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Drakońskie waru.nki dla Franc·i 
podyktow no na konferencji w Londynie. 

który cdła Europa odpowie Plan - na NIE! 
PARYŻ PAP. - Prasa paryska zamieszcza 

łnform~cje na lemat przyjęcia z jakim spot· 
kały się na konferencji trzech w Londynie 
postufaty Francji. Przyjęcie to da się ująć w 
Dastępujących punktach: 

ski dałby pangermanizmowi podwójną szan:-ę I ale wymownej formule: „Gadaj zdrów". An
skrystalizowania się sił nacjcinalisty_!:~nyrh. glia niepokoi się i usiłuje wydostać się z pod 
w walce o jedność niemiecką i środków w tyranii Wal/-street. ZSRR mówi „Nie". Jeże/1 
postaci odbudowanego potencjału przemysło- Francja powie również „Nie", wówczas c1ła 
wego na zachodzie. Bidault może zgłaszać pia Europa potrafi zdobyć się na stanowczą Dd
tonirznP protesty. Po.Jityka deparhmentu si'-1· mowę ugięcia się wobec żą,c1mi C1merrkań
nu wobec Francji 5treszcza się w trywialnej skich, niebezpiecznych dla pokoju", 

1~ ?-1dne powiększenie dostaw węgla z Za
glębw Ruhry dla Francji nie wchodzi w ra· 
chubę clopóty, dopóki Francja nie wliczy do 

swych żqclań węgla, który wydobywa w Za· z • d I M k 
głębiu Saary. - ap OWI e z ee-n ar osa 2) Decyzja w kwe.stil kontroli Zaałębia 
R~1hry, którn zapadła 1uz w Waszyngtonie, · • 
nie zo.stame zmien10na w Londynie i Fra11cja 
zostanie tylko o niej poinformowaną. 

3) Anglosas~ ziHócq Francji uwagę, ze do PARYZ (PAP) _ Dzi.ennik „France 
stawy wytworow niemieckich z francuskiej 

dług „France Soir" zap-owiedział, że gre 
cki rząd demokratyczny będzie mógł 

,; 

' 

strefy okupacyjnej dla stref anglosaskich są Soir'. przyno~i Wy\\'iad swego kore.:-pon-
nie\.'.:ystarczaj~ce. • den ta w Gr-ee ji z do wódc,q armii p{)· 

• ·O Am?rykanie ~aźądajq od Franci! wyja- ,, 5tańnei ueneral-em Marko.sem_. W 
~nien, D 1/e opub/1kcrwame plaJIU. dzwigrtię- , , ,· d · t~ , I Al I 
.c1a przemy::lowego Niemiec miałoby wnnoc· \\ ~ \\ 1a zie ) m. genem 1

1
' ar <OS - we· 

ro~po~ząl swe funkcje ok~lo ~oło~y paź I „Plan"', dla którego niema już miej~<:a na 
dz1e~mka hr._ Dodał on, ze me wie, czy francuskim wózku, dżwigającym włas:iyc? 
będzie premierem tego rzadu. bankierów. „Action . 

nić pozycję komunist6w francuskich, gdyż 1------- ---- '11119"'..... .... .,...~ ~.._,. ....... ~..._.. ......... ~ ...... ...,...,....~ 'tli!!!!!'""~ ...... ....,.~ ..... 

w dług Jw;c~ponrlenta „New York Times" -
~rnd Iran usl i m1ał zażądać nleoublikow.7nm I 
eh v1/owo tego pla11u, wysuwając powyższy o w 
a:rgument. 

5) Przyznrm1e stalowniom francu:.kmi' 
Pl"'lWSZ"ństwa \V dostawach. u;ęgla z Zagł-ębia 
Ruhry przed stalowniami niemieckimi - bv-
lob1 nieekonomic:me. • Wślad za decyzją USA - Bank Swiatowy za nąl kredyt dolarowy dla Angri 

Auto-rem tej drakońskie! odpowiedzi pod 
i:.dresem dekgac·i francµskiC'J ma być członek 
delegacji amery:kańskiej Humphrey, będący 
ied.noczasule rzeczoznawcą w k'westii prze
forsowania planu Marshalla w Europie. 

7.e swe_i strony Iondvnski korespondent 
dziennika amerykańskiego „PM" twierdzi że 
p.odstawą dyskusji jest teza generała Robert
sona, iż Niemcy muszą mieć pierwszeństwo 

LO; DY ' (oh"-ł. ;vl) Wczoraj. w go- \premier Atllee i minister Bevin, którzy godnia złoży oswiadczenie \\' sprawit 
dzim1cłi popołudnio\Y"c'h odbyło się 4-ro z tego powod11 przerwali swój urlol'f. programu zwalczania trudności gospo 
godzinne posiedzf'nie gabinetu brytyj- Po posiedzeniu nie wydano żadnego ko· darczych. 
skiego, poświęcone sytuacji gospodar- munikatu. w zwi;:izku z cz)m oczekują, W posiedzeniu brał również udzial 
czej kraju. W gosiedzeniu brali udział jż premier Atllee w ciąg11 bieżącego ty- minister wyżywienia Strache.y, w zwiąt 
m111111111111111111111111111111m1111n:11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ku z czym przypuszczają, iż omawiana 

Pierre Courtade 

Rektorzy wyższych uczelni w odbudowie przed in 
nymi krajami Europy, 
Francja obok żądania 

zw1ęk.śz.onych .dostaw o proces1" e krako k. węgla niemieckiego- ws l m 
oraz gwarancji, że ;iie W AR.SZA W A (PAP). Dnia 24 sierpnia 'wiecie naukowym jednostki, zasiadające na 
miecka produkcja ~l1· 1947 r. rozpoczęła się w Warszawie konferen- ławie oskarżonych w obecnym procesie kra

li nie przewyższy "ja rektorów ws zys i kich wyżsżych uczelni w kowskim, które swą przestępczą działalnością 
francuskiej, ma żądać 
rówmez międzynaro- Polsce. W pierwsz:m dniu koniereącji uchwalo-

dowej kontroli. Zagłę· na m'>tala rezolucja w sprawie ustosunkowania 
bia Ruhry. się do pr~estępczej działalności niektórych pra· 

„Pokój zachodni - cowników naukowych ujawnionej na procesie 

pi~ze . na łam~c~ I w l(·a•:owic. 
dz1enmka „Hu.mamle z b i k r . . . . 
_ przygotowywany „ e cran na on erencj1 rektorow uczestm· 

przez spisek londyń- cy wyrażają żal i oburz~nie, że znalazły się w 

w podziemiu skiernwaną prreclwko narodowi 
i państwu rzuciły cień na społeczność nauko· 
wą polską, Zebrani wyrażają pneJrnnanle, że 

cały śwtat nauki polskiej kategorycznie od
gradza się od tego rodzaju działalności", 

Rezolucję podpisali wszyscy rektorzy wyż· 

szych uczelni w Polsce. 

lalki partyzanc ie w Hu z an·i 
Franco forlyfiku·e granicę z Francjq w Pirenejach 

była między innymi sprawa zmniejsze· 
nia racji żywnościowych, 

WASZYNGTON (obsł. wł.). Dyrekcja 
Banku Swiatowego oświadczyła, że nie 
przewiduje możliwości udzielenia Wiei· 
kiej Brytanii w przeciągu nadchodzące• 
go kryzysu zimowego dalszej pomocy 
dolarowej. 

Ze strony dyrekcji Banku Swiatowe~ 
go dano do zrowmienia że Wielka Bry 
tania może liczyć na pomoc dopiero w 
ramach ogólnych .,planu Marshalla" któ 
ry ma zacząć funkcjonować w dość 
nieokreślonej przyszłości". 

Szigetti m strzem Polski 
w ten;sie 

KATOWICE PAP, - W dniu wczorajszym 
został rozegrany finał międzynarodowych te· 
nisowych mistrzostw Polski w grze pojedyń· 
czej między Węgrem Szigettim i Czerilem 
Smolinskym. Tytuł mistrzowski zdobył po za· 
ciętej i/ ci~żkiej walce Szigetti. 

PARYŻ (PAP) Ag€ncja Mundo Iszym ciągu prowadzą pracę fortyfika- gach Leiza i Eskurra. W Burgiueque i Dokończenie finału gry podwójnej Smolin· 
· · f k h" · R f t f ·t b d sky, Krejcik i para Vrba, Kon czak przy ni o• 

Obrero donosi, że górnicy w Sald€S, · cy311e na granicy rancus o- 1szpan· oncevaux prace or y 1.rncyjne ę ą sło zwycięstwo parze czeskiej. 

miejsco\~ości p<ilożonej w zagłebiu Ber- skiej, W chwili obecnej zbliżają się ku trwały jeszcze co najmniej dwa mie- Po rozgrywkach nastąpiło rozdanie nagród 

· kl 1. t "k I • 1 koń-c,o\\d roboty fortyfikacyjne w okrę· siące. zawodnikom. 
ga, pro - amowa 1 s raJ , ce em uzysrn- -=~------=-~--~·----;_------~----~------------..,,...----...... -.....;;."!'!"' 
nia pewnych ulepszeń w warunkach Brazy11·a w n·1ewo11· ekonom·1czne1· pracy. W miasteczku Taragona w okrę 
gu Saragossy aresztowano 31 osób pod 
zarzutem spisku przeciwko reżimowi 

franco. Krwawe starcia w Rio de Jan·eiro - przygrywką do obrad konferencii panamerykańskiej 
W Barcelonie o<ldziały policyjne pa· 

trolujrą ulke i dzielnice ludowe Pueblo
rmero, Sans, Hostawranhost. Agenci po 
licji rewidują prZ€chodniów, wpadają do 
kawiarń i organizują obławy. W ciągu 
trzech ostatnich dni aresztowano pDnad 
100 osób. 

W Coin (prowincja Malaga) dokona
no szeregu aresztowań wśród miejsco
wych chłopów pod zarzutem, że pozo
stawali w kontakcie z partyzantami. 

0ddziały wojskowe Franco w · dal-

NOWY JORK (PAP). Komentując wa· 1 oceniamy 27 punktów lej umowy, jako 27 j Najbard ziej ~111ir~zną jej stron~ jest to, 
r~nki przyszłej . ~?1o'~Y USA-Brazylia,_. dzien- więzó':". nimvoli ekonomicznej i politycznej że w_sz\;d.zie twierdzi ona, iż nasz_ e prawa po-
mk „Demokrac.1a pisze: „My BrazyhJczycy, Brazyl11. · zostaią 111e11aru-.zone. Do tych ancgdo!ycznych 

Wdzięczność Egiptu dla Polski i ZSRR 
PA.RYZ (PAP). Agencja France Presse 

donosi, że w dniu 25 bm, odbyła się w Kairze 
manifestacja. zorganizowana przez „Stowarzy· 
szenie Braci Muzułmańskich". Manifestanci u
dali się przed gmach poselstwa ZSRR, gdzie 
wyrażali wdzięczność rządowi radzieckiemu za 
poparcie sprawy Egiptu na Radzie Bezpieczeń
stwa. Delegacja manifeslanlów wręczyła list 
d!;iękczynny przedstawicielowi poselstwa. żąda-

jąc, aby delegat radziecki w Radzie Bezpie
czc1ł , twa zastosował veto w wy~a~ku gdyby 
większość Rady chciała powz1ąc decyzje, 
skierowane przeciwko interesom Eg·iptu. Na· 
stępnie manifestanci wyruszyli przed gmach po 
sełstwa polskiego, g41zie wznosili okrzyki na 
cześć narodu polskiego, dziękując mu za jego 
stanowisko w Radzie Bezpieczeństwa. 

punktó\V możemy dodać jcszczc jeden, 28 
punkt, glosqi:y, ii cylinder Wuja ,Sama wł· 
nien figurować na sztandarze Brazylii". 

!';0\VY JORK (PAP). Jak do 110<7.~ z Rio 
de Ja11ciro w dniu :n sierpnia miały tam miej 
sce krwawL wypadkL Z okaz ji przysL!(JJenia 
Brazylii do woj ny po stronie !'\urodów Zjed• 
noczonych. odbył się wiec, na który przybyło 
około 50 tys. osób. Na \\·iecu wy~l<1 pili przed· 
stawiciele partii politycznych i orr;:rnizacji spo 
łccznych. W czasie przemówienia przedstawi• 
cicla rady 1t1icj~kiej - członka partii narodo 
wo-demokratyczne.i, policja zaczęła rozpędzać 
wiec, stos11 _j~c broń palną i bomby łzawiące. 
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PriBdrqukFZ :~Me1n··Kanrp1U'~·w „Informatorze" w1Nows~in1 
Kowalski członek centralnej komórki propagandowej wyznawca ideologii hitlerowskiej· 

KRAKÓW PAP. Na wstępie 10-go dnia prze 
wadu sądowega przewodniczący oznajmił, że 
na biegłych do ustalenia stanu umysłowego 
i poczucia oclpowiedzialności osk. Wilczyń
skiego Sąd powołał dr Kruszewską i dr ppłk. 
Biel'1ka. Przed sądem staje człO'nek centralnej 
komórki propagandowej WIN. Mirosław Kg
walsld, aplikant sądowy. EHkarżo11y c~ęśc;lo· 
wo przyznaje sic:- do zarzucanych mu aktem 
o~karżenia czynów. 

"Zdaję sobie sprawę, że moja działalność w 
ramach WIN pl'zynlosła szkotlę państwu ~ 
najcięższym okresie odbudowy - rozp0_,\'.zy
na ookarżony, - poczym opowiada o swojej 
działalności . Ze Strzałkowskim zetknął go Kot 
Stnałkowski polecił Kowalskiemu „obserwa
cje" prasy krajowej oraz wydawtmie piilma na 
tematy polityczno-społeczne. 

Od jesieni 1945 r. oskarżony przejmuje kie 
rownktwo siatki wywiadowczej WIN na tere 
nie Olkusza, Miechowa i Chrzanowa. 

Vv styczniu 1946 r. oskarżony został prze
kazany przez swe władze organizacyjne osk. 
Langnerowi do pomocy w prc.pa~randzie VvIN. 
Fu11kcja, jaką objął oskarża.ny bylo redaqo
wanie, wydawanego przez WIN „Iniormatorn". 

Treść polityczną swej pracy osk. Kowalski 
charakteryzuje następująco: stawialiśmy na 
rozl1lcie bloku demokratycznego, w opraciu o 
PSL, które darzyliśmy zaufaniem. Staraliśmy 

Prok.: Jaki był stosunek propagandy WIN 
do hand leśnych . . 

Osk.: W ciągu . swej pracy nie spotkałem 
się z hasłem zwalczania hand - były dyrek
tywy, żeby o bandach nic n ie mówić. 

Prokurator odczy tuje notatkę z której wy
nika, te „Informator" brał w obronę NSZ na 
lJod\1:1:l)u przed akcją władz. 

Prnk.: Czy oskatżony redagował tq notatkę. 
Osk.: (po dłuższym milczeniu) Tak. 
Prok.: Od kogo wyszła dyrektywa posługi-

w anla siq w prop11ga11dzie świadomym fałszem 
prowokacją? 

Oskarżony „nie chce" na to odpowi~dzieć. 
Na~t~pne pytania prokuratora związaiie są 

z zasadami t. zw. wytycznych inspiracji WIN 
których punkt a) mówi: Inspiracje należy prze 
prowadzać , przez dostarczanie jej tego rodzaju 
materiałów, których ona, jako jawna, - nie 
może dosta{;, 
Oskarżony L7· iPrdzi, że nie był dokładnie 

zaznajomiony 1.e wspomnianytni wytycznymi. 
Prok.: A ternz oskarżony widzi współpracę 

JHHizlcmia z niektóryrni odłamami JeąalneJ 
prasy. 

Osk.: Tak. 
Dalsze pytania prokuratora dotyczą znale· 

zionego w archiwum oskarżonego „Przeglądu 
prasowego", którego jeden z artykułów grozi 

redaktorowi „Dziennika Polskiego" represja- Prok.: A czy oskarżony słyszał, że Langner 
mi za umieszczoną przez niego wzmiankę o twierdził , że nigdy nie widział tego materiału. 
procesie stµdentów krakowskich. Osk.: Słyszałem. 
Oskarżony twierdzi , że „Przegląd prasowy" Poruszenie wywołują wy jaśnienia osk. Ko;o 

nie jest mu dokładpie znany. walskiego , o tym, jak WIN oreniał wystąpie· 
Okazuje się również . że dla omówienia nia PSL przeciw podziemiu. Niektóre taktycz• 

współpracy w zakresie akcji „O" Kowo:lskl ne wystąpienia PSL przeciw podziemiu uwa· 
skontaktował Mę z przedstawicielami organ!- żano za zbyt rndykalne. 
zacji pod:i;iemnej „Racławice" którą o_kreśla Prok.: A jak oceniano wysląpienia w pra• 
jako „ludowo-sanacyjną". .Kowalski omawia sie PSL, np. w „Piaście". 
dalej stosunek do poszczególnych partii, przy Osk.: Jako pewną taktykę dla zachowania 
czym zaznacza iż dawał polecenie propagowa pozorów. 
nia współpracy z PSL i WRN. Odpowiednie Prok.: Jaką sumą dysponował oskarżo'.Q;Y 
dyrektywy rozpowszechniał w terenie 1na „od dla swej siatki? ,_ 
prawach" przed referendum. Wielki nacisk Osk.: w ciągu 5 miesięcy, po 35-40 tys zł. 
kładł na WRN, w kierunku opanowania przez 
nią organizacji PPS, na rozbicie jedności Sąd załącza j~zcze do akt sprawy szereg 
parl.1i robotniczych. Oskarżony wier.lział 0 ist dokumentów, dotyczących pracy o:::karżon:rgo 
nieniu t. zw. mężów .rzaufania , w PSL i WRN. w wywiadzie, świadczących o tym , że za es 
po za „Informatorem". Kowalski był autorem )ego pracy był szerszy, aniżeli 3 powiaty. 
szeregu ulotP.k do akcji „O''. W pewnej cliwili -prokurator podaje oskar· 

Prok.: Jakiemu celowi służyły znalezione w żonemu ,Mein Kampf" Hitlera z pro.§bą o 
Przetlun1~czenie na głos pewnego urywku. archiwum oskarżonego wykazy funkcjo·nariu-

M O · U B Oskarżony tlunrnczy. Następnie prokurator szy . . 1 • , „ 
Osk,: Dla rozsyłania listów uywe!rsyjnych od~zytuJ~ jeden z fagme~t6.w „Informatora , 

w ramach akcji „O" ktory miał to samo brzm1erue. 
Prok.: Od kogo oskarżany otrzytnał materiał I Na tym przesłucha~ie oskarżonego . Kowal• 

pt. , .Ocena położenia wewnętrznego". skiego zostało zamkm~te, a sąd oqłasza przer 
Osk.: Dostarczył mi go Lanqner. wę do dnia następnego. 

się za wszelką cenę, aby partia ta nie we- o I d k t • b . d k 
~~i~i~op~~~~c~~~mi~~~~;~~m~~~~:Jd~~p~~~~~[~ . -O a .r Y · UJ e Ie a O m· 
wsiystkim przeciwstawialiśmy sic; Pi-'H. _ _ 

Wiosna HH6 r. w związku z okreseru refe
rendum, rozpocz~liśmy akcję „o''. W tym też 

~~~~~~;vwiad~~~~~~~0~~;a;:::ody ~:~:~~~: Polityka zagraniczna Bevina doprowadziła do ciężkiego kryzysu w Anglii 
cji, poleija:jątej na r ozszerza11lu wokół atako- MOSKWA PAP. „Prawda" poświęca ten znajduje potwierdzenie w tym: ie niezadowoleni z planów amerykafiskidi, 
wanych osób, iiieprawtlziwyth wiadomości . artykuł rokowaniom, które tocza, się sekretariai stanu -przywiązuje znacznie dotyczących Ruhry. W rzeczywistośd 
Następnie oskarżony ·Odpowiada na pytania d 

prokuratora. obecnie w Londynie, Waszyngtonie i Pa witkszą wagę do rokowań anglo-arnery je rtak, plany te zostały przez nich da-
Prok.: Dla jakich celów służył „Informator" ryżu w sprawie Zagłębia Ruhry i · planu kańskich w sprawie Ruhry aniżeli do . wno już zaakceptowane. 
Osk.: W „Informatorze" znajdowały się ma Marshalla. Omawiając przebieg konfe- wy11ików konferencji paryskiej. Ukoronowaniem całej tranzakcjl -

terialy dla siatki propagandowej. rencji paryskiej. autor artykułu znany Nie jest przypadkiem ~ oświadcza zdaniem publicysty radzieckiego - riia• 
Prok.: A po co prowadzony był w „Infor• jJUbJicvsta Marinin stwierdza, że nawet Marinirr że rokowania waszyngtońskie ją być rokowania między Angli!'.I, Fran• 

maiorze" dział spraw 'Wojskowych? J 't 

osk.: Dla omówienia panujących w wojsku inicjatorzy tej konferencji, nie mówiąc zbiegły się z momentem najwyż6zego cją i Ameryką w Londynie, gdzie Anglo 
nastrojów i podania informacji, dotyczących już o jej szeregowych . uczestn,i.kach od- nasilenia kryzysu Anglii. Jest to najbar sasi zamierzają wywrzeć presje na 
składu kadr oficerskich. nosq się do niej zupełnie obojętnie, a dziej 0dpowiedni moment dla dyploma- F_r~ncuzów, celem połączenia francus-

Prokurator odczytuje fragment z ,,tnforma- nawet ·z niechęcią. . cji dolat"owej, bowiem może ona 'teraz .kie] strefy okupacyjnej ze strefą anglo• 
tora" o tym, że mają rzekomo być wprowa- d k I ' k 

I h „ Dażenie Stanów Z3"ednoczonvch do pa dyktować warunki „swym bie nym. re- a. mery <ans ą. Marinin zaznacza m. in. 
dzone „ko c ozy • - J d 

Prok.: Czy zamieszczanie tego rodzaju wia- nowania nad Za.głębiem Ruhry, . jest wnym". ®oprnwda - pisze autor, ze ,, · yplomacja dolarowa" postawiła so 
domości nie jest sianiem zamętu w kraju. według Marinina. jednym z najbardziej 'rycerze funta szterlinga dla zmylenia an bie za cel zerwanie pfzy pomocy swych 

Osk.: Tak. ważnych elcmcirl<iW tej polit) k-i. Fakt giclskiej opinii publicznej udają, ii są klie~tów uchwał poczdamskich i zastą· 
Nast~pny fragment głosi, ie interwencj.i. za plenie współpracy mi„dzynarodowej·.._ 

graniczna nie spadnie z nieba i że 'A/lN, li-, . , h r 
cząc na siebie, musi stworzyć takie warunki, G łt n d k. c . . M k . ~rzez egemonię Wa ll·street. Odpiera-
ahy Anglosasi liczyli si~ z. syluacjq w kraju. wa ow y spa e en w os WI e Jąc argument jakoby trudności ekono• 

Prok.: Na kogo wreszcie WIN liczył: na An . 1~iczne W Anglii i Francjl narzucały im 
!flosasów, na PSL, cey t1t1 siebie. . - kierunek polityki zagranicznej Marinin 

Osk.: Liczyliśu~y prnetle wszystkim nil siebie MOSKW (PAP) _ Dżięki obfitym i uzbeckiej. Na skutek wielkie.I poddy dowodzi, że przyczyną kryzy~u w tych 

~~~~;: ter~~:a~\e my l!czymy„. a nas liczą tbiorom jarzyn ZSl~R., rynki moskiew- -ceny spadają gwałtownie, d06ł()Wlnie z pa1'istwach jest przede wszystkim ich 
Nie brak oaywi ·de fragiueut11 o tym, że ~kie są pełne produktów żywnośdo- dnia na dzi·eń. W ciągu ostatnich dni orientacją polityczną. 

wiadomości o terrorte wybon:iytn reakcji sił . : cena ziemniaków uległa zniżce o 50 ,, Ten, kto uczynił z dolara wszechwła 
tendencyjni~' rozdmucbiwa11e i że oddziały le- wych. Przywozone są one me tylk<J z procent. €ena mięsj spadła <Jstatnio od' drtego gospodarza w swym domu _ 
śne stanowią •. sam?ohronę". . , obwodu mosk;iewskkgo, ale i z, dalszych 30 do 40 proc. Mleko staniało o 20- 30 stwierdza publicysta radziecki _ mus"t 

Prok.: Czy oskarzony słyszał. kte posługi- I 1. . bl'I • " .1-· · UJ· • .1 • t· • 25 k 
wal się terminem „Samoobrona"? o w ie I cpu I <I rosy3s,1.1e1,. z ,r~t·~Y'. ~ 1 proc„ mąJ<a zy .nta o p-rQC., mą a pł~ cić procenty w postaci dezorganiza• 

osk.: Słys,i;ałem. Bańczyk. nawet z odleglych republik gruzmsJ,:1ei p.sz~nna o 40 proc. cj1 i chaosu w swej gospodarce. 

------------------------·-----------------------40 

- Żle trafiliśmy - szep1w,it DeL\s. - ł . Przebrnęli na ozcworakach przez szo-
Za daleko zas~liśH1Y . si:;. i przytaili się w trawie Jlo ·drngfoj 

- Cóż dalej? stronie dro.gi . Prz-e·d nimi majaczyły syl 
- Czy wY śpie.szyde napr.awdę1? O wetki dział artyleryjskic11. Qu·ell całym 

ile tak - trzeba ryzy·kowaćl ciałem wyczuwał wilgoć gliniastej zie-
- Czy pan jest gotów zatyz:yikować? mi... 

- z J.ekką irnnią za"P\dat Nitraleksis - Czekaicie - powieid·ział Deus Ni-
QneUa. traleksisowi. - pójdę1 na zwiady. 
. - Rozumie sie! Co za pyta·nie! Chodź Popeł1zł na brrnchu n.aprzód, zwinny 
mv dalej - odPO\.vicdział QuieH. Jak jaszczmkn. Nitraleksis ruchem r~ld 

- A więc - ry:zyJrnjemy - rzekł Ni- zatrzymał Quella., który chciał ruszyć w 
tr.aleksis, zwr.a.cają.c się do Deusa. ślad za wi.e.śniakiem, 

- łfor~ay! - wys'ze·ptał Deus i pokle - Cze'kaj :v.an. Deus zaraz wróci 
pał Anglika po ramieniu. rzekł Nitraleksis. 

Rzucili się na ziemie i pełzli dalej . - Co S.ie1 sta.ł-0 ? 
Znajdowali sie.1 na ·Otwartym mieJscu. - Nic. P·o J>r{)stu zbytnio zagalopowa-
Pełz1N3,•c. Quell zauważył stojące na h1;ce liśmy sio. Jednak, ci Włosi - to strasz
cz.olgi. Nagle n.kazał f>'i·e włoski wartow- ne ś!}iDC'hy. praw·da? 
l}ik 'i Deus p~da'! s'ygn.ał, _który. o~nac·pał _ Cis·2ej !„. Pan ich moż-e obudzić, i 
Jedno: - zlac się z z1en11ą. Ks1ęzyc Już wte.dy możemy zasn8ć my, ale już na 
nkaza.ł się na h:oryzoncie.„ Wartownik dfugo . ' " 
skrę~~ł za cz.o!g1,„~vi<;c popełzli dale,i· . . _ Jak tam z IJ<ińską twarz1tv, Inglizi? 

M1!i,mett Z!'- . mlll111efre111 i? O su \\~all ~1e Quel! sztz~rze się zdziwił. Do tych czas 
na.Nzo~,. czuJ111e na~etuchuJąc Krobw Nitraleksis ani razu nie ~apytał go 0 ra
wartówmka. ny na twarzy. „Pe\vflie d·latego. że 1 on, 

- l'i)Jrkay~ Ingliii, horka;v - sz1:;ital i ja„ jesteśmy w ta1kicł1 tar.a:p,.&tach" -
"- ;s\t~łu ~us. J)1ó.ffiy1ślał An.glik. 

- Nie.źle. <l1ziękuję,. Ale gdzie, do dias
ka, potlział się ten Deus? 

- Zaraz wróci - J:J()wied.ział Nitra
leksis. - Udało mi s'ie' ~abrać u nie·go 
nabotle. Mam je przy solbie. 

- tforkay! - Ode.zwał się nagJ.e głos 
wieśniaka . - Chodzmy, Inglilii - :twró 
ćił się do Quella .po grećkn . 

Pełzli wciąż dalej i da.l·ei . Słychać by
ł·o coraz silniejszą kanonad~'. 

Trudno był·o Si·ę z1orientowa·ć, g~dizie 
wł·a·ściwie .strzelaj1a . W każdym bądź ra
zie str;zelan-0 gdzieś w pob['i;żu . Na,gle 
QueH zob'aczył, ja:k olbok niclh wybnd1ł 
-pocisk 

- To na·pew•no w.ast - rzekł do Nntr.a-
leksisa. 

- Tak, to grecki. Spój;r•z. p~n co si~ 
dz:ieje. 

Strzeilano wzdłn·ż swsy, J.edn.a1k Qne.Jl 
nie mó:gł zr.ozumieć celu tej stnelaniny. 
Szosa była pusta. Na·gle rozległ lłię p1;z:e
rnźli wy świst i pocisk WY'b'llcłlł prawie 
kolo nicl:t. Osz·ołomie111i przypadli dl() zie
mi. 

- Jesteśmy na placu walki - v,a•uwa-
żył QueH. . 
Ro·zległ się gł·UiClJY warkot. 
- Wł·osi ! To id ·d 1ziała! - szeipnał Ni 

tralelvsis. - Chodiźmy dal-ei · 
Pręd!k<o · pobie·P:li na.przód. kierując ·się 

w stronę la.sn, który znajd.ował si,~ w od
JegJości 3-00 - 400 metrów. Co chwilę 
musieli pa·dać na zi~mi·~h gdyż dookoła 
padały 11ociski. Wtetn odez.wały się se
rie CKM-u.„ Strizelan.o w~~raźnie w ich 
kierunku. 

- \Vzięli nas na mwotkię,! Zau•wahtli 
nas! 

- Naprzód! - krzyknął Qu~lt - Pa
'bie1gli oo t.ci:lJu. 

- Tam są fu·ż Grecy; - Nitmleksis 
wskazał na lnak obl<oczk.i w~nbu1chu ·Ja1-
cyd1 'Pocisków. 7 Nie·v:~11, 1t'ipli wfo, tam·...:.. 
Grecy! 

Przeska!dwali z kamkmia na 'kamiieiJl 
Pgil~dali na z1iemi.ę., Podnosili się i znów bi: 

,J , 

~t;rz-elanina była fotensyv, na. Nie zwrai 
cah Prawie na nią uwagi , 

.-: Już nie dafoko - rzekł Deus Ni1ra
leJ:<iS1s·owi. - Triz;e!J:Ja SPwścić si~ do doli• 
n~. T§lm są, G.re•cy. Pra.wicJ101lodobnie co-
faią się. ~ · 

- CJ1oidźmy lepiej górą· - zapropon.o~ 
wał Nitr.aleksi.s. 

- Nie-, bfoguidmy 11a1H·zód. Na górze 
nas łatwo nwg<Oj zauwu±yć . 

N
.- Aie. tak bętlizie bliżej P·O·wie·cfaid 
l tral:ekis1s. -
- Ni-e, ty:tk-0 namrzód ! 
Znów odezwały .się CKM-y. QuieIJ zro.c 

gt~o~~:YłB, . żeł ~fraieksis skierował· się w. 
„. _ · 1e·g , l't:~az l){J otwa:ritym 'POiu. 

- Kła.dź si:ę1 - krzykną~ A·ng]ik. 
AITe Niitra'1eksis biegł da1ej. Kule :Pa-da:.i 

ły co:raz gę~cię~ i nagle Nitralel<'sis OStt.,. 
n.ął SH~ ~a ZI-em1ę. Quell zroZiumiał, fo za 
stał trafi~·ny. ąeu-s ttlO•cno s.zturchnął g;o. 
w Plecy I Poh1e.gł dalej . Nad głową swi'.; 
st~ły ~ml-e. Ale Que!I nie zwta•cał na tticii 
~H?C'eJ uwa~i i biegł, ilie starczyło .sit, WI 
k1em11ku Ja.su. Szczr'.'.śliwie do'b>mHt •d'O ce
ki . Deus _i'l.JŻ przYIC'':'.'a'ił ~i~-;za kwoa ·kamie. 
ni. Quel! spojrzał na uroge. któf.;i,, do·pie· 
ro c-o Prze!by-1. Nitra.tekśi~ ltżM niernchó• 
mo na mokr.e;i trrł\vi~. An~lik .zirazt1mial> 
że ~·recki fotnik n'ie j;}ll{e.. ' 

~ ~.~iJ} 
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ił--ók-n -ia~-ze--t-·od-. z-i_ P-. rz-yj-mu..!......-.ją • W'"e7w.;nie~eórn1ków 1 
Na wspolnym zebraniu PPR r: PPS w fabryce 1m. Waryńskie go r 

Obr:.idy PPR i PPS w PZPW Nr 1 ·1 fabr ~' h · · - . 

łm Lud "k V'' • k" · ~ yc„ I gac · :)SWlCOcza tow. Małkowski. olerow'lć Zebrani stwierdzają żę: wypełnienie p' ~. l 

· Vfl a v aryns. iego toczyły się głów icb nie bedz! " I · " -~ I 
n!e wokół pl r:mu prndukc . kł d. · . · . emy : , nu produkcyinego jegc pr<.ekrnczenie powin· 

. . . YJnego za a ow - Gorn1cy iUz iameldowal; rząaow: . ze no stać się punktem honoru wszystkich robot- I 

Tow. Timohe1ew (PPS) . wygłos!! krótki ! !'wykona!; plan - przv-om!na tow s•as'ak ników a przede ·,vszystirn zaś pepesowców' 

rzeczo·Ny referat ~ sy'.~acji politycznej \ew , (PPR) - '. na~ wzywaja ·de współzawodn~ct~a. J peperowców." I 
Baryła (P~R) 0 sy,uacii gosoodarczej. I 'e~~'.?śmy tacy sami i '.J k -:;n' • musimy ich do- „,Zebrani wzywaja w tl · h •• · · 

Dyskusię rozpoczął j nadał ·e · wła:ścivv a f. _ · • _ . . " , szys nc nc,qgcqq i 

bieg d k' d . ~ . l 1 Y ~ 0n c zrobimy to. 1qcząc ""ys1łk1 !owarzy· cych >lą członkow ob\J parh1 do r.iodn'iescema J 

yre ,or a rrunistracyino-handlowv 7.a· ! s•y , Pp<: i' PPR N" dd · · • „ · · ' ' 

:Str. 3 

kładów tow. Witter (PPS). Mówca przypo~nŚai I P~d"-?&pt~m De l~ p.o ~wa'himky :1ę wrogim dbyscyplln~ part~ineJ ! dyscypliny pracy Ze· ~ 

Zeb . PZPW N 
1 

. - "'~ ' · masKUJmy 1yc , torzy rozpf"i- ram stw1erdza1q;: ,każdy wróq jednolitego ,. 

ranym, ze r za1eły w ubteglym ws• b · · k dl' t · · · - · 
k . . . . ;; . -ee .ma1q sz o 1we plotk reakcyine My frontu iesl wrogiem ludu rnacujacego 1 P.:il -

ro u pierwsze mieisce w "".'yscrgu pracy I zdo- plan v.-ykoncmy. bo to leży w naszym wlas- ! ski Demokratycznej." · . i Efeklownf vokazy zostały urządzone z 0kaz/J 

byly_ sztandar i:irze. chodni. Ta sama. załoga nym interesie "'' interesie przyszłych p~kolen' ··. l B. Beatus · 

h - h u 
święto marynarki radziecliiei w Sew astopolu 

w p1erwszyc m1es1ącac 1ego roku me wyko· -----~_, ..... ____ ...,;;._...;;,_..;. __________ _,, ________ .:..,_...;~ .... -·-·~x--~-~·----~--.... ,,.,. ... ..,,,_ ___ w_"''"'"'w-----

nała planu. " 
- Należy się zabrać do roboty - rnóvvi u ,_. e d n 

tow. W!tter i we wspólnym jednolltofrontowyrn 

marszu zdobyć spowrotem utraconq pozycję. . :. · ·~ ·' 

- Dzisiaj, kiedy nas pepesowców i peperC\'\,V· u rt"' o w a -
ców mało co dzieli. a niemal wszystko łączy Iii o wsp o ł p r acy m ~ ą dz y z w 
- _m~żemy s~bi~ ~p:kojnie pogad".ć 0 za~a- I Nie jest dlo nikogo tajemnicą . że przez j nizacjq f'·1łodziezy TUR i Zv:iqzkiem Waild 

dn:em~c_h. naiwaznteiszycb die . ~raju, a więc d'.uzszy okres c~asu is'nia!a duża dyspropor- Młodych. 

na1wazme1szych dla obu parlll. Sprawą tq CJa m1ędzv wspołpracą naszej Pa<rtii z bratnią 'umowa ta zostanie zatwierdzona przez Ra

jest rea lizacja trzyletniego planu. Plan wyko· Pol~ką \arlią. Socjalistvcz11ą a współpracą dę Naczelną OM TUR, która będzie obrado

namy, jeśli w ka:żdym zakątku kraju zrazu- Związku Walki Młodych z Organizacją Mło- wać w dniach 3 - 4 września br. i pr:zez o

miemy jego praktyczne zna czenie I wykonamy dziczy T_UR - .dY_sproporcja na niekorzyść or- bradujące w tym samym czasie Plenum Za

go śctśle na każdym odcinku. Jeśli ktoś z nas ganizac1i młodziezowych. rządu Głównego ZWM. W dniu 4 września 

partyjniaków, osobiśc}e powoduje niewykona- Był to st~·n nienorm~l!~y, w. dużym st?pniu I od?ędzie się wspólne zebrani~ Rady Naczel

nte planu, to taki towarzysz nieśwtadomie s!a· sztuczn'l'.. "':'mno przec1ez byc odwrotme - neJ OM TU~ 1 Zarządn Głownego .Z:-VM· 

- · bt 0 • Polski Ludowe]· młodz1ez wmna pm:odo'\vać. Na młodzieżv nie Wtedy zostame ona ogłoszo11a w calosc1. 

wia s1e e w szeregu wr g ow · · . b . · . 1 u · ! · d OM TUR · 

- W t eh dniach - mówił d alej tow. w;t- c1ązy owi.em „hr:zem1ę tradycji". Tru<lino było mowa. O· :vspo p;acy i:n1ę zy l 

y. d , by nazwac 16 - 20-letnich zetwuemowców ZWM głosi między mny!Ill: 

te~ - pod~isc:no um?wę ? wspćł.~mwo n,ct:"lo „sta·ymi sekciarzami". Podobnie nie możnaby „Masy młodzieży, coraz szerzej włącza-

m1ędzy włokruarzam1 f gorntka m1. Praca gar· miewać 16 - 20-letnich omturowców - sta- jqce sie do budownictwa Polski Ludowej, 

ntka jest niemniej ctężka, a może jeszcze cięż· rymi wuerenowcami". " nie zawsze widza jednak jasno drogę i cel 

sza od pracy tkacza czy przędzalnika. Mimo Gdy dodamy do tego, że OM TUR był tego budownictwa. Organizacja młodzieży 

to gómicy plan produkcji p rzekroczyli, a my przed wojną jednolitofrontowy, że na czele TUR i Związek Walki Młodych stwierdzają, 

11ie wykonaliśmy go. Musimy dogonić g~rni- jego stał wetdy St;misław Dubois, którego że podstawowym wspólnym zadaniem obu 

ków, musimy nasz plan wykonać. 20 tysięcy pamięć czcimy - wtedy jeszcze bardziej u- naszych organizacji jest ukazanie całej mło 

metrów, których zabrakło nam w m!esiqcu lip-, ';l'YPU~li się, jak nienormalne. były s-tos.unki, dzieży polskiej tej drogi i tego celu, jest 

cu możemy odrobić ! to bardzo łatwo. Wy· .ia·k medostateczna była wspołpra.ca między wychowanie nowego człowieka - · patrioty 

starczy. gdy naprawdę będziemy pracowalt ZV:i~zkiem Vvalki Młodych i Organi2acją Mło- nowej Ojczyzny, ofiarnego w walce, wy-

osiem godzin _ ściśle osiem godzin. Powiedz· d7.1P.zy TUR. trwałego w pracy, ideowego i uspołecznio-
nego". 

my sobie otwarcie, że tego dotychczas nte Dla poró~ainia nal~ży zaznaczyć, że dal~- W dalszym ciągu umowa stwierdlla: 

czyniliśmy. Nte wolno bałamucić podc:zas pro· k~ lepszy ~l!~at wspol~racy wytw~rzył _się „Dla urzeczywistnienia tego podstawo-

cy, odchodzić od warsztcrtów przed zakończa· ~iędzy Zwi'.!2~1 em ."Yal~ 1 . Mlo~1'.'~h 1 Związ- wego zadania obie organizacje uznają za ko-
kiem Młodz1ezy W1e1slne1 „\V1c1 , zwłasz,cza 

uiem zmiany. 
nieczne zacieśnienie współpracy i solidar· 

w zwiazku ze współzawodnictwem z gór- , po kwiet~iowym zje.ździe ZMWRP „Wici". . naści działania we wszystkic/1 podejmowa· 

. -d . , b d 1 ·k- Ten mezadawala1ący stan trwał do KraJO· nycl1 przez s1"eb1'e pracach Sc1's' In wsp61 

nika~1! c? z:en ę ą •0~ asz~ne wym 1 pro· wego Zjazdu OM TUR, który odbył się w · · ~ • 

:iukcif każldeJ fabryk!. Nrechai nasza fabryka dniach 22 _ 25 czerwca br. i do uchwał Ra· działanie obu naszych organizacji przyczyni 

'o - · 1 k · k ł się do ostatecznego usunięcia wpływów 

.ędzie nadal pierwszq _a ia w zesz ym ro- dy Naczelnej PPS, które wzmocniły wydaitnie wstecznictwa i wstecznych ideologii na mlo· 

'tu." jednolity front klasy robotniczej, stały się bo· dzież, wpłynie decydująco na zwiększenie 

„Polowa ws.zystkic:h, zatrudnio~ych w na- daj najważniejszym czynnikiem wpfywa~ącym wkładu młodego pokolenia w budową_nie 

izych zakładach to członkowie PPR i PPS na stosunki między organizacjami młodzieżo- Polski bez wyzysku człowieka przez czlo-

tWM i TUR - stwierdza tow. Małkowskt, czło· wymi. wieka". 

[ek PPS. - Możemy z łotwościł{ swym przy- W ostatnich tygodniach odbyły się w atmo· 7 punktów u.mowy zawiera konkretne po
formach realizacji ścisłej współ 
tymi organizacjami młodzieżo-.!!:ładem pociągnqć do pracy całq załogę. sfer.ze szczerości i wzaijemnego zrorumienia, stanowienia o 

Szkodnikom powinniśmy wypowiedzieć zde· trzy spotkania przedstawicieli Komite~u Cen- 'Pracy między 

cydowanq walkę w nasze j fab ryce. Wykona· trafnego OM. TUR z nowym prze.wodmczącym wymi. 

.lie planu trzyletniego _ to nie tylko nakaz - 1?'1'.· .Luc1anem Mo_tykq na czele i przed- Na ·y podkreślić, iż umowa zaiwarta w 

- . . . staw1c1el1 Zarządu Głownego ZWM. Na trze· dniu 20 sie•rpnia bir. między bM TUR i ZWM 

rzq~~- [:la ~a~ !est to rowntez. nakaz .na~~~ch cim z tych spotkań - w środę 20 sier.pnia br„ jest umową o współpracy drWu niezależnych 

~artu. . le ę ziemy t?le rowa ll. ~rzeci.wm ·~w w przeddzień piątej ro=icy śmieird Sita:hisra- i równorzędnych o<rgani'Zacji. Jednaik.że urno· 

Jednolitego frontu, ktorzy b ruzd zc; rue ty .• to wa Dubois - przewodniczący obu organdzacji wa ta wytycza jednoc%eśnie - zgudnie z u· 

przeciw partii, ale 1 państwu . To nie socjallś· podpisali KC OM TUR i ZG ZWM uzgodnio- mową międ;zy PPR i PPS - perspekltywę zjed· 

ci, lecz ukryci PSL-owcy, w naszych szere · ny tekst umowy o wspólpr!J.CY między O;rga· noczeinia obu orga'Ilizaicji. W zakończeniu bo· 
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!'brona ludz i pracq przed wązą5hi~ . 

~" c 
a OMTUR- n 

wiem umow1 ~Orgunizacja Młodzieży TUR l 

Związek Walki Mlodyc11 stwierdzają, że 111-

niejszo umowa o współpracy nie jest posU· 

nif'ciem konillnkturnlnym. ale krokiem na· 

przód kll scaleni11 obr; naszyd1 organizacji 
mlodzieżo1t•ycl1". 

Przedstawiciele obu hralnich nrgąn i zi!cjl 

stwierdzili w momencie podpisywania 11mo· 
wy, iż ważnym jest wykonywanie nie tylko 
literv, lecz i ducha zawartej umo•\1)'. 

Tak wiec umowa. podpisa'!la w dnin 20 
sierpnia, iest wielkim krokiem naprzód w zbli 
że.niu obu bTatnich organizacji młodzieżowycl1, 
jest czvnni.kiem niwelującym rozhież.noścl 

między OM TUR i ZWM. Umowa ta "likwidu
je istniejącą od dłuższego czasu anomal ę w 
stosunkach między tymi orgarnizacjami. 

Podpisanie umowy jest ukoronowaniem 
trwającym od listopada ub. roku, wysilkflw w 
kieruTu.1<.u zawarcia umowy. Swiadczy ono o 

przełomie dokonanym w Organizacji 1vJ!odzie· 
ży TUR. Swiadczy ono o wielkich p.m:eruia· 
nach w nastrojach całej młodzieży. ]Pst świa· 

dectwem przezwyciężenia pewnych sekciar· 
skich nastrojów w szeregach Związku \"v'alkl 
Młodych . Zawarcie umowy rozszerzy msięg 

ideologicznego i politycznego oddzialywania 
obu partii ro/Jotniczych na masy młocl:ricży 

wzmocni siłę I wpływy oh11 orguniznr;i mln· 
dzieżowycli. 

Na zakończenie pi;agnę stwierdzić, że nie· 
·tkniętym dotąd odcinkiem współpracy jest te· 
ren akademicki. "Wydaje się, że na wyższych 
uczelniach, gdzie wp1ywy obu partii robotni· 
czych wśród młodzieży są stosunkowo na.i· 
słabsze, szczególnie potrzebna jest ścisłe 

współpraca i jedność działania Związku Nie· 
zależnej Młodzieży Socjalistycznej i Akade· 
mickiego Związku Walki Mlodycl1 „życie" • 

Aleksander Kowalski 
Przewodniczący Zarz. Gł. Z\VM, 

Zjednoczenie Energetyczne 
Okręgu Łódzkiego 

Łódź, ul. Daszyńskiego 58 

zatrudni 

, Wy~~~wo: ~~e!Yr~~!~!~t~ch ~~,S~kto~~!!p~d~!!YCh I 
3 wykwalifikowanych księgowych 

oraz maszynistką. 

Warunki do omówienia~ 
Zgłoszenia przyjmuje W9dz, Per-

sonalny p. 79 11 p. . 

Ministerstwo Przem,ysłu i Handlu opubli· wych sektorów handlowych. Widać z powyż· f Jony jest w grupie artykułów luksusowych, 

kowało wykaz · maksymalnych ma.rż zarobko- szego, że miinisters•two za.i:nieresowane jesit je· 1 tych , których przedętny człowiek pracy na 

wych dla towa~ów lliewytwaPZanych przez dymie w unormowaniu stosunków handlowych, ogół nie UŻ}'\'la: 

przedsiębiorstwa państwowe, lub będące pod zafo1teresowane jest w zlikwidowa'lliU zarob- Powyższe wysokości zysku brutto weszły 

zarządem pańs.bwowym. ków spekulacyjnych, dając równocześnie kup· w życie z dniem 20 sierpnia 1947 roku. 

Jak wiadomo, poprzednio zostały już ogło- com pełne możliwości nornralnej, zdrowej kal- Wykaz ten jest jeszcze jednym środkiem 

szone· ceny maksymalne na artykuły przemy- kulacji i zysku. prawidłowego podziału dochodu społecznągo. 

słowe prndukcji państwowej. Zgodnie z usta· Przy przeglądaniu spisu towarów i ustało· Ustalając maksymalną marżę zarobkową dla ar 

wą o zwalcza.niu nadmiernych zysków oba nych marż zarobkowych od razu uderza duża ty)rnłów pierwszej potrzeby, .Rząd nasz bie

wykazy obejmują całokształt naszej produk.cji rozpiętość maksymalnie dozwolonego procentu rze w obronę świat pracy przed wyzyskiem 

- pierwszy w sektorze pańs twowym, a drn- zysku między poszczególnymi grupami arty- Dziełem klasy robotniczej, dziełem wszyst

gi w sektorze sp6lclzielczym i prywatnym. kułów. Po dokładnym zapoznaniu się z wy- kich ludzi pracy będzie przypilnowanie, aby 

Zasadnitzą cechą, odróżniającą obecny wy kazem, staje się rzeczą jasną, że najniższa marże ustalone w wykazie były a.;PIZestrrzegane. 

kaz od poprzedniego, . jest nie ustalanie cen marża ustalona została dla artykułów pierw· Z drugiej strony wykaz ten ~ozwie je chy

maksymalnych, a określenie jedynie najwyż· szej potrzeby, dla towarów, które są masowo ba ostatnie wątpliwości tych, któray wierzyli 

szej dopuszczalnej mariy zarobkowej zarów- używane przez wszystkich, natomiast najwyż- róż.nego rodzaju szeptanej prnpagandzie n 

no w hurcie, jak i w detalu dla niepaństwo- szy dopuszczalny procentowo zarobek dozwo- „zwalcz.aniu inicja·tywy prywatnej", „gnEjbie-
niu kupiectwa" itd„. 

Odzuslłanuch 
Cz11telnicy piszą 

war tosi: Ziem 
Wykaz maksymalnych marż zarobkowych 

świadczy o tym, że uczciwy kupiec może w 

Polsce spokojnie handlować i uczciwie zara
biać. 

W ten sposób opublikowan_y wykaz mar?. 

KOMUNIKAT 
Zarząd Oddziału I Związku Zawodu veg1 

Włókienniczego zwołuje plenarne posiedzenie 
wszystkich Rad Zakładowych Przemysłu Włó
kienniczego, które odbędzie się w dniu 30 
sierpnia 1947 r. punktualnie o godz. 12-ej w 

Centralnym Robotniczym Domu Kultury - ul. 
Piotrkowska 243, z następującym porządkiem 

obrad: 
1) Sprawa wyścigu pracy między przemysłem 

włókienniczym, a górniczym. 
Obecność wszystkich obowiązkowa pod rygo· 
rem organizacyjnym. 

Zarząd Oddziału I 
Zw. Zaw. Rob. i Prac. Przem. Włók: 

w Łodzi 

Ostrzeżenie 
Podróżując po Dolnym Sląsku doszedłem Pragnę przeprowadzić maleńkie porównanie zarobkowych, normując stosunki w dziedzinie Ostrzega się przed kupnem maszyn y do li-

do przekonania, iż w dobie dzisiejszej jeszcze pomiędzy życiem wiejskim a miejskim na handlu, ma również poważny wydźwięk poJ;. czenia na 4 działania marki „Facit" Nr 71660 

nie wszyscy obywatele, zamieszkuJ·ący Ziemie Ziemiach Odzyskanych i mogę śmiało stwier- tyczny. dokumentując jeszcze raz dążenie Rzą skradzione]· w H t · N I C t I" T k t J 
du do dania pelnej możliwo.ki rozwoju wszy· ~ ur owm r . en ra 1 e ·s Y 

Zachodnie, zdają sobie jasno sprawę z tego, dzić, iż chłopi doskonale zrozumieli, jaką ro- stkim sektorom gospodarczym, a więc i zdro- nej, Łódź, ul Piotrkowska 80 w dn . 21-22 

Jaką wartość mają Ziemie Odzyskane dla Pań lę mają odegrać na Ziemiach Odzyskanych wej inicjatywie prywatnej. J. T. 8. 1947 roku. 

stwa Polskiego. . · przy odbudowie nowej Polski Demokratycz- m~.n u ur.n 1.1111„11·11•1·11.1:11i: 1.;111.11:>1111,111.11,1111·,1111n 11111u1111u11111111111n1u111111111111111" 

Miałem możność rozmawiać i obserwować nej i sił swych ku temu nie szczędzą. Nato- Jl d h t •- I -
pracę polskiego chłopa-osadrlika w Karkono- miast ojcowie miast polskich na tych obsza· 0 e ... DO~ZQC a r flnU OW 

tk szach, w rejonie Mostowice-Bystrzyca. Otóż rach starają się nieraz zamykać oczy na wie- Urzędn'1•k a 1·n1er-esa 
pomimo ciężkich warunków uprawy roli, ni- le ważnych spraw. 

gdzie nie dało się zauważyć ugorow lub od- Zacytuję jeden przykład typowy i charak-

łogiem leżącej ziemi. Z przyjemnością można terystyczny. Dlaczego Zarząd m. Legnicy nie W związku z notatką w rubryce „Interpe- gła zadecydować o wysianiu chłopca na la-

bylo obserwować, jak szczyty i zbocza gór do oI>iek:ije ~ię tros~Jiwiej monu~enta~nymi gma lacje naszych Czytelników" _pt. „Dyrekcji U· czenie sanatoryjne. 

800 m. ponad poziom morza były pokryte buj chami, ktore_ stoJą o.twore_m 1 swoim \~?!~· bezpYeczalni Społecznej w Łodzi pod uwagę", Mimo, iż pracow,nik Ubezpfoczal11i dokład-

nym zbożem. d d 1.1 . 

e. ro nasuwa1ą ommcmame, J_ai;.uy w mrescie zamieszczoną w Nr. z dn. 16 sierpnia br. na- nie to wyi'aśnil matce chłopca, ta w dalszym 

Przesiedlony chłop, z chwilą, gdy się zna- ł 

lazł na tej ziemi, pokochał ją, zrósł się z nią n'.e by 0 _gospodarza? Po dr~gie, dlaczego tak szego p!sma, Ubezpieczalnia Społeczna w Ło- ciągu domagała się, aby ją załatwiła Ubez· 

i zaczął budować nowe życie, oprate o zasa- piękne miasto doslowme tome w brudac~? . cizi nadsyła nam następujące wyjaśnienie: pieczalnia łódzka Nte mogąc sobte inaczej 

dy demokratyczne. I Reasumuiąc wszystko musimy przyznac, ze I „Ojciec ll-letniego Karola Kolasy jest I poradzić z upa rtą interesantkq, urze dnik oś· 

Część przesiedleńców znalazło sobie pracę tym razem powilil,na góra brać przykład z do- członkłem Ubezpieczalni Społeczne] "W Pabia- wiadczył, że ·vięcej nie ma jej nic do powie· 

w lasach i też są oni zadowoleni ze swego łu, a nie odwrol'1i" nicach i zgndnte z obowtązujacymi przepi- dzen!n". 

nowego życi11 Prof. Wł. Kreń sami tylko to Ubezpieczalnia Społeczna mo-

„ 
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Co się zdarzyło o północy? 
Był-0 to we wsi Woclyniany, \V Cze

ehosłowac.ii. \V-0 w~i t11ieszlrnł z 111~m11-
gfa.i i tafusicrn. i hahc:iq i Rio„ tn:v.:7.k:1 
Ton1k (Aule>.; ((J J)O c1esk11 Touik). M;-1 . .:: k 
-g-0 tu na obr;:izk11, jak jeszczo był 111al1.1t
tki. Tak nbit:ral :~ go '11.JalllllSia w. J11e
'(!ziclę, 

pornrślnł sobie Tonik. - żehyn~ t1) miuł 
dla 11iego kln!kl,'.. tol1y bylo z:u·1.:ezkow~ 
wh1 ~11~ 111ic~zkn11 ie. IJo clilt:wlrn r.r11uk111\c 
~>;o nie 111ogr'. ho ·g·o Ś\Yinki i k<!~V potrn.
!ll.in . ·Trll·ha oś innei;o 7.nulezc. 

Prz1 s1(·c11 Tqnik d<f <lnlllłl, s1.nka no: 
1·y dla znfac;1Jrn. A tu nic, a nic. An! 
klatki. ani skrzrnki, ani nawet p11•J;ftJ 
hc.-zld. Cltnclzjł ze swym 11ow~·1n wy
chow:i11ldern u1 p:izuthą l•O cnk.J :;:agro
dzit·: po 11toclole, po g-1111111i{', ·1:iwd do 
obt'.irki z,„irzal, ńh: nic MhJnwkdnicg~ urn 
się ni<? nap:itoczrło. Zasz dl "'.'·cszcie do 
k-0mory, kt6rri h~;rb 7:1 kuchn1n. n os7-
kl0Rymi drzwiami. Zn chwilP wrl>cil do 
kuc•hni. ale jnż brz · zaj'1.!c7.k:i. ~i Hll do 
wiec?:erzy, jnkhy nil(dv 1iic i ·1ni slo1,rn 
nie w&pomuial o .wvm wa~iltlrn. Po wie 
CZIHlY j11i. d!ngich 0,:tW~d nie bvlo, bo 
\\ B Z)'N(J;illl ]'iilno hy]O Sll()Ć, 

Wyrywamy ziemi za~.dros1wj 
W(;glu czarnego sw~ciuny. 
W . 'l.tołninch, ko)lałninch o ściany 
1);1,w1.mil1 :i;clu:.rn żalo~nic. 

Ziemi() musimy ryć czarną, 
W wiecznym pośpiechu pracy: · 
.l\fa11zyny wołl1Ji1 pokarmu 
Syrt'n fahrycrnych płaczem. 

lło'.ł.WO'i.ą }Jo mo·r'l.adt i ziemi 
\\' wintlnl·h, lt•wt1ra1.:h, parowcach, 
Wydobyte rt;łcami nns·.wmi 
Węj!iel z Kalowie, z Sosnowca. 

Światło, co iwieci na stole, 
Ciepło dziecinnych pokoi 
Niech wspomni ci, chłopcze, niedolę 
Naszego trudu i znoju. 

Ukryci w mroku po.iziemi, 
Nie znamy słońca uśmiechu 
Wiairu, co szumi nad nami, 
Traw pachnącego oddechu. 

,, 

Czy słyszysz te dźwięki stłumtone' 
Pod ziemią, jak żywej krwi t.ęt"" 
Praca cierpliwa, namiętna 
Uderza, jak serce zmęczone 

Jak wielu ludzi poniosło 
Ten dingi i ci;4żki trud, 
Ażebyś ty :nógt wyrosnąć 
I pracq SJ.lłacić swój dług! 

Z nad książek i podręcznik<>"·• 
Wznieś głowę, aby pomyśleć 
O czarnych rękach górników. 
Kióre masz kiedyś uścisn~c. 

Antoni Słonimsk.; 

Tonik od rn711 za:'n.1! w k.i Sfll11 ~ i iz
U:{.'. co .m:i111i11lrn' i „tnlin.k'' (t:1k Ci• f'
kie clzirci n:in wn:b in:i11111xię i f:it,1 sh). 
Fl:1h11sla f 1\nto~ n:tZY\' ni .i:i .'.hihi cl, 1'·) 
1111ałn w ciep\1'.i J,nchni. Uyln :debnkil, 
ckłrn noc. Mir~inczek 1.n~li1dał d(i vk11n. 
Stary zL!{ar wylli.ial kwndrnn~c i l!·odzi-
11y. BalJ11sia tlł11~0 nic 111oda za1111116. Za
cz 1"ła licn 6 hi.ince goclzinv i .aliczvła 
ich clwnnn.~cic. Znletlwic thV1111asin i:;koil.
cryła hil:, rorlc!':I si" IJ11k <>hok w komi
nie, 1:-ild>'' kto rzuci! k:i111ir1i. /\ no1<'łll 
d:ił Ric Ś!y.;zc6 · jaki~ grnchcit, j:il.b~.· kto 
worek snchrch orzech11w dn~ał llil po
dlullzL' to fil, (O 1:1111. f1:i1J11nia ]l!'ZCS(l':l
Sl.y}a Ri~· trn dobre, zac1.etn 1\n1c'l..,:C: i 
zhllllziła ta(11si:i i 111~mi>. \iV!ilzy·;cy tro.ie 
1;i-.:1c·]j nasl11clliwać. ~o to z:1 ;aJdr~ tn
it•11111iczc 1<z11rn11ic i j{l'Zf'chol;:ini~ clol:i!n
.ic z ko111on'. Tnt11ś hrl 11;1.io~\·.1ż11i~.i
~n'. tot<:ż i1osucll zobaczyć, co Io tali1'1'
go, ale ·11;1 \\'Szelki wrp:ickk wzi;ił z" so
hn strzdllc;. 

łltt\łlłnu1łtt1nu1u11thotłlłlltJllHttHIUUtłllllfłllHllłllfllllllflllUłlłllł1Hllllllltlltlllllłłlł1llllłllllflłłllUlłllUI JlłlrtflUllłłtlflUUlłrtltłl!lllt!l?UIUHUJI 

w~7.r<ll tat11~ do l.omory - 1 cói: 7.0-
<loni.; :-1~ r. pt:inmi na .Pol11, simka~ IJ.i 7.,'l w świcll~ mie.-ti:~czlrn? Olo no 

prze;, row~' · rybki l~\irić w potnkn, podło<lzt- jtździło wielkie sito. Tal11ś 
c'hw\· tnć 1J1ałe. ż(J!cintkie knrczc; ta, P-O- pi~' l'\\;:;z~ raz w .ż~·ci.11 wiLlzi:il, 7.ehy sito 
cało~va6 w gt()wkę - i Pnsci.;, to było .<::.imo Wf.<lroV.·alo po JHKHoclze. PrzYiTn'
dla Tonika Z\\'Ykln h:r:.i<;zką. Ale Tonik 111:.ił je 11og;i, z.1palil 7.:ip:ilkę i !HiŚ'Vi;>:;:H 
pon:wał si t!' i nn trnd!1'tcjH:Z~ sz!n!d: 11 .~n · sobit. I '76:ż zobaczył lHZL'/. ~intk•? Oto 
nial si " cznsum z:i z::tJąc:imi. Nie cllalie.go pod 1'lile111 skd7iał mlod7i11tlq z:i.iac1ck 
puszczał sit; w J>-0goi1 zq, nimi, żeby Jlll i si:irnl sii; wid a.:: wszelkirni •1!.1111i \VY
chciał krzywd(,' \\'Yrznc1zit..:. ale tnk. ~o dostać, :t ie 11111 sie to nic 11daw11Jo. więc 
.n&żk'i same pnysihr. To lici 7.dziw:i·c·ie .ie·zdzil z nim po całe.i komor1.e z wiel
hardzo, gdy \Vam 1>owie111, ~o sic raz kim s1nk:l11iem i grndlotn111ie111. 
J)J'zr<larzyło 1rns7.c11111 Touili.ow1: oto nc!n· A sk:1cl !c11 link. co tak bnhn11ię llrzc-
ło mu sil'1 · rnz scliw:vl:i6 m;ikgo, rnr- rnził? 
opatrznego znJaczlrn. :-::.am Tonik. 7clzi- Ano. to SP :! Llł z nc11zota nie\\ ielki kn
wil się bardzo. ale lei. okr11tnie 11c1eszył, miri't. ktćiry111 je Tonik llr7Y\valił. irby 
że ·ma prawdziwc~o. żywe~o z:ii:JJC7.k:1 - a111 znj::iczPk nie ucirld. 
wąs;atka. Ws:idził ~o za paz11clli;'. i, moc- Nazpinfrz i:nnsial Touik "'.'' nll:Ai.: na 
11.0 obiema rączkam I J)l'ZYtrzymtJ.J:l C, ril~· 1p0Jc li IC'l'lpOkOJlll'l;O lok~ tora. h. ,1111 (1/.!ł go 
szernwał <lo don111. 7':1,iaczck ::;1c krcc1ł. z PO\\ rotem tam. gclr.1e l{O h:vł 7.\apał. 
wiercił ale 11asz T1iJ1ik na to nie zwrn- I t:irn, n:i swohocl:;:ie. za.inczkowi n:ipcw-
\'ał u\v.ng-i. · 110 kpie.i. riil. 11 Tonika w kolllorzc. 

-- Ale gc.lzic go tern?. zaml,nn6? - I (Prze-klad z czr.:;; 1\iejto). 

o domeczku muchy 

K.OclfANY ,,PR0f11Y](U"/ 
Jesli::m 11c1.niem V klasy. Przez całe wa· 

k.dCJe bylem nd wsi u cioci. Rilzcm z Antk iem, 
111uim "ciutec7.1;ym" tuwilfśmy ryby i raz uda
ło nam sit: złapać w les ie wi ewiórk:ę. Już nam 
się z.:iczęla oswajać, ale Kasia pozwoliła i ".i 
ncil'C. Z tymi dziewc<. ynami zawsze jes t nm· 
lnu as. 

A ler.1?., tlrogi „Prnmyku", powiedz ml, co 
Tv myslisi o WyŚl'ign tkaczy i górników? Ta
tuś na !flus nam o tym czytał w niedzielę. J a 
wyfi'l:igi l.Jarrda:o lubię, 11le myślałem, że to slę 
1 oi.Ji na rowerach, al110 na nartach, albo też 
biegiem na własnych nogach. Ta t, 1ś mówi. że 
·1u będzie imic;iej, a ja rhciułbym 1e? hyć w 
l(l.l;>im samym wyś<"igu, jak Tahiś. Odpo
wi1Hl:z mi więc , juk to zrohir, a tnk :i. ~, r.zy 
gn':rnta hęrl1.ie chr lala o tym n ;irii~ac: . 

flr·nryk B. 
ODJJOWTEDZI REDAi\.TO!lA. 

DROGI C11ŁOPC7.B! 
Burt.Izo ~ię cieszę, ·le ,,rzyjemnle 3µqdziłc ~ 

wnkac:je. A dużo nałowiłeś przynajmniej ryb1 
Tę historię 7 wiewiiirką, to ju:i: chyba prze
holaleś, L'0 1 Na Kasię nie gniewaj się za biir
dto, ani n,1 dziewczynki w ogóle. .Ja znam 
bardzo wiele dzielnych i mądrych. A ter,tz -

mały nieboraczek: przyjmijcie mnie takze do 
waszego domku! 

- No, Io już chodź ł ty do nas, będzie 
Szedi la:sem wieśniak i zgubtl wielki dzban, - No, to chodź I ty do nas, będ•I• norn ftlłńl uochę tias110, ale zało cieplu\ko i we-

)n;yleciała do dzbana musla maleńlta i py- t.!lzem we.seleJ. 1010. 

Mi: Mieszkali więc sobie razem w dzbanier Mieukall więc sobie wszyscy razem w 
- „Domku, domeczku klo w tobie mieszka? musia rncdusia, komar brykający t tabkc:t dzbanie: musia mi:rlusia, komar bzylcający. 

Nikt się nie odezwał. Musz?ca wleciała so· kumka. Mieszkali dzień, mieszkali dwa, aż tobka kumka, myuka gryziula i zajączelc 
ble do dzbana i zam.ieszkola w nim. Miesz:· tu przydreptała do dzbana myuka gr111yziula hatCi(;zek, mały nleaoraczek. Mieszlcali dzień, 
kala dzień, :mieszkała dwa, a tu przyleclcd do l pyta się: miuzklillł dwa, i dobrze im było. 
dzbcrna komar bzykający, u na długaśnych - Domlcu, domeczku ,kto w tobie miesz- A tu wali do dzbana misio kudłaty. Pod· 
podgiątych nogach i pyla: ka? chodzi bllzlutko, pochyla nlslto łeb i m%u-

- Domlcu, dcmec!lcu klo w tobie miesz· - Ja musia malu~lo, Ja bzykalący kom.ar. czy: 
· ka? Jo, :Zabka kumkcr. A kto 'ty Jestei ~ - Domlcu, domeczku ,kto w tobie miesz· 

- Jit music malusia. A klo ty jesteś? - Jestem myszka grya:iula. ka? .. 
- Ja jestem bzykający komar. - No, to chodź i ty do nas, będzie nam Pp:olęklo się cale bractwo, przycupnęlo 
- No, to chodt do środka, będzie n.'lm weselej. po kątach, nikł się nie odzywa, 

WHel•I we dwoje. Mleszlc.ali więc 1obie razem w dzbanie: Zamierzył •lę łapą miś, chce ro:i:bić do-
Mieszkali więc sobie razem w dzban!e: musia malusia, komar bzykający, żabka kum mek - ot tak. dlu zabawy. Ale miś Japę slca

lńullCl malu1ia I bzykający komar. Mieszkali ka. i myszka gryziulcr. Mieszkali dzień, miesz· leczył! Niech sobie leży domek. „.akołysoł 
dzień, mieszkali dwa, at lu przyskakuje do kali dwa, oż tu przybiegł do dzban.<r zajączek si11 miś kudłaty na kudladych łapach 1 poczto 

co do „wyścigów": bardzo mi się podoba, zl!'l 
s iq nimi zainteresowałeś. Musisz wiedzieć, że 
to nie są takie sobie wyścigi, jakie rob1i! 
chłopcy dla Zilbawy. To rzecz bardzo, a bar•. 
dzo poważna. Nie będzie to - tak jak słu• 
sznie mówi Twój ojciec - ani . wyścig n11 ro.i 
we rach, ani na nartach, ani bieg na przełajf 
Wyscig ten odbędzie się w fabrykach - przy! 
krosnach i wrzecionach oraz w kopalniach{ 
gdzie górnicy wyrąbują węgiel. Scigać się bę.
dą ojcowie i matki dzieci łódzkich, bielskich, 
pahianickich i wielu innych z ojcami dzieci 
wa Ibi iyskich, katowickich. sosnowieckich. Sci~ 
gać się będą o to, kto potrafi prędzej i Jepief 
prncowuć. Kto wygra, dowiemy się za 3 miesiq 
ce, ale „Promyk" pragnie, by nie przegr11ła ani 
jet.lua, ani druga strona. Gdy obaj w wyściglf 
zwyc ic; żą, wtedy będziemy mleli i dużo węgla 
i dosyć ubrait ! bucików, a nawet 'i:ywności, 
bo wtedy uda się wykonać 3-le·tni Plan, o któ 
rym jui: kiedyś „Promyk" pisał; 

Co du wyśc:ign dzieci, - to owszem, to 
nawet było by bardzo ciekawe i pożyteczne. 
Uczniowie mogliby zrobić wyścig o to, kto 
najlepiej będzie sic: uczył, kto nie dl'.Jstanie 
ani jednej dwójki lub trójki. Możesz się ści„ 
gać i Ty, Heniu z kolegą z V-ej klasy, albo 
te:i: cała Was.za V-ta z klasą VI-tą, IV·tą lub 
VII·mą, albo też cała Wasza szkoła z Inną 
szkolą. Trzebaby rozmówić się, spisać wszy· 
stko na papierze - i to przy świadkach ~ 
po lem przylożyć pieczątką szkoły i podpisać:. 
Gdy to zrobicie, „Promyk" na pewno wiarlo· 
mośl; wydrukuje, n myślę, że zrobią to nawet 
i gaztt ty dlu doros]ych. Dlicci mają leż prawo 
5c.;gać się. cz yli urządzić wspólzawoclnictwo
jak to 111uwią cl,oro5li. 

·' Redaktor . • 

dzban.a żabka zielona ze złotymi oczkami · i siaraczek, muły nieboraczek i pyta: pał dale!. 
py.łu alę: - Domku, domeczku ,kto w tobie mien- A w domeczku - dzbaneczku misszkcrli ~, 

- Domku, domeczku ,kto w tobie miesz- ka? leszcze długo: I musla mnlusia, i komar bzy-
ka? l -Ja, mu1ia malusia, Ja, komar bzyk.ttją· kojący I tiibka kumka, i łlYUlca gryziula i 

- Ja .muaia malusia, ja bzykcrjacv kl:unar. cy. Ja. żabka kumka. Ja, myszka gryzlula. A zajączek s:u;rar:zek mały nlc!Jorcu::rnk r do-
l\ ty ~Ila_ Jesle_ś? . _ , kto ty Jesteś? . I bn:e tm było. Troche. t:iarmo, ols zcrtu clcp!c I 

!-!!- 1G~tem t~}lk,sz ku~ - Ja leslem biedny i:aJqczek sz.mac:i:ek, I wesoła. , , 
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. Stworzente podstaw dobrobytu 
"Pr~y.z1~yez11iliśmy się •. że planem zajmuje f 

si. inz}nter budowlany, 7.e gdy kto chce i mo
że> 7.budowa~ sobie ~łasny dom, to nu.1 kłopo
ly z planam1. Od blisko roku je,tlnak obija się 
o na~ze 11szy nowe słowo: ,,Plan Tr:r.yletnl Od
budowy"'. 

kultury -
I 

- obu·cl 

Str a 

l'UNC:ZYKJ Z POŁTJDNlOWYCli MORZ 
W HANDLU 

Pei raz pierwszy ńd wttoln lat ukan1 ~ią 
w handlu u11 wvbrzeżu l'!oskonałv w ;maku 
tunczyk, mieszkaniec dl'llekir"'.h mórz. Trzy ol
brzymy, każdy -"" 200 kg.- przyvfiózł z ooło· 
wów w dniu 19 bm. trawler „Saturnla", Tew. 
.Połowów Di'llekomorskirh ,.Dalmrir", przybyły 
do Gdyni z priłowów 11a morzu Północnym. 

Tunczyk - z gatunku ryb żarłocznych - do.· 
cbod7l rlo 3 m„trńw dluqośr.i. 

NA DOLNYM SLĄSKU NIE MA JUZ Gdy w fabryce pytamy o nowiny, słyszy
my dumna odµowiedź: „przecież wiadomo, my 
stale pr-zekrarrnmy plan". Pechowcy z innego 
zakladu pracy odpowiadają z zaKlopotaniem: 
.. nam w tym milłsiącu do planu brakuje 10 

I Przed pr:::ó•Slqpientem do realizacji 
brali 

3·lct11iPr40 
lOl!'aró!ll 

Pianu ruin)} tnistct=-=-) I STONKI ZIEMNIACZANE.I 

I 
Jedyne ognisko stonki ziemnlaczanei na 

Dolnym Sląsku w pow. Wołów (380 mtr kw) 
'i zostało zlikwidowane. W :walce ze s.tonką bra procent". · 

C'óż ln :rn magic~ną silę pozyskało teraz 
słc>wo: „Plan"? Dlaczego jest ono na ustach 
rnbntnikńw, urzędników i dvrektorów, a nie 
tylko inżvnierów i właścicieli domów? Gdyż 

-celem trzyletnlego Pli!cnu jec:.t nie dom dla jed
nego, drugiego i dziesiątego obywatela, lecz 
zbudov.•anie domu dla nas wszystkich, dla ca
łego narodu. 

ła udział pod kierunki'"m instruktorów mi$j. 
1 sco-wa ludność, zwłaszcza członkowie orqani• 
I ZllCJi młodzieżowych -I Na akqę walki ze <tonką Mm1sterstwr:a 
, Rolnictwa przymało 1 O mllionów złotych. 

I * * "' 
Jaki ma być ten dom, który uchwaliła rok 

ternu zbudDwać Krajowa Rada Narodowa? Pc>
wiedział o tym jasno i prosto tow. Wiesław
Gomnłka (na pierwszym zjeździe PPR w 1945 
roku): ,,Chcemy zbudować i zbudujemy dom, 
w· którym każdy jego mies7.kaniec znairlzie 
dla s;E>bie p1<1cę i godziwy zarobek. Dom, z 
k tórr->go już nigdy nie trzeba będzie wędro
wać do obcych i tam szukać chleba dla sie
bie i swoirh rodzin; dom, do którego będą 
inogli wrńcić i pomieścić się w nim ci wszy
scy, których w przeszłości nędza zmusiła do 
opuszr.7enia ziemi pnlskiej". 

Do zbudowania takiego to domu poslużyć 
nia Trzyletni Plan. 

I Po "-;;;;ko11a11iu />larw - obfitość prod11htó111 - fabrJ]ki ULkład~ WJJlWarr.ajq I 
do<tatek hraju -

wypadnie na czlowieka po pól -litra dziennic l'llP1r rocznie na osohę, obecnie tylko 2/3 me
(przed wojną wypadałn 2.56,5 1. na osobę, w 461 tra, a w r. 49 - 2,45 metra). Skóry na obuwi!!: 
r: - 139 li1rów, a w roku 1949 wypadnie 1841 wypadnie nam 4 razy więcej, niż obecnie, ale 
htry). Pod względem spożycia pszenicy dorów do nsiągnięcia poziomu przedwojennego bę
namy, a nawet prześcigniemy liczbę przedwo-1 dzie nam brakowało jeszcze 10 procent. Wy
jenną, gdyż osiągniemy 47 kg na osobę rocz- robów dziewiarskich wypadliie na osobę p'TZe· 
nie, gdy w 38 r. wypadało tylko 43 kg (obec- ciętnie o 52 procent wii:cej niż przed wojną. 
nie. spożywamy prnwie 3 razy. mni~j, niż pr~ed Przy wszy>l.kich tyrh cyfrach n11le..iy pa
w:oiną)~ Tygodn10wo wypadme w1ę.c. przenęt- miętać, że pru~d wojną klasy uprzywilejowa· 
n~e 1 kg n.a osol~ę. Ogromme wzrosn1e spo.zy- ne ~pożywały o wiele więcej, klac;y zaś pra
c1e .th1szczow. zwierzęcych rne. tylko w. porow- f'ujące siłą rzeczy mniej, niż to mówi cyfra 
namu z c~w1lą ober:ną, .ale 1 w porownanl\l pr;.eciętna. I dzisiaJ jeszcze spożycii> je1't b.ar
sprze~ woiną . (przed WOJną 3,4 kg na o.sobę dzo nierównflmierne. Plan Trzyletni dązy Jednak 
ro.cz?1e, obP.cnte 3 kg. a w r. 1949 będziemy do jak największego podniei<ienia konsumej1 
mteh 8,8 kg na osobę). właśnie kl<is pracujficych, a więc cyfry spo· 

\-Vid1imy z teqo, „że plnn trzyletni nie bez życia tych nstatnich wzro~ną o w1Ple hardziej, 
powodu naąwamy tPż „Trzy/alką sytości". niżby to wypadało z samego zr.slawienia cy
Po zrealizowaniu jej pr.zdrigniemy poziom frowe90. 

Kolumny przeciwstonkowe podczas trzer:::lej 
lustracji upraw ziemniaczanych nie wykryły 
w woj olszt},'isk1m stonki. \V charakterze ob.; 
serwatorów akcji przeciwstonkowej bav;1ą w 
woj. olntyńskim 2 specjaliści radzieccy, in.,; 
żynierowio CzurajE>w i Charitonow. 

2.500.000 TON CEMENTU 

Do dnia 22 ~ii=;rpnia wyprodukowanych :z.o.-_ 
stało od chwili ' nśwoborlzenia 2.500.000 ton ce 
menw. 

Biorac pod uwagę stan dewastacji, w Ja" 
kiej znajdówały i:;ię fabryki, a szczególnie za~ 
kład produkcyine położone na Ziemiach od.· 
zyskanych, wynik dotychczasowej produkcji 
jest w1elkiln sukcesem polskiego robo+.ruka, 
technl\<a i lnzyniera. Cement polski zdobvł 
rynki europe1sk1e i zamorsk1J> i jest wyso:<o 
ceniony pod względem jakości przez między.; 
narndov.„·rh farhowców. 

ie należy sobie wyobrażać, że w ciągu 

tyrh trzech lat kraj nasz przeobrazi się w raj 
na 7temi. Trzy lata w życiu osobis'.vm czlo
w1eka •o szmat czasu, w -życiu narodu jest to 
jedndk n;ew!ele. Dlatrgo leż Rząd nasz w 
w :;wym Trzyletnim Planie odbudowy posta
v·;ł soh•e za cel tyll\o nep:y najwazniejs7e: 
na mn„ prz ;r17ie cza5 w dalszych latar:h, w 
no v •eh pl n11rh, k łó ·~ 1.nsl1111ą opr;orowane 
l urz.enywl•tnione w przyszłości. 

pr:r.C'dwojrnny, a już w 48 r. dorówndmy pn- Olo mały odrin~k Planu Trzylet.niego. O· 
ziomowi · przedwojennemu poci W7.9lędem war- rzywiśr1e. ze ni„ wyczerpaliśmy wszystkich WALKA Z MORZEM 
tn~ci ndi:ywczej, spożywanyrh przez nas pn· _ipgn zadań . Pozostaje 3eszcze zagadni~nie. co . 
k;irm<'iw (ohlirza ~i<: tn wndług io!lri tzw. k11- d'lje pl:rn dla ludności w i. co daje w ".łzie· Uroacn!."-Ule bnegó· • morskich - „Wali:!. 
lorii). dz1n1e o~' •111ty, opieki społecznej i wre11'l:c1e z inorze.."l'!. • któr„ •· 9~"YJ?l usta lcin i;ichu 

O tym, rn w lej chwili jest najwa:iniejs1e, 
mówił włafoie minister Przemysłu i Handlu, 
tow. 1inr rok temu na sesji Krajowej Rady 
Narodnwej, która plan ten uchwaliła. Powie
dział on tak: „Doznaliśmy w czasie wojny ol
brzymich strat, zużyty jest nasz aparat pro
dukcyjny, ale zużyty jest także motor, który 
tym aparatem kieruje - zniszczona jest siła 
żywotna n:łowiel\:a. Zdołaliśmy w ciągu ostat
niego roku wydźwignąć go 7 dna nędzy, ale 
to, co mamy jeszcze dziś, daleko odbiega od 
poziomu przedwojennego". 

A jak przedstawią ~ię w świetle planu najwazniejsze - w Jaki to sposób osi~gniemy pod~ywa brzegi, kruszy je, by we r:łc slEf 
sprawa na.,zej orlziPiy i obuwia? O ile chocl7i te wszystkie dobre rzeo:-zy w planie przewi-, dalej w gł~b lądu, pochłania wiele trudl.! 
o tknniny bawp/niane, to oRiągniemy poziom d:llirne? Same one się przecież nie nobią, ani 1 .trwa . ~!'- przerwy. Od ch•vtll obję::ia ad.rri.i.i 
pn.edwojenny, tj. 11 metrów tkaniny M osoh<: nam ich UNRRA nie przyśle. I jeszcze ie•'l;i11 n;stfliCJ~ morskie] przez GUM w·ydz!ał admi• 
rocznie (obecnie wypada przeciętnie tylko 7 rzecz, o której 01ejeden czytelnik pewilie pn· mstrac11 wybrzeża oczyścił ok. 1.000 ha 1a
metrów). Natomia~t ilość przypadających każ- my~li: czy pldn jest mozbwy do zreCJ.llzowa· ·6w i zalesił 150 ha . 'i ·skutek jego star.tń 
demu z nas tkanin wr/ninnych wzrośnie wię- nia, rZ\' to me je5t t.ci.ka sobie - bardzo pl~k- zasypanych zostało 200.000 m sześciennych 
cej. niż. w. dwójn_~sób '"!. p'?równąnh'. spr7.~d I na i miła - ale koniec końc?w. „lipa". ok~pów i st<mri;~·lsk woienn:rch. U!nócni~no 
wo1ną 1 w1ęce) mz w trn1nasob w porownani\1 O tym wszystkim pomow1my w ·1ast~p· 5 km wydro , zasiano traw:' na 200 ha, "'Yb~-
z chwilą oherną (przed wojną. padał 1 nych art kulach . H. W. dowano .500.000 m b. płotków. 

Celem Planu Trzyletniego jest poprawa 
życia coch.iennego obywateli naszego kraju, 
podniesirnie slopy życiowej mas prncujqcych 
powyżef poziomu przedwojennego. W roku 
1949, po zrealizowaniu planu mamy być syci, 
odziani, obuci. 

Kiedq rozpoczną H'ą dzlalalno -ć 

Obywatelskie Komisie Podatkowe? 
Zacmijmy od sprawy wyżywie:nia: wiado

mo, że najgorzej stoimy pod względem spo
życia mięsa i tluszczów. Trzyletni Plan ma 
usunąć ten brak. Wprawdzie mięsa wołowego 
będziemy mieli jeszcze nie<Wiele, ale za to wie 

, przewiny spożywać będziemy cztery razy wię 
'cej, niż obecnie i prawie 3 razy tyle, co prz~ 
wojną. (W 1938 roku - 12,9 kg na osobę rocz 
nie, w 1946 r. - 9 kg, a w 1949 r. - 36 kg). 
Znaczy to, że każdy czlowiek pracy będzie 
mógł codzień spożywać kawałek mięsa. 

Cukru spożywać będziemy 18 kg rocznie, 
tzn. półtora kg miesięcznie na osobę (przed 
wojną wypadało przeciętnie 12 kg roc7'Ilie, a 
więc 1 kg miesięcznie). Jaj wypadnie nam 
rocznie ,po 21,1 sz.tuk, tzn. 4-5 jaj tygodniowo 
na osobę, a więc prawie 2 razy tyle, co przed 
wojną (w 38 r. 114,3 sztuk, w 45 r. - 62,S 
sztuk). Mle'-a nie będziemy mieli jeszcze tyle, 

Sprawa podjęcia współpracy czynnika spo· 1 slalei zwłoce. Już daleko poza :>obą mamy 
łecinego w postaci Obywatelskich Komi~ii Po dzień 10 lipca br., kiedy to według uchwały 
datkowyrh i lustrcrtorów spnłecznych z Urzę· Rady Państwa lustratorzy społeczni i Komisie 
darni Skarbowymi na terenie m. Łodzi ulPga Podatko;v.re winni byli przysti\pić do wyko· 
_____ ......................... ._._.. ....................... --...... _ ..... ..._,.,,.,,..,,,,,,,..,..~ ........ --.,.,. ... """",,,.j .... .,. ........ ~ 

Centrala Zbytu Przemysłu Skórzaneeo w Łodzi 
ul. Czackiego 16 181. 280-1 o 

poszukuje pracowników do wydziałów: 
księgowości finansowe.t ł niaterł.iłowej, 
pracownlkó.,. do działów handlowych na 
pasy, artykuły techniczne, obuwie; ekwi· 
punek wojskowy, galanterię, futra i na 

dział gospodarczy. 

co przed wojną. bo na wyrówinanie strat w 
bydle rogatym trzeba 6-7 lat, ale przeciętnie 
11-llll-Jlll-1111-llll-1111-llll-llll-1111--1111-~lll 

Zgłaszać ~ię do Wydziału _Person2lłn~go 
w g-odzinac.h 8 - 16. 

1111!!!!11!!!11 

lVlniejsi spekulanci · skaza~i na grzywny -
c -więk I pow-ędruf~ do obozu pr 

Do Delega>tmy Komisji Specjalnej w Łodzi' nych cenach ukarany został grzywną w wyso- bieranie narlmiernych cen ukua..l1a została 
~odzie1lnie wpływają zameldowania o pobiera- kości 5 tysięcy złotych. g.rzywną w wysokości 5 tys11~cy złotych.· 
niu nadmiernych cen, o odmowie sprzedaży Zwoliński Ignacy, wł11śriciel sklepu spo· Olejnik Janina. właścicielka owocarni w 
I o oszustwach na wadze oraz na jakości żywczego w Łodzi przy ul. Narutowicza .'>6 ZR Lodzi prty ul. Lutomierskiej 38 za pobieranie 
sprzedawanych artykułów pierwszej pofrzeby. sprzedaż kiełbasy zwykłej po cenach spekt1l11· Mdmlernych cen ukarana została grzywną w 
Delegah1ra po stwierdzeniu faktów w upra- cyjnych ukarany został. grzywną w wysoko· wy~okośd .~ ty~i~cy złotych. Pozatem p-ko O-
w111niu spekulacji, ukarała grzywnami cały ści 5 tysi~cy złotych. l jnik ~kierowano ~praw~ do Urzędu Akcyz 
szrr!.g osób; między innymi: Wielogórska Morin, włeścitieikn ownrl!rni fonopoli o nielegalny handel wódką. 

Piasecka Franciszka, wlaśclcielka kawiarni w Łodzi przy ul. Lutomierskiej H za pobiel'~- Stachowski Henryk, włńśclciel 0\'
1ocarn1 

w tndzl przy ul. Kopernika Nr 34 za brak nie nadmiernych cen za wędliny i papierosy równiez przy ul. I.utonm~rRkiej, lecz pod Nr 11 
;:ennika ukarnna została grzywną w wysoko- ukarana została grzywną w wysokości 5 ty· dopuszczał się takich samych czynnosci spe· 
scl 5 tysięcy złotych. Pozatem p-ko Piasec\iej sięcy złotych. kulacyjnych sprzedając po cen<1.ch spekulacyj· 
~ostała ski.erow~na sprawc;i do Urz.ędu Akcyz Wiecheć Annri, właścicielka sklepu ~po- nych i prowadząc nielegalny ha0ndel wódką 
l Monopoli o melegainy handel wodką. żywczego w Łodzi przy ul. Rybnej 2/4 za po- z wyszynkiem na miejscu, za co został uk11-

d I h 
. rany grzywną w wysokosci I O tysięcy złotych. 

Ru.,ek Lucjan, właściciel sklepu spożyw- bieranie na m ernyc cen za art. spozywcze 
k Ś • 

5 
Przeciwko Stachowskiemu sk1ero•vano sprawę 

c eno w ł.odzi przy ul. Pomorskiej 61 ńa ukarana zoslała gr:zywrtą w wyso ·o ci ty-" h do Urzęrlu Akcyz i Monopoli o nielegalny 
zwrticoną sobie uwagę· przez kontrolera Dele- sięcy zlotyc · handel wódka. 
gatury Komisji Specjalnej. i:l w sklepie nie Pengowskn M<ttia, wlaścicielkA $kleru spo- Prócz wyznaczonych grzywien li\ mniejs·te 
ma uwidocznionego cennika odniósł się do żywc1ego w Lod7.i przy ul. Lulomicr~kiej 14 wykroczenia, Delegatur& łódzka. w wypadku 
rnntrolera w arogancki spoRóh, ukarany zo· za pobiera.nic nadmiernych cen za piwo I kiet stwierdzenia poważniejszych nadużyć speku
~tał grzywną w wy oko~cl 5 tysięcy złotych. ba~ę uk1irtin~ zoslala grzywną w wysokości 5 iacyjnych, kieruje sprawy cto Biura Wyko-

08imowicz Bolcslow, wlasririel sklepu po tysięcy zlotych. nawczego Komisji Specjalnej w Warnawie o 
tywczegn w Lodzi pnv ul. Magistrackiej 13 Gnalowskn Maria, właścicielka oworrnni ukurnnie soekulcmtów Obo?'"'n oracy. 
ta brak cennika i sprzed Az mąki po nadmier- w Łodzi przy ul. Franciszk:inskiej 26 '>:d po.- mo:,' 

nywania swych zadań. Jednak, jok do ter po· 
ry dla mla.śta Łodzi ostateczne składy kb!!!· 
pletów lustratorów sp()lecznych zostałv !lSIQ· 

/one w ub tygodniu, natomiast - odno~~e 
Obyv.1at~ls-1<.ich Komisji Podatkowych, te r~n.-· 
nież-mimo. że ich skład uista.ł us-talony przed 
kilkoma tygolln1ami i przesłany do w•zystkich 
Urzędów Skarbowych m. ł.odzi -nfe sq czyn
ne. Oto z ogólnej liczby 216 człon.l!:ów Oby· 
watelsklch Komisji Podatkowych zaprzysieżo
nych '!!ostało 56 oaób. 160 mianowa.ny:h prtez 
MRN członków I zastepców Komisji nie sfa· 
wiło się do zaprzysiężenia. 

Ni~wątpliw1e, były pi';wne oblektywn! trud 
noścl w zmo.ntciwaniu w pnewidzianym ok·-e· 
sie społecznego apate tu przy Urzędach Skar· 
bC1wych do walki z nieuczdwym1 podatllik1-
mi. W pierwszym rZl'jdzie - okres wc::11sow 
nie pozwolił na natychmiastowe zmob!l!zow.a· 
nie nieobecnvch lustratorów i członków l'l'ly· 
watelskich Komio.il Podatkowych. 7'vm nie· 
mniej fednak na 8t('zeblu powlatowyrn óby
watelAkie Komisje Podatkowe rozpoczęły •wq 
pracf; zaledwl! z 2·dnfowvm opótnieniE•it, bo 
12·ąń bm. Cal} szereg spraw podatkowych 
zostało tJrzP.kazanych w terenlP do rotPafru.
nia Komistom i sprnwy te zos!aly zafo1,„hr.e. 
Jeśli natomia&t. chodzi o Łódź. to sprawa 
Obyw. r,~ ·misji Podatkovrych utknęła w miej
icu. Zdttie się. , tE- wcześtliej por~nti działać 

lu trntorzy spcłeczni, aczkoh„iek znacz'l' e 
wc:ześn!.ei u~• ·riowlony z0-r;tał skład Obywa
t~lskich Komi~li Podatko •vch. 

Dni'! 22 bm. toiv. Rusin, dyr. Izhi· Skarł>"· 

wej, odbył konfere.ncj~ t udt alem O'< ·ęg..,we· 
qo Lu~ r11toa Rpńl"'tzni>oo tow B11r11 i~ · -' ·;e. 
go, Klero 'iTnlków Urz~dów Sk11rh".lwvch i św,e 
żo miancv. _ ymi kierownlkamJ zespołow lu· 
8łratorów, na której omówil);fle zo t11ły zada
nia lustratorów. Lustratorzy na podstawie 
ksiąg meldunkowvch przcprow:: drn lu tra.ci<' 
11ien1rhflmośr:i. Celem tej ~kcji lu•f.Hryjnej 
jest zorientowani<> Unorlńw Sk„rhn vvch r"O 

do źródeł zarohkow~.1'1 a w•zvstk1ch mi~~zinń· 
r:ów Lodzi i unowpprh„iirnif' r>p">rht owĄnia 

na te o.aobv. które dCI te I pory nie poddły 
swych źródeł dorhodtt lub porlały ie tylko 
częściowo. Sz~zególn1e przeprow11dzenle tej 
drngiej akcji wymaga w:i>lklego wkh1du pra
cy z„ ~trnnv Ju~•·'ltorów a.QOli!Cznyc:h. 

(Dz.) 
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Od łi§cia· tytoni u do papiei"'O § a ~ ~f i1;~''f i:~:;1r1r:::if ·'qll1llf ;r:n!!!''1;i;.''l
111

ii;~'lli:·.·::;1"'1~ • 1. '"'~.:„::.:,,:'. '"':'.' L111„rH . Lm•a„„,!( L„1~.,!:.:;•~!:•! p a PM ·Ł I KOMUNIK:A T FU_ND1!SZU IM. ADELI TUW. l.l\(I 
przy Oddziale Łodzkun Związku Zawodowego 

Li!. Polskich. 

M agazyny są pełne - palacze mogą być s pokojn i Dn~R 19 ~ierpnia 1947„ r„ w roczn icę śmierc' 
Adeli Tuwim, Zurząd Funduszu otrz„mał oc 
.Jul:anJ Tuwim'1 zł 100 " OO .· r ct' 

Pewnie nie wszyscy Czytelnłcy zdają so
bie sprawę z tego, ile pracy wymaga wypro
duko.wanie jednego papierosa, k tóry namiętni 
palacze bez zastamowienia „puszczają z dy
mem". 

I 
ro bo tmcy oraz robotnice, którzy stanowią bez I 
mała pięćdziesiąt procent załogi , są nśmiN:h- I 
nięci i zadowole ni. Nic zresztą. dziwnego -

' na terenie Monopolu znajduje się duży park 
z basenem, w którym ro bo.tnicy w prwrwach 
lub · po pracy odpoczywacją, zorganizowano 
p.iękną świetlicę, doskonale wyposażone am
bulatorium, u przede wszys\kim przedszkole 
i żło bek dla najmłodszych. RodZ!ice mogą spo
kojnie pracować, gdyż maj ą pewność, że dzie
ci znajdują się w dobrych rękach. 

W roku bieżącym kierownictwo Wytwórni 
zorganiz.owało kolonie letnie dla dzieci pra
cowników Monopolu. Jest to najlepiej urzą
dzona kolonia w okręgu łódzkim. · 

Przed opuszczeniem Monopolu pytamy jesz 
c:i:e, czy papierosów nie zabraknie. Stwier
dzamy naocznie, że magazyny są pełne tyto· 
niu, a produkcja nastarwiona przede wszys t
kim 111 papierosy 3 -złotowe. 

Opuszczamy Monopol pod 
dbało ś ć dy rekcji o robotnika i 
n icze jest tu godna uznania. 

k . • . w - )di<<) ' ' I 

w_otę fund~cyJną _d~ rozdziału pomiędzy Z'\a · 

?UJący_ch _ się v; cięzkiej sytuac ji materialne. 
itcra tow I wdowy lub siero ty po ?ma rłych P 

sarzach. · · 
Zarząd FundLfsz u w oscbach: Kazirn i•nza 

B:·andysa, Seweryna l'.ollaka i Stefana Żól . 
kiews;kego dokona rozdziału na posiedz"nit 
w dmn 1 września 1947 r. --

Zarząd Funduszu im. Adeli TF~·;im . 

LUDOWY INSTYTUj MUZYCZNY 
Ludowy Ills tvtul Muzycz11v pr . . is , . . .· r 1 z~1 1mu1e za. 

p ·1". no\\ owstępuj'ących uczniów do swoicł 
~zk?ł muzycznych w Łodzi, Il (! wydziały· fo r: 
epia1! u• organów, śpiewu solowego, i~stru. 

mke ntdow smyczkowych. instrum en lÓw ciętych 
a or eonu i 1ytmiki. • 

Zapis1r cło dn1'a t • · . wrzesma. Egzaminy 
ws~pne o dbęd<J się w dniach 3-10 wrześn ia 

.::itarzy · · · · · . uczmowie powrnn1 za rej~trować 
się w se k retari~cie Ludowego I n s tytu~u M~ 
zyczne~10 do dma 1 września. 

Il· Za~isy przy jmuje i inform acji udziela se· 
,reta.na t Ludowego Instytutu Muzycznego w 
ŁodZI, ul. Jaracza 19, tel. 265-01. 

( uur111 •ur11rru11uu111nuun1111111n1 
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Ov?.urv ao~ek 
wrażen iem, że Cz ~~:iiej szej no_cy_ dyżurują następujące :ip tekil 
dziecko robot- . k ) ego (Rokic_inska 53). Bartoszewskiego 1Pio' r-

'1 ś oiwska 95), Row1~skiei·Koprowsk i ej (Pl ,1c th: ,;0 • 
c 2) . Stan1elew1cza (Pomorska 91) Sin'e „_."' 

M. Z. fRzq owska ·51) Dancerowei fZqiersk~ fi
0

!} • c,-i 
Aby zapmznać się ze stanem rzeczy na 

miejscu, odwiedzdliśmy wytwórnię Państwo
wego M onopolu Ty toniowego w Łodzi, która 
zaitrudnia 870 osób. Przekonaliśmy się naotz
nie, fe długa jest· droga od liścia tytoniu do 
gotowego papierosa. Liście tyitoniu w stanie 
surowym idą z magazynu do aparatu, który 
zwilża je za pomocą pairy. Następni e elek
tryczna krajarka na drobniutkie części kraj e 
te zwilżone liście. Pote.m znów tytoń się su
szy i w tym stanie idzie do dystrybutorów. 
Wytwórnia łódzka posiada automat, któiry pro 
dukuj i; 400 tysięcy papierosów dziennie. · 

Walka o lepszy chle1' 
Ir l 1ekc.łe magazyno~J Zblliowych, mł~nów i p~ekarń . 

Pak owanie odbywa się w przeważnej czę
ści również mechanicznie i to w ten sposób. 
:!:e pudełka automart:ycznie zarpełniaiją się wy
znaczoną ilością papierosów. 

Praca w Wytwórni Tytoniu jes t ciężka i 
męcząca ze względu na fruwające w po
wietrzu drobne pyłki tytoniow e. Tym n iemniej 

UWAGA DZIESIĘTNICY DZIELNICY GÓRNEJ! 
Dziś o godz. 17-tej w lokalu włas1wm przy 

ulicy Bednmskiej 42 odbędzie się odprawa 
wszy::itkich dziesiętników dzielnicy Górnej. 
Obecność obowiązkowa. 

PLENARNE POSIEDZENIE KOMITETU RUDY 
PABIANICKIEJ 

Dziś 0 godz. 17-tej odbędzie się· plenarne 
posledzenie lfomitetu dzielnicy Ruda Pabia· 
nicka. 

UWAGA SEKRETARZE, ZASTĘPCY, DZIESIĘ: 
TNICY i PRELEGENCI GORNEJ ·LEWEJ! 
Dziś o godii:. 17-tej w lokalu własnym przy 

ulicy Piotrkowskiej 262 odbędzie się odprawa 
sekreltrrzy t zastępców, dziesiętników i pre· 
legentów Górnej - Lewej: Sprawy b. w.a~ne. 

Obecność obowiązkowa. 

ODPRAWA SEKRETARZY KÓŁ STAROJ'>{IEJSK!EJ 
Dziś o godz. 17-tej w lolmlu własnym przy 

ulicy Nowomiejskiej 6 odbędzie się odprawa 
11ekretarzy kół Staromiejskiej. Sprawy woźne 

obecność obowiązk_owa. 

ODPRAWA SEKRETARZY 
LEWEJ • SRÓDM'EJSKIEJ 

Dziś o godz. 17-tej w lokalu własnym tirzy 
ullcy Południowej 11 odbędzie się odpr.o:wa 
sekretarzy wszystkich kół Sródmiejskiej • Le· 
wej, spra\vy bardzo wa'ine, obecno:'ć obo
wiązkowa. 

ZEBRANIE Kół. PPR 
W dniu dzisiejszym odbędą się zeb:an!a 

kół w następujących fabrykach i insłylucja:::h: 

RUDA PABIANICKA 
O godzinie 13-te j oddział pierwszy f. „Ho

rak" - zmii:ma II, oddział m - zmiana n, 
tkalnia f. „Horak". 

WIDZEW 

Wiemy w:~;yscy , 1 3 chleb kartkowy, kl.Sry 
stanowi pods\:xwę wyżywienia dla szeroki eh 

rzesz ludności pracującej, nie zawsze jest wy
piekany w sposób właściwy. Z powodu !ał

szowania mąki lub nieprzestrzegania przepi
sów przy wyp ieku, chleb kartkowy cza sami 
nie nadaje się zupełnie do spożycia . Za -::łą 
jakość chleba przewcrżnie \vinę ponoszą ele
menty aspołeczne, które nie zadawalają ~ię 

godztwym zyskiem, dorabiają się k oszte.;n 

PZPW Nr 1 - kolo IV, Ośr. Konf. Nr 3, PZP:S 
Nr łB. O godz. 15-tej PZPB Nr 6 „A" koło VI 
i VII. O godz. 16,30 PZPW Nr 4 - koło Ili. O 
godz. 15,30 f. „Otto Benke". 

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

godz. 13-tej PZPB Nr 7 - zmiana I. O god~. 
13,30 PZPB Nr 8. O godz. 16-tej f. „Kowalski". 

LEWA SRóDMIEJSKA 
O godz. 14-lej f. „Heintze". O godz. 8 -ej 

rano Kom. 2 MO f. „Szrejer". O godz. 13,311 
f. „Kleiman" koło V. O godz. 15,30 CE'ntra!Q 
Odpadków - koło IV. 

PRAWA SRóDMIEJSKA 
O godz. 18-tej zebranie terenowego kola 

Nr 2. O godz. 14-lej Karolewska Manufaktura 
- zmiana I. O godz. 16-tej f. „Grabski". O 
godz, 15,30 ,;Dur.r.Jbella". O godz. 16-tej Zakła· 
dy Dziewiarskie. O godz. 15-tej Fabryka Nr ~2 
oddział V. ó godz. 14-tej „Eisert Schwelkert" 
- zmiana I. 

SRODMIESCU: 
O godz. 16-lej Zjedn. Przem. Jedw„ Zjedn, 

Przem, Pończ„ Warsztaty Miejskie. O godz. 
15,30 Zjedn. Przem. Gum„ R. T, P, D, O godz, 
17-tej Zw, Inwalidów. Q . godz. 16,30 Zw. Zawo
dowe. Wydział Gosp, MKMO. O godz. 15-tej 
Urząd Pocztowy Nr 1. O godz, 14-tej Wydział 
Planto:icji - Okręg IV. 

STAROMIEJSKA 
O godz .. 19-tej „Koziny". O godz. 14-lej 

Fabr. Wyr, Gum. O godz. 17-ej f. „Kapuścińsk.I" 

BAŁUTY 
O godz. 16-tej C.S.S. 

O godzinie 16-tej oddział gosp. PZPB Nr 16. • • e 

LEV:,A g~~~=i! 14-lej PZPW Nr 5, PZPK Nr 2.
1 
\
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O godz. 15,30 PZPW Nr 3. O godz. 8,30 Dmn vv tj P ~ J 
Prop. O godz. 16-!ej ZPPO. 
PRAWA GORNA 

konsumentów, używając do wypieku m a!owc: r
to:kiowych d omieszek, a zaoszczędzoną w teł 
sposób mąkę sprzed ::ijq na WOlnym rynku IJO 
w ygórowanych cenach. 

Z takimi szkodnikami nieubłaganą walkę 
prowadzą władze aprowizacyjne, p rzeprowa
dzając systemayczne inspekcje magazynów 
zbożowych, młynów i piekarń. 

Ostatnio z p olecenia Generalnego Komi· 
sarza Oszczędnościowego Aprowiza cj i doko
nana została inspekcja p!eka mt „Ziarno" w 

~arszawie- przy ulicy Puławski ej 35. Inspek· 
c.10 u_sta'li!a, że piekamta ta w miesiącu 
s1erpmu wyprodukowała t wypuśc!!a na rvnok 
na za.opcrtrz~nie ludności pracującej chleb·, nie 
na~oiąc_y- s~ę do spożycia. Przeciwko kięrJ
w:i.ikowi piekarni, Leonowi Ka linowskiemu, 
sk1er?wano S~ifwę do Komisji Specjalnej do 
wa~ki z naduzyc!ami i szkodnictwem gosuo· 
darczym. • 

Niech t? bę~zie przestrogą dla !nnych p i::!
karń, wypieko1qcych chleb kartkowy. 

-~~~~~~~~ 

Zbreranie materiału 
W dniu wczorajszym przyjechał do Łod:.::i 

zastępco gen. Ta ylora - prokur.trtor amery· 
kański Schwenk, który zbiera materiały do 
ósmego procesu w Norymberdze przeciwko 
- członkom hitlerowskiej instytucji, która z::; j
mowała się zagadnieniami rasy. 

Proces ten rozpocznie się w październiku 
bieżącego roku t będzie trwał 6 miesięcy. 
Na ławie osarżonych zasiądzie 14 „dostojnt
ków " hitlerow skich z urzędów badania rasy 
i spr.o:w kolonizacji ziem wschodnich. 

W dniu wczorajszym prokurator Schwenk 
przeglądał dokumenty w Okręgowej Kom!sji 
Ba dania Zbrodni Niemieckich w Polsce, na· 
stępnte przesłuchiwał d.zteci, które w czasie 
okupacji zostały wywieztone do Niemiec i by· 
ły wychowywane w duchu niemieckim. Mia
ły one. zasilić pod względem etniczny.n 
naród niemiecki. Prawdopodobnte dzieci te 
zostaną przewiezione do Norymbergi jako 
świadkowie w tym procesie. 

~rocesu w Norymberdze 
Okręgowy Sqd Ka my rozpatrywał w czo:aj 

sprawę dwóch Niemców, Augusta Alle1ka m
pfa i Ernesta Wenta. 

. Went w roku 1942 spowodował, za pośred · 
mctwem poi!cjanta Allerkampfa aresztowanie 
i osadzenie w obozie Poloka, który pracował 
w obozie praqy pod Hannowerem. 

Obydwaj o~karżeni żostali skazant na korę 
po 5 lat więzienia kaidy. 

Rozprawie przłwodniczył sędzio Walew ski, 
oskarżał prok. Olczyk. 

Ten sam skład sędzi-owski rozpaltywc:ł 
sprawę Arnolda Opermana, chłopa niem!9c
kie~o, który + złapał Pqlaka, uclekojącegc 
przed bijącym · go Nięmce:in, 

Opperman został· skazany na 4 lala w ie-
zienia. -
W! li l lillll Ili Ili llll I I I I Il li I lllll Ili Il lllll i I I J J I J J I I I I I I llll li I J li I I I lllll J J I J J U llU 

w z wiązkach 
ZawodowvCi 

Korzystając z pobytu w Polsce prokuratora 
t ZEBRANIE "KIEROWNIKOW SWIETLIC Schwenka Okręgowa Kom sja Badania Zbrod- D . 

2 ni Niemieckich prosi wszystkich, którzy posla· . ma, 9· 8· ~947 r. o godz. 16-ej w Domu 
dają ,jakieś wiadomośct w sprawach, bada- Związk.ow .za_wodowych. (I . pię_tr<?, pok?j _109) 

. . . , . odbędzie s1ę zebrame klerowrµko w św1etllc z 
nyłch pr1~ez ~ omery:an~~iegPol proDkubratora, .aoy Przemysłu Wtókienniczego. 
zg asza I się d o .... om1s)l, ac ą rowsk1ego I Tematem obrad będzi· T d · · S · tl" " 
r. • • e „ y zien wie 1c . 
" pokoi 219. . Rady Zakładowe przyp>0mną kierownikom 

··· świetlic o obowiązkowej obecności. 

O godz. 13,30 PZPB Nr 6 „B" - kolo !U. "'"'ncerka na linie! Trzeb.n iei wręczyć kwiaty! •rosze bardzot · 
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Kro~~'~;~:~.!~~,. wa Zakup 
„GŁOSU PIOTRKOWSKIEGO" 

·otrków-Tryb. - ul. Legionów 16, I. p: 

zboża ·na wyży,wienie kartkowe 
wym, dokonane zo:.tały dwa rosunięcia1 
Jednym z nich jest uch\vała Rad;· Ni.ini· 
strów z 23 maja rb. rozszerzająca za}<res 
działania Funduszu Aprowizacyjnego, 
który obejmuje obecnie prócz zakupów 
na zaopatrzenie reglamentowane ludno• 
ści oraz wojska i organów bezpi€czeń· 
stwa, również zakup i spr7.e<laż artyku· 
łów ży\\rnościowych w celu utrzymania 
właściwego poziomu cen, opiniowanie w 
sprawach zezwoleń na handel zbożem 
i wykonywank c;.pecjalnych zadań, zale· 
conych przez Radę Ministrów. W razie 
potrzeby Fundusz Aprowizacyjny może 
tworzyć własne punkty zakupu oraz de· 
legatury wojewódzkie, powiato\Ve i rej0• 
nowe. Należv dodać, że rozpracowany 
wstał os ta tn.io svstem zak1.1pów wolno· 
rynkowych,zwi~zanych ze spnedażą a• 
trakcvjny,·h dla chi.opa artykułów prze• 
mysłowych. Dokonane w tej formie 
prz.:z Fundus.z Aprowizacyjny tranzak• 

telefon 13-97 
. '.A-~ministracja czynna 'Od godz. S -
16 eJ bez przerwy obiadowej, w soboty 
od godz. 8 - 13-ej. 

Redaktor przyjmuje codziennie od 
godz. 15 - 16-ej. 

~ nb czi>kowe reda kc il „Gi0su r kitr
kowskiego" w I<omunalrn< Ka.:ie o~z
czę<l~~ś.ci w Piotrkowioe nr. 425. 

-o-

omu win za.i m 
'torek. dnia 26 sierpnia l!ł47 roku. 

Matki Boskiej Częstochowskiej. 

· W ·ni i ze lel f nv 
"10-49 Urza.<l Bezpiecz€11stwa Publtczn. 
13-14 Powłatowa Komenda M. 0 
ltJ-41 Miejski Komisariat M. 0. · 
10-V~ <;traż pożarna 
I ł-13 Ubezpieczalnia Społec1'na 
10-70 Szpital Sw. Trójcv 

Pogotowie lekarskie: nocne telefony: 
11-I..., od 21 - 7 rano. W niedziele i świe 
ta dyżur dzienny w szpitalu Sw. ·Trójcy'. 

INA 
. l\ino Polonia - pfzepiękny kolorowv 

Mm 1}t. „C1arodtie.i ki Kwiat". Począ'
te.k sean ów 17.30 i 19.30. 

rino·T Mtt .,fk1łty " - -om<-dia mu
z ·c:ma pr d11k<'.ji "<Z\'" dz kej .: r,,.rni„ 
'Pen-· t" .J • 1 k - ··JO "' 11_•.1. i~1em zn om1t~go ko· 
mika Nilsa Poppe. 
PoczątPk seansó w dni powszetfale. 

niedz:i„le i święta o godz. 16, l S. 20. Dl~ 
młodzież' dozwolone od lat l'i·tu . 

-o-

Dvżur apt 1 
Dziś dyżuruj apli'ka D-ra rrnpcz 

w ,\lej eh 3-~o Maja. 
n I I.I I Il I u 111111 ,, "n ITI fi I I n I HI 11 11111111 

ronika gospodarcza 
W dniu :W bm. w '.Voj. Zar.r:ąd~fo Ziom

~kiin odby1e. się konfcrcnc_ja, na której oma
wiano sprawy jesiennej akcji s1ęwnej. Kre
dyty w wysokośd 50 mH. zł rozd;o:ielono na 
poszczególne powiaty. 

* * 
~7 Oz~,sto ··howle czynne są 4 ~klepy lek· 

stylnc Centr. Handlu De1alicz.nego oraz jrden 
skl~p iamknięlv, przeznaczony <>pecjalnie d1a 
::.wiata praty. Od listopada r. ub. do 1 czerw
<:d hr. sklepy le dokonały 32 mil. zł ohrotu. 
W najbliższ eh miesiącach pro.Jc.klowane jt>. t 
uruchomienie jeszcze czterech' sklepów CHD 
w t)'l~·iecie. \V woj. kieleckim ·tnieje ok. 30 
skle:pow CHD. 

lik i acj za on pirow, nej 
bh: browni 

7 Po~lerunek l\10 w Woli Krzysztóp<Jr· 
s.kiej z komendantem ob. 1\damskim Ja
nem na czde zlikwido\ al w.:,zvstkie 
„himb~O\\ nie" w podlcgl~·m mu r~jonie, 
obejmującym o·min~ Krzyżanów. 

Ostatnio, gdy w rejonie po ' kntnku 
„zabrakło" już „fabrykantów bimbru" 
poczęto likwidować bimbrownie \\' są
~nich gminach. 

Podsta\\·~ wyżywienia w Polsce było npartej na wolnej podaży. Okazało się, 
zawsze zboże. Chleb, mąka i kasza w ja· fo podczas ostrych mrozów i obfitych 
dłospisie prz<-ci_trn~go człowieka pracy śniegów do„tawy zboża do miast zmniej 
reprezentują prrt\\'i połowę wartości ka· szyły ~i~ tak poważnie, że trzeba było 
lorycznej c~łep;o pożywienia. Nic Wi<'C n::i okres przejścio\\'y wprowadzić przy. 
dziwnego. że Parist\\'o tak \\'ielką przy- mu~ow,v ~kup zboża u kupeów zbożo· 
wi<izujc wa<rę do ~prawnego funkcjono- wych i w młynach. P()mimo dużych wy· 
w;mie syst('mu gromadzenia zasobów sitków aparatu aprowizacyJn<:go, nie u
zboża na zaoratrz<:nie r€glamenl<lwane dało się uniknąć pewnych komplikacji w 
ludności. ZMlpatrzeniu ludności w chleb kartkowy, 

Od chwili zniesiłnia świa<lcze1i rzcczo nie mó\\'iąc już o tym, że cenv zboża po 
w. eh j~rl •nym źrórl!f'm gromadzenia ważr'.ie wzrosły, co naraziło Państwo na 
tych zaS0bÓ\V hyly zakupy zboża, <loko· dotkln 'e :tr~ty._ . .. 
m•\\·an('l na \\·olnym n·nku na zlecenie I Dla uniknięcia p0dobnych komplrkac11 
F.un<lu;;;w Aprowfzacyfneg-o. Doś\\'iad- w przyszło~d i uniezależnienia aparatu 
c1.0nifł z ubi0gicj zim' <lowiodiv, że nie I aprnw1zacy3n~o od -C\Ycntualnvch zabu
możn;i pole{:;a·ć \vy~ą<'znie n21 dostawach rze11 koniunkturalnych na rvnku zboio· 

Nadzwyczajny mecz w Piotrkowie 
. W p~7.~szłym tyR:odniu Piotrków prze I z~ok.~·ąglone brzuszki~ Wspaniałą. kondy cje wvbzały, że przy należvtym asorty 
Z}J<: \ wlht ~„iF-RcJę :-pnrkiwa. a ta-leję 11zynn~ \\'ykazał dyr. B. . rn{'nci.; h war<'i\v i spra,,·nym ich wzpro 
dloni n i•"Jskim ro1eQ·ane z<Jśt11m) bar- Po usilny1:1 Łreni~gu ~ g-ra-cze .0P<:w1e warlzani•, możn<i tą drogą uzyskać po· 
dzo delrn'W' · awod~ -.· pilk~ nożną po- dzieli nam, ze za 111erza,1ą \\·alcz.yc az ~o m:. ~lne rezultaty. 
międz:v· zespołami Dyrekcia i Adminl· 7.\'·~·cię::.l\\·a .. Straż. ?pżarn_a. wszy~t1;1e Drugą don!os~ą zmianą· w systemie 
strac)a hi:t ,.Kara" i_ •• Horkn~ja" contra spato!le zamierza gas:c na m1~1~cu \Yo~ą; I~. romadzeni;:i zboża na z.aopatrzenie re· 
~ tra z Pozarna t::;"hze nkła<low.. W obu zespołach biNze czynny udz.iai z!arnt>·ntowe ludności jest uch\valenia 

W_ J'.iątf'k micli~my m~żność być świad k_ilkn _s.ta'.y'.h· znanych „repów'.'· ~naJCTą r>rzez Rade Ministrów częścioWeO"o po~ 
kami 111 tensvwnego tr.<>nmg. tt. przeprowa SIC' rowmez na hOL"ku c.zynni gracze I b . d tk t . "'. 1 
dzanrgn prŹ<'7. obil zc;:,po!y. 1 ~isza mlo· „d:~n~ordii" z Pil.ką i · Jedrzejc7.ykiem d 

0~~ P; a t.I grun _owego W ziemtop ~· 
ilzież t'portnw<J \\'inn;-1 bra1: prz\ khwi Zt> R;ifałr.m na czele. a - ·oz poi Zilrfzrn1~ oparte na ustawie 
~t:H.Z <'h <Jb"'\·ateli i ró:\·niez karnie i I K<Jmitd organizacyjn za\vodóv wzy 0 nadzorze nad \\·ym1arem i pob<irem po 
pr~,·'-farlnit' tren:> ' ać ,,„1 tutej5ze spo!Pczeńshro, hy hrniecha datku grunto-.n~g0 i na n ymif'nic:i.::j U· 

Az miło b k1 oatez~ć jak staisi obvwa ł prztd0s~awania .się ni'! boi~ko przez ch·wak daje pcd,:ta\\·ę do uzy.:bnia po· 
tf'le gonili ambitnit> za piłką. mająĆ do riziur~· ,,. parkani~\ a JY-?Pllr!(l .o.zlachetną ważnych ilośd zboża, które pokryj~ 
pokoi ani a "i(-1~ t ·udnciścL a przedi> inie jat{ ,t;ę budow)· -ta<1.1on~ prze~. '~·yku znaczną cze~ć istniejącego zapotw~b • 
\ s.zy"tl·im - nic11dolność i„. pokllinie py warne normaln~-ch hilet0"· ,,-~1:c.1a, wania. la1€ży dodać, źe zboże z tytułu 

~ tego podatku wplynąć winno natpóźniej 

UJ·emy stad·1on sportowy <lo 1 listopada rb .. co umożliwi utwor7.e· 

Na apel „Gło:-u Piotrho\\','ldego" w 
.:prn\\'ie b11<lowy stadkinu sport·rn'egn dla 
klubu „G<111cor<lia" ob. dr. Różycki Stani 

do 7.Joż.e.nia dobrowolnej flfiary na P'°· 
'' \· ższ, cel. . 

.Do dnia dzisi-ej.szego wplarnno 34.500 
z:1t\Ch. 

:la\\' \\'i>łacił 2.000 złotych na konto 'rr. liwaga~ Wsz Jkie wplaty na bydowę 
426 ''" KI O w Piotrkowie. lxiiska sporh:iwego należy \\ płacać na 

Ob. dr. Różycki wzywa s-ckcję leKarzy konto Nr. 426 w KKO w Piotrkowie. 

IUlll!l!llU!ll!!llllllllllllll!l!!ll!llU!iU!llllllllll!lllll!lll!ll!!llllllUllllllllllll!lłlllllllllllłllllllllllilllllllllll!lll!lllllllllłlllllllllllllllllllllllllnll!Hlłl1111111111111111!1111!111111111111111111tllllllllllllłllllllllll! 

Wojewódzki Peł11omocnlk Rządowy l....ódź, dnia 16 sier1mia 1947 r. 
do Spraw Podatku Grunto vego 

nic nJ~zhGdnvd1 r('ozerw zhoża na zaopa 
h7..emc kartkowe przed zimą. · 
1"1·11; M I Ml I H 111 I I Ili I 'U I l.'f' I U 11 l l 1 I I IJ I I I 1 I I I !r 

Gołesze 

Budynek szkolny niszc?ef e 
W po\\'iecie pioir!·ow..,kim w gminie 

~lesze we wsi Swolszcwke /\lale jf'..sl 
piękny budynek S7.kolny o dwóch dużych 
sal~ch zawierający dwa komµlely miesz 
kan po d\\"a pokoje z kuchnią przezna· 
czonych dla nauczycielstwa. 

Budynek był wybudowauy przed woj· 
ną. Szkoła j~nak nie została zdewa"'to• 

I wana, a nawiet okupanci otynkowali ją_ 
i prz~prowadzi!i remont w niektórych 

I 
salach. 

o uiszcza11iu podatku ~runtowego , zie mioliło-da.ch. . Po wyz:voleniu Polski z pod okupacji 
: 1ai!l.::, ll:l uwadz<:i art. 10 u.stawv z dnia ~.VI. 1947 r. o nad?Mze nad wy- hitlero\\·skiej szk>0łą nikt się nie intere· 

m:arem i · p{)horcm l)Od«tkn ~rnntowego Dz. U. R. P. ~r ·13, Pl)z. 224, R ;.;-p. Ra<ly suj,e. 

Ogłoszenie 

Mini<itrów uRtalaia.ce calko\vite Juą) częściowe 11iszcze11ie podatku ~mnt-0wego w W wymienionym budynfo szkolnym 
zieminolodach. podaje do wiadomości, c-0 naste.J)<nje: o-Obywają się w święta i dnie p>0wszednie 

Ta) Gospod;; rstwn rolne o przedę.t uej przy hodo\''o~ci d() .m k\,·intali ż:vt~ zabawy zakłócane bójkami, awanturami 
ro.:: zn ie. są 7,\Volnionc od obowiifl,izlrn uiSr. czania podatku g:ru.ntmveS?;o za rok 19-!1 itp. Picie „bimbru" jest tam na porządku' 
w zi"111io11lodacll i 11is7.<:1-<1fa ten i1oclatek w całości w ,1;otówce. dzienńym. 'a \Vymienion.e zabawy udzie 

h) Go!'P.otla rstwa rn11e przy pr7,C ciętnej prn·chodo\Y'()ś,:i od .!fl do GO kwin la zezwolenia wójt gminy - ob. Fijał· 
tali żyfa. Irf"lzczaia 11alcznośc nodatkn gr 1111l0Wi:!P:O ia rok hoid·~ ·c .\· pei 1 otraccniu kowski Jan. 
zali..:zl\i wpbcon~i · a po<latek l!:rttBtowy - \\' polowie w zie111ioptodach, a ,,. J}O· Skutki tych zabaw są takie. źe w bud, ri 
łowie ~nt1'lwk :i, . ku widzimy powybi.iane szyby, powyry• 

c) :1osriodar::f\ ·a rolne przy przecietne.i nr,nchoclo\,·o.: , i 111!nad fiO k-»in- Wane futr:ny, a śc.iany rozbite i podrapa 
lali ż:, ta , 11 szcz,;ij;t n<Jlcżność nodnfku ~runtowe~ 1 za rok bidac5' !}O p-0tra.ceniu n-e. C::zynniki gminne ora~ inspektornt 
rnli-::7ki - ca!lrn'"i· ie w :de111ioJ'ltO(lnc.l1. szkolny \\' Piotrkowie pmvinny zaintere-

Oncg<la.i po zachodzie sl0tka komcn
,fant Adamski udał się z rosterunkowym 
Szczęsnym Edwardem między \ sic f.azy 
a Kłud1:ice nad rzekę Luciążc, gm. Lęcz I 
no gdzie w la:::.ku byla zakon, pi ro\ 'ana 
na wielką skalę „bimbrownia". 

n. <Josnodar.,twa rolne. które nie 11iS%CZć1 µodatku R;runtoFc~o z.a rok 1945 sować się. by powstała tam z powrotem' 
10-tfi ". terminie do dnia J września 1!ł47 r. lub nie wpłaca zaliczki na poda- szkoła i by wreszcie 200 dzieli jakicłi 

tek grnntowy na rok bież~'.cy w terminie do dnia 15 września 19-!7 r. - ui.Szcz.aja. mamy w nasz-ej wsi, p-0szlo do nauki; 
tl'>datek ~rnntowy w ziemiopłodach na !(,'J)'l,iąco: Jeżeli ni-c ma personelu nauczycielskie• 

a) n~?~· _1).r7cc;·:t1~ci przycho(ln\'· ości Q;OSJ}Od:n-twa clo -to ~win l~li ty ta - 1)0- go. to należy zlikwidować, a · przynaj• 
!o,~·ę 11alez110-;c1 Jl Q;e~ raty 11odatku u1rnt-0"·rri:o, J)o po!rące111u zaliczki. wpłaco-1 m111ej ograniczyć zabawv i zabezpieczyć 
neJ 11'1 noclatck ~ru11towy; budynek prz-e<l zniszczeniem. 

h) rH''·Y przecictnc.i prn•chodo\Yo'ci Q:nspodar1-tw::i od 40 do RO k\'\dntali żyta Mieszka11cy Golesz. 
- c:ał:t drmn rak podatku gruntowego, r.o pofr.<\ceniu zaliczld. wre~z,cie -

Truciciele-bimbrarze posiadali chłod
ni~ i inne przyrzą{ly zabrane S\Y~g'O cza
:su ~ gorzelni w 1 'iechckach l dolvchczas 
pędzili nimi „bimoor". W ,;bimbro\\·ni" 
znaleziono 10 beczek z zacierem, apa1 a
ty i inne naczynia oraz konia z wozem, 
l.:tór€go fabrykanci tructzuv nie zdaivli 
zabr;:ić z s·obą, ratując się. ucieczk~ ·w 
c_ipmnościach. . 

Działalność posterunku MO w Woli 
E~rzyszlop-0r.skiej zasluguje na lJ()chwalę 
i nflj\\'yższe uznanie. 

c) DPr przeci<:tnd Prt.ychodowości gospodar. twa ponad hO kwintali iy· Onłoszen·1a drobne 1-
[1 - ·a•\' podatek g:runtowy za rok Hl47 (zaliczki nie potr:'\C{l si'e). 

1
- 6 

\V i11trrcsic zatem wo;n-,::ikich posiadaczy ii:runtów leży: -------------m:al;l'!!ll 
1) nit: zwłoczne ui sz.czenie tak za lE' ~łości podatku grunt·owep;o z.a rok lD-!~ 1 Feliks Kempski zagubił · tymczaso\ve 

19-ffi. jak i ''rłac~nic :raliczki na poda tek :srnnfo\ ·y na rnk hieżą~y, zaŚ\\·iadc„~ni-e lożsam~śd, wydan~ przez 
. 2:. uiszczenie .zgo<lnir z na. kazem. ptatniczym należności, pod~tku ~ru't1towe- g_minę Kluki. Zaświadczenie unieważnia 

go, gd, z po uphr\\·1e usta wowe.Q:o ternu nu, Mdtt st()sowan~ srndlo przymuS-Ow.e. się. 
Z~zn,1ct-am„ że. zgodnie z w. w. ~a sadami, ~howiazkowi ui~zcia~ia podatku - ... B~ia_ł ... ek._J_a_n_ln_a_,-P-io-t-rl-rn-.,-"AT-, _r_o.,...-p_o-lo-\\-,,-a-!-~ 

~runttl\; e.go w .z1em1opłodach, p0dlega1ą be·z WyJ:i;tku ". zrstk1c obiekty r~lne uniewa;i;nia zO'uhione dowody O"-Obisk 
tak riansrwowe Jak i prywatne. b . ~ 

Pe111Qm-0cnik Wojewódz:ki Feliks Kański unieważnia z~ubione do 
(T. Rozpędek) wody osobiste. 

Wvdowtll, Woi. Komit<ill Pi'R w Łodzi. " v•e1 RPdokcvinv Red I Adm. tódż, Piotrkowsko .!6. Telefony, Redaktor Nl.'laelOV 2!'-14. &Uretactał 254-.21. ~ aocr:a 17?-)$1 
l egłO$~eń1 Piotrkowska ~ el. 111 SO Kont.o P O VU - '!05. Zo~ Graf. S$> Wyd. „t6dz'ld łnstyM WvdowntC%'f'_• __ -:_ - Q~uL,ot.) 

CENNIK oc:-· OSZEN Wydawtilctwa nGłon ! Obotniet~co" t.odft _ t•kłd : t.1d t-100 m;n. 1ll lOl-000 r4m. al SO, po~ef gł 10. 
%a twt~: ód 1-100 min.i ::ł SS. 101 - 2Ci0 r.wa. tł .s; ~wt.lej zł SC. ~rotine jedne st o o: ~ct'tllivnałe - ..: tł , Ilem~ Ot ~ t •P.O<l4-n> tł. 2-5. eQ'Uby al • 

poszuldwcm.& PMCf ~L lG. łłt t:d6dde~ i .._-. ..._ 
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PRZYGODY 
pięci11 typków z Banialuki 

~.!O. Póki mieli duże knoty, 
Rwali się wprost do roboty, 
Każdy tyrał z nich nad normę, 
Nową w planie ntiał reformę. 

111. Ale w miarę jak si·!) spalał, 
Kurczył si~ i zwolna malał. 
Zapaleńcze jego plany 
Gasły, niby znkz słomiany. 

t• 
I 
Ze sportu 

PisarsJ{i. 
razie nie wiemy. 

Pienvszym egzamina
torem powakacyjnej 
formy pięściarzy ŁKSu 
mieli być wczoraj pię· 
ściarze bydgoscy z KS 
Zjednoczenia. Niestetv 
ŁKS wystąpił w skła

.„ dzie bardzo odmłodz<i· 
. ' nym, z pierwszej dru· 

żyny walczy'ło tylko 
trzech zawodników -
Stasiak, Pisarski i Ży· 

' lis. Reszta to młodzi, 
wiele nazwisk słyszeli· 
śmy w ogóle po raz 

·' - I p.ienvszy. Jak się więc 
" przedstawia . obecnie 

pierwsza drużyna na 

ODMŁODZONY SKŁAD ŁKS-u. 

VI/ Łodzi od dłużsiego j11ż czasu nie mie· 
liśmy już zawodów bokserskich, to też mecz 
ze Zjednoczonymi z Bydgoszczy wyvrołał du
że zainte-resowa11ie, niestetv szyki organiza
torom popsuła pogoda. W pierwszym zapo· 
wiedzianym termirnie to jest w niedzielę 
mecz ~e mógł się odbyć z powodu deszczu. 
Wczoraj też niepewna pogoda odstraszył<! 
część widzów, tak że w rezultacie na trybu
nach nowego stadionu hokejowego zebrało 
się ni·ecałe 5.000 osób. Większość z nich opu· 
szczała stadion niezadowolona i zawiedziona. 
Spo.dziewano się bowiem ujrzeć wczoraj na 
ringu całą pierwszą ósemk~, z Pawlakiem, 
Marcinkowskim i Olejnikiem, a tymczasem 
wystąpiła na ringu własciwie druga drużyna. 

' -
OGÓLNY STAN MECZU 8:8. 

Ogólny wynik meczu 8:8 ŁKS w takim 
składzie w jakim wczoraj wystąpił powinien 
uważać za szczęśliwy. 

Najciekawszą walką było spotkanie w wa 
dze koguciej pomiędzy Jóźwiakiem (Byd· 

zał dużo sercą do walki. Poza tym Sadowiak 
ma jeszcze dwie duże zalety, które nie zaw
sze spotykają się u młodych pięściarzy, to 
jest dobra praca nóg i to, że łodzianin potra
fi iść za ciosem. Z Sadowia,ka l':.KS może mieć 
w przyszłości pociechę. 

PISARSKI W DOSKONAŁEJ FORMIE 
Najlepszym pięściarzem był wczoraj oczy· 

wiście niezawodny Pisarski. 1':.odzianin nie 
miał wprawdzie równego przeciwnika, ~ i 
tak pokazał piękną wctlkę. Jedynie po Pisar· 
skim nie widać było przerwy w treningach. 

Mecz rozpoczął .się jak zwykle od wagi 
muszej. Na ringu stanęli naprzeciwko siebie 
Kowalewski (Zjednoczenie) i nowy nabyte!< 
U(S-u Różycki były !zawodnik „Filmowca". 

Przez całe trzy rundy wyraźną _przewagę 
miał łodzianin. W trzecim starciu po jednej 
kontrze Różycki znalazł się na chwilę na des 
kach, ale to nie zaważyło na wyniku walki. 
Zwyciężył na punkty Różycki (ŁKS). 

STASIAK ZWYCIĘŻA JÓŻWIAKA 

Przeciwnik Stasiaka w wadze koguciej 
Jóźwiak (Zjednoczenie) w więk,szości opinii 
uchodził za fawory>ta spotkania. Brano pod u
wagę jego siłę ciosu i to, że Stasiaka miej· 
sce jest zwykle w wadze muszej, a nie ko· 
guciej. A więc pod tym względem handicap 
miał bydgoszczanin. 

Pierwsze stacie upłynęło na wzajemnym 
badaniu się przeciW[lików, drugie było wy· 
równane, w trzecim dopiero rozstrzygnęły się 
losy walki. Swieższy Stasiak doskonale wy· 
prowadza ciosy z obu rąk i celnie ładuje w 
bydgoszczanina, który wyraźnie nie pO'brafi 
na nie odpowiedzieć. 

Po walce Jóźwiak narzekał na braik tre· 
ningu i wyczucie dystansu. Zwycięstwo Sta· 
siaka na punkty p.r:zyniosło prowadzenie gos· 
podarzom 4:0. 

Z SADOWIAKA BĘDZIE BOKSER 

goszcz), a byłym mistrzem Polski w wadze W pierwszej walce wagi piórkowej mło· 
muszej Stasiakiem (ŁKS), które wbrew ogól· dy Sadowiak (ŁKS) miał za przeciwnika ru· 
nym przypuszczeniom zakończyło się zdecy· I tynowanego Borowicza (Zjednoczenie). W 
dowil!l.1ym zwycięstwem łod•danina. W pierwszym starciu Borowicz bije w łodz:a-

Z młodych dobrz.e zaprezentował się Sa-1 nina jak w worek trening;0wy. W drugim 
dowiak. Łodzianin jakkolwiek swoje spotka· starciu obaj zawodnicy przechodzą na wy· 
nie z Borowiczem przegrał, to jednak poka· miilflę ciosow. Przewagę ma oczywiście 

4 Id 

Zawacki (ŁKS) na deskach. 

wciąż Borowicz, ale lodzianin odgryza się oił 
czas1 do czasu. 

Wiele emocji przynosi natomiast poezji.· 
tek trzeciego starcia. Sadowiak przechodzi efo 
ataku lewą prostą i każdy jego cios sie.dzi 
na szczęce „wypompowanego" już Borowicza. 
Dopiero pod koniec rundy bydgoszczanin tma· 
fia Sadowiaka z prawej i posyła go na des· 
ki do 1. Po chwili historia się powtarza. Sa· 
dowiak znów jest liczony do 8, wstaje wpra· 
wdzie ale po chwili gong przerywa dals7ą 
walkę. 

Zwyciężył na punkty Borowicz (Zjedno· 
czenie}. 

W wadze piórkowej walka pomiędzy W1l· 
czyńskim (Zjednoczenie} a ZawackJm (ŁKS}. 
zakończyła się nokautem łodzianina w dru· 
gim starctu, przy czym łodziamin dwukirotnie 
był już na deskach w pierwszej rundzie. 

SOWIŃSKI NIE ZACHWYCI~ 

W wadze lekkiej Sowiński (Zjeclno.czenie) 
jakkolwiek pewnie wy.punktował młodego l 
surowego Wołosewicza, to jednak nic nie po· 
kazał. Walczył jakby od niechcenia i bez ser· 
ca. 

W wadze półciężkiej Richter (Zjednocze· 
nie) w pierwszym starciu zmusił do poddania 
się Wrocławskiego (ŁKS). 

W wadze średniej Pisarski (ł.KS) znokau• 
tował w drugiej rundzie Jachowskiego (Zje• 
dnoczenie) a w wadze półciężkiej Żylis (ŁKS) 
wypunktował Pollal}a {Zjednoczenie}. 

Mecz sędziował w ringu ob. Sieros2ewski. 

Mecz Polska-Czechosłowacja pod znakiem?. 
112. fijoł ugrzązł w Jeipkiej mazi, 

Ga.pa też ju.l le.rlwo la.ził, 
Paleolog zwichnął nogę 

I W Pradze_ jednak wszystko przygotowane do przyjęcia naszych piłkarzy 

I powtarz;ął: „Jut nie mogę!". 

Mer.z piłkarski Czechosłowacja - Polska 
stoi pod znakiem zapytania! 

Taka wersja obiegła Łódź w sobotę. Przy· 
czyną jej byl-o wstrzymanie przez Państwowy 
U:rzad Wychowania Flzycznego i PW oraz 
przez Związek Polskich Związków Sportowych 
wszystkich wyjazdów drużyn krajowych za 
granicę aż do odwołania„. W Pradze tymcza
sem zdaje się, nic o tym nie wiedzą. Jak do
nosi bowiem „Przegląd Sportowy", czynione 
tu są już ostatnie przygotowania do tego spot· 
ka:nia. 

Mecz ma odbyć się na odnowionym boisku 
Spa.r·ty. Boisko jak i stadion są całkowicie 
przygotowane na przyjęcie naszej reprezenta
cyjnej jedenastki. 

ną wyprawę reprezentacji Sląska lio Szkocj!, 
oraz wyniki kolejarzy w Budapeszcie. 

Jednym słowem Czesi mają lepsze wyobra
żenie o naszej r>iłce nożnej, aniżeli my sami. 
Bo posłuchajmy, co na temat zbliźającego się 
meczu mówi pik. Reyman: 

MY MARZYMY TYLKO O RmvUSIB 
„.„Trzeba pamiętać, że naszymi przeciwni

kami będą jedni z najlepszych graczy i tech· 
ników Europy.„ Wynik bru.dno przewidzieć -
remis byłby dla nas wynikiem bardzo za· 
szczytnym". 

Podczas, gdy my z góry prawie eliminuje· 
my możliwości naszego zwycięstwa, Czesi w 
stawianiu horoskopów są ostro:źlniejsi. Zaipy· 
tany przez ws.P.ółpracownika ,,Przeglądu Spor· 

REKLAMA SZALEJE„. towego", Vogf. redakitor jednej z najwięk· 
szych agencji spoQ"itowych w Qzechosłowacji 

Najciekawszym jest Jednak to, że spotk~ daje odpowiedź wymijającą. 
nie Poh.ka - Czechosłowacja poprzedzone • „.„Liczymy się z nqfzym zwycięstwem. ·wa 
jest w Pradze szaloną reklamą . Organizatorzy si piłkarze nie są po<'lobno w nadzwyczajnej 
absolutnie nie przejmują się słabymi wyniku.· formie. liczymy przeto na sukces. Ale w piłce 
mi naszych rHkarzy na forum międzynaro- nigdy nic nie wiadomo„.". 

przedwojenne, w którym z trudnością wywal· CZESI LICZĄ NA 50 TYSIĘCY WIDZÓW! 

Czesi liczą, iż na spotkaniu Polska - ezecho• 
słowacja ) będzie co najmniej.„ 50 tysięcy wi· 
dzówl Taką ilość może pomieścić stadi.011 
„Sparty", a Czesi maritwią się nawet, że nie 
wszyscy będą mogli meC2 oglądać„. Liczil bv 
w.iem na więcej. 

DOMYSŁY NA TEivfAT SKŁADÓW DRUżYN 

Skła.d drużyny C2eskiej ma być oparty na 
trzech trzonach drużyn: Sparty, Bohemians ! 
Slavli. Mecz sędzio.wać ma sędzia holenderski 
van der Mer. • 

Skład reprezentacji Polski ustalony defini· 
tywnie zos.ta:t.'ie po meczu spartl'ingowym w 
środę; najprawdopodobttiej przedstawiać ~-ię 

on będzie następująco: 
Bramka - Janiik, obrona - Flanek, Szcze· 

paniak (!), pomoc - Piec II, Parpan, Gajdzik, 
atak - Barański, C::ieślik (?), Gracz i Hogen· 
dorf, -dowym, a pamiętają ciągle ostatnie spotkanie I 

_a_y_li_z_w_y_c-ię_s_~_o_i_ż_yw_o_m_~_ą_w_p_~_ię_c_i_u_d_a_· __ N_a_~_o_ń_cz_e_n_~_w_a_rt_o~~-.s-~-z_e_d_o_d_~_·,_i_e 1ędrz~~s~ zdob~a 

1. 78 m. skacze junior d::.t:!wy~~~~::, 
113. Kajtek· widząc co sie swięd, 

Boja.ie się, że noge skreci, 
na obozie w Sierakowie I stwach Polski, Jadwiga Jędrzejowska wygrn· 

ła finał gry p.ojedyńczej, bijąc łatwo młodą 

I że jego towarz;;.sze, · 
Nie -chcą o tej wyspie słyszeć 

MW- łbi±W 

. SZCZĘSLIW!E ZYJE 
W Grand Hotelu przy 'ill. Piotrkowskiej 

przez użycie pastylek luminalu usiłował po· 
pełnić samobójstwo ob. Jerzy Zumi1'iski zam. 
w Katowicach ul. Krakowska 2. Pogotowie 
odwiozło go w stanie nie zagrażającym ży. 
cm do szpitala na Chojny. 

Z polecenia Pai'1stwowego Urzędu Wycho· 
wania Fizycznego zorganizowany został przez 
Wojewódzki Urząd WF i PW w Sierakowie 
drugi turnus wyszkoleniowy dla lekkoatletów, 
szczypiomistów i pływaików. Łącznie na obo· 
zie znalazło się ponad 350 zawodników z ca· 
łej Polski, którzy pod kierunkiem wybitnych 
instruktorów, jak Frani, Ramoli, Adamczyka 
w pływaniu, Małeckiego, Kazubka, Rutkow· 
skiego w lekkiej a.Uetyce oraz Patrzykonta, 
Lesiaka i Maleszewskiego w piłce ręcZi!lej -
tak dalece uzupełnili swe wiadomości teorn
tyczne i praktyczne, że w końcowych zawo· 
dach osiągnęli doskonałe jak na juniorów 
wyniki. 

SETKA W 11,4 

100 m przebiegło 15 zawodników poniżej 
ZNOW TO SAMO 12 sek„ a zwycięzca Niezbicki (HKS Wybrze-

Przy zbiegu ul. Zgierskiej nad Łódką, ja- że) uzyskał czas 11,4 sek.; Kita (PW Wieleń) 
dący na motocyklu szofer Feliks Grodziński przebiegł dystans 800 m w czasie 2:08,1; Ko· 
Zgierz, ul. Srednia 11, najechał na ob. Mu- nieczny z poznańskiej „Warty" jako drugi U
szyńską Konstancję Łódź, Ogrodowa 28. Le· zyskał czas 2:13,5 min.; w skoku wzwyż Brzo-
ka.rz przewiózł ranna do domu. zowski (Białystok) przekroczył w wvsokości 

1,78 m, a pięciu dalszych zawodników strą· 
ciło lekko poprzeczkę na wysokości 1,70 m; 
w sztafecie 4x100 m zespół HKS (Bydgoszcz) 
osiągnął czas 46,4 sek., a drużyna HKS (Wy· 
brzeże) - c.zas 46,8 sek. • 

PŁYWACY TEŻ POPRAWILI WYNIKI 

W obozie pływackim wszyscy zawodnicy 
poprawili swe wyniki od 3 do 6 sek., a przede 
wszystkim juniorzy, którzy obecnie pływają 
już poprawnym stylem, 14-letni Kukłok (Gli· 
wice) na 200 ro st. kla.s. uzyskał czas 3:15,5, 
a jego rówieśnik Hoff (Pozaiań) przepłynął 
dystans 400 ro st. dow. w czasie 6:14,8 min. 

Rozegrane spO'tkania w piłce ręcznej stały 
na dobrym poziomie. Chłopcy są wyszkol~ 
doskonale technicznie, a do wal!Jci wkładają 
poza bojowością dużo serca. 

Ogólnie stwierdzić trzeba, że obóz w Sie
rakowie należycie spełillił swe zadania, a sze
regi sportowców uzupełnione zostaną nowym 
narybkiem, clohn7a or;i.nowiadaiacvm siE! na 
przyszłość. 

czeszkę Miskovą 6:1. 6:3. 

W grze mieszanej Jędrzejowska wraz z 
Hebdą wygrała finał z parą Miskova, Skonec
ki 6:3, 6:1. ZaQ"ówno Hebda jak i Jędrzejo.w· 

ska pokazali szereg doskonałych zag·rań. W 
półfinałach gry podwójnej mężczyźni para 
Smolinsky, I<rejcik ciężko wygrała z parą 
węgierską Szigetti, Vad 7:5, 7:5, 7:5. Wspa.n,ia· 
le grał Szigetti, będąc najlepszym z całej 
czwórki. Bardzo słabym był junior Vad. 

„Dynamo" przegrywa z CDK 
W meczu piłkarskim, rozegranym w Mo· 

skwie w obecności 80 tys. widzów o mistrzo· 
stwo ZSRR, moskiewskie „Dynamo" poniosło 

porażkę w stosunku 0:1 (0:1} z CDKA. W ta· 
beli mistrzowskiej w dalszym ciągu prowadzi 
.,Dynamo", mając 5 pkt. więcej od CDKA. 
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