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Musi.my pójść innQ droga; - woła Harold Lasky ~~i~li~~~d:i~ór~ę ~~ fat~a~~1it~~ti.' ~~: 
- jeden z wybilnych działaczy Partii Pracy ~~I:a~r:il~~rra~~~c;ęzn~~!~~ ~~;~ki. w;;; 

PARYZ (pA·P) - Według depeszy z niom amerykańskim, a krytykując do- piło by to pod takimi warunkami jakich .,twierdzić całkowitą zgodność poglądow 
Londynu, rząd amerykański wystosował ~aźną politykę restrykcji pisze m. in.: nie mógłby przyjąć żaden szanujący się z Polską, Czechosłowacją, Węgrami, Ju ... 
do Wielkiej Brytanii prawdziwe ultima- "Wydawanie dorażnych zarządzeń w rząd socjalistyczny. Jeśli istnieją minis- gosławią, jak również Związkiem Ra
tum, które wysuwa następujące żąda- nadziei, że później przyjdzie poprawa :rowie, którzy cofają się wobec opozycji dzieckim. 
oia: dzięki "ofercie Marshalla .... jest złudze- monopolów anglo-amerykańskich prz~ · Nie pot o wygraliśmy ostatnią wojnę, 

1) Zanieenanie projektów nacjonali- niem. Nic poważnie nie wskazuje, że. ciwko nacjonalizacji przemysłu stalo- by stać się narzędziem urzeczywistnie-
zacji przemysłu stalowego; kongres amerykański istotni,e myśli owego - nie mają prawa do miejsca w nia reakcyjnych projektów, które zna-

2) Rozluźnienie dokonanei nacjonali- iJomocy dla Europy. Partii P-racy... czna większość naszego ludu odrzuciła-
zacji kopalń węgla i dopuszczenie doń Gdyby nawet czlonkowie kongresu za Z kQlei Lasky krytykuje koncepcje by, gdyby można mu było przedstawić 
rzecwznawców amerykańskich; aprob'Owali program pomocy, to nastą- blok1:l Europy Zachodniej i pisze: "żaden je w sposób tak jasny, jak tego żąda ... 

3) Zaniechanie projektów nacjonali- -~-~~.-.. ~~-~.~~._- . '''--'''''- w. --- i p 

2acji przemysłu Zagłębia Ruhry; 4) Ob- esy -.- ge n ~ M r niźenie 75-procentnwego podatku na 
firmy amerykańskie. I 

W zwi;;zku z tą wiadomością ,,€e 

(r:~i~~'a Z~rail~sl~~zaL:~~~I~~~,SP;J~~~n~z~~;~ W pierwszych dniach ofensywy wyzwolono 100 · wsi i 600 klm. 
m~:T~~·cha będzIe dokonać kompletne..i kw. obszaru. Tsaldaris nie mote utworzyć rządu 
fE'wizj: i)r:\ty.i~I·iej polityki zagranicznej. BELGRAD (PAP) - Jak d-Jnosi radio cjach . W rezultacie tego ataku·oddzia- ' Nausu, zdobywając centrum miasta. 
U\\'ltźarn. że z każdego punktu widzenia greckiej armij demokratycznej, odclzialy ły powstaz1CóW zdobyły przeszło 100 P09~zas walki w tym mieście z?st~ło 
o;; t n ie sie obecnie rzeczą bardzo ważną generała MarK0:-.a prowadz(j nata1·cie w wsi, oraz ponad 600 klm. kw. obszaru. zahltych przeszło 200 monilrrhlsto\v. 
la~·iłrci~ układu handlowego ze Z", jąt- cidy rn szereg-Il m i0j<;{'oW ości. w tei liczbie całe terytorium na polud- .J~nostki armii ,demokratycznei ostat
k;clll Radzieckim. Gdyby zaś taki uk/ad W dniu 19 bm. woj ka den'okrahczne nlowy wschód od góry Pindo$. nJ? f.l<l raz trzecI wdarły się do miasta 
,ki 1)[0·\'· adził, jak b-_'ć poewinno, dolepszt'· rozpoczęty jednoczd;tlie atak na te.re- \ W· Macedonii oddziały demokratyczne Nlkrttu. -
'."!;f) {Yl1"ozumienia pohty::znego. mogli- nach Pindtł,· T es a lii i w innych -;1·,~·:.'in- rlokonaly nocneao at~ku na ~lasto \ LO~DY'N (O?sl. wł.). - Z ~ten dono-
by:rny sohie te~oI) p'o\vins~ować.,:.. __ _., __ ~" _ ~ I,' _ ............... ~. __ .: _ _..._........... ' ._ szą, lZ przywodcy S-CIU partii polttycz-

La"'kv wvraza następme nadzt~Je, ze 1 lnYCh, rep-rezento_wanych w obecnym par 
l'7ad br\·tyjski przeciwstawi się hda- S lamencie greckim, złożyli wizytę królo-

stworzenie rządu, złożonego wyłącznie 
~ . L. I Ki wi Pawłowi, któremu oświadczyli, iż 

-ani -pokojenie· I będzie szkodliwe dla Grecji. Przywódcy 
partii wyrazili lrotowość udziału w rzą-

W Paryżu O y dzie, na czele którego stać będzie oso-
bistość bezpartyjna. . 

ł!f'%:}~'ff.giem obrad londyńsk .!.. l - Dotychczas na udział w rządzie Tsal-
LO; DYN (obsI. wł.) - Przeds.tawiciel I ! darisa wyraziła zgodę tylko partia mi-

frallcJi na konIerencjj Stanów Zjedn,o>cZ{} ! nistra Zervasa, Który wsławi! się mor-
nycb. V/iellliej Brrtanii i FrancJi. po- t derBtwami i aresztowaniami demokra-
~wiecone.i sprawie poziomu przemysłowe p. · tów greckich. 
~~r:,;~~~iiec, AlIlhand odleciał wczoraj do ł . Gl R d · k-

U 
l 1111' __ •• __ =-____ IIIIII:!I:l'Z:!!I3I!II __ 

~~;i~~;~;~~~~rE'~~;{j~::.~~;,;!fE;i l " O a omszczans I Rama~!~fe c~~~~ejsza 
l}O\V;l7;llvch za,gadnien-iach . ol11awianych l d ·z' .. e,.....' .. olłl I PARYZ (obs!. wL) W dniu wczoraJ'-
·la 'kOollfere ncji londYl1skiej, '"" 
A~e'l1cja Reut·e ra dO'IlO'si. i) aczk)Jlwiek szym pod p.rzewodnictwem prezydenta 

·ząd fraol1clIski dotychczas oficb'l'llic nie !iWOiCh Czqtel nikólłI Francji Vincent Auri-ola odbyło się po-
~prccyz,ował swojego stanowi~:ka w Swa siedzenie gabinetu francu'kiego, na któ-
wach, oma,\·iallyd; 11a konferencji. tran- rym premier Ramadier zakomunikował 
cll~,kie koła p.olityczne wykazują, wyra- l iż urodzaj w roku bieżącym jest o 33 
i.ne niezudo'w()lenie i rozczamwalllie. DO WYGRANIA procent mniejszy od urodzaiu zeszłoro-
Koła t·e l1\Vabią zapci\-,nienie, u'dzielo- cznego. 

le Fran ~ii Przez SIany Zjednocz.one i W. 5 KOMPLETOW NOWOWYDANYCH PODRĘCZ- Rząd uchwalił zmniejszenie od 
')n'tanic , iż pod:nicsicnie poziolTIlu prz"- NIKOW SZKOLNYCH NA ZĄDANĄ KLASĘ. września b. r., t. j . od najbliższ~g;n po-
'l1y'SI Il nic'M1icckic!l;o nie oznacza pier·. ·-1 !' niedzialku dziennej racji chleba z 250 

1.:'fjstw:1 o,cl·h;'do\V~' Nicl1'1icc przed in i 50 NOWOWYOANYCH PODR.Ę<:";ZNIKOW do 200 gr. 
Ij mi kra,jall1j, za *!il('~lnlstarczając-c. SZKOLNYCH NA ZĄDA"NĄ KLASĘ. i Na tymże posiedzeniu rzad uchwalił 

. f' ?ntynuować działania wojenne w Inde-

LONDYN (obs1. \\.1.) - Wczora:i w g(l i T Y I koJO k U P O n o' w I ! ,· nlnach . 

. ,:i\~.;c1~ ()~;~~~r~:-;!~jl~~'-:~~~·f~~~~~jięł3 ~~Ii~;:~j I / I PrzYJ"Qc·le rezolucI"'" pOlskl'eJ' 
\. spr 1\ ,je poziol1l1l przemysł u niemi .'~- l I 
":'2f!o . Francja na 1)Qsiedzcniu tym była należy wyciąć w dniach od 28 siel'pnia do 6 września. 

Tprczcn{owana PiZCZ swojeg-o ambasa- ./ - I na Radzie Bezpieczeństwa lo ra w Londynie Ma~~illi.ego. Wypełnione k"upony należy nl;lkleii na jeden 
. I NOWY JORK PAP. - Kończqc deba-S Ż d arkuąz i złożyć w administracji "Głosu Radomszczań" tę w s"prawie Indone.zji, Rada P,e~pie-

aara i! a R do kl' k d dn' czeńs.Łwa przyjęła 10 głosami pr~y po-
prz v~ączenia do Francji skiego" - a ms o, U. KośclUsz i Nr 13, o la wstrzymaniu si~ Q,d glosowania jedlnie 

8-170 września 19U r. '.- Wjelkiej Brytanii rezoIllcj~ polsi% p-ZY" 
PARYŻ PAP, - Dr. W Sender, przy- I'" OOminającą rządom holen<!ersk 'ell u i in" 

·'I"·d,ca rllcllu na rzecz połącz,enia się Za dOlleZyjsk!iemu zalecenie Rady w spra-
""bia ~:lar:v z fra ncją , \V przemówieniu ł · Rozlo~owanif' ll~gr6d nastąpi we wtorek, dnia wie zaprzestania ognia. 

\·vglrszonym w dniu fHs;ei~z:vm \\" . "~!. Ucltwr.1:m'e rezolucji polsl\le:i z tak 
: .. )" "'-:l-en. d·' . 'c'.'zr·, 11; org;~n;z::':ia j.:- :I łh~_~!!!~.~ll h l".za:dl~1lJ jeooomyślll1ością zostalf\ PJ11rzt" -

\:0 c](lPi'j'T·' " .. ~ l'i"Zr!ą,_zen ia Z:l Q"i··'hin "a I '>.r,;- '- ---" dzone tii J;O.fa:nnym posiedz.eniu Rady 
.! \ ):" ~~:A~~n ..... lIWfN......,.... AA ........, .... ~,.. C04R~'~ oiywi'0tJ.~ rł ::t'~~-:::.~j:;. . 

~ _ .. --
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PAŃSTWOWY 
PRZEMYSL FERMENTACYJNV 

Oddział Wschodni w Łodzi, 
III .Nowotki 34-36 

zalrudni 

buchalterów • bilansistów w pod
ległych (lobie zakładach. 

Oferty i i.yriol·Y~Y nrtd5yl~t: pocztą pod 
powyższy adres Wydział Per~onalny. 

PAŃSTWOWY PRZEMYSł. 
FERMENTACVJN 
Oddział Wschodni w Łodzi, 

Nowotki 34-36· 
E a a n g a żuj e 

Y. 

na stanowi~ko Kierownika Bro
waru w Łodzi samodzielnego z od
powiednim wykształceniem I dłuż
SZiI; pra.ktyką piwowaJ·a. 

Oferty I ż'dory~y nado;:·lać pocztą pod 
powyż~zy adres - W', Li . i1ł Per sonalny. 

.. GL S" DZIECIOM SWOICH 
CZYTELNIKÓW 

lmię naz UJ j::;ko . 

Adres 

Miejsce pracy ........ . 
Szkoła i kl~sa uczącego :;;ię 

dziecka .. 

Proces ki erawników 
I. G. Fal'ben 

NORYMBERGA PAP. W dniu 27 steiPllic 
rozpoczął się proces 24 najwrllit!1l<?Jszych 
członkw? rady nadzorczej koncernLl ni '~rnie(.
kiego 1. G. Farben. Prokurator generain)' USA 
generał Bolford Taylor. scharakteryzowi'ł w 
ogólnych zarysach winę oskar7.onych. 
Odpowiadają oni za udział w przygotowd

niu i prowadzeniu agresji Rzeszy. Za 'l; ~wole 
nip ludności podbitych krajów, za 'dounki' t 
nawet morderstwa. Koncern I G. Farben IUZV 

czynił się wybitnip do rm:pętania ostatnie) 
wojny światowpj. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIlIlłlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"'"IIIII!IlIIII"1lilii!!! 

OFIARY 
Koło PPR przy DyrekcJi. Przemysłu Mlej

s<.:owego Piotrkowska SI ufundowało dobro 
wolną likładkę na fundusz solidarności w ce
lu okaZdnia pomoc ' narodowi Hiszpali.sklemu 
przed w dyktaturu f:ranco w Hiszpanii. 

W Polsce obowiqzuie • I obowiazywać będZie 
• 

Nikczemne plolki reakcji bez wszelkich podslaw 
'B'qwiofl z preze.lent Zw. Zowodoweąo H'ló"niorzq lOUJ. Al. 8ul".I"I", 

Wśród włókniarzy łód7kich kursują od kil
ku dni uporrzywe "niewiadomego pochodze
nia" pogłoski o zamierzonym rzekomo ~ prze
dłużeniu dnia roboczego w przemyśle wIó

.kiennic2;ym, o zniesieniu dni wypoczynkowych 
w niedzielę i śWIęta .,oraz inne temu podobne 
-nieprawdopodflbne wersje. Ponieważ sprawa 
ta posiada zasadnicze znaczenie dla mas ro
bobniczych naszego miasta, zwróciliśmy się 
po wyjaśnienia do autorytatywnego źródŁa -
do I'r.-zesa Zarządu Głównego Związku Zawo-

Umowa u współzawodnletwie wlOkmarzy 
górników wywołała 'lfo:mmiałe zainklreso

wanie VI całym kraju. Dziennik poznański 
"V\'oJa Ludu" poświęca temu zagadnieniu ar
tyku l wstępny, w· którego kokluzji czy.tamy: 

Widzimy z tego, że realizowanie współ
ZCIlVodniclwa pracy leży w interesie samej 
klasy robotniczej. To nie jest bowiem 
lwpilalislyczny akord, na którym zarabia 
pr7.eclsiębiorca, lo jest robotnicza ambicja 
i woja zwiększenia wydajności pracy, na 
klórej zyskujq szerokie warstwy pracujq
ce. Dla/ego w. kapitalistycznym ustroju 
nie clo pomyślenia byłoby przeprowadze
nie podobnego współzawodnictwa, robot
nicy nie poszliby na taką koncepcję, nie 
oddcnvaJjby swego lrudu w celu powiększa
nia liczby miliqnerów i magnatów prze
mysłowych. 

W naszej polskiej rzeczywistości współ-
7.Clwodliictwo pracy wydaje realne plony, 
zwiększa wydajność pracy . robotnika, bo 
w zamian za to podwyźlfza jego stopę ży

ciowq, olwiera mu drogę do awansu spo
łecznego, slrtwiCl go w rzędzie kierowników 
i hurlowniczych naszej paJlstwowości. 

dowego \tI.Qó1kniarzy, tow. Burskiego. I stowskiego laboratorium. 
W odpowiedzi na nasze pytanie wyjaśmł Warto zwrócić uwagę na pedidie podzie-

law. Eurski, że wszelkie tego rodzaju plotki mia, które rzuciło lego rodzaju pogłoski w 
są nikczemnym wymysłem reakcyjnym, obli- masy w momencie podpisania układu o wspol 
czon9m nil sirrnie zamętu niepokoju i nie- zawodnictwie pomiędzy przemyslpm włókien-
pewności. niczym i węglOWyIll. Celem, tej reakcY}!lei-

"Nie ulega wątpliwości, mówi law. Burski, dywersji jest wytworzenie w masach fermen
że plotki te rozpowszechni.'tue są w ramach lu, nastrojów niepewności oraz ~torpedowanIa 
rozszyfrowanej ostatnio reakcyjne] akcji .. 0" wysiłków zmierz~jącyrh w kiernnku wykona 

opluskwiania. i że pochodzą z tego same- Ula planu wytwor,czego. 
go skompromitowanego podziemnego faszy- Pytanie: Skąd się bJorą tego rodzaju plot-

-~ ki? 

ORIENTACJA. ALE NA KOGO? 
Wczorajsza "Rzeczpospolita" poświęca ar

j·ykut wslępny sprawie tzw. OriełJtacji anglo
saskiej, k,tóra wdąż jeszcze "straszy" w Pol
sce. Znamy przejawy tej orientacji; mówią o 
niej dobitnie ostatnie procesy, szepce ° niej 
tendencyjna plotka, przesycone są nią, sz.palty 
"Gazety Ludowej". . 

To, co się dziś w Polsce nazywa orien
locją anglosaską, czego złowrogie whlrno 
unosi się na sali rozpraw w Krakowie i 
tchnie ze szpalt "Tygodl)ika Powszechnego" 
i "Warszawskiego" czy "Gazety Ludowej"
to nie jest oIienlacja na n a ród angielski 
i amerylwński, na wolnościowe, demokra-

. lyczne i postępowe pierwiastki w umyslo
wości tych narodów, na ich świetne tra
dycje kulturalne i polityczne. To orientacja 
na większych i mniejszych Cavendish-Ben
tincków iBlis Lane' ów, to lęsknota do roli 
"tubylców" w kraju obróconym w kolonię 
Dolara. To - przede wszystkim - orienta
cja na te czynniki (Illglósaskie, klóre za 
nrzjb.arclzięj' dziś aktualny i naczelny cel 
swej polityki europejskiej stawiujq sohie 
odbudowę niemieckiego imperiolizmu. 

Odpowiedź: W niektórych fabrykach lna· 
leżli się "gorliwcy", którzy zamiast mob ilizo
wać rohotnilków w kieru::tku wypełniania pla 
nu i nadgonienia zaleglośr'i przez lepsze wy
korz 'stywante maszyn i własnego dnia pr.lcy 
- poszli po fałszywej drodze, po linii prze
dłużenia dnia roboczego oraz pracy w dni 

, świąteczne. 
W rzeczywistości dtnga ta - lo droga któ 

n\ prowadzi na manowce. Mia~t mobilizacji 
robotników, prowadzi ona do taktycznej de
mobilizacji. I te błędne pos\ll1ięr:ia paru k:3-
rowników posłużyły 7a pożywkę d·la re~k<:yi-

nei plotki. , 
Zwiqzki Zawodowe stoją na stanowisku, 

że nasze plany prodl,1kcyjnr sq lak skonslru -
wane, iż przy należycie postawione; organi
zacji pracy mogą i muszq być wykonane w 
ciągu normalnego 46-godziI1nego tygodnia pra 
ey. Tstola rzeczy leży w racjonalnym i celo
wym wykorzy taniu ustawowego B-godzmne
go dnia procy, w rzec.zywislym i racjonalnym 
wykorzystaniu 480·ciu minut, przeznaczonych 
w ciągu dnia na procę. 

Jeśli robotJnicy i pracownicy Ilmy~łowi nie 
będą marnotrawili czasu na skutek spóźnień. 
przedwczesnego opuszczania pracy, na. sku
lek niepotrzebnych spacerów i pogadanek. n~ 
skutek przedłużania przerwy ohiarlowej itp, 
to nasze plany prorlukcyjn~ hędą wykonywa
ne w cią.gu normalnego dniil. roboczegfI. 

Tę prawdę winni zrozumiel: kierownic" 
zakll'ldów pracy, pracownicy i Rady Zak a
dowe. 

Pylanie: Czy Związki Zawodowe 7('z\\'f)lq 
na jakiekolwiek przedłużenie dnia pracy? 

Odpowiedź: Będziemy popierać paszcze-

-------------------·-------------------~·I g~n~ do~owo~q inl~a~w~ wy~ywającą ~amorzutnie z fahryk i idącą w kierunku do-

PRZETARG 
Ubezpieczalnia Społeczna w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony na l'C1boly 

malarskie (malowanie okien w szpitalu p~zy ul. dr Kopcińskil'lgo Nr. 22). CJlert n.l 
ślepych kosztorysach należy składać w Ubezpieczalni Społecznej w Lodzi ui Wólczań· 

'ka 225 w pokoju Nr. 35 do dnia l wrześn ia 1947 r. do godz. 10 przed południem w 
zapiec.:ętowanej kopercie z napisem "Oferta na roboty malarskie" z dołączonym kwi
tem na wpłacone wadium w wysokości zł. 20.000. Szczegółowe informacje, oraz ślepe 

kosztory.sy można otrzymywać w Ubezpieczalni Społecznej ul. \Vó1czańska 225, -po
kój 3S tylko od godz. S-ej do godz. 9~ej rano. 

Ubezpieczalnia Społeczna zastrzega so bie prawo wyboru oferenta, bez ".'Zględu 

na cenę, a także prawo uznania. że przetarg me dał wyniku. 

datkowfl.i pracy (np. sporadyczna praciI w' 
~więta hlb dodatkowe dwie ~odziny pracy w 
sobotę, jeśli ta praca przeznaczona hędzle na 
Odbudowę Warszawy). TakiE' akcjI" m'lją 
zresztą miejlice od dwóch lal. Klcl~a robolni
cza Łodzi nieraz już dała downdy ofiarnosci 
i zrozumienia i nieraz je:;7.cze dowody t:ogo 
da. 

W wyjcttkowycb w ' padkdcb mozna rów
nież się zgod:dć. na rlorywcze przedłużenie 
dnia pracy na po zczególuych oddziałach, jc
'li od pracy tych odd:l'iałow zależy praca nor
malna całej fabryki. 

Zwio7ki zawodowe ZQWSZf' ;ednak baczvć 
będą, 'rtżeby przedłużenie dnia prac miało 
charakle!" DOBROWOL Ty I nigdv nie zgodzq· 
.sle na to, ażeby tego roc/wlu Dos tępowanie 
mIało SIę stać powszechnie stosowaną zaJadą. 
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~!kOrZ'!ciiie .. rpr~iiYWOw biela'n · a· Niemiec' 
Zamach na Hitlera był Iylko przejawem rozgrywek ambic:ji ~statnie zdjęcie ORP "Or/a", bohaterskiego 

W najbliższym czasie na rynku wydawnl'- zamiarom a t . t ' t ' k' h d 't h'U k' h u ora me sanowI apo< eo'l.Y me- wyso IC ex- ygm a·ny I erows IC przez okrętu podwodnego polskiego który na skutek 
ezym ,USA u~aże się książka pod tytułem mieckiego "ruchu oporu", Wprost przeciwnie, ieh amerykańskich przyjaciół zawiodła w ca-l, '. 
, .. P?dzlemlc memiecl.;,ic", Sam tytuł nasuwa rzuca ona swiatlo na kulis;y tego ruchu, wy- łej pełni. Stała się ona jeszcze jednym dOkU" omylkl zostal storpedowany podczas wOlny 
Juz ogromne wątpliwości co do jej treśc.;, kazując jego reakcyjny, antydemokratyczny mentem, oskarżającym Niemców i ich amery- na Atlantyku przez holenderski okręt pod-
~le staje się on zrozumiały, jeżeli zważymy, charakter, Jeszcze jedna próba wybielenia kańskich protektorów. Mbl. wodny, przy zamianie akcji patrolowej 
ze autorem jest Allen W, DulIes, Osoba auto
ra tłumaczy nam wszystko, 
. ,Auto'r ks'ą.iki je5t bratem osławionego I 
JUz dorrtdcv min, Mf!rshalIa i niemniej osłn
wion ego gcrm(Jnofi[a, Johna Forslera DulIesa, 
Ob ilI bl'-':('ia są w JiÓwnej mier7e ściśle zwią
zani z koncernami /amerykańskimi i niemiec· 

T 
, , 

reS€ jedno itego f ,r o n t u. 

kimi, ' 
Symp'ltie rroniern;eckie ujawniali ci pa

nowie nieraz w cza:;ie wojny, Allen W, Dul-I 
les oraz jego hrat zn 1leżli się w obozie hO-I 
overowski m wśród najzacieklejszych proPiI' I 
galorów cdbur10wv Niemiec, Toteż jasne jest, 
Ż~ puhlik.:lrja jego zmierza do wybielenia 
N ;cm r tj'.'I , stwof7enia iluzji, że w Niemczer!1, 
isln;ol zoruanizowal1y ruch antyhitlerowski, i· 

: Dobrobyt zwyciąża n· edo 
;,Whn~/U walczy o wykonan~e planu 

lI>:om, w imi2nill kfórych występuje AI
lel1 VV, DuJlE's zależy na apole07owaniu nie
mied ich fI?belii pałacowych, Chcą one z tych , 
drobnych inrydE'lltów uczynić ruch rewolu-, 
cy,jny: To wb~nie jest cclem książ~i Dullesa, 
ktore.1 l lnne fraamenty hylv już wlelokEJtl1le I 
przedrukowl'wane przez prasę amerykań<;ką, 

vVb rew intencjom autora i jego srodowi

Przqdka tow, Helena Gajda, członkini PPS 
Majster, tow, Sim ilak, majster przędzalni egip

skiej, członek PPR 

filIIcm, " . , , ,. konanie planu. Organizacje fabryczne PPR i 

sk?, ksi,aż,kil w"\azu je islolne cele i. zamiary I Pęknięcie jednego ogniwa pociąga za ~o
uc.zesl~lll{OW zamachu na HJI/er,? w /lpCU. ~944 bą oberwanie się 'całego lańcucha, To porów-I 
rok'l I charr:l\le: ,,,r~lchu OPOIl.l: wohec Hltl~-I nanie obrazuje dokładnie rolę każdej galęzi! 
ra" WVnlka z n'e.!, ZE' ~:gdy ,me bYł, ten rur:,l przemysłu, każdej fabryki. każdego oddziału,; 
,k'n,nwany orz""lw r:zlmow', pr7.C'rJw syste· każdego robotnika i pracownika w wielkiej i 
[['OWI - orrrilnlczal SIę on dn osoby samego I walce, która się obecnie toczy, w walce o wy- I 

Dl~Jles pouaje,. ze wHod splsku.1ą~vc,~ PPS docen:ć powinny ogrom odpowiedzialno-
przec,'·.1r Hltl,prowI ~yło Wielu "s?cjahstow ści. kraTa na niCh ciąży, Od działalności bo
Podą:W, o~ ~?'\\'noC'z c,5me pragram I cele tYC~ 'I wiem kadr fabrycznych PPR i PPS, od zacho
"so~Jitl~stow , OpiSUjąC fakt, z roku 19;12" V\ wania się peperowców i pepesowców przy 

PIZądka, tow, Gąsiń
ska Janina, członkini 

P,P.R, 

Kol. Cygan BronjsJa
wa (ZWM) 

Ob, Kotkawska Sta· 
nisława (bezpartyjna) 

kWJeln
l
l,l1 I ('go :Ol~~' ",!,' garach bawarsw::h warsztQ.cie zależy stopień uświadomienia ro- wllUdiwie stan fabryki WyCIąga słuszne 

S>PO~k ,1 ,ISlG ,,50;:J?-\15cI EmJi ,H~nk", Karl ,M:e-I botmkow, zależy , CZy robotnicy zrozumieją, wnioski -' do realizacji. 
rene'nn I ~h,or.o r H'lllbach,. ,dorvc([ mozemy I że oni to, że ich praca, że przestrzeganie przez Cyfry przedsta·wiają s ię następująco: w lip 
n~~Vlać oraml duchowymI SrllU~11l\Ochera, nich dyscypliny pracy _ decyduje o zwy- cu tkalnia wykonała plan w 97,22 procentach, 
O to co pl.le na temat t.eCio spot.kama D1.l11cs: cięstwie dobrohvl.u nad niedostatkiem, o zwy' przędnlnia natomiast tylko w 78,5 procenta.:h, 

,:VI! 7WląZ,l li 'l plilllam: Zd11l0 rrlowama, H,- cięstwie "planu svtoRci". I te wlaśnie zagad- W sierpniu nie można stwierdzić lepszych 
tlera post;wil1 . Oni pytame,. Co SIę sta~I~. z nienia stać sit; pOWJlUl') treścią jednolitego Wyników, niż w ubiegłym miesiącu, Dla po-
N,,'mcami. 'N",l~ka lInglc1s~le I amerYJ;ansKle front/) part1i robolniczych, prawienia tego stanu rzeczv należy z jed'lej 
bvł" rl3.leko, nIc m.nn"- U'IIO oczeknvac Tych- C t k t t' ? Zb' d· . t • _ strony doprowadziĆ' do calkowitego urucho~ 
le' 'lwi1z'i t,ch \'o'sk zy a les w 150Cle a djmy ę sp_a " , , " , 

l ". , , '~ ". \ J', , • wę w fabryce, Zwiedzamy łódzkie fabrvki. mIenIa moz/,wych do uzycIQ wrzeCIOn, 21 clru-
"S'1 r lR,hscl. me,in <"c,v dosz!! do wlllosku, ze Jedna z wiekszych jest Widzewskil Manuf~k- giej strony zwiękśzyć wydajność pracy na 
dopokl najw'('{szą potę~ą w Emople są Ro- t . t ł', d k b" W·" P d 'wrzecionach ,'uż uruchomionych · A WI'ę~ tu ,. .' 1.T"1 't" ura , <; ara, o z a OlOWR .. Ima, rze WOI . ,. 

's Jil.llle , llSllnl e r le "lIt era moze s dC Się przv· ,.. "d ' b" , dochodzimy (nie wdaJ'ąc się w szczegóły) do 
. 'Zb t '~lk" d 1 l' cJ'i Nien 'ec Na ną, za czasow sanaCJI, sWla oml ro Oe,l.CY 

cZI ~ą '. y \~" leJ;a yKiI ,~a . 11. , "vVimy" walczyli przeciwko przechodzeniu na sedna zagadnienia: sprawa wykonania plflllU 
w'nlOsek . ~mlh H,~?(a IIczestmcy zamacnu większą ilośĆ' stron, OZIJacnlo to bowiem bez - to (obok zagadnień natury technicznej, 
po,ti'JJiow,!J wpłynąc za w;7płką cenę n3 !n-, b' O - l . k', k' f możliwvch zresztą do rozwią"lllia) przede , ' I' " '. d Ć' 'J ro OCle, Zl1<,cza o zw.ę sze11lę zys ow a- . ' 
11~,11 zamaClOWCO\\, aDy o fOCZy zamor·.ć)- b k k' h d dl b l'l' D" wszystki m sprawa pra"y całego zespołu Pra-
w illlie Hitlera, dopóki Anglicy i Ameukil nip ry anc IC .' a nę zę a ro o :lI,<OW" . ~IS... , .." -, ,',,, 

, . l ,. - ,_ t '. .. WSZyscy w'emlr, co oznacza dZlen dZlslepzy cy solidarnej I sWladomej - ludZI "Wltny : 
n", Wj d(,UJe, nd "on VJlenCI", I l' 1 d" ., " 't" b t 'k' W k 

St 
' k . l' t'" . . I' h . - oznaez~ oc 1)lJ( owę lu owej O jczyzny 0- )nzylllerow, majs row I ro o m ow, y ona-

e 1\nOViJS O "soCJa IS 0'11 IllemlCC, JC r. 'C' \ '. ,. ' 'l..... k . d t ' . 
l b 

I. t W t I l l' znacz a zagłade rodZimego kapltaJ1zmu <Jy.na- mc P .mU warun 'ule wv a mej sza pr<lca, 
w\maga <:1\ , "omen any, ar o " ',' ",o '.,' ..',... , 'k 'l" , 

_.' ",;,,, d . ł 'l k '942' cza >,,!zwoleme od obcego kapltalu, DZlen dz,- \ prZelSCJe na WIC: szq 10SC wrzeCIOn, 
nr, \ OOU1l11ec., .. ~ zla o Się o w ro u, . 1 .. 'k ' d'" W k ' 1 t 'I kI' ~i w'łaśnie "socjaliści" w obaWie przed "rddv- Sle]S1y W'J mil,ga pracy, ZWH~ szeme pro, Ul,;]1 ,Y, oname p anu: o CIąg e 52 o e~IQ ro.-

k I· ... , 'l . d' l' I } ', dla oSIc:tgmę"l'1 dobrobvtu ludu a me Old botr.:kow, werbowame nowych SIl, dokwallil-

I d
", I l '-{'tl . l . l' d /1 wzbogacenia obr'ych I rodZimych wyzysklwa - owywame m oc vch I starszyc ' 'a IZ~Cla, SWJQrOCl1e qzvI co znClOwamQ ,- ,,' . I k 'ł l' h 

wa zy IV ręJ\',rl .. I era, CqZyI o orzec u- . .- ,',' . 
żcnin }ltfojn\', 'czy, ZWlęk5z.~Jlle wydajnOSC1 pracy, zWlęxsze- W)'koJlanie planu - to ciqgła, nieustanna 
, Dulles podc:tje poza tym kilkd cieka wy:::h me _ ~rodukCJI ,- to zard~em zWlę~szeme 'ta-: codzienna je.go kon~rol?, Sprawdzić cyf,ry -
szrzegółów, dotyczących tzw, spisku lipce- ro~kow, pOpi a ,Vil warunkow maler.alnych TO" oto, ,co po",:wno ?y.c pierwszą czynnosClą ro~ 
wego z r, 194:4, Spisko\< cy za posrcdniclwem bOtmka, II,JO,tmka, ma]str,a , wzvmera, dyrekto:a, p~ PE,Y1 
jedupgo ze swo ich adherentów - poslą ,lie- Proste to prawdy. Zrozumienie ich - to SClU do fp.brvkJ. I dlat~go słus~ną Jest, wlcja
mi ~c"icqo w Rzymie von Hil5Seli'l prZek3ldll bodzie't' do wdlki o plan! A z wykol1.1!1:em tyW? ,~ow, ~yr, ,Bro~zklego, kto~y zamlerza u-

1l9i ~nm fajne memorandum, w którym do- planu w "Wimie" nie iest dobrze - powi'.)dz· mlesClC tabll,ce : ':"'l:cresy w ~azdym oddzlill~, 
maga\i siG". AlBcji i Lotaryngii - na zach')- .my to sobie szczerze, Przekonał nas o tym Potrze~ne ,rownlez ,1est co~zlenne nadawi'lme 
dz'c, [lQlsl<1ego Pomorza i Śląska - na wscho przebieg ostatniei narady technicznej .lraz komumkatow, z frontu w?lkl o ~lan pr~ez me
dz il', nraz Austrii i Sudetów na południu, rozmowa z dyrektorem tow, Brodzkim, który gafon w stołowce - gdZie o obiadowej porze 

K"i'lżk.~ "T'odziĘmiE' niem; eckie" wbrew niedawno pracuje w ,, \Vimie", a obecnie bada grupują się pracownicy, 
,--~~--~-------------

t na ·alt kiem j y 
S~!'uk;ura lud:nościowa Pomorza Zachodniego 

ttc])at.J'ian0j 7, Zachodu i Wschodu· Ree'inigranci z Niemiec i Francji -Osadnicy woj~kow' -A utochtOl1i 
(od .!Jipe~ ialne~o UJi$~,~.p"lfJiló.a 99G1o§U Bo ;Jjotniczeqo~4 J 

Obecna struktura /udno,ściowa wojewódz· ny inwentarz go. spodarczy, FaChowcy-rzemi"ślj morza stanowią autochtoni, którzy, mimo ,,,ie
lwa szczeciJlskiego, a, szerzej mówiąc, Pomo- nicy zazwyczai osiedlają się W miastach, kowych prześladowań ze strony Niemców -
rza Zachodni"g0, w pełni wykazuje ",Iaśdwo' gdzie prędko znajdują sobie odpowiednie dobrze zachowali swoją polskość, Pod tym 
ści tej polaci naszego kraj\1, gdz'e odblldowa wars7.taty pracy, względem celuje zwłaszcza starsza generacja 
f.l0spod arcza idzie w parze ze stanem zaJ'Id- W najbliższym czasie zapowiedziany jest autochtonów. Zamieszkują oni przeważnie na 
nienia ora7 nastawieniem pracy tej ludności, przy jazd reemigrantów 7. Francji, w ogólnej terenach powiatów Zlotów, Bytów, Szczecin. ° sln;;;/urzc h,dnościowej Pomorza 70- liczbie około tOO rodzin, Niedawno bawiła w Jest to element niemal wyłącznie rolniczy. 
łhoc/niegn wyczerpujących informacji udz ie lił Szczccinie specjalna delegacja naszego wy- Z pojęciem struktury ludnościowej na ~e
na"zpmll speC'jalDcmu wys.nikowi naczdll;k chodźtwa we Francji, Na podkreślenie zaslu- renie województwa szczecińskiego łączy ~ię 
\V') jewód7k\cgo Wydziału Osiedleńczego w guje, że delegacja owa po zapoznaniu się z w pewnym stopniu zagadnienie wysiedlania 
S zczccinie, mjr. Chorzewski. warunkami bytu na Pomorzu Zachodnim Niemców, Otóż należy stwierdzić, iż w ra-

Zasadni.-zo - iak stwierdza oh, Chorzew- stwierdziła, iż warunki te są o wieje lepsze, mach wojewódz'lwa akcja ta szybko postę
ski - lur1no~r', - '''llieszh-it la nil tp.rC'niE' woje- nii we Francji dnia dzisiejszego, I puje naprzód, Bezpośrednio po oswobodzeniu 
wód/lw" 'il"7,'('I', \ieyo sldada się 7 kilku Poważny odsetek ludno'śd Pomorza Za- I województwa szczecińskiego, na jego tereme 
qrvp. chodniego stan?wią osadnicy wo~~kow.i oraz I prze~ywało około 300,~0~ tys, Ni emców, a o: 

OaMem w riłm dc h ...,:;1 wojewóclztw~ prze· tzw, przesiedlency w ramach akCJI społdzlel- statme 65,000, przewazme starcy, chorzy I 
bVW'l pr7.e-7'(1 pól miliona Polaków.. 7. gl",lp cZOrparcelacyjnej. Ak o:ją tą jest objętych 276 dzieci mają opll"eir: nasze granice już we 

Wykonanip. planu - to lepsza O!ganiz~c;a 
pracy, sprawniejsze zaopatrzenie, to oszczpd
ność i przestrzeganie dyscypliny pracy. Nie 
wiem, czy "Wimlacy" zdają sobie sprawe z 
tego, że w ciągu bieżącego miesi"ąca w jednej 
tylko przędzalni - egipskiej stracono 284 go· 
dziny drogocennego czasu z powodu niepunk· 
tualności zespołl! robo/niczego, 

Niedługo w przędzalni egipskiej będą za· 
instalowane sygnaly świetlne - czerwone 
światlo wskaże, że dzień roboczy zakończył 
się, Ale czy sygnały całkowicie wplvną na 
polepszenie dyscypliny pracy? Nie, Ta n.a
wa musi doirzeć w świRdomfJści robotn'1{6w, 
l nad tym prncować mUSZa organizacje pr:r
tyjne PPR i PPS i to nie tylko wvhśniać, ale 
dzialać przykładem ofiarnej pracy i stworz"ć 
atmosferę walki o plan, nŁm(jsfore, kt' r"" nie 
śmie się przc,,'wo;'i'''V'i r w.ucho!. m.,lkon e:l l 

wróg jawny, czy ukryty, .. 

Jeszcze nie zupełnie ngadnieni1'\ ,te ol"i
rzały w fabryce, Ale pierwsze kroki już si) 
postawione, Oto wczoraj, w przw1wlni eqip. 
qkiej w obecności tow. Błaszczvkn (q"I'r""~rza 
kola PPS), low, kn.knwskieqo (z-cv sekr, Knryl;
te tu PPR) oraz majslra, ' tow. Sjmilnkr: z'Inr:
dla uchwala zmohilizowania dwóch "prz"'kJn
dowych" dziesiątek z PPR ; PPS, Tow, G'l idit 
Helena z PPS i tow. Gąsińska Janina z DPR 
zobowiąza ty się do czwartku zmobilim',pĆ' 
obie dziesiątki, oraz opracować waf1l'1ki 
współzawodnictwa ze szczególnym t1wz'll~d
nieniem dwóch spraw podstawowych _ o, dy
scypliny pracy i oszczędności. 

Do tej akcji samorzutn ie przv!acz"'Y SIę 
kor. Cygan Bronislawa z Z'VM, klon prz,,· 
rzekłi'! "postawić ZWM na nogi" , oraz bllp.,r, 
tyjna - ob, Kotkowska, 

Nie było czasu na długi!l "wiecowa 1 :~", 
Ale towarzyszki z przędzaln~ od razu p"rle
szły do sprawy realnie ; z za palem, J od ~lZU 

wysunęły pod adresem dvre]{cji i lbdy i:~
kladowej polączki, wym~gające natvchm ' ,-' n

wego rozwiązania. Do tych w pierwszvr.1 l z !.l
dzie należy brak ręcznika, Czy to jest SPC,1\'/d 

nieważna2 Nie. Bo brak ręc.;lnik'l po\'.·od: i~, 
że do wycierania rąk robotnice Z'.I:i:Y'''il 'ą 
"puc", odpadki lub przędzę, a to poc'~'1' za 
sobą znaczne s,traty, Podkre510no równ'oż ko
nieczność lJsprawnienia pracy "pomQqacz,>k". 

Dalszych szczegółów, dotycząrych w';'l''1ł

zawodnictwa prządek z "Wimy" dow'~F!" ,,'ę 
niebawem, Wvcl' odzimy z fabr"ki z n71"

świadczeniem , że oto s~ jlli zV';,.'<'unv re' l
nej, jednolitofrontowej walki o p1ln, w l'd 
wobec której ustępują inne mniej w,_żnt> spra
wy, drobne niesnaski i nieporozll nlenia 

Zamierzenia ; zobowiąz.:lnia trzeh ., rp~li
zować, Cjzekamv n" dalsze ",iildl)"noki 7 WiZ
nego odcink" frontu, z WidzC'w·kkj Mlnu
faktury, 

r.ha ral, Ipry51, ,:zn i'ch pewien ndselek slanowią folwarków o łącznej powierzchni 87,700 h" wrześniu. (POW) 
'epa/rianc; z Zachodu, Jednak jest to element Przebywa tam 3.162 rodziny, Jest to pokaźny '1IIIIJIIIIIJlllIll!lIll1l1illl lll'J11J11I1I11I1I1J11J11J11I1J11I1I1JIIIIJIlIIIIIIIIIIIJIIlllln nJJl!i'IIIIIHII"IIIIIIII;:~II!IIJ11I1IJIIIIIIIIIIJJllIlIlIllIJi'llIlli;,lIiiIlIlIlJJlIIlIiIJJlJJli:n1l11:1'IJllIIIII'!IIII1I1~illIIIIJJlIIIIIIIIIIIII",lIl1i1 1!lIhllJl:"1 '1'1 li' 

io~Ć' płvnnv, który w poszukiwaniu różnych w~ł~d do, dzieła ,odb~dowy gospodarki wi~j- C Z lite' niclI piJ ZQ 
noi.l'wości natury marcrialnej w większości Sklej, gdyz przesledłeney tego typu przywle- . .;;;~;...;::.;;;;..;;;.;;;..;;.;;;.;...;;;..;;:...::::-;..;;;...;;;;.;;;;.;;;:; 

wypadków po:zesiąl{a do terenów, położonych źli ze sobą 1.345 koni oraz 2,873 krowy, : Komitet n-.esien."a "omoe'" dftm""r 'U,.';Wim t 

w gtębi kra iu. BilTrIziej trwały element (jsie- Jeżeli jest już mowa o realnym wkładzie II iii fi !1 ti \!.lJ ir'tl etJ ltli ~~, ·'iI'w 
dleńczy stanowią repa trianci ze V/sc/Jodu, gospodarczym na terenie wiejskim, to nie , 
którzy W poważnym stopniu przyczynili się można pominąć pewnej ilości przesiedleńców 
do zagospoclarowJnia terenów wiE'iskirh. O· z Ziem Centralnych, przeważnie z kategorii 
siedlJli się oni bardzo chętnie i obejmowali małorolnych oraz przesiedleńców z Woje
gospodarslwa poniemieckie, korzystając sze- wództw Południowo-Wschodnich, Tych ostRt
'oko z udz ielanej przez Rząd pomocy, nich znajduje się obecnie na terenie woje-

Do następnej grupy należą reem igranci z wództwa szczecińskiego do 12 tys, rod~jn, 
7IJiemiec, Przybylo ich dotychcz~.s do 200 rO-lPfZYWieźli oni ze sobą 16 ty s, koni i krów, 
izin, Spodziewany jest przyjazd już w najbEż Zaklimatyzowali się w prędkim czasie i są 
Izym czasie jeszcze 120 rodzin, Przyczyniają uważani za element niewątpliwie dodatnIO 
lię oni poważnie do usystematyzowania go- wpływający na rozwój gospodarki wiejskiej, 
<;,Dodarld, gdyż przywożą ze sobą czasem oeł- Osobną grupę ludności Zachodniego Po-

Do redakcji "Glosu RobotnJczogo", sercem j es.&eśmy po stronie w.<:Ilczących o 
Nie ma chyba Czytelnika, który nie lnte- wolność oddzia!ów powslm',czych, 

r~ftoVlaJby sfę przebiegiem walk tocz~cyc~ Wydaje mi się, t ależ:, stworzyr IWl\"'te. 
Się .w .Grecjl. "! artykułach prasy codZlen~e! ty nlest nia pomocy demo!"c,iycznnmu ludowi 
znat~uJemy. o~lsy nlerów.neJ, ale bohalerS~l~J I greckiemu, ---
w.r;;1k1 oddzlCłow p.owstanczych, które męzrue Spodziewam sic, ze ini~lcrtywa mola od-
5'~wialą czoło W~lskom laszyslcws~o-monar •• bije slę szerokim ~c;hem -:; naro·łzie polskim 
chlstycznym nalezycie uzbrojonym 1 pop tera-I 
nym glównie przez anglosas1d. kapitał. 1- S ~v czytelnik "Glo.u Ro'-otnicz"'go" 

My, Polacy, szczerzy d~mokracJ, c:~ były oficer AL: r.I •• 

/ 
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brzym w top ielI wojny dom we; 

reakcja walczY'l własnym narod 
Dzień Spółdzielczości 

VI' lokalu Zarządu Powszechnej SpQłdzlel. 

ni Spoiywców w Łorlzi. odh\ lo się plenarne 
posiedzenie Komitetu "Dnia Społdzip!czoścl" m 

r"," ","e rz~dy Czang-Kal- Szeka 
\'oinn domOWił rozdzier ChiTly. Ciekawe nad milion ludzi, jed}"l\li winą k:ló:t.ych h1:ły broń amerykańska ... Ale najciekawszy.m !!Wy

"b;a?kl 7: l ych krwawych terenó podaje je- słowa -rytyJd pod adre~em 1{uomi.ntangu' i Da jest to, że osławiO'l1Y "Krw.awy mar załek" 
den z r> tatnich numerów czasopisma amery- Cza·ng-KaJ-Szeka. doczekał się nader przychylnej oceny ze BUO
kan kiego, o)"qalUl Wallace'a .. ew Republic" . a-ekawe jest, Żf' MarshaH niedawno twar- nr londyńskiej polskiej pras' emigracyjnej. 
Obrazki le w pel.ni ilustrują martyrologię na- cip w jednym 'lI' SWOich wyst4pieJi poparł .dy- Zre52tą nic nie ma w tym ~i~nE'g(), gdy?:. rl'
ł-odu clliń,kieg<l nra? kulisy antynarodowej k·tatorskle, fa~:'lysto~ip rządy (!r.lang-Kai- akcję chińską ląC2ą mocne mCI oz w~7.elką r"-

Na posiedzeniu przewodniczył preze~ Pow 
szechnej Spółdzielni SpożywC'ów tow. T/ldeuS2 
JaJlczyk, który również zapożnał zehra'nyC'v 
ze szczegółami akcii pn:ygotowawczpi .. Dnl, 
SpółdzielC2oŚci". Po dyskullji, w którĘ' I zabrl 
li gł08 przedstawiciElI~ iMtytuC'ii ~polp"znych. 

władz p!\ń!\lwowych orql'lnili1C"ii p0h tv C'zn) ch 
w,loniono ,zerp·) ~o mlsli m<ll ' cych pro 
ozi(o dalej prace; orqclnizrlcy Infl polityki C'lilng- 'ai-Sze -a i obozu fEla -cji chiń Szeka, ąlowną nadziejll któregry ą dolary i "kcją mi ęd-z.yna rod ową· Pow. 

skiej. 
Ogrom trngec/ij tr 'ajqcej wojn-y pHeja-

la ,ię plYede szy bkirn w olbn.ymich prze
:ne-niacb nieuflrawionych pól, w nasileniu 

bHld' i nedJ!y .,.,.;ri chińskiej a terytor4ach 
zdobylych przez wojska Czang-Kai-Szeka. Zy
r:le w tych rejondch z mado całkowicie. Nie-
słrozne porhwal dla patriQ!ow lub najmniej 

\Za krytyka Kuomintangu wystarczają, aby 
'01:;tae wtrą('onym do obozów i więzień. O
'Ta? -' 'l'lliłne - E Topie z czasów panowania 
'pra 'rów z' .. herrenvolku". 

'ielu wię-alliów z pośród wieśniaków 'l0-

!>talo ndenuncjowanvch przez obszamików, 
\:torvch wyraźnie popierają Kuominta~ i 
::Zang-Kai-Szek. 

Ostatnio na le renie, zaj)tym pn1.ez wojska 
i!zang-Kai-Szek.a wydano zarrządzenia, w myśl 
'ttórych obszarnicy nie tylko wrócili na swe 
\Lemie. ale przyznano im też prawo do ścią
!ama z chłopów rzynmów. nawet za okres ja
lońskleJ okupacji. Jednocześnie mocno dają 
\ie we znaki nadmiernf' podatki na wsi, re
'('wizycie ryżu, oraz przymusowy pobór woj
lkowy. 

\Vobec przerw~nia komunikacji z Wil1ętrzem 
traJu i zapleczem, odciętymi prze?; ruchy 
WOJsk, żywności jest brak, a ceny skoC7.yly 

górę, osiągając poziom niedostępny dla 
:hłopów. Władze administracyjne, rZ<ldząc[) 
/la terenach, zajętych prrlez wojska ezang
Kai-Szeka są faktycznymi podporami reakcji, 
gdyż op'erają się glóWil1ie o obszarników. Po
iatkj rządowe i prowj'ncjonalne ' zostały ścią
gnięte z całą bezwzględnością, gdy tylko przy 
wrócono machinę rządową· 

W rezultacie tam, gdzie rządzą Czang-Kai
SzeJ... wraz z Kuomintangiem - na wsi chiń
skiei panują głód i nędza. a więzienia i obo
zy są pełne. 

Nie lepiej dzieie się w miastach chińskich, 
objętych władzą Kuomintangu. Przede wszyst
kim nędza, głód, terror. Wśród kupców i wla-

W" ie dz szu ka praw y ._--_ .. ------- -

P ·YII. 
ilometr6w 

• l • le jqdr 
Wiercenia . do głębOkOŚCi 

\\' polno Ile i Bretanii w okot~cy D;- ,· nym, przystąpiooo pod kierownictwem i IJ.I. w g~ąb ziemi, a więc znaeZ111€ głębieJ 
nant, podobno. n,ie"twvkl~ ci~kawej pod belgij kiego. g~łoga, Felrksl'ł Kai Ina do n!z naJgłę:bsz€l dOotychcza ~zybJ:' ~opal
względem geOlo.g:l<:wym i a.rcheologicz- w·rercenia ~zybu, który ma sięgać 3.500 nJćł1ne. @lekawe to prze<islęwZlęCl<& j\fI. 

na·l1&tlje belgijski Narod'Owy Instytuł Ba 
dawczy. "'!(-sho poprzednic h p.holeń 

Zdobycze naOki pOkonały cholerą 
W roku 1817-ym. cholera przeniesiona z In konaniu sekcji ?wlok zmarłych n1l choler~ w 

dii, rozpoczęła SWĆ1 i zwycięski pochód niemal Kalkucie, oraz po dokonan;u szeregu doś
przez cały świat. Bakcyl cholery, nazwany wiadC".!eń na zwierzętach, sfwierdził obac
bakcylem przecinkowym, . zaczął - grasowae, ność i działalność chorobową bakcyla chole
siejąc śmierć i paniczny strach wśród mas ry, wyadrębnił go i określił metod~ leczenia, 
ludności bezradnej i bezbronnej, gdyż ówczes oraz zapobiegania zerzeniu. się zar zy pr1.ez 
ne żadne środki zaradcze nie pomagały, a szczepienie. 
przyczyna i źródło choroby nie było znane. W ten sposóh zdobyła ludzkość broń w wal-

W tych. czasach, kiedy właściwy sprawca ce z wrogiem niewidzialnym, który wkradał 
chorohy - bakcyl przecinJ...owy - nie był je się podstępnie do osiedli ludzkir.h, niasąc 
szcze odkryty, broniono się przed epidemią śmiere w strasznych męczarnia('h. Dzisiejsze 
w sposób bardzo naiwny . Twof7ono miano- epidemie cholery uda ie się ~zyhl<o, odrazu na 
wiele kordony wojskowp pomiędzy poszcze- początku, powstrzymać oraz u!;unąć przer. za 
gólnymi prowincjami luh powiatami, paJono stosowanie szC2epień ochronnych oraz zaną
siarkę, sądząc, że dym z niej oczyści powie· 
trze z zarazków itp. Wszystko jednak napró- dzeń ~~ni.tarnych. . .. 
żno. W 19-ym wieku cholera zbierała obfite . DZISIaJ .w!padk.1 zachoTowan na cholerę 
żniwo nie tylkn VI Azji, lec;:z i w EuropiI'. me budzą JUZ w zadnym kr~Ju kt\ltura~nym 

D.opiero w 1883 roku dr Robert Koch, p6-, ~trachu .. Zawdzlęczamy tO' ?dol)YC10m wledry 
iniejszy odkrywca la~pcznika gruźlicy, po dO' me<łyC2np.j i orlkrycill Rohl'rtll Kocha. 

Wiercenie to przedsięwzięto w zwi'ąz,; 
ku ze s.przecznymi od. pewnego.. czasu 
twierd2eniam~ g-eolo.gów, którzy poda
ją w wątpliwość płynność jądra ziemi. 
Swój pogląd uzasadniają olbrzymim 
ciśnieniem, jakie musi panować na lak 
wielkiej glębokośd, . wslvutek czego. 
wnętrze ziemi ma być właśnie stale. 
Teo.rie uczonych n,jei-ednokrotnie są 
sprzeczne i to si łonjło b-elgij-kiego pro
fesora cłu szukanifl prawdy drogą wier
('('nia w głąb ziemi. 

II Gi,..nozjunI 
p a ń s t w o w y c h Zakładów 

Przemqs#owe 
Przemysłu Bawełnianego 

ID Łodzi - Wydział PrzedzaJniczy 

PRZYJM UJE Z APISY 
do IdasIJ l kandydatów którzy ukończJJIi 7 oddział6UT szkoł!! pOW!lz. 

Przlljęci da WIl7.ei wymienionego gimnazjum będą otrzymywaH stypendIa. 
WieI) kand)ldata od 15-18 lat. 

Z li P I S lJ przlljmuje sekretariat Łódź . nI. Ogrooowa Nt 34 ID godzinach od 8--12-ej 

śdeieli restauracji, a więc, zdawałoby się, e
lementów ideowo bardziej zbliżonych do obec 
nych ideałów Kuomintangu - szerzy się nip
nawiść do wojsk: Czang-Kai-Szeka. Zolnierze 
porywają, ro im jest potrzebne lub jedzą w 
restauracjach. nie płacąc. Stalll wojenny został 
ogłoszony na wszystkich terenach, "oswobo
dzonych" przez Czang-Kai-Szeka i godzina po
liCYJna rozpoC'lyna się o zmierzchu. ~ oby I 
cywilne za opóżnienie w.trącane są do. '~lI~zle
nia. Na porządku dzie,nnym są rllbunJu I gwał 
ty. Czarny rynek, sp~lunki opiu~owe i. domy I 
publir2ne czynne są Jawme w ~Ielu mlastac~ 
przy o t'wartej 7.achęcie dowo~ztwa arm~1 
Czang-Kai-Szeka. Według przybhzonych obIJ-
czeń ,- w więzieniach znajduje się obecme po-.:.. _____ .... ______ _ 

~.o()Ć UCzo.ny geolo.g zdaj'" ,>obie do
klad,nie spraw~ z tego, że trzy i pul 1<110-
metra w głą'b ziemi to bardzo mało w 
6tof;unku do promienia ziemi. j('{)II<l;'; ma 
nadzieję, że Po.znanie na tym <Jdcinku 
geoiogicznej sko.rupy ziem-kiei może 
mieć do.niosłe znaczeni,p dla pos1ępu wie 
dz~' w tym zakresi-e. Uczony belgij ki 
s:ldzi też, że uda mu się na tej glębo
ko~ci założyć laboratorium. w któr m 
prnvCldzo,no by przed-e wszy tkim bada
!li'a, dotycząc(' temperatury oraz składu 
napc,tykanych W;Hstw ; skal Geyby . 
oti.€widY\l.·anj;:J \npó/czesnrch Z€ob
gów okarza{y l'-i~ słus'7.ne, gdyby dQ\\"i~
d'liooo. że wnętrze ziemi jest masą sŁf'\ą, 
musielibyśmy wyrzec się t€go, cze~o 
nas u<:zono. w szko.łach, że ziemia je::t 
kulą'- płaszczo.ną lekko na bie~ul1acb o 
tward~i F'ko.rupie ; pł)onym, straszliwie' 
gorącym jądrze. . . 

~ Wiem {) tym! Prze,praSi'~Hlm .• , - vIa. 
tat sie jęZY~ Queldowi.. . 

_ Nic, nk .. na1pij SI'e. pan komalku. 
Czyjaś rę·ka poc1ała Qudowi kllibek ~ 

koniakiem. Wypił i poczuł ogień w głO
wie. PrawcLO'podobnie na sklltek ran na 
~\'arzy, Podnlńsł O'czy i zobaczył lJr7;ed 
~obą Greka, IIhraneg{) w płaszc·z. 

- Dzięknję - rzekł cicho, ale już zu
pełnie lJrzvto1l11nie. 

- JlIli d1()prowad,z,ił sit;: pHn do p{)r7~d
ku? - powiedZIał Grek. 

- Tak. Gdl,de sj'e wła'ściwie 7majclllj~,? 
- W na 'zej chatce. JeS1t pan he7.'oiecz 

ny. Ale się pa'l1 lU po,,-iodł1()! 
- Jestem tego same'g'o zdania. 
Quell )l'T'ó'bował wstać. Ziemia tllwlCl

ła się pod nogami. a,le ni~ upadł. To zna 
czy. że rzeczywiśeie był w por;oądkll. 

- Muszę być w Jal1iJJ1i~ - DOwie-
Cział.. - Cz~- Niemcy ju,ż H, tam? 

- Ta,k źle jeszcze nie jest .... 
- Muszę nal:Y'chmia t i·Ść. Któr~dy pro 

wadzj droga? 
- Nie t'fzeba sil(!. tak denerwo.wać -

U'śrrnechnał się Grek. - WSlzak Nie111CÓ" 
W Janinie jeszcze nie ma. 

- A czy oni daleko? 
- l ie Wiem, \71/ o.g.óle my tu uie nic 

Wl.€>my, V '6zystko pokiełbasiło się. \Vczo 
raj riemcy kilka razy bombardowali Ja-

Skierował się ku WYłSClU. Otworzył' wiła się ~zo a. \lO której mkne'ły clęza-
42 dr~wi. Jasne słonecz.ne światło o 'zoło- rówki. Niemcy nie doszli je zcze do J",

mHo l!:O na chwile, Teraz "ly.szaŁ zupeł- ni·ny. To hył'O mdważnie.isze. Quell miał 
nie \ yraźnie o 'trą ka·l1onadę. vewn·ość,· ii odszl1ka lielene i wrócI z 

- Jeżeli pan ch'Wi1,p, poozeka" to 011 nią do Aten. NIe- dziwił,o .~o, że wszyscy 
lló,id'zie z panem - (}rek w płasz>c"Zu jlU1Ż z )!'óry U;',11a jI1, zw~"cię hY0 Niemców. 
wskazał na małe'R"o Greka. Powiedział a nawe't god'za sie z tj~m, ;jak z czymś zu 
mu cos i mały w~1Szed4 .. - Poszedł !}O pełnie l1atl1raln~" I11. ,zC'/'erze mówjac. by 
rzeozy. lo to oparte, \"e.clłll lg Qud1a. na z;ttsad,zle 

- Nie chce; niko·go fa'D~g,o\V.ać. Obe-j- 'l1ieslmmpHkowaJlej a ry·tme,tr ki. "W na-
dE! się bez nie,go. szed o'becnej sytllacii - mysIat - lJra-

- A czy to nie WSZy;·· t:k(J jed'llo? Jed- wie jest niemożliwością zwyciężyć Niem 
nego czowieka mniej, ' jednego wię·cej, eów na ląch.i e. Ni.e marny 7;8 d'11Ych szans. 
l-er'a~ to się nie liczy. Coś tam nie klaptde z nasza. armi'ą. Po

nlne. StraciJl1śl11Y ł18:ozność z 1JaISZY'11I ~e- _ DziękUję-powiedział Qu~11. Przy trzebne je&( co~ nowe.go, co hy mogło 
nerałem, który prz.erbywa wła'Ś11ieo w Ja- P-Omniał sobie Nitraleksi a. Ws;"ystko. co przewrócić \\'SlzysŁko d>o góry nO'~aml i 
ninie. Generał mówił, :be nasze sprawy d . . 'P 
st>o;ią kiCJj}sko. Cofamy się: na całej linii. było - pozostało gdzieś da,leko poza z,alprowa ~tć wreSZCIe porzaa'ek. raw-

_ A ]' akże austraU'skie woj'!'łka? Angli' nim. Nawc<t nie mógł sobie lIIPrzytomnić dto'podobme. hl nie ch>odzi t:dko o ilość. 
d 'Że Nitrale'ksis i Deus nie ŻV;iI!l,. Był, jak Chociaż nie - właśnie ilość... ie ma-cy? - za'DyŁał Qu.ę·11. W.zfok je~o pa ł j I . . 

na chleb i poczuł, iż je!'!t dimbelme głod- ska,mieniały. Nie odcz'fJI,~ł ni . AlYsolut- my wm!) e,trlle . IIlC - ani hroni- ani sa-
ny. - CZY mo"'ę wz,i"ć br.o.sz.ecz:kpi? - nie nk. 1I1?lotów. Tak, właśn.ie (1Q! Gdybyśmy 

",., Mały Grek powrócił h kocem, który. mIeli t~rJe ·'1am lotów co Vvłosi - co z 
\V,. kaza,łpa.lcem na f'luche bodJenIki. lI 'śmiechając ie, wlr("c~ył Quellowi. Grek nimi b~'lo<by w d y? Nie [yJ\!ro 7.. \Vłocha 

- Na'tturalnie - od'pow iedział Grek. -:- w płasz:czu wytłumaclt~-ł małemu, 00 on mi, ale i z Niemcami również. Ale lo nie 
fngtjizi znajdllją s;ię lJO t.almtej skonHl musi wYikonać. jest i t0'tne. Przede \v zyst'kim trzeba 
Ptllda. Nic o Jlidl nie wiemy ... Ni·emc~1 _ Oc:JIprowadzrsz,1(o cLo Janiny - rzekł wiediZieć, co ·z tym tla,leży robić. zw-lCl!SZ-
idla, od strony Kory·cy. do mał-ę.go Greka. - Posttaraj się załado cza z armią, To jest za adnicze i na tym 

- CZy będę mógł trafić do Ja'Oiny'? wać gO na jaki/l( cieżarówkl\ kltóra wra- wsz,ysotko Tlole'l!fI". 
- PrawdOJpod.obnie tak. ProsZ!ęI Si€', nie ca .z linii front~t. Dowieź g<> d>o Jall1i.ny a - Aero.planos! - nagłe usły zal gło.S 

lIiepokoić o to. sa'm wracaJ' z po\,nr·otenl . Zr()zulnl··ał.os···.> ł G k _ Jestem spokojny, fI'lc IIJ 'UISZę trafić Y ' - v _ ma e'go re a. 
do Janiny. Prq. ił/bym ,,'ska'zać mi ~am - Zro2umiałem - odpowiedz.iał mały Quell zaczął nasłl\·c hiwac. Istornie. zbli 
drogę. Grek. Schowa't s.tarannie pi 'mienny roz- żaly si€' samoloty. Mały Grek pospi eszył 

_ Dobrze. ka,z. Skinął QueHowi i wy "lIii razem. lI·kryć się mipd:zy drzewami. 
Wychod:z.ąc. Quel1 po wi e cIr.ti a ł do Greka: - ProS'zę się nie bać -- lIs>poko.ił go 

Qlle\ll jad!' żarlocZIl1ie chleb, łamał go - Dzięl1mj.e-! Dowid,:tenia! Dzię·i<'ujoę Zla Que.J1. - są je zez e daleko. 
na wjelkie kawałki i chował po ki~sze- wszyls'tlw! Szed-ł d'a.ld DO. wllRkiej śeielż-ce. Mały 
niach. Grecy uważnie g'o otbserwo"\V'ali. - Nie ma za co - odvowiedział Grek. 'Grek ciągnął ~a nin l, na.trzt~c z natęże-
Mahr Grek nalał mu jesZlCze ko.nia'ku. - Oht>. tnieJbym poszedł z paneJ11. ni·em w ,J;ór,e. Bal ~ir S<1 111 ol otr'J.w ... 
Qudl wychylił ~Q dusz:k:iem. . QueIJ r~ojrz,ał na Jego spo,k(Jj1lla tWfl'I'Z Wys z,l i wreszcie na Szosę. Pełno. bvlo 

- DZi ękUJę za WSl. stk.o .- r~ek!, nl~ i zrozumiał, że Greik mówi to zU1})eł'nie cięż·arówek . szoferzy pouc.iekaJi \\ r6z-
ociei€rając nawf't ust. - Pokaz€Cle mI p}lw4ł2mie. n~ strony. boją'c , rę . że samoloty roZl)o-
drogę? 5tedł razem z małym Grekiem po mO- I cz.ną bomba'rdo" anie. 

- Gzy pan jest \\ stanie iść tak dale-, krei trawie. Było przyjemnie IŚĆ spokoj- - Ozego 'je boicie? Przypuszczacie., 
ko? nie i me obawiać SIę. że cię trati ku'la że w was trafi", ? Sf! ,q sako! - krz,,"k-

- Ov'szem. Pokażcie df()2~. ~akiezoś Wł>ocha. Na dole sel'pentyna nal do nich mały Grek, 
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iliardy 26 milionów zł. na • IftWe I • STALY CZYTELNIK "GLOSU nOBOTNICzt. y C J e GO" _ praco,wnik KEŁ Łódź - Doły nI. k1!, 
Uchwolg 

_ Na w~tępi~ o-negdai.szego posiedzenia Miej 
lbel R,ldy Madowej, przewod!l1ioczący tow. 
..I\tndrzt'j<l.k rio porządk:u dziennegO' za zgodą 
xadnyrh dod~ł dwa punkcty - komunikaty i 
J-nterpelar.]t' I sprawę poi 'czki 1 miliona zł 
ft-a l'~zbudow~ sil"ci wodaciągowej. 

. VV omnlllK:atach zawiadomieni zosiali rad
!!l, ~e, ud!l1y oz frakcji PPR, tow. Krupa zo tał 
cd~Olii?Y' a na jego miejsce w..szedł tow. Hi
polit P1kilł?, p~)1..atem w związku z rezygnacją 
radn~~o rowme:c z frakcji PPR, tow. Józefa 
Kanulls.kiego - powołany zostal tQW. Jan
czewskl Bole~ław. 

""ei.lhiei Rody ltIarodoUJej Sciegiennego S m. 2. 

W.7ak.ońc7.eniu dyskusji, której linią prze- złoionymi prze7 frakcję PPR - zOl>tal 'vier Posiadacie lltoodpowlednie mjEle~kontf! I 
wodmą była rzetelna troska o dobro robo,tni- podwyższony o 100 milionów złotych na ff>- dalsze jego l!:amieszkiwcmil'! ęJ:o~ Z7ujnowo:· 
czej Łodzi, zabra.Ji głos tow. Prezydent Sta- mont y dO'mów. Ogólna sumil planu ;nwesty- j d ! W 
wińs'KI' l' przewodnj·c'7.ący MRN, low. A~-'rze- . . d n rn z row a ClI2ł1c;Jo i Wasu'j I'Odl!:'Jny, • ...... cyyneąo wynosi więc 2 ITlllin.I y 26 milionów 
jak. Tow. Prezydent powiedział: "W przed- 620 tysięcy złotych. Jedynq wła$ciwq drogq dla olr2lyma.nto 
wo jennym systemie k1lpHal,istyc~nym tórli Ostatni pUDk I porządku rlzienoE'Ro 70sta! odpowi{l)dniego miu~kon!CI to ~kierowanl 
była miastem obliczonym na zyski, my zaś "'Jwnież uchwalony jednoHlośni-E> - radni z~o podania o przydział nowaqn mte!!zkan'C'.l do 
staramy się uzupełnić braki, które powstały dziJi się na zaclI'lgnięcie w Pol~kim Banku I(n- NKM przez Rade Zaldodowq WFI?o'f, qo zcrkłcr-
przed i w czasie wojny. Zwracam się z ap!1- munaJnYlll po:i:yi'zk.i !<redniotermino_wej w wy- d J 
lem do wszysbkich radnych, by starali się u pracy. &slt pomi9Jtt:czenie, które w I.j 

sokości 1 milio1la zło/yeń na lozbJJdowę ,·ieri h" . 
wpłynąć na czynniki rządowe w sprawie za- d . c mil zajmujecie jest nilłedpowieciltts !t(I 

t . d . % oClagowe/. , 
wJe~ zem~ ~aszeg~ Ptla'llll. Mamy t 9~~<>.kie Nil tym zebranip zostało zaUlknip.lp mteflzkan!e dJ~ człowieka obarc'Zoneqo ro-

prze ona11le, 7e w ej rosce o !1'i\jIR o Ielsze I VV '1 I" . .." . dzinq z dziećmi Ro:dR Zakładowa 'powinna e 
potrzeby naszego miasta zlldjdziemy pOpil.I~le " niłJ) Izszyrn ('zaSIE' projekt Inwe5fyC)i .. .'. . • 
u naszego Rządn. I ZO~lal1le przesIany rio War~'l11wy, gdzie be' I nergIcznie lItę zalaó sJ:)rawq l'rzy~"19nia· 

Projekt imwestycji ZillZą<lll Miej"j,.ieg(1 '1.0; dzie r~zpaotrY'.willlY przez CUP w ramach plr;- Wam nowego odpowiedniegn mteszkanta 
sto} uchwalony jednogłośnie z popriiwkt\ml 1IU ogOIJlopan,SllVo:;go. M. Z. prl:,.. Nadzwyczajną Komtsję Miaszkaniowl!!, 

, Radn,i kl\lbu SD zJO'żyli interpelację w ~pl'a 
.\71C 1?8O'W w Tusaynkll PO'd Łodzią, gdzie mil"

S!!, SIę Ran ,l t'lrium Ube7lpieczwlini pole<:::mej 
dla ch?rych na grużlicę. Obecnie la..sy te ma
W byc przeJęte przez DYY'ekcję Lasów, co 

r;1:II:r~~~~j;~~~~~lirl~~~'p~~ro:~~d~Ug~~ PPR O ey Z ni- z""wl·odą za f luSZ Sta\'nnskI, zape-wniając, że Zarząd Miej- ~ • ~ '.~. ' ł 
skI pOC'lynlł 1 w tialszym ciągu czymić będzie ... 
starama, aby pozytywnie za·ła1:wić tę interpe-

• 
i 

!ac{S~stępnie radni p~zeszJi do najwa7Jniejszej "Pracą przy krosnach i wrzec: Dnach wykażemy - że z!sługujemy na legitymacją PPRII 
SpI<lWy porządku dZiennego - sprawy za- Sobotnia uroczystość 'latnidny ~rJ1lCZabo·: di!' w iym ,amvm dniu pięćdziesięd'll wnot
~Wle:dzenlCl plonu inwestycyjnego Zarządu wyeh na stałe legitymacje partyjne w PZPB I nikl;w nde~zło od pracy o pięt.naście minu1 
11elsklego no rO'k 1948. Radni zadawali py_ Nr 3 pT'leszła pod hasłem wykonania Trzylet- za wi'ze~nie. 

tama, dotycząre wszystkich pUil1k:tów planu I nieg·o Planu. Sz<:zegó!owo omówH t{) 7at;lIHI- --' Czy tE' piętnaściE' minut - woła tow. 
otrz':11ly~ali szczeqółowe i wYCl':el'pujl!CP on- I nipnie dyrekt()r nilc7elny Zakł~ ;i,w, to '. Ri~- Rarlzl:~o-wski - . nip dałyby w;ęcPj, niż ,'we 
powledZI 7.1' strony naczelników w"działów dziko·ws-k.i. I 200 melrów? 
Zarzadu Miejski!'go, Prezyden~a Miasta i Pre- - Górnicy mogli wysłać dPpe5lf) fi ~1Il;- Szcz!1góln<j tl'~agf) zwrilca' tow. Roclzik:>w-

Słowi! te znala'lłv mocny oddŹ'więk wśród 
ogół·u tOWćll"'lySZy. 

zydium MRN. -. cesie swe.i pracy d1' Prezydenta, mel.alowcy <ki na przędzalnię. 
, Plan. przewidywał .176. milionów 816 tysię- tak samO', tylkO' my włókniaf1.l:', nic. W lw- - Tkalnie w Ze-Icrwip, Kon~lilntvnowie I w 
-y na nswlcltę, co obejmUje budowę ośmiu 00 naliśmy plan tylko w 91 procentach. Nasze Zduńskiej Woli - mówI on - I'lo'ją '7. powo-
14''\ ch SZkol, ogródków jord~nowski('h i lIru- zakłady mają wprawd~ip w Iipeu 94 plocf'nl. rln braku przędzy. Musimy im jej do~tarclyć. 
chomlł'nl€, bihlio,teki iniejskiej; 13 milionów a·le i w sierpniu planu nip wyr,jwn"J:smy. Tp Musimy konipr'l.niC' nruchomic" trledą zmilinę. 
'J7'J tysięcy nił kull.urę i sZ!tukę, 26 milionów w zystkif' procenty, zlkzone razem 7 rat"9n le rio l"go pOtl7. hil Jdchowrów. Nie ma in· I 
450 tysięcy ni! hUdYllk. i Zarządu MiejSkieg.o plzemyslu, oznacz11.ją hTClK milionów Trn"IÓW nej mdy - WVkwnlifikOWćI.ne pr.'ladki .. muszą I 
113 miliol1ow 'J8(, tysięcy na zabruk ulic 940 tkanin, miliO'nów kilogramów przęcJ7.Y· Na HI~trl1(lrnil'· rluWP ma"zyny. lJostilną onf' nie 
ySlęCy na pomi~r", 39 mil. 800 tysiecy na l tle przyczyn fe~o niedohoru podaje l(Jw. R~-llYlk() wyższq p:ilCl';, ,,1(> i wszelką I}omnc. 
pla11tacle, Q9 milionów 500 tysięcy n~ zdro- d!,ikO'wsld mały, ?le jak?(> wymowny fił·kl:. w ~i.erh robiI! lylKo In, '"zego nif' potrafi. lTO

wie. 63 _ m!l!~ny: 300 Iysięcy na opiekę ~po- piątek brakowało Im do planu ?OO metr w, • bIe pnmagaczka. NIl"ch tylko przykręca)ą. 
!e{::ma, .) m~hon~w na Straż Miej~ką Po rząd- p d - ... - t 

"Niech :i .. yje Trzyletni Plan" - padały !I 
law o krz)"ki , zaś t!'lw. L.ewandowski, sekre
tarz organizacji fabrycznej pp, stwierdził 

mocno i dobitnie: przasz,1iśmy i wygraliśmy 
tyle wajok, wygrnmy również walkę o produk
cJę. 

Ze ~łowa te wyrarały myśli i uczucia wszy 
r.tkich towBnyszy, potwierdzili t<l ci ostatni 
plZy 'ld1.>lara!lJu swych lE'gitymacjL Jedni wy
rażali to w słowoch, drud7Y - tylko podnle-
1tioną I' qórę zacisnlętą pięŚCią· PPR-owcy 
PZPB Ir 3 nie ?awiCJda 'laufania, ,akie oka
zała Im partia, wręczajqC ~tałe legltymac1e. 

W. 

~O\\'d: q7 .mlllonow 350 tysięcy na gazownię, OJęnne Zlet/..l,ZIf; .WO 
,7 m'!to!low 889 tysięcy na f'leź,nię, 5 miho-
now 400 tysięcy na Miejski Przemysł Budo- P r Z e s 
w!an '. 143 miliony na Zarząd Nieruchom04ci . y ~ z 140 mi.llOnów n~ kanalizację i wodociągi, ~87 
111111onow ,70 tysięcy. na. Miejskie Zakłady Ko
munIkacYlne, 12 mlllonaw 682 tysiące na tar
gowiska. 4!ł milionów 870 tysięcy na ZOM, Obrazki z ądu dla Nielslnich 
n ml1! rlllow 620 tysięcy na Ogród ZooJogicz- . 5"rI dla Nielelnich - Ip jesz,,::> .ied'>ll rio. że, nC,',Wilna nrl ~werJn rlotycJ1czasow!'qo "r0-
n , 44 mIliony 20.0 tysięcy na Straż Pożarną, wod tego, jakie dziedzictwo pozost1\wiłil lIam riowiska, powróci póżnip.j rio życia j~ż .I'1ko 

~1!Jony /j00 Iyslęcy na hotelf' mIejskic, 126 okupacja: wiele iest d7.ief'i hczdomnych, wie- normalny, zdrowy moralnie człowiek:. 
mlhonow nil sport i 200 milionów nil budow- JP. odzyskało dom, Il nie potlafi no lego no Knhieia - ~ędzia Cybulska, klóril 'wydała 
Llcl;n ~ies~kaniowe. r." mu l>~wrÓciÓ. ~da~z6 . i~ równi!',?:' i.t' .nom t~n wrroJ.., staril się przemówić clo sumienia nziew 

ze< o .WilTClem rly!\ku., l' głos 1.aln,,! tek su: 'llU I f'nlł , ZE' rlzHK'O nIe IImlp ~hl" ('7.)'11': "PowitlTIilś il1ap-zej nłożyć obie 7.vde. 
~ol w Pr.el"dent Eugeniusz StawińskI, podkre- 'l.na\ev,ć w nim meJ'sca, Bedziesz Ipra7. w nowym ;aodo"is'-u --,~'\ń'-a 
~ . h pr~Je b . u zbe. u za.wlera w.y . az ko: Oto lu-letnia Trpno D. - Till ill';' ;k.P .. fll l<l 1 od ".,alki, 7. którą ni~ żyjesz w zqndzie j Ina~z "aJąc ze . ki b d' t . kl' ,~, u<O "" 

me<:znvc ~o. rze 'TO ot w. skal! mmlmalapl , na dom poprawrzy 7 zawieszeniem znów: m071iwośri poprawy." 

d
ilzlednoc.zeSnlf' jekst to makSimum lego, co bę- znalazła się przed SrIdem.' Ukradł" hn",irm I A potyJlJ, kicrly c1zii'wczyoka lostal'p r'Or! 

Le Mozna liZYS ae. d t' I' l' I' . . k I 'j" > W l 1 .... b ł ł , z prem€' Y aCH TdllO. na e'7.8C!' (n JC'I nIe ps 'Ol' ą mIlclilnfa wyprowadzona z ~ali 'iJ-

ga_sowr,I!'f.Sk~IUS!:,yPlerwsdzy. za· ra g os l'OW' ~()-: żanki. 'v'l'yszla z nią z domu, po drodz8 ;JI'n- dowej, s~dzia prZI"/11<twi n clo sumienia itdtki: 
• o • .. po wla a ląC SIę Zi! panem ,,- 'ł . b . 'ł' ..' W rI ... . . 

imieniu klubu radn ch PPR i za ro oll1ownl SI (I, ZE' Y na mą 7aez~~aa I z. nlleSnilnIp., ." UZ,E'} mJerze pam .~ono~l wi.nę .. ,'le 
l!il.stepująee poprawki: w rubry~e ~arządu pOZOSlaWlOllef}O hez OPł#kl, .,qnJosla Jadt,,- mozna llllPC tak~<"qo po~I~.Iscla do ['alkI, j:ik 

leruchomosci podnieś" sumę 11(/ remO'nt do- apara!. ~przedalil. go na .. tępnIf', .ił 7.~ li 1,' :<1.:(1' ~la.nJ -. . ~"zPclez lo pil Ol. d.z.J!'rko: pan; .Ie~t 
mow ze stu milionów na dwie_cie mi!ionó'\', ne pIen1ądz~ kupIli! papI~ro!'y' ~ I wOld~ę. . JeJ ll,dJb,ll1.:>za .. Trzeba 7ml.cmc ~,;oj ;t,)3llD3k 
poza tym jedną 'l pozy.cji w sumie :l milionów: . Na rozpraWI!'. ob~cnil Jest le I Jn.Cl kd. 11.10- d~ co rl-t , ~eb wlcdzlaIa~ ze ma aom. I mdtk.ę. 
skt;eślić. I prze~clzać ją na przyśpieszt'nie wy-' WI: "O~rdda ~~Ie cla~lE' . I uClpka '/. domu. Nl,erh pa~I_.rLsze .do mel serdeczne list.y .i pc
koncze.o.la domow przy ul. Llndleya na 'vVy: Nle wlelIl. gdZie spędza ,10re. C7ęsl(~ SPIO- s, la p,~,('~:~~. l me tr'lt?ba przypommac leI o 
dział Me.dyc?I1v Uniwersytetu Łódzkiego. Tow. wadz~ d~ domu ohcych mezcz"zn -: 1111' mam pr7J'szlo~r]. . . 
Loga podkreślił, żp rhociaż plan nip. wyczer ~d mą za?neqo wply'" 11: .h~ pri\CUję lIii. W~I A oln ~rufJl Ilhrdzek -:- Lenkiłdw K. -
puje '" zupełności potrzeb robotniC"lej Łodzi, l l dn Łod~1 r~1Id~0 [Hzy)Pzdzam. Proszę "o u- lal 1~. Sknnczyla () oddZl.ałow ~7.kolv pow~3e
jest Jednak wyro.zem froski n dobtCJ e7łow/e-. mteszczenle corkl w nomu PO'Pli\.wczym. c!HleJ, nl~ urzy Sl~ dalel, h" w dom'! sled
ka pracy. Dlatego klub radnych PPR będzie I Irena. D. na 1110Cy wyroku F;<ldoWCfl.O do- rOloro. dz?eCl I ma.t~a chora. 7.n'!sztą n~u~a 
głosował za projektem. sLanle SIę do ZakJad ll Poprclwl·zeqo. IE' m'i, spraWliJ JeJ trlJrln(l~n. Chc'ałaby tylko cl"!.gle 

Następnie za uchwaleniem projektu wv-I t1 na~ niestety, ~ppc.iil)ne~lo domu dla dzi"w- spacerować i nic nie robić. Oskarżyła Ją ko· 
powiedziel1 się fddni: iow. Karu'"zewski w i- r.zat - będzie ona przcwiez.iol1a tin Octd:~I".!U I~żanka, której zahrała sukienkę. 
mieniu PPS, radn\' SWLatkow,l.;j w ilnieniu kobiecego więzie' id \'Ol Fordonie, gdzie ~ą Ojciec 111łodocianp.i pod6Rdnej I)o,wiada, 
SD, radny 80b<:uJ.. w .mienIU . P i radny MilI- warsztaty różnegl') rodzaju, hędzie więc miała że '" clOlllU częslo gil1iJ różne rzeczy i pieni;:!
chal w lmiel1lu 81. możno~ć nauczeniil ~ię jakipqoś zawodl1 ; mo- dze. T znów rodzony njciec flrn5i o umiesz
'm, III! 1 I I' I" I l I 1111111111111 11111111111111111111111111" 1111111111111 I1111111 ItI1l1llllT", I 11I1I111111111111I1111I11t1l11111111111111l11111 III I 11111111 lit II I 1111111111I111111111111 t 11111111I1111I11I1 I 11111" 1111111111111111111 1/1111111111 I 1111111111111 I 111111111111111111 

W zystkie szkoły i wszystkie dzieci 

uszą na (za trzym yy 
Centrala Zbytu Przemysłu Papierniczego p'rzeciw xaku sOln spekulacji 

C'l,:enip. CÓ"ki w domu popra 'czym - jest be? 
silny - sam pracuje i nie może się ce,ka 
zająć, a żonił chora. 

'ĄTreszcie przed Sf:ldem staje mol!, ~ZCZI1l:J' 
łd i blada dziewczynka - ma lat 14, a wY. 
gląda najwyżej na 10 - Rozal1a Ił. Wraz 1. 

nią na ławiE' oskarżonych '2:najdujf' się Jej 
matka, którd nakłaniała dziecko do k.radzie. 
ży. Dziewczyna jest kompletną analfabetką, w 
czasie okupacji Za handel uliczny zostałd u. 
mies7cztJna przez Niemców w obozie na 2 i 
pół rO'ku. TrurlnHII si~ teraz za namowa mat
ki okradaniem pozostawionych bez Cloieki 
mieszkań i żebrała. Wszystko, co zdobywał!!, 
.-.ddflw'lłil rni1lr~. 

W czasie przewodu rJziecko stara ~ię 
wziąć cuh] winę nil siebie - mowi, że matka 
nie wiedziała (l pochodzeniu rzeczy i pienię
t.lzy, któl!" przynosiła do domu, że matka by
ł1i rhora i nie miałi! za co się leczyc. 

Rozalia H. również Ilatychmiast I:ostanie 
przewipziona rio Pordonia, Matka jej znaiduje 
się VI więzieniu. 

Sprawy młodocidllych przestępców, to ,deI 
ka holączka pookuparYilli!. oz któr<\, al('zy 
Sad nie tylko wydając wyrok, i1.le ~tarając 
k w~?:elkiJ11i możlIwymi 6posobaIlli nakłol\i<i 

(/7icrkll (lo pOprilWy. do powrotll dn no!'mal
nego życia . Na dom poprawczy nie skazuje 
~iG nigdY dziecka, które po raz pierwszy sta
je przed Sądem - dopiNO g(ly kara z za
wieszeniem nie powaga - dziecko umie3zcza 
się w domu poprawczym. Przed tym ba<1unia 
l' ychologiczne i perswazji1 spełniają .;woją 
rolę i niejednokrotnie pomagają, o czym Ś1 iad 
cZą liczne podzi<;kowania rodziców, którzy 
dzięki Sądowi naliczyli qię p05tępować oz dzie. 
ckiem trudnym rio prowadzenia. 

Sąd dla Nieletnich jest instytucja st'vO'rzo
ną dla ~ ymiaru 5prawiedliwości, alE orzede 
wszy~\kjm iest lo placówka o cha '''Ikte.rze 
społecznym. 

,v tych dniach odbyła ~ię w CentralI Zby v.'ią2ać I;OIlI.Ć'kl. z ruchem spółdzielczym, jak I W,l dystryhucii 7e~zyt6w na I Nemie woje-
11 Pze.mysłu Papierniczego konferencja kie- to Smnl')pOnlOC Chłopska, ~pńłdzielni(> nal.lczy- wód71wa łódzkil>go. Jak poinformow8-l zebra
owmkow terenowych oddziałów Centrali po,1 cielskie, l'arcerskie i inne. Kilżny prywalnv nyrh kit'rownik nd(i'>:iahl łódzki"qo , Oddział 

przewO'dmc.l·well1 dyrektora naczelnego, tow . kilpiec ndi"yw~.iąc żądaną il0Ść zeszytów ;nil- Ilen nawiąz.ał 7.ere9 kontaktów. Odbyto kon- M. Z, 
A. Lewińskiego. Tematem konferencji była SI złożyć zohowiązanie, że hędziE' ~przedaw,tl ferencję w Kuralorium Okręgll Szkolnego. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
sprawa ze~zytów. , jE po cenie ostatnio ustalonej, lo znaczy po które wskaza10 Z.N.P., O.kręgową Spółdziel-' 

\V zwi'lzku ~;e 7.bliżająeym się nowym ro- 7 7.1. nic; Samopomocy Nauczycielskiej, jako. cz n- 'I 
kiern szkolnym sprawa ta ustępuje w ważna- Z wypowiNizi przedstawicieli nlaców,,;'; .. iki najbardziej nadające się do rozprowadze Ziednoczenie rzcm,slu 
Eci tylko kwestii podręczników szkolnycb. Do Centrali zbytu wynika jednak, że jak dotad nia 7.eszytów. Z.N.P. zobowiązał ,i~ zfiwiado- B U d O W Y Maszyn Włókienniczych 
l:3d rozp,')\', ddlaniem zeszytów zajmowało się akcja rozprowadzenia zeszytów nip. posiada mić wszystkie ~zkoły na terenie wojewódz-
"Społem" dzierżąc w swych rękach monopol dostatecznego rozmachu. Niektóre instytucje twa łÓdzkieqo i przysłać rozdzielnik, Dutych-) Łódt. PI. ZwyclQstwa 2 
sprzeddży. Zadaniu swemu organiz,,"cja ta nie spółdzielcze nie wykazały zrozumienia ważno czas dostarczono 1.900.000 sztuk. ZC'7.Vly mo- , 
podołdla. Z8szyty nie wszędzie docierały. sci tej sprawy i tu i ówdzie zdarzają si,,! wy- !Tą hyć deponowane w magazynach Z.N.P., I Z O t U d n i 
dzięki czemu stały się przedmiotem spekula- padki odmawiania zakupu zeszytów dla roz- któr będzie pohierał je z fahryk na swój notgch ... i ,..64 
c.il. .;ak wynikało z relacji jednego z uczest- sprzedaży. Prywatne kupiectwo z~ola kręci ko:;;zt, ubezpieczal zaś na koszt Oddzialu. Pn-
ników k.onł'erenrji. w Olsztynie cen,~ zeszytu nosem na 7:byt niską marżę zarobl-ową i nie dobną umowę zawarto z Ok.ręgową Spółdziel- Iniynie .. ów~ 
dochodzi do 1.'i złotych. kwapi się do uczestnictwa w akcji dy~lryhu- nią Nauczycielską, która posiada w Lodżi 4 

Obecni" sprawę rozprowadzeni~ 7.e~zytów <'yjnej. punkły ~przedu7:y. Spółclzielniil. zohowiązuj", M e c h a n i k Ó w 
na :;kutek umowy 7. Ministerstwem PrzemysJu A czas nie czek11. - czas uciek.a. Z~ kilka ~ię doslarrzyć: zeszyty do każdt?j zkoly. . 
i HandlI], nraz z Mlllislerstwem OŚwiai..y, za ledwie dni rozpocznie się nowy rok 52'kol- Zwracamy uwagę nij. spraWG zaopatrzenia z wieloletnią prAktyką na kierAwni-
wzięła w ~woJe ręce be1:pośrednio Central,1 ny. Do lego dnia zeszyty winny rJotrZHĆ (lo v.szyslkich placówek handlowych w zeszyly. cze stonomiska. 'vVRrt!llld do omó-
Zbytu. I..ażdej miejscowości. Może Slę Zdill?·YĆ, że po Komisji\. Etyczna Związku Kupców ma piękne 

Jak Centrilla Zbytu mil zan'1a1 zor!Janizo- siCMIajac do dyspozycji uczniów I ucz.ennie pnie do pracy, aby zmusić opornyrh kupców mienia, Z~łoszenjfl wrl:lz z ofertami 
wać r02'sprleddż~ .centrala wystc:puje tylko I 132 mi~i()ny .SZIU!): zeszvlów, nie. bedzlem· w dO' zadowolenia się 115Laloną marża i w 'war- i żgciorysf>DJ do WIJdziału 
wyiąc:mie ;::::0 l!urto'ymk sprzedający każdz stanie dotrzeĆ' do kazdego. cz' rio kdzdej I cia nacisku na nich v kierunku zaopatrzenia Personalnego, 
t!).U bE.Z :)g!ć!!1iCell. Placówki terenowe Cen· lnó,.~· zakw,tl1I€' pasek lesz taml Się zes::yty i sprzed:!Zl' lch po ustalonej ~i!i!i!iiii;;ii!i;;!ii!R;;;;;;iiH;;li;l 
trah Zbvtu maja zJe('enie przed,,; wszystkim na Stosunkowe :la.JlePI8J 'pIzed3ta\\la Się spra cenie 7 złotycl> li! 

t 
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Możemy zaoszczędzić 10 m~nardów zł. 
Przyczyny ograniczeń zużycia prqdu elektrycznego 

Przemvs.ł musi mieć rezerwę energII 

Nr. 236 

Apel Ossolineum 
Na skutek przejść wojennych pewna iloś~ 

książek, stanowiących własność Biblioteki Za 
kładu Narodowego, znalazła się w rękach osób 
prywatnych. Dyrekcja Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich zwraca C'ię do wszystkich 
obywateli, posiadających powyższe książki -
z gorącym apelem o zwrot tychże pod adre-
sem: 

Biblioteka Ossolineum, Wrocław, ul. Szew
ska 37. 

P~zesuni~cie granic naszego Państwa na! 10 procent ogólnej ich ilości. Tymczasem o-I To tak , jakbyśmy wspólnym wysilk:em wy
zachod, zlmemło strukturę naszego kraju z' graniczenie. pracy przemysłu, przez zahamo- budowal I w ciągu czterech miesięcy wielką 
typowo-roln·cz('~o - na . przemvslowo-r0Ini- wal1le w do,tarczeniu prądu - gdyby Się I elektrownię, której zbudowanie "naprawdę" 
czy, a odzyskame szerokIego dostępu do -00- i przeciążone m:lszyny zepsuły _ bvłoby uda- i kosztowałoby. około 6 milionów dolarów i któ 
rza ot1 l d P 1 ki' Dy~ekcja Zakładu jest przeświadczona, że 
'li ,~orzy o prze o s ą 7.11r:"'łn;" nC)we "'0- I remn.ieniem kosztownych wysiłków, a C'lęsto ra ::lie byłaby gotowa przed trzema laty. ogół obywćlteli, doceniaJ'a,c wagę polskie I 
z WOSCI ekspo. rtowe, przestawiło naszą go- I ofiar całego społeczeństwa, włożonych w My zbudujemy ją już vi dniu l-ym paź-
spo j k t I db d książki na Ziemiach Odzyskanych, prośbie tej (ar"ę na lOne ory lozwojowe. I o . U owę i zorganizowanie procesu produk- dziernika ofiarnościq ogółu. Wylworzy 0na 

Przed .przemysłem polskim st.'lnęly pOW:\Z-· cYJ nego naszych fi1bryk i warsztatów. 100 mil ionów kilowatogodzin i pozwoli na wy uczyni zadość i że wszystkie książki Ossoli· 
ne zarl'n t lk k· ' Ib I P d neum powrócą w krótkim czasie na właściwe " "la me y o zaspo o. eOla o rzymich rzeprowl 'lona przez społeczellstwo 'Jol- produkowanie towarów za 10 miliardów zło· 
po trzeb k~aju, a~e i uczestniczenie w mię9zy- I ski.e w ciągu czterech miesięcy akcja' oszc~'1d- tych. Oszczędność energii elektry~znej jest mieJsce. 
narodowe! wymianie. I nOSClOwa może dać 60 tysięcy kilowatów mo- zatem nćlkazem obywatelskim dobrze zrozu-I 

To te~, g~y p(!wni za~raniczni mężowie 'I cy szczylo:vej naszem!] przemysłowi, kt.:iry mianego interesu pallstwa i szerokich mas lu-

Dyrekcja 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 

we Wrociawiu st~nu z'lbJeg;lJą o In, by Niemcy odbudow;;ly stale rozwIJa się i ma coraz większe potrzeby dowych. Kabe. I 
swój potencj~ p~emy~owy, a wrogowie n~sil "--.. . ~---&"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
za wszelką cenę pragnęliby uczynić Z Po; ~kl I 
kraj wyląrwie rolniczy, którvhy w~zvstl{ie I 
artYkuły przemysłowE' sprowad7Rł z zagranic,!, 
a tym samym od niei był uZi!leżl1 i onv' - \\';n 
niśmy dr1!ożyć w~z",l~,ich slerali, h"lp tylko 
krai nusz zdobvł pełnq ni eza leżno.~ć i suwe
renT' 0."Ć gosponarczą. 

W tym celu ieszc7e podczas tej zimy 'Ję
dziemy mnsieli ogranic7.yć zlzivrie energii e
lehtTyczne ; w gospodarstwach domowych, /)y 
tym silmym pgwarantować n' eflfzOrw:ine .io-- I .----.,-----------~~- --~~----~~----~-~-~---- -~,..--. 

<I~Z~~~~ t~~~.,[';c7~~t~::~~~~n;~·~~-::~~;'\e B a2uty vv akcji rad-łofonjZa,cji 1ł S~ekl!laf1c i płacą grzywny 
strony {Y;.el1lysłu wynosiło l~O/o w stosunku l' . . .. . • ., , • • " • • Delegatura KomIsji Specjalnej w Łodzi na 
do okresu sprzed wo.jny. Jakk'nlwick rlektT'w • AK.CJa .radlOfonllaCil .mlasta I wOJewo~z- r9łoslll~ow. W cIągu Jednego dOla ob. S?lade- , posiedzeniu w dniu 26 sierpnia 194'1 r. rozpa-
nie lli'°Ze hęną wystarcz? iąco zaolJa trzone w' ,wa lod. zk\ego. po.suw.a. SIę szybko. naprzod. cki'l Jozefa zeb. rala przesz. lo. 100 .. zgłoszen. : 

T k k t l B l t d l d h b t trzyla cały szereg spraw. W rezu'tacie. uka-węgiel, to iedn?k maszyny są za narlto ob,ją- ' a - f111i1stO, Ja I wles prz)'s ępuJą z ca y~ . a u y ~ą J.e ną z naj )le llIeJszyc., ro ? - i 
źone i zachodzi obawa, by nie ulf'<11v zep:;>l- i zilpilkm do pFac przygotowawczych w teJ llIczych .dzielmc naszego mIasta - me posia-, ranych zostalo grzywnami pieniężnymi cały 
ciu. Na razie bowiem - zanim n'(' n~r1P!r1n I akr:ji. dają żadnych kulturalnych rozrywek, jak te- szereg niżej podanych osób: 
zamó'"ione lUZ nowe maszyny ze Szweci i • i .. Okręgowy Społeczny Komi~et .Radiofonl;a-I atr, c~y kin? ,Najbardziej. przy~ry.m. o~re.sem 1) Kwiolkowska Fryda, kierownlczk~ !ca' 
SZW,1 irrtrii. Francji i Czec~ :- nie 1)f"~hr1'1n:v I CJI . Kra}u wez.wał PO"!la~o",:e J':Onlltot.~ Rac1:o~ I dła mleszkanc?w Balut Jest ,Jesl~n.1 zima I wierrni "HoI}oratka" w Łodzi przy ul. Moniu
żilc!n'-('h reze,w. A przeclez hutv, kopaln ie'. ~ fomzacJI KrajU do WZięCIa Jak naJbardzIe' ,gdy przebywaJąc w domu, pozoawlelll nawet ! szki pobierała paskarskie ceny z:r ciastka 
zakł"dv włókiennicze, muszą pracować i to czynnego udziału w tych priJcach. W akcji tej rac1ia - nie mają żadnej lączności ze świa-I deserowe które sprzedawała PO 55 zl Z:I sztu
prarnwlć wvdajnie. • uc1 ział bierze całe mi"iscowe sDołpczeństwo, tl!m. ! kę,zći--co ukarana z ostaJa grzywn":! w wysoko 

\Vlilct~r nasze nie wprowfldzą takich oqTa- ni p wylączaj,\c nawet młodz i eży. l PoJskie Radio postanowiło w niedługim cza; ś c i 50 tys. zł. 
niczeJi, jak to na przykład nastap'ło w roku Do zrozumi"nia znaczenia radia może P0- sie rozpocząć budowę Jinii na Bałutach. Przy. l 2) S ' 

d . . . 1 tanczyk Julian. właśc. m ;"lla w Opo-'lbieglym w Londvnie, lde y w całym ml"r,r,e służyć wszvstkim następujacy fakt. Do Dy- I kład wyżej wymieniony winien zachęcić in-
~odziE'nnie wylączano prąd na 5 gor17in. Ale rekrji Okrr.gowej Polskiego Radia w Łodzi, nych do współpracy w akcii radiofonizacyj- cznie, zam. przy ul. Piotrkowski,~ j 83, sprzeda 
od dnia t-go pR7chif'rnika .lP47 r. do mi\i!'~, zgłosiły siG dwie lOieszkanki Bałut , ob. Snia- nei z Polskim Radiem, a dwom obywatelkom i wał mąkę z n!edozwolonego pr.wm;a!u w do· 
1948 r. c10'P";7C7.illne będZie ledyme b'l'd70 derki! Józefa i ob. SY~:l'lła Melania , które po- z Balut - ułatwić pracG nad zbieraniem zglo- ! datku po cenach spekulacyjnych, za co u· 
ogranicmnf' uż\'wilnie qrze~ników. pl."klr'l-7- stanowiły przyczynić się do jak nil jszybszego s7pń. I karony został grzywną w wys. sa tys zJ. )sd-
nych - .wolno he?zl~ bOWiem zu.zvc. dn .1~ zradiofoni7owiłnia SWOi e 1 dzielnicy. Praca :rh Niechaj społeczeństwo łódzkie zda eqza- nym z odbiorców mąki od Stańc:zy:cQ by! 
k\Ąlh nil Izbę w m\E'SlącU. Przy te) wlf'11: 0'irl polega na zbieraniu zg!.oszeń na zalożenie min w dziele odbudowy polskiej radiofonii.! Gwardecki Kazim!erz wJaśc. piekarni w Opo. 
zużvria energii będzie zarhowana dotyrłu;za-' . I cznie przy ul. Staromtejsk!ej 3. który mimo 
sowa taryfa. Dla zużycia wiek:;?CPqo opl'! ta ,l ilii l 'lk ,I akrotny,.h upomnień sprzedawał piecz"-
będzie wynosi;' 15 zl za l kWh. Gdyby :~nil Centr"la lb\ tu Pf7~m"~Su Sk"fzaneaft W t.odzi l 
t. a ni.e wpłvnęh ham\! jąco na niektórych ko;;, II CI ,-" ~ ,.., -b" WO z mąki o niższej procentowości po cenach 
'i\lmenlów i qdyby stale przekraczi\h WYZ']1i- ul. Czackiego 16 tel. 289-10 spekulacyjnych, za co ukarany zos:al "grzyw 
rzone normy - ·elektrownie oc/łqczq loIwle le ną w wys. 25 tys. zł. 

od sieci. POSZU"t!J'e ')r"G01ftlnjkO'l~1 rtn wydzi ło'lAI 3)Zawcdowsk! Franciszek, W ''Ik. s!:lepu 
E1pktr\'c7np grzf'jnictwo dopllszc7illnp h~-I . K t ć1 Vvlll V' Lu la IV: rzeźniczego w Konstantynowie, p'l\V. Łódż. 

rlzie tvlko dl'] m'ltek dzieci do łat dwóch w i k . , . f" ł • ł . przy uJ. LaskieJ' 21, 7.a pobterall." noo'ml'er-I SłęgowOStl lOansowej i ma,erla ()weJ. - ~ n 

,roc1~~t~~~n~r~~~;:;~Y~/:~owego zużycia tO kWh· pracowników do dzia1ów handlowvch na ~J~~sc:~ ~karany został grzywnq w wys. 
~1i\ i7.bę równa się przeciętnemu mies'ęnnem1\ i pasy, artykuły techniczne, obuwie: ekwj-
'~.I I Z·yCI·ll energ.I·I· elp',·tryczne1· w ('aTv. m kra 1·n 1 f • I 4) SzkudlOIek 'P-ronislaw, wla;;c. p1elcurn: ,. -, I pune" WOJs<nwy, g-alanterię. futra i na K .. w r. 1946 i jest dwa i pój 'razy większa . od \V az~mle!ZU, gm. Rabice, pow. T'oo:i~~ ZO P'l-
od przeciętnego zużycia krajowego w okre- dział gospodarczy. b!eranie nadmiernych cen za chl~:, ukaron\l 
sip przedwojennym. Zglal'zać się 0<' .W\'(!zialu r e"son(llne-go został grzywną w wys 15 tys . zł. 

Ograniczenie konsumpcii dotknip SlOSl1l1:-:0- , W gorlzlnach B- '6. 5) Skupczyński Stanisław. wJak sklepu spo 
wo nieliczna grupe konsumpl'tów, bo około 1_ . ~ ___ ._ __ I żywczego w Pabiani(;!ach przy ul. 'Vars>.cw-
q_IIII_IIII_IIII_IIII_IIII_,III_IIII-.:IOIIII_IIII_ill_IIII_1111_"II_NI_IIII_II"_II1!_'i"~IIII_IIII_IIII;;;;;;;;J\!IIII-II ! -- I skiej 112 za p obi eranie nadmie~nvr;lJ cen za 

DZIELNICA SnODM!ESClf.-LEWE 

LEWA-GÓRNA " ne"; C gCd:;:inie 14-ej .,Esl':!", o gOd:r,jni? 16el l masło ukarany zostal grzywną w wys 10 
O d ·· 14 . 1 E't' " C' lIG' .... I go Zlnle -ej:" J mgon -- ?n,r'l o l ; " 'l,man , znl10nrr (!2aanncr. O g"lłzinie. tys. złotych. 

O godzinie 1S-ej Centraba Szkol'3 0lic. MO. i lS-ej f: "W. Kerger". O god:'.. 17.(')) );~lo Pie- j Kurek Leon, wlaśc. sklepu SpOty".':::z!;:go 
O godz. 16ej PZPW Nr 3 - d"'/fnN( zmiana.! karzy. o godzinie 8ej rano Kf)m-p. !h:ch\. u-. w Tomaszowie Mazowieckim prz:, ul Zgmze-

: O godz. III-ej Sel.cja Kolporte~5w wędliniarze ! licznego !11cldej 8 za pobieranIe nadmiemycn cen za 
! O godz. 13.30 f: "Warta" - zmiana drtlga~ ocet ukorany zostal grzywną w wys lO !ys 

ŚRÓDMIEŚCIE I złotych. 
PRAWA-GORNA . O god:!!i:1ie H-el Ośrodek Kont. Nr 1 od- 7) Jankowska Stanisława . wlJc§r::. skl::;pu 

O godzin'e j~-ej PZl'lJlNr S .,S·' 1';010 V!. O dziClł .,B" O godz. 13,30 Ośrode1( KonI. Nr <t I spoiywczego w Pabiani cach przy .l!. Żwirk~ 
god::inie 15.30 I: "Strz!'\lcz-;k". ~.'':1l1St·i\I. Z.':!kl. odd:doł "C", o godzinie 1S-ej ClPWI _ Dyr. i Wigury 12 za sprzedaż masla pll ceTlach 

I Tel-Rc:dio, Dyr. KonI. O god::inie lS-ej Pań:;lw Arl. i Tlwnin Technicznych, C T Hw!ownia I spekulacyjnych ukarana zosC\ła grzywną w 
Dziś o godzine 16ej wlokai n Wtr;;(snym Fabr. Taśm, PZPW Nr 5 Nr l , C T l!iuro Ekf.porlowe. Cenlr. Zjedn. I wysokości 10 tys. zł. 

przy ul. Południowej 11 odbędzie si.~ zebro-I Spó:. Przemysł. Centr. S,.!wia Zw ZlW" cenlr ! B) J{asperowi~z Zol!a, właśc. s!{lepu s1'::>-
nis rclerentelt. I GÓRNA Szkoła PPR, ZM7.00,...- o godz. 15.3 7.akJ. U- I żywczego w PabianIcach przy 1,;.J. Worszcr"" 
Obecność relerentek z Urm dz!eln' : Sród' O godzinIe 15.15 dnió\'vka:ze PlPB Nr 17. bezp. spot o godzinie lS-ej Urzf.,d J'oczl'1wy I sklej 41. za pobieranie cen speKulacyjnych 

mieście-Lewa obowiązkowa, O god.dnie 13-ej PZL. O gaciz 1l1ei I: "Ko-l Nr l, B,'l!:!.k Rolnv. O godzinie 11 ~,5 Wydzlal' za maslo i wędliny ukarana zasiała grzywną 
wcIski" I Kwaterunkowy iM. o godz. lS'~j 11 , ~,.. hu-I w wys. 1.0 tys. zł: . , 

POSIEDZENIE EGZEKUTYWY n:OM STARO· d I O • k k- i K '- ... . . 9) PIOtrowskI WIesław , wlasc. skJeou . Ś O OW ana 5Ja -ows J o .. yllnSiC! . . i -
MlFTSKIF;J I LEWA- n DMIEJSKA spozywczego w PabIan cach ?rzy uJ. U sta-

. . , O godzinie 14-ej I: .. Eilimjon· - kł)!o 1'1 STAROMIEJSKA tniej 1 za pobieranie nadmier'1yc:t cen "a 
Dziś o godZInie S.30 rano odbędZie ~lę po- I f: "Keps:>.:" _ koło n, o q. 15.30 f: ,,''''"ulke' • . " wędliny ukarany został grzywn::; w ''lysoko-

sied?anie kom. dzielnIcy Staromi~i<;k\ęi. 0-\ o godz. 16-el "Ferrum", o g. 1:1.30 f. ,Klein-l ,O godzl~.le 1S-ej :.~~I1·lCIr," . F'.:.tbr'l'co ~r ~4 śc! 10 tys. złotych. 
becność wszystkich czlonków obowiqzkow.a, rma:n itolo tli. I f. "Lorontz , "Arkadla • PZPB Nr 2 - 1łur.h:nrJ 10) Gralka Piotr. wlaśc. sklr,;f.1l sp-r·?yw-

I czego w Pabianicach przy al. tukowej 39 
UW.~GA PEPEROWCY KOŁA TERimOWEGO i PRAWA - SRODMIĘ!SKA i BAtUTY za p obieranie cen spekulacyjnyc:l za k!eł-
SnÓDMIF.SCIE O godzinie IS-ej terenovve koio Nr ,t o ! O godzinia lS-ej firma "Goldm.(ln, o godz. ] basę ukarany został grzywnq '" wysokości 

godz. IS-ej Karolewska Manufaktura. f: . Wa'] \ 19-ej "Naprzód" 15 tys . złotych. 
Dziś o godzinie 17-ej w lokalu własnym 

przy ul. Piotrkowskiej 63 odbędzie sJę zebra
nie terenowego lwia S,ódmieście. Sprawy 
bardzo ważne. Obecność WS7.vs'!~kh człon-

I.ów obowiązkowa. 

ODPRAWA REFERENTEK SRÓDMlE3cIA 

Wpiąlek 29 sierpnia o godzInie 17-ej w 
lwietli:::y dzielnicy przy ul. Plot r',owskiej 63 
'Jdbę dzie się udprawa relerentek WVdzbłu 
Kobiecego Sródmieścia. ObE'~"~';{; ()bo\'łi~
zkowa. 

Pn~[~~J 
Juia 

ZP.Cl'ilUH1\ KOt PPR 

W dniu dzisir>jEzyrn 'Jd~ędą 511'1 

kol w naslępujqcych 1abryku!:ft 
elach: 

.~=:~~~~ Wi eni ~ i ~ fJ I . 
BUDA PABIANICKA 

n aotbi ....... 'S-el "Bucb" I: Horo)< 
l'laloniki uciekająl Pójde po nlel Już maml A tera2 ua dółl 
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GŁ0S RADOMSZCZANS-l(l 

<.«ronlka m. Radomska I U 
Ii'. ~zwartek, 28 sierpnia 1947 r. . wag , 
dr .\ugusfyna B. . r Ił 

I .Y ~t . 

~~ Driury aptek lak należy płacić podatek gJ;"urtlowy 
Dyż!ur nocny p.ełni a-pteka ••. Rudziń- ~gO?~lf' -: uchw~ł'l R~dy Ekonomicz· Za rok 1947, wymlerzol1ej \V \\'~'S : d\OŚl' i r i.aleźności z tyt.ulu p~d.atku g.runtow,~gtl 

.",~kJ " Mzy aj. ReYlTt<o<nt'a Nr B2, l1eJ lvllmsirow z dnIa 9 lIpca b.r. \v dn'll 10 proc. podatku gruntowego za rok I za rok. 1947. MlanowJCle rol,mcy, !dOl -:Y 
31 sierpnia b.r, upływa ostateczny ler· ! 946. . w oznaczonycb terminach wpłacą wyżej 

... T min ureguLo\vani8 podatku gruntnweg0 Przypominamy o tych terminach, bo:ą wspomniane należności, resztę należno~ 
'9 elefolł.v za rok 1945/46, CI w dniu 15 wrześn':a one dla rolników ważne ze wzg!~du na ci za rok 1947 placić bc;dą zg(xJnie z r~~ 
L~ Straż Pożarna Nr. Je b.r. termin wpłaty zaliczki na p()d~ tek I korzystne, bo nbi'niaJne uregulowani~ cizidnikiem normalnym, a więc: 
~',- PPR Nr. 35 . 1 l) właścici<'le gospndarshv dającyc:h 

PPS Nr. 74 R d· ł . riochDdLl do 40 kwin1ali żyta rocznie, Ul 

;1. Slacj'a Kol€oJowa Nr. 58 a IOWAze pr'zy pracy płacą całą należność w golówce. 
Staro~"two Powiatow€ Nt', g I ' ,, ' . , 2) wla :ciciele gospodarstw daj :~cyc. b (ld 

• 40 - (10 kw. zboża dochodu rocznie za-l?, 8. B. P. Nr: (I Od ~{).dl'j.tly 8-ej rano gO'l'crCZkDWY d.ow:tnia li'nU 11:1 KowaJowcl1. Rędzie lo 
\J • k ruch ])(J ;l ilie w Ra<c!li,oWie;ź1e. OPll'ż"na te~'h linia ficlerowa, klórej sita rOJhO'c,z(ł o ll10- płacq połowę dfugiej raty podatku za r0k 

0.16 ie Radi . .o Nr, 1'5, ' I C) '7 t· I " • b .' t n~ezlla llj'Z~' !!O· t()Will '.ie sie d'(i mal'Sz:1I w cy oJ 120 do 240 volt fl 'n101Ż'tiwi wh'.,~ze- . ' r W go o\vce po owę zas w z on. 
--- teren, net wr'znClCZ'Oille plac6\vki. Domi- nie wiekszei i!o·ści gl'o·'ś'ników. 3) gospodarstwa' o przychodowości po 

. K i n a l1uje ~ł·os kierowni'ka Ra.cl1i,owęz.ła. ,~ib'l Po ukof1.ozenilli'rac na Kov,·alow.-:'u. ~lad 60 kw. zboża rocznie, uiszczaj,! całą 
Miejscowe kirt(J ,WolnośćH wyswletla Lec~W'lcza, MÓ1:~' . \\,y'd~~e c!ySIpO,Z VCJC. I}f'z.\sb 'nu.ie·nrv c1,,) rai€l~oil()n-izac,j~i Sf.o- dl'ugą ratę w zbożu. 

fOl d k .. ~ . I MUIS.lmr po·ezekae, <l ';I, drll'l.: 'nr! tecrl'IlICzml. . . ' . " P~ t . Y I t' y' ul J'::J \V" \J.Tsl '" 
1 n pro u CJI pol:,-klej p. t. "Ada to nie z kierownik4em te.c'hnlc7.llYl1l Mei;Merem bll' ,: ka M/e,l's kJe,go .- laJ1lC , {orz. me ureg u '1 ' ,.~ " 

d " M . , , l' '1' zanych terminach należności zaleg1ych i \vypa a. Początek s~lmsów a godz, t1?- cze,le wyru's7.,'Y w t·eren. J.e8'zez·e m;;tat- ,1I '~lIny 7.az,uftiGzyc, ze ,nerooWl1I'{ Le-
~Pi ~ W. rH~ :S'~o'Wa r'OZlkazów j c1ru'iyna pobrll~'- cewicz \\' cr.lt·.SiC7 !'wego lIrlo'PLI, będąc:v :!'a liczki płacić będą podatek! za rok j "47 

kUJ<t'c słUipo'łai7.ami {J])lI'Sz,cza b:1I'dynek R.a- Gonlll lł1ica;c'l!, 7.3,ill'j,p.re,sował s·i.ę k'O'lomą wg'. następujCJ.ceg·o rozdzielnika karnego: 
diol'węzła, dzieci rlnu:nwnilk6w ZjedTloc:z·OA1Y.ch Zac Grupa I (g'ospodarshva do 40 k, d,.,dio 

~. Adres Redakcji I Administracji; ulica l«(lrzy:stamy z W'olne,~o CZ'aSll kieroV\T- kładów nr7.ewllych i be7.intere<"l~o wnle za- du) - polmvę drugieJ raty podatku pri.lt
~." t(ościu zki Nr. 13. G.odzilny przYJ'ęć 10- n~ika, a,by 'POiJlłOl'IUlOWać się o da·liszych illstcrlował ~d(\śniki. nle~a·fo·ll. i adaJJter, nej do l-go listopada b.r. w gotÓWCE". Z3$ 
-14, Tel. N,r, 1,2, ~ - pra<cacb ra,d'io'~o'nilia e.ili nCl,szeg() powiaru. wY'pM.y·czajac włas:llV 'S'Prz,p,t j nłYLY, Iw polowę w zboźu, 

"Po powro,cie /- 1I['iI,op,u -- mówi 011. lilprZr:i'emnić 111l1lyką poby t dzieciom !la 
--- . Lecewicz - Pfzyst,PIPwiemy do pIi',eb u- kolo"lia.ch. , Grupa II (gos~~odarstwa od 40 - ,0 k. 

(' ! aIJlEII~'II'II ""I II'IIi'IIIIiI " , r~II IJI II/lI I II I II II IIII'III III'"111i"llllł il l l"'~ijl '"IIII'I'I ' lIlll/nt/lln' II ' III I'IIIIIIII ' " 'I III 'II '1 1I11l' l il lill llllllllll' I II I II I II I IIM" I 'I I I'I " '1'11'111'1"1 1111'1 I ~ ,1.11' 1111'1.1111 1101111"111 11,1"1:11 I illl lolllll 1111'11"1'1 ,,'1" 'III'II"!' I"I"I 1"1"1 1"1"1,""1 'I"! Illil""'I"" I '1"1 ! HI (IochodU) zapl a e1 c a l ą rI rug ~ r atę w zb'o 

a I k a Z e s, z' k o· d n I- kam. la I a s o': W I ~:3;~d~) ~ ~gaO~~~1a::i;~o~~~:~ :~un~ 
. . f'(; \\-Y za rok 1947 \V zbożu. 

Wymiarem podatku zajmą się tH" -
',_' W wyniku woj~nnej gospodarki okupan 

. a, las~' DolnegiI Sląska dotkniete zosta 
. ty, katastrofain.'! w skutkach inwazją :szko 
.dltwych oWCldcHv, CI w szczególności kor 

.. ników, które wywołują masowe zniszcze 
nia \\' cennych drzewostanach świerko, 
'wych i sosnowych. Najbardziej ucierpi a 
Iy lasy nadleśnictwa Szklarska Poreba. 
\V celu likwidacji groźnego ogniska s'zk(') 
rników, Ministerstwo Leśnictwa zorgani 
:0\\:a10 plano\ <~ akcję zwalczania owa-

. dow, przeznaczając na len cel kwote 
)(1 milionów złotych, niezależnie od ogól 
t1ych !wm preliminowanych w budżecie 
oa ochronę lasów, 

Ogółem wycięt€l i okorowano dot)/ch 
czas ''\' cią.gu niespełna 3 miesięcy ole 
200.000 m sześć. drewna, w lasach Qot
Imiętych inwazją kornika, 
. Na skutek, energicznych wysiłków i 

metodycznej pracy :idminislracji lasów 
r państwowych, w wielu miejscowościach 
. groźn 9 dl;'l lasów dolnośląskich sytuacL 
będzie maŹ'na częściowo opanować je
szc~e W ciągu bieżą.cegG roku, a tylko w 

,kilku nadJeśnicl\Yach przewiduje się ko-
' nieczność kontynuowa nia akcji Iikwida

... ;:yjnej także w roku przyszłym, 
Ogromne szkodv \V lasach powodu';: ró 

,,-nież k ę~ka pożarów, których pash';i pd 
'. clły drzewostany od najmlodszych do naj 
, starszych klas wieku. Ogóln'.1 masę obu
marłego na skutek P' ;~ ,,,.ń \\ dr0\\'na oce· 

. ola się na oIwlo 1.200.000 m3 grubizny, 
. prz. czym najba rdziej ucierpi a łv od n ' "i <I 

rów l;;Jsy Puszczy Bolesławickiej . 

~ 4!SiE 

ZONA POWRACA 

. 
-.'. , , 

Specjalna Komisja Min. Leśnictwa LIsta I ct.ych z dalszych .okolic, użyda odpowied forialne N'ładze administracyjne w Op8 r . 
liła wytyczne do dalszego planu działania niej ilości mechanicznych środków tram ciu o społeczne komisje poborców ;JOdflt· 
w ZWIązku 7. akcj,) przeciwkornikową i I portowych i usprawnienia dostaw j'ole- kowych powołanych z ramienia powiato 
przeciwpożarową. Na terenach dotknię' jowych. W zakresie akcji przeciwpożaro \Vveh Rad Narodowvch. Do komisji tych 
tych klęską. pożarów i kornika, eksploa- \\:ej, przewiduje się zorganizowanie lot· l 'poborców społec7:nych w poszczeg<iJ!
tacja i transport zn,l('7,lly r h ilości POZy, ·nej słLlżh~ J,lhserw1l'.' jno - przeciWpOŻdl'O pych wsiach należeć będzie nadzór nad 
kiwanego drewna do z"ld"dów przeróbki wej. oyaz r~z z,izen~e ran: wspó~prac \' 1 sprawiedliwy.m rozłoż,eni~n: podatku i ew 
wym:'1gać będzie sprowadzenia sil robo, adll1tnlstr;:lC.li L.P. z lIlny1l11 czynmk,m'. egzekwowaniem naleznosc1. (A,) 

doży ki 
W ubiegłą nied.zielę w ma:iątku pań-

1
C i i PiQmyślnego z~kOtlcZ08nia in;"'. IJiQ 

stwowym' Seknr ko pow, Radomsko" od właśnie majątek S'ekursko należy d<'l 
były się dożynki, pol;1('7.on,e z urorzysto tych, w którycli żniwa skoń<:z-ono na 
ścią poświęcenia sztanrl:'1ru miejscowej. cza:=., \\' calkowitym porządku. Jest to 
drużyny Ochotnicze} SlrC1ż y Pożarne j ./ wynikiem idealnej w6pólpracy miejsc{)-

(Vroczys({)ści te, aczkoh\'iek w prze· weg'o administratora z Komitetem fol
biegu S\l,'yrn podobne do wiPjll innych. I warcznym. Oto co na l-en temat powie
treścić) swą i okolicznościitmi w ji'lkich dzial nam Jeden z iornali, (~zlonf'k miej· 
się od:były zasłllżyły sohie na kl, aby po" scowe~Ul Komitetu: . 
święcić im l,·,;.;:chę mi'e jsca. -- "Panie, jak się cl1{:e, I!() się uohi. 

Sama uroczy( j' ()ŚĆ dożyneK miała tu l Kiedy trzeb a było roohotę popęd,?-ić loś
swój właściwy sen6, święta radości z ra my wyszli z chałupy węzyscy k'to 

Chłopi wybrukują drogi gminne 

był zdatny r!() rnboty. W jedną SQhątę 
przychodzi ·do nas administrator, ze 
zmartwieniem, że na deszcz sle zanoś1 
a pszenica w pokosach. Cboć to' była sa 
bota kobi,ety wyszły wszystkie j pszenic\:i 
z\\'iązafy .. . 

Wszy.:'Jko zależy od podejśda admini 
slracji , a my na I'lwego admini stratora 
i1arzekać nie możemy to .,ludzki" 
czl()~ 'j ek i hasta .. , 

-+ Upanstwowienie majątków obszar 
nic;:;ych - mówiąc szczerze " ')'s210 na 
zdro\vie. 0t np. pl'Zed wojn~ był tu 
szlachcic, który w pałacu palił naftę . I my 
śmy musieli naftą kopcić! A teraz w dwa 
lata~po wojnie mamy elektryczność po 

Podczas plenarnego posiedzelllr.1 Powi ulo' I Kaida gmina powinna rocznie wybudo- domach, i co za "pana" było wprost ni€c 
wej Rady Narodowej w Radomsku w dniu wać przynajmn!ej. l km. drogi gminnej, 00. 
19 sierpnia br. prz~wodn!czący PRN ob. Sim' który potrzeba 1000 m.- sześciennych kamie- możliwe - 6~ju ze służby ma w domu 
bisz ZWIódł się z apelem do radnych, aż.eby nia. Gminy kamień len whmy pn:ygo\ować głośnikowe aparaty radiowe" 
rolnicy poszczególnych gm'in naszego powia· do maja 1948 roku. W pałacu joest Świe1lka. C.hł0paki' na 
tu. posIadający na swych polach masa kt.t· RadnI projekt ten przyjęli i~'dnogl(l~mie. 5Ze UCZ,! się śpie\V'ać W chórze. A 1'f'raz 
m;fenia, w imię wlasnyc'h Interesów doslar' Powiatowy Zarząd Drogowy' będzie Cm slu· _ widzicie. _ znów Straz zorF.;'8nizo", a 
czyli bezpłatnie odpowiedniej ~lotc:: kamis' żył lachowym! radami i uwałJwcrnie:m dróg. ' . l l • d' 

no ... A .la <i spo <OJ' mamy z or ynaną -nia na budowe dróg gminnych, które dotych;' Poslawiono sprawę w ten sposób, że jsżeli 
. d k • • po wOJ'nie .1'€6ZCZe nikt z nas ni-e n.otrze-czas sa w stanle oplak_o l1ym. P,;;wiatowy Za- która z gmin nie posla o am,en,::J, 'lo p.rzy ł" 

rząd Drogowy prowadzI obe~nte pwce na g.ltuje odpowiednią ilość żwiru bowal się kłócić O ordynarię, <:~y o rl",~ 
drogach W Rząśni i Kobielach, które. jednak I Czos wielkI, aby gminy zabrały sit'> do lei putat opalowy. IVszystko mamv na r:?:<łS 
z braku materiału w tym roku ukOl'i.dzone nie I pracy, pon!eważ drogI gminna są d,Cltych· wydane - tak, że narzel'ać nie mOl,e-
będą. czas naj gorszymi w powlecill. my", 

* * 11/ 

K R O I K M O R 5 K A Na marginesie ufou:ystości >{ji(Jżynko-
, . , .. \vyc:h w SekLlrsku ci śnie si'ę pod pióro je 

StulPI1(lwy dźwiQ' plywaj<jcy, sprawa- OZIH.l'Z<jl l' 'linek Węgl3 do !tctlii. ~1zcze Jedna ll\il:1ga: PQś\\'\ęcenla sztan- . 
~ dal'U dla miejlScow.e i Ocho1nicz-ej Straży, 

({Ilony niedawno do Szczecina, został już Z ok ~ .il: rzy' :, da P0lskj piel". gn P(lżarll{'i r1ol':onill i ()k()liczn.:l~cio'\) .. f' ka-
nl1011lowrll1Y i w dniu 2ł sierpnia roz· [lo wojnie statku pod banderą wJoską· zanie \VvJ:!losit ksi;)uz probo t.;:z z Sobo
począl prńbną pracę \V porcie szczecill' przybyt na wybrzeże ambasad0r wło Id rzyc. O kazaniu tym można by napi~ać 
5I< i111. ])0 Szczecina przybyly zakupic;ne Signor ·Dzonini, którego na lotnisku po, oddzielny. duiy artvl'uł , Ograniczając 
7 demobilli 3'111erykaJJskipg'o dwa 30-lo witali przedstawiciele wloskich impode się do jednego zd<Jnia rzec rnozna, ż.e 

. bylo to kazanie, które postawić mozna 
Lonowe pełnoobrotowe dźwigi pływające rów wgglowych i przedstawiciele Cf'1)- za W?'ÓI', jak godzić sprawy religii z;e 
dla ~otrzeb {\Ąinistel'>:lwa KomunikaCji. (rali WęgloV:'ej. Ambasador z\\iedzil z'fllObya a 111 i socjalnymi świ'ata pracy. 

, * >I< * I GdUt'lSk, katedrę \\' Oliw]p i· port gdyński., Orlyby więcrej b do !tlldcb lud zi' jak na 

I W dniu 22 sierpnia br. wszedł do portu in1ercsując się vi szczegÓlnoścl sposn .. terenie Selwrska, życie u nas byłoby o 
Tak Ula) .drogI, przyl\ajmniej sobie wypo. gGyl'lskiego pierwszy po wojnie tatęk hem i możliwościami załadunkowymi wf.; wieloe lżejsz€, 1 i() ",ieole pl'zyjreJrJniej by-

l.ęłam na wywczasiłch. ,,()rifone" pod bander~ wloc;k,). Statek .gla \\' porcie. toby pracować, 

--------------------------------------~----~~~~~--~:--~~~~--~~~~----~~~---W\7.;"~(~ W\')j KomIt.' PPR IN Łodzi \( . ler R,dckCVinv Red i A.dm. Łódt. PIotrkowsko 86. felefony, R~ ~ 216 .. 14. Sebe~ 254-21. Rad:ałcQa ftOCIIt:I ln-;U. _ 
l-t Dzlał ""'oueń, Plotr~owsta 65 '-t. 111 50' r{Q1lło ~O vn - lS05- Zakt Grał, $p, Wyd, ~ ~ W.,....&a(', D ~ 01,)\)93 

'Wl:F E • 

'!l:.'NNlK 0("" OSZE~ W~dawntetwo "GIOlU R ·:: bpti1ic~eg"" . w t,odzł ; W łekśc:Ie: oid t-'łO!l mm. zł. StI, 10\-200 mm. !lI $O, l'~' zł 70. 
!fi tł*st-em: od 1-100 mm. zł SS. 101 _ 200 ~m. ~ 45. powyżej ?!! 6Q Drobne 10 I~Chto si owo~ po!V2lłl~ ~ ~ ~. hmQ .. (łe ka:rce. ~ i ~ zł.. 25. ~ si 24( 

~e ~ zł. 10. 1Il ~ i .... ,..-.rw. 
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PRZYGODY 
pięciu typków Z 'Uan:aluki 

• 

Q6. Pik z:JoVOIDniał O swej g'krzyni, 
Którą gdzieś pod łóżko wti'ynH, 
Uczył t~'Jko wciaż od nOwa 
.• Twarde", które wyszabi'ował. 

Ze sportu ·'if-
.1 

RTS Widzew o krok odm Ligi 
Na:powaifiieiszymi przeciwnikami będzie Ruch i Legia 

Rozgr,Ywki o ~wans ?O .,Kl~sy. ,pal1stwo-, T~rno:,ia . i Lechia nie powinny być przeciw
weJ dobiegają konca. UbIegła med~lela przy- mkaml me do pokonania. 
niosła nam już rozwiązanie zagadki. które dru 
żyny z drugiego frontu walk (grupy mistrzów 5 MECZY I 4 ZWYCIĘSTWA 
kI. A PZPN-u) wejdą do puli finałowej. 

Z grupy I zaszczytu tego dostąpi Tarno ~'ia, 
z grupv II - Rllrh. Z grupy III - LI~chi<:ł, z 
grupy IV - RTS Widzew i z grupy V - Le
gia. 

ROBOTNICZA ŁÓDl PATRZY 
NA .. WIDZEW" 

W dotychczasowych ro~grvwkach RTS Wi
dzew odnosił same zwycięslwa w swej gru
pie, CKS z Częstochowy pokonał 5:1 i d:O. 
RKS (Radom) 4:0, 0:0. Sygnal z Lublina 2:1. 
Ogólny bilans widzew:aków przedstawia się 
następująco: stosunek punktów 9:1, stosunek 
bramek 15:2. 'Yidzew, to Łódź, RTS .. Widzew". to przy

szłosc piłkarstwa łódzkiego, nic też dziwn"!yn. 
że zakw~lifikowanie się robotniczej drużY!lv PRZED WIDZEWEM: OTWIERA SIĘ OKNO 
no finału cała Łódź robotJnicza przyjęła z "v,el NA ŚWIAT 
ką r;:;dością. Jeżeli szczqście widzcwia kom RTS Widzew jest jednym z najstars7,ych 
dopisze. kto wie, czy Łódż, pomimo załamil- klubów robotniczych w Łodzi. Przechodził on 
nia się kolejarzy nie będzie jeszcze reprezen- różne koleje, bvł jak to mówią i .. po-d wozem 
towana w lidze przez dwie druzyny ŁKS i i na wozie". Obecnie przed widzewiakami 0-

RTS W ;dzew. Najpoważniejszymi przeciwni- twiera ją się drzwi na wszystkie boiska pol
kami Inchian w rozgrywkach finałowych bęrlą l skie. Przv pus7czamy, że dadzą oni obecnie z 

! niewą i.pli wie: Ruch z Wielkich Hajduk. kil- siebie wszystko . aby te drzwi nie zatrzasnę-
I kakrotny mistrz Polski i Legia waTszaw~ ły si~ed nimi .. , . 

n"':;Jin; O qodź. 19 UJ ",i~.ie .... .. _.... --............. _,,---"' ....... "". __ ..... -_ .. ..... _-
~ Ot~ 'are ie sezonu pięściarskiego 

Łódzkiego Okręgowego Zwiqzku Bokserskiego 
Dzisi aj o godz. 19-ej w hali Wimy odhę

dzie się ofirjillne otwarcie sezonu pięściar
skiego ŁOZE. Walczyć mają następujące pa
ry: 

WAGA MUSZA 
Kami.isl i (ŁKS) - Brzóska (ConCOłlJ 
Stasiak (ŁKS) - Kargier (Zjednor7one). 

WAGA KOGUCIA 
Czarnecki (Zryw) - ' Czarnecki (Zjedn.). 

WAGA PTÓRKOWA 
Marcinkowski (ŁKS) - Grymin (Tęcza). 
Bagrowski Guzewski 

• • 

WAGA LEKKA 
Mazur (Tęcza) - Bonikowski (ŁKS). 

WAGA PÓŁŚREDNIA 
Olejnik (ŁKS) - Trzęsowski (TęCZa" 

WAGA ŚREDNIA 
..oRychtelski (ŁKS) - Markiewicz (Tęcza). 

WAGA PÓŁCIĘZKA 
Urzędowicz (Wima) - Skrobiranda (Tę2za). 

WAGA CIĘZKA 
Nipwadził (ŁKS) - Jaskóła (Tęcza) 

,(r.KS) Stec (Concordia). p. 
I rze K -u 

wa czą z "BaiIdonem" U góry bramkarz Uptas. po lewej strome 
obrollca WIernik. po prawej obrońca Slaby. 

Pięściar~e f.KS-u. którzy rozpoczęli sen n Popiel. W a ga piórkowa Drozd - Marcinkow- w środku Lubnan trener. niżej po lewej pr. 
w poniedziałek meczem towarzyskim ze zje-, ski. Waga lekka Pierczewicz _ Wołoszewi cz pomocnik Nowak. po prawej lewy pomocn :k 
dnoczonvmi z Bydgoszczy. w niedzielę zmie- lub Kierus. Waga półśrednia Pawliczek _ Cy Wóchna. w środku śmdek ataku Cichocki. od 

"'1"'/, rzą s i ę z Ba ildonpm (Sląsk). gan, Waga średnia Baduta Rvrhtel- lewej. pr. łącznik. FornRlczy~. po przeciwnej 
W który~ viątek (D:;lmy na ti}) Slązacy przyjeżdżaj" do Łodzi w najst1- k' W ' j "k F" ' l J' k' W stronie lewy lączmk Gbyl (mestety. tylko k'a· 
ZdlJaczyll piekny :tŁol nieiszvm składzie. s. L aga po ClęZ a .1"le - . ~m~ l. :lga wałek brody). u dolu dml.yna Widzewa. pod-
Czyii Wysp?, korlllowa. Walczyć będą następująre pary: clęlka Drapała - 2.yhs lub KosmskI. czas treningu na własnym boisku. 
To dla wszystldch była TłOW(}SC. Waga milsza Jauernik - Kamiriski lub Ró- Przedsprzedaż biletów w sekretariacie klu I Po lewej stronie tytułu lewy skrzydłowy 

: s::. Nad t:] wyS'llą, z chnmry chyba, życki. Waga kogucia Chmiel - Stasiilk lub bu ul. Piotrkowskil 67. Marciniak. po prawej pr. skrzydlowy Sadowski. 
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Nakształt n-1l)!·n'I1,ie-v.'o grzyba, ._ 
Sl!ITl unoSil sje ku górze. _ P,.z~~d\ !!ledZle/nll'" D'JeC7eUJ UJ Pradze , 

··~ehranie Rad Za~:ł(fdowvcb ! Na spotkań z Czechami przegraliśmy... siedem 
.. 

oSiem 
"i'J F~ll; Z;:' . do wyeh. htr.,re : j .. ·C) ()dbyć łJalw'ęce~ meczy rozegrał śmy z Jugosławią, Wągrami i Szwec;ą 

Podaie &ic do wiadomości. że zebra-I! 

;e w cl' li!! :'0. vm. 1!H7 r. o;.;r '. 12-tej, 
· \)~ t,!ło odwohme, a Q·dhol.',j:d,e sic w d-niu' 
2 wl'ześ1lia 47 r. o c;.f;,Jz. J il-tej w CenłraJ

W niec1z.ielę pIłkarze polscy rozegrają swe spotk~ń rozegrali Pol.acy z W~grami i Szwe-I c,ią. Z Bułg~~ią zremisowaliśmy ~:3, z Brazl 
'r7.ecie po wo jnie międzypm\stwowe spotka- CJą. BIlans z Węgrami mamy ujemny. Na dzie hą przegrahsmy 5:6. a z FranCją przegrall 
nie - tym razem przeciwn ikami ich będą sięć spolkań wygraliśmy tylko 3, a siedem śmy 0:4. nym Robotuiczym Domu KultlIry. 

Sekre,ta rz: Przewod'n io:ą'':Y : 
Czesi. Mecz, jak już donosiliśmy. odbędzie przegraliśmy. Ze Szwecją natomiast pięć razy Ogółem na 97 rozegranych spotkań wy
się w Pradze na boisku Sparty. wygraliśmy. jedno spolkanie zremisowaliśmy graliśmy 34, zremisowaliśmy 19 i przegrali-

\. Kl'zyll"a'skj M. Przy!>}'ł Z Czechami graliśmy już osiem razy i". i cztery przegraliśmy. śmy 44. 
7 razy przegraliśmy. Tylko jedno spotkanie Z Rumunią graliśmy 9 razy. Jedno spot.ka-
zakończyło się wynikiem remisowym. Bilansu nie wygraliśmy, cztery zremisowaliśmy i Z ostalnie; chwili 
wi ęc tych spotkań nie możemy uważać za do- cztery przegraliśmy. -

UWAGA MATURZYSCl 
datni i co gorsze, nie moźemv mipi; "adZl':~i. Z Łotwą na osiem spotkań - pięć wygrali- Skkad na Czechosło'.llłt!l\Cj-" 
abvśmy go poprawili w niedziel!? .. ChO<:hlŻ... śmy, dwa zremisowaliśmy i jedno przegrali- :, . "'ił 'f . 

. . Uwaga. Wszyscy ZWM-owcy maturzyści, 

.dorzy _ zarejesłrowali się w Zarztjdzie Miej
,klm ZWiązku Walki Młodych winni sta" ić 
;ię dziś ewentualnie jutro w godz. od 8-ej do 
17,30 w Zarządzie Miejskim ZWM Wydział 
Oropagandy. Plac Zwycięstwa 13, pokój 3. 

pilka jest okrągła. śmy, z Austrią trzy wygraliśmy. dwa prz"!- U S ~ a lon y 
Wyniki dotychczasowych Sp'Jt!{(,ń Polska - graliśmy, z Niemcami jedno ?remisowaliśmy 

Czechosłowacja przedslawiaJą ~ l t; llu:,lępują- i cztery przegraliśmy, z Belgią jedno wygra-
co: lliśmy. jedno zremisowaliśmy i dwa przeqra-

1925 rok - 1 :2. liśmy. z Finlandią dwa wygraliśmy, jedno zre-
1926 rok - 1:2. misow .. iliśmy i jedno przegraliśmy. z Damą 
1927 rok - 2:3. -jednf' wygraEśmy, jedno zremisowaliśmy i 
1928 rok - 0:1. jedno przegraliśmy, z Estonią dwa wygr~h-
1929 rok - 2:2. ~m~T i iedno ZTemisowaliśmy. z Norwegią jed-
1930 rok - 1:2. no >vygraliśmy. jedno zremisowaliśmy i dwa 
1931 rok - 0:4. przegraliśmy. z Turcją wygraliśmy wszystkie 

.,., .. ' ... ......... " .................................................. " ................ ! 
! 

1932 rok - l :2. trzy spotkania. z Irlandią graliśmy dwukrot-
Ogólny stosunek bramek wyraża ~',; 'cyfrą nie i zwycięstwami zgodnie podzieliliśmy Si ę· 

I 8: 18. Po dwa mecze rozegraliśmy z USA 'i Szwajca-
12,06 Wiad , połud!l. 12.10 J1plodie ludo- I Kontakty piłkarstwa polskiego z zagranic:ą rią. Z Ameryką przegraliśmy dwukrotnie. a 

,e". 12.25 Aud. dla wsi. 12,35 Ulwory 3kiZyp- nie ograniczały się tylko do Czechosłowacji. ze Szwajcarią dwukrotnie wywalczyliśmy rE'
cowe, 1300 (Ł) "Z mikrofonem po kraiu" Po · Wyrażają się cyfrą dość imponującą . Polska mis. 
gadanka p. t. "W krainie niemowląt" 13.10 rozegrała hlż 97 spotkań międzypaństwowych. Duży sukces osiąqnęl; nasi piłkarze zwy
MU21yka obiadowa, 14.00(Ł) Kronika i komuni- Największą ilość meczy Polska rozegrała z I ciężając w jednym spotkaniu amatorską re· 
katy. 14.05 (Ł) Pogadanka p. t . "Ochrona pra- Jugoslilwią 11: z któryc~ pięć wygrała,. p;ę~ prezer:~ację ~ng~ii. 5:4. Pa jednym ~ec~u ro
cy kobiet i dzieci" 14.15 (Ł) Uwertury ope- przegrała. a jeden zremisowała. Po dZleslęc zegrahsmy rowmez z Bulganą, Brazyhą l Fran 
rowe z płyt. 14,30 Przerwa. 15,00 Muz taneC2- ... 

PRZETARG 
Spółdzielnia Wydawnicza "Książka" centrala w Warszawie. ogłasza sprzedaż sa

mochodów osobowych w terminie od dnia 25 sierpnia br. do dnia 4 września bi
Samochody można oglądać w garażach Sp. Wyd. "Książka" ul. Skierniewicka 19. 

w godz. od 15 do 19. 
Oferty ze wskazaną sumą wpłaty należy składać w zapieczętowanych kopertach w 

Wydz . Gos~ Spółdz. Wyd. "Książka" Warszawa. ul. Smolna 13, p. 22 - do dnia 6 wrze 
śnia hr. 

Komisyine otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 września godz 12. 
Spóld7 Wyd, .. Książka" zastrzega sohie prawo dowolnego wyboru oferenta nieza

leżnie od oferowanej sumy i prawo uznania, że przetarg nie dał wyniku bez podania 
powodów i ponoszenia Jakichkolwiek odszkodowań. 

na. 15,20 Pieśni kompozytorów francu.,kich, 
15.40 "Zapomniane utwory Fryderyka Chopi' 
na". 16,00 Dziennik, 16.20 "Zagadki muzycz
ne", 16,40 "Z naszej radiofonii", 16,50 Pog. 
gospodo 17.00 "Muzyka dla wszystkich". 18,00. 
IŁ) Arie i duety operowe z płyt, 18.20 (Ł) I 
Pogadanka Ł.R .R . 18,30 Muzyka popularna z 
płyt. 19.00 Aud. TUR-u, 19,10 Aud. dla woj
ska, 19.40 MossorgsJd "Pieśni i tańce! 
3tp.:crci··. 20.00 "Z szerokiego świata " - fel. I 

20.15 Reportaż. 20 ,25 Aud. popularna. 21.00 II 
Dziennik. 2130 Muzyka, 21,45 Słuchowisko . 

22,10 W iad sport. 2::!,15 Koncert. '~300 Ostatn l' 
wiad. d'dennika rądiowego, 23,20 Progr. lok. na iutro. ~ _________________________________________________________________________ _ 

Wczoraj w Krakowie odbvl się oS'dtnl 
mecz sparringowy przed spotkaniem z Cze
chosłowacją pomiędzy teamami I A i' B, Zwy
cięstwo 7?l odniósl team A. Bramkami podzle 
lili się Spopzieja, Cieślik i Gracz. Dla teamu 
B bramkę zdobyl Anioła. 

Po meczu pIk, Reyman ustali! ostateczny 
skład reprezen tacji Polski. który przedsll w,a 
się następująco: 

Bramka Janik, obron~ Szczepan ' " , Flanek. 
pomoc Piec, Parpan. Ga jdzik, atak Hogendorf, 
Gracz, Spodzieja. Cieślik i Barallski. 

" Victoria" - Zryw 
na r ngu 

W sobotę dnia 30 bm. w sali przy ulicy 
;Ci! liski ego 2. odbędzie się ciekawy mecz bok 
serski pomiędzy wybijającą się sekcją pię
ściarską KS Viclorii a Zrywem. 

Początek meczu o godz. 19-ej. 

"Kolka" w szpitalu 
Pię~ciarski mistrz Polski w w.;tdze średnie 

Antoni Kolczyński przebywa obecnie w szpi: 
talu skierowany na skutek ciężkich i boles
nych ataków kamicy Jlerkowej. Pobyt Kol
czyńskiego w szpitalu potrwa conajmniej 2 
tygodnie. KolczYllSki - według jego whs
nych słów. - olrzymał iuż zwolnienie z "Gro
chowa". Dalsze zamiary mlslrZd Polski nie Sil 
jeszcze znane. 


