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podyktowano na: konferencji w Londynie. 
łan - na który cała El1.rOpa odpowie 

OT 

PARYZ p P. - Prasa par ska zamie lCZ.t ~ki dałby pangerm<inizmowi podwójną' szali:' G I ale wymo'wnej formule: "Gadaj zd!ó v", An
InformCl.C]e na temat P"zyjęcia z jakim s!Jot- skrystalizowania sie sit nacjona;iistycznyr!l glia niepokoi się i usiłuje wydosiać się z pod 
kal~ się na konferencji trzech w Londynie w walce o jednoś6 niemiecką i środków w tyranii Wall-:;!reel. ZSRR mówi "Nie". Jeżeli 
postulaq~ Francji., Przyjęcie to da się ująć w postaci odbudowanego potencjahl przemvsln- Francja powie również "Nie", wówczas c'11a 
Di'\3t~p:Jr,cych pl~n]';lach: I wego na zacllOdzie. Bidault może zgłaszać plo Europa potrali 7dobyć' się na stanowczą o~-

J) ':/ne IJOwlęknenip dostaw wr:;gla '7 Za- toniczne protesty. Polityk.a depi.ut·'l1lentu ,.'1- mowG u~,jęcia się wobcc żądań amerykan-
glęDICi i<.ullrv d/a Franci! nie wchodzi w m- nu wobec Francji streszcza się w trywialnej skiell, nicfJpzpiccu'ycll ella pokoju", 
chulJr;: clopo!y, dOfJóki Francja nie wliczy clo ~~-,====, bO ,_u_. '$~ - - =,-=-=-~ 
Ewych żądań węgla, który wydobywa tV Za
pJębilJ Saary. 

2) Decyzja w kwe~lii liOn(roli ZOfflębio 
Ruhry, która za)J(lJla JLU. VI \O\iasyvngloni(', 
,(lIP zosianie 7,mieniona \I' Londynie i frn.,1C);{ 

loslflnie' tyJJw o nicj p0in[ornlolnznr;. 
a· . wiedź e a k a 

~!awy wvtworo'.\' nwnJlecklch z lIanClIskie j. .' • '" , • 
, 3) Anglos(Js~ z\':ioca rran~ji Im~ge, ic clo PARY2 (PAP) _ Dzi0nni,h: .,France I dlua ,.France Soir" zaj}owiec1zial, że gre 

~lreiy okuparyjnej dla sire! anglosaskich sq I Smr'. przynoSI WyWIad S\\€go korespr)l1- ckl rząd demokratyczny będzIe mog! 
n/(',;,ysfarczajqce: . '. ... ci-enta \\' Grecji z <J0\vód,'i! armii p.;)- I rozfll)czął ~We funkcje około połowy paz I "Pldn", dla którego niema już mleJ~C:l 1',11 

"~ Amery WilC zazadr1!(.! nd Franr(~ W~'J('- \\:-tal·lc.zei generałem f.'\arkc;:,em .. \\1 I dziernii,a br, Dedal on, że nie wie, czy I f1ancuskim rozkul dźwigającym ,wla51 .• cb 
tnir.>n, o 1/" opu/JJJkowame planu cłz\VlgnJę- ..... l j b d d 

W\ wIadzIO tym, generał l"lar \.Os - we- ę zie premierem tego rzą U. bankierów, .. A"'Uon '. dfl przemysłO\l'C?g'1 Ni"mier miałoby ,I'zmoc- ....,;_ ' . ...';. __________ ................ - .....,., __ ~_............. """"_ _ ........ __ • _ ...... ___ ...... __ 
11 II': pnzyl}0 /,omunistów franr:uskich, ~dyi 
"cdhlf1 /wrC';pnnclenla "New York Times" -
rząd JUll1cuski mial "ożqdn(o lliepul;fikoW1111,I 
ch1l'j{ow(> tego plrmll, wysu\o\ njąc /lOwyż,Vl 
(IIrrume/7t . 

.. Ii) Pt7\'z rmi" :;{((/(>\\ rJinm !((WClIsldrJl 

li 

~ ~ plerWSLCń~fw(\ \\' d'):;ła\vncn \\ ęgln :/: Z(lgl~blfl 

_- f~~~:Ynir:::~n~~i~~~;.inmj nicmierkimi - by- ślall . za tlec zią USA - Bank · VJhhOW zamIn,,,' kredyt dolarowy dla. ngr~ 
-__ ~ulorem tej drako'lskiej odpowiewi pod LO TDY 1 (obst. wL). Wczoraj w go- premier 1 l!lee i minister Bevin, którzy I godnia złoży oświadczenie w spra lIill 

adresem delegacji francusUej ma być C'lIOJleh. dzinach popołudniowych odbyło się 4-1'0 'l leg'o pn\\'odu przerwali s\\ ój urlop prognuTIu zWillczania trudności go"po-
--- 'delegacji ilmer"kil'l~kiej Humphrey, hędący ,[!odzinne po"iedzf'nic gabinetu br.\J'J· Po llOsledzeniu nic wydano ładnego ko-· oarczych. 

jednoclp.;nie neC71'WaWCil w kwestii orze- ,~ J 

- .forsowania pl<1[1u \'f'l!'shalla tV Europie. skicgo, poświęcone s}-fuar ji gospodar- ml/nika tu, \\ związku z czym oczekują, \V posiedzeniu brał również udział 
Ze swPj stmnv londyński ko.respon.:leIJt czej kraju, W po:>ieclzeniu brali udział iz premier At1!ee \1,' ciągu bieżącego t y- minister wyżywienia Strachey, w Z\\'ląZ 

~ ....dziennika amerykańskiego "Pl\1" twierdzi że IIIHIlIlIłIłIlIł11ł1l1ł"11I111111111111ł1l111111111111ł1l1l1l11l1l11l1l1l1ll1l1łIlłllll1l1111111111111111111111111111/111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ku Z czym przypuszczają, iż omawiana 
• Jodslawą rł., oku ji jest teza generała Robert- bł' d .. . , 

~On(l, iż fi ~mcy ml/~zq mieć picrwszeństwo . e II III I Y a mIę zy mnyml sprawa Zm11leJSle-
w odbudowip przed in zy wyzs n II nia racji żywnościowych_ 
nymi krajami Europ,", . .. I i WASZYNGTON (obs!. \vl.). Dyrekrjel 
Francja {)bok żądania • ~ I Banku Swiatowego oświadczyła, że nie 
zwiększonych d.ostaw O '"foceSle krakowskim I pr. z.ewidu,jc .. możliwośc.i udzielenia Y/iel .. 
węgla niemieckiegn- łt" _ 
oraz gwarancji, że :ne WARSZA \!'A (PAP). Dnia 2-1 sierpnirl ś\viecie naukowym jednostki, zasiadające na klej Brytanll v: przecIągu nad~hoClzące. 
miecka produkcja l>1J.- 1947 r. rozpoczęła <;ię w Warszawie konferen- jawie oskarźoll ch w obecnym procesie kra-I go kryz~su zImowego da'lszeJ pomocy 
li nie przewyższy cja rektorów wszyslkich wyż~źych uczelni w kowskim, które swą przestępczą, działalnością dolarowej. 
francuskiej, ma żądać Z t '1' .. B k . t Polsce. W ,oierwsz.vm dniu kon[erencJ·i uchwalo· w pod.licmi 1 skierowaIl~ p. n:eciwko narodowi e s rony ayre.(C11 an 'li S'\via o"'e; równJez między naro- ., 
dowej kcJntroli Zaglę- na została rezolucja w sprawie ustosul\k{)w~.nia i państwu rzuciły ciell na społeczność nauko- go dano do zrozumienia że \'/ielka Bry 
bia Ruhry. się do przestępczej działalności niektórych pra- wą polską· Zebrani wyrażają przekonanie, że tania może liczyć na pomoc dopiero w 

"Pokój zachodni - cowni!;ów naukowych ujawnionej na pro.:esie cały świat nauki polskiej kategorycznie od- ramach ogólnych "planu Marshalla" k tó 
pisze na łam~;::~ w K-~k ,,,,ie. yradza się od lego rodzaju działalności", ry ma zacząć funkcjonować w dość 

Pierre Courtade 
dziennika "Humamte I Z b i k f " - • nieokreśłone" przyszło - '" _ lHzy.golowywany "e l'a~. n~ 'on erenCj! reklorow urze~tm- Rezolucję podp!sali wszyscy rektorzy wyż- J SCl • 

.............. ______ przez splsek londyn- cy wyrazają zal i oburzenie, że znalazły Si.~,:: szych uczelni w Polsce, Szigetti mistrzem Polski 
li! 

e w tenisie 
KATOWICE PAP, - W dniu wczoIajsz"!D 

I został rozeg~'any finał mią~zynarodowych 'te
msowych mistrzostw Polskl w grze poje:l.yń. 

Franco I czej między Węgrem Szigettim i Czechem 

for"yfl"ku;e . gra'R;c' ID Z F-ancJ·'" W p:Dene~ach Smolinskym. Ty tul mistrzowski zdobył po za-
l. łJ .a.M.l ~ A -. .li. J ciętej i ciężkiej walce Szigetti. . 

P'ARYZ (PAP) ..... . Agencja Mundo I szym ciągu prowadzą pracę fortyfika- gach Leiza i Esknrra. W But'g-u,eque i Dokończenie finału gry podwójnej Smolin-

Obl'er' dOrio'i, że górnicy \V Salc1es, 'cyjne na granicy francL!sko-hiszpaJ'i- Roncevaux prac0 forl)-ii:,acyjne będcJ :~Y'z:~~l~~~w~ ~~~:c ~~~:ki~~l1CZak przynio. 

- miejscQ\\oś .... i p.:iJoż{)nej w zaglebiu Ber- ski~j. ''AJ. chWili ooecn~i zbl!żają się, ku trwały jeuzcz~ C() najmniej dwa mie- Po rozgrywkach nastąpiło rozdanie nagród 

l [ l
· t' l l· [ kOl1 c.;) W1 robolY fodYl1kacYl ne- \V OIUę- si'lCe. zawodnikom. ga, pro, am0\\'a l s rj]Jt~, ceem uzys\a- • _""""".;..,""'!:""""_ ..... __ """!!!"""""""' ..... ,.".,..'w=""""' __ ....".-_.,..,,"""'''''''''-.-=''''''''_'''''''' ___ -= __ '''''!!:~~_~'''''''' __ !!'I 

• • a -"i • 
nia pe\\ nyC'h ulep-szeń w warunkach 

pracy. W mi.d czku Tal'agona w okrę raz a 'Al W· mleZne) 
gu aragossy aresztowano 3 I osób pod " 

rap-utem spisku przeciwko reżimowi 

fra.nco. Krwawe starcia w Rio de Janeiro .- przygrywka. do· obrad konferencji panameryluulsldej 
w Bar<'t.:'lonie oddzi.aly policyjne pa

tr,()IIJ.i~ć) ulioce. i dzielnice. ludowe Pueblo

nue['o, San::, Ho&ta Nranha~ t. Agenci po 
licji rewidują przedlOdnió\,-, wpadaj'ą dQ 

kaw.iarń i organizują (lbławy. W ciągu 
trzech mAatnich dni areszŁo\\'ćJ!lO pona<l 

100 'osób, 

W Coin (prowincja l'vlalaga) dokona

no I6zere.gu ar€iSziowań wśród miejsco

wych chłopów pod zarzutem, ż€ pozo

sjilwali w kontakcie z partyz,tntami. 

Otldziały w<:Jjskowe Fran<:o W dal-

\JOWY JORK (PAP). Komenlując wa-\ oceniamy 27 punktów tej umowy, jako 271 Najbardziej śmieszną jej stroną jest lo, 
r~nki przyszłej .. U?iO\~y . USI\-~razylia ... dzien· ~ięzó::: niqwoli ekonomicznej i polilycznej że w.szęd.zie twierdzi ona, iź nasze prawa po-
mk .,Demokracja pisze: .,My. BrazyliJCZYCY, BrazyJlI. zosta.l~ l11enaruszone. Do tych anegdotyczi1ych 

== ~--....... -- ...,. '* punktów możemy dodać jeszcze jeden, 28 

Wdz·IQcznos' C' Eg' I·ptu dla PolsklD 

81 ZSR punkt, głoszący, iż cylim!er Wuja ,Sama vi-

PARYZ (PAP). Agcncja France Presse 
donosi, że w dniu 25 bm. odb) la się \V Kairze 
manifeslacja, zorganizowana przez .,Stowarzy· 
szenie Braci Muzułmańskich". Manifestanci u· 
dali się przed gmach poselstwa ZSRR, gdzie 
wyrażali wdzięczność rządowi radziecldemu za 
poparcie sprawy Egiptu na Radzie Bezpieczell
stwa, Delegacj'l manife, tanl(h\~ wrr-c;;yla Ibl 
dziękczynny prz\!dstawlcie1owi poselstwa, żąda· 

jąc,_ aby delfgat radziecki w Radzie Bezpie
czenstwa zastosował veto w wy~a?ku gdyby 
większość Rady chciała pOWZląC decyzje, 
skierowane przeciwko interesom Egiptu. Na
stępnie manifestanci wyruszyli przed gmach po 
selslwa polskiego, gdzie wznosili ' okrzyki na 
czcść narodu polskiego. tlzil'kując mu za jego 
~tal1owi5ko w Radzie Bezpiccl.eJ1stwa. 

niell figurować na sztandarze Brazylii", 
NOWY JORK (PAP). Jak donoszą z RIO 

de Janeiro, W dniu 23 sierpnia miały tam miej 
sce krwawe' wypadki. Z okazji przystlipiema 
Brazylii do wojny po slronie Narodów Zjed
noczonych, odbył się wiec, na który przybyło 
około 50 tys. osób, Na wiecu wystąpili przed
stawiciele partii politycznych i organizacji spo 
lecznych. W czasie przemówienia przedstawi
ciela rady miejskiej - członka partii narado 
wo-demokratyczne.i, policja zaczęła rozpędzać 
uliec. slo~ując broń palną j bomby lzawi~.ce, 
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członek entralne" komórki propagandowej wyznawca ideol gii hitie 
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, VRA! ( V PA.P. Na wsl~'pie 10-qo dnia. pr~e I Prole: Ja~i był slosum,k propagandy WIN redaktorowi "Dziennika Polskleqo" repre~.ia- Prok,: czy oskarżnny ~I ·S7ał. 7.P L'lnanet 
" ,lll ~i\do'v"'rn przewodmrzący OZl1a.1mił, ze I do hand lesńych. mi za umieszczoną przez niego wzmiankę o twierdził, że nigdy nie widział lcqo materiału. 
nd hlcąlyrh tln usialenia stilnu umysłowego, Osk.: VV ciągu swej pracy nie spotkałem procl'sie Rtlldentów krakowskich. O~k.: Slvszilłem, 
l po zuci·) ocipo'viedzialnotld osk. Wilczyń~ się z haslenl zwalrZdnill band - były dyrek- Oskarżony twierdzi, że "Przegląd prasowy" Porusl,enie w"wołują v: li'l~;nienia osk. Ko~ 
sltiego Sąrl powołał elr Kru«ewska i rlr ppłk. tywy, 7.el>1' o bil dach i\iC; niE> mówić. nip jest mu dok~adnie znany. wajskiego, ° tV~J, jolI;: ,"nN oceniał wI'sląpie-
Blrnka. l'lzcd ~:l( ,m :"Iaie członek cP.Jltralnej Prohlrillor odczytuje nntal,kę z' klórei wy- Ohcl7.uje się również. i.e dla omówienia nin 1':-.L przecl\'! podziemiu. Niektóre ląktycz. 
kQi""', ki propilr; ndow~i Wf ,l'-.1h)~ław l'n- nikĄ, ze "Informator" brAł w obronę SZ nil vspólpracy w zakresie ak,:ji "O" KowalsU ne wysl<)pienia PSL przeci'\\ podziemiu uwa-
v i.1:i, apll dnt sadnwy. O~J..1iT7.'·'n\ r7ękio- Prrlt"siu przeń łtkcj:ł wła rl .... ~kO\lldkto'. al ~ję z przedsta" i iolami Olga li- źano za 'l;byl ' arb kall e 

-'.') pr'y" li,i~ 5'(; rlo zaI'zur:c;nyr::h ml' ilktem Prnk,: Czy oskarżony erlaqn"'r]J t(' notalkę. ZelCli pr>dzicJ1lncj "Racławice" ktńrą określa Prok.: A jak ceniano wy"l3picnia w pra.; 
""karzC'nla rzynnw. O,k: (pC' rllllŻ57yrn mItnemu) Tak. jłtko "h]dowo-SaJHlcyin~.". Kowillski aUla \'iil sie PSL.. np, w .• Piaście". 

"Zdaj" 50111e . ,prawę, że m'11a dzifjłal!1o~:ć w PlO}.,: Od k0ql" \',.)szła rlyrektywa POS;llq i-! ualf'j ~io&unek do poszczcgólnyc? partii, przy Osk: Jako pewną taktykę dla zachowania 
fcY

1t!fl1 \VJ jJrzyniosl" !'7h O<l1; pllil~t'Vll w " .. ~nia :"1" ..- pr"p~qandzip ~\' iarlomym fałszem rzym za:nacza, iż dawał poleceme prop~go,~a pozor'\w. 
4;"ldex:>zym okre~je. odhudowv - m'poczY, i prO\""J..:'lf'ją2 nia wspołpracv z PSL I WRN. OdpOWlcd.1Ie. Prok: Jaką sumą dysponował oskarżony 
11B (l~"ar.~"ny, ~ rN'Z\n~ opowia'da o swojei . d . , dyrektvwy rozpowszechnial w terenie na "od dla s"'''J' sl'~tk'i? ~ . Oskl1ri.nny "nh rhce" na t0 "dpowIe zlec. . J , ,,_ ~ 
dzlalalnoś('j, ZE' :"1 litlkowskim zetknął go Kol k' lifawach" przed ref.erendulll.. Wić'lki . nacisk O"k,', V\T cI'ągu S mi'e<. \'"c-..., lJn 35-40 t"s zł. 'Ni?stępno pytrmiil pro 'l\riltora zWiązane są ~., '< I ~ I Si-zl1łkowski polló'ctł Ko~~'alskiemu. "obserwn- . .. WIN kładł na WRN, w kierunku opanowama przsz 

z zasarJćlmi t. zw. W} lycznych inSPIraCji S dł' d, al t sprav.'" szereg qr." prasy h.raiowej oraz \ yda''''oni p pi<md na I • 1 ' . l' nią ornanizacj'j PPS, na rozbicie jedfln~ci • ą za ~cza jeszcze J ~ ~" . 
,."torych [lllnkt a) J11nwi: n~plrlC]~ na ezy prze :J ... k t dot ąc\'ch p ac" osI' arzon(i-NO l"mo1h~ pol i tvctno'~ Jolc':zne. :, ilrtii robotniczych, Oskarion" wiprlt'iilJ o ist'O llmen O\~, :'cz r,. .., 
Prowa(17,aĆ' łlTze7 clnstilrCwTlie Jel l.e~ro rodzaju d ś d zą~ych o tym zo zakres Od j!esicni 1945 ~ oskarżonv prll?jmuje Ide ni€niu t. zw, m?,7.ów za\l[61 ia . w PSL i WRN. I, :v, wywla Zle, .. wla .c \. .... '_~"" 
miltprialów, klAn'ch ona. jako Jilwna, - nie był szeJszy ill1l7."11 3 PO'V! 'Iy l'owoir iwo si"lki wywiadowczej ""!N na te!'€ po 7il "JnfOrr'liltnrsm'. Kowalski hvł auloJ'pm l j"qo pracy, .. , '. ..., .. '" 

nie 01kt~~la, r-.!'echowa i CI rzancwa. możn d~Si.-l{·, . . .. , . szerequ ulot",k rio akcji "O". I IN }Jew!le,/ ChWIli pwkuralor podal e o!<kar-
W ~tyrZ1'liu l!146' r. oskarzol1" został prze- Oskar;;nn' I FrrJZI, ze me hył doklddme '. . 1 '-~, I', \ I ŻCIl':!1lU ,Mein Kampf" HiUera z prośh o 

Prok.: A {praz OSk"ll7."ny widzi wspołpracę archIwum oskalzonego v y "az, 1/1 {cJon .. !U. . I' l 
'kazany przez Sve władze or!Janizacyjne osk, za:lna.10mlnnv 7P wSP"ornn ian v111i -vvtyc.znYrni.

j 
Pr?k.: Jakl~m\~. celowI, ~.,';I ... '~ , 'l'l~al e~lOn_~. ~ lIt/. 11 hl~CZe,llie ua glos pewnego IIi'" U. 

Lanqnerowi do pnInocy W propa9andzie VlIN, ., ,..' . sz M O i U B Oskarzony tłumaczy, Następme pro ,uraor 
Punkc JlI, jaką objał oskarżony było redago- podzJemla z 'Dl ,"ktOl"'ffil odłamamI legalnej Y ., .. , .. . '.... t '., "tlen fagmentów Informatora", 
wanie, wydawanego przez \'1'1. "Informatora". prasy

k
· T k Osk,: D

h
la ,ro.zSYg~la llstow dywersyjnyrh ~~ó17 ~~dł I~o sar:o brzmienie. " 

Treść pollt ewą swej pracy osk. Kowalski Of; -.: iJ -. W ramac a .... CJl" '. 
Dalsze p-y·tilnia prokuralora dotyczą wille, Prok.: Od kogo oskarżony olr7.\'f'\"ł ::..1 a , " riał ,a tym przi)słucha.nie oskarzonego Kowal. charakt", .. 'zuje naslt;'pująr::o: stmvii:\iśmy na d ł 

zionego w arc!liwum oskarżonego ,.Przeglądu pt. .,Ocena prlożenla wewnętrzn°'jo '. skirqo zo.stalo zamknięte, a są oq asza przer rOl.hicil' blokll demokratycznego, w C'praciu o . O k D 'ł' L '\'.',~ d d tq o 
PSL, ktiire dunli.3rny zau <mirm. Slilr"liśmy prasowego", któngo jeden z artykułow grozi s.: OSlBICZY mI !f o an:n.:~_~ o ma nas, pne~ 

_L+ swe. " •. ~ 
'i~ Zd w!'zelk" cenę, abv partia ta nie we-
57ła d! bloku. Zmietzali"my do podkopania w 
opi;JiJ publjc~ll.e I obozu PK\\'N, a przode 
Wsz\'slkim przeciwstawialiśmy się PPR. 

\:Voiosna 1946 r. IV związku z okresem refe
rendum, rozpoczęliśmy akcję ,,0". ,V tym też 
okresie świarlomie zaslosowałem - przyznaje 
oskarżony - pierwszy raz metody prowoka
cji, polegaiącej 1\'1 ro~szerzanhi wokM atako~ 
wanVcll osob, nieprawdziwych 1'. iadomości. 

ash;pnie oskarżony odpowiada na pytania 
prol'ura ora. 

PlPł' Dla j;:kich celów s 1!~yl "Inf()rm,łlor" 

0" '.: V "In ormal'Jrze" znajctnWdły się ma 
i ETlałv dla siatki lFopag61,dowei. 

Prok.: A po co prowildzony bvł w "In for
mai :>rze" dział spra v WOJskowych? 

Osk.: Dla omówil'nia Jlilnujących w wojsku 
na,lrojó\',- i podnnia informacji, dol yczących 
~hłarlll kpdr ofic'PTs' irh. 

P[0kurillor odczytuje fraC/ment z ,,Informa
I'Jra" o tym, 7.(' m.ają rZekOll1fJ być wprowa· 
rllOJ'l" ,,1'0 e1 ozy". 

Prok.: Czv zamieszczanie tE'qo rodzaju wia, 
dO!llosci nic jest sianiem zamętu w kraju. 

Oek.: Tak. 

Polityka zagraniczna B vina doprowadziła dp cięż iego ryz Sil logUi 
lv10SKV/A p" r. "Pc?,.\\da" poświęca ten znaj,duje pot\Vierdze~ie :\' tym, ~c I niezado\voleni z planów al1,ler\ka~~ki~I:, 

artyl<uł rokowaniom. które tOCZq się sekretanat stanu pP.y\\lqzule znaczl1lc dotyczących Ruhry. W rzerzyWistos I 
obecnie \'\' Lond~ nie, Wa::zyngtonie i Pa wi~kszą wagę ąo rckowań anglo~amery j~dnak, plany te zostały przez nich da
n żu \V spraw'le Za~łębia Rllhry j planu ~ańskich w spraw'e Ruhry aniżeli do I wno już zaakceptowane,-
Mar~halla. Om3\\ iajćlc przf'bipg konfę- wyn!kó~ I<onferenc.ji parys iej", I l'~orono\'a,niem całet t:anzakc.ji ~~ 
rcncji paryskiej. autor artykułu znany NIe ]e::t prz~ parlklem - oswladcza zdanIem publlcysty radZl(;cklcQo - ma
publicysta Marinin stwierdza, że nawet lvlarinin że rokowania waszyngtol']<;jde ją hyć rokowania mięnzy j nglia. Fran. 
inicjatorzy tej konferencji, nie mówiac zbiegły się z momentem najwyzsZ('go cją i \meryką w Lond\'nie, gdzie Anglo 
już o jej szeregowych uczestpikach od- nasilenia kryzysu Anglii. Jest to najbar sasi zamierz:łją Wy \\rzeć presje na 
noszą się do niej wpełnie obojętnie, a dziej odpowiedni moment dla dypJoma- FranCIIZr1W, cc/cm P0!,lc7p nia francu;}-' 
Jlawet z niechęcią. cji dolarowej, bo\\'iem może ona teraz kiej strdy 0\ upat::~ ine.i ze he\3 an~b. 

DążeniE' Stanów Zjecl!lf)czonych qn pa IdYktować \varunl<i "swym biednym kre~ ~rner:d\rl]·]ską. l\1arirtin za-:nacza m. 111. 

nowania nar! Zaglębieni l~l.lhry, jE'st - wnym". 80prfl\\da - pisze ~lItor, -Iz~ "dYp'lomacj~ do arowa" posLa\-\i a '0 

\\Cdlug A\arinina, jedn)m z najhardziej Ir~cerze funta szterlinga dla zmylenia an Ple za ceJ zerwanie przy pomocy s ~'yrh 
ważnych elemcntó\\' tej polityki. Fakt gielskiej opinii puhlicznej udają, iż są ;(~ier:tów uch~ał p.oczdamsl<ich i zastą~ 

Następny fragment głosi, że interwencia za 
Faniczna nie spadnie z nieba i i:e ""IN, li, I 
rząc na siebie, musi stworzvć takie warunki, \ G ł 
aby Anglosasi liczlli się z sytuacją w kraju, Wili O 

Prok.: Na kogo wreszcie WIN liclył: na An ny pade 
---"~. ,,=- pienIe wspolpracy międzynarodowej 

• przez fJ{:gemonię Wall-street. Odpiera
j:)C ilrgulllent ja\obv trudności ekopo
l~ic7.ne \\' j\ngJii i Francji narZUCili)' im 
kIerunek polityki zagrankznej, /llarinin 
dowodzi, że przyczyną kryzysu w tych 
państJwa~h je,~t przede • wszystkim idl 
orlentacp oonfyczną, 

o n w o 
ą!osasów, na PSL, czy na siebie, 

Osk.: Licłyliśmy przede wszystkim na siebie lvlOSYW"\ (PAP) _ pzięki obfitym i uzbecki'ej. Na s~u Ak wiclk'ej poqaźY 
Prok., A teraz? d ' 1" d l . 
Osk.: Teraz, nie my litzyn1Y". a nas liczą. zbiorom jar7.yn ZSRR, rynki moskiew~ ce~y spa ~J~ g-wa Lowme, 050wn'e z 
Nie brilk oczywiście fraqn1enlu o tym, że skie Są pełne produktów' ŻVWI1Ościo- dnia na. dZ1~n .• W ciągu ost~~nich dni 

. 'Wiadomo~ci l) terrorze wvborczym reak.cii :;ą . , cena zlcmnlako\y uległa znlzce o 50 
tendenc JnI~ rozdm'uchi\'-fł~.~ i że oqdziały le-I Wydl. Przy\\ .. ozon~ Są one ,nie- tylko z I procent. Cena mię_a spadla ostatqio od 
§Ue stano;vlą ,,5~m?obronę . "Iobwodu mosbewsKlcgo, ale I z dalszych 3, p qO 40 proc, Mleko taniało o 20-00 

PIOl(' Czy o<l,arzony słyszał kto posługi I \. bl'l . . l" Ul ' k ' t· 2'" I 
wał ~i~ termin~m "Samoobrona:'? O ,() 1C repu .-11 1f;l ł rOh"YJs qebl'I'\z \r~l~y" ~ I proc~, mą -o a zyma o 0 proc, mą (a 

Osk.: Słyszałem. BallcZ}k, nawet z Oq 'f'g,~'''' repu l { grllZms.KleJ pszenna o 4 proc. 
tm::S'l!7!llEi:nmll-I!fIII!II!=~~II!!l!I-III1II!~~I!JI~-lIIIi!"" ___ .,.1:1 _Et at _ 8'..... WE te 
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- Żle (r3filiśnw 
!a d<1lcko za';;·z]iśmy. 

- Cóż dalej? 

szepllil,ł Deus. 

- Czy Wy śpie,szycie naprawdę? 
ile t8k - \rzeba ryzykować! 

-I P!'zcl) rI1 ę!i .. na .czworaka·~h .przez sz.o-. 
~ę l przytaIlI SIę w traWle Po dru~lCl 
stronie (jrogi, Vrzcd nimi mi1jaczy!y syl 

O "etki dział artyferyjskich. QUIell całym 
ciałem wyczlrwal wi\g,oć gliniastej zi/:!-

- CZY pan iesL golów z:nyzykować? 
z lekką ironia zaPJ tał N1traleksis 

('llP]]a. 

- Rozumie sir! Co za pytanie! Chodź 
my dah!j - odpowiedział QwclJ. 

- A więc - r:\'zykuicmy - rzekł Ni
tralcbis, zwracając sięd,o Deusit. 

- liorkay! - \,ySzcptał Deus i pokle 
pal A:n5;lika po ramieniu. 

RZllcili ~ię ua ziemie i pełzli .d.alei. 
Zn ido\\ ali si. pa ohvartrm mIeJSCU. 
PeJznClC. Queli ,:ll";\ ;"~y~ stp~ące 1a j(l'CC 
c'!:oł'l1. 11ade lIbc} !':i" ",[oski wartow
nik i Delis podal fi~, gjl;]\' który oZl1ao;ał 
jedno: - zlać się z ziel11 i ,\. Ksir;żrc już 
uka;t"d się na horYzollcie. .. \\'~lrtn\\'l1ii\ 
slw:;ci! za czolg1. wiQc popełzli dak,i. 

i\ ihn]ct .. Z.~I .Inillrqe t rem 1:P.I1\':::\1' si" 
nartŻ·.LI, cZUJllIe llad~!lIchuJac l\!'ol:)\\, 
y'artownika. 

n]1 ... 

- Czekajcie - powiedział Deu;; Ni
tl'aleksisowi. - 1JójdęJ na zwiady, 
. Poperzł na brzuchu naprzód. zwinny 

jak jaszczurka. Nitraleksis ruchem r~ki 
zatrzymał Quella. który chciał ruszyć w 
ślad za wieśniakiem. 

- Czekaj pan. Deus zaraz wróci -
rzekł Nitraleksis. ' 

- Co sie stało? 
- Nic. Po -prosta zbytuio zagalopowa-

tL'my się· Jednak, ci ""losi - to strasz
ne śpiochY. pra\\'da? 

- Cis'zej !'" Pan ich może obudzi.ć, i 
wtedy możemy zasna.'ć my, ale '~uż na 
dłu?:o. 

- Nieźle, d'zieknie. Ale l!;dzie, do dias
ka, llodziat się ten Deus? 

- Zaraz wród - powiedział Nitra
leksis. - Udalo mi si zabrać u ni go 
naboje. Mam je przy sobie. 

- fi.orkay! - Odezwał si~ nagle ;rłos 
wieśniaka. - Chodźmy, lnglizi - u,:ró 
ćił sic do Qllella po grecku. 

Pełzli wciąż dalei i dakj. Sł3'cltaó by
lo 'coraz silnidszą kanonad/'. 

Trudno b~'ło sie z,orienlow<lĆ. ~cilz'e 
właściwie strzelajlR. W kć1żdym bądź ra
zie strzelano gdzie,$ \li popii·żu. ! la,gle 
Quell zobaczy l. ja.k obok nich W) bu,chi 
pocisk, 

--: To napeWIlO wa·'z -,rzekt do 'tra-
lekslsa. . 

- Tak, to g-recki. Spój:rz pan co sit'} 
dzie.ie. 

Strzehno wzdl11Ź "70SJ-. JCQnak 0u,el1 
nie m6~ł zroz,nmi.o;ć celu tej strzelaniny 
Szosa była plIsta. ag!c rozległ ic prze
raźliwy świst i poci.{ wyb'ucllł ])ra\\'ie 
koło nich. Oszol6mie-ni przYPRdli do zie
mi. 

- Jesteśmy na -pIaCH walki. - za'uwa-
żYł Quell. ł • • 

Rozległ się głl'c1w \Yarkot. 
- Włosi! To ich el/iała! - szepnął Ni 

traleks1s, - Chodźmy dalej, 
Prędko pobiegli naprzód, kierując się 

w s'tronę lasn, który znajdował si,,! \,' od~ 
łegłości 300 - 400 metrów. Co chwilę 
musieli pa,dać na zie'inie, gd\i dookoła 
pa'claly :Pociski. Wtem odez.wa y się f'C' 
ri,e CKM-u... Strzelano W~1)'aillie \V Ich 
klerunku. 

- Wzięli nas na muszkI;! Zauwa.J;yJ1 
nas! 

"Ten, kiÓ uczynił z dola ra wszechwia 
dlH.:gO gospodarza w swym domu
stwl~:d7a publicysta raqziecki - musi 
pła~lc procenty w postaci qezorganiza
eJl l chaosu w swej ~osp'oqarce, 

- Tam Sa ~11Ż- Grecy; - J litnl.lek''is 
\\'''l\clzal !Ia. bIałe obłoczk.i \\ \ blJ:::hCljąr 
c;,',,1t 'PocIskow. - NiewIR,l'pmvie, tam -.:... 
Grecv! 

Pr7.esbki\\'aji z kamienia na kamień 
j);~ dali na z,jcmię. podnosili się i znó\V bl~ 
gIl. 

Strzelanina b~-ła il1ten~J \\'na. Nie zwra 
cal! Prawie na nią uwagi. 
~ .lIi Ź. nie daleko - r;::eki Deus THI'8.

leks);~owl. - TrrełJa SPl1~cic siet do doli. 
n~:, r~m są Gl'ec)-, PrawdOPOdObnie co. 
fają fPę. 

- ,Chodźmy lepiej górą - zalll'opono-
wał j\'jtraleksis, -, 

- Nic, hi{'~njiI11Y n<lprzńd. j 1o. górze 
nas b two 11 10 g:l.1, zauwili.rć, 
.- Ale iilk b,'dzie bliżej 

Nltr<lleksis. powiedział 

- Nic, tylko naprzód! 
.,Znów .odc~:\·ały S!ę C -~v~-J', Qllel1 zo

b .:1' l. .z~ Iltr<llek~ts skJcrował się W 
go:<;, BIegł teraz po otwatt:rm polu. 

- KłaM sjp. - krZ\ lmR,~ A n R'ii k. . 
Ale 'Jj'traJek:i:" blc\!;ł dnlei. KlII!:' pnrla. 

łJ- c!).r;'l l?:C~CIC~ i na;rle iiralek~is (511-

- !iOl'kay, Inglizi, hOl'kay - szelJtał 
:Wc.;ąz Deus.. 

- Jak wrn z 'Pańsl<ą h\oa rz!ą'. Tn"'!izi? 
Ouell szczerze SIę zdziwi!, Doty'::hczas 

Nl trale \\.sis ani razu nfe zapyta gO {) ra" 
n)" na twal:ZY. "PewnIe dlatego, ze i on. 
i ja, je",tesmy w t kich tarąpahch" -
pomyślał Anglik. 

aorzód! -
biegli có tchu! 

11~1 ,l l.la ZJClnle, , !leli zrozumiał,. że zo 
",:Ił trdr'~Il". • cps 1ll02no s.ztllrc;hnał go 
\\ plecy l 1)ol'I('~ł chlci. Tael głową Ś' 'i
st~ly ~1I1e. '\Ie Qucll lIie Z\\'i'u:at na ni:h 
Wlęcel Il\Y8!:i i hieg-ł, ile starczy -o sil, w, 
kICI'II'l1kll b~". SzczI"śliwi>e clolJornl1{ d(}ce~ 
lu. DCLT'> hii przHuił się za l\łJ'n:l b,mi~
ni. 0llc1l poir71t 11a d] o~c. kt lr;'! <itJpie
ro \,;0 przebył. >li tral,' k:"s lehł nif>r u.:: ho· 
mo D1 tlwkr°j tr.1\'"je. Anglik zroz!'miał 

krzyknął Q leLl. -: Fo~, że grecki lotnik nie 7.;'i"e. 
(D, e. n.l 
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Włókniarze łodzi przyjmują wezwanie górników 
" 0t';d~:~ ~!PwÓ~Z~!~1 ~~~~~ea ~~~ O~i~~a !O!~~OW~' !~~!,~C~eb~~· ,,!!~~~~eS~~~e~!~ni. plo l, 
t' u ':: a orynsklego toczyly SIę głow- ich nie będziemy". n ~ prodUkcyjnego i jego przekroczenie pdwln. 

Il e woko_ pla~u, produkcyjnego zakładów. - Górnicy już zameldowali rzqdow!, że no stać się punktem honoru wszystkich roboto, 
Tow, TlmoheJew (PPS) wygłosB krótki i wykonali plan - przy;-omina tow, Stas:alc nik ów, a przede wszystIm zaś pepesowców 

~zec~ow(Yp;:ferat o sy~~acji poJYtycz~ej. tow (PPR)""': I nas wzywają do współzawodnIctwa, i peperowców," I 
ary_a .) o sytuacJI, gospod~r~zeJ . " Jesteśmy tacy sami jOk oni i musimy ich -l0- "Zebrani wzywają wszystkich ocIqgajq
. ;)rskusJę rozpoc~a! J na~ał Jej własclwy gon!ć - zrobimy to, łącząc wysiłki towarzy- cycł, sIę członków obu partii do podnle3'enic! 

bIeg, dyrektor, adm11lIstlOcy!no-handlowy :c(· szy z PPS l PPR. Nie poddawajmy się wrogim dyscypliny partyjnej i dyscypliny pracy ?:e
kładow tow, Wltter (PPS), Mowca przypommai podSZeptom. Demaskujmy tych, którzy rozp;,,- broni 3twierdzaJ'ą: każdy wróg J'sdnolilecjo 
zeb"any . PZPW N 1 - . ł b! ł - ' , . " . - -. m, ze '. r "~1~ y w u ,:g ym wszeccmaJą szkodliwe plotkI reakcyjne, My frontu jest wrogiem ludu pracujqcego j Po!-
IO:U pIerwsze ml:Jsce w ~YSClgU pracy I zdo- plan wykon.omy" bo to leży w naszym Włos-I ski Demokratycznej." 
by ły sztandar j')"zechodn,. Ta sama zaloga nym mteresle w l1lteresie przyszłych p-oko!eń", B, Beat~s 
'VI.' pierwszych mIesiącach tego roku nie wyl:::o' 
nała planu, 

- Należy się zabrać do roboty - mówi 
ław Witter i we wspólnym jednolitofrontowym 
marszu zdobyć spowrotem utraconą pozycję. 

- Dzisiaj, kiedy nas pepesowców i pepeICIw- U m o w a o 
u jed 
wspÓłpracy .m~ędzy zw 

Eieklowne pokazy zostały urzqdzone z okazji 
święta marynarki radzieckiej IV Sewastopolu -

M a o M T U R-8m ców mało co dziel) a niemal wszystko laczy 
- mOżemy sobie spOkojnie pogadać o zaga· 
dnIeniach najważnieiszyc'h dla kraju, a więc 

na1waŻ"niejszych dla obu partii. Sprawa tą 

jest realizacja trzyletnisgo planu. Plon wyko· 
nomy, jeśli w kcrżdym zakątku kroju zrozu
miemy jego praktyczne znaczenie J wykonamy 
go ściśle na każdym odcinku. Jeśli ktoś z nas 
partyjniaków. o sobiście powoduje niewykol!i\
nie planu, to taki towarzysz nleśwlcdomie s:r:
WIO siebie w szeregu wrogów PolskI Ludowej 

Nie jest dla nikogo tajemnicą, że przez I nizacją Młoe/zieży TUR i Zwi'lzkiem Walki wiem umowy " Organizacja Młodzieży TUR ! 

dłuzszy okres czasu istniała duża dyspropor- lv1łoc/yC'h. Związek Walki Młodych stwierdzają, że ni 
CJa między wspólpracą naszej Partii z bratnią Umowa ta zostanie zatwie.rdzona przez Ra- niej sza umowa o wspólpracy nie ;est posu 
Polską Partią Socjalistyczną a współpra·cą dę Naczelną OM TUR. która będzie obrado- nięciem koniunkturalnym, ale krokiem na 
ZWiązku Vl1alki Mlodych z Organizacją Mło- wać w dniach 3 - 4 wrze,śnia br. i przez 0- przód ku scalenill obli naszych organizacl 
dZ-ie,ży TUR - ~IY,sPIOporcja na niekorzyść or- hrilrlniące w tym samym czasie Plenum Za- m/oclzIeżu',vych", 
gamzacJi młodzi€zowych, ., rządu Głównego ZWM, W dniu 4. września Prz'~dstawiciele obu bratnich organizacj' 

- W tych dniach - mówi! dalej :ow, W:t
rer - podpisano umowę o współzawodnictwo 
między włókniarzami i górnikamI. Praca gór
n!ka jest n~emniej ciężka. a może jeszcze dąż
sza od pracy tkacza czy przędzalnika, Mimo 
to górnIcy plan produkcji przekroczyli, a my 
nie wykonalIśmy go, Musimy dogonić górni
ków, musimy nasz plan wykonać, 20 tysięcy 
metrów, których zabrakło nom w m!esiqcu lip
cu możemy odrobić t to bardzo łatwo, Wv
starczy, gdy naprawdę będziemy pracowalI 
osiem godzin - ściśle osiem godzin, Powiedz
my sobie otwarcie, że tego dotychczas nie 
czyntJiśmy, Nie wolno bałamucić podczas pro.)
cy, odchodzić od warsztatów przed zakończę-

Był to stim I~ienormalny, w, dużym stopniu od:1e.,dZif' się wspólne zebrani~ Rady Nacze}-I sl V,-:'",r,uzili . w mo.,mencic podpisl':van~a umo' 
sztuczny, WIlln'1 przeclez byc odwroLTJie -- nPj OM TU~ I Zarządu Głownego ,ZVVl\1. wy, IZ waznvm jest wykonywanie me tylko 
młodzież winn.a przodować, Na młodzipży nie' Wt€dy zostame ona ogłoszona w caloscl. litery. kcz i ducha zawartej umowy. 
ciąży bowiem "brzemię tradvr:ji", Trudno było Umowa . o współp;acy ~iędzv OM TUR Tak wiec umowa , podpisana w dniu 20 
by nazwać 16 - 20-1etnich zet'Nuemowrów ZWM głOS I mlęm:y mnyml: sierpnia, iest wielkim krokiem naprzód w zbJi 
"sta-ymi sek-:i?oJ'Zami" , Podobnie nie mo:i:n'\by "Masy młodzieży, coraz szerzej, I\łącza- żeniu ohu brainich organizacji młodzieżowych, 
narzwać 16 - 20-lptnich omtuwwców - "s·ta- jqce się do budownictwa Polski Ludowej, jest czynnikiem niweluiacym rozbieżno~ci 
rymi wuerenowrami", l nie zC/wsze wiclzll jednak jasno droąę i cel między OM TUR i ZWM.' Umowa ta likwidu· 

Gdy dodamy do t"go, że OM TUR był teqo IJIldownictwa. Organizacja młodzieży je istniejącą ?d dłuższego' cz~su ~no,malię w 
przed wojną jerlnolitofroJltowy, że na czela i TUR i Związek Walki Młodych stwierdza;q, stosuTJkach :nlędzy tymI ?TgalJllzaCJaml. . 
jego stał wetdy Sti1.nisław Dubois. któreqo że pocl~tawowym wspólnym zadaniem obu Podplsame umowy Jest. ukoron~"i~n'em 
pamięć czcimy _ wtedy jeszcze bardziPj u- nar,zych orpanizacji iest llkazonie całej mło t~waJacym od IIs,topada ub, rok~, wyslłKOW w 
wypukli się, jak nienormalne był 5t.un_ i, dzieży polskiej tej drogi i t~go celu, jest kleruJlk~1 zawarcia umowy, Ś"~lad~~y ono, o 
ja,k niedostateczna była współpraca między wychowanie noweqo człowieKa - patrioty przełom Ie dokonanym "W Orga.nJz~(, II Młoc1z!e' 
Związk:em Walk,i Młodych i Orgal1i'Z:J.(:ją Mlo- nowej Ojczyzny, ofiarnego w waJce, wy- zy TUR. ŚWla.ctc~y on~ o WI~I~ICh pI1l~m~a· 
dzieży TUR. - Irwolego w pracy, ideowego i lIspołecznia- nach w nastro]acn całe I młodzlezy. Jest SW1!!' 

11eqo", dectwem przezwyci ężenia pe'lTJ1ych sekciar· 
Dla porówniiJnia mileiy zaznaczyć, że dale- VI' clalizym ciągu umowa stwierdza: skich nastrojów w szeregach Związku \i\lalkl 

ko lepszy klimat współpra:v wvlworzvł się h Z ' 
I ,,/)10 tlTzeczywistnienia tego poclstawo- Młodve, Qwarcie umowy rozszerzy zasIęg 

między Związ.k:iem Walki Młodych i Związ- Wf"go zadania obie organizacje lIznaja za ko- ideologicznego i politycznego oddziaływania 
kiem Młodzież" '\Nie.l'skiei "Wici", zwłasz,:za I" b 'h ł d ' . niem zmiany, ' nierzne zacieśnienie współpracy j solie ar- obu par/lI ro otmczyc na masy m o ziezy , 

Vl1 zwiqzku ze współzawodnictwem z gór· po kwi8tniowym zjeżCtzie ZMWRP "Wici" , llllści dzioJnniCl we wszystkich podejmolVa- wzmocni siłę i wpływy obli organizacji mlo-
nikami codzień będą ogłaszane wynikI pro- Ten nieza.dilwalaiący r.tiln tTwał do Krajo- nych przez siebie pracacll. $cis/e I~-.wól- dzidowych, 

f k wego Zia7dll OM TUR, który odbył się w rrzinlanif' obu nCl8zych olganiZClcJ'i przyczyni Na z3.koIlczenie pragnę stwierdzić, że nie-
dukcl·t kai1dej fabryki. Niechaj nosza abry o d' I 22 h R mac 1 - 25 C'Zen"ca br, i do uc wiI'ł a- siC; cło o~tateczneqo usunieci(f wply\\ów tknięt.ym dotqd odcinkiem współpracy jest te-
be.dzie nadal pierwszrT tak jak w zeszłym re- d N I' "PS l t' -l d t . k ci 'l' "V 1 ' , 'l .... Y acze neJ r " c ore wzmOCni y wy R' me w"teczniclwo i wstecznych iclro logii na 111/0- ren <l a emlc o. v vc aJe się, ze na wyzszyc 1 

ku," jednolity front klilsy roholniczej. stały się bo- dziej;, wplynie decydujqco no zwic;kszeni(' lIccdni rh, nrlzif' wpływy obu partii robotni-
"Polowa wszystkich, zatrudnionych w na- daj ncljważniejszym czynnikiem wpływa iąc vm w/(łuclu młoc/ego pokolenill w budowanie czych wśród mJoclzipi.y ą stosunkowo na i, 

szych zakładach to członkowie PPR i PPS na stosunki między organizacjami młodzi eżo- ł Po/ski bez wyzysku cz/ol\iielw przez czło- słabszp, szczruólnie potrzebnaiest ści~la 
ZWM i TUR - stwierdza tow. Malkowskt, czlo- wyroi. wielw" , w,pólprara i jedność działania Zwiqzku Nie-
nek PPS, - Możemy z łatwościq swym przy- VV ostalnich tygodnidch odbyły się w almo- 7 punktów umowy zawiere konkretne po- zale;;lll?j Młodzieży ,<;oc ialistycznej i AkClde-
kładem pocio;gnqć do pracy całą załogę. sferze szczerości i wzajemnego zrozumif'nic!, st, nowie'liil o formi1.ch realizacji ścisłej Vlspół mickiego Związhu Walki Młodych "Ż,'cie". 
Szkqdnikom powinniśmy wypowiedzieć zde- trzy spotkania przedstawicieli Komitetu Cen- procy między tymi org:wizacjami młodzieżo- Aleksander KOI"alski 
cynowaną walkę w naszej fabryce. Wykona· tralnego OM, TUR z nowym przewodn,lczącym wymi. Plzewodniczący ZalIz, Gl. ZWM. 
nie planu trzyletniego _ to nie tylko nakaz - 10w,' LUCjanem M~tyką na c::ele I przed- Należy podkreślić, iż umowa zawarta w 

• " stawIcielI Zarzadu Glownego 7.1Ą M, Na trze- dniu 20 sie,rpnia b1'. między OM TUR i Z\"lM 
rzq~~. D.la nas l est to rowntez. nakaQ; .na~z~ch I cim z tych spotka!'1 - w środę 20 sierpnia bL, jest umową o współpracy dwu niezależnych 
?artll, ,NIe będZiemy t?lerowah. ~rzecl.wUlkow w przeddzień piątej rocznicy f,mi~xci Stanisla- i równorzędnych organizacji. Jednakże umo
Jednolitego frontu, Idorzy bruzdzq me ty!ko wa Dubois _ przewodniczący obu organizacji wa ta wytycza jednocześnie - zgodnie z u
przeciw partii, ałe r państwu, To nie socjaJiś- podpisali KC OM TUR i ZG ZWJ'1 uzgodnio- mową między PPR i PPS - perspektywę zjed
ci, lecz ukryci PSL-owcy, w naszych szeTe- ny tekst umowy o współpracy między Orga- nocze.nia obu organiza.cji. W zakollczeniu bo
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Zjednoczenie Rnergetyczne 
O kręgu ł"ódzkiego 

Łódź, ut Daszyńskiego 58 

Obrono ludzi proc.., przed H'flZg§i~!~ 

Wykaz maksymalnych marż zarobko ye 
zatrudni 

3 wvkwałif!ko~!!(mvch kS'tfgowych II 

oraz maszynistkę. 
'Warunki do omówienia. I 

Zgłoszenia przyjmuje Wydz, Per
sonAlny p. 79 II p. wSlystk~ch 3-ch sektorów gosoodarclych Możliwości pełnego 

Ministersbwo Przemysłu i Handlu opubli-' wych sektorów handlowych, Widać z powyż- r lony jest w grupie artykułów luksusowych, 
kowało wykaz maksymalnych marż zarobko- szego, że ministerstwo zainteresowane jes.t je-, tych, których przeciętny człowiek pracy na 

:.------
KOMUNIKAT 

wych dla towarów niewytwa,rzanych przez dynie w unormowaniu stosunków handlowyc!l, ogół nie używa. 
przedsiębiorstwa państw'Owe, lub będące pod zainteresowane jest w zlikwidowa.niu zarob- Powyższe wysokości zysku brutto weszły Zarząd Oddziiiłu J ZwiąZk'IJ Zawodoweg 
tarządem pańsbwowym, ków spekulacyjnych, dając równocześnie kup- w życie z dniem 20 sierpnia 194'7 rolw. \i\lłókiennirzego zwołuje plenarne posiedzenie 

Jak wiadomo, poprzednio zostały już ogło- com pelne możliwości normalnej, zdrowej lwl- Wykaz ten jest jeszcze jednym środkiem wszystkich Rad Zakładowych Przemysłu Włó-
szone ceny maksymalne 'na artykuły przemy- kulacji i zysku , prav/ldłowego podziału dochodu społecznego, kienniczeglJ kt0re ' odbędzie się w dniu 30 
słowe produkcji państwowej. Zgodnie z ust:l- Przy przeglądaniu spisu towarów i usta-Io- Usio'hją: maksymalną marżę zarobkową dl ·) ~r sierpni iI 1941 r punktualnie o godz. 12-ej w 
wą o zwalczaniu nadmiernych zysków oba nych marż zarobkowych od razu ucłerza duża lykulów pierwszej potrzeby, Rząd nasz bie- CentralnyD'1 Robotniczym Domu Kultury - ul 
wykazy obejmują całokształt naszej produkCji rozpiętość maksymalnie dozwolonego procentu rze w obronę świat pracy przed wyzyskiem Piotrkowska 243. 'l następującym porządki ew 
- pierwszy w sektorze państwowym, a dru- zyslw między poszczególnymi grupilmi art y- Dziełem klasy robotniczej, dziełem wszyst- obrad: 
gi w sektorze spółdzielczym i prywatnym, kulów, Po C!>kładnym zapoznaniu się z wy- kich ludzi pracy będzie przypilnowanie, aby 1) Sprawa wyścigu pracy między przemysłem 

Zasadniczą cechą, odróżniającą obecny wy kazem, staje się rzeczą jasną, że m,jniżsZ1 marże ustalone w wykazie były przestrzegane, włókienniczym, 11 górniczym. 
kaz od poprzedniego, jest nie ustalanie cen marża ustalona została dla artykulów pierw- Z drugiej strony wyJcaz ten rozwieje chy- Obecność wszystktr h obowiązkowa pod rygo-
maksymalnych, a określenie jedynie najwyż- szej potrzeby, dla towarów, które są ffi3.20WO ba osl.:!tnie wątpliwości tych, którzy wierzyli rem orgiinizacyjnyrn 
szej dopuszczalnej marży zarobkowej zarów- używane przez wszystkich, natomi3.3t naj wyż- róznego rodzaju szept3.nej p.ropagandzie ::> Zarząd Oddziału I 
no w hurcie, jak i w detalu dla niepaństwo· szy dopuszczalny procentowo zarobek dozwo- '"zwalczaniu inicjatywy prywatnej", "gnęhic- Zw. Zaw Rob , i Prac. Przem. Włó!{: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~ niu kupiectw~' itd." w Łodzi 
f..,zqtelnicy piJzą Wykaz maksymalnych marż zarobkowyr.h fł~a~MIiil&:!2'lI~i!l.IBł!fłi~~RI'Ili!I!l;1~MR:lla •• E!lIIlilfi!r , . 
Wartosc Ziem Odzusllanuch 

świadczy o tym, że uczciwy kupiec może w 
Polsce spo"ko jnie handlować i uczciwie zam
biać, 

W ten sposób opuulikowany wykaz mdrż 
Ostrzeżenie 

Podróżując po Dolnym Sląsku doszedłem Pragnę przepro~adzić maleńkie porównanie zarobkowych, normując stosunki w dziedzinie Ostrzega Się przed kupnem maszyny do l, 
:lo przekonania, iż w dobie dzisiejszej jeszcze pomiędzy życiem wiejskim a miejskim na handlu, ma również poważny wyd~więk pol~- czenia na 4 działilnia marki "Facit" Nr 11660 
Ilie wszyscy obywatele, zamieszkujący Ziemie Ziemiach Odzyskanych i mogę śmiało stwier- tyczny, dokumentując jeszcze raz dążenie Rzą skradzionej IV Iiurtowni Nr 1 Centrali Tekstyl 

du do dania pełnej możliwości rozwoju wszy' 
Z:achodnie, zdają sobie jasno sprawę z tego, dzić, iż chłopi doskonale zrozumieli, jaką ro- slldm seldorom gospodarczym, a więc i zclro- nej , Łódź ul Pioltlwwska 80 w dn. 21-22-
jaką wartość mają Ziemie Odzyskane dla Pań łę mają odegrać na Ziemiach Odzyskanych wej inicjatywie pwwatnej, J. T , 8, 1941 roklJ 
.twa Polskiego. przy odbudowie nowej Polski Demokratycz- 1IIIIIIiI'lllIliI'I"" 'IIII II;lIII" 11111'1111:1/111'11111.'11111111'11111111,11'111 l1li1 1111 .111:,1 1.11 11.1111:11 1j,lIII'l:l'l '1.'1111111111111,1111 '111111,,111 " 

Miałem możność rozmawiać i obserwować nej i sił swych ku temu nie szczędzą. Nato- j'IodeRJ nO!!iz.,ch ortRllIhulów 
pracę polskiego chłopa.osadnika w Karkono- miast ojcowie miast polsJcich na tych obsza- _ ~ ..."". 
szach, w rejonie Mostowice-Bystrzyca. Otóż rach starilj-ą się nieraz zamykać oczy na wie- U d" 
pomimo ciężkich warunków uprawy roli, ni- le ważnych spraw rz G n I a m; 
gdzie nie dało się zauwazyć ugorów lub od- Zacytuję jeden pIzykład typowy i charak-" ~ I!S 
togiem, leżącej ziemi. Z przyjemnością można [erystyczny, Dlaczego Zarząd m, L3gnicy nie W związku z notatką w rubryce "Interpe-, gła zadecydować o wysłaniu chłopca na 1e. 
było obserwować, jak szczyty i zbocza gór do opiekuJ'e SI'ę trOSkliwieJ' monumentalnymi gma I . h C t l cI'" '" k" U ' . - aCJe naszyc zy e n, {OW pt ""yre CJI - c,;,eme sanatorYlne, 
000 m, ponad poziom morza byly pokryte buj charni, które stoJ'ą otworem i swoim wyglą- -bezpleczalni Społecznej VI Łodzi pod uwagę". Mimo, iż pracowr:ik UJ:ezpieczalni dokład, 
nym zbożem, dem nasuwają domniemanie, jakby w mieście zamieszczoną w Nr, z dn, 16 Sierpnia br, na- nie to wVj'aśnił matce chlopce, ta w dalszym 

Przesiedlony chłop, z ChWilą, gdy się zna- -
t ł t ", kIł' 'ł' ,nie było gospodarza? Po drugie, dlaczego tak szeg;:, pIsma Ubezpieczalnia Społeczna w Ło- ciagu domagałc sil' aby J'a załatwiła Ub e"'· az na ej ZIemi, po oc la ją, zrcs Się z mą" _, , '- . '., -
t zaczął budować nowe życie, oprate o zasa- piękne mIasto dosłowni:! t0111e w brudach?, dzi nadsyła nam nastepujqce wyjaśnienie: pieczalnia łódzka, Nie mogąc sobie inaczej 
dy demokratyczne, I ReasumUjąc wszystko musimy przyznać, ze I "Ojciec H-letniego Karola Kolasy jest I p'~-adzić z upartą Interesantką, urzędnik oś-

Część przesiedleńców znalazło sobie pracę tym razem powinna góra brać przykład z do- członkiem Ubezp:eczalni Społecznej w Pabia- wiadczyl, że więcej nie ma jej nic do powie-
w lasach i też są oni zadowoleni ze swe(lo. lu. a nie odwrotniE' nicach i zgodnIe z obowlO'zujqcymf przepi l 'henia" 
lowego życia, 'rof. Wł Kreń sami tylko to Ubezniecza'nia SpOłeczna mo 

tka 



c ię darzył'o północy? 
By to to '(V\" w i '~'odyniam:. \lo' Cze-\ porny :!~ł łobi" Tonik, - Żebyn) t{) mial 

cho'5ło"'adi. We w i mieszkał z UlatnU- dl~ niei1:o klatke,. tóhy było zfl-J1,czk~\\'~ 
eia; l tatusiem, i babcia 1",8i~!'Hr~"czka I wht '~t mieszkanl!!, l!n . ch~e:vka zaJnkn~~ 
Toni,k (Anto~ to po czesku IOnlk), MaiCie ~o me maiła. Jllo f:{) SWltJkl l k~l:Y potu 
"O tu na obrazku, jak je&zc'l.@ by1 maJlit-j ftdll. 1'rz~ha ~'o~,ll1neg{l ?':naLezc. 
ki. Tak ubierała g{) mamnsia w nie- Pl'zyllzadł lomk d{) d·oml1. ~~.lIka 110: 
dziel~, I'Y dl.a ~aj!\czka, . tu "le. a 1j le. Atl! 

klatkI, <l\1J sknytlkl, an' nawet Pl1steJ 
becz!ó. Chodził Z~ swym now;ym " IY
c'howiinkiem ?:a p1l7,ucha po cale~ 7.i.łll:l'O
dzie: P6 ~tód{)lć, Pl) ~umnje. '1aw\:t do 
obórki zajrzał. ale nic odpo" iedl1jeg~ mu 
się nie rtaoat{lczyło. Zaszedł \~1'6SZCle d'o 
K{)rn{)ry, kióra była 7,a -knchnIą. za {) z
klonymi drzwiami. Za chwile wr.ódł do 
kuchni, ale ju'Ż be? zajv,'Czk;l. Sadł do 
wiec?i6rzy, jakhy nigdy nic .i .:In' slo'.,·a 
nie wSPomniał o iiwym wąsatk\!o Po WJ.e
czel'ZlI już dłu,gich ga wed nie był,o, ho 
wdizystkim pilno b:vło spać. 

W~'l'yw my zi mi zazdrosnej 
IV~, la CZArnego sz ścian,V. 

W IIIztollliach, kopalniach o iciany 
Dzwonią żelaza ża~ośnie. 

Ziemię musimy ryc czarną, 
W wiecznym pośpiechu pracy: 
Maszyny wołają ppkarlnu 

.Syren f~brycznych płaczem. 
Rozwożą po morzach . ziemi 
\V wintlach, lewarach, parowcach, 
Wydobyte rękami naszemi 
Węgiel :r; l{atowic, z Sosnowca. 

Światło, co świeci na stole, 
Ciepło dziecinnych pokoi 
Niech wspomni ci, chłopcz , niedolę 
NlIs7.cgo trudu i ~nojll. 

Ukryci w mroku poJ:r.iemi. 
Nir znAmy słońca uśmiechu, 
Wiatru, co zumi llad nlłlńi, 
Traw pllchnącego oddechu. 

Czy słyszyl'iz te dźwiqki. stłumione? 
Pod :riemil!ł, jak żywej krwi tętna. 
Praca cierpliwQ, namiętna 
Uderza, jak "erce lell1ęczone-

,Jak wielu ludzi poniosło 
Ten dłu,i i ciltiki trud, 
Ąiebyś tJ :nógł wyrosnąć 
I pracą płacić swój dług! 

Z nad kl'liążck i podręczników, 
W~nie8 głowę, aby pomyśleć 
O czarnych rękach gÓl'uik6w, 
Które masz kiedyś uścisnąć. 

Anloni Słonim!lkL 

Tonik od razu za nał w tej samej iz
bie, 00 .,maminka' i "tatinek" (tilk czes
kie dzieci nazywa,ia mam u ię i tatusia). 
Babllsia (Antoś nazywał ja .. bibjcka") 
spała w· ciepłej kuchni. By a głęhoka, 
cicha noc. Mie"iacz-ek Z:łp:h:\dał rio okna. 
Stary zega rwybijał kwadran.'e i. Stodzi
ny. F3ah!l~ja długo nie mngla za nuć. Za
czrł1ł liClfYĆ hijace ~nd7,iny i aliczyla 
ich d\"ana~cie. Zaledwie dWl1n~ S[fl· skoń
c7.Yła bić, rOJdegl jp olll( ohok w kOll1i
nie. Jako)' kto l'zl1cit kRmień. A noil'lll1 
dat ~ię słv zeć j(lkj~ gr1lchot, .idkhv Ido I 

worek s/lchych or7.cchńw ciillHd po pO-I 
dlodze to tli, to tam. Rah1\nia prze>::tra- I 

S7.yła "ię na dobre. zaczeła 1{rz ycuć j. 
zhlldzita lallIsia i mall1P. \YS;Zy,>cy tro,le 
zaczt"li tla~łl1c,hiwR Ć. co ID za :aldr.~ ta
iemnicze Slllr<łl1:c j grZecho til nic clolntll
je 7. komory. T,dl1Ś h)'ł 11;dodw.li.ni~.i
"n', tol-eż poszedł zohaczyć, co to ta1.;IP~ 
~{). ale na wszelki wypadek W;::óil! ze so
bą strzelbę. 
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KOGTiANY "PROMYKU"! 

\Vllzedł tafl1'~ do komory - i c6i zo
G.onić ie z psami na poll1, skakać haczył w świetle llIiefliijczka? Oto po 

przez rowy, ryhki łowić w po t{l k1J , podlodze jeździło wielkie sito. T"fllś 
clh'Vytać małe, żólciLl'tl';e kllrczeta, po- pierwl'lzy raz w życill widział, iebv sito 
cało",a~ w główkę - i puścić, to było sam{) wędrowało po podł,odze. Przy trzy
dla Tonika zwyk1a. igraszką· .A.Je. Tonik mał :ie no gil. zapHnł zapałkę i poświecił 
ponrwał "je: i /la trudniejsze sztulo: u~a- . obie. T cóż liobaczył nrzez sialke<? Olo 
ma,ł sie cza~elm z.a wjaca.mi. Nie dla(le.go pod sitem siedział mł{)dziutki z;1jaczek 
pusz;cz;;Ił się w Wgoń za nimi. żeby im i starał się widać wszelkimi siłami \'.\'r
chciał krzywde wyrz,a,dzić, ale ta)<., ,!,>o d:ostać. a że mu się to nie udawało. więc 
111Ó'Żk1 same prCJISi~.y. To ItelŻ Z'dZlW1fOl'e jeidzil z nim po cał'ej komorze z wie!
bardzo. gdy \Vam powiem. 'co się raz kim Slhl1kaniem i zruchotlmiem. 
przydarz lo naszemu Tonik{)wl: oto l!,da- A ska,d ten huk. co tak ba'b l 1nię prz,f-

Jestem uC7.oiem V kli;lsy. Przez cale wa' 
kacje bylem na wsi u cioci. Razem z Arl1tkiem. 
moim "ciotecznym" łowili~my ryby i raz uda
lo !lam 5ię złapać w lesie wiewiórkę. Już nam 
się zaczęła oswajać, ale Kasia pO'lwoliła i'"i 
uripc. Z tymi dziewczynami zawsze jes·t am· 
haras. 

A teraz, drogi .. Promyku", po-wiedz mi, co 
Ty myśli~z o wyŚCi gu tkaczy i gónników? Ta· 
tnś na gło~ nam o t m czytał w niedzielę. Ja 
wyścigi bard~,o lubię, ale myślałem, że to się 
rnhi nA rowerach, albo na nart,ach, albo też 
hie~iE'm na własnych nogach. Tatuś mówi. i:e 
tn hE)dv.ie in~czpj, a ja chcia~bym też byĆ' w 
tllkim samym wyścigu, jak T!\N~. Odpo· 
wjpdz mi więc, jak to zrobić, a tak7,(>. czy 
gazeta będzie chciała o tym n~plsać. 

ło mu sie raz schwytać mal'ogo, nie~ raził? 
()patrznego zala'czka. ~am Tonik zdzi- Ano, to spadł z rz,eszota niewielki ka
wił ie bardzo. ale tet ~rutl1ie ucieszył, mi·eń. którym je Tonik przywalH. ż~by Henryk B. 

że ma prawdziwe~o. żywego załi:l,oCzka mu zajączek nie uciekł. 
wa'satka. \Vsadził ~o 1.::1. nazuchPl, i. moc- Naz~jutrz ~IU\iiał Tonik wvni~ść na 

ODPOWIEDZI REDAKTORA. 
DROGI O/ŁOPCZE! 

no . .obiema. raczkam1 orzytrzymuJac, ma- IPole nJespokoJ11eg'o k)katma. ZanIósł go 
szerawał do domu. Zajączek się krecil. z powrotem tam. gdzie ~o był złapał. 
wiercił. ale nasz Tonik na to nie zwra- I tam, .ną s~'.()bodzie. zajaczk{)wl napew-
cał uwagi. no lepleJ. nlź lt Tonikll \v. komorzt!, 

Bilrdzo ~i ę cieszę, że przyjemnip spędziłe<\ 
wakacje. A dużo nałowiłeś pr.zynajmniej ryb? 
Tę historię 7. wiewiórką, to;u:i chyba prze>
bol~ł~ś, co? Na Kl\~ ę nie gniew/q się za bM· 
dzo, ani na dziewc;z:ynki w o~óle. Ja mam 
bardzo wiele dl,ielnych ł Ih~drych. A te.l'liZ -- Ale gdzie ~o teraz , zamkl1ać? - (Przekł::ld z C:t~iil{iego). 

dome ·zku muchy mały nleb(),aez:akt pllylmtjcle mllie t«kh do 
wallz&go domkul 

- No, ło luż chodź l ty do .,011. będl'lie 
.~~&dł lcs ID wlsśnllJk l %{gubtl wtelk dd1lttt. 

1'!l!Y1ecioła clo dlbana. musler maleńka i py-
t.<::r: / 

- "Domku. domeczku klo VI tobIe mieellkcr? 
Nikt da nls od~l! et. Munka wlecleda: eo

b!e cle dl!balll'1 { zmnlallllcoUt w nIm. MISIJI
kałcr d!łsl\, u!.lAl'IIkcrlu dwa, a tu przy1.cial de 
drbClna kOI!!C'.u. bllYkalqcy, G Ka tllugatltyc:h 
pOdglS\ ch !logach 1 pyta: 

- Domku, e1om.elku klo w łoał mI.IJI
J.!:a? 

- Ja I!!una malu:)Hl. A Ide ty liteI" 
- ru I •• tem blly\l'Cljqc:y komat. 

NOI to cbodi do . tadka, bęc1li lWft\ 
WEll!elsl we dwoJe. 

Mlei!l'ikal1 w:ię~ mobil!: ren;"m w ci2.bont.: 
nn\"I(i malY la 1 b~ykalqc, Kf'Jmar. Ml.es!ltell 
Iłl!lhn\ , ntł sl!kcdl dVll!. ~ lu prIYI!~aku'. do 
d!!lbt!t'Mt obko lIł.l~na 1:8 1I1otymt oC'''f!1S!i ł 
)'y!!'.! lit : 

- Domltu, tj('lIHeeJt\UI ,kto w lobl mi u
~etf 

Jtt mu.!1'! Inalu!dtt, Irf b!lYku!f!fly kOl1lClf. 
A Iy kto leeleś? 

- testem tabka kuząkcz.· 

- No. to r:hodi l ty de Ilal, będllł.& nam nam trochę ciai!iJlo, ale zolo cieplulko I we· 
f.\:HlAm w lI&lel. . 1010. 

M!es!i!kcdi więc lIo&i razem w dzbtUlie: MieukaU więc lIoble w ayscy IClzeM w 
mlułu meduala, kj)mf!t brykający J tabka dzbanL&! mUliła m,ttlullia, lremar bzykajqey. 
kumka. MłelllJttdł d!l.d, ~1 •• lIkcllr dwtl, at iabka 1cumka:, my.&lca gTyliula ł lerJqczek 
lU prsydr."ł:'lłl! d ~.bSltCł '!ft?!llIka. gftyrluJa uarac:zek, maiy nłeborcu:zek. Młeuka:1t d.leń, 
l pyta alę: ml.ukall dwa, l dobrte Im bylo. 

- Domku, dom.Clleu ,klD w tobi. mieel· A lu WQlI do dzban.r.r 'ltis o kudłaty, Jl0cl.-
ker! choell! bllriutko, pochyle Ililko leb ł mru· 

- Jtr ml\lIłer mal~.la, Iti b:!ykająey kOmQl. czy: 
Ja, t«"JrI! kumka, A kk! ty le.t"" - Domku, V clku ,kto wtoble mie 'z. 

- J •• ł.m myll!ke ~1Tl!llulcr, kcz? 
- ~Ol to cltodł I ty rio aal, btpd.1 nam I'rll&!ęklo Mę całe bractwo, ·pr.yeuplI.ltt 

w •• 81~i· po kąlt'.r:h, nikt lJi4 iii. odlywa, 
Miel2<k-;zJj wi r 1~\'I.i. razem w cłz!bcl!tlal Zamion:yl III lapą mIli. che rolll:tit do-

mUlle, lUalusla. kn .yJullqey, ~ablta kUM mek - ot tak, dla zabClWY. Al mlp Ielp. Ilca
ka i Y5%". C,;ryziulCf>. 'f!!Iukoli dl!leń. miuz· leclyll NlsCh lobt ,.ty dom.k. %.uleołY'ClI 
ketU dWI!, l!Ił lu p!lIyb!.,ł d" f!zban.u !:.alaC'!l I .Xę mi. kudlal~' na kudlCldych lapach! poclla 
I!?ll!~aet.k. lI\C\'I, ,,~ era;tsk t 1'łyta: pal dalel· 

'- Delł!ku. dłlmeellKu ,irin w tObł !!Ił ... • l\ w clOIlUICQU - d.ban ~ u mI ukedł 
lt«' 'jfucle ciłulJc: I mUlta mcrluł!lo. ł komar bzy-

- Jt:I: MUIla m IUlir.t, Ja, lcemCl1' bllfk,ąler· kqfqcy I ~abka k\lmk(1, i y Ile" r,~iuHr J 
r....,. !It. "olllł:er lIiumlcet. JtI. m,.~lka grymulce. A 2lalq 2lek 1!!,\lIrot:~ek mlllly fil"lu:IłI2('!t1.k, I ~O~ 
kte ty I~~la~' I brlł. tm było. Trochę ciasno, al !lato ciePłO! 

... la !e;Słem hiedny %~Iqe:iuk 1J2lmcrc:t!ek, i wesol0. , . . 

co do "wyścigów": bardzo mi się podoba, że 
się nimi zaintere$owaleś. Musisz wiedzieć. le 
to nie są takie sobie wyścigi, jakie robią 
chłopcy dla zabawy. To rzecz bardzo. a bar
dzo poważna. Nie będzie to - tak jak lu
sz.nie mówi Twój ojciec - ani wyścig na ro
werac!l, ani na nartach, ani bieg na prZełaj.! 
WYŚClg ten odbędzie się w fabrykach - przy' 
krosnach i wrzecionach oraz w kopalniach,j 
gdzie. górnicy wyrąbują węgiel. Scigać się bę-" 
dą oJcowie i matki dzieci łódzkich, bielskich, 
pabianickich i wielu ilJlnych z ojcami dzied' 
wałb!1Zyskich, katowickich, sosnowieckich. Sci
gać się będą o to, kto pot'rafi predzej i lepiej 
pracować. Kto wygra, dowiemy się Za 3 mieslą 
ce, ale "Promyk" I,ragnie, by nie przegrała ani. 
jedna, ani druga st:rona. Gdy obaj w wyścigu 
zwyciężą, wtedy będziemy mieli i dużo węgla 
i dosyć ubrań i bucików, a nawet żywności, 
bo wtedy uda się. wykonać 3-1etni Pian, o któ 
rym już kiedyś "Promyk" pisał. 

Co do wyścigu dzieci, - to owszem, to 
nawet było by bardzo ciekawe i pożyteczne. 
Urz;niowie mogliby zrobić wyścig o to, kto 
najlepiej będ'lie się uczył, kto nie dostanie 
ani jednej dWÓlki luh trójki. Mozesz się ści
gać i Ty, Hen'u z kolegą z V-ej klasy, albo 
też cała Wasza V-ta z klasą VI-tą, IV-tą lub 
VII·mą, albo też cała Wasza szkoła z inną 
szkołą· Trzebaby rozmówić się, soisać wszy
stko na papierze - i 1'0 prey świadkach -
potem przyłożyć pieczątkę szl50ły j podpisać. 
Gdy tu zrobicie, "Promyk" na pewno wiado
mość wydrukuje, a myślę, że zrobią to nawet 
i gazety dla dorQsłych. Dzieci mają tez pra 'o 
ścigać się, rzyli urządzić współzawodnictwo
jak to mówią dorośli. 
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u a dro ze rozk l'(JN(l:ZVJ(' % JlQł,.UI)Nf0WYCH ~,{(')IZ 
w MĄNDLU 

P t W dobrobytu i kultury I nu Trzyłetniego 
1'0 J~1 l'iłrWIl~Y ed wielu ląt u~azdł ~1ę 

w h'J14h.l M wyJ;rzefu d~likt'mały w 5;m~kll 
tt.\t\czytc, m!ill~~jłnltlte dIJ~!\it:h mOn, 'Trzy oh 
bl"ty~y, k~tlty po 2-oR k,. J)uywlózł '1 "l'Jłt'J
WtlW \\' tln\1,l 1; hm. tt .. wl~r "Saturnia", Tow. 
""'łl'lw6~ 'Ollh~k(,)tn6r$I\lt:~ "l'>almnr", przyhyły 
dt'l (Jt'\Vłll I Mł6w6w 1\ monu PÓłnocnym . 
7'l~ntl~Ylc - 7. ~_tlJnku ryb il~rłoelmvch - dó
ł;l'l.!')d~1 al'l i1 m"tr6w dłut'!óśe! . 

~- "~W\ic;:iih5Hl. 1 Sl~, fe r>!~nf!", zt.jiauja f 
q~ !n?YP!ierłju41'i",~~tlv, Ilf rJ , ~te el'l!$ i IJlO 
r;~ !l!Jurlowat sobi~ własny !libm, to nu IdóPfl
ty z pJańan'li. O~. JoJliilo;p fl'ihl jMRii,k el;>!lJI !i:iE' 
tS nU'1ie uszy ul'lwe ~rt!~./łElI ,.hM Trl IfJtl'l.l Orl
J,uflt'Jwy". 

CJdv' r fcbrYl'e ~Y'ł!i1ąV .. 1\ willv, ąly ?y
!!lY dum ilą odY('nvi~t!i; ,,",r~efli.Ż wiadomo, my 
.f4lf przekrac illĘY j')l~". l'e€hewcy oz inn~!Jo 
z~ł<i.rlu pracy of.llp .. wid"iil z ~.kł""'l'fj·ta.nHim , 
"nalf! tylU lBif41iąl!u ~a ~I I!.U ~r .. kuie ln 
procl'lf1 t", 

eóż tft tli J)lil!'J!C~~ iJl~ f)f)j!yłlhła tef l! 

alo'v,, ; "PINn"? Dht'f;7,~" je "mil I}ił u.14dl 
robątników, l1t~ędnik.ńw i r<l.VJ'flt~lew, II 1\Je I 

tyl.kn iniyniera" i wl .cici.1i tłom~w? Gdyż l 
ealem trzyletniegi'l Planu i . lli8J l'ioll\ lilii J~
~e~o, d.rUgi,fI i d~i.sillt&qe obywill~LI , le~~ 
,budowanIe omu tlI/! /)(j~ wlllly.tldeh, dla co· 
IfltqrJ nfIfQdu . . 

Jak! nl~ był: t n dOO!, który uehwltliłil rok 
tl~ll 'rbudować I(r~jflwil R.ad NilrodClIW/l7 Po
więn.ział o tym ją,snfl l pTOSto to'A". Wi" łl\W
l,"::omllłlca hl/l ,,'/'lfW~zym zjp.id,.;!", PPR. ... w HI45 
Ioh) ' "Chr m.V lbud(IWlle i zbu.nll j.l\w nom, 
w którym kll'ldy j.,go mi 7.lkllnlr.t; 7.nlljd7.ilt 
dla sJebie pr,cę l ~od'Ziwy zarobek. Dom, z 
ktt'.lrego jut nigdy nie m;twbll b~dzie wE}dro. 
wać do obcych i tilffl szukać ohl~ha dIII sili
bie i RWO J h rodzIn I dom, d!l któo.r:ego będ'l 
morrll wr6cić I pomieścić lIię w nim ci Wt8zy
acy, J,;t6trych w P l'Ze&złości nędn :tmuliłil do 
01'ullZczi!nill zi emi pol.kiej". 

Do :z:budowamia takiego to domu posłużyć 
!na Trzyletni Plan. 

Nie należy wbie wyobrażać, że w ciągu 
tych trzech lat kraj nasz po;eobrazi się w raj 
!la ziem!. Trzy lata w życiu o'sobistym cdo
wieka to szmat czasu, w życiu narodu jest to 
jednak niewiele. Dla,tego leż Rząd nasz w 
w swym Trzyletnim Planie odbudowy posla
wił lobie ~ cel tylko rzeczy najważniejsze; 
Ci! inne przyjdzie czas w dalszych latach, w 
nowych planach, kitór~ zostaną opracowame 
L uneczywi mione w prq:y.szłości. 

O tym, ro w tej chwili jest najwaiJUiejsze, 
mówił właśni .. minister Przemysłu i Ha,ndlu, 
t w. Min{' rok temu na sesji Kr.ajowej Rady 
Narodowej, która plan tm uchwaliła. Powie
dz alan tak' "Doznaliśmy w czasie wojny ol
brzymich sha·t, Zlltyty je. na~z aparat pr-o
dUkcyiny, ale 'liuiyty jelit także motor. który 
tvm aparatem kieruje - 'linis'Lczona jest 5iła 
ż 'woma człowieka. Zdołaliśmy w ciągu o~tat
n ieqo roku wydźwignąć go z dna nędzy, ale 
to , co mamy jeszcze dzii, daleko odbiega od 
poziomu przpdwoje/Ulego". 

Ce'lem Planu Trzyletniego jest po,prawa 
t yc ii! codziennego obywateli Udszego kraju, 
podniesienie stopy życiowej mas pracujqcych 
powyżej poziomu przedwojennego. W ro:ku 
1949, po zrealizowaniu planu mamy być syci, 

,,':JjS/.rtplet/.;,elf!. tłtJ M(f.1t~Ji 
hrah 

3.lęUliegłJ 
t6JPfll'tiW 

NA łłOLN'YłJ ,LĄ!KU NJtl MA JUZ 
"'1'ÓN~' Zfl!MNt <::IAN!.' 

.f_cyn, rl~f\i.ke ' lnj,kl 2Ii'l'tIlliaez&I\ l na 
OelnY~ tiulu .. w l'Jo'lW . WÓl6w (SSO :mŁ'! , kw\ 
'lł.lllllło l.U~· w!łlów,.n., W Wille!! ze t nk4 b,'a 
ł . udzi~ł Ilorl. khlnm~:1l!!m inaŁruktor('\w m.leJ-

wyrpiłf1nie njl e:dowleh {IQ 1'61 litra (bi~.n.'Ił~e 
(przAli WClj'j')4 wypiI!dalo 2S6,5 l. na o,o]~Ię, w 4~ 
r: - 139 !iłlQW, a w roku 194t1 wypadl'l.ie 184 
ll'try). P<>d W!Zględl'11l ~ożY'Cia .p.zenicy dOl''''W 
osmy, II. l'JllWe.t P'l'~elci1J1lii!rl11Y l1C2i'bę ł)1'2edrwo
jenną, gdyi o~ii4lJl!.!emy 4.1 kg 1\a ollr*lę rocz
nie; gdy w 38 r. wY'padałf> tyIk-o 43 kq (lbRc
nie .pożyrwaomy ,prawie 3 razy mniej, niż przed 
wojllil), Tygod!niOlWoO wYFAdnie wi~ pneci~t
nie 1 kg na osobę. 09'l'OD\!!I.ie W'Zl'ośnie ~y
cie tłll$~C;ilÓW zwierz~y0h nie tylko W parDW
!laniu z chowillł ob~l\, II.le l w por6wrn.aniu 
sprzed wojną (przed wojną 3,4 kg na o ob~ 
rocznie, obecnie 3 kg, a w r. 1949 b~'Ziemy 
mieli 8,8 kg na osobę). 

Wiodzimy z l&q-o, "że pla.oIl trzyle,tni .nIe bez 
pow{)du nazywamy ll!'.i; "TnyJalką llyt~8ci". 
Po zlealizowaniu jej pr.zellC:igniemy poziCJm 
przedwojenny, a jur. w 48 r. doocÓownamy po
ziomowi pr.z:l'dwnjeQll&m'U pod W')';gl~em war
tości odżywczej, spoo)'lWanych pnez nM po
ka:m\ów (oblicze. .ię to wedłuq ilOllm t7Jw. ka
lani). 

A jaoc przed&t .. wla lię "tV ;wJeble pianu 
&prawa nosrzej odzieży l obuwia? O ile chO'd2i 
o tkaniny bawełniane, to osiągni8lXly poziom 
przedwojenny, tj. 11 me.trDw tkll'l'li:ny Ile osobę 
rocznie (obecnie wypadil przeciętnie tV'l~() 7 
metrÓ'Wj . Natomia t ilość ~l.'Zyrpadającyoh każ
demu 't 1\a6 tkanin wełnianych wzrośnie wię
cej niż w dwójnasób w pO'l:6wnanit\ Spf'!.ed 

wo-jną l wiącej nii w brojnasób w porównaniu 
z chwilą obe;O!lą h>l"led wojną, wypadał 1 

metr rl'll!~nl! 11.11 Ilfi,'ht:, I)b/!t!nie ty}!"" 2N mł!
tr", II W r. "'CI - 2,45 ro. trI). Skóry rUI ohuwil! 
wy;pildni. ~l\.m .( r!l.~y więr.ej, nir. ob e<:oIli e, al~ 
d<l OoIliiłgnittcill poozlomu pn~riwojłmnel!o bil
dzle nam Jml.ki'.lwałl'l Je~~czr. 10 procent. Wy, 
rnbów ó"i~wJttrRkich w}'padnil' M oaobę pTZłt
ciętn!e o 52 prot'$11t więcej 'n[ż prZl!d wojną. 

Pl.'ZY Wi7.Yitkicb tyf'h cyfr/l{.'h nilleiy pa
miętać, ż. przed wOjlli\ k'lasy uprzywl1ejo'Wl
ne "pożywały o wiele więcl&j, klllfJy zd pra
cujące siłą n.eczy mniej, niż to mówi cyfra 
przeciątna. I dzi1>iaj .ie~zcze spor.yr.ie jl!J>t bar
dzo nie,równromier!/1.e. P,lan Tmyletni dąży jedln~k 
do jlllt najwięlrszł!go podniesienia kOlullrncji 
włamie klu prdC\t)ą.cyrh, a więc cyfiry spo
życia ty·ch oMatnit. .. /\ wzrosną o wiele baroziej, 
ni:ill,y to wy,padało z samego zes.tawienia cy
limwego. 

Oto mdły odd'nek Pla.nu Trzyle·Lniego . O-

I HClOWI.I Iqt!.M,j(· , ZWłIl1l71','i''' t"złnnl(l~wi.. ~r"ani. ! l./lrji mlQd;d~iClwych 
I Nil ,.k(lj~ wlIlki z 'tank" Mini$tt!flt ,/t; 
i .olnlctw lHZV~fI"łfl 1 n m!Hnl\ńw złntych. 

1ft >II * 
I(o\mnny l'r1.CClwllł.Mk(1w; IHldczA5 trzeciej 

IUIlb'l\c.l! uprilW ziemni«~zaHYl':h 1\lfl wykryły 
w wllj. eb:l:t'Y!'''klm IItónld. W ch rlllttel".i:~ ob. 
S$lwiltt'lrńw II cli I'lzj\clwłtonkow~i h4wla w 
w(I)j. ol.~tytl.kim 2 sl'ecjAli'ci flHlzl~cr;v, in~ 
żynier(lwi~ CItUl'iljttW I Cb.ritf'lMW 

2,500,000 TON CEMENTU 

Do dnia 22 lie~płliil wYI\?roduk"wa.'rly ~h Zt. 
atlło od t:hwili o~woborh':l'1\iĄ 2.500.000 ton ct! 
men.bu. 

Biorąc pod uwa.g~ stĄn dewastacji, w Ja. 
kiej 'lnajdC'lwllły sU: fabryki, a sZflzeyólnie zae 
kłady produkcyjne położone na Ziemiach Od,; 
zy~kllnych, wynik dotychczlulowej produkcji 
jest wii!lkim sukcesem poiski~gn robotnika, 
technika i iniynierll. Cem.tt!lt polski oz:dobył 
rynki europejskie I zamol&lde 1 jest WY$ok() 
ceniony pod wzgl~dem ialcn~ci prz~ mu~dzy .. 
narodowych fachowców. 

czywiście, że nie wyc'l:el'lpaliśmy w zy,gtkich WALKA Z MOIłZEM 
jego zadań. Pozostaje jt> '1:cze zagadnle.llie , co U . . b • 
dtIJje plan ~\a ludnokei WJli, co daje w dZle- ma.cn~.anle rzegow mOfl!ki('~ "Walka 
dzi"ie oriwiaoty, o,!>ieJd s.pot.'!C:znej i wreszcie oz morzem , któr~ w swym. .11stawIC2t1ym ruchu 
narjlwainip}s'1:e - w j/loki to sposób o..~iągl1i~my podmywa brzegt, kTlllzV Je, .by ~edrzeć ,nę 
te W~:AY6tkie dołm' rzeczy w planie pr'ZeWI - \ ~i!leJ w qłĄb lądu, pochłania wlele ł'ruclu 
d~a'lle? Sa,me one się p~eciei llie zrobią, aui l. trwa .~ez przer~y, Od chwili nhi"lcia ó!ldmi
lIim ich UNRRA nie przyśle. l jes7cze jPd711ł n~strac.!~ morskie} przez ~l!M, wydział admi. 
rzecz, o 'kJlórej niejeden czyt~lniok plł'wnie pO_ln~stra~J1 :wy?rzeea oczysCJł ole. 1 noo ha li!

my4Ji: e'ly plan jetoŁ możliwy do zrea!izowa- sow l zalesił 150 ha. Wskutek ieC\(I ~tar'!il 
nia, C'1.y to ni.e jest t;łka sobie - bardzo pięk- zasypanych zostało 200 ,000 lU l'l:eśeteMyl':h 
na i miła - ille 'koniec końców "lipa". okopów i ~Łimowisk wojennyr.h. U!ll Ilcni on o 

O tym wszystkim pomówimy w 'las-t'}p- 5 km wydm, zasiano trawy na 200 ha, ·wybn .; 
ny<:h arlykułach. H. W. dowano 500.000 m b. płotków. 

Kiedq rozpoczną §H'ą dziułalność 

Obywatelskie Komisje Podatkowe. 
odziani, obuci. 

Za<:wiJmy od sprawy wyżywie<nia: wiado- Sp:r<1lWa podjęt.'1·1l współpracy cZ)GI:D.iJka SPO-l stałej zwłoce. Już dalelw poza sobą mamy ł nywania swych zadali. Jednak, jak do tej "0-
. mo, że najgoo;ej stoimy pod w~lędem lOpo- łec:zmego w pO'S<tiSei ObywałelSóld.oh Ko-mis.ji Po dzień 10 li'P ca br" kiedy to wed!U9 UdlWtdy Iy dla miasta bodzi ostatec(/!ne 'kłady kf'Jm· 
życia mięsa i t!US2iCZÓW. Trzyletni Plan ma da.tko·wych I lu&tr.aJt~rów społecznych z Urzę- R.ady Pąństwa lustratorev społeC'lllli i Komis.ie pie/ów lustratorów spolecMych !ostal~' usta
u&unąć ten brak. Wprawdzie mięsa wołowego dam! Skarbowymi 11.11 terenie m. It.od7.i uleg4 PO</~tk()1We winni ny}i ptzy'M'l-pić do wyko- lone w ub. tygodniu, UBJtomiast - 04'\\oŚ1\i. 
będziemy mieli je-szcze niewi~le, ale za to wie ObYWiIJtelskich Komi~ji Po datkowycll , te rów-
przowiny spożywać będziemy cztE!lry razy wię Ł d • ni-eż-.mimo, że ir>h skład został U'SOtalO2lY pm:ed 
cej, niż obecnie i prawie 3 .razy tyle, co przed Ce.lrała Z" II Prze. ysll Sk6rzall'. W O II kHkoma tygodniami i przesłany do w4lzy.siikich 
wojną. (W '1938 roku - 12,9 kg na osobę rocz II. Czacki'" 18 tel. 2. 80-10 Urzędów Skarbo,wych m. Łodzi -nie ~q czyn-
nie, w 1946 r. _ 9 kg, a w 1949 r. _ 36 kg). ...v ne. Oto z ogólnejliCtlby 216 czł<l!\lków Oby-
Znaczy to, że każdy człowjek pracy będzie k . k d d . ł' waltelskich Kom1sji Podatkowyt!:h ~!iężo-
m6gł oodzień spożywać kawałek mięsa. pOSZU Ule pracowni ów o wy Zła OW: nych zostało 56 osób. 180 mianowanych puez 

Cukru s,po±ywa<: będziemy 18 kg rocmie, MRN członków J zastępców K'Omisii nie IIta-
tzn. pólt.01'a kg mi86ięcmie na osobę (przed ksi~fowośeł finansoweJ J materla.łowej, wiło się do zaprzysiężenia. 
wojną wy:padało przeciętnie 12 kg roc:mie, a pracowników do ddałów handlowych na Niewiłtpnwie. były pewne obiektywne trud 
~-ięc 1 kg miesięcznie). Jilij wypadnie nam pasy, artykuły teehniczne, obuwie, ' ekwł.. ności w 2}mo:ntowmiu w pnewidzimym okna-
rocznie ,po 2ł7 s'11tuk, ~. 4-S jaj tygodniowo punek wojskowy, ga lanterię, futra I na sie ~ołecznego apar.a.tu pr.zy Ut7:ęda~h Skar' 
na osobę, a więc prawie 2 razy tyle, co pr,zed bowy(;h do walki z nieuczciwymi ,podatoika· / 
wojną (w 38 r. 114,3 sztuk, w 45 r. _ 62,S dział gospodarczy. mI. W piet'Wilzytn rzędzie - o:kres Wef.tiiSoW 
sztuk). Mleka nie będziemy' mieli jeszcze tyle, ZgłaSzaĆ się do Wy,(!:ziału PersonalnEgo nie pozwolił na ni!lŁydmMa.etowe llmobUizowa. 
co pn.e1:l woj,ną, ho na wyrównąnie strat w ,\\1 ~zinaeb 8 _ 1.6. n.ie pił!O'bec.nych lu1l'tr",torów i człon1t6w ~bY-
bydle rogatym t·rzeba 6-T lat, aJE' przef'ięłnie waŁeIskich Komisji Podatk!lwych. Tym llle-
u_mi lit nn 1111 1"1~1""'I\IIW1!1!!!!IIIt'!!!ll!!l!!!!l!"I~I""'!!a!l!!1m Mi_ id_ liII m~1 mniej jednak na szczeblu powiatowym Oby-

O-leJ-S-1 pokulanel- kazan-I na grzywny, ;,~~~a~~łl::':'r.i6~e ;=:~:~:e o~7fn~~!~t,~~: -. 12-go bm. Cały s'f.e(eg ,,,,aw ]'Jod.t1.tkowych 
ZOIl/alO przeklIzanych w terenie do t()z!'attzc-

l k I d f b 
nia Komisjom J fJ111awy te ZOlł/dły zdlafwf"l'.e. Et • pO'W'ę r ~ O O ZU pr cy Jeśli n1lJtomi&1Ot chod'oli łI Ł6dź, to s'Prawa 

Do Delega;tury Komis;i Specjalnej w Łodzi nych een~ch ukarany 'l.~,tał gnywnt$ w wy.o. ble·ranie nadmiernych cen ukarana zo&tała 0byw. Komisii Poda,tltowycn utk.11-ęła w miej-
.udzielUlle wpływajll zameldowania o pobiera- kości 5 tysięcy złotyr.h. grzywną w wysokości 5 tysięcy zło'tych. scu. Zdaje się, że wcześniej l'OC"tnll działac 

,.11'\1 nadmiemych cen, o odmowie przedaży Zwaliński Igllacy, właściciel sklepu :;po- Olejnik Janina, wł4Ścicielka owocami w J.u~tr8tąrzy lIopołecZ'llJ, lloiooiwie-k ma.C!'!:l'e 
l o oszustwach na wlI.dze orllz na jakoit'! iywczego w ł.od'li Przy ul. Namtow.łC:!ill 56 ZI!l ł.1:'d'l:i przy liI. Lutomierskiej 38 za pDbiel'allte wcze~iej u tanO'Wiony zo&tał skład Ob"JlW'lI' 
~plzedaw",nych artvk'Ułów pl rwszel potl"leby foprzedl!lż kiełbi.'l5Y zWY'kł~j pll cenach &pakula· nadmiemyeb cen ukarana zo tala grzywną w t~t kich Komi~ji "oda~kowycb. 
Delegaotura po stwięrdzemu faktów w upra- ryj'l1ych ukarany zo~tal grzyW1l'lll w wys(')ko· wy50kośC'i S ty1llęcy zł<ltych. Pozatem p-ko O- Dnii\ 22 hm. tow. Rusin, dyr. f'lny 9karbr> 
wianiu 6pę.kul~C1i, u lj;:a nda grzywnami ea/y ści 5 ty ięcy złotych. le-jTllk kUUQWRnO sprawę do Urzędu Akcyz węj, odb.yl k~nferen.cję 'l: udziałem G,k,~g')we-
s.ereg OSÓbi między innymi: WleJogólMka Marla, właścicielka O wo.caro i i Mo-nopp!i o ni elegalny handel w6rlk4· go Lustratora Społl':cznego tow. Bara;'lo\'at~ ; e 

Piasecka Prancl.uif.a, właśrlciE!lka kaWiarni w Łodzi pt:l:y ul. Lutomier1lkie.j 11 za pobIera SIacbow8kl Henry 1(, właściciel owocarni I i 
• ., Łodzi przy uJ. I(oop~.rn.Lka Nr 34 za bra'k nip nadmiernych cen Z!! wl\dlmy i papkrollY równiez przy ul. L11Iomierakil'J), lllt::z pod Nr II go, K &rown 'ków Urz~d6w Skub owych l iWie 
cennika ukarana zo&tałą. grzyWll'l.;'! "! wysoko- ukarana zo~t4łel qrzyWl'lil w wyaoko;'t'!i S ty- dOpU5ZCZl\ł się takich sa,myC'h c~Yl'!nośd spe- to millnow,ill ymi klero'Wl!l1k8.rni ze~oł6w lu
ści 5 tysięcy zło Łyc1'!. PaZ/Hem p-ko P1ai:>eC'~~lej s!ęcy zł()tych. kula.r.yjnych 3'pI'zedaiąc po ce·nach spekulacyj- strą.lorÓw, na k,tórej Q'm6wione tosta.ły tada-
~ostała &klero'wana Spl'~wę do Un;ędu Akcyz v,rJecheć Anna, wł<tśclcit!lkll "kilepu '1'0- nych i prowadząc nielegaJny handel wódką nia JUiJtrllŁorów. LUiJtrllJtorzy na pt)dMąJWje 
i Monopoli o nielegalony handel w6clką, żywczego w Łodzi przy ul. Rybnej 2/4. ta po- z wyszynkiem na miejscu, za co 'l.oatal uka· k81~(:I mt"ldunkowych J)rt\!pro·wadz/l. lu!tn.cją 

RUBek Lucjn.n, właściciel sklepu spożyw- b ięranie MdmlerJlych ('(lOn za Iłrt . Il'ożywcze rą.ny.grzywn/l w wys?kOści l? tysięcy złotych. nierll>:hąmo~r:i. Celem lej itke.lł lustracyjnej 
czego w Łodzi pr,?y ul. P6morsklej 61 na ukllralla zas·tabl gl'Olyw,n4 w wysokości 5 t y- PrzeCiwko Staohow~ktemu sklemwan~ sl'ra Wf: jest zorienŁową.nie Urzędów SkarbOi\vych co 
zwróconą sobie UW'9'ę przj!z kontr~lera De1e- sięcy złotych. do Urzęd~ Akcyz ,I Monopol! o melegalny d!') źród"ł ~ltrobJcowa'lliil w'Szystk«:h m.iuzkań-

t K .. S . in '" ski ' . hClJlldel wodokIl, I' Ł rI' . t... . d "'. . ga wy Oml&J! peCH!. eJ, IZ w . tłple nie P!!nf1nw ~.ka Mallf'J, włdel(:i~Ik:8 &klepu '130- t:'rócz wY2inaczo.nyeh r;rrzywlen za OUli~if!!e cow O,-\ZI I upo:",szec"nu,:l1le opo ' /J""oVTaJ'l!a 
ma uWldoezIlIoneqo cennikę odnió~ł się do żYWeZefO w Lnd1il przy ul. Lutomie1'SldeJ 14 wykroC'lenia, OeIegllturll łódzka w wypadku na te o:s~by. kto.re do teJ!)(try lfti8 połlały 
kontrolera • arega,ncld .1'o6sb, ukarany za- za pOb(flf~i .. nadmiemye:h. cen '::!. ~wo l kieł stwlel'd2enia powa~ie)łlzych na.duzyć speku- Iłwyt"h , zrodel do~hodu tl1b I'odały,18 tylko 
sta~ grzywpą w wy50ko~t:1 5 ty'~ll\cy złotych. balUI ukara.."e, została grzywną w wYiioko'cl S laeyjnych, kle~je a.pr~wy qo Biura W1{ko- e-z;~śeII'lWo, . S'lez~ólnle PI'ZE-!,'I!)O-WadzełU' tej 

OSlmowtC% Bolesław, włdt:!Clf,l !k1~1) $1'0 tYl!leC!y !łotv~h . nilweze~o KPlnIE]1 Sp~cJalnel lA' Wn ~/W/l6 drugle) akcJi wymaga Vll~ll/Jego wld/!ldu prac 
z'Ywcz~go w Łodzi p~y ul, Mt'iJlstr~0~!eJ 13 Gnl:Zl!l>w!ka. Marla , właóf.:ldelka owocarn; ukaranie spekulant6w obozem p/etey. cy ze S't1'Ony lustratofOW społeC1l11yeh . 
za br~k (;ti.llllika i sprze<i1!Ż mąki' po nadmier- w Łodzi PL'2Y ul.' I1roinclli7J;; .. ń~k1ej 25 n po- (Dz.' (Dz,} 
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Od liscia tytoniu do papierosa. ~ fll/l"llIIlIllmlIlIIIUI '~r'llłllllllllll'I,J"""'llłI"'i"I'IIłI'11łI1 • r L~j~;~ l. L: lA. L~~!.l!~~ L ~ 
C Tw I KOMUNIK:AT F~NDUSZU IM. ADELI TUWIM 

przy Oddziale Łodzkim Związku Zawocloweg~ 
Lit. Polsldch. -

Dn~a 19 ~ierpnia 1947 r.. w rocznicę śmiere: 
Ad~h TUWIm, Zarząd Funduszu otrzymał OG 
Juliana Tuwima z ł 100000 . 

Magazyny są pełne palacze mogą być spokojni 

Pewnie nie wszyscy Czytelnicy zda.ją so
bie sprawę z tego, ile pracy wymaga wypro
dl1ko·wanie jednego papierosa, który namiętni 
padacze bez zastatllowienia "pu s.zczają z dy
mem". 

Aby zapoznać się ze 

robotnicy orm robotnice, któr!Zy stanowią bez I 
mała pięćdzie·siąt pTOcent załogi, są uśmiech-, 
nięci i zadowoleni. Nic zresz.tą dziwnego -
na terenie Monopolu znajduje się duży park I 

z baselllem, w któryun robotnicy w przerwClch I 
lub po pracy odpoczywają, zorganizowano i 
pJękną świetlicę, doskonale wyposażone aro- , 
bularor,ium, a przede wszystkim przedszkole 1\. 

i żłobek dla najmłodszych. Rod,vice mogą spo-, 
ko jnie pracować, gdyż mają pewność, że dzie- , 
ci znajdują się w dobrych rękach. i 

W roku bieżącym kierownictwo Wytwórni 
zorgauiwwało kolonie letrnie dla dzieci pra
cowników Monopolu. Jest to najlepiej urzą
dzona kolonia w okręgu łódzkim. 

Przed opuszczeniem Monopolu pytamy jesz 
cze, czy papierosów nie zabraknie. Stwier
dzamy naocznie, że magazyny są pełne tyto

u. produkcja nastdlWiollla przede W5zyst
IEl papierosy 3-złotowe. 

lka 

Opuszczamy Monopol pod 
dbałość dyrekcji o robotnika 
nicze jest tu godna uznania. 

o ep 

wrażeniem, że 
dziecko robot-

M. Z. 

. . . -- .lerko ,J"r0 r?llą' 
~:.otęfund~cYJną .d~ ro~działu pomiędzv zna 
. JącY,ch .Slę w clęzkle] sytl.lacji materialnej 

hteratow 1 wdewy lub s ieroty pn 'Zmarłych pi 
sarzach. 

Zarząd Funduszu w: osobach: Kazimierza 
B7andysa, Seweryna Pollaka i Stefana Żół. 
klews~kego dokona rozdziału na posiedzeniu 
w dmu 1 września 1947 r. 

Zarząd Funduszu im. Adeli Tuwi n 

LUDOWY INSTYTUT MUZYCZNY 

. Ludowy Inslyt.ut MuzycZhy, przyjmuje za. 
plS~ nowowstęPU)ących uczniów do swoich 
sZk?ł muzyczny~h VI' Łodzi , na wydziały: for. 
tepIa,;u, organow, śpiewu solowego, instru_ 
mentow smyczkowych. instrumentÓw dętych, 
akordeonu l rytmiki. 

Zapisy do d~ia 1 września. Egzamin 
wstępne odbędą Się VI' dniach 3 10 ' . y St . . - wrzeSllla. 
. arzy uczmOWIe powinni zarejstrowa6 

SIę. w sekretari?cie Ludowego Instytu tu Mu
zycznego do dma 1 września 
k Z~isy przyjmuje i info~acj i udziela se
,reta;:Iat Ludowego Instytutu Muzyczn o w 
~?dZI, ul. Jaracza 19, tel. 265-01. ag 
Ił 1III1I1IHllłI"UlllłlIUIIIIIUIlIlIIfIłIlIlIIUlllłllłlłlIlIrJIIIU" .. IUIJlHIIIlIł 

, Dyżurv aptek 
~Zis!ejszej nocy dyżurują nastepujące aptekI 

~Zyn~klego5 (Rokicińska 53) , Bartoszewskiego (Pio'r. 
o.ws 'a 9 l, Rowińskiej-Koprowskiej CPbc ł/o:u'o. 

ŚCl 2). Stanielewicza (Pomorska ' 91). Sinieckie 
fRzgowska 511. Dancerowei CZgierska 61). 

zy ch 
miejscu, odwiedztiliśmy wytwórnię PUJlstwo
wego Monopolu Tytoniowego w Łoe/zi, która 
zatrudnia 870 osób. Przekonaliśmy się naocz
uie, że długa jest droga od liścia tytoniu do 
ąotowego papierosa. Liście tytoniu w stanie 
aurowym idą z magazynu do aparatu, który 
zwilża je za pomocą pa.ry. Następnie elek magazynów zbożowych, młynów i piekarń 
tryo:na krajarka rla drobniutkie części kraje Wiemy w ~ ;ys cy, , . chleb k<łrtkowy , kt6ry 
te zwilżone liście. Potem znów tytoń się su- sianowi pods\'lwę wyŻyWIenia dla szerokich 
5Z) i w tym stanie idzie do dystrybutorów. 
Wytwórnia lódzka posiada automat, który pro rzesz ludności pracującej, nie zawsze jesl wy-
dnkuje 400 tysięcy papierosów dziennie. piekany w sposób właściwy. Z powodu !ał-

Pdkowanie odbywa S ię w przeważnej czę-I szowania mąki lub nieprzestrzegania przepi
"ci również mechanicznie i to w. t~n ~posób, sów przy wypieku, chleb kartkowy czasa~'Ili 
ze ])uclf'lka ~u.toma.t)~czme. zapełllla.lą SIę wy- nJe nadaje się zupełnie do spożycia. Za ::~ą 
wilczoną 110sClą papIerosowo . I " hl b .. . • 

Prara w Wytwórni Tytoniu jest ciężka i Ja (Qsc c e a przewa:zme :vmę ponosz~ P-l:-
ll1"~ząca ze względu na fruwające w po: men ty aspolecz?e, klore me .zad,:walajq ~lę 
wicLrm drobne pyłki tytoniowe. Tym niemnie) godziwym zyskiem, dorabiają Się koszleo:n 

PlPW Nr 1 - lmlo IV, Ośr. KOni. Nr 3, P2PB 
Nr 18. O godz. lS-tej PZPB Nr S " A" koło VI . 
i VII. O godz. lS,30 PZPW Nr 4 - lwIo III. O 
godz. 15,30 f. "Otto Benke". 

GÓRNA 
Ogodz. 13,30 PZPW Nr 6 - zmiana I. O 

! godz. 13-lej PZPB Nr 7 - zmIana I. O god:!!. 
13,30 PZPB Nr 8. O godz. tS-lej f. .• KowalsI.j". 

UWAGA DZIESiĘTNICY DZIELNICY GÓRNE;! LEWA ŚRÓDMIEJSKA 
Dz\:ś o godz .. l!-Iej w loI,al~ wł.asnym przy O godz. 14-tej f. ,.Heinlze". O godz. 8.ej 

l!Hcy B~dnarslt?el.;2, o~będzl~ Sl~ odp~aw~ raDO Kom. 2 MO I. "Szrejer". O godz. 13,30 
w5zyslltlch dZleslęmlkow dZielniCY Gorne). · I. "Kleiman" kolo V. O godz. 15,30 C"''1lra1.a 
Obet.ność obowiązkowa. Odpadków _ kolo IV. 

PLEN~ RNE POSIEDZENIE IWM1TETU RUDY 
PA1HANICKIEJ 

Dziś o godz. 17-tej odbędzie się plenarne 
posl"ct:::enie ltomi!etu dzielnicy Ruda Pabia
niclta . 

PRAWA ŚRÓDMIEJSKA 
O • godz. IS-Iej zebranie terenowego !mla 

Nr 2. O godz. 14-lej Karolewska Manufaktura 
- zmiana !. O godz. lS-tej f. ,.Grabski". O 
godz, 15,30 "Durabella". O godz. tS-tej Zakła

UWAGA SEKRETARZE, ZASTĘPCY, DZIESiĘ- dy Dziewia·lskie. O ·godz. IS-Iej Fabryka Nr 12 
THrCY i PRELEGENCI GÓRNF.J - .LEWEJ! I oddzi~ V. O godz. 14-tej "Eisert SchwetJ.erl" 
Dziś o godz. 17-lej w lokalu własnym przy - zmiana I. -

11i'r.y pioirltOwskiej 262 odbędzie się odprawa ŚRÓDMIEŚCIE 

konsumentów, u.ż,ywając do wypieku małowar

tościowych domieszek, a zaoszczędzoną w ton 
sposób mq;kę sprzedają na wolnym rynku po 
wygórowanych cenach. 

Z takimi szkodnikami nieubłaganą walkę 
prowadzą władze aprowizacYJne, przeprowa
dzając syslemayczne inspekcje magazynów 
zbożowych, młynów i piekarń. 

Ostatnio z p olecenia Generalnego Komi
sarza Oszczędnościowego Aprowiiacji doko
nana 'Została inspekcja piek amt "Ziarno" w 

~arszawi~ przy ulicy Puławskiej 35. Inspek. 
cya u.stalIła, że piekarnia ta w miesiącu 
slerpruu wyprodukowała! wypuścIła na rynek 
na zaopatrzenie ludności pracującej chleb nie 
nadający się do spożycia. Przeciwko kiero
wnikowi ptekarn!, Leonowi Kalinowskiemu 
skierow ano sprawę do Komisji Specjalnej d~ 
walki z nadużyciami l szkodnictwem gosPO" 
darczym. 

Niech to będzte przestrogą dla tnnych 'OlGo 

kam, wypiekających chleb kartkowy. -

~ W~N ; ! I ~, Zastępca gen. Ta lora 
~~ II~D.ZI!-r w lodzi 

Zbieranie materiału do 8 -go procesu w Norymberdze 
W dniu wczorajszym przyjechał do Łod.:i 

zastępca gen. Taylora - prokur.o:tor amery
kański Schwenl" który zbiera materiały do 
ósm.ego prOcesu w Norymberdze przeciwko 
- członkom hitlerowskiej tnstytucji, która Z3j
mowała się z,'3gadnieniami rasy. 

Proces ten rozpocznie się w październiku 

bieżącego roku ! będzie trwał 6 mIesięcy. 

Na ławie osarżonych 'zasiądzie 14 "dostojnI
ków" hitlerowskich z urzędów badania rasy 
i spr.Qw kolonizacji ziem wschodnich. 

Okręgowy Sąd Kemy rozpatrywał wczo:aj 
sprawę dwóch Niemców, Augusta AlIerkam
pla i Ernesta Wenta. 

Went w roku 1942 spowodował, za pośred
nictwem poItcjanta AlIerkampla, aresztowanie 
i osadzenie w obazłe Polaka, który pracował 
w oboz:e pracy pod Hannowerem. . 

Obydwaj oskarżeni zostali skazani na kQ!e 
po 5 lat więzienia kaidy. -

Rozprawie przewodniczył sędzia Walewsk i, 
oskadał prok. Olczyk. 

Ten sam skład sędziowski f(;)Zp atrywal 
sprawę Arnolda Opermana, chlopa nYem:4c
kiego, który złapał Polaka, ucIekającego 
przed bijącym go Niemcem, 

Opperman zoslał skazany na 4 lata wie-
zienia. . 

.ekrcl.crrzy l zastępców, dziesiętników i pre
p.gentów Górnej - Lewej: SpIawy b. w.<:I':ne . 

W dniu wczorajszym prokurator Schwenk 
przeglądal dokumenty w Okręgowej Kom!sji 
Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce, na· 
stępnie przesłuchiwał dzieci, które w czasie 
okupacji zostały wywiezione do Niemieo i by· 
ły wychowywane w duchu niemieckim. M IC-

O godz. 16-lej Zjedn. Przem. Jedw., Zjedn, iilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
ły one zasilić pod względem etniczny,n 

O. 'ec'1ość obowiązkowa. 

ODPRAWA SEI{RETARZY KÓł. STAROMIEJSlm:J 
Pziś o godz. 17-lej w lokalu własnym przy 

\I lky Nowomiejsltiej 6 odbędzie się odpraw,~ 

Bmkre l arzy I.ół Slaromiejsltiej. Spra.wy ważne 
obecność obowiqzlcowa. 

ODPRAWA SElmETARZY 
LEWEJ - SRÓDWEJSKIEJ 

D~j !i o godz. 17-te j VI lokalu w!asnyia. przy 
IllIcy Południowej 11 odbędzie się odpr.QwCI 
sp.kretarzy wszystkich kół Śródmiejskiej - J.e
waj. sprawy bardzo wa'Ż.ne, obec"{l~ ć obo-

Przem, Pończ" Warsztaly Miejskie. O god7.. naród niemiecki. Prawdopodobnie dzieci te W Z W i ą Z k a c h . 
15,30 Zjedn. Przem. Gum., R. T, P, D, 'O godz, zostaną przewiezione do Norymbergi jako 
17-lej Zw, Inwalidów. O godz. lS,30 Zw. ZawQ- Z d -
dowe. Wydział Gosp, MKMO. O godz. 1S-lej świadkowie w tym procesie. iD W O O W Y C h 
Urząd Pocztowy !~r 1. O 'lcdz. i4-tej Wydział Korzystaj ąc z pobytu w Pplsce prokuratora ZEBRANIE KIEROWNIKOW SWIETLIC 
Plant.fAcji _ Okręg IV. . ;5c!twenka Okręgowa Komisja Badania Zbrod-

t DJ ~~!emieckich prosi wszystkich, którzy posta- Dnia 29. 8. 1947 r. o godz. 16-ej w Domu 
STAROMI.EJSKA .• . k~' . d 'I h b d Związków Zawodowych (I piętro, pokój 109) 

u OI:' ja le" WIa omosc w sprawac, a a- odbędzl'e Sl'ę b . k' 'k'" j' O odz 19 I j K 'h" O d . 4 I . , . ze rame lerowm ow SWlet IC z 
g . - e "OZl Y . go Z. l-el nyt;i, prz. ez _ amerykans. k.:ego pr::Jkuratora, .aby Przemysłu Włókienniczego . 

Fabr. Wyr, Gum. O godz. 17-ej t. "I{o puściilsld" I l - ci I" PI D b k zg asz~ I Się o "OmIS)I, ac ą rows lego I Tematem obrad będzie "Tydzień Swietlic", 
BAtUTY 5 pokOl 219. Rady Zakładowe przypomną kierownikom 

O godz. lS-tej C.S.l'; '.' świetlic o obowiązkowej obecności. 

wiqzkowa. ZEBRANIE: KÓł. PPR - P r ~ , ! ~ ~ J 
\IV dniu dzisiejszym odbędą się z' branIU 

kół "tY następujących fabrykach i inslytucjach: 

RUDA Pi\.SI.IlNICKA 
O gfłdzlnie 13-lej n ddział pierwszy f. "Ho- J · 

1r.;J.\" - zml<::ma. II, oddział III - zmiana U, a r l a 
ikalnia I. "Ho rak". ~ 

WIDZEW 

LE~A:;~!~~ '::'::1":::: ::':: ::: N~::I Wi er [ i n i o t 'l 
o godz. lS.30 PZPW Nr 3. O go d :.. 8,30 00,11 P ~ 
Prop. O godz. lS-tej ZPFO. 

lUI.V·'f,\. GÓRNA 
O C;/I'dz. 13,:;0 PZPB Nr li "B" - koło m. Tancerl,a na linie! "rzeb.a jej wręczyć kwiaty! J;lroszę bardzo! 

.. 



Nr. 234 

ron ika 111m RadonJsk' 
Wtorek, 26 skrp-nia 1947 r. 
·M. B. CZQstochQwskiej. 

j 

r 

GŁOS RADOMSZCZA~SKI Str 7 

w owcy Rad m a na wczasach 
Dni wczasów mijają szybjro. Cią:gle wy- piłkarzy kolegów, którzy "udaj,ą" że ćW!c',~q, Nieco dalej - rozbawione gromCldki małycn 

cieczki,. imprezy sporto\ve, artystyczne ordZ ale dla przykładu i dlCl zdrowia, nawet 0'11 Ślązaków czynią ogromny gwar, - to kolonIa Dyźul'Y aptek 
Dyżur nooeily yelni . apteka 

Spoza" przy ul. Limanb\vskiego 

sama plaŻ1Cl zajmują lWia część czasu. Nitet muszą rozrusz!lć kości. letnia dzieci: ze szkól katowickich, 
"mgr. tu ni;, narzeka nd nIewygode. Spunte p'Jd Na trzeci turnus wczasów do Dlugcpolc ._ 

2. namiotami to przecież przyjemność, która !w- zjechali chłopcy z Radomska, Jest. tutaj z gó- Borowt:ny tutejsze leczą: serce, nerwy, nm~ 
stręcza 1yle sposobności dn wykazania sw~:- rą 50 kolegów i 20 koleżanek, Vvszyscy :;ą matyzm i choroby kobiece, ZWM-owcy chi!" 
go sprytu, pomysłowości. do zorganizowania zadowoleni. Szkoda tylko że czas tak szybko nie korzystają- z "Pijalni", gdzie rzeźkcr "Rens 
sobie należytego bytu W swym małym "do!;'1- lecI. tq" bądź też "Emilia" w malej dawce pobu-TelelOUl 

Straż Pożarna Nr. 10 
\)P.R NJ, 35 
()PS Nr, 74 
~tacja Kolc,iQ\v:: "1r, 58 

StaroiStwo Powiatowe Nr. 91 
P- U, B, p, Nr: 11 . 
')'ol~kle Radio Nr. 15.· 

K i u. q 
Miej:::cow-e kino "Wolność" \\:yślVietla 

fnmpf()duh~ii po1s.ki-ej p, t. "Aqa to nie 
71ypacia". Początek seansów o godz. 

t7 ii 19, 

. Adres Rdak~ji i Administracji: ulka 
:<o$ciuszki Nr. 13. Godziny przy~ęć lP
. 4, Tel. Nr. 12. 

I ku" t. j. namiocle. Obóz ZWM mIeści się nad Nysą. Kłodzką dza apetyt 
Poszczególne 'ze społy ".rspólzawodnic~ą o ,5 00 metrów od stacji, która "konspiracyjnie" I~orn'end8 wczasów uwzględl1H~ także w l ze sOba, upiększają namioty. stają sie ka"nj ukryła się za 600 metrowym tunelem, StlCj programIe w"ci~czki. Wycieczka w góry jesl 

! koleżeńscy. Porzqdek w namiocie - to ide- droga okała dolinę t wężow-alą lInta biegnie dość skomplikowano. Kilkukilometrowy mc!sz 
aJna r{lecz, bo przysłowie mówi. "jak sohle do wsi. Na wstępie rzuca się w oczy plęlcny zmeczy niejednego, lale tego rodzaju przęsz
pościele~z, tak się wy"pisz" a tu właśnie o dom "Łazienki" obok "Pijalrfq" a nieco d_dej kody pokonywuje chęć ujrzeniCl granicy pi;.1-
samo "pośdelen{e c'hodzi", pIekna willa na tle śclany świerków - Dom sko-czeskiej, ZObaczyć z bliska strażl1ikG!: 

Rano, skoro tylko prz,'>brzmia tony pobuąl<\ ZdrojOWY. czesl.;:!ęgb - to też swego roązaju przyjemność. 
pIerwsza rzecz - gitnnc.rslyka. W~1.yscy bez Sama nazwa tej. mIejscowości I1:le jest ata- Innym razem grupa pasza moszeruje 11(] 

wyją:tku i'wkzq. Dmżyny sportowo moja ,)(;7.y- rą. Przed dworno, laty zwano ją posPQlic:a .. OrHce" .. ,Śnie?TIik Kładzki" albo po pro.,tll 
wiście, $v.rój odrepny program, weąlug któr~qf) Dlu'żewem Dolnym, W "Domu Zdrojowym" Z::- Cldajemy .sie w oqwieqziny lio harcerek z 
trenują. Widzi Się tutaj opok .rozochocony.~1:1 ko·twiczyli akademtcy, a tuż Obok - górnicy. WrocJawia, l,tóre rezydują o 3 km drocąi nc 

--------.----- s7'Czvcie "Spalonej", " 

lArOUąi,lffQ hllllftpral ą rad,iec'/kQ BlJio,ko w D!ugopoJu jest wąskie i nierówne, 
,_ . _ ' • . M'~'" _' ,,_ ale lo nIe przeszkadza. piłkarzom. W popoIli d-

_ A "'l.df'Tnl il. Nauk M"ayr.znych ZSRR prze-I z, czn~ _' "fan, zuroWla ddCCI 'VI:}S], !ch . };,~:,~a ni.owe glJdzinv toczą się tu ·z ażarte bn i e," 
zn"c-zyłi" 7.n.a~zne fundlls?ip. na pTzf'j)rovndze- f'kspenycJ1 zajmuje S1ę opraCO"totllem k \. ,.dl Z'V~II _. C7l1l'i1\·! ~ 1"'1' t t . k 1--
nie prac ni'lukowo _ l1i1dawczych w ter~nie, zapobiegania malariI. Ogółem Akad0Uli'l N luk ~,. . ,"~,l/ ~na "z 1:1 aJ_ swe~o on d, 
Instytuty AkilrJ~mii vljrsłnły ekspedyr:,!e, be;-! M~dycznych wysłała?, kspecl'l'cjL re~ia. Je,s~ n,m z~YW :z P~bl:rnrc" ~ory - .no. 
dające w terenie problemy pow<tawanlll 5ze- I .. '" oczrJr:h z_,rnmmł,_ol1ęl pLbhcz,noscl przeg_ctł 
reg\l chorób itlfolG::yjnych. Kilka ekspedycjI I vVyclawnictwo Pilństwowe ZSRR Tli "lć-I srcrnofn:e ~,l z :ctclomszczańskq ~rużyna ZWM 
wyjerbało, celem zbadania Ch01Ób zaw )[10 -1 wuje do drukn pod redakcją proL p, nqr[ IV-: -Czctrn!. mImo, r,e tak za:powjedzl~ł swe zwy
wych wśród robotników przen1ysłu górnicze- rOWa zbiór "SlowlaJlskich pieśni i l"n"n'r'.· ciesl'wo, Zespół siatlwrey z Radomska pokl)- , 
~o i_ metalur9'icznego, P?za tym uczeni ~a,' dd~ I O~dzieJny rozdział, po~więcQno pi"'śni"m p,l]- :la! zdecydowanie harcerzy ze Starachow:c 
Ją wpływ warunkow wOjennych na rozwol fI- sklm. Praca ta obejmUje :ł5 arkllS7.y nr'.l '1. \V siosul1]m 4:0, a po zaciętej walce pokonc:tl 

ilIlIIllllllllllllllllllllllfllllllllllllUllllllIlIlIIllIl!IIIIIIIIIIIII!II!IIIIIIH1III1IIIII1I1I1tllllllllljllllllll!\lllIlIllIlIlIllIIlIIlIllllliUlIIIIIIIIlIII!II1IIll l l1ll11l11ll1 l1llllll[IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUjllll lll lllllllll1llllIillillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1ll1l1ll1l1l)lllIllIlIllI1lllIlllllIlllIlIIlIIliillllllll~1 rÓ~-;~iez~:~~11~i::~\:':;.Ż: oS~~rSc~~k:rt~~~~cznym, \ 

I dba" .. •• h !Je D'J 'ud!llu namioty i obóz wyprzatnięte Dne-

Q n I r r _ y w n o ,C o y c j ::~l~~'C~~~~:~~i:[~;i:;~,\\~~:~~yZ~~~:~c:r~: 
l :'l,;e mi~d-!y sobq, - studencl powcrżnie przy

Ka'ż,cle StaJ'()s~\"vo PowiatOWe llo.sia:ąa I c7_ych. \V iJJt,eresie każde,go no,s'1,1n,,'la I U10~ą ryĆ w~'qalle 11{)Siaqaczom l{arte~ gladoja s.ie tym pTzygotowanf-om Najwięcej 
t'e.fe.ra t A,proWiza,cji. którc.go ,cel,em je~,t karty Ileży, a'by :k~lrt~i z'ost,al:v Z,\wjc- u,ie ~a.rejes,tlrQ'wa~1Ych ,,+ s,klepie. jest lęą::ak miejscowego, spoleczen~tw~, 

, . , . stt'O\""'lle \" tel-\'nll11e l Ilal!eZT1(' to""')\'" pb' t t J::J~f" ,t A ' .', ," ÓgmsJw zapala na]sl'arszy WIekIem -,"':rda\\ ante kart zaopatrzellla, prze'\\'J- .'" N " •• • ,- _ '''' ., ecnre Ul ,- ,e el ~ l)lO\\'I7.~l'~JI, 0- ,. ,' ,, ' 
• , . , ' . . , pOl!Ję1:e W cal'os,cl. Je7.elt kart~· zy\\ no- trz"mał zIeLenie z Urz.eląll \\ 'oJewudz- gormk z Sosnowca:. KIedy plomleme poczely 
QZl~~ych zarząd'~e'll1~rn M ll11Stra A'prOWI- I ściQ\ve nie 5'3, pobrane i zarejesrrO'\\'s'1e kie'gó~na llrZydział artyklltó\,,' d'ziewiaT- liz~ć~ chrust, w imieniu całego o~ozu w!ta 
l3CJI O zaopatrzellIll J'eoglamentowanYTn lIa czas przez konsllmenta. w(lwc:zas na- skich, które bec1a wydawane na podsla- gascI komendant jcol. Pyra Stanł s1aw. po
hJCl'nnścL Oprócz tego referat zajmuje leŻIle artr'kUłY nię mo~ą być z,a'!J(lfrzebo wie zar,ej~stro'\;;anlcgo czwartego Q'dci'll- czYn: następ~je cze~ć _artystyczn~ wopraco' 
~i,e wY'qaW<llJiem l\'<1rl OQIZieŻo, w3'clI, roz-I! wall~ przez łllt;' R,ef. ' Ałlf<>wiznc.!i w U· !<a k;arf a'prowizliH.:yj llycll z 1l1ic ;i~1,ca wanm l,{QleqO~: SI~dleJa ! Mor1b,nla, z RCldom-

. . " rl' W' ;rul k- 't " T ' k -' - " " b' ska, WystepuJa c lory, zespoły adz te:ż p0SZ-
J.1.lalem wszelkich arfy'klliów S'j)ÓIŻ3' W-, ~! Q.,e\, "1z !,1 111'_ ą ':'111 .AHll~ ~n llle " leot 11 l d, n1<1)a l Cze'l'\\

71ca 1_ cZ9gólnl d~kldmQtorzy, soliści, ;ecytcrtorzy i 

Cl: dl. teht,d1l3'ch" obuwia, \\Tllra\yek: _ II • • td .. 

n'<eltlow\ęc:\,"ch i\ l" jak również; rozcl'zia- l " I Beztroski humOr zapowiCldajqceg~ koleą! 
lem w;, g\a. Sadleia i lwlegi MoryniQ udziela się gościn!n, 

którzy co c'hwilCl okazują swe z.aqowOloilt!is 
U na" w Rad'omsku wę?!:i~l wyąawa- '_ owacyjną: burzą: oldasków. 

: < d k" d' t· I Ob Zamrzycki Antoni -- z wrelgom1ynÓWI Zostali oni ulearani ZCl demoIa!izujace za-ny ,Ies l \\ oJa, lego ro zaJ u, l. węgle .".' _ ' Po c:;:,ęśc! Qrtystyczl!ej następuje og6lna 

k ' -tł- T ' T " l' 'dl" za naruszeme ustawy o gOdZllloch handhl. I chowanie się wobec młodzieży, oraz za za- zabawa do godZIny _p,I:"e rws Z ej' W nocy, 
al ~o'\\~ l \\ egle Jlrzez'naczon:\ a In-I wypieku białego chleba został ukarany ;rrzy, . ' -

.. , , t , ' --, • klocanle spokOjU publ lczl1ego grzywną po SOD 
stytUCJl l urzędu\\', wnq 500 zł, z zamianą na 3 dni aresztu, l 
.... ' . _ ' z, każdy z zafnianą: Da 3 dni aresztu, Kiedy z{lleczeni odprowad;zamy gości, je'd-

W. mleSl',~:U lmcll Wyr'!, ąno P? .J.crln:r:i1 l Za podObn,e prze,k,-I~c.zenla ZO,stal1 ukoraD'ol 1 p', U_o ci k " i k ' '1 _ '1 " 11' W * ll! 11a z]1 sIu ente mowl: qgn s o wqm Slę spr,,-
metrz,e we.gla na j<Qrty zy\\'n6sci'OVI'oC na dobną kOlq wlcrscJqele ~,{tepow, w l~ go * cja!nie udało. Znać tutaj wkład pl'Ocy, a zresz; 

k 
,,~ . d 1 ,młynach w osobac~: Sroln f,ugemusza t Gro- ''l dllIu 4 ";e pnI' br we \"51' StobieM,ko tą pro' m' b!' 'ł ·U" ~ h ' 'upon Li;', lloz'a tY~l -ot:rC'ł1C,zas otrzy n,la- sz;"a ·Edmunda. y; .... r a ,V" gra y wspClUla y. smlec __ amy SIę 

.• MieJ'skle gm, i p·o'w. Rac\omsko f.unkcjonariu- mlmowolf na wspomnienie o 'tym "wkładzie 
ły \\'l",giel szkOły, sz'p'Hal l na UCzy cIell- * * :!I 

s.two, 

Na tell -r:c l IV lipcu przycJ.zielolJo na 0-
g;ói 2ć~O rrnl W<;ghl, a/je Op'_l"ÓCZ t~gO, f'I:,t~t 
szy reJf.era! Apj'(l'W'lZ,lC:;!l 111fl ,0ttzY'111a,c 
340 tOll węgla dla ąs~h l~ie \<orzvstają
cy~" z kart Za()IIHt1rze~ia. Na, ~a'Źda., tO-
dZ1nę wypadą prZ~cl~tme po P\~C metrqw 
wĘ;'gla, a z tego okoto -i0 t'OIl na 11łi~jsco
wych pie\'ąy:zy. 

, * * * 
Nai\Yi ę kS'Z8, holącz:ką rei era tu je. 

brak zrozllll1iell1ia spoieczeństwa d,ja S~'1S
femn pobierania i reje'trac~i ~arr żY\Y11o-

W dniu 4 s,ierpnla br. we wsi Młodzowy 
gm. i pow. Radomsko o $l'o~z, E-lej podczas 
pa\rolu MO S)?otj<allO flj1i~~ Mariana i Troc
kiego Józefa, którzy w stan!e nielrzeźwym 

aw~ntu~owali srę we ws! 

w ap. 
Mi'ilisterstwo Skar-bH vrz,y\vią;7.ujc 

ŚClO\\yoh, - wie.j~~a ~'agę, eto szY"pkiego i Sl~raWJ1o~go 
Na skutej, lego. i~ karty \vY':rl'i~111l1e wspoldzlałaTIla a.p~raill s'Pb1ecz>l1e,go w 

nie 81:), cl,orectane na czaS d'o 11L1nkf1ów roz postad obywatel,skic11 komisyj podatko
izie,lnictwa kart zao'P(l,trzenia, ti do ta- w)rc1l i llistra(urów s'połecznvch z wła
rzadu Miejs'kiel2:O i l~ef,e ratu Aprowiza-. dzami lJoclarko\\rYmi. W 'zwjązllm z tym 
-:ji: tocl'zie,ż są wylpefnial1e' niedokładlnie Ministc!1srwu Skatlbu wydaJo ostatnio 0-
o Hel dJOdzi o stan l1l8·jąfk:owy, cla'~e, ul"'O- kólnik (jo ,okrętgow-ycih lulStra'loró'w s'po
dzenia itp· ~a1't~i rzeczyw'lste {lObjeł'H'f1e \e.biI1'ycll [Jrzy 1'zij)ach Skar!how~'c1!, wska 
są z wjelkim o.póill'ienl~'Il1· f z'ujący na kon iecz,ność dołożenia ,,'sze l-

Ka.żd'a k~rtkCl zaOiJLl'trzcnia 110\'.1;nn[1 I kich sla'rań w kienmkil )}ostav;riellia 11a 
brć natychn~iast rejestl!()\vaJl<l na p'uhk- właściwej pła.szcz~"Źnic· konlal<in z kre
cie rO:ld'zielcz~'m (w ,"'lde,ple na artyku- nem, 
ły F:l1 o żY'wC'ze. w p iek'a;,"i1Ci1 a , chl(1). . foniewaź w'i,?](szoś6 JlI'Strato'rów S~)O-

Rca!ir.Clcja l<art żYWJlIoś-ciowych orllby- ł~czn:ycl\. &!y~,a 61~ z. ty \11 za,~a,qY1irnic~n, 
• , "'1 no raz ple\'WS'zv. W<ltZ'l1q .Jest Hlezml-ernle 

wa ii~ na ]l(}dsbwie zare~estwwally.ch S!)IWw',;;ł! 1J~rzel)ró,w.a'dlZ'enie.' w 'pn r,OJ,lll11'je, 
kart w posz · 7".e~61ny'Cl~ PWlktaoh r0zdzi~1 niu z \~'ł~dz;, mi skar'bowYilni, ja1k. nalsl'er-

'HIlIlIlIlIlIlUilillllllllllllllllllllll!!IIIIIIIIIIIII[II!!I!IIIIIIIIIIIIIIIIIIII!l!!!!lIIIII!!II!!\I!IIIIIIIII.\\IIII 

-- Ogioszenią d obne--
Step.lIik Ma,rian. zaj1\ieszikały W Za

trzówku, gm. Ra·uo l1l.F:l<D, 1I111'ewa'żnia z.a
g-urhiOJll8, l,egitvmację p'PR_ kart,e' rejes t ra-
~yjną. wydani!. przez: RKU JJ1otrków, le-

, gitYlllf1,cję ZVl iązl{ów Lt\WO ()\vvch i d'o
y,'ód ~ll\żbowr, wyd,m~- prz~z lrllb ' ,,~d .. 
~'a rd6w" \\' RadolUskn, 

ci 
~9ł-NIE~~~ WE~MĄ Vp'ZTAŁ w M~~StĄCU 

, OPllVpOWY' STąHCY 
W "Towarzystwie Przyjaciół Zołnierza", 

odby'ła się konf~rencja, na której omawiano 
sżczegoly, clo'tyczące prac 1'00 żołnierzy akty
wistów sfółeCznych, d!tierowanl'th przez D. 
O~ 'W, I, klórZY Wezmą udZiał w mlesiąttJ 
odbudowy Vl(arszawy.' , 

* 

sze Pow. Komendy MO. w Rad01usku zarelnd- pracy", ole p ochwała jest szczera, 
rowali u masarza Małka Józefa ' - 174 kg. Społeczeńswo tutejsze jest po swojemu 
mięsa wieprzowego wraz ze słoniną, pocho- wdzięczne ZWM-owcom, Ogniska 1 inne in
~ią?~ z niejegalnego , uboj~. Sprawę prz'3ka.- prezy umilają życie wieśniakoIIl, ale sama 
z<0o do re~eratu karnego St7troslwa fbwi.:!iO- wdzięczność wynika też z innych względów: 
wego w R~domsku, celem ulwranYa winnego. bowiem pierwszym aktem ZWM-owego czynu, 

była napra1l'J',<I zniszcwnnego mostu na Nysie, 

pole 
J)odatkowvm 

sze.i al(cji szl\~*~ll,owe.i i jjlstq1lfcYWej h~ 
s~ralorów społecz.nych !}rzy Vrz~Q(.lch 
s.~?'~~~)\V"C!~ 'f Re,Jizyjl1y'~~, . _ 

MHtist,erlstwo Skarl'!l \,,-skazlI,Ie da~eJ 
ila ~olli,ec'zlloŚĆ zlbad'ania sPos'ohó'W i .\Vr
JJików pracy luslr'ł'tor0'''' : POiccznych. 1)

raz !JHcdSllawiania o]'art~'cll na tych olb
serwacj,ldl' pf{)ij~tów zan:1~zełj, tn4,i1" 
cycV, na ctHu u®praw'ł11ienie qz·ał.a~(tłlośc' i w 
teretlie. '.' , ., 

'Wreszcie Ministerstwo Skiln[).ll podno
si ba rdzo wa,żny moment koordynacj i 
~-ysiłków czynnika spo ł~c:;:ne,go z ~wła
dz::mli acJl11inisfra,cji ska l'howe,i 'i\'C WS]1ól 
nym celu,; :iakim jest z\\'akzallie del110ra
liZ<lCji 1)'0 d ilt lw-:,-,e,i i' {jsi'll-Więc'ic qrjJrawie-1 
J'liwd~d społecznej lIa tak"ważnym' od-, 
clnkil_ ,i'ak ol1Ciai:~nia podarkowIe, 

iu 
STATKI W llPD!Jwłf 

W puąowie majduje się op\,\cnie na stocz
niac~ krajowych 8 ruc'luwt;\łlovJców dla' GAku 
każqy o pojemności ok, 2,500 qwt. oraz 4 ho
lowlliki. Na stoczniach zaś' anąielskich - 1 
parowiec drobnicowy o pojemności 1.500 dwt. 
oraz 2 motorowce drobliic6we po 1,125 dwt. 
W ocjbudowie na stoczniacJ,l krajowycjl są o
becnie s/s "Ojiwia' i s/s "Warta". . 

Za tym poszły inne: - aj;~ja żniwna, i td, 
NIejeden z rolników nIe mósłzdołać pr::rcy 

przy żmiwc(cl1, aje, od czegóż jest obóz ZWM-
owsk!? ' , 

St~ dW,aC\zieścja par rąk ~o pracy, - lo 
przecleż SIła. W ciqgl, jeql!ej godzIny ob.,~!'!r 

kiJku i'ek\~trów jest po!;:ryty 'IropkCIrni zbuja, 
NLl{! si~ od lak waźnej ,akcjI n~e uCflylq, ltaź
dy Hlzql\lie, że tutaj właśnie ZWM-OWiec ro
winien wyl'\lzać S\'łą mi'losć do .1Uqu i pra-
starych rubię~y pfa~t"wskićh, ' . 
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V -ft1Ifi~(::ltul!ij §ię 

- Panie władza, cl~ciałem tylko' spray 
dzić, czy sznur dosięga do ziem!. 
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ZYGODY 
p~ęcill typków z 8anialuki 

1J O. Póki mieli duże knoty, 
Rwali się wprost do robo·ty, 
Każdy tyrał z nich nad n()rlł1~, 
Nową w planie miał reformę. 

Ht Ale w miarę jal{ sj'l) slp.al ał, 
hurczył si~ j 'zwolna ma lał. 
Za,paJeńcze jego plany 
Uasły, niby z.nicz Słomiany, 

112. fiJ.flł ugr7azł w Ietpkiej mazi, 
GWl a t~ż już ledwo ła.ził, 
Pa!ę{)!og zwichnął nogę 
I powtarzał: "Już nie tlIo~ęl". 

l.13. Kajtek widząc co się świi~ci, 
Boią,c się, że l1()gl~ skręci, 
I że je~o towarzysze, 
Nie chc!! o tej wyspie stv :z.eć 

·=4 

szczĘsuvłIE ZYJE 
W Grand Hotelu przy ul. Piotrkowsl iej 

PIZPZ użycie pastylek luminalu usiłował po
pełnić samobójstwo ob . Jerzy Zumiński zam. 
w Katowicach ul. Krakowska 2. Pogotowie 
odw:ozlo 90 w stanie nie zagrażającym ży
ciu do szpitala na Chojny. 

ZNOW TO SAMO 

1'Jr. 232 

remisuje ze Zjednoczonymi (Bydgoszcz) 
Pierwszym egzaminii-' zal duźo serca do walki. Poza tym Sadowi ak 

tor m powakacyj.oej ma jc~z('zc dwie duże' 7alely. Idórc nie, zaw
formy pięściarzy LKSu sze spo tykają się 11 młodych pięścidrzy, to 
mieli być wczoraj piC;' Jes! nobrii praca nóg i to, żc lodzi~nin potra
~ciarze bydgoscy z KS fi isć za ciosem. Z Sadowiaka ŁKS może mieć 
Z ie.cJnoczenia. Niestetv IV przy~;zlości pociechę. 

razie nie wiemy 

ŁKS wystąpił wskla· 
dzie bardzo odmłodzo

nym. Z pierwszej dru
żyny walczyło tyl:-o 
trzech zawodników --

, Stasiak, Pisarski i Ży
lis. Reszta to młodzi, 
wiele nazwisk słyszeli

śmy w ogóle po raz 
• pierwszy. Jak się więc 

przedstawia ObeLnI€'. 
pierwsza drużyna na 

ODMŁODZONY SKŁAD ŁI S-u. 

W Łodzi od dłuższcgo już czasu nie mie
liśmy już zawodów bokserskich, to też mecz 
ze Zjednoczon"mi z Bydgoszczy wywolal du
ze zainteresowJnie, niestety szyki organiJ'a
torom popsuła pogoda. W pierwszym zapo
wiedzianym terminie to jest w . niedzielę 
mecz nie mógł się od!JyĆ' z powodu deszczu. 
vVczoraj też niepewna poguda odsł,raszyl:: 
część widzó'w, tak że w rezultacie na trybu
nach nowego stadionu hokejowego zebralo 
się niecale 5.000 osób. Wiąkszo~ć z nich opu
szczala stadion niczaduII'olona i zawiedziona. 
Spodziewano się bowiem ujrzeć wczoraj na 
ringu calą pierw;,zą óscłl1kr, z Pawlakiem, 
Marcinkow kim i Olejnikiem, a tymczasem 
wystąpiła na ringu właściwie dmga dr:użyna. 

OGOLNY STAN MECZU 8:3. 

Ogólny wynik meczu 8:8 ŁKS w' ta"'lI11 
składzie w jakim wc zoruj wystąpi! powinien 
uważać za szcz~~Jiwy. 

Najciekawszą wa 1 1'ą było spotkanie w wa 
dze koguciej pomięd7y Jóżwi6kiem (Byd· 

PISARSKI W DOSKONAŁEJ FORMIE 
Najlepszym pięściar:zem był wczoraj oczy

wiście niezawodny Pisarski. Łodzianin nie 
mial wprawdzie równego przeciwnika, ale i 
tak pCJ.kazał piękną wiilkę. Jedynie po Pisa.' 
ski m nie widać było przerwy w treningacn. 

Mecz rozpoczął się jak zwykle od wagi 
muszej. ~a ringu stanęli naprzeciwko siebie 
Kowalewski (Zjednoczenie) i nowy nabvtpk 
• ]\:S·u Różycki były zawodnik "Filmowca". 

Przez całe trzy rundy wy.raźną przewagp, 
miał lodzianin. W trzecim starciu po jednej 
kontrze Różycki znalazł się na chwilę na des 
kach, ale to nie zaważyło na wyniku walki. 
Zw ycięży ł na punkty RÓ'i:ycki (ŁKS). 

ST ASIAK ZWYCIĘŻA JOŻWIAKA 

Pn.('c i\\'nik S[asiaka \V \\'adle koguciej 
Jó~wiak (Zjednoczenie) w większości opinii 
uchodzil za faworyta spoLkania. Brano pod u
wage jego silę ciosu i to, że Stasiaka miej
sce jest zwykle \'t wadze muszej, a nie ko -
9uciej. A więc pod tym względem harndicap 
miał bydgosznanin. 

Picrwszt' stacie up!yI1~lo na wzajemnym 
!.Jada·niu się przeciwników, drugie bylo wy
równane, w trzecim dopiero rozstrzygnęły się 
łosy walki. Swieższy Stasiak doskonale wy
prowadza ciosy z obu f'lk i celnie iaduje \V 

bydgoszcza.nin:!, który wyrainie nie po1Jrafi 
na nie odpowiedzieć. 

Po walce Jóźwiak narzekał na ,brak 
ningu i wyczucie dystansu. Zwycięstwo 
sial-a na punkty przyniosło prowadzenie 
podarzom 4:0. 

Z SADOWIAKA BĘDZIE BOKSER 

tre
S·ta
gos-

goszczl, a bylym mistrzem Polski w wadze W pierws'lej walce wagi piórkowej mło
muszej Stasiakiem (ŁKS), które whrew OgóI-l dy Sadowiak (ŁKS) miał za przeciwnika ru
nym przypus'>:czeniom zakończyło się zdecy- tynowanego Borowicza (Zjednoczenie). W 
dowanym zwycięstwem łodzianina. W pierwszym starciu Borowicz bije włodzia-

Z młodych dobrze zaprezentował się Sa- nina jak w worek treningowy. W drugim 
dowiak. Lodzianin jakkolwiek. swoje spolln- starciu obaj zawodnicy przechodzą na wy
nie z Borowiczem przegrał, to jednak poka- mianę ciosów. Przewagę ma oczywiście 

Zawacki (ŁKS) na deskach. 

wciąż Borowicz, ale lodzianin odgryza się od 
czasu do czasu. 

V/iele emocji przynosi natomiast począ
tek trzeciego starcia. Sadowiak przechodzi do 
ataku lewą prostą i każdy jego cios siedzi 
na szczęce "wypompowanego" już Borowicza. 
Dopiero pod koniec nmdy bydgoszczanin tra
fia Sado·wiaka z prawej i posyła go na des- , 
ki do 7. Po chwili historia się powtarza. Sa
dowiak znów jest liczony do 8, wstaje wpra
wdzie ale po chwili gong p.rze.rywa d;tlszi\ 
walkę. 

Zwy~ięźył na p1Nlkty Borowicz (Zjedna· 
c.zenie). 

W wadze piórkowej walka pomiędzy Wll· 
czyńskim (Zjednoczenie) a Zawackim (ł.KS) , 
zakończyła się nokautem łodzianina w dru
gim starciu, przy czym łodzianin dwukrotni' 
był już na deskach w pierwszej mndzie. " 

SOWIŃSKI NIE ZACHWYCIŁ ", 

W wadze lekkiej Sowiński (ZjednoC'zenfe) 
jakkolwiek pe\\'nie wypunktował mlodego l 
surowego vVołosewicza, to jednak nic nie. po· 
kazał. Vlalczył jakby od niechcenia i bez ser' 
ca. 

W wadze półciężkiej RicMer (Zjednocze
nie) w pierwszym starciu zmusił do poddllnla 
się W'focławskiego (ŁKS). 

W wadze średniej Pisarski (ŁKS) zno·kau· 
tował w drugiej fU'odzie JachowskiE'go (Zje
dnoczenie) a w wadze półcięi;kiej ZyJis (ŁKS) 
wypunktował Pollaka (Zjednoczenie). 

Mecz sędzio·wał w ringu ob. Siero;:;ze,wskl. 

zechosłowacja pod· znakiem! 
W Pradze jednak Yłszy stko przygotowane do przyjęcia naszych piłkarzy ' 

Mecz piłkarski Czecbosłowacja - Polska 
stoi pod znakie.m ,zapytanial 

Taka wersja obiegla Łódź w sobolę. Prz.y
czyną jej było wstrzyma.nie przez Państwowy 
Urząd Wychowania Fizycznego i PW oraz 
przez Związek Polskich Związków Sportowych 
wszystkich wyjazdów drużyn krajowych za 
granicę aż do odwolunia ... W Pradze tymcza· 
sem zdaje się, nic o lym nie wiedzą. Jak do
nosi bow,iem "Przegląd Sportowy", czynione 
tu są już ostatnie przygotowania do tego spot· 
kania. 

~ecz ma odbyć się na odnowionym boisku 
Spar.ty. Boisko jak i stadion są całkowicie 
przygotowane na przyjęcie naszej rep.rezenta
cyjnej jedenastki. 

REKLAMA SZALEJE ... 

ną wyprawę reprezentacji Sląska do SzkocjI, 
oraz wyniki kolejarzy w BudCl!peszcie. 

Jednym słowem Czesi mają lepsze wyobra
żenie o naszej pilce nożnej, aniżeli my sami. 
Bo posłuchajmy, co na temat zbliżającego się 
meczu mówi płk. Reyman: 

MY MARZYMY TYLKO O REMISIE 
" ... Trzeba pamiętać, że naszymi prrleciwni

kami będą jedni z 'najlepszych graczy i tech
ników Europy,.. Wynik brudno przewidzieć -
remis bylby dla nas wynikiem bardzo za
szczytnym". 

Podczas, gdy my z góry prawie eliminuje
my' możliwości naszego zwycięstwa, Czesi w 
stawianiu horoskopów są o strożniejsi. Z11ipY
tany przez wspó1pracownika "Przeglądu Spor
towego", VogeJ. redaoktor jednej z najwięk
szych agencji spo",to·wych w Czechosłowacji 
daie odpowiedż wymijającą. 

" ... Liczymy się z naszym zwycięstwem. Wa 
si piłka'IZe Iiie są podobno w nadzwyczajnej 
fofmie, liczymy przeto na sukces. Ale w pilce 
nigdy nic nie wiadomo ...... 

Czesi liczą, iż na spotlkmi'll Polska - Czecno" 
slof\vacja będzie co najmniej ... 50 tysięcy wi
dzówl Taką ilość może pomieścić sŁadion 

"Sparty", Ił C;zesi marlrwią się nawet, że nJe 
wszyscy będą mogli męcz oglądać ... Liczą bo. 
wiem na więcej. 

DOMYSŁY NA TEMAT SKŁADÓW DRUŻYN 

Skład drużyny czeskiej ma być oparty na 
trllech trzonach drużyn : S:party, Bohemla'llS 1 
S łavii. Mecz sędz.ioiWai': ma sędz·ia holende!lski 
V alTl der Mer, 

S'kład reprezentacji Polski ustalony defini
tywnie zos.taJllie po meczu spaJr.r.mgowyrn w 
środę; najprawdo.podobniej przed~h'Wiać si~ 

on będzie następująco: 

Bramka - Janik, obrona - Flanek, Szcze· 
paniak (!), pomoc - Piec II, Parpan, Gajd-zrk, 
a-iak - B~rański, Gieślik (?) , Gracz i Hogen-
dor!. 

Najciekawszym jest jednak to, że spotka
nie Polska - Czechoslowacja popn;edzone 
jest w Pradze szaloną reklamą. Orga'nizatorzy 
ćlJbsolulnie nie przejmują się słabymi wynika
mi naszych pUkarzy nd forum międzynaro
dowym, a pamiętają ciągle ostatnie spotkanie I 
przedwojenne, w którym z lrudnością wywal- CZESI LICZĄ NA 50 TYSIĘCY WIDZOWi 

_c_ry~l_i_z_w_y~ci_ę_s_~_o_I_'_ż~y_._~_m_a~j~ą_w~p_a_m_i~ę_cl_'_u_d_a_-~_N_a_z_a_k_o_6_c_re_n_i_e_w_a_l_i_0~j_M_z_c_z_e __ ~_~_c~', _ _ ż_e Jędrzejowska zdobywa 

. 7 . a z e j u n i o r d::ię!~!!W:~~::'::'~s~~~" 
• na o oZie w Sierakowie stwach Polski, Jadwiga Jędrzejowska wygra-

ła finał gry pojedynczej , bijąc ła1-wo młodą 
1,78 m, a pięciu dalszych zawodników slrą- czeszkę Miskovą 6:1, 6:3. Z polecenia Państwowego Urzędu Wycho

wania Fizyczne90 zorganizowany został przez 
Wojewódzki Urząd WF i PW w Sierakowie 
drugi turnus wyszkoleniowy dla lekkoatletów, 
szczypiornistów i pływaków. Łącznie na obo
zie walazlo się ponad 350 zawodników z ca
lej Polski, którzy pod kierunkiem wybitnych 
instruktorów, jak Fra:ni, Ramoli, Adamczyka 
w pływaniu, . Maleckiego, Kazllbka, Rutkow
skiego w lekkiej atletyce oraz Patrzykonta, 
Lesiaka i Maleszewskiego w pilce ręcznej -
tak dalece uzupełnili swe wiadomQŚci teore' 
lyczne i praktyczne, że w końcowych zawo
dach osiągnęli doskonale jak na juniorów 
wyniki. 

SETKA W 11,4 

cilo lekko pop'r.Zec.zkę na wysokosci 1,70 m; '" 
w sztafecie 4xl00 m zespół HKS (Bydgoszcz) I W grze mIeszanej Jędrzejowska W'Hl'l z 
osiągnął I=zas 46,4 sek., a drużyna HKS (Wy- Hebdą wygrała finał z parą Miskova, Skonec
brzeże) - czas 46,8 sek. ki 6:3, 6:1. Za·równo Hebda jak 1 Jęd.4ejow

PŁYWAGY TEZ POPRAWILI WYNIKI 

W obozie pływaok.im wszyscy zawodnicy 
poprawili swe wyniki od 3 do 6 sek., a pr.zetle 
wszystkim . junior;zy, którzy obecnie plywają 
już poprawnym s·tyiem, 14-letni Kukłok (Gli
wice) na 200 m st. klas. uzyskał czas 3: 15,5, 
a jego rówieśnik Hoff (poznań) przepłynął 

dystan5 400 m st. dow. w czasie 6:14,8 min. 
Rozegrane spo<tkmia w piłce ręcznej stały 

na dobrym pozion1ie. €hlopcy są wyszkoleni 
doskonale technicznie, a do wa1k·i wkładają 
po.za bojowością dużo se.rca. . 

ska pokazali szereg doskonałych zagrań. W 
półfinalach gry podwójnej mężczyźni para 
Smolinsky, Krejcik ci~żko wygrała z parą 
węgieIską Szigetti, Vad 7:5, 7:5, 7:5. Wspania
le grał Szige.Hi, będąc najlepszym z całej 

czwórki. Bardzo sJabym był junior Vad. 

przegrywa z CDK 
100 m przebiegło 15 zawodników pOllIZej 

12 sek., a zwycięzca Niezbicki (HKS WY'br.ze-
Przy zbiegu ul. Zgierskiej nad Łódką, ja. że) uzyskał czas 11,4 sek.; Kita (PW Wieleń) 

dący na motocyklu szofer Feliks GrodziIlski przebiegł dystans 800 m w czasie 2:08,1; Ko· 
ZgiPTz, ul. Średnia 11, najechał na ob. Mu- nieczny z poznańskiej "Warty" jako dru~Ji u
s,yń~l ą Konstancję Łódź, Ogrodowa 28. 1.e- zyskał czas 2:l3,5 min.; w skoku wzwyż Brzo-
karz j;lJzewiózl ranna do domu. . zowski (Białystok) przekroczył w wysokości 

Ogólnie stwierdzić brzeba, źe obóz w Sie
rakowle należycie spełnił swe zadania, a sze
regi sportowców uzupełnione zostaną nowym 
nary,bk,iem, dohU:ZQ zapowiarlającym się na 
przyszlo~ć. 

W meczu piłkarskim, rozegran\ m w Mo
skwie w obecności 80 tys. widzów o mistrzo' 
stwo ZSRR, moskiew'·ll:ie "Dynamo" poniosła 
porażkę w stosunku 0:1 (0:1) z CDKA. W ta, 
beli mis-trzowskiej w dalszym ciągu prowacl.zL 
"Dynamo", mając 5 pkt. więcej od CDKĄ., 


