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IIftJer'lka dqhtQ;e Francll -

w Berlinie oszq dziś nglosasi 
~ARyZ PAP, Franc:,sk,ie ministerstwo spraw Imetod co pozwala na opracowanie programu nej do eksportu węgla i koksu z Zagłębia 

za1~a~lc.z.tl:. ch komumkuJe: . . ,us~ala.iąceg.o, które fabryki i instalacje należy I' Ru/lry celem rozszerzenia tej skal! poza cy-
o • ~oJsLrOJ:me rozn;owy, mIędzy przedstaWI. zuzytkowac na orlszkodowania skoro tylko lry obecnie przewiaziane. 

c~~l~Jm :zą~ow Stanow Zjednoczonych, Fran· będzie to możliwe. ".... , . . . 
CJI l 'vVlclklej Brytanii dotyczace poziomu ~ ,.. l De1eg .. _jE' amer~ końska l brytYjska zg? 
pr::emysłu w strefie anglo.ameryka11Skiej Nie 7). H'T.'j delega~l" >.'g.od:ruy s~ę, co ... do te: dzily się. że propozycJe f an'.:uskle b~dą me 
miee, jak również zarządu i kontroli kopalń, go,~e kf()kl. JakI: n.1(lJą POW2!I~C ~"t.'Z9lrU %wl&c:1:.nie prliedy!l\utow.'lJ.1e Y1 .BerlinIe I?"d 
w Zagłębiu Ruhry, odbyły się W Londvnie w d<>w· dcy runerylwnskl I brytyjskI lIle prze- wiI.runkiem, że nIt;> ulegną zmłu",jszeniu Iloś 
dniach od 22 do 27 sierpnia. Pozwolily one; lIąclzajq decyzji T<:ldy c::lersch ministrów ci węgla, którymi dysponuje alę dla konsum. 
deleg~cjom amerykaóskiej i brytyjskiej na spraw ;;tqqrani<:znych, co się Iyczy -:aloks:elał ej}. w zled!\ocz!lnej siTeHe w tych rozmia
podame do wiadomo.sci planu swych rządów, lu po.:iomu p?T.e"'1yl'h. ni<lmteclrlego, lub leż rac}!. Jakie wynikaJą z obowiązuJącej obec
a delegaCjI fr~nCll~kleJ - na p:-zedstawiellie ogronic::1:'ń, jakie moi" wprowadzić traktal nie ruchomej sl~ali. 
punk.lll \\(ld~ema rządu francuskiego na te. ))Ok.OiOWY w sioBunku do pewnych galęzi I 9) Delega,cja amerykańl.llu% . I brytYl5ka 
PJ?blemy. lny delegacje w loku swych roz- prae.nYlllu. . ś ~I_ dl I o ą odroczyć og10 
mow mogły stwierdzić caU<owite wzajemne . 'I WVla. n. '( ac~ego n e m g 
zro~umienie swych punkt'w l·dze· , 8) DelegaCJO Jrancuska podkresla ... 'agę, uenia planu w spra\"l~ poziomu przemysłu 

.. o w . lua. . k .... d d k i l k' t 2) Trzy delegacJ'c zqodnie uznały' . '. Ja q pIzywlqzll)e lej rza o llzys an er za' J w zjedn'}czonsj strefie do czasu za onczen a 
, . , ze zamle o " d ł t' - li ak' , . . .- • f rzone srodki nie powinny pociągać za sobą pv ""Ulen,. <> ycz~cyc1t s opmo ~ a~() c ar , ,11 I wspolUDL<:mych wyz.el dy!lku3)1, CIiOZ pom Ol 

dania pierwszeń~twa odbudowie ~iemicc. ru pllbu(lowy Jlhr,rnlf>::,. () kloI':), \v:;~omma mowc~y del".gqcję !rt;l.IC"lSJ;.c.t, ile plan ten 
pned odbudową demokratycznych krajów Eu l' punkt ?1, Co powInno Sle. wyraZIe ". on.1npt i Zl':!!crl"1Q 'ogł(lS'zony w BerlinIe dnta 29 sierp 
ropy. Ich zdaniem, konieczne jest, hy zasoby nym uk!adi1ie zmle'"ajqrym lJ!e!:lalnie- do l nia. 
ni~mi.ec~ie przyc.;ynialy się do ogólnego po_' repartycli w~gJ.'l l koksu r.agiebia KuIHV· ja l 10) De.lcgacl". francuska przyJęła do wl.'ldo 
dme. lenia Europy.. .. , . ko zCllad:'l'c>:ych :l'asobów' ,dęt\tiego przemy i muści to dekiantejp. ł ;lfz!ldslaWUa powody 

~) , !rzy ., de!eg~cje uznają, zp r?zbro eme, I :.;lu >'?ur(lpej~kleg'-:>. ! dla k'ór'jf~h ze :,\w,,"; slrnw{ nie może cofnqć • 
dpl'lll1lary~aC].a l d~mok[alVZdClil Nlem'er są I Dplegcrcja h~n'CU5krt z,07,aoC!!a zcrsłos()wa ' '''ych %l:l6tr~eile); w or;zFJ1{\waniu n.<:r z.ad\lwa o I. ZARUBUJ - ambasador ZSRR w AnglIi przy 
w d~lszVl~l Cląg.U. mezbc;dne dla zapew'lienia nia' ob w'ic;;~ujcj(.ych llk::,]rló\\', csIem zapcw : !;>.joce ",akońc;;:el1io rm::oo::~ely'ch d~sl{usl!. Jeł jął brytyjskiego ministra handlu Slcrliord 
be~pwczenstwa l ZP. projekty brf!nE' nod uwa· . . , , {. - .. ' .' I C - ki' dl . i I zno 
gę \' strefie anglo.amervkar\skiej nie uchYbia n1l;:I1'a sobie, wlększ"90 <'>dsetka kO~5U w I dn~CZe5!1le o s?d21fl1e 2.3 wteczor"m - ~n~ ~lp~sa, k ary ~uh przda! ozy h pro~iozlyck e ~ _ 
, 1 t" • . b' l' koutyngenl(!ch pTzydzi~lanych obecme na JO;:JIc::r.ny (omunlkat og!or.zono w Londynie J WlenLll 10 owan an owyc an!:! e s o ra 
Ją gwaranCJom. - .{ .ore nW)ą. yc usta one w" "~. ...' ~. . 
późniejszym termInie. eksport. O,ClI ' .. 'lldowCnIU ::;kalJ slosowa· : Wasz,<,ng'ome, du~cklCh. 

4) Df'legacje amerykańska I brytyjska wska ~ .... _ ..... ----------.... -----~---- ---~----~-------
ZilIV, ze projek.t :rarządu i kontroli kop<11n Zil .. 
ghl~' ~ Ruhry, zakomunikowany delagBcji iran 
cU5kiej nie przesądza przyszłego statutu tych 
kopalIi i nie może przsszkodzić zastosowaniu 
zarząd;::eń konlec~nych dla zapobieżenia te· 
mu, by Zagłębie Ruhry nie stało siG znów nd l!f l~ .. k b fi, - e k i d f .1# W' 

rzędzi"m agresji ani też uchwaleniu postano-lO, p ($ "fj O &. e n ~ e res u e s ~! a eS m r z ił o m , a s ~ y s" o W 
wi ell , mających zabezpieczyć innym krajom I - , .. -.. ~ k::.! k h 
:iostęp do tych zasobów. LONDY PAP. --: Greck.a o~ga!łl09.oJa 2wYCllęsk, pochód WOJS uemo ralycz:nyc trwał-

Delegacja francuska przyjęła do ,,'jC'ÓOIjJ()' i l-udo l,a j}omoc:v ()1fl~r()~n i'a:s~?'Zl!11U po,d Maksimos tworzy nowy rzqd 
ści te stwierdzenia i zdstrzegla ustalenie sta-: l1 ,azl.\'·~ .,Narod(J'\va Sol,i'cl.arnosc Ore'.:ika ", ,.< ' .. 
nowiska rządu co do szczegółów zarząc!u i 'vy':;:tos'I1'wala aPel do \1,'olnyc·h naradów wlau'ne c1a!o s!,{Jrturawanego dZIecka, 
kontroli. całego 'wiwta, któn' l,!f.nni m. i'l1, : l P!"ZęG d. woma dniami, jeden tylko pIu-

~) Delegacja, fr~ncuska sformułowała swe "W Grecp W7 .. ill)i\yiOOO }},rześla~waIłh·: ~{):11 egzekucyjny zas-trzelił swa 398 (}fiarę 
il.~owne zastrzezema co d(') pe,wnych cyfr. wy, wSzy!:tki-ch w(}łnych lu,tf.:li. Ci sami VBGhni l Z po~r6d ludllO~ci cywilnej. Na Slkalis-tej 
m,~a]ący(h z planu am~rykal13klego l bry tyJ cy. k.t6rw to-rttlTowaii W{)-illych Greków wv~chłej od &~ońco 'Tspie Psyttalia -
sklego, dotyczącego pOZIOmu przemysłu a mlil ,l>". J' • • t d: i· ., d I- . t~.. , ' .. ,'. . I 
nowicie: obral)iarek, podstawowYch produk- 1 Pl);u\:7.<'!, .• 'v (/<JTiY; ClY,t11ą . O Z Slro W a paz<'s .. \', lan{) \\ .~' gnancow prze~. WIe e 
łów chemiczl"ych jak również wydajności II S'zym CIągU. VI ~ych uniach omar.ł ~ . - dn.~ be'z chleba l wod~. \V c~l\v~h qbec· 
Iltrzyrnanej w IHclc,órych gałęziach. wodu tortur za(l2'l1y'~h mu w WleZleni1l J)eJ na, wY'~pach greckIch znaJ'du'!c 'He w 

Delegacje amerykańska i brytyjs1;:a pOdkre. rządo\vym Z'llUll~ ' dZlab.;"t .. clemokrCltycz., ,,;,raszl1\vych warunka~h pru!sz!o GO ty
śliły, że wydajJ10ść tych gałęzi przemysłu zoo I ny Greg{)!'ako.s. Pode za,,; Jectneg{) Z pro, si~cy d\llPoł'f.owanych oSób cy \vilny.ch. -
~tała· staraanie określona według normalnych 1 cesów 11(1 ~al,o sadow,l, ,,"niesiono bez' 300 ty-.;;iecy chło!póWZ'l'IJlISZ0'110 do OPU' 

a F If 

szczenia 'swych wsi. Bląkaia się o'ni po 
całym kraiu. \V łachm311'łch i g~Q.dni. 

Przyjaciele wo,Ll1!}'ści! Przyjaciele ludz 
kości, nie p-ozwólcie na wytĘlPienie pa
triotów gr~kjclt. Z{l'l'ganizujcie moralną 
i materiall1ą POI'.110C dla oJ!ar faSzyzmu 
greckiego, zwróćcie się do waS.!: rch rzą
dów o taką p0111Q.C, któr::l P-&ZW<l!i na po
wrót wolności w Grecii," 

LONDYN (Obs!. wł.) Z Aten donoszą, 
12 wczoraj w godzinach wieczarnych 
został tam utworzony nawy rząd, na 
czele któregO' stanął pap" ,.('dni premier 
Maximos. W skład rządu wchodzą przed 
stawiciele siedr: iu innych partii. Podział 
lek jeszcze nie został dokonany. 

BELOPAD PAP. - Rad.i{) woi'sk de-

" ram ~. h w kal11unilkacie, ogłoszol1~'m po czwarrko mokra'!ycznych w Gr:ccji poda,ie kOI11U-e C . l wY'm posiec!zelnil. wyraża ~lę-b()ki żal z nikat sLitabu n3cze]lnego pow'stańców o 
powodu decyz.ji rządu \V s'prawie lireJu- przebiegI[ (jz'(J1al1 wojennych, Komunikat 

Ram3dier ogłasza nowe drastyczne 
kowania racH chleba do 260 gramów w goiosi, że \V dniu j!) sierpnia wojska de

mokratycZ'lle rozpocz"'ly je>dnacześn:ie na 
tej same;i chwili, gdy wladze w zjedJlo- tarcie na !e.rytoriu111 Pindll. w Tessalii i 

cie zaledwie jednej trzeciej potrzeb. cZ-D,ne:i streHe 3t1g!O - a I11J.>-fyll'.aJlskie:i Nie w E:pir'ze. zrl4l\}vwaiąc v-rzeJSizło sto miast 
PARYŻ (nbsl. wił.) - Bill,ro poUty.:z' miec (),głas.zaja uodrie·s-ienie r~cji chleba 11lia,~{tec,7?k i w!'Oi, oraz teryt'o'rium ponad 

ne fr;:1'llclI<;ldej Partii Kamunistycznei, rlla Ni~mców O{) ;;00 gram6w dr.ie·'\.nk. 6 t:l':. klu1, "w. 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1IIIIIIIIłllllllll! )III,II IIIIIII!1I111111111111 11 11111111111111111111111111 111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

PARYZ (Obsf. wł.) Z Paryża donosq, 
li francuskie zgromaczenie narodowe 
uchwaliło wczoraj wprowad zenie suro· 
wych kar za uhywanie zapasów żyw-

nośd j za handel na czarnym rynku. -, - t· b -t h 
Kary prze\'. idują więzipnie do piE'ciu lal W! e c e y s I ę Y za I ,C 
i grz~ wny w wysokości do pięciu milio I I 
nów [ranków. 

w Ż bie 
Władze francuskie zarządziły zamyl:a Podział Indii - według projektu Anglików dopro'Na dził dO-

nie sklepów z pieczywem na trzy dnI w h Ik b t b - . h d I 
tygodniu, 'zamiast jednego dnia jak by' krwawyc ' wa ra O OJCZyC W pO Z eDonym kraju 
'~ dotychczas. LONDYN PAP. - A,genoja Reutera, I Jednocześnie ,przywódcy Siklhow i Hin-

~r:~Jlier Rflma~ier ośw!adczy'1 wczo· I}Ow~łuj.a,lc s'il2, na· informa~je ~e. ~r<ódeł du<só~ oceniają sw.oie stra'ty w Pe'ndia
raI, tz nawet Ilny nowej racJI ChlCb3 , !urZl}dawych w Lahore dOif1ó.sJ, ze we bie zach'Otl1nim (Paki' tan) w taikiei samej 
wyl1nsz~ccj zaledwie 200 gramów dziell WiscTIod'ninJ r .. ncLża!Yie Oi1lldl!S'~':~1) \V ~Z3 ~vy'sol\O~d. Z o>krę'g1ó'w na cu&!r<łJn iczlJ1 y alI 
nie i będącej najniższą w historii Fran- , <;i., zrrh"rz-eI1. tn' .. ··' .. , t . , . ' ,,, • ..., j" \\1 (>' 57 \"11 c:, 'T i '11~'~ ',';:"4 \"·-::o;r.oś::i 

eji - zapasy z!Joża wy..:~a;'(Zą l1a pUlt:) ~~ ~gi.l~~ło, ~~~~sl~_~lulUi.man6w. o .krw'!lYy,:;łl ~~!W,e~;~~L M 

nami a łIindusami. 
Rz·ąld Pcnd>żab'u wschodniego wyda,ł \v 

dnhi wcwrajszym komunika t. w ktfi.rym 
stW'ierdza~ że ZaA'ÓWllO w wif;jks,zych oś. 
I'odkacn krc&, jalko też j na prowmc.iJ. 
nast piło p~~~ u~~~~~e. 
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Nie okó czycki w obopólnej inspiracji tJodziemia 

VIElX JI(~ ) 1";:01 liUR U 
SZKOLi EGO 

Pt. : 

""' trzynastym clnin rrzewnrlu S<lclOweqolz nich, ze w majll )Q411 r. nil t{'r('nie woj. lu- ni" całych rodzin, napally na I'Mlprll"ld M O. 
ł'!sk .. TiepokólC'zy~ki kO,'1iY,nuowal s 'ie o,dn( iJrlsk ,l' rI .i~łi1io la band. Bandy, te dokond I spaleni€' ŻyWC(lJll trzecI\ .)~?Z\ W Piolrko'vk 
'Vledzl na pytaDla piP UJ ill,lJl il, łv 2:10' Hap"dnw zhrolovrl, mOlcl'lłą(' Sfl os"b, luhelsll.lenl (Bandy "Zaj>lHy l, 11i1parl na l'O

Pro).-uralor .0,kazuJe .n~ki;łn.onC'lllll sfahrvkl - iJp o,vadzaJąL :;8 i rabuJlcl\ 742 tys zł. w go- cląg itp, Takie są efekLy "sdmoo1lronr",. o 
"'aną przez 'VdN prowok(\c .I llC) ulolkę 7.al ' tówce. klórej mówili płk. Rzepecki i BaiIczyk-

.,GLOS" DZlE( 101\' ,WOIeF' 
CZYTl~L TIKOW 

nazll,j.il'o. 

lułowdną "do ~01~'ar'Zyszy z PPS" " Od początku 194(1 roku, do maja tego ro- sLwierdza prokurator, składając wniosek O 

Fos~arz:..ntY mh °łw~: . ,.zntam I~ ulotkę, kil handy te lamonlolo\'aly o!,ólem 882 osoby, przylaczenie tych dokumenLów do dowodów 
Adrf"s .. . '. 

-ro ..... : .", o y Je] au orpo" ". 
O~k: Obszar południowy. Snrepurowano ja rill iły 259, Ilprowarlziły 189, osób, zrahowały w sprawie. 

Mic:jsce pracy ..•• ; .•.. 
Szkol::! i k18:;'ł uczacegf) ~i~ 

celu spowodowania rozłamu w PPS. Gló,,'- :UlŚ 10,210,000 ~1. w gotówce. Kronika "dzia- Dalsze pytania oskarżonemu 7.adajo obroń- I 
Ily c-el leż,lł w rOlhiciu w. pólf'1racv f'11lrtii ro, !alnofjci hand z11.11010Will11. w maju 1946 r. na- ca mec. Miłślanko, poczem nastGPują zema- dZlecka 
bolnicz\'ch. • pady na poszczególnych Jurlzi, wymordowa- !liii świadków, 1Jeo..,.lI!SItt,~ 

.. . . . . . . . . . . . . . 
Prok.: To rrnhirir wSD0łprilcy PPS z PPR I -~.... - - - -

b lo r<'lEDl WIN? I • • Osk : Tok. Tell cel wchodził v. 7.akres nnrtl I 
ne,i lOspiracii. , o ę e lezo uCJe w p Prok,: Czy osh.arżonv uznale 7:,. ta Illutha 
iesl tendencyjna, tendencyjnie ~j"lszowana i 
prowokacyjna? 

l'-l!c>pokólczycki lwierdzi. 7.<:' lal<. ze nawet 
rgani l za nią ohs'lar południowy. 

llrnkHl'atol' f'vh!łp 7. d(lhumpnln IT"!Tn,pl1l 
mówiący o grupie' ,,'l'io:"m' i nąd7ie j."Jn('
śd I ip'()do"'''j, 

Prz€t ws~apicnie "patriotów' clo rzadu do
nosi dal,,~j dokument zmieni! się kip.rllllek li· 
nil l'0ltyczne) 'VvrN i wreszcie w l'onkluzli. 
mącir f,i; polit czna polega na zasto~owal1i\l 

podwójnej gry. 
Prr:>'mr;:!tor zapytuje: Kto zdjll1iem Wf I by! 

patriotą w rlądzie? 
O,l.;,rŻony 1"0 dltl7;szym milcz8niu, Mik0łiłj

cz 'I, i gl'uoa jego ludzi, która weszła do 
!ząrIu. 

Plok.: Kto zatem lę podwójną grę pn>wd-
tziP 

Osk.. Właśnie la grupa. 
Prol:,: Teraz zaczynam rozumięć p. f>.·fi"'-.;I'·ę. 
Prok: IN jaki spósób, oskarżony ol.rzyTIlj···at 

wiad01no~ci z PSL? 
Osk: Od swoich referentów lub 'kcunenclan

tó, 0hsza.rÓw, 
Prok: Vv-cznraj oskarżony mówił o kontak· 

de z clołami, rzy to mam r07.umiec' iah.o knn 
takty takich rIołów, jak komendanci obszarów 
\VIN z waszej slrony i Mierzwa ze strony 
PSL? 
05kdTżon na to pytanie nicjasl10 tłuma-

cz '. ze mówiac wC 7 0raj o dołarłl organizacjI 
!!lwi nd my~li lak:ch ludzi jak np. Strzałko,,:, 

skI. 
Prok: Do jakieg" ostatecznie oskarżony do

szedl wniosk u? 
CZY to PSL inspirowało WIN, czv też WIN 

0« rzucenie propozycji brazylijskiej przez Radę Bezpieczeństwa 
,lok don')'.;,:'! z ['o\\'ego .Jorku IUI I\'CZO 

raJ'-!) m pr ledpol "dnio\\: m pnsiprlzeniu 
I,~[ ,I) Rczpiel'zelisl \\ a po dy'lwsji nad 

',karg;) EQiplu przeciw Anglii przegłoso 
11'<1110 rezoll'r.i\' cl"'!egilta Brazylii pl'OPQ 
nll.i;~cą ratd\\deni a Iwnfliktu drOGą bez
pn~r'.)dnich r~l{Owań między pbu kraja-
mi. 

z dziesięciu upra\\'njon~'ch clo gloso
\,ania, za rezolucją glo:so\\alo fi delega 
tów, lrzćch wstrzymalo się od glosol\ a 
nia, a (klcgat Polski glosował przeciw
ko rezolucji. 

I1fJw.a1 110' : rez' lucję wz~ \\ airlc~j obie 
stron~ do podj~ci(l 1'0ko\\'::Jń, m~1 ić}cych 
ila Cclll dOprO\lac]z"'" do: 1) w"cofa
ni;.) woj.'k brylyjsl,ich l-Egiptu, 

2) wspólnej obrony kahału SlIczkiego, 
Kobec wymaganej 

mil! głosów rewlllcja 
na. 

\\'i~kszości siecl- 3) Zakończenia wspólnego zarządu 
zostala oclrzllco" nar! Sudanem, 

Dyskllsja nad tym wnio"J.;l"l11 została 
pr:'f'niesiona . na na:st~pn~ po:>ier\zeni~ 
Rady Bezpieczell~i wa. 

llaslępnie deleg'at Kolumhii zapropo-
~~~~--~~ __ ~~~ ____ ~,_~ __ ~~ __ .-__ ~'_. ______ a_~-. __ ~' ) _ 

r o veta Przydziały kartkowe w An~m 
LONDY p P. Zgodnie z n 0'1\ ym progra-

Z RRpl'7.eci 'stavl' " a S ęzdecydowanieposuni~ciomUSA mem oszczędnościowym rządu brytyjskiego 
NOVv-Y JORK PAP. Na sIodo-,.rym posiedze koński do kom!sjI rzeczoznawców. celem dal ogloszonym w dl1l11 wC7.orajszym W5Z 'stkis 

r,iu Redy BGzpicczeństwa delegat amerykań szego przestudiowania. produkty żywnościowe będą raci'lnowane z 

J h ł . l . kt d ł PrzedstawIciel Zwia.zku Radzjeckiegó An v''Yjątkiem ryb, owoców i jarzyn :,ki o nson z ozy pr"Je proce ury g oso· Racje mięsa wynosić lHlda 350 (rrilmOW ty. 
wanitr no Radzie Bezp'ieczeństwC1, ógran!- drzej ~romyko, który ws!rzymo~ się od gło' godni owo, bekoJlu -57 gr. sera -::'7 gr, ma
c2'ajacy prav,n. kOFyslania z veta do kIlku s~wama: d,al do zrO~~mle!1la tz Z~BR pr:ze- sla -fl5 gr, marg<lryny 85 gr. thlS7,Clll -28,5 
~praw proceduralnych oraz wypadków za, ClwstaWl Się na sesJI Zgromad~erua Gene- gr. mleka _ 1 litr, herbaly _ 57 gr. diem:J 
grożenia pokoju. Rc:da Bezpieczeństwa po· rq1nęgo ws~eJk~~ p~ób~m ogr,QUlczenJa pra-/-115 gr, chleba -1,85 kg, ilość jajek 11ie zOo 
stanowilo 7 glosami przy 4 wstrzymujqcych WoQ veta WielkIej PIątki. ... stala ustalona, ale prawdopodobnie jajko prEy 
się od głosowama przesIać projekt amery- --- padnie na lydzień. 

ł • 
J 

• • 
Fpryza celem "pokierow31l a" pracami nad planem Marshalla 

, ., ł" P, p, VV §;PJdC; wieczorem do Pw.ryża oreniane je!'>t w '- -lach tule iszyr11 kierować PJ'ilCilDli kOllfenmr:ji. Plan cpracow' 
Osk OÓ!1io~l"'m II' azeru[', 7,1' lo hya IIlSpl- lid,[ (! si<: :;dfl1C'1I t tlI rio Pal 'Zd misia ameT - Jilkn Iq'raz Ził~lip.pohn.ieniil rlepartamentu sta .. Inv lld konferencji w dotrchczi!l'owych SWO!C 

- PSL. 

racla onom>ln,. , . 'llslta klóril h !lf>pomn l' P ararlt knnfc- :) no! . ('zaslw,ymi wvnik1."1li konfercncji. - formach uważany ,iest w 'NaszyngtonJe La ma 
\'1[ t ITI mlE'ji,ClI prokura lor, 01 dUJ'" . ~'~h,'fr I \re" ii 16 I1dń~lV.', w ~ktad misji wl~szli m. in, St,dnv Zjednoczone klorc pnczątk;owo lJświacl lo realny. Ponadto Stan Zjednof'zonE' pragnę 

nem\! l1lstrn1j:~Ję. \\T,IN, w' k!orej Nlepo"olpy- su'l wyd"i"ln planow<;llliil Q~p(!(\amenl\l' sLa' CiVły, i7 pd11S\Wc eur~ppiski" wmn, ,ilm!)- lyby wywrzeć nacisk na uczestników konie-
ckl poznaJE: rozka7. R:;;epeckle~o.. n'u Lovetld -Charles BIJ\lnesłppJ. dzieltii:1 01"·,"j:owol6 plan odh Ijowy nos J'c:ar reJlcji w kierunku przyśpieszenia Jllac nad 

Prok: Ja" oskarzllny rozum1€' zdanie z_ Jf'l- \Vysłani<:' sll"C'Jalnej misji ameryk'l.ńsld"J CZ"j 1'\11'0; 'j, (necnie pragną he7pośrerlnj,) po utworzeniem europejskiej unii celneJ'. 
poznanEGO przez Fiebic rozkazu "las mUSl byc 
!'ozładowar.y, li zi' slderowac 00 pra<:v, broń Pr('sja. w\, wierana przcz USA w lej sprawie, 
zachować"; dałił już zrpszl·ą swe rezultiłty )1imo począt~ 

Osk: R0zkaz jesl niew rażny, owych sprzeciwów państw skandynawskicb 
Prok: JC1\je jesl zdani.e oskarżol1cqo, 

ro::kaz ten 5pov.'odowal rozłaclowanie lasu? 
OskarŻOllY elCl je! wym i jająC<1 odpowil".dź. 
Prok: C'lY oskarżony czytał w pra~ie.o mor 

dacb, rabunkach i podpalal]iacb? i czy upatry 
wal w tym działalność "samoobrony', pow,11 
lej z rozkazu płk. Rzepeckiego? 

Prokurator dla zobrazowallld sadowi, jak 
wyglądała w rzeczywistości OIT' ,l wian a "samo 
obrona", składa szereg doklluwntów, wynikil 

Szoferzy z zaci-eka II ieniem 'popaft n 
li na lJlego i QlleHa, 

- A to kto? CZY to ty •. \\'Hcll1,lo? I 
- To Ingl izi , Lotnik, którego strącili 

Włosi. BOlllbarclul\'nł WIocM\\', 
- Za dliŻo ;.;a·da..;z - rzekł jcd\:!1l z SZI\ 

feró·~'. ogrtj'jllllej, allNyczllc,j hudo\\'y 
chłO'lJi,,;ko. 

- Możlhn. kl,c 11I1.Idi/i 11111 "i lrarrić do 
Janil1\, Zahierz lias do R\lo.iej 111":~·Yi1~. 

Jacie tylko (k . ~rirokastr(). 
- Jiech I tak bl'( "o'd\\'iet;ic!:'z ;1<1., 

tam, 
Nagle da,ł ~i.r l:iłY'Sll'~ warkot :'H1IJo10111. 

Szoferzy li!Ownli sic przy dmdze. :JIJcil 
sIlał, ukol ':';In~ j:lZda ar;);: SI 1.1I1l1C iTI 'no
t<l-tu. Przez; "ell widział .iakie\ \\ ""[J\:C 
góry. wą\\'OI.~'. Motor praco\\ al źle. ~'Z",
fer pra\\ ie CD chwila ml1-.iał ~l} lIan,'a

wiać, Ale (t"dl by! tClk lJ1ICC'Ziln\, że 11,1 

wet nie zcla\\ al ~obi'~l1r.lWr ~ niebez 
Iliec~eńE~\\.1, ~f'ać - tylko b[laĆ ... 

r i Szwdjcarii f)TaZ zastrzeżeń \Vielkle) Brytanii 
11<1 \~ ('zorajSi:Vm pllsirdzeniu konferencii po-

PI RYŻ PAl' W <r<'d'2 wilTlorpm or,iosz.rJIlO jl\liniSler dl> ~pri1W ellliwa.ci i - Mal'uel To\'- l l d . wo ana zosta d o życia podkomisia, kIÓTP] za 
~."Jacl nowego f7.&r1u Hepublil.;i Hiszpańskiei. "es Campana, n~inister gosPQrlarJd ?"r~d~wf'i daniem 11<:'117i€' opracowanie wltYC.ll1ych dla 
POIll:i"ł \pj.; n lI\islenciln ch przedsl <'lW ia Sl~. - tIt Arauz. łJ11nlstN pl'l~pagil"dy l O$Wlilly, 
na~te,J~ '<ico.pfpmler m'nir,ter 'pf"W 7ilfITi'I- '- Sal 'a~lor QlI"Jnilo€'s. k~lJ1~'ji rio .spl';.n\ ullli cf'llll'j, W skład [Jodko-
niczl;1'ch - AI"iHO elf' Alhorn~7. m~n~ster I ,lJw)' prl'mipr Alvarn rll? 1\ lhnrnoz ,prz ' I ~1.Sl1 ~ wp

S7.1,1 [Jrze~< it\\"CJele \NI"'lkieJ .. Bry ta
ohr'lny - gell, Hnrallrles Sarab1fl, 1111nJsleT I llodc-a I"wc!,o SK rzydr.[ Ild! tl1 reJ1lliJkcl ns!up l.). nn, FI ilnc II. Vnocl" Pcrrunąln, S7V:~JCitrll, ~zwe 
spr, W w~wnCL~7~ych - Julio, Jus I. minister I hy] , llUl1,islrem prawirrlJ'woścl." rzadzie Oi- cji, Grec!i, AllSI rir .. lr1ilnr1ii or. az wspólny dele 
sprawlr.rllIwol>cl I skarbu - Ternando Viłlera, rala, klory podal SIę dlJ r1VJn'~.11 w lulym hl', qal Belgu. Holal]dn Lllksemburgu. 

r na sobie .. Do\' ·lek'li ~il> do mo lu. Tli 
43 znów boha-:zyh c iei.1 rri\\'kę, która f)m:;lę 

la mi(I~I·e':l.lko polem. 

Gd~ pj'Z~ hv'!1 do Ar-girokaslt.ro. lMały 
Gr·ek obl:d-1.il Quel<l, tarmo"zl~,'C go za ra 
miG' Ryla jllż 110l. Qlleąl z. truciem wy
,zedł z. cie'żarówki i ,J.i.rza! \\' cicui'11Oś
c;a 'h białe Illllry lliewielki.:h t!olllk(b, 
.lednocl.eśnie wy·ouł specrficzlIY 7.a'l) lrh 
ktÓr.\' zost'<lwiaj" po ~ohic bOl11b~ 1)0 wy 
IH/clJ II. l <l \\. pM seml~'. j)(}l;IZe,ctt za małym 
Grekielll. Z;]c~ął padać df'(lIhllJ' ,lItC zet;. 
Miast-eczko było prawlie w'pcJ,nie zhlll'ZO
ne. Po t!rodl.c "l1ol\'kali dlli.u lIlcIIi, [jyli 
la przt\\;}' nie żołnicrze ~rc.:cy, 

- Dokąd idzie,my? - zapyt.a! QIlei'l 
;;\\C~O tO\\<Jrz.\sza. 

TCIl zJ'{)bil Jlieokreś.loll' mch glowa ! 
r ką \\",'b'al kierullck. . 

Maszero\\';l-ll I<ilk mnieJ wi",ce.i (rodzi
nę Cl."~II, \JI:J:lik p<)c:wl. że krew ,nó'-" 
lIdprza lilII Jo !C:tf'\\,y. ,lad! na 1l1Okrej 
,;i·e'ltli. j lic 'J](}!!I sip i'l1''''Z;t~. Cliela! "P:IĆ. 
%,1 \\''1 'Ik~, CC'llę - ~\p;H; ... Mały ureK.. 

I clt;'!ho JDi"c. pos(~\\ił ba 11? !1n:~j i 
\\ li"! pod 1 a'I11I'E:, J1leornal dz" 19aJa,c g-o 

I 

- 51.01crl.:\' bn,i;J sic; S;1.lIJO~ott)\y - - 'n'
i .1,1 'liiI Z II~lJl'i\'..:II~riJ Jllab' Lirek. Ale Qll~1I 

I 
g.Q nic rn.wt\lial. 

'\(I!~ Gre'K za·trzJ,1l1ał jednel 7, cj"żaró
\\ l"k. prl.epe!nion:\ żołll::rz<lllIi, Z:lnICJdl,l! 

.. n"·kcl 1 kr/'~'klląt do .zorera: 
Stri,i! Pro\\ "eli\;! lngl i",l , Malll pi!ll~ 

zadalJie, M,nl1 rozkaz zatrZYIJI\'\\ ać 
\\'~z.\'stkich, IIIg-lizi l1l II 'ii hy0 eI os i'i rCloJ

~y do .l<łllillł 7,ahlcJ'7 na,,; ze sobi{, 
Jak dłlJlgo tJ'\\ aly l)t;rtr;Jktacje 7. ,/.Ok 

re,m QlleltI nie \\'led7.i;IL I'hl z:1'n'ld t 'lI /'Ii\~ 
Clony. Jak we 111.e:lc, dol,Jt.\·\\'ah' ~n ,:c!
)l;!osy. ()ży\\'io'l1'':~ dyklh,j.i, w klórej lln
mino\\'al d.ono$n~' golos ll1alcgo Or::b. 
Później jlO\;zuł, jak .\\,o załado\Ą:jllo li" 
Hllto, Natr'C'!IInia6t ~,a'~'II,\L ie \\'iccL"i.il 
ile C:tCl'<ill przcszło .. g·dy sic obmll.iL. Słr
Rzal tylko jak,icś krzy'kL. 

- Daleko :iesz,cze c!() Jani,ny? -- ,,(!-

11 yt(lł Qllelll 110 angicl8ku. '\Iie lI1ó.~! I')I'ZY 

Jlomnie0 l'obic ani slov,:a Po ~rcdll. (Ho 
\V~ po pro!'tll pelkała z !lrilu, Mały G{ek 
d~1Skrctnic ~i" llśl11iechmll. 
-' nalel\() jeszcze do Janinr? Ile 20-

~t<lł,o ? .. 
Mdły Grek sk'inął głową i znów sh' 

I/'śmi ec.łmaL 
- Ct;Y'żb~ do'prawdy pa'o nie rDlum:,{1 

o co pytall1? Czy d<> Janiny rlaleko? Ja
llllla", Kiedy? 

Grek uśrniechalJCI,c się. podl1lc,:ł trz~ 
palce d·o góry •• 

- Trzy godzi nr? - zaP.\ tał Queil. 
Mu'Sial krn'czeć, bo l11otor \\'arcz.1l 'lie
sa 111Owicie. Grek zr!(]\\' skinął glO\'\ tł. 

N;] ,-zosie pdll(lwal b,cl'lacl. T1oczj'!;.' się 
ciężaróI\'lki ze zll1cczrlJ1\-."i ż,ol-nierz"mi, 
którzy nie zd,nvali sohie STH'a\\ ,. co sit 
\\'ła~ci\\'ie d7ie.ie, C7V icl<l napr'zric1. CLY 
Sle coia,i'ą .. , Ryli prz':ltlf·,:/.eni i ~trljdze
ni.., Krz~'cz<lJlO, rZJlca'no 'PrL 'kie(I:'[\:CI, 
IŹO'110 dowództwo". 

Oc! -:Z<ll';U do Cl.-<lS11 na niobie Illoz' va
ty ~ię salllolotr, Grecv ll;ll",'h"ji,l"t ch'J
wali "ię w prz\'d;'o,~tJ) ch krnl'a;::.h. 
\Yszystkic aut'a zilfrz\ltlv\\'aly się na 
»ZOSIC. a szoferzv i żołnierze leieii pJ"ZY
o,l,icni IV rowach, 

,M;Jh' Orek clwwal si,~, prl.tCd :;;amlJ!ora· 
ITI l razel11 z jnll\ mi. QuelI. ob.·el ,\ ukc 
te ohral.ki z ż~Tja ~rc..::kich i('lj'li~rzy, 
mil11o\\.()oli śmi,J! sic, Ogarniat ,IW hkiś 
nic. C11ll()wity nHstrrij, Prl-YJ1olilill<l1 sr)bie 
fig-Ie szkolne i ś'picwał IW cale I.:łl'cllo 
pio~cllki z laL dziccin'I1\'ch". I i~ III, hl 
\\.-c'l~e (! niebezpj,'cI.CI·I,;t\\-ic. 1,1, -"ch'b;' 
me 1,1111<110, \V ogóle nip rn~ ~Ial O !'Ii
czym. Mat~· (irek ohser\\'r1\\:lt p,'n z: \\'y_ 
raźnym zdziwieniem i od CZ<l'hl/ do '-'za
,'11, wska·/.\·'wal p,IlC€1l1 na C;l.olo, porO~l!~ 
IlIlCWill\ ezo 11II'LjidC O":Z\' cIf) kn;tgów, 
.rerlnilK f('1l l lI):!'li z,i la.:h~)\, \ \1 ,d si na
pra\\'dl' dziwne ..• 

j\/c Qllell nip Z,I:'fdlJ;l\\'i d ',ie (12d b'm 
iakie \\'r~\żcllic ~Pr,lwia j,,~- Zckho 'l'1j~ 
sit;. 

(D, c, n.) 



tk'u bratobójcZflCb zbrod!!!· I 
~e · · " ru y egzekucyjne" WIN-u' 

auki, wsk za la i przestrogi z krakowskiego procesu I 
Wielki=;~es SZP;;;w5ko-dywersyj~y, to, dem władz hitlerowskich (wpisano np, go kar I boją wrogowie Polsk-i -L-U-d-o"w-e-j-,-w-ro-g·o·w-ie-p-n

czący Slę pr,zed sądem krakowskim, gdzie na toteki nazwisko cz1s" ... ieka, który przy,goto- koju, postępu j demokracji, kroczymy - ?Da
ł~w1e o~l:;arzonycb zasiedli obok siebie Viy- wywał podobno wysadzenie w powietrze gma czy się - po właściwej drodze i nie powin-
bl1:n\ ~Zlał~cze WIN-u i - PSL,u, obfi~Ją w chu", gestapo!..,)" niśmy mieć sobie nic do wyrzucenia. 
~czeg~ły l zdarzenia, godne _ obszer?i,ej,s~eg~ Później , już po wyzwoleniu, prlledmiotem , Atmosfera zbrodni" nikcze~ości, brudu 
,q:n;n .. arza. PU~hcY5tyka P?J.k~. dZlsleJ~za, 1 l!wagi speców od kartotek stali się działacze l zgnilizny moralnej unosi się gęstym oparilm 
lU r_e)sza.', będzie powracac, mej~dnokr.otllle stronnictw demol;<.ratycznych i zWiązków 1a- nad ławą oskarżonych w procesie kfakowskim 
d%. hlst~ll r te.go . procesu, ,~yclągając.. zen na- .... odowych, członkowie rad narodowych, funk- i nad tymi wszystkimi, którzy im sprzyjali 
u J, ws OZ_wla ,' , przeslrogJ.. . . . cjonariusze pa11stwowi _ cywilni i wojskowi. lub współdziałali z nimi w jakikolwiek spo-

J~dnym z naj cle~awszych l na ,bardzlej . po- Ale to nie wszystkoi trafiało się do kartotek sób, Ale cóż powiedzieć można o ludziach, 
?C7aJą~ych ~Ol?entow procesu krakowskIego i za pomoc przy ściąganiu kontyngentu, iza wyznających cynicznie w swych podziemnych 
Jes~ mewątohwle ~'Prawa tzw. ka~lolek, wy- organizowanie piekani spółdzielczych, i za m- świstkach, że "bomba alomowa, lo nasza' na
łam:Jąc~ S, ę ra.z /10 raz_ w ,zeznamac~ o.ska!- ne temu podobne ciężkie _ W oczach WiN-u dzieja i jesl lo najbardziej humanitcuny spo
zon ch 1 py tama_ h prokura,ora. Te kart?te~l, _ zbrodnie. sób prowadzenia wojny" (I). Nie sądzimy, by 
to w, pewnym sens'e r.dze,n, aktu 05karz~ll1. Rozumie się samo przez s'ę, iż zbieracze te "nadzieje" WiN-owskich i P5L-owskicl1 
rzucają ?n~ bovllem ?leZmI~~me charakte~y- "towarzyszów broni" kiedykolwiek ziścić się 
styczne ,swl,atlo na, dZlaJalnosc ~aszyst0w~k)e- "fiszek" najzojad/ejszą nienawiścią darzyli ' miały. Oczekiwać dziś muszą nie bomb ato-
go. p.o~lemla oraz Jego kompanow z par~Ii p. działa('zy i członków PPR. Wystarczyło być mowych, lecz surowego i spraw~dliwego wy- Piękne i apelyczne jabłuszka najlepiej sma-
.f1kołajczyka, .. , , " podejrz'lriym lub pomówionym o to "przestęp roku sądu Rzeczypospolitej, który działa i o- kują, gdy są zerwane wlasną ręką _ choćby 

Jeszc~e w lata rh okupac,jt n, lemleck,leJ k~.?- stwo", by z reguły znaleźć się w kartotece, rzek'! w imieniu narodu , Trzeba sobie joiln"k , d d I d k ł ' -~ .. I(/.k malulkq. 
ow~ agen y rzą ~ on yns le~o zaJę Y SIę a stąd w ewidencji "grup egzekucyjnych", dobrze zapamiętać wyznania i zeznania oskar-

'Ja lego rozk~z -: sle~zenlem ?zlalaczy del'f!o- Ta nienaw~ć, ta zaciekło ' ć podziemia, do- żonych w procesie krakowskim i z materiału, Radość dla oczu dziecka i dorosłego - plon 
k:a1ycznych ,l zbleram,ero o nich bardzo dr!,,- prawdy, zaszczyt na.!!l 'przynpsi, skoro tak dostarczonego w tOkli przewodu sądowego _ Jabłoni. Niestely, lo pierwszy symbol kOńczq-
bldZgowych IDf?rrnacYJ. Utworzone ~ostały ... ~. bardzo nas nienawidzą i tak bardzo się nas wyciągnąć odpowiednie wnioski. B. D. cego się Jata. 
tym celu speCjalne "brygady wywladow~ze' ~~.~. '==~===""'="="""",""""OQ""""""'"""="""'"",,;::.-"""'===";""~"""~~_~~""" __ ~""==-______ """'''''''~_''';' ________ _ 

~~' ~tó~~ -;ojr~~v:y~i~:Zi~y z~z~::Pi~;k~~~t 'N;i~~żni~js~;OU ia.gad nienie 
1,eznlecznych" lewicowrów, że na "rozpriiFt{ 

~~~ib:~H2~€:(~~~~§~;r~~;~, rg nizacja partyjna pp-a-,,-walce o pla,n 
,miana nazwy nie pociągnęła za sobą Md- I \ . ., , .,'. 
nych zm'an co do kierunku i celów pracy "wy- I ,y~s tarczv ch~Sby, na. chwll~ ,",:pasc na l Na posledzemu lewej górne] referowilł spra ' nia jednolity front PPR i PPS poprzez bryga· 
;viadowców". Talaz na scenę wystąpili spe<::e Izebrame aktywu kt.or,ej~ol':lek dZ1~lmcy PP~, wy wykonania planu tow, Baryła drugi ! dy robotnicze współzawodniczące ze sobą 
i fachowcy od "kartotek", jak np. uczony hi- . a?y .odrazu, zro,zl~TD,leC, Jakle obecme za,gad'1Ie sekretarz miejskiego komitetu PPR. Mam nadzieję, że niedługo towarzysze przy 
sto ryk MUllCh, profesor Uniwersytetu Jagiel' I me Jest, naj;vazmeJsz: dla. rn~s pracu~ącycl~, Sprawy organizacyjne omawiał sekretarz pomocy cyfr i faktów oświetlą swoją działal· 
'ańskiego. Z zapaJem, godnym lepszej sprawy IllarOd~ ,l panstwa. Kazdy, w~e, z~ obeCnIe naJ- komitetu dzielnicowego tow. Król. Szk~da tyl ność, podzielą się sw mi doświadc:zeniami. 
'~Qntynuowano dzieło zbieranii'\ tzw, fiszek, nil bardZIe] paląc~m zagadmemem Jest ~eal!zaCJ~ ko, że nie wiele czasu pozostało na wypowie. .. * .. 
:;:tórvch wpisvwilno szczegółowe dane, do y- planu trzyletmego, bo od tego zalezy byt l dzi towarzyszom z fabryk. Tow. Król zapo- W toku króciutkiej dyskusji. :' .jra na ostat-
('z ące "niewygodnych" dla podziemia ludzi. przyszłość kilżdeqo Polaka i państwa. Człon, wiedział, że na następnym posiedzeniu wszy- nio omawiav.ym zeblaniu mialJ. miejsce wyło-

• Była to robota prowadzona na szerdką skalę: kowie partii walrzą o zjednoczenie i skupie scy sekretarze złożą sprawozdania i to cyf- nHo się jednak kilka istotm'ch spraw. 
'jczh~ ,.fiszek" ro~lf\ w tysiące, "siatki wywia- nie wszystkich ~ił w walce o zwiększenie ilo- rowe. Tow. Bracharz (z fabryki P.Z.P.B. Nr t 
-iowcze" rozciągały szpiegowską pajęczynę na ściowe i jak, 'we produk.cji. Na~j członko· W moim notatniku zapisałam czerwonym dawniej Scheibler) stwierdził, niebezsłusznp--
~oraz nowe miasta i powiaty. wie - rąbolnl ' i inteligenci - powtarzają: ołówkiem: "Sprawdzić kiedy odbędzie się na- ści, że Rady Zakładowe nie poświęcają do-

Na pytania Sądu, jaki był właściwie cel n~e ~~my ubie C' się górni~om, z ~tórY!lli pod- stępne posiedzenie aktywu Lewej GórIlej i ko statecznej uwagi realizacji planu. 
'.b!erama tych inroI macyj personalnych, oskar pIsah"my umowę o wspo~a~odmctw~e, niecznie na nie przyjść, po to, by dowiedzieć A przecież jest szereg trudności, kt,óre 
_eni odnowiedzieli, że chodziło tu o umożli- Te oto sprawy były tresclą zebrama akty- się co koła nasze już zrobiły w walce o plan, dzięki swoim :<ompetencjom właśnie Rady Za 
' 'Tjenie 'i zabezpieczen'e "odwetu", gdy sto- wu dzielnicy Górnej Lewej i C;ómej Prifwej , i jak w ogruu tej walki hartuje się i wzmac- kład owe mogłyby wraz z dyrekcją przezwy-
'unki tak' się uiożą, iż odwet ten sIanie się cI.ężyć, Do tych należą sprawy bezpieczeńst-
':>tualny. W rze('zy\vi,toś ci - n ie czekając na CZQ~eln;c" P.!Sz: O wa i hygieny pracy, o które w !\awale spraw 
aki "pomyślny" zwrot - wlildze WiN-u za-· - = :;I ważnych radcy załogowi spychają na plan nie 

!lłdzily tworzevie "grup egzekucyjnych", któ- N I- e r z y d z I· e a n e p r z y d z ,. a~ył mal ostatni. A/przecież w walce o plan wszy. 
ych z~dan'em b1'1a wlaśni akcja orhvetowa. stkie tryby wielkiej machmy fabrycznej mu· 
"yli po prosIu pods\ępne i bestial5kie mor- szą zgodnie współpracować. Dbałość o popra 
.Jowan e działaczy demokralycznych. Na po- wę stanu bezpieczeństwa i higeny pracy ułat-

ł Do !edakcji "Gl su 1I.0bn\nlczego" w:zacji? Doprawdy, że człowiek ni.c z tego iedzeniw::h Sądu odC'zytana zosIa a długa li- wia robotnikowi wydajną pracę, pomijając 
;ta ofiar podzierąnego 'Ierroru, dzie2iątki na- Wydział Aprowtzacji Zarzqdu Miejskiego nie rozumIe, Dlaczego robotnIk trzy razy już sprawę, że jest naturalnym i bezpośred-

, 'wisk tych, na których - zgodnie z kla.syn- podał do wIadomości o sprz.edaży artykułów musi chodzić po smalec i inne artykuły na nim obowiązkiem Rady Załogowej' dliać o 
:,acją w kartotece - wydano wyrok śmierci, spoIżywczych Ila kartki oC! 'dnia IS'go do kartki i nie można ich otrzymać? Dlaczego zdrowie robotnika. 

A zatem zabawa p. p, Niepokólczyckich, dn'a 25 sferpllia. Po typ! dniu artykuły nie przedsieobiorstwa wydaJq z opóźnIeniem Tow, Król w swoim przemówieQ.iu zwrócił 
Strzałkowskich, Munchów i im podobnych - wykupi'Jne przechodzq do dyspozycji Mini- kartki żywnościowe, a p~tem sp6łdzielnie uwagę na konieczność odbywania częstych na 
'I "kartoteki"' nie była bynajmniej tylko na- sters!wa Aprowizacji w Warszawie. robiq wstręty jednemu sprzedajq wcześniej, rad technicznych w fabrykach, oraz wystąpił 
lJliętnością kolekcjonerską. To były zamie~ze- B'ylem j~ż trzy razy w sklepie PSS Nr 17S a drudzy je~ć muszq suchy chleb. Chciałbym ze słuszną incjatywą powołania fabrycznych 
nia prze;nedytow ne i namIętności zbrod!!ł.::;'.e, przy ul Nowotki Nr 22 i nie otrzymałem me- wiedzieć, kto ponosi za to odpow1edzial- komisji technlc!znych, w skład których obok 
l"tórych wynik utrwalony został szerjlgl,ęm go przydziahl. Za pierwszym razem po dwu- ność? fachowców wejść również powinni towarzysze 
bratobójczłych ,mo rdów, śm~erci~ niewinnych, godzinnym staniu w kolejce oświadczyła mi Uprzej'mie proszę Szanowna Redakcję o delegowani przez koła obu partii robotni. 
żałobą i zaml os!eroconyc ro zm, - czych. W ten sposób koła partyjne będą mo. 

Aby trafić do WIN-owskiej kartotekI, nie klepowa, że nie otrzymam towaru, gdyż wyjaśnienie tych spraw i o in!elwencję, aby gły śledzić za wykonaniem planu. 
r;!:eba było mieć wielu grzechów na sumieniu, kartka została późntej zarejestrowana, że przydziały można byto wykupić po 26 sier- * • * 

Z. kilkudziesięciu odGzytanych przez prokura- mam przyjść w piqtek tj. 22.8, W piątek kaza pnta, gdyż tnaczej m;eka mnie i moich ka- N i 
tora "f

iszek" dowiedzieliśmy się, kogo i tn ",o ' ' , iedobrze s ę stało, że na zebraniu dziel-
~ , no mi przyjść znowu w sobotę, w sobołę o- legów głód. Dobrze byłoby dać pOllc;'zah:e nicy Górnej Lewej nie sprecyzowane zostały 

wciągdno do kariolek, W czasach okupaCYj- znajmiono mi, ,że brakło towaru na kartki, i niektórym panom, aby robiili wszystko z 5\1- obowiązki dziesiętników, A przecież tak samo 
nych - poglądy demokiatyczne, lub utrz'ymy- że mOże bęo.zie we wtorek tj. 26 sierpnia m';ennym obliczeniem. )'ak w fabryce dużą rolę obok dyrektorów i 
"lapie stosunków z leWIcowcamI, za udz1ał w 
oarty;z.antce. za okazywanie pomocy tropionym Więc jak to jest? Przecteż dnia 2S sierl'nic; Stały czytelnik kJerownJków odgrywają majstrowie i pers,,· 
~ydom, ba! naw€t-za wrogię zamiary W1gl~- przyOdział ma wr6cić do ~nisterstwa Apro'; Rozłucki Antoni uel techniczny, tak w pracy partyjnej - duża 

znaczenie posiada praca dziesiętnika, Dotych
czas działalność dziesiętników faktycznie o
graniczała się do spraw technicznych: dziesięt 
nik ściągał składki partyjne, rozprowadzał 
"Trybunę Wolności". Przyznać trzeba, ż~ po 
prostu sekretarze kół nie starali się wytłuma· 
czyć dziesiętnikom zadania ja:tie oni faktycz
nie powinni wykonywać, Stąd fakt, że tak po 
tężny instrument w ręku partii jak dziesiętni· 
cy był niewykorzystany 

a ofiarnych wysiłk6w 
Podwójne uroczystości w fabryce 

im. Norberta Ba rlickiego 
,.<lrwsi otrzymali legitymacje Sekr'ltarz Wszyscy ci towarzysze przystąptli do Na ostaniej naradzie dziesiętników dzielni 

koła i jego zastępca, low to w, Jakubowski pracy od pierwszeg dnia po wyzwolenIu cy Górnej poruszono tę ważną sprawę. Po 
t Cielepa. Dwaj założyciele koła - dwaj Łodzi i pracują bez zarzutu do dnia dzisiej- krótkim przemówieniu tow. Mielczarka /) za· 
pierwsi robo!nicy zakładów, Jeszcze w lu- szego t są wzorem dla całej zalogi robotni- dani.ach dziesiętników - towarzysze omówili 
t 1945 k d kI d i k cze)', Dyr, naczelny zakładów, to w, OSy5, pod sprawy organizacyjne i produkcyjne . Towarzy 
ym ro u g y sz ono op ero O na IN • sze zwrócili uwagę, że sekretarze kół nie za-
zokładach, oni dvyaj już zeora li koło PPR kreśltł w swym przemówieniu, że odznacze- sięgają opinii dziesiętników w sprawach waż
w6wczas z dziesIęciu członk6w, na kt6rym nie 9 robotnik6w i pracowników jest zasz- nych jak naprzykład przy wydawaniu sta,łych 
omawiano, jak odbudować zniszczone ze · czytam dla calej zalogi, która w 90 procen- legitymacji. Dyskusja nad sprawami produkcji 
~JL dy tach przyczyniła się swą ofiarną pracq do potoczyła się zupełnie nowym trybem. Towa-

Robotnicy odznac;!:enl srebrnymi i brązowymi Tow. Jakubowski plzyjmując iegitym-.rcję uruchomienia fabryki w pierwszych, dniach rzysze - t1Imówili sprawę organizacji wyścigu 
Krz'yżami Za.,łllgi za ofiarną pracę, ośw!adczyl uroczyście, że tak jak aotych- po wyzwoleniu. pracy, Wnioski były następujące: dziesiętnik 

UroCZystość wrę zenia stałyoh legttyma, 
'ji czł~nkom PPR'u zbiega się w wielu labry 
ach z odznaczeniem robotników Krzyżamt 

Zasług! za ofiarną prc;lcą, 

Taka podwójna uroczystość odbyła się w 
'lbrycf lin, Norb,"lta Barllektego. Z 1918 za

trudnionych robotnlków przybyło okola tysiq' 
''1 na to ctiezwykle zebranie. 

250 członków PPR na ogólną liczbę 347 
trzymało stale legitymacje, 4 członkom 
'str~ymcmo teb wydanie. pozQstal! otrzymajq 

<) w l1 rjbJtższych tygodniach. 
Tow. Pokorski wyglosit krótkie przemówie 

Ile, poc:lkz<;Iśiai.ąc, ,'.e legitymacje, kt6re wrę' 
_za !owarzy3ZfJm, obowIązuj .. ich posiada
c~ do najlepszej pracy zdwodOwej t ofior
tlej sruzby dla I1"Clrodu I kraju. 

czas, tak i przez całe swoje ży.::::e będzie Tow. Nowakowski odznaczony brqzowym musi dbać o dyscyplinę pracy swojej dziesiąt 
oliarnte pracował dla partii i 'dla 'dobra 0- Krzyżem Zasługi przypomina w swym prze- ki. Peperowcy powinni pierwsi stawać przy 
g ólu, że twardo bodzie stcd w ellJibie Polski k 'd' maszynach, a ostatni odejść, Peperowcy po. 

'< mówien!u, ja to było prze WOjnq:, o tam- winni zwalczać marnotrawstwo surowców. 
Ludowej, * tej wojnie także walczylem o Polskę t potem Dziesiętnik powinien starać się o podniesiene 

•• Jq budowaliśmy, Ale dla kogo? Zaanej za- poziomu politycznego podległej mu grupy to-
W drugiej części uroczystości zostali odzna- pła.ty za ofiarnq pracę n!e otrzymaliśmy, ani warzyszy. 

c:zeni srebrnymi! brqzowymi krzyżami za- moralnel ani mcrterialnej. Obecnie Rzqd Pol- Towarzysze dziesiętnicy postanowili zwró. 
:;ługi następujący tow. tow.: ski Luaowel nle mer jeszcze możliwośei wy- cić się do towarzyszy z PPS w fabrykaeh w 

l) Ctelepa Jan _ techntk wł6klenniczy, nagrodzenia materialnego, ale symboltcznie sprawie wyścigu pracy. 
2) Trzesowskl Kazimierz - kierownik przę - odznacza szarego, zwykłego robotntka f pra ' * * • 
dzaln!, 3) Czerwiński Aleksander _ kierow- cownika Krzyżami Zasługi za jego pracę dla ~rzeb~eg obyd~óch, op~s~ny:h przez nas 
nik tkaIn!, 4) Jóźwiak Stefan _ majster tka- Ojczyzny Demokratycznej, Nie fabrykant6w, pO~Ied~en wyka,zuje me~bIcle, ze mimo uste. 

ck!, 5) RO~l'ak An!onl' _ prze', dzalnl'k, 6) Pa' jak to ongtś było ale szarego człowieka rek, mImo brako,w, o ktorych b~z ogródek pi-
- ,,' szerny faktem D1ezbl1.yl\1 jest, ze PPR żyje 

wel!::zyk Roman - kierownik wykończalni, pracy I sprawą planu, PPR walczy () plan trzyletni, 
7) Nowakowski! Józef - tkacz, 8) Orlik )wskt Wszystkim odznaezonym towarzyszom ży' którego realizacja zapewni dobrobyt pracuj,,
Józef - majsler tkacki, 9) Nowińsk' Stani-I czymy dalsze.1 owo_c~el pracy ala swoich za !cym. 
sław - p'oCimajstrzy na p'rzędzalni kładów, er W~EłC: l tilcr kroju. (b) ".T. 



:str. 4 t; t.o S Nr. 237 

największej w Polsce Spółdzielni 

) 

\\7 zaspakajaniu potrzeb ludności pasz"go 
miasta w najniezbędniejsze artykuły, coraz 
wię.1{szą rolę odgrY'Na PowszecWz<J Spół
dzielnia S.qożywców. Setki posiadanych pr~ez 
nią sklepów spożywczych, Domy Towarowe, 
punkty sprzedaży artykułów bławatnych, to 
widomy dla wszystkicil znak rozwoju tej naj
większej w lej chwili w Polsce spółdzielni 
konsumentów. 

O ostatnich osiągnięciach w działalności 
Powszechnej Spółdzielni Spożywców informu
je nas jej prezes, tow. Jańczyk. 

- W roku bieżącym spółdzielnia nasza, 
skierowała głównie swe wysiłki na rozbudo
wę dzialó\\ wylwórczych, w myśl zasady, że 
spółdzielczość wielkomiejska, posiadająca wJel 
\{ą sieć sklepów i olbrzyrole zastępy odhior
ców, powinna sama produkowa<: artykuły 
~ywnościowe, w Ilościach, jakie może rozpro
wadzić jej własna sieć sklepów. 

Zadaniem czołowym stało się zor!laIlizowa
nie produkcji artykułów pierwszej potrzeby. 

JariczqkieDlI 
CZYTEL ICZKA: Mamy wrażenie, że uo

gólnIa Pani wypadki, które wyslępujq Spo" 
rodycznie. Obowiqzkiem Komitetu Domnwe-

jednak została na znacznie wyższą wydajnosĆ', Wszystkie te warsztaty wytwórcze pracu-
klóra zostanie w pełni wykorzystana w miil- ją na potrzeby sieci sklepów spóldzielczych. go jest przedstawienie no zebran!u loka'or6w 
rę uZY5kiwania większych przydziałów su- Budowanie nowych, własnych placówek prze- rachunkó,w na dokonam,! prace remO!l'owe i 
rowca. Zmontowana w kwietniu br. rozlew- mYt Stł~ sp?ż'y\~CtZ~g~. iak

h 
l organi~Otwahni~ W,If- wylic:zente się z otrzymanych na ten -::el ple. 

nia piwa ekspediuje około 2 tysięcy butelek sz a ow JUz 1S mejącyc , a przeję yc I czę- . . . .. 
piwa dziennie. Pr2iewidujemy, że ilość ta zo- sto zdewastowanycq, wymagało od IIpóidziel- niędzy. Jeśliby Istniały nTedoClqgnlęcla nctu
stanie w najbliższej przyszłosci podwojona. ni wielkiego wysił~~ organizacyjnego I linan- rv Itna.nsowel w pracy ~. D., sprawę Dolata' 

Wytwórnia wód gazowych zostala urzą- sov:ego. W rok? ~l~zącym P~S ulokowała i>?,- ł{)b skierować na droga sądowq. Każcle!tlu 
dzona wiosną br. Pracuje ona zespołem naj- wazne sumy plemęzne w dZ1ałach PlOdUkCJJ.l y .. 
nowocześniejszym dla tego działu produkcji, Pomyślny rozwói stworzonych wytwórni, kt6- poszczególnemu lokatOlowt oddzielnle czlo
specjalnie sprowadzanych maszyn. Jej zdol- rych cala produkcja, dzięki wysokiej swej ja- nek KD nie ma obowiązku przed!ltaw~::xć na 
ność proąukcyjna została obliczona na 16 ty- kości .znajduje szybki zbyt, ~aże prze.widywać. . d i dowoqów rachunkowych. 
sięcy butelek !;ł2iiennie. szybki zwrot poczynIOnych mwestycJl. Jego zq an e 

~ ił *"" l ___ -.~_..- ~~_ ...... _ ~ .... -.... .... _...---- ...... __ '""'!'.------..... --

Ilość własnych piekarń mechanicznych zosta· Nie wszyscy wiedzą, że trzywydziałowa I trzeby budownictwa mas'lynowf'go w zakresie I' włókienniczego, które kształciłoby ni~tylk(J 
ła zwiększona do 14-tu. 'Wypieka się w nir-h Politechnika Łódzka uległa w roku bieżącym włókiennictwa. Drugi kształcić będzie kierowni . cbemików wyspecjalizowanych w wykonczal
do 40 ton pieczywa dziennie, co w powatuej przekształceniu na. uczelnię c7.terowydziałową.1 ków pr~cesów ~echnoiogicznych. w poszczeg61_" nictwie ! ~arbiarstwie, ale i obez~anych z dzia 
roierze pokrywa zapotrzebowanie Łodzi na Przy poparcia fmansnwym Centralnego Za! nych dzwłach (Jak np. przędzalOlc:two, tkactwo, lem włokle~ syntetyc7nych, ktore~lo szeroka 
ten artykuł. Ażeby piekarnie mogły pracowaĆ' rządu Przemysłu W!Akipnniczego, oraz dzięki ~ dziewiarstwo, wykończalnictwo Itp.). rozbudowa Jest przewIdywana w Polsce. 
racjonalnie, kOJ;ieczne stawało się posi;;Jdanie nadzwyczaj pozytywnemu llstosu;lkowanill się I StudiuÓl na Wydziale Wló!denniczym bę-, Wyd:dał Włókten.\licz~ - za;6.~no sale ~y 
własnych młynow, co 9.waranto.~al?by. dost~- władz akademicki('h pnw:.taje w naszym mle- dzie czteroletnie. Pierwsze dwa lata (przed f k .• atlowe j~k ł laboralolla mlesnc się będZIe 
wy . syst.eI?atyczn~ mąki o .mozhwle l:dn~h- ście jedyny w "ols{:e Wyd~ia' Włókienniczy. I półdyplomem) obf'jrną przedmioty teoretycz-. w olbrzymim komple\!;sie budynk6w da'Yllej 
tej Jakoscl., Kwestlę tę rozwl~zano ~rzeJmuJqc, Należy rodkrE'~hć, że przemysł włókienni ne. Trzeci rok zaznajamiać będzie z podstawa"1 I-ki Rozenblatta. pomiędzy \!li<,ami Radwanską 
na własnośc dwa młyny, z ktorych leden daw czy w pol~rp przeżywa duże trudności z po- I mi technologii włókienniczej. którą każdy in-, i Zwirki. Katdy dział wypo~aiony ,będze we 
ny "Ele1{tromlyn" mieści się w Łodll; przy uJ. wodu wyjątkowego bralm wysoko wykwą.lI- żrnier włókirnnik winien zna€ niezależnie od I własne urząd~enja produkcYJ ue, ktore utrzy-
~~ieO;:a7:!~g~yC~ ~~i~ó: ~~~~~r o~~~~'1o:~ fikow~nycb kadr tec~nicz~y~h. C:k0liczność swej ścisłej specjalizacji. Czwarly rok ~tudiów I mywane będą w iltałym rvehu. Do tego celu 
lon. mąki dziennie tyle, ile potrzeba na I ta moze w przyszłOŚC:I stae Sl~ ,?av: et przesz- poświęcony będzie tej właśnie ściślejszej spe-' przeznaczy C. Z. P. Wl: pajbardztej nowoczes-

t . . l •• kI . jkOdą w drodze do Ullowoczesmema naszego cjalizacji w wyżej wymienlonycb działach. I ne maszyny. 
zao~~~~!~::iePl!~;~~~ ~ et~o;~łny cykl chle- przemysłu.. .,... W pierwszej fazie w Wyrlziale Włókien-I - Cwiczenia z zakresu badania surowców, 
ba w ramach spółdzielni. Umożliwia to rów- , . f'!'owopowstały WydZIał W~OklE'nmczy QZle niczym przeważać będzie jeszcze piplwiastek I pół~abrykatów l gotowych wyrobów odbywać 
nomierne co do ceny i jakości zaopatrywanie h Się na. Odziały: K?nstmk('YJn~ ~ Tec~olo- mechaniczny.' W przy5z10ŚC'i', przewiduje się I się będą w wyposażonych w niezbędną apa-
odbiorców W chleb. gkzny. Plerwszy z Olch zaspakaJac będZie po uruchomienie specjalnego studium chemiczno- Iraturę łaboratoriach Naukowo _ Badawczego 

Od lipca br. spółdzielnia pnejęła i pro- _ww_. -- "'-~ .'~~.'~---- '-. ". - ~ I Instytutu Włókienniczego. . . 
wadzi firmę "Konserw-Export", stając się z t O' r ud I I Studenci Wydziału Włókiennictwa otrzymy 
tą chwilą producentem wędlin i zdobywając wać będą stypendia od Centralnego Zarządu 
tym samym warsztat przetwórczy, który jej Prl!emyslu • Włókienniczego, a w czasie ferii 
umożliwi zaopatrywanie własnych skleoGw l letnich odlJywai będą płatną praktykę w fa' 
rzeźniczo-wedliniarskich w mięso i wędliny. I brykłch włókil.>Jwiczych zn8'4ujących się porl 
W tej chwili powstaje na terenie miasta 5 zarządem C.Z.P,Wł. 
sklepów tego typu (przewidujemy, że zorga- W dniu dzisiejszym na ławie oskarżonych opornych łikwjdowa~ .., "k 'rzed młodzieią otworzyły się możliwoścI 
wzujemy ich 20), poza tym 40 ~nnych s~le- w Okręgowym Sądzie Karnym znajdzie się W aktach sprawy. znajdUje Sl~ l?amlętm.. pozyskaJlla poszukiwanego i «;<ekawego zaWl 
pów typu spożywczego zostame wkrotce Stanisław {<aczyska, zbrodniarz wojenny, spro teg<:> zbrodnIa.rza, nap~sany .w w.lęzlet;1u .luz u włó lennika t to na wyi:szym poziomie 
przystosowanych do sprzed.a~y mięsa i ~ędli? wadzony z jednej ze stref okupacyjnych z po Wyzwolelllu. yvy~lka z. mego,. ~e głowny~ tac owym. 
W przyszłości mamy nadz1eJę slworzyc takle Niemiec. motywem zbrodllH;Ze} ?Zl1l:alnosCl .t;::ac:y~kI,. Niestety ilość miejsc na Wydzl(lle Włó-
działy we wszystkich posiadanych skle1;>ach Kaczyska urodził się w Wismarze w Nlem- był strach przed smler~.Hl: z;by ocahe sIeb~e,1 kienniczym 'es! oqlaniczona. Wynosi ona nie 
spożywczych. czech, ale z. pochodzenia jest Polakiem, Za ta nqdzna kreatura zabijała ~nn:v:ch. W pamI~t r więcej jak 100. Młodzież wstępująca w roku 
- Ponadto PSS uruchomiła i prowadzi Inne kradzież I sutenerstwo w roku 1942 zostuł Ul.ku t·{Ul !(~c~ysk~ pr~yznaJe, ze sam ~bJł Meżącym na szl oly wyżsle winl1a starannie 
zakłady produkcyjne. Zmontowana fabryka osaqzony w obozje koncenlracyjnym w C:ross "seJu. Judzj J ze wIę~nJ.oro wyrywał zł~te ... zę· roz.ważyć okolic ści, które stwarzają dla 
cykorii, po uruchomieniu wszystkich pieców Rosen i nosił. jak pospolici przestępcy, zlelo- \ by, WIB,S7.a? za sabo~az l rabował 7.łcto l bl4tl- niej możliwości pomyslt,ej kariery życiowej 
i Ptzy dostatecznej ilości surowca bęcnie mo· ny trójkąt. tnię. "! z.l.końC'lnn1U Kaczysk.a l)l~ze: Był~,:, w nijjwiększym pols1i-im Ęlrzemvśle wytwór-
gla urzeralJiać 80 ton cykorii. Obect;lie p-rodu- Ponieważ zllany był vt obozie ze swe 1), zbyt '''le.lkl~ tc ,nn' by c ~~pelnic samoboy czym. , . 
kuje się 1.500 kg got{lwego pro~u~tu, ~{ó~y okn c'eństwd, Niem<:y mianu ją go B10ckae I I stwo. kiedy VI • J l~., rokV .w. cz~sIe 
C7 es'cl'o W O I'est paczkowany, a CZęSCIOWO IdZIe l' k" l. . 'l" wlę"nlowIe z ~ " terem. Na tym stanowi~ku był on gor lW\1ll ł I?Yia Ui;l.cJ!. z OuOlu . " _) - y .. 

do - sprzedaiy luzem. . wykonawcą przepisów i zleceń władzy obo~o pOWOC!ll braku naboJo·;, b'h pale!)l i chowani 
Zorganizowana palarnia kawy przer'abia wej. Przyjaźnił siG ze znanym z bestialstwa tywcem. Wiem, że prze: t •. moje samooskar

dziennioe o~olo 2.000 kg ży·ta. Pr7;ygQtowane Niemcem, Antonim Thumanem. Zmuszał wi<;ź- źenie _ni.>zczyłem swoje ŻyCI,.!?, ale chcę przyna kawę żyto po wymieszaniu go z mąc-<ką niów do zbyt długotrwałego stania na mrozie najmniej teraz dać. świadec~wo prawdzie", 
cykorii, zostaje paczkowane i idzie do sprze- w czasie apelu, przetrącał r~ce kijami, pilno- Sprawa Kac yskJ odsłol11. włele strasznycb 
dażoy, jako namias~a kawy. . '1' . - j i ci obozach 

Rozlewnia oelu została uruchomIOną na wał, by nie uciekalI z krematoriów, w. czasie rSZczego ow ,ZYCla, a racze sm er w Onegdaj w lokalu 
początku bieżącego roku, r(lzpro~adza ~na o- wieszania lub zabijania kwasem pruskim. 'Za- !wncclIlr;ł(Y lilych. Z . 'qzku ZaWOdowego Robotników 
'- ęcnie 2.000 litrów octu dziennie, obhCZDna bierał żywność, a w wypadkach sprzeciwu Oskarżać go będ~ie ntk' P al S . 
u III! 1111 011 ilU 1111 III ~J ilU 1111 1111 illl 1111 I ~w rzemy u f'ozywczego 

posledzenIe Plenum Zarzqdu Głównego. W 
,O godzinie 16,30 UPW "Wcl\o", o god%. 17 1 PlłAWA - SRÓDM!EJSKA l posiedzeniu udzial v/zieJ!: f'IZewodnic?acy 
"lili!ł2;~1;anka.", o god'l, 14-,.j ,. !)ięiJy MIlO'" O god~illie !6-ej Fab'.! II t 15, O go z. f Zarządu Głównego _ t~w. LiSOwski, v;i~e
- . lOf\q pJt,lrws~a, l7,ęc!:m!~ja CleńktJ. - 15,~O I: .. Kmtz", () god~lnle le-el Ele ttroll\łyu. przewodniczący _ !ow. Kuhszo, Sekretarz 
zmJmi.a ·pierws?CL O godz. 15.30 ł. "letger", o godz. 13-el OŚ(O- Genercrlny Zarzqdu Gł6wnego _ low. Bteu-

dek SODł. Nr 2 - ocldzJ.aI ł -miano l. kowsk!. Skarbnik ob. Mikołajczyk ora?: kta-
PRAWA - GO A to\ynik WYdz!a1u Spóldzielczego {'rzy KCZZ 

O gOd.",Ynie 13,3:) PZPW Nr " - koJo szli- ŚRÓPMTF. ClE - tow. Brzozowski, przedstawiciele odcl.zia-
. ste, o gQcl~ 15.30 P'l'i'W 'Ił! 1 - k?ło cą.ugia, O godzinie 14-ej Tlcatn!a f: ,tew'n, o go l6w Związku z całego kraju, oraz deleqacje 

:lwlnla Nr 12' - kolo pierwsze, I.: ,,Buc!lok" cIzinie 16-e\ Centr Zbytu Maszyn Rolnfcl'!ych. młodzieżowe szkoly za.wadowej Zwlqzku. 
- koJo pierwsze.. h" achowicz" - k~o C.H. Przem. Chem., DrukaruJa WOJslti)WCl, Z~gajenla dokonał p!zewOdni~zqcy - low. 
pierwszę· ZMZOM, O godzinie 15,30 Cłt l'rz m. tlek!J'., I lisowski .. poczym, pO .odczytanIu protokó1u z 

ŚRÓ MI .SeUl 
Pziś Q gOQzinie n-el w iw et~i(;y . zielil!

<:" p~zy tU. P'Cttli. w$kl\łj 80$ nd~.(ldt!e Elę .'l'; 
~~awa 19jp.lent-3k \'{vd:r:i~lc Kob~(>c;ęgo $rocf
~eś(:ia. 

LEW'" - SnĆDMIE]SKA 
O godzinie 16-el WoJ. Zakł. vdowl(lue, 

Film POISki;- Fabr. " ", o godzl~ie lS,:m f: 
UWAGA El.'ESOWC! ÓDMIE$ClA .. Pell~I". Woj. Zalet. Motomlt.:zn. O godz. H-ej 

Wldzia! p(opCIgandy Pfzy d~lelnjcl ~tóc:l t: .. ł:ilingop" - koto II. O g9dzin:a 13,30 E
""ieśde ~TzyjmuiQ zapIsy no k~t$y o,goh1o- l 1~1I.IJov."I1lo: - kolo JV, o gOdzinie 16,30 nhl! 
ksztqlcqce w ponledzia1ki i piq\ki (} godziuie Polslti Pro<lukc:jQ. o godziuie 19-e Film Pol 
16-lIJ-ej w lokcdu wla$nyw przy ul. pIotr- sld Atelier. 
kowskiej ~!aczn'ie o l-g wr~e$ iia. ___ . __ . ___ ~-

wsróT ME ZF lA l>t! i ~~S 
Dziś o godzinie l&-ei odbędzie się w.spól 

,,~ z.ebtanic c~l'01lków PPR i PPS SpóldzieW 
~floi wc:ów Iłu y Pat>ia~ickiel· . . 

O go<hln eIS-el wsp6lne ~ebrQ~I. C on 
Ir.ów P i PPS Starostwa Gxodzkiego. 

~E 8. 'lA KÓJ.;. PP1ł 
VI dniu dzidejonym rdbędq ię ze ranlo 

tzół w następuJących dzielni.cach I inl5tl' 
It~cjctch: 

aUt'A PAB.JANICKA 
O godZinie 17-ei zebranie tefe~owyc:h kół 

Nr l i 2 . O godz, lJ-e! pr.aoownic:y k\\ch'li 1:'1 
.. pcrak". . 

GÓ!t_ A - LEWA =-=-=-~~==== 
O qod!łhl e 16-ei "Folwcuk", J,I p, PKS. 

Telefony M"· ki O d' i lS-el P P poprzednIego zebrama tow. Brzozowski z 
.leJs e, go • (lm e , KCZZ w\,glosił reteral na temat spó1dzie1czo-

Wydzial Ewidencji LudnoścJ m ścL W swym releraote tow. Brzozowsk! po-

STl!ROMIEJSl 
O godl'.inle IS-ej Cent~. Nag. ~ 

I -ej f: "Iasik" . 

i3łł.UTY 

ruszył szereg aktualr.ych tematów. zw'azct
nych z umasowien1em spóldzielczośQl na te

o godz. renie Związk6w Zowo . wych. 
Tow. Bie:Q.kowski o zytal sprawozdanie 

Prl.zydtum Zarządu Głównego z dzia!alności 
za okres od 31 kwietnIa do 31 lipca br. 

, O godzinIe 14-p 10 i 11 kom '" O , ro~ 

~ teżl '",rund 

• 



rDuika 111. Radoł11Ska 
Piiltek. ~9 .:.iet pnia 1947 r. 
~,abiny. 

Dyźury ~ptek 
D~'żur Ilocnr pełni apteka "Rudziń

Slki" prz:r ul. ReYl1lonta Nr 32. 

Telefony 
Straż Pożarna Nr, 10 
PPR Nr. ;35 
PPS Nr. 74 
Stacja Kokjowa Nr, 58 
Starostwo PO"'iatowe Nr. 91 
P. B. B. P. Nr: 11 
P ,J<;kie Radio Nr'. 15. 

KiD,a 
MieJscowe h..qno "Wolnosć" w 'świetla 

film produkcji r::tc!zieckiej p. t. "Plolr lU. 
'Początek seansów godz. 17 i 19. 

.. Adres Redakcji i Administrac ji: ulica 
!\ościuszki Nr. 13. Godziny 'przyjęć ,10-
l4. Tel. l'~ r, 12. 
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C YTAJCIE I 
"GłOS RAOOM8ZGlAkSKI" . 

;' 

GŁ0S RADOMSZCZANSKl Str. fi 

Szkolenie p~ c wnik'w bud w 
dowy Pozyleczna akcja MiDlisierstwa <:> 

Mini~tet .. t \\ o 0dbudo\\ y pro\\'adzi ak 1110 całKo\\ ite uwpeJniente hraków \"śród I kach "tkolenio\\) ch. W myśl pol' .11 
cję kursów dokształcających dla 12 za- :!a\\odo\\)"ch k~lrlr pracO\,nikó\\ budo- I ~zkolenio\\'e.i Min .. Odbudowy dn p"''G' 
\\ odó\\' budowlanych. Do obecnej ch",ili wlanych. Braki te oblicza się na 60.000' Ill)'slu elekltolechmcznego, szkl;l: -.. 1(;:;;0 
kur y te przeszkoliły 8.000 ludzi. W ro- rraco\\'nikó\V kwalifikowanych, i malarskiego Idero\\ ane są \\ p'er\V: 
kil bicż~cym akcja ta obejmic 1.5.000 lu- W obecnej chwili na krcnie ca!cgn SZ\ ni rz~dzie Iwbicly. • 
cizi. W ci~gu czterech lat na. t~pić powin kraju prowadzone Si) prace \\' 67 oś rod, Ośrodki szkolenio\\f' odbudo\\'uji) 'J; 

~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~,~_~~~ I,icf\\'szym rzęd~c gn1Rchv ~zkoinD W 

OzialalllOŚĆ Samopomocy Chi k- ·\ województwie kieleckim hufce .,S" it'" ops ej orlbud0\"ują zni!'zc!.OIl:) \\'ie~ prz~czól~ 

I km\';). We \\'si tej szkol(jca Się młorlrcz 
Na terenie powiatu rad:J1113zczatiskiE'-1 Zw. Samopomocy Chłop kiej olrzy- odbudowala 60 domów. Zazna 'zv\.: n::lI/> 

g~. prac~j~ 16 spółrlzi.elni Sam0'p0nl?cy ma! prz)d~ial na\\'0Z(')W sztucznych: fO!'! ;:.y, ~e \V kadr~c~ mtoclncian\'c1: ~n,~ irlu -
01łopskleJ. Aczkojw[(~k pr 'J'2;1 Ich Jcst fr'row)'ch l azotowych. lawozy 10 będ~ jC Się PI?CWilZllle clrmpnl "'Jer,lo -
ciężka - spóld7i<'lnie mag') się po- rozprowadzone międz) członków Spól- I :-;iemh i półsieroty. Na .akcję , zk,,:\ ";()
szczycić pO\\f1żnymi \\)nik:1I1Ii i sukcc- rlzielni. I \\'Zł Mili. Odbtldo\\'\ t17\'!'kalo \\' t \ '11 ro
sami. Jedvn() holrjczkć.l jesl pr;[\\ n I...,k~ Spółdzielnie pro\\ adz'l również ,wy- i i,ll SOO milionów zlot~ ch,. PI?r1v irj\\ ,.~)
iti dla PO\\'. Zarządu Z. S. Ch. któr:' 111ianę zbrlż z\\'yklych na 7.bnża !\\\'alifi 'r'\jne na rok 1918 prz(>\\ IrlIIJn 600 1Tl,lt0-
jE'st rozlokowany rlolychcz?', ilZ w kowanc \V St0SIIIlkll za ! 00 k,: +n';·, 11'\\' zlolvch na akcjP :-:zko!eJ11a ~,<ldl 
d\\'óch orldziE'ln\'ch blokach, co utrudnia k\qiiiiko\\'ilIlCW' 12,j kg zhoża ""/em:> "lu budowlanego \V ramach i\\m. 
prarp zarządu.' z\\·yklego. Jeśli chodzi o sIHa\\'\' hodo- "Ihllrl()\~ y. ~ 

Do nicd3\Vlla 11latcrial~' tekstylne 7. wlanc to Zw. S;1111. Chlopskiej skupuj<' I r~ń\\'ll'OLześn ie z ośrodkami !'zlwlenin-
akcji .. Przemy,,1 dla wsi" docieraly rio sztuki hodowlane i w:>'syl a je n~t lcreny . in'mi \V t€renie prowadzone są dok:>Z13./ 
roln.ik~ .. \\' ~O(l:o., ~De(,llie. ~d/,zwięk~zo: z~chod:('. Dol\rrhc;3s byl,Y zorgalli:W-.lr~iilce budo\\~I~t1e . ~ursy korE's.p0t1r1f:n~~'. 
no !1osc S'P0kJZI(:>lllI - \\ (PI <'!1 rlO{ ho \\ ane ? a spędy b) d/a \\ Radomsku l I ne Dr zez "WICI" f <Zen l I' ale N a uko\vycL 
d7.i 70'1/~ t~'\';trC)\\ '. Zwiilzek Samop-o- K/pmnlcach. r ,,1'., . R' . 'l ., .. h 

rhl I" I' 1 . 'b " T I 'S'I!'1 I' ',\d1C\j zemlE'sn!cz\c. 
moc~' \, Inrs ,\e.l rO)1 .' 'l r1 1ll;1 ;1/.,('. ~ 'I \. ęg;Jrilla ,rO r 71(' na rOzpUlI\'i!r ZI ' ' 
roln ic\' 11l a lo mi n i lllogl i ot rz y !l'! <1 C 11(1 Wf) la (1000 kl\ re 7 f) t, ; 1I11111f1111111111111111ł1ł111111111111111111111111111111 1 1111 11 11\II I IIIIIIIIIIIIIII!l1!1 

7~' za gCJtó", kc;'. Co do \\~glil _ Zw. Sa- W zwiqzldl z akcj,g zwa lc z nia "Inilki j Zdarzenia i w~'rt(und 
I11npnlllnr\' r:hlopskiej Zil 100 kg żyt( zicmniilczatlC'j. ndb\ \\ 'a sic lustracja p01 1 

._." 

daje :100 wc;g!a. nr;]z resztę rio [,boża zicl11niaczf1n, ch, lecz dotychClas 11ft I "RADZIEI ... mŻUTJ:>;RL 
ooplacf1. liC7.(:lC żyto po cenie rynkowcj. stonkę nic natrafiono. .J?ni~ ~3 . 8. b. r, 7. mie5zhll1ia M:alil. So-

! ł 1]11"" t I 1 1.11 11.1'1 IIIIII'J 1'1111 11 1' " 11/11 111' 111 11111' I' II' 1III1 ł 1111 111111 111111 11 11111 II' 1111 1111111111111' III n il 111" III ł 1111111111 1 ,lnnskIPJ, Ze.rornsklC'go 24, skrarlzIono 
• 1,000 zł. gotówką orR7. porlmonetke, w 

którc.i znajdowała siQ bi.zu1el'ia w:H'tosci 
około 200 l.ysi<;cy z1. Porlejrzan,Y .. kra
dzież Sowiński Antoni zamieszkft1y prz" 
ul. Limanowskiego 32, zostal w1:l'z.vman.' 
przez funkcjonariuszy M. O MiliC'ja, po 
udowodnieniu winy SOWJńskiC'111\1, p.~ 
brała skradzioną biżuterię ; przekazał 

dochoo7.enie do dyspoz. C'Ji pl'okurator(\ 
Sadu Okręgowego w CZQsloC'hO\ rie. 

o z, ., 
Zniwa z():,laly \\' całej pelni Z(l~'()I·lCZ.O I rlrltgicj fat~. pod (ltk u grunlo ~:eg() ży

nf .. Tegoroczny spr;;ęt przcd~tawla SlC km. Natol11last gospodarsh\3 o docho
!:aogół dODrze. Podor) ",ki \\'yk()nan~ do\\ ości pow~ żPj f,O q Żyt3 calą drug i) 
JUŻ \\ 60· n, zasic \\' p<lploll{l\\ ' jak luhin, ratę placą zbożem. 

Wsz(,]kil' za leo'lQiici porl alkO\\'C z lat 
llhicglych pn\\'inny l1yć wpłacone gotó\\' 
ką do dnia l-go \\'rzcśniR br . a po tym 
terminie będ ą one już plalne ZbOŻC!)l. 

seradela \\' 4011/ 11 Na glebach lżejsz\ch 
dało się <'ldczuć posuchę \\' ziell111iak;:łrh. 
co on pe\\·IlE't;.!·o stopnia rrz~ śpie~Z\'ło ich 

r dojrZ0\\',1l1ie W dniu 4 lipca Had' tere
nem D·!bro\\a 2irlol1a. przeszla hurz::! 
grar1f)\\'a, która \\'.\ rz~!cI'Zil::! olbrZ\ll1ip 
str3t~ \\' plOllilCh QTOtnCld: Dilhro\\'a' Zjf' 
lana, 01hrachcice, ::;w. ,\l1na' Sohor7.\,(,p 
i R3czkowice. ' 

Stan poglo\\'ia z\\'ierz('cego na tE.re
pie tutejszE'go PO\\ lf1lu ·prtcdsla\\ ia "ie 
następuj ąco: ż rpbakń\\' 1600" kI acz~' 
8480. ogierów 740, "ałachów :~980 bu'
c~ a jń\\' 261. krów 27669. 'jalo
'" zn\' 9600, macior 6892 knuró\\' J 07 
(1\1 :f:(' 12~!()(). kń~ 1940. i ch0rób zab: 
źnn:,h LI 7;\\ i:,r%iJl. zan0!O\\'f1na otręt 
~ ~onj. zari1zę stadnicz? - fi koni. 
sWlerzh fiO kOili orilZ róż, Cp 12 .~ ;\\'iń 
POClllP zapot rzpbowanie f;urow-ic)\ prze
ciwróżycm\'eJ mi na.z pn\\'iat wynosi 
nkn!o 900 Iii 1'(.\\' licząc na 4.1 tvs ~\\'if1 

Co no Pl dA.tku qruflto\\·f:go . to lrzeha 
st\ -ierrl zić, 7..1.' \\'pl:'\\'3 on bardzo słabo. 
Ogólnif' f)O iwsla lo rllJ wplaceniil zł 
104079.116. Wedlug' n0\\ej IJstaw~' o po 
datku grunlo\\') m, goc;podarst\\'a o (1o 
ch"r]nwości rio 10 q ivla picI' \'C;za i rlrH 
ga ,ralę por1atklJ grUlJto\\'('~o rpl;l(;j 1\' 

~ntn\\·cP. a gospnd3rshya ° dochodo\\'o 
sci 0'1 Ja rl0 f;() q żytil prf1tą po10\'ę 

SIdeu W złym otoczeniu 
Na uhC'y Rrymonta !tli przy stacji k:n!~j . 

WlSj ;;najcluj" się pl mI-t mzdzte1c.zy mCtt~ri ;.> J 

Jó'" spozywczych dJa pracownlhl'lI PKP z I~ 

renu FiC!d·om~kCl. : 

Dziw n yJ'll lylI,n 1 'y daje s'€ f ll;~ dJe;czeąn ' 
laśllI" 1('(111 IlI7.adzonn PUr1] ;! rozdzt",iI..zv I 

"lent" n par"? mc!rów dalPj znajdui'l Fi" I 
~nli<:1I ik or;Jz lIst~p. ),Iórym; się nikt nie O-j· 
plpkuje. 

Ro)" much 1 pndejrznue zapn(:ny dręczq 
kli"'11 tOW. czeka jqcych cicrpHwie ra :;V10j<:\ 

!.olf;'jkE( nierctz. P'Q kilko godzin pod ok\'m
ki"m 

Ci 7\\'1 jes\ SI""', co pr)\\'iedziaJb i na 2:51 
111).- .ftacJi I'nlejowej W Radomsku na t- , 
gdyby Jego postawiono na p6ł gcq:~my pod 
owym skl"pem'! 

! 

~._~~~ .. ~~! 

" I 
IJ. t. 

adom 
dziecioIN 

I ch Czqtel 

DO WYGRANIA 

ń 

KOMPLEl'OW NOWOWYDAN\TH PODRĘC:71 
{ IKÓW SZKOLNYCH NA ZĄDA 1Ą KLASĘ. 

50 NO,"" OWYDANYCH PODR.ĘCZ IKOW 
SZJ,OLNYCH NA ZĄDANĄ KLASĘ-

/1 Y I k O kuponów 
bależy wyciąć w dniach od 28 sierpnia do 6 wl'ześq,ia. 

Wypełnione kUPOłl~" nalezy nakleić tla jed~n 

arkusz j złożyć w adminish'acji "Głosu Radomszczaii· 

5kiego" - Radomsko, ul. Kościuszki Nr 13. do dnip 

g-go września 1947 r. 

i 
J 

.1 

l 
! 
J 

! Rl)zlosowani€ nagt'ód 

9 września 1947 r. 

~~ 

na~t~pi we wtorek, dnia' ! 
'-"'-~""'-~ 

21. !l. llil targowicy w H<lclo}TIskll Hebc"" 
.lin, 7.t' wsi Wolil BIR1\Ow<I, fJ0 . H;"I')I11-
"ko. usiłował doknn;1(' kl',ldzieży bUC'lko" 
nil ~;7.I·odę Gawiny P;1nkracego: SZf: ea z 
Plawn::t , lecz zastal pl'zyłćlpan.' l oddany 
do dy!?pozycj l'::omi lriatu M. O. '" Ra
clomsku. Hebes .Jan bQclZ1l~ odPOWI,Hl;'\ 
przecl sądem.' 

NmLADNlE. PAj\Tjf. n JLAl 

Dni<l Hl. 8. b. r, m;l101cllli Splil \'C\ rJo-
knlla.li krnc!zież\' podkla(1l chom" h nil 

I ~zkodę A. Kvla\\'ioka. kUPCćl z RadOIU"].C" 
I la nie:czkałcgo przy ul. Limano\ skisgo 
1 13. i sprzedali je ob. rulakowi. Wlclścicie
! Jawi .. w~'t\VĆlrni wńd gaznwych ilemo' 

Iliady' z.;:Jmief'7.k"łemu przy ulicy lVIicki€
\'icz" w Rado111sku. 

K0'liiQnat M. O. podklel.d chomąta ode
brał I zwrócił poszkodowanemu. 

Ob, ,Kulak wraz z maloletnimi złodzie· 
jami hędzie odpO\vlaclał przed 5a'.l"'1ll za 
paserstwo. 

NIELEGAI.. E GARBARNIE 
Dnia 26 sierpnia l) . r . funkCjonariusze 

M. O. \I' Radomsku skonfisko vali rvma
rzowi Bolesławowi KowalczykOWi, z~mie
szkalemu przy ul. Armii Czel'\\ onej 46, 
sto pięr kilogramów skóry' "szaJli~ ;;~ 
roboty. 

Za. nielegalny w 'iób skór R Kowaj zy. 
kOWI I'porządzono protokół. l przekazano 
Komisji Specjalnej, 

* * 
U rymarza Fryni l1 ;.:a, zamieszkałego w 

R8domsklJ przy uf .. Um .1 UO vskiego, Ko. 
ll1isariat M. 0. 1\ rlniu ' 7 5ierpnia b. r, za
kwel'1JQl1ow;,\{ 207 kg, skóry .,szafhkowej"_ 

Kronika tea' ralna 
KlerownIc;two Tealru Im , LudWIka Solskie. 

gr> W TiHnO'VIE. ",:)'knI7ysl "iar I.tnią przerw' 
W <,wel !1 zli'lł,. lno~ C'I, czyni prl. 'gotowania dt 
rozporzęr1 a rrilcy W nowym sE'znoie. Reper
tuar na nowy ~ezon prel\, lńuie m. in .. Liuki: 
"Ciotunia" i .. fan Gdclh.li)" Fredry. "Rr'lllan
tyczni" Rosl'1nclil, "W mal vm rJomkl1" RittllPra, 
.D ",a Teatry" SZilniilwskiego, "Kre~ "'''']row' 
kI" Sheriffa ... Lu!1zie nil krzf''' ,,'I'rll1('1 I 

~------------------------------------------~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~--~~~~--------------~--------~------~-W\ < • . W ... j Koml'''1 ",'R w ("li71 ' Rac ·~ kc..,ir," Re '" , "dm Łódź, P:otr:<owsleo· 86 fefefonv. li!edoldor Noczelnv 2t6-14 $ehe łolio! 2.54,21. Redaj:cla noCl'lO 17'2-31 
02inJ oglo~zeń: Ptoh>~owslea 55 tel. "I ~ Konto PKO VII - 1505. Zolel Grał. Sp Wyd .. ,t6d~ InstyM Wydownłczy". Ij ! , 

--~~~----~--~--~~--------~~~~-~--~~------~~~~--~~~~~~~~~ 
~EI 'NIK or' 0SZEN Wydawnictwa "Głosu R 
~(l , błam: od l-!OO mm. zł 35. lal _ 200 

obolnlczelJo" w todz' . W tekście: od 1-100 ł'ltm zl ~o. 101-200 mm. zł 60, l'o'W1l'!eJ zł '10. 
mm. ::1 45. ooW'O'Żel zł en. Drobne ~al Jedno 9/ ewo. poszulnwarue rodzin zl 20. handlowe (la kcuze, kUp'l:Io_ ł I5pIzedat} aL 25. aQUby ci A 

"'oswldwonie orac;y zł. 10. W ntędz1e:lę 1 święta 301!k'~ 

. / 



SJr. 6 

PRZYGODY 
pięciu typków Z 8anialuki 

119. "Tu możemy zostać dłużej" 
Pik oświadczył: "Bo korale 
Nie są dzisi.aj tanie wc,ille." 

Na pols1!,ich ekranąt.h 

Jakie filmy lagfatliczne 
u;rzymy w tym sezonie 

W tych dniach odbyła się w byrekcji 
"Filmu Polskiego" konferencja prasowa na 
której d,yr. Wy'działu Zagranicznego To~plitz 
zapoznał zebranych z planem importu filmów 
zagranicznych do Polski w sezonie 1947/48. 
VV tym sezonie ma być sprowadzonych z 
zagranicy ogółem przeszło 150 filmów, w tej 
liczbie ok, 60 ameryk'ańskich, ok. 40 radziec
kich, ponad 20 angielskich, kilkanaście fran
ClISkich oraz szereg innych, Charakter tych 
filmqw jest bardzo różnorodny: znajdują się 
wśród nich filmy wojenne, Historyczne, psy
cholqgic:<:ne, biograficzne, detekty;wne itp, Jest 
wśród nich dużo głośnych lub cieszących się 
wielkim powodzeniem za granicą. 

Wśród filmów amerykańskich przewidzia
ne jest sprowadzenie m, in, filmu "Madame 
Curie" - o wielkiej uczonej polskiej Marii 
Curi~;Skłodowskjej, "Stracony Week-end" -
nagio'dzony na festiyalu w Cannes Casa
blanca" - nagroda Akademii Filmo~er USA, 
.,Błękitna Rapsodia" - z życia znanego kom
pozytora muzyki jazzowej Gerschwina, "JaJ( 
zielona była moja dolina" - według powie
tci Cronna w reżyserii Johna Forda "Mister 
Smith jedzie do Waszyngtonu" - 'reżyserii 
F. Carpa, "Gilda" - z Ritą Hayworth, "Swia
tło ga.zowe" - z Ingrid Bergman oraz "Pło
mif'!1 Nowego Orleanu" - z Marleną Ditrich. 

Produkcję radziecką reprezentll ją m, in. 
"Admirał Nachimow" - reżyseria Pudowkina, 
"Wiosna" z Orłową w roli głównej, .,Ronzina 
Artamonowych"- wedlug powieści Gorkiego, 
"Lermontow" - z życia wielkiego poety ro
syjskiego, .,Krążownik Wareg" - z okresu 
wojny rosyjsko-japol1skiej oraz "Dwaj pano
wie F" - z czasów pochodu Napoleona na 
Rosję w roku 1812. 

Z filmów angielskich wybrano: "Wielkie 
oczekiwania" wg. powieści Dickensa, 
"Zwycięzcy stepu" - z życia australijskiego, 
"Ma.giczne skrzypce" - z życia Paganiniego, 
"Cezar i Kleopatra" - reżyserii Cordy, .,Pyg
malion", "Niepotrzebni odejdą", "Sprawa ży
cia i śmierci", "Krótkie spotkanie" i inne, 

Z ·filmow produkcji francuskiej mają być 
sprowadzon,,: "Bitwa o szyny", "Symfonia Pa
storalna", "Gorączka", ,.Kulka łojowa", ;,Na
dzieja", ;,Volpone" oraz z dawnej produkcji 
"Pod dachami Paryźa':, Jej pierwszy bal" l 
szereg innych. 

Ponadto w planie Importowym figurują 
filmy włoskie' "Rzym miasto otwarte", ,Czte 
ry kroki w chmurach", "Zyć w pokoju" 'I in. 
Czeskie: "Ludzie beź skrzydeł", oraz "Jan 
Rohacz z Dubcn", szwedzkie: "Droga do nie
ba", a nawet jeden film meksykański "Pepita 
Imenez". 

Czynione są również starania w celu spro
wadzenia filmów "Monsieur Verdoux", ,Char 
le ChapIina", "Milczenie Jest złotem" CIaira 
orali: kreskówek Diney'a, 

GŁOS Nr. 237 

P ię s'ciarze 
g wolny! 

4 rodz cy ot~orzyli sezon 
Wczoraj w hali 

Wimy nastąpiło ot
warcie sezonu pię
ściarskiego Łódzkie
go Okręgowego :lwią 
zku Bokserskie-go. W 
ringu og1cldaliśmy 
dziewięć waik, z któ 
rych kilka stało na 
'niezłym jak na po
czątek sezonu poz.iQ
mie. 

Pey.r~go ro~za- . 
ju sensac ją h'y;ł start 
lNi,"wadzila. Niewa:
d:z:ił jednak nie z'a
ch' .... ycił nas wczoraj. 
Widać· po nim dłuż
szy brak treningu. 

Jaskóła 2\'-:y
cięzca Niewadziła., 

DobrlZe zaprezen
t{)waJi się K:argfer w 
walce ze Stasiak:iem 
oraz Stefaniak, któ
ry stoczył r'ó:wn·o
rzędną w.a·1kę z Ma
zuniin. Waiką ta W;zbudzila największe zain
teresowanie na widó'wni. Wynik przyznający 
zwycięstwo Mazurowj .wyraźnie k,rzywdzi Ste
fall!aka, który conajmniej zasłużył na remis, 

W ringu walki sęd-liował dobrze ob. Czer
nik . 

równanych mm eJ więcej dwóch pierwszych 
rundach zwycięża na punkty, zdobywając du
żą przewagę w ostatnim starciu. 

WAGA MUSZA II 
KAMIŃSKI (ŁKS) - BRZOSKA (Concordia), 

W pierwszym star 
ciu Brzóska bije du
żo, ale nerwowo, 
ciosy jego są chao
tyczne nie mniej je
dnak dużo z l nich 
siedzi. W zwarciach 
Brzóska jest wyraź
nie lepszy. W dru
gim starciu Kamiń
ski idzie ciągle do 
zwarcia, unika dy
stansu i poprawia 
swój stan punktów. 
W trzecim starciu 
"Ciapek" finiszuje. 
Ata1-uje dolne par
tie Brzóski z dosko
ków, ale pod koniec 
rundy Brzóska zbie
ra siły, przechodzi 

Brzóskq (Concordia) do kontrataku i w 

wynik remisowy. 
rezultacie wywalcza 

WAGA KOGUCIA 
WAGA MUSZA KANECKl (Zryw)-CZARNECKI (Zjec}noczone) 

STA-5IAK (ŁKS) - KAR GIER (Zjednoczone). 
Obaj hłopcy rozpoczynają walkę odra Walka ta stała na dużo słabszym poziomie 

na wymianę ciosów. Kargier poczynił bardzo aniżeli dwie poprzednie. Przede wszystkim 
duże postępy. Bije czysto z obu rąk i przy- tempo jej było o wiele słabsze. Obaj bili 
tomnie kontruje. Drugie starcie jest widow- mniej ale mocniej. Bardzo silny cios zade
nią zaciętej w~ianY ciosów. VV trzecim monstrował kiJka razy Kanecki, ale technlcz
starciu Sta.siruk finiszuje i w rezultacie po wy nie ustępował swemu przeciwnikowi. Wadą 
I"PIWI III I'I,m:'lil'II,II'" I I I IIII HII II I I I II I III I I I II11 ;.111111111 II ;,1 IIIii 1'1,1 II I 111':"1,1 I I II l 11111 "'M' 

w Ś a Iski 

Kaneckiego jest zbyt długie wyczekiwame na 
cios. W każdym bądż razie jeżeli Kanp.cki bę
dzie trenował może być z niego dobry boks::!r, 
Tymczasem zwyciężył na punkty Czarnecki 
który miał nieco lepszą końcówkę. 

WAGA PIÓRKOWA 
BAGROWSKr (Victoria)-GU2;OWSKI (Tęcza) 

Silniejszy fizycznie Bagrowski już od pier
wszej rundy nadziewa się na przytomne kon
try Guzowskiego, które też nie są pozbawio
ne dynamiki. Po jednej z takich kontr Bagro
wski w drugiej rundzie znalazł się na chwilę 
na deskach, Po dwóch rundach BagrowskJ 
poddał się, ' 

. WAGA LEKKA 
MAZUR (Tęcza) - STEFANlAK (Victoria). 

Walka od pierwszej rundy porwała publit:'l 
ność Atak rozpoczął Mazur. Prze do prz')du 
ale Ste[aniak wkrótce stopuje go przytomny
mi I celnymi kontrami. Stefaniak doskonale 
utrzymuje dystans i ma tę wielką zaletę, że 
bije z obu rąk nawet w chwili, gdy się cola. 
Mazur pomimo, że cały czas atakuje i idzie 
do przodu, w pierwszej rundz·ie już krwawi. 
W trzecim starciu Stefaniak ma nadal o wlele 
czyściejsze ciosy i częściej trafia, to też przy: 
znanie zwycięstwa Mazurowi pubUcznośl 

przyjmuje słusznie burzliwym protest.em, 
WAGA SREDNIA 

TRZĘSOWSKI (Tęcza) - SCIBUT (Con<:ordia, 
Trzęsowski od pierwszej rundy poluje na 

k. o, Zasypuje Scihllta lawiną ciosów, z któ
rych wiele jednak jest choatycwych. Scibut 
jednak chociaż fizycznie wyraźnie ustępuje 
"Misiowi" chwilami b. przytomnie odgryza 
się· Zwyciężył na punkty Trzęsowski. 

WAGA SREDN1A 
W ASIAK (Victoria) - MARKIEWICZ (Tęcza) 

Ponieważ Markiewicz jest juniorem walka 
nie .była punktowana. Rozegrano tylko jedni! 
rundę. 

WAGA PÓŁCIĘŻKA 
URZĘDOWICZ (Vk) - SKROBIRANDA (T,) 

Według uporczywych pogłosek, pochoclz,!
cych z kół zbliżonych do Polskiego Związk.u 
Kolarskiego, jeszcze w tym se70nie czeka nas 
niecodzienna imprezą kolarska "Tour de Po
log-ne" - wyścig dookoła Pols'd. 

~-zon.ie Po mało ciekawej walce, przypominające}' 
Ob,~cnie bardzo dobrze by się slało, aby Wy- chwilami zapasy zwyciężył na punkty Urzę
ścig dookoła Polski został przez PZK' wzno- dowicz. 
wiony. WAGA CIĘŻKA 

Trasa tego ]'lierw5zego wyścigu ma wyrJO- NIEWADZIŁ (ŁKS) - JASKOŁA (Tęcza), 
. .. " .. Po jedynek ten w sezonie byłby niewatpli 

Przed "1'0 iną wyścigi dookoła Polski c:e
szyły się u nas ogromną popularno~cią. Pb~
niej w1eJiminowaly je z Ddszego Killendarn
kil sportowego wyścigi Warszawa - Berlin, 

SIC nIedwIe. 600 k~, ktore koJarze h~dą Inleh wie bardzo riekawy. Niestet~r Niewadził lif 
do pokonama w Clagu cztprech etapow: Kra-) jest jp.szcze w formie. Przez trzy starcia me 
ków - Opole - Częstochowa - Łódź - War w"ka7al żadnpj inicjatywy i w rezultacie dał 
S7awa. się wysoko wypunktować Jaskóle. 

. .,'" 
Przed niedziel"'''ą l, .o'-ą Ul Pradze 

~_~ __ I _.'...,.:l'0 
• • 

zą re ezentację 
D~isiaj wyjeżdża do Pragi piłkarska rep re- skrzydle, pojedzie jeszcze drugi łodzianin, I 

zentacja Polski, która w niedzielę na star.Fo- Wlodarczvl;:, jako rezerwowy obrońca, 
nie "Sparty" rozegra dziewiąte ~potkanie mIę- PRZECIWNICY POIAKOW 
dzypaństwowe z Czechosłowacją. Po mecw \V środę ustalony równirż został skład 'e-

Obronę swej bramki Czesi powierzyli Ho
rakowi na ob"onie grają: Senecky i Koucou
rek, na pomocy LudJ, JiTlI, Kalel, w ataku od 
lewego skrzydła Zachar, Kopecky, Bican, Kou 
bula i Kyapil. sparringowym w sforlę kapitan PZPN, pIk. prezentacji Czechosłow~cji. Będzie on najsj]

Reyman ustalił już ostateczny sklad n,157~j niejszy, na jald stać w Qbecnej chwili ;lit-

jedenastki, który ponilliśmy wczoraj nas7vm ~zych sąsiadów, a wiele nazwisk jest zn~- UWAGA NA LUDLA 1 BIECANA 
Czytelnikom. Dzisiaj dod3!nv tylko, że ohnk nych nie tylko u nas, ale na całym kontynen-, Na c ł t' . d lk' b'" . I 
H d f k ' . l d' " za o ej Je en1!S I wy lJaJą SIę ewy 

ogen or a, tory grac )ę zle na praw'- m cle. pomocnik Lud!. który brał udział w amięt-
11I11I1I1I1IIUIIIIUllllłllllllllllłllłlllł1'IIIIIIIIIIIIIII'IIIIIIIIIIIIIIIIHlllłlI.,lllIłll'.lłlllllllllllllllUIU'.ł1I1I1UIlIlIlI'I"'.'l1 .... IIIIIIIIIIIItllI111111111""'1111 nym meczu Kontynent - ""ielka Bi;,tania, 

Dooholo ,:-_,ą; ZQlhnm' a KS Tramwaiarzy ~;~~k~taa?~k~ternaCjOnał, Bican, grający na 

Uwaga w~d"~wi;?jf'~.~1 9. w sobotę, dnia 30 bm. o godz. 16-lej, ze- Mecz sędziować będzie jeden 'l najlep-
R &,'1,;; .~ szych sędziów Holandii, Van der Meer. 

branie cz10nków sekcji łowieckiej w lokalu 
Ustalony już został terminarz finllo\\ \ i: l 

spotkań mistrzów 5 grup drużyn A klasowy'-h. 
Przedsta wia się on następująco: 

7,9, - Tarnovia - Legia. Warszawa i Wi
dzew - Ruch . 

21.9, - Legia W-wa - Widzew i Legia .
Ruch. 

28,9. 
Lechia. 

5.10, 
dzew. 

Ruch - Legia W-wa i Tarnovia-

Ruch - Tarnovia i Lechia - Wi-

klubu przy uL l1-go Listopadl Nr 30. 
Z powpdu ważności spraw w przede dniu 

~(>7.0nll myśliwskiego, stawiennictwo obovnąz
kowe. 

* 
W piątek, dnia 29 bm., to maczy dziś o 

godzinie 19-trj, także w lokcllu przy uL l1-go 
Listopada Nr 30 - zebranie członków sekcji 

kolarskiej. 
19.10. - Legia W-wa - Lechia; Ruch - W związku z orzygotowaniem się do wy

j'lZdll na zawody w Kaliszu, stawiennictwo o
Ruch - bowiązk.owe. 

Widzew .. 
2,11. - Legia W-wa - Tarnovia i 

Wiclzew. 
9.11. - Tarnovia - Ruch 

Lechia. 
Widzew -

16,11. - Widzew ~ Legia W-wa i Ru(:h -
Lechia, 

KOMUNIKAT 
Kapitana Udzk!ego Z\,i~lku Kolarsfdego 

25.11. - Legia W-wa - Ruch i Lechia - W niedzielę, dnia 31 sierpnia bI. odbędą 
się na torze w Kaliszu jubileuszowe wyścigi 

Legia W-wa i Tarnovia kolarskie, organizowane z polecenia PZ KoL 
przez Poznański Okr. Zw, Kalarski. 

Tarnovia. 
30.11. - Lechia 

- Widzew, 

Od 5 X. do 30 XI. 

Polski Związek Piłki Nożnej usIalił już 

Kalendarzyk rozgrywek finałowych o mistrzo
stwo Polski. Do finałl; mają wejść mistrzowie 
trzech grup rozgrywających boje o wejście 

do "Klasy Państwowej", a więc najpra wdo
podobniej: Wista, Cracovia i Warta. 

Kalendarzyk' przedstawia się 'nasięplljąCO: 
5 października grają mistrz grupy I z mi

sl,:'pm grupy III. 
2 listopada 

grupy II. 
mistrz grupy III z mistrzem 

9 listopada - mis/T7 grupy II z m'~trzem 
grupy L 

23 I:stopada - mistrz grupy II z mistrzem 
grupy III. Okręg Łódzki reprezentować będą dwie 

Zebranie S L J U t r O ID e c Z drużyny, do składu których wyznaczam ua-

PT I , • I stępujących zawodników: 
30 listopada - mistrz grupy 111 z mistrzt'm 

grupy T 
e:rwsze .powakacYJne z.ebr::t!Jlf! C'zlol1k6w Czechie Karlin-LKS Beka Jerzego, Sałygę Teofila, Leśkiewicza 

Koło Grodzkiego SL odbędZie się w Pia!F.:k w _ • I Jerzego, Grzelaka Stanislawa i Forysiń<;kiego 
daiu 29 sierpnia br. w lokalu St,onnic!wa Polonur (By10m) W ŁodZI ,Kazimierza z KS Tramwajarzy. - Wojcieszi<a 

Nielada ucztę będą mieli w sobotę i :lie- Ludwika z DKS, "- Wojciechowskiego Zdzi-
Ludowego przy ul. Andrzeia S. trugo J2 J qc· G k' . dzielę zwolennicy piłki nożnej. Obok bowiem sława z KP Zjednoczone. - ryn leWlcza 
dzinie 19-ej występu drnżvny c7eskiej "Cechie Kaulin", Andrzeja z ŁKS - i Leśkiewic7.a Ludwika jnr, 

przyjedzie również do to cizi ·Polonia bytom- z RKS TUR Łódź i Stolarczyka Tadeusza z KS 
ska, która w "drugim dniu ma grać u nas z "Naprzód". DYZURY APTEK 

Dtisiejszef nocy dyżurują następujące aJltekl~ 
Cyc;:era IWólczańska 37), Bojarskiego ,pr,olc1ct Iq, 

Un1eszowskiego (Dąbrowska 24b), Epszlajna (Piotr· 
ko~ska 225), Trawkowskiej (Bp:<niil.ka 561, Pawiu· 
pewiczćl (Pomorska 1~). 

Czechami. WszySCY zawodnicy zabiorą oz sobą sprzęt, 
Przyjazd Polonii do Łodzi, tKS chce wvko- oraz koszulki klubowe. Zbiórka w pełnym 

rzystać dozorganizowani a jeszcze trz('cle90 przvnntowaniu do wyjazdll w sobotę o godz. 
spotkania Polonia - ŁKS w poniedziałek, tS-tej na chvPTCU Łódź - Kaltska. 

Spotkanie "Cechie Karlin" - ŁKS odbę-I Za, Z~ząd: . 
dzie się na bOisku ŁKS-iI jutro, K Tarl'-"vnskl - kalluJt..ll 

• 

OGŁOSZENIE 

Zarząd ;-:I:"jskl w Łodzi - Wyd-zioJ Motory 
zacj, wzywa wlaścicieli (posiadaczy) pojaz
dów mechanfcznych, zarejestrowanych po 1 
maja 1947 r. ~a numerorni rejestracyjnymi 
A 2500C - 25999 co zgłoszenia s!ę w Wydzia 
le Motoryzacji uj. Piotrkowska 64, ;; dowO
dami wpłaty w celu odbioru tablic rejestracyj 
"'ych. 

'\dź, dn.t-a 25 sierpnia 1947 J. 
.. ~R'ZĄD l.,UqSKI VI iO!>ZI 


