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A 
lajemnicze Iransporty sztab zioła do ·Szwajcarii. 
Ostre ograniczenia dewizowe dla ochrony funla 

1!0ND'Y'N PAP. "News Chronicie" podaje, że od 3 dni z Anglii do Szwaj
~arii, przewożono samolotem szłaby złota, o łącznej wartości kilku milionów 
f,,"tow szterlingów. Transport ten odbywał się w ścisłej tajetllnicy, 

tOltnie wydarzenia w Wielkiej IBrytan1t 
stwierdzają, że Londyn n~e liczy jUiZ obecnie 
na plan MarshC\lla i dał sygnał do odwrotu. 
Małe państwa, które wzięły udzIał w konfe-

!..ONDYN PAP. Począwszy od soboty stanie ona wielkim mocarstwem, albo też r€lncjt paryskiej, odnoszq; obecnie wrażenie, 
turystom · angielskim wolno wywozić za będzie zmuszona wyrzec się lej pozycji. że wpadły w J?~łapkę. v:!. oczac~ ich został 
granice po 5 funtów gotówką na osobę Daily ' Express" stwierdza że Anglta nie Ilutorytei WIelkIe) Brytann z~ChWIal1Y .. 

bed~ie odtad wydaw.ać wię:::~1 dolarów ame I W tej sytuacji Francja usnuje rzucIć Euro 
praz po 35 funtów czekami turystyczny rykańsklch: Oznacza to _ pisze gazeta _ 'Że pie pas· ratunkowy, proponując utworzenie "eu 
mi. Ministerstwo handlu komunikuje, że bedzie"my mieli mniej tywności: oraz mnIej I ropejskiej unii celnej, lttórą część prasy. bry 
osobom wyjeżdżającym z Anglii nie wol .' h t' · \tYiskie j i' francuskiej zaczyna wychw.';dac, Ja mnye owarow. . 
no wywozić d~ogocennych kamieni, fu- ;,Daily Minor" drukuje swe komentarze ko lekJarslwo na wszystkIe choroby. 
l~r, dzieł sztuki, złota, platyny, diamen pod tytułem "W Anglii nastąpił kryzys". Do Anglia - czytamy w .:Izwiestlach -. cllęt 
ław lub znaczków pocztowych. taktego wniosku przychodzi równfaL "Daily nie widziałaby taką unię celną, kloraby 

, .. .. ' " Telegraph". Zdaniem "Doily Herald" decyzja otworzyła przed eksportem angielskim gra-
L<?NJ.:)~~ PAP. _ NaWiąZUjąc do oswlad o zawieszeniu konwersji oznacU\, iż wkr6tce nice państw euwpejsklch, lecz jednocześnie 

ez.ema ~mls~r,!- skarbu D~ltona, W spr~- ,nastąpią dalsze ograniczenia. I w Londynie pragnIe się zamknąć rynek bry- . 
WIe zaWIeszema konWerSjI funta szterhn MOSKWA PAP. "Izwiestia" komentując os- Iyjski przed towarami europejskimi. DIl Gaulle I J~go sufler 

f~~~~:~J~~:~~7;;'~ł:I~~!:?:~:~ sldlll llll l'l loil' lmJhlc·I' I! I Ir.'I IJi~l'am'·" · " : ~'lnlill l~I"""Is'II;l1Jclil'!"I ' I 'I~" 111 M' lIr ,I II""z·1 II "'lIIHHc:'I"I ' I ' I 'I~'lwlllllll'I"MIi I 'IR·IMhI"l l l!ll l ll ' .... m/,I II I! l t l ',I4 I1 J"al, I!I , I I I .ldl,.Ii'I,I II I ,~I'·J.Jlel .. ,J,II 'II,I,rl"1,.11'''' !.I 1,11'.111,111,;" 

"Manchester auardian" charakteryzuje to 
o.Qsunięcie rzqd.u b'ry1yjskiego jako Dajh~-

~eJ ostry SroCfek, kfóly rząd stosował kiedy Burzll'we sceny' w parlamencie francuskim podczas debit w sprawie Algeru 
kolwie-k. DzTennik UWCl'Ża, t2 krok feD pod_ , 
WCIźy umowy handlowe wsz\t&Udcll praWie PARYŻ PAP. - Na piątkowym lJosie- \statniCj ch\\ Hi ukrywał s\\ ó.i zamiar, ł mini trów. W k, ła~lt lJOllllQlll1QWUIlY'cll 
krajów świa\a, Sz.eleg lttCl16w zostanie l?ozba dze.nin wieczo~o\\ ym zgromadzenia llaTQ- .Za "proie~tem TZ~:.uOwym 1)t'1.'U{O 312 :::;10' t~i~rdZl~ iedn;:tk. iż na pOSiedzeniu rady 
wionych mo'ż'liwości opla~ia 'imporlu naj- cłowego 'Prem\ler Ramadier wbrew ucbwa SOWo 1Hzeclwko 2/b. mmls,trow. ktora uchwalIła podtrzymatlle 
b~rdztej potrzebnych im towarów. le kOllgresU SFIO oddał pod głosowanie Przeciwko projektowi glosowali de,pu- projektu rządowego, ministrowie Pł!ilip 

"News ChronicIe" twierdzi., że Wielka Bry pmjekt statlltu dla A1gicru w brzmieniu towani z francuskich poSiadłości zawor- Tanguy i Prigent nie byli podobno obec
tania przeiywa obecnie moment Cfeeydujący. rządowym. Była tO wielka nie,s.podzlanka skich, komuniści otaz prawie wszyScy nI 
Rozstrzyga się obecnie sprawa o to ezy zo- dla wielu deputQw,allych, g1yŻ rzą.d do o- socJaliści z wyjątkiem SIOcjalistycznych P ,rzed posiedzenie11l ga1binetu sekre.Łar-z 

'Z ..... b .. "r"'o .... J'~e ... "n ... "I~·a .... "' .... g .... e .... n"' ........... F .. "'r .. ·a"'·n" .. ·C .... o ..... HonSlernaCI-a dun -18 generaliny ~)artii socjaHstyCiznej Guy Mol~ let miał odbyć w kl.l!luaraoch parl,amentu 

W wzmowę z Ramad~rem, 'przY\IlOminając 
NOWy' JORK PAP. Przybył tu z Me- ' mu o uchwale kongresu SFIO. Uchwa'ła 

r{s~ku. nowy re~ubIikański premier ,hi~z Protest radziecki pomieszał SZyki · obrońcom Niemców ,ta - jcuk wiad;omo - udzieIiłagrupie 'Pa'f 
panski Alvaro de Albornoz, by udac SIę • - lamell1tarnej partii sodalis tycznej oraz 
następnie do Paryża. Komentując kata- L~.~'mY~ PAP .. - l~ozmowy między pl'z:d~ w londy~skjc!1 kolach politycz~ych, które ministrom socja,usty'Cznym imrperatywne 
strofę W Kadyksie premier wyraził zdll staW1c:~I~ml St8:~Qw Zjednoczonych, WIelIklej pr~yt~cz.aJ.ą rozne argume~ty, maJqce .uspra- go mandatu przenwwadzenia projektu rę 

. . dl b' k . Brytann l FranCjI na temat poziomu przemy- wledlIwlac fakt rozpoczęcld tych rozmowo ... 
~Ieple, aczeg? fa ry ,a tamtejsza, wyra sIu niemieckiego zaczynają się w atmosferze W piątek wieczorem opubli'kowano lako- lerenta komis-ii sp,raw weWiltętr~nyct 
blająca matenał wOJenny. pracowała wyraźnego zakłopotania . niczny komunikat oz pierwszego posiedzenia .soc.ialisty Rahier. żą.daia.\c od nie·go ustą< 
dzień i noc bez przerwy na 3 zmiany? ~ Na rozmowy te rzuca cień stanowczy pro- Komunikat głosi, iż ocIem rozmów jest umożli- ,p,ienia. gdy,by por{)ije.kt -ten uie został prz-y 

Wyraził on nadzieje że Zgromadzenie test radziecki przeciwlw konferencji 3 tylko wienie rządom USA i Wielkiej Brytanii wy- • t 
G In ONZ d "m' '" mocalstw, jako sprzecznej z uchwałami pocz- jaśnienia przyczyn ich propozycji oraz zapo- Ję y. . 

enera. e . po ~J te ęnergtCzOleJ- damskimi. znanie się z poglądami rządu francuskiego w Rabie'r istotn'i'e podał się do dymisji, 
IZą akCję przeCiwko gen. Franco. Protest ten wywolał wielkq konsternację tej sprawie. . Posiedl~enie I~gmmad'zeni,a naroc1owego 

Holandia prowoku·e ONZ 
zakofIczyłO si'e! n'iezwykłe burznwie. De
putowany ffil1izu,łma,ński Benszen1l!f za' 
,-wołał 'Pod adresem wh~lI\1szości .,Ucznia 
wie Hitlera''', 'P'Oczylm wmz ź :po:z,osfałY1 
mi d'elPutowaIllym, mUlZuhnański-mi opnś' 

Delegat holenderski odmaw ia 
z Indonezją 

Radzie Bezpieczeństwa prawa 
Groźba kryzysu w· rządzie 

interwencji 
Beela 

•• cili salę o'bJ'iad. 
W wOJUle Decyzja Ramadier,a, która jest. bprze-

LONDYN (ob s!. wł.) . Jak donoszą z Nowe-I bę kwatery głównej Joggjakarty, wywołać mo Joggjakarty, pod.adzą się uatychmiast do dy
!Jo Jorku Rada Bezpieczeństwa wczoraj pono że kryzys gabinetowy. Premier przeprowadza misji minstrowie partii pracy. Wśród 13 mi
wnie rozpatrywała sprawę sytuacji w Indo- w tej sprawie tajne rozmowy z opozycją pl'a nistrów 4 reprezentuje Partię Pracy, jednakże 
C1ezji. Delegat holenderski van Kleffens znów wicową. wedłu~·nformaCji prasy - w razie - zdanem dziennika "DagIlad" - stc.l1owisko 
Jświadczył iż Rada Bezpieczeństwa nie ma realizacji tego nu. przez udzielenie zezwo- jednego z nich, a mianowicie ·ministra finan 
prawa wtrącać się do konfliktu holendersko- lenia gubernato wi van Mookowi n3. zajęcie sów dr Lieftincka nie jest pewne. 
indonezyjskiego. będącego "wewnętrzną spra _ ... _~ ... ~ _''''''' ,,<_, _~_<. _._ ... ___ _ 
wą Holandii". 
Oświadczenie to wywołało energiczny pro

test ze strony delegata radzieCkiego jak rów-
nież przedstawiciela Indii, który zapewnił Ra
dę, iż światowa opinia publiczna nie godzi się 
!la traktowanie sprawy niepodległości Jndone 
tji jako "sprawy wewnętI·znej" Holandii. 

Nasz Konkurs Powieściowy 
JUTRO mija O'Statni termin składania kuPonów j rozwiązań w naSZYlłl1 

honkur§ie pOHlie!icioH'q ... 
Wobec tego, że częŚć uczestników Konkursu składa tylko same KUPONY, 

Van Kleffens zakomunikował. iż rząd ho
lenderski podjął howy "krok pokojowy", mia 
nowicie zaprosił przebywających w Batawii bez rozwiązań - prz.y:pomlnamy, że . 

DLA UCZESl'NłCTWA W ROZLOSQW ANIU NAGRUD ' konsulów Australii, Belgii, Chi~, FraJlcji i St. 
Zjednoczonych do zbadania sytuacji i złożenia 
sprawozdania. Jednakże i ten nowy manewr 
Holandii nie spotkał się , z aprobatą Rady Bez 
pieczeństwa. 

najeży wraz z kole'jny.mi kuponami od Nr, "1 - .Nr, 32 złożyć lub nadesłać prze
widywane przez siebie ZAKONCZENIE POWIEŚCI p, t. ..Sprawa honoru" -
t. zn, - na,pisa'ć. co się stanie z 

'CZlla z u~h\Va-łami powziętY1mi'na --:kol1g~e 
sie SFIO. mQże spowodować głębóKi 
kryzys w łonie francuskiej _partii socja
listycznej • . 

NARADY' GOSPODARCZE 
aktywu SL i PPR 

Zarząd Wojewódzki S. L. oraz I(o 
mitet Wo.iewódzki PPR w Lodzi po
łają do wiadomości, · iż dnia 24 sier
pnia br. o godz. lO-ej rano odbędą 
się Narady GosiPOdarCZ"e Aktywu 
wiejskiego członków SL i PPR z u
d'Z.ialem przedstawicieli władz Woje 
wódzMch w nast~pu.iącY'cb 'Powia
ach: L'ÓDŻ, BRZEl;INY. LASK. 

Zarz~d WoiewMzki 
Stronnlchva Ludowego, 

Komitet Wojewódzki HAGA PAP. Propozycja premie'ra ' Beela w 
sprawie rozszerzenia t. . zw. "akcji ocz:yszcza
\acel" woisk holenderskich na ohpr">I "jpr17.i-

z ' Johnem Quellem i Helenq Slangu 
Tylko takie, zgodne z ·warunkalńi Konkursu o,rt,powiedzi m02a być 

"innA 'v r071l\'Irnv"nill W\!7n~C7Ónvch n :l!!l'ód_ 
I d 

Polskiej Partii Robotniczej, 
uwzg P.I -
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([j!-j~wiąt'! dzień p .. oce~u 9'f,zbq "ontroli6~ 

Kierownik siatl:i pTOpag a ndvw"i Will, o~k 
Lal:gner przyznaje si" d:"l prhynalel1of.ct do 
WIN t do kioI(lW'ni I Ter WiN-ll\:'.ldp.! prGpa 
gandy. Do WIN wslq;:>il w 18d", 1!)·1C, r. przy 
~! pując do pICIey ])1 " Jl'_H]onclnW2j, clo l:tc'lrej 
trls:a! wciągniely pru-z fitrzccłk:.wskiego. 

Opowladając ~adowl o swa] d?tnI31no~c;I. 
jako kierownika c.,nlraln0J h/mórki propcI_ 
gandowej WIN, osk. przy:mc.je, :.e od jl..i~
nej jesieni 1945 r. kC'l11órka jego wyd.]\, ula 
t.zw. "InformaI ,ry". "Pncz<1tk JWI? moje PICI

~e - mówi oskurżony - pC/loga\y na oprnco 
waniu planu siaiki l apllwitl propaganduwe 
qo. Główny nadsk ~JadJl?m na ncrle:!:yle wy· 
zkolenle ludzi dl ~ propaqcmdy mówiolJej 

lInca propagandy zmioful1c do przygl,IO\1a 
'ia spoleczańslvla dn wyhorów :' pHllk~l\ wl
'lzanla WIN." 

Jak wy jd;;ui,l d<llej osk. Lanyl1PI w 1.1J"lllCh 
lej propagandy hyła proW:ldZUlld rllWI1II'Ż t. 
zw. akcja "O". Osk. Langner mówi lU. in., ·i.e 
'WIN uważał, Li; .uil'które parlic: p()lityCl:n(~ by
ly w rządzie poJ\T·zywclzone i ŻP orf/Ill/iwcja 
jego dqży!a clo roz}(1(/owollia lcJ';ów. 

Prok.: Jakie ("('Ie plzedsticwit olCJJnizlcji 
osk. Strwlkows! i? 

Osk.: \Vnlke; polItyczną. 7. PPR ! T7ącj"rn. 
Prok.: Jakie sllOl1nictwo w IZ'1dl.if! Irylu 

zdaniem \\'IN-u potr7.ywllzone ? 
Osk.: Polskie Slronniclwo Ll1dowe. 

. Prokurdlor cyluje l/dgment hloszury p. t. 
"Prze jrzały ocz y nasze", znilJ0ziune i w d; ch'
,\-U01 komórki propagandowej. ,,\Vitlzimv, j.r· 

l\'ojna jest nieunikniona i to za kilkd Inipsip
~y. Ohecnie musimy więc pośw iGcit: w[()('(' j 
lwagi oddzi(\!ol!1 I<'śllym i zająć siG wycllO
'laniem ludzi le~nv("h". 

Pro .: A więc to tak wyglqdalo Wd,ze roz
~adow(/nip. losów? 

Osk, twierdzi, że lo nic by! irgo orty/wl, 
!rlko". ;cgo wspól[JiOcownika i że nie za
:nier;;a! go wye/oć. 

Prok.: Co znaczy napis: ,,1000 egzelllpla
rzy na o/}swr"? 

(I,k.: To też był projp]d "Leszka". 
Prnk.: Jal ą funkcją pelnil w komórce Ko

\'-al<ki? 
Osk.: Kow~15ki był moim IHjhliższym 

~'spńłpril("(J w ni Idem. 
Nr1 p,Ii'l11ie pro 1'lifiljrJril, of.k. opi~llje stru

(turf: ' \'f'j SLllki, Z[OŻOllf'j z t. 1.W. i1gencji, 0-

'E'i III'ICy' h Woj. rzcszo" s}dl', kmko't'sJ(je i 
ślq ,~) - clahru'v~k ie. . 

Prnk.: Cn rohiłv "anellcje" z maleria!cm 
, ~op·'lanrlow 'm? 

Osk.: PowielalI' go i kolportowaly; pow 
tym IH pDlecenie uprawiały propagandc; mc')
WIOOą· 

I k • ." I'OP liS WIania 
Prnl,.: Klo hył inicjator",m akcji "O"? 
Osk.: Począlkowe . projekly wys7.1y OlI 

.. ~orjllsława". Rozbnclowanie akcji prowadZI
łem ja, a materiały oprilcowali nG moje zle
ceniA Kowalski i "Le zl'k". 

Prok.: Co oZi1~czal skrót "Akcja "OH? 
Osk.: Op}u,ltwicJllie. 

• • • r I 
Lang ,er w roli .,patrioly" i działacza podziemJa 

stilwi1l o~t.::ml)low:inp oLI·/V'.'1dnq pl<-cz;pką nycll. Lm!)!1er zapytany, jaki był cel It'~10 TO- lll·o.vadl.ić do wejścia WIN-u do legdInego 
zJ\'iiJuomil'nip, że prZf'lll'l SZ,lI1rl IlIslkirwi- cI'/il ju 7.h}i)l]nicze j akcji, mówi że to hyło życia polityc7.nego. 
:-7()\\l Piotn, wi I. Pr7Plil y.~I.l plU~ MI/OlJC' j('~l l" le7JliIC7.f~nie clliI ,:mówiollej" pr~)paqa~dy. Sfl ng1lwany I rozłam" w PPR 
,lu, horlzPnI.' \\' II \!JI< lliIdzv,yr!oljnylll. ]),)1;.11- Plok.: (/y OskcH/.ony 7(lslanaWlclł 51<2 l1i1d P l . C l .. ' ' l ł plano'''anllJ 

. t t n •. / I .') '1" I I' I····" I ro.. o 05,alzony s ysza o n Wl'n e 7.d 'nrla TlolJrl},,;f' ~1I' d~(J1A on/ll .0- mOI IW lIll s,,1l1 ;iIHIl l('<Jo roc 7. iI lU "mowIonej f' . ł PPR'ą t 
, .' - I I . 1 . .. s llH!OW;J1lla fin amu w , maj cego s wo-

T} 'l.lIr·re. . . . _. . PllJJi"~I,lll, .} ~ " . . TZyt: fikcyjną partię PPRD. (Polska Partia Ro.; 
f',uIIlrJIOl liHl3JP d,l1f~1 sz ... rFCj p)'I,II1, 711I1P Osk.: NIP zast,tnJwlJlem SIę. Przyzllilje ze l' k l 
. -l' l I '1' '. I' .. 'HltlllcZO - ]),'1lI0 "fatyczna 

Tza l_h l c 1 10 J.fl 71<.: I wy. I.U PIII·1Cc',/O pI/.r·( mO/.( ta \'lidka nIe i.Jyln fUIT. T' l L k" l t' . 
I 1- - ·1 ·1 I l' I . \ • .. OsI'.: o był PTOJP,t esz a c ory zresz. s d" I Ul.l [III1WO ,il Yln, l I n1\' rJI c 7.1" ,WIol Po lym o~wiadczeOlu oskan:onego, 19roma-. " 

\\'11" II '" ··'l·n Irh "l c O" • l l' 11' .. I l" ta uwazałem ZlI nOlmalny. . ,- • I... '". jl" . ll.\Jlla llil Sd I pu J If":>;nosc, rotyclczas rJ zqro - . . K"! al 
IJ rol,.: . Proszę wy I,,:,n u:' 1101 11.Vlll poll'\Jitl:· "1,-/ przy~łllt'll\l j:lca si l ~ rozprawie _ wyhtl~'ha Prok.: Na. c?Yje pole~eme. ,,~~s~eb bnafl :_ 

nslrzei:enl~ I clono,>y, 1;101" 1'1 Idlllillh akCji I 4łllipl"ll!'m. altykul. w ktorym m: .111 .• mow:l. " o~ a ~ o 
"n" mi~ly hyć Wy.;\ lolnp? I Dlowa lo nil,/;) na(IZleJa l to jest naJbar~I~,J 

. Próby rozifc;a bloku stronnictw hllll1allitar_.y Sl)Osób prowadzenia .wojny. O,k.: To h)'l<1 pf·wnp~l.l roclzc III ,lvw0rsjil. 
O .. l II 1 . k' .. e .... I1oI·r .. , t~c'Ynv,.L. Oskurżony IBIIŻSZy czns milczy, a nastepnie • ,., I,ur<:" Jl 1'11 J 1('711\' I'C ':'l.ytil]l"' lil 'IE' "n- 11 ",,,!!.. Co ,, ~ , 

l I 7ilslilllia 5ip, hlakiem pamięci. 
stl~,·/rni.l" WV,yl.lllf' do IOJ~III.lilv('1i III 7.i i T'; ~I l L' f t 1 h . li 

." . ., l(" nru Ol' (/( lV uJ" 1.1(/111"n z Jros711ry Prok.: O_Kil/Żony mówi w swyc zeznantac 
I/'UI.<I<;(> ,,11 C,kIPIII 7. ,1 nrl!I"! w SI,on/li(-, \VJI "Ou'no! poloż,'nia ·w~\'./l<:trzllcqo" Z o syrop.llii \VIN do PSL. Czy to osk. jest au'-
ll\ I h D.'rtlO!I.JlYCZII\, h. 1.·slY ldklf' WY5,1.,-,,, .. - Z I k' d co· • , 
n. ].\ Iv TtJWIlIL'!. do 01.1' ""111:1 Incl/i, ktc'''\ll, •. (! j~ rJl'w gl"lIpy li iI"S -le90 o PP;, lli.lezy torpm inslnlkcji, która V{. punkcie trze:cim mo 

I SI'; SpOtll.hlWd{· wzmocnieni;) opozycyjnl'Corl ',\ i: ,,\\ierzymy, :i.e popularność Miko l C\jc7)'ka \1'11\J ,Ii, i.d -I. I 111 '1'111",ll ' . " 
PI,.,k.' 1,10 byl ;lJ/'Illll' Jll Ic'HO rnll·l.rjn lis-I st.lll(\,dsl<a tC~Jo ·tronllicl\\'il. PPS krak(JI\'~!,'. porwoli nam na wywarcje wpływu }JOlityCl'; 

lin! rlo Oll,Ch n i ,I i jl'sl Zdf'('ydowanlt' przeciwni) 11tW,lfZ('nil1 i !I/'~T(J, zgodnie 7. naszymi interesami. Dajemy 
lJ ,I .: h.u '" J. I, I red ".lc,w.1ł jf' wf'lllnIT 010 I wspulll1'4" blok 11 z PPR i jest n,lslilwiona opo- !, mu Wif:.C kred} t naszego zauiania, co stanowi 

ich ci) IPLtyw. I zyrY)ldt. dlJ rpnir3lnych wlilllz w YVacs~nwie IlI n nkqn dŁul. PSL należy się z naszej strony 
Dro~u", .. o!lI"V·IJ!H" oI""OSV do władz ~:-\' ["ero flJdzajll punkl widzenia był po mj- Il'c·lne pUjlilr·de 1 współpraca w pracach orga-
ł" nUi"i" u", U'HI , ~ll \Vli'o/? nildcyjllycll". 

N.l,;I':l/lIip pr.,kllralor utlll.vlllje llr<lwo-I Osk.: T,,]'. Osk.: 7asldnia się brakiem pamięci. 
\.:iH:Vjlly lisI - WY'),IlIY plll.; nsbIYlll]('qn I N'lslt;pnie pTlJk1iralor OclC7.yl.llj~ inny wyd- , Kilka pytań Zadaje obrona, która interesuje 
do w!.,dz n,'zpi,'1 wilslw l. I npl, 7. ,,11telatury" WIN-li. się przeszło~cią osk. i jego pracami, jat:o 

"DOI,,)5Z,; lIfllz,·jmiJ', I.J' <;lrf.lll 1 \'lyla z Mo. "Po!)lt;bit: ró:in ice pomiędzy PPS-owską 9Ó- artysty-grafika. 
qq;lll 111lZyllllljt' kontilkl- '!. I'\<;Z. Co tydtil'il,j ra a ,dolami PPS i dążyć do zmajoryzowDnia I By dać pełny obraz Langnera, jako "pa' rio; 
w 'Ii f'r7.Of11 \ cli qIJd/inach pnyehoc17.ą do nil'- I te., l ~Iory _.- qłosi Ó"': elaborat. Akcję rozbi-I ty człowieka i grafika" prokurator przedsta~ 
40 lIIcIzI z 1,,5[1. .l"\,,o S/.f ·I.PIY rl"mok!dtil i I Chl PPS pomIędzy gorą a dołem przygotować wia sądowi i oskarżonemu jedno z Jego 
clioI" li: pil' Ld. dbiTj,]'Y o czysloś':' llilszvch I propJ<jandowo, wykazać szkodliwość wspóJ- "dzieł" -- "Ex libris" dla nlemie'ckiego g l'" 
S/I'I'''~II'n,r, pl,,~It: o l1a).·i.yll· jl·qo llk~I"llie". l·nPfjc) hlokll wyborczf'!JO z PPR ilcl.". bernatora Krakowa Waechtera • 

PlO];.: /Jo rZI'go lu lIIiu/o ~}l/ży('? I Pluk.: Czy wylyczne te odpowiadały dyrek- Na sali ogólne poruszenie. 
U-,k: Do ,iunill l,h/JIII.I)iu. Ily w0m WilS7.ej PI()jJrI~lrll1dy? "Ex libris" przedstawia wieżę ratuszową w 

Plllk. pyliI, czy In jes1 kl,nmtwo j plowo-I Osk,: Pul.rywuły się z. naszymi dyrf'kty- Krakowie na tle sztandaru z hitlerowską ~wa 
kilcjd? l wami. styką· 

Osk.: Tul:. Z d"lszvch wy jaśnielI osk .. Lan41leril, ~zefa Na tym przesłuchanie oskarzonego Lan>lnera 
Inny pl,llloJ(1t tanCJllr'ln Zill, ielitl zbrod.drze pIOp,19dndy wynJka, że dywersja poHlyczna zakończono i rozprawa została przerwana do 

pro\\'ul"lcjt! o żydowskich mordach lytuid- i pl,lIlowa prowokacyjna inspiracja mial'y do- poniedziałku dnia 25 bm_ 

s ółzawodnictwo górników i włń niarzy 
Vł:eP~i wyścig pracy o p almę pierwszeństwa w wykonan:u 3-letniego planu 

W dniu WI7.0lcljszym w (Jl1ldchu Mini;trl
sLwa Przemysłu i Handiu odbyła si~ konfE'Ten 
cja z udziałl'm wirpmimstrów Szyra i Gola';'
skiP40' przerlslilwici(,\i Zarzl,du Clówneyo Zw. 
Zawodowe~lo C;órników i Zw. ZawouoweqrJ 
\Vłókniarzy łJ/ilI. prZl'dstilwicil'li C('ntr,llne~J"1 
Zarządu PrzPIllysll1 \-Yęqloweqo i C;pntrillncgo 
Z<lrząChl Pr'/.f.'m) sili Wlókiefi1lic·lcqo. 

C;órniklJv.' II prezpnllJwdli: prll'wo<lni, Z'-/C'V 

C.Z.Z.C. tow. Szczęśniak oraz tow. tow. \Vo
jas i Morgoń. W imieniu włókniarzy #ystcwi
li tow. tow. Bur.ski, KukuIski i Amhnziak. 

Na porządku dziennym znalaZła się -:;prawa 
współzawodnictwa między dwiema najno!ęż
niej zvmi CJdlęziami prz!'mrs1u w Pol:;ce, 7.a
trudnlającyml łącznie ponad pól ml\iol1'ł prilco 
wnikÓw. 

.Jak wiadomo w 7wi'lzku z niewypełnienif'1Jl 

planu przez Przemysł \Vłókienniczy po"tan:J~ 
wił Związek \Vłóknian:y w początkach bieżą.
cego tygodnia wyzwać na współzawodn:ctwo 
górników, któT7;y swój plan produkcyjny za 
pierwsze półrocze wypełnili z nadwyżką. Włó 
kolarze postanowili wykazać wobec . opInii pu 
blicmej, 7.e i onl polrafta, wywiązać slo:: Z po
stawionych }lued nUnl 7.adań. Górnicy 'yzwa 
nie przyjęli. 

W wyniku wspólne! dyskllsji postar;owirmo 

O .. · I- e y wal c z ą o t r wał y p o k o' JIlI ogłosić współzawodnictwo pomicd7.y ohyd'.de 13 ma gałęziami przemysłu na okres od 1 
września do 1 grlldnia rb. 

Przed konf -'rencia Światowej Federa cji Kobiet Wartmld współzawodnictwa stanowi ~zp.reg 
\ chlill wu.IJ.lij<;'I.ym w . ali 11 tl) ,T,IlOdu- Zdrojews~a, Fijalkowska, PY5iowa-Obuchow- punktów. Zwyciężą robotnicy i pracownicy tej 

wPj udh~lo się zolg.lni1.oWUllP. staraniem 5\.,a, TOJbeczk·o. Wnikliwy refera~ obrazujący gałęzi przemysłu, w której wykonany i prze
Mi('jski0~IO Z,lf'ijCItI Spllh'(,7110 - Ohywalplskif'j cple i 7acl,lIlia Ligi Kobiet w walce o postęp kroczony zostanie w wyższym stopniu plan 
LiU i Kub.pl zlbl liliI', IlJ)~W;~"()n" om(J\vipl1ill i rh mnkr;:]('jl) wYUlosilu low. Pysiowa-Obu- produkcyjny, podniesie się wydajnoś:'! pracy 
[HJst ula,,'Jw, jd!. ;l' lld 11101 jal"ej sil: odbYt: w chowska. zmniejszy się liczba l.ieobecnych i osiąlJni«te 

z ,'celno- Sllnl,h'Jllll.fo l!.lfdd/il' IV ll'l.i lin \.yvkon~w- Pr/"c1,!.lwionr luy w,,Jki Ll pokój zorgani- zostaną lepsze wynik w walce o zmniejsze-
CZPI.ł IJ SWi.1ItJWf'j D('III1.>!",:!'. cznel' Fc·d"lili·.I·i I I ' . k 

1.0'\ ,I n Vi' I W sIcrcgac l SWlillowej Demo' fa- nie ilości wypadków przy pracy. Za wypełnie 

Prok.: Co lo lukiccw? 
osk.: OCZ)'szczcnie polcc7.l'!is/wa 

I!tel<, naszym zdanieII!, szkodliwych. 
Prok.: To ZBiICZV? 
Osk.: Chodzilo ó UB i PPR 
Prokurator przedstawia sqdowi lIokumen

ty, świadczące o prowDkrlcjilch i faŁszach slo
sowilnyr:h w akcji "O". PrOwOk,lcyjn(' 1l.t1"p\"i, 
jal ie nal,IJj imo ni! drzwiach m il!s7.l.i1li, pip
cząl.ki z l1clpisilmi "specjillny sąd ];dln " ile!. 

Prok.: Do cZC'(fo służyly tl' p;,'t'7i)lki? 
O~k.: W kOllCOWCj fuzie fll,1 ji "O" Illi,d 

być; wyshnc wyroki śmierci. dl.l ('złollk0w 

KolJid "ys[ln'1l' m"j" clr·]..'jrllld polskie. IN ze- t 11 r..1 .. I' I' t .. t ł 
\'1. H') "l'ueri1ql \.0 )Ie omOWlOlle zos a y w nie każdego z warunków umowy, w z~leżno. 

IJfdi1:lI w/.i(;li 1Ic1/.i,i1 plzl·(],;I.! IV i .. irl(' Ol Hdllizll- <lyskllsji, w k IMej zabieraly \1los przedsta-
cji ~P,)Il'lZl1yllt i jlolilyf'l.IIyl'h 01',17. dkl\w wici .. lki jldftii politycznych, organizilcji spo- ści o~ wyników przyznaw~ne bę~ą punkty. 
"ligi I\lJIJirt". It ,1f1vr h ora" kobiely bl'7parlyjne. ZWyCJ<:zcą ogłoszony zostame wspołul"wocln,k 

?aqilila 701J/,ll1il' low po~lalJki1 Ttf'na PI- W wyliilll d)skusji lIchwalono rezolucję,' klóry zdobedzie większą ilość punktów. 
wowMsl. a ]lu.PlN,1 w I"Nc c1i/Ll'llif! polski" j 01- ,v k tril (' I lebl,llIi sLwil'l dza ją, że pamięlając I Dla zwycięzcy ufundowana zostaje przez 
f[,llIizd("li l.uIIJL'l·"j, UÓld posldwil" ~()bie l,) " OkIOI)J!o$(i,ICll miniol\ej w?iJlY wytę~ą Ministerstwo Przemysłu i Handlu na~l"da w 

.1 zdddnil' ll1lfJIJIJiz.)Willlie sit Cr1lt'qo spoh'- 'No.lI'SI"',' Sity, "bv zmlJbilIZO\\dC .caly narod ta'i sztandaru l p'remii pieniężne]'. 
. I ( . I I' l . k'· ., . . I' I" d pos ~ . (~Z('ll, '\',1 11 l\h.'Ć· l_dLJ\'''10 _lI)iJ', J<I' I 1Ill~'I.- !)f"I('l'.I~V:'~O WUlllle ·1 N CJJrOllle [lo.,OjU [emo W wyniku dyskusji ~trony pf7.yjęłv warun-

rzyl.l1) do wa II, i o II w,dy pok,'J j lld ~wil'L'iJ.. ,f~CJl. '1 d - t •. t n wHy 
k lÓll' lo b~~IJ) DlJ b l' IlIldi.cem ieleow'- 111 lU '1 I ' ·1".,· , " '\ "··Iele 1111' 0J'- ki \!l:!::xdu o VlSpO zowo me wie l pos a (\ 

1 (. IW,1 y f('IO lICjl ;.ll~'.I1~,-., .". 'I. <. • d .. t ., d ,"'alld o 
• • I,ollfl'r,'"cji s'lt"klIJllmsl;irj. sra knnil'("1no~ci zlikwidowania rei.imn Fran- od dl1la ZISlejSzcyo przys ąplC o " 

Wyroki śmierCI N., przewodniczq<.:e!lll 70!'C>llliil 7.dprOSZOllo co w Hiszpanii i reakcji greckiej, wspieranej pler~~szeńsl\vo . . 

UB i PPR. 

Osk. Lilll((ner początl .. owo próbuj" Z'1])[71- prp7t'Sd MiJjsl,j"j R.Hly Ndfoclowrj low. An- IHI.PZ irnperiul:zm anglosaski oraz domagają Bhzsze s~cze~loły dotyczace tegn wyc1arze~ 
. yć jakl)by w rzec~vwistości "wyrok i" laki,' I drzPj ,tLI, w pll'zydillm 7d,IiHlIy ob, ob.: Pi- się zwrócenia uwagi obradnjącvch kobiet w nia tak doniosleqo w życiu klasy rob.1tniczej 

'))'Iy wysylane, wobec II ~Io prokllfdtor IH1./'d- \'/(J\\'~IIska, Keur " WODzczyóska Domagalowa Sztokho lm ie na te ogniska zapalne w Europie. Polski podamy w dniu jutrzejszvm. 

---~-------------------------,----------------------~--------~ 

\ ~i:STT~t~~ Hurtownia Nr 2 
Łódź, ul. Kqlna nr 3/5 te l. 156-80 

z a w i a d a m i 8 Członków ZWonwd7.f'nili Kupców m. l.odzi 
że przł.lstąpilo do-sp zedożq 
towarów włóki nniczych 

Zainteresowani odbiOl'c!l winni zp,hlsznć si~ po odbiór t01ll8m 

A-G 
H-f 

Tlll. tępującej Lolcjności: 
Nnz!lJisJm (firmy) I'Ozpoczl]nające się od 

20. 8. 22. 8. L n 
23. 8. 26. 8. S - Z 

liter: 

. 
27. 8. 
30. B. 

w/g 

2!). 8. 
2. 9 . 

Państwowe Zakłady Przemysłu BawełnIanego łłr 11 
po§zukują 

Aykwalifikowanych tkaczy-czek, prządek, przewi
~czek, maszyn1stó\'l, elektromonterów, ślusarzy 

oraz u c z n I ó w n a t k a I n i e i p r z ę d z a I n i 8. 

z g ł O S Z e n i a w Wydziale Personalnym I 
Łódź, Rzgowska 2G/28. 

I ___ .~_-----..I 

------------------------~--~._--.------.----------------------------~ Kino ,,"OLOłłIA" Piotrkowska 67 
LOUIS JOlJVE1 GA_BY MORLL\ y 

w int<.'l'csującpm filmie francuskim , 

l 

Dziś pre",iero 
Z udzialem: FRANCOIS PERrER 

t LUOMltY TCHERINY 
Reżyser: CHRISTAN jAGUE 

Produkcja: CFCC JEAN MUGELI 

Poczqtek seortsów: 16, 18;30. 21 
w niedZIelę· i święla: p,30, 16:30, 18;30 

21. 
Eksploatacja: Film PoIs'<:t. 

'""'" 

TEATR LETNI "BAGATELA" 
Piotrkowska 94 

Dziś I codziennie o godz. 20-eJ 

BALET PARHELlA 
tylko do dnia 31 bm. 

I 
W niedzielę dnia 24 hm. dwa przed 

stawirnia o godz. 16,30 i 20-ej. Kasa 
Teatru "Bagatela" czynna cały dzień tel. 
272-70. 



Nr. 231 

Dviurv aptek 
D) żur nrrny pełni apteka "mgr. 

!Sr"'7a" prl~ uL Limanrl\\skieg() 2. 

Telefonv 
Straż Pożarna Nr. 10 
PPR Nr. 35 
PPS Nr. 74 
Stacja I\01e;()\\a ,'r. 58 
St;H(\~f\\o PO\\-j,)«)\\'e ~r. 91 
P. li. B. P. '\',': 1 I 
Polskie Radio Nr. 1.5. 

Ki na 
!llie[,--co\\'e kino "Wo!no<!(-" ;v~ś\Vift l(l 

fi1;n P~('óu\ '.ii rd-";{'] p. t. "A ria to nie 
wypada": Początek sC'ansów o godz. 
l7 i [9. 

!\dl'€~ 1,,'<Icd\cji i Arlministracji: Illic::! 
K0 ściu;;zki f'\r. \.'3. Godziny pr zyjęć 10-
14. Tel. Nr. 12. 

GLOS RADOMSZCZANSKI 

lo i I t g un O y 
Puwrót d,o normalneC!o życiil jest ró\vnież I :7.!<"c1niry, którymi zajmą się Komisje Spsc· II darst'~', d ,nJd11n,,,iCIE' kłór,'ch dC'r.hod 

!1(IV\rr .... d"m (l t) n0rmal!lPqo \vvt'r~n\iHl1a ohn· l? Inf? v' StOS1!Tll-:-U ocznym '.' .... naSI pnnad 40 k,\~.r . 
\\'lq7.k i"" nlW·:: .1'('J:;~;rh "!Ohec PąflSI\\'a i spn- ł W walce o nOlmalizdC]ę 11aszego zYda wła oz 'ta G0spcdarstw~ 'p por:!z"iel'1J1o ng d"'16 
ł""7pń,lwil . .1pc'ln'·m 7 obnwią7.kÓw obywl1 ('li! rl7e pall~twowr prz,'stąciły do wzmożonej ~{:~~eqorie. Jedną stanol"ią gl"spodarze r3jbar
if>sl 'ecmł1rne rt A r:nni~ p('lrJillkńw. hez któ- l.:;ontroli P('lr]ilt1,;owe,i. któr," stanowllekclę 1) ' dziej zamoż.ni, któr:'cb zbiory WYDOSZ" ,.~ stO'-
1\ ch ni!' ]11n '~ n, ;1 rJhurln\·· .. w~r Krn j\l i pro- hnwiqckńw ohvw'Ite:;kich, a iedDo('ze~nie rial- 3unku roczn\'m pnnarJ fiO kw. zyta i k16r7,! 
\':~rl7j(o nrllTlAJn"j ~n~r"r')rki pi1Ii~twf)wpi. ~7y polap n"r]11~Ii7a"'ii ni'lszeqo 7Vc1'1 zbiorowe· Dłaca pndatek OrtHi!O'VV wvlacznie w nitu
Wi"ln nhn·,.~I"I;. IY'?17aC (> ,'l,vhkim zreilli7('l· go. Konirolą. podatkowa obieta ~n"tal;; 1'0"-- ~ZE' (druqa rilte) Go,,.,,,c!a.rz". których dochod 
'-"<iIliI! '1~O.7r·(I" ;:"ciF. r" wnl'1ip. in{'jnncześnip nie? 'ie';. którn przy-teollie nhecnip do spla· rnr7nv waha o;ię dn 40 -- 60 kw. żyta piacą 

J r"rrhp,l'1iF' i 7 nrl,1rr~niCom '. 'P, "['f'lnia ten Wl~- I ranl.a p'](lilt1{u crr\lnt(l\,:pqo . .Jak wia.dnmo. po- w naturze t'llkn p0!pwe drug,pi rlltv. Pnnadto 
<n i" oh",,,;,,?,,;.; "'l rAn' f];"?' i I~c" ktAr7.)' ll- niltpk len cze~C'iow0 "płilc~_nv hędzie w nntu- nr7ewjcl7.ianv iest '"!'I<.q ulq ' dlo') aaspod'lrzy. 
~ ,:,'w,].Iil swojp '''!Mne d0rh('lrlv i nip. chcą I r7e. częściowo w gotówce. Podatek grllntcwv '.-tr\rzv otrzvmali Zi2!TI'ę :>. parcelacji i in!]'·Tb. 
opplniilĆ' tPj ()11Y-w~lelsJ;:ipi j1nwi\lno~ci. Są tn w nalurze zapłaciĆ' roa tylko 4so/o qospo- P~ń<two "obotn:rzo - chłopskiE' pragme iak 

zel. ow 
n<l ib?rdzl '" i 'lł~tv'it'- chłnpom 5pp.łnienie ..,h0-
wia~!m fl()ol.~ko'Vf'(J"". ale w\"m~ga jego '1''1_ 
konania ol, dnia I listopada br., ponieważ w 

. ''lt''re3i" wszyst',i~h rhłr,p"w leży jak naj
I ,1"h~Zi'1 j 1:leln~ /nnrm~łiz~cja ŻVdil gosDod'!T

c::ze('('l '1asz'OCJo k'r~ iu. iNohec tego. że skaz:"ni 
i C:\ł:; t...., Ś l'" 'T DfZ!?('1e \v~7v<;:tkim na ",'łasne slłv, 
n111.1I11Y 'Ak pos!enować, ab'l wykazać świa-

\\' r1n i I I I (; hm. Ildb: In sir' w lok~ II I h (' . 1',., rt,fpr ~('jf' \V: głoszonvm przez ten!. I "u, ~p ip5ł""mv J1~.odpm żvwotnym i ntellgi~-
mikIII fI,'\i()j:-i\i~Q'(l PPR \\. T1IS7.~llif' ? '-: \rl,,:1' '7f'\' "!"0g0 n2<:tapQ?, 0zywioll;:J dys "'11l \ ,p w no\\~"ch demokratvc7nvch w::nun
hr"llic <'7.lonk(·1\\' or[!<lni7.<1cJ·i miE'i:-kif'.: i ,,!Is.:;:. I \\';:;'2:a rlvskutal1t"w Z\\TÓCOna 'IV 'r '~rh k .]żr!v obywatel stara sie przez włairi· 

'0 we ','ypetnienie sw,->i~h obowiązków pomoc 
pl'z('(!~t/l\\'i('i('li kół pflrlyjnycl! z pohll- i ł~ ~: '''\'niE' \\ ,'Prtlnku spr;:Jwy walki :~e r"!szcie społeczsństwa i państwu przy o budo-
kich gmin, poś\\'ic;ronc :-prfl\\ om Org<'i :1- ! SPf':, ltlrtcją nfl mkink11 gn<;poc1arrzym i ;\-ie kraiu. Podatsk qrllntowy ma bowiem 
/' acyjn~'m i gospnrt <1 re7 \'m. W zebra ni:! . I\on If' C ~:n(Jć;r b(,z\\'zglfdn~'go tep1enia pr te prz 'f'lieść około 1.~ miliardów złotych i około 
wziplo udział RO czlonków partii. I j(l\\". \, \\'r~wi("1 Pr()~"H1'Clnrl' rNlkr.vine]· '320 ~vsięcv t.'m ż,:t~ ~o~rzebneqo dla zaopa-

ł I ~ - - trzema ludnoscl ffilelsklel w chleb kartkowy. 
RC'ferat O zadaniach organi7.ac\'jnL·h: Pr;.:C'rl 7.a!,:0!iC'7C'ni0m z(-'hrania zgromfl- Abv oodlltek został spłacony w tych roz-

kola p<lrlyjnego wyglnsil instruktor Kn· I ri7cili pr7~ jęli <:Z('I'('2 uch\"at 0 rganizar' tI mi?rach. 'j aby ułatwić wsi wypełnienie tego 
mi tetu Powiatnwcgo PPR W Lndz i IO'i: 111\'rh zmierz;J janch 00 zakt\'\\'izo\V~1ni'1 O''''''''? ~ ',, " - st '-orZOM speciillnv acarat lwn-

Ad l . l r' ac\' la rtl'ł' . '. I' 's~t trolDV. l'.Ta terEnie "/si działają społecznI po-
--- . a rTIC7.e.\\'s ( I. p ~ r na \\ s . ... . borcy ptldatkovvl. którzy pomogą rolulkom W 

1I11_,III_IIII_IIII_IIII_IIII_III1_III1_I,II_illI 'III_lIII MI_IIII_IIIII!!O!II!fI!I!'11I !1I1~1I1~!H!!!'!f!!I!II"'_I"!~1I spłac"-l'!iu podatku gruntowego. · t I· ilII • IN ~Vieś, kt<irą pnistwo ludowe dzięki retor-

I ę O W O n e J W I I J 
mie rnlnf'i ; ~tałei trosc p o rozwój Z 'ci.,,! kul-
tllr~ !ueCJo i qospadarC'!:ego podniosł0 do ;t11-

. 

DOW fika C7vnlllka równorzędnego w pallsh me 
z inn.,-tni warst,·.-ami pracującvmi mua! zro· 
zumieć. że obowiązek tpn powmna wypełnić 

Przygolowan-.a do ob-chodu Trzec·leJ- Roczn-Iey Reformy Roi n eJ II wzorowo, Leży to zreS7.ta v.r interesie samej. wsi. Robotnik w mieście potrzebuie c.hleba, a 
który daje mu siły przy warsztacie przemy' 

ł. Więcej zboza dla vyżywienia kraju. dla <Iowym. a wi",li potrzebuje produkt6w p!~e-W całym kraju powstał\,- JUż i !'O"poczęły' zawody i pokazy Ludowych Zespołów Spor-
~racę VVojewódzkie i Powiatowe Komitety lowych. 
o~chodu 3-,el :-ocznicy Reformy Rolnej .. W Szc7,ególni~ aktywnie przygotowuje się do 
fk,~ad Kamltetow wchod~ą, przedstawICIele wzięcia ~/(tzi{/Itl w doiynkach Przvsposoblenie 
Z . Samopomocy Chłopskiej. Rad Narodo- RoiniC'ZQ _ Wojskowe. 
'''ych, PPR, SLo PPS. Wvdz. Kultury i Sztuki. . . . 
Zw, Zawodowych. Ligi Kohiet. ZWM i "W 1- ,~omltely Wn~ewodzkle naWlą'lują. lą(';r-
CI" OM TUR P b" R l . nosc z KomItetami nhchonu $W'ętil l.otnlctw<I. • - • rlySposo lenia o nlCZO - k' d l . d' 7 .,. 
,"Vojskowpgn, nrganizacji społecznych i Woj- I tore pr7.~pa a taKze W n 111 •. wrzesl1Ia I po-
ska Polskiego. 'Komi tety, te zorganizowały .-:azy l~tnl~:7.p przenoszą CzęsclOwa na gmlllę. 
niż w \':iększo~ci knmitety gminne _ he7.po- :vlączal'lc.le do programu obchodu uro~zysto-
Irednich org1l1li'l:alorów uroczystości. ~n ro.c7.nl(·Y Reformy ,Rolne!. G?zle niegdzIe 

.~. ' . " . . ' lida Się moze 7orqanl7.owac kl!kumITI II to",: e 
~-cla Tf'ICZl1lca Refolmy RolneJ będzl!' oh- be7.platnp loty dla ludnosci wiejskiej. 

~hodzona w gminach i przyjmie formę dożv~ 
lek orqanizowanyc:h zgodn-ie 7 przyjętymi re
nona/nymi zwyczajami. 

Pragnąc podkreślić znaczenie tej rocznicy. 
w wielu miej~r.owo~ciilch przygotowuje sie 
ot 'warcie 11Ih powolanie rio życia placówek 
kulturalno oświatowych, gospodarc'l.ych, 
wrąc7enie a\-Iów nadania, wręczenie odzna
czen i nagród jednostkom i grupom za pracę 
spoleC'7ną, gospodarczą i polityczną. oraz za 

umocnie1lia niepodległości gospadarczej' n1lTsłowvch. Musi wiec zaopatrzyć ludnasc 
2. Przez wydajną pracę - więc.ej chleba 'niejska - w chleb - Źl:6dło ~łv potrzebne i ro-

dla miast. więrej tO'\A:arów dla wsi!. batnikowi do pracy. Państwo odbudo'wuje 
3, -Zbiorowym "'ysiłkiem oczyścimy handel zniszC'Z.one "'sie, rozbunnwllie s1:k~lnkt"To 

ze spekulilntów! '\"ieiskie. otecza coraz bardziej -.vnikh·\'ą 
troską całokształt ż'lcia wieJ'skiego, Poddtek 4. Uzdro\\.-jmy tycie WSi przez rzetelną po' 

mac ~ąsiedzką. 'lależyte roz-pIowadzeme to- ten s,tanowi śrn~ek. który naród daje państwu 
waro\" przem~'sło'yych l płat::enie podatku aby mOiJ!Q ono ze n'ej strony dobrze spełnić 

CbOWldZkl' "'~b",c ab"wateli, obec wszystkich P"7PZ w"~"stkichl ~ -
ob'''\-'1tsli, a wiec i -wobec wsi. O tym -proce-

S. TW0Tzm" sp?łdzie!cze osr.odki maszyn.o- "le w~a jem"s] "-"miany i usługi muszą b.u
y;!' rlli'ł zWlęk<'lema wyda]l1asn na~2ych poll o'jziei sWlatli rolni.,v przypominać tym wszy

fi. Pr'lcą w PRW podniesiemy oświatę rolni ,+kim swoim ~as;adom, którzy 'vdaż jeszcze 
C'zą. na w<;ir I nie rozumieja dt:"kładnie swoich ob'owią::k6w 

7. O, n~pj2'U lem" się '\' Związku Samopo- wobec państwa Spłacanie poiiatkll w natllr::e 
mor' Ch .npskipjl ł" przep','lWVnl ~~rminie lezv rÓ'I'nież w in-

8. Re{nrma Rolna - to z,vr:"cięstwo chlo-' terp 51e rolników. poni.eważ łatwi.ej do'.vieźć 
pów i Tobo~ni\;.owl zbożp do punktów zbOICZych w okres~e pogo-

9. Niech żyje sojusz robotników i chło~ dy przed nastaniem jesiennych słot i rozto-

Knm'tely i1Vojev ... ódzki. i. Powiatowe po
maq~ią KomItetom Gminnym w odpowiednim 
zcrgilni70waniu uroczystości. Za icb stara
JlJem W obchodzie na wsi wezmą udział dele
gacje i grupy roha,tników. Orkiestry i miej
skie zespoły artystyczne związków 'Zawodo
wych, ZWM, Ligi Kobiet. wyjadą na 7 wrze
śnia na wieś i urozmaicą obchód tej donio.~łej 

konkursy PRYV. 
Na zakończenie uroczys-tości 

ne będą zabawy taneczne, 

pów i robotnikówl p6w, "'ieś przez punktualne l rzetelne spła· 
. 10. Nikt i nic nie podważv naszych praw csnie podatku gruntowego i pomoc jakiej u-

orgamzowa- do Ziem Odzyskanych I dzieli aparatowi kontrolneml1 w jego pracy 

. radosnej dla pol kiej wsi rocznicy, Tegoroczne święto Reformy Rolnej 
dzone będzie pod hasłami: 

11. Niech żyje sojusz ze Związkiem Re- wykaże swoje zrozumienie dla potrzeb pań
obchtJ~ I d~ieckim i wszystkimi narodami słowiański- stwa i rzeczywistą wolę jego pełnej odbudo-

mil ' (J). wv (ch.) Jak przedstawia się plan obchodu uroczy-
!ltości1 - ...... ----------

Po rannym nabożeństwie młodzież 7.01ga- I fllehsondrów 
aizuje korowo d, który przejedZlie przez oko- l" -
iiczne gromady ze śpiewem i muzyką. przy- W k 
Jominając plakatem o mającym się odbyć po a a 
;)ohldnill zebraniu. Niektóre orgaJlizacje szy-
kjJją dekoracje, jak np. tablice propag-ando
""e. mówiące o osiągnięciach i zadaniach na 
przyszlość, które staną na mie jscach zgroma
dzeń.. Spółdzielnie czynią przygotowania. aby 
zqrom'ldzonych na zebraniu ugościć napojami 
chłodzącymi i słodyczami. Już obecnie w sze
fPgtl gmin przygotowania posunęły się tak 
ialeko. że opracowano' trasę, którą miejsco
we kapele przejdą z muzyką, przez okoUczne 
Jromady. zwołując tym sposob em ludność na 

kon • I .P n 

'glomadzenie. 
Nil miejscu zgromadzeń pCJ części uroczy

ste i przygotowuja się atrakcje. Przyjezdne i 
mieiscowe zespoI y artystyczne wystąpią z de
klamacjilnli wierszy. fragmentami sceniczny 
ni, spiewem. muzyką. tańcem. IN niektórych 
Niąkszych gminach organizuje się konkursy 
lespołów artystycznych. W innych odbędą się 

ŁOWicz 

Wzorowe domy dla starców 
PO\\'jat lowicki p<l iada na swy m te

'~nie 2 dom . dla starców. , J cd€n \\ 'e wsi 

30ró\\'ck przeznaczo n y ~vyłącznie dla 

,ohid, drugi mie, zany \'Ii Mrodze. Oba 

lamy posiaoają "'lasne g<lspodarstwa 

rolne oraz 6ady owocowe, w klórych 

)racu.ią podopieczni ()czyv,'iście Col, któ
'ym na lo si! tarczy . Pr zy domac h z alo 

lone są hodowle o\viec, gęsi oraz trzody 

~hlewnej. Wszystkich podopiecznych na 

terE'ni~ łowickiego jest 130 () -ób w wie

ku od I~t RO - 90. 

prze:rnyśle poJiczoszniczylD. 
Sprawa wzmożenia produkcji, wyko

nan ia i przek roczen ia trzyletniego planu 
jest w dobie obecnej zagadnieniem pier
wszorzędnej wagi szczególnie w przemy 
śle włókienniczym, który w pierwszym 
rokll nie wykonał planu produkcji. Pierw 
szym obowiqzkiem robotników i pra
cowników przemy~łu vl'lókienniczego w 
drugim pólrocZlf b.r. będzie więc nie tyl
ko wykonanie planu produk c ji ll'1 to pót~ 
rocze, ale wyrównanie niedoboru w pro

dukcji ubiegłego półrocza. 

Zagadnien ie podniesi eni a wydajno ści 
pracy i produkcji stanęło w całym swym 

rozmiarze i po\\'adze przed robotnikami 
i praco\\'nikami Państwowych Z\lkładów 
Przemysłu DziewiaLko-Pończoszniczego 
w Aleksandrowie. Na ostatniej odprawie 
techniczne j kierownikó",' wydziałów tych 

zakłac1ó\\', cz!o n kó\v Polskiej P artii Ro

botniczej, oma\viano konie~zność uru
chomienia drugiej zmiany . W pierwszych 
d",'u kwartałach b.r. 2000 robotników 
10-ciu wydziałów zakładów wykonywało 
przeciętnie po 700 tysięcy par porlczoch. 
W począ tkach trzeciego kwa rtału dzięki 
podniesieniu dyscypliny pracy i wzmoże 
niu jej wydajności Zakłady produkuj(! 

Wymiana legitymacji partyjnych 

znacznie większą ilość pończoch. W obec 
tego jednak, że wykonanie planu produk 
cji na czwarty kwartał b,r. nakłada obo 
wi')zek wyprodukowania 1 miliona 200 
tysięcy par pończóch, przed Państwowy
mi Zakładami Przemysłu Dziewiarsko
Pończoszniczego w Aleksandrowie stanął 
problem uruchomienia drugiej zmiany ro 
ootników, 

Po wszechstronnym omówieniu izba 
daniu możliwości drugiej zmiany, klerow 
nicy \\'ydziałów stwierdzili. że uruchomie 
nie drugiej zmiany'" Państw, ZakL 
Przem. D z iewiarsko - Pończoszniczego 
jest możliwe, przede wszystkim dzięki 
i:-tniejącym na terenie Aleksandrowa, a 
dotychczas jeszcze nie zatrudnionym si
lom fachowym. 

W związku z al\c j ą wymiar')' tvmc?a- Według danyc h Komitetu P,,;\'iatO\lve~o W h h 
t . t'j do I n'rzes'n,ia r .b. wydanyel. zost ·.·.I·te najbliższyc dniach sprawa uruc o sow,vch legitymacji par )'Jnycl'l na '5 CI e, Y\ " .. • d l j . k' 

członkom PPR w powiede łódzkim 1000 rYllen la rug e. zmIany, ' omeczny \\'aru· 
Komilet Pow iatowy P o lskiej .ParLi R,'- nek \\'ykonani<1 P lanu Trz letniego stanie 
hotniczej w Lodzi przygoto\"tl)e akta per stałych !egitymacji.., ... na porzadku zebrania kierowników wy 
f,ona lne czlonków organizacji ~l11inn\'cl-;, N.a pl.erwszym. planl P teJ akCJI ,są ~r- oziałó",',' czlonk()w Polskiej Partii Robot 

k~?rzy l'!laj ą otrz\'rr~ać. wkrótce sLt!e j~> ganlzacJe pa~ty!ne ~v Ale~sa~d.r()VJlE~, niczej i Pol:-kiej PArtii Socjalist.ycznej. 

CIl.' macJe czlonkowlskle_ KonstantynowIe ł Bru zycy WIelkIeJ. 1 Za7.11Gl.Czyć należy, że z chwilą urucho 

III 111111111111111111111111111111111111 IlIIilllllll 1I111111111111111111111l1l1ll1ll1l1lllłlll1l1l1l1l1ll 11111 11II1II1II1II1I1I!llIlIlIillilllllłlllllllllllltłlllllllllllllllllllllłlllłlllllilllllllllllłllllllllllllIłllllllllllilllllll!llllllllll In ien i a drugie i zm i a n " pr acę w P ańsi wo 

CzytaJ-" -I e Gł'os RadoinSlczan' ski" ;~~~z~~~~~~~~.'P;;:~;s~~s~v~~;id~~~~; . li I I czas nlezatrudmel1l w AJeksanorO\Yle A 

" nl<ollc~ ' flmiczosznicy. 
...., 
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PRZYGODY 
pięciu typków .Z 8an~alllki 

103 ... Widzę jakiś ląd z oddali, 
Gdzie się milion świateł pali, 
I,stoo czary, istne dziwy, 
Świat jak z bajki, a prawdziwy!" 

- ---?:"!"ST $Da::::: 

1.64. Ogni otrszak niezliczony. 
Ruszał się na wszystkie strony 
I wygl~ldał tak z daleka , 
Niczym połyskliwa rzeka. 

POWTORZENIE EGZAMINOW DOJRZAŁO
SCI W PRZYSPIESZONYM TRYBIE 

Jak się dowiadujemy, w związku ze zgło
szonymi przez niektóre Kuratoria wnioskami 
Q przyśpieszenie terminu egzaminów dojrza
łości, Ministerstwo Oświaty upoważniło Ku
ratoria do przedstawienia sobie podań o pow
tórzenie we wrześniu rb. egzaminu dojrzało
ści tych kandydatów, którzy egzaminu tego 
nie zdali w terminie wiosennym, względnie 
ńie byli dopuszczeni do jego części ustniej. 
Dotyczy to kandydatów, co do których Komi. 
sja Egzaminacyjna lub Rada Pedagogiczna 
Zakładu wyrazi przekonanie, że kndydaci ci, 
zwłaszcza pochodzący ze środowisk robotni
c.zych i chłopskich, zasługują na wyjątkowe 
traktowanie i że celowe jest dopuszczenie ich 
w ~zyśpieszonym trybie do egzaminu doj
rzałości. 

OSTROZNIE ZE SŁUZĄCYMl 

19-1etnia służąca, Maria Nowicka, u swej 
chlebodawczyni, Heleny Olczyk - ul. Wól
czańska 22, skradła garderobę i bieliznę po 
czym zbiegła. 

Inna pracownica domowa, 25-letnia Helena 
Marszałek, zatrudniona u mjr . Bolesława GO!Z I 
kiewicza, Piotrkowska 222, skradła ąarderobG 
i zbiegła. 

ZNOW WYPADKI SAMOCHODOWE I 
Szofer Stanisław Dylik, zam. przy ul. Rad

wańskiej 43, prowadząc ciężarówkę Zarządu 
Miejskiego, przy zbiegu ul. Nowomiejskiej 
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Ze §portu 

ch te sk y! 
Zmartwienia kapitanów drużyn przed zbliżafącym się spotkaniem Polska-Czechosłovł3cja 

Trzeci e międzypaństwowe spotkanie na
szych piłkarzy z Czechosłowacją absorbuje 
już caly świat sportowy. Rozważa się składy, 
w yszukuje na wszystkich boiskach talenty, a
by skład na Czechosłowację sklecić jak naj-

"Spotkanie z Polską - pisze "Nase cestu"\ "MECZU Z POLSKĄ NIE MOZEMY 
- powinniśmy wygrać gładko, oczywiście LEKCEW AZYĆ" 
dużo zależy od tego, w ja'kim składzie wy- Nasze spotkanie z Polską - kOliczy "Nasa 
stąpi nasza drużyna. Cesta" - będzie dobrym przygotowaniem do 

przyszłego naszego meczu z Rumunią i choć
by z tego powodu, w żadnym wypadku nie bardziej s.zczęśliwie. Płk. Reyman, kapitan PROBLEM NAJ CIĘŻSZY - ATAK 

PZPN, ma pełne ręce roboty. Bo to się już Najcięższym problemem przy zestawi2niu 
tak u nas utarło, że jak tylko nasi chbpcy drużyny na mecz z Polską jest problem ataku. 
potkną - winien jest oczywiście przede wszy Obsadzenie wszystkich 5-ciu pozycji nastrę-

możemy go lekceważyć. ' 
""'''IIIII1101 111111 ''"II1''''''''''I1''''''01I1I1''1'''''IIIIIIIIIIIIIIIIIUI''''''n 

stkim kapitan... eza duże trudności. 
Pu~kownika Reymana nie ma w Łodzi, nie Ostatnio grający nd prawym skrzydle Kok- Z 

możemy więc bezpośrednio dowiedzieć ~ę od sztejn zawiódł w meczu z Jugosłav:ią; na je
niego, kto ma szanse na przywdzianie w dniu go miej ce powinien być w ystaWIony RIha 
31 .sierpnia koszulki ~ białym orłem, P?sł~J' ze Sparty, wzgl. wypróbować można Hlousz
chałmy zatem domysłow. na ten t~mat, Jakle ka z Teplic, który znajduje s· Po ostatnio w do
krązą w kulu arach nas~eJ naczelnej ~aglstr"l - skona/ej formie. 

Na korlach Katowic 
dalSZYCh boi o mistrzostwo Polski 

tury p I łka rskIeJ PZPN-le. w WarsząWle. I . d" t' ob 
" Podobnie prze stawIa SIę sy uacJa z -

CZY WŁODARCZYK WYTRZYMA KONKU- sadą pozycji prawego łą~znik~, .gdzie j.est aŻ 
RENC.TĘ ZE SZCZEPANlAKIEM? trzech kandydatów, a mlano,,:vlCle: CeJp .ze 

Pra wie 'stuprocentowo jw pewne, że miej- Sparty, Kub'lJa z Bratysławy l S~oup II Z VI c
sce 'VI' brilmce za jmie Janik ze Slą<;ka, kt.órego torii Pilzno. Kllbala według krązących pogło
niedawno podzh~ia1iśmy w ł.odzi na mi'CZU sek ma powró cić z powrotem n~ Węgry. VV 
Sląsk - Łódź . Na obrońców pudobno mają tym wypadku w rachubę wchodZIłby, rzecz 0-
szanse Flanek i nasz 'l\Tłodarczyk. ale również I czywista tylko Cejp oraz Slo::p. - Ten osta~~ 
wymienia się jeszcze nazwisko wciąż. ,l~ i "zi\- ni mając grać w re~.rezentacJl CzechosłowaCJ: 
stąpionego" Szczepaniaka z warszawskie .1 Po- przeciwko Jugosławll zrezygnował z te!Jo z?
lonii. Kto z tej trójki odpadnrie, nie wiadomo, szczytu, oświadczając prze~ m~czem,. ze me 
ale chyba na jprędzej ... Włodarczyk. Szcze.pa- czuje się na siłach. Polska Jest Je.dnakze słab
niak jest warszawianinem, a zawsze, jak mó- szym przeciwnikiem od Jugosł0v:n-a.n - Sloup 
wi przysłowie: "Koszula jest bliż~za ciału". mógłby więc zagrać z powodzemem. 

O Ł.Ączu GŁUCHO I TU SPRAWA NIE JEST PROSTA 
Przejdźmy tera:? do ataku i pomocy. W po

mocy przewiduje się obok niezawodnego Par- Sprawa obsadzenia pozycji środkowego na 
pana z Wisły, wykorzystanie Pieca, o naszym pasL~ika nie jest całkowicie otwarta. Kandy
Łączu, który podobno tak zachwycił na jed- datami tu są Bican ze Slavii i Cejp ze Sparty. 
nym z ostatnich meczy w Łodzi,. p~k. Rey~a~a Bican zagri' ł ostatnio przeciwko Jugosławii 
_ głucho. 'vV napadzie nato~l1last. wym,lema b. dobrze, gdy tymczasem Cejp w ostatnim 
się nazw,isko Hogenc1orfa, Gracza l CIeshk~. spotkaniu przeciwko Danii zawiódł, naprawia
Pozostałych dwóch graczy płk. Reyman bę~zle jąc jednak swoją reputację w mecz~ przeciw
musiał wybrać z pośród czterech kandyda.to-yv: ko Holandii. 
Barański Bobula, Smólski i Swicarz. Napnę- Na pozycji lewego łącznika wiele zwolen-
cej szan~ mają .tu Bobula i Smólski. ników posiada Kopecky ze Slavii, ale naszym 

zdaniem w słabszych spotkaniach powinno wy 
W OBOZIE CZESKIM TEZ ROZTERKA próbować się Sobotkę, nowego gracza Slavid. 
W obozie przeciwnym, to jest w czesk,im Obsadzenie lewego skrzydła nie nastręcza 

W dalszych rozgrywkach międzynarodo
wych le!lisowych .mistrzostw Polski wyniki 
były nas tępujące: 

Skonecki - Chytrowski 4:6, 6:3, 6:2; Heb
da - Kołcz 6:3, 6:3; Szigetti (Węgry) - Sko
necki II 6:2, 6:2; Vad (Węgry) - Buchalik 
6:1, 6:4. 

Gra pojedyńcza kobiet: Popławska - Sze
raucówna 6:3, 6:1. 

Gry podwójne: Olejniszyn, TłOCZYliski II-
Olszewski, Tomaszewski 7:5, 6:0. . 

Gry mieszane: Olejniszyn, P'opławska _ 
Horaln, Kołczowa 6:1, 4:6, 6:3. 

daje się odczuć podobne kłopoty ze Składem., już tak wielkich trudności, gdyż wchodzi tutaj 
Przysłuchajmy się rozważaniom na ten te- w rachubę tylko Zahar ze Ziliny. Ewentualnie W międzynaJodov.-ych mislzzoslw.ach POlski 

mat czeskiego dziennika sportowego "Nase na miejscu tym można by wypróbować Pesz' w tenisie biezze udział czołowy tenisista wę-
Cesta". ka z Bohemians. gier ski sztgetli 
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Ozi -a- Kupczak Iczy z B kiem 
Kolarze czescy mogą przyiechaf w ostatniei chwili 

Sekretarz Łódzkiego Okręgowego Związku mniej na kolarzy zupełnie lilie wyglądali .. . I ciągnąć sporo publiczności. Jeszcze do nie. 
Kolars:kiego, ob. Jóźwiak miał wczoraj niezwy W książce telefonicznej szu kanw konsula- dawna byłby to "szlagier", no, ale cóż, pu
kle denerwujący dzień. Już od rana z mi- tu czes~iego, ale niestety, nie możemy go OdO' bliczność ma prawo tym razem wymagać od 
strzem Polski, Bekiem zaczęli odwiedzać łódz- szukać, a tu sobota na nosie. nas Czechów. 
kie hotele. Przyjechali, czy lilie przyjechali? - Co będzie, jak Czesi "nawalą"? - py- - 31 sierpnia Czesi mają mistrzostwa Cze. 

W hotelu "Savoy" poinformowano ich, że tamy spływającego potem p. Wacława. chosłowacji, ale przecież do tego czasu zdą-
w nocy przyjechali jacyś Czesi, ale udali się - Będziemy musieli zorganizować zawody żyliby powrócić do Pragi. Prnypus'lczam więc, 
do Grand Hotelu. W Grand Hotelu okazało z zawodnikami miej~cowymi. Sytuację naszą że nie będzie to powodem, dla którego mieli
się, że przyjechała jakaś wycieczka czesk~, ratuje to, że Kupczak jest już w Łodzi. Poje- by nie przyjechać. Możliwe tylko, że nie zdą
ale z pewnością nie są to kolarze. przynaJ- dynek Kupczaka z Bekiem powjnien też przy- żyli załatwić na czas formalności wjazdowych 

--....;:.------- czy wyjazdowych i spóźnią się. W tym wy-

LekkoallecIe U S A padku zawody z C'l.echami zorganizujemy w 
poniedziałek. 

- A dlaczego nie w niedzielę? 
- W niedzielę goście startowaliby w Ka· 

o • • 
ZWYClłłZGJQ 

Richard Morkom, jeden z najlepszych 
tyczkarzy USA. 

w Wiedniu 

I Ponieważ nie ochłonęliśmy jeszcze z entu
zjazmu dla lekkoatletów USA, startujących u 
nas w Katowicach i wciąż jeszcze wyrażamy 
się w superlatywach o sprintach Lawlera i 
skokach Morcuma - każdy nowy start Yan
kesów na bieżniach europejskich budzi zrozu
miałe zainteresowanie. 

Ostatnio lekkoatleci amerykańscy starto
wali w Wiedniu i tu również osiągnęli dosko
nałe wyniki zwyciężając, rzecz oczywista, we 
wszystkich konkurencjach. 

W rzuoie dYS1kiem triumfował Bob Fitch, 
osiągając wynik - 52,68 m. 
. W kuli Fitch miał wymik wyjąbkowo slaby 

.:: 14,36. 
Sympatyczny Morcum nie znalazł konku

renta w skoku o tyczce. Pierwsze miejsce za
jął wynikiem 4,30 m. W skoku wzwyż Ame-
rykanin przekroczył 190 cm. . . 

W sprintach na 100 i 200 m zwyclę<!:ył La
wler w czasach 10,4 ~ 21,3 sek. 

W biegach przez płotki, specjalista Simons 
w biegu na. 110 m osiągnął czas - 15,1 sek . 

Obydwie sztafety 4xl00 i 4x400 wygral~ 
również Amerykanie w czasach: 42,5 sek. l 

3:23,2 min. 

, 
II GIMNAZJUM PRZEMYSŁOWE PANSTWOWYCH 

IAKŁAOOW PRZEMYSŁU BAWEŁNIANEGO W Łodzi 
w Łodzi - Wydział Przędzalniczy 

prz,-,inJuje zapisą 

liszu. Kalisz jest już przygotowany na to, a 
więc lilie moglibyśmy zrobić im zawodu
kończy nasz rozmówca i biegnie na pocztę 
zamówić rozmowę Łódź - Praga. 

Gdyby Czesi nie przyjechali, zawody więc 
i tak się dzisiaj odbędą i przypuszczamy, że 
start takich kolarzy jak Bek i Kupczak, też 
będe;ie wydarzeniem dość frapującym, aby try 
buny na torze w Helenowie zapełniły się pu" 
blicznośoią· 

Początek zawodów o godzinie 17-tej. 

Z źNcia Zl'»Wll 

Piłkarze graiq 
w Konstantynowie 

W niedzielę, dnia 24 sierpnia br. odbędą 
się w Konstantynowie towarzyskie zawody w 
piłkę nożną pomiędiy Kiubami Sportowymi 
"Zryw"; Łódź - Konatantynów. Początek me
czu o godz. 16.30. 

Z osiatnie; chwili 

PUWF opóźnił formal~ości 
Wieczorem nadeszła wczoraj z Pragi depe

sza do Łodzi, w której Czesi zawiadamiają, 
że nie otrzymali z PUWF zgody na przyjazd 
do Polski. 

nad rzeką Łódką spowodował zderzenie z sa- do klasy I. kandydatów. którzy ukończyli 7 oddziałów szkoły powsz. 
mochodem PKS. Ofiar w ludziach nie było. 

Dzisiaj organizatorzy . będą telefonować do 
Warszawy i być może, że jeszcze PUWF do
pełni przyobiecane formalności i ko·larzy a:e
skich ujrzymy w poniedziałek lub środę. 
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Co nowego w Z W M 
Przy ul. Kątnej róg Wólczańskiej, sa!UO-

1 

. Przyjęci do wyżej wymienionego gimnazjum będą otrzymywali stypendia. 
chód Ubezpieczalni Społecznej, zderzył się i 
został wywrócony przez samochód osobowy Wiek kandydata od 15-18 lat. 
"Mercedes". Wskutek wypadku został ranny Zapisy przyjmuje sekretariat Łódź, ul. Ogrodowa Nr 34, w godzinach od 8-12-ej . 
l nrzewieziollv do szpitala dr. Geisler 1 _______________ _ 

Zarząd Dzielnicy Sródmieście-Lęwa, za
wiad!mia, że dnia 23 bm. o godz. 18ej w lo
kalu własnym, Kilińskiego 124, odbęd:!ie się 
Zebranie koła terenowego Sródmieście-Lewa. 
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p · C na obczyźnie 
chęć po:wrotu do kraju - Tułaczka po ziemiach wroga - Anglicy przeciw 
swym nledawnym towarzyszom broni - Osioteczna decyzja 

. , . Berlin, w sierpniu. W. małej pn'llarni przy zaplamionym stoli
t-u SIedZIał młody chłopak lat 18-tu. 

Kilk~ pierwszych słów wypowiedzianych 
przez mego głośno były aż nazbyt dostatecz. 
nym . dowodem jego polskości. W krótkiej roz 
mOWIe opowiedział, iż jest Polakiem brał u
dział w wojnie, w oddziałach polskich wal
czących po stronie angielskiej. Po zakończe
niu działań wojennych chciał wrócić 0'0 kra
,u, ale". 

I tu zaczyna się tragedia jego 1 tysięcy in

"p:aw". ,Widział oficerów i żołnierzy angiel- Anglicy. Nic dobrego z tego nie wyjdzie. 
sklch, me pomnych dni wojny, którzy czule Przyjechałem do Berlina, zameldowałem się 
ob~jmują dziewczęta niemieckie i kumają się i teratl wracam. Zamieszkam na Ziemiach Od-
z Ich rodzicami. " '. 

Ta d' k b l· dl k Z zyskanych, Kawałek Z1eml dadza mI to I go-
wę row a . y a d mego naucz a, ro- . d N' ł -" N' l . 

zumiał l' przeJ'rzał T Ik l" _ : , . spodarzyc bę ę· lemcom na z OSC. l~C l Wje . " y o cze_<ac mowl, a . .,.., . 
0~1 (Anglicy) całkiem nas znienawidzą. Już I dzą, ze polskl~_ ZIemI mgdy me dostaną· 
NIemcy robią to, co chcą, a nie to, co każą Jan Kolecki 

W Gliwicach otwarty został Instytut Radowy 

do walki z rakiem. Monumentalna siedziba 

Instytutu mieści się przy Wybrzeżu Armii 

Czerwonej. 

Porz-adek. n a. rynku 
nych żołnierzy polskich, którzy chdeli wrócić 2 
i do,tąd nie wrócili. 

Kiedy Janek powiedział, że zamierrza wró
cić, po dwóch dniach wezwany został pI!led 
surowe oblicze dowódcy kompanii. ŻoŁnierna 
p.owita!. szer~g obelg, po których nastąpiła se
na grozb, az do rozstrzelania za uywersję i 

II 

mi SI ce an-i przeciw droż żn-I . 
Bilans osiągniętych korzyści 

s'anie zamętu w wojsku włącznie. Życie gospoda~cze ostatni:h dwócl~ mi~slę- \ ku .artyku!ów p:zemysło,:'TYc~" zwłaszcza. to-lny system ~ospodar~i ludowej . To jest wuru: 
Tłumaczono mu długo, że W kraju rządzi cy w Polsce sto! pod znakIem realIzaCjI u- WiHOW włoklCl1mczych, rowmez obserWUjemy nek uzdrowlema ogolnonarodowej gospod,ukl 

"komuna", są kołchozy i sowieci Hd". chwalonych przez Sejm ustaw antydrożyźi7ia- spadek cen w detalicznej sprzedaży prze::ięt- naszego państwa. 
Konkluzją tej długiej tyrady raz po raz nych i podatkowych. Co dały masom min lrme nie o 15 - 20 procent. Drugi wniosek dotyczy oświetlenia rynko-

przerywanej grożbami było, że jeśli wróci do d,,":u mi~siące i jakie głębsze, zasadnicze wmo Tak wygląda bilans praktycznych lwrzyści, wej gry popytu i podaży, kształtowaną nieraz 
haju to za to, iż walciył wraz' z Anglikami skI mo zna j~ż d2iś ~yrrowad.zi~ z n~ch? które masom pracującym przyniosły owe (lwa przez spekulacyjne czynniki podziemia gospo-
pojedzie na "Sybir". Wprawdzie Janek nie _. P~zypomllljmy ,~oble kWIecIen, ,ma] rb, - miesiące masowej i zorganizowanej kampanii clarczego. 
bardzo w to I1wierzył. ale nie mógł nic wi!'!- . mlesl~ce spekulaCjI cukrowo-zapa~czanej, or,IZ antydrożyźnianej i to w warunkach, kiedy spo- W ciągu zniźkowych miesięcy czerwca i 
dzieć o tym co się dzieJ'e w k . W t' . _ ostrej zwyzkl cen na artykuły pI erwszej po-, łec~my aparat rozmaitych komisji (notowań,,' lipca w kraju nie zaszły żadne nadzwycz3.jne 

, raJu. eJ me 1rzeby· n ' 11 b b łk' ł' f 'k t l') , L d' . , . kł d . k wiedzy utrzymywano g ł ki' a mąKę, c l e, u l, mas o I zes .. 3.W- I ('en I on ro I jeSL oplero CZęSCIOWO urucho- ł przemIany w u a zle stosun ów na rynku. 

D " . o przez. przesz o ro . ! my z tymi miesiącami dzisiejsza sytuacje na 'Tliouy, 'Nie spadł też nagle na Polskę znikąd złoty 
si kI' 1 t' , . d' r d l . . . ę zIemy musIe I wowczas s Wle,' ZIC, A teraz przejdźmy clo wniosków politycznych. deszcz dolarów lub towarów. I jeśli pod wpły-oplero kIedy po WIelu mieSIącach spotkał' rynku B d ' 'l"" t,'l' i· 

ę ~ ? eg~ml, K o:zy ~YJez z.a I o craJu, że przez te dwa miesiące ceny nie tylko, że Pierwszy wniosek dotyczy tych, którzy z wem nacisku aparatu państwa, ceny w kraju 
~~~:Iedzlał SIę od Ulcn kIlka słow prawdy o n~e posz~y w <:;!Hę" ale ceny wielu artykułów "Gazetą Ludową" na czele podnieśli reakcyj- spadły w tym czasie, to stało się tak dlatego, 

ce, pIerWSZej, m1'f'1We.1 potrzeby spadły, Dotyczy ny wrzask na, cały świat, że w Polsce doko- że administracYj'ny ten nacisk trafił na od)Jo-
Po zdemobilizowaniu został w otoczeniu t d t l' o e a Icznej ceny sprzedażnej mąki żytniej nuje się rzekomo zamach na dotychczasowy wiedni grunt gospodarczy. Ujawnił on bo-

ludzi, którzy wciąż straszyli go Sybirem, gło- i pszennej, która zniżkowała w tym cZilsie model gospodarczy, że idzie rzekomo o likwi- wiem, że nagły skok popytu w górę, a poda
dem, nędzą w PoIsce. Chciał wyjechać do An- blisko o 15 procent, dotyczy chleba, który po- dację sektora prywatnego itd. Nic podobnego! ży w dół i związana z tym ostra zwyżka cen 
rrlii - nie udało mu się· Tak samo zakończy- taniał o 17 procent, bnłki, - która potaniała Nikt w Polsce nie chce likwidacji sektora pry wywołane zostały nie jakimś katastrofalnym 
y się niepowodzeniem wszystkie inne próby o 25 procent. Ceny mięsa i tłuszczów zwie- watnego. Idzie tylko o ustanowienie kontroli skurczaniem się produkcji i brakiem towarów, 
emigracji. rzęcych na ogół - ustabilizowały się, Na ryn- społecznej nad nim i o włączenie go w ogól- co usprawiedliwiłoby wówcz.as drożyznę, a 

Wreszcie zdecydował się na pracę. W jed- po prostu złośliwymi machinacjami spekulon. 

nej z wiosek pod Hannowerem wynajął sięl Z b · ki PPR · PPS tów, skupujących towary, ukrywających je 
do gospodarza. Obawiając się szykan ze s1ro- e fanie a ywu I pod ladą itd. 
ny niemi~~k~ch wieśni.aków, nie przymai się li ' Warto równie" zwrócić uwagę jeszcze na 
do tego, JZ jest PolakIem. jeden moment z doświadczeń z minionych 

Udało mu się przeżyć w tej v:iosce całą zi- d - ł - G 9 dwóch miesięcy - dowiodły one, że denw-
!Ilę, aż raz przypadkiem zapomniał na łóżku Złe nicy" orna.. .. C' krację ludową stać na to, żeby uporać <;ię z 
dokument i ... gospodarz dowiedział się z nich, drapieżnymi elementami kapitału spekulacyj-
że jego parobek jest Polakiem. "Doprow",~lilUi do tego, że jednolity front, konkretyzujących zagadnienia referentów, - nego i w znacznym stopniu już dziś zapr'lwa-

"Czegom się od nich nasłuchał - mówi klasy robotniczej stanie się sprawą tak pro-I towarzysze, którzy brali udział w dyskusji nie dzić porządek na rynku. 
cicho - klęli, wrzeszczeli, o mało nie doszło stą, zrozumiałą i konieczną, jak praca zawo- poruszali codziennych bolączek, spraw zwią- Dalsze konsekwentne wysiłki w kieruilku 
do bicia. Chciałem siekierą dać w łeb dra- dowa, jak radości i troski dnia. I wówczas 7.anych z ich pracą, spraw żywotnych d,)ty- uruchomienia wielkiego, społecznego aparćltu 
niowi, ale. napadli na mnie w szóstkę, zwią- będzl~my mniej mówić o tym, a ściślej pra- czących produkcji, dyscypliny pracy, działal- kontroli, dalsze usprawnianie tego aparatu w 
zali mnie i odwieźli na komendę angielską. co~ac razem dla dobra wspólnych celów Pol- ności Rad Zakładowych, wspólnych trosk co- realizacji ustawantydrożyźnianych przyczynią 
Tam zaczęli od razu, że jestem "Polnische S~I tudowej". Tilki byl głóWiIly sens wywo- dziennych i wspólnych codziennych osiągnięć, się niewątpliwie do pogłębienia gospodarczej 
Bandite", żeby mnie pod sąd Hd ... " dow tow . . Wróblewskiego (PPS) i tow. Baryły które choć niewielkie - składają się na wiel- i politycznej slnhilizClcji kraju. 

"M śJałem, że z Anglikami dam sobie ra- (PPR), kt~rzy wygłosili referaty ideolog;czne kie zwycięstwa. 1. T. Jerzy Nawrot 
:lę. Gdzie tam. Chciałem wytłumaczyć im co na. zebranIU aktywu PPR i PPS dzielnicy Gór- IIIIHlIlIIlIIlllllIllllllllllIUlIIlIlIlllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1II 1IllllllllllllllillllllllllllllllJ!II1lll1 111111111 II III U 1111111 I 

, jCl!k, 11ie pozwolili. Si.erżant i.ch napadł na neJ. Int.erpelacje nasz.,..:" Czqte'ni"óHI 
mnie, żebym milczał i kazał zamknąć, aż do .!e~llolity front, lo ore;ż klasy robotnicze) Jak • -'·'t' a k I- C h --
przyjazdu oficera dla wyjaśnienia". w jej walce o Polskę Ludową, w jej walce n a z w a c o b y 

Zdemobilizowany żołnierz polski, który o socjalizm. Ostrze tej potężnej broni skiero- . ale i? 
walczył przeciw Niemcom wspólnie z Angli- wane jest przeciwko tym wszystkim, którzy 
(ami, nie został dopuszczony do głosu. Przez brużdżą i przeszkadzają, którzy knują prz~:::hv Ob. Redaktorze! My, lokaturzy domu przy 
,rzy dni czekał na powrót oficera, Tymczasem ko ludowi, którzy JJsiłują rozbić jedność kla- ul. Legionów 49 przy ul. Pogonowskiego, chce 
;łyszał przez ścianę, jak angielscy żołnierze sy robotniczej i narodu wszystko jedno czy my mieć cały dach nad głową i tym samym 
Ipęclzają "wesoło" . czas w towarzystwie Nie- na imię im PSL, WiN. czy NSZ, przeci wko zab(?zpieczyć całość budynku. Zwróciliśmy 
rnek. nim walczymy. Te momenty jasno z:)st,~ły się do Zarządu Nieruchomości, dzIal lemon. 

Oficer wypuścił go, ale chłopiec pracy uwypuklone w przemówieniu tow. Wróblew-

GOO złotych. Mimo, ~kromnych z.tzrobltów są' 
siadów, którzy są tylko zwyklymi robotnika~ 
m~ rezolucja zostałCII jednomyślnie przyjęta. 

Wla:iclciele wszystkich przedsiębiorstw znaj_ 
dujących się na p'arterze 'domlJ między inny
mi ob. Miłosz, właściciel resłaur,<rcji "Łodzian
ka", zajmujący pięć pokoi, OD. rierzchalskI, 
właściciel zakładu fryzjerskiego, :.:ajmujący 
lokal zakł.adu, ob. Wesoły właściciel warszta. 
tu szewsltiego, zajmujący 3 izby, niety!ko nie 
,nIe przybyli na posiedzenie lokatorów, ale do 
powziętych uchwał zajęli negatywne stann
wisko tllm'ocząc się tym, że są lUZ dosyć 
opodatkowani, płacąc inne świadczenia, jak 
daniny, podatki i wysokie komorne. Ich zda· 
nIem wysolde komorne zwalnia ich od obo_· 
wią:z1tu pokrywania koszlów remontu dachu. 

k ' tów, z prośbą o wyremontowanie dachu ńa-
!lie mógł otrzymać. Anglicy kazali mu się s lego, który jednocześnie podkreślił, że do 
wynosić. Jego wędrówka przez mi,asta i wsie masowych partii łatwo się wślizgnąć mogą szego domu. Prośbę n-aszą przyjęlo, zaznacza-
niemieckie, to symbol tragedii tułaczych żoł- elementy niepewne lub wrogie. I dlatego ko- jąc nam przy tym, że pięćdziesiąt procent 
nierzy, oszukanych, okłamanych przez swoich nieczna jest weryfikacja członków partii, któ- k szłów będziemy musieli sami pokryć. Na ze 
dowódców. ra w PPR zapoczątkowana została w toku wy- braniu odbytym w dnIu 21 sierpnia br. u_ 

Na każdym kroku spotykał Niemców, któ- dawania stałych legitymacji, a która zgodnie chwaliliśmy co następuje: opodatkować się 
rzy coraz bezczelniej podnoszq głowę, którzy z uchwałami Rady ! aczelnej będzie również i pokryć sumę wynoszącą 16 tysięcy złotych. 
coraz ną.ti:l,rc;:zywiej domagają się swoich I miała miejsce i PPS. VV przeciwieństwie do Na każde poszczególne locum wypadało po 

--------~--~--~--~--~ 

"ZagrozeniU a nie 
Nie będąc w sianie pokryć sami całej n.a

leżnej od lokatorów sumy na polnycie da. 
chów, zmuszeni jesteśmy siedzieć w zalewa

wych" lokatorów domu. Bowiem tego mdz:rju nych pomieszczeniach i bezradnIe przyglądać 
walka z niespołecznymi elementami na tere- się, jak się marnuje dobro' p.(Jństwowe i na5'ze 
nie kamienicy jest niczym innym, jak rozmyśl własne mieszkania. 

ad gl 
"zagrożen~'" lokatorzy 

ą 

Domy mie~zkaiue, a nawet i Całe dzielnice 
todzi dotknięte zostały powainym niebezpie
czeństwem. Z dnia lila dzien coraz to now~ bu
dynki stają się łupem destrukcyjnego dzia
łania warunków atmosferycznych, a brak kon
serwacj'i 'Powoduje coraz to częstsze wypadki 
katastrof budowlanych. 

Zjawiskem wręcz powszechnym jest prze
ciekanie dachów, od lat kilku, a nawet ~cilkll 
nastu nie pokrywanych świeżą papą i nie 
smarowanych ~mołą. Naj3ardziej zaintereso
wani sprawą ruszczejących domów są ie!'! lo
katorzy ii Obywatelskie Komitety Domowe. 
Początkowo, w okresie ciepłym i bezdeszczo
wym liczono w pien'lszyrn rzędzie na pomoc 
Zarządu Miejskiego.. Pomoc ta z czasem orzy
szla i... szybko skończyła się, Zarząd Miejski 
w tempie bardzo szybkim wyczerpał swe 
szczupłe zapasy smoły i pa,py, z których sko
rzystać mógł tylko nieznaczny odsetek zagro
lonych domów. Gdy usiłowania Komitetów 
Domowych, zmierzające do otrzymania mate
riałów z Zarządu Miejskiego, z powodu ich 
braku nie przyniosły pożądanych skutków, lo
katorzy zmuszeni byli do przeprowadzenia 
szeregu reparacji we własnym zakresie, przy 
pomocy własnych funduszów. 

Szczególnie teraz, gdy od kilku dni padają 
deszcze i dziurawe dachy stały się łatwym 
ich łupem, niemal że w każdym domu miesz
kalnym toczą się walki o zabezpieczenie ca
łego ciachu nad głową. Walki o cały dach nad 
głową przybrały na ostrOŚCI I w wlel'l I'vy
nadkach dooro wadzily do powst'lnia dwu ,,,d-

czących grup lokatorów. Jedni, których m:esz
kania znajdują się w bezpośrednim niebcz"ip-
czeństwie zacieków, a więc lokatorzy górnych 
pięter, są inicjatorami zebrań i z łatwo Zi'OW" 

miałych względów zgadzają się na dobt'Jwol-
11e opodatkowanie, celem przeprowadzenia na
tychmiastowej reparacji. Natomiast lokat9rzy 
niższych, jeszcze nie zagrożonych zaciekamI 
pięter, ociągaj~ się z czynnym, rtlater:'l.l uym 
poparciem akcji ratowania tych domów, N!e
którzy z nich odmawiają wręcz udzi:lłu w 
wydatkach. Natumlnie, tego rodzaju nieoby
watelskie stanowisko ,n,iezagrożonych" loka
torów powoduje ' niesprawiedliwe rozłożenie 
ciężarów reparacji wyłącznie na właśclc:eJi 
bezpośrednio przeciekających mieszkań, i\:tó
rzy, nie mogąc pokryć kosztów reparacji sami 
chwycili się drastycznych środków. Oto sta
rają się oni wszelkimi środkami wywolać : u 
lokatorów niższych pięter stan zagroJżen:a. 
Dzieje się to w następujący sposób: 10ka~Jrzy 
wyższych pięter, którzy mokną w czasia desz
czu, usuwają naczynia, chroniące przed zaia
niem podłogi i". woda przecieka na niższe 
piętra, clo mieszkań "niezagrożonyell". Celem 
takiego postępowania jest zmuszenie opor
nycll do wzięcia udziału w ratowaniu domu 
przed jego zniszczeniem. Na taki koncept 
wpadli lokatorzy górnych pięler w domach 
przy ul. Żeromskiego 46, przy ul. Leszno 42 i 
w niektórych innych. 

Ze względu na popularność tej "metody" 
w walCE o ratunek domu trzeba napiętnować 
oosteoowanie zarówno ooornych. iak i "boJO-

nym powiększaniem rozmiaru zła, Piosimy ob. Redaktora, by zechclaJ umieś-
Wszy.sc~ l?katorzy zagrożonycł~ kamieI?-ic c'ć nasz list w swym poczytnym piśmie. Są

bez. wYJąt.ku I bez względu na. PIętro: ' ktore dzimy, że wladze wpłyną na zmianę slono_ 
zdlTIleszkuJą, w swym własnym lUtereSl'~ wm- " _ __ 
ni wziąć udział w akcji ratowania swego da-' l'dslr.a zajętego przez as~ołecz!le Jednostki na' 
chu nad głową. I to jak najwcześniej, bo ,póż szego espołu lokatom!uego. 
niej" może być już za późno, a w najlepszy:n Lokatorzy domu ul Legionów 49 
wypadku narazi ich na jeszcze znaczniejsze za lokatorów 
koszty. c2:łonel< komitetu domowego 

Sprawą tą powinny zainteresowat: się wla- (-) Krakus BronisJ.llw 
dze. (Dz,) Łódź, dnia 22 sIerpnia 1947 r. 
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D pubie cznego 
W związku z notatką, zamieszczoną w pl~

mie naszym z dnia 14 sierpnia 1947 r. pod ty
tulem: "A jednak czy Ubezpieczalnia jest w 
porzącLku", Ubezpieczalnia Społeczna nadesła
ła nam dalsze wy jaśnienie, w którym polemi
zując z naszym bezstronnym stanowiskiem, 
mającym na celu wyłączruie dobro publiczne 
i wyświetlenie bezsporne bolesnej spruwy 
śmierci dziecka ob. Bartczaka, w zakol'Iczeniu 
pisze: 

"W tym stanie rzeczy Ubezpieczalni Spo
łecznei nozostaie iedno tylko wyjście: '"go-

clzić się z poglądem Redakcji, że sprawą ob. 
Bartczaka powinny zaintcresowat: się czynniki 
kompetentne" . 

Tak jest. Sądzimy, że zarówno dla dobra 
tak poważnej instytucji, jak Ubezpieczalnia, 
aby oczyścić ją ze stawianego zarzutu, o ile 
jest bezpodstilvllly, - jak i moralnej cho:':by 
satysfakcji dla unieszczęśliwionych rodziców 
oraz stworzena miarodajnego precedensu !la 
przyszłość - sprawa ta powinna ulec żró1ło
wemu i gruntownemu rozoatrzeniu oraz wy· 
';wip.tleniu 
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K nferencia czy 

r 
u 

a V:y,,~le Gotl"od nad !Va!"ZEm E "łt· c. 
kim mle<;zkał story ; "hal<. L, n:sO!l WIUZ l! 

~wc>jm r~tf"roletnIrn \'.·n'l 1Kiel11 Stl'JRm. Po;"_ 
n '?fI 'J dnia mi'llv chłopa" prl 'm';'".ł dz adkowi 
Ji'lkiPR ~rehn'e l'jeJl;~r1l" i 'l1.chhv. ,''\1"1'' .lak 
śl'·ial. 'iłprn;i:no <JH\lsz",k hledzi! si,~ l1ilrl ,nz zyngt 

) pOZl1rW; <:m t , ell m-,I')d ! koszto,,\ 11'1 '.c;. 'i)"1 e 15 bm w Rio de Janeiro rozpoczeł~ się kon .. 
ferencja 20 pań.~t\V omf'rykai1~klch Jak wieI· 
ką wage przykładają w USA dn wyników '(Ol 
konferencji wska~\) j(O fakt. IŻ n~ I"zele deJegd 
CJI Stanów Zlednoczonych ~tanęli min, Mar· 
~halJ or~7. senatorowif' Vandenberq i Connel· 
11'. \Va~'ynql.onowi 7.ależy bowi!"Jll na wprn· 
"·adzenm 'v żyr ie ~woirh projpktow odnnŚnip. 
koJntyw'n1.11 amĘ'rvkań~kiego whr12w oparom. 
jwp cip, da ją odrzut' w koł?\ch rząl'\7ącyc-h 
kr iów Ampryl<i r,aci ńr;klej, 

oprmrJ\VrlĆ lua;p sąsicrdu/ącE' i ,;tworzyć poięz· 
n,. blok, który będzie drugim ohok bomby ~. 
tomowej ~posobem ozantllz0waniil pań~tw 
mnielszych. "Blok obronny" le~t więc tylko 
inslrumentem llłstwiaja rym ofensywę ki'lpit'i· 
łowi ilmerykanskięmll, 

Dl iI pełneg0 jednak \"'alcżnieniil POlllY"z, 
l1ego i milltarnrcgo Piulr-tw Ampryki r'lcil,lskiPj 
od USA, potrzpbna jf'sl rriwnif:'i likwidoCJa 
irh nirznlpi;no,l,ri 90.<p()(lfllrzpj. K'lpilal I rSA 

:'2::;;~rowadza ~i7r., .. ofe~;~YWfi gO;:f:0!.O:c.::J. n~ 

1ł',.69 lu 7-ho$ci Nr l 
"L, ~~I ---. 

klajs HąS!6r nie od c;lłuższeqa czasu, Polenl.,ei 
finansowi 7 Wali Strel't unif'możliwl'\l/l ro~- o,i!,ale.zJ ny! wnwzr'k 'I' pia~I,'1 '\ p'Jblilll IP-

'ó I gMpodarki paftstw amerykanstuch. zmiI'" g" Zi',qr0dy J)opi(Tn IV mi('~r'i", p'1in.l rl rmc " '1-
rza it,c do hellwzględnetjo ich opanrowaniA prozez nn qo i7 są lo 1U0npt" N'Ih~J.;;'-r:" narhrJd,'l"
siehie. uia i d<~l\1Ją ~Ię 7.: t,·,-h na,.'''' , k'ed\' \\Ti;"'1'1. 

Pltn twa poluc!TJlowo-/lmerykaf,śkie 5'l dzi! rJ()wip l1lrzY!11l'W;l~l. Ol.Y"·,;·"171p r.tof.unki 11 ,'11-
PTilwie bezbronnI' wobec [ini1nsjer' z \Ą'~I1· dIn",,, .z lud 'll1:: 7.: ląC!11; l1"d m'lTle'!1 ,C"'lf' 
StrE'et, KOnrf'Tl~n,ja w Rio d(' Janeiro mil n~ nvm Skil'h. Idnn' ndk'.''' mały chłop'K, w. 
rfd~1 }p~7.rze h~rdzil?l . 11qn111 tować. 7./lJ"żnro~;.ć I ~11tł '1IT,ir~7r'Z()Il\' W pan'j, owym m nzeU111 , ~ 
pM1SlW f mf'rykT Ła("lnS~lPI wohp~ Ich nolęl . maI' ZI')Dli\7··('ł 1< (' !1').l P z'l.,rill WJ'l1Flqlodz;on~ 
nego, r.6łnocne9JJ ~ą'lii'lrla . B. ,\1. W?i'lm!an pieniędzmi Hwerlzkimi. 

g:;:,; _ 4 .• i +; _, ~~~,_~.!C!!<~~·~,~~·ftDL== _e:::z:! Konfp.lp.llcia w Rio de .TilllF>iro zajmip ~ie tvl· 
i!:o jedng. spraw,!: T>oktpm ohronnym państw 
amplT k an.llkir:l], Polity('v lJS ~podziewali się. 
że na konff'renrjl mn'i'nll będ7il'! omówic i na
!!tępne ptapy ,,7j"dnnczpnia Am",ryki", 1\11" u, 
niemoil! wiło tn stAnowisko Kongrp~tl. Rząd 
USA, reilli'Zująr cele kól irnpE'riilli~tv('znvch. 
z'lmie'·za ponp"Tządkowilć ~ohie wszy!'tkie 
państwa . f'lmerykilńskie, 'Nvsunip,t.y swPqo 
C!.1lSU pr"ez Trl/mana projekt stanr1aryzacji 
brlJni dla wszy<tkiC'h ilrmii amerykait~kieh, 
~pntk,\ł się oz 'IProhalą w kolach zb1i7,onvch do 
rzadu Tednakże Konqrp~ odnośną n~hwfllę 
JdT7ll.-iL Nie omarz~ lo iednak, 7" J(onqrps 
)rZeci"lllY je"! tilkil'!i ~lHndaryzacii w za~a· 
:tzie, alp nie ellciał on zatwierdzić l1~tawy za· 
nim państwa ilmprykatiskip niA pO!0zumieją 

Potworne plany HiUera Vvyniszczenia Europy 
Fł welac., z parnI łrUkow lekarza H\mml~r'a 

Na II:!Jlldrh prdSl' frilncusklej zo~tdly <>PlI-1 [·:hrnmlfH' pnwi;~d/lł, pC'wlóciw~zy '[ Her· taczana dl' Njpmiec, Ty ol mi<ił być oddan,"! 
likow1me p?l11ie,tniki 1F.)cltrza Hi mrnlerll., f!r tecI1S~i\dp.n a rozmowiA z Hitler m, ż_ len 'łochom - "w wypadkn, jeśli byłyby onI! 

Kustenil. Finni! z porhodzi>nill. który przl'rl kil zwipr7.ył TrIU się ze <;wych myśli co d'1 Zilsad kS7.Cl E' przyjaril"lE'rn li f'm iec" - w '''''ypadku 
kil rlniami ZO'ita! ~kllzany nil kilrę śmle'r( I przys7.1ego nacjonal-sorjalistycznego pokOjU przec\wnyn1 - Tyrol wraz z całą póboc.na 
przez Tryhnn'll w Norymhf'rrhe, \nla dzht.11~ w EuropiI', Obok okropności lego rodzajLI. jak Tt,tli'ł siałby się nll'.mleckim protektorntem. 
ność tE'qo "o~ohllwpgo" lekarza jest obocnie t cllłkowlte wyni~zc ... enj!, . w~7.y~tklch Zydów nłl Tak fant.az jllwał najwięk",~y pr7'e~tępca "'Ił 
bacznie roztrzą~anll, I całym ~wiecil", zniszcu'nie Słowian, dalej hisorii świata w przededniu ~weqo upadku. 

Hl ze ~obą w tej sprawie, 
Stilndi'1rvzi'lcja hroni lpży howiem w intl'!' 

fesie kapitilli~tów i'lmPTyl{f\ńskir.h, Oznaczą 
ona podporządko'wanip wojsk wszystkich 
pamll\' na kontvnenrip zachodnim woli i ce· 
lem dowAdztwa wojskoweqo USA, Armie po· 
łudniowo - amervkRnskip otrzymałyby nową 
broń, przez co szkoleniĘ' ich mieliby prowa· 
dzić instruktorzy wojsk Stanów Zjednnczo· 
'''ch. VI' konsekwencji milltarna ntezalf'żność 
tych państw stilhlby się tylko pl1stym fraze· 

Z pamiętników l.ych rlowiadu.temv się. n I planuie wynagrndzel1ik lekarz\" za ich ,pra'l Pow. 
l'tril~7liwych IO~rH'h świalil, a przeo!' wszrfit- ('ę" prly likwidowani" ludów "nl1.S1!'j ra~y", 1:1>11111'11'1"11"1111.""1111'" 1111' 1'11 1' 111':1'.1" II !I.l~ 
kim 'Europy, jllki!" przygotowywał Hitler w l, ohok wprowadzE'nii'l oficialnĘ'j bigamii dla 
ralle swego ;:wyrjęsHva. Ndjcliarakt.l:!rystycz- S,S,-milnów oraz zll~t\lionycl\ nalistów, -- W ..'I • ł "ł·· R" 
niejs7.ym je5t to, że plany nwe, powstałe w wpadł Hitler równievną pomysł odrod'l<>nia ,,~\Z) a mg 1')SC~, •• ~ 
mózgu największego w ~wiecie 7.brodniarzil, starego kraju burgl1ndzkiego. Kraj tpn. wed· • I" 
datują się z dnia 5 nuwa Hl43 roku, li więc ług jego Zilmiarów, miAł się skłądilć 7. Gelgii. 1J1D1Werfiy eCI 
w momf'ncle, gdy spodziewany wynik wojny części lJ,ółnocnej i wschodniej Francji, fran' D l 
był już oC7.ywi~ty w zwią7.ku z rezllltati\.mi cuskiej Szwajcarii oraz z "koryt.arza··, ohej. yp omowane narzeczone 
bitwy pod Sl.alinqrad!"m oraz pod El.Alemej- mującego Lyon i Marsylię, a przebiegilj,\ce90 Na uniwersytecie w Bostonie (USA) wpro· 

~wietle stąie się jasne, jaki jest nem. W ramach swych planów Hitler niSI wzdłuż Renu aż do Morza Sl'ódziE'mneqo . wadzony został specjalny wydział, na którym 
lem. 

W tym 
~el "paktu ohronn::q~~·.:... ... -:;L?_r",,~.;.g ... ą_c_h_c_q_U_S ... A_O_S .... Z, ... ~z_,~d.~i; • .;!!:;"':':~:j~?:ii... "0 ..... ~!:!!,;.~:..:~~eck::.~a!~~~:~~~! słuchaczki studiu ją problemy pożycia Tllj\IŻ·li

ki · i cienie Cz.arn go l~du 

wn miastok ntrastó 
Nędzo l upadek obok p,.ze • .,.-;h,~ I bogactwo 

Nl°Wlele je"t miast w --ci~isiej!zej Euro· 
~.ł • kt"ro m<1qlyby wAp61zawodniczyć z Co· 
t1"'0wn. nojw1li1kszym portnm Południowej l\t· 
. . 1ti, j:'od wzgl€/dem wytworności I lul~sul'lu. 

'1",.'1 nt)jelcg,\OI~z('J n7.ielntca leqC1 m\allla za-
·"rr je~t m'dcpiajacym ~wTatlem. splywajq 

l', bllcratych wyslaw sklE"powych i reklam 
.c nowyc:h Nownc7.ęlsne lImuzynv '.:l aetC'dy

nr.micl".n \,('h k~ltall(1r:h i mt'!kko :ryśc!eh. 
"ch wnętrzach suną bezllzeles<.ntE! po rn~· 

""1"ldym asialcte. wiozqc b ogoG?y do noc:· 
ych lokali i ieolrów, Kobiety wys:aw!aja; na 

,ulto:z "WII bogactwo, obwiepz '::J ]qc sle bi,t.u
fH q. mę7.cil.yŹni wyjraczeni ! wypomad0w a· 
~' 3(" d' (wiah "wq ~~ l wr.I'f.ciq, 

D1t,,~kć minut drogi d7.teli elogc:\'lcką uJi· 
eę I\d"ll'lY. ~kupiaja<:'a ct'llq wytworność bia_ 
łych no Czn:rnyrn Ladzie. od OkI!!lgU 3Zó~tt;!qO, 

Il-n1rum m.d7.V ! tlpc:dku, 
Bnldn~ wybC1i~t., uliczk". r\ędznt>. rozpada' 

fC!o!! ~~ą domki wywterojq na przybyszu 
WlItrZą o-Iqcll' wrcl'."ni~. W noo!!' bezkl'tę2:Yco, 

WP< toną one w ciemnościach, jlldynle blada 
luna na niebie świadcilY. że niednleko stqd 
iudz1e mieszkają w jasnych domach, przecha_ 
dzają się pa ożywIonych ulicach, 

Wieczorem. po dniu męczqcej, CZesIo upa' 
'wfzcrja:cej pracy wrocajq Murzyni do lłwego 
getta. do wlar.nej nędzy, Tutaj szukAją 1.01'0· 

mnillnin w wInie, produkowanym prClwif\ w 
każdym domu, W!n0 10 jest llie7.drOW9, " przy 
ctąglym ptclu zalruwa ono organi,.m. Dla 
zwiekszani·a jego mocy dolewa się doń al_ 
kono) metylowy. który podwl1ja i'lgo wIOll'no· 
ści zab6jcn. 

Nie noleży ar~ d~lwiń. Żll mi ?J~zkańcy 6-go 
okręgu wolC; pr7.eby,wać w knajpi nr,t w do
mu, W domu panuj t;! nęd:lia l c:iol!nottt, w knaj 
piEl możno ~ię zahCtwić I zapomnieć o WS';:yRt· 
kim. 

Skromny dom, zbudowany dla jednej ro
dziny, jest obeCUlil! ptzytulk!em dlo ośmiu. 
dz!ewt~etu rod?dn. kt6rF.l qnteż.dż~ si.ę w po_ 
kojach. kuchni, na stryazku, w prz9dsionkU, 
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- Naturalnie. A kiedy rozwidnieje, wiedział Deuc;. Nitraleksis zle,kka sie u's
~chr{)nimy si~ w gór1ich. Przeczekamy miechna,'ł. 
tam do nocy. - Ohser' 'owac? To moja specjalność. 
PołQżyli sie z.n'ów. O świcie obudził Tylko gdzie jest mój .. Brege"? Biedny, 

Quell::r Deus. U§miecha.ł ~Hę przyjaźnie stary .. Brege" ... 
do AnlC:lika. Miał uczoiwe. szczere oczy· Ram' nIe przest::rwały dOKuczać Q:Jel
Jakoś trudno b:i7 ło gO posądzić o to. aby lowi. Zabral s!,~' wiec zn6w do spania" 
nóg' zahić swoich v.-spółt{)warz-~nszy w Deu's spojrzal na niego i zanvtał Nitrale
~elll z:łwladni~da rewD]'i\'erem. Ale QueH ksisa. gdzie naj :vięcd !J.oli Quella . 
;'I' tej chwilJ mało myslał o z<l'sadach fi- - Wszędzie IJO trosze, odpov.'ie-
!!ollnDl11ist3', Broni w Albanii pod dostat dział Nitraleksis. 
~{lem - rozumował. patrząc na uśmie- - Jeżeli Anglik umrze. to ty oddasz 
chm<:tego wieś,niak:1. Ale Albańczylmrn mi jego re\\'o1\\pr? - zaP3iał Deus. 
'lt€ iest ł;dwo zdobywać 'broń ... A \ iec? - Nie hói sie. on nie umr:oe. Otrzy· 

- O key! - rzekł Quell po angielsku. masz r€\,rolwer, kiedy dobrniemy do Gre 
Deu roześmia.ł się i po,,·tórzył na ków. 

ś 'ój sposr.h -.. Iiorkey". Quell przy-jaź· - Dziekuje! Mam nadzieJe. że on jed
nie bkinął mu głowa. Obudził sie Nitra- nak me umrze. - odpowiedział Deus i 
~eksis. Nie tracac czasu, pókj nie rozwid zaczął uważnie Dhserwować Włochów. 
111ało na d'obre. zaczęli wspinać się i do- Kiedy Quell obudził się, słońce było już 
szH do miejsc.a. skad doskonale można wysoko. Bóle ustały. Anglik czuł się 
!było obserwować, co sie dzieje n" szo-, znacznie le})jej. Nltr;:!leksis jadł znów ka 
ele. wa~ek czerstwe-go chleba. Spo:irza.ł na 

- BędZiemy lJatrzec uwaznie - ;'0· Quella I zaśmiał sie szeroko, 

W nocy liczba lokatorów wZIO-lIta. bazdomnt 
i t&braoy znajdują 'l u goŚoinll i sohronienle 
przed chłodam1 jhten!, lub przed czujnym 0-

ldem policjanta . 
ChoroLy mają lu wspon!aly teren dzia· 

lania. G'rulllioa zbiera rok rocznie obllly plon, 
$'mi<"Ttelność wśród dz!ecf jest 7.Aslraszoicrco, 

J\nglicy wiele \.\czyni1t dlQ Atryki Połud
niowej , Rozbudowali jl?j przemysł. podn ieśli 
pn7.1om roJntclwa. załoryll szereg instylucjt 
spolec:mych i kul!uralnych, zbudowali teairy. 
kluby. nOWOCZ\Ui111 s7Ipi1ale, Ale lo wszystko 
zrobili na wIo'tly użyte1c, na użytek tubylców 
~af, mi"H w zapaste nędze, cię~~(q prac,,! ! 
zbrodutę, spreparowdne na 9uropejsk1 spo· 
Sób, 

Jtldnak w~ród M\Jtlyn6w h\ld~i sip, z koi:
c11m dniem wolo- walki I krJywdą społecznq. 
Zwl~zk! zawadowfJI i organizctcj,. pOlllępOWII 
lozw!j<tja swą dziaJalność. występując w 0-

bronłe skrzywdzonyoh i domaqcrjq Bill' 0011')" 

nyc:th im prerw. 

- Pan lubi snać, jak prawd-zlwy ma
hrorJiarz. \'Vłosi - t{) stra~zne ś:pi0chy. 

- Dzi.kuie za kom:plement - odp.o
wiedział Quell. 

- Ohce lJa'n chleba? 
- Mam czekoladę. A gdzie podział się 

Deus? , . 
- Wciaż obs fwuj'e rzekę i sz,oSe!. Sa

Hdny chłopak. 
- Bardz,o solidny. o ile nas nie zabi· 

je - przedrzeźnid Nltralekslsa Quell. . 
- Ma pan r~cie! -: rozesmiał Sle. Ni

trale'ksis. 
Deus powrócił dopiero pod wieczór. 

BYł cały za'błocony i brl~dny. Wygladał 
bardzo zmęczony. Przyjatnie skinał Quel 
lowi gło\~'ą. Anglik odpov.'iedział mu uś
miechem. Deus wskazał na głowę i 
Skrzywił twarz w grymasie ból'u. Qlłell 
uśmiechl1@J sie jeszcze r37,. 

- Dziś w nocy przejdziemy przez 
szose. Włosi są do(}okoła - po\dedział 
DeuF itraleksisowi-czy· Inglizi będzie 
mógł pełznąć na hrzuchu? 

- Naturalnie! Prz'ecież go boli głowa· 
a nie brzuch. W swoki ojczyźnie naile
piej od wszystkich pełzał · na brzuchu -
odpowiedział Nitraleksis. 

QuelI dał Deusowi kawałek czekolady, 
Wieśniak popatrzył na Nitraleks-isa. 

- Bierz - rzekł Nitraleksis. - To 
jest czekolada, niezla rzecz. 

Deus o trożnie wział czekoladę i uś
mie'chnM Sie do Quella. Z u'ielk1m na.rna
szczeniem odgryzł kawałec.zek i ze zdzi 
wieniem szeroko otworzył OCZ~7. "".v dzie 
cko. 

ski ego. Czas studiów trwa trzy lala, Wyd~id! 

przewidziany· jest dla kobiet od 18 do 25 lat. 

Po trzech latach "nauki" studentki skj~da' 
ill egzaminy z 12 przedmiotów. Nauka ol:>''i
mujr. prwne pr7.cdmioty o prRkl.\ o:nym Zl1"

czcniu. Słuchaczki 7:ilpnznają się 7,e spo"obl.l' 
mi proVlIlrlzenia g05podar!\'lwa nomowpqo, go

towaniem, uczą. się prowadzC'nia rachnnkó v 

gospodarczych, esletyk! wnę1rziI mieo7.kRli itd. 

Program w klildallill obejm IjP. lak7e Idhe 
dziedziny. jak ekonomiA pnlityC"Zni\. filo~' ri~ 

i socjoloqill. \Vvkłilcly Je c;es7ą, qi .. jpnJ1i1'-: 

minimalnii frnkwrnc ;ą. W 1i1fllian lil lo n;!r' 

(ho pilni ut'7.llnC"l,ai1\ "\U1'1"'CI,1~ \ nil v.' i(\~,r' . 

p~yrholl']gii nownŻyl.n 'ch mężczyzn i hlRtO~lę 

rmancypącji kohiet w USA i inny('h kraj~ ,. 
~wiatą, 

<lI '-\"~7ki. klór<> pomy~ll\j", zdil ią W~'ilysl

Ide 12 egr,aminów po 3 latach Shldińw, otf'l'{

mują dyplomy. Ku ~eh wielkiemu uhDlewa

niu nie je~t lO ied'1B k rlyplom dok1ora lub 
rrzyną.jmniE'j mą!li~tfil wS7ech tJ. 'lUK maJż{"ń· 

ekich. Otrzymu ją one tylko Y tul "dyplomo· 
wdnych narzeczonych". 

Ten ~zumny tytuł zostaje wpisany, w ra' 
zip mał7eń~twa! da mĘ'tryki ~lubu przy pa·· 
niE'riskim m.zwisku panny młodej. 

- Bardzo słodkie! Czy "IngliziU uw' 
"ze to jedza? - za pytał. 

- 'Prawie że zawsze. 
- Słodk,ie i smaczne! Po :pro:;tu - Cli 

downie! 
Żuł czekolade z takim wyrazem rado

ści w oczach. że Quell. mImo woli, us
miechna,~ sie. Pnłozył sie znów na Z1e· 
mi, aby s.ie zdrzemna.ć. Chciał zapóm~ 
nieć o hólach. które Z3czeły mu znów 
dokuczać. 

Nagl'e jakis szmer obudzH go. 
- CD, już idziemy? - zapytaŁ Nitra

leksisa. 
- Zaraz rU1S za1l1Y. Bęr1.ziemy pełznąć 

na brzuchu, 
P.opełzli. Ol'troinie, ledwie d~ EZąc to· 

rov.'ali sobie rękoma drogę w ge.stwinit:, 
krzaków, Zacho" .r \'ali sie. l1iezmiernie 
clc'ho. gdyż 19totnie V/los i b~-ll pod bo
kiem. Na ,iedmrm z z.akrętów stromej 
górskiej ścieżki, Quell Z;lllwiiŻył w od· 
]egł'ości nie wiecej jak 200 krol{ów pala,r 
ce ie ognisko. To byli 'Włosi. Zaczął :pa 
dać deszcz. Quell był przemoc2;ony do 
nitki, ale otrzeźwiał zaraz. Cwł się zna 
c?nię lepiej. Byt \,' jakims dzi\\'l1ym na 
pJęCIU. 

Kiedy dopełzli już pra,vie do Szosy, u 
słyszeli wa!kot c\pżaró" ki. Spłasz.czyli 
się !la ziem!. Na szosie ukazały się ciel< 
żarówki z Pfz.yćmionY'mi reflektorami. 
Mglisty promień światła musną!ł po ich 
spła~z~zonY'ch sylwetkach. Quell był ne~ 
'ny, ze zaraz ,v"kryją ich Jed'nak ni!4' 

Ich nie zauważył, 
~D . c. n.) 
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kumani Ił r ańsk J głupO' t 

H rr Ahrens wskrzesza upiora "Warthelandu"l 
ljst - w którym bezl;zelność idzie w zawody ze śmiesznością 

w ,iednej !- powl~ści Bla~co IblUleza o pier· 
4\Tsze] wojnie światQw~.i jest - powiedziane: 
"Niemcy przegrali wojnę, bo nie mieli poczu
cia humoru". - ie będziemy wnikać, jaki 
związek miała kllęska Ni,.mil'c z germańskim 
pócZlIciem humoru i ~c:i~11' z tym zwiar.anych 
broJdp:m samokrytycyzmu i przysłowiową py'
chq. P6zop,tawiamv to domyślności CzvteJni· 
ków, a bardziej żailltereso"':'anych odsyłamy 
do pnwie~ci Iballez~. 

Wsportlinamy o tym dlatego, że właśnie 
pI'7p d n -mi leży list. list ° treści niesłychanie 
śmiesżnej, którego autorem mógłby być re' 
daktor "RÓlZę~(', CZY inny humorysta. Ale au
tor Ji!;tu pisał go zup~łnie lia sl!rio, bowi~m 
jeFt Niemcem, a Niemcy, jak powiedział Jba
!\ez ... 

Poda jeJny dokładny pJ:7;ekład tego lii;tu: 

Pre.;e & Co. - Komandilg~ ell'schalt 

Berlin, 2. 6. 19-17. 
Do Rpichsbtthn - Krankehhaus 
Ko.r8chnilz - Wortheland. 
"Po zrekónstruówahiu częściowo podc~(a.s 

dzJ~ctń wojennyclI zniszczonych naszych ksiąg 
stwierrir.iliśmy, że w ksi~gach ńaszych z wku 
1944-45 -znajduje się dług P/InOW w wysoKo, 
ki 256.55 Rin. Na poprzednie upomnienia z 
naszej strony nie odpowiadali Panowie, albo 
odpowiedzi były wymijające. Z żalem musimy 
zawiadomić Panów, że już dłużej nie możemy 
c:ti'kać. Weclług obecnego .stanu prawnego dłll
gi sprzed B. 5. 1945 powinny być płacone. 

Mamy nndzie-ję, ?ol> Panowie nie bedq nns 
zmuszać do przedsięwzięcia kroków .9qdowych 
I prosimy O wyr6wnanie saldo. Uwzglednia· 
ląc obecnie je:!Zcze złe połqczenia pocztowe, 
wyznaczamy termin jednego mlesiqca do :1,(1' 

o/acenia powyższego rachunku. Po upływie 
'ego terminu niezwłocznie zo!tatlq powzięte 
hoki, celem zmuszenia Panów do zapłacenia 
:iługu. 

Hochachtung,wolJ 
A. AffRENS." 

List ten nasza poczla doręczyła kierowni
i:owi obecnie zlikwidowanego szpitala kolejo-

humoru, z komizmu stawiania żądań wobo!':c dU, wyniszczyli panowie Ahrensowie, Frehso
instytucji, która wraz z cał~ Rze~'Lą z dość wip i inni? Dość jednak. n tematy są zbył 
chyba głośnym echem rozleciała się w nico.k gorzk.ie, by o nich mówiĆ' d~lej, l' mi eli siny pi
Huk radzipćkich dział, ostrzeliwujących Ber· sać o niemieckim braku poczucia humoru. 
lin, panu AhrEmsow.i, buchalterowi z tlrmy Tylko bowiem lak m07na z~kwi'lJifikować Ii~t 
Frehse & Co nic nie powiedział, nie do~zpdł pana Ahrensa. Bezczelność jego jest zbyt 
do jego swiildomości. Pan Ahrens myśli, ie wielka, aby jq brać na gerio. 
wszystko je t (lO dawnemu. A naszej poczcie warto jednak powiedzieć, 

Pan A hrens dla swojęj lil'mv musi wyeg' że listy adresowape do nierqięckich inslytu· 
'Zekwować 2:;6 marek 55 frnigów. cji powinny być 'lwracane z i\dnotacją: -

A gd'Lie wyegzekwują swoi!' należności "A drel\/I t nil' i~tnieje od dnill 19. 1. lą45". 
miliony Polaków. ktorych cale mienie wykTa· l M. Z. 

s z dla Pol . ki 
1 wr:teśnia Sw\ęto Odrodzenia Lotn:etwa POlskielo 

Dnii'! ::lO bil>żacego miesiąca w całej Pol~ce I i Milicji. Szczegółowy pro9ram obchodu Swię
rozpocr.nje Się Tyrlzień Ligi Lo/niczej. 7ak .. 'oń- l· III z01itanie llsta,lony w dniu 25 bm. 
c~ony w dniu 7-ym września uroczy~tym Sw'ię Ohecnie przewiduje się O'd~wi~tn~ ud~kor 
lem Odrodzonego 1.otnictwa Polskiego. I rowani p. llli cl.stc\ , defil/1C1I' pontóv,' ~?Iandołro-

W nas7.ym mieście Swillto to zaszczyci swo l wych z orkiestrami, pokazy lotnicze i loty 
ją ober.nn.kiq Marszałek Michal Rola-Żymil;[- pasażE'nkie oraz ząbawy ludow€'. Najlepsi ro
ski. Fakt ten nakłada na na$ obowiązek jak botnicy fabryk łódzkich ,otr7VlllaJ~ bp.zphitne 
najlepszego 7.organizowania przebiegu teao I bilety na lMy $amololem. . 
doniosłego Swięta. . Święto hędzie poprzedzonl" tygodniem lot-

W dniu wc;(orajszym !lod przewodnictwlłl'1. niczym, w czasil:' klófI'go będą wyświetlane 
Prezydenta, low. Eugeniusza Stawillskiego od- filmy o'kolicznościowe, wyglaszilne pogadankl 
hvło się posiedzl:'oie Komitetu Obchodu Swię' i referilty w świpt!i~ach fabrycznych, organl
ta, w skład którego wes7li pn.edstawiciele zac,;i i i·nstytncji cell''1'l 7.ap07,nania s"erokich 
Zwią7.'ków ZawiJdowy<:h, orqilniyarji mloch:ie- rzesz nas.zego społeczeń~twa z zagildnieJlia~i, 
żowych, .. tronnictw pol1tycznych, Izby Rze- związanymi z nas'Lym w~pólcZMnym lotmc· 
mieślniczej i Handlowe], Kur a,torium, Wojska. tWE'm. 

wI'go w Kars~nicy. Podziwiamy dpmyślno~ć __ , 
la~zyr.h listonoszy i ich znajomość ni"miec
dego języki\, że "Reich8bahn-Krankl'nhau~" 
orzethlmaczyli na "zpital PKP". Ale to do 

NOWA PLACOWKA O~WIA TY 
lWBOTNICZEJ W ŁODZI 

r-zeczy niE' nalloży. htotną sprawI! jPst to, że Zarząd Wojewódzki - Towarzyst a UIIi
Jan Anrens wierzy, że gd!ie8 nrJII w!!chodzie WE'Tsvtptu f\ohott iC7.ego w Lodzi, otwiera w 
'i'zp~zy i.ętnipje Warthe/and, gdr.ie jeżdżą po. hieżąr;ym ro~ u !1\.olnym Szkołę Prac;:y Spo-
:ii\qi "Reichsbahnu". A może jednak pan lF:rzne) • 
,\hr"ns j!'. t dobrze póinrormowany o grani- Szkola będ7ip. miala charaktpr i uprawnia
:/lrh ipmillc, alp w ~wei b~znad7)iejnl"j nia s7.k.oły średniej (girtmazjum i liceum). 
)ru~kil'j tępocie uważa, że jeżeli w jego k1!ię· CałkOWIty ktm tr',Vat bedzte trzy la~a. Pier~. 
lich figurujp jakakolwiek pozycja, fo mll~i ~ze dwa lata naukI h~dą ndpowiadac stopnw· 
~a7, 'stować ie~7.rze dłużnik? Pan Ahrp,n, ni!! I ,,·i qimnazjalnemll. o5tatni zaś rok - ~top
~d<iip sobie sprawy, w ~woim braku pocnlcia niowi licl"lIlnemn. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Szkohl jest pr7eznac2.ona lila llld7.i pracy i 
jt>j zlldaniem je~t. wykszlałcić karlry pracow· 
nik~\\' csw .. ~t<)wych, zawodowych i spółdziel. 
czych, a LIIkip przygotować do wyż,;zych stu
diów zdolnlej~że jednostki ze ~\\:ill'8. pr4('y. 

Nauka w Szkole Pracy Społeczne i jest ber 
płatna a odbywać si~ b~(łzie w godzinach wie 
czarnych. 

Warunkiem pn;yjflcia na plerwsr.' rok na· 
uki je~t ukończony lR rok 7.yci II , ~wiad~dwn 
llkońrzpnia 7.klasowel Szkóły Pow~zechnej. 

'1\1"i~y przyjmuje sf!kretarillt Flzh.oły w lo
....... ~~....,.~...,.......,.~ ...... ....,. ................ ~ 

~w~ RegulaCja sprawy "volksdeut chów" ,; 11= i5i.? Społeczeristwo ma deCYdujący głos w sprawaeb reb.bll/lujl 
\V dniu wczorajezym w Prokuraturze Są

tłu Okręgowego odbyła ~ię konferencja z II . 

:lzlałem pro}mrator6w Kodowskiego l Lf!wiń· 
kiego. Tematem konferencU były sprawy .re
\abihtacyjlle z Dekrf!lu o Od6tępstwie od Ta _ 
adowoścl Polskiej. 
Omawiano sprawę problemu volk!deutRchów 

/ol Polsce. W najbliższym czasie w warunkach 
,ak nB.Jbardziej humanitarnych zoslaną Niem
cy przesiedleni do Rzeszy. JeżeJl chodzi o po
zł!>s!ałe osoby, któle w c\'!asie oktlpaeji przy. -

Jęły volkslistę lub listę innej grupy przyw;
Ję.iowanej, to prokurator mOŻe odmówić ści· 
gania ich luh skierować sprawe do Sądu wraz 
z aktem oskarżenia. Tak wygląda ta sprawa 
w świetle nowego Dekretu z czerwca ub. ro. 
ku, który zo~tał wprowadzony nil Sląsku, a w 
naszym województwie dopiero pod koniec u· 
biegłego roku. 

Ustawa obecna nie wymaga przymusu przy 
Jęcia volksJlsty w odróżnieniu od ~opr.r.edniej, 
która staWIało to własnie za warunek. :Poza 

LEWA GORNA 

O godz. 12-tej PZPB Nr 14. O godz. 14-teJ 
f. "Weigt". O godz. 13-tej f. "Wega '. O godz. 
IS-tej Szk. MO, O godz. 15,30 Browar "Perła ". 

PRA WA GÓRl'lA 
O godz. 11,30 SZ<Ralma Nr 24, PZPB Nr 4. 

GÓRt'lA 
NARADA SEKRETARZY PPR i PPS GÓRNEJ O godz. 12-tej PZPW Nr 26 O I!fl!lclz. 14-eJ 
\)R.Ą. WEJ Piilńs1:wo~'e Zakłady Blach.-Dek. 

Dl!iś o gorl-g~i€ 18-tej w lokalu dz.ielmcy 
Czerwonej PPS przy ul. Proletariac:kiej (d. Hra LEWA SRÓDMIEJSKA 
~i()wska) 26/28, odbędzie !ię wspolna narada 
.ekr k6ł PPR l PPS dzielnicy Górnej Prawej. 

WSPÓLNE ZEBRANIE PPR i PPS. 

O godz. 13-tej Za3dady ~l}li1rllkie, f. "Pod
halanka". O godz. 13,30 f . "r)!tzel" - koło l . 
O godz. q-tej f. "Hofmllll", 

Dziś o go-dzin'ie 1l-tej odbędzie $ię Pl.OpSlp·S
S
• PRA\AlA SROD"'IEJSKA 

d::enie trÓjek por-o'8llmi~awezyc:h PPR lVi 

f, "Horak". O godz. 11,30 - f. "Bab!acki". O godz. 13 

Iym wy1im~a 5zerep wypadków, kiedy ktoś 
dobrowolnie pn:yjął volklistę, a mimo to pro
kurator ódmllwia ści~ania. Dotyc"y' lo ludzI, 
którzy przyj~1i listę innf'j narodowości dzi/!· 
bIjąc w int!!re~ie państwa pohki~!jo, albo z 
nakazu polskil'i or!jan(zacji wolnoficlowej, d!
lej ..,.... w celu unikni~cI. ciężkiego prześJ&do
wl'nia, następnie tych, którzy w kraju lub za 
granką brali udział w walkach wyzwol~ń
czych, wreszcie tych, którzy z ndrażeniem 
własnea:o życia I wolności okazywali pomoc 
Ipołec' ństWlI lIol!klemn. . 

Jp.k widzimy, ust/lwodawcl! przewidział 

szerokie ramy prawne dla odmówi/mia ścige.

nia za odstępstwo od narodowości polskiej. 
Zdarza się jednllk często, ie prokura1or, 

który zwykJ" niesłychanie szczegółowo pro
wadzi śledztwo, staje wobec faktu fałllżywych, 

nieuchwytnych zewań i musi sprawę umo· 
rzyć. W zwiazkl1 z tym hczba spraw, w któ. 
rych prokuratura odmawia śc ~ania zależy on 
naszego społeczeństwa, od uczciwośel naszych 
obywateli, Jeżeli wychodzą na jaw iuż n·,
wet po umorzeniu sprawy okolicznC'tśd obcią
żające podsądnego, wtedy prokurater pOllta
nawia wznowir dochodzenie, 

Prokuratura 7Wfi\l'Il.1 WOl1ec tego do sze 
rokich rzesz nas'Lego społeczeńfitwa o praw
dziwie obywalelski l uczciwy stosunek do 
spraw rehabilltacyjnych. 

.::.tr 5 

ZDZISŁAW BARĄNOWSKI. Alek~anrlró'ó l ,dl 

fi, ul. Wojska Polskiego Nr 16. Wiersza pt 
,.Wojna". który przez Was został do llas<:~1 
rędakcji skierowany nie olrzymoiiśmy. r:) 

pod~tawie jednak wterszowonpgo przypom' 
nienia skierowanego do nas w tElj sprCl'siS 

możemy stwierdzić, i.e Wasze wiersze. j~szCZ9 
sIę do druku nie nadaje{. Łatwość rym ot\', 6T
czo - to jeszcze nie poezja. Marzeniem Wo~ 
szym. jak wynika z Waszej wypowiedz! sq 

wyilste studia. Niewqlpliwie przy dużym wkla 
dzie pracy będziEl'cle moglI osiqgnqć wyższe 
wykształcente. Obecnie uczelnie typu aka· 
demickiego stanęly otworem dlo tych WS7.VS\

kich, którzy chcą naukę zdobywać, Wysiłek 
Wasz mulItcle' skierować na osiqgnięcie tt::!~ 

kiego ,p oziomu wykształcenia, k16reby Wam 
umożliwiło przyjęcie w poczet słuchaczy wyż-
3Z&j uol:łlnL Naukę zaczynać musiciE' od p~d 
staw. Jako pierwszy etap pracy postawc!s 
sobil!' zadanie opanowania ortografii i gro
motyki polskiej. Stopniowo będz!ec1e mogli 
rozsr.in:(tć zakres Welszych studiów. Na po~ 
csqtek $korzyslajcie z kursów doks2ttałcają:

cyeh dlĆI dorosłych. 

Ol. Jl. 5. Jeśli Wam znane konkr"l'na wy
paliiki ukrywania Niemc6w lub przechowywa
nta lI.!ekr.l\abil1towanych Polak6w - p.:> ,,'in
ny by one zos,tać przez Was zgłoszone do 
MO. Nadesłane nam uwagi sq tak ag61.niko~ 

mogą być wykorzystane. . ....,., ... """" ... .,. 

kalu TUR, ul Piolrlcowka 243 ·(Dom Kult\!, 
ryj. códziennie od 11-13.ej 

APEL LIGI MORS KlEJ 

Zar7.~d Okr~gu Lód?kippo L'qi ~10r:,k.ieJ 
wz 'wa "ozorców domów, którzy otrzvJ!1.ali z 
kom l uiatów MO listy ofiar celem zbierania 
funllusz6w na l'Z!!CZ Lig.i Mor~kip.i w T -g d
niu Swi~t!l Morzo (23-29 6. 47 r.l do natych
llIiutowtl!iJo pr1f'kazania Ii~t i qotńw!ci do ~·'U 
ri'! Okr~gll Ligi Mor~kipi p17) Al. Kn' C.'l~· . i 
Nr 115, w qodz. od 9- 16. 

WIECZOlt DVSKUSY,INY 
W poniedziałf!k dnia 2~ sierpma bI. o god~ 

!lun w lok:slu Odd1ialu r.ódzkiego 'nczeln'OJ 
OrgAnlZ/lcji Technicznej przy ul. Piotrko'
skj~i 102 zor!1anizowaJlY zostame wieczór d~·
sk:usyjny w sprawie nowego projektu ustawy 0_ 

stopniu iniynif'ra. 
Cr.łM\ków Stowarzyszeń Rrilnżowych i zam

terMowa\'1ych o liczne przybycie prosi 
Zarząd 

Naczelnej Organizacji Techniczne) 
Oddział Vi Łodzi 

ZAB WA LUDOWA 
Konti8jl! Kulturalno-OŚwiatowa, Wydz. Pro. 

pagandy KL. PPR., Zapra8Z1! wszystkich czbn
kó",' ]lAthi l sympatyków na WIELKĄ ZA
BA WĘ LUDOWĄ, która odb~dzie Sl!; w dniu 
2~ bm. w parku I salach Domu Propagandy 
przy ul. Piotrkowllldej 262 od godz. 10.ej do 
22-~j. 

W programie 'występ r łódzkich zespołów 
~wietlicowych, loteria fantowa, niespodzianki. 

Dochód z z/tbawy przeznaczony jest)1" 
akcje kulturalno-oświatową robotników. 

U w a g a: Grać będą trzy orkiestry 
W 8 t ~ p - 70 zł. 

LUDOWA ZABAWA SPORTO "fA 

UWAGA DYREKTORZY CZŁ. PPR ł SEKR. f. "Weinrauch. O godz. 14-tej f. "Żelbet". 

KOMITET0W FABRYCZNYCH i DZIELNICO- SRODMIBSCIE 

Wydział Społeczno-Charylatywny Duszpa
sterstwa Obrony Narodowej, Garnizono'l-e 
Koło Opiekunów w Łodzi, ul. Piotrko'rska 4 
organizuje w niedzielę, dnia 24 sierpnia 1841 
roku, w parku przy ul. PabianickIej 49, (u 
Wenecją", WIELKĄ LUDOWĄ ZABAWĘ SFOR 
TOWĄ. Program przewiduje zawody sporto
we, kajakowe, wyśdgi w workach, na becz
kach, szczudłach i inne pełne humoru zawo· 
dy z nagrodami. HynrobeJ - gra W Pl!kę 
wodną. Loteria fantowa, strzelnica SPO!tO'l>'i!, 

Osoba, wobec kto rej pJokurator odmowił poczta francuska, zabawa dzied. Or!de!.!ly 
ścigania, może prosić o zwrot swego mająU'u, wojskowe przygrywać będą do tańca na śl\lis 
jeżeli majątek jest jeszcze w jej posiadaniu. żym powietrzu. Bufety chłodzące. tanIe. sma~ 
O zwrocie decyduje jednak nie Prokuratura, czne i 'obUte, WYCH. Ś l LV O godz 1515 "Elekirosan" O godz, 13-te.j Dziś o godzinie g-tej w wiet lCy 1d'>. PPR ." , Mik' O _ 

odbędzte się narada' dyrektor6w _ członków ZJ~d.n' Pl"Le~. Drzewn., koło ~y; owo g~ 
PPR oril~ sekr. ~Om!t€t~w .fllbryC7lnych .i, dziel. dzt~I~. 14-t J ZJe~n Przem. '" ełn .• Wyd~ll!~ 
nil';P,lwych. Srprawy b. Wall'ne. Obecnosc "bo. OpIeKI Sp., Wydztał Kultury l ~tukl. O go 
wiązkowa. IdzinIe \3,30 WydZiał Podatkowy O . !.lQli!z. 

16,50 Wydział OśwIaty. O godz. 1S·teJ Zakł, 
ZESRANIA KOŁ PPR Hodowli Roślin. 

W dl\iu d~lsiej5zym odbędą się zebril!l!a l 
k(')ł w nastę}'l\l.]~cych fabrybch i instytucjach: STAROMIEJSKA 

RUDA PABIANICKA 
O g~~. l1-tej odti!tł IV r "Bo rak" . O 

d'Zlime 13-tej Fabryka Tek~ry "Ruda", 

I O go<lz. 19-teJ "Nowe Złotno". O gocl$. 13 
F"brvka Pasów i Art. Techn, O godz, 1S.teJ 

go- PZPB Nr 2 - Elektrownia, 
I 

WIDZEW 
O godz, l3.te] pCj!Iec!zeme komit~ fabry

e2mego PZPB Nr 16. 

. BALUTY 

O JClciz 13.30 f. "Wel~3". O god:!. lHej gar 
'>arma ..NIecała" . O Q'odz. 18.tej "Zablemiec", 

alp. Sąd udziałem dwóch ławników, którzy I Na zakOllczenie k.ino-film kolo,owy nil 'j'0 

~ą w większości l w rezultacie młjlł glos d~" dzie. Ogniska kolorowe, Ognie benga15kie. ! 
cydują.cy na treść oneczf.lnIa. r .. klety. 

Prokuratura apeluje jeszcze raz do nasze
go społeczeńslwa. aby ci którzy posiadają 
wial'lomości obciążające rehabi1!ltw.'anych, zgła 
'lIzali się do Prokuratury - lecz nie anonimo
wo, a osobiści" składając uczciwe i oparte na 
istotnych dowodach zeznania. M. Z. 

• * • 
Fryderyk Wilhelm Kruze, o którym plsahś 

my w d!llU wczorajszym, został skuanv n. 
3 lata więzienia. 

Początek zabawy o 8 rllno - komee o 
zmierzchu. Wejścl(; dla żołnierzy młodzieży 
25 zł. - dla dorosłych 50 zł. 

OFIARY 
Koło PPR przy DyrekCji Prze'myslu Miei~ 

ISCOW!!go m. Lodzl, ul. Piotrkowska 51, urun
dowało dobrowolną składkę w sUlnie złotych 
1.100.-, l!a fundusz solidarności w celu oka· 
tania pomocy rzadowi hiszpańskiemu prz'9dw 
dyktaturze Frc!llco w HiSzPanii 
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prly ramieniu I NO§Z'::IID gt§pólnqnJ cele ... •• pokój i 
Umową między ZG-ZWM jt KC-OMTUR 

j.::::,,2:,~:~;;;:;~i:~·i~";;~; pot a· ie młodziety całego s ia 
Ze trony OMTUR podpisał ją pr~ewoclDi-
eząey Komitetu Centralnego kol. Lucjan Jak to było ~ Pradze? 
Thiotyka. Z ramienia naszej organizacji pod- . . . ' .. . '" . 
pisał umowę kol. Alek ander K '-k' _ . WybaczcIe mi koledzy - spi!'uję moje wra! Poucz~lące konferenCje ... Oglądałe:n. ml.ęc1zy l nosc I mogę. stwlerdzIc, ze gazety nasze piszą 

• r. _ OW8h J , 7.ema nIeco chaotycznie _ , bo na "gorąco",l innymi wysl.ępy ar,tystycroe młodzlezy Jugo-I o tym zbyt Jeszcze mało. 
przewodn.lcz.~cy Zarządu Glownego, Urno-I zaraz po przyjeździe. N'aprawdę trudno jest 0- . 5łowi'lńskiej, bułgarskiej, poJ-skiej, hisz;pań-\ . ~ozmawiałem z szeregiem działaczy mło' 
wę w 11aJbhzszym czasie zatwierdzą Wła- pisać przebieg wspaniałego Festivillu młodzie- ' ski ej , radzieokiej. Komi·tet Festivalowy miał ~'Z.lezowych innych krajów (potrafiliśmy się 
dze Na1:zelne obu organizacji ~ Rada Na- ży. któ~y niedaw~o zakończył się w Pradze: nielada zadanie przy o.dznacz~niu wy,n)żniają- 'I Jakoś "dogadać", ';Uimo: ~e n.ikt z .nas ~ie pre· 
czelna OMTUR i Plenum Zarządu Gr. _ CzeskieJ. Spotkame 40-tysięcznej rzeszy mło- ! cych Się grup, wszystkie bowIem zes!l0ły wy- . tendo,wał ~o znaJomoscl WielU Językow ob· 
11ego poczym t k t .. d . o~ dzieży całego świata było pierwszym tego ro·1 różnialy się starannym pmygotowameI?-' wy-j cych). MOl. rozmówcy repre'lentOlWali różue 
.' _. e.s Je~ po any zostame uO dzaju wydarzeniem w historii ruchu młOdZie-I sokim poziomem aTtystycmym, orygmaltno-, poglądy pohtyczne. Wszyscy jednak podkre' 

wlad~~osc~ pubh~z~e]. Urn?~a. ta. przy- żowego.. Na Fes~ival1\ ~yła repreze~to'Wana śc.ią .chari'lkter.ys~ycznych kost.iuI?-ó'W'. pod~ba~ ś!ali. zgodl}~e ko.nieczn.ość w~jki z faszyzmem" 
c~ynt SIę mewątplnvJe do zbhzenta Ideola _ młodzley: wSZystkIch kraJow, ,,:,szyst~lch ras, mi Się szczegolme ?alet rosYJski (71nany l ':'! I komecznosc soiJdarn;J walkI o trwały pok~J. 
g1c'Znego naszych szeregów do jeszcze ści- wszystkIch demokratycznych klerunkow. I Polsce). Brałem udZIał w szere~~ k~nferencJI, ~ow~d~m tych wspolnych naszych poglądow 
"lejszej współpracy na wszystkich odcin- 'j Dla mnie to by~o wielkie pr~eżycie, . nie za-, między . innymi . polsko-.b~łgalfskl.eJ ~ 'p~lsik0- I · d.ązen są rezolu:~.je, żądające. ~akończenia 
kach 11 .. pomnę FestIvalu mgdy. Wspamałe defilady, za greckiej. Na tej ostatmeJ poznamm lepiej Jesz! WOjny w IndonezH, oraz Uiwolruema młodych 
. .. . aszego zycla, wody sportowe, imprezy artystyczne, bardzo cze niż dotąd walkę młodzieży greckiej o wol- Hisz.panów skazanych na karę śmierci. 
nlJ "'1 , lłIIll l"III:I I, I II I ~. I I' I I I .I I :I I !II ' '' ' l i: lJ l l l m,'ll l l lI l i, I " I " II, I I, I 'I I ' I , I II"" '" I' I ! I " II "' IIIII' I ' I , I I I 'I II I ' " '1:11 , 1 1 1 ' 1 1 11 ,'1111 1'11./ Ul"I 1;;111 '1 1'111.1 lliI 1"1 1', lilll 'I"lt'IIII'lll llllltIUIIII '11:r1'III'1 Ilum '!'I l"I'lnJttlllll'I'llttl 11IrtllllllllIJlttl'II ttl!I I ::Jtll ll l rt l : ~l tt IU O.sorbny ~rtY'kuł trzeba by napisać o wy. 

Zaprząioźni'i§..,,, S"'ę ~erdeczn -e stal\'Ile. Mus:ał~y ?n zresztą. być b~g~to ilu; 

yc-eczka OMTU 1-' ZWM W 6dan' sku ~:;~1~I~:t~i:~~:ł:::~e: :::::e;d::~ maga również szczegółowego omówienia. Do 
.. tej sprawy powrócę jeszcze w następnym ar

. Spotykamy się na dworcu. Pociąg odcho
dll o g~.dz. 3.4.5, ale juź o drugiej pełno nas 
na stacJi. .Od razu dogadaliśmy się 'f OM 
rUR-owcami - to swoi chłopcy. 

nie kierowane ręką polskiego inży.niera. ob-I dobrze, jakbyśmy byli ze sobą kilka lat. 
sługiwane przez polskiego robotnika. Podróż powro,tna mimo, że zmarzliśmy (w 

Dowiedz,ieliśmy s i ę, że na stoczni istnieją wagotIlie nie było srzyb) , była doskonałym za
silne koła OM TUR-u i ZWM-u, które ze soba kończeniem wycieczlki. Z pieŚi!lią na ustach, 
bardzo dobrze współpracują. Wyjeżdżamy ,; z radością i żydem wróciliśmy do naszego 
niedzielę w nocy. Znamy się już wszyscy tak miasta. W. G. 

współzawodnictwo 
Wyścig pracy młodych tkaczek 

Szlachetne 
Podróż zapowiada się dobrze humor do

p i ~uje wszystkim. Reprezentujem~ tu niemal 
całą miodzież polską, są między nami oprócz 
OM TUR-owców i ZWM-owców harcerze ; 
młodzież niezorganizowana. Ale tym leniei. 
Będziemy mogli zbliżyć się do siebie, p~ro~
mawiać o tym, co nas łączy i dzieli i usunąć 
I"ątpliwo·ści przeszkadzające młodzieży w zje-
ino czeniu wszystkich sił dla dobra kraju. Są to człoukinie dwóch brątnich . organ;za-

Pociąg rusza! "Uruchamiamy własną stacje cji: ZWM i OM TUR - kol. Irena Saganiak, 
li'ldawczą". To kol. Moczkowski z OM TUR-u lat 19 (OM TUR) i kol. Julia Gryglas, lat 21 
.1111.daje·, reportaż z naszego odjazdu' I (ZWM). 

Humo~, ż.e lOie t~eba lepsze.go... l Postanowiły obie współzawodniczyć ze 50-

tykule. Stwierdzić należy, że na ogół wywią
zaliśmy się nieźle z naszych zadań. Zajęliśmy 
szereg czołowych miejsc w konkurencjao:h 
spor.towych, a nasze grupy artystycme podo
bały się wszystkim. Delegacja polska pmyj
mowana była entuzjastycznie zarówno przez 
delegacje innych kradów, jak i przez naszych 
miłych gospodarzy - młodzież czeską. 

Festi..u był wspaniały. Pragnę wyrazić 
iyczenie, aby podobne festivale były urządza
ne jak najczęściej. Aby młodzież świata ze
spoliła się jeszcze mocniej, aby jeszcze so
lidarniej nauczyła się walczyć o nasze wspól
ne cele: pokój i szczęście Ludzkości. 

Władysław Klejsta 

Kronika orla",zac'lina Orgam~uJemy ZblOIfOWy cho t ~ śplewamy '\ bq o z.większenie wydajnośd, Q polepszenie 
rtól przemian OM TUR-owe, ZWM-owe, innE' jakości produkcji i o jak największą oszczęd- Z Łodzi 
;>i eśni robotnicze. ność produkcji. Rozumiejąc, jak cenny jest 

_Celują w tym specjalnie kol. Dzieniecki i czas pracy, ile stanowi przy warsztacie k'lżda We wlor€k 19 bm. odbyło się wspólne ze-
~10s z Konstamtynowa, równie dobrym śpie. chwila, 'Przyrzekły zarazem w~lczyć z marno- branie Prezydiów Zarządów Wo,jewódzkich 
.vakiem okazuje się kol. MoczkoiW.ski. Powoli trawstwem czasu nie tylko w okresie swego OM TUR i ZWM. Zebranie odbyło się w a tmo 
~bliża się wieczór. Niemal wszyscy wyciecz- współzawodnictwa, alę uświadamiać całą mło- sferze prawdziwej szczerości i zrozumienia . 
... owicze zapoznali się już ze sobą i wytworzył dzież o znaczeniu każdej minuty w produkcji. Została przyjęta uchwała w sprawie utworze-
się bardzo miły nastrój. Opowiadamy sobie Zlekceważenie kilku minut pracy dziennie nia dwójek mediacyjiIlych, które mają nakre-
unegdoty, dyskutujemy na tematy órganiza- przez każdego z setek tkaczy -- powoduje VI ślić w najbliższym czasie formy współpracy 
cyjne, O'powiadamy przeżycia z dawnycn dni. rezultacie w danym zakładzie stratę dla pań- między obiema organizacjami. 
Wszystkich zabarwia swymi dowcipami ko!. sUwa tysięcy metrów tkanin i milionów zło- " " '" 
Kocjasz z Zarządu Miejskiego ZWM (popular· tych. W czwartek 16 bm. odbyło sie zebranie 

.. d k Jakie są szan.se obu współzawodn~c'le~? Plenum Zarządu MieJ'sikiego ZWM.·W zeb _ 
ny wsro wszyst ich ZWM-owców łódż). Kol. Irena Saga'lllak ma za sobą zaledWie poł. ra 

W. n~cy .niem.al że ~i~t. nie spał. Mim? to Glyglas Julia (ZWM), lat 21, tkaCZKa PZPB roku doświadczenia zawodowego. W stycz- niu wzięli udział również w}"brani przez koła 
z tęgimi mmamI przYJezdzamy do Gdanska Nr '9 - współzawodniczy z Saganiak Irena. niu 1947 r. przyszła do tkalni, jako uczennicd. delegaci na Zjazd KTajowy ZWM, który od-
o S-tej nad ranem, gdzie czekają już na !las _ • . ~le dziś pracuje już na 4-ch krosnach! plan będzie się w jesieni br. w Warszawie. 
5amochody. Saganiak Irena (TUR), tkaczka P2PB Nr 9, produkcji wykonuje po,wyżej normy, wykazu-

Spędziliśmy tam dwa alli. Zwiooziliśmy lat 18 - współzawodniczy z Gry.fllas Julią. jąc od 103 - 118 procent. Po,czątki to w pełni 
pO'Tly w Gdyni i Gdańsku, zwiedziliśmy pawi- obiecujące. 
lon Targów Gdańskich w Sopotach, byEśmy W Państwowych Zakładach Przemysłu Ba- "Rywalka" jej, kol. Julia Gryglas, pracuje 
na ognisku zorganizowanym na Obozie Akt y- wełnianego NT 9 aby zadokumentować spra-N- już 10 miesięcy. Uzyskuje też nieco wyzsze 
wu Młodz. S7Ikolnej ZWM, jechaliśmy polski- ność pracy młodych sił, nie mających za sobą normy - 118 do 120, a czasem nawet i 127 
'lIi kutrami po polskim morzu, kąpaliśmy się wieloletniego doświadczenia w zawodzie, jak, procent. Jest więc po.ważnym wSilJółzawodni-
w Bałtyku i podziwialiśmy ruch okrętów fiń- starsi. aIe wypełniających te braki ehtuzjaz- kiem. I 

skich, szwedzkich, norweskich, kanadyjskich mem, ochotą i niewyczerpanym kapitałem W tym szlachetnym wyścigu pracy obu 
i sowieckich, młodych - wiary w siebie - powstał swoisty młodym ' przodowniczkom życzymy jak naj-
Zwiedziliśmy stocznie w Gdańsku, gdzie re- i godny uznania zakład [!lięd~y dwiema mło- lepszych wy:ników ich chwalebnej i zasługują-

monlują się okręty nasze i zagraniczne. Stocz- dymi tkaczkami. cej na podkreślenie inicjatywy. 

Z Województwa. 

17 bm. bawili w gosc~me u ZWM-owców 
konstanlynowskich ZWM-owcy z Sieradza. 
Między innymi rozegrano mecz piłki nożnej, 
który zakończył się zwycięstwem gospodarzy 
4:1. Koledzy z Sieradza byli z wycieczki nie
zmiernie zadowoleni i zaprosili kol. z Kon
stantynowa do Sieradza. 

* • * 
W łowiczu odbyła się odprawa przewod· 

niczących kół miejskich, na której omarwiane __ ..;,.;.....; __ .;..; _____ .;... _____________ I""' ___ ....... łE'>" ... . r~ 

ł O d Z i e ż O W e J- J ;1j~EE~~ ~S~:~~n7~~z~~~tan~~~~i~:~ . I W pow. opoczyńsikim zastosowano nowe 
gląd prasy z 

W Nr 33 "Młodzi idą" (organie KCOMTUR) runku wyższej jego moralności. "SkiCh, tego samego wieczoru przed radio- met?dy ob~ługi. kół. Aktywiści miejscy wyjeż~ 
II' artykule pt. "Program a problematyka śro- Droga do takiej podstawy wiedzie po- Praga, wystąpiło szereg d€legatów na Fe- dzaJą co medzlelę autem w ter€? . Auto WY, 
lowisk", Zdzisław Wróblewski pisze między przez szeroką akcję szkoleniową i samo- stivalu z przemówieniami w języoku hisz- j sa~za p.o .drodze !lo 2 - . 3 ak.tywlstow w kaz-
'''l.nvmi: kształceniową, poprzez masowy dostęp pańskim. Frances Da.mon, skarbnik SFMD, {deJ WSI ł wracając zabiera Ich z powrotem. 

"Klasa robotnicza a młodzież robotni- młodzi~ż~ robotniczej do działalności kul- v.:ygło.sił oś,:,'i,:dczenie w. imier:iu. F~dera-I * * * 
eza w pierwszym rzędzie musi naj szyb- turalneJ I pełnego korzystama ze zdoby- CJl. Amce Ple'l'l przemaWIał w ImienIU or-I .Również w Opocznie ZWM-owcy wraz z 
:iej w mas'ach swoich dojrzeć do ca&o- czy czystej kulhuy. poprzez racjonalne ganizacji "Młodzież amerykańska dla de- l OM TUR-owcami zorganizowali zbiórkę na 
witego zrozumienia sensu rewolucyjnych wychowanie fizyczne i .akcję wypoczyn- mokracji". Następnie wystąpił delegat rzecz gospodarzy, którzy ucierpieli od grado-
:>Tzemian, które w jej interesie się doko- kową, a przede wszystkim poprzez dzia- brytyjski i włoski. bicia. Jedna z grup, w skład której wchodziło 
~aly i zarazem p'ostawiły ją na awangar- łalnoś ć wychowawczą, która umożliwi Obecnie dowiadujemy się, że Franco 3 ZWM-owców i 3 OM TUR-owców zebrała 
"iowej i czołowej pozycji dzisiejszej spo- mlodzieży robotniczej zrozumienie kapi- był 'lmuszony - z powodu oburzenia, wy- 6.118 zł. Dokładne wyniki zbiórki podamy w 
ecznej rzeczywistości. Musi ocenić swo- talnej warto~ci jej pracy i "jej glęboko wołanego w całyDt świecie przez wyrok następnym numerze. 

' ą specyficzną rolę w budowallliu Polski moralną, socjalistyczną treść. jego sądu, ska.sować pięć z sześciu wyro-
~1.!clowej. Tak właśnie - moim zdaniem - wi- ków śmierci. Jednakże jeden z młodych 

Z tej właśnie patrząc perspektywy nien ujmować te podstawowe zagadnie- Hiszpanów wciąż jeszcze znajduje się 
:nlodzież robotnicza musi w Radach Za- nia program organizacji. pod grożbą śmierci i trzeba jeszcze dal-
Kładowych dojrzeć wykładnik socjali- * * * szych protestów, by uratować jego życie. 
stycznego budowania, musi zrozumieć ko- W 31 numerze "Walki Młodych" czytamy Wiele znajdujących się w Pradze delega-
nieczność stałego dokształcania s i ę zawo- następujący komunikat Sekretariatu Swiato- cji mładzieżówych wysyła swe głosy pro-
dorwego , musi wreszcie w socjalistycznej wej Federacji Młodzieży Demokratycznei, wy testu do rządu Franco. 
koncepcji pojąć sens społecznego awan- dany już po uchwaleniu rezolucji, w której Pięć młodych istnień uratowano! Trze-
su. protestowano · przeciw skólzaniu na śmierć ba, by Wasze protesty były jeszcze bar-

Awans spoleczny młodzieży robotniczej młodych republikanów hiszpańskich przez dziej natarczywe! 
k6zlaltować się musI nie w kierunku ma-\ gen. FfiffiCO: SEKRETARIAT 
łomieszczaliskiego ideału życia, lecz w . "Gdy nadeszła do Pragi wiadomość o SWIATOWEJ FEDERACJI 
kierunku oełn; eiszei jeqo kultury. w kie- wyroku na młodych reoublikan hiszoań- iVlŁODZlEŻY DEMOKRATYCZNEJ 
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