zamordowało NSZ. 
Teraz więc sama musi pracować dla Polski 
Ludowej. 

Tow. Helena Chuda pracuje tu Wraz " cór
ką. To Ona wytłumaczyła kobietom dlaczego 
trzeba nadrobić brakujące do planu kilogra
my przędzy. Wytłumaczyła po goopodarsku. 
"Jak masz dU2!e pranie w domu, to !obisz 
'Nięcej godzin, a tu z przędz q to samo. Nikt 
tego za ciebie nie zrobi". Tow. Wieczorkowa 
czujnie rozgląda się po sali. Jest obciągacz 
ką. Pod swoimi skrzydłam1 ma 30 maszyn. 

- Myśmy s!ę już dogadały - mów! z zau
faniu - jak Jlędzie brakowalo do plonu, to 
będziemy nad,ra biać w niedziele po 4 godzi
ny. 

A oto przebłega między maszynami ".ałc 
szczupła dziewczynka - to matka dztecka. 
To pomaga czka Smolik Helena, członkini PPS. 

Z za maszyn zerkają Inne p amagaczki. 
- Chciałyby też do fotografii - śmIeją 

się przqdki - nfe mo przecież tyle miejsca 
w gazecie. My, wdowy, t.o co innego. Gaze~a 
może nam mężów zn'a.jdzte. 

Na wesolo iŻcegnamy pracowitq rozdowcip· 
kowanq gromadę . Hanor przędzalni cienkiej 
Jest uratowany: w drugiej połowie ~ierpnid 
wykonają plan i możliwe - 'ale narazTe to 
tajemnica - że przekroczą; go o 6 lub B pro
cent. 

ińskich band faszystowskich UPA dla ustale· 
nia ścisłej współpracy, wymiany materiałów 
wywiadowczych i propagandowych, a nawet 
wzajemnej pomocy organizacyjnej. W archi
wum podziemia "Izby kontroli" znaleziono 
bogatą korespondencję z UPA, utrzymywaną 
w niezwykle przyjaznym tonie. 

Jeden z oskarżonych, 'wspomniany wyb.l 
b. poseł sanacyjny Ostafin, podobnie jak w 
swoim czasie płk. Rzepecki, stwierdził, że p .. 
Mikołajczyk posiadał -dostateczny autorytet 
wśród podziemia, ażeby w chwili wstąpienia 
przezeń do Rządu Jedności Narodowej wyraź
nym swym apelem zlikwidowano to podzie· 
mie. "Mikołajczyk tego nie uczynił - mówi 
Ostafin chociaż nie ulega najmniejszej 
wątpliwości, że bylibyśmy wówczas wszyscy 
wyszli z konspiracji". 

Ostafin wyraża żal pod adresem p. Miko· 
łajczyka, że takie stanowisko tego ostatniego 
doprowadziło dziś wielu do ławy oskarżo
nych, i w dalszym ciągu stwierdza: "Nasza 
dotychczasowa linia działania, tak WiN-u, jak 
i PSL-u, obliczona na Anglosasów, była tra
giczną pomyłką. Bo stawiając na Anglosa
sów - tym samym stawiamy na Niemców". 

Nie mamy powodu nie wierzyć wszcze· 
rość tych słów Ostafina. To, co się dzieje w 
świecie i u nas w kraju, posiada tak przeko
nywującą wymowę, że może przebić nawet 
skorupę zadawnionych poglądów sanacyjnych. 
Chociaż są i takie miedziane czoła j kamien
ne sumienia, od których odskakują wszystkie 
żywe myśli i ludzkie uczucia. 

To ponure widowisko rozkładu moralnego, 
jakim jest toczący się dziś proces krakowski, 
wstrząsnąć musi sumieniem wszystkich uczci
wych Polaków. Proces ten okrywa ha:i.bą 
której nic zmyć nie zdoła, obóz reakcji pol
skiej, obóz interwencji i zdrady interesów na-
rodowych. M. Minkowski. 
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wllmi. alł' ',-n]ę ieQv~r.itl mni.- lItopili, I\i~ /;'-1' .kowych, pl" w f\nlMu'9n nI Oqrt1r\7t", Na \l11th ~ nn" - ,(e-;;;pe I\?qnn P\tl:HI.Q, rZ) cl,lllf!'_' ł 

\l'ie',"~la ;ie1('l{ła Chfl\llrjipw, T )1\ n\'l~ id,! i,j- plMU Rie \~'\\'lr\,..ą, 1,P 1~1'~\,8zedleg ilo nil"? 
lkmi<l, kier! SI, I)aw\li .... ?bn\rń\~ IV{1<.rdńij.' \' , - 'ie i~s?r?", lf rond:\Y, wiAa.'lrli, III 
-"m"li \('\101\'<\0 luh hll" ,., I:IV? \V-'~y~r: lf; mOlI! 111'114, NIe 111<'1 11Pfll'ę-

I en nie \T\ito\i 1'h1hrego .,1i\Cll Ik ;: ",'I\'\", ,rll~' nil.,i ... n,1 1","n ,w' , ~,,~Wil2:f\eijo c\1łppLa, 
, w <'\1Twl r,ir pr7(~SZ]';('!d7i!li Hll 'I, ~f'll"y, fn-I - Mn"f ,itI :onD IQ7. l fł - prlerW'\1 n~qk Ji!' 
QiW"\\I\\ <i\\mn ndchrać plac Blp,kHlIV\l1 7. in' ki!; ciepiplki qtr" - V"~'(.ys('''i ,ię ob"i";vll, 
!'ej s7.K"I', klorzy op c!ilWI1r: \',vbJali soj1i!' Fntni'1: 111,'<\1 71' >,Ql1 lT1i",ni m: 
1'1',Q miE'.i,re 7,ąbaw pustą przeslrZf'li, ~!*\" - łH~ mr.wi1 

ikt \'lIP. I PpflwllHlzilll. alf! cief\\1I1\.i flk~ 
j)flw tAf7"yt łP~'łr"e rlQl'\n' nie i: 

- cIHI1A'9\1" ~II? ~ tośl 
Tl'llil'l H !ilys., " 11 wyr<llnie, if' q10~ p{\lhArI~i 

z wieru:hfltl,a or7.P\1 a, NtpbilWęll1 \"'1. (jillę2df 
'T gI'l ';.:'11 i w I i ~;H11I:1i rh'!\i!i z~l]'\aJ :;;/0' 

l1il ;;,ie'nię mąh, il\~l1n",lp- ' chlQflid', \"~7.yti
ry milr7.eli, l<l\.. byli 7,rlllm">;ni 'Tjił 'i".11i1łll ,,1(1 

II1'alaGn fln~fii\, 
Garab 7hlj:llłł i 11-.. '<78pl~ł '1' Plf8"t'Mh311V 

~!lmfH'z(,," ! 
A n1ąJec 'ldJA)wie,l'liijł: 

- Tąh., lo ji\1 \r i8~IRll1, 
IIrta~ 'At:, zq~tar ti\1l1 \H\ gqT\:1 i r'ló"k,u':, Ił' \~ 
Ilwcjq;;ieri". ho i t ~ ierl71l jll'i ilU wplH rI~ 
r<lwf!rt /, i\1~ 'iOlfl (~~rtłh pw' ir.fl:dil,;i nil '-
,,~r n"ll" IIi \1lą n\ IPrlnł?Ho (vjl"ic\<.l3\1n 
,hlf\pf'~, lłOm'l ' 1.111'111: le, n li? , nie 11\nHP, pn-

, I <lo volii', ;-r.l-y 1'11. mo YIIlHO fll~y 'nni t To 
, } i\ i<np' , ! 'ol ~lrd! I- {'lll ni' mIni j,:li' <\1 "'<11\1 o.II'I'R[le, 

\' ) "(1\\, IEdzl\.1t 1111 \-Ilt(1~, ł J r<l."l'k I'OSW i ll,' Odtlhralef11 WellT! w~:w (1h~rąqię , rnOCtilt ilł-
;<1 ri1 ,C' oOlą9 1 C'w "li ~lem llAim n jRis7Y, Tf\ra~ llwi!lrk mnie '1:!1n,," 

f.ril- 1"1 01 \'<1, (7(>QO l' v, rłrwirl mi rhl)l'(l(fie l", hn i ,j rf:1hflWml'1i 

I -" I 'I l' - I' , -, l l' "iII Qllrl,,\11, JesleHl ""m, ą rl\~ d:>:l", io:-ill_ 
PI ' I • II' nHl ) I :tt\!\lI~I'I,.,nlf\I11 , a 1\'1 I, , , 

,le ',łil 'nil" II" 7\l' lnl1~' i W\,sr.i , IIhv odbYI' ,Wyciągnął rę).,ę, w klorel trz\,!utlł ch"ll\-
radę "'{) IP\'\I\~, 9rhz w ew-ie' irh f , il3nb~cnQ - g\ew l ąl~, foril1lfl), Ąi~ , zilwl1łill: 
'~j kIn_ zabIał .t" ci Hl,,!>, la rhoriHJif31'f i tvlko -- "t~}1 Porlql~i\ ~I Sle I~" chłop;" , C,-,y 
na ll"lO~ r) 1lJ fll,j'kll p070<;talv siady \lO€! nąr· r IW8s~ ~lll }lf:6vłączvr !to MS? 

hVITI ł11i<lł ~n~ł~ć znHqril tl>l.. I~]" teB, Werllug F/(lIuisllm ,'lnJlInrc, 
lłllłllłlllllllllllllllllllllllllłłllllllllllltłłill!lIllłllll"llIlłIłlI!llłłll'lllltllllll!IIIII!lI!łlłłlł"!łlllllll/łlll"','IłłlłlllIIIII/łllłlłł/l11i1l11J11 !IIlłlltlllllłll U 

h;orhlll1; "Prp01\' n"l 
1. Twn ją P(jpg,,'jedzią hvln II'Af'hp. jllollo. 

l'" 1117' *~ rinri~ 'l drllgjl!HO ~l'~nr.il l-.Odłi i 
pn"'II?r\~ialil: "A to cię or.7.11l'mli·, Rorhice 
til'; mń\"ia, Ż'" opflwiad"jl1!il n "Serru" nil;> PQ
\ ... inien~rn pI.\ vi, f, ił i kQIJlrt'l.\' lei 'lllilli~ - i~ 
ze mni!" Alp ja dl1che ł'łi~ trllf-,\, i~~ heF\. pi
sM' d\liQ. to ospFJwno .iilJ ił- ,~ri\r:, llI)jJijl~ą 
dnhrą, PO$vl m Ci 7, ~-olt!1 Cll4'cll'tą prfłr~ pt, 
"Drlpowied7." i C'7!'h ilm na T' 'oj" odpnv'J>'!rit, 
le pil! I ~<\, i1 ~ hl-lij HOprf n'1;1, 

I~o? ~\, \1\ onR \' nill 
IgIHH'Y JlII'!iił'''i~j, 

OqJlO \'I~rI;i /lp.{lpklorq: 

Uruni lqnilsin f,\<:l! In hl ~~Ir.c IIlnh, 
Qlliem\~y plal..; 
Tllł'l. fpl~wlć r~r." I h'cj~~ 
tU'7- 1~1l ",,,lIly ~1111~, 
l'eJ;U pJewJ~ ('lic, 1 I ~rlcł 
('~ ł , • • wi I lIr/ .. 

AnJ-b 1v." hljartczkeJ 

i~(\ m"IFh, -- Jd1 l"lJgrjyl , 
- T,:t ~ z I3lakltn\'('h lICI nr ,'\1n f'l~l,1 ,Franl!l< lI~l'\lll'1rhtl,,1 i\1€ !,,\.;r/>W<lq~r. 

?uy~ órlr<l, - Obcy zahralby hrnń, wr~f'\ł nr! f{le(in, 

, l 'II ir-rnie l11i przv"-ro. ~e JlllJi'\ flrlpo\4.i rti 
,pr;jwil. Ci 1\]1' ilrol>.HaSII. ZgQdZl~l ~ię GAlłił 
JednaJ, 7P mnd. 7.f? dolny pl"l.viaciel prwinif.'ll
racl,ej rąbnąć p.rdw(lą l1aw6ł ~liemjlą, nit pl' -
wir Qbhldnl! krllnfllilnłF.l\tv, Tnler i I.Yl1' T~' 
zem nie hędll "Qwijał w h~'l'nhl, " , \\Ii!jc1 
uorioba mi się twoja wylrwillf1~f: i nrarowi · 

i Prl-I InM-, ale", ;Vi>. ja trnszlo..ę. inacuj zaRatnlię s, ię 
na ~llr8W hi~ilnia, .flnwIIHIl Ol król~Q: \\I'śr!'lr1 

Pi. '!JI1Ilf\v f' i! 
'p,a~ti l! łi 1Qoj;J 1111U', 
lIiern, Iły pąk; 
l, _ u • j;j f ~m .i~ 'lł""i:sr;; 
i- llrll~l'nJl.yc.b ł~", - 1 ak, t(\\1 -- pnt 'IPrriiili II' ,'n'''r r. _ l, 'II'! Rede rn:yml\li~jłl, 

Teta~ do\"orlca z'\'róf'\1 ~lę do Gamba, Idlit- simy. zełw iiI'! llil wetąpll, 
I ikng{;1 ni,. pm ' wielkir.h, 8wial n'\&'e i la 'Y nit;i\r~\I. !i4 lao;\', 

1] pr?t'saedl dl' ich n!l{.'IZII, obrawn " ?FJ chłn!," - en z lli~ ,rE! Im" - z pylili 1lI11i. 
ey _ pI:\CH m" '\1:yhli'i1i go WQdl!:'n!, J,ilR\!F'!;qe 1'1111 d f.Haglf> , 

- JesIl rhc!:'f.'l 70slac z nami. H'I~l$? ;-Ie- - \-Vvkfllla\1~, 
iye plZy5i ęg", na nasze prawa, Nemel';~ek ~~C! n4ł ;ęb~, :;tal lI~rutl:J.om", 
/ - Z1nr\~' - I'Idpari Gereh, -- r.hrą pe- bl~l'\v, ale nie wyd,,! gtl'1SIl , 
~osti\C ;; wilmL - C::o z "hp zr61~id? - mvsl/ll iI"wód:::i;l, -

- Nil jutll' I\lPl1dnOnn jlQcl'lilt"k nil,pc\t'lu j;\ic ni!! mn~na., ~i1 ełą!"" -
mowil rrtllW)" d"IB]. - Z\:HBr~~I1lV ~lę tu I - W b.11lłf;itl gRI 

\,-·';P-~C ' ?:lf(Ó\7 p0 .)1l1P GZII" i 1 'lnu-"!yn'l" GW"- f'J:jl"lP~V wvl:lnf;l'l1lsh Głl\ileCFem, Lna\;",ml 
mil oddzlilląmi leRem '-I'qrl~le na pla~ oc\ ;;łr(1< Clel PPQT'!ullih f?:an'6,l 1 b:rlli'kl\l':lt: 

rJzie l ",par ale pokJ~dh' I nlB, 1:11 e reI] Sil' - 1\1ężni~i , krze ?il , 1'l1C:\-

Pr-ez at. arte Rkml "jJaac bvlg nieba, cło - MaJ-
Jrs - ,jEiakle F!Jebo, ktor!" knt:ha d7ien i ~~,"I ))F ,wi oE! SII"Ili łl"ły uclwlone, pr-lB7 II 9.y' 
.r~y n~ nIt; w r1l!eń u!óm\echem ,łr.1I1ca. w IlflCV Inne QU 'i było ,lvr.!łllr gfill'llf! ~kqYlłier., -
Ipiewa im Cichą ke!vs~_nl ę mi!l'oLanit? li ia d, Skr.ilYPf,:e d7.lęk\lją l\fSl, 1;19 'I'iei ~ "f<~ lizier.i 
?3tr 'i p r-p! (liwalte t)kl1,~ eio\;lI'e dFląl'1' WI!!;I" miasta, .. 
'klP nie!;,' l rler,zl Eię, że r!",ler::i ~pld, lI? Gbu- "Wle!'. kocha. po\'iefrzl? FFlhllB, ll.iehl1 ~łą",-
'1'11 51e; WRHtls l ., pilne I r07flm~\l'ną fll''7;lU ren) $ię LHŚmlp.rh~r lak' 'ieiS l1h ?,p ;'n 
\:\- i! zcbilwę, cha::, hMl" Iłl ma "~II"A, lab: flnu'letr~e nln? 

01.n~ hyly ot" :;rte rah'lw~c? 
p ze~ ct,nlrte akn;s plvl1e;lo REJ 11'1 11 f'1.'Ete, JaE las moz~ ~i!" modltc' Boe o lTI:lFlL t-

fl'1br .. PO') ietr?e "'ie)"h.le, kt€lrs kA:J'1I1 rL:iecl, ' le his" 'ffiam d?i~ npb'"i"l'lzirl , 
dlCS, >eh' h'-j,' -"e aniE' I ze!ro'} s, - !'3"nre WIlIJS Illa ~erre , chlóp,ql, "'185 1'H lłntąf 
'}, Itrkle po ''I''tr.e M lekkich skFp:Qł~ch q; 11" ramlElRi\ , kl'~"),Il1' jąk dni rll FH!=wn!..l, tLili 
cho pl 'n.ęl-'> pr;s? SI'.lą, Htl'"ym""'lla ;,e F,/: tla f.ll€f~l 3'''' e I 111\,~:)ta, 1"Ir,; n'~ ,:Izr~ ó~"!'I!l 
chwili!; kelo ka,,-dEgo łozk!l. całó'vaf'l 1~ląl"€- ~~~, ktGra Ild;-dl'ml 1 gr;;;;; tE, 1'163 ")r~,!gaT -
!to chłopca w czoło i SZS!lt",ln, - Spij i;pok0j- biena, Dochy!nni,l .... Or:'1CV- .l~k kClzenie 

1:16rTY \ 'filIp. lłi l1lillli pia~nfolgCl łyhl, al1i 
łątWrt~d \ljs~nią. l A>iwrntnie, ,ą inl\i, -tR
r~y Ilis?i\ hllrrt~t'ł 1<\lwn, ił llilwet łarlllij!, le~~ 

If. lwaą l\i~(h nilPpt \łi~~r~ąmi pl'~ilq~tllV
mi. T)irB o~tiltnJ(i:R 1111zywIi onę !lTa.fqH1_an~llil. 

lo 'ol [I iI r'l , luMmi, ktilr\!v &3 w~zllli~ c~n_ 1 
chcą "i5&C, Ty. Jgnasiu. plsać potrafls'/:, ij.le 
niE'C'h cię świąci ~llieli rhroni,! od graf(:):ma~
~twa! I -Hl' "Y.!iHrty cllris(- rc:l~ I'Ipwi~Bgię~, 
/Ile tm.hą mip.c !lA,~ dCl powiędzMin h,d:r:iilm, 
() 1ym, rhłQ[lc'Ie ~a.llliąl~i, ~atl<:~ (11 ~ZC~llr~lI: 

'f'fU lp"lalę.lll Al!! tlI "I\'!~' 
r liR 'tl wtęlny milI .. , , 

- f.i~ili , i h leI; fc~ll:f1~~IU\ 
l'i.,ń 'idijei IIr,jI 

łf~,,:7.!)ą ~Vlj ąnla p>,l!iil, 
N~MJltr~~!ły cieli, 
Tuu bljf. w lilii 'wit JtlllV, 
Idzi.. złoty dzień, 

Tęi:~'~ bije w nią świt j'\sny. 
l:1e1, ~!!. IrlljrJ ~taj,,, 

~ Gr.l -ż" 'y I I, InJ ~i!Mkq, 
llJeśń ju1r,llIJliI gtilll ' 

starego drzFJwlI, na ~j, r/miarn ;;yłviei 114- UMi dłllll\ kolI' IÓl!k I zapytałem: 
Iwz/ulaly, kalina Irall{b:1i ł4~i. j.;a~Q ziarflo Io.łA- - PluugQ rll<łf~€n: "iV si ;Jię tll1lRł , ''''h.T' 
ĘU - !)1A;nYPl PQteł)1 ffl rAlIli'i 'l 'iliQj1A, - lig: \14 1HZ IJl'lffiR1ał r~ 
Wie' mil nr\l , zapiltrZr\R1\ł w lliehn, la,;em. Ilk - Nilll Ric łlli 5i~ 1*' prz)-'potąn!ilłl;l 
f'fllCaml "rid"rh-a, Gq", W~lltrłllłie, Ą~ wicMf -- ~qŻil GR ;JalJfl 7,rfll>li~' i h ; ,z ~iil t~ 

'111>, i li. 7jlpJar1'E!, deqzl'z ~lfUllli.f\i.lni ~ł . °i, wyd i 
nie, A ien" it!f::iPTaJll -lę~flilł OQ łmHilit'ie, I}ir ni ~fC!blłem, 
'''', lo ''la 'Ińri.i, ntilrlwo i JUQt 'I cjrn~ą, flV Wilt" lildr,:j:8!:'11'1 plącz .szi 
11'11 \liII pr\les1},1ąd~~r, l i~"1i9 lly ~PMW if.~ -~m ni,. I'i 8.11l , 
"Brc.; nie miilłti, jil};.Ż$ hy I,.n łag FlIlIlV, fU-.FfI- ~i w{8q~iAI. r:;;iIllU B,I"":re, da ja \\'ledzia, 
"it" nltJnwm mAgł ?:vc'; RlliI s;'rctl, btL~Hł 11 - Ie~l: rRłqpi~1." 1ł6j\qąl ~e\l"!l~, ~,"rde:cl~ny 
Wili las~,Alre flfltT~Bhfl~, ~\' 9Riu(ln ~1>1\Rnwc\r SIli $ , lerZArn I III 1), Itął 'sz'!l dchą l1lQólit
i ktO,OTO fllslilM małYfh wyivwiri w ~rzf' - I'\Ii\teęl'l ~ii n'1~l1ła.kąL, _ Bziw· 

Wiec:c;orem więś modli ~i~ PQIj>Ill, htli.', ~1fl- na, f-l,lAflwna ~l'1ctlHlI'il; J.. S&da, llf'l'l'J mt 
kit , IdSC:lI11 - 'piewf'1-ll hdfd~G ('if:l'ly~. tak G~- flqPA \ri~d/l,-- MńWlii! Ił ~<iBdarh, kfsrEl mo' 
ch"lll, J wsł1)rl-tar Ilift tn~pa UWli~lli., ~" tPN 84 ł\yr l'iflnrl! l n\i\ ; j 11 niijlJ \ l'\ ł" me 
R-oet1t. tel'! śpi"'w \11; r'zą,m v Hs/ysdi... 'l:a '8"'8 lrh " tym "in., ; ri\\l;l'ly :::h rzec1ilcr. 

:rH CI r!lllłplflC. ki!'!r. na If'lI'l'lRItr-j : ę po· m,ll\"I~, 
IHi.'ł\ ił. \IBl :saął sfł,ew lali)! Z~llvłdlr.l ITIlł3R: hljijie 

Pr:l"jedia! .lak w '$VII/i-y, I H' <in~lBIl1 USłVll?i:l1 H\zmr.p'~ tir?E"'·· 
go, lak nie ~nl!lem lal'llle~t-i f Vii:; dlua Ili$r - ń Iym Rit - 'ier!zl/l1? 
&zElgm, Je - ],.\lHj'l fin pgz~ałem ~~My;Ilłlł.rt1 KtQ usłyszy morllil. 1l1su, lemu i tak 
zar,,;;'i i4k4~ l'l!Jlwnjf flo1l:li nil dmzy, ze Fłłd~2:e, ił ied-

• Ten "hlojłlf'F' IlSłYlln, lak I~ ~p;8W", nAk file I,-,~I mil J1Wtl1~ - .. plac:!€, Sdm nie 
Oby jak na, jP','ędzeJ l1s1y",zał śJl\i,. , lail,ll, I wi,e tr:ell'lll, . l1ilZ<llpttl i l!! s,t ~ill4,'S\l1i' lepi\zy, 

T r7ie!;il!Bl'R, fllZ FJf3Rn t fili, 91th $l'llR\"U Rle -Iy~aal. 
r R!..illem !'flizień, $iłJBI.c' <lni, d"NlJ t,,~( - ' 'GhJ{ł~ier, \,tPfI' prr. 7 r\ IĄ'~ 1VlłQR11l8 nie 

dl1lE' -- I dOf~flb.lilellł i~ 'vr;łsz~i!ł teq" Włł' m6gł ~i ~n/'lT~\vić rl'l ril7l1 iiO '~:1pr ~ '1-
rzoril, (:l I-'lflrym mA JEl, ~lIll'lv pr~~' A~\"elł~ l kńl~fll~ z"skąla w pi' '6nJe!ili'l: m l~(1Q to-
f.l!i-ni\ dobra iei~kie nlepn pdtf'<lalCł n ił I/!-, 'W1IT2'JS1!/I ~sJ;law: t>rl-.a, ,'fltą, '!bll'il-a, In!' 
pr· ,.. llrhvlnne qI'7"-i slyćhaf': llvłt- !rMI~ t;;iakł, -
~kri."nler , ~ 111 "lc!łfl Bpjawał, vI' nu'l,:t' , H: l '''-r~rl '''l~ ~ ta~v, Irtć'zy 

Ki~c\, IU~ '" .~VqC~' chtrllpt' 7.ti3lląlL n łe \ł1f1t/lił'''e' lelBp eh';;;:eIJ, p' f3f 5',," iednc.~ nie 
rlE:n file łp.«l Lę~al Gicfl.'1 kQl(> :;<lma,'", n],:\1a nal€:~y, l\łt \:t~ 1l31"~z~ł. lep. zddln\\'11je rud 
-- I'lp;' mid Ólw4Tli? i ~Iuc~~ł ,~wćj 't ta]tt<\,lc. , r;.tdt\ll'!l" m31i:Jdlf nl:l' gle-

I na::rlE' s!e rozpłak~J, l:!ókó w duszy - nL::lffiU nie rOZPQwiada, 
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r.n~LI pf<lcy. A il i, takich pi~ciQmil:!lltg \ a 
Ind wielu z nii~ daremnie ~ powod~1 Apqi
nień ..... ; rm:par?ijciu pr~cv, 'Z pawonll pr;,;ed

ej_ wc~e~\1egp 1,qńcll"flin j j, ., rąwodu T}iepC)
InaOIJlJc\'l r04Ińó~'~k i f\'lp.!=hacl~ "? 

fi" ni1 !;kllteJ,_ sp 7111 nia sie O 
do nrlj ~d7.~jąregQ pąci,wu1 

( n nal ~ t!?gn ykor~) st4rlia r-'a~u J((}eiy 
, .. tr:>{łll ii'('jflwn j~dRrstki i spqł~( um I wp, ocl 
nil"Hn zflleJr f/obrali) t narodów. 

Jieslety, my w Polsce, nie dQcelli~my ,lesz
CZ\" ,iotale angieJskięj mą,!rf l 7oil5Mly "iIJj}a~ 
l\; monl1 .. -- r"as to p1l'mląr:l~, l mnrllotrąwl
lU tA prqgo pnna ąol1ro pny IMnyc), okA
~lach, \lT "iąc niepotrzebnie 'l ąnlB fQQP
negn wi"l .. cenn 'ch minnt. 

,4 ,lO? .cieżila·6 minut, przml1ą ,011 'ch _Iii 
pr<łH!. je81 mnJ:na ggraniC'lQna. lłro~łe dZla-

Jezeli _z punl.tu \ irl~ nia lerlof\fjo PfIlCOW
nij<.a strAtv, poniDSioJlfl nlE/k nierl"1itatecz
ne j c!yS( ypllny praLI; '~ łljH~.O pfl1llijinl', to 
l/wjP,J~}Holni(liq ~if. one, gu r lQlluiit: je Jłnd 
kąlllrn wid .. "nirl rolefIn lij};:l<lljp PI;tq', ",ł"j 
f:łil 1ezi 1\1 "«1I1Y>14· 

JP1.Ę:.U w 14111 VI p bllwelnj'illei, lll~it-q lą): 
Sch(;'lbJ f, llez, c~j 8 l"'6ięL~' Iqbl)fni~1'I " pril" 
ell ro'~pf:lc/yRa i'l Iylko p j~rll/fj u/inul n~~
nicj, to gpspod I kil fabryr.zflil Ifil(:i oa tym 
B tysięcy minut, t,n. 'i cej, !Iniil!li 131 ao
d7.in" pracy. flinrąc nMj u g, rp. rosno 
nTQdllkli-ii! pp:/irj Inip. :l sro tkanin haw ,ł~i~
nr.i nś!- !-Ir:)dzin , ~o W pl'l: "~Z"'lIU [la tkanilIV 
ohai.e się, ŻjI III j,.dllll I1tlnllla op .. i"irria po
woduje clla fahrykl ~I [at? 400 1I1 qzifl!wie, 3QQ 
dni roboczvlh w Toku o~ ~1.p., te fa1:nyki$, ił 
,-raz -,7 nią lift la gn-jlOdarka, naSi ną.róq 

traDi fi' riqgu 10},11 u/br .:ynlją ;IQ# 1\l1l 1\'-
si Ci' me/uh, llif.:aqC"oJ, IhIlUiTlY. 

'eimv tarjl. jdko pr~y~lild I alnift, ., -
truflni~iąr:ą Okfllq .1 I liJfjC' mI1ntnik"Ćlw: flra-

jer/Jw/I! vm fmn..:ie ą/ł wJ\4 
Już skończyliśmy. \ 'spyslkje rl1idQ5~(;-qwe !lP
Ty /lla~4łY już 'poZiI so~ą, Uc~wal.y ~jlp.y Nil
czalnej p!7yv"lt~118m T la q cos pJI;;!;:lagq, 'l'l1ft
Ilego nam i dawno pn:ez nas oC'lekiwal1ego. 
Na swoim ter .. nie realtzowaliśmy le uch' a,y 
zanim się one ul azały. My i peperowcy nil
szych :zą.khHlów mamy iepen cel.- llrorluJ..cją, 
produkcjll i jelizn:e ril~ produkcji!-. Uprled"ili!im 
wszystkich to iln:y~zv:ze SkCjllil&Owilnycn f<t
bryk (f. Tycen i Przygórski), zaró",,-no pepe
mwcĆ!w, jilk i pnpesowcQw, Iłv nie proWd
dZjiJi ;adneQo Tozdzw,ęku miąrl1V lląjUi. U ndS 
jui się tak dzieje, 1.e pepf'r<1 cy i Ill!fjefio,:,,"Y 
- są najlf!p lvnli rohołnikallli i IHa~ownlk .. -
mi w pTocjnkpji, S7c~ycinlV się ty~ -::- pra" 
C'lo jednolitofrontowa Jesl paszą chlulHl . 

Takim przemówieni8ID pTzywitał sekretar.z 
PPS P.Z.P.B. Nr 9, tow. I<r .. ysiJmoll;k, Ol"ll!'hy
J"ch lo 'arzvs'l: - cz!nlll$"pw PPR i PPS ~e 
kqJlla na yrh falu r1l: (q. Tvren i f'rzvgór

ski). Ze la nie i\ tvlkQ pll~ls ląwa, $ i,!ld
CZi! nilzwi kil towarzvs'Zv l lisIa prodpkcV)!lil. I liVraz z najlepszymi bezpartyjnymi nąjwillkszlI 
normę prQdukcji osiąga ją pepesowcy I pepe
rowcy. Także maj~trowie i robotniry dni ów
ku 'i ,- ratllitl ją si~ wydi1jllą flra~ą, zp wzgl<;ł" 
liu J'la szr.71lllłe raUl\' ~I't'l -UilII wymienimy lyl
ko kill,a nd1.wi&k to ar7,ys~y: low. Szvmnl' -
majster drukarni (FP~), tow. Ka~af!liHek .
lllIister skl-adalni (PPR). tow. Cegll,15kl - kie
rownik wykończalni (PPS), t-ow. Zgagarz --
robotnik podwórzowy (BBSJ, tow. Gll-lunh - I 
mil Islef hnhlarni (PPR). lew, J luska -- Pl'Z4q" ! 

kp ' (PPR) , In ' . .Tal ki ~ "'flUla! (PPR), tow. 
Kr 'c.-7.lJ)nnil, - kiE'Hl ni]" oddziału pr"ygr.;!A 
wil''i'czego tkalni (PPS) i wielu, . ieJu i1'll Y"-A 
towarzyszy. 

Mlodziei w P.Z.P.B. I q nie na<ią'!ji /lm" 
dllRrji :rE' :;tarsp'llu J 0,0 A~'ip. wleFla tJ;.aczk l 

- n!łQ11ki ie rlwąrh hratnlrp I'lrgilnlZacjl: 
ZWM I OM. TUP. - hlą1.I1Vl .... 1 ?IIWUllliellill) I 
~f) t:zloR!.;owjjj t 'rh Qlgdfmr;al"jl Ill1l\Jnfll b r ( 

'iorern nil kazdl'm ąrlnnl'l1 j:lo~tanQwlł\' 
wspńłz4' fonnir.7 '(' Po s9hij, Tow. S(lf/(łfłil'llr 
/rE'na (0..>...1 T!Jlłl - iblrzf<a, ma I~ł lR. id 
7i1I"dwie pół r.nku do świadrZl"n '(1 za""odow~
go. \V ~tyrZ'l11U 1947 rokl! pr~l'&złll (lo .I~ ~Jl1i 
jako uczennic". Pomimo tf'qn flur u le 11I~ !'ld 
r, tererh k-l1snar1\ i -,, 'lAI) B plaH F1nAukc.p 
AO "Ze111m !lP', I l prodllkr.ja wal:lil sie !'Id 
103 do IJS ." nill'eł da II> pro(;E:nl. P-r.ze"' w~ 
10'1 fa: ' .. m~ -', '~I'-~ tr"'m~ Nie,,;mkcm,e NI" 

IfZ~' 111 ~~"t\ v 3PfJ;"C' -, "''':1' r;'-kl1._ tA J..t;; r-~a ląC; 

, 

II 

m 

rjl' tl' _i. fąbryr:f! .'l req~l' prą.1"!~' l.\\fIj"ZlliQ -

'-n W:; lllemal kOllPY Się llii !qlkil (1?;y \<Il\;.a
nilości" minut pl;ep 9wi;~rll"~m. -aif!r'lem" 711 
pnd t'iWę nbliraeJi r'?ę~ty 'y p~rJllk 11 ° rZlIl E'
nia prar .. !li! 10 mi illit rr~!lfl końrem drllB rn
hOL/ego. WS\(II!P\c łllHo ą~],.n(lilw<lgo "I.""yr7ą
ju" traci fjlbr ka q'liE'fI W dti4ilł1 3Q t-rSIt;cy 
rninu I, C.p jest TQ' lło<PFlP)1~?ol:' l ratą .~Iln (10-
d~ifl robn(;~vrh, ZmniAjs?:rnif> o ,'iOO ~JC)rl3:ift 
r:.:ąsu pracy " cifl9ll qnia o I. [l d C 'l. B \\' fil zeJi
C?~nip ')ij pl(.lłcięln4 Il\ilnin~ lją w"lniitilą str~
Le 150!1 TlwIH1W n41~nnill- \' ~i!li l npPj 
trilci la!; .. fillIryka czlflIy~tn Jli/,(led~if1~iql ty-

'HI ~""t 7i!rr~~!c::nvch Ił> 
hr,gi1rt· ~m 1 .. $1 flran :..~ tli -

Flr.1I je t:F311Pi, r.~k,· pll~ VI'lU' ;ol'lil lU- ]d§le' 
~nl 'it>k DllllflntH\'. ,+ "n, 5 p'Z(?li 'v~Zl'·ł:;:~!1'. 
11ii> \l1[-)~",m' pC!~ ~'n!lr n tl"l_nn~l1:1!. @GeI t!, 
wuweqn 1~<'l(j.H·I\'8 n~rndflll 8'10 - f!Tipr 

rr~wd'l! t>t:nu!N ,..~t 1,;[, kint.!:a I pIoelUlI;' 
wjln;oh ",I, "vb~ i, l' rep l1i(!rl(-),trze11!4\~ 
'@ Inp:lnn n.~m r''Ząsln uchWYCI" Iii \\1' pp.l -tV' 

-

ję!'}' morńw tljnfli/lY· 1IQM', ...,vst~rcP!1iiJ.c. Jedl!O /fljllułp dec r/pwn/(J Q 

(lo obdzieloni~ nsz malA Irai-clefło mi s~\;;ańril W/Wf( j r/zirr;/ w cZfl~ill 
Lml",; j rlnym !llelnm lowan.1. 

A jlBi. j st lll\;:jch fłłqf\i , 'j; IPryrh mar-
rEi. Je Pilmip,tiljTll (l jej Wl\rtr.lŚ ri. C~I'$ ies. 

Hntnll i sil; clrQ(lpcCl1n • [1i!1~ Inh{1f'1.1 1 ni'<llblagilny. Baczm', ai.fJhy llie pnzpetawtł 
Ozil]/! si lo- ZilS nie \\,1"0 w pr- m ~le 

h" '!lIOi n"tn, ale i w i~lnyfh ril[l' il,h IH7 P - flll w 1.1~,. haullW ilir!1yślIJ - w r-:iitGlI rl~gy 
I 1·'-'.' d t- - • t 1- W WI'S w r.1'H11I QSIIJII1fjorjl.lllueSD dfł.lil ~l~i!lr" fI.fU' mys u w 0",1 'Olllf"':"flq,' El II" 1 rt~ - 1:\ 

h-l inny' 11 galęziilrh Pf7elnvshll w hjnrarh, u- pTdCn ' dl1 palnp 4flO 1~lnt!l. o: :e~q ~\?Wlą, 
r?ią~ar\ł W Łą Fl'? i w wojtlwĆlrt'l ifl i r clllllj I nI II' na pllłsla nr1 r, '"n~c. - i!S ~ a _l/e t\ 

PI' I nanym wl<l 11Vf\l mlefllsle, I'Hl ka'llaą RUS lt, 
o ~~'Jna I okuPilcj/ł PQ'lP'~tilwily k:ra i naSl w n~sleJ pl~Cy hogarimy IU'ai, "'pga~il1l' I sie 

ijliHlię fni ~qenia, Erak" nam xtCllj! I '\\I'1l1~t oi'1 hle. W- r.e{1łJ08z. 

nie clalll rady". fip lei. f)'walkd, tow. 
Gf)'gJna ./l./Jjp 1'1 WMI, lic~y "Już" 21 rok ży
cia i mil za sobą aż q~ie&ięć mie ięcy pracy. 
Norma plZI\i: nią W I>onana ja t trpS'll'lcz\...ę 
Wy~8:za: 118 do 130, a (;~a~em i 131 procent 

W~PQrlqwodpif:7ą o 'LwięJ,.· ~el1ie "6'ydiljnQ
.'(;i, o PQ1FlpsZellie jąko~ai PrAPukcji, o jak [laj 
więl>ązq ",7cllępnok \II produt-cji. 

Młnde fkacj:lri z uwagą w'slucl)ctlv wyjaś
nia!l tow. KnyoOlJTIOUika l klóry thllllarzy, ŻR 
wystclrcIIV, gdy \faż"y Ikar.z w P.Z,P.R. r 9 ll;P

pt:llr?ebnie 'l\mąf.I1u ill dwie luinlltv clasu, a 
Rllń Iw" trdf'i tyłka w tej fflln re wiele ~B
[pk JlU!trów tkanill d~\enllie. 11U r7.8k!\' 60-
lennie "Iie tylko w Q~resie współ~f'iwodnict\ViI 
wdc~vr. z mArnotrawstwem C'aasn, ale qświil' 
domić cali! mlQd7liEli o 2nac1.eniH dwóch n iI,!Vl " 
zór nic nie znaczących, straconyrh niepotf'lf'
hnie JI1inul. 

Dwóm mlodvm nrZQd(lwpic7.~llllliyCgymy 
zwyCięstwR w ich szlachetnej rywalizacji. 

W tej }rtUil! ji !\zi'!.'nym $lf' wyri~i prZQ-
bieg '~pllll1E1go ,pj:)rania PPR i PPS. ~i1rił IHl 

relprBnci, ia\.. i lewarzy~ze z VnmiJetu w 'l d
uli ~181~ Żl'liiIQlMM; iipr-aW l()kalflvr~ - wręrz 
nie Ilarją~a ią 1.p nllSłTfJjami fiAlo 'ei grganizcl-
cji. .. 

Tow. KurZd i (PPS) w swoIm l ereracle wy-
'liną! niB?lir~nl1i\ ifQ'~ snrilw, rlzielącvf'!:l PPlł 
i MI , aHi sło\/lem nifl W'fHlIninaj,v: o Qstat" 
nich ud"" płach RąrN N.f'zpłnpj P!l~. To' '. 
On rys {1'PR1, mówią(' 'IV'" 'nl i do&lflflnVm (Ua 
w~zysłk;rn językiem, /llHllS7)d il"riRlik:tE' }edy" 

• 
lIie t\T~\) ~ u.tdnienld pQlitczl)l!, zhyl n\a!" 
miej~ca poswięcając sprawom faqrYC't.IlYm. -
przede wszysU"im sprawie walki () pla!,. Le 
.~gapnieniil gLlspodarr.t.8 lIPoQTBUjl\ luiejscI"I
wVeh tQWil!7y 1y, świadcilY przemówienie R';;' 
ll! lnego d\'rehlora 7ąkliiqt)w, to 1,11 , C'!Tll ... ~~ ril· 

·kie!JD. 
&OOQ wrzerioll jest niec1yHl1vc)l- '7 p;Wsdu 

Ilraku prządek. Prze iści~ Ił<! op~łllfllt trzech 
&lrol1 zwol"jjphy kilka":iścls flr~!ł4ek, rq u
milili 'ilo hv unlrhQll1ienie niaczYRJlVCA 'ne' 
CirlR. Zarobki Iych prziłQek pA~"insłvb sie AO 
50 [lTo(:enŁ , Ovrektnr apeluje 1'10 r,2!ł~lłklń 

Pił j pp~, bv 6~ nim prz\Tf!-łflgem dahr WUJ I 

be~l~art\T.in m, jąk bafnz.n AF1CIRArl<lll ich flje 
tvIkn fłorlnie~i 'llie wlasnEf./O " .. hT{)hytn, al~ 
rGWniBi )'lMlniesil"nie IłroFlul>f:ii. 

Rezolucja, wilająca uchwały Rady Naczel
nej PPS, zostilh przyjętil dłu}lo niemilk'n_Bcvrni 
o laskami , 8 . lleatus. 

Towarzyszowi Marianowi MInorowi 
J-a~e\llU se~rf.ląnolJli" ojeU'QdzkiegEl Kg
. miletu P oisldel Partii Robotn,{.uj 

W PNHJ I~1TRNIN 
naJserdl!c7.ftil'j~ze 'z lJl;zeai" l.aEiyłlłlft 

WoielVódt~i KoniH~t pru 
ł.(lłh!l;t KO'"Jt~t 1',Jt 

RedakGj. "Gło!!ł1 J.Qb8rrd('''~I.,łI 

"''' .... '·I.'' '.!!'I''. '.'''''I''I'I'''',''I''I·'·. "' II""·I· I '"' I ''~''''ł''''''''''I''''I''H''I,rl''ł·l''ł''''' 1'" 1'11 '111'1"11 

al 
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Witaminy wagę zlola na 

-,.~. . ~.", 
mil', _ . .ll~ zego nie tanieją ow ce i warzywa 1 STAf:.Y CZYTELNIK TH. Ma Pan prawo ta· 

kie sarno jak normalny poborowy t. zn. do 2 
tygodniowej pensjt, o ile zaś Pan jest pra· 

du braku kontroli marży zarobkowej w han- cję PSS, Centr. Gosp. Spółdzielni Ogrodniczej, cown!kiem umysło,wym, lo do 4 tygodn:owej. 
dlu detalicznym i - co jest momentem o pLer Spółdzielni Związków Samopomocy Chłopskiej Urlop lub wypłatę zo urlop może Pan otrzy' 
wszorzędnym znaczeniu - z powodu słabej i Łódzkiej Spółdzielni Ogrodniczej w sprawie mać tylko po przepracowaniu czasu ustawo
działalności placówek spółdzielczych. które - stworzenia w Łodzi Targowisk Owoców i Wa- wego, 

0d kilku tygodni na rynku owocarsko
W<lrzywnym w Łoclzi zaobserwować możemy 

niezdrowe zjawisko: ceny na owoce i warzy
wa, mimo wzrastającej podaży i popytu, u
rfZ 'mllją się na jednym poziomie w handlu 
detalicznym. Sprawą tą inleresujemy się tym 
bardziej, gdyż - jak nas informują w Łódz
kiej SpółdzIelni Ogrodniczej - cer:y owo
ców i warzyw w handlu hurtowym co tydzień 
ulegają zniżce. Według ceduł Łódzkiej Spół
dzielni Ogrodniczej cena np . jabłek w handlu 
hurtowym kształtowała się przed dwoma ty
godniami od 15 do 80 złolych za kg, a w obec 
nym tygodniu spadła ona do maksimum jj() 

zl Zi! kg. Również ceny warzyw w porówna
n'u z ubiegłym i dwoma tygodniami uległy w 
handlu hurtowym poważnej zniżce - O 40 

jak do lej pory - nie podjęły skutecznej wal- rzy\V. Miesiąc temu sprawa ta była przed- CZYTELNICZKA Z WIDZEWA: Uwagi Pan! 
ki z łańcuszkowym pośrednictwem w handlu miolem dwu konferencji w łódzkiej Okręgo-

k · Z d h są słuszne. List pani przesyłamy odpowied-warzywniczo - owocarskim. Już po raz drugi wej Komisji Związ ow awo owyc . 
na łamach "Głosu Robotni czego" zwracamy Czekamy więc na realizację przyrzeczeli ze nim czynnikom. Prosimy częściej do nas p r-
uwagę na niezrealizowaną dotychczas koncep- strony PSS i słusznych planów. (Dz) sywać. 

........ ~~~ .............. ~~ ......... ~~~~~.....,;r"ClP"~....,....~.,.........". ................ ~~ ......... ....,..........~~.,..,.~ ...... ~ ........ ~.....,.....,.. .................... ~~"'W" ...... 

Za • .,że'oznq hurtąner" §pehuloc;i - -
Handel przy z mk·nietych drzw· [ 
Rozpor:ła;dzenie w sprawie samodzielnego zam.ykania sklepów 

procent. W handlu detalicznym te zniżkowe W ub. mie,iqcu, w związku ze spotęgowa- sklepie wykazała, że właśctcielka kwitła 
wahania cen nie znalazły swego odbicia. Np. niem okcji przeciwko spekulantom, szereg zdrowiem, zmagazynowała w sklepie: 10.300 
J~hlka w handlu detalicznym kosztują dzisiilj właścicielI sklepów łódzkich nagie "za choro- pudelek zapałek (1), 180 litrów wódki, 120 kg. 
od 80 do 120 złotych za kg, a ceny warzyw wało", ewentualnie zdecydowało się na prze- cukru, 2 kartony myd~d niewiadomego pochQ
w tymże handłu i za ten okres zniżkowały prowadzenie generalnego "remontu" sklepu, dzenia, ok. 60 kg. wagi i 16 kg. kIełbasy. 
bil.rdzo nieznacznie, co najwyżej do 20 pro- W jednym i w drugim wypadku chodziło o Stwierdzono, że Wieczorek uprawiała nfe tyl
:ent. pretekst do zamknięcia sklepu na czas szcze- ko handel "pTZy zamkniętych drzwiach" ale i 

Jest rzeczą jasną, że na zniżce owoców i gólnie niebezpieczny dla spekulantów. Dele- nIelegalny wyszynk wódki. Wieczorek ukara
warzyw zyskał tylko handlarz detaliczny, gdy gatura Komisji Specjalnej w Łodzi w porozu- na zoslała grzywną w wysokości 100 tysięcy 
zniżkę tę w pierwszym rzędzie powinien od- mientu ze Starostwami i Izbą Skarbową wy- złotych. 

..... zuć konsument. Na tego rodzaju niezdrowe stąpiła przeciw tej szczególnej formie "samo- Poza tym Delegatura Komisji Specjalnej w 
lLjawisko gospodarcze -wpłynął cały szereg obrony", opracowuj ac i podając do ogólnej Łodzi na posiedzeniu w dniu 16 sierpnia 1947 
~rzyczyn. wIadomości warunki. które upoważniają do I r. rozpatrzyła cały szereg spraw. 

A więc - w pierwszym rzędzie - dowol- za,mknięcia sklepu na czas przejściowy, jak W rezultacle postanowiono ukarać grzyw-
le obliczanie marży zarobkowej w handlu de- i o \'rybie postępowania, obOWiązującym przy ną pieniętill1ą cały szereg właścicieli różnych 
,alicznym owocami i warzywami. Marża za- zamykaniu przedsiębiorstwa . Kupcy, mający sklepów. Między innymi ukarani zostaU: 
robkowa w tym handlu waha się od 50 do 200 faktycznie powody do ctwilowego przerwa- Koteckl Aleksander właśc. sklepu rzeźni
(!) i więcej procent. Nie chcemy być goło slo- nta handlu, obowią:zant byli do powiadomie- czeg'o w Łodzi przy ul. KiJiński ego 100 za od
wni - dwa tygodnie temu ukazały si ę w sprze nia o tym Starostwa i Izby Skarbowej, mowę sprzedaży słon1ny, którą w czasie kon
daży na rynku łódzkim morele w cenie 200 'Zł Trzeba stwierdzić, że rozporządzenie wy- troli znaleziono w ilości 40 kg. ukrytą: w ce
za kilogram. trzeba jednak podkreślić. że ce- dane w tej sprawie w znacznym stopniu lach spekulacyjnych, ukarany został gr;z.yw
ny na morele w handlu hurtowym wynosiły zmniejszyło ilość .,chorób" t "remontów" ną w wys. lQO.OOO złotych. 
od 45 do 60 złotych za kg. Rachunek stąd pro- wśród sklepikarzy. Tym nie mniej jedn'ak zna BIelak Michał, właśc, "Handlu Wtn i W6-
sty - przeciętny zarobek na tym artykule leźli się tacy kupcy. którzy uważają, że "stne- dek" w Łodzi pIZy ul. Pabiantckiej 7Ba za 
wynosił do 400 procent (!). Podobnie przed- 'żonego Pan Bóg strzeże" i stosując się do tej brak cennika i sprzedaż ;wódki po cenach 
sf:awia się sprawa np. z j abłkami. Najwyższy zasady uprawiało handel za zamkniętymI spekulacyjnych ukarany został grzywnq w 
qahmek jabłek w handlu hurtowym wynosi 
jziś 50 zł za kg. Te same jabłka kosztują w drzwiami i spuszczonymi żaluzjami. wys. 50.000 złotych. 
:letalu do 120 złotych za kg. A więc około 70 W czasie kontroli w sklepie spożywczym Zgid Stefania właśc. sklepu spOiZywczego 

mil.rży zarobkowej. która w handlu detalicz- ruch, odbywający się naturalnie przy eych cen za mydło 1 za brak cennika. 
nvm na owoce i warzywa wynosić powinna 30 procent. Trzeba stwierdzić. że na tym od- "drzwtach zamkniętych", co stwarzać miało Poza tym ukaranych zostało szereg osób 

Rotengruber ZOfia właśc, owocarni w Ło· 
dzl, przy ul. Wigury 9 za pobieran!e nad
miernych cen za bułki t brak cennika. 

Zakrzewsk.o: Julia, właśc. owocarni w Ło
dzi przy ul. Legionów 11 za pobieranie nad
miernych cen za mleko. 

P!erzak Roman, właśc. sklepu spożywcze_ 
g'o w Łodzi przy ul. Zawadzkiej 37 za pobie
ranie nadm. cen za ocet. 

Litwinowicz Feliks, właśc. sklepu spoi2y.W
czego w ŁodZI przy ul. Lipowej l za brak cen
nika i pobieranie nadmierllych cen za mleko. 

Jankowska Paulina właśc . sklepu galan
teryjnego w Łodzi przy ul. Daszyńskiego 1 za 
brak cennika. 

Grzelak Antonin.<:r. wlaśc. sklepu spożyw_ 
czego w Łodzi, przy ul. Pabianickiej 74 za po
bieranie nadmiernych cen za bulki. 

Marcinkowski KazImierz właśc:, sklepu 
spOłżywczego w Łodzi pIZy ul. Kopernika 23 
za pobieranie nadmiernych cen za cebulę . 

Lutomski Stanisław fryzjer zakładu w Ło· 

dzi przy ul. Andrzeja 7, a zam. w Łodzi przy 
ul. W61czańskiej 72 za pobieranie nadmier_ 
nych cen za golenie, 

Lesiak Antoni właśc . sklepu spożywczego 
w Łodzi przy ul. Przędzalnianej 28 za pobie· 
ranie nadmiernych cen za ocet. 

Nowakowska Mada, zarn. w Łodzi przy ul 
Kopernika 20 za sprzed~p'apiero1i6w bez ze
zwolenia i po cenach spekulacyjnych. 

Focent zarobku. Podobne różnice w cenie przy ul. Ga raptcha 1-3, któIego "chora" wła- w Łodzi przy ul. Zawadzktej 16 ukarana po
niędzy handlem hurtowym i detalicznym śdcielka Apolonia Wieczorek zamknęła na przedniQ grzywną za pobteranie nadmiemyc'h 
-,ztaltują się i na warzywach. Tak więc - czas "c'horoby" swe przedsiębiorstwo, kon- cen, została ponownie ukarana grzywnq w 
ogólnym zjawiskiem jest nie przestrzeganie trolerzy Delegatury stwierdzili bardzo żywy I wys. 25,000 złotych za pobieranie nadmter-

cinku walka ze spekulacją jest prowadzona rz~komo ma~s:mu~ gwarancji "przed .,naj- grz~wnami od '2 do l~.()()O z1. za ~!Ok cenni_ 
nie należycie a to przede wszystkim z powo- śClem czynnlkow nłepowolanych . Kontrola W ka 1 pobteranie nadmlernych cen. 
~_III1""III1;""lIIl_Ił!I_IIII_llII_lIl1_lIIl_IIII_III1_IIII_IIII_;I_.I-:-IIII_lIIl_;_1I11_1111_1111_1111_1111_11 Plenarne posiedzenie M R 

Wyrok smlerCI olrzymał "Plenarne posle~zenie Miejskie! Rady N.a-
rodowej odbędzie Się w środę, dnIa 20 bm. o 

O · • •• gOdzinie 17-ej w sali przy ul. Nowotki 16. oprawca z . SWlęClmla Na porzqdku dziennym znajdą się nastę. 
Interesujący proces spośród spraw zurod-I sz":In:' ?abij~, zn~ca się i kat',lj~, ,~ .s~cze~óI-1 s~ę członki;~ "naro~u p.anów" - miał poczu_ 

!t.iarzy wojennych odbył się w Okręgowym nosCl znęcając SIę nad Zydaml l Wlęzmaml ze Cle łą~znoscl z bur~uil:zJą pol~k,:-: katował 
Sądzie karnym pod przewodnictwem sędziego sfer robotniczych. ..' .. n~t~mIast bez sumlenla - wlęzmow - roboŁ-
Garusa. Na ławie oskarżonych znalazł się Na proceSIe szereg sWladkow potWierdZIł mkow. " 
cenzor z ".Oświęcimią. - Rudolf Malysz. w całej ro~c}ągłości akt oskarżeni.a, d?s~arc~a- Wobec ogromu zbrodm .Malysza, me po-

Do roku 1939 Malysz uważał się za Pola- jąc szczegołow, dotyczących best.lals~leJ. <1~lil- mogły mu fakty przedstay/l?ne. przez ')bronę 
ka W chwili zawieszenia działań wojennych łalności Malysza, Poza tym zgłOSili Się sWlad- Sąd skazał go na karę smlerCl. 
',)0' kampanii wrześniowej Malysz wstąpił w kowie, którzy w Oświęcimiu pracowali. będ~c * .. • 
;zeregi SS. Od roku 1940 do 1945 OfiCjalnie więźniami, w biurach - ludzie ze sfer zamoz- Jak się dowiadujemy został już wniesiony 
:prawuje nadzór nad listami od i do więżniów nych, profesorowie, lekarze - stając w obro_ akt oskarżenia w sprawie dwóch zastępców 
.v obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, nie Malysza. który jakoby ułatwiał im kores- komendanta ghetta łódzkiego Biebowa -

Mimo, że Malysz ma ściśle określoną funk pondencję. I' Ericha Czarnuli i Franca Seiferta, 
CJę, staje się jednym z _katów .o~oz',l' .Wraz .z I . P~okurat~r Śmiarow~~i s~usznie w przen,tó- Dwaj zbrodniarze w najbliższym czasie 
najstraszniejszym mordercą OSW1ęclmla Pall- Wlemu SWOIm podkreshł, ze Malysz, czując staną przed sądem. 

'.ySPÓl.NE ZEJl.RANIE PPR i PPS 
W KINIE "TĘCZA" 

Dz1ś o godzinie 10 rano w lokalu kina "Tę
C'i:O" odbędzie się wspólne ubranie czlon

ów PPR i PPS - pracowników wszystkich 
lin. 

UWAGA CZf:.ONKINIE PPR - WYDZIAŁU 
KOBIECEGO ŚRÓDMIEJS lEJ LEWEJ 

Dzi,; o godzinie 16-ej w lokalu własnym 
przy ul. Poludni.wej 11 odbędzie się posie

dzenie Wydzi-olu Kobiecego Lewej Śródmiej
akie j. Obecność wszystkich członkiń Wydzia
lu obo\'fiązltowa. 

WSPÓLNE ZEBRANIA PPR i PPS 
DzIś o godzinie 13-ej odbędzie się wspólnl' 

lob ranie członków PPR i PPS f. ,.MiIler ·. 
* .. * 

--------------~-~ .. ~----~~----~-------------------------
ul. Wieniawskiego 5 odbędzie się posiedze- GÓRNA PRAWA: 
nIe aktywu dzielnicowego Rudy Pabianickiej. O godzinie 13,30 PZPB Nr 6 "B" - kołQ 

WSPÓLNA ODPRAWA SEKRETARZY 
DZIELNICY LEWEJ ŚRÓDMIEJSKIEJ PPR i PPS 

W środę 20 sierpnia o godzinie lS-ej w lo
kalu PPS przy ul. Narutowicza 28 odbędzie 

się wspóln.o: odprawa sekretwzy kół PPR 
i PPS dzielnicy Lewej ŚródmIejskiej. Sprawy 
b. waine. Obecność obowiązkowa. 

ODPRAWA DZIESIĘTNmÓW STAROMIEJSKIE} 
D:l!iś o godzinie 17-ej w lokalu wlasnym 

przy ul. Nowomiejskiej 6 odbędzie się odpra
wa <lzłesiętników dzielnicy Staromiejskiej. 

ZEBRANIA KÓŁ PPR 
W dniu dzisiejszym odbędq się zebrania 

kół w następujących dzielnicach: 

RUDA PABIANICKA: 
O godzinie 13-ej oddzial III-zmiana pIerw 

sza. O godzinie 16-ej f. "Hausman", o godzi_ 
nie 13-ej tkalnia f. HorClk. 

WIDZEW: 
O gOdzinie 16_ej Wl-ma. 

9-te, PZPW Nr 4, PZPB Nr 18 - Icoło II, O go
dzinie 14-ej Fabryka Tasiem i Sznurów Nr 12. 
O godzInie 15 Wol. Kom. Apr. Żyd. 

GÓRNA: 
O godzinie 13,30 PZPW Nr 6 - druga zm. 

O godzinie 13_ej PZPB- Nr 7 - zmiana druga, 
o godzinie 13.30 I. K1ajnm.an - koło l, o go
dzinie 14-ej f. Kebsz - kolo m. 

PRAWA ŚRÓDMIEJSKA: 
O godzinie 18-ej zebranie terenowego ko

la Nr 2, o godzinie 16-eJ f. Plihal, f. "Fial". O 
godzinie 12 f. Zlotowski, o godzinie 14 EIsert 
i Schweikerl. 

ŚRÓDMiEŚCIE: 
O godzinie 15,30 f. Kublik, o godzinie 16 

f. "Sylwia.", CZMPWł. - Dyrekcja Lasów Pa.ń
stwowych, Wydział Odbudowy ZM, o godzi
nie 17 CZPWI. Dyr. Włók. Łyk., ŁK, PPR, 'O 'go
dzinie 14 Wydział Plantacji - Okręg II, o go
dzinie 13 Spół. Prac. Miejskich. 

STAROMIEJSKA: 

O godzinie lS-ej wspólne zebranie PPR i LEWA GORNA: 
O godzinie 16 f. "Miller i Banks", Składy 

Opalowe. O godzInie 15 Fabryka Waty. O go-

pujqce spl'awy: 
1) Złożenie ślubowania przez nQWO powo· 

łanych radnych. 2) Zatwlezdzenie protokółów 
8 t 9 posiedzeń. 3) Komunikaty i interpelacje. 
4) Sprawa nowelizacji statutu o opłacie ad
ministracyjnej za czynności urzędowe na 
rzecz Gminy m. f:.ódź. 5) Sprawa ustalenia op
lat za rozklejanie afiszów. 6) Sprawa statutu 
od zakupu przedmiotów zbytku. 7) Sprawa 
zatwierdzenia planu inwestycyjnego Zarządu 
Miejskiego n'a rok 1948. 8) Sprawa przejęcia 
Da necz Gminy MiejskIej f:.ódź niektórych bu
dynków, ldóre stanowily wlasność upaństwo_ 
wionych przedsiębIorstw pnemysłowych, 9) 
Wybór przedstawiciela MRN do Komisji Sa
morządowej przy Delegaturze Łódzkiej CUP. 

Obchód dożynek i święto Reformy Roln_ 
Związek Samopomocy Chłopskiej Wielkiej 

Łodzi urządza w dniu 24 sierpnia rb. trady
cyjny obchód "Dożynek", połączony ze Swię
tern Reformy Rolnej w Radogoszczu przy ulicy 
Świetlanej 11-15 (przystanek Radogoszcz). 

W uroczystości tej, demonstrując swoJ 
stan rolniczy, wezmą udział wszystkie groma
dy, leżące na terenie Wielkiej Łodzi. 

Program uroczystości zacznie się uroczy
stą Mszą Polową o godz. 11 po czym nastą
pią przemówienia, składanie wieńców. wystę
py zespołów artystycznych i defilada. Całość 
zostanie zakończona ogólną zabawą luclową z 
atrakcjami. Bufet na miejscu. 

Na powyższą uroczystość zapraszamy wszy. 
stkich mieszkańców Wielkiej Łodzi. 

Zamiast kwiatów 
W dniu imienin I-go sekretarza Woje· 

wódzkiego Komitetu PPR, tow. mjr. Mariana 
Minora, złotych 4,000.- na wdziny po zamor· 
dowanych PPR-owcach skałdają pracownicy 

Wojewódzkiego KomitettJ 
PPR w Łod.!:i 
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DYZURY APTEK 
PPS ~ddzittłu III f. Horak _ zmiany d:aiennej. O godzinie 15ej ZBM, godzinie 16 PZPW 

Nr 11, Straż Ogniowa, o godzinie 14 Nowa 
lElmlUłlE AKTYWU DZmtNICOWEGO Tk!llnia - II zmiana, WykończalnIa Koloro-

RUDY PAlUAN!CKIEJ wa, PZPK Nr 2 - zmian" I, o ann:>inie 7,30 
O gOd"inie 18- eJ w lokalu wlasnym grzv Slrai Przem. PZU .. Nr 1. 

d1.inie- 14 I. Rafal. I Dzisiejszej nocy dyżurują następujące apteki: 
Chądzyńskiej (Piotrkowska 165), Głuchowsk;eg< 

BAŁUTY: (Narutowicza 6). Wójcickiego \!Napiórkowskiego ~JJ 

O godzinie 15,30 f. ,.Mewa". o "'odiitinie 16 Kowalskiego (Rzgowska 147). ~ahane (Limanowskie· 
". go 80). Malczewski eqo (Sródm.ic..iska 21), Smolenia 

Biuro i Ruch f. Buhl. IKarolewska 48). 


