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A · d l e d k e niż pr-zed wojną, Cały przemysł cementowy ng osasl PO noszq samowo nIe pro u CJ Et prze- zostanie przeznaczony na pokrycie zapotrze-

I · 8 k e d d·· bowania wewnętrznego, mys U n i em ec lego o 'wyso'kości prze WOjeJl,neJ 8) Elektrownie nie pójdą na rzecz odszkodo 
• wań z wyjąt~iem wyznaczonych już do demon 

a w n ektórych działach znacznie jq podwyiszajq !:!~~ld~~~U1:!~:i~ją~~~~lW~~!:ji r:~~~::;~~~~~h~ 
BER.LIN (OIbsł. wł.) - W piątek po p-o'ł,adltiu Ogł{)lSZOflY z()Stał w Berlinie 

brytyjzl!<o - amerykańs,ld plalll pr-{.ml~kcJ j j)rze<my~olwe.i w bnrtyjs,Jdej j a:ntery
k8'!lskiej stref,ie ok up ooj i Niemiec, prze widujący :p{),(l1l1ieSlienie tej produkcji do 
PQzio.mił.l równego Jn.n.iej wi-ejej stanowi z TiJilm 1936. 

1 pasażerskich 1 38 tys. wagonów towarowych, 9) Produkcja miedzi ustalona na podstawie 
. została podhiesiona do 150 tys. wagonów pa- planu pierwotnego dla całych Niemiec w wy-
sażerskich i 61.500 wa!Tonów ' towarowych. sokości 140 tys ton rocznie zosłanie podnie-

6) Produkcja przed siębiorstw przemysłu siona do 215 tys. ton dla stref anglosaskich. 
elektrycznego z wyjątkiem z~kładów, zbudowa ł 10) komunikat podkreśla iż fabryki alumI-

Plan ,llI"z,ewid'ud-e zwieksz,enie prod.lI-1 na eksport w wysokOlici 150 proc. eksportu nych ~odczas wOJny, zo.stame 1Itrzymana . na ł nium, berylu I wanadium, ldórycb produkcja 
kcii sta'l,i d,o 10.700 t vs. ton rocz n° e. przedwojennego. pokrycie zapotrzebowan,la stref ang!osa.Sk1!;h.! wedle planu pierwotnego była zabroniona 

Pr ed d l t · k f" 4) Produkcja obrabiarek których wartość Na podstaWie poprzedmego planu prawie Je- nie będą przeznaczone nill poczet oclszkodo-
Z woma a v na on erencJI POCZ " d t ś' d ięb tw tej gał'zi " dł' damskiej pozi'o m 'P'rodukcji stali ll'z.gQd- według planu z marca 1949 roku, ustalona zo. na czwar a czę c prze s ors . '<', i wan az o odwo ania. 

stała na sumę 74 miliolH'IW RM, zostanie pOd-I przemysłu w strefach połącz0!lych miała byc I __ _ 
niony został na 7.500 tys. ton. dla całych niesiona do' sumy HO milionów RM, przy przeznaczona na odszkodowama. S h h · 
Niemiec. z tym, że chwilowo, nie PfZ.e- czy.m okol? 35 proc. pl'odukcji pójdzie ~a Odo, 7) Zdolno~ć prodUkcyjna prze~ysł? chemicz C umae arowI 
kroczy Qn n.8lln ty.:; ton roczn,l,e. szkodowame. ' " ~. nego zostanie utrzymana na pOZIOmIC z roku 

\\Te w'st~pie d-o komun ikat.u lJ'oda'no Fabryki traktorów rolnych i drogowych. 1936 czyli o 42 proc. wyższym niż na podsta- LONDYN PAP) 7"" Jak donosi z BerIi-
PrL.yczrny. które skłoniły Stany Ziedno których zdolność produkcyjną oszacowano na wie planu z roku 1946. . na agencja Reutera ofidalny rzecznik 
czone i \Vic.lkCl Bry tani·,,; do zmia.ny usta 16.500 .sztuk rocznie jest niewys~arcza1ąca na Zdolność prod~kc.yjna fabryk wytw~r~a].ą-l Schumachera ()znajmił, że podniesienie 
I<Jnego w PoczJa,mie p1annł p<Jziomu pro pokryCie potrzeb obu stref. obhczonych ' na cych farby, wymesle 4 tys. ton tj. mmeJwlę- ~ ,.., . 
d'ukcji przenn"s~owej w Niemczec.h. Przy 19.500 sztuk; również nie beda one przczna'l cej tyle, co przed wojną. poziomu prodU!{cJl przl!wldzlane w stre-
czyny te są nastęPlliace: CZOJlf: na odszkodowania. I Produ;':cja różnych związków organicznych I i'ie ancrlo-amerykańsk1ej jest niewystar-

W ohecn:v'ch wCł'runkac:JI Nie'lncy I1I'e "" S) W przemyśle transportowym zdolność pro I i n~eor!)"anicznych zestanie ~\trzymana n~. ~o- czal'ąc~ j'akkolwiek Niemcy przyjmują. 
~"1 dukcyjna ustalona w plan ie pierwotnym dla zlornie przedwojennym. PozIOm produkCjl m-. ' . 

w stanie dokonać "niez.boone,ao" wkła- . d i . Je z zadowolemem '" obu stref połączonych na 40 tys. wagonów nych związków chemlCznych bę z e wyzszy • 
du dl(} odl>lIdowy g~Ja~c1.ej EurO'j}Y 

malo! 

a -I -jako cało<ścj". Za·sadnicza rÓŻnica mi:0dzv 
dawllym i nowym "Poz;omem prodllkcji 
przcl11J'slo\\-ei do,tyozy przem~"słłl meta
lowego, maS7.ynowe.,g-o i chemicznego. z 
któn-ch miała być po;~rana główna 
c:zc: ~ć Od<;7koclo\"ań. Ponieważ nie SPo
Sóh stworzy\: .. -samowystarcz.alneg{)" żv K mi"" et 
cia P:OS>ood~H::.ze·5m w sbrefach zach-odnich 
bez poclnie~i('n'a P'07. iOl11H Pi"o<duk-cji prz:: 
mysł'n , przeZl1aczone'g-o n.a relparacie. \'" 
zrewitlownnym plnni·e poziom ten z{)'lt'li 
~) od'nie.~io n~' m l1i;;i ,,'ięcej d-o stanu z ro
Im 1fl)łf) - 37 .. co stanowi 40 - 45 'p1foOC. 
P'f\rrl!Jkd'i w.fl:ierwe·: tych ga.ł,j!:Zi pr~my-

naczelny francuskiej 
wypełnienia uchwał 

partii socjalistycznej 
kongresu ' SFIO 

ząda 

.PARYŻ - wić premierowi R. amaJierowi UChWałY/o k!ó~y zo,s.tał prrzyjęty przez kongres so· 
(p ~"P. De- nowooorane<,I}() kOJjlite tu l.~aczelF'ego par- cJahstyczny. • 

. '. . _ Pro.gram ten żąda m. in . poowszechneJ 
- Jegac\Ja S.F. tLI, który o?T&dował po raz. PIGrwszy rekwizycj,j z.hoża, zm-01~0il)ołizowanlia skIt 

LO. :z sekre w lilO'Cy .ze, srody na cz,~artek. i Pll mięsa w 1"P,lkach SjpeIOjaluei olrglltuuacji 
s Iu . . 

\Iv dalszym Ciągll plal! przewiduje: 
t) zdolność produkcyjna przemysłu stalowe 

go zatwierdzona w Poczdamie w wysokości 

tarzem ge- Jak Wl(lOOmO, RaJnadler zaJPrClSiWdi Y I itd. 
neralny1m - • I •• bł' .< IGU1 Mo,lIe- na to 1){)ISle(lJZ0nH~ Ole Przy y na 11i1? wea ronad~-o • komitet raz je,szcze przypo-
t ~ e le. Centralnym 'PunMem 'Powz,letych I mIna premIerowi Q udnvale kongre'5u w 
l:~d~fa ~ię 'Przez komitet SFIO lIchwał je·st żąda.nie, ~praw~e statntu al.s!;icrski ego. (Id któr~j. 
IV dniu 291 ażeby rząd p,rzepfOIwad?jił w parlaunen- Jak. wla,cro mo. :proJekt rza.d, ,,VY zllpehlle 
bm. dla sie cie jeszcze p,rzed T{)Izpooczęciem fe.rii par odl!)legał. Kom!te~ rloma.ga Sle od ~ePll. 

5:800 tys. tOI! nie wystarczająca na zaspoko
jenie J'lQtrz~b życia gospodarczego Niemiec, 
zasIała uchwalona na 10,700 tvs. ton stali w 
sz tabach, jednocześnie w Niemczech zostanie R.ama~:Iier 

otrzymana taka ilość zakładów, któraby byli.! d ' rady mi'llis!rów, 
w :stanie spro~fać nowemu poziomowi prl)dnIe- .:! mm 

dz.ilJ.y pre-\Iame.n.tarnych IIch~ aly odp-o-wiadalące t~"anych 8ICiCJaJ~stycznych rzefQ>r~()"':;1-
aby P rlJeds ta- dC1I'<.I ,źnemu pl'{)@famOlwi ~·osIPOOail'Czemu. Ola poOprawek SfIO w drug ,m cz~ amu. 

cyjnemu. _ 

7.d,o:no~ć produkcyjna ustal~na została na 500 I ' 2) \~r przemyśle budowy ciężkich )lJClszyn' D e I ega c I a 
mlllOnoVl marek, co stanowI około 80 prc. pro ił 
dukcji przedwojennej. Przy takim poziomie /I • 
ok.oł~ 3:: proc produk~ji tego przemysłu b~- na zieździe uczestników \'falki zbroineJ z Niemcami 

francuska ·w Warszawie 
dzac mozna pr7.p.z naczyc na odszkodowama IJ. /I 
wobec nO proc. przewidzianych w planie pocz WARSZA \VA PAP. - O godzinie 17,10 I biet oraz pi·k. Ouzo u.lials i Pierre Villo·!1. 
di1D skirn . . dnia 29 Sierpnia przy,był na lotnisko Wraz z nimi, przyledała dele,ga'cja Po-

~': przemysle. bl1dowy lekklch maszyn zdol- warszawskie sa,rrJIolot z Paryża wio za,- iaków. walczącY'ch z oku'Pantem niemiec 
no:;;(' produkcv]ni\ ustalona została w wyso- . .' . . .' .' 
kośri 1.185 milionów RM, co stanowi 119 proc cy delegaCJę fran'Ctlsk'l na ~Jazd Z'WK:'Z- k!1!Tl w. sz.crega'oh francuskIeJ armu pod-
produkcji przedwojennej. Pozostawi to 29 pro ku- Uczestników \Valk Z'broJnych o NIe- zIemneJ, w o!'{)hac;]l ob. Dl}). Hlac!1Y, 
cent ohecnej produkcji na odszkodowania podle'głość i Demokrację. SzczertbiJi,gkiego i . UUmana. Na lotnisku 
wobrr 33 proc. przewidzi:mych w planie pier- Samolotem tym, pr7.y'I1J~ra jako delc · panią Vaillant - OOlltLl'rier wituła dc!e-

w~ln 'y~~k!adY optyki prece:.:yjnej nie będą i!:a'tk:'l fmllCllskie.~o rudllu {)IP?rtl pa~ i g~cia Społ,eczno - Obywatel>,l:ici Lig-i Ko 
przeznaczope na reparacje . Również zakłady Man~-Clallde VaIllan,t - COllt.nner, kto- blef Z !losla'nką IzolcF.~ , Kowah,b na cz·e
ro!orcrhniczne nie zostilllą przemaczone na re ra iest zarazcm sekretarz,e111 genera,lllY'111 Je .. która wręczyła 11 o.hn·!erce f rnnc'Jj1skic
paracje . ' Produk.cja ich będzie przeznaczona świat'owej d·emokl::1·t~;czlle,j fe d.e-ra.cj i ko- go Tll'<:11ll oPoru wiązank·t .• k'il:iatów. 

Porz ądek dzienny nadchodzącej sesji' wrześniowej w Lake Success 

W kotle hinduskim wre 
LONDYN (PAP) - Agencja Reutera 

sygnalizuje ponowm~ pogorszenie się sy~ 
tua-cji w zachodnim Pendżabi-e. Ilość 
ofiar wzrosła. 

<::.oraz czę~ciej zdarzają się napa,-1 v na 
pociągi. Podczas tych napadów giną 
mężczyźni, kobiety i; dzieci. 

Węgi el niemiec~i draie;e 
BERLIN (PAP) - Z dniem I wrześ-

nirl podniesiona zostanie o 50 proc. cena 

węgla ekspDrtowego z Zal!lębi a Ruhry. 
Zarz ądzenie ma na celu utrzymanie c-en 
e.ksp-ortu;nicmixkiego na poziomie cen 

światowych. Przeciętna cena węgla wy 

nosić będzie ł 5 dolarów za t<ję . .DQtych 

czas ceny węgla niemiecki·ego były niż

sze ()d cen węgla Stanów Zjednoczo· 

nych, importowanego do Europy. 
1 ! 1I !~hl~ I I' I " I , I ' I I 1"1 n hl'II'IIIII!II'.I'·II,I ·I, 11'11'11'1,'I'il"I ,I!!I:'!" u T': 1'11' 1III:'Ililill 

NOWY JORK PAP. - Se- skiej, któu wRtfala ' fJ{)fI')Jóies1iolna przez sa cH , wYł"ząd.iają.c.y.ch StZ!(;()dc d{'lbrym sto 
kre(arz genera-Iny ONZ Try- mego sekre-ta.rza generalnegoO. 5ufl'co,m między pallstw:a:nl,i i prz'~czą· KoIn.unikat 
g\' e Ue po,dał do wia'd omości Prócz te·go Zg1t>OUJ adzelt,ie Generalne 'eyeh zasadOim ONZ. ' . ', _ . 
PlIn1'licznej trC<ść p(}lrządlcu ma omówić kwesti1p, związków zaw-od-o- TrW('ve Lie OŚ\via cl!czył ponadto. iż do W dmu 2 wrz~snia 1947. r. to Jest we wto-
dzielnego Gene,r::lln.e,go Zgro- w . cit, yn: esioll<\ z inicjatywy raldy SP<J-, ONZ wplyn elv dane . dot~'czace 57 ob. rek .. ~arz~d Oddz!ału , ZWlązlm Za~odowego 

..1 • O"'Z l t· , . 1'7. . 'd' ' . 1.. ' • I' ., WłoKlenniczego oraz Zarz<" d OddZiału Dzie_ 
' ł1auZeiJli'l ' ~, (ore ZOlerZe tcczno - iwspodil rcze,i ONL.J. Na :P'orZlą'c]- Sza1'(}W zmIJ U.!.~ICYCu Sl'ę . . w Z<li ~znoscI wiarsko-Pończosz iczego Nr: II zwołuje ogól-
s,;ę W Lake Succ.es we wrze. ku dzicl111\1n1 zl' ;,ic!tJ.ie sic t akże propo- ()<! szerc,g~ pa:Istw. K.Ol1JISJCl złozona 'ZI ne zebranie Rad Zakłarlowycb Przemysłu Wló 

.. Śniu •. ' . ~lycja JU:;::'·- -_ ,. ij, ~tór~ don1': ':" :: s! (' , by 'J? rzc (J "j ~'-:'; ' cl! 16 p arlstw ~r~y"stepuJ e ldem,iczego wraz l Przewodniczącymi Sekcji 
Na pOlz"~ clk.u d~lenl1Y'111 ZgrOmauzellliJ, l 9 ;:r.:: ·· ~ lr :: ZgrOiIl; ·.7::nl:; (1"';- ;-:::;",." ::J 7.2. l"O r ,;,·p'"l r ;::'> ·'l. te,,;') m~':r''1 u C ~ 1.'~T l' I-.1łO.rJlieŻowYCh obydwu Związków, na godz. 

- jak zalpo"\v !€·-j 7 Iał Tn ,";' c r '.~ - _:1 ; '- ~c: ' ~ v cel' n'cJ'" ..... -·:-..: ·'·1 ' o roz- przc':s.u"-:;:·!l;a SWY'::;l \\' nJ ';.:>!'''\v G~IlC- l:H" w (' - r' ''"'il''m Robotniczym Domu Kultu 
duje się m. in. Spra\~ a Il'O'lliOCY pC<Ull'I:ow. 1 'Pow:ize..::hniania '" o&zcz~zy.ch il!!~!::. JaJnemu~~lgromaf!zeni~~ ; . ry, Łódź ul. PiotrkOWSka 243. 
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Nr. 238 

Nr 
WJf~1.tll€(~O KOI JI URSU 

SZKOT NEGO 
pl. : 

3 I 
"W .. ( ::" z,mclo' ""WOlCH 

C7,V'1'ELN1KÓW 

lmi ę !1azwisko . 

Adres 

x'rak:J\,sJ,.iego , f>ąci .. e~ll1' . (,ł ?. ;,.rl.'J,,, .. ! miil!ą si€? ~~onc"ntl'nWi1{'· w nkre:o<ie nrzpcb:v-! histp. 7,., slo~t1nkl II" ni" zo~t8ly ~,I,I"C';:nic! 
Jako pierw5z" zeznawał Stalli~ł,ł \' Sol'" i. ilC: l horr·zym . Dla tych sam','ch przyc,wll l1nikaliś· : 7,I'TWC1ne. I 
'okal $wiadpl. przy.onaje, że oosldlr7.yl osk. 1 !iW kontaklów bczpośrNlnir.h -- nip 11lnipj 'lA' I Tak np. ulolka dla kolporlażu w ,akcii R" 
KotowI spisu ciziałacz) O}.j TUR'l! w Krako. I c1 n ~.<:IC'h konspiracyjnych .l<nTI1 akly hyty b~l'd~(,,' miała bX.ć wydl'ukowana w dnI karni "Gaz.ely 
"'ie, od Kute. olr7.vmal ? )(" i'3k ulol!,' ,])0 10-1 !I11;f.E'. DJillpqo le:T.. by Jll!' ko!nprOmllo\'fac kle ~u~lowe] , Inne kontakt~ 7., redaktorem Gleł~ 

pp.;: . . , I l rownJctwa PSL, wydołp.m oi{olmk, ?:i\hraniają- zynskim i red. Augustynskim olrzymywane z 
II'aL} ~~\ .,~ orćl?: W(łr l' l"nZ"mp ur; "l'l~r. <er knnlilktńw z f 'm stronnictwem. ił jednocze l PSL materiały prasowe i kontakty utl'''ylll)'wa. Mi0jsec pracy ..•.•.••• 
matUl d: klor€. to n, ,lPIJ.al)' przekazał 5\\ oJE" śnie kierownikolp PO,.z<ezp.~ólnych komÓrp.k· lIe przeze mnie, lak;e po rozwiązaniu batalio-! I Szkoła i l~lasR uczącego się 
mu zn<:lJomr'Hl ll. ~ a ternu' OM ~~R-u. Osk . WIN·u p(\lp.ciłeJn I(l'lPtl1k y tl! '!:a!,!h.ować we-I nów C''Itlopskich, z pll{. Kl'mińsldm, lltwiPTdza-1 ' . ... . 
Kot"JJdtllaWlól rWlddka, bv ":,,tap'! do orq;,ni· dług specjalnych ·"ylyc7.1p'ch.. Nil [",rpnie oh· ly \las w przekonani\!, ?e linia, obrana prZe7,/ dZIecka ...•••.•..••. 
ZaC]I, naz waiqc ją Ol[!,ni~a('h "elitarną".' szaru centralnegn istniały jednak tak silne WIN w sensie propagowania PSL jest słuszna .• ~ _______________ r8 

Odpowiadaj<lf na J 'v "ni a pr (j kuril tora '''II 'I '11"""""" II II 11111 ! II '"11 ""'"11111''''" "'11111 1111 111'"1111111111111 111111 ""1"'1111111"11"'"""111'""11111111111"'111111111"\ 1II1111"'"III""IIIII!IIII111I1I'!IIII"IIII"'"I""I"'łI!III111II1111"I','i"j!,II"" 11111""111111 II!IIIIIIII 

li-wiadFk "V jCi~~la, że. I{ " in'.(.» pS0wał ~ię rów d b 
nież '·Plsem rl/hl"::':' PPS oraz wvl<i'lI.em s('· em łrac·la prze . -I . Z·I q 
dziOl" prd. lli<; \ d, '1\ s 'l r1a cJc )·'ill.owshi"h. ' ~ z 

~:h.iadeJ.. .Tall Sl.(,l.~pilńskj, instm klor rolny 

~ Sl(lmJłi~. V\,·;tlunic;h ,""'!<11 przez (",].c. Kota podczas d ebat w sprawię egipsko - bry tv ~skiego 
do orqrtllizii' ji "NIE" II' !lTlllinill HI"" r. Na 

konfliktu 
polecenip Kola świ,·pek );oW'l'llniał fi0, 7. nie NOWY JORK (PAP) - W dniu 28 Pasażern\Vie. tak ó",ek orlhyli impr().\ Egiptu, USA i Ilarodow~go ZWiq'lku ma· 
i aki.m ,.Ri,n, d"II" \\'. s?,ra':l'ie zorgani7o:"iJlli>l si~qłOia C li ła ~'łra,wan<l taksilwek przy- \\'jz\'Iwanv wiec pod tl'aJl!'parentai11 i , na rynarz~' USĄ. , ., 
od~IZlało~. "S'']f,oobrOll'Y . Kol ,,\'skazał. ?e le· WI. O;da~ pr:zerl sIecJ7.łbę ONZ w Lake S1IC- I.t'. h "r!' ł . P . _/ Stra l bezplecz.em;twa ONZ me dOlJ!lttSo 

zeh .Iud /le ni.e ~Ia!'i l'Toni, to on. Kot, lllO';'(' J cc<; licznych ZVln!ef1nik ów dwóch Egip- \ 0: y: \\ l nla y napIsv: ., recz 7 Im cila rnarifestantó'" dQ o'machu g<lrie 
l ei ooslalłl:tvc. SW1ć!dek spol'zadzlI 4 .:; sprn. I' kt " ." k' I' j perta Il7łnem" "Ząd(lOlY wolności dla . !" , 
". 'ozdctń 7. l~renu, l-lóre wręczył Knto\'. i. Nil cJa~. . o~z:v JUz (WU ~otnt~ prlerw!'\ I , ,'" ' ohrad·owała WłaS1l1e Rada BeztPk-.:ze~-
iego leż pr"śb~ sporZc,dził spisy ,·,j ()fl'.ńw! posłed /.enle Rady BezjJleczen<:twa deb::t- SWłata. l >';:\V3 . ~\()łltynlllł.jąc tlY$ktt"}ę w s'Pra\.'le 
PPR, fnnkcj(lnariusą l\l. O. i U. B 1ujacej nad sprawą Eg'jptu, Uczestnicy \\'i€cu mieli równieź flagi EgiptII. 

, Ha1l.. dlowiec· ~I'onisław J3l1dyń, w.spńlpik os'." I A I 
r .... uncego ~eznaJe, ze z Kolem pozpał r;ię prZf'7 . I-a 
Strzałkowsk iegll. Do lokalu P L \Ii Kri.:l;owi~ I O 
dostal'czyl on 4 lisly, J...tóre otrzymywał po· i 
czątko ... .'u od Strzałh.owskiego, a póżni'!j on· 
Kota. VI' jednym wvpactku zamiasl listu· . b • I 

~~t~;l~:l~i ~a;:~r~~~~~:~ ~r~f~:;n~~,:,:~~~\-~~ I Przemys1 samochodowy zam' era z powodu bra'·u benzyny. Górnicy Yorkshire rzucili pracą 
Ce;nl! u. sleiJit>. W sklepi: - dl" rmek?z~nia LOl l f)Yi'J (P:t\P) ~ Skutki nowego 1_ ia·k s"'Gza _ nielegall'lY handel benzy-I ~J'ski Z€ \\'zględów politYCZI1\ ch i propa-
MIerZWIe Kot zwrarał SJę ponadto do sWlad· r • • ~. • • •• .' ._ 

ka dwukrotniE' o informacje, ("o do rozłamu programu oszczędnosc/OweJro rządu bry, ną w z rosnie do mebywałych rozmłarow. ·rzandowych nlo(' chcf'. ~tosowac wob~ 
'v PSL I powstaniu "Nowegn Wyzwolenia". , tyjskiego nie ditly na siehie rłtu~o cze- LONDYN tPAP) - Stra iki wę.glowe strajkujący<'h górników ostrvch &ro.d. 
Bud)l'! pr?vpominil sObie, ?:p Kof .wrec~y! mI' I kać. \fieJmtl \\' parę 1;(){hil1 J.in ogin-,ze· w Anglii, które wybuchły z powodu ków, 
raz ~~y phk ulot.ek (ha Koll)~rl<lzu wsrod TO ! niu n()\\,\,ch za'"7()dzf'łl O całkowitym zwiększenia dziennej norm y wyd()bycia Pertraktacje między górnikami a 
bo!mkow Garo'uOl w KrakOWI". I ' , . " d . I' J dl J • I' d t .. I' . N t· I C I B ..I 

~
'" " d . I' . .. " znle<;It'1111J przy Zła Ow )enzyny a ce~ 10 2 sropy prz-estrzenl \Vęg owe!, rQzsze- prze S aWIClf' aml a 10na ,(Ja oaru 
,,"la ek lena Tomalak okrlwle SIę l a Ire.!,. 'h 40 dl . ' l' bk _. t 't.. • l l' d t 'd • 

nil SO!<'idU" o której osk. fipPo~·(;!,.~ur;"i· ;':'spo nw prj"V ': I n y c:: .' O proc. s!}a ,Y :~ny rza]ą. ~Ię Z ~as ra.sza]ąq sz~·. 'OSCłą . r\~·aF!. I}ez przen\ y: I~( na <ze o ą me 
mll1ał, ink,' " f>mhariuszrp., wyslilnej do Lon- s;).mochodow uzywanych, na ktofe Jst- og'armając tlrlJbogatsze \\' Anglii zagłę· oSi ągnięto porOZUmIenia. 
d'n" nieje w Anglii ogromny popyt. Ma .. owo bie węglowe w południowym Yorkshire. JWC 

No ,.,orqineJie Qpa 'idei,; 'il<l cHuq<j historię, jak In prze wycofywane Si! również zamówienia na W dniu wczorajszym zaloJri dalszych 13 
wlozła do Pary7ct listy pr~'watne. a wśród salllo{'hr,rly. kopalń porzuciły pracę. Istnieje obawa, 
nich \·ięh.s"1 koperlę, WląCZOl1C! jej przez zna Prz('\\ , lui" ,,:t;:', że ilO~f <;'l'~('("hf)riów i~ \\' ri~2'1I naj'bfiż~z~ eh [}(Irll clni &trajk •• N-ezłom -" 
jomą , .. Ninc Ma jcw sh,ą. [rena Tomillak zosta A = 
la zatrzymana przez władz€' czeskie i 'VI' cza. W n,e'iP ;"l11nie ,iszy si~ w n~.ihli ,; <;/ym łł nie"'lIchomi ogółem ' ·111 kOPl1lń. Dobch 

l · 
Istniejący w Lo dynie "Zwtqz~k t'13'':'rny 

Polskich na Obczyźnie'\ opubJikowllt uchwałę. 
zcrbrani"ajqca czlonkom Zwjazku tlmieszcza
nia utworów, dawnych lub nowych. w prasie 
krajowej, gdyż lako współpraca byłqb'l -
zadaniem autorów uchwały-,-"nj'egodna pisa 
rza polskiego. wiernego prawdzie i \,,01 ośai 

mvśli" ... 

:,u, Te\\I~!!i okazahl sil', ż€' w kopercie znaj. c zas ie (l ,qoo tysięcy. (OrH'('llic ,\' Anglii CZ3:-.0W€ straty, spo\\,or!()\\ anf' strajkk'm 
dowało si€' :>0 rolek filmów ~e sDTawozdanill' 7.aJ'cjE'sfrDI\ .l!1\I·h Je .... I J ,ROD l\'sięcy w()- tnnljąc.\'m od 17 dni. 1Jr/.ekraczaj~ 80 
ltIJ od 'i\'p,l]..l)lc7,;:.ckięW}· .... )n pł~ "J\,ęka;' ;JJok v.~'~" ~ . tys_ ton w,$?g-Ja .. 
bzczanin-l. ;;'1.'-1'" • "S7.ó"tkj" 'w ~,,'(:til.b.ie·,. T ondy!'). W kol<t\.'h f; na n;!'()\\ yc!l ' pri~"pusz~zają. Do końca przyszl~g(l 1ygorlnia slrrlly 

skim że \\. I.\\·i'!zku z tym 'lHleży sic liczvć z k, \\'e(lIug prQ\viznJ'ycZI1\ch obliczel1-
S'uadek VVd]ł'dd Krcl5zp_I ska, 7ncljCJma To. J 

malahl'wn', powołUje się nd chorobQ i Słilbą poważnym kryz\ .,elll \\' r(1zbud()wanym wzrosną o dalszych 100 tys. ton. 
pamic:,ć. Sąd odc7,ytujp wobeC' tego jej rezna. prz('.rnyśk pomucnic7.ym, 0. ?eimuiąCYI!lI :"1 .r~zi{' dal~ze,g-o. tr\\·(łnia. strajkll 
nia ze śledztwa. Okazuje sie 7. nich, 7:e Kra- II!. 'n. warsztaty rf'p.f'raC.\'lne, s.taCJe WJelkl·eJ Br ytanIj grozI call;o\\'Jla klę:>ka 
::,zewska, która razem z Ireną Toma!ak jechała bCflz~ no\\ C. garaż(' i t.el. .T€0nocześnie W z(lkre.::-ie produkcji \\"ii~g-Ia. Rząd bry· 
do Paryża. dowiedziała się, l.e jej towarzysz· 
ka podróży wip.zip filmy, ziłwierające sprawo 
~dan i a l'olilvcZl1p.. fIO,pn(lilrc:zc i rl~nr n wla· 
dZdch hezp.cczcństwtl w' k.raju celem doręcz" ! 
Illa pan si- iej misji wni~kow"j rząd\1 l n nriyń. I 

I -Uchwa'e .podpisało czterdzieści osób. a:l~ 
wśród podpIsanych są zaledwfe dwa czy 
trzy naz"Y/iska majace jakiś walor w litera
turze polskiej. Znajdujemy natomias{ w tym 
SZ<lnownym gronie - w porządku alfabptye-z 
nym wymieniając -: następujących panów: 
ex . J kala Mariana CzuchnowskYego. kló· 

sklego. 
stko dla Niem ów. 

Przydział statków dla floty rvbackiei Tomalak prosiła Kraszewską by Vi ralie jej 
,,"{ 1)adki"- przekazała te materiały do 
"misji" w I''lryżll. Swiadek w onólnych zarv- \\ ASZYNGTON (PAP) - Amerykań I Brak naral,ie PO"ll\ 'o(llellia knnrr resLI na 
ach przypon~ina sobie tę T~zmowc. O kontak :,ki.e kola urzędowe-komunikllją, że w sprzedaż statków h. krdj(1ll1 nieprzyja-

Lach z oSkc1fl'.onym Kowalslom zeznale następ St, h Z ' d " O ('h p 'zeb r mi' J'a 

ry, jak twierdzą dobrze poi111ormowoni, pod 
wpływem jakichś przejść osobistych .• zacho· 
rował ciężko na kom pleks antyradziecki; Fel 
dynanda Goetla, pieWCę l chwalcę faszyzmu , 
turystę z Katynia. ściganego dziś przez sady 
Y'lolsk'e: Mnrlana Hemara. ex • doslawce ske-. '. d k L d s" 'd l.' .' anac Je nocz ny I' y\\ a cielskim alf' pro,'ekt ustawy w te,' spra-me SWld e eonar ,WI erS«l. nallC:lyclCl, , er l ' , 'I .. _I.' rr .. ". r! '''1 ~, c. . 

sWladek potwierdza że otrzymał od Kow~l dn_ o·am01\ <311:,1'.!('",,0 Zal7.(j LI \\OJ~'{()-, t l .' d ~. Z k czów i "szmoncesów" kabaretowych; Jerzego 
Niezbrzvckiego (Wragę). słynnego z antyra
dzieck18go szc7ucia w Polskim RadlC> przed 
wojna; Zygmunta Nn\\'oknwski ego, b. felie to' 
niste " lkaca";Serg'iusza PiasGckiego. b. agen 
la defensywy. który za zbrodnie pospolile od 
sl<:Idywal w swoIm czasie wlezi"'nie no ~w 
Krzyżu; Stanisla wa Strońskiego. naczelneg!il 

sklego. podczas ·SP;tkilnia w krakowskim C~l~ / \\ ego. badająca możliwo':c; zakupu ame wIe :05 a .luz pr::e s ~w\Ony, .a up 
ritasie egzemplarz "informalora" wiado· ryk8ńskich statków rybackich dlil l'IJiem~ statkow ma dopolTIOC Niemcom w zdo-
lnOŚci plasowe i pieni<1dze, dla prowadzenia rów. bywaniu wlasnych .. źródeł iywIlOści". 
propagandy l'li'I rrp.cz organizacji. I 

Sad Pt'~vslęJlujc do przesluchania świadka I 

K'wieci:ńshicgn Wincentego -- hyłego komen· 
danta obszarll centralnego WIN. Kwieciński 
Pf"tyznaje, że utrzymywał kontakty z ]J l'cze
,em '~'IN'll pseud. "Teodor", w któl ym ro~po 
znał Dsk. Niepokólcz 'ckiego i opowi~rl " oh· 
szernie o swej współpracy z nim. 

Vlr 's l zniu 1946 r. świadek 7.0,U:I{ wezwally 
11'd odpra vę do prezesa WIN. Wówczas oh· 
jął on ~lanowisJ....o kierownika centralnego oh· 
:;zaru WIN, na którym to stanowisku zatwier
r!dł go Niepokólczycki. Nil odprawie li Nie
IJokó!cz ckief[o świadek omówił z nim "ktuaI· 
ae zagadnienia polityczne. organiiacyjne, PJ'o. 
pagdl1dowe oraz sprawy, związane 7 tworzą

cym się wówcza~ 1111 terenie obszaru C'entral· 
nego, komitetem porozumiewawczym orqani~ 
zacli pojzlelJl.nych. W toku tej same j odpra· 
'\'1' świd~lek ~ozpćllrywał z Niepokólczve.kim 
opraWI: memoriału, jaki, na wniosek Lipińskie 
!la. był CJpracowywilny. celem przesłania go 
rio ONZ. 

Na odl'J.ilwie OTllówiop" ró, nież - dcłqnie 
,j '.':iadek 5praW(~ st,.. . '<li WTN cło ~tron· 
IIlctw polllycznych a . \Iszvsll;im PSL. 
Ustalono, że. WIN ma }_ l!'zeć PSL. 

Ankieta. wśród terenowych działaczy 'NIN 
p.l'llyniosła prawie w 100 proc. odpowiedź 
';twierdza,iącą, że nałeży poprzeć jak ię ..,y
razili ci WIN-owcy "naszego premiera": W 
propagandzie na obszarze c~tralnym sLara' 
liśmjl 5i<; nie zdrad ~dć 11aszego stanowisk;] by 
!'lie kompromito\ de znajdujlwych sit; nil !ld

:!l"':1'!!1 len:!"le w!.adz PSL. Dlatego zagacmenis 
stcsunku ""Li" do PSL Ule lwIo 'J'Jrl1~zane w 

.. 

z kucje patriotów w 
Czternaście wyroków śmierci w Carabanchel publicyste .. Chjeno·ptasta". reakcjonistą.z qa 

tunku najbardziej zatwardzialych; wreszcie -' 
LONDYN (PAP) - Agencjtł Reutera ne, lec z prz~ puszcz (l :,ię. iż wśród nich Wład':~lawa Studnickiego. starego germano-

dono ' i Z Madrytu, 17 w więzieniu w Ca· 7.najdo\\·a~ ~ję Gonzalee. 8;:trah()ma, któ· i httlemttla, który do dziś dnia nie może prz -
rabanchcl zOtitaly wykonanc wyroki r y d0konal 113parlu na bank w Madrycie , boleć , że podczas okupacjt Niemcy ni") ",,-
śl11icrd na J4 więźniach f)olitycznych, zwolili mu na utworo.;enl() "rzqdu" qui~Jingo-

• ~ 0]'[1:1. Cal!1,!1eł'ł'o <;ka·z.<lIIY z;! należenie do 
:;k;t;,I'lily-:Jł Iła śntiel'ć kilka ll1icsię-:y te- wskiego. 
mu. Egzekucja nastąpiła przez rozsjrze~ oddzi,,!1ów partyzanckich. W \yi~zienill Prawda. jaki lel p'lekny! wonny bukiet 
lanie w środę rano.' C3al'abanch-e1 przehy\va if'~l('ze J l o:,;óh, n<lzwisk prawdzi ,;t€ "zasłużonych'? Takież 

Naz\\iska r07,strze Jiłn~'ch Są Il'i(>,zna-' t'kazaJlych na kare śmierci. to barwne i urozmaiCOne kwiatki!... No - (1 

• reszta? R&szta - t0 nazwiska albo :::gola nJ-
OBWIESZCZE Ilr l ZAWIADOMIENIF komu n1e-,ane, C'1lb o też na 1 eiąc€ do ludzi. 

'hl 7.wi "lzku z ogłoszonym w dniu 2fi sierp Za)'~ąd Miej5ki w Lodzi _ \, "ydział Apro. którzy od dfl\"Ua przesiali parcć się piórem. 
niil r. b. obwieszrzenicm Pełnomocnikćl Rzą- wizacji i Handlu -- zawiac1ami", że 7 r1nienl Literatuta. ani publicystyka polska dopra 
oowego do Spraw Podatku 'Gruntowe!lo na m. 1 wrześni" hl'. wyłączone 7,os~ały z nJCjsluei wdy nic n'ie shaca. jeśli p.p. Goetel Hemer 
Łódź - Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział sieci rozdzielcze] wsz sthie skJery Spółdzielni itp. nie będa Ich zastloć plodam! swego duo 
Podatkowy podaje do wiadomości płatników Zarobkowej InwAlidów vVojennvch miC'szczace coa. Wszystko, co żywe, twórc7.e. patriotycz-
podatku gruntowego, zalegających w spłacie się: ne i - rozumne spośród pisarzy star~qo i mlo 
tego podatku za r~k 1945 i 1946. że z uwagi f) n!. Wysoka 29, C·.E·gO pokOlenia przebywa i pracuje w kraju. 
na ostatec?ny lerolin wpłacania tych zaległo· 2)" Nawrot 2. odg rodZIWSZy siEI kategorycznle nd em!gra-
śri do dnia l września r. b., - w niedzielę, 3)" Zamenhoffa 6. cyjnych głupsIw t fantasmagoryj. A nawet 
dnta 31 sierpnia r. h. -- C'zynne hędą 2 ka· 4)" -'1-go Sierpnia 20 sporo spośród tych piROtZY, którzy jeszcz€ 
~y miejskie, ił mianowicie: 5) " Naruto,,:icza 12, do Polski nie powrócili. , inaczej niż wymie' 

I) Główna Kasa Miejska, ul. Roosevella 6)" All-d90 ~lstSOPt ada 3~, Inleni panowie pojmujq swe obowlązkr, czego 
r. 15, 7) " n rzeJa ruga v. . d '. I . ł h'" d. 

2) Kasa 'Vvdzidłu PocłatklJwego, Al. T. Ko \"'VL.cj wymienionE' sklepy z dmem 1 wrze dowo em, Ze? ape u ,.me:!: omnyc me po 
śduszki Nr I. Ślllc!. bl. ni'? bl~dą przeprowadzał) rejestracji [JI S >:l 11. . .... " 

Kasy le r:~nne będą w godzinach od 8 karl Żywl105ClO' .... ych. o Iych .. ml>złpmnych I "m"'przGledna-
do 13. l1~lch" powiedzie c mozna Iylkc jedno' .. K'Jgo 
1 . ,l.. d .. ~ Łód;: , dnla 2.9 SIerpnia 1947 r. hó .. h b' ~ I db~ er 
~CuL, nta ~8 'slerpnld 194/ c .- gO'VI€ C c.q ~Clu le. smu roz'jm ('I Jer' 

ZARZ_-\D h1I.USKl v r ŁODZI I ZARZAD I IlE..JSKI \\ ŁODZI jer'. E.D 
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Znaczne ograniCZeli'lia. stopy zycio'-Vef 
Newgól pCll1uje przskonanie, że pomimo 'I jeśli chodzi o jaja, przed w:)jnq bowiem prze Wpro~t przeciwn!e, W. Brytanii grozi obecnie i' 

\Wiatowego. kJvzj':,u żY' 'nościowGgo, WYŻY'1 cie'cny An9lik zjada! tygodnIowo przynaj· powa;::nó redukcj'a tmportu żywnoścI, ponie·: 
wlenie w ]l. p. Cl1ii utrzymuje się nadal na po· mntej 8 jaj, a obecnie nIe woino mu zjeść wa~ reszta pożyczki ame:yl'Wlskiej zostanie 1 

%iomie pravv1o;! przedwojennym. Vlvnika to z ' więcej niż l jajko ... m'esięczn;e. w USA zamrożona i nie bądzie poprostu za ' 
opublikowaI~::go niedawno oświadczenia I dlatego W!ękS20ŚĆ Angltków chąiałaby, co kupować. I W'd k . b I 
MInist"'rshva W,"'ywienio, że normy kartko· aby racjonowcooie żywności zostało wreszcie Pel'spek~ywy wyżywienIa w Anglii nIe; l o o?ó~ny ~cla!lska. w .Chwili. ~ ecn.e. 
we zClpewnhia wyzy-, ,jenie 1.600 ka'orii, a zniesione i 'I"ówczas móglby każdy kupować przedstawiajq sIę więc zbyt różQWO i zapew· I Z tych ruIn. l gruzow po nrerrveckleJ mewol!
na punkty i w wolnej sprzedaż" otrzymuje ty e żywno il ci ile potrzebuje r je:ić to. co ne o'.:lecne normy żywnościowe bp.dą muzia·

1

1 WZ/1i:?sie się nowe, wspaniałe, tętniące ruchem 
si'" -docl.atkcwo 1.300 kalorii, tq zni'il 'v!c.c ch<::c a. n;9 to, co mu d::!jq. ly być w najbllższej przyszio śc! 7.redukc· i życ iem miasto, już na wieki związane ze 
wY!I<:'siloby wyż wienie przeciętnego Angll· Na to bdn<lk byn::!jmuiej się nie zanosi. wane. - swą pradawną Macicrzą - Polska 
ka ?9CO kalori! dzien:l~e. ------------...... ------...... """'"-----~----- -:.~ 

wysiłki ku. Y.1~spó!n:_m celom Wspólne • Jlj1r:rlicy i"'dnak narzekajq, że iodzą obee:' 
nia h<,z por6wl1rmia gorz",j. niż przed "Tojnq 

--------------~------------~ I . e j'ldzeno<> o::'PCI'<, jest '11alo urozmaicone. .. 

~~:.;~,:!~,~,d~a~!:;~" t"~~"~~~: i:,;~~~; IJak realizowane są uchwały woj. nmady aktywów PPR i PPS 
InndYlski .. Tribune" pn:epro\"aclzil OS!("., tr.re . t ift.I.... - Ir.ł' I: 

tni" j'lorAwnanie mInimajnych nnrm pm:d· NtlOz.nowa z tow. OiflJ. IwajiUlerelJl I iJ qpgc; 1}e~n 
wojr,rl'lnm;h 7. obecnymi no~ma.mi prz'~dzial?- ~stniej€ de·kumem!. który pod ręKa powi-! R.JzmCil'/iamy więc w gronie uszczuplonym: dzieu 9 wrześnIa. Tak się prze:istavra 1i~1I 
wymi Z pnd",ne·::", 'O",;;'::; "': ~nla wymka, ze il~en mieć 1-:a':(1', aki'!,,,'i.ta PPR t PPS . j nIe' ~ow Najder, tow. W·1Pyc.h (sekretarz PPR) lendur~yk Widzewa. 
-F""cielne spożycie mlesa i b~konć'·,·. \:I.ó·" I fylko pod reka. 'cfle 'IN głowie i w sercu. Tym i na5Z kore5pondent. 
przed w,cljna wyl1os110 4 i 3 1

<1 funta, tn les l j wC'~r,."m dOKum:mtam są uchwaiy ~;\!piewC'dz Podstawą wywiaciu j9S! dokument,' o któ. 
prawie 2 kg tygodniowo , spad'o "rawie do I iih'i ~Cirad" ak!v.,.,ów PPR i PPS w Lodzi rYJ? mówil\śmy na peczC!tku. W poważnym 

J • b' b ,.... 2 5 lun'a l. • po.owy. wynosl OWlem o e_nIe, : ' Uchwały sa po to, aby je realizlw'a6 Do )~a str{)j u odczytujemy rezolJlcję punkt po 
to jest nteco wiecej nH I kg. Autor dodaJI!. I oD"wi k'" , ' l ! k 1 d' 
że miezn abpcne jest prze",,~żnie lic'leq·:J ga I , "~ qz ·~w p!slm'l .. ~:lrly)~ego na ely. po n· PUll'C e , przyozym towarzysze po sumowu)q 

tu k
• t '1 n' ~(l'daJ'e sie do )'0- i IOrmowame czyt~· ';I',', pomformowallle mas osiugnięcia. podkreś!ajq braki, ustalają dal 

n . I) l C7.ElS o wago e le ".' .. . , . " . sze 
dzsnh. Spoży;ie mleka spadł," r6wn'cż o I praculacych. ~ak rsal.zowa~e. są' wiOpol:1e wytyczne pracy. D łużej zatrzymujemy 

l 
._.... I~ela"'y -mnkj'· wytyczne, wopoln"! postanoWlema do:yczqcc :się nad punkIem trzecim: 

po owę, Spo-ZyCle )amu J ma '" ~ /". o· _.. • • • ł "., • r 
I t '1"0 d 120 a"am 'herbaty ze . pwvr nc.),zywotl11ęj szycl\ dla klasy robotn,· I ,,' y,tonanie platlu produkcj, <t W 

SZYO S ~ Z ~J ~r o ~ ".. .', czci, dla narad \. -zczególności u nas _ ','yl'ona 11 "e planu 
120 do 90 qram I sera ze 150 do 60 gr8m ty·. • 
godniowo. - Wędró\',:kę po dzielnicach parl' jnvch roz ",. pn:emyli e wlókiennlczł-n1 . lesl podsła-

pocz,! .amy od Widzewa. Dzielnica Widzew: wą dla dalszego WillO stu dobrob:r1u mru; 
RÓ\Ntlież niekorzystnie wypadcr pOl6wna- Il'q amb:cie prz~Jdowallia w jednolitym fron- pracujących i umocnienia nie:!:awIslości 

n!~, jeśll chodzi Q t~l)szcze. Prze~ wnjnq prze de. Pamiętamy przecież, że na ostatnIm naszego pailstwa. Dl'3lego obie parlle rb-
cT~tily konsument Jadal t rgooTIlOwo: l fu~t wspólnym posiedzeniu komitetów dzielnico· bo!nic7.e postanawiaJą zwolać n.atych-
masła. i 0,?5 funta m~rgaryny~. co la~z~:: ,.wych mówił o tym tow. Najder, przewodni- mtast wspćlne narady w za!d=dach pra-
",:ynosl ?kOJo 30? gramow, a dzJS zado I'1o:;c I czr:cy 1;Clm!tetu dzIelnicowego PPS. cy. celem przezwyciężenia h'udnor.c:i' sto-
EH'" mU!'1 pr;;ydzlalem kartkowvm 180 ~r "-

1 

Na pocz(T'ku na~zej wczoru}szej rozmowy iOicych na drodze real!:lOw.o:nia planu". 
gorln' ;)',vo . S'oni lly zu ''"[wał on przecIetnie t N'd ". -- . : . . _ .". . o~. Cl) er w ~t\wa Jasne oblekcl'~ - me Wspol!na narada aktywu dz!dn!cy Wld.!e:w 

. t tygadmow o, a d~JŚ mus! mu wystar- Wje, CZY sam me>że reprczp.ntować • i I' I,. ",','. db l ",,' 1 i . k 27 b ,) 
cz"ć 7,al"'dw7e 30 gr i to orzewa~n!p. s'ar~j.' _ k -.. ." oz e mcę I J l" :.ę o ~ a, Ul: ua e. ).~ m .. m.a.o 
. ..' '.' •. ł se retcr,.em komitetu Jest tow. Sobczyk J m: ~ 'sc:~ posJedz311Hl kc.ms). y:n:.2um:eW:I'v, 

ZI'" lc7I:11e) sJ0I11n". lcloro czesto wogole me 10 t d" _. . . . l' . . . .' '. ~ n o, zvflga ",e"j)ol z tow. No)derem Cle· l.Z'.l), cd 3 vnZ<lsn;a rozpoczY,la 'ą ;16 wSpÓ: 
nado:tl<" SI!': do SpOy,ycla. z'ar od ~ ci 'I .• .'- " . . . . . . l pOW.8 z,a no:'cl za pracę partYJnq. NJe na ~ebran!a kol fabrycznycn, u na,;:l"pl1te 

Na lgolZ('j chyba wypada porownume, ! stety tow. Sobczyk ma WClżne posiedzenie. I kcnlerencja aktywu przewidz;cmC1 jest na' 
== , ._,. . -'~ ... ,,._ ...... _ ..... -:::-~ ...... ,,,.,._ ..... ..;..,"""'_.,....~-:,~~""""""'" ...... """""u""_'" .. .., .. """'..." ...... .:,.""'"'''''"'..;,,~_ .... ___ ,;_.~_ 

Cenna jest każ ch-vvi a 

(tracą~: C~ p an r dukcji 
Tnlih~~Hitł Pan~t\y[!·wych Zakładów Przemv~łu 

B tt" ('1'-1 Ą f'}l 
aW~ll ~Haru~g@ w ,,-:; udz~e r" abianh:f< e.1 

przedstawia, że np. w pnędzclllli ludz.e wy· j 

chodzą z robo ty jui: na :la mm. pl'zed aocizillD 
I cl~h2siqlq. Już o godzinie S·eJ zdarza ~sję, że' 

I 

ktl~a .,dzY!J.rów" w)'koń"'zaJni przestaj8 prJ:o.! 
WilC (Wvkollczalnw cZyll~a jest zasadniczo do! 

Jes'!'cze nie ma 2-e;, - ·ob. Pabisiakowa Pe/ro· godz. g·tej). SpJ':iwiedEwie trzeGa przyznać, że: 
Ileja, /njcr/{a, prządld: ob. ob. Kwialosińs/w, ~o wczesne~o 0;mS7cza,.n. ia . pracy wieczorem i . 
Stachu rska. Szewczyk, Pęczlwwska, pomaga· "k!.:J.llla ludzJ zla komun! '<KJa. Do Tuszyna np.! 

- "Rccdzimy p rzede wszystkim nad wy
konaniem planu, nas' towarzysze partyjnI I 

PPF. i PPS muszą w tej wielkiej p'lacy przo. 
dować - stwierdza tow. Wypych. A tow. Naj 
der szczegć i'?wo opow'ada co w tej sprawie 
j uż zostało dokonane: we wszystkich odd.zta 
!cch "Wimy" zostały powalane "szóstki" -
trze ch towarzyszy z PPS ! trzech towarzyszy 
z ~PB; .,sz9stk i" te obok pracy partyjnej, 
dbają pcduiozsienie dyscypliny pracy CZłOD 
l,ów obu partii. 

W W:m!e w przędzalni egipskiej powsta
ly już pierwsze brygady wspólzawodniczące 
z sobe;, szczególnie w dziedzinie wydajno
'si pracy, dyscypliny pracy i oszczędno:3ci, 

Takie brygady powinny powstać we wsz.ys
tkich oddzialach "Wfmy" o także w innycl1 
fabrykach - z przekonaniem mówi toW. 
Naj der. Musimy przecież w tEJJllpie nadrobił 
braki okresu minionego . 

Tow. Wypych uzupełnia wywody swego 
przedmówcy, podnosząc sprawę przechodz9-
nla na większą ilość stron w przędzalni. 
Jest to jedno z najważniejszych zadań w wal 
ce o plan. Robotnicy to rozumiejq, przy tym, 
lm kto wydajniej pracuje tym lepiej zarab:a 
reS" to najplostna droga do podniesienie' 
zarGbków robotniczych. 

Tow Najder porusza również ważnq sl'l!a 
wę m10dzioiy - młodzież nie może pozos~a
wać w tyle w wykonaniu planu. I w tym kte 
runku trzeba oddziaływać na TUR i ZWM 

Gdy przechodzimy do zagadnienia wa'ki 
ze spekulacjq - okazuje się, że zaniedbqno 
akcję kontrolną. Obydwa komitety partyjne 
skierowały towarzyszy do Komtsji komitetów 
antydrożyźnianych. Ale jak ci towarzysze pra 
cują? Dziel.pice niezbyt dokładnie sprawdza 
ją Ich działalność. MIejmy nadzieję, że te 
niecl " ~:'qgniecia zostaną. naprawione. 

PU~lkt siódmy rezolucji, mówiący o walce 
obu partit z elementami WRN, PSL t WIN 
rozbijającymi jednojć robotniczq wywoJuje 
d lu.: sze nieco rc.zważan!a. 

CZ/'-'I: ob. Nalina Jurga i inne, gotowe ipi są OSl<1tm tram:vaJ odch'Jc!z! o ~odz. 9-tej, a wie· i I' 
do rozpoczęcia pracy. lu robolDl~OW. m:eszka wł~~llle w Tuszyn' e. i 

Czy Jedna .. mc mozna bylo zawczasu o tyln! - ReakclonHci maskujq się dobrze _ 
Ję~t wiadome, że nie brak trudr10~Cl przy p~m vśleć i ur:.glllować spra.,~ę. z d~rek.CJą! l mów1 tow. Najcer, trzeba wzmóc czuhcść 

. .., ~ tr"mw'lJo\""? Nte mozna rO\'~'ez cał"'J WIJI''! . , d i . w vkonywiimu planu produkCJI. Panstwowe L·a " ,., .. " , .. , -. . I ! i obr.ze odróź!' .. a.ć ludzi nieświadomych od 
.. .. d d k . , "W"I"C na komulllkaCJę. Trzeba otW"lrCle be~ I k dl h 

kłady w Rudzle mają trudnosc o at ową l I obsłonek stwierdzić 'akt że o o I d;' ., :." i sz o n,vyc, sWICldomych WRN-owsktch i 
"d ., l' t " sp r li z. Ole I I PSL l" h b" kt· h d OIeprze"':-t ?:!an ą: w slerpOlu zepsu a Slę ur- zdaje sobie jeszcze sprawy z tego, że należy""."".,,,.,,,:.,, .... ,,,.... 'OWS,{!:; , T{)~ J)aczy. oryc trz~ba z g-

bIDO., klara doslarczała pr~clu dla maszY,n. Pra uczciwie pIZ[!praCowoć pelnych 8 goc/zin, że i I maskować. MÓ'1l1my o tym cz~onkom na!!zej 
cUJ_) . lam tel''':z J~o poludnlU t w no~y, Lzn. w unirru ('h:tmiaji'c wcześ.niej maszyny, nie tyUw I partłi. <?czyszczamy nasze szeregi partyj-!e. 
~odz!Dach, v kt?rych Elektrowllla Ł.odzka , llD' krz"wd7imy samvch sieb12, lecz sprawiamy I I I zgodnie z umową- powiadamiamy towarzv 
ze lm clostarc7yc prąd~. I w tych J~dnak go· zawód t ysiącolTl rodakó,." którzy na naszą ! szy z PPR o ka~oym fakcie usulliElcia z porIIi, 
dZllluch, maJą . tysiąc l sto kłopot.ow. c.JI:az tkaninę niecierpliwie c ekają. Koła fabryczne Pabisiak Pe/rone. Już millC(ło 15 DlillUl,1 Ż~bYppCsZło~riek .nfe zas!t;~ujący na legitYInC'I-
tn trzeb: !akąs maszyn~ zatrzymac, to znaw obu bratnich partii robotniczych mają w ~ym la. leciwie wybiła 2.ga po 2.ej _ są maszy- Clę • me mog! vlk~osc się w szeregi PPR 
u rurhaJlllac - zalezllle od tego, rzy (lrąclu wypadku wielkie zadanie do spełnienia i wIeI już puszcza w ruch ny, które czekają leo To ',.'! Wypych wirąca: A czy zauważyJI-
jest mniej, czv więcej. Naturalnie, że .w tych fIde oole działania. \-\T. maszynę. szeze na swe przqdki. źcie :OW. Najder, że gdy zacieśnia się nasza 
warunk~h wykonanie planu, ~ ~lldJly on~h ~~--,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- wspólproca - reak' - po ~brykach n~ 
do zgryzienia. Radza nad tynl dyrekcja, :-ie· . ośmiela się p:Jdnfeść głowy? 
rowniey i ma;strpwie, 9"łowi się Rada 'Za!.;:!a· :..: T J 
dowa i obie bralnie partie robotnicze, a taKle. ~ - a <, to prawda - m6wi tow. Najder 
co więcej świadomi robotnicy bezpartyjni. Co - Ale istnIeje szeptann propaganda. I tej szel' 
wvmyślą mądrego - przekonam'.' się o tym I tanei pr?~agc(?,dzje. trzeba przeciwstawić 
niebawem. Warto przy sposobnosci zwróc:ć nasz,,!, g 'osnq I UCZCjwq propagandę prawdy. 
llwdgę , że turbina nieczynna jest dopiero dru· a la I ł Długo jeszcze ro~mGwial!;';my o różnych 

~dl~f,dj;~~'a:l~~ż ~~O~~~~i:i~eSi~~~~ ;Y~~~~~ ·18 era CIIC m", ~Ie ~s·· ~ ~p~~:~;hz!!~Z;;!:~~e~i~ksc~~ss;~o~:~;~~l'c~ 
Cl! :lp., J tóry był tu jakoś miesiącom najsll'zę II'~ ~ al t h 
śllw57.ym, osiagnięto na przędzalni 95,4 pr'J- yc spraw poruszyć w ramaoh jednego 
('ent pbno" il"Pj produkcji, W lipcu _ tylko Obywatelu Redaktorze! I dałam wiqcej niż wydałabym w sklepie pry· artykulu. 
91, .\ proce l, a Jak wyp nie obllczenie za Od kilku dni zaró'h-no w sklepach, jak i na I watnym Masłn bowiem kosltowalo 125 zł. Wrożenla p':1 lej rozmowie? Wydaje mi 
nu'!si'"c slerpteli - nie tr dno się domyśleć. lynkach da"" a" b k l J' I' . 'śl dl d się Ż'" towarzYG"e mcjq wicie do]:lrej woli '. . ' . Je. SI" zau.w zyc. r.a· mas a. eze l SCl e we ug ceny urz~ owej, ale serek ko-
Tk"llma wykona/a w lipcu plan t Y iI' o w 85 1 d przy przozwyctę;'oniu trudno!lci. że może 

gZIe nlegdzle ono SIę pOJaWIa, sprzeda',vane sztował 48 zł Poza tym, że wcale nie był on procentach. PrawdJ., z powndu braków t8ch· i mniej m6wią o jedrYJści dzbbnia u więcej 
nicznych nie uruchomiono przewidz\any~h jest po tak wygórowanych cenach, że nie każ· mi potrzebny okazał się bardzo niesmdczny. robią. A to jest zjaw:sko pozytywne 
50·ciu lJowyrh kroSien, fakt pozostaje jednak dy może je kupić. Chciałabym zapytać tą drogą, czy PSS wy-
faktem: brak.ujf' kilku Iysięcy motrów t. ku:1Jn, Dl l . I •. l' atego z prawl ZJwą rac OSClą lczni konsu- claje tego rodzaju zarządzenia czy tez kierow 
na które kraj l iczył. 

menci dowiedzieli się, że sklepy spółdzielcze nik sklepu samowolnie. na własną rękę, ob· 
Móglby kto ponlyśleć: a może była omyl· 

ka w rachunk.u? może plan produkcji zo,tał sprzedają mdsło po cenach wyznaczcnych w ciąża cudze kieszenie? 
źle ułożony? cenniku. Ja , jakc jedna z nich udałam siG do Tak czy inaczej, coś tutaj nie jest w po-

\-V"starc'';v przeją si~ po oddzialach i po- naJ bliżej położonego od mego mieszkania skle. rządku . Bo chyba nie poto kupuje się w spół-
mówi e' z ludl.rui, by dOJ'sl: clo wniosku, że o· PSS J p' k 1 22 '1 l d . I . pu -u u. lf)l.r· ows ., a 3. J ' as o wpraw- Zje m , aby wyrzucać ciGżko zarobiony grosz 
myłki ni8 b'·fo. Towcxt}'sze ,~lwicl' clzają , żc 
gdyb~; kct;:dy robotnik prcl.col"ał pełnych 8 dzie bylo, ale do ćwierć kilo1vej paczJ...i lrzeba ua 1cuonu niepotrzebnego towaru. 
god:>:.U!, plan w~talby II ~'kolliUly w stu PlO' było dokupić serek, inaczej masła nie sprzeda Wanda Jankowska 
cen tach. \V rLEczvwi5(ości sprdwa tak się wano. Nolens volens kuciłam W sumie WV" ul. Radwańska 

t. T. 

PANSTWOWE ZAKŁADY 
PRZEMYSLU DZIE'.ViA:?SK!EGO Nr 

(dawn. PIkhal) 
lODt, KRZEMIENIE<:KIEGO 2 

:-;:łl.rudniq; 

wykwalifil,oW.1l1c szwaczki, kroJ
czynie i , nu i·;t ra na maszyny 
OSllOWO "C (l(ctt(rn~~llh!e). 

Zgloszema osobi::.te do WydZiału Perso-
nalnego. . 
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AH!entvna Afryka ~ rzekome "ziem e obiecane" dla b. żołnierzy a slIIutna rzeczywIstość 

WE' \~llO'lE:(h znaj·duje S.ię jP'7C?P kilki) r'-l ,.,Potrzehd.n~m kiJkul"lil~ln l('r:h~ikÓW i po- , nil. ąIUI', .t" lUiqranlów po~ian,ł wizy ~rw'ntyń- PŁYWA.JĄCE OBS[R''''ATOlUA 
"o·u)w filcl bvlvrh fo ln '!"pv drnqlcqo kor,) I- 7~ II m tanh'l 511'1 robnr?C'1 osw'arlr:zvl (llo sklE'. Dli! lIZ skd111a I,d';IPI wIzy II:znba ho- LOGtCZN!" 

METEOIł 

~t1 i l(llka nld ho; 'I' .. ,DP" \'\Ibrpw propaq.",n- 1 IH'1.. Misji. ',1 7ilpv litnie pe "npqo );o lni p"Zl, 'ń'iem n,j"c' paszporl, ił flokumPIJI" leuo wi'lk- Brvtvjskip ministprstwo spri!w wnjskowvc~ 
cizie dlldersow~\"rj rflrn? więcrl lci '-' m"hiJ:Il1 I ro sin ie- -le, z 1\,1111. kl(Il'\rh w Pretorii 0"- s?:ośc· 7.oJnipr7" nip po<:iad~. 'lip. " pom,10d la przpkazrllo 1.1 okrętów w(, jPllnyrh .lu7.bie m.e

"·d·nych ż0lniN.zv I. liC hodźców 7qla~lA ',ir; /l'l I r·l.l~'ij . - tpn ~a:n r?\01:ek "\1isji od.rzeld: "A 7.i1dnp interwencje. Buenos Airps się nip śp;,,- t.>oroJofJiczncj, którp wysłilno po llprzp plnJjTl 
po'~rol clo kralu. 'Iii' pOmd(Jfllil szyk"IlV i qlo ("oz 11 IS 1<1 Ob,\)0(171. Nleth 'l~ o W1\S klnj)o - szy. wyremontowaniu i dostosowaniu no nowy<,1[ 
&"!1e, a P0l))llo:l·1 rznco ohinlnic'c> qen. Annersl 'I ,7." Al cI"r •. '\Ij" chc"rir 'wriICiJc- do wn'ch \V"dluq ohlirH~ń plilców"k rmiqr~r'\'illv, h, warunków, rlo różny,h punktów na półno,nYTTI 
Co. . '. . elOln".':", lo I11I1~iciC' r/P~;IĆ: llil orlpnw ie dnle dr.- kierujnrych 7. remieniil "Londvn,,", calCl akcj'l AtlantYKU Okręly tp hędą. slale ~Tzc>hywaĆ' nll 

Sq Jedn"k IlIdzie, klór7v IJlr \VI zwnll], ~'e q.z.lE'. wyjcl7dów, qriyb wszyscy 7.~If'jr Irow,~i morzu cp.lem,obsprwowan1a prąd?w powlplr7-
lesz,,·u) 7. pr-;t sil '1aCVp)PI nropi1~I"l1rh. Je"t i' I, I 'ir d7.h~I1E;[ln, 7P po lilkilll 05wiuclczpnill 'nieli ntr7VlllilĆ" Wi7V argenlylisklC', ';D l OWiJ mu' nych ; \\"latrow. Cz!pry r.az y w CIągli rlobv Pil 
"orel? mnle 'l, ·~ Ie, niesletv - Sil I ie t'l II" J ilkuIlA<:IUl·,·oIJOV'ił. Clrll.n' 11i1l)'cJ,m,'osl lld"'la I.' ł I . . . .' k'lk .J I .... T· dawac będa one kOJTIul1lkal y. 1l.1eleorolo CJ lr'6\De , '. . , " I ' ". (, (" u o Sl.~ a ,y Się ClilgPąC przez '1 il ] . • ,,1 qr{.o_ . . "d ' . 
d JarZel lJi~ ChCd sohie oni z.dill· sprilwy ~ 1('- l c:'~ rln Pnlskioj Ml~i' ROll .Iriilcvjnej i 7.drrip- 'r' II h '1:' " l .1 •• k . . ' J J..,: drol")ą ~ad,ową do cpntra iI , ~~ora ;Omili lIW 91e 

. h . _ . . ,.11' ( i1 ".C nr zeo. w .. Iec n d,:, l ," wsue" ,CI '1,,- Ann. 111, skąd W ,lil.ls7.ym Cląq U w tpn saJTI 
qe, cn I" c7.pk'! nil ohrzi'lnic... strnwala Się nd rowrot do klaJl!. ~(70)l v- 'nclrl"so)wcClw - 110s zareJcslro\\""n"rh IV IdZ 'b" d l d l ' . I " , 

. . .":'\ " '-' . . sposo na ćl'l'anp Ję ą na Cd y sWla. I",a 10 
,.R .. r" \\1 ARGP'.JTYNJE i AflRVCF. Clenil' lI~rod nI1l111;::nlU'1\TIl połęqute ~.r. Dz;s t.opniele Cora? "iQCf'j e7(>1<r1 jll"i niC' llil 11'111 - ogromne 7naczpnip 7arównn rflfl komunikacji 

, I n7leq~ ją Si7., 111 'l. ,q~')sv . w 0, hOlach "Dr : :'~~-, sporll rio A rgen tyny, ale /la I rflnsporlv c,'o okręt~wpj ja.k i dld samolot owe j, . i'łlhowiem 
Abv pmv,tl'.\ m", ludzi or! P"II rnhl ,.) 'I rlr", nns 0,,1111,,1. IC' ",nino. ledllill.. -10,\ OJczy7.l1y. przewlrh wanlP pogo'ly oparte becIzIP ni'l filk. 

ba 1'1 ki' k I I . ' ·1 I' I I I' C' . I . ,'11.r e r'OT"'i1 IH'lr,~" "iI' d,,:, '-1' '\C1 \\VP"Wl d( '!( 71\'1 ~l USJ1n. ,r"ZI Vj,,-"'m ,.... II'. 'i! "'8 s~ 7erjl"'olr)1'1 7P \\"-'r- tvcznydl dc1n 'ch 7.aobserwQwa:1vch na dnIe-
'1"1"""'1"1" z .. ·; .. " (I' I '·· - h k . . .. ... ~), ,OlZY WI C1 1,·c ( ,.. . , ,-" .. ,., ",(,,3.,'='-'" j. a~I ... " torz\ r,1f~ I kurii 7" strony ,,\I·1i10Z anrlclsow~klCh . "Ile .. b" 1 " . I' kIch oc1'!an'l~h. 
''' :'OCI( dn k' 'IU) I fa l l - I ,. ..' lIaft Się z o 010W ernlgr~cVJ11\Cl .. ".clr"rlj"-I .. . - . ~ . n A5 ). ('7n\' 1 . wfl"L1sl IC'rlrl' malI,nn.I""';' I, Inr' f\.Io,no w' 1"117.11 _'" 0-. .. '. . PIerws., za ekip" okrc;t.ow meteoróloQlcznych 
kI 31Tl~lw. 0:1IC(''' '10 ludziom" -' I ._. .. .. Wl(' rzekal4 011' 1"1 P"·~I;,ę kldJ"""l. Zrozul ~11. .. -...., . ' ze "\ loC fi w<;~ '- Je r07qon'cZeI11C, 7~Inll 7'1 Jnur;.;nll II'tn5 'I,-h . . -. . . . . . . ' OPllS?CZA l<Ira w Iym ty~odnlll Wielką Brvta -
l.n d n , kru lO\-\" pnrlZ'1 -nl.;1Iknwveb, Żp r!m;t'lPil wir:ziel\ luh \\' 'ilrrerar'h TT Korpu~l1. Im;, qdzle Ich InJeJ5CC. ClP5Zą Sl<; oSI~~llll"",a- ni~ iesl dopipl"o zaczalkiem międzynarodowej 
t11l1 Zi' ml.C;. pI,arr;,. rllbb ... \N r d!t1fj slnll' i 'l- mi kra iii i wierzą, że flr7)dadzii się Ojr·z\'.tn > f10ly mcteoroJorlicznej która będZie roz&ian~ 
dersoll'sk'ch oflcerow na Itchnrlźro', .1 ł I ..' . . . . : ( , .. " r7 " vii OCZr:KI\"'A IlU i'! '.\'IZY i h'lde1 prac,w'ac' \\Ira" 7 CF1lvm t1lJ.fnrlelll ')'1

' 
na WSZVS1.klC'l, oceanilch. 1\ 7.i\damem lei b _ 

11 otwall,ml rckanll Cnł\, ,v'lal r uflz'e . . .. . . . 
dalI " . Z l . . ....". BpwadóriniC' prz.rccisl<l\\llil się taK7." SIl'n- ugrunlnw.lnielll jej wielkn.i.ci. dZlp pr7yC'l vnl(~11 Ie ~lę rl,~ 7WIp.J,.szenlćl bezple-
pr" w~'zi'ń~S~~1 ~r. ci (ez~rllo!1iowanl, po 'In~ "';)' .. 1 <\ I Z I ci' . J" 7. L,.'rI1'" 'ci f'zeó,stwa żeqJu~1 rn()l"skie1 i powiei.rzne;. 

':' \ 1 ''\1",1 omosc,J o zyclU w kra III, n ",:"a_~?r:rj' (O· ,q"n"';II\1. ae.wlP 111(' -'Z - - . 

klo"\'!11 ballkl"llci sallacvjhi opowiadali im ~ j- --~- -'. - _. -~ .. , .... "- • 

bdldziej makabl'\' czne historie - postanow ili RłPw,'''' tTForahh,,- '11.146,,1; zS,...fn 
meklórzy '.1'1 C'minrownĆ. ---~~~~..". ...... ___ ~ 

T V mCZilSPll1 9 PD . Anders i .ie~(1 przyjilrii"ln, U 
~aopdtrzvws:z.v się przezornie w wiC!\..:sze '1('1- I ~ 
SCI ,.kao?lanó\\·' odjechilli do Anqlii. Oll/In'i- lis I o y lo 

, • CI 
l'llell pr'lC7. nich Illdzie nie zostali "'dna\..: '1"- . 

I . ,.. )f' 'Uroczv. siosri flOO-le~a 'Vloskwy bęcla fi 'l- I Przedslni"1k le,lo, ro hpdzie VI r'dS p 111';1-1 ZJ.I' 'ICIlI "nI) ~.,I. (Irerowil? Idr7I,il,"" 
U::.3IdlJ !ladal. ()),.azdlo sif?lec!J1ć1k, l.e ż"rirn nowii: nie Ivl'-n przpgląd jf>j rozwojll w r;"qll czyslości w i,Ąoskwle pokdzane, sianowi miR-
krć\j (,i" chcc rrz\ jąć' "m;qr~ntÓw. V\") 1",( .,tuleci, al" również wspaniala., rewię dor'J i1 !..ul dzy InnVml wystawa w LeningradZie. p '."w:ę-1 
tego. p07('1sla!v Iylkn dwie inożliwosri: I\fl"- wszystl,.,ich luJ,.,w Zwiąd<ll Radzieckiego. eona 800-leciu Mnskwj". Na wyslaw:e, I,'ó,a 
'la I Argentyna. ' I Historycy; hrol ·.karze ustalili, że pir r ,,-, m'esei sil" w gmachu Puhlicznej Bihliolck' '11'. 

S7.'1 wzmianka o M.osKw;e ul;:"'lilla się w sla- Salt kowa-S!czpdnna, pok,1.7ano kronlkl-'I1l'.
rych kronikach rU5kich w dniu 4 kwiein'a l katy, w których jest mowa o Moskwie, pipnv 
llA? roku. Lerz powslilnie rzeczy'. iste Sll11~- sze drukowanI' książki, rzaclki.E' ,miniaturv, f'1-

qo OSiedla nlHI rzrJ."l Moskwą gubi Się w po- sllnkl, plany stareJ Moskwv. C.ykle ohrazow 
mroce dziejów. Wla~e-iwil jednak data lH'dn- i rysunków uk.azują swój roz"'ój st.iHoz'·11'l"i 
wy oSI"'Jdka W,HOWlle~l(1 - "remlu, ZaI CJI.01HC'- Mo,.kwv od czasów najddwnicjóZ ch poprzez 
go przez k.siecii1 susd>];k.iegq, .lerzC'go 1)0Jg,.,- panowanie Iwana Gro'inegn, I'iotrn W;.el~:e
ruk'cgo, wnkół I..t6rP9" rozwinęło ... il; miasl'l go ite!. ZgrolTIan70no hOfldC lw l malel"l,l!nw, 
I)1"Z'fp3.d'l n" d7if'n. 7 wrześni') 11117 rokn. A r ha rak lei "zująC'yC'h fo-kwr; v, ··'lp'!..l1 Xv Hl 
dni~ 7.IX. hr. WSn'ln;alyI11i nrorzvs'OŚCi'!!l11 I "XIX, r(1'lwój hilncllll i okr('~ pnw~tc1W'ln il 

stolir'il ZWiil7kll lłarł7if'rki('go rozporznlP 9 <I) w tym mie.j;rie warstw\' pr7P111y:J'lWPgo pn-

OBIETNIC E BEZ POKRYCIA 

Na "l'jilzcl rio 4frvki zqłosilo się jll?' s\V~
go CZdSU n>;o ł,) nOO h. żołnierz". DZIała jelca 
"-e \Vłosze~ Misifl Po!lrrll1iowo-/lfr vki1[\' •. a 
dot.ąd Jednak z"rejestrowała zaledwic 1D0 o 
sob. ZiIJ"ejeslrowani nip mają jednill< jPS7' .~P 
pra" il tamieszkunia w Unii. Udddza 5ię ,)lIi 
do PretOrii i III przeprowlldzona hcd7i!' no~ I_ 
tl"c'!na ~elekt ją. "" 7adnym wypadkLI niC' i)rJ

d~ ,\ pu.zczC'ni rio Afryki inlf'ligenci i wIn'", \" 

t:z~ te".,icq pi§Zfł 
I("'rip 'i'H~gn i.lnienii!. Iptarialll. 

a w 
Znil(,zn~ PGęś{: tei wvsl"wy poświecona 

jf.'<t r07WO]n',,1 '1i~l<w\ 7'\ rza~Aw rzć<dó1'" 
radzieckich. Widzi!~\" ~1o't. we VI rzasie ··'f0l
ny domowpj, w okresie nrlburlowy, w lat·ich 
stalinow"kirh pięciolatek, w okresie osl'ltm€] 
wo jny. \ 'Vidzimy również wizję t!nskwy Jtl
I rzejszej. 

.Jak przygotowuje siC; sameJ Mo.kwu :i!l 
s"\Neg<l 800-h~(iil? 

P1'7('(1 kilku dniami W 105 dp ndb"ł ' st( 
.ehrania, pn~więconp lej sprawie. \'\1 czasl' 

I \ ch. zebr"ll ~e"'reI.Mze parl"Fjn ych orqaniuH:jl 
dYlektorzy poszrzególnyrh przpd5iębior,t 

skl'lrlclli spla" n"diinia z prz-"w'~",wali lucL.""lo
śri do ohchndu HUO-lrri". \,\/jelki enluzja.zm 
Inwarz\'szy I\"m przygotowan;om. Luduość 

nrdClljąril w Moskwie prz gatowuje sle da ob 
chodu 800-IN'ia pr7edp wS7"stkim WZmO/O:-lil 
w'·, da Inoś,;,! [!fil"" nil r?pcz pan~1 w" i <pa
łeczenslwa. 

''\Tiele oworów Imd" Mosk\~ I rZil 11 ookaz'l' -I-Cła roczn° 
, 

(:ZW~it~ ~n~- 'r 'dln ju:! ohpl!n l<irl?k'e driałeClI' rnhnl'lirzy"h. ("plp1l1 organizaC'i. hv[ 
Cmen'arz l\.'d(1".ki rozrósl sir: ; .tal sie rl,l- ~łiowj1ir sdl'nlAz prudukcji n;emipckiej, ha
sny Zmarli 7 głodu i zimni! czekali swe't ;';0- słem: "P. P." - fJJilrlt I powoli. Cały ok ~" 
le lk '. GrdiJdrz p cmenlarni nir.< moąl! nild~z"':' I~II i,"llia orDilPi7i1cji znaczony byt ah.cjunll 
Lrczb" wv~ip.dlo·lych. się~,t1a dziesiatek t )"5i",- ~I.fil j\..owvmi w rehl hamowi.'lnia produ:';cjl. 
c '. Zdawać SIG mogło, że nigdy nie będ7,e i'r~'o nr!1i1nil.JC',jnil niGzwvk.le trudna w wa
konca głodu. poniżenia i potworności teq')~v- ru,)kach, qrly pano I/al głód, apatia, rezvgnd-

. (" ji!, terror, I 7rnzumiali'l w warunkach ghetta 

lip zostanie ni wielkiej wystilwle, or9an,w

"wysiedl,In1il." 7aslał'1 lwInoM rłhpt\~ zclp'lorkn wanej w 7.wiązku 7. 800-lecipm. Moskiew~.;:~ 
1.0"\1 aną, rozbitą i l1ic7d",- dow~ną ch o ,~- przeds!ębiors\ Wil przemysłowe przygotow'll' 
lecznej rozgrywki. Lcwirnwd oroaniZJr]a an- I na jubiJeusz stolicy wicie .nowych gatunk:n 
I.yfaszy"towskd byla o~a lll'1t1inna . .led na p,j l produkcji. M.oskiewskie Fabryki I. tonio"'F 
bronią hyło. nawoływanip rI" ukr 'wanD "l~, szykują nowI' galunki pilpipro. ów, j"lk np. 
d:, me stawlaJ1ld Się nd punkty .7ho:I1C'. OS.dl- "Ognie Moskwy", ,,1oskwil" itd. Przemysł 
n1fc r~zpolzcjdzeJ1lP n karze s:11Jern dla k·.1<- szklarski prz.y~otowll je szereg wyrobó krv-
dego Zy~a: napotk.anpgo na ulicach ghetl,' 1'0 sztalowy ("\1 7." napisem .800~lene Moskwv", 

eta. \Vyslugu jącv ~ię Niemcom. ich pdch~i;":I- demol ijlizacj'l. "iI" 1110 to ruch rozrósl się i ob, i 
'le skrupulatnie czuwali nad urzeczywis'n'ie- mowal prawie wszystklĘ> fabryk.i, znajdujące 
nLsm niemieckieg('l planu wYl}iszczenii! ludllO- się na tereni" ghetla. 
;Cl. L" SIlE' życie, jakie im Niemcy Oh1l"0- A jednocześnie Kli~a Ghetlowa stworzyJa 
I,'ali, sprzedalI ~ip' mordercom narodów. Dli",- koncepCję "przetrwania za wszelką cenę", 
il:1 ich współpraCY rosła liczbfl ofiar, ;],1,1 ,ledynie lewicowa, anly,faszystowska orgd
Ilość wysiedlonye-h rln komór gazo''1yrh. Ni" Ilizacja prowadził" walkę różnymi metodami, 
Pl""Z}\.l!JSZC7.dli: zp wra'l.z likwidaCJe! qhet!d I na jakie pozwalaly warunki ghellowe. Wvłącz 
oni lakze zgilla - sial! Się bowiem DH'pn- ną bronią w walcc z wy oką produkcją byłv 
\r.;ebnl. strajki głodowe, które ohjęły wiele ty;'lJęcv 

Q * >1<. •• . /robotników. Najofidrniejsi i najlepsi ginęli 7 
Od 1.40 TC1ku na lereme łodzklego ghet1<l głodu lub w kon'ori'lch gazowych w pierwszych 

pracowdła podZIemna rHganizacja oporu, 'lOr' lalitch nkupacji. 
galllzowallfl pJ'ZPz przedwojennych lew;,- o .. ' Irh V\' tej sytuacji Sierple1i 1944 roku i akcj., 

·1·4 

30 wrzeSJ1Ia, pchnęln res?,.,kl ~n1\Jv rio ,til- . '. . 
wienid się. Lo s ich jest nam w"zy tkim w.uw. Zak.łady perfnmcry Ine sz~klllą nowp opal., -
Zginęli spaleni, zamrożeni, zamorzE'lli qlode'TI WćlDla rita SWDlch wyrohow. Ogrndn' cv mp
i chorobami - zginęli 7amordowani przez skiewsc\' również nip pozosto ją w tyle, przv
sippaczy hillerowsldch. Mala gar.tka, kló,.a ~otowująf' i zakłaclajdr na flOO-lerie nowe o
przeżyla p iekJn oh07ów hit'p.rowskich i w.,'l - grodv i sk.WE'ry. 
ciln do Pol,ki, w wiGkszości swej stanęlrl w 
~'lerE'gach orgć1.nizacji robntniczych i demokra
tyunych, h '1'1 alką 'l wrogiem ludzkości 
7 faszy?J1lem, pomsric męczeńsl"ł śmierć Iy
sięry niewi.nnie pomnrdo\l ill"lvrh ludzi. . 

M. ChCieillski 

hył\' Wię:z.ipń ()święrillua. 

'aj l\"!lc'nicj przClJor(Jszan1 
clzial nr"J'b~''' z DO nielllie.::kll. 

Pan mówi DO J1ie\l1ie(;ktl~) 
hl! Q'Iel! \,(')\\"flje,ż !lO niendcc'kll. 

POWIe-

- O\\'SUI111 Oli po\\'i 'l'cl<l . - \\ kazał 
11(\ lll;Iłc\!;o (irek:1. - że pa'łl Z;il1l ierZa 
.iechflc cif) .lunin,'. 

Tak je:;! -=- (}OPO\\ icrlzi'll Qll e!!. 
en lo pralI-Ja, że ta'ln sa I Icnjl.:~ '? 

"I (I,k. Prz~~naj'tnll:e i t;\'I< ";.,n·--:~ ' 111"1 

II i':\', Nikt nie chce iść n'll!1ród. ho j,\k 
twicrdzi:i .. Nicm-:y ,i·lIŻ \I' .Iilllillic. 

~kąd te l\' i ",cI'Gl11oŚl.:j ? 
~"mi \lic ,1'ieUz<1. MinI i". że ,1.,1\ 

Również świal nauki przeclsl.a 'i swój do
robek 'li! nrqc1nizowanej 'vyslawie. Akddemla 

auJ..: ZSSR przygolowu je mi'lleriały, które 
przedstaw ią rozwÓI nduki radzieckiej. Orga
nizowany jrst rńwni"ż sppcjalny dział, rJo
święcony prae-om llauknwyrn o hislorii Mo-
skwy. B. BrUI!lC'Z 

.i"', c y'clh ż{) ł II i (']' t.v j \I" \ 'S Z 1 i fi R d ro'";{ ;', 
prnwauzą,:ą ,clo .1anjny, DrnQ;H b,la J)J

sta. 
Q, . 11 tll,z '-"\1>;7.":&:1 1. i.P <;lplltk,t .ia I Ide: 

auto. na\\-et \\. \\y-pa·cl'kll, {) de .Jan;na 
zaleta .ieRt 111" II.: Z jem-:c1\\. Ale i",tcln'cl 
1ll3'iZY'"y nie było \\ iclać, Ni(' hyło ,d
dać rń\\"nież ani if1!'lliern·· rll1 .l1Ilil(\' '. 
Quell zacz\'l1<1ł wi 'r7.~·C że ielllC\' i ... lo 
tnje sa ,i lIIi.' II' .1aąl;lIie. 

- CZy jeszcze c1ale,k{)'? - CI) chl\i!a 
.... tar hl' ldato(:'<C . 'k;l, S"'~l,!ł n1\\'sz€ 
te sarrKI, ocl'11{)\\·,ie-di. . 

- Nie. ~j(,fl"'lll kjlol1\dl'c1\\'. 
Mille!lj clre\\'\li,1I1Y ~ 1\Jn z llaDlseL 

.. d\\"lId%iesty drll'lrj k'inl11etr". QlICIJ kI'")
czy! na nrzedzie.· Z<ł im szli hrodctt,· z 
małym, ciagle 07.J1t\~I\\'i<1.iac mi,o,dzy >!o~ 
hą· 

- - Trafj'tll)' \\'PI"O"t " . ich fcmr· - 1'\kar 
ż)'ł się mah Cirek. 1\ \'krz~·w:<1.ia.: Żlto
.~nie hYi1.rz. tła któn Qucll nie mógł ')a
trzeć hez :miecli'II, 

- Spra\\~' n~I"7t' <;8 islntnie Dorl ro:'em 
- d'po\\'ieclzial h1l'r.datv Grek. ~ \Ie 
C7.V tri nje \\'s·~.I ·"r l(() i€c!1;"\O? 

- Po cÓŻ (am idl-i~IlIY? - ci t',lg n a i da 
lej n1<łly. 

- Co do() tłlllie, to wiem po co ide, MlI
S7k hyć I1Hihłir.ei do·mn, Ale po j3~iego 
di~,bli1 Ida/i \V ]/1I11'1}lKe In~ltzi? 

To "kOI:ICZ()II~' \\'.Iri,!~ , \\'yuprai so
bje. że n[l piechot jrJ7ic ~Ż Z Va!O'1Y! 
, 1.lIgl i bY [111111:' lab!e. d .i" bl'll ' .-je t1 :: od 
\, •• ~;..,1 ... ~ ~ " I_'_ :::-. l ~~ ....... 



GŁOS 5tr l5 
".. 

D o n i o decyzJa 
"'!II!!!II!!!I!-- -_ .. 

'!Yr . cą ostatni nam kol dzy. z dolin i !qSÓW , l · 
f)ięknych Ziem OcUyi"kanych, wrócą wypo- : a c I 
częci. <:Iby stanąć do pracy w f.abrykach l . 
t pJ:kołCl(:h, w mta41tach i wsiach. 'Wrócą z no , 

, • nolity front młodzieży • • 

IQ J 
wym zcrpQsem "nergli i siły. I 

WC::ZQsy nal':/!e, zorgani%O ,~· alle pnez ZWM I .Taturalnym Clld mlodzipi.v le<;t c1ą7.E'nie "ku I aWili1qardd Ideowej i orqdniC'l.llej jedności pol J..ów orgdl1i7acji OM TUR i ZWM "'- du;:hll 
bVlydobrq5ll;kołą dloW5ZYStkich uczeaitlików l ]('dn~,.;ci. Stąd \\I~,osek,. że orgamzacje mln- sklej "I~s~ .rnbotnicz~l, 'jedności całej mln- lE'rinolitego fronlu klił~y rohotnirzei i SOJU5Z11 
C'!bozów. Wytworzy/o się w nos - ..... wislarh 1 rl71e.7.Y robolnIczeJ powinny raczej wyprze-I d?:lezy poł~klel, lednoscl arodu Pol~k"C)go .. ·· robotniczo-chłopskiego, w duchu wzajemnsgo 

. . . .' ~'r .' I dzac slarsze pol.;olenle w realizacji Jednolt- Szlachelne cele I zaszczytne ambiCJe, w zau.fania i stałego zaciesmania współpracy 
pOCJ:UcJe 7.wa.~ośc/ l dys~!p.hny organl7:a-llego front~i ~ .1 1170 t"m hardziej nie powmn} kt~,:ych daje si.ę słysze~ rzeczywisty g~os pol- między obu orgdnizacjami młodzieżowymi. U· 
cyfD&. ł1auc~yhiimy się cenJ~ zycl~ :.:biorowe.! pozo~tawac . \I- Ivl0 pozą. partiami rObotniCZY-' Sklej młocl7,lezy, godnej nas::ych czasowo łatwi to przeprowadzenie wspólnej olensywy 
POk~z~ nam wczasy. lak wiele moena I !ni. Komllz Jest łalwlr", nlZ nam -. n:łodzI2~Y, I My --:- ZWM-owcy z Łod~l, z ogromnYn:L za ideologicznej i organiz~cy.ine.i wsród uc~ące] 
wapoJme dokonać: A pn:ytym przekonaliśmy I ZVlM·oweJ I OM TUr.':,weJ - w imię ~spl)l-: dowolenIem witamy . ?pubhl<owany ,,:vspolny się młodzieży, oraz 7,walczanie reakcyjnych 
Idę o wartości kulturalnej rozrywki. Nauczy- nych 1ll.ewątplIwle celow - wylaty,:",ac po-' k.omulllkdl Zar7ądu Glownego Z~M I Komi- koncepcji społecznych i wychowawczych. 
!ijmy się wielu piękn ch piosenek i wIelu nad pOZiOmy dotvchczasowvch przegrod~k ar· , tetu. Centralnego OM. TUR oclnosme llzgod- Umowa przyczyni się do zmobilizow ' ;d 
])iękn h' P Y 1'. . k Z' galllzacYinych. W CZyich szeregach większy nlenia umowy () wspo!pracy. Jest to rzeczy- młodzieży dla wzmożonego udziału w odbul!o
C yc wler~zy. _ ozn,f:J Ismy Plę_ no. lem hlldzić. się. możp z~pał dla realizowanego proez wiście doniosła de~yzja, Dokonany zostal po- wie kraju, w realizacji Planu Trzyletniego 
?.l:Y5~anych J. pok~chalfśmy te Ziemie od- nas WielkIego dneIa przebudowy spote~Zi1C.i? I waz.ny krok. naprzod. w Ideol?9Icznym.l or- przez wspólne prowadzenie akcji Wyścigu 

W\e~_le poilIkle. WJel" li nas pozostało na Idea zJennorzenla bralnich organizaCji r7.e- galllzaCYinym zb1I7enlU bratlllr.h orgalllzac.1i, Pracy i wspólną wa·l kę o podniesienie Wydaj' 
tych Ziemiach. aby je wspólnie z milionami czywiście nas nl1rluje. Znalazlo to wywz w który przysporzy sil młodzieży, klasie roboł- ności pracy. Te samo dotyczy współpracy V' 
o"Iadłych jU1; tam rodaków budow,ać. uchwale oub) tej nieclilwno W Poznaniu. w;:1ul: niczej i naszemu Państwu Ludowemu. kierunku zwięk zenia udziału mlodziezy w pra 

N auc:tyllśm y się wiele na wczasach llP.j narady aktywu ZWM-u i O 1 TUR-:! . · Dokonany został krok, który przyczyni się cach sekcji młodz.ie?owych, Związków Zawo· 
W\ .. lu 7: ntts wyróżniło· się, wielu pójdzie do ,\tf locfzież powgńsk a sl":,,ip.r.dza m .. in., że m!")- do oslateGnego usunięcia 'wpływóW wslecr:- dowych, Zwią1.ku ,Samopomocy Chłopskie], 
f(!rn!oitych ",,,,kół orgaJlI"ocyjnych i %'\lwodo- dzy hratlllml o;galllzilclaml mlodzlezy me m:l nl~twa I wstecznych Ideologll na młodzi~z, spółdzielni, ~portu, ORMO i innych slowarzy. 
~)'"ch. I 111kt 7: nas nh zq,pomni I 'ch dw' ch zasadniczych rOZnIc. "Nie nosząc. na nasz",- h ktory wpłyllle deC} dUjąc.o nil 7wlększellle szeli społecznych. 
1 d t . ) o mlodych harkach - czytamy ualeJ w uchwale' wkladu mlorlego poholellla w budowę PolskI Zainicjowane przez ohie bratnie organiza= 
Y,au 

'l sp~dzonych.", bratnIm kręgu kOle- _ 7i 'rh tradycji rozbicia mchu robotnic7erJn l Llluowej, PoJski sprawiedl.iwości sjlolecznej. cje penodyczne wspólne zehrania zarządow 
'!~w, "plewu, mo \'tl7.0W, pr.Q.Cy i wycieczek, waśni, sporów .. i sekciarstwa, możemy być, Niew<jlpliwie umOWd przyczyni się jeszcze ZWM i komitetów OM TUR na wszystkich 
'''''--___________ - W.G. (Gór,a) chcemy i będ7i8m' ~' niedalekiej przys-zbścl harrlzi<>i d0 odpnwienniego wychowani" człon szczeblach organizacyjnych, zwoływanie wspóJ 

obyl~ś z:a • ymllrowa 
nych, szerokich narad aktywów oraz wspnl· 
nych zebrań k.ól obu organizacji, orgal1izo 'a' 
nie wspolnych kursów i szkół oswiatowvrh, 
dyskusji ideowych, wspólnych wvstąpieri i !ID 

prez itp., w relu wzajemnego zbliżenia i wspó1 

nei walki, zaciesnią jeszcze bardziej jednolity 
front mlodzieżowv. 

lH'spolUnienia Z I 
Do Bul-oarii w\ iechali~my 9-qn lipra, .l' 

sz:! Brygada Prilcy łicząra 46 o~óh skłild"ła 
S!ę 7.' przed~lawiricli organizacji mlorlzii'zo, 
-., _-ch, \~, ~~łiln hl' 'gady wrhodzih młodzi ~tll
d'2nc i rhlnpi, rohotnicy i pracownicy umy
~łOW1, 

. Do Sofii prz\'byUśmy ]>0 5-cio dnlow" j, 
~ek.aw~ l podróży przez Czechy, ""ęgry i Ju
J:(05/awlę· a stacji powitali nas przedsta wi-
2'ele włilr/z, członk.owie Poselstwa R. P. 7. po
słem oh. Zalewskim na czele, oraz tłumy mlo
dl.lI?ZY. Przyjęcie ,było doprawdY s·erctec7ne. 
Cala nasz" qrupa hyła udek.orowana kwialilm: 

. naszych barwach narodowych. OkrZyKom 
na. cze"f przYiażni polsko-bułgarskiej nie bylo 
Hmril. astrćj serdeczności pogłębiło jeszcze 
. rzyjęcie w domu Centralnego Komitetu Mlo
'z;eży Demokra tycznej Bułgarii. 

Nil dnigi dzień przystąpiliśmy clo pracy. 
racowaliśmv przy budowie linii kolejowe i 

PeTnik - \o\1ołvjak - Divolin o. A pracować 
rzeba h\lo dobrze. Wykopać i wywieźć Wd

~Qnikami q metrów sześciennych ziemi, to nie 
Jyle ('o! Pokazaliśmy jednak, że umiemy pra
:ować . .Tuż pierwszerfo dnia wykonaliśmy 136 
)fOcent normy, zajmując drugie miejsce za de 
legacją albańską. Postanowiliśmy, że w przy
'złosci musimy hyć pierwsi. "Konkurencja" 
ly!a nie byle iaka. Na jednym odcinku wspól
ne 'l ndmi pracowały delegacje mlodzieży ra
hleckiej, lu9osłowiańskiej, francuskiej, wio· 
lkiej, szwdjcarskiej, albańskiej i bułgarskiej. 
(ażda z nich plnnęla ambicją.J:dohycia n,l~lro· 
iy przechodniej. A nagroda 'Jyla w~rta wy
ilłku - hył to ho\viem szte>ncla r G. Dvmltro
",a, wodzil lucl1l bulgarskie90. Na wlasnn~Ć" 
llogła te cenną ndgrodę zdohyć g rup ,1 , klóra 
I dni pod rząd osiągnęla pierwsze miej'scp. 
"ie łalwn hylo prilrnwać, szczegó1111e, że una· 
:y dochodziły fi" ')2 stopni. apoludniowcy 
:nosili "tę łaźnIę' łatwiej. Zdobyliśmy sztan· 
~ar jednak my - qrupil polska. 

Nie prze7. Ir7 ,', nIe przez sier/em dni prr/' 
~o,\aliSmy nojlE'fJiPj, wykonując po 168 pro
~en l normy. 

Z uC'zul"iefJ1 J)li1wdziwej r1umy, że doOr?!' 
'e;prezentuiemv Połskę za ~ra'1i('ą, przyjmo· 
.,'al!śmv szŁandctr z rąk sd ~ego Georgij Dy
nitro"·d. 

""ręczenip In nastąpil" podczas Feslivalll Rlllqillię. Między inn 'mi lnliśrny w Warnie, 
~łodzieżowego \\ Prr.nik. W ramarh prcJqr,l- gd/ie nglądalismy pomml Włady,;law;ą War-
mu arty,tyrzl1P9(l fesl.ivału, 'o.n:slal1iii'mv i nrńc7yJ..iI, TimlOv, skąd olrzymilli~my w~pa-
my. Szc7.~góll1ym pownd?I'lliem cieszvl Sil; ni,Ii i.llln!1l1, oraz Sofię. 
nasz KraJ..owi,lk. ( i.c by In co prilwda 7. 110010i Wyje:i:dżill1.imy z BulHarii z prdwdziwVlD 
dziewczą.t, ale trzeba hyln widzieć, jak uro· żalp1l1. Jesl('Śmy jPdnak. dumni 7P swych l1sil\
rzo wyglądali kol. W. z Łodzi, czy kol. T .... u' n/1lęć. \IV kldJ1i1rh wielu z nas V\idnieje l'lota 
$Iąska w strojach krilkowianek. gwiazda z wizerunkiem Dymitrowa. To od,ma' 

Również ncl polu sportowym mamy rJo z~- ka "u.ctamika". Gd}' zohaczyci.e ZWM-owca 
notowania szereg sukcesów, szczególnie w pa lub 0\,[ TUR-owca z tą odznaką na ulicach 
ce no:i:nej i siatkówce. W koszykówce, "I - \o\1arszawy, Łodzi, czy Katowic "ied7cie, 7.e to 
waniu i boksie zajęliśmy ch ugie miejsce. Przyjrden 7. tych, ldórzy (może to nieladnie ~dme 
wieżliśmy .z sobą szereg nagród sp.ortowY'h. \ mu się chwrtlii:, ałe lo prawda) za granicą d"-

Po zak.oliczemu pracy (ukoliczYliśmy 3 rlni brze rozslawili imię Polski. 
przed wyznaczonym terminem) zwiedziliś1l1Y Ryszard \Ą odnicki 
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"siąźha - htórą ~ebu prZeCz'-ltaĆ! 

"Mał a" 
Gdy czytam dziś po raz drugi "Matkę", po

dziwiając wspaniałą postać Pelagii NHown' 
Wlasowej. przypominają mi się slowa jedne
go z czołowych działaczy postępowego ruchu 
mł9dzieżowego. Rozmawialiśmy wówczas o 
tym, w jaki sposóh znależliśmv 5ię w tych 
właśnie; a nie innych szeregach. Kolpgil ów 
rzek! wtedy: - Mnip sprowan7.iła clo "ruchu" 
"Matka" Gorkiego. Cytu je le -slowa jako do
wón przekon \'KU jącp; si ty zaWil de j w tej 
książce. 

"Malka", to jp~ln() 7 wie lkich i!rcvrlzirł li
teratury swiatowej. Nawpl przeciwnika irl"i 
postępowych wzruszyć l11usi wspaniała postilĆ' 
hohaterki. My wilłr-zący o to samo, o ('o wal
czył młody Pclwe! Wlasow, l'zylanly k.siążhę 
na prawdę z głęhokim wzruszeniem. Karl 

orkiego 
nowi v .. w<llre, zrozumiała ide'ę i SWq miłość 
matczyną pot.rafila przelać lid towarzyszy wal
k.i Syllil. Zapalem, prowadzącym clo poświęceń 
potri'lfila doclaw,lć otuchy innym i wciągać do . 
willki ludn, slo jących jes?:cze na nboczu. l nw I 
znamy' taki" M<ll.kl. PamiętalU, Jal matka Jed
nego 7 i10lcqlych partyzantów powiedziała mi 
7. pro-Iolą: "Ma rian nie żyje, ale żyje ideo. 
dl~ której on w~lrz)l" i ja poświęcę się pra
ry spnlerzne j. 

Mamy wiele cichych malck·hóhdlelek ."dol 
n\rh w ,wPj hezgrilnicz.n ej milDści matczynej 
rio Piijwl8kS·l.yrh pnswiecel1. Powinniśmy je 
U,l i(- j(1J.. ;J-;ql"'iCej. T ym WłM;llie wszystkim 
llwlknIn Cnrki w rl7iE'lc swyn1 wy. ta wił "ie
<,'1ltl'fl.r.Jnv p')lnllik. Pomnik istocie naldroższej 

której Od i wię " Miltka". 

'VIamy nacl1j,'ję, 7.1" w'kondnie tych ,zera 
ko 'labo jnnvc'h planów i zllmierzen młodZie 

ż) spolk,l się z nol jdalej idącym poparciem 
sla1"'Ze90 pokolf'nid, nrqanizaCJI partyjnvch 
PPR i PPS, Prz pomnieĆ" tn na łezv uchwał" 
powzięte ostatnio nil wspólnyrh naradach kle 
TQwnkzega aktywu varf}i w głóy{nvch I"Jsrod 
k.ach kraju, przewidujące fl1 . in. pomnc ZY-l1o/ 
i OM TUR WP. wzajemnym 7hli7eniu i~, w 
organizowaniu wspólnych imprez i \\'voeczek, 
wspólnego szkolenia icleolngiczneg0 i zav'o
doweqo itd. Postanowipniil te muszą być w ~a 
lej rozC'idgłośd wykonanE'. 

Przy lloffioCy starszego ~Iloleczeń~t"'a mlo
dzież spełni nadzieje, iakie pokłada w nIEi na 
ród . t my. młodzież lódzka, ~ilni IEdno-ścla ... 
jeszcze lep iej będziemy pracow~ć, M. M: 

Organizlfemy :grzyska 
sportowe 

N'a ostatnim plenam ym posiedzeniu Za
rządu Miejskiego zostala powzięta uchwała 
w sprawie zorganizowan1a igrzysk sporto
wych ZWM. Igrzysko te będa mialy mi'ejsc~ 
w Łodzi 13-go i 14.·go wrzei.nTc. Będa on e 
01g ol1 !70wone wespół z Z"Hządem W ljew6-
d zkim.Pr---";dywone sa nct5tępujClc~ konku
rencje: 1-' ':oatle tyka, piłk,a nożna , siotkk,,
ko. oraz boks. Prócz nagr6d ella zwvctezc:ów 
indywidua.l.nych plzewidziane sa nClgrocl7 
dlo zwycięsktch kól, nraz d.zię!nic. Zawody le 
będ. jednoc!;fl&nie dwumeczem między orga 
nizacja ZWM ŁodzI, II "Iq"'uizacJC! \1'01e
IVódzka .. 

~siążki są Ilam dziwnie IJJislie. Tajne zehrn
nia, kolportaż, nielegalna demonst rac ja w dniu 
święta pierwszomajowego - tn przecież nil· 
sza niedawna prze5z10ść:. Nil tle tej walki n 

ideę zarvsowal autor wspctniał<! p05lać Pela'lii 
VI/lasowej. J\.ohle·ta z ludu, któril umie hard7.0 
słdho czytać - nie polrafi zrozumieĆ' w cale I 
pełni ldpologii SWP90 syniI. rZlIje on~ lenn'!k. 
że idl'olo!lia la Jesl słuszna: Matkd poma~liI s'· 

./rr:l.' FE'liks if/ k F'ellH.s!crk 

.------~----~~----------~~~--=~ 
organ -zacyjna 

z WOJtwónZTWA I Ze .swiata 

7. 1 wT?<:,:i,llia ndb<>rlZl9 stc IV LO'\lcZU lIl(JZU Zjozcl /lllod7.J~~y lJol~/'iei we FranCJj 

olka. .r 

r-rz!ł.ienJlle Z pożllterznll.l". 
!l" iillo 'Y ilkIYWI' OM TUR . , Z\"'~I .' ,ni· OstatJ1!(, ,>elby! SI!'; IV 'Sa laimines (h~nC:Ja\ 
cJ'atywy miej~cowych zaTzadow. lmc)oty""a . zd d l t' Z'1P G ld" . . l" zJa p ega ow ,l' "runw" ,Ni3 Zifc~-
ta, klóTo należy Pdchwollc. 5 u~yc; 'J0Z "', za 

~lziE- by! obecn z "amipllia Z\'VM l-ol Gora!
ski. Zebrani w uchwi'l11lch swych wyrilzij. 

chęć jak 11ajszyhszego powrotu do kraju dli 
odbudowy POlSKI Ludowej, 

lWM-owcy przy· pracy w Swierardowie-ldroju 
W Swieldrdowie/Zdroj\J wszyscy dziś w 

;uper!dtv\l[ach mówią o ZWM·owcach. 3 dni 
10''Viem, dosłownie ca!p t.amtejsze uzdrowisko 
.pierało SWOIP. i~tl'ienje na pracy ZWM
IWCÓW. 

Tak zlożvio sit; howirm, ŻE' nrl" pracl1jący 
v uzdrowisku iemcy, wysłani zosiali d,) 
Vaterlanrll1". ZWM·owr' :r.ohowi<!zali się rln 
'iEiżkich trudów, dopóki polscy rol1ot111(') nip 
ajęli ,ch mIejsc iI. Tasi k.oledzy, którzy tilm., 
rypocz 'wa ł' na obozie - zakasali rękawy i 
rli<:li się dl' jJrdc\'. U'lClrowisko, które O,)· 

"clIo \\'I',JU nI nr li l'lc' c iI (zęslo chorych r"
'Ollwdle ~cent\J\I', mU."d,· prl.ecież fUl1lcjono· 
rl!.c nonn".lnJ('1 

K!l.·ud'i('·'~( l' 

'!.~ dr" .', 
prarn''''dł 

A 

pocie rzo łd. Pr~ekopyw'!li "horowinę", przy· 
rządzali na miC'jscu "'lIlielI', lapnminali n,]
wet często o ohiedzie ... 

Do teglJ rzasu stosunki v, <;wielard'lwi<> 
ZWM i mi ejscowe j ludności nic byl" n'l p<'p 
sze. ./akoś n'" bardzo "tnbylr'Y" byli dr, 
ZWM-p przekonani. Oh<'cmr nalomiasl ~to
sunek len lmienił sit: C'nlknwlcie i wła~l1ie orl 
lUiejscrJwel ludności wys7,la illic.j~lywa 7alo
lenia w ':;wlerardowie koIć, lvVM·u. Koh to 
licz\' dziś 25 członków, 'l \I IHZl'SZ!ości \\zro· 
Sil:" na p"'.\n" w dWlllll"sóh. 

7..\0\1.1 '0 n', woj. lóclzJ"iNIl1 w ~wi erdlclo
wie przeknna' wszystkich, ',';: pr,lC\ ~ie ni~ 
\\r~t\'r1Z(l t !, ~0bil' )11V~ ,z p chl1\ : ... l;" In ! 

l uzn'll1i". \V, G 

wzór Inn'lm powiatom naszego wOłewodz
twa jak należy wzmacni ać współp racę obu 
bralnich organiza cji. 

31 sierpnia w niedziele odbedzie się 
zjazd aklywu ZWM woj lód:7.lrieg J. 

Pnczalek zjazdu o godz. 10.rl lano ,., lo
kalu Zarzqdu MlOjc-kleqo ZWM pIzy ul. Płao. 

Zwycięsiwa 13. 

ZLODZI 

W 1l9tatnich d/liach odbyły się na wszys
tkich dzielnicach ZWM odprawy przewodni 
czących leÓI. Glównrmi ~a9adDleniamf po
ruszanymi na OdPI.QW«CIt były: "prawa 
w!;półpracy z OM TUR oraz mające odbyć: 

~ip w nojbli;i;szyro cza!'ij .. "'ie 1\dłł ZWM-owe 
igr'lyrl'Q sporlowf' 

lapisy chłopców do 1 klasv 1 G'!1Ipa
zjum PrzemysłQwego Palistwllwych Za

kładów Przemysłu Bawełnian!lgn 
II ' I'.odzi, ulica l' r7.t;'dz<o lniana NI" "/I 
odbęda się do dnia 30-go sir:rpnla b. f' 

lU godz, 9-13. 
Warunki przyięcia : ukOlicumie ., I,las 
~zkołu p011lszechuej i nieprz(:'krocznn·.1 J li 

ro\; żucia. 
Uczniowie otrzYJ/liIją ~1),Ipendium u' 11J).j" 

~okasci 1.000 zł. mi,,~ięczni!' . 

Dyrekcja llum 
~~~~, .. ----------~~--~--~--==~ 
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Pasmanteryjnego Łódź-Południe 

Nr. 238 
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I~~~~~~~~!~~ 
I . APEL DO KUPIECTWA 

'

"V dniu 7 września b. r. odbędzie sil' na 
terenie Państwa obchód Swięta Odrodzenia ~ot 
nic:twa Polskiego. W dniu tym na uroczystoQCl 

ł do Łodzi przybedzie. Minisler Obrony Narodo 
I wej MarszałEk Zymlers);I Zgromadzeme Kup' 
I ców m. Łodzi apeluje do swych członkow 
. aby w dniu tym wystawy sklepowe były esIe 
I ty czme udekorowane w barwach narodowych; 

Kupiectwo j uż dziś powinno przygotowac 
materiał potrzebny dO de\orO\vania. O ile ku
piec posi ada w sklepie kIlka okien wvstawo
""ych możp przeznaczyć jedną wystawę na 
spec]a ln :1 dd,.)rac.ię · 

\ Zewn Qrrzna szata sklepów i witryn sklepo-

I 
wY,D winha być podreśleniem i zade~larowa
niem uznania i Więzi łączącej kupiccLwo pO','
si. " z naszym lotnictwem w dniu jeqp święta. 

Nadmi"nia się. iż Zarząd Zgromadzema 

Ignacy Smiechura Helena l Kupców m. Łodzi wyłonił Komisj ę. która w 
Bujnowicz Zygmunt dniu Swięt."'a kontrolować będzie w -konanie 

KaTsz Matylda 'i'lejneT Franciszek wszysl'k~ch obecnych do jeszcze intensyw- lelni Plan. Coprowd'l zo p!ervlsze półrocze i polecenia Zarządu. 
W sobotę, dnia 23 sIerpnia odbyło się n!ejszej pracy dla Polski robotników, chło· nie osiągnęliśmy pożądanych wyników. - ZAPISY NA KURS PRZYGOTOWAWCZY 

I pów i 1nleligencji prat::ujqcej. jest to moment smutny dla nas - al , obec- . , . ' . 
wręczan e zaszczytnych odznaczeń państwo d d 2 b d 20 1N imieniu rządu udekorowal . odzncczo- nie ka::dy musi zrozumieć., że pO\'ll ek~zaJ'qc O ma \~rzesma .. r. o .wrzesma w 
wych zasłużonym robotnikom Kombinatu Pas' I ' • d d 9 d 12 S k etar'lat przy ul nych ob. dyr. Stanisław Markiewicz (sam i produkCJ'ę pr y' • t db d !:jo z. o -ej o -ej er· 
manterYJ'n no "o'd' P ł d' (d " P - '. Z sp!esza ym sall'\Ym O u 0- , P' t k k " 249 " . - a II ci e" ,.. z- o u nIe awmeJ" at- leż odznaczony z!otym krzyżem). który dzięku' W::l naszego Państwa" \ I 10 r ows lej przy.!muJe ZaplS\ n -
herg i Wicke") Po odegranilJ przez t)rkiestf(~ jąc im za tch rac. oświadcz l międz in-I . .. . '. : Kurs Przygo towa,:",czy do Roku Wstępnego 
Wo jGka PolskIego hymnu narodowego. na· . J p.ę l d Y 1 t Yt l Odsplewantam Ro!y zakonczona zostału,' V,ryższych Uczelm. 

nymI: "eszcze ntespe na wa a a emu t ., O I ' 
czelny dyrektor Państwowych Zakładów. ob. pracowaliśm' w naszym przemyśle bez p la- uroc~ys ~sc. dz.naczeni zosiali Srebrnymi. . Na Kursy . Przygot?",:awcze może. byc przy-
Józef Kupryn zagaj'j uroczystos·c·. W slo"'ach 'i'b d . n KrZyZamI ZasługI majstrowie ob ob Szejnel II jęta wvłączme młodzlez robotmcza l chłopska 

H nu - w sposo orywczy - me rozp. rzą- . , . . d 35 ' k' hl 
ciepl''{cb i serd~cznych pOd'_. I·ęk- o"'al on od- ci'. . - . ' Franciszek i Bujnowicz Zygmunt BralOwymi I w wIeku od lat 20 o ,)ctora u onczy ... z3Jac anI maszvnaml, am surOwcamI. zu· - , - . I ł h ' d k t ł l . 
?onaczonym zet ich c'vocnq prace. 2:yczac im l t'· . d- . -t k " t hnlcz- Krzyżami Zasluai tkacze ob oh. BrzesklIgna I szko ę powsz0r ną l o sz a ca a SIę pracą sa 

pe n e me posla aJąc a . y u.ow ec . ~ - .' , z l m0kszta łceniową. 
jeszcze leps.zych i w.iększycb os~qgnieć dla nych. Dzisi~j każdy m~~i przyznać, ~e pr~ca cy. Karsz Maty :C1~ S,'l1lechurowa Helena ora Kandydat na Kurs Przygotowawczy wi-
dobro PolskI Ludowej. Przedstcw1(;lele obec- nasza zosiala us!abll1zowana - )estesmy ma · 'c,ta, Ja:uak V\ ładyslaw. _. I nien złożyć: 1. Podanie. 2, Zyciorys. 3: Swia-
nyc~ na, ~rocz~s.IO.ŚCi org~n~zacjI podloeślali I pewnl, że dotycnczasowy dorob ek zostanie ., A Sv.~klewlc~, declwo ~rodzenia: 4: Ostatnie świadect~p 
dOOlos losc dZISIejSzego SWlęta, nawolujqc uwielokr,otniony. Mus!my i wykonamy Trzy- PracownI,( PZZpp todz-Poludl •• e szkolne. 5. Skierowanie z miejsca pracy. orga-

~_ ~61 WI'~~i;.'r.··1PamiQtmrnlOrdeiCy w-r~i OSkarlyC1ela ?~:rp,~::~:;~;;!n~;h, ~;!';:::o~'~~~~; 
~. ~; ~ St. Kaczyska postrach' obozów przed Sądem DZisieis~ ::yUd~:J!-:~~~e apteMI 

zienia Hen na Kreise starszego sierżanta Rembielińskiego (Andrzeja 28), Szymańskiego (Ra
: l ,,,." k' .'kicińska 8). Zundele\',icza (Piotrkowska 25). 5z110, 
zanr arIDelH n lemlec le j.. . j denbucha (Srebrzyńska 67). Kasperkiewicza (Zg'e'r

Jak zapowiada1iśmy. w dniu wczorajszy rn 
N Okręgowym Sądzie Karnym rozpoczął sie 
proces Stanisława Kaczyski. • 

Rozprawie przewodniczył sędzia Walewski. 
lawni,kami są ob. ob. Jaszczak i Gryńkowski. 
oskarża prokurator Ciesielski. funkcję tłuma
cza spelnia adw. Fajnberg. 

Kaczyska ma lat 34. z zawodu kucharz. o 
kwadratowej twarzy bandyty i wielkich rę
kach mordercy. 

Akt oskarżenia zarzuca mn ca!y szereg 
przestępstw i zabó,jstw, jakie popetnit na sta
nowisku BlockaeJtestera w obozach Grossro
sen. I-Ia lbau i Belsf'n . Sędzia Walf'wski odczy
.tuje akt osk~rżenia. który T;lastępn i e biegły 
;t1umacz poda je w języku niemieckim oskar
żońemu. Kaczyska nie przy?:naje się do winy. 
Jednakże w aktach sprawy znajduje się pa
ll)ię/nik, pisany przez Kaczyskę w więz; eniu 
i zaopatrzony jego podpisem. pamirtn '~ w 
którym Kaczyska sam s ię oskarża. 

Oto wyjątki z tego pamiętnika: 
"Przytaczam fakty z mojej dzialal noJcI w 

obozie. Byłem na zlecenie SS-mana Thumana 
starszym 8·go bloku. Otrzymalem polecenie. 
by hić- i rozstrzeliwać partyzantów tam uwię
zionych, Codziennie otrzym'9'walem polecenie 
odbierania wartościowych' przedmiotów i żyw
ności więźniom. wysyłanym do krematorilun. 
Bralem udział w zabijaniu więżniów kwasem 
pruskim, mieszanym z alkoholem. na polece
nie kierownika bloku pędziłem więżniów nil 
druty, okalające obóz. gdzie zabija ła ich straż 
obozowa, Odprowadziłem do krematorium 
transporty więi.niów, którym w specjalny spo 

PLENARNE POSIEDZENIE KOMITETU DZIF;L
NICOW;E:qo WIDZEWA 

Dziś o godzinie 17-el odbądzie sIę ple-
lmne po:;io;:c!zenie komitetu .,. -'r'~owego 
Widz,ewa . 
l51%l\N'lA. KOŁ PPR 

W Qniu dzisiejszym odbędą się zebrania 
lcół w · następujących f'lbrykach l insly
tucJach: 

WDA PABIANICKA 
O godzinie IS-ej kolo terenowe obw. 145. 

o godzinie II-ej łIktyw labryczny f. "Horak" 

sób pl eparoWilno czaszki dla celów doświad-
czalnych. I 

W czasie ewakuacji prowadziłem s,am tran-
sport więźniów - byli rozstrzeliwani po dro-
dze lub zakopywani Ż} wcem. I 

W iem. że zn i szczyłem życie . zez to samo I 
oskarżenie. a le chcę odkupić mo je w iny. 
Chciałbym jeszcze być kierownikiem obozu · 
dla SS-manów. by im pokazać. czego mnie na
uczyli". 

Nie chcą;: zlo±yć wyjaśnIeń, Kaczyska za
przecza prawdzie tego pamiętnika. choci"ż 
przyznaje. że sam to pisał. 

Następnie zadaje pytania prokurator: "Dla I 

czego oskarżony twierdzi. że nie jest winny, 
a oskarżają ao świadkowie?" 

Kaczyska: "Ma się przyjaciół i ma SIę 
wrogów". 

Przewodniczący otwiera przewód sądowy i l 
zeznają świadkowie. byli więźmowie Gross
Rosen. Halbau i Belsen, 

Swic;dek. Czesław Leśniak twierdzi. że gar-I 
szego kala i mordercy nigdy nie widział, 0-
l1isu je szczególowo okrucieństwa oskarżone· I 
go, jego sadyzm i bestialslwo. 

Potwierdza to świadek. Zdzisław PW "ll, P-I' 
wicz, dodając, że Kaczyska miał zielony i f'''j
kąt i chodził w cywilnym ubraniu. Zielone I' 
trójkąty przezni.czali Niemcy dla zwykłych' 
handytów i kryminalistów, 

W dniu dzisiejszym w dalszym ciągu będą 
zeznawać świadkowie i prawdol"od"l." D za
padnie wyrok. 

* 
Okręgowy Sąd Karny 

, LEWA-SRODMIEJSKA 
o godzinie 8-ej rano Post. Łódź Fabryczoct 

I MO, o godz. t6-ej f ... Krygier" Centr. Zarząd 
. Kin. o godz. t4-ej f, "Eitingon" kolo pierwsze 

o godzinie 16.30 f. .. Wulll''''' ' ,ia -

leoIo drugie 

PRAWA-ŚRÓDMIEJSKA 
O godzinie 16-el f. "Imas", o 9'Je2'. l5,30 

f. "Goepert" 

. Rozpra~vle przewodniczył sędZIa Łuszczew- ska 54) , Lipieca (Piotrkowska 193). Pastorowej (Ła· 
SkI. oskapał prokurator Lewenberg. qiewnicka 120), Pawłowskiego (Piotrkowska 30'11 . 

i 
D: 1alwa letnie 

W ub. tygodniu w Grotnikach odbyła się sym-I mosfera ta sprzyja niely lko tężyźnie fizycz
patyczna uroczystość: Przy oS-jnisku żegnała nej - w, szystkie dzieci przybrały na wadze 
grupa 135 dzieci kol ejarzy miejsce swego le- - sp rzyiała ona również ujawnieniu się i roz 
tniego wypoczynku. Zakończył się drugi turo, wijaniu najrozmaitszych talentów wśród naszej 
nllS kolonijny. dzicrtwy. I za to wdzięczni jesteśmy Polsce 

Na pożegnanie przygotowały dziec! bardzo Ludowej, 
miły program. obejmujący śpiewy. tańce i de- I Tow. Czerwiński kierov.'11ik kolonii . z dumą 
klamacje, Poszczególne występy żywo oklaski opowiada o wynikach sw j pracy. Jest sta
wano. Na zakol1czenie zabraJ głos przedstawi I rym przedwojennym działaczem na niwie ak-

ŚRODMIES<?I~ • ciel rodziców. który w serdecznych słowach' cji kolonijnej. Nigdy, mówi tow. CzerwilIski. 
O godZinie 14-ej N,'ll'odowy Bank Polski, podziękował kierownictwu kolonii za troskli-I akcja nie była tak powszechna, nig dy nie by-

O godz. 17 Książka Nr. 1 Woj Zeru:. ZWM. Dzieci polskie, w o:iągu tylu lat gnqhione i Kolonia w tych dniach pust.oszeje. Zbliża. 
Drullcunia MBP, o godz. tS-e j PYR I wą opiekę nad ich 90ciechami. I ła ona tak wszechstronna. 

O godz. 13 Szkoła Prawnicza. O godz. 18 2a uciskane oddychają 'lziś pełną piersią w at- się jesień i nowy rok szkolny. D,zieci w pełm 
bieniec. mosferze serdecznej o~ieki i troskliwości. At- j nowych sił śpi 7szq do nauki. 

WIDZEW 
O gcdzinie 8-ej rano Straż 

PZPB Nr 16. 
',,,my,toWG t J a ~ i a 

LEWA-GÓnNA 
O godzinie 12-el PZPB Nr 14 zmiana n. 

Kwas Węglowy. O glJdzinte 14-el koło 'ere
nowe CZPS 

PRAWA-GÓRNA 
O godzInie lB,ej Szkoła Olit:e,ak.u MO. 

., godz. 17,30 I. "Barlic:ki'! 

Wi ~f[ i ~ i ~tJ. 
Ę.\ 787 

Kanapa z prżyo.z1alu} . Trzeba ict wytrzel'ać\ Rety, Co lCurzul Wytrzepans na czysto1 



Krol1 ika 111: Radomska 
Dzi.ś sobota 30 sierpnia 1947 roku. 

Róży l Lim) 

Dyźury aptek 
D~'zur nocny IJełni apteka .,RudziJ'l· 

ki' przy ul. Re~ monta r 32. 

Telefony 
Straż P0ż arna N'r. 10 

" PPR Nr, 35 
PPS Nr, 74 

~ Sta\.:ji:l Kolejowa Nr, .58 
Starootwo Powiatowe Nr 91 

• P U, B p , N.r: II 

D"!5ki,p Radi0 Nr. 1'5. 

Kina 
J,łiejscow~ kino ., Wolność" wyświetla 

film produ~ii radzieckiej p. t, "Piotr 1", 
'~oczątek seansów godz. 17 i 19, 

. Adres RedakcJi i Administra~ji: ulica 
i(ościu 'zki Nr. 13. Godziny przyjęć 10-
. 4. Tel. 1'. 12. 

~ZYTAJCIE 
;,nłOS RAOOMSlCZANSKI" M 

GŁClS RADOMSZCZA~SKI Str 

• 
I 

III 

I z r • 
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, G:illko\>i(~I~I~ ,lld~ Cl.ę,Ś~i{l\\{',ll1l,1 ':l1iSZ~! 11), Pat"I.s(\\':" ~,~ję/a ,!():~'chcza.:- Ol,",)!:) _ 12':-123(: 'niJiqll~\\' złotycl?j lako inc,lvw~d~aln-e 
ezcn u \\ \la~lt:: O:-t;1bl!~J I\OJn\ I,leg-I<, Il), grJ~P{)d,U~l\\ \\ tokll 19H, ,:)"I<ltkn pnz\\:z"l bud·J\vlane. otrnmah 1'0111ICy-
470 lys, zagl'od chlop:slm:h . (,<J .lano\\'1 \1 ano n:1 odbudoj'c WSI % kl'Nh 10\\ :'oka;, :':'i) milionów z!oh'Ch 
22°", ollólnpj liczlw zan'l'ńd IV Pol~c\>, l,o\'. \'ch l OI'Z l1lilionów ;:IO[iCh ; 7. kreciv ), '\1, k b" ' dl d ' 

- F. " .', '" - 'V 1'0 'u lezqcym n'ł o 111 owe WSI 
Stl'aly 7.: te-go tytu/lI przeki'acz"II<! ,\\\ 010[ tO\\ r)"lnkO\\'\'ch - .585 mitl·nnow zlo, J" • • .:' • 
2,5 miliard~J ziot~ch prZCcl\\0jenn\'Ch tych. z (egD '11(1 urządzellie> wytwórni m;r pre Il1lłnO \Iano. 2 mdlR1'dy 421 !111"~now 

Pomoc kredylo\',',l i ma(~rlalna ze '11'0 I teri;i/ci\\ h"do\\ lan yc h przew;.Jczono złotych kred) tow sk;:J rhn\Vveh; do I.') bm 
-~--~-----------....... ---~--- \'\')dntkowano l , '2;:12 milion\' zlof\ch, Do 

Ulepszenia w przemyśle papierniczym 
Inż, Adam Sta LI [fcr z KI' <1 pkowickich pa picrn i CI. l'j loży::;k() kul kowe, k'tórego 

Zal,1adów P3piernicz~ ch oprncowal spo nie 1Ti0Ż/1;:J nabvć \\' kra jil Dzięki zasto· 
sób napraw) walców, Dzięki pomysło- SO\\'illliJI loż~'"ka -'lizg()\\'E'g'O I}ostój mCl
""i inż, Staufrera dokonano naprawy szyny przy \\'ymianic. łożysk zosta ł 
walców min i1l1aln) 111 koszkm 2,.')00 zl. "krócun)' z 14 dni do kilku godzin. 
Szybka n~pra\Va wakó\\' POZ\\ oli l el Ila lOb, E. Bregllla opracował "posób 
utrzvmanle maszyn\' .. \. ruchu, Za:~n(i-· , " , 
.'- l' . I" 'l I" t ' pr/.cl'Ul1.;trll{)\\'anla filtrow co zWlęk-czy c na eZj. ze ,aze v [ ZICI1 IKl:' uJu ma· , •• " 

szynY po'\\'odo\\'al str<1ty \\ proclukcji szyln \V~·da.lnosc III"z(jdzenlH z 200 na 
W<1 rtości 430 ty:i, z/. Ponadto, iJlż. Stallf 1100 kg \\'lÓh.llil nil dobę. skróciło pasto· 
fel' opraco\val typ :-pecjalnego Joż\'ska je ul'Zi,ldzellia i dal0 oszczednośc i ponad 
śliz'go\\'~go, 7aolępl1j(!ce~o 'II masz)'ni<! 1.')0 tys, zł mie~i9czn ie , 

Kro ika 
\Ai dnia 9 i 10 wl'l''''Śniil br. Tnstylul Bal· 

tycld nrqiłni7ulf' W S7r:;~e("inle konferencję nil' 
llkową .,Stan l p(llrzehr gospodarl'7e PllmOI'Z,] 

darcza 
dniu dokonano I riinsakcji kupna i sprzedaży 
1664 ton żyta; p, ~enil'Y l rzepaktt. 

.' 
Za' h"ldniego"" * ... * Tortllls\..a Spółdzielnia Spożywców otworzy 

. l ła drugi 7 kolei elom lowarowy, Nowa pla. 
'v\. I clni" ,}'i hrn, or1l",łn' ~i<; o"v"rcle qi p lrly I cówka go>poclarczCl naslawiona jesl specjalnie 

7.hnżo,n,.I\)w(Hnwej w Lublinie. 'v\' piePN<:zym na potrzehy wsi, stołówek i zakładów pracy. 

j ,1 tym z krrdylc)\'\ 1),1nl\0\\'\ch preJiml· 

nml,InO 69.5 .. S ill il ionó", 7,łotyr h 

W zakresir po'mocv materialo \ pj liS 

rzecz zniszcznnych go:"por!;u"hv rozpm· 

warlZ(J,lO' \V uhie.gh m roku m, in . 500 
tys, metrów s-zcśc. drewna nkrag-lego, 

W mku 1947 prelimiw)\vano !·Oi:prO\Va· 

ozeni€ S22 tv~, !'nel'rr.'\V ~Zt'ŚC drewna 

okr;~glego orClZ lOi lis met/'cl\l,zesc' 

tarcicy, 

W krerlyia.:h pari"hv()\\,\f('h na odbu· 

dowę. wieś uczf'slniczv \V rb, w 0koło 
29°/", t. j, w większym 1'to-pnil1. f1ii pro· 
centowo wynoszą zniszczenia wsi Dn· 

tychczasowa pomoc pal1stwn\v8 skiero· 
wana byla głównie na terE'11 masowych 
zniszczeń woJennych, ohe.imu.ią.cv MI p(l 

wiatów. 

1II11111111111111111111111111111111111111111111111111111i11111111111111111111111111 ~1II1111111111111111111111111 111I11i1l1ll11l1l1illillllllllllllllllllllllllllllllliJlIiillillillllllllllllllllllHlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllll1111111111111111111111111111111111/111111111111 

W odbudowi<€' w~i hierze lIr1zj;:lł ZWią
zek Silmopomocy <':hłopski€i, org-anixu

jąc powiatowe por;:lrlnie hudowlane oraz 
gromadzkie i gminne Komitetv Orlhw:lo· 

wy wsi. Gminn<€' Spółrlzielnie ZSCH ucze 
stniezą \\' rlo;;tal'czaniu 111;:!feriCl!ów hude 
wf'anych <tła zni6lcuJI1ych gospod a r.::tw, adomszczanie n Z~ m ~a h lachodnfch 

\\' rlnill 28 :"Ierpnia br. gościliśmy \\ na l wi ł, UŚl1lil'ch{ In: - .. \v Borkach miałem Z dum 'l ~t\\'ierdzamy , że chlop - pra 
37 € -edHh 'ji oh. \Vlor1arczvka Stanisla-' fi h~ ziemi, obecni~ ~11?,m w Moraczu 10 'X{J\\ ity \\ Ioflarz :\\'ej ziemi objąl -=/1 Ogłoszenia d;;ibne il== 

ha I maszyny rolntC7:e . ,;nów \\' p()oSiadanie slarą ziemię piasto\\' 
~ <I. rCJinik;J Z0 '1\'';' i Borki ~m Przerab. "I' ' ·;kc). Łuszczyna Piotr, zam. \\Te wsi Przvoy-

\\;;~_v;:.C\ rolnin , kt,lJ'i:} prz('II:<''' l SIC; J 

po\\·i;.d II r;',(\lII1,:"ZCZ,\f'I:-1 iego. 1;11'11'\ \\' IIp :.: nn, ~'('gf; pu\\'iatl1 .l1a Ziemlt' Od'Zy..;.ka· 011 wlaśnic h~r1'Zie ba. tiOf\{'1l1 pol~ko. szów gm, Kohicle Wielkii~, PO\\'. Radom-
I ' 11'1 ' " 2" I '. l I' l h' ~ko, unie\\'ćJżnia zagllbiollY (]()wo'd oso, cu 1.1', przeslC'r 1 :-'IC \\ rilz z 1111 '-'11l1 .) fi,' rio I},'\\ iatll KaJ11iell 'a hardzo za( o· :'( '1 al11 11,1 ';fallcac l na~zrc ziem za-

('JdLin811Ii z IliI"'Z('~O ; .',\\'1<111' I,a 1<:1'( .... 11) \'{'lelli 'Z IJloll(l\1 jakil 1.0br<1 Ii. ma% z II' ch<ldTlich, 00. \1 rośnie \\ ziemie nihy bł' bisiy oraz karlę rejes1racyjną \\ "daną 
, , dl' I '··' eJ 'I t I ' prze! RKU PinŁrkriw, zach"rlnip r!0 I'()\\ialu l(alllie,j ":raz z {;<! / rzę{lów opieki:lJ<il'~ ch :"i9 prZ~.:ile ClICi-I' ~111~J1 l, ~(l "1 a ,::-'1 ~ go stam ij( me ru"z} 

f:- m im' E'ld;rr7.em lak Ż\ \\'Ym iak i mar· mi. I Ziemi mu teJ nIe v.'ydrze. ł(iśteliński Jan, za'T1l. we wsi Frvszer· 
t fu; }filI. %),ton(1l, Itl1ie\\'ażnia, zagllbiol'l'" \.i1I. 't' _ 4 '" '1 

Rodziny to€' <lbjęl~n!al<j1ekjlOni"l1li{'ckil ro Z erzyny łowneJ- ł.;-flrt~,·.fR.jęsh;i\C~Ól1ą,w)d?ną przez RI(U 
Ml'?'C7, '\a bżrl;l /'(,di.il1ę \\vpada !lol ,"C7.ęstX)Ch6W·~CT"""'''''''' '. 

1(1 ha liemi ornej. l1arz~dl.i" rolni<:ze I Włodarczyk Edward, zam, we \'\~ói E~)r 
mip.:z,J.;'lllif' orał. I.i-łhurlo\\ ania g06podar 1 ROj~p()rqdz0Ilir'll1 j\\ini..;jrn Rolnid\\'(1 go zwierzosianu \\' ich powiatach. lista. ki, g'm, Przerc,b, jX)W, Ra<lomsko, unie-
cze h I I' '11"'11- liII' tN/Tlin nJ'zpclcz",cl'a l)oJo"'?I,' od 15 "'"żni<1 skr<1,rlzion" -!'O"i'cid oS('1histy. Reform Roln~'c z (n. t InHFl :1. ( r, ,-" "''' 

Doh chcz<1;-:'(I\"\ ",dmiIlistra({)r maj'lt· zostal zglo.',zoll) o.as ochrony na spoly wrześniR. a w powiatach, f;dzie Iwropa'" Włodarczyk S1anisJaw. zam, \\'e wsi 
ku j\1.'0r;:tcz "kr,lll't' Jstępuje ze ~\\ego fI\') z05i<łI ,1' się '" minima lncj i l ości :-1 Borki, gm. Prz~r'lb, pow. Radomsko, u-
<;tar']il\\i:-.kfl , gd\ż każ.da r'Ylzina hęrlzir k;\[J (! l\' calej Polsce r.\\,ierz~n~, ~\lór ,\ zCl!f'C;'1 wstrzymanie się od polowań. nie\\'aż nia zagubioną książeczkę konia. 

\;0::: P 01.1 (I l' (1 \\' il (: 11;.J P l' ZC'Z I I aczon \' m d I fi si (' lObO \\' i <! I. ł I j C \v fi al sz~· m c I c)gl1 do dn l Ci 3 I 1IIIIIIIilllllllllil:lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llll ll lllllllllllllll11111I11111111IIIIlltlltllllłtllllilttllllltllllltll"'łltlll'llll/llllllllłlllllłlllllllllHHlllllllltll llltlllłllllllllllltlllltllIIIIIIIIII!11I1I11I1I11I1ll 
bie Nkmkl1 t:iemi , O h, WlodarcZ) k mń· l1laja 1918 r. • ,. ' 

UlII'''' ' 11 '"1111111111111111111" 1"""'1 '"'' I MClj ,.IC \l "i li \\'ilc1ZC'. że tegoroczne Vi' W i e s c i z kraj u 
Konfsia Kontroh Cen Ipwy \I'i(l'-I'IIf1C, jaj, i mrol.na, SJ1 I E'7.I1:-t VvSP()LPj{M A PPR l PPS W KRAKOWIE 

i ' . I ., -, J er 'a t€'fen.le Samor'l.adu l(rakowskiego pow-
dr Szale 'ówka. Równocześnie odbyło ~!ę o. 
ficjalne przekazanie da WJlego pałacu ':Iw:n. 
ski ego pod szkołę powszechną, . orzv oracy ! zima IV wIe lJ 1~leJs,(,Oil'OSClaC , lnaS7.eF.(J st<tlil l'1iędzyparlyjna Korni ja Porozllmie,"o.. 

.,. l " . K t l' (; ,., d 11":181U, prz\'cz \ 'ml<1 Sl~ do I.l1lrllf'jszol1\ch \\'1'7.,1 zloi.nna z aktywistów związkowych Pol· .opo <')CZT1a hOnllS)a on ro l en w o,a Cli I .. ,,:' ~ " 
lOku " dnTn 14 i 21 sierpl'JO br, p]',.c,:pr~"'n' Ilub opoznlon)'ch lęgo\\', co wp/) nęło n(1 skiej r ilrlit Rohotniczej i Pols-kiej Pantii 50' '" • * 
d~Ucr «kei'; j<onlwJną na ter"'l'\ i e j:;.;;n • .,j,,\u w I (JQ'óll1l' ~\\'i erzo:'tall kuropatw i za jecy, 
tniei!lc!lwo~ciClch, Roni:ecpol. ŚW, Anno. G ell' R<1r1 a' Pol"kil'go Z \\ i 1.J\l1 Lowiec1~ie~o 

c jćllistyCZIlCj POMM'H< OFTA'R HiTLER Y'~MU 
W R'Z'ESZOWrn 

nek i !tl"nmicp, '" cZ0sie kłórai ;cprav,r dzO']o , .... '..1 ,y 'I r1' , ,' , ' 11 J'., I' 
s, ki ' 'k t l %\\'I(i{;a ~Ie <lO 01<0 LI 1)"i1\\)C, n\ 
,~ sepy spozy fcze I e:; y ne, . ,, ' ' , ' , 

Al TY 8J-\DAN JA W RZESZOWSKIM W Rzeszow~e odbyło się odsłonięcie pom 
]1o(!r-l.ns d07yn€'k we wsi SZdlejówka w nika ku czci Zydmw pomordowanych bestia!

p'JW, CHnnrl..iln oclhvlo się llroczys-le nada.'Ji I sko podczas okupacji ara'/: POŚWię·ceni.e cmen 
ak I rl\.\' IW, iadania 71emi rozpa'Tcelowarrego larza żydows'kiego sprofanowanego prZ8? ~j. 
m" ją1!,;lI nhszamlr-;~E'go 54 go<;poclarzom qroma tlero\.'skich ('Joprawcóu'. 

rOWnlel- zale('CI 1\' l-)"lkll11 PO\\ latO\1 ~'m Splllzadzollo 30 prot, kó ' ' ., kal11ycn. w Iylr. 
LO\\'(7) m, ab~ IV zależności nd obecne, 

~rl pobieranie nadrniernycl'I cen 2'/ oroz 3 Z'J 
, 11' I I I I t ' l ł I I I I III I , I 1 ł ł I .I"I! I ,I , I I I I 'I ł ,I ' 11,' 1 II ·. 1.11 I' II i II I I , I , I I I ,' r -, , 'l"fl, l tił J • , 'ł 'I t ' I' 1,1I' hl l/ f 1:'11" 11 II I!' ilIfl n ' II ' ll ł l 4 111111 1111 ,' 11 1I'l tl- li II't ł '0' , ł ' II' II ! I I ' ~ I I ' HI I' II !; ,II, ,,, _ III ' '. 'i , Int ,IIi , rl l ~ • I' I I ' I ł I' ł , _ ~ ł !J 

inne w)rkJ"'ez~l1irt pr;;ec'".,kn olz':pisol11 usir:! 

;;111I;11II;1;1:;I:;I;!I!IIlIIlIIlIIlIlIlIlIlIlIIflIllllllllllllllllllllllllllllllllmllllllllll~1I1I1111 • e "'I Radomsku 
U§RlI.iJechnij się I c;z\\'al:tl~k. - to clzie!'l largowy \\' nCl-~,I\\CZ)', h" I h.ie:;l.{)lli,O\\~\' g-ra-s-uj<!, ko· r k0llczone j k'Onkunt1q z cenami w skk-

PA, I f'nFI .AR7 ! .... zym I11le"\Cle. Ulicr. zaroity "i~ różno - rz) ,tając Z nieuwagi, "'yciijllają pienią- pach. 
'1Hrwnyll1 lhlmE'l11, śpie.:;ujcYIl1 7.0. \\t'zy.,[ flzc, .rIlŻ niC'j€c1el l 1<1ld zlodziej<1szek, od· Przechodzimy do działu teks·tylneg<:J. 

~ pro\\ ,llj:Wl1\ :" I\f)mi"~lrjalll, J'ozmyś[CI Po or<>dze sluchamy uh!'Jwieni, rymów 
kit'h \V~i na.:;z{'g-o rozleglf'go [)O\\ i al, 1. I I •. 'II t I ' I' h d 1.. ;~a ,)';-\1 \::tI)1I. "nad lllarnoscHtn11 "'go ,,:plarz'a . dory zac ęca graczy do zouy· 

. Cj(J~p(Jd;'lIie dź\\'j~'aj':l ko,ze \\'ype/lii I ';\\'ia(" i zlorzeczv \\I::I<lz\. klór<1 pOl.ba- ca "za jedne dziesięć 7łolvch na zaręczy l T!0 nilbialC'1I1 i drohiem, Idzj('my na mieJ- wila ~o lal\~'ego "p<l;.,obu "za'rohko\\'H' ny, wspaniały pierścień dla rryny" i~. 
~"('. g-dzie ndl)\W~1 si~ w\'lijC7\1a "prze- ni<:", H811r1larle .,citlch;:Jl11i" roz/ożvli swńj teJ. 
'laż lIahi;;du i drobiu Sprzeda j;)\:{' g<JsIY) 7 koki przechodzimy Ila rynek, gdzie \"ar na zi{'mi Gzego tam nie' ma'! 
"ie 7.:-jdaJ".t w.yg"ó)'(J\\ anvch c{'n za 1118~lo I ' Pośród ro%lożol1ej' bielizny I ubrali, nie-.'~ udb\ wa 1 sprze\ aż \1'aJ'zy\\', owocow 
len \\'/<1r1za, \1' (Jsonic iUllkc jonarills/.J kiedy hlyśnie jak meteor - kl"\szlał, w 

I I hljlUJ':lC0l11lt trudno w"hrClć, gdyż l-ego . t' I . b k ' MO CZllW;'I, aby żCjdal1a slIma za mas () '/ 1< oryrn za arrPują sic rożno arwnymi f!J 
.A .x.~ lub Jaja. l1i(~ pr7.ckI'fI{"Z;:t!a ('ell HS(;:llonych l"OC%I1V 'Irodzaj d<JPISAI. ;.J barwne plamy lorarni promieniC' "ierpnio\V\:'go słol1ca. 
~O ni~ra7 "wp l'lrna gospo5,ia milsi t/um~. o\\'oc6\'.' nęc;1 ~k~J, przeC~\()dnjCl ,R~\, 11~ Dobrze, bylob)" aby ~i \Ą'5ZYSCY co si~d'Z'ą, I ·zV(' 'Ię, a nawet zap/acle kar<: \1' koml- '7.eregl ,lragallo\\ I.apellllonf' tO\\ HI <11111 , zag'J"<Imc'1 prl)'Jcchall do na.szeQ'Q miasta 

l
,ari3cie /:1 pobieralliZ\ ('('n IV) ższych, galClntC'l'i'l i obu\\'i€111 - ściąga ją rzesze i przekonali si~, że u nas nie ies.t znów 

T}!!..O, mC/ja droga, nie ~iedź /.>1 dtllll" Iii' r::ul1kcjonariui\z /\1\ 0 CZU\\'(J nad !J{JI?;,1rl-1 kllj1 l1j'1cYC;h . Trzeba l)I"zyznać, żC' naprzy I tak źlC' - że do"lać można na rynkt1 
'ebran;u! ',irm, milsi hyć spralI iedli\\ II i sposlrz-c· ~\Iad buty "r}nko\I'{'" "<.t tarannie wy· wszy'slkiC'gn whroo! 

w, ' ,"" Wo: \,"" ,'''1 r;:>R >A' Łon71 K 'el Redokcvinv Red I Adm, Łódź, Piotrkowsko 86 felefony; Redaktor Noaeloy 216-14, Sebe~ 254--21. iedalrqa aacna li"2:)l .. , 
~o; ngtoszeń, PIÓlr"OWSKa 55 tel. 111 50 Konto PKO vn - 1505. Zokt, Graf. Sp Wyd. "Łódzki InstyM WVdownla,.". t"" eJ _ _? e 

CFNNn: 0("" ,?SZB](I Wrdc;rwnlctwo .. GłOł<U R r.>bołD1C1: .. go" W r.odzł W tekścle~ od l-lQO mm !:l, 50. 101-200 Mm zł SIl, powy.ł;ef si 7& 
Za tekste:Ql: od 1-lO0 mm, zł 35. 101 _ 200 mm 2:1 45, ""v.r-~ej ~l se, ,.,.obn ... 7.0 f" .. :lnc s1 owo: poszukiwam-e foch:in zl 20. hcmdlowe (1e Itar.l:e. kęno i all.rzedai) za. 25. ~ zł .. 

posZ'.zkiTGO S' pracy zł, 10 W n1edl:l&le t śWięta ~/b ~ 

.'" 
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Raz na wadze - drug~ raz 
na Jakości oszu~u ją 

6Le>S 

.Ze .§portu 

Pro k . Raz. p.o .raz spekulanccy piekarze atakują 
kI~s~en sw!ata pracy. Dużo pisaliśmy przed 
m!eslącem o wypieku chleba kulkowego ze 
stęchłej mąki, pobieraniu nadflliernych cen 
za t~n chleb przez nieuczciwych piekarzy. 0-
?ecn!~, gdy cały szereg piekarzy fałszuiących 'W Ai~~, I ' iO !( 
lakosc chleba kartkowego powędrował do o blem trudny -"as " .. 
bozu pracy i gdy ustalenie c"n ,',lkó w r,'l. "rtv- POrir.:~., gdy my plowimy się czę~to, jak że wir>Te god7. I!! . którebv mogły być wykorzy
kuły pierwszej potrzeby, w tej liczbie i na chlu l'ntaSO'VIC sport i wy('howanie fizv r zne w .'rÓd s!nnr> na prod,ll/(cjr;. zajmu;p. qórnikcm piłka 
utrudnia nieuczciwym piek,.Hzom polJ>~anie naszego s!'1 0 !CU'.'ll o ;wa, w Artplii majq inne nor' n. Nn przvklarl "/ oi:rnd '{:' W"'110wym Car 
nadmiernych cen, 7.nah.W się piekarze, którzy 7.tn?I/I:,""n'c - iQk o.q ro'1iczyć wpTyw pilki clif W dni pnw.<?rd·li" na zO'\··odarlI "ilknr, 
"próbują szczęścia" n~ vndze. wYP'f'loiąc bo- nowel na mas)' rrnrf)wnir.ze. s/{irll [lotrafi być do -m tysiC'rv widzAw (!), 
chenki chleba "nieco" Hejsze, niż być powin, . Kaidy szanll;ący sir.; Anp/ik ma dwie na- rf'lrTlltl1iacycb'ip. w wjr;k.~7.oóci z qóm",ńw 
ny. ! mią/'1o."f'i: POl'o/l.lrJn imva mor.nrz hrrbl1tę i pil- i hll'" P,rlw . r.i r>rri nn Iym, ocz·.'w'.<;rie ['Tor!;.z1, 

Dnia 28 bm. Łód~ka Delel1~tura KOl'Pisi:' hę n07.nq Na mP.f'wrh pił!'rrTs!iich ohnwiqzTUJ- cin ... Nie jr.t lVic;c wvkTllcmn". żp rmd .. a-
Specjalnej ro;'; a~rywała SP!;}wę ""1,,.'(;(';1":''1 I wo musi by'; "I' r"lflirrlzinł"Tr. c7.wnrtr>k i so- IJroni rozf!1".·wallir> mr,"7.V niHr.ar."T,ir]J IV rhqu 
pi·ekarni przy ul. K:liI'l"kiego 235, Sill;ma, k:Ó-', bOIt;, a często i IV ionp ,/ni tY90d'1in. IVqorl'1io. przvnnjn'''i!'; InT; w.ny~lko zrz !'lm 
ry wypiekał chleb kartkowy'w form1tach TokI s'rJ'! rz('('7.)' mńał być to!prowanv przrmawin. Fr7.rd r i/1'n".dwr>m anrir> 7~1(im 
czterokilowych, ważą>::ych jrdnak przeciętnie: przed "-'':ljpą, !,.rTy A"g/i~ ni" 'byTn In Anr>/in stwnrza to wir/mo kn·7.'·slI ~Dnr'()Wr('lO i .. fi, 
o 25 dkg mniej. "Pomvslowv" spekl1h'1t mme.i , dzi.oipj<za, którn w"7.yRlkir> siły mu~.i wytę~'lĆ, nansolVPgo, fl zwln.<zczn przrr! ni1harslw"In za 
szych ilości chleba nie odwa·i. ał, a przc>lamy- '! aby wyrl7wi!1nqć .• ie: 7. ffrv~vSIl r;o .~n oc/ar('7."· lI'ocTowvm, j;tóre zIlPr>!nie 11" 'par/o z boi,k 
wał je na kilogramowe i dwnkiloqr"m0WC ho- ! on, SP()\"o<!oll'anp.,.,o ' druga v.~,.,jno ś'~'int",,,,., i nnqi,,'s[,icb nilknrs/wo ama/or< /ii e. 
chenki. W końcu oszustwo wydalo się. Jf'rlen . ek~nan.~;,! aOS;1e>rjnrczn. W J1 Tzv;ni,,;on\'('h 7. 'liq U nrzs nn ~7(,zP.5rir, tego mdmju "kryzys" 
z karlkowiczów zażądnł kategOrYCZniE'. ?W~· I r !SA. Por/slowq rosrocTnre7.'l Ang/ii jest prze" (lni pil/;()I<hl'll, r!ni hrh('; innr> ; ~al"d 'port" 
żenia chleba. Właściciel piekarni wymi).'.I'i~l l mysT, a rr7.em"·1 nie moż", jn" wiflriomo, ro7.- nie wozi. Nic znaczy to jeclr,ol( bynoimni'Jj, 
się brakiem odważników, w końc\l iC'dnilk. I wijar się il p7, wpaTa, tymrzaspm tpqO wea/n że my nn~7.,! prodllkrjq wykon' ;pmy w jtu 
gdy odważniki "znalazły się", w)'s710 na jaw. I Anglia ,,,riq7. mn za ma!,.,. Spr0wnrizn 9r> 7e I1r(lcrntrrcl1 . Nici TvT/co, że 11 nas nn stlort nie 
że chleb jest sporo lże,iszy. O nadużvciu rie- r wszVli/kirh strnn, m'''clzy innymi i z 1'0/<1;1, f1o~\\fiera sip. jrsz('~e tnk wieT!' rrocTzin 'i że my 
karza zostało złożone noniesienie w Dt>lega· . aTe IV znminn milsi plncić d~wizan>i, klórvrh do prn,-v l1slo<'lnkol\'lIjr>mv~ią nieco innf"zrj, 
turze Komisii Specjalnei. Ustalono, że w koi- znsób td zn(l("wie .. i~ \\fv'~7. r'rral. An{flicy 1'0- niż w Wic:Jl;ir>; Brytanii. My pmcII]cmv nie 
dym świeżym boci1(~nku bralwwało pr7Pc i ęt- : stanowili więc wytężyć IV8zystl,ie si/y, ohy elTn ki".<lcni f1' :"I"oln\'('" kanilnli.~tów, n ella 
nie 20 dkg wagi. Tłumaczeniom piekar.zi'l, ip i zwio ks7.)'r wydajność własnych [wpnlri. siebi", d/a pnclnj('sipnin 'I'/nsnr; stopy życio
zepsuł m\l się zegarek i . ŻP chleb .byt za dtuqo I' Olrnznło się jenrlok, że nie j!'st to sp w- wej i wlf/s'1!'go dohr'l/:""u. Ro pClIIStWO - to 
na ogniu, a tym samym stracił na wadze, pie wa łatwa do r07.wiqzania, gdyż w grę tu wcha /lfzpeid my .- ~'winl pracy. 
dano wiary. Grzywna 50 tys. zlotycH, ,iilką 7(;- clzi ... rilTw nożno. ' J \V fab r Y/; fIC/l, a o.lntnif) nawet wśród 
płacił Nuran Salim, . winna być ostrzp.żen;p.m Przy "nowning Street" n,ajfęż:;rr głowy "im- 7wiql lrów ZQ\\' oclowyC/l stajc się coraz bal' 
dla tych kupców, którzy w ten czy inny spo- I rer ii/m" wyliczyły ponoć z oTówkicm w ' rę/w, dziej popularne wspólzClwodnietwo pracy. O· 
sób usiłują dorobić się majątku na okradaniul---------- ~------~---~.;....;...----------------
klasy pracującej. • H. . I 

Grzywną 25 tysię~y ::łotyCh nkarany 1.ostal O W ą· I m pi~ r e z ~ . S n, O r ~ O a l' 
Stanislaw Ctll, pi.ekarz, zamieszkaly w KOlt- ~'l( ł~ ~ 
skich, pl"ly ul. Strażackiej l l, za pobieranie 
nadmiernych cen za pieczywo. lJrl}fg[!lt~wU~ą nam ZetW&,Hf!m\l1~lC~, 

Choiński, właścicie l piekarni w Radoszy
cach nkarany został również grzywną. w wys .. 
15 tys. zł za pobieranie nadmiernych. c<en. 

(Dz.) 

trecc m e!sc Y1i~ prze~~?ałacłl 
. pier~Slei ~ rirug'iej klasl/ 

"Przykład jest zaraźliwy" - mówi przv-l Z.awody odbywać się będą n'l boisIm KS 
słowie, a że tak jest, 010 przvkłi1rl. Niedawno. ZI}W na Polesiu i na jednym z boisk w śród· 
byliśmy świadkilrni m;Jsow' .. rh z''',,",orlów sror-I mip~r-iu. 
towych Wlókniarzy i SPf)lrl7ip1~Ćl:", I a już w I \M zawodach wezmą nd7.i'll wszyscy ZWM' 
nalhhzs7.yrh rln~ac~ bęc17 pmy ,w1;1(1"ln1: 1'0- \ owcy, repre7.en.lnjący koła przy zakladad' I 
weJ teqo rO(lzaJ11 Imorezv -- tym ril7.l'Tf1 za-., . d . l' D TC'I H 'l' - M' . k' . 'W,' 'd 1.' Z\"M pracy I zle nice. o om! "tn onorowego, 

Nr. 23E 

• r 
go rozwiązać 

slatnro do wspól:;:awodniclwa, mającego za cel 
podniesienie produkcji przystąpili wJÓlmia· 
[ze i górnicy. , w ,l ró r.l wJókniarzy i ;vśród gÓJ 
"iTu)w mamy wieJll dobrych sporlowcóW. Są· 
,'17.; t/y .... ~.'-jąc, że ci \v ph?I\"SZY1 Jl rządzie stanc 
'f,; tego 'N'pÓJzQl.vodn!etwa i datlzą przykłac 
inn ym, bo przecież element walki wyniesion'j 
z !ir:Zi1j'cl! boisk powin:e:z tf,wić w ich krwi 

Pamiętajmy , że dobry sportowiec, lo do· 
bry żołnierz i dobry pracownik. We wszyst· 
';ich wy.ścigach pracy sportowcy powinni prze 
,lować innym i godnie hronić koszulki lead,~!a 

JEDNONOGI WICEMISTRZ FRANCJI 

rzą<oWllels'leqo I OlPwo.z,nrqo ~ \' '. '1' l' I 
Zawody 'ZWM-owców odb~dą idę 1.3 i 14 1 organizatorzy. p:lsrano wl I powo ac szere~J 

Ministerstwo Komunikacji - ustal!ło w. wn.cśnia, w pr09ramie przewj(lz'~nn sry nil- ZDAnych osoblstosCl. Rev,relacjq plywackich mistrzostw Franc;1 
waqonnch kolejowych z miejscami mi~kkimi! S'.ępl 1 iąc~ działy sportu: le.kk?atletykil, h,-,ks, I W . z·-,w<'dArh s~al'o,~i1Ć będzjp :vieln PO\)~l-1 na. rok 19~7 b·y,!. Emil V!a/ (bez .nogi), klóry 
n Ś' .. . d I "., ,; p!łkil nozna, gry sportowe I gmwastyka przy' lilrn ,-ch spor'owcow łodz klch, ktorzy nale~ą wJął dmple ")/('/S('O w hH~gach nn 400 j 1,500 

o c lUleJSc sle Z::Jcyc 1 w przed zlałach kl::tS1 . "ządowa. I do kół ZWM;ów. me/rów. Obok zWl'cięzca Vallcrcy •. 
piewszei na fi mieJSC (dotąd 4); w przedzia-! 
łach klasy drugiej 8 (dl'tąd 6). W półprzedzia. 

lach klas,' pierwszej 3 (dotąd 2) kla!'.y drugiej i Z ŻQ cie .f§portloUJp.;';'/JO Z_~IIłR -
4 (dotąd 3). I "6 n -- • _. _ .. - = 

nu:::~~:~~ siedzące oznaczone będą trwałymi: Kar a kuł o W I S j e c z e n o wa 
PowyższP l'arz'ldl:enie poda.je się do wiilrln ' 

mośri poor0żnych . celem uniknit;cia 7.rli\~·li'l- I 
cych!fil: obecnie lIiepolOzumień przy zi\imo- I 

wani miejsc w wymienionych przedziałach: I 

zwyciężają w Charkowie 
, . 

Z okazji 4-ej rocznicy wyzwolenia Chilf-j w strzelaniu z kaNłbin'.l na 300 mtr., z pozy- \ 
kowa na miej·scowym stadionie "Dyn 3n1v", c.ii stojącej. O~Jqgi\.iac nowy rekord ~Wi.ltO-
7.Ost3.ło zorganizowane "Swięto Sportowe". w wy - 174 pkt. na 200 możliwych. 

W 1945 r. skoczek radziecki ustanowił 
światowy rekord w skoku z opóżnionym ot
warciem spadochronu, mianowicie skacząc 
z wysoko.ki 13.108 mtr., przeleciał z zamknię
tym spadochronem 12.141 mtr. 31 lipca rb. 
ppłk. Romaniuk na czele grupy złożonej z 
7-miu skoczków, ustanowi! rekord międzyna
rodowy skoku zbiorowego z samolotu z wy
sokości 11.200 mtr. 

~k:o.łW....bDl~ .... i!)AP~._ 
którym uczestniczyli najlepsi lekkoatleci r,,-
dzieccy. W b iegach pokazowych, mistrz ZSRR 3000. KLM. NA KOLE 

u w a g a 
Członknwie ~e~c" ~'10i!y~Cll~j! 

i Europy KaralmIow, przeb iegł 100 me trów 
w czasie 10,9 sek., 'w biegu na 100 metrów 
dla kobiet zwycip'ż vl a świetna sprinterka mi
strzyni Europy Si eczenowa w czasie 12,1 se),., 
w sztafecie 4xl00 m. zwycięiyła reprezentacja 
Moskwy w czasie 42,1 sek. 

BOJCZENKO 
WCIĄZ NIEPOKONANY 

Zgr<lmadzeni€ Kupców ITI. Łodzi poda ! 
ie d,o \vi2dnrnoś-::i członkom Sekcji Spo- I 

żyw('zej, iż obowiąZUjące cenniki WYda-I 
wane przez Kom k>i? Cennikową będ'l do W 
nab)"cia w lokalu Z2',romadzenia Kun.rów l,. stolicy Republiki A~erb~5dż" ńskipj 

.c !''' Baku, orlb;rwa ią ·się XXTX Mislr70stwa Ply-
m. Łodzi I i 15 każdego miesi rJca, w kt6 ' wacKie ZSRR. W biegu na 100 m. sto dow. 
ry to cennik każdy ob()wiązany jest się ' zwyciężył Uszakow (lvIoskwil) w czasie 59,Q 
zaopatrzyĆ i \Vvwiesić W ten sam dzie6 I seki w konkurencji żeńskiej zwyciężyła Wa
W sklepie n a w'jdocznym mie !·scu. Za zna II siliewa (Moskwa) mając ' czas 1 :13.4. Na 100 

m. st. klas. w kon1:urencji mę. ···'i zwycięzył 
cz a się, iż ZQTom acl7.en:.t" K l1 P('ów m. Lo Do jczen ko (l\f ~·c,l~W i\ ) - l :09.3. W konkure1cji 
cIzi inną drogą nie będzi.e lozprowa.diać ! ż"ńskiej wygr ula bieg Polygałowa (Leningr<ld ) 
cenników. ' 1- 1:28,2. 

___ Zf.rO~::.?7.e~!: __ .~~~_?w.~~~~ I' NOWY REKORD ~'\VTATOW\ 
W 7~'vodach strzcleC'kich o mi"t -7 o<;' wo I 

1'1l~ł ~- o{ I .. "" tI:" I ZSRP., '''l~)\I \.yai::tc·l1ch s ię w miC'::.:;('rrvrr':'. "'~fro -. 
/J r.;..~:., 'HI~~",,::r~-,-, I'" . l . ' d l /.r:~!.~ ""oc ·,,'1' ItleI P" t Moskwą. uczestn Jczvło 300 znwo -.,r··- -' Iii ,( ~ . ników. Sidorof z Moskwy zdobył mistrzostwo j! 

PO 

_ . __ ,- t,: \ 

DWOCH DNIACH SI'OKOJNYCH 
ZNOW KRADZJEZE. 

Z magazynu przy ul. Wle,rzbowej 46 nie
mdni sprawcy skradli kilka worków zdwiera 
jących "iHlp l czarne nici o~ólne.i wagi 
110 kg .. • .. 

I ~ 

I do m o n t a Ż II : Uf!lcbom1enia 
Poszuku ' e s e fachowca 

maszyn t'uio·'ll,Cl1. -

Vl Penzie odbył §ię start do wyścigów 
kcJ;"slclch n,o trasie długości 3.000 klm. Tra
sa wyścigów biegnie prztlz Tułę, Orze!, 
Bri ańsk, M iIi sk , Smoleńsk, "I/ia zmę do Mos , 
kwv i z powrolem do Penzy. W wyścigach 
m. in. ud zi ał biora robotnicy i inżvnierowle 
fab l"-ki rowerów ..,;. P2nzie, "jadąc 'na rowe
rach s*ej własnej produkcji. 

SKOK ZE SPADOCHRONEM Z 13.400 MTR. 
. Sly nny rad-ziecki skoczek spac1orluonowy, 

ppłk. Rom aniuk osiągnął wysokość, której !lie 
7na historia skoków spadochronowych. Pnlk. 
Romaniuk skoczył z wysokości 13.400 mtr. 
przy temperaturze! powiptrza minus 58 sI. 
Celsjusza. Czas spa<lania trwał 21 minut. -

Oprócz skoków ppłk. Romaniuka, ZSRR 
posiada jeszcze 2-ch innych doskonałych 
skoczków, mających przez pewien czas re
kord świat.owy. Są to kpt. GIadkow i kot. 
Pietkiewicz. PiE'Twszy skoczył z 12.240 mtr .• 
drugi z 12.520 mtr. 

Mecz piłkarski 
Gwiazda-Zryw N. Zlolno 

w n'iedzielę 
Ppłk. Romaniuk w ciągu 15 l i1t dokona! ak. W dniu 31 sierpnia, w niedzielę o godz. 
1.600 skoków snarlo,'h fo nowych, przelatll iąc 17-ej na bois ku KS Zjednoczone zostaną TO. 

ogMem w powietrzu 3 miliony kilometrów. 'zegrcme zawody tvwarzyskie piłki nożnej po-

''';'~''''~~';'~~'''';'~'~~''''~~';~;';~~~~:''''~~~'~~;~';':':'' i ~1\7~~~ ~~e~';~'~'~\Y\~n ~:~,~:~~~ (L~~~~tn:r~i,~ 
i hem sportowym ZWM "Zryw" N-Złotno _ 
: Łódź. 

!z 'Ź))cia Zr~'w.!! 

Zebranie sekcji 
s~oło\Yego 

tenisa 

lA' poniedziałek, dnia 1 wrze 'nia o godz. 
18-eJ w lokalu klubu przy uJ. Gdailskiej nr. 
65 .odbędzie się zebranie organizacyjne sekcji 

Warunki do omówienia w Oyrek;:ji tenIsa stolowego, na klóre zaprasza sie CZłOI1-
Z lokalI pp~ pl zy ul. Rz~owskieJ 33 nie- Pai'lstwowycn Zjednoczonych Fa- . . . , "ÓW sekcji i sympatyków tenisa stoiowego. 

ujęci Spl awcy usiłowali do.konać kradzieży I bryk Firanek i Koronek. w to- .1 ' I ' ZapIsy nowych członków w Sekretariac;e 
ale spłoszeni zbiegli. I elzi, Piotrl<owska 177 tel. 261-06 ,,,,lubu w godz. od S - 13 i od 16 - 20-ej. * .. * Znany u nas z wys/ępow w Ka/owle CI' I; I 

Z d , k I I 220-64 Murzyn Bo/en (USA) wsz,?dzie ciesz)' się wi,oj. Uw~ga t .... , (" ~ tKS I po wor a przy u. Czytelniczej 33 Anto, k " J d .. k' b j" mn Re y ; ł~~. U 
ni Garnu~ zam. przy ul. Sląskiej 32 usiłował II ____ ---------... ~~------- :ą sympaLlq ~ Dl o ;-Je.zy, torą zdo ywa mu U IU]I ",.,IY-I - . • 
skraść na szkodę Kajetna Błaezczyka dywan i I,ego sympatyczny usm/ech. Zarząd sekCji motocyklowe' ŁKS zawia-
beczki. Przy kradzieży tej został ujęty. I I OGŁOSZE'UE I darnia swych członków, że w ł..edzielę 31. 8. 

KTO WTE, GDZIE JEST? 

Jc\n Llldwiczak lat 37 zam. przy ul. \Vod
nej 19, wyszedł z domu rinia 30 lipca i nie 
;JlJ wrócił. 

ZGINĄŁ PRZY PRACY. 

Na stdCjl kolel0wej Łódź .... -FabryczlIc1 pod
:zas przetaCZi:ll1jil l" i:1'gonów pzrcjcchany zostal 
~zas przetaczania wagonów przejec.hdny zosta! 
'licki, zarnieslkal\' w Piolrh.uwie. PrL)'były le
'(arz stwierdził 7gon. 

Państwowe lak~ally ' Przemysłu PANSTWOWE ZAKŁADY I bL zam!ast do Wldawy wYJddża na Ogólno· 

Baweł"anooo Mr 4 PRZEMYSŁU OZIEW;AR'l!(IEGO polsk i Zjazd Plakitowy w Wal",zawie. "'D ~!'I Nr 3 Zb;órka " godz. 7-ej na Placu 'Nolności. 

d · t h . w Łodzi, ul. Sienkiewicza Nr 82 /84 

zatru "la na yc miast przyjmą do pra(:y Dziś graj~ Czesi! 
wyk ~..,,,,a f ' ł'owa"'14'h s' ~IIS IJIr PLA NISTf. KSIĘGOWEGO. J<,ETLARKI, , ,. ~ 

• ,aS l\ l~ '1011 ! ClI l.Y. SZWACZ KI Rt:KA\VIC7.EK (rt'czne DZISIaJ o godz. 17-ej na bo isku ŁKS-u od 
t O kar z y , e , e k t ryk ó \'J i maszYnowe 'rękawiczki z maSZyn I będZIe SIę mecz piłkarski pomiędzy czeski 
oraz l palacza. S \,\'ECZKOWYC[-1l. poNcznSZ"HKOVIi' zawodo\\'i! drużyną "C(!ch,? ICarlin", a ŁKS-m· 

NA MASZY\JY OKR.'\GLE 1 NAP) Drut:Yl1i:l ŁKS-u wyst.ąpi w swym składzie 
f.Blosz~I1ia do \\ ['dziahl Personalnego CI rACZKI "J A KOTO:\Y. I "ligowym": Na bOiSku ·L.db' akolc Jedynie Ho-
Lódź , ul. DowboIezyków 30-34 _ I. Z-::Iaszać si(' do \V I'UZj'lIU Pel'sonil lne<1o. uenuorfa I. ''\flodalczyka, którzy z reprezen-

----,-__ ---_____ """"""""'''''''' ___ ''''''''".; *=" ___ '. .._ b __ tac,!C! P111skl w"jechali do PraOl. 


