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Anglosasi podnoszq samowolnie produkcję pr•e· 
myslu niemieckiego do wysokości przedwojennej 
a w niektórych działach znacznie jq pod,wyiszaia; 
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niż przed · wojną. Cały przemysł cementowy 
zostanie · przeznac,:zony na pokrycie _1apotrzi:i· 
bówania ' wewnętrznego. 

BJ Elektrqwnie nie pójdą na rzecz odszkodo 
wań z wyjątkiem wyznaczonych już do demQn 
tażu. Komunikat zapowiadil rekonstrukcję i 
rozbudowę istniejących stacji elektrycznych. 

BERLIN (obsł. wt) - W pjąt~k po połradnJiu ogfoSiloiny z-0tsfał w Be\flinie j pasażerskich i 33 tys. wagonów towarowych, 9) Produkcja miedzi ustalona nEI. podstawie 
brytyjs.liw • a-merykafi.s.ld plain P'f·t'ldukc.ii przeimySłOiW();i w bnrty js1kiej i a:meiry- zo~tała. pod~1iesiona do 15~ tys. wagonów pa- planu pierwotnego dla całych Niemiec w wy-
k~n1skie.i stre&ie okup2icji Niemiec, prze '.Yi-OuJ,ący P<Jid~'!'ie~euie tej IJ.rotiukcji do sazersk1ch i 61.500 waqnnow towarowych. sokości 140 tys. ton rocznie zostanie podnie-
p.ozfomu równego mrniej wit<;cej sita no w i z ro:ku 1936, 6) ProdukCJa przedsiębiorstw przemysłu siona do 215 tys. ton dla stref anglosaskich. 

\ · elektrycznego z wyjątkiem z~kładów, zbudowa I 10) komumkat podkreśla. iż fabryki alumł· 
i:ia n prz·ewid•td.e zv, ieksz.enie PTO•d.u- ! na eksport w wysokości 150 proc. eksportu ny~h ~odczas wo1ny, zo.stame utrzymana_. na I nium, berylu i wanadium, których produkcjił 

kcii st::r]•I dio 10.7{)0 tH;. ton roczn;e. i p:rzetlwo}ennego. p~J,rycie z~otrzebowan_1a stref anglosa_sk1<;h· 1 wedle planu pierwotnego była zabroniona 
Przed ci wo ma Jaty. na konfer-:ncii Po..:z I 4J Produkcja obrabtarek, których wartość, N? podstawie P~~rze~mego rl~nu pr~wl~~ .~e~ nie. bę~ą przeznaczone na poczet odszkodo-

d .i;;j • ., • · dn·1 •· ,, l' · . 0. I , według planu z marca 1946 roku, ustalona zo 
1 

dna czwarta częsc pr„ctls1ęborstw t~J gd._z! wan az do odwołania. 
am~ UvJ POZlOill prn c' <:CJ1 s,a J uz,,,.ó( - t t ł ~4 ·1· '. RM , i d I pr„emvsłu w strefach połączonych miała byc I . n"on .g t ,... ~OO t., t dl· , , ,1 s a a na sumę r m1101ww. , zostaµ e· po - - , · . _ _ __ 
1. Y. zo, ta na '·'.' c :YR: on ,~ carJ1°. I niesiona do sumy 170 milionów RM, przy! przeznaczona na odszkodowama. j s h h • ł I 

~:e~uec, 7. tym, :e_ chwrJowo . nie por L"e- l czym okoia 35 proc. protlnk~ji pójdzie !!il od- I 7) Zdolność produkcyjna przemysłu chemicz, c u mac er owa- ma o • 
k"°"}Y on 5.flflfl t.1'S ton r?.::z!He. . I szkodowahie. . -- -_ I nego zostanie utrzymana na poziomic z roku I . . 

~'I'~-- w~t.ęrne, ,do kon:wrnkat.11 voyano }'abryki trak.torów !ol1:1ych i drogowych.! 1~36 czyli o 42•proc. wyższym niż na podsta- LONDYN PAP).- .Jak ?onos1 z BerI1-
pr,,_y1,;,c,:'dlY- klon~ Skłonily Stany Z'iedno I ktorych zdolnośc proclukcYJną oszacff1-11ano na I w1e planu z roku 1946. 11,a agencja Reutera ofic.Jalny rz·ecznik 
czone : \Vie.\ke1 ... Bn~tan~ -', do zm!a•ny u.sia 16,500 :;7tuk. ror.znie jest 'Ilicwr:arczaJąca na Zdolność prod~kc_yjn. a fabryk wytw~r~aj.ą- I Schumachera oznajmił, ze podniesienie 
lonC-!!:'> w Poczda,mic plłill'tl noz1omu i.Jro pokrycie po,rze~ obu strel. oohczonych na cych farby. wymesre 4 tys. ton tJ. mme1w1ę- ; .•. · • • • 
du.k.·cJi ]ll"Z'''ll:V'Slmvej . w .\]:('lll.~zec.11. Przy 19.500 sztuk; rownież. nie bed:> nn~ przez:ia-1 cej tyle .• C? pr~~d WOJU<ł. • ~ • ' ~oztomu produkq1, pr~e~1~z1an: w stre 
czni~; 1„ sn nosteJHtiace: czcn" na odszk~do-,.ranrn. • „ . P_rodut>.cJ_a roznycb zw~ązkow org •. mczn;ch fte anglo-ameryka11sk1c_1 .1cst mcwystar· 

\V O•btlC'l~ ·..:h W<lTlllibd.l Ni(;mc:v . ; , s 5) \V przemysle tr~nspor.towxm zdo1nosc pro 11 nieorgamczny~h zostanie utrzymana ,n~. po- c ajace jakkotwlek Niemcy /rzyjmują 
w !'\t" i" cl !·o ~ · • ł ·„ Il c ::i du1«;y ina ustalona w pli!.nic mcrwolnym dla ziomie przcdwo1e1my~. Po1.lom produ,,CJ1 In- • Z . • • 

- ' 111 • 0 ' na i.; ~mezbęan.e·g{). wkla- obu stref połaczonych na 40 tys wagonów nych z{viązków chemicznych będzie wyższy Je z zadowolement. • 
d11 do odhudo1wy g"-01smD1rla·rc.z1e.i Euro•py · „.-... · .. --·. · - · 
~1~~11~~;;1~r~o~~~l~ld1~~~~~1o~~;~ic;r:::1.i~;!~~-r U , n1·en1· la' . Ramad1·era Pr.ze 1;1:rsło we.i do·tycz>' nrzcm:v-sl 11 meta- · 
lowe~·0. mas7,rno\\·cr;o i c.hcmkznego,- z 

~~ZUT1~a.~~-·~a~~o„,-~x~. pg~i~~;~~ n~(J~~~~ I . ~ : . . . 
sób stworzyć -.saitno\l:ystar-:wlnego" ży K.omłte.t naczeiny francuskiej parli i SOCJaHstycznej żąda 
i;:ia R;ns1or-d.1rcz0go w s1Jrefach zac~h0Jnicl'1 j ł Lr SFIO 
bez Mdnic·'>irr;a pozi pnrn nrod11kc;i·i··]')r7,c \4!11fpe ~ifin·ia ·Uf;:.hWa nOngreSU , . . , 
mysł;i, Pi:z-eznaczone·lr<> na re11rnr~cJe. '.'.- - p'ARYŻ . :--,w.ić. o-r.emiero"\vi R'amai.Jjęrowi uchwały, . kt.·ó~y ~:Oistał · 11mzyJęty .· ·p.rzez-lmn.gr. es ·so-
1rewkio,.vonym planie pDziom ten zost:•l -• ..,„ 

, • • · - ~""\. ,/"" . (C) /!> P .. ne- nowo1c•lJra11eigo k-01mitetu naczehi,r;go p·ar~ CJ<t'lfo'LYcz;ny. . • . . _ • r>ovn't~SiOTJY r1111ł:.0J \Vię.:e.i do stanu z ro .,,. '\, .,,,,. 1' . -::: r ,.„ ' ·t. I ·~-1 ł . ' . Pro.gram ten ząda m. 111. powSz-;;.chm~J 
kiu 10i1{\ - ::>,7 .. co s·tanowi ·40 - 45 prnc, (' _ r;..:-~rv {ogacJa 'i' 'I i!>I, n ory c~J~ ""'·owa P'G rą7. Pi~rn ~zy rekwizycj.j zb0:ża, zm>Q-1~d1p~izo;waulia sku 
P!l'-nd11k<.::il \; r;1t,;11wc :i tyci:! gało~zi przemy- rN'l .. · .. 1,,..,. ''}.~·V ,, - , ' . . .z se <re w n1o•cy ze s-rody na czwairteik. PU mieŚa w r.r!kach S(l)e.dat-.1ej o1rg~nizacji 
slu. '#!;.'.''A' ,,.,;_J tarzem ge- Jak wio.demo:, Ram&idier zaip.ms,z-0i11y 1 itd. · · ' 

vv dals~vi" c1" 1 · • · " ·„ " ·--.,. neralll'rim - t ,.-·~·„' • 1• "'rz 1.,„ ..... . · c I d' k · L, '· C!gLt pan przewiauJe: • f;;..,.,. . . M„. li· Jt2.. o _f!'\.liSh„n:re.me n e .... Yu., 1 .1 .... 1~1e w a Pon a- fo omrte·t raz Jeszcze przypn. 
l) zdolność produkcyjna przemysłu stalowe -- ,Gm ' 0 e- Ie. Centralnym punktem po\Vz.i.etyc·h mina nre111ie1mwi -0 ucihwaJ.e kongrc·su W 

~Jo zatwierdzona w Poczdamie w .wysokości km na \:Ze " 
5.800 tys toi; nie wystarczająca na iaspoko- le v·dała s·ie vrzez komitet St'IO uchwal }e·s·t żądanie, :i'.Praw~e statutu al:gierskie~o, -0d któr~j, 
jeni?. pa.trzeb życia gospodarczego Niemiec, w '.ctniu 29 ażeby rząd prze1).f(JIWa~ził w p.a•rilllmen- Ja,k. w1a1<l'omo. :vro1ekt rz<lao;''Y zupełriie 
zos!ala rn:hwa!nna na 10,700 tys. ton stali w Ramadier bm. ćllO si de jeszc7e p.rzei:1 r-01z.poo~Zęciem ieirii pair odbiegał. Kom!te.t domaga się od depu· 
sztabach, jednocześnie w Nimn<::zcch zostanie 1 - dziby . pre~ lamenfarnycb uch. wały odpowiad. ai·ą,ce to1wainych S<01c;iallst:vcz.nych p-rzeforS()•'':~-
ul:rzymana taka Hośł zi!.ld11dów. klórahv hvla ! . l'tiinisfr6-w, a.by I>r~edsta-1 dQlrnźnemru piog'.!'ant-OiWi gOElJ.H:!ldairczemu, nia p-0Prawe1k SFIO w drugim czytamu • . ;yj~t:~~- spro<to.,< JlilW?.l:nu poziomowi p1•;d1;k-1 ~ydrnm . f:}U~---: "' w • w kot. le;' hi1ułus~f m wre 

2) \Al przemyśle budowy ciężki.cli \;1ctszyn o eł e g ac I a francuska w Il a r sza w i e zd_n~no~ć prod11kcy .tna ustalona został<1 na 500 l . 1 11 . LONDYN (PAP) - Agencja Reutera 
:~~~~o~rz~~~~~·r;t~~e~t:i1i;1';~ ~~~~~ 80 P~1~~·0~~ 1 

U • • · . • 1 
· sygnalizuje pcnowne pogorszenie się sy-

ok.ołn 1 .~ _proc. protjuk~ji tego przemysłu bę- . na z1ezdz,e uczestmkO\V walki zbrosnei z łł~emcami tuacji w z'achodnim Pendżabie. Ilość 
dzie mozna urzeznaC'zvc na odszkodowania " . Jl I ofiar wzrosła. 
wobec.fin r.1oc pr'l'.ewidzim1vch w planie wm· 1 WARSZAVl/A PAP. - O godzinie17.10j biet oraz płk. Ouzonlia•s i Pierre Villo·n. Coraz częściej zdarzają się napa<lv na 
demsk~P1 . , . , • . . dnia 29 · sierpnia przy1był na lotniskD Wraz z nimi, przyledala delc1gac,ia Po- pociągi. Podczas tych napadów giną 
no~~ przedmyk-sle_ butto~:r1· le_k.ki.<:<it~aszyn zd.ol- war,,;zawskje sa.nl'Olot z Paryża, wioza- laków, walczą.cy·ch z okupantem niemfoc mężczyźni, kobiety i dziec!. · 

, PTO u ·cyjna llSLa ona zos am w wyso - . . . - 1 . d z · "- k ' \h f ··! · • ·• d kości 1.185 niilionów RM, co stanowi 119 proc cy· clelegac·Ję rrnH'cus,;:~ na zJaz. ·w1:a•z- '1m w sz-ere·ga•c1 rnncus neJ armn po- -
procl11kcji przedwojennej. Poznstawi to 29 pro ku Uczes•tni'ków Walk Zbrojny'Cll1 o Nic- ziemnej, w os.obad·t ob. oh. BiaciliY, 
c~nt ;i~ecne~ produ~~ii ._ na odszkoclowa.nia I Dodległo·~ć. i De·mokrację, _ . . Sz.c~·ertbiń1~·kiego i Ulfo1a_na. N~ lotnisku 
v~ot1 c" .,.3 pr Je. 1uze 11 idzi<lny ch. w plan w pler- 1 .Samol "'-em ty111, przvbyła Ja !w de1e · Parną Va 11la-nt - 0ouhrner w1 lala dele-
'1 ~t '~kłady l)pi:yki piere1..yjnej nie będą 11 gu.fk~1 ·. ~frnnCU'Skie~o rnc!Jiu orn'?rn pa1;i K'.t..:.ia Społeczno - Oby<ll<ratclskici Ugi Ko 
przeznaczt'l1" na rep".rncie Eównie~; zakłady, MaNe-lAa_ude Va1llan·t - Cout.uner, kto- htet z po·sł<.wką Izok~.'l• Kowal'H.ką na cz·e
fot~1~cl•niune'.~~e. . ~ostaną prz_ezm1czone na re I i:a }c"1 za_ra z.„c m sekretarz.~111 ;_;:ener~.lny ·m le., k tóra wrętz:vł::i. ho.hat·.erce ~r;i~1 c1;;rskie
pdid CJe. P1 u cLL,cJa ich b~clz1e przc3n<iczona sw1at•o \YeJ cl.e •nokrat~.· czne.1 fecl-er~vCJI l<o- go rnchu oPoru w1ązank" kwiatow. 

Węg'.el niemiectd drożeie 
BERLIN (PAP) - Z dniem I wrześ-

nia p-odnieskrna zostanie o 50 proc. cena 
węgla eksportowego z Zagłębia Ruhry. 
Zarządz-enie ma na celu utrzymanie cen 
eiksportu niemie-ckiego na poziomie cen 
światowych. Prz-eciętiJa cena węgla wy 

nosić będzie 15 dolarów za tonę. Dotych 
czas cepy węgla niemieckiego były niż
sze od cen węgla Stanów Ziednoczo
nych, importowanego do Europy. 
1 11 1H111 111 1 111 11 1 1:M·:1 . 11 11 111 1111 11 1 :~ 111 11 1 :i1 11 1 1:1 111 n1·1 1 11111 11m111 1 1111 11 •1 1 1 1 » 1 1 :1 111 a1 1 1 . 1 111 1· 1·11a 1111111111 

c>!"'-~J.,..'""" ' 1'191" _ _........,_..,,....,_. 4 I :;J11F - ·'"4 I A łJll __ 'O!!.,. ~ ~ 

icJi , wy;i.iządtzaiąc,ych srz,kod.ę ddt}rym _sto-
sunko1111 między państw:am.i i pr;zeczą- Kom UQ.:ikat 
·Cl'Ch zasadot11 ONZ. . .. 

Trygve Lie oświadczył ponadto. · iż. do _ W dnm 2 wrz?sma 1947 r. to jest we wto· 
ONZ wpłyneł dane d t 'CZ~Ce 57 ob- rek. ~9rz~d Ocldz1ału 1 Związku Za~vMowego 

. · • ~ l ' O ~ •, 1 . . is. • Wfokmnmr.zego oraz Zarzącl Oddziału Dzie-
isza•ro w ZJHIJ<b;.11;cyc_1 slii;, .. w Z-ffiłe:zna.::ci 1. wiarsko-I'ońc:rnszniczego Nr. U zwołuje ogól· 
od szereg~ ,va~si:w. K,01111SJa zł·oz.ona . z I J\e zebranie Rad Zakładowych Przemysłu Włó 
11l'Zc rl ·~t :- ,„,c,e'I~ 16 Panstw ~rzy:stę11•uJe \-icr;niczego wraz 7 Przewodniczącymi Sekcji 
tlo rn.'..'{) "1_ trz::•11a,. te:') rtl 0:!·' r i ~'1_L C<:' 1·'.::'",. Młodzieżowvch obytlwu Związków, na godz. 
''.l!"zec:·sta_w;rnia ·swych wnirysk;'iw Gene- 13-'.:;o w c·"'"::'n } m Uohotniczym Domu Kultu 
1ral_nemue:.~igJ;;,Qma;plzeni'U~< , . ry, Łódź ul. Piotrkowska 243. 
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PCzoted1~z„ie.'m~1-.zeieri,ppro· oscet· .sauw~;łro'akonwia~ M;koł~a· 1" CZ,Yk·al K u po N Nr 31 
i . . ł . . I ·. - t w rni;~wgiN~g~l{URSU ~ 

Redakt~JtV u:Gaze1y d·l.a wszvstk;c&u - · w te takcie ze szpietam~ W lu I „01 .0~" nzrnbioM swo1cH 
KR.A..Kó:\'-1 PAP. V..' cJc, l ~z~ m ci1C!l! r.rnce.su całej p Ti>sie \VIN. Całość a-kc.ii poparcia PSL l po~•:iązan1a niP tylko organizaC'/jn C'. !0cz i oso I C Z Y 'f E L N 1 K Ó W 

ittakowskiegc , sąd pr?~~łw:"l-,' ,,·a~ ;j;. ;; dJ. ó~. mi<tia l'ię skon centroi'laĆ w okre..sie przed>;lY· l biste że stoo;;unk1 te nie zostały .o'dvcznie 
J-ako pierwszy ;.eznawal Stan!~Iaw Sokr--~i. ad l•'> rczym. Dla tych samych przyrzyn ulli,kali~- ; ZPrw1me. . · : linię i l1<'1zmisk{) . 

wie, od Kota otrzymał ~w i u ::iek ·ulotki ,.Do to- duzt-.. Dlnlego le?., by nie· ko~p.romit()wać_ kie l Lll~o~ej". Inne ko-ą.takti: z. redaktorem Gieł- A.dres. .. • „ • • • • · .. 
wokal. Swiad<;k przy zna.1·e, że . do F.hncz.vł os1:. my kontaktó~ . he7:pośrcd11ich - . nie .. mniej w i _Tak np; nl()'fka dla kolportażu 1v :,akcji: 1'" I 
Kotowi spisu dzi ałaczy OM TUR.u w K rnko- do~ach konspuacnnych kN'łlakty .były ba:rd:r.o ~miała hyc wydrukowana w drukarni „Gazety 

w.arzvsz , PPS'" oraz ·ccl•'D ń-,, ~ rown1ctwa PSL, wydałem ok9lmk, zabraniają-; jlJ».skun i :recł. Augm;tynskim oluymywane z .. 
. -. .,1 ~ . . J. .· c~z.~mrlar, „Inf~r- cy k oni· aktów z tym strnnnictwem. a }ednocze i PSL materiały prasowe i kontakty utn:ymywa Mie]SCe pracy .••....••••. • 

matom_:. kt01e to rnate11.ali' przekazał swoje- śnie k.ie.row. nikom poszczęgólnyc:h komórek' ue pneze mnie, także po. roiwią.za11iu batalio-1 1 Szkoła i klas·:i ucz ce 0 si 
mu zna1omemu na l€:rme OM T!JR-u. Osk . WIN.u poleciłem kontak~y te zar.h<>wać we- I nów chłopskich, z płk. Kamiil,.;kim, lllWierd?:a· • ą g ę 
Kot .. na111aw i_?ł. ~wi.adka ,. hv_ ws t ~wił ~Io iH~iani- dług specjalnyd1 i.;rt'Y'czuycl.1. Na i Nenie .ob- Iły nas w pr~t>konaniu, że ~inia, ob_rana przez I dziecka ... , ..... : . . . · • 
z.ac11, nazywa1ąc J<i oim!n>ZaC)ą „e,btarną'". szaru Cfn~ralnego 1slmały Jednak tak silne WIN_ w sensie propagowaru.a PSL Jest słuszna. IF'l'i>+l\GM•• •----••!!l!!!!M• •••••-' 
Odpowiadaj<;"~ na r·'' I <• nia p; okurntora ''"""""""1111111111111mu111111111111111111111n11111111111111n111111111111111111m111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m11111111111111111111111111111111111111m11111111111111111111111111111111111111111i li1 i11111111111111111111111111mmm 

!::d:i:S:i:j:~~,~~!fy~,~~si~~;~;s~~~~~:rr~~ Demonstrac·1.a p· r· .zed s·1edz.1bq ONZ 
dziów, pra,.tiic;·:~ą, w sądacJ- k ; a l< owskich. . · . · . 

Świadek .J<tli SzczE-pański , instruktor rolny 
11'° Słomnik, y, r-ią~iniQI· ! ' zo:<l <i ' p rzez o~k Kąta . podczas debat W Spraw'e egipsko -brytv~skiego konfliktu 
do ergc111izo"'jl „NIE"' w qrn< i riił1 1f)44 r . No , 1 

• ~ . • • • • • • , • • 

polecenie Kola 8wiąoe ' : poro,..nmia1 się v. nie·j NOW) .JORK: (PAP) - W dniu 28 Pa.sazerow1e ta·k.sowe'k odbylt 1mpro-1 Egiptu, USA 1 narodowego związku ma· 
jakin~ . ';Ranwi-=rn" w s1;,ra"; ie zorganizo~.•;a~ii'l si~rpnia c:!,ła ~ar~wamt taksó'wek przy- wizowany wiec p·od tran8parentami, na rynatz.y USĄ. , . . 
?dC:.Ział~~ . ~:s."'mo ~t,:,ony .. 1'.ot wskazał. ze 1:-! w1ozł~ przerł s1r.dz1bę ONZ w Lake Su~· któr eh \vidnialv im-1 Straz bezp1ec:ten~twa ONZ me cl0pus-
zeh lucl>01 e "1.e ma~ą hioru, to on_. Kot. rll.oze ! ces hcznvch zwolenników dwóch Egip- . y . napisy: „Precz 

7 
cifa manif.estaintów do gmachli g<lrie 

JEJ c!ostarczvc. świadek sporzadz1l 4- 5 spr<1- • . . kt; .. d k . 1.

1 

pertahzmem" „żądamy wolności dla . ' 
wo11:dań z t.;,1enu, które wręczył Kotowi. Na ! Cja~. o~zy JUZ , wu. ~otm<: przerwa 1 ' • „ ' obradowała ~~ł!łsnie Ra<l<! Bez~k1.: ze~· 
jego też praśb~ sporza clzil spisy qłoni,ów ! flO~ted~erne l{<tdy Bezp.reczenstwa deba- swiata · _ . . , "~ "v a. !wntym1111·Jąc dys1kwsię w Sipraw1e 
PPR. funkCJonmuszy M . o. i u. B. 1 1UHCeJ nad sprawą E~1ptu. Uczestnicy w1ectt mteh r6wnież flagi Egiptu. 

~~1r~:~~~F·trG:E~~:::::~~:5:! Ang· 11·a w o' b1·ęc1·a· eh kryz· ·ysu dostarczył on 4 hsty, . ktore 9trzymywał po- i -
czątkowo . o~ Strzałkowskiego. . a późn i~j o•l 1 - -

Kota. W Jednym wypadku źam1as1. listu -- by f . 

~~t~1~1~i~i ~a~:l:r~~~~:eJ ~;ę~;~~~eo;:;~;\:~: I Przemysł samochodowy zam· era l. powodu bra~ u benzyny. Górnicy Yorkshne rzucili - pracę 
Mce.m~ :: sieKbite w sklełpie - dldat prdzek~z".11i1a 1

1 LONDYN (PAP) - Skutki noweg·o I - jak są<lza - niele2"alny handel benzy- i tvjski ze wz.gledów politvcznych i propa· 
. 11e1zw1e . u zwraca się pona o o swrac - , ·d , . · , · ' • - · ' - - t.. ·" h · · • t.. - -
ka dwukrotnie 0 informacje, c:o do rozłamu'! pr?wamu ~szczę OQsct~w~go rządu bry ną wzros.nie do ntebywałych_ r_ozm1arow. · gan~o'''.yc11 me ~ c~ _stosowac W?L~ 
w PSL i powstaniu „Nowego Wyzwolenia". -ty;sk1ego me .:lały na stebte ~ługo Ci!e· LONDYN 0PAP) - Stra1k1 węglowe strajkllJąc~h gormkow ostrych srod
Budy11 przypQmina sobie, że Kot .wręc~y! mu i kać. Niej11a1 w parę g.odzii~ ~o ogki-;ze- w Anglii, które wybuchły z powodu ków. 
raz ~~Y plik ulo~ek clla kolp~rlilzu w.srnd rol niu no\vych zarządzeń o całkowitym zwiększenia dziennej normy wvdQbyda Pertrnktacje między górnikami a 
botmkow Garbarni w Krakowie. I . . . d . ł' b dl 2 · . ] .·· d t · · I · N t• I ,.-_ 1 B d 

S 
. d k· 

1 
T al k . . . , zrnes.re.mu przy , z1a ow enzyny a ce- o stopy przestrzeni wę,g oweJ, ro.zsze- prze s a\v1c1e amJ ~ 1ona vua 'Oar · 

w1a e rena om a okazu]e «1ę ta Ire- ł l' t h · 40 dł · · t · · t..k • · · · b ·-.l k · d t d • 
ną Soldau„ 

0 
któr.ej ·osk. NieookM"~"~ki. -:~spo ow pryw~ nyc .' o . proc. s9a y .~~ny r·Zają . się z ~as raszającą SZJ'.'~ 'O&elą, tr~'aJą _ ez przetwy! i:·una· ze o ą nte 

minał, iil>rn 0 emisari•1s7ce. wystane j do ton- samod1odow uzywanych, na ktore 1st- ogarma1ąc naibogatsz€ w Anglii zaglę- osiągni ęto porozumienia. 
dynu. · nieje w Anglii ogromny popyt. M.a'!lowo bie węglowe w południowym Yorkshire. 

Opowiactrt unct \ltug<i historię, jak Lo prze wycofywane są również zamów ienia na W dniu wczorajszym załogi dalszych 13 Na 1narqlne.1le 
wiozła do Paryża listy prywatne. a wśród samochnrfy. kopalń po rzuciły. pracę . Ts.tnieje obawa, · N• I • 
n!ch większą kopertę„ wręczoną jej przez zna Przewiduje <!ę,._ że il.ość -;::irnor.hodów żie w cią.gu na·J"bliższyeh paruldni s.trajk li 18Z o·mn1'' 
jomą -Ninę Majewską. Irena Tomalak z<Jsta = 
ła zatrzymana przez władze czeskie i w cza- w AFJg(ii zmniejszy s i~ w na.rhii/szym ·unieme!h:Olll1i ogółem 140 k~ahi. Dotych Istniejący w Londynie „Zvviq,zek Pi'<'•:irzy 
ęie rewizji okazało się. że w kopercie znaj- czasie n 800 tysięcy. (Ob-e('ni'e w Anglii czasowe straty, spowodowane strajkiem Polskich na Obczyźnie" opublilc:owal uchwałę; 
dowało się 20 role~ filmów ze sprawezdp:Qia- z~,re je~tE~i 11·a11ych„ jest J,.§00 lvsi~_cy ~(); Jp,ra.tą,cym . q<l J 7 d'.'i, ~zeha_czają 80 zcrbranYcrjq;c.~t ezLe>pJi,'QJ:ll t$#1q.2:ktf.• umiesu:zci-
mi 'tt.9 . ,Nirr.ukf!lcz~cJ5i@gp,, (-l<ł-.płk. ,„Sęk.a:' ~Bqk ~qw~. : . ' • • „ „ ~ ty(:<fotl węgJa. nio utworóYr, dawnych lub nowych, 'A' praaie 

:~~~n~?;i· •zefH . l' ~z~stk!" .w , .szt~l;ii.e }~0p~yP,_- 1 ' W lrnlach FnanS()wycb prz:y·puszciają, D<J l<ońca przyszl~go 1ygodnia strąty k~?~q;v_~~'< g dyi 1ak9 ~'.~pół:pH:ica byłaby -
W, .,, „,~ ·~--.- .,.. „ . • -. - ~„ . . ··'-" '7.;'ei \V '" ~i·iązkll :t1vm ,n5-f~y Sfę: tl'c'zvć z· fe "\\'edJua DrOWizoryctllV.Ch obliczeń. zaaanie:m autorów ·Uchwctły~„nregocłna, piscr 

Sw1adek \Nanclct Kraszewska, zna1oma To· . • b d " ' !"'> d 1 I l · 1. t rza polsk\ego, wiernego prawdzi"l i. wo1no5o) 
malakuwny, powołuje się na chorobę i słabą p'OWa.znym kryzy-s~m w roz u. 0\\~anym wzr?sną _o a szyc1 100 ys . . on. . 
pamięć. Sąd odczytuje wob\'!c tego i·e.1· zezna- przernysl€ pomocmczym, obe1muiącym l W ra-z1e dalsze.go trwania stra.iku myśli"... ~ 

ł! 11 l Uchwałę .podpisa~o cztetcł'l!1eści osób, etlt 
nia ze ś.le~z_tw;t Okazuj.e się z ni.eh, ż.e Kra- rn. in . . warsztaty . r~pieracyjne, sta.icj_e Wielki.ej ~rytanii gr.r:zi ca :.;owita 'ęs.rn wśród podpisanych $q zaledwte dw.a _czy 
szewska,. ktora 1 '.1-zem z Ir:ną. To~alak iech9ła hcńzyno\.H\ garaze 1 t.d. .Je·rlnoczesme w ząkres1e prod u kq1 węgla. R.ząd bry- trzy rrazw'iska mai'nce jakiś walor w litera:· 
do Paryża, dow1edzrnła się, ze .ie1 towarzysz- · - . . - .., 
ka podróży v., i n · · lutze polskiej. Znajdujemy natomiasi w ty:!!! 

~~:~:la ~~~~:.jlrii~~~:,~is~~;d~~~~l€~:~:;: ;:~:;~I Wszystko d I a N iem cow' I ~~no:~~e;;~:~: = :a~t~;~~~~c~}f;~~r: 
rna par~·iok1e1 m1s11 wo1skoweJ · rządu londyn- I , • e;; ·;kala Mariana Czuchnowskiego, kto· 
skiego. ry, jak twierdzą d0 brze poinformowani, pod 

Tomal~~ pros!la T<rns„:ewską. hy .„ _razi•· jej . Przydz;ał statków dla niem eckiei floty ' rybackieł wpływem jakichś przejść osobi:;\ych, zacho• 
""{ -padk1 - przekazała te materiały efo rowoł cię\iko na kompleks antyradziecki; Fe1' 
„misji" w Paryżu. Swiadek w ogólnych zarv-1 \Y ASZYNGTON (PAP) - Amerykan I Brak na razie poz\\·01-euiil kongresu na dynanda Goetla, piewcę 1 chwalcę faszyzmu, 

sach przy~o~ina sobie tę r~zmowę. o.. kontak skie k{)ła u_rzędowe komunikują, że w sprzedaż statków b, kra jom nieixzyja- turystę z Katynia, ściganego !Jziś przez sqdy 
t~ch .z .oska1zonym Ko"!'alsk1m zezna1e następ Stanach Zjednoczony.eh przebywa misja . I k. . k . f, t . nolsk ie; Mariana Hemara, ex. dostawcę ske· 
me swrndek Leonard Swide\'k i, nauczyciel, I , cri· . ,1 · , 1„ rr , „ . d. ,. ·~k . cie ':S 1m, ale Pro Je t ust wy W e.r spra~ czów ! ,.szmoncesów" kabaretowych; Jerzego 
świadek notwierdza że otrzymal od Kow~1 an,,, O-drn~n <ans '1€\,o zaJ zą u \\ 0 ).j 0 . · t I · · d • · z k 
skiego: p~dczas sp~tk~~ia w !~rakowskim co.a~ I Wego, hadi:J:jąca moi!iW-OŚd zakupu. ame Wte :os a . JUZ pr~e Si~wiony. ~a Up Niez9Jzyckjego (Wrcrgę). słynnego Z autyrcr· 

'litasie - egzeinplarz „informatora" 'wiado- rykański <:h statków rybackich dla Niem - statkow tna dopomoc Niemcom -..,,. zdo- dziecklego szczucia w Polskim Radro przed 
mości prasowe i - pieniądze, dla prowadzenia ców. . byw a niu własnych .~ródeł 7.ywności". wojna; Zygmunta Nowc;kowsldego, b. fślleto· 
propagandy !'Hl Tzccz organizacji. · nisi a „Ikaca" ;Sergiuszu Piaseckiego, b. agen 

S~d . pr-t:ystępuie. rlo przesłuchania {;wiadka E g z.e k. u c J„ e pat r ,. ot o' w· w H ,. s z ,,. a n' , .• , ta defensywy, który za zbrodnie pospolite od 
K1''1ecmskrngo Wmcentego _ byłego komen- 'Ił siadywał w swntm czasie wi'.ązienie na Sw. 
d!tnta obszaru · centralneqo WIN. Kwieciński Krzyżu; Stanisława Strońskiego, naczelnego 

przyznaje," że 11trzymywał kontakty z preze. Czternaście wyroków śmierci w Carab anchel publicystę „Chjeno-ptasia". reakcjonistę z qa 
sem WIN-u pseud. „Teodor", w któ1ym rot.po tunku najba rdziej zatward:łiałych: wreszcie -
znal osk. Niepokólczyckiego i opowiada oh- LONDYN (PAP) - Ag.encja Reutera r~, lec..z przypus.zcza się . ii wśród' nk'h Wład·;~Iawa Studnickiego, starego germano· 

szernie o swej współpracy z nim. donosi z M·adrytu, iż w wi.ęzieniu w Ca- znaj.cJ.ował się Gonzales Barahoma; któ- ! h11leroftla. któ ry do dziś dnia nie może prze· 

W styczniu 1946 r. świadek 1.ostał wezwa1vy rnbanchel zostały wykonane wyroki ry dokonał napa~u , na bank w Madrycie, boleć, że p o d czas okup acjt Niemcy niP. po· 

n.i. odprawę do prezesa WfN.. Wówczas ob- śmierci iia 14 ~więźniach poUtycznych. ura.z Caibalerrn ska•r..any r.a da+e-żenie d•o zwolili mu na utworzenie 1,rnqdu" q uis!ingo· 
. jął- on s{anowisjrn kierownika centralnego ob - s•J.rnzH n. ~''·"b ._n-a „, ś'mierć kilika miesięcy .fe- wskiego . 

szam WlN, na któi·ym to stanowisku zatwier- mu. 'Egzekucja na~tąpiła przez rozst rze- oddziałów partyzanckich. \V więz·iieniu Prawd a, jaki 10 ptąkny 1 wonny l;rnkiet 

dził go Niepokólczyck t /Na od prawie u Nie- l·ani" e w s' .-odę r·ano. ,; ~a r abanthel ·przebywa jeszcze, r 1 · osób, nazwisk. · p rawdziw'ie: „zash1żonych"? Takież 
pokólczyckiego , ś~viadek omówił z nim aktu al - • 
ne n gadnienia polityczne, organir.acyjn~, pl'o- N a zwis ka ro·zstrzelanych s·ą nie,zna- skazanych na karę śmierci. to barwne i i..uozmaYcone kwiatkil ... No - a 
pagandowe oraz' sprawy, związane z tworzą- ~- _ . _ reszta? Reszta - to na zwiska a lbo zgola ni· 
cym się wówczas na terenie obsza·ru central- OBWIESZCZENIE I .ZAWIADOMIENIE komu nt e ·-i a ne , albo l e<ż należące do ludzt 

nego, komitetem porozllmiewawc:r.ym organi~ W związku z ogłoszonym w dniu 26 sierp Zarząd Miejski w T::,odzi - \Alydział Apro- 11 którzy. od da><'na prze~tali parać się piórem. 
zacji podziemnych. W toku tej samej odpra- nia r. b. obwieszczeniem Pełnomocnika Rzą. wfaacji i Handlu - zawiadamia, że 7 dniem .1Ite~a1u~.a. c;n1 _p ub.!t~z:styka polska dopra· 
' 1"Y świadek rozpatrywał "z Niepokó!czyckim oowego do Spraw Podatku Gruntowego na m. t września br. wyłączone zostały z miejskiej ~dy ~le nie :,racą, ies~ i P·P· G?etel. He.in.ar 
•prawę memoi'iału , .laki, na wniosek Lipi:óslde Łódź - Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział sieci rozdzielczej wszystkie sklepy Spółdzielni · itp. me będą Ich zasUoc płodami swego du· 
!JO, był npracowywa.ny, celem. puesłania go Podatkowy podaje do wiadomości pła1ników Zarob~owej Inwalidów vVojennych mieszczące ch a . W szy stko, co ·żywe, twó?cze, pcrldo!ycz-
do ONZ. podatku gruntowego, zalegających w spłacie się: ne i - tozumne spośr ód pisarzy starego i mło 

Na ,idprawie omówioM również - ciągnie teg.o podatku za rok 1945 i 1946, że z uwagi 1) ul. ~ysoka 29, c'.ego pokoleni a przebywa i p racuje w kraju, 
śWiadek - sprawę slc 1n1 11\'IN do stron- na ostateczny termin wpłacania tych wległo- 2) " Nawrot 2. odg rodziwszy się kateg oryc:rnie nd emigra· 
nictw polity.cznych a 1 ·i ·· „vsz,,rstkim PSL. • · J d · 1 ś · b i· d · 1 3) ·z h ff 6 - sc1 co nia · ·wrze ma r. „ - w n e zie ę, „ amen o a , cyjnych głupstw i imftasmagoryj. A nawet 
Ustalono, że WJN ła 1; _ lrzeć PSL. dnia .31 s~erpnio . r. b .. -:- czyn1!-e będą 2 ka- 4) " 6-go Sierpnia 20 sporo spośród tych pisarzy, którzy jeszcze 

Ankieta wśród terenowych działaczy WIN sy m1e1s~rn, a m1anow1c1_e:. 5) „ -Narutowiczil 12, do Polski nie powrócili, inaczej nii: wymis· 
pu;yniosla prawie w !OO proc. odpowiedź 1) GNłow1n5a Kasa M1e1ska, ul. Roose{elta 

7
6)) " A11-dgo ~istso_tpada 3~, ntemi panowie pojmu j ą swe obowicizkt, czego 

Si:Wierdzającą, że należy popr.zef jak si'l wy- r. ; „ n rzeJa ruga "· d d · 1 · .:10 ych" nie' pod· 
razili cl W IN-owcy „naszege premiera": V\T 2) Kasa Wydziału Podatkowego, Al. T. Ko Wyżej wvmienione sklepy z dniem 1 wrze ?w~ em, ze ape u „me~ mn ·-
oropagandz,ie na obszarze c~ntralnym stara- ściuszki ~r. 1. , śnia br. JlJ.;i będą przeprowadzały rej.~etracji pisal!. , . " , _ ~ .„ . 
liśmy się nie zdradzać naszego stanowisk!1 by Kai>y te czvnne bedą w godzinach od 8 kart żywnosciowych. A o tych . ,mezłomnych ' . ,I1fepr„ei~dna 
nie kom_im:m.u 'to:r,ac. zn_ajd. u_iących si;,. !H!. na. _ do 13. · · · • · nych'' po'.•ricdzk6 mozna tylko jedno: „Kogo 

" Łódź, dnia 2...9 °ierpnia 19AJ ~ ~ tereni.e w adz PSL. ,.Dlatego zagacm1iome Łódź, dni.a· 28 siernnia 194'f r. ~ -- - - - -· bogowie chcą; zgubić, temu rozum odbterC!• 
stei:.unku WIN do PSL nie lwło !rnru~zane w zARZĄD MIJ!ZJSKI W ŁODZI i:ARZA,D MIEJSKI W ŁODZI jq". B.D 
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Nr. 238 

An"YiYWieDf przed wojną i obecnie1 

Znaczne og1raniczenia stopy zycio'W'"ej 
' Naogó! pcnuje prz9konanie, że pomimo i je~;r chodzi o jaja, przed wojną bowiem prze Wprost przeciwn!e, W. Brytanii grozi obecr:ie l 
~iatowsqo kr;znu żywno~ciowego, wyży-1 cię.'n.Y A_n~lik zjada!~ ty~odntowo przyr:ia)- powa.~na redukcja importu ±ywnośct, panie· , 
w11mi<? w Jinq111 utrzymuje się nadal na po-, mni'3J 8 1a1. a obecnie nie wolno mu ziesć waż reszta pożyczki amerykańskiej zostanie; 

Str.I 

ziomie prcrwb prz'$dv.<Dj'ilnnym. Wynika to z w!ęcej niż I jajko.„ mie:;ięczn'.e. w USA zamrożona i nie' bQdzie poprostu za 

opublikowanr;:io niedavrno oświadczenia I dlatego większość Angltków chciałc;i:by, co kupować. I w· . ogólny Gdaiiska w chwili obecnej • 
:M'inieterstwcr Wyżywienia. że normy kartko· aby racjonowanie ±ywn::iści zostało wreszcie Perspektywy wyżywien!cr w .l\nglli nte I idok . . • . . . . . . 
we zo.pewnwJą wy"ywicnte 1.600 kalorii, c zniesione i wów~zas mógłby każdy kupować przedstawtają stę więc zbyt róZ-::iwo i zapew- Z tych ruin 1 gruzow po nicmieckJIJ} mewoli

na punkty i w wolnej sprzedaży olrzymuje tyle-· żywEof.ici ile potrzebuje t jeść to, co ne obecne no~my ży~vnościowe .będą musicr· i· i._vz~ic~ie się. nowe, --:s~anfałe •. lę.tniąc~ ruchem 

sir.i c'lodatkowo 1.300 kaiorii. tqcznk '\·tęc chce. er nie to, co mu dają. ly być w ncr1b!Iższe1 przyszl-.)sut r.reduko· 1 zyc1cm miasto, JUZ na w1ek1 związane ze 
W<rnr.s!loby wy~ywienie przeciętnego Anglt· Na to jednak bynajmniej się nie zanosi. 1 wane. swą pradawną Macierzą - Polska · 

ka 7.900 kalori! dzbmn~e. - · ~ 

Wspólne wysiłki ku vł'spóln:;m celom J\nqJicy jednak nC!Izekają. że iedzq obec· 
ni"' ;.„z pr.~ównonia gorzej. niż pr:red wojna 
! ~e jedzeni<' obec „ jes' malo urozmaicomi. 

~~:;~,:!;j:'~_07!:1~„ll~~"~~:o i.r:~~~!: Jak realizowane są uchwały woj .. n~rady ·aktywów PPR i PPS 
Londyn:;ki „Tribune" przeprowcrdvl osta· E"I!! ,,. t „, -d • ~~I • 

tni0 porówncm'e rn1nimalnych norm przed· w-B0Z8HOUJO Z ~.01.Jf/e OW. rwOJ ere'" I ..,-w gpqc.1e'9 
wojennvch z obecnymi normami przydziale- Istnicie doku.meni, który pod ręka powi-

1 

Rozmawiamy więc w gronie uszczuplonym: dzTeń 9 września. Tak się prze:istaw;a lic;i 

wym! Z 00-l-:rn<>".'f'l z"s' ~Jwienicr wynika. że nfon mieć kcr"tly aktywista PPR t PPS. I nie· tow. Najder, low. W fpych (sekretarz PPR) lendar:yjc Widzewa. 

•o-z"cietne spożycie mięsa I bskonów. klór .~ tylko pod reka, ale w głowie i w sercu. Tvm i -nc.:::;z korespondent. - „Rcrdzimy przede wszystkim nad wy• 
przed W'.'jna wynosiło 4 i 3'4 funta. to j.-:st wo2nym dokumentem są 1ich-.va>y \Vc•jewódz Podstawą wywiadu jest dokument, o któ- konaniem planu, nas: towarzysze partyjnt s 

prawie 2 kg tygodniowo, SĘ'adl0 prawie do !d"'i narady i:rklywów PPR i PPS w lodzi. rym rnówil!śmy nc poc"ątku. W poważnym PPR i PPS muszq w tej wielkiej pracy pr°!O• 

pnkwv. w'rnosi bowiem ol:-;;>cnie 2.5 funtcr, llch\<'r,ly <;a po to, aby je rec:'izować Do nastroju odczytujemy rezolucję punk! po dawać - stwierdza tow. Wypych. A tow. Ncrj 
to )"-'"·-! nieco ·wie.·CeJ' ni> 1 kg. AutoT dodaje. · der szczegó'"wo opow'crda co w te1' sprcr\v1'e 

ObfJwiazków pisma partyjnegJ nalsiy po!n punkc:te, przyczym towarzysze podsumowują •·~ · 
~c mil"sO obecnP jest Drzewa?nie Hcheq<i gcr już zostało dokonane: we wszystkich oddzta 

. . ,formowcmi'3 czyle , :. •)•,v, poi11formO\\ranie mas 

1 

osiagn!ęcia , podkre.ślajq braki, ustalajq dal 
tunku i często wogólc nit? ncrdajP sie ao ie- !och „Wimy" zostały powołane „szóstki" -
dzen!o. Spożycie mleko spacll': ró·„n'eż 0 prccujqcych. jak realizowane sa \\Toól.1e sze wytyczne pracy. Dłużej zatrzymujemy h . PPS • h t 

'Xy\yczne, wspólne pf.ls\::mowienia do:y~ząco się nad punktem trzedm: . !rzec towarzyszy z , trzec owarzyszy 
pol'lwe, spo~ycie jamu i mo:rmelcrdy zmniei· spraw naEywolriejszych dla klasy robotnf· ! „Wykonanie planu produkcji, u w z -PR; „szós'.~i" te obok pracy partyjnej, 
szyło ste z 330 gr do 120 gram. 'herbaiy ie dbają o pod?liesienie dyscypliny pracy człon 

'120 do 90 gram i sera ze 150 do 60 gram ty· czej. dla narodu. -zczególności u nas - wylconanie planu ków obu pcrrtii 
godniowo. W(?drówke po dzielnicach partyjnych roz N przemyśle v:łókiennfczym, Jest pods!a-

poczynamy od Widzewa. Dzielnica Widzew· wą dla dalszego wucstu dobrobytu .nt-llS W Wim!e w przędzalni egipskiej powsta· 
Również niekorzystnie wypc:dcr porówna- me: cml.b;cje prz:-idowanicr w jednolitym Iron- pracujących ·i umocnienia niezawlsłości ly już p1erwsze brygady współzawodniczące 

n!e, jeśli cl-todzi -o t:uszcze. Prze~ wojną prze etc. ·Pam':>'crrny przecież, ża na ostcrtntm ,uas::ego państwa. DJ.<:itego obie partie ro- z soba;, szczegl,ln!e w dziedzinie wydajno-
C!qlny kon~ument 1cdcrł tygodniowo' l fu~t wspólnym posicdzr,:n!u komite:tów dzielnico· l>oł11icze postonawicrja zwołać nr.rty::h- . ci pracy, dyscypliny pracy i oszczędnośc!. 
masła. i 0,25 fun•a m~rgaryny'. co !crczni~ wych mówi! 0 tym tow. Najder. przewodni- miast wspólne narady w zald-::dach pra- Takie brygady pow:nny powstać we wszys-
'":ynos1 ~koto 30? ,gron;ow, a dz1ś zadowolic 1 czcrcY k·'lm!te1u dzieinicowego PPS. I cy. celem przezwyciężenia tradrc. :;ci sto- !kich oddztałach ,.Wimy" o także w innych 
111"' ~us1 przyd:icr·em ;cartkowym 180 ~r ty· Ncr po('!zcrlku l'l"l~-:'3j wczorajszej rozmowy jącvch na drodze recrlizowr.rnitr planu". fabrykach - z przekonaniem mówi tow. 
oodn owo. Slo,.,•t17 vrywcrł on przec1ętn!e to N 'd . · b' . • · • . . · Najder. M•.isimy przecież w tempie nadrobić 
- . . w. CI) er w snwcr 1asne o 1ekc1e - nie Wspolna narada crk~ywu dzlelnic"{ Widzew 

ar tygodniowo a dziś musi mu wystar- •'l'iP- - · • 1 • d . . j . _ , . . . braki okresu minionego. 
. • . . . ,, c,.y sam moz„ reprezen owac z1olmcę ; 17. e!ę odbylcr. m·; acrle; JC•k 27 bm. m1cr!o 

c~yć „~J~d-„,e. 3o gr. 1 to pn:ew'lrnte_ star:J· 1- sekretarzem komitetu jest tow Sobczyk i 1 m1.,-;sc.i; posiedze:nte ko.11isji i:>.:>1:.:mm!ev1:x·v- Tow. Wypych uzupełnia wywody swoc:;ro 
z1e'r,~'l'~l. slomnv, .klo;a często wcgole me on to, dżwlga wz;:;pó z tow. Najderem cie· (,Zcj", cd 3 wrzzśnia rozpoczyaa:ą sie wsp6'. orzedmówcy, podnoszqc sprawę przechodze· 
nadr.1e s1ą do sonzycHI. .:. d -· d · I · • · · · • · • · k -1 ś • t dz lni · . : . 

1 
... ar o pov.i? zia nosc1 za pracę partyiną. Nie ne iebrania kał fabrycznycn. 0 n"'~:<>pnte nio na w1ę szą 1 o c s ren w przę a . 

Nctjgorze1 chyba wypada porównanie, stety tow. Sobczyk mcr wa~ne posiedzenia . I konkroncja aktyvru przewidziona jest na Jest Io jedno z najważniejszych zadań w wal 

Cenna jest k.a.żda. Ch'-Vila pracy 

Stracony czas podrywa plan produkcji 
Trudności Państwowych Zakładów Przemyi!!łU 

BavJełasianego w Rudzie Pabianicł< ej 

Jeszcze nie ma 2-ej, - ob. Pabisiakowa Pctro
neia, laierko, prza.,dki: ob. ob. Kwiatosińska, 
Stachurska, Szewczyk, Pęczkowska, pamaga· 
czka: ob. Halin11 Jurga i inne, gotowe i11ż sq 

do rozpoczęcia pracy. 

przedstawia że np. w przędzalni ludzie wy- j 
chodzą z roboty już na 20 min. przed god:drw; 
dziesiqtri: Już o godzinie 8-ej zdar,za się, że i 
k1P~a „dzyg.rów" .wyko1iczalni przestaje pra:o- i 
wac (wvkonrzalma czvnna jest zasadn'czo co · 
godz. 9-tej). Sprawiedliwie trzeba nrzvznać że l 
do wczesnego O'JUSZczania prucy' wieczo~em I 
skłania ludzi zła komunikacja. Do Tuszyna np. ! 
ostatni tram~vaj odchodzi o ~o?z· 9-tej, a wie· 1· 

lu robotll!kow mieszka własme w Tuszynie. 
Czy jednak nie można było zawczasu o tym I 

Jesl wiadome. że nie brak trudno~c1 p:-zy pomv51eć ; uregulować sprawę z dvrekcią I 
tra111wa1ov·ą? Nie mo-;na ro'wn1'ez· całe1· · · 1 

wykonywaniu planu produkcji. Pa1istwowe Z.a : . ' ' . ." winy 
. . _ . . . zwal.le na komumkaqę. Trzeba otwarcie, hez 

k~ady ~. Rudzie maią tru~iosć dodat~ow~ 1 l obs[onek stwierdzić fakt, że "sporo ludji nie 
nieprzewidzianą: w s1erpnrn zepsuła 511~ .ur- 1 zdaje sobie jeszcze sprawy z tego, że należy 
b1na, ktora clostarczala prądu dla maszyn. Pm I uczciwie przeprncowrić pełnych 8 godz.in, że 
CUJil. tam teraz ~o południu i w_ no?Y· tzn. w I unieruchamiając wcześniej maszyny, nie tylko 
~oc.łzrne.c.h, w kt~rych Elektrownia Ł .. odzka no~· J .• rzywdzimv sam. ych sieb. ie, lecz sprawiamy 
ze . im dostarczvc prądu. I w tych J~dnak go zawód l\'siącom rodaków k~rzy na naszą 

.dzurnc.h, 1~:i.1ą . tysiąc 1 sto kłopo~ow. Co~a cbni!'~ niecierpliwie cze\ają. Koła fabryczne Ob. Pabisiak Pctrone· Już minęło 15 mini.Il 
to lrz~ba !akąs mas.zynę zatrzymac, to mo;v j obu bratnie! partii robotniczych mają w tym la. ledwie wybiła 2-ga po 2-ej - są maszy-
urucham1ac. - zalezme od tego, czv prąnu. wvpadku wielhie zadanie do spełnienia i wiei już puszcza w ruch ny, które czekają 1e· 
jest mniej czy więcej. Naturnlnie, że w tych I kte P<1Je działania. w. maszynę. szc:e na swe prządki. 
warunkach W)konanie p~nu, ~trudny onechf ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
do zgryzienia. Radzą nad tym dyrekcja, ~~ie· 
rownicy i majstrowie, głowi się Rada Zakia· ! 
dowa i obie bratnie partie rÓbotnicz'e, a także i 
co wię(;e j ś""6.domi robotnicy bezpartyjni. Co! 
w •myślą mądrego - przekonamy się o tym 
n 1ebd wem. V\/arto przy sposobności zwróc:ć 
uwagę. ze turbina nieczynna jest dopiero dru· 
gi tydzień. Plan produ.kcji nie jest wykony· 
wany jednak już od kilku miesięcy. W czerw 
cu 11p., który był tu jakoś miesiącem na iszczę 
śliv•5z ym, osiągni ęto na przędzalni 95,4 pro· 

era chcemy, ale 
rent planov:.:inej produkcji, w lipcu - tylko Obywd~elu Redaktorze! dałam wiqcej. niż wydałubvm w sklepie pry-
91.11 procent, a Jak wypadnie obliczenie za Od kilku dni zarówno w sklepach, juk i na Vfaln ·m Masło bowiem kosztowało 125 2i, 
mle;1~i:- sie~ pień -· ni~ trudno się domyśleć. I rynk~ch daje się zauwazyć brak masła. Jeżeli 
Tkamia wvkonała w lipcu plan tylkc:> w 85.l gdzie nicgdzie ono się o'awia s rzed •· 
procenl<t·ch. Pra wdii, z powodu brak o w tech· . . P 1 • ~ a a~e 
nicznych nir uruLhomiono przewidziao 1•;;h Jest po tak wygorowanych cenach, ze nie kaz-
50-crn nowych ,krosien, fakt pozostaje jednak dy może je kupić. 
fak ·,m: brakuje kilku tysięcy metrów tkaa1n, 
na które kraj liczył. 

Moglby kto pomyśleć: a może była omvł
ka w rachunku? może plcrn produkLji został 

ściśle według ceny urzędowej. ale serek ko
sztował 48 zł Poza ·tym, że wcale nie był on 

mi potrzebny, okazał się bardzo nicsm<lczny. 
Chciałabym zapytać tą drogą, czy PSS wy

daje tego rodzaju zarządzenia czy też kierow 
nik sklepu samowolnie, na własną rękę, ob· 
ciąża cudze kieszenie? 

71e ułożony? 
\o\1 y~tdrcz 1• przr JŚĆ' ~il; po oddzialach i po· 

mówić z lud!m i, bv doj~ć do wniosh.u, że c· 
myik1 ni(;) bj w. To\"<].rzy;;zc sl 11·ierdzają, że 

gdyb f kaz<ly robotni!: prdcowal pełnych 8 
godzm. plan zostałby 1vykonany w stu pro
centach. W rzeczvw1:;tości sprawa tak si-1;: 

Dlatego z prawdziwą radością liczni konsu
menci dowiedzieli się, że sklepy spółdzielcie 

sprzedają masło po cenach wyznaczcnych w 
cenniku Ja, jako jedna z nir:h udałam się do Tak czy inaczej, coś tutaj nie jest w po. 

najbliżej położonego od me90 mieszkania skle. rządku. Bo chyba nie poto kupuje się w spół

pu PSS-u ul Piotrkowska 223. 1asło wpraw- dzielni. aby wyrzucać ciężko zarobiony grosz 

dzie było, ale do ć 'lierć Ulowej paczki trzeba na kupno niepotrzebnego towaru. 

było dokupić serek, inaczej masła nie sorzeda .. Wanda Jankowska 
wano. Nolens volens kuoiłam. W sumi.e WV< • ul. Radwańska 

\ 

ce o plan. Robotnicy to rozumiejq, przyl•'Jll, 
tm klo wydajniej pracuje tym lepiej zarabia. 
Jest to najprostsza droga do podniesienie 
zar·:ihków robotniczych. 

Tow. Najder porusza również ważnq spra 
wę m!odzie.?.y - młodzież nie może pczos+ct
wać w tyle w wykonaniu planu. I w tyni l•!e 
runku trzeba oddziaływać na TUR t ZWM. · 

Gdy przechodzimy do zagadnienia walki 
ze spekulacją - okazuje się, że zaniedbano 
akcję kontrolną. Obydwa komi!ety partyjne 
skierowcły towarzy~zy do Komisji komitetów 
crntydrożyźnicrnych. Ale jak ci towarzysze pra 

I cują? Dzielnice niezbyt dokładnie sprawdza 
. ją kh działalność. Mlejmy nadzieję, że te 
I niec'c·. ;ągnięcia zostaną naprawione. 
I Punkt siódmy rezolucji, mówiący o walce 
.j obu partit z elementami WR:tT. PSL t WIN 

rezbijajqcym! jedność robotniczą wywołuje 
dłuższe nieco rozwcrżanta. 

- Reakcjon!ści rnaskujq się dobrze -
mów!. tow. Naj<ler. trzeba wzmóc czujność 
i dob•ze odróżniać ludzi nieświadolllych od 
szkodliwych, świadomych WRN-owsk!ch I 
PSL-owskich rozbijaczy. których trzeba zde• 
mcrsl:ować. Mówimy o tym członkom naszej 
parlti. Oczyszczamy nasze szeregi parlyjne. 
! zg::idnie z umowq pow!crdamicrmy towarzy 
szy z PPR o każdym fakcie usun!ęcia z pari!i, 
że~y człowiek nie zash1gujqcy na legitvma
cje PPS nie mógł wk-c5ć stę w szeregi PPR 

Tow Wypych wtrq:ccr: A czy zcruwcrżylt
ście :ow. Najder, :1e gdy zacieś;:iia się nasza 
współpraca - recrkc ·- po fabrykach nie 
ośmiela się pcdnieść głowy? 

- Tak, to prawda - mówi tow Najder 
.l\le istnieje szep!ana propaganda. { tej S79p 

lanej propagandzie trzeba przectwstawić 
naszą, glośnq i uczciwą propagandq prawd.y. 

Długo jeszcze rozrnawiaiti>my o różnych 
sprawach ! o wspólnej akcji szkoleniowejl t 
o pracy zw1q:zkowej. Nie sposób wszystkich 
tych spraw poruszyć w ramach jednego 
artykułu. 

Wrażcmia po tej rozmowie? Wycinje mi 
sie że towariysze m'1ja wtole dobrej woll 
przy przezwyciężaniu trudności. że może 
mniej mówia o jedności działania, a więcej 
robiq. A to jest zjawisko pozytywne 

I. T. 
--~~~, ... --.................. ~~----........... ·~ 

PAl'ilSTWOWE ZAKthDY 
PRZEMY-LU DZIEWIARSK!EGO Nr 

(dawn. Plichal) 
ŁODZ, KRZEMIENIECKIEGO 2 

i;atrudnią: 

· wyk walifHrn ~·anc szwaczki, kroJ-
czynie. i 1 m.;ij~tra na maszyny 
05nowowe (Kettemstuhle). 

Zgłoszenia osobiste do Wydziału Perso
nalnego. 



Str 4 "GŁOS Nr 238 

' Troqedia ludzl oszulf a•111c1t1 

Anders i s~ka plarlują nowe San Domingo, 
Ałtlentvna i Afryka ~ rzeMome. ,,ziem e obiecane" dla b. żołnierzy a smutna rzec)yw~stość 

We \\T!.osz.sch znajduje się jeszcz~ -kilka o- „Potneba nam kilkunastu techników t' po- !la grupa emigrantów posiada wizy argenty11- PLYWAJĄCE OBSERWATORIA ME'fEORO· 
bo-.:ów dla byłvch żoln:erzy drugiego kor;.rn· 'la tym taniej si!y roboczej - oswiadczył czło skie. Dla uzyskania \<1kiej wizy trzeba bo- LOGICZNf. 
su i kilka dla IT.w. „DP" . \Ą'brew ruopag~n- ne!:; Misji. Na zapylanie pewnego żpłnierz;;i, wiem mieć paszport, a <lokuroent.u tego więk- Brytyjskie ministerstwo spraw wnjskowycl> 
cizie andersowskiej ('flra?: więcej z<leniobili:rn- ro stani.c się z tymi, których w Pretorii od- szos<: żołnierzy nie posiada. Nie pomagają przekazało 13 okrętów wt;jennych slużbie ms
Wd.DVch żołnierzy i 1ichodiców zgłasza sie 1w rzucą - ten sam członek Misji odrzekł: .,A iadne interwencje. Buenos Aires się nle śpie- teorologicznej. które wysłano po uprze~lnim 

powrót dei kmju. Nie pomagają ~zykany i. '.'llo cóż n'!s to nbchodzi. Niech się o was kłoj>o- szy. wyremontowaniu i dostosowaniu do nowy<:'h 
5rie, a pomp;;ityr:me obietnice gen. Anders~ · et cze Anders. Nie chcecie wracać: <lo swe>.cll Vlfedłuq oh\iczeit placówek emigracyjnvr.h. warunków, do różnych punktów na północnym 
Co. / ) d.e1nów, to mnside cr.ekac na odpowiednie ::k- kierujących z ramienia „T.ondynu", cała_ ąkcją Atlantyku. Okręty te będą stale przebywa{· na 

· Są jednak lud7.i!!. którzy nie wy-zwolili s;ę, cyzje". wyjazdów, gdyby wszyscy za.rejestrow<tni morzu celem obserwowania prądów poWietrz. 
iesz,-c._-ie 'l .Pę.I s. <tnacv·j.ncj 1Jropar.ra11rtv .. Jest, i•.·h I .· Nic clziv' nego, z'e p.o trkirrl rJs.·:v·iaclcze"l.LI . 1. t . · t • k. u nycl1 i wiatrów. Cztery razy w ciąqu do.bv na_ _ ' ,, " • ll,lle i o rzymac wizy ar~ren vn> ie, sprawa m 1 -
CO.At. n.1rn_eJ, ,1le, mesłety - są. N:<> ~11,qą. kilkun'!siuosobowa ?CUPa ualychmiast udała . , 1 N dawać będą one komunikaty meleorologiazne 
a raczej Ple clJca sohi · d · t " siałaby się ciągnąć przez kllr1."1 ilt. a szczę- drogą radiową do c~nlrali. któnt znaiduie się 

' . · · . e om. 7.. ac >fłrii'l''Y z e-l srę cl.o Polskiej Mi.sji RPp3lriacvjnej i 'l.areje-. ście dla uchodźców jednak i k:u wścieklo •ici w Angit\ skąd w dalszym ciągu w łe'll sam 
ao, co ich czek"! na obczyzn te„. strowała. się na powrót do kraju. Rozg!uy-. r.nclerso"'cc'Jw - ilość zarei·estrowanvcb w : ia_i 'h _. ł ~ · M 

- " sposo nadawane hęuą na Cil y ,.,wiat, a to 
„RAJ" W ARGENTYNIE i i czcniP :-"śród .o'.umanionych potęguje ~~-~· l~ziś I lopnieje. Coraz więcej czeka już nie na lni:· ogromni' znaczE>nie zarówno dła komunik<lcji 

__ . . . AFR'tCE , j rnzleqa1ą ~•ę JU:t rr~QiY .w nbozacb_ „DP · „~n- I ~orty <l<l '\rgentyny, ale rw Tronsporly tJO l okrętowej jak i dla samolotowe i, i!lhowiem. 
. Abv pow„tr? ''ID.dl' lud1''-• od powrntu 1J(l. de' ~ nas okl~ma! . Nie wolno .iednalc '*".V 1 Oicr.vwv. przewidywanii pogody oparte będzie na fak. 

~:a,1t1 k_l·~·~ -:_n~l~~"~w~J.;;i. 11"h:kii.l ~"e .'fa p•1.,--11,·ch wyrnwiadać zbvt glośno. Grnzi h.?w·?.m j Ci, którz)' wracają, są zadowoleni, że wyr· tycznych danych zaobserwowany,Qłi na dale. 
-~aclc.'~ ·1ll1ct „LU~a,co~'. (tJ. !aktch, kłrm~y o::· h.-:ą ka1·a ze stronv „władz 11.ndcrsowsktcll . N1P . . . _,, . , . . . . · / h Hi .•. , . • kic11 oceanach. 
11 IOCI(' r!o krn1u) 1 fan'~stv·c~n,· ·b • . d 1„ k . . . l wah s1e z uvOZO\\ em1g1ary JD\ c . t „.ecie. p.J I . . k l . h 
kł . · . · · 'u „„,, c "''fHust 1e en ma ,.;on lent tonr 11\oc.110 wvrnz~ .;wo- . · . . . · . Z r Pierwsza ek1J)a . o rętow meteoro og1cznyc. 
" i.llilSlll'. 0.~le(' 5:DO ludzi o~. ie wy i.'l(!ą WSZ'\· . je [O?'[fnn·czcnie.' zgni! n . murami wfoskich ~vi_e cze~a.i~ Olli •0~ wasę. krajOWt\. .rozL'.ITIJe l opus7.czająca '" tym tv!łodniu "Nielkfi Bryta-
;~~1 · ~~ 1k~a.1ow . podzwrolnikowi;-ch, ze d~st.trH'[ więziei1 luh w karcerach II Korpusu. JUZ, g~ie. ich iIUeJ~cc. Giesią. się. osią~p1:'1:· ·n· 1 niq jest dopiero zaczątkiem międzynarodowej 
d "~1 G· pi~cc;'.. chleb„. V•ledl'.'9. sło·v ;in- mr kraiu 1 wierzą, ze przvd&c!Zif sH; O 1cr.v1:111 c flolv meleorologicznej. która hędzie rozsiana 
:i: ers~wsk(h. rifice~o'v: na 11ch<>~"~ow cz•0 k ~! VI.' OCZEKIWANIU NA \\l!ZY i będą praco,~·ac wraz z ('atym n~rodeni n~d na wszystkich oceanach . a 7.ctdaniem jei bę-
dal~ :;'ęaio1:11zuk c·ręZadou . c~y .>wi?Ł Lu~z·e Be7,fl•Jtdr'ei·nie jHzed-t-wia si" takie S'J"a- 1 ugmnlowaoi<··m jej wielkofri. · ctzk pnyczynienie się de zwiększenia. bezpie-

"""' a . ezonen~rnY-auł po?baW·".':rt1 ~ ·• - · ."t ·tt. ~ _ ~ - ... - · • . • 1 ~· . 1- · • • • t. · 
pi:awdzi\\rych wiadomośc,i n iyciu' w kraju. 

0 
wa. emirirncji dn Arge11lyny. Zalcdw!c ni<'l ~ cz- l . Luc!iodd czensl.wa zeg u\11 010Js ... ie.i 1 powie 1tneJ. 

ktorvm baukruc~ sanacy
1
lti opowiddali im n"i- -·~~-· · -;-·- ·- .-~"" .,_,...,..,,,, . .. ,_ - ·-

hdrdz~ej makąbryczne historie -- postanowil' RP.Wi"- "'orob•u ludów ZSRR 
111ektorzv, wvemi_rrrować. I . , '.• . M k I<l.o!r~c;!.5s~~ ~~n.p~~~~~i~ .i~i'\J~~~~~~C'i;,~~ u 9 o c. y s I os'! c 1· 8 o O. • . .:..1 9· c lł' a os wy· 
ści '.'kdsztdnó~v"" odjechali do A11glif. Otum;i- A tł'Blt ...... A 
mem przez mch, ludzie nie ·rnstali iednak no- . . , . z · · t"~ t • 

· zbai.rieni „opieki" . Oficerowie łarzni!,;,,,-i Uroczystosc1 800-lecia Mos;cwy. będą sta- 1 P;z~dsnwk tego, co i;ędue w czas1~ uro-, l).łl.CZllil częsc ") wys awv posw1ęcona 
dziai·ali nadal . Oka··ało 5. . d . k ·. ~ 1 .· nowie mc> tviko JHteqląd 1cJ rozwoju w c1ilqlł cz1rs.osc1 w Moskwie po,;iJzane, stanowi mię- jest rozwo_iowi Moskwy v1 czasów rządów 
kraj nie C'ł!C~ [H'Z;jać ~:!.·Je u: .. ze ~a~ en sl1.Jlec1, a!c równi ez wsptrni:>lą l ewiQ dorobku' dzy innyini w,·;;t.awa w Lening1adzie. j.JO>iW:f1· radzieckich. \'\lidzimy Moskwe w c~asie woj· 
tego. po:m~talv tylko· dwie 'i!:~;~ .... :~o::i: ~fr:_,: wszy~tkich Ju,iów Z~vi<Jzku Rad~1'."c~iego. c~n~ _800-leci!l Moskwy. ':"a wysta'".ie, ~lóra ny doJllowej, w okresie ć1 clbu<lowy. w lat:i.ch 
\a i Arg'=!ltyna. · ' I His~orycy i kronikarze ustalili, 7.e pir>rw· nuesc1 się w gmachn 1'1tbllc-i:ne1 B1bhole1n im. stalinowski.eh J)ięciolatek, w okresię ostatniej 

sza '\'\rtmianka o Moskw;e u.kazdta się w ~ta- 'Sałtykowa-Szczedrina, poka·nrno kroi:11khtai- wojny. Wid'Zimy również wi'Łję Moskwy •ju· 
, OBIETNICE BEZ POKRYCIA rycll kronikach ruski~b w dniu 4 ky,riem,a I ka.ty, w których iest mowa o Moskwie, pierw 1-rzejszej. 

1141 roku. Lecz powstanie rzeczywiste sam"- sze drukowane ksi~żki, rzadkie miniaturv, :v- Jak przygotol'fuje się sama Moskwa dn 
Nd wyjazd do Afryki 7.głosilo :;ię ~uż ;;•ve- go os;edla nad .neką '1.oskwą gqb1 Slł~ w rb-, stmki, plaJJ.y stare] Moskwy. Cvkle obnn:•lW s1vego 800-lm::}a? 

go czasu około 600 h. żohłierzv. Działaj11ca mroce. dziejów.· Wtaśch.,-a 1e~11ak d<1.ta bndo- i rysunków ukt1.Z';1Jłl swój rozwój st<.trożyinej Przed kilku <iniami w Moskwie odbyły si~ 
we \.Ylosze.ch. Misja Potudniowo-Afrvkati-lti:a wy osrodl...a wa1ownego -- Kremlu, zafo~.o•ie- Moskwy {ld czasow na1dawlli<'Jszvch po1ni€'1.. 
dotąd jednak zarejestrowała zaledwie l90 e- go -przez księcia: susdelskiego, Jerzegn Dolgo- panowanie Iwana Groźnego, Piotra Wielk:I?- 7.ebiania, poświęcone tej sprawie. W czas.ie 
sob. Zarejestrowani ule mają jedmik jeszc~e rukiego, wokół którego rozwinęło się m\astf', g·o itd. Zgromadrono hogactw0 materiałów, lych zebrań sekretarze i:fartyjnych organizacji 
prawa zumieszkania w Unii. Udadza sie ,1ni pn:ypada M <lziP-ń 1 wneśnia 1147 roku. A charaktervzujących Moskwę w wieku XVI.ll i· dyrektorzy poszczególnych przedsiębior~tw " 
do. Pretorii i tu pr:i:epcowad'Zona bedzie "os tą- dnia 7.IX. br. wspaniałymi uroczvstościarru i XIX, rozwó i ha11dlu i e>kre;:c powstaw'tn1.a sh ladali sprawozdania z przygotowa11 ludno· 
teczna selekc~a. \V za:dnym wypadku nie bę- stoika Zwic!7ku RadT.iecldego ro.zpon:o\e 9 xtu w tym mieście warstwy prr.emyslowego pra- śc1 do ohchodu 800-lecia .. '.\fielki entuzjazm 
dą wpuszczem do Afryki inteligenci j rnlntcv. leclP swego istnienia. letariatu. towarzyszy tym przygotowaniom. Ludność 

Cz«1te.;nicg piszą pracując<\ w Moskwie przygotowuje się do ob 
chodu 800-leda przede, wszystkim wzmożoną 

111 • -- • , 11\\! k •·d • R 1 • d k • h tt wydajnością pracy na rzecz państwa i spo· 

-Cia rocznaca i WI· aCJI . O Z lego g e . a ~eec~!:!~}ew::ó~viZi~~:i 1!~~::~~:~110:9°!~~: 
Cz 1"a.rty rok lrwalo 1uz 9hetto łódz.kie. d;:ialac:Z'' rnlmtnie"l;Ych. Celem orgartizacji był 

Cmentarz żrdmusĘi rozrósl si<'t l stal si.e ci.;.- glównie sabot·1ż produkcji niemiecki-ej, h.a
·s.!n-. Zmarli z głodu i zimna cz~kali swe.i ko- sieni: ,:P. P." - pracuj powoli. Cały· okre~ 
lejki. Grabane cmentarni ni<> mogli nadąivl. istnienia organizacji -znaczony był akcjami 
Liczba wysiedlo!Ivch sięgała dziesiątek lysię- strajkowymi w cel~ liamowania produ~cji. 
cy. Zdawać się mogło, że oigdv nie będzie Praca organizacyjna nie:i:wvkle trndna w wa
koiic:a głodu. ponrienia i potworności lego ż,„ runl,.ach, gdy panowal głód, apatia. rezvgm:.t· 

1 qa. terror. i 7mzumiała w warunkach ghetta 
c-1a. Wysługujący się Niemcom ich ·pachołko- demoralizacja. Mimo to ruch rozrósl· się i. obej 
wie skrupulatnie czuwali nad un;ecz.ywistnie- mował prawie v;szystki.e fabrykł, majdujące 
m~m niemiec'liego planu wyqiszczenia ludno- się ną terenie ghetta. 
;ci.. Za syle życie, jakie im Niemcy ofiaro- A jednoczesnie Klika Ghettowa stworzyła 
1vall, _;;przedall się morrle•'com narodów. Dt:ie- koncepcję „pnetrwania za wS'Zelką cenę".· 
Ki ich współpracy rol'ła liczba ofiar. nsla Jedynie lęwicowa, antyfaszystowska orga
ilosć wvsiedlonvc!i do komór !Ja·wwyrh. Nic nizacj.i prowad7.iła walkę różnymi metodami, 
przypu~zczali; że wraz . z .lilqvidac.i•! gh.ettn i na jakie 1>ozwalaly warunki ghettow<'. Wyłącz 
om tak~e zg1uą - stall się bowiem 010pn- oą bronią w walce z ·wysoką łodukcja były 
trzeb.nr: . , słrajk1 . głodowe, które objęły wiele tysięcv 

„ * . . . I robotników. ajofiarniejsi [. najlepsi. ginęli 7 

Ocł l940 roku na lererue. !o~zkiego ghetla glodu lub w komorach gazowych w pierwszych 
pracowała pQtlziemna orga.nizaCJa oporu. zor- latach okupacji. . 
gamzqwana przez prz.edwojennych lewico wv('b. W tej syt.uac.ii sierpieó. 1944 roku i aki;ja 

„wysiedlania" -zasiała ludDośł ghetta zdezorien wanej w związku z 800-ledem. Moskiew-"kie 
towaną, rozbilą i niezdecydowaną do osia- pned)iięhiorstwa pnemysłowe µrzygotowu.1ą, 
lecznej rozgrywki. Lewif'owil organizacja an- j na jubileusz stolicy wiele nowych gatunków 
tyfas~ystowska była osa_molnit.>n<1. Jed1'ną j~j j produkcji. Moskiewskie fabrvki tytoniowa 
bromą było nawolywame do ukrywania. się .. szykują nowe gatunki papierosów, jak r.p 
d? me slawiama. się lla punkt.y .zbo:·ne. Osm:.·; „Ognie Moskwy", „Moskwil" itd. Przemysł 
me n:~zporzątlzeme 0 kane s~:uern dla k.iz· szkla:tski przygotowuje szereg wyrobów krv
dego Zyda, napotkanego na ulicach. ghetta po _ t ł 1 · · 800 I · ", M sk ;, 

· 30 wrzelinia, pch11ęlo resztki grup' do sta- "z a owyr: 1 z napi~em '" . · ~ecie o w~ · 
wienia się. Los icb. je-st nam wsnstkim m.-iny. Zak~ady perfumeryine S7.yku1ą nowe_ opak.o
ZqinęH spaleni, zamrożeni, zamorzeni glod::m Wi\!lla dla swoich wyrobow. Ogrodnicy mo
i' chorobami - zginęli zamordowa"i µrzez skiewscy również nie pozostają w. tyle, przy
siepaczy hiUerowskit:h. 1\fola garstka, !;;tora got.owuiąc i zakładając na 800-lecie nowe o-
przeżyia piekł.o obo-zó~r h.iUerowskich i wró- grody i skwery. • 
ciła do Polski, w więk·«rnśri sw<>i l'l1anęla N 

szereqach orga.niutcj1 robotniczych i demokra
tycznych, by walką z wrogit>!łl ludzkości 
z faszyzmem, pomśdć męczensl...ą śmierć ly
l!ięcy niewinnie pomordowanych. lµdzi. 

' . M. Chęcitiski 

były wi~ieti Oświęcimia. 

Również świat uauki pr:zedstnwi swój do
robek na organizowanej 'l'.rystawie. Aka:demia 
Nauk ZSSR przygotowuje materiały, które 
przedstawią ro7.wó.i nauki radzieckiej. Orga
nizowany jest ~ów11ież specjalnv dział. po
święcony pracom llaulrnwym o historii Mo-
sk wv. B. Bru11.icz 

- NaJnJ<Ocuiej przcTJira•si,arn - p-owiej.i•".c:v-cih żołnierzy i w~is;di . • m1 d1-og:, 
dział Q!'li:Tb~z 110 niemiecku. Jll'O\\'a<lz~\.;ą do Janiny. Droga bj la DU-

- Pan mowi po niemieClku? - za~JY sta. · 
tal Qu·ełl równieiŻ 110 niemiecku. Qi. Jl nrz ·"''!r8t:czał. ie sip0tka!a i. kii;·~ 
~ Owszern 011 pnwin<la. - "··skazał auto, nawet w wnn\dk~J, o ile .Janina 

na mal ego Grel:a. - że Da'Tt wmierza zajęta ,ies't pn:ez Nie.m..::ó·". Ale żadntJ 
j-echać0 . do Jan iny. · masz~111y n ie G\'to · \Yid·ać. Nie było. wi

Tak je.5t - od•DO\~·iedztal Quel!. - dać równie.ż ani żo,ł•nier7.5'· :mi mulAw. 
-Czy t'O praw<la. że tam S·<1 NielT!cy? Quell z.acz~·na~ \\-i'.'rzrć. że Nie-iqcy !;:to 

- Tii„J<. Pr:ly•na;i1mH1;ei t~k \\'S;;\·-.s·~v inii lnie sa .iu•;i;. w .la•ni·nie. . 
"i'l:l,• Nikt nie chce iś'ć na'Priiłd. ho :iak - Czv :resz·cze .tlale,Jw: - c-0 dnn!a 
twierdza. Niemc-v j 1u·7; '" .lani.nie. ·-··tał br iclc1te·0

••• ··ka Slyszal zawsze 
Skąd t.e w.iacilOmości':' te satnofl, od•Powie1dź. 

Po prostu c;1,ul. że i>re<l1ko traii do Ja
,dny od&zuka lielenę. wróci wtedy d-0 
Aten i b<'dzie p·o wszystkim ... Zbliżaj•il,CY 
się k{H1iec, kres je.go oroożyć. na•pa.w al 
g-0 dziwnym na.s•tro~m. 

wionr Que-11 zla.z1ł z ci-elia·rówki i p0sze<lł · t 
<lo rmhli.s.Jd e~o la·s'k'll. ..1 Jes · 

San1i nie ,,··ie·d:zą. Mó.\vfa. że tak -. Ni~. Sier10•111 kilon1etn)w. . 
Minęl11 <lrewniiłnV słun z nau1se1 · 

Niełncv? .. d•wudzie~ty dru~i kilometr". Quell kro- · 
C{') w·:";·z~·- czył na przedzie. za nim szli broda1y z 

małym, cia)I'Je ro?m1awia.iąc mi12.dzy · so
hą . 

W j.a·ki s:po5ób trrafrli tam 

Gdy Grecy zbyt długo c!wwa!.i się w 
krzakach, Quell zaczynał tracić cierpli
wość. 

- Jedźmy clakj, wy tchórz,e! - krzr
cza4. - Oni jwż dawno o:d-lec-ieli! 

Gdy Grecy nie Z\vracali na nieigo uwa
gi, wtedy za-czynał Ś'Piewać n.a nowo. 

Na skrzyżowaniu dróg w po•b!iż11 Do
riany deiarów•ka się zatrzyimafa. Na szo 
l'lie W:i't\<orzy! się zator. Wszystko- zimie 
szał-o si"-' raz.em, żolnieirze, ciężar.ówki, 
muły o•bozowe.:· Oficeró,\: nie by1ło na 
Iekarstw-0 i nikit nie myślał o tym. co 
!1ależ.y rnbić, aby wreszcie za·prnwadzić 
ja•ki taki porzadek. Mały Grek poszedł 
do·w1ed?-1eć sk. kie.cht rnoin:;i hedzie 1e-
~h !7' /. rf:'.'ł:~--. i r""' 111„„ ..... ·~1• ,.. "' ' '~..-.("l . . ,1 7.~; ...... .... . . , ~ J-1 ' 

7,'(l•TJ:i'-

Gdy wi·ócił, .roibac·zył, ż,e mały O.rek Nie wiem. Wie'JT1 tvl'ko to. 
o·grorrnnie zde·nerwowany szuka go wsze- scy gadaji!l

1
• 

dzie. ·· 
. :...,__ Dałek'° .ie~r,cze <l<) .Tanh1y? -

- fngJ•izi! ... Inglizi !.:. - :ta wołał i ła- tał QueN. 
maną franc.uz:czyzną · zącz:ął wy1kr..:ytki- -. Kilka godzin .iazdy. 
wać: - Niemcy! - Janina„. Niemcy! - Dzięlku.ie; 1Jaint1. Póoj.d<ę na IJiechotc . 
Janina!... Pn}SZ1'- z.<;11pytać . cizy to maJe.frS'i'w'<l pój-

-- Co do dialbła to WS!ZY'stko' ma Zirta- dz ie ze mn1ą, czy n ie? 
czyć ( O czyn1 ta PWP·U'ga gada? Ohocia1ż Brodaty Grek zai!)Ytał mał-e·go (irei<« 
by .ieidino a,ugielSikie sł6wk-0? czy zed1ce towarz~rsz~rć Ing.Uz·i. 1.<lafa-

- Niemcy .. ~ Jauina.„ - wci•e/ż powta- cc1m1 s·ię· na nlecho·tę do Janiny. Wtedy 
rzał Tt)ały Oreik. mRły Grek ZaJ•ytał. Ct:Y na1prawid·~ w .Ta 

Nagle znikł a Qnel'l \"' dalszym ciągu ninie zna1dufa sk. Ni-en1-::-'. BrodatY . 1Jd
ohs-erwował S:(:eny bezładu i chaosu, powied,ział, iż nie wierzy w t<o. meszta 
panu.i.ącego. doo;koła. Wkrótce Grek no-J sam pq_sta.nowił isć z f·rnrlizi ·do J~nniny: 
wr<dt. PnyT'rM\ adził z so·ba wy:so·kie- - No có.ż? Raz · kot:i'<: śrnierć! -
go, brodatego iDh1ierza, PO'cl·ohnego do rzekl mały Grek. - Pci:ide l ja z \\a.nu. 
CT1r,-;.. ~ „ . ..: ,\,. · · ··. _ -~· -··- ·.·1·'.„·- ........ J •• „ ..... ii.:. „, p,.„,1::d::irH ... f,::; ·„) 1"'7/'.-'7 s::~t, .... ~ --.1,.... 

I 

- Traiinn· "-prost w ich ł<l'PY· - skar 
żrł się mi:ll:r Grek. '"vkrzywia;ia·;:: żalo
śnie twan. na któn, Quel! nie mfl)?;l ;1a
trzeć bez smiech111 . 

- Sprawy nasze sa isto!inie po<l p•s-em 
- nid'nowiedział b1rodaty Cirek. -- 1\Je 
cizv to ni~ \YSzvs•-ko ie<l1110? 

- Po cóż tam idzi-;my? - de,1gnal rla 
le.i ra;.ły. · 1 

- co· do mnie. to wiem J)O co idę. Mu
'SZI(' być na.tbliżej ckimu. Ale pn fokie,go 
<liabła wfaz:i w puta1plke lnitlizi? 

- To sko11czony ,,·ari,1t. \\'yo·braż so
bie. że na piechot·: idzie aż. z Val-0:J.y! 
MogJ]by mnie zabić. a ja byin s it' nie {j4 
"l"'t • „ .-!. ,-· 1" ..,. .-. i-„ ~ 1- · ~ · t" _ -· I -. .'. ~ ~-, ri 

n . ,,,. ' 
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• 
Kl"!\ńcza sie wakaci.e D o n i o decyzja 

Koilcsy, się nas:r; wypoc:ąnek. ~a lrilka dąi 

[;~~~~~?.05:.~~::~1Zac~eś ia · ę 'jednolity front młodzieży 
Wczasy naue, zo:rganizpwane przeT. ZWM l •'j-6.turalnym dlt1 mlodzie:i:v est dążenie ku I awanqardct ideo\\. •ej i oruanic:rnej jPdno~ci ooł ków organizacji OM TUR i Z:"'M .. w. duchu 

'-vłyd-b k-• dl łk. h 1 ·k· iedności Stad wnirisek że oiaanizaci'e mlfl- <kicj klasy rohotnicze1 je(lno<ri całej mło- ierlnol!teąo (rontu klasv rnhot01ne1 l •OJU·Zll „ ~ tą. sz •. „ą a w11ąs 1c ucz1t11 n 1 o"" I . . · · · . . · · „ · · . ·. . . · :· '. · · · · „ . • 1 
· · hł k: ' , 

1 
h •. , · "' ,.. 

• ,· dz1ezy robolnir7ej powinny rar'?e.J wyprw-. dziczy polsk1e,1, .wdnosc1 Ta rodu Pol5J.. ,cqn„. 1rino 111czo~r ops "'qn. w.< ur .u HZciJ~mn„g_ 
obo;i;ów_. Wytwor:i:y~o _się w no~, akty\\ as:<Ich dza~ starsze pokołerie w realizacji jecl1wli-1 . Szhchet110 _cele i z?szczytne. ambicje, w za.ulama I ~taleąo zac1esn1ama .. wspolpra~~ 
poewr.ie ZW!ł-~ości 1 dysc:!plmy organu:a- lel)o frontu, a już tvm bnrdziej nie powinny :;t?rych rlaJe się słyszei;- r7eczyw1stl' g!os poi- m1ę~zy obu organrzac.ia~1 ~łodzie~owym:.·„ u 

cyflle, naucsyhJmy się cenie .życle :ebiorowe. pozostaw ar v,; tv le poza partiami robotnicw- • skteJ mlodz1ezy, godne.i naszych czasow. łatwi t? pr1.eprowadz7me v. s11oln7J. ofeno) wy 
Pokazały n<rm w.c::r.asy, jak wiele moina mi. Komuż. j.Psl łat" i.•' i. · ii: . nam -. młodzi<>'i:f· ł My -:- zwiv.r-o"l'ry z Łod~i, z owomnyn;i za i~eolo91r.z~e! i orgamzacy.ine1. wsrod. u;.z~ce~ 
wspólnie. dokonać. A prz:ytym przekonaliśmy ZWM-owe1 1 OM. TUH· .'"'CJ - w urnę ":spol-

1 
dowole111em w1tamv ?publikowany ':\'Spoiny s.1ę mlo?7.1ezy, oraz z~illczame reakq Jll 'lc__ 

.11lę ft wartości kulturalnef rozrywkl Nauczy- nych mewątph'V1e celow - wylatywac po- komumkat Zarządu Głownego ZWM 1 Komi- k.oncepCJ1 społeczny~h 1 wychowaw.c~ych. . 

H • • . , nad poziomy dotychczasowvch nrzegrod<>k 'Ir- letu CeulralnC'go OM TUR odnośnie uzgod· Umowa przya:ym sa; do zmołnłlzow · ć1 
limy się ~ielu p1eknych piosenek I W>elu, . . · . · · : · · . I d · · dl wzmoz'onego udzi'ału w odbL" o• 
. . , · . gan1zacy.inych. W czv1ch szeregach w1ę!,sz • rnenffi umowy o wspolpracy. Jest to rzeczy- m.o -ziezy a . ..· J 

l)lęknych "'ler~zy. Pozn.alismy piękno_ Ziem budzić się 01;iie zapał dla realizowanego pPez ' wiście doniosła decyzja. Dokonany został po- wie kraju, "."' reahzctCJI P.lanu 1:'.zyl7t~l~go 
Odzyskanych l pqk~challśmy le ziemie od- r>as wielk.iego dzieła przPhudowy społecznej? , -.vażny l.:rok naprzód w ideologicznym i or- przez . wspo!ne prowadzeme .0 k~11. '" ys_cigu 
wleanle polskie. W1el• a na.~ pozostało na Idea z jednoneni;i hr tnich organizacji ;ze- ganizac .1nym zbliżeniu bratnich organizacji, Pracy 1 wspolną walkę o podmes1en.1e W\ da]• 
tych :r.lellliaclt, aby je wspólnie z: mUfonami C7.)~wiście. n<:!_s nnrtuje. nalazło to wyraz w który przysporz sil młodzieży, klasie robol.- n?ści pracy'. To ~a!11o do.tyczy ws~ołpracy VI 

ostadłych jut tam rodaków budow::ić. uchwale o<lhvli>j niecląwno w Po?naniu w:<'>ÓI· nir:z~j i naszemu Państwu ILudowemu. luerunku zw1ęk11zema udziału mł?dz11;zv w prd 
Naunyllśmy !'lie wiele na wc&asach nej narady akt ·wu ?WM-u i OM TURu. Dok.onan został krok, który przyczyni się cach sekcji n:iłod7.teiowych, •Zw1ązkow Za~No: 

Wielu r; nas ói'nllo się, wielu· ójdńe do ~1indzież pornańsk~ scwiP.rdu1 m .. i~., że mię· do ostatecznego usuni.~cia w.I?' wów wst~r7:- do:vych, . Związku Samopomocy Chlop~k:e;~ 
W{? p <17.r br11tn1m1 orgamzarj1lm1 młod2aezv nie m, n1ctwa 1 wslecznvch ideologu na młodz1cz społdz1eJ01, sportu, ORMO 1 innych sto warz) 

flllmlottych nkó'l nr9<1nlzacy,•Tlyc:ll t Z.':lwodo· . . . . · . . • . " . · · . ' · t' J 
c 1 i .„ . „ . zasadniczych rozn1c. „Nie no~ząc na nas:z.11•11 ktor' w1>ły1ue deryduiąc.o nil zw1ększeml'. szen ~p~ ecznyc 1. . . 

W.Y h. 11 kt :r: nas ni - :zcpo~m tych dwóch młodych harkacł - czytamy dalej w uct1 ·,1Jr I wkładu młodego pokolema w hudowę Pobk1 Zam1qowane prze;r. obie bratnie orqani~a.· 
~.g°,d".t sp~d:m~ch w, bratnim kr~gu_ kole- - ~. iych tra?vc i.i rozbicia ruchu ro bo lniC7e']~l 

1
1 Ludowej, Polski ~rawiedliwości spolecznej. cje periodycz·n.e . wspnłne 7.ebrnni11 zarząd?'~' 

go~' sple·wu, 11\GTIU:ó"• pr<rq i \\ yc1eczeli:. was'1. sporow 1 sekciarsl;wa, mozcmy hyc. N1ewątpl wie 1fmowa pr7.yczym się 1eszcze ZWM i kom1te1ow OM TUR na w&zystk1::h 
W.G. (Gór.o:) chcemy i będzif'm\' w niedalekiej przvs·rl 1śc1 hilldzi"i do odpo\\iedniego wyr-howani11 czlon szczeblach organizacyjnych, zwoływanie wspól 

Ja zdobyl:śmy r Dymilrowa 
[H'!ipontnieniu z Bulqare.ń/ 

D B11lq11rii 1njPr:'hdh~m 9-go lipca. a-
na Br ·gadr1 Pr11c lic'lącil 46 nsóh sldadal<1 
' • przed ta\\ \C'l"li •Jr')'fonlzC1r1i mlorJ7r, xn 
• •t h. \1\1 skicHI hn gad wchodzi li mtodr.i :.tu

denr:i l r.hłopi, rC>hntnirv i pracownicy umy
sł-:) 'i. 

Do Sofii prz ·by11śm ' po 5-cio dnim •ej, 
eie.kawe; podróży pnez Czech_, W~rr i Ju-
~osła'•'Ję. a stacji powitali nas przed~tawi-
:i.ełe di\rh:, członkowie Po.elstwa R. P. i po· 
słem ob. Załe' skim na (7ele, oraz tłum • mlo
dziez • Przyjęcie b Io doprawdy serdeczne. 
Cała n,1qa grul\'! hyla udekotowana kwialnml 
\I' na z ·eh harwt1ch narodowych. Okn:y>>m 
na cześ(· przyiaini polsko-bułgarskiej nie było 
i:ońc11. • astró j serdeczności poglębilo je.; z cze 
pnyjęde '\Ą domu CE\ntralnego Komitetu Mln
:iziei.y Oemokrt.tycznej Bułgarii. 

" 11 drugi dzień pn:ystąpilism cło prac,· . 
?raGo,1·11li~mv przy budowie linii kolejowej 
Pernik -· 'Volvjak - Divolitw. pracowa<. 
rzeba h lo dohne. Wykop«ć i wywieżć wa· 

;ionikami 9 me:rów sześciennych ziemi, to nie 
Jyle ci:>! Pok<tz11lisroy jednak. 7.e umiem. pr<1· 
~o 'ac. Ju7 p 'erwszeHo dnia wykonaliśmy 136 
Jrccent .normv, lajmująr drugie miejsce za de 
legacją dlha1\ska. Postanowiliśmv, że w prl •
:złosci musimy być pierwsi. „Konkmencjn." 
Jyła nie hyfp iaka. Na iednym odcinku wspól-
1ie 7 nami pracowały delegacje młodzieżv ra
:iz1eckiei. 1ugosłowiC1ńskiej, francuskiej, win
;-kiej, ~ZWd jcarskiej, .albańskiej i lrnlqa1:>kiej. 
<:aida z nich płonęła ambicją zclobyc.ia nagro
iy przerhodniej. A nagrod11 była warta wy
;iłku - bvł tn bo'.'iem sztandar G. D 1m:tro· 
>re, wodza ludu bułgarskiego. Na własno~ć 
nogla te cenną nagro<lę zdohy ć qrupa„ która 
l dni pod rząd osiągnęła pierwsze mieisce. 
~ie lał":'o hyło pracować, szczególnie, 7.c 11na
y dochodziły do 52 stopni, a poludniow• \' 
:nosili „te; lai:nię" łatwiej. Zdohyliśmy szta11-
iar jednaJ.. my ;-- !'(rupa polska. 

\\·'ręczenie 1n nastąpiło podczas Fesliv.ilu Bułgn.rię. fi d1y innvmi In liśmy w W11rnie, 
'vfł,1dzieżoweqo w PcrniJ... W ramach prnqr11- gdrie ngladaliśmy pomnik Vlładysławlł War• 
11111 •Hiyslyrznroqo fesLiv ilu, w . ł·11>1l1~1 ie i ncncz kił, Tirmov, ~i. 11 otrzytn Il my w pR· 

m . Szc1cgoln m powno7Ql11Pm ~ic,zyl s•ę ni,Jfy ,Jlbutll, ornt Sofir;. 
nasz Krakowi•11'. (Nie hylo co prawda z 1Hini \.Yyjcżdż11liśmy z Bułgarii z rrt1wd1iwvm 
dziewcząt, ale trzeba było widzieć, jak un- 7.alem . .JeslC'~my j<>dn;ik dumni ze swych osią
czo wvglądali kol. W. z Lorlzi, czy kol. K. in gn1c~c-. W klii!Hch wielu z nas widnieje ilota 
Sląska w,slrojach krakowiaiwk. gwiazda z wi1erunkiem Dymitrowa. To od·rna-

Również n11; polu !<portowym mamv d1i 7>1· ka „udarnH;a", Gdy zohaczvcie ZWM-owca 
notowania S7. reg sukcesów, :zczególnic " p;! lub Olv! TlJR,.1.)wca z tą odznaką na ulic11.ch 
ce nożnej i sia kówce. W kosz rkówrC', llv- v\'arszawy, Łodzi, rzy Kalowie wied1cie, ;i;e Io 
waniu i boksie zajęliśmy drugu~ miejsce. Przy jeden z tvch, k:tórzy (może lo nieładni~ ~ame 
wieźlismy z sobą szereg nagród sportowyrh. I mu się chwalić, ale tn JlfjWrlil) zft granicą. d1l-

Po 7.akonczeniu pracy {ukonCTyliśmy :i rlni hrze rozsławili imię Pols{i. 
pned ~'1'maczonym terminem) zwiedzihirrnc Ry~tlłird Wo<lnicl<1 
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H!iią~•a - •tórą trzeba przeczgtać!. 

•• Malka•• Gorkiego 
Gdy ci:vt.am dzi~ po raz drugi ,Maik.<;", r0-

dziwiając wspaniałą postać Pel ~gii ilowm· 
\\1łasowei, przypominają mi sili <:lowc1 jedn<'
gn z czołowych dzialac7. ' postępowego ruch11 
mkidzieżowego. Rozmawial;smy wńwczns o 
tym, w~ki sposób rnalei:li'.'\m' <:r, w tych 
wlaśnie, a nie innych szeregach. Kolegc1 .i>w 
rzeki wtedv: - Mni0 sprowadziła <ln „ruchu" 
„Yratk;i" Gnrkieąo. Cytuje lC' ''°'•a Jttk.o do
wód prz'2kon •w11 iqc0 • si!v / zawmlcj w tej 
książce. 

nowi w wal re, u01:umialt1 ideę i swą miło'<'; 
mrtlC7.\'ll'l potrafiła pr7.elać n'a tnwanyszy wal
ki s na. z.1palem. prowadzącym dn poświęre1i 
polrafita rloda'Nac o1uchy inny_n1 i wciiJ.gilf dn 

.walki ludzi, sl'1J<!CYC jeszc70 mi uboczu. 1 my 
rnam·, takie Miltl,i amiętarn, jak malkct jecl
neqo ·1 połcqlv"'h parlyrantów"powic>dliala mi 
z jmislo1ą: ~.\forian nie :i:yje, 11le żyje idea, 
dla któH•j on wi)lczir1" i ja poświęcę się pra· 
ry spolocznc j. 

Mamv wicłr r id1 ·t h mate1'·hohate1ek zdoi 
H'yCh w swej he19rn1~icwrj. milośr~. m~~czyn~i 
do 1i,; jv. i<;kszvrh rosw1ęren. Pciwm111sm' .1e 
1zcić· iuk :Hgoręc_ci. Tym wlasnie ws·~y~tl<~m 
111,1tJ om (;('Irki w dzi0le i'\vym wyi;IC1wl\ nic
~miPrtclnv pomnik. Pomnik i~tncie najoroż zej 
n., Ś'Nicr'e, której nc1 imię ,.Mt1lka". 

• .Jcrzv Fc!ik.~ink 

nych; szerol.; 1rh narad aktywów oraz wspol• 
nych zehrilń kół obn nrg,rnizarji, organ1zo\"a• 
n ie "'"Pńlnvch ~ ursr'Jw i szkół os'"iiltnw yr.1', 
dyskusji ideowych, w!'pnlnyrh wystąpień i :m 
prez iłlJ. w cP!u wza jemnegn zbliżeni il i w;;p61 
nej walki, zacieśnią jeszcze bardziej jednolity 
front młodzieżowy. 

Mamv n<1rl1.i„ję, i.P wvknMni„ tvch zeru 
ko 'lr1krnjn11yr!J plrtnow i z~rnierzeń 111łndz1e 

zy spotka :=:ię z nil jdalej idącym poparciem 
. tarsze!ło pokolenia, organizacji partyjn'.'ch 
PPR i PPS. Pn:ypomniec tu nalezv uchwały 
powzię!e o:;falnio r1a wspólnych naradiic:h kl! 
1owniczPgn aktywu partii w głównvr:'h nśrod· 
kdch !.;raju, pr7.eWidująCI! m. in. pomoc Z'IĄT I 

i OM TUR we wzajemnym '!.h!iżeniu ~i l!. w 
C\l'fłdnizowaniu wspólnych imprez i w r1ec1c:k. 
.... pńlnl:'go szkolenia rdeologir.znego i za 
doweqo itd. Postanowienia te musza hvc w ca 
lei rMcianłości ~ykonane. · 

Przy pomocy Rtarszego spolcczeń:=:tY•'<ł mło· 
dlież spt>lni nad'lieje, iakie pn1'łada w niej na 
ród. T rnv, niłod?ie?. łódzka, silni 1ednośc!ą 
.ieSZC7P. lepirj hędziemv prc1cować. M. M. 

Organ;zu:emy =erzyska 
sportowe 

Na oełc:rlnlm pl.,,na.rnym rio&tedzenh Z:.-· 
n:adu Miejskiego została powzieta uchwala 
w sprawie zorgan!zowan!a igrzysk sp;:;rto· 
wych ZWM. fgrzyska fe hędq miały miqjscs 
w ł.odir.i 13-go I 14-go wri;;eśnTa. Bada <ine 
organizowane wespói z Zarzadem Wrij<'wó
dzkim.Pr--··,=ctywcme sq następujqcr;- k()Pku
rencf<'>: 1·· '(Ootletyka. piłka no.~na, r-;intkó-,r
ka. oraz boks. Prócz nagród dlfl r,wycleMów 
indywidualnych prnewidi:łanp sa nagrnd ;r 
dla zwyci sktch kól, riraz cl.zielnic. Zawody I!': 
będ-:i jednoczoi:.nle dwu.mEc:i:em mieriz'r owa 
nizacja ZWM • l:.odzi, n org;:iniza~jci' woto.:
wódzkq. 

F llksl.trk 

Nie przez lrz''• al!' przez sirdem rlni pm
~owali.smr najlepir.1j, wykonując pn 168 pro· 
:en/ normy. 

Z uczucie111 1n<1wdziwej dumy, że dc>hrw 
·eprezentujemy Polskę 7.a !Jranirą, pri.vjmo
.valiśmy s1tandar z rąk sa . .nego Georgij Dy
n.itrowd. 

„Malka", to jedno 7 wic>lk ich arc"dzict li
teratury światowej. ',nvel p1zeciwnikil idf'i 
postępowych wzrus1vć musi wspaniała po:tc1ł 

bohaterki. My walcz,1cy o to samo, o ro wal
czył miody Paweł \\'lc1sow, c7ylamY •k, iq·ikr: 
na prawdę z głęhokim wnu. zeniem. K«rly 
k~iqżki .<J. nam dz1wnk ;1li kie. Tajne 7chrn
nia, kolportaż. nielegalna oemc>nslrarjc1 w dniu 
S.więla pierwszomlljowego - to przecież na
sza niedawna przeo;zlość. Na tle tej walki o 
ideę zarysował autor wspaniałą pnsl.ać Pcl<1'Jii 
vVlasowcj. Koh1eta "t ludu, która umiP. hardrn 
slabo czyt'ać - nie µotrafi· zrozurnieć w ca!A1 
petni 1denlog1i sw<•go sy1rn. Czuje onil 1erln-1k 
że idPołngia 111 JC'Sl słuszna. Mc1tk11 pomd!'(i:ł ·sr-

onika organizacyfn 

„rzqien1ne z poż11teczn1..un 

lWM-owcy przy pracy w Swierardowie-Zdroju 
\V Swierardowie/Zdroju wszyscy dziś w pocie rzołrt. Prwkopywali „borowinę", µrzy

.uperlal wach mówią o ZWM-owcach. :l dni rządzali na miejscu kąpiele, z,1pominali 11ti-

1owiem, dosłownie całe tamtejsze uzdrowisko wet często o obiedzie„. . 
•pierało swoje islnien~ na pracy Z\.YM- Do tego czasu stosunki w Swierard'lwic> 
•wców. Z\VM i miejscriwei ludności nic były 11~1!••11· 

Tak zlożyio ·się bowiem, że 11cly pracujący sze. Jakoś 11'0 bardzo „luhylry" ,hył i "" 
r uzdrowisku Niemcy, wysiani . zostali d•J ZWM-1f przekon<111i. OhrcmP. natomiast :;to
.Vaterlandn", Zv\TM-owc:y zohowiązali sie do •unek ten zm1,'nil sic; ci1lkow1r-ie ' właśni<' o•l 
1ężkirh trudnw, dopóki polscy rohot11iC' nie miebrnwei łucłnośri W\s7.ła inirj,1lyw,1 Z'1lo
ajęli ich m1e1sr;i • ilsi l,olcdzy, k14rzv t11111 żen1a w f>w1eri1rrlowi, :..nłil l\NM-u. Knl'> to 
ryponvwnli 111 •)bn7ip - lakas11li ręk'!wv l lh~r rlziś 2.i nlnnknw. 3 \\' p1-z1 s>:łości 1\:Uo· 
•zi eli sję dr nrclC\". Uzrlrnwiskn, l tńrn n,,. :11·~ nil ri. \\11 ·1· dwnjnn"Óh. 
CTło wit>lu 1y~r11jqT~·rl1 rzęsto rhorych , re-1 Z\V~1-o"·ry wo.1. )odzki:'qo w ~wi01;i1rfn. 
onwak centl,11, rl1lb ,111 prt.ec1eż łunl..cjono· 1 wie prle.ko11rli \\ ~1 slk1ch, ' prar'· ~iG ni" 
1tac no•rnillnw!· wstvdzcl ~ 1 • " ol"ik r•)\ .,z chny ó „.\11ir;. 

Kiłlmclzt S"'t!l "'' \J.•w-rr·.o i·acr'\\'~ł · i ''Zl1;!!1·1„ \V. G. 
~ · dn; 0U ~6.1.i \ ~c cna .~1f ... shv.'f!11~ ·1i. ' 

z WOJEWÓDZTWA ' I Zr> swiotn 
?.l wrze ;„ta nribed>.te s1~ w LO\\ iczu z1r.izu Zjazd młnclzieŻ\. polsf.uej we Frri11c11 

pnwi~lowv 11łd wu OM TUR i ZvVl\I 7. ,111-
cja~ywy mi1?jscowych ?.arzcrdów. 111i•Jjatywa 
ta, ldó1a nule:?:y p"chwalić. alu.;yć ;no7<? za 
wzór Jnn 'ffi powiatom naszego wojewódz
twa jak należy wzmacniać współpracę obu 
bralnich organizucji. 

31 sierpnia w n\e.d;r,ielę odbedzie się 

zjazd aklywu ZWM woj lód.zkisg J, 

Poczq!ek zj;izdu o godz. l O-ej rano w Io· 
kalu Zmzqdu MiejEk!cqn ZWM przy ul. Plac 
Zwycięstwa 13. 
, 
Z LODZl 

W 11~tatnicb d•1io<:h 1• dł'i•flV 1>i~ ua wsiry1· 
tkich dzi(;'lnicach 7.WM odprawy pruwodn\ 
czqcyr.11 lcól. Glów11yml <109adnleniami po· 
ru1z11nymi no oclpr.Q'' ach były: sprawa 
w~pólpracy z OM TUR ota:i; rnajqc;e .odbyć 
"1"1 w :itctjhli:Ouym cza i„ ... i,..lkh: ZWM-owe 
i9rr.yska sportowe 

0~tiit-•1io .1cJhy1 sifi w Salaimine~ (Fram:j::!\ 
z.iazd delegatów ZMP „Grnnwałd". Na zi~z

dzii; był obecny 'l rnmicni~ ZWM kol Gond· 

ski. Zebrani w uchwałilrh swych wyrn·1i)1 

chęć jilk 'liljsz hszego powrotu do kraju. dla 
odbudowy Pols i Ludowej. 

Zapisy chłopców do 1 klasy 1 Gi111na
zjum Przemysłowego Palistwowyeh la

kładow Przemysłu Bawełnianeeo 
ur ł·,odzi, ulica Przędz11lniana Nr· 611 

ndhędą ·h tlo dui11 30-go ~iP.rtmia b. r- · 
lU !,)Odt. 9-13. 

Warunki prz.t1iccia: ul;ończr:nie 1 klas 
,zkołµ pow~zt>chnej i nieprzPkroc·wnu 16 

ro\; Ż!}Cifl. 

i1cznioww otrzym«ią s typendium ll' iu11· 
•okosc1 1.001) z.I. rnleS1ęczni". 

Dy!'ekci a ~tmu.'lzmm 
.....,""""--=n-~~~~--,,,.,..~-
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Krzy~e ~asł~gi na pi"ersiac~ rą~. tni_1 ówj~1~1:j~~~~~~:~!F.~u 
Panstw. Z1ednoczen1a Zakł. Przemysłu Pasmantery1nego Łodz-Połudme . I vV dniu 7 Września b. r. odbędzie si ę na 

Smieclmra Helena 

terenie Państwa obchód Swięta Odrodzenia Lot 
„.,,„... nictwa Polskiego. Vv dniu tym na uroczysto"'-c-1 
. :t. 1 do Łodzi przybędzie Minister Oocony Narocto 

. . .:·. · I wej Mars~ałek Zymi2rsk1 Zgromadzenie Kup
·' I ców m. Łodzi apeluje do swych członków 

aby w dniu tym wystawy sklepowe były este 
tycznie udekorowane w barwach narodowych. 

Kupiectwo JUŻ dziś powinno przygotować 
materiał potrzebny do dekorowania. O ile ku
piec posiada w sklepie kilka okien wvstawo
wych może przeznaczyć jedną wystawę na 

Bujnowicz Zygmunt 

1 specjaln:1 dekoracją. 
' Zewnętrzna szata sklepów i w.\.tryn sklepo-

1 
wych winna być podreśleniem i .zadeklarowa
niem uzncinia i więzi łącząoej kupiec1wo pol
sl. ·, z naszym lotnictwem w dniu jego święta. 

Nadmienia się, iż Zarząd Zgromadzenia 
KupcÓ'!/ m. Łodzi wyłonił Komisję, która w 
dniu Swięta !fontrolować będzie wvkonanie 

Kar.si Matylda <;ze>jner Franciszek · •k- h b h d · ' wsz.ys, .• c o ecnyc o. jeszcze . '.ntensyw· letni Plan. C .:.iprawda za p!erwsze półrocze polecenia Zarządu. .._ 

W sobotę; dnia 23 sterpnia odbyło się nt,e1sz.e1 pr~cy d.'.a Polsl~1 r~bolnikow, chło· nie osiągnęiiśmy pożądanych wyników, -
wręczenie ze szczytnych odznaczeń państwo pow 1 !ntelrgenc1i pracu1ące1. jest to moment smutny dla nas - al 1 obec· 
wyc'h zosłuronym robotnikom Kombfnatu Pas· ,N imieniu rządu udekorował odznoczo· nie kotdy musi zrozumieć . że powteksimjąc 

nych ob. dyr. Ston!slaw Markiewicz (sam I produkcję, przyśpiesza tym samym odbudo· 
man\eryjnego łJódź-PołuciniP. (dawniej „Pat. d · ku . -· też o znaczony z!olym krzyżem), klary dzię I we; naszego Państwa". 
berg i Wicke") Po odegrani11 przez orkiestrę jqc im za tch pracę. oświadczył miedzy 1n· Od' . ! R , k . 

1 WOJ.ska Polskiego b.y-nu na odo go . · sp1cwan em o.v za onczona zostd: a 
. "' r we , na· nym1: „Jeszcze niespełna dwa lota temu I . t , , Od ' 

czeiny dyrektor Państwowych Zakładów, ob. pracowaliśmy w naszym przemyśle bez pia· uroc:ys ?se. zncczeni zostali Srebrnymi 
Józef Kupryn zagaił uroczystość. W słowach nu - w sposób dorywczy - nie rozp0rzq· 1 Krzyz~m1 ~asłu?i m.ajs\rowie ob. ob .. Szejne:· 
cieplych t serdecznych podziękował on od- dzajqc ani maszynami, ani s'l.aowcomi, zu· Franoszck I Buinow1cz Zygmunt, Brąz~wym1 
:>:naczonym za ich owocną prace, życząc im pełnte nie posiadając artykułów techn!cz· Krzyżami Zasługi tkacz~ ób ob. Brzeski Igna 
jeszcze lepszych i większych osiagnięć dla nych. Dzisiaj każdy musi przyznac, ze proca cy, Karsz Maty lcl 'l Sm1e~hurowa Helena oraz 
dobro Polski Ludowej. Przedstowictele obec· nasza została us\abilizow'1na - jesteśmy mac 'o:ta, Janiak ładysław. • • 
nych na uroczystości organizacjt podkreślali I pewm, że dotyc'hczasowy dorobek zostanie A Szymkiewicz 
doniosłość dzis~jszego święta, nawolujqc uwielokrotniony. Mustmy i wykonamy Trzy· Pracownik PZZPP Łódź-Południe 
,.._..... ~ - uan.w---·-.-~---·~ ... .i..;-. - -·--... -- .„-.... . ·· ~~-_.,..,.-----~ - .,.,_ 

~rr~~~;1:1 · Pamiętnik ~ordercy w ro~i oskar.życiela 
· · · St. Kaczvs·ka - postrach obozow przed Sądem 

Jdk zapowiadaliśmy, w dniu wczorajszym 
N Okręgowym Sądzie Karnym rozpoczął się 
proces Stanisława Kaczyski. 

sób preparowano czaszki .dla celów doświad· 
czalnych, 

zienia Hermana Kreise, starszego sierżanta 
żandarmerii niemieckiej. 

Rozprawie przewodniczył sędzia Łuszczew· 
'ski, oska;;-~ał prokurator Lewenberg. 

ZAPISY NA KĆRS PRZYGOTOWA \fCZY 

Od dnia 2 września b. r. do 20 września w 
godz. od 9-ej do 12-ej Sekretariat przy ul. 
PiotrkowskieJ 249 przyjmuje zapisv na II.ci 
Kurs Przygotowawczy do Roku Wstępnego 
Wyższych Uczelni. 

Na Kursy Przygoto.wawcze może być przy
jęta wyłącznie młodzież robotmcza i chłopska 
w wieku od lat 20 do 35, która ukończyła 
szkołę powszechną i dokształcała się pracą sa 
mokształceniową. 

Kandydat na Kurs Przygotowawczy wi
nien złożvć: 1. Podanie. 2. życiorys. 3: Swia
dectwo urodzenia: 4: Ostatnie świadectwo 
szkolne. 5. Skierowanie z miejsca pracy, orga
nizacji młodzieżowych, Związków Zawodo
wych, partii politycznych, Safn.opomocy Chłop 
ski ej. 

DYZURY APTEK 
Dzisiejszej nocy dyżurują następujące aptekh 

Rembielińskiego (Andrzeja 28), Szymańskiego {Ro
kicińska 8), Zundelewicza (Piotrkowska 25), Szlin· 
denbucha (Srebrzyńska 67), Kasperkiewicza (Zgier· 
ska 54), Lipieca [Piotrkowska 193), Pastorowej (ł.a· 
qiewnicka 120) , Pawłowskiego (Piotrkowska 307). 

Rozprawie przewodniczył sędzia Walewski, 
ławnikami są ob. ob. Jaszczak. i Gryńkowski. 
oskarża prokurator. Ciesielski, funkcję tłuma
cza spełnia adw. Fajnberg. 

Kaczyska ma lat 34, z zawodu kucharz, cr 
kwadratowej twarzy bandyty i wielkich rę· 
kach morde-rcy. 

W czasie ewakuacji prowadziłem s.anr tran
sport wię.i:niów - byli rozstrzeliwani po dro· 
dze lub zakopywani żywcem. 

Wiem, że zniszczyłem życie przez to samo 
oskarżenie, ale chcę odkupić moje winy. 
Chciałbym jeszcze być kierownikiem obozu 
dla SS-manów, by im pokazać, czego mnie na
uczyli". 

Zbl~ża si~ czas nauki. 
Akt oskarżenia zarzuca mu cały szereg 

przestępstw i zabójstw, jakie popełnił na sta
nowisku Blockaeltestera w obozach Grossro
seu. Halbau i BelsPn. Sędzia Walewski odczy
tuje akt oskarżenia, który następnie biegły 

tłumacz podaje w ięHkU niemieckim oskar· 
żonemuo Kaczyska nie przyznaje sfę · dd winv. 
Jednakże w aktach sprawy znajduje się pa· 
mięlJIJk, pisany przer: Kaczyskę w więzieniu 
i zaopatrzony jego podpisem, pamiP.hik. w 
którym Kaczyska sam się oskarża. 

Oto wyjątki z tego pamiętnika: 
„Przytaczam fakty z mojej działalno~c1 w 

obozie. Bylem na zlecenie SS-mana Thumana 
starszym 8-go bloku. Otrzymałem polecenie. 
by bić i rozstrzeliwać partyzantów tam uwię
zionych. Codziennie otrzymywałem polecenie 
odbierania wartościowych przedmiotów i żyw· 
ności więźniom, wysyłanym do krematorium. 
Brałem udział w zabijaniu więżniów kwasem 
pruskim, mieszanym z alkoholem, na polece
nie kierownika bloku pędziłem więl:niów na 
druty, okalające obóz, gdzie zabijała ich straż 

obo.zowa. Odprowadziłem do krematorium 
transporty więźn i ów, którym w specjalny spo 

PLENARNE POSIEDZENIE KOMITETU DZIĘL

t'HCOWEGO WIDZEWA 
Dziś o godzinie 17-el odbędzie się ple

. 10rne posiedzenie komitetu ,· ·-·-;-owego 
Widzewa 

• • 
ZEBBAN!A KOł. PPR 

Nie chcą:: złożyć wy jaśnień, Kaczyska za
przecza prawdzie tego pamiętnika, choci'lż 
przyznaje, że sam to pisał. 

Następnie zadaje pytania prokurator: „Dla 
czego oskarżony twierd

0

zi, że nie jest winny, 
a oskarżają go świadko>vie?" 

Kaczyska: „Ma się przyjaciół i ma się 
wrogów", 

Przewodniczący ~wiera przewód sądowy i 
zeznają świadko.?{ie, byli więźniowie Gross· 
Rosen, Halbau i -,ielseri. · · 

Swiadek, Czesław Leśnia:k twierdzi, że gor· 
szego kata i mordercy nigdy nie widział, O· 
pisuje szczegółowo okrucieństwa oskarżone

go, jego sadyzm i bestialstwo. 
Potwierdza to świadek, Zdzisław Pru s:Żkie 

wicz, dodając,. że Kaczyska miał zielony 'rói· 
kąt i chodził w cywilnym ubraniu. Zielon e. i 
trójkąty przeznaczali Niemcy dla zwykłych 

bal)dytów i kryminalistów. 
W dniu dzisiejszym w dalszym ciaqu będą 

zeznawać świadkowie i prawdop1J d " za-
padnie wyrok. 

* 
Okręgowy 91id Karny azał na u •..tl wię· 

I LEWA·SRODMIEJSKA 
! O godzinie 8-ej rano Post Łódź F"bryczna 

MO, o godz. 16-ej I. „Krygier" Centr. Zarząd 
Kin, o gocfz. 14-ej f. „Eitingon" kolo pierwsze 
o godzinie 16.30 f. „\Vut!r"'"· ~ia -
koło drugie 

PRAWA-SRODMIEJSKA 
O godzinie 16-eJ I. „lmas", o gu"'z. 15,30 

f. •„Goepert" 

śRODMIESCIE 
O godŻinie 14-ej Nmodowy Bank Polski, 

Drukarnia MBP, o godz. 15-ej PVR 

D~:lalwa żegna kolonie letnie 

W ub. tygodniu w Grotnikach odbyła się sym· 1 mosfera ta sprzyja nietylko tężyźnie fizycz. 
patyczna uroczystość: Przy ognisku żegnała nej - wszystkie dzieci przybrały na wadze 
grupa 135 dzieci kolejarzy miejsce swego le· - sprzyjała ona również ujawnieniu się i roz 
tnit!go wypoczynku. Zakończył się drugi tur. 

1 
wijaniu najrozmaitszych talentów wśród naszej 

nus kolonijny. dziatwy. I za to wdzięczni jesteśmy Polsce 
Na pbżegnanie przygotowały ciziecl bardzo Ludowej. 

miły program, obejmujący śpiewy, tańce i de. Tow. Czerwić.ski kierownik kolonii, z durną 
klamacje. Poszczególne występy żywo oklaski opowiada o wynikach swej pracy. Jest sta-
wano. Na zakończenie zabrał głos przedstawi rym przedwojennym ·działaczem na niwie ak· 
ciel rodziców, który w serdecznych słowach cji kolonijnej. Nigdy, mówi tow. Czerwiński, 
podziękował kierownictwu kolonii za troskli- akcja nie była tak powszechna, nigdy nie by. 

O godz. 17 Książka Nr. J Woj Zcn:r.. 
wą opiekę nad ich pociechami. ła ona tak wszechstronna . 

ZWM. • Dtieci polskie, W: -:iągu tylu lat gnqbione i Kolonia w tych dniach pustoszeje. Zbliża 
18 2a J uciskane oddychają <11iś pełną piersią w at- się jesień i nowy rok szkolny. Dzieci w pełni 

mosferze serdecznej opieki i troskliwości. At· nowych sił śpieszą do nauki. 
O godz. 13 Szkoła Prawnicza. O godz . 
bleniec:. 

W dniu dzisiejszym odJ;ędq się zebrania 
ltół w następujących l<:zbrykacli t in~ty

\ucjach: 

Pn~[~~J 
>"omy•lowa I J a ~ i a 

tł.UD/I. PABIANICKA 
O god::inie 18-ej kolo terenowe obw. 145. 

· o go~inie 11-cj aktyw fabtyczny I. ·„Horak" 

WIDZEW 
O godzinie 8-cj rano Straż 

PZPB Nr 16. 

LEWA-GORNA 
O godzinie 12-ej PZPB Nr 14 - zmiana I!. 

Kwas Węglowy. O g11dzinle 14-ej kolo lere
nowe CZPS 

PRAWA-GODNA 
O godzlnie 18-ej Si:kola- Oficerska YO. 

• godz. 17,30 I; „Barlicki'~ 

Wi~ni~ieU 
Kanapa z przyCizłałuJ Ttzeb'a j.q wytrzepacl Bety, co kurzu! Wytrzepane na czystoł 

• 

• 



6!.0S PIOTRKOWSKI Str. · 

lro~!~! :~~!.~~~wa w-· 
„GŁOSU PIOTRKOWl.iKlfliO" 

iga siez ruin 
Pfotrków-Trye. - ul. Legionów 16, I. p: @ałkowikmu 11.th c1,ę;cio\Yemu i',ni6z-1 m Państwa objęła rlot}chcrn:- około 125 

telefon 13-97 c:teniu w czas_ie. oslatni~j wnjnv u leg{{. f !)•,.;. gosrorlrirslw. \V r~lw 19. 'IG '~' ydatho 
Administracja czynna od godz. 8 _ 470 tys. zagro<l chłopskich. co s tanowi wano na odbudo\\·ę "·:1 z kre<l\"tow -:kar 

16-ej bez przerwy obiadowej, w soboty 22"·· ogólnej liczby zcigrńd w Pobc('. howyd1 1.012 mili-0nów 1.lotvch; z kredy 
od godz. 8 - 13-ej. Str a~ z. tego lyh1!11 przekra-cza ii! kwott: \ó,,· han km 'ych - :185 milionów zło-

Redaktor przvjmuje codziennie od 2,5 miliarda złotych przedwojennych !yd1, z tego nil urząrlzenie wytwórni ma 
godz. 15 - 16-ej. Pomoc:_ lm~dytov. a i makrialna ze slro I kria!r~w 1 bu~owlanych przeznac7..0no 

' -
Kcmfo czekowe redakcji „Gł06u Piotr- S"' -

kuwski-ego" w Komunalnej Kasie Osz- Ie dz; e 
c:::ę<lności \V Piotrkowie nr. 425. ! A 

-o- n kari ki 
Komu w;nszuiemv 

§.o bota cini;t 30 sierpni-a 1947 r&k<U. 
Róży z Limy. 

I 
. -V./) ~zi~I A~ro~' i z ac ji ~arz<11.l\1. Miejs!.':~ l Slerlzie będ1 wyda\\.·:me n: kar~.Y miej 
! go \\ P1otrko\\ 1c p-oda ie do \11arłomosc1. ,l\ie wvdanc pu:ez Ref(>r;:it Kart Zn~·no-

1 

że .sk~eJ?Y .s!)ńl~lzi;.Ini „P:;ica". \Ylączonc I .:,cio\\ y~·h Zarzadu Mic. jskiego m ·Piotr-
do m1e1sk1-e1 'IC'C'J rozdz1elczł'1 sprzNbi-1 . · ., . . _· . · .. · .... · 

• i.. l d 1 · 2n · . b I k'0\\ a " \\ l;;rz0111em kri1 I m1f>1:-k1ch o-

w • • • 1 f \\'ac uęc i! o < 111a ..., ::;1erpnrn r . na .;ar- , · · . . 
azn1en~ze .te e onv. I ty 7aopritrzł'nia z mi0..;i<,1ra pnia ślc- j-"kfllplcrn :mych na od\~t<JCIC p~ec~ątk~ 

. 1~·49 Urz~d Bezp1eczenstwa Pub!Jczn. cizie na J;upon Nr 19 dla Kal 1 R p<l I ki De(t'gal11ry ~CA. Termin p(lhrania. ~l~d7;1 
lu·~4 Po .. w.1~t?wa ~om~nda M~ O • [ograrnic na osob\' w cenie 18 złotych za 111pl) \\'a z dn1~n.1 3 \\Tzesn.1a br. ~oznH~J-
10-~I ~11e1~k1 K.om1sariat M. 0. 1 kg. szc rcklamac1c uwzglę<ln1ane n1E> będą. 
10 ' ">traz pozarna 
11·13 Wbezpieczalnia Społecz.na 
t-0-70 Szpital Sw. Trójcy . 

Pogotowie lekarskie: nocne telefony: 
11·13 od 21 - 7 rano. W niedziele i świę 
ta dyżur dŻienny w szpitalu św. Trójcy. 

1 · 1.l•ł 

Niepotrzebne pomysły 
Stosunki międzv i='ohotnikami \\' hucie l ló" 811<lowlan eh "'. Minisler.slwie Prze· 

--- „Horlrn~ja" :;.(! unornir1\\·a11<.', jcdvnir od •11\:it1. 

K· I N A cz;:i~u d,1· na~;1 zdar z'1 i ,..:i(' \1 · lej rhie- I \v tvrh dniHch niP \\Yplarono rez~r-
Kinu „Polonio" _ Film ,.w górach Jugn· dzinie .,\\'yhryki" po-.;1 Z"Q·ólnvch l11rlzi I wir' ht;!niczr,i f'la1\·ck zi0dnvch z umo

t!Cf'v!i" - walki partyzanckie o Jugosławię. Wic>my \HZ\:-<'\. Ż<' 110 hularh is!niejr ~\\ ' i.I zhiorO\\' ;J, a z;1si;)j1i0no i<> i<ikąś „n-0-
Poczatek 'i;eansów o godzinie 17.30 i i19.'.\0 :..pf'd;;Jm1 i'l' ZC'l'\Yrl, :dńra 011lac<l si0 wa" form;1 \\'\)liatv .. Dopit•ro pn inler-. I . . . . 

Kino „BaHyk" - Przeptekny film pt. „M;- 7:! prnc przeciętnego zar<ibku na \\'(Ir· i·\\ crwji Z;\·.Zri\\·odowego ms!.;ipila z.apla 
łotć pod gołym niebem''. Początek seansó'v -,zlatach. li! wcdlug s[a\\"€k 111no\\' )' zb1.oroWeJ. 

• , d?-! powszed~i~, niedzieli!> r :wietcr 0 go· ,,f~czenn1" oho\\ i<11.ana 1cst wykon}· Kmnu na tvm zalcż.v hv \\ 1 l\\ arzać 
grlme 16·eJ lB·eJ i 20.ej. . ·, k :d· .. , ·· 1·· J • · !··; • · · · ·' " · 

_ 0 _ \\ac az ' pr,H c; .1'1 '"1. 1 \ 1 c '~1 3 \\ _yzn,i- nien1do\\'olc11ic w i a bryce? K(lm11 io jest 
czi· Spra\\0 l' ti;- rcg11lt1JC s~c1alnv p1in 1..:t ? . . 1 . · . 

Dyżury aptek 1111·1<;\\')' zhi;ir iwcj porlpisanrj prz<>z Zci- µo.1rz:bne. R~botn14\om - me. Pa11si\\ 11 

Dzis d~ żuru je apteka mg . T:> i;l µrzy I rzi!d Gló\\ m· Z\'. za, ·:Jet. Chcmikc~w tez me. A \\ 1ęc ko~111? 
ul. , 'o\\ ad.;ił':.!,O. i Cc11lralny Zarz;1d PrzC'lll\'Slu Makr1a- Jeden z dztałaczy Zw. Zawod. 

1111E11111u1111111111111111111·· :11111111111111m11111111111111111111111111111111111:11111111111111111111111n1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111tt11111111111111111111n111111111111111111111111n111111111111111111111111111111111111i111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

N a .§ a I i q d ·o w e i 
D Klar: Grzegqrzn,·skicj, zamiesz-

230 111~~~1nńw złot) eh; jako indv\\l·idualnę 
pożyczki budowlane, otrzymali rolni<:y-
355 milionów złotych. 

W roku bież<Jcym na odbudow~ w~i 

preliminowano 2 miliardy 421 milionów 
złotych kredytów -.karbowych; d0 15 bm. 
wy<latkowan<J I. 2.=i2 miliony zlotvch. Po 
za lym z kred) lów b:=.111kn \'\'eh pretimi 
nowano fi95„5 mili<rnów złotvch. 

W zakresie p01110\'v onat-P.rialowej 11a 

rzecz zniszczonych gospodar:-tw rnzpro· 

wadwno w ubiegłym roku m in. 500 
!YS. rnel;ÓW SZ<'ŚC. drewna okqzfego. 

- # 

W rolrn 1 ~47 prelimin0wan<J ro? pro wa-
dzenie 522 ly$. mrlrów sz0śc. drrwna 
oknp;~·lego oraz I O I ty$ metrów sześc 
tHcicv. 

W ·kn'dyiach pail.slw<J\vvch na odbu· 
d'owę, \\·ieś ucz-estniczy w rb. w około 
29°/o, t. j. w większym stopniu, niż pro· 
centowo wynoszą zmszczenia wsi. Do
tychczacowa pomoc państwo a skiero
\\'ana hyla gló\\ nie na teren masowych 
znis1czeń '"ojennych, obejmu.iący 48 po 
wiatów. 
· W odh11rlowif' wsi birrze udział Zwią· 

L:ek Samopomocy Chlopsh>.j, M)l::inizu
jąc powiatowe porarlnie" budowlane oraz 
gromadzkie i gminne Komitety Oclbudo· 
wy wsi. Gminne Spólrlzielnię ZSCH u~ze 
6tnicz~ w rlostaffz;=iniu mai.eriałńw budo 
wlamch <lla znis7czonvc;h gosporl':łrstw 
llllllllllllllllłlllllm11111111111111111111111111111tlllllllllllUlllllllllllllllłlllllllllllJllllllllllllllllllllllll 

Zdarienia i wypadki 
W cznr;ij o koło i;otlzi'fn' 16-cj '' :1 buch! 

pc.·ż<H. w sto efo le oh. l«1 tinci:;n ~ta ni"la wa. 
za1ł1ieszkałe)!o \\'C w;;i Szcz111rncic.e .'4:-n. 
Ciorz.kowi~e. Pastw;i· og.nia padła . todo
ł<i wraz. z calym tcgoroczny111 zbiorem.-

* Uhic~łc.i 110.:~' doko1rn110. w1 ;1111c1 ni a do 
~półdzielni ,'IWŻY\\ có\\· "'C \YSi Lubi.::c 
~m. j\111ki. ~pni 1~ cy whnn:rnia zrabow,1-
li r(i;i.nc · towary nci ~HJme lJOn::id 900.IJOI· 
złotych. kałej '' Pi0trko\\ ie przv ul. Sln\\'a,·kicgo 

_ 'r 66. prL:) ..;zJ,1 "' od\\ iedziny Kazimiera 
Gr.c"'O'Ol'Ze\'''kił. w pe'I\ n<'i rhwili mię
dz krc\\ nia"zkan1i W) nikla ::,p1WL€czka 
przyu~ m KICJra Grzl'gorzew::-l,<l uderz)· 
ła. Ka1'.imierę Grzegorzewska nożem w 
gł0\1·ę. p·o czyni z<Imkncl,1 drzwi na 
klucz i hil<I kuzvnke karhriwk:i o<l wkJ
sów. 1'<1 :,;ku1el~ skargi pokr;\'\\ dlond 
Sąd Grodzki w Piotrko\\ il-', wyrokiem z 
dnia I "i ~i<>rpni;• 19-i? roku l'lrnz.d Kl arc 
Grze~orze\' .;k;! na jed,'n 111ie:->i;ic are~z

tu. 

J\lies.zkanicc T.J":dzi, !?eman Goif;bio\\'- nik11 sprzeczki Trzaska dotkliwie pobił 
:-ki oskarż<rnv 1.Q~!al o kradzie'ż siecimiu Picct)ll~kiego. klór) czując :-ię pokrzyw 
heczek chemik;ilii „ p<1ciagu na stacji dwnym \\'niris.I skargę do Sądu Grod7.kie 
kolejo\vcj w Słotwinach r,oci K()IU-7.ka- go \\' Piolrko\•:ie. Si;td, \V wyniku r92pra-
n11, a mie.~zl clili-ee Pirrlrk~J\\ jl Mari;in \\ \', \\' dni11 18 sierpni;i 1947 roku skazał .. -.. 'łJYk. az I W, płaconych kwot 
FL•zer - o nah) cit' od (j ' lębi~n\''kic.go T~rfcu-za Trzaskę na 3.000 zl. grzywny - -

• 
Sari Grodz:ki ,,. Piotrkri\\·1e w <lniu l 1 

sierp1~ia 1917 rr1J,.u roz"'pozn;nnd spr a\\ ę 
Fr:mcbzka l\arpi11:kk;:; .1, zamieszkale
go "' Piof1'kowie przy ul..1\rzy\\·.e.i. któ
r · zakradl się do mieszk:rnia Wlady,;la
w;:i .Tędn, ki 1xzy ul. Pr<0menada w Pioir
kO\i ie " nieobPrności domowników i u
silowal ·skraść garderobę oraz innE> µrzc 
drnioly. lecz wstał '.'>płoszonv przez Jęd
rykę . W '' yniku rozpraw\ Franciszek 
Karpiil.ski :kar.any zo,;lal na jeden rok 
-.·ięzirili;i 7. pozha\\·icni:im p1·;11\' publicz 
nych i ohn1·alel-.;l\ich pf'i\'.' honnr'l\1·ych 
na lat ni~ć. · 
111111111111111·111111111 l •lll !Ili I illlłllll"''' 

- -(PvPc szrnia rłrobne--, 
Józel<i Tekiebka. Piolrków. unif•Waż

nia skr adzion v do\1·6d osobisl y, pm wo' 
leczenia i;ię i ·d<>krPl ernervtaln l ' hrzpie 
czalni Spo!ecznei. 

Adam Cza pała, Kolo, pow. i)ic\rko \'
._J.:i. uniP\\' a ;~ni;.1 <lo\\ ńd "O~obi:o::ly. 

Kasprzyca Bronisława. 1miewa7.
1
nia za 

J'Ubione r};J\\ odv. 

Olszewski Bolesław, Stradew. g·mina 
Woź. nil<i. unieważnia zagubioną kartę 
HKU Piolrkriw. . 

Malczak Antoni, Osina, gm. f\luki, u
niewazma zgubione dowodv o~ohi:-.te i 
' ( atę RKU Lask. 

18 kg i arby. o hlcircj p winien by! przy -' zamiami w razie nieściągalności ria 15 ·'~ Ila fundaeję ~ sztandar1r dła· 5-go·• · 
pu::-zczać, że pocho<l:d z kra<lzieżv. oni aresztu. Kołobrzeskiego Pułku Piechoty 

Sad Grndzki \\' Piotrkowic. \\' \\' Vriik11 · · Znnnunl Filipiak zł. 500: Proboszct. 
;·o;;s11ra wv, .s;idowc j, w dniu 18 siNpn ia Sr,id G roclz i w PkJ trkO\vie ,,. dniu 18 · " Parafii Wolbórz zł. 1 OO; Z\\ iązek RzP-
[947 roku skaza!: R<rnrnna CJolębiow- sicrµniH 1947 rokit rozpalry\\'~ -'pra\\·ę mieślnihów zł. 2.0.00; Prac<J\vnicy f. H 
ski{'<J<> nH osiem mic>sir>n \\'iczi\.'nia, a ,. 111icszka11cÓ\\' \\si Wiaderno gmtn\ Gole- U l , l. ł l .325 p .. . I · r:i 

: . " · . . . r Jans \I z . · racnwmcv \Ina . 1- o 
.~\ar1a11a F1:;zcra 11a !O.OOO .zl-olvch SIC. JJ0\\'1alu p1olrkowsk1ego, W!Hdysła- l . " I 250 r 'h F . . ·. ł 1 7'('0 . . ... - . . - · · · 0111a z · -:,ee ~rvz1erow z J · 
grzywn'' 1. za1111ani1 w n:1z1P rncsc1r,i<Jal- ''a Nn\\·aka 1 .Tozc!a \Vvsmyka oskarzo • · ·. ' . J • • • ' 

ości na· dwa m iesi<J~e aresztu. l:'> nych o kr a<lzi~ż drzewa· z 1.asu ·p~1ist wo- I Pr ~~1°.\\ ~:cy4~~k:)a.d?~': ~o~H }.~ rz \~7:to: 
* "' * \\·e;'o w Naaon.vca<:h pow1tilu p1otrkm\· P(!f, " 1 7. · .' atn\\ a ~·n _,ri ~ro 

Mierl7.\' 111icllka1ic<1mi Piolrknwa ,\ie- ski;go. Si1d ;kaz~ł każdego 7. ni,,h Jl<> _. ' ho:w Bedn<lrsk.tc:h Lconarr!.'ł. f\Ot:>l'(lkl\"· 
ksvm'P(eczy1i-ikirn a Tr1deu&zcm Trzas- drrn mie;ięcy \\ię7.ienia, lecz na mocy. 5k!e~.n„z~. ~.531: ~.Pra<:o_\\'rn_cv Zarz~d;J 
k<J. !Kl\\stała sprze. ~zka :-.<isit><lzka. W wy- amnestii kara zos1ala darowana. i\~tej~kie ... o zl.2.67<>,. Klasztoi OO .. Jezut
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~'~~~~~~~~- tnw zł. 500; ~ech SIU!ar7.v zl. 500; \~ 

\ · leka .J. Grabow:-;kie~1 zł. 500; Praco :mi 

Z a I llłi: ł.s z o w a n 1· e m I e k a cy Zarządu Miejskiego. Bełchatów zł. 
71 l; Lol-ainrzy <lcmi.1 D. I-l. Kowalt>w· 
skiej zł. 310: Powi;-·dowv Zwi;11ek C:e· 
chó\\' Rzemi-eślniczych zl. I .ono. Mie.ii;.k<1 Ku11 t rola 7,~ w·ności owa \\ 

Piotrkowi~ zatrzyma·la mic-;L:f.;ank~ na, 
~ze.go J11iasta l}micszkała .prz~· ul. \Vsnól 
11e.j - Hali11°. Kosi1'1ska spr1.cua.i<1cą r~fal 

,;zttwane mleko. ~<1 u (Jrouzki \\' Pintr
ko\\- :c. któremu s:prawa t;i 1.-osiał;1 pr,1,e
kaza1 'c 1 skazał ](nsiń,;ka na :l.000 7-L .t!'rz~ 

w11~' z zamiana w ra;,ic 11icścią1g:iln11ś.:i 
11,1 Hl dni ;.1rc.~zt11. Na skutek aipe!;icji os 
k;irżolll:.i sJH'il\\·ę ro;opatrnvał S<1d Okrę
g-o\,·y w Piotrkowie jako insta11da a1ft:
lac~· .i11:1, i \\' \q·ni ku roznra wy zmni~j
sz\ ł karc Kosif1~kiei do 3.000 1,I. r. zamia 
1p1' ,,. ra1.ic nie·ści;\~<ilności na 10 dui 3-
rc-.;zt11. 

KRONIKA. M RSKA 
\V rlrugiej dekadzie ;,ic-·rpnia i ucb .;tat!..iiw I·: rzt;~( i 

w por~ie st, zrci11skim wynió<ł lt> jPdnoslPk z111. 
pilne ·.~apolrzebo\ ·ama naszych •to-

na wejściu 1 ~fi n11 wyjściu. Ohró• o.waro·wy 

osiągmit 24 745 ton. W okresie spra ·.vozclaw
czym do ') '> rtn przybył m. in . 'r n-wirt 1.121 
koni. 

„ • • 
Vi/ 1wrci~ Ust\rn końcl9 prdrP nar! wvrlob\ -

ci" m za.lopioneg0 ' \raku niemiP.c!..1egn ściga
CZil. k.tńry spoczywa w 1ec1nym z b;isentiw por 

* * * l<rn· \eh Vl cloh Tie scigacz .1 przyczyni się W 

(dalszy cir,ig w na 1. numerze) 
l !li 

Kronika teatralna 
W Bystrzycy· powstał 'l inicj.~t ' WY Tow. 

Kr'lew1e11i11 Kultury I Sztuki te11tr 'lm;itr:irsk1, 
którego kierownic1wo objął J. Soplica . No·No
powstalv teatr, prócz wvstępów w Bi; s+rzycv 
zan1icrza od1\•irdzić okolinne mieJ'"riwnści 1 

uzdrowiska. 

* * * 
Dyreklrir Te,1tru Mie1skiior10 w 81 i•lvm:,to· 

ku z,ipewnił soll!c wspólpracę .,,- ""'''Vtn se
zonie rriysrrów: J. Strarhr>rki e90. n D;imięc
kiego, K . Rndzkiegn i .J. \Vyswmiro;kieqn. Te1 
ostalni przygoln jr h11nedie G~ I don i en" Oher
i st"~". <;talym rr~ysNem Tei!.trH hedw> P. 
Połnń5ki. 

Na W y!Jrztiu h<1wił o. latnio 'przedslnwlC·tel hurdzn pnwa7.nym stopniu rln nspr;iwnienia 
fabryki silników kulrnwych „Volunrl" w Ko- pracy portu. . I Zawiadami11m swą klientelę, !z l dniem 
penhadzc. W rozmowach 11zgodniono mnż li- I • * 16 sierpnia 1947 r. Wytwórnia „ l!loja 
waści prorh1kcyjtJC fabryki z zapotrzf'bowa-1 w s,viniou jśriu \'-11iljdu jq SH~ rniSZC'?On ." ;.e I „MARS" będzie produkowała mydło 
niem silnik.ów dla naszego rybołówstwa mor- lnzne kntrv poniemwckiP. Kultami tymi 1.ain-1 
skiego na rok 1948, a cz~śdowo 1949. Omó- INesowal siq rvb, lC' ~Jdd11:;r)', którzu zabez- „ZDRÓ.l S J W·· i taką markę &obie 

1 
' ' I zas < rzPgam. 

wi.ono lak:i.c lc,;rminy dostaw silników 1ui: za-1 pi c czyli JC. Kilka karlh1hów ściąqnięto do stn - St. .J. WIJ.JJT!( - "J>lotrkói 
111.owionyr:-!1. Zapoy,.·ic.dz.iane 1.1a naj.hliższe ni.i. r I r ·.wi .. . l3ęda .one .. po remonck i zr10palrzen.t.11 w ul. Bu9aj:.ka 'r 6. tel. 10-89 
s1;.ice transporty s1!111kow tP1 111arl.:1 zaspoko1ą s 1lntk1 zc11111e1110ne na kufry rlalckomorsk1e. ....------„---·----~-~== 

W · • Wr.i Knm: '"'' 0 >'R w V ' · ,. 'e• R c~cvinv , Red 1 Adm Łódź.. p·o1rk
0

owsko 86 lelefooy, Redaktor Naczelny 216-14 SekreCQriaf 254-21. R~ aocno 172-J! 
Zokł Grat. Sp Wyd . . ,tódzki lnstytfJł Wvdawnł.C!!f•. D-'li -·.o ·: Oziol ~oszeń: Plotricowska 55 tel. 111 50 Kon o PKO VIl - 1505. 

--------------------~~~----~------~------------~---------..-------------------CENNIK or· ')SZFŃ WydaW11lc•wa „Gło•u Ił cbotnic-zągo" w Łcdz1 W tekście: od l-100 mm il SO. 101-200 inm. !I 60. powy!4łf sł 70. 
~ teksletn od 1-100 mm. Il 35. lfll - 200 mm. zł 45. cowvżej 1 1 ~n T'lrobns ::o j8dnc ~1 owo: poi<zuklw'lnfe rtXi?.1;11 -zl 20. handlowe (le ka:rae, lr:up.o.o i s,cc~edct) ił. 26. 74Ubv d a 

J,)Oszukiwonie pracy zł. 10. W !l.le~zi6le i f;więta lilO)o dlllOzeJ. 

I 

, 
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Raz na wadze - drugi raź Ze 
na jakości oszuł{ują p 

Raz po raz spekulanccy piekarze atakują r d "x·· · • „ c ki~s~eń świata pracy. Dużo pisaliśmy przed o u ·. 
miesiącem o wypieku chleba kartkowego ze 
stęchłej mąki, pobi"'raniu nadmiern1ych cen 

• 

a. • sp rl 
za t~n chleb przez nieuczciwych piekarzy. O- W 
?ecn:~· gdy cały szereg piekarzy fałS?t1iących A~alk- to ~irl!hle m trudny fiO ro;rw:a.z4tnL , u nas sam~ 
1akosc chleba kartk'owego powr~drowal do o-

~ow. umśmy go rozwiązać 
bozu pracy i gdy ust;i!e11;e C"" ,;ków nc. "rty- Pode;;;••, gdy my plowimy się często, iak, 7.P. wif'le god7.rn, frtórr/)v mo9ly być wykony
kuły pierwszej potrzeby, W tej liczbie i na chlc t•masow1c -Sport i '''}'C'hOW'lnie fiZ\' 7.nC \\"<ród! •Inne na [lTOd11kcjl', zajm•1je r:órn'k"lfl nilkn 
utrudnia nieuczciwym p iek" rzom po1':·ranie naszeao. s~o!cc7n)•'wa, w .l\nplii ma;ą inne no:lnn. Nn nrnvklarl w n<r,.,d.1n 1 W"ri'low"m Car 
nad?1ie.rnych c~r:· .~n;i!;,~I' się piek.~rze , którzy I Z!fl?rt1'." n•c - ink oqronir;zyć wplvw pi/ki r/iff w dni r1;1v:<7.r'h;„ nn zawrr!nch' TJiłkar
,,probu)ą szcręscrn n1! wad->:e. wyp ek1 iąc bo- noznc1 no mflS'' rrnco•\•'r,ir.zc. skir.Iz ro trafi być rlo 4~ ly.5i<'cy widzciw 1 !), 

chenki chleba „nieco" lżejsze, niż być powin·. . Każ\J~; s?-11m1fqr:y. 7iP. ltnqlik ma dwie na- rekmfniacych siP w wir:Jc5znfri z ańrnil,i)w 
ny. ! "11Qfn~,,„„, rora111rln•r1'va mocnn hrrlwtc; i pil- i Jwlnikńw. r.i rrni nn. rym, OC'?.''''''"ri·"? o;flr/.1k 

Dnia 28 bm. ł.óchka Dele'Ptura KoJT1 isii ! hę noznq Na m""zar:h piHcnr.<kirh 0hnwia7.ko- cjn„. Nir> jrsf więc W'!l'1Pc7.0n". że rmrl :>:a
Specjalnei rnn a :rywala sp•Jwę wh: clri„~1 I wo m11s; hyr w rnnicclzin!rli:, czwarfr>k i so- hroni rozmywani ro mc•"7.Y rill<nrs~. •di w ringu 
piekarni przy ul. KiJiń•kiego 235, S;il\ma, któ- .

1 
botr;, a_ C7<':S/o i w inne rlni typodnin. fv9Nirrin. pr?.vnnjmniri fnl; w.•:>:ystl<o ·zn I 'm 

ry wvpiekał chleb kartkowy w formqtach Taki s'on rz"r 7.!' m6qł być tn!C'rnwanv rrzf"mawia. 'Pru·rl pillmr~/wrm anqi.~1•kim 
czterokilowych, ważąc~·ch jr>rlnak przeciętnie '. l',':P~. ,.,,-,~ną, f''iy Anglia nir była ffl. Anplin stwarza to widmo Jrn•7vs11 •pnr'nwra·) i „ fi
o 25 dkg :rn.niej. „Pomvsłowv" spPkul•nt mn1ej I fl.''• 1C'J.•'ln •• która ws7.vstl;iP sily mu•i wvtę:i'.nć, nansowPgo, n 7.W

0

ln.<r.cm rl'f.cd !lilkars'"'"tn 'fi. 

szych ilości , chleba nie odważał, a prz<.'lnmv- ! a/Jy wyrlzwif7nrtf: .•ie Z- kry1vs11 oospnrlnrr"l"· wodowym, /rl órc wrr>lnic wvnarlo z boi~k 
wal je nil. kilogramowe i dw11kiloqrmnnwc ho- no, spoww/ownnrono drngn wojnn ś'"infn'\'a i nnaif'l.okic/1 !'ilkrrr.stwo nmaloro/;if'. 
chenki. W końcu oszmtwo wydało się. Jr-(len '. f'k<ransjn rrospnrlnrr:zn. rnnr~\·;af.ri,.,,n-ch 7 ·1iq U nr1s na s7.rzr,rir. f<.'qn rodznjll „kryzvs" 
z kartkowiczów za·(;ąclał kategorycznie 1wil-1 USA. Pod.q/awą pn.qporlnrrv1 Ąn9lii iest nrze- ani nilkn[s1'n1, nn• :i'.nrlnrj innf'; ,..nł<'~i opor/11 

żenin chleba.' Vllaściciel piekarni wym~•.V'in.ł mysi, o rr7.„mv•I niq mn?:P, jflk windomo, roz nic r:iro7.. ic znaczy to jeclnrrk bynn imnki, 
s[ę brakiem odważn;ków, w końc11 jE'dn;i 1c, I wija<' .<ię bC' .7. l'!"'ola, tymcw.~Pm ff"fJO i\·"'aln ŻP my na~7'! rrorl11k"iP wykonPjcmy w :JlU 

gdy odważniki „znal11zly się", wyszło na jaw, I Anglia wciąż ma za mało. Spraw ,1'lt11 ceo 7P rrncpnfnC'IJ. Nic! Tvl/;o, że tl nn.q na sport nic 
i;e chleb jest sporo lżC'iszy. O nad11żvriu rie-' wszy.slkirh slrn'fl, m'r;rlzy innymi i z rnl•/<i, ;10.~wirc a sic i<'.•7C7.;> tnk wit'1~ 11nclzin i że my 
karza zostało złożone doniesie~ie w DE>lega- ale w wmion m11si plaric' rlr>wi7.01ni, I 1'ón·rh rlo prory rr.s/0.<11nkow11j rmv się nieco inaczf'j, 
turze Komisji Specjalnej. Ustalono, że w knŻ· ; zasób Ido znn('7.ni<' sif' w1•rze rpal. Anglicy ;'10- niż w Wie/lri"i Brylonii. My rrnc11jemy nie 
dym świeżym borhenku brakowało przpc ; ęt- I sfrrnowi/i więc wytęży(: wRzysfliie siły, rrhy dln ki<'.•zcni pi ;ywotnvr/1 kapila1f.stów, a dla 
ni-e 20 dkg . wagi. T!mi:a.czeniom piekarza, Żf' j zwi„f.rnzyf · wv_rlaj.11o~ć wł~sny~h kopn/rl. sie~i~, dla porln;c.•ir nia wl11•n"i s!OPY żyr.io
zepsul mu się zegarek 1 ZE' chlPb był za długo· Ok11znln się /P.ndalr, ze nie jrr,t to .•pnr- W?J 1 wln„n~qo r1nl>r0l1vl11. llo panslwo - to 
na ogniu,.,11 tym samvm stracił nil. warlze, rie I wa łatwn do rozwiązania, gdyż w gr<; tu wcho) • przerid my - ~wiol nracy. 
dano wiary. Grzywna 50 tvs. złotych, jC1ką 7?.- dzi„. pilkfl 'no7.nn. 1 v\T fabryk11ch, a n<ln/nifJ nawet wśród 
płacił Nuran Salim. w ;. nna być ostr7,"!żen i"!m 

1 

Przy „nowning Str'eet" najtc;żs:>:f' :,Iowy „im- Związków Zcrn."Odowyc11 stnjf' qię coraz bar
dla tych kupców, którzv w ten, czy innv spo- pt"ri11m" wyliczyły ponoć 7. n/Owkicm w ręlw, dziej popularne współzawodnictwo pracy. O
sób usiłują dorobić się majątku nn okradaniu 

klasy pracującej. * * N o w ą .,„ m I r 
Grzywną 25 ty~ięcy złotvch ukarany 1.0stał 

Stanisław C.>.I, piekarz, zamieszkały w Koi1-
skich, pnzy ul. Strażackiej 11, za pooieranie 

zę 
. I 

sportową 
nadmiernych cen za pieczywo. r'rzyg1)t~wują . nam Zetwa~emnwcy 

,,Przykład jest .zara7.liwy" - mówi przy- Zawnd)T odbywar s;ę będą n< boisku K~ 
słowie, a że tak je"t, oto pr7.Ykhrl. Niednw:10 Zryw na Polesiu i na j~dnym z boisk w śród
hyliśmv świadkillni rnasnw,•rh 7;iwodów spor- miE'~dn. 

statnio do wsrólzawodnictwa, mającego za cei 
bodnicsienie produkcji przystąpili włóknia· 

rze i góu1ky. 1 wlrótl włókniarzy i wśród gó1 
"•kiiw mmny Wh'lu dobrycl1 sportowców. Są· 
l~i"'Y wic;r, że ci w picrwS.l\'111 rzcdzie stanc 
·i·J tego wwólzaw,1Jn 'ctwa i dadzą przykłac 
mny.n. bn przecież element w<1lki wvniesion'\I 
z !icznrcft boisk ..,owini011 tkwić w ·ich krwi 

PamiętC1jmy. że dobry sportowiec, to do· 
bry żołnierz i dobry pracownik. We wszyst· 
!iich wvścigacl1 pracy sportowcy powinni prze 
dować innym i godnie bronić koszulki leadera 

JEDNQNOGJ WICEMl$TRZ FRANCJI 

Choi1'tski, właściciel piekarni w Radoszvl!' 
cach ukarany został również grzywną w wys. 
~5 tys. zł za pobieranie I).admiernych r:Pn. 

(Dz.) 
!owych Włókniarzy i Spólrl?'Plrów, a jll'i w VI' zawodach we1ma udział wszvscv ZWM . 

Jf.' c m eisc w prze·~z · ~"ach naj~)JiŻS7.)'f'h dni.ach bP,dz'r>my ŚWiMlk;im' no- owcy, rep-ezcnlujący ' koła przy. zakłada•:ll 
łł ił; e . u .. ~t we1 teqo roclza)ll imprezy -- tvm Til7.C'nl Za- . d I . D I ., H I , 

• · • · • • · rzą<lów· MiejskiNm i Wojewód7k;NJO Z\VM. pracy. 1 zie nl(e. (' ~.mi •tu o~orowegc. 1 
~lerwszet ł dtUf!lel klaS'1 Zawody Z\'VM-owców · odbędą ~ię 13 i ! 4, orgarnzatorzy. p?s.'ano wilI powołac szere91 1 • 

Mini5terstwo I}omunikacji - ustal' o w wrzcśniil, w programie przewirl7'1n" sa nn- znl.nych osobistosc1. Rewelacją pływackich mistrzostw Fra11c;1 

waqonach kolejowych z miejscami mi"kkimi I o;lępn i'!r:e działy sportu: lekkoatlctvk:i, hflks, l W zawodach śtnrtować hędzie wielu pop11-1 na rok 1947 był Emil Vial (bez nogi), którv 

11 
~. . . . d h . . 

1 
ł· ~ 

1 
i 'li!kil nożna, gry sportowe i gimnastyka przy- la mych sportowców łódzk .ch, którzy należą I zajął. druqie mlf'isca •w biegach na 400 i 1.500 

o~c tr).1e1sc s1e zącyc w przedz a ach k asy "~ądowa. , do kół ZWM-ów. mctrow. Obok zwyci~zca Vallcrcy. 

piewszej na 6 miejsc rdotąd 4};. w pi:zedzia- j 
łach klasy dru91ej 8 (dotąd 6). W półprzedzin i 
łach kla5y pierwszej 3 (dotąd 2i kla&y drugiej. Z żucia !!iporto1.'1Je.r.qo 'ZJRR 

:"~~~i::·:::::„::·::::::::· :~w:'.:~; Kara kułO_w_f_Si eczen owa zwyciężają w Charkowie 
mości podróżnych celem uniknięcia 7.rl;ir:ni'.ł- ! 
cych sie obecnie nieporozumień przy z;, i,;, o- ; 

Wdni miejsc w wymienionych przedziałur:h. 

u w a g a 
C1•on~rnwie SP.Ile·: ''.; 1 oiy""r.zeU 

Z okazji 4-e.i rocznicy wyzwolenia Char
kowa na miej.scowym stad;onie „Dyn~mo", 

zostało zorganizownne „Swięto Sportowe", JN 

którym uczestniczyli najlepsi lekkoatleci ra
dr.ieccy. vV biegach pokazowych, mistrz ZSRR 
i Europy Karakulow. przehi cił !OO metrów 
w· czasie 10,9 sek„ w biegu a 1,00 metrów 
dla kobit! zwyrięi.vła świetna sprinterka mi
strzyni Eu10py SiPr:zenowa w czasie 12,1 sek., 
w sztafec'e 4x100 m. zwycięiyła reprezentacia 
Moskwy w czasie 42,1 sek. 

BOJCZENKO 
WCTĄŻ NIEPOKONANY 

Zgromadzeni·e Kupcóv.'7 m. Lodzi puda 
ie d9 wiadom0ści członkom Sek<:ji Spo
żywczej, iż 'lhowi<JZUiące cenniki wyda
wane przez Komi ję Cennikow<J będ<:J do 
nabycia w lokalu Z!!roma<lzenia Kunrów 

1 
W stolicy Republiki Azr>rbcjdż 1111skiej 

" 1'~ Baku, odbywają się XXTX Mistrzostwa Ply-
rn. Łodzi I i 15 każdego miesi;1ca, w któ wackie ZSRR. W b iecru na 100 m. st. dow. 
ry to cenni~ ka.idy obowi:;izany jest sie 

1 

7.wyciężvł Uszako'~ ~19s~w.a) w cz'.3-sie .:-CJ,6 
zaopatrzyć 1 \\'vwiesić w ten sam dzi-eń s~~; w konkurenc11 z~sk1e.i zwy~IĘ>~yln Na-
w sl ·h~pi \\'ido . . z . I sil!ewa (Mnskwa) m'ljąC CZll.5 t :1„,4, Na 1łJO 

'. ~.na cznyf'.1 m1·e1s~u. azna m. st. klas. w konkurencji męsk'ri zwvcięlył 
cza się, tz Zgromaclzemc Kupcow m. lo Rojrzenko ('Mri,!,wa) - 1:09,8 W konkurerit:'ii 
rizi inna cirogą nie będzie rozprowadzać żr·ńskiej wygrnła bieg Polygałowa (Leningrad) 
cenników. 1 :28,2. 

Zgromadzenie Kupców m. lodzi. ----- .. _.. .•.... „ „..,~·~·~......,_ .. ____,__ 

PO DWOCH DNlACH Sł:'OKOJNYCH 
ZNOW KRADZIEZE. 

Z magazynu przy ul. Wierzbowej 46 nie
mcrni sprawcy skradli kilka worków z.awiera 
jącvch białP i czMne nici ogólnej wagi 
110 kg 

* * .. 
Z lokai1 pp:, p1zy ul. Rzf.lowskie1 33 nie

ujęci sprawcy usiłowali dokonać kradzieiy 
ale spłoszeni zbiegli. 

* • * 
Z podwórka przy ul. Czytelniczej 33 Anto-

NOWY REKORD SWIATOWY 

W ic1wodach strzeleckich o !'1is''7o<;'wo I 
ZSlF', -'4!1v wających się w mi0j~rnw ,., ·,. '>tro
itiel P":l Moskwą, uczealniczvl() 300 zawad- . 
nlków. Sidorof z Moskwy zdobył mistrzo<;two I 

Poszuku·e s·e fachowca 
d" m o n t a i u ' urucbom'tmia 
maszyn t ulO'';'JCtt. 

Warunlci do omówienia w Oyrek;:ji 
Pa(1stwowych Z.iednoczonych Fa
brvk Fir~nek i Koronrk w Ło
dzi, Piotrkowska 177 tel. 261-06 

220-64 

ni Garnus zam. przy ul. Sląskiej 32 usiłował I 
skraść na szkodę Kaietna Błaszczyka dywan i --------------------~ 
beczkL Przy kradzieży tej został ujęty. 

KTO WIE, GDZIE JEST? 

Jan Ludwiczak lat 37 zam. przy ul. Wod
nej •19, wyszedł z rlomu dnia 30 lipca i nie 
,n,vrócił. 

ZGINĄL PRZY i>l? ACY. 

Państwowe Zakłady Przemysłu 
Bawełnianego Nr 4 
zatrudnią natychmi·ast 

wyk wal ftkowanycb. śl us arzv. 
tokarzy, elel<tryków 
oraz l palacza. 

w s•rzelartiu z karabinu na 300 mtr„ z. p.n:y- f 
rji stojącej, G~'ląga jąc nowy rekord 5w1 ,1,0-

wy - 174 pkt. na 200 możliwych. 

3000. KLM. NA KOLE 

W Pemie odbył się start do wvścigów 
koh rskich nr. trasie długości 3.000 klm. Trn
sa wyścigów biegnie przez Tułę, Orzeł, 
Bria1'Isk, Mińsk, Smolr>ńsk, Wiazmę do Mos
kwy i z powrotem do Penzy. vV wyścigach 
m. in. udział biorą robotnicy i inżvnierov;ie 

fahr':ki rowerów w Penzie, jadąc na rowe
rach ~wej własnej produkcji. 

<;KOK ZE SPADOCITRONEt>I Z 13.400 ~TR. 
Słynny rndziecki skoczek spndor:hronowy, 

ppłk. Romani11k osiągnął wysok9ść, której nie 
zna historia skoków spaljochro. nowych. Ppłk. 
Romaniuk skoczył z wysokofri 1~.400 mtr. 
przy temperatnrze powiPtrza minus 58 st. 
Celsjusza. Czas s;)vclania trwał 21 minut. -
Ppłk. Romaniuk w ciagu 15 lat dokon11! 0k. 
1.600 skoków sp:irJ()rJ,:onowych, pnelatując 
ogółem w powietrzu 3 miliony kilometrów. 
.„ .•.. , •• „„ .....• „ ..•. „tłllllll .„ ....... ,,.„ ...•.•. „ ... „,„.„ .. „„„ ...•.. „ .. 

ZA JEDEN TWÓJ Bor El..' TT . 

W 1945 r. skoczek radziecki ustąnowił 
światowy rekord w skoku z opóżn'onym ot
warciem spadochronu, mianowicie skacząc 
z wysokości 13.108 mtr., przeleciał z zamknię
tym spadochronem 12.141 mtr. 31 lipca rb. 
ppłk. Rom11niuk na czele grupy złożonej z 
7-miu skoczków, ustanowił rekord międzyna
rodowy skoku zbiorowego z samolotu z -wy
sokości 11.200 mtr. 

Oprócz skoków ppłk. Romaniuka, ZSRR 
posiada jeszcze 2-ch innych doskonałvch 
skoczków, mająr:ych przez pewien czas re
kord świacowy. Są to kpt. Gładkow i bt. 
Pietkiewicz. Pierws-zy skoczył z 12.240 mtr., 
drugi z 12 520 mtr. 

Mecz piłkarski 
Gwiazda-Zryw N. Złotno 

w n1edzielę 
W dniu 31 sierpnia, w niedziP.lę o godz. 

17-ej na bois~u KS Zjedn0r:zone zostaną ro
zegrane zawody towarzyskie piłki nożnej po
m[ęd-zy merw:;zym żydowskim Robot.niczym 
Klnh~rn Sportowym .,Gwiazda" (Łódżl. a tc!u-

. bem sportowym ZvVM „Zryw" N-Złotno 

I Łódź. • 

Znany u nas z występów w Kato'.\ill rc/1 
Murzyn Bolen (USA) wszędzie cieszy się ww1-
ką sympatią µ młodzieży, którą zdobywa mu 
;ego sympatyczny uśmiech. 

OGŁOSZENIE 

PANSTWOWE ZAKŁADY 
PRZEMYSŁU DZIEW!ARSKIEG-0 Nr 3 
w Łodzi, ul. Sienkiewicza Nr 82184 

pr.zyjmą do pracy 

I Z Ź).Jd a Zrpwu 

Zebranie sekcji 
stołowego 

tenisa 

W ;ioniedziałek, dnia 1 września o godz. 
18-eJ w lokalu klubu przy ul. Gda1iskiej nr. 
65 .odbqd ·e się zebra.nie organizacyjne sekcji 
tenisa st wego, na które 1aprasza sie człon-
ków sek i sympatvków tenisa stołowego. 

Zapisy nowych ·członków w Sekretariacie 
Klubu w godz. od 9 - 13 i od 16 - 20-ej. 

Uwaga motocykliści ŁKS-u I 
Zarząrl sekcji motocykloweJ 'ŁKS zawia

damia swych członków, że: w niedzielę 3L 8. 
br. zamiast do Widawy wyJddża na Ogólno
polski ZJazd ·Plakitowy w Warszawie. 

Zbiórka n godz. +-ej .na Placu Wolności. 

Dziś grają Czesi I 
PLA, 'JSTf: l(SJ[.GOWEGO, KETLArl.KI, 
SZWACZKI Rl~KA\\'It:ZEK (r\'rrnr I Dzisia1 o godz. 17-ej na boisku' ŁKS-u od 
i maszynowe ręlrnwiczki z maszvn I będzie się mecz piłkarski pomięd·'"y czeski 
SANECZKOWYCH), PONCZOSZ'."<'IK zawodowa drużyną „Ceclu~ Karlin" a ŁKS-m· 
0.A MASZY ·y OKR.-\GLE I NAPY- Druzyna LKg-u wysląpl w swym składzie 

Na .stdcj1 koleJ c·wej Lód~--Fab_nc;:;11ct pod
:zas przetaczania \"ilgonów pzrejechany został 
~zas przetaczania wagonów przejechany został 
'1.ick1, zamieszkały w Piotik,owie. Przybyły le
:Carz stwierdził zgon. 

Zgłoszenia do Wydziału Personalnego 
Lódź, ul. Dowborezgków 30-34 

Cl-TACZKI \!A KOTO~Y. , .. lig.owym", Na boisku. zabraknie jedynie H1J-
1. Zgłaszać •il? do \\'"działu Personalnego. gendorfa i Włodarczyka, którzv z reprezen• __________ ,_ _ _,,,...,...,,, __ ._,,;....,: ;..,.,, _______________ _;~...z. lacia Polski wviechah do Praai. 

I 
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