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PISMO POLSKIE.I ptARTłt ROBOTNICZEJ 
1#1* www 

ROKUJ NR. ~4J. (822) 

bu u·emy pokój św·at 
I I • • d I • 1 I t k I warstw paso!ytnlczych, 'doszli ·do władzy r.o• u r w a a I ą c I e n o I V r o n a s V bołnicy, chłopi t inteligencja pracując.a. Prze · ' ł/1 . li kreślając błędy przeszlości, śm!a!o sktierowu 

r O b O t n I• c z e 1• w 5 z U s t k 1• c h n a r o d o"" w jq Polskę na nowe IQJy rozwoju, opartego o 
ł/1 nową polttykę zagraniczną;, nie o frazes , że 

n.ie · oddamy crnf gruikcr, ale o fakt, o przy· P"'."zemówienie low. Prem. Józefa Cyrankiewicza na wiecu PPR i PPS w Poznani11 foźn, o realne sojusze z sąsiadami, a przede 

·~t ~ ~ 

' 

a 

·fakt, że ósma rocznica najazdu na Polskę roz Polskt - ofiary tej agresji. Jak.że oabiegct dzi wszystkim z bohate1sldm Związkiem Badziec 
poczętego w owym dniu, zbiega się z faktem siejszcr rzeczywistość od szlachetnych idei I kim. 
zapowiedzi odbudowy gospodarczej Niemiec:. zmarłego prezydenta Roosevelta. Opieramy swą politykę ner wzmocnieniu. 
Ale giucho jest \ O znakach pamięci dla mę· Ubiegły okres ośmioletni, był okresem głę-, autorytetu Organizacji Narodów Zjednoczo. 
czeń!klej Polski, o kt6rej !'llów!ło się w latach· bokich przemian. Na miejsce zbankrutowa· nych, na odbudo~·le Ziem Odz~skanych t ich 
wojny, ż e była natchnieniem narodów o wol· I nych klik rządzących Polską przedwrześnlo- zagospodarowamu, na szerokich reformach 
ność walczących, głucho jest o pomocy .dla wą, na miejsce przepGJonych egoizmem (Dokończenie na str. 2-ej.) 
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Zwycięstwo lewicy na Węgrzech 
Rgqdowy blok demokratyczny olrzymał ponad 3 miliony 

.riosów opozycja okolo Z milionów 
PRAGA (Obs. wł.) - Z Budap&Sztu I gł'Osów, Socjal - Demokraci -.- ok. Partie opozycyjne otrzymały dotych· 

óonoszą że wyniki wyborów na Wę· 732.000 głosów, Narodowe Demokraty- czas ok. 2.000.000 głosów, w tym t, zw, 
grzoch wykazują, iż pierw~11e miejsce czne Stronnictwo Chłopskie - ok. Demokratyczna Partia Ludowa uzyska· 
zajęła partia komunistyczna. Po przeli· 435,000 głosów. la ok. 805.000 głosów, 
czeniu g!o.sów prowizoryczne wyniki są Razem kolaicja rządowa o.trzymała Korespondepci prasy zagranicznej do· 
następujące: komuniści - ok. 1.082.000 około 3.000.000 głosów. noszą, że głosowanie odbyło się wszę· 

ulicach 

dzie w całkowitym spoko.iu. Mieli oni 
całkowicie swobodny wstęp do wszy
stkich lokali wyborczych i traktowano 
ich bardzo kurtua?yJnie. 

Bl)D:i\PESZT (PAP) ..:_ W wieczor· 
nym ·wydaniu dzie·nni,ka „Fuggetlen 
Magyarorsag"' opubli kQ-wano ~asfępują· 
cy lmomunikat departamentu prasowego 
ministerstwa~ spraw wewnętrznych: 
„Zgodnie z wiadomościami , otrzymany
mi przez ~inisterstwo spraw wewnętrz
nych wybory w całym kraju odbyły się 
w należytym porzą.dku. .Nie doni-esiono 
o_ żadnym incydencie, zakłócającym prze 
bieg glosowania. W drobnych zajściach, 
nie p9siadających· wię-kszego znaczenia, 
władze niezwłocznie ingerówały" • . ________________ ...,,,.....,...;;;,~--....;;_......,, ___ . 
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KUPON Nr&I u em. o 
Dokoricze•iłe prze1nóu;ienia tou;. P-en1 • .I. C11r .n ieUJiCZO I . i 

(Dalczy ciąg ze str. 1-ej) I dnolitego frontu I-lasy · rohotniczej je t r'w-1 Jmi:;erialistyc'1'!Y -kapitalizm tak samo zag~a I 
apołeccnych. Malo_ który kraj w Eu.ropie tyle nież obecny .d~iś tut~j to~ .. Nenni, .pnewodni ża robot.n_iko•\"i :fran~u!1kici;iu. jak wło kieu~u 
p·~ecierpiał co Polska. rrle taJ.-;,e ,..ało kłóty • c1ący włos ·1e1 partii ~oqatistycrneJ. -tak czes>eiern11, Jak 1 ""lskiemu. 'N P0l~re 1e 
odbudowuje się :r. ruin i z l:;?c;:Z:<:-!i z tak wiei~ Td7.k ht i~<i'll nowa fala ataku monopolistyc.z- I dnolit'( front obr.~nil masy ~racu[ą_c.e . nrze~ 

1

. 

Jdm ze1palam l wiarc w swoj<? siły. n,cgo "apit~łu. M1ęd~1nar.o~owy kapitał dązy ! rnm_acrem rrakCJI 1 podz1emrn. Dz1<; ,edn~h 
, W tk . 1 _„ - „„,.., ._ .,.. 1 . · 1 <10 od"lr·ania robotnikowi Jego zdohyczy so- ly Iront - Io warunek produkc-:- 1neql) v,·~11-1 

czym wi a ~uumiew.,1-ca . 'f 0 nosc . 1 h z . k · - d' · · - . 
d d j P 1 k' . T . d k . Cja nyc . nakom1ty leor<;.tyk Labour Party u mas pracu1ących, ktore zw1gaJ<>. na so-

WIE _,1\.IEGO ł\.ONKURSU 
SZKOLNEGO 

pt.: 
„~ .OS" DZIECT.OM SWOICH 

CZYTBL. IK()W 

Imię i nazw h;ko . 

Adres ? ~,., zone 0 5 i J"!~ 1 nie w 0 : onan 9 1 prze= 1 proL Lasky powiedział p-:-zed kilku dniami, że hie ciężar odb\1dowy Polski, r1 więc .utrwale
t"'iat pracy. przez klasę robo•nicza przabudo nie po to wy!Jraliśmy wojnę, abyśmy się od- nic gospodarc:iych podstaw niepodległości. I 

1\'ł. !"połec~nej. . dawaU w ręce kapitalistycznych trustów, i kar Zgromadziliście się rutąj na tej manifestacji 
Polska me sprzeda swej ruwerennośc1 go11 tell. Dla nas jest dziś widoczne, że w sercu wy wszyscy, jak tu jesteście, \z tysiącdmi wa' I 

podarczej za żadną c':'nę. Niech nikogo nie Europy odbudowujr się_ kapitalizm niemiPcki, szych własnych codziennych trosk i klopa- i 
dziwi to, że P"'lskc twardo kroczy po raz obra ten sam kapiląlizm, który pogr~żyl nasz na- tów równocześnie ze świadomością, że oprócz I 
nef drodze, bo test to jedyna drogcr, kł6ra p~o ród i całą Europę w odmętach wojny, który tych własnych prywatnych trosk Sjł sprawy , , 

Miejsce pracy •..•.••....••• 

Szkoła i kla:;;ł uczącego się 

dzia~ka ............ . 

wad:z:i do podniesieni.>t dcbrobyłu lvdzi ptacy szedł na podb1'>_i Zwiazku Rad7.iPckiego, . na i kłopoty wspólne całej klasie ro)Jo1Pk7<!j, ca~ Kong vos hr~.1tu1·sk1' eh 
f do umocnienia pokoju. Patrzymy w przysz- podbój C'alego iświ<ita. łemu polskiemu narodowi. Nam wszv3tkim ' Iii,; U Jl .»' 

łość z cl'.łko,,·!tym spokojem, bo wzrosla ogro- Jakaż siła zdol~a i?ędzie p~wsl~z!'.ma.ć ie: fa- wspólna jest dziś !roska o ~dbudow~ ~nisz- Zw Qzków Zawodowych 
mnte siła tych narodów, które szczególnie lę ofen~ywy k~pit~hstyc~neł,. Ja:caz siła z~o~ czonego ~aju wspolne .s~ mE'.dostatk1. ~? sa- I ONDYN (Ob l ł) \li 
cTężko doświadczone zostały ostatnią wojną. na hędz1e. bronic _niezalezno~c~ .gospod~rcze1 i m? pyt~me o. przys~łosci . stoi przed m1l•ona- 4 

.· S • W . 1v cz or aj rozpo 
któ chiś wraz ze Zwi~kiem Radzieckim I poh~vc7:neJ na~~dow: wolnosc1. 1 pokoju? Od- mi ludzi, wspolna tez r;nus1 hyc walka_ o to, .:lął sę W Southport 79-ty doroczny Kofi 

a re _ • powiedz nasza Jest jasna: te siły tkwią pl'7.ede aby w naszej przyszłosci nle powtarzac hłę- ;..;·r '.S Brytyjskich Zwi;izków Za wodo wycli. 
tloJq ! stuć będą na stra~ pokoi~ ~wiato,~e- wszystkim w wrganizow"nej świadomie kła· dów, które prowadziły do tragedii ta'k l>ole5- _ 1 <I Kung res przyhylo 836 dele!la tów, n · 
;JO, patrzymy w pn'.y.szl~sc ~ook:i.1me. P?m:- sie rohotniczej wszystkic:h krajów, klasie ro- nie przez nasr. naród przeżyw11nych. Dziś tu- ~, 
waż chcem_v l.v.terz.yc 1 Wlerzymy. ze ptzy1dz~t> ; hotniczej, walczącej o postęp świata. Kluczem taj, na tym placu wspólna manifestacja dwóch P• "!C!!lUj;]CYCh 7 l pół miliona robotnikó\\ 
ołtzeźwien1e, ze 1Cl.ee, o które s\oczyla się d1J wykorzystania tych sił w zharmonizowanej partii robotniczych PPS 1 PPR wykazała, jak \V reL.o!ucji, którą wniosła Rada Na
nojtwardszo wo)na świata, w tmtę któfych akcji jest jP.dni>lity front. Nic więc dziwnego, głęboka jest ta solidarność o którą opiera czelna Kongresu Związków Zawodowycr 
tg:n...,i,, miliony ludzi, nie mogą być :imłwe- że reakcja wsz~stkich k~ajów. tyle "".ysiłk;.i się polska d~mokracj~ ludowa. . . . a przyjętej jednomyślnie na pierw zym 
czr- - , wkłada, .bY rozbić_ klasę robotniczą. Nic dz~- Tow. p~em1er z.akon~~ł s~e przemu·11~me nn~iedzeniu, udzielono pełnego poparch 

"!praca gospodarczo I wymtana han- : wnego, ze przywodcy rewolucyjnego socjal12; okrzykami - Niech zyie silna PPR! Niech ·. , , .. , . -, ,· 
::!! '"crże się dla wszystkich narodów na, mu .i k.omun~zmn t.yle wysiłku wkładają ~ b~ I żyje silna P~S! . Niech żyje jednolity Jront I Zi!damom gormk?w, ~omagaJąCYch Się 
:pev. na dalS'Zą metę 'llajkorzystniejszym dowę Jednosci działania klasy robotnicze). klasy robotniczej! !• poprawy warunkow pracy. 
usuni~'ciem trudności ekonomicznych, ogląda ! 1JM 1n1i111t1·1'l• l't !. 1"'1'1ł l' 1· 1~;m- . 1 1'1t11•n 11~ 11m·111:1 1 11,111;:1i;11'Ft111n1·1r1 ,u:·1,1n1•~•1111n111n111111. 11Ll' ł1111t11111111 11 1i11 1111111111111111111t11·1111-1111111111 !' 

~~~o:!; ~;ł:~~~~z~::n;!rz:~u~~y:s~~jś::~~~jl' -owstan· cy grec' cy· 
::zeniem: w najtragiczniejszych wyp.«dkach -
Eost.i:zwaliśmy opuszczeni. 

tllaiego najpilniejszym nakazem chwili jest 
n przód 

dzl.ś zdwojenie naszego własnego narodowego USA n·e aodzą 51·, na wyco· ta11 e wo•sk 
wysilku, wykonanie planów produkcyjnych w 5 'f ba·yty ~słc;ch z Grec~• 
przemyś~e i rolni.ctwie, .u warunkl~m powadze BELGRAD (PAP) - Radiostacja de- Hesyny. Silny oddział wo js.k cl.emo kra- ·1 mac je rządo'w~, zadając im ciężkie stra 

llll, Jest dalsza konsolidac1a społeczna. I 'k t d 1· h 
nla w te1 pracy 1est ~sza. :r:wartosć wewnętrz I mokratycznej armii greckiej ogłosiła tycz.nych zajął w Dwidzie wieś Milia. ty. 

. ' -:omurn ·a onoszący o 1cznyc . ep-era- W Tracji wojska dem<Jkratyczne prz.er- Ofensywa armii demokratycznej raz· 
WieCle, że tak jak dotychczas, rząd nasz bę · h t · ., ł k- ' N p I ł k ·k · k I · · d · · · ·1 · l l. h Ed 

dzie skutecznie paraliżować wszelkie próby C]ac . eJ arm~1 w ca ym .1 a.iu. a e u- way ·<Jmum ·ac3e ·o e30\\ ą pom1ę zy ·\\ 13a się po111ys nie w o «O 1cac essy 
szkodnictwa politycznego i gospodarczego, I ponez1e oddz1aly powstancow zaatako- Alexandropolis i Komotini. W okręgu ' LONDYN (PAP) - Agencja Reutera. 
skąd kolwiek by one płynęły, czy z faszystow wały miasto ł(inuri. Doszło również do Komotini zajęta została miejscowość po\volując się na inform ac ;e z miarodaj 
sklego podziemia, rYlY z k~ł reakcyjnych PSL starć pomiędzy wojskami rządowymi a Iana. W pobliżu K.onicy silne oddziały nych źródeł dyplomatycznych donosi, iż 

Podsta,vowy,n; elementen;i. siły naszego narodu oddziałami demo.kratycznymi w okrę-u.:1 armii demokratycznej zaatako,wały f.or- Stany Zjednoczone zażądały od Wiel-
iest zwartosc deJnokraC)i, podstawowym ele- "' . . „ , 
mentem siły obozu demokracji jest zwartość , ktej Brytanii, by zrezygnowała na cza~ 

kl~~s:0~- ~~~~:~~a uczyła się solidarności na Faszyści demonstrują w Londynie1~~~~~c~~d~ałózw w~i~i:~~ch ;y~~!~p:1 , 
własnej skórze. Klasa robotnicza wykazała MOSKWA (PAP) - Wczoraj6U\ 
;olidarność w walce z reakcją. W walce o de- LONDYN PAP. Jak donosi agencja Reutera I Lied i wznosili okrzyki na cześć Mosley'a. ..P~a\\ da" na marginesie sformowania 
mokrację w Polsce brał udział i pracujący in w dniu 31 sierpnia policja londyńska rozwią- Wywiązały się bójki z policją, przy czym 
teligent i rzemieślniK, przede wszystkim zaś zała wiec brytyiskiej Ligi b. kombatantów, do jeden z demonstrantów został ranny i odwie nowego rządu greckiego ..st"·ierdza, iż 
.robotnik i chłop. Solidarność klasy robotni- .~tórej należ,Y wielu członków brytyjskie.! I ziony po szpitala. . . cała prasa grecka tak lewicowa, ,iak i 
~zej, solidarność PPS i PPR jest. najwatrtfoj-' 'unii faszystowskiej Osvalda Mosley'a. Policja rozproszyła ,demonstrantów. 8 osób prawicowa, wypowiada się przeciwko 

";zym elementem konsolidacji wszystklch twór Wiec odbywał 1;.ię w dzielnicy Eas.tencL.Fa::. .zosial.o..aresz~anych, '.Los~- spośród .. pne gabinetowi Tsa\darisa. Powołując się na 
"czych sil demokrac:ji p·orskrer wokót zadania szyści stawiali opór przy rozwiązywaniu wie chodniów i 1 policjant odnieśli lekkie olJTa- wiadomo§ci z ate1iskich kńl politycznych 
wykonania planu trzyletniego, wokół umoc- cu śpiewali hitlerowski hymn Horst Wessel ienia. 
nienia niezawisłości gospodarczej i niepodle „Pl a\\·da" pisze, iż rząd Tsaldarisa bę-
głości. Tylko jednolita w działaniu klasa robo I KINO „WISŁA'' Pacz. seansów: 17, 19, 21 , KINO „WISŁA" dzie nietrwały, wysuwając jednocześnie 
tnlcza stwarza taką !iłę, która przyciąga 80- Daszyńskiego t w niedz. i święta: 15, 17, 19, 21. Daszyńskiego t przypuszczenie, iż W związku z przyjaz 
jusznlków, która budzi szacunek i skupia wo- dem specjalnego wysłannika USA Han· 
kół siebie wszystkie demokratyczne prądy D Z I S P R E M I E R A k ! I d d t -
1 która budzi strach i zatrważa wszystkie si- Nowy lilm szwedi.ki dersona, wcstia s < a U rzą U zos aniE 
ły podziemia i reakcji, tę wielką prawdę zna- ponownie rozpatrzona. 

my w Polsce nie z książek, ale z żyda cięż- D R o G A D o N I E B A BELGRAD PAP. Z Aten donoszą. iż wladzE 
. kiego, krwią pisanego doświadczeni~. znamy w dalsz ·m ciągu stosują olm1tny terror wo-
ją też z przeszłości. Rozbicie wewnętrzne kla bee demokratycznej ludno~ci greckiej. 
sy robotniczej w Niemczech pokazało, że wła w rolach głównych: RUNE LINDSTROM EIVOR LANDSTROM W Trikli rozstrzelano 8 osób, w tym jedne-
dzę zdobył HiUer, który potem zagroził wol- Reżyser: ALF SJOBERG go duchownego. W Serezle rozstrzelano 5 
\OŚ<;! całego. świata. I osób, a w Kazanach - 10. W Atenach skaza-

Dzisiaj mµsimy p_o.,djąć t.twiną d j9-kże ko- Ilustracja muzyczna: Iiille Bror Soederlundh Eksploatacja: Film Polski no na śmierć 3 b. czlo11ków ELAS, zaś 5 dal-
ieezl!lą próbę budowy jednolitego lrontu w Produkcja: Wive-Film (Sztokholm) szych na dożywotnie więzienie. We ws( Sele 
tall światowej, Bilety bezpłatne i passe-partout ważne od czwartku 4 września br. nici na 'Peloponezie banda monarcho-taszy-
Jednym z bojowników wielkiej sprawy je· stów zamordowała 37 chłopów. 

- OłtciaH'.Jyun si1e, ·w co·ś ulbrać,. - po
wi@.ie.iał Il'i"e[ęiginiarice, gdy ąJo kia\P•ielii 
miM •ilu1Ż zaJSzyite SZl\VY· 

- Nie mamy nic. Chy1ba tyfl1ko coś z 
gr.eckiego umundurowania. 

- Cokolwiek. - ;ixosił Quedl. - M<J
że fa!kąlś kurtlkoę!„. Jed~ak. mo•ia 1Pmsił
)ytr.n <J ictldać z powrofom. 

- Kiedy bru•dm-1 ! ... 
- Wiszy!Slt'ko j.( . ·1 . Rartd1z10 o t<J pr<Jr 

1J1zę ,- riatle·gał st2 ·: zo. 
- Nie mam własLiwie prawa tego rn-. 

bić, al·e iprzyniosę "Panµ ip:afrskia: ku1rtk!ę~
Jdipo.wiedziała pielęginia:rlka i wrzła. 

Wróciła z kurtką. Przynio1sla ró'winież 
siportową koszull1e koiJoru khaki i taki·eż 
sipoc:Ln.ie. Nie cih'Ciał roz.pytyw1ać, . skąd 
w.zii'ęła sipocl!nie„ - 'Wli1ed1ziiał, ż,e leipiej o 
to inie py.tać. 

Q.uell na!ożyl spod11ie i k•Ll'l1Ln{ę. Naima
c.ał p.apiery w wewn~vrznd 'kies:z·eni. 
lJ.lWWi otworzył.Y sdę i weszła tlellena. 

I 

__.:. Ohod~my, --1 :Powiedziała. 
- Dokąld? 
- Oh-0dimy. Pokatż~ ci co·ś. 

47 

- Miu~1zię, iść do sztatbiu, - rzekł po-
ważinie. 

- To zajmiie niewiele czasu. Ohodi 
ze m111a„ - natJe·gała. ~ 

Po1p:rowaid·ziła g•o w schod:aieh. Wesz-
11 do małe1j sa·Ji, gd•z.ie stało w1szystkieg·o 
·cztery ł:óżk·a. Le·żielli na nndh ra.nrui. 
· - Paihw! - w1s1kazała Hde111a na je
dtnego z ranrnyióh. To był Ta'P. 

- Ta1p ! - wy\ktrz:irJmął Que'1!. Pode
S1z1li do łożika i tlel-en:a delikatnie 01bu1d:zi
ła Ta'J)a. Pr·z1ez dhwiilę ·patrzał na. niieh 
sennie,· po wpl:yiwtie kHku selkund Poz•nał 
Q·ueHa, wśimiechnął si.ę szeroko i wyd\aig 
nął ku itiemu rę.ce. 

- Joihin„. -;- krzylknął. ~ Ty, toibuizie! 
Byliśmy pewni, że już nie żyjesz? 
A ty sitoii•sz przede miui 'ŻYWY i cały! 

- Ca tu robl'sz-? - Z!aJPyfał QueH. 

- Jestem, braci·e, r:anny w raimie .. A-,- 01dpowicdz :.,t Tap, śm:c:a·c sie ,,. du-
le u1dało m_i .~ię wym:k~l:\lć z ich r~k. sz~'. Helena. %'.1.:l!owyw~ła 111 i k~ea:c , 

Quei1tl podnwsł oc·zy 1 Zio•bacr,ył, ze He Quel! spo~rzał uważnie na nich. Cos 
Jena u1śmiecha się pahząc na Ta·pa. Na:gle • m11 sir.· nie ,;;il ibało. 
poczuł . s·ię nJe wofo. 'fen wśnniech nie Była zupełnie zrozpaczona 
t\fia:domo dfaczego. nie SipO'dobał mu sie. . . · , . 

- Jaik się czmje•sz fe.raz? - zaipytał - Więc dobrze, że byłas tutaj -
Quel! ni·e•cLbaJ.e, mYŚ\ląc 0 czymś z:wpełnie rzekł Quell. \; '\Yil to z •1śrn:.:..:lt~111. al"= 
innym. w gło·sie brzmi'.ltJ Jeklka :ronia. 
Pa1trzył urporczywie na tieilenc„ Naturalnie. A co inni powie, Hele-
- Pierw:Szorzęd'nie! - odtpow~e·d'zriał no? 

Taip. - Po prositiu wyiśimi1eni'Cie. - wy
'krizylmął. - Cz•e'k,a1111 Mk<J na to, abY 
przysłali po mnie .,Ble11tn•heima" a:llbo coś 
w tym rod•za~u. żeq)y mnie stąd z:ahrać. 

- Dłwgo ci p:r~yfrdzie na to cze,kać. 

- \V•szak przyrzek•li. że mnie zahior'L 
Wte1dy bę.dziesz m6gł 'ró1\vni-eż polecieć 
ze mnią. - · 

- Głu:pstwo! Nikt nie bęcb~ie Przysy
łać po naJs „BJ.enn1heima". Zwł·asz.cza te
raz. 

-'- Byłeś iu'Ż w szitalbie? - i1nda•gował 
go Tarp. 

- JesZ1C'ze nie ... Zaraz lam i'die. 
- A C<J pa'nii <J tym wszyst!kUm powie? 

Zwrócił sie. Ta;p ao He·leny. wesoło się 
uśmkchając. 

Zamiast o•cl!powiedzi Helena \Vz1ęla 
Quella pod rek~. 

- Była pewna, '.i:e Jul, ipo tobie -
J.ohn. 

Tak - od1pol!:iedziała. niczego się 
nie domY'ś:laj1a 1c . - Tap czi11ł się źle, kie 
dy ~o tiu przywieźli. , 

Quellowi nte s1>odo1balo si;., że \Vciąi 
nazywa Tapa po imienia. · 

- A reszita k-0legów'? - z;:qJytał. 

- Owszem. 'Qdyb:\ tŚ widział. jak U!p1ł 
się Jiaclky \V tym dni11. kiedy ciebie strą 
eona. Nie byłem sam Ś\Viadkiem, ale o
Powia:da·no mi c1uda. Pochhmiał w&d'ke 
nie sz1kla:nkami, lecz b11te~kami. 

- Czy nie zostawiono nrz:\;P:idkowo 
jakiego .GiJ.a,diato-ra" 11a lofo~sku? 

___.. Ależ. S·k-ąd. D.:twnoh." mnie tu jui 
nie było - o·cłlpowiedizia·ł Ta1p. 

;-- No dohrze! A teraz lJójdę, dowiem 
się, jalk można stąd "się wybrnć. 

- Dokią,id pójdziesz? -- za1pyitała He
lerta. 

- Do szbabu. Uspokój sie - pręd*o 
- Coście· wy tu robili we dwójkę be- wróc~„ 

ze mnie? - zażartował Quel!. 

- Bedziesz ;.;d·tmiony. ~dy ci ryowiem 
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Jutro jedność orqan!cz•1a -

' 
Grnźilll wróg naszych z1emniakf• „ 

Ił , 
jednolil front: I y 

I - ! 

Wspólne uchwały PPR i PPS w Poznaniu l 

I 
VI! niedzielę w qodzinach popołudniowych ( 1. wzmocnić i jeszcze bardziej zacieśnić obu partii PPS i PPR reprezentują najbardziej I 

e~by~a się. w Pozn rniu imponu iąca manifest a- ' ws pól pracę obvdwu bratnich organizacji przez postępową i najbardziej ofiarną część narodu 
C]a 1erinol1t:Jfrontowa. odbvwanie wspólnych zebrąń i narad nad raz- polskiego. Vh:ywają swych towarzyszy do u-; 

Na Plucu Wolności zgrom'Jrlzilo się okolo wiąnniem zagadnień wykonania Trzyle~niego mocnienia w codziennej pracy i walce jedno- i 
60 tysięcy lurló, członków PPR, PPS. OM TUR Planu, walki ze spekulacjc1 i podnie~en,ia pro· litego frontu, do cementowania sojuszu robot
il ZWM, którzy przybyli poprzedzani kilkuna- dukcji, jako jedynej -drogi- do popraiwy bytu niczo-chłopskiego , gdyż na tych podstawach 
stu orkiestrami. 1a.<l olbrzvmimi tłumami po- klasy robotniczej . zbudujemy Polskę silną, Polskę Demokratycz-
wie·wa ;1a wiet1ze kil1~'1.set biało-czerwonych i 2. zebrani członkowie PPS i PRR docenia- ną i Ludową. Stonka ziemniaczana - inaczej tzw;. c/irzqs 7

LZ 
r.zerwonych 37iandarów. ją rolę i znaczenie jP·dnośc-i klasy robotniczej Jednolity fro n t klasy robotniczej - niech z Colorado - jest groźnym wrogiem kartofli. 

Manifestację za!Jaja pierwszy sekrcf.'!rz kri-1 w W'l!r:P 7 re:-zlk'lnii zbrorlnir:zej re?kcii _po- żyJ· e Z Ameryki została przywieziona do Francji 
mitc t · · d k · l>PR ł r 1 k t " · d 1 · · 1 · „ · i wkrótce ją opru1owała, niszcząc cale pola · u .wo 1ewo z· 1erio , . pose. zvc orny·, s '111"1'.Wl'l Ja rnqą f"1ol<> 1ie•1•a w i.Pr 7'' m.u ... si · Soi'usz robotniczo _ chłopski _ niech żyje! M' 
P?,tlkresla1.ąc eznew:>lm· clnqkiL'r manife;1.a - stow5 '·ie.i w swydi szenegach osiągnąć jak kar tofli. Ostatnio zjawiła się w Polsce. - J· 
C jl. „ZaCle~ni:ijący ~ię coraz lprriziei jednn- najszybciej takie zbliżenie ideologiczne, aże- Przyjaż1i z bratnim narodem radzieckim i nisterstwo Rolnirtwa prowadzi enerqicznq wal· 
hty front ob'! naszych 1rnrli' ___ powiPdział hy .iPrinfJ.;ć; orrpn'rzna obvriwu partii była mo- z innymi narod:!Jlli - niech żyje! 

1

. kę z tym szlrndnikiem-pasożytem. W tym roku 
to'v. Izydorczyk_ jr-s~ p~,,·ct~d~m cllv pro!P- ;;rwa. „ . M~nifestację zako11czono odśpiewaniem wszystkie . gniazda sto_nki zostały WY_~ępione, 
tariatu ccilEer:i0 św;ata". Zebr~ni zd1ja sobie spr'lwe, że <"złonkowie .,Czerwonego Sztandaru". zanim zdolala się rozprzeslrzemc. 

W imieniu sorj , Ji· • ·, :_ --.· o· i- ·,-11 1'ró' ki„ 1111111111111111111111 11111111i1111111111111 ,,, 111ummimitti11111111 111111111111111 1111111 11111111 11 11 11 111 11111 111 11 11111 11 111111111111111111111tt11111111111111 11 111tt11111tt11 1111 11111tt111 tt!t11111111tt11111 111111111111tt 11 1111tt 1111 tt1111111ttt111111111111m111m1 

~~~e~~g;;c·~~~~Xl"N'lc.lne "''''<'"~il P'n•ro Nnn-' Chroń nas 8 "lŻI! od tak ich przyjaciół ... 

P"~~~~~;:.~~:.w;:,;;;;{f~t;;.'.,:~::~:~J J y cz I i w a krytyka" „G a ze ty Ludowe i" a rzeczywistość 
soc1al1stow, włoshc; klasy robotnicz"j i .oq- li . d f'l . " ( A więc i·ednak myśli się 0 usunięciu bra· dzę _ ca'cgo narodu ii·Jo~!iir-ao. \il/ cir!mz l'fJ Pn o«'alnich „snkcesarh" nit fortun poli-1 pan Roman Wojciechowski, ie en z "1 arow 
lej Jiistorii czuli~my się zr

1
,,.

5
;c ;:lorzr•; r/:i 1-, rznym„ . i «ąd•nvym, które w w,-di:ltnym sto-· organu Miko la i czy ka. usiiuje wmówić społe- "T i co~ nie coś się w tym kierunku robi. 

cJ10110 z narodem polskim„ Odczuii<mv 1101D~- pniu pr7yczvnlły, się. ń0 „spopu~aryzowanid" czeń.slwu, że: „Gazeta .Li:dowa nie upraw~~ nc-
1 

„Fabryki narzeka publicysta „Gazety 
nie tragedię narodu polskiego, która rÓzpo'.·zę- ,.Gazetv Lucl0WPJ 1 JC!J rE>daktorow - Augu- gac11, ale pozytywną 1 zyc.zhwą krytykę (Nr Ludowe{' - mają produkować według .een• 
la się dolrladnie osiem lat temu, 11 1 ir.rc-i przy- stvń;ki0g„ 1 GiPJŻ\•1iski.e90, pog~rs~:'la się moc- 230), 1o jrdnak praktyka codzienna wvkazuje, tra lnie opnrnwanycl.J, wzorów i zarządzeń. Są 
czyną były bar/Jarzyńskie Niemcv. no. p07yc1a. „p1s~•1a dl't wszystkich w oczach że jest inacze;. Absolutna negacja jest zasad- w ten sposób odcięte od rynku - konsumen· 

D I I 
. opmn pnbl•czne1. nitzq postawą pana Wojciechowsliiego i j ego ta", 

d ~~ ~a Iem.u . rozpoczql się ·:~·''" okres Trndno ;ru ju7. clzi~ wv~.tępować 'z dawny- redakcyjnY_cl1 ~olegów., . A przecież wiadomym jest, że Centrala 
w zie1ac ~ ~.Vlocn, w 20 latach ~v~J: , i z friszv7;· 1! n:ii mętnymi dekl~r~rj~m' n ,.wiecznvch war- Po co s1~~ac dale~o• Wezmy N_r 238 „,Gaze- l Tekstylna, zajmuiąca się rozprowadzeniem wy 
n:e~i ostaa!le d>~n lala 1 ~34-,9-„ !> 11 !• · na1- l.o:~ciiłrh cz!0,,·jp](a", flcl'- h'r>ot?kę jej redak- ty LudoW?J , w. ktorvn~ redaJicia. zamieszza rabów włókienniczych, zwraca szczególną u· 
cięzsz~. W '~yniku ni·y.~icslwa 'ln .. o!.c·ip.nn- l to.rów .oiv·ią;\3ja lakiP P''";tępstwJ.·,. jak szpie- stre.szczc111e ,wy"':'1adu '."fm .. skarbu i .~aopatru- wagę na potrzebv ry1iku i crłos'.~ konsumentów 
Iem ~iem!e(·kim osiqqnc;hsmy 11 .0111 ' ' · TJ··.rgu' grisł.wn, o;;ławi'ln~ tran sakr· je do.I~ ro we, kon - Je Je w_ 2-as~ąpuiące „zyczl!we u"'.agt : i I)<" Wet zorgauizowala specjalJ~· . ~para!, zaj· 
z_wyci.ęst>rn - nad ~wnardiiq, n;„ nh'do i~l:t\· z morrierc'tmi i inne podobne. . „„.wy"-on.:;me p!anow. produkcyiny~h w mujqcy się bad'łniem rynl.tu, ale coz to obcho
%stro1u_ g~s1;odarczego 1 .c.pol, n·icf'.'' "' .nrt"7','IH Trnc1·co pisa;· n „prawdz;wej demokracji" pierwszym .polrnrzu rb. me był-0 .pełne·:· . dzi „życzliv~ago krytyka" _ pana Wojcie· 

'.aJ~ 1 c./a,~g?_.zachodz1. ?uc1wo, ~'.' 111mo :''.. gd\' s:-. ufrzymywnlo be-7pośredni kontakt z Z opub!Jkowanych sprawozdan wyrnka. ze c'lOwskiego 
nien,.a Rrpublikl \A/ł?slueJ. -:-; HiOZf' 01 'H"t'.'~'" 1JrZ)'J"cL'Jh1i Anclersd, 7'.e wspólnikami Ukraili- za wyja.tkiem przemvsłu p:ipierniczego , skó· 

1 
• ' ł''. . · 

iasZ}ZlJI. Dlate_go t 9 z soc1al 1;'( ·• ; 1·'.''·r\' ::·; !': s':'e.i P::iwstcń-zcj Armii i typami w rodzaju rzanego · i niektóry~h branż prz~mysłu wló· ,,Panslwowy przemysł w oK.ienmczy .- pi· 
n~lu;alnrn9 .so1us~nika ~v w1osK:;1 rrir/1• 1•0- LRng11<>ra . kicnniczego, prawie w5zystkie gałęzie przemy- sze \~ swym, a rlykul? P· WOJC!echowski -; w 
n,u'.1.1styczne1, so1usznil,a IVYJJIUO'Y' """fJO w I dhleCJO może '"'l'<"niia nieco „Gazeta Lu- slu polskiego, a wśród nich przemysł wąglo- powaznvi'.1 Stopmu me wykoi:ał planu w p.e.r· 
Wfllkach. dow'\·· S<\.r:JJą lem'llykę. Porzucono artvkuły wy, cukrowJ1iczy, energetyczny, hutniczy i w5~Y.Tfl połroczu br., aczkolwiek plan był me 

Socjali.ki wlo•cv, '"ioska klaMt robo!niczn polityr:zne, zarzucono popisy historiozoficzne wią'.(szo5ć br'tnż przemv;łu włókienniczego duzy · . . 
Hcriza ocl kzllw fot z P'Jdzil'lem reformy spo- piłsudrzvka Lipi1isUego, n publ1rysi)'ka peese- plan półroczny wykonałv z nadwyżką. Czy To jedno zdanie zdradza całego P Woicie· 
eczno - gospodrirczcj, jakie zaszły w P !sec. Iowsf:a zajela sic; spr!'lwami gospodarczymi. soosó/J oświetlenia tego zagadnisnia pr7.cz :hcvrski.ego - jego złośliwość i perfid ę . 
Po PO'' rorie z Polski 11·e;jról z towot7.)' tzcm Jeże! jeszcze prLypomin1my sobie, że i p'.ld- „Gazelę Luclowq" moŻlla nazwać już choćby Przemvsł wlókienniczy sklada się z 8-miu 
Bu.sso owm·icmy 1··/oskim lo•varzyszom o spe- ziemie faszysto···:sk.ie "\'iele uwagi pnświęc> nie żvczliwą to obiektywną krytyką? branż, z których 6 plan za pierwsze półrocze 
cyfJcznej polskiej drodze do socjnlizmu, dror!zc ostatnia sprw.':Jm ~Jospodarczym (szepta<n'i pro- \V tymże numerze gazety pana Augustyń- w rkonało z nadwyżka, a tylkoe2 - planu nie 
igodncj z lradvcjq 1 J;ulturą polską. W tym pagaud~. sabotai gosp'1darczy i dywersja). to sL:iego i Gidżvńskiego w artykule pt. „Włók- wykonały, Przemysł ba•wełni3ny plan wykonał 
widzimy por:obiczbtwo soc;alizmu włoskieąo i tym bard0 ioi zrmumiala sie stanie gorliwosć, niaorze t.1,:'lją" J10pisuje się pan Wo iciechowski: w 91 procentach, a przemysł wełniany w 99,6 
polskiego. 1 z ja•h.ą „Cncia Li1dow1" poczęl:i oswietl<1ć te- „„.przed(' WozysL'<im bnk now·/ch maszyn prorcntach. 

\\i,póln~ linio wlo8kicb i pol~liid1 snr·irili- m.i<y e] .. onor.1·,..ne. i części do już wspomnimych. Braki się A teraz kwestia czy „plan nie był duży"? 
slów /JPZ'"aln wvrazić przef·onani'', ie linia Na wstepie chcemy podkrcsl1ć, Żt' zastrze- stw Prrlza, ale braków rne usuwa". Przemysł włóki„n11iczy wvprodukował w 
nr1 zn jest •/uszna, ie spclnin .~ią słowa wio· żepi,1 r1.;ze ·v sto;unku d ·J „krvtv-ki" pees"- A kilk;;dziesiąt wierszy cl;ilcj tenże pan ciąrru pierwszerro półrocza rb. 113.5 miliona 
~iiJcgo hrmn11 soc;r!list 'czn1>go: „Czcn··onv Jriwskie1 byn;ijinniej nic ozn:H2ają. że w>lY3l- 1 'Voried10-,·ski w tym:l 0 ar''fkule pisze: „Pla- metró\v tkanin bawełnianych (wobec 97 m'lio· 
szton 1rtr z l'f't·no · riq z1 ycięży". ' o " nJ--ej g·J;nod~rce. jest w P<Jrządku. G/0-1 nu jr> się :irz1 dz 3.l obrnh' 'rek ornz !JO'ówki w nów w pierws<ym półroczu roku ub), 20,5 mi· 

Pt• przemÓi' ieniu Pietra , 'enn; .or„i~.>tra o- $·· obickfy·";~c[. rzer:.z~:v·ej krytyki. sa Vlfęc ba; ła-?.11ej sumi.e 7„5 n !l.Lir<la zbl· eh, 1'.le \;, 1948 l'onów metrów tkan·n. łykowvch .fwobec 11,7 
1 rJr,;h l""n1'1 „Czerwony Szlancl:u Następu- clza pozr1dane 1 po;ytcr;;nr. Ale, n·e~'elv, choc 1 m\,,11. Pow~1aną takze bao:y remontowe . milionów metrów w pierwszym połroczu roku 
ą prlemówienia powit~.lne wojewody BrzE7iń- • =.,. „ ' - 1946). 8,5 miliona metrów tkanin jedwabnych 

sk ir;;o, prz~d:.tawiciel . \Voiev.-ódz';:ici _Radv R ' lfj) . . e I n n1 m (wobec 2.8 milionów metrów w. roku .ubi.eg-
[\aroclov.r<·j, VVP, OKZZ, PPR, SL, SD, SP 1 OM ' ~~ ~cy n ~ p y ., t- r z u, !vml. 21 milionów sztuk wyrobow d:•ewic.r· 
rlJR. N,:i~t"on~ przemawiali sekretarz gene- l , · lfl.ł -e ~fil Q i ' s:-;ich (wobec 12,8 mil.i~nów w ~·ub.). Czy te 
ralny CK\łv' 1>F.,, Premier C· rmk12w1cz. I " · tak rnało, panie Woic1echowsk1? Zwłaszcza, 

Nasll'puje uroczysly akt odsłonię-la sz1an- I !E!J,ff?, il!~wv ...i'!:'łlfte" nm'"' "S"""iQ rn"noczate jeśli wziąć pod m'l'agę, co robilt pewni redak· 
:luru Wojr>·.vódzkicgo Komitetu PPS, którego rir· ;i.P"l'-1'7 ::r Ul<r;'))„ ~u Ul ~I- U~1t9 ~ " torzy „Gazety Ludowej" i ich krajowi i zagra· 
:lokonuje Premier Cyrankic;i,'•z. wręczaj,!r Pudcza~. gdy mi•?jscowo~ci kuiacyjne i ki którvm mogą nasi rybacy odbvwać dale- niemi widb'riele, aby było mniej, aby pod 
':landai senioro"ti . ruchu socjali'it .,...,,"eg•' na '"" Jor·yn' """". 11 ·1 W' brzeżu p'.lwoli purto•ze- · kie i niebezpieczne reJ.S". Poza tym pracę ry- kopać rozwój polskieqo pm:emysłu? \V' l' 1 • · 1 <:' 1 1 r ' '1 -~ ·"~ „ - · ' · "· - ' 1 " ł · l' rd· -·~renie ie Koµo.'°" 1• ow vZLU:a P. ') •n:z,-- ja, w Pu' u. ni Helu i we V/bdvsbwJw;e. baków uhtwia znaczn'e to, że czuwa nad ni- Tego rodzaju przyk aaow z ei wo 1• per 1 11 

'amu ak:'. ,e,·ek;~ri.nego uchwalono rezolucję r~zpo~ząl siq okres 1111intensyw·n1ejszych 110- mi pal'1stwo 1 oddaje na ich usługi laborat-:ma, m?ŻE'lil-! we .w.sporrmianyi:n artvkul_i:, om:~ v: c~~ 
i.reści na- ę J l]q„ J. ło,~.rfp..v da1ekon,i::.nskirh. Począ:·..vszy od pv!o- pre.co,~n1ie uczonych i kartografów. DziQ:ki te - łeJ h ·vorczosi:1 P· Wojc1echo\vski:.:;go znulezr 

REZOLUCJA 
wy s erpni:i r bacy lnłlyrcy v1)rruszilją ne mu, ud.:ijący się na połów mogą się posługi - o wiele więcej. 

"' "' 
„z~1roinadzeni na manile~l:i.cvjn y·m wieru 

jednoFloironlJ\"ym z okazji trz:::ciej konfN2'11-
cj1 wojewódzkiej PPS oraz uroczystoi!t:·i odslo
męcia s~lanclaru "NojewodzkiegD Komitetu PPS 
w Po::nJniu, w dniu 31 sierpnia. 1°47 roku, I 

peinr mo:zc i nie bacz,:c lld czeste w ok!e- 1 wać proslymt, lecz o·p:irlymi o najnowsze zdo 
<Je 1es:enn; m i zimowym sztormv, zapusz:::u- bycze nauki metoda.mi, z3pewniającymi po· Naród polski prn·,-p-l;:i c'ężką' walkę o swo· 
•ą ,,ec1 nc najl1czr.;cJsz~ w tym czasie ław' cel myślne rezuitaty połowów. Najobiils::e polo- ią przv3złość - bój o dobrobyt, bój o Plan 
ślcd„owe Obecny sezon zapovnc:da się po - wy śledziowe odbywają się na wodach dość Trzvletni. 
myślni:>, gdyz przez letn•e miesiące przyhvlo I odleg!ych od na,szych wyb rzeżv i rybdcy :i.a.si Nikt nigdv nie wątpił, że walka ta wyma· 
n-im stlnvch : dobrze '"yposazoaych motoru- w czasie nich bazują przeważnie w po rtarh gać będzie naprężenia wszystkich sił narod~ 

czlonkn ,"iP. PPS i PPR post:mav.ra1~: wo-~aglmn eh statków, zwanvch lugrami, dzi-;: holender5kicb i belgijskich. i że w wo.lee tei masv pracujące nanotvkat 
wz ··"'"'=A*- , -•-~ będą na przeszkody, które mcgą wywoływać ~--~"-' m:'KCt'! 

• ~-"l'~'"°'-·\i:lJllk\;:!_,,....., __ .,,a"'.)~:iii· -lłill!ll!,l!loK"""~"""'~"'P.!Oi_,-=,.,,,,...,,=""'"""'""'~· takie czv inne trudności. Obóz demokratvczrl:y 
~ ., ·_.- ·~f.,;·i;-;":'.;,;,,"~'l.'""'~~:- d . . . d kł d . ~ _, ~· ~,,...., i je~'l prasa widzą te tru nosc1 I o · '! aJą 

~
~ ~ ~:A.: wysiłków, aby do walki z' nimi zmobilizować 
~ il" opinię publiczną i ażeby je przezwyciężvć . 

Obóz reakcyjny i reprezentuja_ca go dziś 

Tro ki mi szkan~owe pewnej kamienicy 
Mteszkam przy u!. Włodzimierskiej 48.1 że ma zbierać komorne. Że w kory tarzu raz Może więc jakaś ir.stonc ja o wlaśctwych 

Jest to dom. zami.eszkały przeważnie przez kledyś, od „wielkiego dzwonu" pali sie kompetencjach w tym kierunku , z.:!inle resuj e 
1bot11!ków. W domu tym panuje wszechwla· światio, pomimo. że schody są; strome i la - sie tq sprnwq i lokatorom, którzy chcą żv..: 

ina pani dozorczyni. Lokatorzy dla „św!ę:··gr: two kark sk1ęcić, że w ubikacji wspólnej jest spokojnie i b ez kłótni, przyw róci wreszde 
spokoju" ulegają jej ;:iotulnie. Gdy zażąda 20 niemoz!Jwie b•udno tym' sprawami pan możliwości normcdnego żywota 
:l za kcntkc wymienna to wszyscy dla ,,świę adn:inislrat0r głowy sobie nie zawraca . Ma cia s zczyk Władysław 

~~!~~~~~:~:~~·~~~::~;~:~~:::~~: \;~e::;!~ L ow"'wa- .~• "'razy. da1·e· kl prędk a1·e 
\ e mogę, tym bardimq. ze w Nr 203 .. G,osu ; li 

-tni ,zego" z dnia 26.7 47 r. zostclC' za· . li 
nie.szczona notatka. by za kartki wymienne 
nte placiJ drożej. nit 2 złote. 

P,~ daję tą drogą wiadomość Wydziałowi 
Aprowizacyjnemu i oczekuję. że zachłanne 
::tJ.'elyty ob. dozorczyni z domu Nr 48 przy ul. 
lflTłodzimierskiej potrafi odpowiednio ukrócić 
tdyż nie godzo one w kieszeń spekulantów, 
r?zy szabr vmiko'P. ale w k eszenie uczci
W"ch ludzi P"OCy. 

To nie koniec naszych lokator:ikich kło
;>tltów: Nasz administrator, ob Brygier S„ za
mieszkały przy ul żeromsk1eao 69, wie tylko, 

Bardzo uprzejmie prosze o poruszen ie w na- I • * " 
szym „Głosie Robotniczym" następującej spra- Od redakcj i. My dodamy od siebie, od bie-

wy; • dy wystarczy blacharz do załatania dziur w da-Mieszkam przy ul. Nowolh.i Nr 13. Dach ca 
ły jest podziurawiony. Wystarczy mały desz- chu i że „dwa razy daje, kto prędko daje". Ra-· 
czyk, aby już kapało, a jak większy, to woda dzilibyśmy ponadto Zarządowi Neruchomości, 
wprost lejc się, tynk odpada. Stropy, sufity, po by dokładnie skontrolował, jaki użytek zrobi! 
dłog~ ~ gniją a w 9órnych mieszkaniach niby administratorzy i dozorcy domów z przydziclo-
powodz wiosenna . . . . 

Na ipily Bóg, czy nic wiefa:i czas, aby za- neJ 1111 papy i smoły, znane .nam są bowiem 
rząd Nieruchomości obudził się wreazcie z le -1 wyp:id~1. z~ . dozorcy .pobr~!J. ile się tylko 
targu i poważnie zabrał się do roboty? dało, mezalezme od w1elkosc1 uszkodzonego 

Słały czyte lnik dachu. 

„Gazeta Ludowa" wytyka i wyolbrzymia trud· 
naści oraz wymyśla urojone braki po to,. aże· 
by clemobilizować masy i odciągnąć je od wal· 
ki o lepszą przyszłość. 

To jest jeclcn z najbardziej swoislV<:h ry· 
sów p. Wojciechowskiego i całej prasv PSL• 
owskfaj. Lem. -
Co usłys?ymv ~riel radio 

Program na wtorek 2 wrze§nia 1947 r. 
12,06 Wiad poludn. 12,10 „Z naszvch stron" 

12,25 Aud . dla wsi. 12,35 Koncert solistów. 
13,00 „z mikrofonem po kraju". 13,10 Muzyka 
obiadowa. 14,00 (L) Kronika i komunikatv, 
14,05 (Ł) Operowa muzyka baletowa (pł~). 
14,30 Przerwa. 15 OO Muzyka- taneczna z płyt. 
15,20 Aud. słowno-muzvczna dla dzieci. 151[0 
SONATA h-moll L;szta. 16,00 Dziennik. 16,20 
Pieśni K Szymanowskie90 16,40 „Ze świi'lta 
radia". 17,00 (Ł) Mozaika muzvczna. 17,35 „z 
Żagadnicń *wial'l pracy", 17 4.5 Poradnik ję. 
zykowy 18 OO (Łl „Wracamy z !rnlonli" -
18.13 (Ł) Fel. sportowy. 18.18 (Ł) Chwila mu· 
zyki z płyt 18,21 (Ł) „Szkol~nie pracowni
ków spóldziclczych". 18,30 (Ł) Koncert żvcz. 
(cz. U) 19.00 Koncert svmf z płyt 19,50 ·Re
cenzja. 20,00 „Przy wieczerzy" 21.00 Dzien
ni!;.. ~,30 Muz~ ks. 21 /;5 Słuchow. pt. „Róża
nitc 'granatów'. 22,10 Wiad. sport. 22,15 Aud 
rozry\~. 23,00 Ostatn. wiadomości dziennika, 
23,20 (Ł) Konccr: życzef1, (cz. III) 23.57 (Ł) 
Program lokalny na jutro 



Str. 'ł ~ŁOS 
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• · · · · · · k · · . I Malał żołnle·rzom wod.y do n1'1:mlerek. 
kie samoloty , coraz bardzieJ zmzały się glądała się ruespo-. OJme~ . 

1 
b· wpakował chleb pod t~ uwiędłe ,gałązki. 

nad " iaduktem. Ghłopiec priykląkł - A ciebie znow gdiie, pornos~· ~ k 1 zbiegł znów na d6ł· z pustym wiadrem. 
wpatrzył :;ię teraz w karabin. wiesi11? - rnczęła gderac .. - Dzia e. Teraz trzeba skoczyć na strych l na 

- Tttrrr! - poszła seria za serią. z Frankiem na dachu, _trza '.eh zluzowac dach, na posterunek OPL-u. Kiedy sta-
Zachichotało, zaW)'.ło w powietrzu. - Ju7. 6'ię ~·obi, n_a 1edne1 no?~~· T~l- nąl koło komina z tą swoj9 opaską n.a 

Ziemia stękn't'la, a polem huk i gorąca ko na tym wiadukcie chq szmatl,i;-, '' 0 podartym rękawie, szłn znow na Zoli· 
fala jak pchrtięcie pięścią w pier i. Pac dy i może chleba? - zagadat to gde- borz cala eskadra~) niemiecka. Przy. 
_ pac _ paci Padały gorące odłamki ranie babcine Antek. warł efo komina i patrzył. Na dach padi 
0 parę metrów od naszej czwórki i tego - A bierz! ·- zgodziła si-ę babka i rulon. :i) 
karabinu plującego bez przerwy kulka- podreptała do swojej dyżurki. ---- ' · 
mi. . . Ghłopicc zakręcił sir. raz ....:... dwa. Por- - Zapalająca! pomyślał błyska-

- Zuch chłopak! powiedział pier- wał wiadro z wodą, przyniesioną wla- wiernie i podpełzł po stromym dachu. 
,y mi- \,·szy żolnicrz, gdy samoloty odpłynęły snoręcznie z drugiej uli;::Y w czasie n~- Rulon już zaczął pryska~ fosforem. Nie 

w kierunku Marymontu. - Go, w~źmie lotu. Złapał czyściutki ręcznik z babci- było ani sekundy do stracenia. Chło · 
d k "? S 'k..., · k 1 " d R · I · l Jk • ze piec pa<lł na wznak i nogą w dziurawym ·'ru~l" tu cz"go'l. Uciek.aJ· do schron.u. my go o nmpanu zmal "' Ja ą p ·zJ nej komo y. ozc.irza się y . o 1eszc, d k d h 

" "'" '- · ' b ' · ł · hl b b'' · t k · d bucie strricil płortący la une · z ac u na )o tu Za gorąco dla ciebie _ powie- mes, o mnie ugryz o w ramię„. za tym c e em, oso 1sc1e a ze z o- , t 
l l · I · J t b b chodnik ulicy. Zapiekło boleśme w s o· !ział szorstl ·o je.den z żołnierz'\', leżący Antek zasunął czapkę na lewe oko. bytym w <O eJce, der Y o om a rozwa 

priy ciężkim karabi1nle lnf\SZj'nowym. Uśmiechnął się od ucha do ucha. lila hotel oficerski na Placu Inwalidów. pie i kolanie. 
:)czy miał zupełnie czerwone od tych _ Już lecę na jednej nodze. !Jrzy· Obładowany jak kod ruszył po kamie- - Bgryzła mnie, nie szkodzi, tak jak 
trzech dni bezsennych, od tego wpatry- nios~ wam wody-;- a jak babka co ma na niach na wia<lukt. Najgorzej to b) ło z i tamtego w .dole -. pomyślał niefrasob
wania sie. w niebo, od dymu, w którym fasunek, to się zrobi. tym wiadrem, bo rozlewała się woda Jiwie. Siadł na dachu i spojrzał w dół. 

Bomba dopalała slę na kamiet+iach tuż stało płonące miasto. i Zbierr! w dół wiaduktem po kamie- Znów słychać bylo \\'arkot n~d mo-
1 

p· b' 
1 

Gd , 
- Zmiata~· zmiataj bo tu front, a nic niach. 

0

Wpadł do bramy, g·dzie dziadko-, stem. Przypadli iolnierr,y przy kara- przy ście <U. - igę nam zro isz. yz 
' ' · l · • b I d · b 1. 1 ·· 1) S ł kamie11, gryź! A przedszkole dogadał drugi z obs ug1 wie siedzieli na dozorstwie już trzeci i11ie, de Y znow Y t w a <CJJ. z a _ Hej, mikrus! krzyknął mu żołnierz „ 

karabinu na tym gladkim zupełnie wia- rok. Babka f.tała akurat w bramie i roz seria za serią w niebo. Odczekał nalot. z dolu. -Jak skończysz służbę, przyjdź 
dukcie przy Dworcu Gda11skim. D Z i Ś W S Z V S C V S i A U C Z ~l~ieJa~i~~;.ój chłopak jesteś, z iółnier-

- li! Go się chlopca czepiacie? · 1' li „ Antek poczerwienial z uciech: i z du-wtrącił sii;- wtedy tr7.<'Ci. - Cała War- A więc uczysz się nied1ętnie, drogi Hen- ny dzieci! Uczą się różnymi sposobami, jed-
t ie I. · 1 \"l'ell"1 front W ryku?... Twoja matka mówi, że jeszcze nigdy nakźe zawsze tych samych rzeczy! Wyobraź my. 1zawa o przec . ' 

1 
v ' • · Ani.cl<. wrzes'n1·owy obron· ca Warsza-t · · t tko nie widz iała, abyś wesoły i zadowolony szedł sobie to mrow.isko dzieci wszystkich narodów 

>iWnicy, czy . u na moscie, 
0 

wszys. do szkoły. Jakże smutny i pusty byłby Twój i krajów, wyobrai: sobie te'n ruch niezmienny. wy, według metryki urodzenia: lat jede-
iedno. dzień! Po upływie tygodnia już byś tam znów r ty także, Henryku, bierzesz w nim udział. Za- nastu. 

Leżeli tal< we trzech na .sin arze, pod chciał powrócić, przejęty nudą i wstydem, pamiętaj dobrze: gdyby tylko ruch ten ustał, 
;wie. dłv.·mj gała, zkami klonu. Te gałązki zmęczony rozrywkami i samym sobą. Teraz ludzkość powróciłaby do barbarzyńskich cza-

, d . . ki wszyscy się uczą, Henryku! Zapamiętaj to so- sów. Ten ruch _ to postęp, nadzieja, chwała lniały ich maskowac prze n1em1ec ' m !:il!!! Robotnicy, po ciężkim dniu pracy, uczą świata! Odwagi zatym, mały żolnierzu wielkiej 
iotnikiem . J się w szkole wieczorami. Kohiety i dzieci uczą armii! Książka jest twoją bronią, klasa - two

\Varsza\\ a stala w dymie. W ognili, W się w niedzielę, po tygodniu ciężkiego trudu. im pułkiem, polem bitew - ziemia cała, zwy
le1'ach od niemieckich bomb. Wiadomo, Żołnierze, wracając zmęczeni z musztry. biorą cięstwem - cywilizacja ludzkości. . Nie pozo-

si" u ksią<':ki i ka.jety. Pomy·sl o niewidomych t · t I n· pada· .na duchtt w tym ho Wrzes·n1·0,wa Warszawa, 1939 roku. „ 5 awai w Y e, ie U· J •• · -dzieci11ch, które, mimo kalectwa, do nauki się ju, mój Henryku! („Serce" Amicisa) 
A „mikrus" ani myślał przejmować garną. Pomyśl wreszcie o więżniach, co się 

t · ł · k' d d · czytać i pisać urzą. się ym zo nters im oga ywamem. Wspomnij rankiem, kiedy idziesz do szko-
Przesunął lylko cr.apkę w tył glowy, ly, że w tej samej chwili,. w tym ramym mie
włożył ręce w kieszenie i pa lri:yl na ka ście, trzydzieści tysięcy takich dzieci, ja:k ty, 
rabin. jak urzeczony. Gdzieś w g-órze zabiera się do nauki . Mało tego: wyobraź so
zacz„ł się szum, zrazu ckhy, po. tern co- bie miliony dzieci ze ws7ystkich stron ziem-

't skiego globu, które, 'llt tej samej chwili, dążą 
raz natrętniejszy, jakby brzęczat jakiś do szkoły - przez głuche ws.ie i gwarne mia-
wielki. opity miodem bąk. sta, po brzegach mórz i jezior, pod palącym j 

- Są! -: powiedział celowniczy po- słońcem i w krainach wiecznych rngieJ. Jadą I 
orawił taśmę z nabojami. do szkoły lodziarni, jeżeli ich krnj ·przecinają 

kanały, jadą na konia.,ch tam, gdzie stepy, w I 
- Padnij! przez ramię rzucił saniach tam gdzie śnieg. Dolinami, prrzez la-sy 

~hłopcu ten pierwszy, co go nazwał mi- i potoki, samotnymi ścieżkami górskimi, poje
krusem. . dyńczo lub· grupkami, idą dziec z książkami 

Antek spOJ'rzał 1·eszcze raz w niebo. w rękach, odziane na tysiąc sposobów, mówiąc 
różnymi językami - do szkół, aby się uczyć. 

Przysłonił ręk~ oczy. Na błękicie bez Do szkół Rosji- zasypanych zawieją, do szkół 
jednej chmurki szły trójkami niemiec- Arabii - ocenionych palmami. Miliony, milio-

Janina Broniewska 

1) akcja - działanie. 

~l. eskadra - oddliał lotniczy, sklada3ący 
się z pewnej ilo~c:i samolotów 

3~ rulon - zwój papieru, tektury lub bla
chy. 

mogą napisać swoje ogłoszenia i pytania' karczyk podjął się prowadzić: taki osobny 
na dużym arkuszu papieru i wywiesić ją dzi-ał: „Z szerokiego świata". Wyciął ilu-
w korytarzu szkolnym. stracje z prawdziwej, drukowanej gazety 

kartkę klajstrem i przylepił ją na parka- Tak powstała gazetka szkolna. dla dorosłych, przykleił i umieścil napisy 
nie szkolnym, tuż przy furtce. Dopiero Z początku były to same ogłoszenia, po- objaśniające. Tu dzieci ze szkoły same bu-
potcm z~uważył, że na drugiej desce par-1 tern p1·zypomnienia o .zebraniu k?ł samo- d:1ją b~isko i.:zkolI.1e.' tam znów ten chło
kanu bieliła się druga, taka sama kartka. rządu szkolnego. Ale Jednego dnia chlop- piec, ktory gra w km1e w Ameryce, tu dorn. 
Przeczytał: cy przeczytali coś, co nie było ogłosze- najwyższy ze zbudowanych w Warszawie. 
Znalazłem scyzoryk. Jan Piekarczyk, niem. · Tu znów młode lwy z ogrodu zoologiczne-

klasa piąta. Jesteśmy kolegami go, a tuż zaraz budowa mostu z pobliskie~ 
Olek aż usta otworzył ze zdumienia, po- ty i ja, go miasteczka. 

c~em odszukał tego Piekarczyka. A J-an Nie skarż się na mnie! Klasa szósta dostarczyła historyjki w 
Piekarczyk zapytał: Chłopcom ten napis ~odobał się bard 7 Q. obrazach: „Wicek i Wacek". Wyszedł riu-
~ A jak wyglądał twój scyzoryk? ! N'a korytar.i:u ciągle słysz::ino, jakby pio- mer o morzu polskim i na Boże Narodze-
- Czarny, z białymi żyłkami, jedno ::.fnkę: nie, ubrany gałązkami świerczyny. Nau-

Oltok zgubił scyzoryk, więc podczas ostrze złamane na czubku, a drugie tępe. j - Jesteśmy kolegami, ty i ja. czyciel podsunął myśl, aby umieścić na 
prz•1rwy chodził wśród chłopców i pytał: - W porządku - rzekł Piekarczyk i od- Jan Pi_ekarczyk w kla'<ie piątej' 0pisał końcu numeru zagadki. Trzeba było po-

·- Może kto znalazł mój scyzoryk? W dał Olkowi jego zgubę. Na drugi dzień krótko ·przedstawienie, w szkole, ch1npcy większyć arkusz papieru, a potem doda
~~rnej oprawie z masy, z białymi żyłka- nauczyciel wychodzi po lekcji na dziedzi- zadecydowali, żeby ten opis umieścić w no jeszcze jedną stronę. Zdjęte numery 
mi, jedno ostrze złamane na samym czub- ni.ee, a tu z dziesięć kartek bieli się na .gazetce. Piotrek .z szóstej przyniósł arty- przechowywano w świetlicy. Pewnego ra-
1cu, a drugie trochę tępe? parkanie. Między ogłoszeniami o zgubie kuł o piłce nożnej. Co tydzień zmieniano zu nauczyciel rozłożył wszystkie numery 

Koledzy odpowiadali, że nie, a w dodat- hyła kartka z zapytaniem: arkusz na ścianie w korytarzu, .i co tydzień na stołach ,i chłopcy porównali pierwszy 
.rn śmiali się: Kto ma książkę pod tytułem „Sokole chłopcy stali z zadartymi głowami, czyta- ~wój numer z ostatnim i pierwsze swoje 

- Taki tam scyz01:ykl Kup sobie no- Oko", może mi pożyczy do przeczytania? jąc głośno, to pocichu. Gazetka wyglądała prace z późniejszymi. Oho, gruba różnica! 
iwy! Nauczyciel zamyślił się, a potem klasnął coraz ładniej. Chłopcy układali ją teraz Z ostatniego numeru byli. już dumni, tak 

Ale scyzoryk podarowała mu mama, i to w dło:iie: r' razem, ~iedząc w świetlicy. • się udał. Pan nauczyciel roześmiał się t 
był scyzoryk pamiątkowy. Podczas dru- - Hej , chłopcy! Zbiórka! Mania z trzeciej przyniosła odrysowany rzekł: 
giej przerwy Olek napis'lł kartkę: 

1 

Zebrali się, stanęli wokoło. Nauczyciel .wzór serwetki; i chłopcy zgodzili się, żeby - To wszystkn st:i.lo się przez stary 
Zgubiono scyzoryk. Kto znalazł, niech zapowiedział stanowczo, że nie wolno na- taki wzór umieścić w gazetce niech i. scyzoryk Olka w czarnej oprawie i z bia~ 

odda Olkowi, klasa czwarta. Prrn,r.i,..ował kleiać ka1·t.ek n>i narkan.ie. 7_,,in.i,,...,t kartek d7.iewczeta coś maja dla 'Siebie. Jan Piio- łvmi ż"llrnmi. l?ola Gojawiczyńska. 

j „ 
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PUąfklOd~'.~llmOY~~rnSi3 I ą~cdó.WYśCi'iU. pracy ~r~:~:~;~:~~~it~:'. 
' Jak już d ono,silMmy w przędzalni egi:p- fl) Podawanie mojsirom błędów w nteclo-1 poszct.egó'lnych robotnic i robotników. !Iks, Palusiak Zygmunt - przekazują na fun<' 
skiej PZPB Nr 5 (Wima) powstały dwie grupy pr.i:ęd~ie , by uk:itwić pracę przqdkom. Za lyddeń og!oz;lmy konl<:~•3'M wyniki o- dusz „Odbudo""t Warszawy" zl 2.160,- za-
p taa-'ek współzowodniczqoych zft aoba. Kie- Ak~1·~ \h ina n~ calu p 'dn'"'o'1er1l~ 1~ko !\ri I slagniGte "'rzez towarzyszki z Whtl''f · . . . 

" " " ~ ,, · -• ~ ' 
1

• · - · ..,. " • - „ . roh10nych podczas ochotmc;i:eJ pracy przy kro rowniozką pte>WS<:ej dzie~tqtki jest tow. GQ· i ik:ki p.ro<inkr lt ..... · ~ycZ\:1.'· w ra-nnch 1>00 . Dobiy przyklad pn;tidek -:ntr1dt 10 mewut· 1 . . 
· · · · ~ • · •1 d . · kt · ' d d r snach na oddziale tkalm PZPB Nr 3 w dm! sTńt;kO , a w skład. jej druzyny wchodzą nastę wspótzowodnictwa grupowego zawierane bę I p„_w1a 11a„ a owcow, or.zy n.e a zq s.ę . 

pują1ee towHniyazki: )ó~efa Anus!k, Bronisła tlą umowy o rywalizacji lub zobow1ązan1ach ubiec pierwszym. · 31 sierpnia re, 
wa Pawlak, Aleksandra Galant, Emilia R'ó· ~~. --~~ 

żańska , He111v1<a St11lamon, Zofia Mierczyńska, Powsze· chn·. os· c" ,. sprawi·· ed11·wos' c' podatko'·w Mfohalina Kurc~yt'i.ska, Kazimiera Gawrońska 
t Krawo:r.yk Slan!slawa. Tow. Gajdo !daruje 
grupq, cl.o której zglosily się towarzyUki i 
towarzysze: E'wa Jędrzejka, \Ludwika Bostń
aka, Antonina Al1drys21ek, Km1!mtera Okońska, 
jan Popiński, Słan!sława Wltcznk, Jnn!na Sli
wka, An\,"Jh .na Naplerncz. Wf.ród uczestnr
k6w wyścigu 5ą czlonkowte PPR i PPS i bez 

l..u.1tr a 'torzq .sp o lec':l.n l przystępują ~o pru c q 

partyjne. 
Ra,gularnin wyścigu pracy przedr;\awia się 

na~tępująco: oiJydwie urn11y r.obow;ązu ią ~ię 
śwfeoić przykładem wydajnej pracy pr.i:ez: 

1) Przestrzeganie punktualnego wyohodzP.
nta I przychodzenia do pracy, puhktuolnego 
tiUsi.021an!a w tuch f zatr.zyrr.ctnia tncrszyn . . 

Dnitl I bm, odbyła sic; w Łodzi ·z udziałem I me.wiane byJy sprawy powszechności i spra- ślając trudności, jakie natrafiajlą Urzędy 
kie.rownika z •:\palów lustracyjnych, konfpren- witodliwo~cl opoda1.kowa1 ia oraz zadanie, ja- Skarbowe w wprowadzeniu upowszechnienia 
cja przewodnitząc:yth. ~bywat.els~ich T~omiRji j kle stoi przed czynnikiem ~polec~nym __ do zre- podalk~w. W walce z niską etyką kupiecką 
Podatkowych, narzclnlkow Urzędow Skarbo- , altzow1u11a w ramąch pnw1ązne1 akCJ1 Urzę- na odcinku podatkowym , tow. Rusin stwier
wycb z ud:r.ii11rm delegata Min. Skarb.u i115p. nów Ska.rbow '.rh i czym1 ika . społric:zi;i.e~1 0 prze dz.il celowość poi;ołania Ohywatelskich Komi 
1ow. BiPle<"kiego, dyr. Tzby Skarbowej w Lo c1wko mes11m11mnym pod11l.111! om. SJl Podatkowych t Lustralorow spolecznych. 
dzi tow. Rusina i tow . Popiela, na które.i o- KonkrenrjP. otworzył low. R11si11, nakre- ! Naczelnym zadaniem rzynnil«t społecznego 

• • 
1 

-- na odcinku współpracy z Urzędami Ska1bowy0 

ll~ Przestrzeganie czasu przeznoc:;ion;:igo 
Z Ili u l dl • mi jest ukrócenie nadmiaru zysków, osiąga. ap. mey na prze uzone nych przez pewne warstwy społeczne, mię-. M rflili • 

1111 
, . , dzy ini1ymi przez ~tchylanie się od obowiązku 

, płacenia podatków, Ten nadmiar zysków roz. 
na spozycie obiadów w stołówce, Jak nas informuje sekretariat Uniwersyte• powodzenietn, wydziałem jest medycyna, 

3) Dbanie 0 jakno:jmnieJszą tlość odpa- tu Łód:ddego, zapisy na uniwersytet zostały rozporządzająca 250 miejscami na którą zlo-
dków. przedłużone do dnia 10 wrzeiinia rb. żono 490 podań. Za- nią idzie wydział stoma-

4) Segregowanie odpadków pn~d wyrzu I Jak dotychczas, na rwiększą frekwencją c1e to logiczny Z' 233 kandydatami. 
. rzec;emiem tch do skrzyń. szy się Wydzlil.ł praw110-eko11omiczny, na któ Najmniej studentów zapisuje się na farrna-

5) Nierzucanie odpadków na podłogę. ry już . 7Jożyło podanie 580 sludeJ:\tÓw, a w cję, która zresztą posiada najmniej wolnych 
6) Ni.'eużywctnte przędzy do wycierania I c~w.ili obecnej jest jeszcze 20 • wolnych miejsc. Nie cieszy się tez w tym roku więk -

rqk. · mieJSC. szym zainteresowaniem humanistyka. 
7) Dbałość o nie znill'lczenie ty;tli i szpuelk Drugim z kolei deszacym się specjalnym S. 
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lł'q1nian.a warto.§ cl 

pętał u nas w ubiegłych miesiitcach orgię 
zwyżki cen. Przed każdym lustratorem spo
łecznym i Obywatelskimi Komisjami Podat. 
kowymi stoi szczytne społeczne zadanie wy
krycia nieuczchyych podatników i podniesie • 
nia w ten sposób poziomu życiowego klasy 
pracującej. Na zakończenie 1'Wego przemó
wienia tow. Rusin nakreślił szczegółowy plan 
działalności Obyw. Kom. podatkowych i lu. 
stratorów społecz,nych. 

O caloksztalcie pracy organizacyjnej i de· 

I 
zyder-ttach zespołów lustra·c· yjnyoh mówil z 
kolei Okręgowy Lustrator Społeczny tow. Ba. 
ra.nowski. 

Wrze Sień - mi e Si ą C o żyr Wiii'ri81· . WS p Ó ł p r a Cu kultura I ne1· 1 ~~~::2:~~~i:i~~;~:t:~Eitl;i:;;i::K: J sprawozdama z dotychczasowe] swe.i dz1alal" 

między Po1Skf:1 a Związk. ~em Radzieckim no8ci na polu upowszechnienia obowiązku po
datkowego. 

Wrzesień roku 1947 stoi pod znakiem jak- ja:zdowych, obrazujących cdbudowę kroj ów I tocyklowy na szlok u Lenino-Szczecin. Na 
'.'la jszerszej wspólptacy kulturalne j międ'Zy słowiańskich. 1rnsach wa\k, gdzie bił sie wespół z radzie 
flolakq a nanym wschodnim 1praymien:eń- Radio transmitować będzie a udycje l!lera ckim żołnterz polski od bedq się marsze. 

Lustratorzy społeczni i Obywatelskie Ko. 
misje Podatkowe przystqmją już do wykony" 
wa11ia swych czynności. Dz. 

cem ZSBB. . ckie, muzyczne i słuchowiska do Zwiqzku Ra: Artyści, pedagodzy, rolnicy, dzienntkarze 
W ymiana: ta wyjdzie daleko poza ogólnie I dz1ecki!3g.o. Kom'.sia zaś mu~yc_zno_ zajmie srą wyjadq na wycieczki ~n Związku Raclzteck.ie OgłOSZenie 

ptzyję'!e dbiychczos ramy i obejmte ws:ays- prngramem Feshvalu m uzyki s1owtc:11\sklej. go, który skole1 przysle nam swoYch uczo- Stosownie do mt. 2 pkt II li . Dekretu I 

Ude ntemal dsiedainy tycia oświatowego i 12 października rozpocznie się _:~'.~-~.:'.:___~_ych, !n1elektualistów ! sportowców. dniCI 17. 10. 1946 r: (Rz. U. R: P: Nr 59146, 

kultuzcrln ego. I 1 e / d 1 e poz. 324) Sąd ' Okręqowy w Łodzi VII 'Ny. 

""OwtA~~~n~d~6~~w. q z:tq~~::oh Sla~~p::~~yh Uzn . nie 1-u ow 'I p~cy dział Karny ogłaSZCI, że w tut. Sądzie wszczę. „ A 6 "411 te zostało postępowanie P-ko ..Bronisławie Ma. 
Chłopskiej, TUR-w1 i Związkowi Nauczyciel- ' U „ ' t• ' d B hl kowskie - ur. dnia 18. 4. 1883 r. w Łodzi ' -
atwa Polsktego. r O CZVSfOSC W I r lfti 9 • \I 9 

. c: Antnnicgo i Karoln1y !Jstatnio zam. we wsi W akcji wydm\11iczej planuje się szereg 
przekładów !lteratury tcrd zieckie j oraz wyda
nie specfalneqo numeru czasopisma „Teatr", 
poświęao!'lego szl\.lce rosy jskief. 

W sohotę dnia :JO ub. m o~była się w d!'l.W j Od~naczeniami pal'1stwowyrni udekorowani ! Lubień rrm. Osno. Lubu"ki becnl k a-' · · l 1 · 1 r· d · k. , , „ ~ e o e u ryw nej fabryc-e Buhleqo uroc:i:vstosc wręc-7rntu I r.os il 1 ow. 1\Ie rl.yns l, rohnlmk z wyk011· 
1
· • j i d . . . , . 

· : : - 1 · 1 t (i' 3 20 I · · iące s ę prze wymiarem sprawrndl1woscl Bronzowych Krzvzow Zasługi rohol.nikorn tych cza nJ a , za al meprzerwaileJ p1acy w I , . · . . ' 
Teałty zaw odowe otOll': zespoły świetllćo

we grać będq sztukt autorów radzieckich. W 
\ecrircch s tolicy na afb1z we)dą: „Wilki i 
owce" Ostrowskiego. „Stary przyjaciel" Ma· 
Iugina, <iraz „Rewizor" Gogola . W pierwszych 
d niach wrieśnia pr.zyjedzte na 10 d ni I wy
stqpt. w Wa rszawie i w innych miastach Pol 
skt, świa towej słowy zespół pleśni i baletu 
Mtsiel ew a . Przewidziany jest również przy
(azd pełnego zespołu jednego z najlepszych 
teatrów radziecki'.ch ! występ znakomitego 
teatru kuldelkawego Obra.zcowu:. 

Zakładów. p0 krótkich przemówieniach dyr. Zakłnda'?· tow, Anrłrlejewskl Antoni, kontro . oskarzoneJ o to, w roku 1941 w Palnamca.ch 
fahrvki t.ow. Szczepar1skieqo , przedst~viecie ll , Jer i.k.alm, ,maJą.cy lla sob<~ 45 lat ~'racy za.wo- I będąc obywatelk11 polską zgłosiła swą przyna 

·. . . - · . 1 dowej, kt.ory Jeden z p1erwszyrh przirstąpił I J„2· 11 ~,; d a .0 1 • 1.„. • · k" · bratmch partii rohotmczyrh tow. low. ReJP- . , . . . · 

1

. - _o~,. o n t c101,1 o„d mem1ec ieJ. . , . · do p1 aty po uzyskamu 111epodl eqlośc1 oraz C . ' . 
czy_ński:go i Stolarka oraz przPdstaw1c1ela I ob. Wincek \l\/'ojciech, maF?.ynista· przy' turbo- _.zyn len ~tanowi przestępstwo z ar:. I ,§ 1 
Zw1ązkow Zawodowvch tow. Przybyła, przed· 1 ge11ercttorzc za 40 lal prclry w Zakładach. Dekretu z dma 28. 6. 1946 r. o odpow1edz1al. 
stawicie! CZPWl t.ow. dyL Roma11ows~i w li _ f'-'.<1 za~miczenie podniosłej uro~zyslości wy ności karnej za odstępstwo od nar.odowości w 
imieniu Prezydenta RzpllleJ dokonał dekora- stąp1l, chnr robolnc-zy f-my d. BuJ1le pod dy r. I czasie wo-Jny 1939-1945 r. (Dz. u. R. P, Nr 41 
cji. _ --~--· _ _ _____ ~~~kego, · Oz poz. 237, oraz Nr 53, poz. 300. 

Dyszący · nienawiSc i ąHlksde~ut~sc"""""""'h 
W kinach zobaczymy produkcję sowiecką 

poozqws~y ód filmow najstarszych aż p o naj 
nowsze, dotychczas u nas nieznane. 69 kin 
objazdowych wyruszy z nimi w teren. Rów· 
ntez w terenie czynych będzie 50 wystaw ob-

po siedzi 15 I at 

Zbyt mleka • 
I 

Okręgowy Sąd Karny rozpatrywał sprawę I 
Alfonsa Pont.o, volksdeutscha, majstra muwr-1 
~kiego w jednej ' Z Fabryk łódzkich w C?'lsie 
ok.np11cji. / 

G 

Jego "' . przetwor 

Ponta praco1·al z jednym ze świadków, ob. 
Jankowsk.im. Kiedy ,TankoWf'ki zarz4l choro
wać, Ponta wezwat go do powrotu do pracy 
i, grnzit hro111ą. Jankowski, nhlo:i:nie chory. u
ciekł i T.acząl siq ukrywM·. \iVt<'cly osk':ltżony 
nachodzi! jego rodzinę, sprnwndza :i:audarme· 
rię i chce zmusić do wydania miejsca pobytu 
Janko w3kiego . Wreszcie Jankowsk i, chcąc u· 
ni kn(lĆ prze~ l a dow 'l ni a swej rodz in y, zgłasza 
si ę sam do Arbcilsamfu i t<11n ua podstawie 
meldunku. złożonuryo przez Ponlo, zo-stje are
szlową11Jr i wywieziony do Oświęcimia. Prze
bywał lam prawie przez °2 lafa i szczęśliwie 
\Vrócił. 

v..r związku z zamieszczony m w m1merze I lego . w tych nlclicznych wypadkach odby 1Na- Tnni świ.1clkowi c również zeznctwdli obcią· 
159 „Głosu Robotniczego" z dn. 12. 7. br. arty ły się sprzcduże poza mleczarni<~, jedna! w Żiilją_co - stwierdzili, że Ponlo był wie lkim 
kułem pt: „Konferencja w Społem" „Przyczy. granicach cen dopuszczalnych wrogiPm Polaków, niejednokrol.nie bił i wy
ny drożyzny mleka i masła będą usunięte.„", Odn:;bnego wyiasrncnia wymaga kalkulcl · myślał. Poza tym, brat udz i ał w akcji wysii>d· 
Zarząd Okręgowy w Łodzi Państw. Nieruch. cja kosztów własnych 1 litta mleka. Przyjmu- le11czej, czym sam się chwalił. 
~iemskich_, prz~syla nam wyiaś_ni~mie oświetla jąc pod uwagę elementy wpływające na pro- Prokurator Kubik domagnł 8ię naiwyz:szcr10 
iące okollcznosc1 zbytu mleka 1 Jego przetwo· dukcję mleka (ceny czynników branyrh do wymiaru kary, „Nic ma miejsra w sprnwie 
l'Ów. kalkulacji) określony w przybliżeniu kuszl Ponto na pobłażanie - nie uczyni! on nic, co 

Sprawa zbytu P.rotlukcji mlecznej · w mająt. własny l i mleka wynosi. ca 27 zł. Tymcza- mogloby złagodzić wyrok" 
kach państwowych tmormowana jest gene.ral- sem przcci<~tna cena 1 I. mleka w closlawic Pon.to został skazany na IS lrrt więzienfo, 

· 2 ·Rozp rawie priewodniczyl Ręcl>:ia Luszr7PW-nie dla całego Okręgu Łódzkiego w ten spo- społdzieln.iom mleczarskim wynosi od 20-2. ski, broniła z \!rzędu udw. Tkewiczowa, 
sób, ze wszelka nadwyżka mleka po zaspoko- z„ w zal eżności oczywiście ·od procentu tłusz- * * * 
jeniu. służby folwarczi;iei. (d:putaty) oraz. p~zo czu. . . . . . . Sąrt Apelacyjny pod przew<'Clnict wf'n1 s ~-
staw1ena niezbędnej. 1losc1. na P~~zę dla. m~ . Z zes.taw1en1a powyzsze~Jo wy1ulrn, . ze ma- dziegn Skawińskiego w skladz.ie lrzyo~obo
we~tarzy - o?staw~ona winna byc d~. ~aJbllz 1ąt_k1 pan~twowe odoa1 ą mleko po · ~e;11e po~1- 1 wym _ sędziowie Bahiiiski i Jamitiski, rD7.· 
sze.i. spółd~l.~lm '.11-le';zarskieJ. Nad:-vyzkt nleka ze.1 kosz low własnyeh . W ten s?osob w onoJ. patryw<1ł szeren in tcresu jących spraw, przeka
z w1~kszosc1 maJąlkow s~ odsta v1an_e do. mle- nym ukladzic gosportar.czym niaiątku; prortuk- zanyc)1 w drugiej instą•ncji pn:ez Sąd Okręgo
czarn, co Okręgowy Z~rząd ':",Ykazac mozc do cja mleka przy dostawie do mleczarn 1esl nie wy. Oskurżał proknralor Kuhik. 
wodami rachunkowymi Ilosc mleka doslar- opłacalnd Najpuważ.niejszym czynn ikiem po- Hipolit Czcrcm cl1a zohił dla uzyskonia ma
czanego mleczarniom z miesiąca na miesiąc drażającym koszty wlćl. snc 1 litra mleka jest jqtkll matkę, oica i siostrę we wsi pod Bia
wzrasta. bezsprzecznie wysoka cena pasz treściwych. łymstokiem jeszcze w 1944 roku we wrześniu . 

Są natomiast majątki, które mają niewiel- Dlatego też w dążeniu do osiąqnięca obniże- Dla zamaskowania przesl<:.P1Jlwu snm zrańil się 
ką ilość mleka do zbytu, a ze względu na sto· nia kosztów wlasnych poniżej con otrzymy- nożem . . fodn<Jk7.!l drobia7.gowe 8lr>dzlwo w I.ej 
sunkowo znaczną odleglosć do mle.czarni -

1 
wanvcb za mleko od mlc.czan'i wzgl.c;dnie, . do sp1c1_wie i ścisłe wspó!dzialdnie mili cji, sędzie

odstawa tej ilości byłaby dld PNZ mekorzyst- p m:wmu tych cen - nalezy os1 ągnąc obmzkę go sledczego 1 prokurgtora - w lym 1eszcze 
na (nieoroduJ;;:tvwne zużvcie pracy krll1il ł dla cen oasz •n1dnvm okre.~i" - di'lło niesoodziewa•ne wy-

11ikl i Czeremcha zo5tal ujęty jako sp.rll.wca 
pqtró jnego i;norderstwa. 

Sąd Okręgowy skaz·ał go na k arei śmierci. 
Sąd Apelacyjny wyrok ten zatwierdził i n'.! 
mocy amnestii złagodził na długoletni e więzie-
111e. · 

* S11msel Wł<ldy:;la.w z amordował zonę, którą 
wyprowadził do lasu. Na trop przestępc.t •a 
wpadly dzieci, które spostrzegły. że ojciec w 
worku przyniósł dn domu skrwawione sukni!°! 
rnatk i. 

Samso l zuslał skazany na karę :imierci Sąd 
A1wforyjny wyrok ten również zatwierdził J 
złagodzi! na nioi::y amn estii na więzienie. 

* 
·Wreszcie ndhyla ~iQ w S,tdzie Apelac,· i1wm 

spra.wa Marii Minkner, akuszerki, która za do• 
konanie niedozwolonego zabiegu i spovvodo· 
wanie śmierci pacjent.ki zo s tała skazana przez 
Sąd Oltręgowy na 5 lat. więzienia i pozlJawie
nie prawa pr~ktyki na lat 10. O sprawie tej pi
saliśmy w swoim czasie. 

Obecnie Sąd Apelacyjny ponownie rozpa
trzył tę sprawi) i powołał biegłego ginekologa, 
dm Mirskiego \l\Tydal on opinię, że Maria 
Minkner nie po110si '-ż.adnej odpowiedzialności 
za śmierć pacjentki. Poza tvm wywiady prze. 
prowadzone przez funkcjonariuszy M. O, wy· 
kazaly, żę Maria Minkner cieszyła się opi,nią 
uczciwej akuszerki. ' 

Woher tego Sąd Apelacy]ny wyrok Sądu 
Okręgowego uchylił i Marię Minkner uniewin· 
nił. 

I OGł.PiSJ':.A.lCtE SIĘ . 

w „GŁOSIE ROBOTN ICZYM'' 
najpopularniejszym dzienniku w wo jewództwie 
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Kro·sna czeka.Ja. na- ·I ud z i 

Ale są równ. ież i tacy ·.·, 
co o krosnach sami pamf ętają 

Nowa tkalnia ma. ·zapał i ambicję 
r.ianizacji. a'le jest świadomą robotnicą i dobrą 

·Pol1ka. Wvrabia 156 procent normy na szóst· 
kach. 

Również ob. Teresa Nowakowska jest mło· 
tiocianą robotnicą bezpartyjną, ale swą su· 
mienną pracą iHZV '.zro.snach daje przykład nie· 
;;'.dne-mtt pa rtvjr1iakowi. Osiąga ona ponad 147 
procent no11J1y produkcji. 

Krosna czekają na tkaczy 

ścio na większ4 obsługę maszyu, okazałd się 
przyszłą „gwiazdą" tkacką. Orl. ' razu osiągnę' 
la powyżej l 30 procent . normy. Bardi.o szyb· 
ko stała się gr0żną ryw~ll-..ą najlepszych tS.a,
czek. Dziś os i ąga powyże j 170 orocent normy.
W sknpieni11, ille z uśm i Pcfiem r;hodzi dokol<: 
swych krosien. n0~konale naci nimi zapano
wała pomimo, że dnpiPrn od kilku tygocl'Jl 
prnrnje jako tkaczk;i sdmodziP.lna (dn nie<law
na robiła tylkn 6 g<:1clzin jakn · n i epPłnnletn·ia) 
Przy ostatniej wyplacir> rlnstnla 6,300 7!,.,ty·rh, 
przpr•ięLnie ma 14.000 zł miesiP,rzn•re. Mlo
d7,iulka rekrirrlzi~tka broni przy krosnach ho
noru ZWM. Dobrze jej się te?. przvdaje ład· 
ny znrobek. 

Tak to PPR-ówki, PPS-ówki, ZWM-ówki, 
n~1 TlJR-ówki. i bezpartyj1!"< budują PolskĘ 
Lndową, realizują Trzyletni Plan. Rekordzist· 
!zi pran' !a· :N1,>ym pośrednictwem apeluja do 
rl7ialów . JHl.Yyuto-wawczych, by pamiętali o 
tvm, fo ka.i.<le ich. ni-edopatrzenie lub niedbal· 
<;lwo bardzo · im ul1uclnia pracę, że wykonanie 
nlrnu na 1<.ro >nat.'h zale~y -również od prządek, 
phcwi1ar-zek,' r<''.!Je rów. My zaś ze swej slro· 
'1Y apeluje my' )esLcze do ·kierowniczych władz 
µ·rnemysłlt włókienniczeg0. „ by· pamięcaiy o
tym, że matkl-rekor<lzistki zasługują na to, by 

Czy do Nowego Roku wykonamy plan? -
~y do No.wego Roku wszystkie fabryki łódz· 
kie zapędzimy w kozi róg - twiPrdzi z prze
konaniem kierownik tka•lni, tow. Pawelec. 

mej prole-tariuszki i hoaor dobrej tl~dc:zki i do
bry zarobek. 

Choć nie mają Jeszcze obowiązków rodz in
nych pięknie spisuje się na szóstl<n<·h gruna 
mlodzie;':y. 

Halina Lipiń.sko od pierws1.ej chwili pi iej· 

Sl efo11i<1 J<w1eci1ls!rn jest r·zlconkiną OM TU
R-u. \Vyrabia 152 proci>nt normy. Nie traci ani 
chw!li daremnie. Ohi•;d je> po · zmianie. '.Rorn
mie, . że tc1k 1"wi:e· j c i < hr•w i .ątek świadomF i 
fTlł'Jdej socjaliFt ·:i. 

l)/J. Cecylin 13r~'k uil' na!eżv do ża·dnej or· pamiętać o._ ich dzi-eciaoh. H. W. Czy fabryki łódzkie tak łatwo uleg·ną, w to 
mocno wątpię, ale, że Nowa Tkalnia nie daje 
pustych obietnic - to widać od pierwszego 
wejrzenia. Oglądam ogromna halę, pPłn11 mart
wych maszy.n. Nie, już nie są marlwe; to w 
tym, to w drugim końcu sali slychilć stuk j 
młotka, to na tym, to na owym krośnie już , 
bieleją osnnwv, mechanicy naprawiają kro~n;; , . 
majstrowie już je wypróbowują, 

Krosna czekają na ludzi, lecz ci ludzie znaj
dą się. Tkacze i tkaczki zaludnią nie zadłuqo 
tę pus.tą dziś jeszcze salę. W miesiącu sierp
niu 640 szóstek szło na dwiP zIIJ.,iany. Od 1-go 
września będzie ich 1500. Tkacze i tkaczki 
chętnie przechodzą na szóstki; rozumieją, że 
każda para rąk wykwalifikowanych - to bez
cenny skarb dla Polski Ludowej, rozumieją, że 
każda dobra tkaczka i tkacz musi uruchomić 
jak największą liczbę krosien. Rozumieją też. 
że korzyść z tego będzie nie tylko w przyszło
ści dla całego narodu, ale już w tej chwili, dla 
każdego zasobna, bo zarobki tk11cza na szós·t
kach są znacznie większe. 

Tow. Wierszeniowa. członkini PPR, za nic 
w świecie nie wróciłaby na cztery krosna. 

- Miałam - opowiada ona - dwa ciężkie 
krosna 67-calowe i dwa 42-calowe. Na szóst· 
kach mam trochę więcej chodzenia, ale za to 
lekko je tylko odepchnę i już idzie. Dla mnie 
robota na czwórkach , czv na szóstkach - to 
wlafriwie to samo. Zarobek za to daleko nie 
ten sam. 

- Przez pierwsze dwn tygodnie pracy na 
szóstkarh nrobiłam 6.400 złotych. 

Tow. Wicrszeniowo „wzięła na ambit". 
- Ja mam zostać w tvle? - wola 1apal

~zywie - tego nie będzie! 
Ambicja słuszna i bardzo µroktyczna. Ze. te 

sześć tygodrn pracv na szóstkach kupiła jn7 
soh1e kapę na łóżko rn 3 tysiace 1ł, córce 5wej 
kupiła mundurPk h~rccr~l<i za 1.800 zł. 2 ty· 
siące Z'lpłaciła za jej wyjazd nad morze, a je
szcze parę set złotych włożyłam jej do kieszeni 
i parzhę na drogę. Z wyżywieni'\ nie tylko 
nic s0hie nie ujęłam, ale na odwrót - jeszcze 
kupi<J sobie kawałek masła i kiełbasy więcej. 
Czvż mNrlahvm sobi0 na to ws1,v<;+kn no7wo
\ić pr~rp';1r na czwórk~rh? 

Tow. Rvbakowa jest członkinią PPS jeszcze 
5przcn wo iny. Tkaczką jest od 24 lat. Wyrabia 
ia S?óstkach 166 procent. 

- Za Niemca wyrabiałam 10 tysięcy wąt· 
ków rlzi 0 nnie, ale teraz byłoby mi wstyd. Te· 
ra7 rob:mv przecież dla odbud •wv Polski Lu-
dowei. rob•my dla siebie, ' 

- A że pr<'cuję teraz oczvvnsc1e nie dla 
Niemr:a i nie dla fabrykanta, łatwo się o tym 
fH7.!?.konać. Odkąd przeszłam na ;,szóstki", wy
dalilm na remont mieszb.nia 8 tysięcy złotych, 
i tlalszych wypłat będę miała na wymalowanie 
n'eszkania. 

- A najważmejsze - mówi troskliwa mat
<a - to, żeby się lepiej odżywić - moja cór
irn ma słabe płuca. Pozwalam sobie teraz ku
pować osełkę masła i mendel jajek i koguta 
~a dwieście złotych -- wiadomo, ?Fabia się le-
1iej. 

Tow Golygowska - młoda niewiasta, lecz 
dośw;adczona tkaczka, od razu po wprowadze· 
niu szóstek zabłysła jako as nielada. Od ra· 
z.u przy pierwszym obliczeniu okazało się, że 
wvrohiła 170 procent normy. Od tego czasu 
nie d'1je się zepchnąć na drugi plan. Tak ka· 
i;e jej honor tkaczki. Tak każe jej również do
brze zrozumiana własna korzyść. I ona jest 
wdową i matką. :Zarobek w ciąqu ostatnich 
::lwóch rr.iesięcy pozwolił jej dziecko ubrać do 
Komunii: wydala na to 15 tysięcy ztotych. Ma 
wprnwdzie jeszcze 2 tysręce zł długu, ale prze
:ież zarobek obecny pozwoli jej to wkrótce 
;płacić. Z zarobku tego żywi, ubiera i kształci 
2 córeczki.· Starsza jest w czwartej klasie gim
nazjalnej. Niełatwo jest kobiecie ' utrzymać 
dwoje dzieci, od czasu jednak gdy przeszła 
n~ szóstki - zwiększvl się zarobek i lepiej da
je sobie radę. 

Również tow. Seweryniak jest rekordzistką 
Jd pierwszej chwili wprowadzenia „szóstek". 
:::>siąga ona 166,5 procent normy. Od 36 lat 
i>Iacuje na krosnach, jest członkinią PPS i jest 
matką. w sumiennej pracy na kros.nach wszy· 
•tka oięknie sie łaczy. I obowiązek świado-

Stefania Kwiecńska Cecylia Bryk . Bronisława Golygewska Józęfa Seweryniak Teresa Nowakowska 
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Szukamy nafty we wsi Zagłoba 
Państwowy Instytut Geologiczny w Kta· · n;e zapomnę do końca życia, dwa razy wywra . 

kowie rozpoczął w ubiegłym roku poszukiwa- camy się wraz z motocyklem, um:izani biotem j 
nia ropy naftnwcj, rnd mefnl;. soli i węgia. osiągamy wreszcie Koźle. \V Koźlu nowa m-

1 · .. ). ._,,, . formacja. - „Jedźcie prosto, przez pola jesz-
. ,., „,„ cze kilometr z h3k em". Jak się okazało, ów I 

kiem łączy rury. Na samym koncu 1.-iH· •':<e· 
tr'owego S\vidra przvn10cowan" zosto.•"" ;'lw. 

„koronka" -- świder. z ostiyro:, 5h:•' ·1•·fm. 1ę· 

••. • :t „hak" wynosi:. ~,-~:;. ~a~.:ół żywi dojeżdża-

! %0' ' ';;;::} 

Łqc.l"'flle rclzt r:fil 

Niemal w .:dlym województwie _;Jrzepruwa
dzono cały szereg próbnych geologicznych 
wierceń ziemi w poszukiwaniu bogactw mine
ralnych. W 'Viel11 wy.padkach. jak na przy
kład w Jaśle, w powiecie Rzeszowskim, lrnto 
Częstochowy. w Izbicy i w wielu innych miej
scowościach wiercenia geologiczne zostały u
wieńczone pomyślnym skutkiem. Kolo Często· 
chowy wykryto rudy żelazne. w Jaśle ropę 
naftową 'i gaz ziemny, w kilku innych mie'j
scowościach natrafiono pa pokłady węgla ka
miennego. Przed niespełna trzema tygodnia
mi przybyła i do wo.jewództwa łódzkiego e
kipa Państwowego Instytutu Geologicznego, 
by przeprowadzić szereg wierceń w powiatach. 
Jak bowiem geolodzy stwierdzili, w woje
wództwie łódzkim są pokłady ropy naftowr•j. . . 

Ruszamy w· poszuk\:.Vartiu krakowskiej eki· 
py geologicznej. Za przewodnika służy nam 
przysłowiowy „koniec języka". Wieść o przy
byciu krakowskiej ekipy obieqła powiaty łę
czycki i brzezińskL Ludziska wiedzą, że nie 
dawno w jednej wsi w okolicach Strykowa 
wyładowanych zostało 16 wagonów rur i wszel
kiego sprzętu nieodzownego do wiercenia 
ziemi Podobno stoi już wieża wiertnicza. Pę· 
dzimy na motocyklu do Strykowa. W Stry
kowie puszczamy ·znów w ruch „koniec języ 
ka''. Tutaj każdy r!zieciak wie, że w okolicach 
Koźla „kopią" naftę. A więc Koźle. Droai lej 

Pracę przy budowie szy/JU znaleźli równiez. 
okoliczni mieszkańcy: z lewej do prawej ob. ,' 
ob. Jan Slusarczyk, Marciniak ze wsi PiesiP· 

kierz Rudy • .!nn Kanu.~la ze wsi Bronie 

my do wsi Zagłoba. Tu•.aj „kopie się" naitę, 

Nigdzie n ie wicać Jednak szyhu. Gdzie ta 
nafta 1 

- „_Gdzie ona Jest, tego i ja me wiem". -
mówi kierownik ekipy. op. Smigielski. - .Jed· 
no jest pewne - w okolicy jest nafta . .Jesz
cze w zeszłym roku geolodzy stwierdzili jej 
istnienie w tej okolicy. Przed trzema tygod
niami przewiezione zostały tutaj 2 wagony -
~ nie 16, jak fam11 głosi - urządzeń wiertni· 
czych włącznie z wieżą. Jak do tej pory pra· 
cu je tu nie wielu ludzi, kilku fachowców z 
Krakowa i 20 robotników z okolicznych wsi. 
Postawiono już fundament z drewnianych be
lek, na którym stanie wieża wiertnicza. Po· 
tern zacznie się właściwe wiercenie. · Mecha· 
nik z Krakowa. ob. Smalec Józef z pomosm-

j . 
/vleclw!1il-( z Krakowa - ob. Edward Smalec 

montuje pompę wodną. 

bami. Za kilka tygodni, gdy stanie już wieża 

rozpocznie ,się wiercenie. Co kilka metrów z 
głębi skorupy ziemskiej wydobywać się bę· 

dzie tzw. rdze1i, pewna ilość pokładu ziemi, 
którą badają geolodzy. Z muszelek, wapna, 
składu skały geolodzy określą wiek pokładu 
i stwierdzą, jakie bogactwa mineralne są tu· 
taj 'ukryte. Niekiedy wierci się otwór do głę· 
bokości 2 tysięcy metrów. Czasami - jak to 
miało na przykład miej-sce w Jaśle - tryśnie 
nafta. Zdarza się wtedy, że gazy ziE!m.ne wy· 
buchają z otworu ·z wielką siłą, świder wyla
tuje w powietrze i szukaj go wtedy o kilo· 
metr lub więcej od miejsca, wiercenia. Wnet 

' I za gazami tryska ropa naftowa. Ale niekiedy 
cały wielomiesięczny wysHek idzie na marne. 

, Bywa i tak. Ale, gdy try3nie ropa, stokrotnie 
1 wracają się nieudane próby. 

„Czy jednak tryśnie?" Kierownik robót, ob. 
śmigielsk' wzrusza ramionami. - „Trudno tu· 
taj być l)rorokiem. Jednak naszej ek_ipie to· 
warzysz,· szczęście. Na cztery wiercenia (ja· 
;.;.ie do ~ej pory przeprowadziliśmy). dwa zo
stały uwieńczone pozytywnym skutkiem. Gdy 
1 tutaj dowiercimy się do ropy naftowej, nie· 
znana dziś wieś Zagłoba w krótkim cza.;ie 
zmieni się w poważny ośrodek górniczy". 

Już postawiony zostal iundcrment pod .wieżę Oby tylko trysnęła ropa naftowa w Zagło· 
wiertniczą ·biel (Dz.) 

., 

I 
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PRZYGODY 
pięciu typł'ów z 8an,aJuki 

I wtedy to na:?le przvpomniał Sdbie, 
że przecież ma Jl<)d łóżkiem jeszcze 
inną zdobycz z kra.iu odległych już 

Dolarów, ową skrzyni~- której za· 
. wartości dotąd jesz<Cze nie obejrzał. 

124. Ż·Q,dzą ciekawości gnany 
Odbił skrzyni wierzch drewiliany 
I zoba~zył wtedy na dnie 
Jajo malowane ładnie. , F 

t25. .,Diabli tych Dolarów wzięli. 
.,,, Że tak szpstnie mnie nacięli, 

Dałem za to pięć tysięcy, 
Oni nawet " '1 r fo!i w·l~ce:i!" 

I 

:··:BRANIA KOŁ PPR 
W dniu dzisiejszym odbędą się zebrania 

l•ól w naslępujących fabrykach i lnslylucjach: 

~!IDZEW 

O go.dzinie 16-ej Wi-la-ma 

SBODMIESCIE 
O godzinie 15,30 I: „Kublik", o godzinie 

t4-ej „Silvia". o godzinie 17·ej Dyr. Wt. Łyk, 
kolo ł.K O godzinie 16-eJ Dyr. Lasów P.aństw. 

CZMPW. 

PRA WA-śRQDMIEJSKA 
O godzinie 18-ej zebranie terenowego ko 

la Nr 29, o goddnie 16-el „Plihal'', o godz. 
16-ej „Fial", o godzinie 12-eJ I: „~lotowski" 
O godzinie 14-ej „Elsert i Schweikert" 

GÓRNA-PRAWA 
O g l'd zinie 13,30 PZPB Nr 6 „B" - kolo 9, 

PZPW Nr 4, o godzinie 14-ej Fabr. Tas!em i 
Sznurów Nr 12, o godzinie 16-ej Państw. Fabr 
Tasiem i wstążek. 

GORN.A 
O godzinie 13,30 PZPW Nr 6 - zmiana I, 

PZPB Nr 7 - zmian.a I, PZPSK Nr 8, o godz. 
16-Pj Młyn „Korona", o godzinie 18-ej I. „Ko-
wa Iski", 

.ttUDA Pl\F.11\NICKA 
V/:;pólnc zebranla PPR i PPS 

Ze sportu 

Poseł 1arbow11k-w roli sQdzielo 
Towarzysze z PPS i PPR rywalizują dzi_siaj na boisku ŁKS-11 

W ostatnim numerze „Przekroju" zn a jdzie- Pierwsze tego ro dzaju spotkanie. odbędzie I . Pyt~nie Io .zaiste n i.e jęst .lalwe. N~d roz· 
cie Czyteln icy notatkę satyryczną. w której sie dzisiaj na boisku ŁKS-u, . na l). tórym spot- wiązaniem le j zagadki kap itan PZP -u l3.k 

autor porusza spotkan ia piłkarskie pomiędzy kają się reprezentacje Dzi elnic Sró dmiejskich' I dług? . ~ ię głowił, aż w . rezul.tacie po dał Slł~ ~o 
a rtys tam i a p rasą, kawalera mi a żon atymi i Praw vch obu tych par ti i. dym1s11 , ale tow. Głazewsk 1 o tym na razie 
podsuwa mnc inn vch , t rz('ba nrzvznjli: , dowcip - TÓvrarzysze z PPR-u od kilku dni żyją tym n ie myśli. . . 
nvch teqo rorlza ju koncepcji. Zdawałoby s ię, spotkari:em. Sekretarz DZ;?\ni cy t\)w. Głażew- Sam będę grał w . bramce.- mow1 - a 
że wyczerpo.i je w siv s,. kit>, ale jednt'j nie prze - ski nie śpi jui. ki lka no cy z rzędu i łam i e gl o- do ob.reny wybio.rę sobi e wyprobowanv~h to-
wi d zi ał - meczu p i łkarskiego pomiędzy PPS W(l no.d s kładem drużyny. warzyszy. Wybierać mamy z k ogo . T~k1 e 1,1a· 
a PPR. Kogo i gdzi e wystawić? zwiska jak Nowak (były ~racz ligowe.i druzy· 

----------;----------·---· ------------------ ny ŁKS), Łazarczyk (ŁTSG) czy Królewiecki 

T k
. · ' . · · · (ŁKS) - same za siebie przemawiają. 

a leg. o programu. nic~i;' .;;~!~zi~t~:~y~~~.zJoi;akna~a~~~ 
, . . , • • , • • · . . . ~~~J~~~:w;ó~Jil i!~ę·d!~n~c~c~:~~=~~~ach ·nie za-

l Pozazdrosc ,łby Ole Jeden ' ' · - W szyscy grac7e li czyć b.~da . pona<l 30 
la t, a pomimo tego , po denłego wiek u mecz 

Polski Zwi ąz o1' Pi łki Ręcznej ustalił już cal· skich ; . . trwać będzie całe 90 minut. Mamy już poza 
kowi ty plan w a7 niej szych imprez w nadcho- 28 III. 4P, - mecz międzypaństwowy Pol- sobą dwa ·treningi. Trenowaliśmy na dawn ym 
dzącym sezonie. kt óry podajemy poniżej: ska - CSR w piłce koszykowej · drużvn żeń- bo isku ŁTSG ze sobą, a późn i ej z „Metalow• 

31. I, 1, 2. Il 1948 - półfin a ły siatkó wki skich; cern" i ostatnio pokonaliśmy ich 4:3 pomimo , 
ż e!ls kiej i męski ej (2 qrupy); U IV. 48 - spotkanie mlędzymiast~we że ł'!m grali młodzi cblopcy. 

7, 8. II 1948 - finały sia tkówki że1'tskiej; Warsza wa - - Mnsk w a w ' pił ce koszykowej dru Drużyna PPS otrzy muje cały ekwipunek I 
14 i 15 li. 48 - tró jmecz Polska - CSR - żyn że1\skirh i spotkanie mięcfzypa{1stwowe kó stiumy od TUR-u, a jedenastka PPR - od 

ZSl?R w pi}ce sial}ww,ej drn żyn że1i skich ; Po lska - ZSRR · w piłee koszykowej drużyn Zrywu. • 
21, 22. II 48 - fina ły siatkówki męski ej ; męskich; w przedsp rzedaży, na dzielnicy bilety na 
28 i 29 TT. 48 - tró j mecz Polska - CSR - 18 IV. 48 - spotkan ie międzymiastowe dzisiejszy mecz były rozchwytywane, po zosta-

ZSRR w pił ce siatkówej drużyn męskich; Warszaw a - Moskwa w pi/Ce · koszykow.ej le nabyć możn a będzie diisi aj przy kasach od 
12, 13, 14 III. 48 - fi nały koszkówki żeń- drużyn mQskich i spotk anie micdzypr ii „ .,. ·owe. godzin y 16-ej . Ceny ich są bardzo niskie: 40 

skiej i fina ły k'ószkówk i męŚki e j ; Polska - ZSRR w piłce koszy kowej drużyn i 30 złotych. 
19, 20, 21 III. 48 - finały koszkówki mę- że1isk ich; . Trz eba zaznaczyć, że całkowity dochód or• 

skiej; ' Paździ e rnik 1948 - Il mistrzostwa Europy ganizatorzy przeznaczają no odbudowę Stoli· 
28 IJ. 48 - spo tkanie międzypa ń stwowe w piłce koszykowej drnżyn · Żeńskich (w Pol- cy. M <> cz sędz i o wać będzie poseł Karbowi·:ik. 

Polska - CSR w piłce ko ~z' kowej drużyn rnę- sce). ,,.,. A na zako!1czenie rzecz najważniej sza -

X·XV-lecie P. z~ . K.o I. 
' i 

w Kaliszu 

niezwyk le atrakcy jny ten mecz rozpo c.zyna s ię 
punhtualnie o godzinie 17,30. 

A ~· i ęc dzi siaj wszyscy spotkamy s i ę na 
boisku ŁKS-u . 

·~~~~-~~--~·~~----

Płłka ręczna rozpoczyna 
sezon 

Podaje się do wiadomości, że z dniem 1 
wrześn i a Łódzki Okręgowy Związek Piłki Rę
czn ej rozpoczyna swą działalność . Kluby pro
szone są o przygotowanie drużyn do rozgry
wek jesiennych w szczypiórniaka, s iatkówkę, 
ko~;vkówkę oraz do mistrzos tw juniorów (ko
szykó wka). W zywa się wszys tk ie kluby nie
zrzeszone, z k tórymi sekreta i z ŁOZPR odbył 
konferencję, do skla;lania deklaracji, oraz 
wszy s tk ie inne do zrzeszenia s i ę. 

·Adres sekretariatu ŁOZPR: Łódź, Nowo tki 
22 m. 6 (dawniej Pomorska). 

* * 
Wzywa si ę kh1by do z9laszania drużyn qp 

mistr-zostw klasy B żeń:;kich i· m!'\-;kich ŁOZPR. 
Termin zgłdsźeń upływa z. d. 5 września br. 

Odprawa k ierowników ora ~ rozlosowanie zg!o 
szonych drużyn odb ędz i e s ię w lokalu Polski ej 
YMCA przy ul. Moniuszki 4a dn ia 5 wrześn i a 

bT. o godz. 19-ej . 
Podaje s i ę do wiadómó ści , że prezes i se

kretarz ŁOZPR urz ędują w e w torki i piątki w 
lokalu Polskiej YMCA od godziny 19-e . 

M;licianci łódzcy zwyciężają 
w Ggstyninie 

Drużyna piłkarska Milicy jnego Sło wal"Zy
szenia . Spo rtowego w Łodzi rozegr.ała mecz 
piłkarski "/{ Gostyninie z ta1p.tejszą Mazowi ą. 
Po 'żywej i i n (ernsującej g rze ;zwycięstwo od
nieśli mi.!i cjanci w stosunku 4:1 (2 :0). Bramki 
zdobyli dla milicji Gpstko. ,2,J3łaszczyk i Mań-
kowski po jednej. · 

., . _ ,,Kołka" .wyszedł ze szpifała 
. Antoni Kolczy!lski, p,i ęś c i a~ ski mis trz Polski 

' w wadze ś redn i ej , który µrzebywal w szpita· 
Stadion kolarski w Knl is zu j Fragment z wysc1gu australiis~iego ln ·na· leczeniu w związku z atakami kamnii:y 
Pi etrasze-,,vski, Bel.. 1 Kupcwk na starcie 

1 

na 13 okrążęń nerkowej - wyszedł już ze szpitala. W ja- , 
Prezes P.Z.Kol. dyr. Gołębiowski (W arszawa) Pietraszewski na mecie kich ba rwach klubowy ch będzie występował 
Bek z Kupczal. icm walczą o pozycję Zawodnicy łódzcy ten ·zawodnik - jest -jeszcze n ieznane. -

, ..;..;.--------~------....;.------------------..... ~------.;......;..._._. ______ ___ 
Dział olicjalną l:..OZB _________ ...:;. ____ ..... -.„ .... _ .... ..._...._.._ . ' 

Komunikat Wydziału Spor.toVJego Nr 6 
1. Podaje się do wiadniP''"ci pie1 wszą run- I odc inków zwolnienia w tęrminie 7-dniowym 31 bm. , 

dę kalendarzyka rozgrywek o drużynowe mi· dla za wo dników Wolosewicza i Różyckie go 7. Zezwala 'się RKS Co.ncord ia na rozegra· 
strwstwo Okr<'qn Kl asy A na rok 1947-48: pod rygorem sankcji regulaminowy ch. nie .zawdd6w w Pio trkowie. 

Dnia 6.9. 47 . _ Zjednoczone _ Zryw · 4. Wzywa się KS Fi!rnowie,c' do natychmia- '8 Delega tem na zawody . w dniu 30.8 . . 47 
D . 7 9 47 _ T _ ŁKS s towego zalatw1en 1a p tsma za w. Matec1<1ego między Conco rdi ą - Reprezentacją· Wo jsk 

m a · · ęcza . z linia 6.8. 47 r. w termini e 7-dn iowym pod Lotn iczych będzie ob. Koło dzi ejc za k. 
Dn~a 7.9. 47 - Concordia - Ika~e rygo rem sa ,1kcji regu laminowych. De legatem . na zawody V ic toria - Zryw w 
Dn ~ a 11.9. 47 - Ł:<S - Concordia 5. Udziela ' s i ę' napomnienia sekc ji bokser- dniu 30.8. 47 b ędz i e ob. Klimczak. 
Dn~a 13.9. 47 - Z1ednoczone - Ika pę, sk iej ŁKS zgodnie z uchwałą Z nządu :z:a. wy· Delega tem ' na zawody ŁKS - Ba ildon w 
Dma 14,9. 47 - Zryw - Tęcza staw ienie iaw. W olosewiE:za ' i' Róży'ckh~qó do dniu 31.8. 47 będzi e ob. Szyma1iski. 
Dn ia 29 .9. 47 - Ikape - Tęcza zawodów v dn iu 25. 8. 47 bez uprzednlo uzys- 9. Podaje się do wiadomości, iż do Wy· 
Dnia 21.9. 47 - Conco rcli 'l - Zjednoczone l).an ej zgo dy ŁOZB na zm i il nę harw klubowy ch działn Sportowego zos tał dokoop towany ob. 
Dnia 21.9. 47 - ŁKS - Zryw przez wymien iony ch zawodników. • I Szymański Jan. · •, 
Dnia 25.9 .' 47 - Tęcza - Zjednoczone 6. Zezwala s~ę KP ~j ~dn? czone n? . wy jazd · Przewodniczący : (-) B. Koloc:.ziejczalc. 
Dnia 27.9. 47 - Ikape - ŁKS do Wałbrzycha 1 JelemeJ Gery w d(uacli 30 1 Sekretarz: (- ) A. Kllmczak. 
Dn ia 28.9 . 47 - Zryw - Concordia - , 
Dnia 4.10. 47 - 11<ape - zry w Mecz 
Dnia 5.10. 47 - Concordia - Tęcz a 
Dn ia 5.10. 47 - ŁKS Zjedno c70ne 
Kluby umieszczone na pierwszym mie jscu 

;, ą qospo darzami zawodów. 

piłkars-i . Milicji i Warszawy . 
I Łodzi 

Dziś o godzinie 13-ej odbę (ł&:ie się · wspól
ne zi::branie członków PPR i PPS f. .,Miller" 2. Przypomina się klubom pa r. 91 Reguł a· 

rnin u Sportowęg o i wzywa s i ę do ścisłegn 

człon pr7 <.lr zegan ia tegoż . O god2inie 16-ej wspólne zebranie 
lt6w PPR i PPS I. ., Hausmon". J '3, Wzvwa się Kf, Filmowiec do orzeslania 

W śro dę 3 wrześ11 i a br. o go dz. 17-ej na du na to, że wys tępują V.r nich reprezen tacje 
boisk u sportowym KP Zjedn oczeni odb ędą się / wymiemo ny ch wyżej mias t. Sędznl]e sędzia 
i n teresujące zawody p i łki nożnej. Walczak. 

W ramach rozgrywek ogólnopolskich o mi- J ako przedmecz odbędzie 3ię mecz ju!l'iC-
strzostwo M. O. Rzeczypospolite j Polskiej na rów KP Z ieanoczeni i TUR. 
rok 1947, zawody między M O. z Warszawy Wstęp na boisko bezpła tny. 

i ł.odzi zaoowiadalci się tnterei;1,1iaco 'll:e wzgle 

• 

) 

• 
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