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dyktuje · ngl·i 
Musimy ""AJ. ść innn droga; - wola I Harold Lasky socialista, k.t?r~ ma ot·warte. oczy, nle 

ll",Jłl# ~ moze zgodzie się na taką polltykę. Je-

- ,. eden z wybitnych działaczy Partii Pracy żen ~~silimy t~ochę nas~ą- "Y01ę _i wy· 
obrazmę potrafimy znalezc srodkt, by 

PARY Z (PAP) - Wedlu!! depeszy z niom amerykańskim, a krytykując do-1 piło by to pod takimi warunkami jakich ~twierdzić całkowitą zgodność poglądów 
Londynu, rząd amerykański wystosował :-aźną politykę restrykcJi pisze m. in.: nie mógłby przy jąć żaden szanujący się z Polską, Czechosłowacją, Węgrami, Ju· 
do Wielkiej Brytanii prawdziwe ultima- „Wydawanie doraźnych zarządzeń w 1 rząd socjalistyczny. Jeś)i istnieją minis· gosławią, jak również Związkiem Ra· 
tum, które wysuwa następujące żąda- nadziei, ie później przyjdzie poprawa :rowie, którzy cofają się wobec opozycji dzieckim. 
nia: dzięki „ofercie Marshalla ..• jest złudze· monopolów anglo-amerykańskich prze- Nie poło wygraliśmy ostatnią wojnę, 

t) Zaniechanie pro.iektów nacjonali- niem. Nk poważnie nie wskazuje, że ci w ko nacjonalizacji przemysłu stalQ- by stać się narzędziem urzetzywistnie-
zacji przemysłu stalowego; kongres amerykański istotnie myśli o wego - nie mają prawa do miejsca w nia reakcyjnych projektów, które zna-

2) Rozluźnienie dokonanej nacJonali- pomocy dla Europy. Partii Pracy... czna większość naszej!o ludu odrzuciła-
zacji kopalń węgla i dopuszczenie doń Gdyby nawet członkowie kongresu za Z kolei Lasky krytykuje koncepcje by, gdyby można mu było przedstawić 
rzeczoznawców amerykańskich; aprobowali program pomocy, to nutą- bloku Europy Zachodniej i pisze: „żaden je w sposób tak jasny, jak teJ!o żąda ••• 

3) Zaniechanie projektów nacjonali- · 

~f~i~i~rz;~~s:~c?;;~~~~~~~ R~:l~tk~ o!~ u cesy arm·1·1 gen Marko a 
fir~y ~~i:~!J~uań~i~~ wiadomośdą „ee • . 

7;:~ ~·a z~~~~~~z aL:;,~~~~~,s~d~~n~z~~~- W pierwszych dniach Ofensywy WYZWOIOnO 100 WSi i 600 kim. 
m::r~~·eba będzie dokonać kompletnej kw. obszaru. Tsal.daris nie mo!e utworzyć rządu 
rrwizj: brytyjskiej polityki zagranicznej. BE~GRAD (PAP) - Jak donosi radio ej ach. W rezultacie tego ataku oddzia-1 Na usu, zdobywając centrum miasta 
Uważam, że z każdego punktu widzenia greckiej armii demokratycznej, oddziały ły powstańców zdobyły przeszło 100 Podcza~ walki w tym mieście zostalo 
staje się ohecnie rzeczą bardzo ważną generała Mark_Qsa prowadzą natarcie w wsi, oraz ponad 600 kim. kw. obszaru. zabitych przeszło 200 monarchistów. 
zawarcia układu handlowego ze ZwiąL- calym szeregu miejscowości. w tej liczbie całe terytorium na połud· Jednostki armii demokratycznej ostat-
k;cm Radzieckim. Gdyby zaś taki układ W 'dniu 19 bm. wo.iska demokratyczne niowy wschód od góry Pindos. nio po raz trzeci wdarły się do miasta 

• ,.1 "ł k b · · d I Nikritu. wiprowauzt-; ja yc powinno. o epsze rozpoczęły jednocześnie atak na tere-\ W Macedonii oddziały demokraty_crne 
· • J t 1· LONDYN (obsl. wł.) - Z Aten dano· 

go porozumienia po 1 ycznego, mog 1- nach Pindu, Tesalii i w innych iYO ~vin· rlGkonały nocnego ataku na miasto 
byśmy whie tego powinszować... szą, iż przywódcy 5-ciu partii politycz· 

l a"kv wvraża następnie nadzieję. ie nych, reprezentowanych w obecnym par 
rząd brytyjski przeciwstawi się iąda· lamencie greckim, złożyli wizvtę królo· 

wi PawJowi, któremu oświadczyli, iż 
stworzenie rządu, złożonego wyłącznie 
z członków partii populistów Tsaldarisa. 
będzie szkodliwe dla Grecji. Przywódcy 
partii wyrazili gotowość udziaJu w rzą
dzie, na czele którego stać będzie oso· 
bistość bezpartyjna. 

aniepoko jenie 
w Paryżu 

pr: d1 ~giem obrad londyńskich 
LOl' 1DYN (ohsł. wł.) - Przeds.bwiciel 

fraucji 11a koniiere11cli Stanów Zjednoezo 
nyc!t, Wielkiej Brytanii i Fraincji. po
świeoone.i sprawie po7.iomu przemysłowe 
go Niemiec, Alphaud odleciał wcz.oraj do 
Paryża. 

1'.1inister informacii Franc.ii 'lakomnni
kował ,-.·czoraj, iż Francja wysuruęfa sze
··e~ zastrzeżęń w wielu z8sad1niczych i 
J0\''1Ż11Ych ?;ai;:::dnieniach. omawianych 
1a knnferendi londvl1skiej. 

AJ!;{"nda I~entera do@si. j ,ż aczlrnlwi~k 
rząd francllski dotychczas oficja1linie nie 
>Precy~iwał swojego stanowisika w s-pra 
\.\'ach, omawianych na konferenc•ii. iran· 
cu~·kie koła polit~·cztH~ wykazują wyra· 
ine nie.zacf~wolenie i rozczarowa1n1ie. 

Koła t.e uwa ;~aia 7-apcwnienie, udzielo
ne Francji nrzez Stany ZJcclnoczone i W. 
Brytanię . i:i, nod:nic>1ienie poziomu prz~
mysfo niemieclde~rn ni(• oznacza pjer-.v-
1'1.·e1i\t \\"ct O·d·lmdowy Niemiec przed in-
1rmi krn,ja m;, za 11invystarczające. 

* * 
L0. 1DYN (oh~ł. wł.) _,_ Wczoraj w go 

Jzinach wieczornych rozpoczęło siB koń 
cowe posiedzenie konferencji 3 pańsh,
w spr.iwie rioziomn Przemysł.u niemi~\.:
J<i-c~o. Francja na posiedzeniu tym była 
rcrrc1.entowana przez. swojego ambasa
iora w Londynie Mas.siniego. 

Saara zada 
przyłączenia do ·Francji 
PARYŻ PAP. - Dr. W Sender. przy

...r~d·ca ruchu na rzecz połączenia się Za 
;iębia Saarv z Francja, w przentó'wie•n~u 
vy~lrszonym w dniu chis:e;S7Ym w Sn,,. 
miccken, <J<św: aclczyl , iż org;inizacja je
go domaga s'ę przyłącze.n.ia Za1'.b~ia Sa 
ary do Francji. 
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„Głos Piotrkowski" 
dzieciont 

§UJOich Czqtelnihów 

DO WYGRANIA 
'i KOMPLETÓW NOWOWYDANYCH PODRĘCZ· 

NIKOW SZKOLNYCH NA ŻĄDANĄ KLASĘ. 

100 NOWOWYDANYCH PODRĘCZNIKÓW. 
SZKOLNYCH NA ŻĄDANĄ KLASĘ. 

ylko JO kuponów 
qależy wyciąć w dniach od 28 sie1·pni~ do 6 września. 

Wypełnione k:upony należy nakleić na jeden 

~ a1·kusz i złożyć w administracji „Głosu Piotrkowskie· 

go" - Piotrków T1·yb. ul. Legionów 16 do dnia S·go 

września• ·19U r. 

O •~.„..::nh, dl li r. 
~ ,. ~ . 

""a. ~ f ~ f„_ .( 
1
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Dotvchczas na udział w rządzie Tsal
darisa· wyraziła zgodę tylko partia mi· 
nistra Zervasa, który wsławił się mor· 
derstwami i aresztowaniami demokra· 
tów greckich. 

Ramadier· zmniejsza 
racje chleba 

PARYZ (obsł. wł.) W dniu wczoraj· 
szym pod przewodnictwem prezy<le11ta 
Francji Vin-cent Auriola odbyło się p-0-
sie<lzenie gabinetu francuskiego, na któ
rym premier Ramadier zakomunikował 
ii urodzaj w roku bieżącym jest o 33 
procent mniejszy od u rod za iu zeszło ro· 
cznego. 

Rząd uchwalił zmniejszenie od 1 
września b. r., t. j. od najb'iiszego po· 
niedziałku dziennej rac.ii chleba z 250 
do 200 gr. 

Na tymże posiedzeniu rz~d uchwalił 
kontyru0\\' ać działania wojenne w lndo· 
rhi·nach. 

Przyjącm rezolucji polskiej 
na -Radzie Bezpieczeństwa 

I NOWY JORK PAP. - KDf1cz~c deba
tę w sprawie Indonezji, Rada Bezpie
czeństwa przyjęła 10 gło~ami przy po
wstrzymaniu Si"' od głos<!lwania .ierlynie 
Wielkie.i Bn•tanii rezolucje polską, PiZY· 
1>0minaJqcą rządom holenderskiemu i in• 
donezyjsldemu zalecenie Rady w spra
wie zap.rzesłania ognia. 

Uchwalenie rezolucji potsl<iej z tak 
\fz.a.d!kiąi jeidinomy.śl~oś·oi4 wstało po.prze
·awrie M J).(}rainnym posiedzeniu Rady 
ożywiona dvs'lmsfa'. 
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Dwunasty dzień proces•• w !Krakowie 

Ni~pó_kóiCzy~ i . · tana1 przed 
Kuhsy akcrr p1 skt J 1 rz a a ia asn ·czvzny o e 

KRAKÓW PAP. Dwunasty d:tii'ń procesu -~lał odrnm mnte1/nł sfotogrrlfo ··any? VI/ loku rJalszeQo pr~eslul'.'hania P<!d'I oy1a-
11'~pełniły zeznania Franciszka ir okólczyc- Osk.: Tak. _ nie prokuratora: os arzony "ł ·szał 7, ja\,q a-
~ego, ko~en_dan~a glówne~o Wf 1 rJd s'ycz- Prok.: Jak więc oskarżo11y mógł wyłąctcć bominarją w rażal się Mierzwa o osk<JrżrJ-
ma do pazdz1ermka 1~46 r. tj. w okresie fl<i m11terial ~z iegow~ki z fofomaterialu? nym i jego kolegarh, czy o~karzonf'rnu 1est 
aresztowaniu płk. Rzepeckiego. • Osk.: Tego nie moglem robić. tak samo przykro, jak ierzwie - siedziet: 

Niepokólczycki do zarzucanych mu czvnów Prok.: Oskarżony rozumiał, że tajnP ma- tuż obok niego na lawiE oskarżon.ycb? 
przyi:naje się częściowo, do winy - całkowi- terialy znajdą się zagranicą ~ wnmnkach, Oskarżony po chwili milczenia niejasno i 

.d 
w i a do 

KU P O N Hr .1 

hnię i .11HZ ui isko . 

Adres . . . . . . . 
cie. Opowiada o swym współudziale w 7-mio kiedy obcy wywiad ;nógl z nich korzystać. z wahaniem mówi, że dopiero ostatnio 1.0 

oficerów obozu w v\ToldPnbergu miała się na- ka" oddział 6 sztabu w Londynie. stępuje powiązanie WIN-u z PSL. 

/" 
Miejsce pracy 
Szkoła i klasa 

dziecka .. 

ucząceg;o się osobowej grupie oficerów, która w~ród 6.000 Osk.: (zmieszany) Tak - to znaczy „szóst- rientował się w jak wielkim rozmiarze v. y- I 
rażać na izolację, za nawoływanie do powro- Prok.: Ale przecież materiały te szły przez Prok.: A co 05karżony sam zrobil w kie-
tu. ambasadę? runku tego powiązania? z i w ,„ ___ ._.,. ... _m!lllZl!Slllll--11111!!!1!!1•!11 

Wróciwszy do kraju. Niepokolcącki na po Osk.: Tak. Wysyłał te materiały Strzałko- Osk.: Ja specjalnie do tego ludzi llie !la-

lecenie Sanojcy przejmuje organizację „NIE" W!'ki. mawiałem. 
z siecią informacji, aparatem propagandy, Prok.: Kto stal na czele oddziału 6-go? Prok.: Kiedy „Ludwik" mówił oskarżone-
lącznością i funduszami - po pewnym cza- Osk.: Szefem „szóstki'', oddziału sztabu w mu o przesłaniu materiału do PSL? 

Proces kierowników 
I.. G. Farben sie przyjmuje od Rzepeckiego stanowisko za- . Londynie rlla spraw kraju hył pułkownik Osk.: z wiosną 1946 r. w czasie jednej z 

stępc\' komendanta obszaru delegatury w Kra Bokszczanin. odpraw „Ludwik" oświadczył mi, że prze~v- NORYMBERGA PAP. W dniu 27 s1emn1~ 
kawie, a po powstaniu WIN przesżedl do pra Prok.: Czy więc oskarżony świadom by! la komuś z PSL nasze ma"lerialy. rozpoczął się proces 24 najwybitmeiszycn 
ay w tej organizacji. , . • 11.ego i godzi! się na to, że materiały takie mo Prnk.: To kwestia stosunków z PSL byh c:r.tonkw0 rady nadzorczej konrcrnll ni·~rnie..:-

Propaganda WlN nosi~a w pierwszym {lkre- · ąą się znaleźt: w ręku obcP.go wywiadu? lemalem odpraw? k.iego I. y. Farben. Prokurator g~neralny USA 

sie charakter PfOl?agaµdy szeptanej, potem l Oskarżony d.ije wymijającą odpowiedź. Osk.: Tak. generał Bolford Taylor scharakteryzował w 
przyszłśj. kolej n!l akcję „O". Jako materiał Po szeregu pytań, doty<:zących współpra- Prok.: A co oskarżony wie o pnesyfaniu ogólnych zarysach winę oskarżonych. 
do propagandy slbżyły m. in. sfałszow'ane Jrn. · cy oskM7onego ze Strzałkowskim oraz z sidt- do PSL materiału z siatki wywiadowczej Odpowiadają oni za udział w przygotnwa-
munihaty KC PPR oraz sfabrykowani! przez ką jego wywiadu, prokurator zadaje pyt'lnia, Strzałkowskiego? niu i prowadzeniu agresji Rzeszy. Za • t;~wole 
WIN bronurka rzekomych PPS-owców. Po 7.mierzające do wvja~nienia kontaktów ląc.zą- Osk:.:-Wiem, że materiały te byly przesy- nie ludności podbitych krajów, za abunki t 
.iłuższym namyśle oskarżony zgodził się wy- cych WIN z UPA. lane, meldował mi o tym Stnałkowski. nawet morderstwa. Koncern I G. Farben przy 
drukować i rozesłać „List Mikołajczyka". Prok.: Czy oskarżony wyobraża aobie · wej Prok.: W jakim ·cE>clu wysyłaliście mate· czynił się wybitnie do rozpętania ostatniej 

Niepokólczycki polecił Strzałkowskiemu na ście w porozumienie z Niemcami, cPlem za- riały do NKW PSL? wojny światowej. 
wlazać kontakt z U.P.A. Celem tej współpra- pizeslania przez nich uprawiania terroru? I Osk.: Wysyłanie to było sprawą 'dołów i 111111111 1111111111111111111111111111111 1111 11111111111111111111n11111 u11111111111ui111 
:cy - tl-umaczy oskarżony sadowi - miało Osk.: Tego ~obie nie wyohrażałem. od nich wyszło. Ja .mm chcialem od PSL o-
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rzekomo być zapobieżenie wyrzynaniu lud- Prok.: A jak wobP.c -tego oskarżony uwil.:i:i!I dejść, bo wiedziałem, że jest w nim dużo /u-
11ości polskiej. Oskarżenie z tytułu tego k.on- to za ,możliwe w stosunku do UPA? dzi, którzy do nas podchocfaq i pewnP. rzeczy Koło PPR przy Dyrekcji Przemysłu MieJ-
.t«ktu uważa Niepokólczycki za najboleśniej- Osl-.arżony l!.iejasno t!~maczy, że nawiązy- narzucają. scowego Piotrkowska 51 ufundowało dobro 
;ze dla si~ie. „Porozumienia z U.P.A. - wanie kontaktów z UPA tralctownl iako pró- Dalszl! pytania prokuratora zwią7.ane są wolną składkę na tundusz solidarności w ce
twierdzi Niepokólczycki - nie kazałem za - bę ... odwołania się do Judzkich uczuć poszc2e- z kombinacjami politycznymi WIN w okresie lu okaza:iia pomocy narodowi Hiszpańskiemu 
·,vierać. Nie mniej był Io błąd polityczny du· gólnych mołojców - dowódców bandy, przedwvborczym w kraju. pr~ciw dyktaturze Franco w Hiszpanii. 
tej miary". 

Nieµokólczyckl wspomina dalej o kantak- w p I b • ' • • b • 1 b d 
lach z obcymi ambasadami, zapewnia przytem O See O OWlqZU)e 1 O OWIQZyWaC ę Zie 

!~ś~r: o~~~i::mp~~;:iłm4e;; L?!~n~~ łącz- i 8 . o d z d z -. e· . n„ p r a c „ 
Wiadomo mu jednak, że Strzałkowski prze ; g 

~:~ l.:;l~::~~~:~~inae~~s~~~!~~:~ o:f::~~~~~ . • . 

~~~ilSad~~aniem j:go-. nie ~ogło pójść prze7. Nikczemne plotki reakcji bez wszelk.ich podstaw 
~1atenał ten _m1a1 N_1ep~ko!czyck~. p_rzeka- 11.a1 • d e zw -.awodo w e - o Klóhnlarz•• t o w . Al.· B u r.1hi1n 

zac sam. Oskarzony wie, ze Kw1ecmsk1 (szef „ qw•a Z p r ze.1ena • .tllL „ .,. 
obszaru \VIN} porozumiewał się z jedną z ob Wśród włókniarzy łódzkich kursują od kil- dowego Włókniarzy, low. Bur·skiego. I stowskieqo laboratorium. 
cych ambasad. Niepokólczycki uważał się za ku dni uporczywe „niewiadom1'!go pochodze- \V odpowiedzi na nasze pytanie wyjaśmł Warlo zwrócić uwagę na perfidię podz:ie· 
podwładnego sztabu londyńskiego Bora-Komo nia" pogłoski 0 zamierzonym rzekomo prze- tow. Burski, ż.e wszelkie tego rodzaju plotki m~a, k.tórn rzuciło tego rodza_iu pogłoski w 
rawskiego i prZ"ez ambasady szukał> . kl'lnta'k· dłtiżenl.u ·dnia roboczego w przemyśle włó· są nikczemnym wymysłem reakcyjnym,_ ob_li- masy W: momencie. podpisania układu o ~~pół 
tów do tego sztabu. -kłennicz\m, o zniesieniu dni wypoczynkowych czonym na sianie znmęlu nlepokoJu 1 nie- .z~wodnic.tw1e pomiędzy przemysłem wlok:en: 
Kończąc swe wyjasnienia, Niepokólczycki w niedzielę i święta oraz inne temu podobne pewności. niczym .. 1 . węglowym. ~elem teJ reakcyJneJ 

"lświadr:za, że bierze na siebie odpowiedzial- nieprawdopodobne wersje. Ponieważ sprawa „Nie ulega wątpliwości, mówi tow. Burski, dywers.i1 ~~st "'.ytworze;i1: w masal'.'b fermen
!ość za całą działalnośe WIN-u od momentu la posiada zasadnicze znaczenie dla mas ro- że plotki te 701.powszeehni-me. są w r_~mac~ tu, nas.tro1ow. rne~ewnosct or~z slorpedowan1a 
przejęcia tej organizacji na początku 1946 r. bot-niczych nas•ego miasta, zwróciliśmy się rozszyfrowacneJ ostatmo reakcyJne1 akc.i1 .,O w_ys1lkow zm1erz~Jących w kierunku wykona-
Następują pytania prokuratora. po wyjaśnienia do autorytalywnego źródła - opluskwiania, i że pochod~ą z .Lego same-, 1a pl/Ulu wytworc~Pgo_- . 

Pmkurator przechodzi do ustalenia istot- rlo f'rr:zesi'l Zarządu Głównego Związkti Zawo- go skompromtto~ane90 podz1emnPgn fa~zy- . Pytanie: Skąd się biorą l<'(:IO rodza1u plot-
nych celów wywiadu WIN. ki ? . • . . 

Prok.: Jakim celom służył wywiad WIN-u? . ?df?ow1edz:_ W „mek~orych fa.brykach . zna-
Niepokólczyc-ki twierdzi, ie wywiad słu- 1 lezl.1 się „g_or!1wcy , _ktorzy zamiast . mob1 l1zo-

zyl dla propaganriy i dla inspiracji partii po- ' wac. robotm~ow_ w kteru~k~ wypelmama pla-
litycznvch m1 l n11dgon_1Pn1a 1aleqlosc1 1r1n 1„oszF.1 'A'Y-

Prok.: Czy były inne jeszcze glębsze celf· korzysty~vame maszyn. l wlasnego d1~1" P'Jcy 
teg'.' wywiadu, przeznaczone dla małego (!ro- - po5_zll p~ fałszywe] drodzę, po hn11 rrze-
na osób wtajemniczonych? ~łu_zema dnia roboczego ornz pracy w dn 

Osk.: Stnnowiliśmy zespól ludzi„ który ;ui sw1ąteczne. 

nie może uobić czegoś większego. W rzeczywistości droga la - to droga, któ 
Prok.: Czy dyrektywy 6 oddziału sztabu ra prowadzi na manowce. Mia&! mobiliBcji 

londyńskiego nie mówiły o innych celach? robotników, prowadzi ona do fakt ·r:zne1 de-
Oskarżony zaprzecza. Urnowi!. 0 wspołzawodmctw11> włókniarzy 1 ORIENTACJA, ALE NA KOGO? mobilizacji. J te błędnP posunięci p11ru k;e· 
Prok.: Czy ktoś z podwladnyrh oskarżone· l górników wywołała zrozµmiałe zaintereso· Wczorajsza „Rzeczpospolita" poświęca ar- rowników posłuzyły za po7.ywkę dl11 reilkryi-

go nie wysuwał zastrzeże1i., że wywiad WINu wanie w całym kraju. Dziennik poznański tyku! ws·tępny sprawie tzw. onentacji anglo- ne,i plotki. 
itprzedaje się obcemu wywiadowi? „Wola Ludu" poświęca -temu zagadnieniu ar- saskiej, która wciąż jeszcze „straszy" w Pol- Związki Zawodowe, stoją na stanowisku, 

Osk.: Nie przypominam sobie. tyku! wstępny, w którego· ko kluzji czytamy: sce. Znamy przejawy lej orientacji; mówią o że 1wsze plany produkcy;ne sq tok ~/rnnsłruo-
Prok.: Czy we wszystkich siatkach znajdo- Widzimy z tego, że realizowanie wspó/- niej dobitnie ostatnie procesy, szepce o niej wane, ii przy należycie postawiollf!I orgcmi-

wały się „niepotrzebne" wiadomości z zakre- zawodnictwa prncy leży w interesie samej tendencyjna plotka, przesycone są nią sz.palty zacj/ pracy moga I muszą być wykonane w 
su wywiadu wojskowego, qo.~podarczega i klasy robotniczej. To nie -jest bowiem „Gazety Ludowej„. ciqgu normnlnego 46-godzinnego tygodnia pra 
kontrwywiadu? /<apitalistyczny akord, na którym zarabia To, co się dziś w Polsce na.zywa orien- cy. Istota rzeczy leży w racjonalnym i celo-

Osk.: Tak. Od czasu do czasu. . przedsiębiorca, to jest robotnicza ambicja tacjq anglosaską, czego złowrogie widmo wym wykorzystaniu ustawowego 8-godzlnne-
Prok.: Czy matclia/y odchodziły zagra/II- i wola zwiększenia wydajności pracy, na unosi się na sali rozpraw w Krakowie i go clnia pracy, w rzeczywistym i rac;onalriym 

cę w lej formie, w jakiej nnplywaly od ob- której zyskują szerokie wa1stwy pracują- tchnie ze szpalt „Tygodnika Powszechnego" wykorzystaniu 480-ciu minut, przeznaczonych 

•zaru~ . . ce. Dlatego w kapitalistycznym ustrpju i „Warszawskiego" czy „Gazety Ludowej"- w ciągu dnia na pracę. • 
Osk.: Tak. Choć mek1edy pew11e r7eczy nie do pomyślenia byłoby przeprowadze- to nie jest orientacja na n ar ód angiel5ki Jeśli robot,nicy i pracownicy umysłowi nie 

sam odrzucałem. . nie podobnego wspólznwodnictwa, robot- i amerykański. na wolnościowe, demokra· będą marnotrawili czasu na skutek spóżni~ń. 
~rok.: ~zy bV:lY wypadki, żeby materiał nicy nie poszliby na taką koncepcję, nie tyczne i postępowe pierwiastki w umysło· przedwczesnego 09-Uszcza.nia pracy, na sku· 

szp1egowsk1, a więc z zakresu wywiadu wnj- oddawaliby swego trudu w celu powiększa- wości tych narodów, na ich świetne tra- tek niepotrzebnych spacerów i pogadanek, na 
skowego, gosp?darciego lub kontrwywiadu nia ·1iczby milionerów i magnatów p1?.e· dycje kulturalne i pol ityczne. To orien tacja skulek przedłużania przerwy obiadowej itp, 
poszedł zagr~f'.Icę? mysJowych. . na wi~kszych i mniejszych Cavendish-Ben· to nasze plany produkcyjne hędą wykonywa· 

Osk.: Mozhwe. . . W naszej polskiej rzeczywistości współ- tincków i Blis Lane'ów, to tęsknota do roli ne w ciągu normalnego dnia roboczego. 
Prol~.: Czv_ oska:zony_ da! p_olecen_ie ob5za- zawodnictwo pracy wydaje realne plony, ,,tubylców" w kJaju obróconym w kolonię Tę prawdę winni zrozumieć· kiPrownicy 

rom. między mnym1 Kw1ecirrskiemu zeby przy zwiększa wydajność pm.cy robotnika, bo Dolara. To - p zede wszystkim - orienta- zakładów pracy, pracownicy i Rady 7.al-.'a· 
w zamian za to podwyższa jego stopę ży- cja na te czynniki anglosaskie, ·które za dowe. 

PAl'ilSTWOWY 
PRZEMYSŁ FERMENTACYJNY 

Oddział Wschodni w Lodzi, 
ul .Nowotki 34-36 · 

zatrudni 

buchalterów • bilansistów w pod
leglych sobie zakładach. 

Oferty i życiorysy nadsyłać pocztą pod 
powyższy adre3 Wydzi'lł Personr1lny. 

PANSTWOW'/ P~ZEMYSŁ 
FERMENTACYJNY 
Oddział W schodni w Łodzi, 

Nowotki 34-36 
zaangażuje 

na stanowisko Kierownika Bro· 
waru w Lodzi samodzielnego z od· 
powicdnim wykształceniem i dłuż
szą praktyką piwowar'3.. 

Oferty i życiorysy nach.\ lać pocztą pod 
powyższy adres · Wydz«·!! Personalny. 

ciowq, otwiera mu drogę do awansu spo- najbardziej dziś aktualny i naczelny cel Pytanie: Czy Związki Zawodowe· 2pzwolq 
Jecznego, stawia go w r-zędzie kierowników swej polityki europejskiej slmviają so/Jie na jakiekolwiek przedłużenie clnia pracy? 
; budowniczych naszej państwowości. odbudowę ni<"mieckiego imperir)]izmu. Odpowiedź: Będziemy popiera{ poszcze-

PRZETARG 
Ubezpieczalnia Społeczna w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony na roboty 

malarskie (malowanie okien w szpitalu przy ul. dr Kopcińskiego Nr. 22) . Oferty n-1 

ślepych kosztorysach należy składać w Ubezpieczalni Społecznej w Łodzi ul Wólczań

ska 225 w pokoju Nr. 35 do dnia 1 września 1947 r. do godz. 10 przed południem w 

zapieczętowanej kopercie z napisem „Oferta na roboty malarskie" z dołączonym kwi

tem na wpłacone wadium w wysokości zł. 20.000. Szczegółowe informacje, oraz ślepe 

kosztorysy można otrzymywać w Ubezpieczalni Społecznej ul. Wólczańska 225, po

kój 35 tylko od godz. 8-ej do godz. 9-ej rano. 
Ubezpieczalnia Społeczna zastrzega sobie prawo wyboru oferenta, bez wzglE:du 

na cenę, a lakże prawo uznania, że przetarg nie dał wyniku. 

' 

gólną, dobrowolną inicjatywę, wypływającą 

samorzutnie 7. fabryk i idącą w kierunku do
datkowej pracy (np. sporadvczna praca w 
świętiJ lub dodatkowe dwie godziny pracy w 
sobo~, jeśli ta praca przeznaczonil będzie na 
Odbudowę Warszawy). Takie akcje· m9.ją 
zres7tą miejsce od dwóch lat. Klasa robolni
cia Łodzi nieraz już dala doworly ofiarności 
i zrozumienia i nieraz jeszcze dowody tego 
da. 

W wyj'itkowych wypadkach można rów
nież się zgodzić na dorywcze przedłużenie 
dnia pracy na poszczególnych oddziałach, je· 
śli od pracy tych oddziałów zależy praca nor-
malna całej fabryki. ' 

Związki zawodowe zawsze jednak baczyć 
będą, ożeby przedłużenie cl11Ja pracy miało 
charakter DOBROWOLNY i nigdy nie zgodzą 
się na to, ażeby (ego rnclzaju postępowo.nie 
miało się stać powszechnie sto.sowanq zasadq. 

./ 
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mne próby wyb·elan·a Niemiec1 

Zamach na H;tlera b~rl lylk • · · k b. •• -.. w .. ,_ - . . ~. ' ~ • o prze1awem rozgrywe am IC:JI Ostatnie zdjęcie ORP „Orla", bohaterskiego 

(! 1~~~1 z~: ~m c_Z1sie. na rynku wydawm-r zam1a:om autora nie stanowi apoteoz.y nie- wysokich ex-dygnitarzy hitlerowskich p.rzez okrętu podwodnego polskiego który na skutek 
zym . . u~aze s ę .~siąLka pod tytułem m1eck1ego „ruchu oporu". Wprost przeciwnie, ich amerykańskich przyjaciół zawiodła w ca- . ' . 

'?P?dztem ie n iem•eckie : . Sam tytuł nasuwa rzuca ona św'atło na kulisy tego ruchu, '\·y- łej pełni. Stała się ona jeszcze jednym doku-, omyłki został storpedowany podcz~ wo1ny 
JUZ o.g;om1.ic wątvl!wo~~l co. do. jej ~reści, kazuj~c jego reakc~jny, an~ydemokra!yczny me~te~, oskarżającym Niemców i ich amery- na AtlantykJl przez. holenderski okręt pod· 
~le staje si~ on zrozm .• 1ąły, Jeze!t zwazY'hty, charakter. Jeszczę Jedna prosa wybielenia kansk1ch protektorow. Mbl. wodny, przy zamrnnie akcji patrolowej 
ze autorem Je st Allen W. Dulles. Osoba auto- ---------.~--------------------------------·:_. ___ ..;.....;_.;.. ______ ..;._;.. ___ ~ 
ra tłumaczy nam wszystko. T "- t J 
.. Auto·r k~;ą2_ki jest bratem osławionego r e § C 
JUZ doradcy mm. M a rshalla i niemniej os/n
wionego gcrmonoli/a, Johna Forstera Dullen. 
Ob AJ br ci a są '·" róv,nej m; e rze ~c;śle zwia
zani z ko ncernami amerykańsk;mi i niemiec· 

jedno itegó frontu 
/ 

kimi. 
S vmpatie proniemieckie ujuwniali ci pa

nowie niera?. vv czasie woiny. Allen \V. D'il
Ies oraz jego br zn 1Jrżli s i ę w obozie ho
OY"•·owskiPl w~rócl n a jz0c; 0\:le,1sz ·eh propa
gatoi'.Qw odhmlnwv N'emiec. Toteż jasne jest, 
że nublikucia je~o zmierza do v:ybielenia 
Nien ców, stworzenia iluz;i, że w Niemczed1, 
islP'a/ zor9anizo>vany ruch antyhitlerowski. ' 

obrobyt zwycięża niedostatek 
uW~mn_/" walczy o wykonanie planu 

l\t i0m, w im\211lu których występuje Al-
len W. Dulles zależy na <ipotcozowaniu nie- .,,,, 

l mie71.-ich r::bclii nała. rnwych. Chcą one z tych' ID·f•. 
<lrobnych incydentów uczynić rur:h rewolu
cyjny. To wh~nie jest celPm ks'ążki Dul!2sa, Priąclka tow. Helen(! Gajda, członkini PPS I 

Majster. tow. Similak, majster przędzalni egip
skiej, członek PPR 

którei nczne frnqmenty hyly już wielokrotnie 
przedrukown·:ane przez prasę amerykańską. 

\Vbrew int.rncjom aulora t jego środowi

f-I1tlua. „ . . - / . . , . k~anie planu. Org11nizacje fabryczne PPR i 

sk'!, k•'.aż_ka wvkazuje· i.<to'.ne cele i. zamiary I Pękn ! :icie jednego ogniwa pociąga za so~ 
uczest~1kow ::~mochu na Hitler.~ w lipcu ~014 bą obe·rwanie się c:i.łego łańcucha. To porów
roku 1„c;h.aro•; 0 r .„rndm. o~om. wo/w~ Hill~- nanie obrazuje dol·ładnie. rolę każdej g~Jęzi 
ra._ \V\ 1 ka z n e1, za. ?.1gcl I' me bvł. t .n mr.1 przemvsłu, kazdeJ fabryki, kazdego oddzrnłu, 
~k'"· ~wany n1 ·d:r1w rez1111rwt', pr7pr•w sys'e-1 '..ażdeg0 robotnik;i i pracov·mika w wielkiej 
mn·v1 - O[JTOntczal s•ę on clo osoby samego I walce. która się obecni8 toczy, w walce o wy-

Dulles ;ioua1e._ ze w-.~od sp i ~:rn.ią~yc.~ PPS docen'ć powinny ogrom odpowiedzialna- Prządka, tow. Gc1siń-
przer w H· t!Prow1 było wieln „s(iqahstow ści. która na nkh c i ąży. Od działalności bo- ska Jan ; na, czlonkini 
Poda_ie. on ~~wnocze.śnie pragram i cele tyc~ '! wiem kadr fabryczny ch PPR i PPS, od zacho- P.P.R. 

Kol. Cygan Broni.;lrt
wa (Z\-YM) 

Ob. Kotkowsku Sta
nisława (bezpartyjna) 

„sor1al~sto•11 , on 1su1ąc fok~ z rok11 1!'.J42. _VI wania się peperowców i pepesowców przy 
kw·etn·_u 1C'go ~ok~1 „':'1 gorarh bawarsk1.r;h l war!>'.ltacic zalcżv stopień u5wiadomienia ro- wnikliwie stan fabryki i wyciąga słuszne 
spo lrnl L .c.10 .:"oqal.sc1 Emil H~nk, .Karl .M:e- botnik(>w, zalei \'. czy robotnicy zrozumieją, wnioski - do realizacji. 
re11<lo r! 1 1:1' eo~or H ;11lbach,. k to•ycn mozemy że oni tu, że ich praCJ . że prz~strzeganie przez Cyfry przedstawiają się następująco: w lip 
n a7 'Nac .0 1cam1 duchowymi Sr:Jrn~;mac11~ra. nich dyscypliny pracy _ decyduje .0 z-.vy- cu tkalnia wykonała plan w 97,22 procentach, 
Oto ro Jl<ze na temat teqo sp o~kama Dull0s: cięstw i e dnbrohvtu nad n io0dustatkiem 0 zwy- prz<idzn.lnia natomiast tylko w 78,5 procentach. 

,,vV zwi<:z_' n z .Pli'ln dm· Zo'1>ord?wania. J.{i- cięs twie „nlanu S'; to "ci" I te właśni~ zagad- W sierpniu nie można stwierdzić lepszych 
tl~ra ~pos,t ' '"~ 1 .o,m pyl'.'ln:P:„c? s i ę sta~1~ . z 

1 

nienia stać. si.t; pu~mm· treścią j:?clnolitego wyników, niż w ub iegłym miesiącu. Dla po-
N Pm , 'Im~ \\i n)~ «~ RTI<; tcl ok1t 1 am:ry~ans;{le frontu part-11 ro bo t111czych. prawienla tego stanu rzeczy n<1leży z jed:Jej 
bv!v chleko, n n r.iova-było oczek1w.ic rych- c 1 k . t 1 · 7 Zh d · , strony doprowadzić do całkowitego urucho-
)l'j In v u ji t' rl wo'sk. I ~" ·' ies ":'. 'Socie, a. « JI~Y ·"< sw.11 -
„s„.:- ·i!li i ci n ic';' r: c.-v doszl i c],

1 
wnwsku, :te wę w fab.rvce . zw. eclzntnY łu cLr.ki~· fabrvĄ 1. mi ·nia możliwych du ożycia wrzecion, z dru-

• ~ ; . • , . n -~ , , • _ Jedną z w 1 ek.sz \' Ch i est Widzewska Manuf~ k- !Jiej strony zwiększyć wyda;ność pracv na 
do po .<. na JW l k za potegą " En ropie są Ro · t t ł · d k b · w · „ p d · wrzecionacl1 1'uz· urucho1n1'onych. A wi·e,·.-. tu 

• • · · H. 'tl -· · t· · , I ura. ~ara, o 7 ·a 01owa „ ima . rze wo1 
sp111e , 11sumec1 e 1 era moze s •lC s , ę przv- · „ • • d · b , · dochodzimy (nie wdając się w szczegóły) do 
czvna zbyt 'N.i elkiej radyk;ili7.acji Niemiec. Na nwą,. z~. cza s

1
·ow

1
. sanacJ'.· 

1 
swta orni 1 dro ~ . a:cy 

; _ • 
7 

, • „ imy wa czy l przccn,\" , n przec io zenrn na sedna zagadnie.nia: sprawa wykonania planu 
w.n .o,ek . ~mi.Ja, He~ka nc~esln . cy zam>icnu wiekszą ilo<\r stron. Oznacz:t lo to howiom bez - to (obok za!J1dni eń natury technicznej, 
post'ln ow ih wniynąc za ws zelka cenę na m- b' · 0 ł · k · k · f możliwych zresztą do rozwiązania) przede 
nyc'1 z1p' :tch0\\'rów, aby odroc.zvć zarnorJo- ro ocie. . r.nacza o zwH; ·szeni e ·1zys ow . _a-

. J-I' ' I - . d 'k' A I' y . Amerykanie brykanr;kich, a nędzę dl'1 robolm .rnw. Dz1.s.„ wszys tkim sprawa pracy całego zespołu. Pra-
wame 11 .-i a , ono t ng ie l • w · d · · d · · - cy solida.mej i świJdomej - ludzi „Wimy": 
nie wylądują nil kontynencie". szvscy . w temy, co oznacza .z1en. z1s1ei;zy 

St
- . , . 

1
. t' „ ·

0 
; r•-· h ;e - O"macza odbudowę ludowe) 0 1czyzny, o- i nżyn i erów, majstrów i robotników. Wykona-

c.nnw •s o „soqa 1s ow ni. m. c,,,,1c r. I . d d . k . 1. · I I · d t · · 
Wv mnqa eh ba Jromentarzy. \Varto tll t\'lko znacz a za n: il ~ ro z1mego a~!t a 1 zm~„. oz~~ - nie p anu warun wie wv 'l me1sza praca, 

_ . · . · d · ł . to w '·u 1942 i cza wvzwolcme od obcego kapitału. Dz1en dzL- przejkie na większą ilość wrzecibn. 
pr •. \primn1er. ze zia o s1e ro"' . . · 1 · d • „ 'V k n · l n to · ł ]'o/en· o 
ci whś;lie „">Ot: j1llisci" w obawie przed „rady- s1e1szy„ w y.mtl_<13. pracy, nv1 ę .<szeme pro. u : ;11 • Y o a111e pa u, c1qg e sz, rn r -
kal •z aq ;i", Śl' ' iaclomie dqżvli do zo cllowanic. I dla. osiągmęCi·l . dobro.bytu. ludu, a;, m.e . • ~Id botników, werbowanie nowych sił, dokwatifi
wlacizy w rqk ·ic/i Hitlera, dqż, •/i do przecllu- i wzbogac.ema onc:vrh i .ro~r.1.mych w, zy.sk,v, a - kowyw.anie młodych i starszych. 
żenia wojny. • , czy. Zw1ę~_s ::_7me w y da1nos;i pracy'. _zw1ę:s~e~ I Wykonanie planu - to ciągła, nieustanna 

B'rtlles poda je poza tym kilka neka\:rych me ~rodukcJ~ - to_ zara~em zw1ę~,szeni.o .a_ f codzienna j~go kon'.rola. Sprawdzić cyt:y -
szczegółów, dotyczących tzw. spisku. hpco- robk~w, poptawa warnnkow matenalnych ro oto, .co pow.mno ?Y.C pierwszą czynnoscią ro~ 
weqo z r. 1944. Spiskowcy za pośrecln1ctw·?m botnuca. . . . j '?o.tn:k11, m.aistr~, mzvmera, dvrekto:a, p~ PB_YJ 
jedn r go ze swoich arlherenlów - posła n.ie- Proste fo prawd". Zrozumien•e ich - to sem do faorYk1. I dlat~go słus:.mą Jest. tntCja
mi eck 'ego w Rzvmie von H nssel' przek3.zah I liodziec do wnl~.i o plan! A z wyknP::i~:~m tv:v? .t.ow. ~yr. .B·o~zk1ego, kto:y zamierza u
Angl'kom ta1ne m emo randem, w którym do- planu w „v'!1m!e rne iest d;brze - pO"'"'"dz- m1esc1c tabh_ce i '."Y~resy w kazdyliO oddztal~. 
milq'lli się.„ Alz:icj-i i Lota rvnf!ii - na zachri- my to sol}]e szczerze. Prze .zonat. nas. o tym Potrze~ne .rowmez Jest codzienne nadawame 
dz·e, nols~.-iego Pomorza i Sl ąska - na wscho przebieg ostatniej narady techmczi;ie1 1;az komumkatow. z frontu w~lk1 o P.lan prz:e-z me
dzie , oraz Austrii i Sudetów na południu. rozmowa z dyr~ktnrem .to:":. Brodzkim: ktory gafon .w ~tolowce -. gdzie o obiadowe] porze 

Ks i ą ·,!ka „Podz'emie ni c m ·cckie" wbrew niec'lawno pracuje w „V/lm1e , a obecme b:i.da grupują się pracownicy. 
·~~~~--~----~------------

Wykonanie planu - to lepsza organizacja 
pracy, sprawniejsze zaopatrzenie, to oszcz i;cl
ność i przestrzeganie dyscypliny pracy. N;e 
wiem, czy „Wimiacy" zdają sobie sprawę z 
tego, że w ciągu bieżącego mies;ąca w jedn(' j 
tylko przędzalni - egipskiej stracono 284 go· 
dziny drogocennego czasu z powodu niepunk· 
tualności zespołu robotniczego. 

Niedługo w przędzalni eqipskiej będą za
instalowane svgnały świetlne - czerwone 
światło wskaże, że dzień roboczy zakończył 
się. Ale czy sygnały całkowicie wplvną na 
polepszenie dyscypliny pracy? Nie. Ta 'Prd· 
wa musi dojrzeć w świadomości robot11i k ,'nv. 
T nad tym pracować muszą organizacje par
tyjne PPR i PPS i to nie tylko wvj ::iśniać , ale 
dzialać przykładem ofiarnej pracy i stwo:-znć 

atmosferę walki o plan. 'ltrnMfe•ę. ktfirej n'e 
.~mie się przeriwd,_ „,,;f warchoł, malkonte:il 
wróg jawny. czy ukryty. 

Jeszcze nie zupełnie zaaadnienia tf' :1nj
rzały w fabryce. Ale pierwsze kroki j 1 1ż są 
postawione. Oto wczoraj. w przęrTzalni eqip· 
skiej w obecności tow. Blaszrzvkd (s r 'hct r: rza 
koła PPS), tow. Rakowskiego (z:cv sckr. Komi
tetu PPR) oraz ma;stra, tow. Similakn z'!na· 
dla uchwala zmobilizowania dwóch „przv [.;Ja. 

dowych" Ćlzicsiqlek z PPR i PPS. Tow. G -1 i<la 
Helena z PPS i tow. Gąsi11ska Jan'.na z ?PR 
zobowiązały się do czwartku zmobilizoN-'ć
obie dziesiątki, oraz opracować warll'1ki 
współzawodnictwa ze szczególnym uwz:1lrd
nieniem dwóch spraw podstawowych -· dy
scypliny pracy i oszczędności. 

Do tej akcji samorzutnie przyłąr:zylv ~·ę 

koi. Cygan Bronislawa z ZWM, która przv. 
rz~łil „postawić ZWM na nogi", oraz bt'lpar· 
tyjna - ob. Kotkowska. i -Y„.. s'i~1n~ ~ na· Ba "tyk1·e· m jJ ...,, ~ ~ lflj Nie było czasu na dlugifl „wiecowan!e". 

1tJI h d • Ale towarzyszki z przędzalni -od razu n'1r1P-

S~l'U Ji ZU.l'O: ludności.owa Pomorza 4'0C o . n1ego szły do sprawy realnie i z zapałem. I od r:nu 
wysunęły pod adresem dyrekcji i R1dy Za-

\\.ep::ii,!'i a rici z Zachodu i Wschodu -R emigranci z Niemiec i Francji -Osadnicy wojskowi -Autochtmii kładowei bolączki. wymagające natyrhm1, „to-

, G, llrtP - t - "" ~ weg{J rozwi ązania. Do tYch w pierwszym tzę-
f od ~pet_· jalneqo fJIJE.J .~ -!EllR!fłif€o „ O§U „„o 'o n•czeqo , dzie należy brak ręcznika. Czy to jest SlY•lWil 

O berpa :'lruktnra /uc/no.kiowa wojewóclz- ny inwentarz gospodarC!ly. Fa ch o wcy-rzemi<>śl morza stanowi<l; autochtoni. którzy, m1m0 wie· nieważna? Nie . Bo brak ręczniki'! powod n ·<> , 
twa szczeciii s!:iego, a, szerzej m0wiąc, Pom::>- nicy zazwyczaj osiedlają się w miastach, kowych prześlśdowań ze ~trony Niemców - że do wycierania rąk robotnice zuży 1vil j ą 
rza z a.cho dn ica o, w p e łni w y l< a zujr wla sriwo- qdz,ie prędko znajdują sobie odpowiednie dobrze zachowali swoją polskość. Pod tym „puc". odpadki lub przędzę, a to poc ' ąrra za 
śrj te j pohci n aszego kn•jn, gclo: ie odhndo.wa Wdl',ztaty pracy. względem celnje zwłaszcza starsza generacja sobą znaczne s·traty. Podkreślo:io również ko· 
gospn rl nrcia id?. ie w pa rze ze stanem za J1i<l- W najbliższym c:zas ie Zdpowiedziany iest I autoch tonów. Zamieszkują oni przeważnie na nieczność usprawnienia pracy „poma qaczek' . 
ni e ni a o raz n o.stawieniem ;nacy tej Judn '1 śe• przyjnzd ręemigrantów z Francji, w ogólnej terenach powiatów Złotów, Bytów, Szczecin. D 1 . . . 

O s/ri:); turze ludnościowej Pomorza Za- liczbie około 100 rodzin. Nie~awno baw ó!a w .Jest to . el~ment niemal wyłą~z?ie ~olniczy ~ s.zych szcz~g~łow , V~oty~~ą~ych~ wsp~ł-
\!lioclnicgo wvcze rpu jącvch info1macji udzielił Szczecmi<> sp ecjalna delegaCja naszego wy- Z po 1 ęc1em struktury ludno5ciowei na te- z~wbo nictwawprzlą de . z " iqtfYb ko.w · my ' ę 

d
. F „ N dk ·1 · · I · · ·cl t · · k' l · me awem. yc 10 zimy z a ry 1 z orze-

naszrnrn specj,;ilnernu wysłannikowi naczeln:k cho ztwa we ranCJl. a po res eme zasm- reme wo1ewo z .wa szczecms iego ączy ~ię' , . d . . t . . . t · 1 
• · · d I · ·· nan1·u się z w pewnvm ·topniu zagadn1·enie wysiedlania swia czemem, ze 0 0 są JUZ zwi ~s.uny rn -1 

• 
No j('WÓdzk! <'go Wydzi ału Osiedleńczego w gu]e, ze e egaqa owa po zapoz . " · · d rt f t · n · l 11 · 
Szczrr. inie, mj r Chorzewski. warunkami bytu na Pomorzu Zachodnim I Niemców. Otóż należy stwierdzić, iż w ra- neJ, ie n? 

1 
.o . ron owe i. wa 

0 ? . P a~, w a 
0 

Zi1Sil d!"irzo - · i ~ k stw ierdza ob. Chorzew- stwierdziła. iż warunki te są o wiele lepsze,, mach województwa akcja ta szybko po5tę- wobeJ ~ore] .ustęp~•.ą ,mn.e mme.i w azi;ie spra-
sk i - L1dno<ir'-, · ··1 esz' ··tht n ą tr r<' n ie woie- niż we Franci! dnia dzisiejszego. ; puje naprzód. Bezpośrednio po o5wobodzeniu wy, ro ne mesnas 

1 
· meporozumiema. 

w1)d?'w.i s zcze ·i ,k 'ego skład<? się z k ilkn Poważny '~dsetek ludności Pomorza Za-j wo jewództwa szc?ecińskiego, na jego terenie Zamierzenia i zobowiązania trzeha reali-
qrup. chodniego stanowią osadnicy wojskowi oraz 1 przebywało około 300.000 tys. Niemców, a o- zować. Czekamy na dalsze wiadocności 7 w~z-

Orrńlcm w rnmc1ch ,.„ ,, wojt'wiidzlwit prze- tzw. przesiedleńcy w ramach akcji spółdziel- statnie 65 OOO, przeważnie sta rcy, chorzy i nego odcinka frontu, z vVidzewskiei M'lnU· 
bYWl przc~7 f n nól miliona Polaków. z grnp czo-parcelacyjnej. Akr ią tą jest obj ętych 276 dzieci mają op11śrić nasze granic~ już we faktury. 
r-I1arnl ierYst• cinvch pewien ndse lek st anowi ą f-Olw 11 rków o łącznej powi erzchni 87.700 h. wrześniu. (POW) J- .,.·F'nw.~ka 
'epotr ianci z Zac hodu. Je rln ak jesf to element Przebyw.i, tam 3.162 rodziny . Jest lo pokaźny 111111111„1•1111•111 .11·1111111111m1:1m:1·111!!1111111111111:11u11111111111111m11 11 111 11 11•:1111•1111m,.,•1•:•1!1111111111ia11111111111u111 111u:;111m1:m:1111111•111111111im11:,11::m1111111mmmm11m1:111m1111111n::111H1111m1111t1ill"<n',l""Jlll::1• G· .„ '' .„::a. I I 

10 ,; t płvnm-. który w poszuk'waniu różnych w~ł~d rlo. dzieła .odbi:dowy qospodarki wi ~j- Cz11telniCU piJZQ 
nn ż l wo ś ri na tury m ateriaJnej w wi ęl;:s"lości sk1e.i. gd,·z przes1edlency tego typu przyw1e
WYpadków p:· z esi ąka do terenów, położonych źli ze sobą 1.345 koni oraz 2.873 krowy. ' Kom~te 
w glęb i kra ju . B11 nlziej trwały e leme·nt osie- Jeżeli jest już mowa o realnym wkładzie 1J niesienia pomocy demoł~raty~zne~ Gre~n 
dleii czy s lanowi a repatrianci ze Wsclwclu. gospodarczym na terenie wiejskim, to nie 
któri ' w poważ;wm stopn iu przYczvnili s i ę można pominąć pewnej ilości przesi edleńców 
do zago<:podar0wdnia terenów w 'rjsk irh. O- z Ziem Centralnych , przeważnie z kateqorii 
-; •edl a li s i ę on; banl ro chq ln ie i ob ~jmow,1 li malomlnYch oraz nrzes iedleńców z Wąje
qospoclarstwi'' P"'>icm icr \. ie , ko rzyst aj ąc sze- wództw Po łudn i owo -\'\lschodnich . Tv ch ostat
·oko z udziddnej przez Rząd pomocv. nich znajduje się ob ecnie na terenie W'.lj e-

Do nas tępnei g ri1 pv należ.ą reef11 igrnnci z wództwa szczeci ński ego do 12 tys . rodzi n. 
11/iemiec. Przvb yło ich cto tychczas do 200 ro- Przywi eźli oni ie sobą 16 tys. koni i krów. 
izin . Spodziew a ny jes t p rzyjazd już w na jbl '. ż Znklimatyzowafi się w prędkim czasie i są 
1zym czasie jeszcze 120 rodzin . Przyczyni<> ją uważani za element n i ewątpliwie dodatnio 
1ię on i poważn'e do usystematyzowania· go- wpływający na rozwó j gospodarki w iej!)k:e j. 
'°odarki, gdyż przywożą ze sobą. czasem oeł- Osobną grupę ludnoś ci Zachodnieao Po-

Do redakcJi „Głosu Robotniczego". sercem jesteśmy po stwnie w.alczących o 
Nie ma chyba Czytelnika, który nie inte- wolność oddzio.lów powstai•czych. 

resowalby się przebiegiem walk toczących Wydaje mi się , ie uale:i:'! stworzyć: komlte
się w Grecji. W artykułach prasy codziennej ty niesfonia pomocy demokratycznemu ludowi 
znajdujemy opisy nierównej, ale bohcrlersldej I greckiemu. ---
w.<;llt_i ?ddzialów ~owstańczych, które mężnie Spodzi.eWCIJ\, się, że intcjatywa moja od· 
st~wia1ą czoło w~1skom fasZJstows~o-monar- bije sle szerokim echem w naro:izie polskim. 
ch1stycznym nalezycie uzbro1onym 1 popiera· 1 -
nym glów~de przez anglosasltl kapitał. ' - S. SV-\v czvtelnik „Głosu Robotniczego'.' 

My, Polacy, szczerzy demokraci, c:~'l były olic:er AL i W•. 
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. , O~brzvm .. w lopieli wojny domowej 

Chmska reakcJa wa.lczy z własnym narodem 
Dzień Sp6łdzielczości 

W lokalu Zarządu Powszechnej Społdz1e1-

ni Spożywców w Łodzi, odh\ ło się plenarn• 
posiedzenie Komitetu „Dnia Spółdzielczości" 

Krwawe rza.dy Cza.ng-Kai-Szeka 
' 

Na posiedze~iu przewodniczył prezes Pow· 
szechnej Spółdzielni Spożywców tow. Tadeus:i 
Janczyk, który również zapoznał zebranydr 
ze szczegółami akcji przygotowawczP I „Dnif 
Spółdzielczości". Po dyskusji, w które J zabr1 
li głos przedstawiciele instytucji społer::znłch , 
władz państwowych orqanizaC'ii polityC'zn ych 
wyłoniono '>zereq komisji mającyr.h prowa 

dzić dalej pracę organizacyjną. 

Wojna domowa rozdziera Chiny Giekawe 
'lłbrazki z tych krwawych terenów podaje je
den z ostatnich numerów czasopisma amery
kańskiego, organu Wallace'a „New Republic". 
Obrazki te w pełni i lustrują martyrologię na
eodu chiń11kiego oraz kulisy antynar-0-dowej 
polityki Czang-Kai-Szeka i obozu reakcji chiń
skiej. 

Ogrom tragedii trwającej wojny przeja
wia się pl"Zede wszystkim w olbrzymich prze
ttrzenia<:h nieuprawionych pól, w nasileniu 
biedy i nędzy wsi chińskiej na tery•toriach 
zdobytych przez wojska Czang-Kai-Szeka. Ży
cie w tych rejonach zamarło całkowicie. Nie
\.-Slrozne pochwały dla patriotów lub najllliliej 
'!Za krytyk.a Kuomintangu wystarczają, aby 
-.:>słać wtrącooiym do obozów i więzień. 0-
\raz:ki znane w Europie z C'Zasów panowania 
iprawców z „herrenvolku". 

Wielu więźniów z pośród wieśniaków zo
Etało zadenuncjowanych przez obszamików, 
ldórych wyraźnie popierają Kuominta1!'19 i 
~anq·Kai-Szek. 

Ostatnio na t.erenie, zajętym przez wojska 
l:'.zanq-Kai·Szeka wydano zarządzenia, w myśl 
'fórych obszamky nie tylko wrócili na swe 
llemie. ale prz~nano im też prawo ·do ścią
rania z chłopów czynszów, nawet za okres ja
ońskiej okupacji. Jednocześnie mocno dają 

\i~ we znaki nadmierne podp.tki na wsi, re· 
'twia:ycie ryżu, oraz przymusowy pobór woj
lkowy. 

Wobec przerwainia komunikacji z winętrzem 
tra1u i zapleczem, odciętymi przez ruchy 
w-ojfik, żywności jest brak, a ceny skoczyły 
w górę, osiągając poziom niedostępny dla 
:hłopów. Władze administracyjne, rządzłice 
na terenach, zajętych praez wojska Czimg· 
Kai-Szeka są faktycznymi podporami reakcji, 
gdyz op,erają się głóWl!lie o obszarników. P<s 
iatki rządowe i prowincjonalne zostały soill
qnięte z całą bezwzględnością, gdy tylko przy 
wrócono machinę rządową. 

W rezultacie lam, gdzie rządzą Czang-Kai· 
Szek wraz z Kuomintangiem - na wsi chiń
skiej panują głód i nędza. a więzienia i o.bo
ey są pełne. 

Nie lepiej dzieje się w mia.stach chińskich, 
objętych władzą Kuomintangu. Przede wszyst
kim nędza, głód, terror. Wśród kupców i wła· 

nad milion ludzi, jedyną winą kti>r~h były broń amerykanska„. Ałe najciekawszym ehr.: 
słowa ki;ytXiki pod adresem Kuomirrta'llgu i ha jesit to, że osławiony „Krwawy marszałek 
c~a·ng-Kai-Szeka. doczekał się nader przychylnej oceny ze stro· 

Ciekawe jest, że Marshall niedawno otwar· ny londyńs-kiej polskiej Plft11Y emigracyjne;. 
cie w jednym ze swoich wystąpień poparł dy- Zresztą nic nie ma w tym dziwnego, gdyz rn
ktatorskie, fa5zystow.ski;:i ~ądy 0-taiig·K'ai- ake;ję chinską łączą mocne nici z w~zelką r"· 
Szeka, główną nadzieją ktorego 'ą OO.lary i akcją międiynarodową. Pow 

W-iedza szuka pra'1Vdy 

Czy j~dro ziemi je I p ynne? 
Wiercenia do głębokości 3 i p6ł kilometrów 

W północnej Bretanii w okotircy Di- , nym, p~·z.ysiąpionio pod . kierow1:ii:twem !·•1:1. w g!ąb ziemi, a więc znacznie głębief 
nant, podobno n.iezwyld.e ciekawej pod be1gijsktego geołoga, Feltksa. Kat~ma do n~z na1gł~b.sze dotychczais ~zyb)'.' ~opal· 
względem geolog1cz.nym i archeol,ogicz- wiercenia sz.yhu, który ma sięgac 3.500 maoe. @.iekawe to {>r.ze<ls1ęwz1ęc1-& ft· 

l'i'an&n.je belg*ki Narod'Owy Instytut Bt 
dawc-zy. "lęsha poprzednich· pohołeń 

Zdobycze nauki pokonały cholerę 
W roku 1817-ym, cholera przeniesiona z In konaniu sekcji zwłok zmarłyc-h na cholerę w 

dii, rozpoczęła swój zwycięski pochód niemal K'alkude, oraz po dokonaniu szeregu doś
przez cnły świat. Bakcyl cholery, nazwany wiadczeń na zwierzętach, stwierdził obec· 
bakcylem przecinkowym, zaczął grasowac, ność i działalność chorobową bakcyla chole
siejąc śmierć i paniczny strach wśród mas ry, wyodrębnił go l określił metodę leczenia, 
ludności bezradnej i bezbronnej, gdyż ówczes oraz zapobiegania szPrzeniu się zarazy przez 
ne żadne .5rodki •zaradcze nie pomagały, a szczepienie. 
przyczyna i żr6dlo choroby nie było znane. W ten sposób zdobyła ludzkość broń w wal· 

W tych czasach. kiedy właściwy sprawca ce z wr09iem niewidzialnym, który wkradał 
choroby - bakcyl przecinkowy - nie był je się podstępnie do osiedli ludzkich, niosąc 
szcze odkryty, broniono się przed epidemią śmierć w strannych męczarniach. Dzisiejsze 
w sposób bardzo naiwny. Tworzono miano· epidemie cholery udaje się szybko, odrazu na 
wicie ko'rdony wojskowf' pomiędzy paszcze- początku, powstrzymać oraz usunąć przez za 
gólnymi prowin~jami lub ~o_wiata~i'. palo~o stosowanie szczepień ochronnych oraz zarzą· 
starkę, sądząc, ze dym z meJ oczysct powie· d . 'ta nych 
trze z zarazków itp. Wszystko jednak napró- zen ~~n~ r · ,· . 
żno. w 19-ym wieku cholera zbierała obfite . Dz1s1a1 .w:rpad\'.t zachorowan na cholerę 
żniwo nie tylko w Azji, lecz i w Europie. me budzą JUZ .w zadnym kra.iu kultura~ym 

Dopiero w 1883 roku dr. Robert Koch, pó· I strachu. Zawdzięczamy to zdohyczom wiedzy 
żniejszy ódkrywca lasecznika gruźlicy, po de medycznej i odkryciu Rohertn Kocha. 

li Gin1nazjun1 
Państwowych Zakładów 

Przen1qslow_e 
Przemysłu Bawełnianego 

Z a 

w Łodzi· - Wydział Prz.edzalniczo 

PRZYJMUJE ZAPISY 
do klasy l kandydatów którzp ukończ9li 7 oddziałów szkołp powsz. 
Prz!Jjęci do wyze1 wymienionego gimnazjum będą otrzgmywall styptndla. 

Wiek kandudata od 15-18 lat. 
p i s )j prz11jmuje sekretariat l:..ódź, ul. Ogrodowa Nr 34 w godzinach od 8-12·ej 

Wiercenie te przedsięwzięto w zwiąv 
ku ze s1>rzecznymi od pewnego czasu 
twierdzeniam.i geologów, którzy poda· 
ją w wątpliwość płynność jądra ziemi. 
Swój pogląd uzasadniają olbrzymim 
ciśnieniem, jakie· mm;i panować na lak 
wieikiej głębokości, wskutek cze-go 
wnętrze ziemi ma być właśnie stałe. 
Teori~ uczonyc·h niejednokrotnie są 
1S1>rzecz•ne i to skłonił() be!gijskie.g() pro· 
fesora do sz.uka,nia prawdy drcigą wier· 
cenia w głąb ziemi. 

ścicieli restaura<:ji, a więc, zdawałoby się, e· 
lementów ideowo bardziej zbliżonych do obec 
nych ideałów Kuomintangu - szerzy się nie
nawiść do wojsk Czang-Kai-Szeka. Żołnierze 
porywają, co im jest potrzebne lub jedzą w 
restauracjach, nie płacąc. Stan wojenny został 
ogłosżony na wszystkich terenach, „oswooo· 
dzonych" przez Czang·Kai-Szeka i godzina po
licyjna rozpoczyna się o zmierzchu. ~soby I 
eywilne za opóźnienie wtrącane są do w1ęzie· 
nia. Na porządku d'Ziennym są rabunki i gwal 
ty. Czarny rynek, spelunki ()piumowe i domy 
publiczne czynne są jawnie w wielu miastac~ 
przy otwartej zachęcie dowód.ztwa arm:1 
Czang·Kai·Szeka. Według pl"2.yb11zonych obli
czeń. w wię-iieniach znajduje się obecnie po·~-------------

<Sboć uczonr geolog zdaje oobie do· 
kładnie sprawę z tego, że trzy i pół kilo· 
metra w głąb żiemi to bardzo mało w 
stosunku do prom:.enia ziemi, iedn::tk ma 
nadzieję, że pozna,nie na tym odcinku 
geoiogicznej skorupy ziemskiej może 
mieć doniosłe znaczenie dla postępu wie 
dzy w tym zakresie. Uczony belgijsik1 
sądzi też, że uda mu się na tej głębo· 
kości założyć laboratorium, w którym 
pr<:'wadzo.no by przede wszystkim bada· 
n1a, dotyczące temperatury oraz składu 
napc•tykanych warstw i skał. Gdyby 
or.:ewi<lywania w;;;pólczesnvch goob· 
gów okazały się słuszne, gdyby dowie· 
dziono. że wnętrze ziemi iest masą st2fą, 
musielibyśmy wyrzec się tego, czego 
nas uczonQ w szkołach. że ziemia jest 
kulą, spłaszczoną lekko na biegunach o 
twardej ~ko·rupie i płynnym, straszliwie 
gorącym jądrze. 

~ Wiem o tym! Przeip-raw~am„. - pla. 
tał sie. j.ęzyik Quehlowi. 

- Nic. nic.„ naipij si-e pan konia'ku. 
Ceyjaś ręka I>Od·ała Qu1elilowi k111bek z 

koniakiem. Wypił i poczuł ogień w gło
wie. Prawdopodobnie na skutek ran na 
twarzy. Podniósł oczy i zobaczył pr,z.ed 
sobą Greka. ubrnnego w płaszc'Z· · 

- Dziękuję - r'Lekł cioho, ale Juiż zu
pełnie przvtomnie. 

- Już d-orprowadził się pan do :Porzą<l
ku? - powiedział Grek. 

- Tak. Gd1zie si·e. właściwie znajduje,? 
- \V naszej chatce . .J.est pan hem1iecz 

ny. Ale się pa·n'll powiodł'O! 
- Jestem tego same,gQ 7-dania. 
Quel! pró!hował wstać. Ziemia chwia

ła si.ę )}O-cl. nogami. a•le nie upadł. To z.na 
czy, że rzeczywiście był w porządku. 

- Muszę być w fani1J1iie - p-owie-
dziiał.. - Czy Niemcy fo.ż sn. tam? 

- Ta1k żle jeszicze nie jest„ .. 
- Mu,szę naty;chmiast iść. Którę,dy pro 

wadzi droga? 
- Nie trzeba sioe tak ·denerwo\-,,'ać -

u'Smiechnął się Gre·k. - Wszak Niemców 
w Janinie j€Szcze nie ma. 

- A czy o·ni daleko? 
- Nie wiem. W o.góle my tu nic nie 

wwmy. Ws zystko pokiełbasiło si ę. Wczo 
rai Niemcy kilka razy bombardowali Ja-

Skierował się ku :vy SClll· Otworzył' wiła się szo ·u, Po której mknełt cięza-
42 drzwi. Jasne słoneczne światło osz.'Oło- rówki. Niemcy nie doszli je zcze do Ja

miło go na chwilę. Teraz słyszał zupeł- niny. To hyło najważnie,isze. Quell miał 
nie wyraźnie ostrą kanonadę. pewność. iż od zuka ttelene i wróci z 
·- Jeżeli pan chwiJ.e. 'J){Jozeka• to on nią do Aten. Nie dziwiło go, że " ·szyscy 

JJó')dzie z panem - Grek w płaszc~u foiż z góry uzna,i>.:i, Z\\'}'Cięstwo Niemców, 
wskazał na małego Greka. Powiedział a naw.et ~-Od'2!a się z tym, jak z czymś z.u 
mu ooś i mały W)ISZed~„ - P-0szedł J>O Jlełnie naturalny.in. Szczerze mówi8,c. by 
rzeozy. ło t<> oparte. według Qudla, na zasadzie 

- Ni.e chce, ni'ko-go fa.ty•gować. Obej- nieskompHkowanei arytmetyki. „W na-
die; się !>ez niego. sze:i obecnej sytuacii - myślal - pra-

- A CZY to nie wszy ·tko jed1no? Jed- wie je~t niemożliwością zwyciężyć Niem 
ne1t-0 czowieka mniej, jednego więcej. ców na lądzie. Nie mamy żadnych szans. 
teria:z to się nie liczy. Coś tam nie klapuje z naszą a rmi'f\. Po

ninę. Stracilvśmy łoą,c,zność z na ·zym ge- - Dziękuję-powiedział Quel!. Przy trzebne je~t C{)Ś nowego. en by mogło 
nerałem, który orzebywa właśnie w Ja- Pomniał sobie Nitraleksisa. Wsz~rstko, c-0 przewrócić \\·Sl7ystko do góry nogarru i 
ninie. Oener~ł mówił. że nasze .spra"-:Y lbyło - poz<>stało gd)'ieś da.Jeko P<na zaiprowadzić wreszcie Porządek. Pra\N:
stoją kieipsko. Cofamy słęi na. całej lim.i: nim. Nawet nie mógł SQibie 11przytoń1,nić 'd9podohnie. tu nie chod'ti tylko <1 ilość. 

- A jakże au.stra'1ijiskie woJska? A·n.gli że Nitraileksis i Deus nie żyj1ą. Był, ja.k Cl1-0ciaż nie - właśnie il'Ość„. Nie ma-
cy? - za•pytał QuieH. Wizrok jego Pad1 k · 
na chleb 1. pocz;uł, iż ;jest diaibelnie gfod- skamieniały. Nie odcz'uwiał nic. Absol-ut- my ompletme nic - - ani hmni, ani sa-

nie hic. molotów. Tak. \\'luśnie to! Odybyiśmy 
ny. - Czy mogę wzią.ć bro·sz.eczkęi? - Mały Grek J>OwrócH z ko.cem. kt1óry, mieli tyle i;amo.Jotów c-0 Wio.si - co z 
\Vs•kazał .Pa.Jcem na siu.che hodienlki. u•śmiecha,jąc się, wir;ęiczył Quenowi. Grek nimi był-0by w1tedy? Nie tyilkQ z Wlocha 

- Nu1turaJ.nie ~ od1powiedział Orek. - l · 
ln01Jizi znaJ'dui·ą si" 'PO taimtej stronie w Płasz;c~u wytłumaczył małemu, co on mi, a e i z Niemcami również. Ale to nie 

"' " musi W1'lkonać. jest i~totne. Przede wszystkim trzeba 
Pi·nda. Nic 0 nic•h nie wiemy„, Niemcy ~ Odprnwa.dzisz go do Janiny - r'~ekł wie<l!z.ieć, co ·z tYm na1leoż~' robić. zwla>$Z-
idlą od stron~' K-0rycy. · T · 

_ Czy będę mógł trafić 00 faninyi? do mafog<> Greka. - Posflaraj sie załado cza z armia,. o jest zasadnicze i na tym 
_ Prawd<>u>odoobnie tak. Prosz>ę Sie. nie wać go na jakląś cięża.rówke. k1tóra wra- wszystko polega". 

ca z linii frontu. Dowieź go do Janiny. a - Aer<Jplanosl - nagle usłyszał głos 
niepokoić o to. 

_ Jestem spokojuy, a.Je muszę trafić sam wracaj z powrotem. Zrozumiałeś'.) małego Greka. 
dl{) Jaininy. Prosiłłbym ws·ka•zać mi tam - Zrwumiałem - od1powiedział mały Quel! zaczął uastuchiwać. Ist-otnie, zbli 
droF;e. Grek. Schował sfarannie piśmien!ty roz- żaly sie samoloty. Maly Grek poś-pieszył 

_ Dobrze. kaz. Skinął QuelJ.owi i wysiziJi razem. ukryć się miPc:Lzy drzewami. 
Wy•C'hodZ'f\C, Quel! powiecLział d-o Greka: - Pr'OS'z-ę sie nie bać - - usipokoił go 

Quel1l jadł żarłoc:zinie chle•b, łamał go - 'Dzięl.lmj.ei! Dowi1dtzenia ! Dzię,k•utię z,a QueH. - są jeszcze daleko. 
na wielkie kawałki i chował po kiesze· WS't.ytS•tko! Szed'ł d•alej po waskiej ście1ke. Mały 
niach. Grecy uważnie gio Olbserw<>wali. - Nie ma za co - od:powiedział Grek. Grek ci-ągnął z.a nim, patrząc z natęże-
Mały Grek nalał mu deszcze konia'ku. - Oh'e;tniebym }}osri;edł z panem. niem w góre. Bał sir samolotów„. 
Qu,eN wych~lił g<Q du,szkiem. . Quell spojrzał na jego spokojna twa·rz Wy ·z.li wreszcie na szo~e. Pełno było 

- Dz1ęk;1,1ę za wszystko - r~ek~, ni~ i zrozumiał, że· Gre'k mówi to mpel•nie ciężarówek. sz·oferzy Jlouciekali \V róż-
ocieierając nawet ust. - Pokazecie mi poważ,nie: ne strony. bojąc się. że sam-0loty rozpo-
drcgę? S'zedł razem z małym Grekiem .P-O mo-, cz.ną bomlbard-0wanie. 

- Gzy pan jest w slanie iść tak dale· 1 krej trawie. Było- przyjemnie iść spokoi- - Ozego się hoicie? Przypuszczacie, 
ko? · nie i nie obawiać się. że cię trafi kuia że w \\'as trafi•.>,? S'll. wysoko! - krzvk· 

Owszem: Pokaż.cie dr<Hr€; . 1akieiwś Włocha. Na dole seripentyna nar do nich mały Grek. 
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ozbudowa urz(ldzeń Łodzi 
2 miliardy 26 milionów zł. • • 1nwes1 y c J e sTAt.Y czYTELNllt „m.osu lłOBOTNtczr.:. 

. GO" - pracownik KEŁ Łódź - Doły ul. k!'. na 
Vchwalq Mieishiei Radq Narodowe; Sciegienne90 s m. 2 • 

W za.kończeniu dyskusji, której linią prze- zlożonymi przez frakcję PPR - został 'VięC' Posiadacie nteodpowiedni.e mies?"lta~te 1 . ~a wstępie onegdajszego posiedzenia Miej 
łkie1 Rady Norodowej, przewodniczący tow. 
·Andrze1ak do porządku dziennego za zgodą 
~dnych dodał dwa punkty - komunikaty i 
mterpelacJe 1 sprawę pożyczki 1 miliona zł 

wodnią była rzetelna troska o dobro robotni- poclwyższony r. 100 milion,ó\\ złotych nn re- dalsze jego zam.ieszkiwcrni~ gro2i zrujnowa• 
czej lodzi, zabrali głos tow. Prezydent Sta- monty domów. Ogólna sunrn planu inwesty· ntem zdrowta Wanego i Waszej rodziny. 
wiński i „przewodniczący MRN, tow. A~drze- cyjnego wynosi więc 2 miliardy 26 milionów 
jak. Tow. Prezydent powiedział: „W przed- 620 tysięcy złotych. Jedyną właściwą droga dla ołrzyma..llfO 

na rozbudow~ sie<:i wodociągowej. 
. v:.' komunikatach zawiadomieni zostali rdd

'!l.. ze. radny z fr_akc:ji PPR. tow. Krupa został 
oo_vo1any, a na jego miejsce wszedł tow. Hi
oo!!t Pikał?, p~:iz.ate-m w związku z rezygnacją 
radnei:ro rowmez z frakcji PPR, tow. Józefa 
Kamrnsk1ego_ - powołany zostal tow. J<1n

wojennym systemie kapirta1istycznym Łódź Ostatni punkt porząqku dziennego został odpowiedniego mieszkania to skiemwanie 
była mias·tern obliczonym na zyski, my zaś . ównież uchwalony jednogłośni!' - radni lgo podania o przydzicrl nowego mteszkanta do 
staramy się uzupełnić hraki, które pows-taly dzili się na zaciągnięcie w Polskim Banku Ko- NKM przez Radę Zakładowq waszego zakła· 
przed i w czasie wojny. Zwracam się z a.pe- munalnyro pożyc7.ki średnioterminowej w wy- d 
Jem d-0 wszystkich radnych, by stai·a·li '· ię - u pracy. Jeślt pomies~czenie, które w tej 

sokości 1 miliona złotych na rozbudowę sieci 
wpłynąć na czynniki rządowe w sprawie :za- d . . chwili zajmu.jecie jest nieodpowiednte 'D.O 

. . wo oc1Ugowe1. 
twierdzema naszego planu. Mamy głębokie N t. b . ł . mieszkanie dla człowieka obarczonego re-

C'Zewski Bolesław. 

. Radn_i klubu SD złożyli interpelację w ~ora 
~lC lasow w Tuszynku poci Łodzią, gdzie ~ie-

zek · t · t „ t tru" · ~ ym ze ranie zosta o Zc"mknięte pr oname, ze w ~J rosce o na11s o e1sze I W .1 1.. . . . . · „ dzinq z dziećmi, Rada Zakładowa powinna e-
potrz:,IWy naszego miasta z·na1d.:iemy popiłr~te . na) J izszym cza~ie pro)ekt inwe•tyq1 . . . , • . 
u naszego Rządu. 171\)stame przesłany rlo War>miwy, gdzie hę-, nerg1czn1<!? si.ę za1ąc sprawą przyd11tielenio 

1. s~i ~ 1 ę sancltonum . Ubezpieczalni Społecmej 
ł di!a ch?rych na gruzllcę. Obecnie lasy te ma

Ją b~c przejęte 'przez Dyrekcję Lasów, co 
przymosłoby. szkodę chorym. Odpowiedzi na 

Projekt inwestycji Zarzadn Miejskie9n zo~ dz1e r~zpatry_wanv przez CUP w ramach pia- Wam nowego o. dpowiedn!ego mteszkanta 
stał uchwalony jednoglośme z pnp1awknm1 nu ogolnopan.slwowego. M. z. przez Nadzwyczajną Komtsję Mieszkaniową. ....... ~ 

Ę rnterpel~~JQ. udzielił tow. Prezydent Euge
ni1;1sz Staw~nsk1, zapewniając, że Zarząd Miej
ski poczynił i w dalszym ciągu czynić będzie 
starania, aby pozytywnie załatwić tę interue-

PPR-Owcy z PZPB Nr 3 nie zawiodą zaulania 
l~j~ . 

;a~tępnie.. radni przeszli do najważniejszej 
sprawy porządku dziennego - sprawy rn
t•nerdz.enrn plami inwestycyjnego Zarzaclu 
'·11e1sk1ego nfl rok Hl48. Radni zadawali py
tarua, dotyczące wszystkich punkt•jw planu 1 

otrz):mywali szczeqółowe i wxczerpujilce orl
pcw1edzr ze strony naczelników W\ działów 
Zarządu Miejskiego, Prezydenta Miasia i Pre

„Pracą przy krosnach i wrzec~onach wykażemy - że z!sługujemy na legitymację PPR'' 

zydi 11m MRN. 
Plan. przewidywał 176 milionów 8Jfi ty~ię

~y na osw1alę, co obe1muje hudowę ośmiu no 
wych szkól, ogród'Ków jordanowskich i uru
chomienie hihlioleki miejskiej; 13 mHionów 
n_2 tysięc na kulturę i szlukę . 26 milionów 
4.:iO tv:s1ęc:y M bud '~ki Zarządu Miejskiego, 
111 n thonow :186 t •s1ęcy na zabruk ulic, 940 
ys ęcy. na romi.ar ·,.::IP mil. ROO lysięcy na 
plantaqe, 09 m1llonow 500 tysięcy na zdro-

S-0bomia uroczystość zamiany '.ynwzu.so· • 
wych na stałe leg1lymar.ie partyj11e w PZPB i 
Nr 3 przes?:ła pod hasłem wykonania Trzylet· 
niego Planu. Szr.7ególown omówll tn 7arrari
nienie dyrektor naczelny Zak ~ "! ć".w, tow. Ri'
dzikowski. 

- Górnicy mogli wysłać ciPj.Jf'~lę o ~lll.;
cesie swej pracy ck' Prezydentn, metalowcy 
tak samo, tylko my wlóknidrze, nie. Wvl;o
nnliśmy plan tylkn w 91 procentach. Na5z<J 
Zdkłady mają wprnw<lzi0 w lipcu 94 pWCl'nt. 
ale i w s\crpniu pl11nu niP wyrówn· i:śmy. Tl' 
wszystkie procenty, zlirzone razem 7 cale~J" 
przemysłu, oznaczają hrak milionów mefr(m 
tkanin, milionów kilogramów przi;ciJ.y, Na 
\le przyczyn tego niedohoru podajP tow. Ra-1 
dzikowski maly, nle jć1k7e wymowny fakt: \I' 

piątek brakowało im do planu 200 metrów, 

ale w tym samym dniu pięćrlziesięchi rohot· 
nik.óv> ndeszlo od pracy o pięt.naście minut 
ia W<'7eśnie. 

-- Cz1 l.e piętna~cie minut - woła tow. 
Radii:,o.w5ki -· nie dałyby w'ęcej, niz .1we 
'.200 lil<' I rów? 

Szczególną w· rlgę zwraca tow. Rarl·z"<o'.v
ki na przędzalnię. 

- Tkalnie w Zefowie, Kon~tantynowie i w 
Zduńskiej Woli - mówi on -· ~toją z powo· 
du braku przędzy. Musimy itTI jej do~tarcąć. 
Musimy konierznie ur11chom ' t· trzecią zmi;i,nę . 
Ale clo legn potrzeba fachowców. Nie ma in
uej rady - wykwalifikowane prządki m11,zą 

uruchomi<'.: rriw€ II'ln><zyny. Dostaną onP nie 
tylko wyższ,1 pian;, ale 1 wszelką pomoc. 
Niech robią tylko io, c1ego nie potrafi 7TO

bi<' primagaczka. Ni ech tylko przykręcają. 

Posęn11e dziedzictwo ohupacjl 

Słowa te znala'lly mocny oddźwięk wśrod 
ogóhr towarzyszy. 

„Niech żyje Trzyletni Plan" - padały % 

law okrzyki. zaś tow. Lewando"vski. sekre• 
tarz organiz.acji fobrycznej PPR. stwierdził 

,mocno i dobitnie: przeszHśmv i wygraliśmy 

tyle walk, wygramy również walkę o produk· 
cję. 

Że słowa te wyrażały myśli i uczucia wszy 
stkich tow'łrzy&zy, pot-v.rierdzili to ci ostatni 
przy odbierani'll swych legitymacji. Jedni wy· 
rażali to w słowach, drudzy - tvlko padnie· 
sioną w qórę zaciśnięa pięścią. PPR-owcy 
PZPR Nr 3 nie ?:awiod.:1 zaufania, jakie oka· 
zała im partia, wręczająC' stałe legitymacje. 

w. 
·1e. 63 mil~r:n . 300 tysięcy na opiek~ ~po

łeczną, fi m1honow na Straż Miejską Porzad
kc.,.,·ą, 97 milionów .150 tysięcy na qazown.ie 
St mtl1r•nów 889 tysięcy na rzefoię: 5 miho': 
no·~ 400 tr~ięty nił Miejski Przem15ł Budo· 
'Ian} 143 miliony nd Zarząd Niennhomo~c1 

140. mi.lionów na k.analizację i wodociąg!, 387 
m1J1~now _70 tysięcy. na. Miejskie Zakłady Ko
mumkacy1nc, 12 miltonow 682 tysiące na tar
g,Jw1ska, 4R milionów 870 tysięcy na ZOM, 

Przest~pczo „ ć bezdomnych dz· cl 
Obrazki z Sądu dla Nieletnich 

13- milionó'."' 620 tysięcy na Ogród Zoo!l:igioz- Sr>d dla Nieletnic;1 -- to jesz( 7 ~ jeci,~n rlo- Że>, orl<!l'wana od swc~in dotychczasowego sro-
ny, 4~ m1hony 200 tysięcy na Straż Pożarną, wóp tego. jakie dziedziclwo pozosla.wila naln dowi~ka, powróci później do życia już jako 
2 .m1h~ny SOO tysięcy na hotele miejskie, 126 okupacja: wiele iest dzieci hczdomnych, wie- normaln-, zdrowy moralnie człowiek. 
tt11honow na sport i 200 milionów na budow- le odzysk_ał.~ dorn, a nic potrafi rlo tegn rło Kobieta - sędzia Cybulska, która wydala 
!'!Ct,•n m;cszkaniowe. mu powroC'll'. ZdarZd ie równif'ż. ŻP dorn ten "'yrol·, stara się przemówić do sumienia dzicw 

Przed otwarifem dyskusj; glos zabr„l lak się zmienił, że dziecko nie 11mle ~obie czyny: „Powinnaś inaczej ułożyć sobie żyde. 
tow. Prezydent .cugenit1sz Stawiński, podkre- znaleźć w nim mejsca. Bc;dzi<>sz teraz w nowym śrnclowisku, ~jilleka 

~ltJąc. ze projekt hudże_tu zaw!era ""'.Y~az ko.- Oto 16-letnia IrP11i> D. -:- raz ju7. .;1-:.F<i!ia i od .~atk~, _z którą nie żyjesz w zgodzie i masz 
e.cznych J?Otrz~b 1 robot w. skah mm1mal~ei. nil dom poprawczy 7 zawiC'szeni-em _ _ rnriw l m"7.ltv:osci poprawy." , 

d
a JęFoczesnie Jeksl .to maksimum tego, co oę- znalazła się przed Sarleni. Ukrc.dla bo,,•iem · 1 A pot'\'ID, kiedy dziewczynka zostaje >•od 

zie mozna uzys ac. d t · d' 1 · rl · · · k l ·1· · t ' \'1/ d k · . b 
1 

ł z preme Y aqą ra 10, na ezącl' n 1e1 ole- es or ą m1 iqan a wyprowadzona z "ali ·'a-

ga
-S .Y5k~SJl pier~sdzy_ za r~ a 0 ~ 

1
1ow. Lo-. żanki. Wyszła z nią l rlomu, po drod~e pro- · dfnvej, s<;dzia ·przemawia do ~umienia mt1tld: 

owms 1, wypow1a a 1ąc się Zil p anem w ·i · h · k. 1 · · · · w I · · · · · · 
imieniu klubu radnych ,PPR i za-propo;nował s1 a, ~e ~ 11it UJ~ zacze,~.a t 7..m;es7rar.11!, - ." cuz~J n~erze pan; -~o_nns~ w1!1ę._ i'ie 
nastepujace poprawki: w rnbryce Zar-1,ą.du pozo\ <1.~10ne~o ł <ii opiet ·i, .wyn1os d rcH 

1
1q. 111ozna miec ta· :ego po CJSdc1~ i.o cork'., 1ak. 

'ieruchoiności podnieść sume na remont do- apara .. :-prze a a . go nas_ <;pnie, _a z~ H>:Y""'t· ~ani -. - yrzeciez to pan~ .z.1e„,.,o:. pam jer.I 
mów ze stu milionów na cl\~ieście milionó•.-,, ne p1emądze ~up1!R pap10.rosy. ~ wod'zę. . .ie.1 n_aJb_hz.sza. Tr.zeba zm1.e111c swo.1 :1:01mn<)k 
poza tym jedną 

7 
po·lycji w sumie 3 milionów . Na rozprawie. oh~cna JPSl .1e~ matka . . "-fo- do rorkI. :::eh_y wiedzia_ła: ze ma dom. 1 m<Hkt:. 

skreśhć i przekazać ją na przyśpieszenie wy- w1: „~~rada mnie ciaql" 1 ucieka 1. rlomn. Nie.eh pam .pisze .do me1 serdeczne hst_y _i pc
kończenia domów przy ul. Lindleya na Wy- Nie '.\iem, gdl"1e :<pęclz>l n_oce. rzę5t~ ~ni n- svln pa;z_k,~. l nie trzeba przypommac JeJ 0 

dział M&d) czny Uniwer ·ytelu Łódzkiego. Tow.· ~'adz~ d~ domu obcych mG7.CZ\'Zn -: "le m'l.~ przeszłosc1. . . . 
Loga podkreśli!. że <'.'hociaż plan nie wyczer- ~a mą za~negn wpływu: ho pracuję na wsi A oto ~rugi nbra~ek_ --;- Leo1adi'1 K. -
puje w zupełności potrzeb robotniczej Łorizi, , 1 _dn lJod~i r~ad~o przy1ezdzam. Proszę „o u- lal 1 ~· S~onczyla · 6 oodz1::iłow szkoły powsze
jest 1ednc1k wyrazem troski 0 dobro cz'łowie-. n11eszczeme cork1 w domu poJirnwczyrn. chneJ, me u_czy się dale], bo w domu ~ted
ka pracy. Dlatego klub riłdnych PPR będzie~ Irena D. na moq· wy 1 okll sądowe\:jn do- m10ro rlz1ec1 1 malka chora. Zresztą nau~a 
głosował za proJektem. stanie się do Zdkłc1cl11 Poprawczeqo. Nif> ni.:•, sprawi,1 jej trudności. Chciałaby tylko ciągle 

Następnie za uchwaleniem p1ojek·lu wy- u nas niestety, specjalnego domu rlla d;:i~w- spa.cerować i nic nie robić. Oskdrzyła ją ko· 
powiedzieli ,ię rddni: tow. Karnczews'ki w i· cząt - będzie ona przewieziona rln oddzmłu leżanka, której zabrała sukienkę. 
mieniu PPS, radny Swiątkowski w i1nieni11 kobiecego więzienia w Forcto111c, gdzie są Ojcier młodocianej pods;idnej on::>wiacla, 
SD. radn ' Sobczak ,. 'mieniu SP i radny Mar- warsztaty różnegn rodzaju, będzie więc miała ż„ w domu częsfo giną różnP rzeczy i pienią
chaj w imieniu SL. możność nauc>'eni11 się 3akiego~ zawodu ; mo- rize. 1 znów rodzony ojciec rro~i o nmiesz-
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Wszystkie szkoły I wszystkie dzieci 

,muszą na czas otrzym ć zeszyty 
Centrala Zbytu Przemysłu Papierniczego przeciw zakusom spekulacji 

czenie córki w domu poprawczym - jest bez 
silny - sam pracuje i nie może się córką 
zająć, a żona chora. 

Wreszcie przed Sądem staje mała, ~zczup· 
ła i blad<t dżiewczynka - ma lat 14, a wy. 
gląda najwyżej na IO - Rozalia H. ·Wraz z 
nią na ławie oskarżonych znajduje się jej 
matka, która nakłanictla dziecko do kradz1e. 
ży. Dziewczyna jest kompletną analfabetką, w 
czasie okupacji za handel uliczny zostałd U· 

mieszczona przez Niemców w obozie na 2 i 
pół roku. Trudniła się teraz za namową n;iat
ki okradaniem pozostawionych bez opteki 
mieszkań l żebrała. Wszystko, co zdobywała, 
,1drlaw2ła n1ntre. 

W czasie przewodu dziecko stara się 
wziąć całą winę na i<iebie - mówi, że matka 
nie wiedziała o pochodzeniu rzeczy i pienię. 
dzy, które przynosiła do dnmu, że matka by
ła chora i nie miała za co się leczyć. 

Rozalia H. również natychmiast ~ostanie 
przewieziona do Fordonia. Matka jeJ znajduje 
się w więzieniu. 

Sprawy młodocianych przestępców, to wiel 
ka bolączka pookupacyjna, z którą walczy 
Sąd nie tylko wydając wyrok, ale st'łrając 
się wszelkimi możliwvmi sposobami nakłonić 
dziecko rlo poprawy. do powrotu do normal
nego życia. Na dom poprawczy nie skazuje 
~;,ę nigdy dziecka, które po raz pierwszy sta· 
1e przed Sądem - dopiero gdy kara z za. 
wieszeniem nie pomaga - dziecko umieazcza 
śię w domu poprawczym. Przed tym badania 
psychologiczne I perswa7ja spełniają swoją 
rolę i niejednokrotnie pomagają, o czym świ.ad 
czą liczne podziękowania mdziców, którzy 
dzięki Sądowi nauc7.yli się postępować z dzie. 
ckiem trudnym do prowadzenia. 

Sąd dla Nieletnich jest instytucją stworzo. 
ną dlil wymiaru sprawiedliwości, ale orzede 
wszvstkim jest to placówka o charakterze 
spolPcznym. 

·v.f tych dniach odbyła się w Centrali Zby wiązdć kn.nt<1 kt 1 ruchem spółdzielczym, jak 1' Wil 1iystrybucji ;rnszytów na terrnie woje
'1.1 Przemysłu Papierniczego konferencja kie- to ~amopcm10c Chlopska. spółdzielnie nauczy- wódrtwa łódzkiego. Jak pointormowal zebra-
1owników terenowych oddziałów Centrali poJ cielskie, l:arterskie i inne. Knżdy prywa~n 1 nyc" kierownik odd1iału łódzki<>ąo . Oddział 
przewodmctwem dyrektora naczelnego, tow . kupiec mu:.-ywając żądaną ilość zeszytów •nn- ! ten nawiazał szereq konta'l<tów. Odh to kon- M. z. 
A. Lewińskiego. Tematem konferencji była :.1 złożyć zohowiązanie, że . będzie sprzedawał lerencję w Kuratorium Okrf'~JU Szkolnego, !!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
sprawa zeE.zYtów. je po cenie ostatnio ustalonej, lo znany po które wskazało Z.N.P., Okręgową Spółdziel- · 

W zwi<1zku ;.e zbliżającym się nowym ro- 7 zł. nię Samopomocy Nauczycielskiej, jako czyn- · 
kiem sz1'.olnym sprawa ta ustępuje w ważno- z wypowi,C'dzi przedstawicieli nlacó'.ve:.. niki najbardziej nadające się do rozpr.owadze 

1

1 

Ziednoczenje i1rzemysł11 
ści tylko h estii podręczników szkolnych. Do Centrali zbytu wynika jednak, że 1ak dotad nia zeszytów. Z.N.P. zobowiązal się zawiado· B d M Wł6kienniCZYCh 
lad ~oz prowadzaniem zeszytów zajmowało sic; akcja rozprowadzenia 7.eszytów nie posiada I mić wszystkie ·szk.oły na terenie wojewódz- u o w Y aszvn . 
„Społem" dzierżąc w swych rękach monopol dostatecznego rozmachu. l')Jiektóre instytucje lwa łódzkiego i przysłać rozdzieloik. Dolych-. lódż, Pl. ZWJCiQSłW8 2 
sprzedaży. Zadaniu swemu organizllcja ta nie spółdzielcze nie wykazały zrozumienia ważno czas dostarczono 1.900.000 sztuk. Zeszyty mo- • 
oodołctła. Zeszyty nie wszędzie docierały, ści tej sprawy i tu i ówdzie zdarzają się wy- qą być deponowane w magazynach Z.N.P„ Z a t r U d n ; 
dzięki czemu stały się przedmiatem spekula- padki odmawiania zakupu zeszytów dla roz- który będzie pobierał je z fabryk na swój 6'atqcłl.nio.6' 
cji . . )a.k w\nikało . z relacji jednego z uczest- sprzedaży. Prywatne kupiectwo zgoła kręci koszt, ubezpieczał .:aś na koszt Oddziału. P.o-. 
ników konferc cji, w Olsztynie cena zeszytu nosem na zbyt niską marżę zarobkową i nie dolmą umowę zawarto 7. Ok.ręqową SpółdzieJ. lniynierÓW"' 
dochodzi do 15 zlotych. kwapi się do uczestnictwa w akcji dystrybu- nią Nauczycielską, która posiada w Łodzi 4 

Obecnie sprawę rozprowadzenia ze~zytów cyjnej. punkty sprzedaży. Spółdzielnia zobowiązuje M e c h a n i k ó w 
na skutek umowy z Mimsterstwem Przemysłu A czas nie czeka - czas ucieka. Za kilka się dostarczyć zeszvly do każdci szkoły. 
i Handlu, oraz z Ministerstwem Oświaty, zaledwie dni rozpocznie się nnwy rok s:i:koł- Zwracamy uwagę na sprawę zaopatrzenia z wieloletnią / praktyką na kierowni-
wzięła w swoJe no;ce bezpośrednio Centrala ny. Do tego dnia zeszyły winny dotrzeć do wszystkich placówek handlowych w zeszyty. cze stanowiska. Warunki do omó-
Zbytu. każdej miejscowości. Może 5i<; zdilrzyć, że po Komi~ja Etyczna Związku Kupców ma piękne 

Jak Cc;ntrala Zbvtu ma zamiar zorganizo- siadając do dYspozycii uczniów i uczennic pole do prat:y, aby zmusić opornych kupców wienia, Zgłoszenia wraz Z ofertami 
\VaĆ ro7sprzedaż1 Centrala występuje tylko i 132 m1~iany sztuk zeszylów. nie bedziewy w do zado;•,olenia ~ię ustaloną marżą i wywar- I i życiorysem do Wydziału 
wyłącznie ]ciko hu'.'lowmk .;przedaiący kazde stdnie dotrzeć do każdego . czy do kazdeJ i cia nacisku na nich w kierunku zaopatrzenia Personalnego. 
pu be:z •.igranie.zen. tllacowk1 terenowe Ce:n- rnóv.; zakw1tme pa„ek zeszytami się ,,, zeszytv i sprzeda<:~ ich po ustalonej ~iiiii!i'iiiiiiiiiiiiiiiiii!!!ii.iiiii!iii:mii 
t'J'al1 Zbvfu 1naj zlecenie przed<> wszvstkim aa Sto&ltnkown '.1a.Jlepiej p~zedstawia się ~pra ceme 7 złotyĆl> !! 

• 

,.. . 
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~o·ż ny za-oszczędzić 10 m~liardów zł. ~;~~~~~~~~~~r~!~~~~~~:i: 
ftr~yc' zv~ • ' • • d 1 k~ prywa tnych . Dyrekcja Zakładu N arodowe go 
&"'. GR ;lf & Ei V ogran1czen zuzyc1a prq u e e i.rycznego im . Ossol iński ch zw raca się do wszystkich 

P ł obywateli , posiadających powyższe ksi ążki -
r Ze mV S m Us i mi e Ć rezerwę en erg 11 z gorącym apelem o zwrot tychże pod adre· 

P;zesunię"ie granic nnszego P111slw· na 
1 

IO p rocent ogólne j ich ilości. Tymczasem 0-1 To tak. jakbyśmy wspólnym wysiłkiem wy- sem: 
zachod, zmieniło strukturę naszeuo k raju z grnniczenir> pracy przemysłu. przez zah 'lino- bu do wali w ciągu czterech miesięcy wie lką Bibli ot eka Ossolineum, Wrocław , ut . Szew. 
lypowo-roln•czcr'.o -: na. pr7em- <;łrlwo - r-ilm - wanie w dostarczeniu prądu - gdyby s i ę · e lektrownię. której zbudowanie „paprawdq" ska 37. 
czy, a odzyskanie szerokego dos!ę'lu do ·no- I przeciążo n e maszyny zepsu ły - było b y uda- ! kosztowałoby oko ło 6 milwn ów dolarów i k tó Dy rekcja Za4<.ł adu jest przeświadczona , żtt 
; za o:•:orzyło p rzed Polskq zun:>lni·· nov·e uo- i remn;eniem kosztrvwnych wys i łków , a często ra nie byłabv gotowa przed trzema laty. ogó t obywateli , doceniaj ąc wagę polski~.; 
iliwosc1 ek spo. rtowe, prze s tawiło naszą go- . i ofiar całego spo łoczeńslwa . włożonych w M y zbudujemy ją już w dniu 1-ym paź- · -

,/ d I dl d ks}'!żk i na Ziemiach Odzy skanych, prośb ie te j 
spr' aI'<ę na mne tory 1ozw0jo we. ' o ) U owę i zorga n izowanie procesu produk - dziern ika of iarnością ogółu. W ytworzy on11 uczvn i zadość i że wszystkie książki Ossoli-

Przed przemysłem po lskim s t1nęłv r o w'!z- cyjnego naszych fabryk i w arsztatów. 100 mi l i Oi'l'Ćw kilowatogodzin i pozwoli na w y 1 

n e zadania nie tylko 7.nspokoj"nia ol brzym ich ! Prz2p row-1dzona przez społeczei'1slwo jJOI- pro duko wa n ie towarów za 10 miliardów zło- .J1eum powrócą w krótkim czasie na właściwe 
potrzeb "kraju, ale i 11c<estniczenie w mi ędzy- i skie w ciągn czterech mies; ęcy ak. cja oszczQd- ! tych. Oszczędno ść e nergii elektrycznej 1es t miejsce. Dyrekcja°' 
narodowej wymianie. j no<c1owa mo~e dać 60 tysięcy kilowalów mo - zatem nakazem oby watelskim dobrze zrozu-1 

To też, gdy pc•.•rni zagraniczni mP.ŻO 'Nie I cy si:czylowe j nnszem•i przemysłowi , kt::'>ry I mian ego interesu państwa i szerokich ma s lt!- Zakładu Narodow ego im. Ossolii1shłelł 
s tanu zah·egają o 10, by Niemcv odlrn•Jo w;oly; stale rozwija s'~ i ma coraz wi ększe potrzeby . dowych . Kabe. I we Wrociawiu 
swój potencjał pr7.cmyslowy, a wrngow ie 1Psi,j 
t a ·wswlką cenę pragnęliby uczynić z Po ·,k1 
kra i wvląrznie rolniczy, któryby wszy5t'<ie l 
ar lv\,;u ły przemv~lo•.•re •prowa'i?~ ł 7 zn(Tran;r•.r, 
a tvm silmym od niej bvł uz~lei.nionv - w'n 
ni~mv d<Jło:i:vć wszl'lld.~h st::ira1i, h •rlP tvlkc 
k ra i ll"SZ zd0b~ł P"lnq nit?zn lcżn ość i su\ ve
re nn..,<-ć UOS1'0(,'ITl'Z <l. 

w tyin ceh1 jeszc7r> r odczas te.i zimy '> ę· 
dzicmy m'1 <iPl i oqraniczyć zużvcie f' nerq ii e· 
l elrtr ycznej w gospodnrstwach dom owy ch, by 
tvm snmvm z~gwa r il '1 tować n inn rzerw;i ne do-

~ '~7.~~~1 1~ ~„~„~·;~~ t~;;~~~~n;:7,.~~·:;~;~; ze R ~ .?uty ~ akcji radiofoniiza.cji 1I St1-eJ<u1a11c; płacą grzywny 
strony pr'°'enJyslu wynosił o 1480/ o w s tosunku . . , . .. . . . • • . . . . . ~ Del egatura Komisji Specjalne! w Łodzi ner 
do ·okresu sprlPd wo .i ny. J.o]cl· rilw· "].- .... l„kt· )W . A k_ria . rad10.oni z;'l<':i l . ffili'S ta 1 WO]eWO~Z - r głosmkow . w ci ągu jednego dn ia ob. S~1ade- posiedzeniu w dniu 26 sierpnia 194·1 r. rozpa-
ni<> n.-.~7e hP../in wvstar r 7„ ia_co za n p a 'rzo ne w · twa ło d. zk1ego. po.suw.a. się szybko. naprzod . eka J ózefa zeb. rała przesz.ło. 1QO .. zgłoszen. \. 1 ł B ł dn 1 dń i i h b t trzy a ca ły szereg spraw. W rez:1ltaclf. uka· 
iveq;r>l, to ie<ln"k maszvriy są Zil narHo ob ·"; ą- Tak ni•ns tn, 1nk 1 wies przy stępują z ca ~~ . a uty ~ą .~e ą z n a] ' l ~ 1eiszyc . ' ro ~ - ; 
żone i zaclv:iclzi obawa, b y nie u l Pqłv zen;;n zap~!rm do prac przy gotowawczych w .eJ mczy ch dz1elmc naszego miasta - m e posia- 1 ranych zostało grzywnami p1sniężnym i cały 
ciu. N1 ri\ziP howiem - zani m ni" n 'lcl P „1 11 akcii. daj ą żadnych kulturaln ych rozrywek, jak te- i szerng niżej podanych O!ilÓb: 
zamów' one ]UZ nowr maszyny ze s7,we~j' Okręgowy Społeczny Komite t Ra<liofoniza- atr, czy kin0. Na jbard'lie j przykrym okresem I 1) K'Ni otkQwska Fryda, k!erowr.iczk~ !rn· 
SzW·' ir 1 rii, Francj i i CzPch - nie posh rl 'l m·-, c ji Kra .i n wezwał Powia towe Kom ite ty Raói o- 1 dla mieszkań ców Bałut jest jesień i eima, \lriarni .,Honoratka" w Łodzi prz\r u l. Moniu
żarlnv,.. li rezrrw. A p rzrciC'ż hn tY, kopill nir.: fnnizac.i i Kraju do wzięcia jak najbar.~zie'. gdV: przeby_wa j<1c . w. dom:1, pozoa;,v~eni n_a 1~et i s zk! pobierała paskarskie ceny z::r ciastko 
7.akłor]v v.·l6kienniczc, muszą pracować i to czy nneg o ud7iału w tych pnicach. W akc.11 tej raclta - me maią zadnei łącznosc1 ze sw1a- 1 deserowe które sprzedawała po 55 zł Z'.:t sztu· 
prrwnw1·' wvd(ł.jnie . udzi ał bierze całe miP.j scowe społeczeństwo, I tern . . • ~cę.za co ukarana została grzywnq w wysnko 
Wł>.dzr nasze n ie wprowa dza takich ocrra- ni <> wyłącza j<ic ni'l wet młodzieży . I Polski r Radio postanowiło w niedługim cza 

1 ś c i 50 tys. zł. -: 
niczei1. jak to na pr7yk ład n i'sl<rn' lo w rokn Do zrozumit nia znaczenia radia może po- . ~ie rozpocząć budowę linii na Bałutach. Przy- I 2) Stańczyk Julian ł • , 0 . 
•ib_iegłvm w Londynie. kie dy w c ~ lvrn rn i·1 ~c: p I służvć wszy stkim następuJ acY _fakt. Do Dy - li kład wyżej wvmieninn y wini en zachęcić in- I cznte 1 p· ' t~ asck~'.~:~3a w pd~ 
~odziennie wyłączan o p rąd na S go<l7i n. Alf' rekc ji Okręgowei Polskiego Radia w Łodzi , nych do wsp6łpracy w akcji radiofonizacyj- I ł ' zam. pr~y u· 

10 
r ows. l.~J ' ., sprze Cl 

od dn; a 1-go IJ Tlr1 7.i r> rni k a 1947 r. do miHcu I zgłosiłv się dwie mieszkank i Bałnt. ob. Snia-1 nej z Polskim Radiem. a dwom obywatelkom ;a mqkę z nTedozwolonego ?rzemw!u w do-
1948 r. dopmzczri ln e będzie jedv rd p har.:lz0 deck a Józefa i ob. Sv~ nła Mela nia , które po- z Bałut - ułatwić pracę nad zbieraniem zgło- ! atku po cenach spekulacyinycl1, za co U· 

ognniczri-ie użvwanie qrze~ników . Pl!'ktrv-7- stanowiły przy czynić się do jak najszybszego J S7 f'ń. \ \ karany zost~! grzywną w wys . 50 tys zł . !ed· 
nvch - w olno b ę::lz1e bo wiem zu.zvć . do _1~ zradi ofnni?Ow ilnia swojei <lzi,r!riir'v. Praca :rh Niechaj społPt:"z eństwo łódzkie zda egza- . nym z odb10rców mąki od Stańczy :;::::i byl 

k\':'h .n" izbę .'!' mie~iącu . Przy tc 1 · w1e1k : o; r1 polega na zbieraniu zgłoszeń na założen~e min w dziele odbudowv rnlskiei radiofonii . Gw~rdecki Kazimierz wlaśc. piekarni w Opo-
zu zvc•a energn h ~dz1e. z~rh owa1na dntychrza - czme przy ul. Staromtejsk!ej ~ . który mimo 
sowa ta ryfa . Dla zuzycia wię 'szeqo o pląta i l; ilka kro tnych upomnień sprzedawał pieczy-

bedzie wvno·sić 15 zł za 1 kWh. Gdybv -:~nil Centrala Zb·tu Tlrz"mvsłn Sko"r1"01!"0 w łodzi" k' „ . 
ta' n.ie wpłvnęb 11amu j ą c o na niektórych kon· I > „ • -"' •-; • . ~vo z mq 1. o mzszei procentDwoścf ;:c cenach 

sume1.1tów i gdvhy s tale przek raczali wYna-1 01. Czackiego 16 tel. 280-1 O pekulacyinych, za co ukarany zo~ . ał grzyw 
rzone nnrmy - elektro wnie odłączą lokal:? te ną w wys. 25 ,tys. zł. 
od ~eri. OS k ' CO "! ' rl d · ł • • 3)Zawa dowsk! Franciszek, w!CTk ~klepu 

E1e '-trv7ne grzcinictwo cl op11szczalne h ę- I p zu U}e ~ rn WnlKOW ;,0 wy Zla ow: rzeźniczego w Konstantynowie, pqw, !:.ódź , 
clzle tvlko dh mJ •ek dzieci do la t dwóch w I księgowości finllflsowej i materiałowej. przy ul . Łaskiej 21. za pobteran :e n:idmier· 

fo d;zinach pran1 ją.cych . pracowników r!o działów handlowvch na nych cen ukarany został grzywnq w wys. 
Usta lona norma zimowego zu~vcia 1 0 k\Afh 15 tys. zł . 

"·" iz~ę równa„sie przeri ętn~mu miesię„rnernu' pasy, artykuły techniczne, obuwie; ekwi· 4) Szkudlarek Bronisław, wła,!;c. pfokarn: 
7 11życ111 enerqn Plektrycz ne1 w całym kra1u punek " l t)f'"f'O "VY <T"fanter1'e f·utra i na , , · . '.· ., , 
w r. 1946 i jest dwa i pół ra7'.y większo od I "' .. • "' , "" ' . ' ~! Kaz ~rn1 erz: . . gm. Rha b1ce, pow O ·'.l ~ ze: p i · 
od p rzeciętnego zuży cia krajow ego w oKre- • dział gospodarczy. erame na mternyc cen za chl'3o ukaron1' 
siP przedwojennym. Zgłaszać ~i ę <'ki Wvnw:ilu PC'rsonalnego został grzywną w wys. 15 tys. zl. 

D qra niczenie konsn mprii dotkn ie ~tos1p1;;0-. W gnrl7.in;ich 8 - 16. 5) Skupczyński Stanisław . wlt:1k sklepu spa 
wo nieh·zną grupe k0ns11rnrn tów, bo oknie I ------ · żywczego w Pabian!c~ch przy ul 'Vcrrs>.O' V· 
u_,111_1111-1111-1111-lll!-llll-llll-1tll-ll!l-1 11-1111-m1-1111-•1-1111-1111~m1-1111..-1111-1111-1111-1111-.11 1 skfej112 za pobieranie nadmie :ny c !'I cgn zp 

f 
LEWA-GÓRNA '! ne": O godzinie 14-ej „Es\'l". o gQd:i:i11h 16el masło ukarany został grzywną w wys lC 

• • O g o d?:inie 14-cj f: „Eitin gon" -- C ;in!r.<:1la f: „Gu:man". :iimiana d ;d,:,nna. O g. •dzil'liP. 1 'ys . z!bty ch . :i ~~WU,~ 
1 

O g od•i" le 19-•I Co•b•lna '"''"'" VHo. M0. , 15-ej f · „w. K!l rger". o gcvi:>.. 17.nj !coło p ie· I Kmek Leon, wla śc . sklepu s p~żyv•cz<Sgo 
~ , O g od z. 16ej PZPW Nr 3 - dzf~nra :r.r- iana 

1 
k a;zy, o godzinie Bej rano Komp. !h:ch'l. U· i w Tomaszow' e Mazowi s c1dm p n:7 u ! Zgo:z'l· 

~~~~f7'Vi-. ~ 

1

. O godz. 18-ej Se!tcja Kolporłe!ó•„- wędlini<:1r:iie liczne~ „ 11ck le j 8 za pobieran!e nadmtern·rcn cen za 

ŚRĆDMIFŚCIE złoty ch . Tl ----~ :-' I O godz. 13.30 I: „Warta" - zmiano dr<1ga. ' ocet ukarany został grzywną w wys JO !ys 

5§!,,,,il'/P i.;====~ PR.A.WA-GÓRNA O godzinie 14-eJ Ośrodek Koni . Nr 1 nd· 7) Jankowska Stanisława . w~ J k . skknu 
O godz.lnie J3--=i PZPB Mr 6 .,S" kolo Vt. O dzicrł .,B" O godz. 13,30 Ośrodek Ron !. Nr 4 spoiywczego w Pabianicach p rzy .11. żwi;k: 

DZJELMlCA SRODMJEScrn-LEWE 

Dziil o godzine 16P.j w lolwi •.\ wio.snym 

przy ul. Południowej 11 odbędzie się ;i:ebro· , 

nk refe rentek. . ! 
Obecność referente k z !hm dzi e lni - ś ; ód· 

mieście-Lewa obowiązkowa. 

POSIEDZENIE EGZEKUTYWY KOM. STARO-
MJ l". JSKIEJ 

D;iH: u godzinie 8.30 ra no odbc d<:ie ~ię po

sie d zenie kom. dzielnlcy StaromiG j•;ltiej O· 

becność wszystk ich członków obowiązkow.'.l. j 

UW,'\GA PEPEROWCY l{Oł..A 'J'FHP~10WEGO ' 
ś:RODMlEśCIE 

Dziś 6 g odzinie li·ej w lokalu własnym 

przy iil. Piotrkowskiej 63 odbędzie się zebra
n ie terenowego kola Ś ródmieście. Sprawy 
barcl:::o w a zne. Obecność wszys•kic h c2lon· 
kó·,v obowiązkowa. 

ODFRA.W .A REFERENTEK ŚRÓDMTE3C!A 

Wpiątek 29 s ierpnia o godzinie 17-ej w 
'wietlicy · d zielnicy p rzy ul. Piot11"1w :,;ltiej G3 
ntU> l' c! ~if' się odprawa referentelt Wy dzt<:J lu 
Kobie cego $rodmieścia. O!:>P ,., n"''i "' "bowi<,
zkowu. 

goddnie 15.30 I: „Slrzclczyk", !>;:i/l:;tw. 2'<:1kl. oddzicrl „C", o godzinie 16-ej CZPWl - Dyr. i W igury 12 za sprzedaż masła P'' cenach 
Tel-Radio, Dyr. Koni. O godzinie 16-ej Państw Art. i Tk anin Technic:iinych, c T Hm!ownia 1 spełulacyjnych ukarana zosala grzywnq w 
Fabr. Taśm, PZPW Nr 5 Nr 1, C T Biuro Elrnportowe. Ceni" Zjedn. I wysokości 10 tys. zł. 

GÓRNA 
O godzin1e 15.15 dniówka:ze 

O g<•dzinie 13-ej PZL. O godz 
walski" 

Spó:. Przemysł. Centr. Szlmła "tw Zaw„ Cenlr I 8) Kaspernwicz Zol!a, wlaśc. skl epu ·s;.t::>· 
Sz..'łola PPR, ZMZOO, 0 g odz. 15.30 7.akl. U· 

1 
żywczego w Pabianicach przy ul. Worsz::.v> 

?Z~B Jllr 17. bezp. Spot o godzinie 15-ej Urzi:td rn::zi •>wy I sklej 41. za pobierani e cen speku1acyjnyc'h 
lf>ej f: „Ko·, Nr 1. B.'J:I:k Rolny. o godzinie p ~,r; Wydział 1 za masło i wędliny ukarana zos <c;la 9'ZY'.\Cnq 

w \VYS 10 tys. zl -

LEW .A-śJtóDMIEJSK.A 
O godzinie 14-ej I: ,.Ei~ingon' - kn?o J, 

I: „Kepsz" - koło tł , o g. 16.30 f: „'\'v'u!ke' 
o godz. lG·ej „Ferrum", o g. 1~ .30 I. ,Klein· 
mem irolo m. 

Kwateru::kov.ry ZM. o godz. 16-.;j li·-"' hu· 9) Piotra.wski Wiesłcw, wl<:1$c. sklepu 
dowlana Osiakowski i Kobylińs~i soożywczego w Pabiantcach :-;•z•r ul. O;,t::i-

t~ie j 1 za pobieranie nadmier'1ych ·cen :;-a 
wędliny ukarany został grzywnq w •vysoko-

0 goqzinie 16-ej „Tamarn". Fci:ln·1!<0 Nr 14 ścl 10 ~ys. zlotyc.h. 

ST l-!.ROMtEJSif A 

f: „Lorentz", „Arkadia", PZPB Hr 2 - 1m<!h:lin 10) Gralka Piotr. właśc. skle j' u spożyw .,__ 

• 
PRAvl.A • śRćDMmJSKA , B.l\ł.UTY 

czego w Pabianicach przy ul. ł.nkowej -.$9 
za pobieranie cen sp ekulacy j nyc~1 za idei· 
basę ukarany '!:Ostał grzywnq w wys ·ikosci 
15 tys . "złotych. 

O godzinie 18-ej terenowe koło Nr ·t o ' O godzinie 16-el firma „Goldm.11n, o godz 
g odz. 16-ej Karolewska ManufakturC?, I: Wa'] 1 19-ej „Naprzód" 

Pn'[~~J 
Jui~ 

W dn iu dzisl.!'jSZ}'l"l •1d!Jq:iq :nę 
k61 w ncr~!cpując:ych 2abrvltcK !t 
cjar.h: 

BUDA PAB!ANICl{A 

':::~~~ Wi e H i ~ i ~ t J 
1=== <łaloniki uciekają! Pójde po niel T:uż mam! A teraz ua dółl 

n aodll!.i„l• ' 6-i;i j „Ruch" I; Horo" 

• 





Str. 8 GLOS 

Ze PRZYGODY 
p ięciu ~yp l<ów z 8an.aluki RTS Widze.w o krok od... Ligi 

N:fpoważn ieiszymi przeciwn ~ kam' będz ie Ruch i Legia 

qG. Pik za!J'omniał o swej skrzyni, 
Która gdzieś poci łóżko wtrynił, 
Uczył t~·!ko ,, „: i aż od nowa 
.• Twarde", które \vyszabrował. 

_Rozgr.ywk.i o ~ wans ?o „Kl~sy . Pa1istwo-1 T~rno~ia . i Lechia nie pow inny być przeciw
wei dobiega J ą konca. Ubiegła niedziela przy- m kam1 m e do pokonania. 
n i nsła n am już rozwi ąza n i e zagadki, któ re dru 
żyny z dru giego fron tu wa lk (grupy mis trzów 
k l. A PZPN-u) wejdą do puli fin ałowej . 

Z g rupy I zaszczy tu tego dostąp i Tarn o ~·i a , 
z grupy U - Ruch , z gn1py III - Lechii3, z 
grupy IV - RTS W idzew i z grupy V - Le-
~~ I 

ROBOTNICZA ŁÓDŻ PATRZY 
NA „WIDZEW'. 

5 MECZY I 4 ZWYCIĘSTW A 

W do tychczasow ych rozgrywkach RTS W i
dzew od nos it same zwvcięstwa w swej q ru
pie. CKS z C7ęslochowy poko n ał 5:1 i 4:0, 
RKS (Radom) 4:0, 0 :0, Sygnał z Lublina 2:1. 
Ogólny bilans widzewiaków przedstawi a s i ę 
następująco : stosunek punktów 9:1, stosuTJ.ek 
bramek 15 :2. 

W idzew, to Łó dź . RTS „Widzew", to przv-
szłość p i łkars twa łódzkiego , nic też dziwneg0, -f PRZED WIDZEWEM OTW IERA 
że zakvnlifikowanie s i ę robotniczej drut v!ly N A SW IAT 
do finałn ca la Łódż robotnicza przyjęła z WJ"!! 

ką rn do ści ą . J eże li sz częśrie w idzewiakn m 
dopisze. kto wie, czy Łó dż , pomimo załamil 
n ia s i ę kole ja rzy n ie b ędzie jeszqe reprezc n
towam1 w lidze przez -dwie drużvnv ŁKS i 
RTS W idzew. Najpowążni ej szymi przPd w:n i
kami ło dzian w ro zg ryw kach finałowych b ędą 

RTS W idzew jest jed nym z 

i n iewątoliwie: Ruch z Wi elkich H a jduk , kil
: kakro tny mistrz Polski i Legia warszawska. 
I 

klubów robo tniczych w Łodzi. Przechodzi ł on 
różne ko leje, był jak to mówią i „po<l wozem 
i na wozie". Obecn ie przed widzewiakami o
twiera j ą s i ę drzw i na wszystkie boiska pol
s!de. Przy puszczamy , że dadzą on i obecn ie z 
sieb ie wszvstk0, aby te drzwi n ie zatrzasnę
ły s i ę prze d n imi. .. 

---------- • 
lfł'1!' w1IPi o ąodź. "D9 UJ H'i~ie 
- ---- ·~"-~ ... ~.._.,.. ... „._.. „ „„-

10twarcie sezonu pięściarskieto 
Łódzkiego Okręgowego Zwiqzku Bokserskiego 

Dzisiaj o godz. 19-ej w hali W imy odhę
drie s i ę ofi cjalne otwarcie sezonu pięśc i ar

skiego ŁQZB. Walczyć mają następujące pa
ry: 

- WAGA MUSZA 
Kamili ski (ŁKS) .- Brzóska (Conco ru . 
Stasiilk (ŁKS) - Kargier (Zjednoczone). 

WAGA KOGUCIA 
Czarnecki (Zryw) - Czarnecki (ZJ edn.). 

W AGA PTÓRKOW A 
Marcinkowski (ŁKS) - Grymin (Tęcza) . 
Bagrowski - Guzewski 

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

W AGA Pó:t.SREDNIA 
Olejnik (ŁKS) - Trzęsowski (Tęcza). 

WAGA SREDNIA 
Rychtelski (ŁKS) - Markiewicz (Tęcza). 

WAGA PÓŁCIĘŻKA 
U_rzędowicz (Wima) - Skrobiranda (Tę~za). 

WAGA CIĘŻKA 
Niewadz i ł (ł.KS) - Jaskóła (Tęcza). 

' (EKS) - S tec (Concordia). 

P
. . . • 
~ęsc1arze LKS-u 

walczą z „Baildonem" U góry bramkarz Uptas, po lewej stronie 
obro1ica Wiernik, po prawej obrońca Słaby, 

' -1~ 7. W ktńry~ Jliatek (D aimy na to) 

Pięściarze ŁKS-u, którzy rozpoczęli sez'.ln Popiel. W aga piórkowa Drozd - Marcinkow- w środku Lubnan trener, niżej po lewej pr. 
w pomedziałek meczem towarzy sk im ze Zje-, ski. Waga lekka Pierczewicz - Woloszewicz pomocnik Nowak, po prawej lewy pomocn~k 
dnoc~onymi .z Bydgoszczy: w niedzielę zmie- lub K!erus. Waga półśredni a Pawliczek _ Cy Woc'.rna, w śro~ku środ_ek ataku Cichoc~i, ~d 
rzą s.ę z Ba1ldor.ie~ . (~ląsk). . gan. Waga średn i a Badura _ Ry ch.tel- lewe i. pr. lączmk . Fornalczy~, po przeciwne] 

Siązacy przy1ezdza1ą do Łodzi w n3.JS1l- k . W . 1 . żl;:-. F . 1 J . k. W strome lewy łączmk Gby\ (niestety, ty\ko ka· 

Zobaczyli piękny atol me1szym składz ie. s . L aga po ci ę a . igie - . ~m~ 1· :iga wałek brody), u dołu dru:lvna Widzewa. pod· 
Walczyć będą następujące pary: c1 ęzka Drapała - Żylis lub .Kosmsk1. czas treningu na własnym boisku. 

Czyli wyspr. k<lnlową. 
To dla wszrst!d ch była nr)wość. 

~. J\'ad t ~ wy~1J> ą, z chmury chyba, 
Nakształt olhrzym ~ ę<r<o ~rzyba, 
Slup unosił ·sic ku górze. 

W aga musza Jauernik - Kamiński lub Ró- Przedsprzedaż b ile tów w sekretariacie klu I Po lewej stronie tytułu lewy skrzydłowy 
ż vcki. Waga kogucia Chmiel - Stasiak lub bu ul. Piotrkowska 67. Marciniak, po prawej pr. skrzydłowy Sadowski. 
1"11111111'11.:11·11:1:11..1nn .• rn •1·11rn1:1::1.1111r1•111n11·11111i1.1•11:1.1m111111111·111111111 11.•1m.1•1,1.1,11,m 1111111.11r1111•1"1'11"l"l"l"l'il 'l •r 1•111 l"l' I "111111 111111.11111111111.ld 111 11>11 .1· 1·11111„i,,i„111 r..111„1.1111·1.11.1M„rmrn m:• 

Prz·'7l' d niedzielnąnt n1ec7e11t1 UJ Pradze 
··-----------------
~ebranie Rad Za ~·b dowvcb ! Na 

Porl:i,i~ s•i ę clo wbdom<l·śc i , że zeb-ra· 
rie F.a·f zr· . dowyl:h, H{.re ;,· j · t ,, odby~ 
12 W d;ij11 :J0,VJJJ. 1!) 17 r. O !lT •. 12-tej, 

osiem spotkań z Czechami przegraliśmy .„ · siede·m 
NaJw~ęce ". meczy rozegral śmy z Jugosław·ą, Wągrami i Szwec~ą 

1st:ilo orlw·fllanc. a nrlb·f•d z,j.e s i<> w dniu W ni edzielę piłkarze polscy rozegrają swe spotk~ń rozegrali Pol.acy z Węgramr i Szwe- l c_ją . Z Bułg~~ią zremisowaliśmy ~:3 , z Braz) . 
..! wrześn ia _17 r. 

0 
·~ndz. 1?.-tci w" Central- . ·i.zecie po wo jnie mi ędzy_pa 11.stwo:w~ spo tka- C]ą. Bilans z Węgrami mamy ujemny. Na dzie hą przegra!Jsmy 5 :6, a z FrancJą przegrab 

·•ym Rol)(J,fn iczy D<l·n u K {i . me - tym razem przec1wm kam1 ich będą sięć spotkań wygraliśmy tylko 3, a sierfom śmy 0:4. 
· • ' lll •u U . Lil Y• Czesi. Mecz, jak już donosili ~my, o dbędzie przegraliśmy. Ze Szwecj ą natomiast pięć razy Ogółem na 97 rozegranych s.potkań ·-KY· 

SC:'krefa rz : Przewocln icrn cy: s i ę w Pradze na boisku Sparty. wygraliśmy , jedno spotkanie zremisowaliśmy graliśmy 34, zremisowaliśmy 
\ . I\rzyli.a'Sik ' M. Przybuł Z Czechami . !!raliśmy już. osierp razy L.. i cztery przegraliśmy. śmy 44. 

1 " 7 razy przegral!smy. Tylko Jedno spo tkame Z Rumunią graliśmy 9 razy. Jedno spotka-
---- zako 11czyło s i ę wynikiem remisowym. Bilansu nie wygraliśmy, cztery zremi sowaliśmy i Z ostalnieJ chwili 

IJ ROW0 c:YA łfł ~ 1~ M wi ęc tych spotkań nie możemy uważać za do- cztery przegral i śmy. -
da tn i i co gorsze. nie możemv mii>r; n;;. dz1ei. z Ło twą na osiem spotkań - pięć wygrali- Skład na Czecl1osłowac1·ę 

UW AGA MATURZYSCl abyśmy go poprawili w niedziele:.. Cho r:1aż... śmy, dwa zrem isowali śmy i jedno przegrali-
, . Uwaga . . Wszyscy ZWM-owcy maturzyści, pi łka ie.st_ okrągła. . ,, l śmy, z Austrią trzy wygraliśmy, dwa prze- u s ~ a 1 o n V 
:Ct?rzy zareiestrowali. si ę w zarządzie Miej- W yn1k1 do.tychczasowy~h . sp otk:ci ~ r.olsi<a - grali śmy, z NiE!mcami jedno zremisowaliśmy 
>kim Związku Walki Młodych winni sta ' · ić I Crechosłowac3a przedstawiają :•'tt n.:i ~aępuJą- i cztery p rzegraliśmy, z Belgi ą jedno wygra-

Wczoraj w Krakowie odbył się ostami 
mecz sparringowy przed spo tkan iem z cfi. 
chosłowacją pomiędzy teamami A i B. Zwy· 
cięs lwo 7:1 odniósł team A. Bramkami podm 
lili s i ę Spodzieja, Cieślik i Gracz. Dla tedmu 
B bramkę zdobył Anioła. 

>ię dziś ewentualnie jutro w godz. od 8-ej do I co: liśmy, jedno zrem i sowaliśmy i dwa przegra-
)lo30 w Zarządzi e Miej sk im ZWM Wydział I 1925 rok - 1:2. l i śmy. z Finlandią dwa wygraliśmy, jedno zre-

>:> ropagandy , Plac Zwycięstwa 13, pokój 3. 192~ rok - 1:2. misowJ l iśmy l jedno przegraliśmy, z Damą 
··· ., .. ,.„„„„.„ .... . „„„.„„„„,„„,„.„„„.„„„.„.„„ ... „ .. „„.„„„ I 

1
19
9

2
2
7
8 

rrookk --
0
2:.3

1
.. iedn0 wygrali śmy, jedno zremisowa li śrnv i 

jedno przegraliśmy, z Estonią dwa wygrali-
. 1929 rok - 2:2. <m~r i iedno zremi sowaliśmy , z Norwegi ą ied-

1930 rok - 1:2. no »<ygraliśmy, jedno zremi sowaliśmy i dwa 
1931 rok - 0:4. przegraliśmy, 7 Turcją wygraliśmy wszystkie 
1932 rok - 1 :2. trzy spotkania, z Irland i ą graliśmy dwuk~ot-
Ogóln'y stosunek bramek wyraża ,· ,; cyfrą nie i zwycięstwt1mi zgodnie podzie lil iśmy się. 

8: 18. I Po dwa mecze rozegraliśmy z USA i Szwaj ca-
Kon takty p iłka rstwa polski ego z zagranicą rią. Z Ameryką przegraliśmy dwukrotn ie, a 

nie ogran i. czały się tylko do Czechosłowa cji. I ze Szwajcarią dwukrotnie wywalczyli śmy re
Wyraża j ą się cvfrą dość imponującą . Polska mis. 
,.rozegrała j uż 97 spotka ń międzypaństwowych. Duży sukces os i ągn ęli nasi p iłkarze zwy
'\lajwi ęl> 5zą ;iość meczy Polska rozegrała z 

1 
ciężając w jednym spotkaniu ama to rską re

. Jugosła w i ą 11, z klórych p ięć wygrała, p j ęć prezen tację Anglii 5:4. Po jednym meczu ro
przegrała, a jeden zremi sowała . Po dziesi ęć zegra li śmy równ i eż z Bułgarią, Brazyli ą i Fran 

PRZETARG 

12,06 Wiild. po łu dr:. 12,10 .1\lelodie ludn
ve„. 12,25 Aud dla wsi-, 12.35 Utwory sk;zyp

:owe. 13.00 (Ł) „z mik rofonem po kraju " Po · 
gadanka p. t „Vlf kminie niemowląt•• 13,10 
'vfuzyka obiadowa, 1 4,00(Ł) Kronika i komunl
ka tv, 14,05 (Ł) Pogada n ka p. t . „Ochroną pra
cy kob iet i dzieci·' 14,15 (Ł) Uwertury ope
rowe z płyt , 14,30 Prze rwa, 15,00 Muz tanecz 
na, 15,20 Pieśni kompozytorów francuskich , 
15.40 „Zapomni ane utwory Fryderyka Chopi
na„. 16,00 Dzlen nik, 16,20 „Zagadki mnzycz. 
ne", 16,40 „z naszej radiofo nii„, 16,50 Pog . · Spółdzielnia Wydawniczgł „Książka" centrala w Warszi/-wie , ogłasza sprzedaż sa-
gospod. 17,00 „Muzyka dla wszy stkich„, 18,00 mocłi odów osobowych w terminie od dnia 25 sierpnia br. do dnla 4 września br. 
(Ł) AriP i duetv operowe z płyt, 18,20 (Ł) Samochody można oglądać w garażach Sp. Wyd. „Książka„ ul. Skierniewicka 19, 
Pogadanka Ł.R R. 18,30 M uzyka popularna z w godz. od 15 do 19. 
płyt. 19,00 A ud. T UR-u 19,10 Aud. dla woj- Oferty ze wskazaną sumą wpłaty n a l eży składać w zapi eczętowanych kopextach w 
ska 1940 Mossorqski .,P i eśni i •ańce Wvdz . Gosp Spóldz. Wyd. „ Książka„ Warszawa, ul. Smolna 13, p . 22 - do dnią 6 wrze 
;m;crci· 20,00 „Z szerokieqo świa ta ' - fe!. śnl R br. 
20,15 Reportaż, 20,25 Aud . popula rna, 21.00

1

. , Komisy jne ot warcie ofert nastąpi w dniu 8 września godz 12. 
Dziennik, 2,l..30 Muzyka. 21,45 Sluchnwis kn. . S półdz W yd. „Ksi ążka„ 7ast rzega sobie prawo dowolnego w ybo ru oferenta nieza-
22,10 Wiud spnrt. 22, 15 K•rnccrt, ~3.00 Ostatn ii l eżn ie ;:id Qferowan ej sum v i prawo uznania, że przetarg nie dal wyniku bez podania 
wiad. dzien:-i ika r,-:;diowegQ, 23 ,20 Proqr lok. I 1. powodów i pon oszenia jakichkol w iek odszkodowa11. 

ua iutro. _ ---·----------------------

Po meczu płk. Reyman ustalił ostateczny 
skład reprezentacji Polski, który przedsta-..v;a 
się następująco: 

Bramka Janik, obrona S7.czepa ri.'lk, Flanele, 
pomoc Pi ec, Parpan, Gajdzi k, ata k Hogendorf, 
Gracz, Spodzieja, Cieślik i Barański. 
I 

-„ Victoria" - Zryw 
na r ngu 

W sobotę dnia 30 bm. w sali przy · uliq 
Kiluisk.iego 2, odb~dz ie się ciekawy mecz bo\ 
serski pom iędzy wvb i j a jącą si ę sekcją pię

ściarską KS Victorii a Zrywem. 
Poc~ątek meczu o godz. 19-ej. 

" 
Kołka u w szpitalu 

Pięścia rski mistrz Polski w wadze średnie. • 
A ntoni Kolczy11ski przebyw a obecnie w szpi· 
ta lu skierowa ny na skutek ciężki ch i boles• 
nych a taków ka micy nerko wej. Pobyt Kol· 
czyńskiego w szpita lu potrwa cona jmniej 
tygodnie. KolczyJi.ski - według jego wlu• 
nycl1' s łów, - o t rzyma ł j uż zwolnienie z „Gre
chow a„ . Da lsze zt1mit1rv mistrza Polski nie '1 . 
jeszcze zna ne. 
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