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1 wyro~·ow · śmierci 
·zażą.dał prokurator . w procesie · Niepokólczyckiego, Mierzwy S~ki w Krakowie 

· Proces Niepokólczyckiego,_ Mierzwy . i in., Borów-Komorowskich.„. „Demokraci" - Zieliń wbrew panu i pańskiemu przyjacielowi Oku- . 
lłych wywołał żywy oddżwłęk w społeczeń. ski. Mierzwa, Pełczyński, Bor-Komorowski, Uckiemu. W myśl starej recepty dwójkarsko
stwfe - rozpoczął swą' oskarżyde!ską · mo- oto ·ludzie, · którym qaród w w,alce prz~ciwko prowokatorskiej poszliście na skrytobójczy 
wę ptokurat9r, wywodząc następnie, że jak Niemcom zawdzięcza rozdarcie, · mord Scibiorka, i niP.•vkdomo co baa1z!.cj po.-
żaden inny proces ten właśnie odston~1 gtę- , ·K· · z· R ~WA zbro.tnl· dziwiać w tym mordzie: czy cynizm 1 okru. 
bię machiny reakcyjnej, wykazując system rwawe 1 .u łl cielłstwo, c1.y prowokacyjną nagonkę l'SL i 
i sposób działania: wrogą prowókację, szpie- Kl}vawy 1945- rok 6.983 polskie · m~gil; oto WIN.u na władze bezpieczeństwa, czy obłudę 
gostwo i całą . gamę metod, którymi posługu- płQn pracy polskich reakcjonistów, 303 żoł. waszych wystąpień i żalów z powodu jego 
je się reakcja w walce o władzę. Proces ten nierzy, 991 pracowników bezpie~zeństwa 1 mi. smiercL ' 
wykazuje kto i .w CZJim' imieniu walczy pr;ze- r . t' t i kt i t• d kr t' s r lk PSL w·N 
ciwko. Polsce Ludowej i dokąd Polskę usifaje iqan ow, ys ące a yw s ow emo a ow. pog a U' z B em 
prowadzić. Zwracając s_ię wp_rost da osk. Mierzwy .pro- · • i d k 

Proces ten jest sądem nad ideologi<> obozu kurator mówi- „naród dal chlopo~ ziemię, Al.e kłam)s!wo ~a kr9tkłe nog • Z e~as o • 
.., wyście panie Mierzwa dali narodowi "ule, I wam ~osta lsde - wy PSL-owcy ojcowie du-

reakcyjnego w Polsce. ·· ~ 'I" h i t d i WIN j ykonaw 
żołhierz po!ski- kr\vii\, znaczył śwą. drogę . w c ow ego mor u -owcy . ego ~ 

'h9b 0Wle PfleC~W fObOtnjkom walce z Nte:'llcami. Chłop polski krwawił (Dalszy cią!g na stronie 2-eJ) 

M;i.newry egipskiej ·reakcji 
Pertraktacje premiera Nokrashi ..;... Paszy z USa 

NR. 244 (825) 

.Na .· sposób Hitlera 

Zebrały się c:iemne siły wstecznictwa i koł 
fmierii, koncentrują się one by _szturmować 
bastion wolnóści i postępu. Walka idzie o 
władzę o to, ezy państwem rządzić będzie 
lud pracujący, czy też znów władzę wezmą. 
w swe ręce hrabiowie Raczyńscy i Poto~cy, 

Lubomirscy i Czetwertyńscy, czy robotnik 
1trzyma znacjonalizowaną fabrykę w ·swych 
:ękach czy chłop będzie nadal uprawiał zie. 
mic:·, ' którą. nareszcie otrzymał, czy też przyj. 
dą · do· władzy ci, którzy żasiadają dziś na la
wie oskarżonych a z poza ich pleców wyjrzy 
twarz obszarnika I fabrykanta. Historia nas 
iczy, że droga, którą· kroczy wstecznictwo 
fest usłana trupami milionów. Niecne metody 
stosowane przez reakcję, które s;i pczedmio
em niniejszego procesu, sA:rytobójstwo, szpie 
iostwo, prowokilcja i rabunek zostały wyk.o· 
zystane prżez wrog_a w cilłej pełni jako brQń 
'rz;eciwlrn nowej Polsce. 

WASZYNGTON ·PAP. Premier egipski Nor ·by zmodernizowali f skompletowali uzbroje· 
ka~z! Pasza, po przeszło godzinnej konferencji ·nie egips_kiej armii lądowej i lotnictwa Nor- Sdśle według wzorów hitlerowskich rabu-
z podsekretarzem stanu R-0bertem Lovettem, kaszl Pasza potwierdził w końcu, że w toku sie holenderscy obdzierają ludność lndone• 
oświadczył, że pa kon~erencjł ·. tej rozpatrywa • . rozmów poruszono również sprawy gospodar. zyjską z wszelkiego mienia. Na llustracJi „re· 
na '. była ' możliwość Wysłania do Egiptu amery• cze. Odmówił jednak wszelkich szczegółów na wizja" na ulicach Palembang - polqc:zonc 
kańskich rzeczoznawców wojskowych, którzy ten temat. ' z konfis~atą artykulów spotywczych. 
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Fra c.·.· . pr-zeciw Ramą .. i· r wi 
Sprz.~imferzeńe-v . · Niemcow. F I - · b - · d t · 1· k ...1 
Gdy <;ały nfirqd1 Riag11ął .walki .z Niem~aiµi a a· protestów j . o ur~•nia nęs nieu o nq ·po l·IY ę ·· rzq~u ogar• 

gdy dziesi ątki tysięcy Polaków-patriotów gi- ·nia .cały' . kra1„ ~ Zndanie rokowań handlowy· . ć:h z ZSSR '. . , 
nęlo w obozach; panowie z ,;BW" ·„rozptacp- -a . 
wywali" irlteliyencję polską, robotnika i chło- PARYŻ (obs!. , wł.) - Przez całą Fra;; Lil.Je, Tourcoing, Br-es tiu i szere~u innych radz1ie.ckie . z pszenką. 
pa widząc w nich najgroźniejszych swych cję przechodzi fa.la ·protestów i oburze- mfast żądają natychmiastqwej dymisji W rezoil!.icja.ch· r-0·bótnicy źąda§ą na1tych 
wrogów. W las.ach, kieleckich z . rąk_ .zb.irów nia z powodu zmniejszenia dziennej racji premiera Ramad'i-era, który „sw,ą, n,ieu- miaótswego powrotu · francusi~iej pa·rtii 
reakcyjnych gfoą bahaforscy partyzanci Ako- chłeiba dó 200 gramów. Na setkach wie- dolnością Siiiro\voozlł katasitrofę żywa:oś· komuni&tycznej do rządu i wszczt;ieia ro ' 
wcy i Alowcy, w miasteczkach rzeszowskich , 
lmle trafiają działaczy gwardii chłopskiej, cow uchwalane są rezolucje pr-otest11ja1. ci-0wą na Francję". kowań handlowych z ZSRR, w celu uzy• 
tturzy wolność ukochali ponad wszystko, a ce przeciw po-Jityce Ramadiera, która po \V Marsylii na olbrzymim \Viecu, zw-0 .skania pomocy w zbożu. 
dzieje się to wszystko gdy premierem rządu średnio doprowadziła ·do· fe.go, że setki ty łanyrn Przez Fe-de rade Z\vią:cków Za-
tondyi'1s!degc Jest p. Mikołajczyk a wodzem sięcy ton zb-0ta wysyłane są przez mo- wodowych tfiówcy przypomin;i.li pomo-c Sukces· y 
uaczelny!l,l S:>snlrnwskl. c~~·stwa do Niemiec - za:miasl---do Pran· udzieloną w ub. rolm francjj przez Zwią-

Komenda główna „czyści" swe szeregi z de-1 CJJ. , · · • · zek Radziecki, kiedy to w najkrytyczniej PO,WS\C :,\ców greckich 
n okrnrów, jak Grot, a na .ich miejsce sadza W uchwalanych rezolucjach robotnicy sz31c'1 okresach przybyły z Krymu statki . RZYM PAP. : K(Jmt1nikat kwatery 1 głównej 

I a· ,c Arth-ura·· -dla· Ja· pon1··,l:i.F~!::~1~:,::~~;t:i~E.~G?: 
łlii'I ł łalnosc w całym kraju. W okol!cy Kathenm 

· oddziały powstańcze z~jęły wi~~k~ę Kundurio-

Poczdamu pOdObO i8 jak plan Marshalla w EuropiA us. w pobliżu Ksąnu grupa powstańców wv-r sadziła w powietrze . węzei kolejowy. Pod 
MOSKWA PAP. - „Praw·da" w obszer-, lu japońskich przedsiębiorstw, przystępują do japońskich elementów fasiystowskich i reak· Serres partyzanci gretq." zestrz~lili samolot 

iym a rtykule, poświęconym drugiej rocznicy inw_estowan_ia kapit?lów, ~ Japonii i opcr~to- cyjnych, niedotrzymanie obietnic nacjonali· 
capitulacji J aponii, de. je bilans 2-letniej oku· WUJą prawie cały 1aponsk1 han~~! zagr::imcz· zacji przemysłu oraz przeprowadzenia re/or· wojskowy lotnictwa rzą.dowego. . Komunikat 
iacji amerykai'!skiej . Polityk a USA w Japonii ny. Władze. okupacyi~e całkoww1e zan~echu· my rolnej i jawne prześladowanie elementów p~d(ie w końcu; że cała młodzłeż 50 wiosek · 

. p .. d „ _ . t 'dent rczn z ich ły demontazu zakładow przemysłu wo1enne- demokratycznych. Polityka USA - zdan:em. w pobliżu Komotlni wstąpiła do szeregów ar• 
- zdamein " ra w . Y 1es. 1 

• l .q . go , a monopoliści amerykańscy . coraz głośniej dziennika - rozzµchwala zwolenni•ków odwe- I . · · 
.oolztyl<ą w Europie. Podobnte, Jak plan Mar- domagają się zwolnienia Japonii od obowią- tu w Japonii, bezczelnie występujących z żąda • mii demol!:ratycznej. · · _ -
shalla, zmierzaj ący do utnvaJenia hegemonii zku spłaty reparacjf'. „Prawda" zarzuca ~6w- niami zwrotu wysp Kurylskich i przeprowadze 
USA w Europie, uzależnia odbudowę Europy nież Stanom ·Zjednoczonym jawne popieranie nia plebiscytu na Korei w Mandżurii. Gr • b & " ł U, • 
o.ii odr pdzenia potencjału przemysłowego Nie- 11111111111n11111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111uil1111111111111111111m111111111111111111111111111111 orn1cy ry i y lSCY Suf8gall~-
miec, poli tycy amerykil ńscy wiążą odbudowę z d • p d · l d • LONDXN PA_?. - Tnyający _od . 23 cJpi 

pa1\.s tw dal ekdwschodnicl~ z odrodzeniem prze a r z ą ze n I e . re z y e.n ta ·. m li ( O_ z 1. strajk górników w południowym Yorkshtr:e, 
mysłu japońskiego. Polity ka ta, sprzeczna z zatacza coraz szersże kręgi. W chwili ".>bec-
uchwałami Poczdamu - pisze „Prawda" -
orowadzi , do odrodzenia imperializmu japoń· nef strajkuje około 40 tysięcy górn_ików 3B 

skiego. w sprawie oszczędzanra energii elektrycznej kopalń z tym, że 13 kopalń unieruchamia· 

Pl·zy taczai'ąc szereg faktów. świadczaO:: "'Ch W b . k . nych jest tylko częściowo. Straty,spowodowa 
- ' ·o ·ee przedterm111owe1ge> u· ończen ia naprawy usz:kDdz.onej hirtl:llny w Ele-

' zamiarach Stanów Zjednoczonych odrodze- \ . / · ne strajkiem wynoszą conajmniej 40 tysięcy 
nia armii japozlskiej „Prawda" konkluduje: ktrowni Łóti'_z,kiej odwołu1jęi . mode zarząd zen·ie z dnia 1 września rb. o specjalnych ton węgla dziennie. Strajk górników mote / 

„odnosi Się wrażenie, jak gdyby Japonia oto- O•granicz:eniac•b W SiPOŻYCiU energii eJ·~·ktryc.znej.· sp~wodować: poważne zaburnenia w , normal• 

czona była przez państwa agresywne, w rze- Ze wz.ględu jednak na koniecznwć pokrycia . wcia,!Ż _msnące zapotrzebo.wa· nej pracy przemys.łu angielski·ego. 

czywistości to ona wla4nie w ciągu pół Wie- n.ia p·rzettnysłu na energię elek<tryczną, wzywam : ludność Lodzi do jak naJwięk· 
ku _naruszała pokój i bezpieczeństwo na Do· szych oszczędności W : jej ~yciu. 
rekim Wschodzie." 

Za .Prz'Cdterminowe u:k-011czenie prac remontowy.eh, wyrażam ~peci·atn-e n.o-
„Prawda" zarzuca ameryka1l.skim władzom " 

Jkupacyjnym, że l'!.ie rozwiązały trustów Ja- dzit>.kowanie brygadzie remont-owej, inż yniernm i techiJ.ikom oraz dyrekcji Elek-
pońskich. Obecnie monopoliści ·amerykańscy tr-owni Łódzkiej i Z.jedn9cz.eniiU Energetycznemu Okręg,u Łódz1kiego. 
którzy odnowili stosunki ze swymi japoński
mi· kolegami, zakładają wspólne towarzystwa 

· akcyjne lub zcwarniaia w swe r_ęce akcie wie „ 

. I 

'PREZYDENT MIAST A 
Eugenio~ StawidSlki. 

• 

, r 

Nowy rząd ~w Persii 
PARYŻ PAP. - Agencja France Presse do· 

nosi, że b. premie.r Ira.nu Gb a wam 'es , S,ulta. 
neh, który po wyborach do Medżlisu · zgłosil 
dymisję całego gabinetu, zgodził srę na przy. 
jęcie powierzonej mu ponownie misji sform9 
wania nowego rządu. 

I 

l 
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mżądal prokurat r w proces e N e(!~l'Hl ~l ';1 S.:A~eg1J, .;;i~ enw ·! ~- s-~( ·W KrakO)Vłe SZKOL~~GO 
(:Ooikończ,enie ze strnny l-ej). ust by utrz.ymać uniwersytety_ - nie będzie! gu, ja~ usiłował Ol'I ukryć fakt pnekazania „GŁOS" DZIECIOM SWOICH 

ty. Wreszcie rąk 1946 _ 539 milicjantów, 323 tolerow:tć szpiegćw i zdrojców ncuodu na uni nv.rteriału gen. And rsowi. Ale sąd miał moż C z y T E L N I K O W 
pracowni.k~w bezpieczeństwa 42 ORMOwców wersytetacb. Dla tych, którzy przedkładają ność przekonać się .Ja!· ten si.pieg z zamllo-
786 żołnierzy Wojska Polskiego, setki PPR, zdradę narodu 1 państwa ponad naukę - nie wania i pro okator z ur<:>d:iienia nie zawah·a1 
PPS członków Stronnictwa Ludowego - oto m.o: miejsca ani na uniwersytetach, ani w, sJ.ę przed wdągnięciem w tę aferę najwyi· 

Imię i nazwisko .••••••••• 

1 plon bohaterskiego wodza Niepokilczyckiego społeczeństwie. s;i;yr;h dostojników · kościoła. 
l jego opiekuna. Droga oskarżonych z WIN-u Przewód sqdowy wykazał, jakimi drogami W zakończeniu •swego przemówienia proku· 

···•--•i•i .i 
Adres •' ••••••••• •-••• • ·: • tt : 

I droga PSL.u oznaczona jest trupami najlep. i dokqd mater!·ały szpiegowslde trafiały. Pier ~ator , zażą~al k":ry śmierci dla 10-clu, oi;kar-
szych synów ojczyzny. Czyż i w tym nie jeste wszym sttsłym odbiorcą była słynna ,,szóst- zonl'.c_h: N1epok~lczyckiego, Strzałkowskiego, Miejsce pracy • • • • • -. -. • • • • • • • 
ścle kontynuatorami sanacji? zapytuj'e proku. !ca" w Londynie starv znajomy wapólnfk P• Ralsk1ego Eągemusza, Kota Jana, TD:rmanowi- I 
rator. • ' ' ·z - -· cza, Langnera, Karczmarczyka, Ostafina Bucz. Szkoła i klasa uczącego się 

Niepokólczycki zdaje sobie sprawę, ze ~o łł!ikolaj~zyka. ~ad siatką . szplegow&ką unosi ka i Kowalskiego. Dla Miincha - kary dozy. 1 d · k 
giły ofiar terroru jego band sq dowodem, kt6 się cien Kopan~klego f zleg~. ducha, Jak w wotniego więzienia. „~ee a ' · · · ' · · · · : · · · · • · : 1 
rego nie przyćmi żaden tnny przectwdowód. cza~le. okupacji, starego szpieg.o:z gen. Peł- Dla Mierzwy, Ralskiego Stefana i Wilczyń- • • . •• 
Wie on dobrze, jak! był sens rozkazu komen· c:i:ynskie-go. • • . skiego - po 15 lat więzienia, dla Starmacha s IQIO Wyzwolenia Bulgarn 
dy g!6wnej WIN-u z lipca 1945 r. W1e eo Drugim odbiorcą Je5ł P· Anders. Charak· - 10 lat, Kabata - 8 lat, i Kuncego - 5 le.t . 
oznaczały słowa: „las musi być: rozlo:zdowa terystycznym J•st dla sylwetki osk. Ralskie- · wię~ienia. SOFI'i\ P.AP. - W drni1u 9 bm. naTód 
ny, lecz należy oddziaływać tak, aby broń ~~ ~~~~ bul1ga,rslci olbclf!.o<fzie będ1zfo święto swe-
z-m:llować i w odpowiednlni momencie wyko ·~ , ~1 go _wyz:woJenia. W "l!niu tym komftet naro 
n:ystać". intencje tego rozkazu Niepokólezyc z k • • s • I L I • g d:OwY f.rontu • patril(Yby;ez:ne1g0 wtworzy.ł 
ki zn.tił, ro:i:umlał i w czyn je wprowadził. c aZJI WIA a o n1cze o 

• ~ -, 
1 

r:zą•d tymczasomrn· 1'· W"""t"""IH zlb'rooi.mi.:. "'°' 
Stwarzając: pozory rozładowania lasu i po· · •Y'J J"' <!!-"' „ v .., 

zory zawieszenia walki zbrojnej, kadruje on I~ . odbędq się PQPUlarne PORANKI ~ stron~e pańs~ so·j'UISZ.nłc~c!h. 1)rl'.zed:wko 
oddz!aly zbrojne , eliminuje el~ment ntepotrze,b . J>aństwioon oSt. / 

ny , daie krótkie, jasne recepty Kwiecińskie KINO „POLONIA" PIOTRKOWSKA 67 W związl~u z bą' ,..z,nami<e11'l1!ąi ~·C·Znica 
mu mów1qc, że dl.<:I lud:i:i, którzy Się wy!a- ti;) \ • · ~ . . ' 
mi.;!~ z órganizacji kula w łeb. \. fi ,,Sluby Kawalerskie" godz. 14-ta _prasa zamieswza rpr2egląid osią1gnięc d°"' 

Zbrodnia szp1egowska jest zasadńiczym I t'Yc:hczaiso~h r~dr!l' W za!kre·sie demo-
„ · UC h s b €en;! wszystkich miejsc · - 35 zł. ,_ · 

;nolywem, który przeWl)a' s1ę u wszys lC f! o . o· ta ~I Ma>f:y.oz;nej1 reol:lgui'zacJii Bu_ łgia;rij i Jed >O·d 
cskm"'"lnvch w ciągu całego ·procesu. Wszys '6 budioWY go'8{Podlaric12ie3', klvora -da1ła n-a,.:1'-
cy Mt'. :- -~zoo;tają w jakimś stosunku do szple KINO „WŁOKNIARZ" ZAWADZ~A u 

gostwa. Aieby :idać sobie sprawę ze znacze. ZWARIOWANE LOTNISKO" ' godz, 14.ta ~wyczaj'n:e WYni'lci wie wszystkfoh dizie-
ala n:p'iegostwr.t przez ni.eh uprawtanego mu ff n ~~-· dlzina~h źYda OOS'VO·d'are~e1go łm-a~li. 
;iir.·· s i ęgnq6 w g!qb i odtworzyć genezę spe ~I Cena wszystkich miejsc - 35 zł. . I! 

;jctlnej siatki Strza.łkowskiego. Tu pkokurator -~ & . , • \ R • p ł d 11' 
:n;:•id1oclzi do szcz'egółowej chara !erystyki rii KINO „GDYNIA:' DASZYNSKIEGO 2 ~' as,1zm w o u n„ KIFfCe 
jzklo)nośc1 St:z.alkowskiego.' \(l „ ,,Szalony L-"tn=k'' ·godz. łiindle składa1·ą protest w ONZ 

Km··~'in-.uczyk 'i Strzałkowski zaczynajq ~1 ,u 14-ta 
oMr.-;1·:ać równolegle z aparqi.ęm Himmlera. ~ . Ce~ wszystkich mi~jsc - 35 zł. ~ NBW YO!RK PrAi>. - Jind.te .T>Ónowni.e 
M-~w<::cr przypomi11a „efekty" tej pracy ujaw- wYStaJPią Jl'1'Z.oeeiwik<> ~ Połiudirtlo•WO -
:n!,.,ne na rnzprnwie. Niektóre są jakby na ob . KINO. „BAŁTYK" • NARUTOWICZA 20 
sto.tunek gsstapo. M , J u Afeyik,ańsklej, oskalfliadąc ją ft prześtado• 

Naslęp~ie Strzałkowskt w oparetu _ o doś- ~ . wrzes' 01.8 1-947 u SCiWY astrząb godz. 13,30 ~ w.an1ie Hindus.ów. R:~ indyjSlki <mracu-
wicrdczenie okup'lcji prowadzi wywiad prze- (PREMIERA) - ceny biletów normalne wał W ted s1nawie memorandiu~ które 
;;lwko Państwu Polskiemu, rozpraco\\"Uje jego w bież. n\~esi•llJc:u' prze•dło~y generalnemu 

dzypartyjne, bada życ!e gospodarcze, dane PŁATNE i PASSE - PARTOUT ORAZ BILEW zg;r:omadlz;eniu ONZ. Memorandh111n stiw1er 
organy, siatka bada wzajemne stosunki mię· ~ NIA DODATKOWE PORANKI, BILETY BE:Z-

przemysłu krctjowego t cały zakres wywiadu · ULGOWE i ZWIĄZKOWE - N;I·E w A Z.Nili d!Zla, ~ J'fl'Jąd Wo.fi· Połud:niołWo • Afrykiń· 
wojckowego. ~ Slkiej z,igioorował zalece1llie 2'giromadzenia! 
1 Strzdkowski zatrudnia następnie profeso- llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllWllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Generalnego; z r• ubiegłego w spra• 

ra Uniwersytetu Ralskiego, którego desygnu· 
je . późn ' oi na swego zastępcę. Oskarżyciel za KJ!W „POLONIA" PIOTRKOWSKIA 67 w.ie rewizji ustaiwodawstwa rasóiwego-, 
stai1av• ., się chwilę kim jest ÓW profesor ,,Slaby Ka,walers• .. :91e" godz. 14-ta i zigodlni;e z za;sa.Qami i eelami karty ONZ. 
Eugeniu~z Ralskt, który tyle od Polski olrzy " 
mal, aź do tytułu proi. uniwersytetu. Kim jest Cena wszystkich miejsc - 35 zł. Lot· dookoła .1iw1·ata 
Jan Kol, sportowiec, wykładowca Instytutu Wy aw 
cl1owanfo Fizycznego, który potem gdy Niem K'.INO „WŁOKNIARZ" ZAWADZKA 6 

cy wytłuklI nam najle~"3ych sportowców, ZWARIOWANE LOTNISKO" godz. 14-ta 
gdy ma wszelkie mo·żliwości rozwoju i pracy n 

Cena wszystkich miejsc - 3S zL · zbiera materiał szpiegowski. I kim jest wresz 
cie niepozorny ptof. Muench, kt6ry z uśmie
chem opowlada. o swoJej „k-artQlece śmierci". 
Dziś chcą nam przedstawić ich Jako „naukow 
ców", ale panstwo w czasie, gdy masy pra 
cując:e odejmują sobie dosłownie chleb od 

Wyratn y program września 1947 

~ 

KINO „GDYNIA" DASZYNSKIEGO 2 

„Szalony lotnik" ·godz. 14-ta 

Cena wszystkich miejsc - 35 z1.'-
KINO „BAŁTYK'' ~ARUtOWICZA 20 ~ 

SEANS SPECJALNY o godz. 11.ej ~ 

1
' MśC~!! w!z~!~i~~!~::c 10 zł. - ~ ~ 

NA DODATKOWE PORANKI, BILETY -BEZ. 
PŁATNE I PASSE - PARTOUT ORAZ BILETY 
ULGOWE i ZWIĄZKOWE - N IE W A Z NE 

PA!RYiż PAP. - Dwa1 fot'lticy amer.y
kańs.ey (!;!iff<lrd Evains i Geor•ge Truman 
którey od\byiw.aQ·ą l<it do·oko'ła świata, wy 
lądow.alli na Jotnlisku Orly pod Paryżem. 

~~dnoczenie Energetyczne 
O kręgu Łódzkiego ~ 

ł.ódź, ul Daszyńskiego 58 

zatrudni 
inżynierów 

technik6w-elektrotechnik6w Prasa francuska podaje wciąż nowe infor· 
~acje na ~emat wykrytego niedaWl!lo spisku 
1aszystowskiego. Jak wynika z zeznań aresz-· 
towanych oraz z przejętych dokumentów, epis· 
r.owcy - na wypadek powodzenia przygnto· 
rywanego zamachu stanu - mi.eli już całkiem 
określony program polityczno • społeczny. Na 
ego pierwszym miejscu znajdowały się r.a
;tępujące punkty: 1) rozwiązanie Generalnej 
f{onfederacjf Pracy, tj. centrali francuskich 
Związków Zawodowych; 2) delegalizacja 'par
. ii komunistycznej; 3) zakaz strajków pod 

. -

~~~~~~~~~~~· 

Zgłoszenia przyjmuje Wydz, Per
sonalny p. 75 11 p. 

1roźbą kary śmierci. 
- ,Jeden z aresztowanych prowodyrów - hr. 
le/Vulpian zeznał, że faszystowscy spisltowcy 
aieli zamiar zainscenifować w celą.eh prowo
rncyjnych - „komunistyczny zamach stanu"'. 
W ten sposób mogliby wystąpić w roli „~baw
~ów Francji" i wprowadzić dyktaturę faszy
stowską. 

Demokratyczna prasa francuska, domagając 
się energicznego śledztwa i surowego uk,ira· 
nia spiskowców, wskazuje m. in. na kontakty, 
i>ltniejące niewątpliwie pomiędzy aranżernmi 
pisku a partią de Garille'a (RPF). Opubliko
vane już :zostały materiały, świadczące, że spi· 
• kowcy otrzymywali pomoc od_.różnych grup 
faszystowskich z zagranicy, a m. in. od Ander· 
sa. Prasa żąda również zbadania roli, jaką w 
tej aferze odegrał dowódca francuskich wojsk 
okup·acyjnych w Niemczech - gen. Koenig .. 

Niezależnie od ustalonych już najzupełniej 
kontaktów francuskiego spisku z faszystami 
zagranicznymi, jest rzeczą niewątpliwą, że ni
ci tego spisku sięgają dalej, do innych jeszcze 
potężniejszych ośrodków dyspozycyjnych. 
Przytoczony wyżej „program społeczny" spis· 
kowców mówi 'sam za siebie i wskazuje- wy· 
raźnie, . gdzie 'Ilależy szukać istotnych reżyse· 
flhl· i - .bankierów nieudałeg·o zamachu sta
nu. Wiemy przecież dobrze, gdzie rodzą się 
dziś rozmaite „doktryny", propagujące pod 
płaszczykiem „ant'ykomunizmu" walką z ru
chem robotniczym i rl<>mokracją w nqóle. 

I 3, D, 

- A oo z nim j1eist? 
- N±e wi.em. Nie jestem fachowcem. 

Oo1ś 'porp·s·uł-0 sie. w moitorze . 
QueH odrwcił brez.ent i za·cv~t oglądać 

motor. Nic nie wiicl:ział w ciemnoiściach. 
SPrólbował nama·cać kie•rowni:c~. 

- Do ·d:iaJbłal - zaklął. - Sprawa wy 
gląida powai.znie. 

Na.gffe w ciemnościach odezwał się 
czyj~ głos. Mdas nie odrazu od'Powie
dział. -= To wa·rtownik - szepnął. - Pro
szę się nie odzywać. NieC!h it>a.n udaje, że 
pan remo•nt11ije motor. 

Quell Z!ni'knął po<l maszyna. Usłysza L 
ja1k Melfas oo.ś powied~ia:ł wartownikG
wi. Warfownik odszedł. 
~ Po""liedzialem mu, że p~n remontude 

maszyne ·dla generała. Poswd-ł po latar
nie. 

Wa,rfownik vowródł -z latarnią, które'] 
szikło był·o 'Pokryte ni ebieską farbą. -
Que~IJ . olbe.jrzał m-0to1r 'Przy nikłym świet
le . świe-cz!ki. ' Po u1pływie ki!'ku · minut, 
zofien1tował się w deifekci•e, którY: niez· 
byt był stra§.~ny. Po pmstu ·chodziło 'o 
~o, że j.edna rr, tak zwany·crh ła,pek w ~-no
torze zigięła się. Należało ją. tyij'ko wy
pmstować. Wylazł z pod. maiSZl'.JIY i wy 
Humaczył Me1EJa;sowi, o co chodzi. 

- Czy ·be.:d·zie pan mógł to na;prawić-
zarpytał Mełlas. 
. - Troc;he t·r~eba będzie się n aipocić . A 
Ja'k bę·dzie z ben zyną ? 

- Nie wiem. Mam wrażenie, że ben 
zyna PDwinna być na lotn isku. 

- A~eż to dia:be·lnie daleko. 

- Pan be1dzie mógł skorzy•sitać ·z auta 
t~1'l~o w ty.m wyipadkiu, jeiżeili uan odre· 

l montuje· je do rana, W <lzień nic się ni·e 
da zrobić. Wszystko m111isi być skończo
ne prz•ed świtem. 

- Czy pan może w iakikolwie1k sposób 
us·u1nąć stąd wartownika, aiby mi nie 
prze·SZ!kadzał? 

- Muszę foiż isć - powiedział Me1· 
la,s - Powiem \vartownikowi- aby pa~ 
nu nie prze•szkadzał. Czy pan da sobie 
raidię i tą n.a1Praw~;? ../ 

- Na.turalnie. 
- Powróc~ tu Jesz.cze - rzekł Me·llas 

na poiżegnanie. 
Nie namyślając się dtu.go„ Q~eLI odr~ 

zu zalbrał się; do wbo•ty. Pod siedzeniem 
w S7iofe.rce znalazł potrnebne mu instm
menty. Aloe nim zdą·żyl wleźć pod ma
szynę., U!Słys·zał warkot nad.Jatutiących 
homlbowoów. Odrazu zaczę110 się ,bom
ba11dowiłnie. Samoloty zl1zucały bomby 
seriami. Q11el1! fotał nieme.homo na zie
mi, bo ·bomlbardowanie było niezwykle 
intc1Tsywne. R21ucano najpierw bomby 
na szosę, kitóra prowadziła wz.dłuż je. 
ziom. Poty.ni samoloty zawrócHy na mia 
sto. Wtedy Quell roz:począł swo·ią prace • 

Ni.e. było to beznir;;znie, gd yż !(a::dej 
chw1ll iaka ś bo·rnba mo~ła spa·ść na pl.a~ 
gdzie znaiid<0wał się; Que1l~. 

{D. e. n.) 

( 
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y onamy ~Ian -. pokryjemy niedobory ! 
Robotnicy ,,Poznanskiego" nie pozostaną w tyle w wyścigu pracy 

~' 
~-

'<i 
ob. Lob• Pelagia ob. Owaotklowla Fe- tow. OleJntk Bo~Ua ob. !towolski Wlady- ob. Podsiadłowicz W•- ob. Stańezy Maria Po żniwach - rolnik zabiera się do nowej 
tka~ka 151 proc. lik•, tkacz 155 proc. prządka 139 proc. sław, tkacz 169 proc. ronika, prządka 140 tkaczka 154 proc. pracy 

normy. normy. normy. normy. proc. normy. nonny. 1 1~1:m1:m„1rr1n11111·1111:111m111n111l!ll:i11:1111.J111H11i11111 1 ~''""'''''':~11111::1H1H1m11:1H1111J9 

Walka o wykonanie planu toczy się we ka Grzanek - obydwie wyrabiają po 140 pro· śmiechnięta niev:i~st~ oświadcza nam, że pra· Sw. oto Lotn' ka w Bydgoszczy 
~zystkich "Zakładach włókienniczych nasze· cent normy, tow. Olejnik Rozalia - 139 pro· ca na przędzalm 1dz1e pełną parą. Atmosfera 'f · \I 
~ miasta. W Państwowych Zakładach Pr2e· cent normy. wyścigu pracy zaczyna panować na salach fa· Tegoroczne „Swięto Lot~ika'" w Bydgosz• 
'myiiłu Bawełnianego Nr 2 ten sam „bojowy"' Ob. Weronika Podsiadłowicz to „stara" brycz.nych, bo - jak mówi - „teraz to jedna czy obejmuje bardzo bogaty program uroczy• 
nastrój co i w innych fabrykach. Troską dy· prządka. Z dumą nam oświadcza„ że w tej sa· drugą goni". stoścl. Komitet Organizacyjny Obchodu „Swi41 

h mej fabryce, w tej samej sali pracuje już 46 Należy mieć nadzieję, że jeśli ta atmosfera ta Lotnika" przygotował szereg emocjonują· 
r.ekcji, Rady Zakładowej, kół partyjnyc ' or- lat - weteranka pracy. Ale nie myślcie, że wyścigu pracy opanuje najszersze rzesze ro· cych imprez lotnicz.ych. Aeroklub bydgoski, 
ganizacji społecznych, działających na terenie macie do czynienia ze starą kobietą. Do niej botników PZPB Nr 2 - to niedobory produk· który weźmie udział w tym święcie wespół 
fabrycznym oraz co więcej świadomych człon- może się odnieść stare porzekadło: „praca kon- cji zostaną- nadrobione I plnn w terminie bę- z Ligą Lotniczą, przeprowadza w ctiwili obe<:· 
ków załogi robotniczej jest podciągnięcie pro- serwuje'". dzie w całości wykonany. Wymaga tego ho- nej przygotowania do wielkiego pokazu szko• 
dukcji - zwiększenie wydajności pracy. Tow. Rozalia Olejnik, członkini PPR, ma nor robotników „Poznańskiego'', którzy zaw· lenia młodych lotników. Po zakończeniu czę· 

u Poznańskiego zaległości sierpniow& w za sobą 22 lata pracy w fabryce. Miła ta, u- I sze przodowali w walce i pracy. I. K. ści pokazowej, odbędą się loty pasażerskie. 
wykonaniu planu są dość poważne. Najgorzej 1 n::uH: 1J·1·1 1:11:1,:1; 1 l'I: M:·u11v1· 1'111 '1'.m:11Hm.11M1· M;:111l!iM' m1:M:1n:1~1111111m. 1.:1:;mnm;rmnu1n1n111m::11J1111111111111::r1M':1: '''li.l.11.:~.L1111m:•111. m·.1„1 n.1.l1::1:.1:111u .. 1:.l1;U:11.•U ·1:.1u1 .. 1:.MiililM.•l::1„1.:1:.L1111E·1:11,:1:'1:.11.1111 •. u 1, u111• 11u 

przedstawia się sprawa z przędzalnią, która H'ąbor11 nie zawiodlu oczehlwań 
wykonała 87 procent planu, niedobór tkalni 
Jest mniejszy, plan wykonany w 94 procen
Ea-ch, wykończalnia plan przekroczyła nawet 
o parę procent, co jednak nie .zmi~niło faktu, 
że plan całości produkcyjne} nie został w ter· 
minie wykonany. 

Cyfr zmienić się nie da. T choć robotnicy· 
~atriocl s~ch z~kładów ni_ec~ętnie ?opuszc~a-
9ją do siebie mysi o. tym, ze ich e~1pa zaw10· 

dla i przerzucaj2' wmę na trudnosa produk
cyjne skomasowanych z PZPB Nr 2 fabryk: 
który-eh nieudolność zaciążyła na ostateczne] 
cyfrze podliczonego wyniku - to jednak ~zu· 
hją środków i dróg, prowadzących ~o zw1ę~
szenia wydajności. pracy całj!j załogi robotni· 
czej. 

Gros zatrudnionych w produkcji - to ko
biety. Toteż o tym jak wpłynąć na zwię.ksze· 
nie wydajności, jakie środki zas~os?wac., by 
plan został zrealizowany, dyskutuJą 1 kobiety, 
zorganizowane w fabrycznym kole S.O.L.K. -
Dyrek-cja postanowiła nagrodzić rekordzisMw 
oaracy, tych, któf2Y osiągnęli najlepsze wyn1kL 

- Ale i nam pr2yszedł niezgorszy pomysł 
do głowy - mówią „ligawki". - Postanowi· 
<yśmy i my z posiadanych funduszów ustano· 
wić nagrodę, która przypadnie w udziale tym 
spośród członków załogi robotniczej, ~tórzy '.-1" 
iyskają najwyższe procentowo zw1ększeme 
normy w ciągu ostatniego miesiąca w stosun· 
ku do wyników pracy miesiąca ubiegłego. 

Projekt jest cielcawy i nowy. Aby został 
wprowadzony w czyn, należy uzyskać nań ~

A probatę dyrekcji. Dyrektor ,Pol!, ~ekret~rze. kol 
9 partyjny-eh przyklasnęli teJ kobiece/ mic!aty

wle. Ustalono, że stworzone zostaną z ofiaro
wanej przez S.O.L.K. sumy 5 'tysięcy złotych 
- 3 nagrody w wy~okości 1 tysiąca zł i jedna 
w wysokości 2 tysięcy zł. Większość z ni~h 
przypadnie na przędzalnię, reszta na tkalmę. 

Na biurku dyrektora leżą biało-czerwone, 
!6!11owane złotą nicią proporczyki. Zawisną 
one już wkrótce na warsztatach najlepszych 
pracowników przędzalni i tkalni. Są to nagro
dy przechodnie. Toczy się walka o zwiększe
nie produkcji, znajdą się niechybnie amatorzy, 
którzy obecnym rekordzistom pracy będą 
chcieli odebrać widomy znak zdobytego w 
produkcji pierwszeństwa. Ponadto dyrekcja za
kładów s worzyla 2 nagrody pq 2 tysiące zło
tych dla najlepszych pracowników tkalni i 
przędzalni, którzy osiągnęli największy pro
cent normy w m:esiącu sierpniu. 

Bo trtłady PZPB Nr 2 mają też $Wych przo
downików, osiągających rekordy produkcji. Na 
tkalni prym wiedzie w wydajności ob. Wła· 
dysław Kowc:lski. Wyrobił on 169 procent nor· 
my. On też nas zapewnia o tym, że gdyby po
vtofe zostaly usunięte, to niewątpliwie wyro
biłby i 180 prorent normy. Obecny przy na
szej rozmowie .sekretarz koła partyjnego PPR, 
low. Sobczak obiecuje, że zostanie uczynione 
wszystko, by braki techniczne na jego warsz· 
la.de zostały zlikwidowane, Bo przecież we
iwania rzuconego przez tow. Korzeniowską od 
Scheiblera nie mogą nie podjąć robotnicy 
~ PZPB Nr 2. 

Ob. Owczarkiewicz Feliks, Szymańska He
lena, Juszczak Lucyna - cała trójka wyrabia 
po 155 procent normy. Z kolei idą ob. Stań
czyk Marla - 154 procent normy, Wawrzy
niak Stanisława - 153 procent I Loba Pelagia 
- 151 procent. 

Przędzalnia ma tef swoje rekordzistki pra
cy. Ob. ob. Weronika Podsiadłowicz I Agniesz-

Zw ci~stwo w~gier ·kie· demokracll 
Wybory do parlamentu, które odbyły się dark! węgierskiej i utrwalenia demokratycz-r tycznym "''"7.odujące miejsce zajmuje węgier· 

ostatnio, zamykają pierwszy okres w historii nych osiągnięć kraju. ska par komunistyczna, która zdobyła jedną 
odrodzonych Węgier. Był to okres ciężkich Dzięki demokratycznej ordynacji wybor· piątą wszystkich głosów; następnie idą: par· 
zmagali i prób. czej, ostatnie wybory, jak jeszcze żadne w tia drobnych rolników, partia socjal-demokra· 

Dziś jednak można stwierdzić, że naród wę- dziejach Węgier, odzwierciedliły prawdziwy tyczna i narodowa partia ludowa. 
gierski wyszedł z nich zwycięsko. Oparł się układ sił politycznych w narodzie. Wykazały Wyni' i tych wyborów świadczą. o dojrza· 
wszelkim próbom wichrzenia z zewnątrz, nie one, że reakcja, do niedawna jeszcze mająca !ości politycznej mas węgierskich. które nie 
dał się omanić rodzimym intrygantom, którzy dość duże wpływy, słabnie w szybkim tempie. poszły na lep kłamliwej propagandy reakcyj· 
chcieli własną ojczyznę sprzedać obcej reak· Według tymczasowych wyników nadesz· nej. Potrafiły one ocenić rzetelną pracę po· 
cji. Zdrajców wyrzucił poza nawias życia spo- ły-ch z Węgier, jednolity front skupiający w stępowych partii politycznych, które zdobyły 
łecznego i pokazał światu, że sam potrafi de- swych szeregach cztery partie demokratyczne uznanie ogółu nie hasłami I programami na 
cydować o swym losie. Węgier, odniósł zwycięstwo nad partii mi papierze, ale prawdziwymi i . realnymi osiąg· 

Wybory ostatnie są dla Węgier momentem I prawicowymi, na które stawiali legalni opo· nięciami. 
niezmiernej wagi: są one początkiem nowego zycjoniści oraz ukrywający się jeszcze zdraj· Masy robotnicze Węgier obdarzyły pełnym 
okresu, okresu pokojowej odbudowy gospo· cy reakcyj!1i· W zwycięskim bloku demokrfl.· zaufaniem partię komunistyczną, przodującą 

zorem Łodzi 
Oz rt:ów „ taje do współzaw"dn ctwa 

Jak sil okazu)e, wystąpienie tow. l'.rze
mtanowskieJ w Nowe Tkalni odbiło się sze
rokim echem nfetylko w ł.odzl, ale l na pto· 
wlnclł. W dniu wczoraJszym wplynqł do na• 
szel redakcfl Ust następuJąceJ treści: 

„My nileJ podpfs'lne: Bieńkowska Stan!
slawa, SzwaJkowska l!'."lzimiera, f Mucha Hen 
ryka, tkaczki z PZPB w OzorkoW1e (dawniej 
Schlosset) przyjmuJem1 wezwanie ob. Korze-

owskleJ z NoweJ Tkalni w ł.odzl ł staJemy 
1 n!q do wspólzawnc!nictwa. My coprawd.a 
nie osiągamy tak wysokie! normy produk
ey)neJ, ale staramy :lę walc:ryć o lepsze wy
ntki także przez oszczędność i jak.o-ść pracy. 

(-) St. Bieńkowska · 
(-) K. Szwajkowska 
(-) H. Mucha 

partię postępu. Jej sukces wyborczy nie byt 
w kraju niespodzianką. W ciągu niespełna 
trzech lat powojennych węgierski obóz demfl· 
kratyczny wykazał wielką żywotność, stając w 
obronie interesów -narodu przeciw ciłom re· 
akcji I potrafił przezwyciężyć trudności go· 
spodarcze i polityczne piętrzące się przed Wę· 
grami. ' 

Partie bloku demokratycznego Sił poza tym 
orędownikiem pokojowej współpracy z wszy· 
stkimi narodami i dążą do zacieśnienia wię· 

zów przyjaźni z prawdziwie demokratycznymi 
państwami. 

Węgierski świat pracy zdaje sobie jasno 
sprawę. że tylko obóz demokratyczny potrafi 
utrwalić postępowe reformy w państwie, które 
z górą 25 lat wydane było na łup reakcji. 

/ , 
Slask. - Szczecin , 

Przedstawiciele władz podczas uroczystości w 
związku z załadowaniem 100.000 tony węgla 
na nabrzeżu „Huk" Polskiej żeglugi na Odrze 

w Szczecinie 

--
Żegluga na 

rozw~era ·wrota .szerokiego 
ne dwa dźwigi o sile - jeden 7 I pół tony, 11 
drugi zaś - 4 tony. Jednocześn;e eksploato- ~ 
wane są dźwigi na wybrżeżach „Odra·· i „Wul
kan". Również znajduje się w eksploatacji 
nadbrzeże „Arsenał"', gdzie obecnie są remon
towane dźwigi. Pragnąc podwyższyć przeła

dunek węgla, już od 1 sierpnia br. urucbomio· 
no również przeładunek ręczny. I 

Uruchomione zostały też ekspozytury w 
Swinoujściu, gdzie również będzie się doko-' 
nywał przeładunek węgla. .Po odbudowie kra
nów, ruszą ekspozytury w Gryfinie oraz Ko-

ś · d j arterii komu- strzynie. 
. Zna~zeni~ don.iosło ci wo ne Stocznia „Bałtyk"', wchodząca w skład go-

mk~cyinej, J~ką iest Odra., pokrywa s_lę w ,wy· spodarki „żegluga na Odrze'", została odbudo· 
soktm stopniu ze znaczemem Szczecma, J~ko wana i na terenie tej storznl już są przepro
portu węglowo - prze!adunkoweg~ o.raz Jed-

1 

weldzane remonty. Prócz kilku holowników, 
nego z najważniejszych ośrodków tranzyto· po kapitalnym remoncie, jako pierwszy spusz
wych w skali międzynarodowej na szlaku mor I czono na wodę statek „Bolesław Chrobry". Do· 
skim najkrótszym, łączącym Południe z Zacho· konano tego w Dniu Swięta Morza. 
dem i Północą. - Uruchomiona została linia pasażerska Sżcze-

świata 

Zagadnienie żeglugi na Odrze jest związa- cin - Gryfln. W Gryfinie są w toku prace 
ne organicznie z problemem portu szczeciń- zwią1ane z od\mdową przystani i magazynów 
skiego, z całokształtem spraw aktywizacji Zasada zespołowości jest podstawą pracy 
Szczecina oraz jt!go znaczenia gosp~darczego. robotników „Żeglugi na Odrze"'. W komplek
Poza przewozem węgla, oraz tow~row maso· sie zagadnień bieżącej pracy nie zapomniano 
wych ze Sląska i rudy ze Szczecina - na również o odcinku społeczno - politycznym 

Widzewska Fabr. Maszyn „WIFAMA" ~ląsk drog ąwodną pr~ew~zi .się i~ne towary. Na terenie przedsiębiorstwa istnieje koło PPR. 
Łódź, ArmU Czerwonej 89 Jak na przykład: chem1kaha, siedzie itp. liczące około 100 członków na ogólną liczbę 

zatrudni: W celu przeładunku węgla, przedsfębfor- 400 pracowników. Istnieje świetlica robotni-
stwo „Żegluga na Odrze··, w rękach którego cza. Na nadbrzeżu „Huk" zorganizowano wzo· 

większą ilość wykwalifikowanych toka. spoczywa całość eksploatacji wodnej arterii rową łaźnię dla robotników, W kąpielisku 
rzy, formierzy oraz 2 kalkulatorów. Odry, wykorzystuje tereny nadbrzeża .,Huk", Międzyzdroje „Żegluga·· posiada specjalne do-

1 
Holownik „Bolesław Chrobry" zremontowany. 

Zgłoszenia przyjmuje Wydz. Personalny „Arsenał", „Odra" oraz „Wulkan". Na tere- my wypoczynkowe dla swoich J)racowników. na odbudowanej przez Polską Żeglugę na 

•-.,;,·.;."'-----------------· nie ,,Hu.ku" zostały dotychczas odremontowa• Pow. ~rze stoczni ,,Bałtyk" w Szczecinie. 

I 
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Akcia 

iii 
i po dost 

Jc't się dowiadulemy w Prokurahm:e, ak
cJa iesiedlanLi:r osób narodowości nlemie
cldE: j do Bzeszy ma być ak-01'czona w roku 

Kilka dni temu ulice naszego miasta nie- zapotrzebowanych I wydrukowanych książek ka czy Millera. Podręczniki przedwojenne by bi81iącym. w związku s tym nastąpl Ukwida 
o odmłQdniały. Dziatwa szkolna wróciła dla szkół powszechnych o~ 1-go do 8-go od- ły częstokroć częściowo nie do użytku. cla obozu w Sikawie. ... 

esl ich • cenie - • ne1 • • osc 
wakacji do szkół. Najpierw ożywiły się „de- działu dostarczono do księgarni 49. Reszta na A oto na zakończenie naszego reportażu l 

• Nale"" zaznaczyć, tE przeslecllen e odby-
ki' i „rondelki" w godzinach wieczornych. dejdzie w najbliższych dniach. Zresztą nie ma mały obrazek: •1 

Dnia .& bm. gdy w poszczególnych szkołach p-0trzeby na nie czekać. Gdy pewnej książki Mała dziewczynka kupiła u Gebethnera i ' a się po przesluch.<Jnlu katdej osoby prze• 
nauczycielstwo podało swym uczniom spisy nie ma, to idzie się kilka kroków dalaj rlo Wolffa komplet podręczników na drugi od- prokuratora I niewątpliwym ustaleniu, te 
potrzebnych książek, zaczęła się „bieganina, innej księgarni, • bez obawy przepłacenia. Ce- dział szkoły pcn~cimej. •Uprzejma sprze- dany volksdeutsch chce wyjechał: do Nie
trwająca bez przerwy od godz. 11 do chwili ny są jednolite i niskie. Cena każdej książki dawczyni zawinęła skarb w papier i przewią miec lub wykazyw.uł odrębnollć narodowq 
lłamknięcia księgarń. Tysiące młodzieży szkól jest widoczna na jej okładce. zała sznurkiem. Mała, zapłaciwszy, dygnęła niemiecką. , 
powszechnych w "[ll1erwszym rzędzie i szkół Podręczniki dla starszych klas gimnazja!- grzecznie i natychmiast po wyjściu' z księ- Osoby przesiedlane malq pr.awo zabrał 
gimnazjalnych przystąpiło do okupacji księ- nyc'h są nieco droższe, tym nie mniej dostęp garni skryła się w pobliskiej bram.ie. Niecier- posladane rzeczy, otrzymują odpowledu!e,... 

„ garń. W życiu młcdego człowieka, w okresie ne dla wszystkich dzieci ludzi pracy, I co jest I pllwe ręce wyłuskują z papieru podręczniki. w-fywłenle 1 opiekę lekarską. 
)'pomazanych atramentem palców" i nieko- sprawą niepośledniej wagi - książki te są I tutaj w bramie w cichej kontemplacji na asuwa)a się mimov."Oli refielnJe na temat 
Jiecznie jeszcze czystych uszu" moment za- nowe. przeciągu rozpoczyna się dziecięce misterium. 1 
J:upywania podręczni)ców szkolny4;]). jest niela Poq tym względem dziatwa szkolna w br. Doprawdy wielka jest radość dziatwy szkol sposobów· przesiedlani.a ludnośc:'ł po sklef w 
da uroczystością, do której przystępuje się z jest bardziej uprzywilejowana, niż my, star- nej, która pq raz pierwszy po wojnie, dzięki czasie okupacfl niemieckiej. Nie motamy 
maksimum powagi. W tym roku moment ten si, nabywając po cenie 211iżonej tzw. „prze- wysiłkom Ministerstwa Oświaty, otrzymała Jednak wzorował: się na bestii hitlerowsklel 
aest szczególnie uroczysty z tego chociażby chodzone" podręczniki w sławnych sprzed I podręczniki szkolne! Oby przyniosły one im - do tego obowiązufe nas kultura polska I 
względu, że większość dziatwy szkolnej i wojny na terenie Lodzi księgarniach. Percy- wielką korzyść! us ról demoktatyemy. 
111.łodzieży po raz pierwszy w swym życiu na- 1i11111u 1 n;,r1n:u :~11:11··m.1.11H1n111~ n:1,r1u.:1i1~1t 1.1: „rn:111:r. rii ~·•· r:111111.1~1 r 11 rn u 1 H 1 1n,1 I· I'~ 1 ·1·1i:1 r 1.1:1.1111 ·1:1F1"f'rl"l''ll:l'lill'l'll:'t"ł·.Utur11111 FI t:r.~.:1.1.n:u. ~:11u1 :U1~~·1 t:r:1 łl u fl'l'JU f:p 

'bywa komplet „prawdziwych" podręczników s• -.cw.,..l-a'łO z"llnll7 YCI-e.z• yJ._o cie..,....DO~CI-
szkolnych~ I to jakkh podręczników! Nowiu- ~ .a ~ ... aa.a '3 

!:!~~€~1~:.,~:;r:%:::~~~~:~~~::.:· :.~ ie po tynodniu - lecz po 4-ech dniach ruszyła tur ina 
Dorosły człowiek, np. współpracownik I) 

110łosu Robotniczego", który usiłuje się do- Of" b I 'k • El kł " lód k• • d I bł 'k" 
~tać do wnętrza jednej z tjlkich księgarń, gdy larna ,praca ro O m OW e fOW11 Z 'OJ a a ryc e WJR1 ł 
lnu to się wreszcie po nielada wysiłku m;laje, Gdy wczoraj wieczorem zabłysło w naszych I O ogromie :wysiłku jakiego dokonali, niec~ Jest to pierwszy tego rodzaju wypadek, gdy! 
czuje .się tutaj trochę intruzem. Dziś i w cią- mieszkaniach światło po kilku dniach posłu- świadczy fakt, że w ciągu tych czterech dm nigdy dotąd nie wykonywano w warsztatach 

49U najbliższych dni księgarnie należą do dzie- giwania się świecami, każdy z na~ odetchnął, i nocy pracowano bez odpoczynku. Gdy pro- Elektrowni części zapasowych. By wypełnić 
.ci. Dziesiątki „bąków" różnej „maści" i wie- z ulgą. Nie każdy jednak pomyślał • wdzięcz- szę obywatela' Dąbrowskiego o nazwiska tych, powierzone sobie zadanie w terminie, tow. 
bi, każdy zapatrzony rr kartkę ze spisem ksią no;cią o tych, którzy swą ofiarną pracą przy- którzy najofiarniej pracowali, odpowiada mi, Fertak pracował w niedzielę dziesięć godzin, 
tek podanych mu przez „panią" lub ·„pena &pieszyli ten radosny moment. Bez krzty prze· że może podać mi wszystkie 26 nazwisk (tylu a gdy przyszedł do pracy w poniedziałek o 
~rofesora", z oczami błądzącymi po cudownej sady możemy nazwać ich cichymi bohate~ami ludzi pra.cowało przy turbinie), gdyż wszyscy godzinie 6-ej rano, nie odszedł od tokarni. do
)awartości sklepu, z niecierpllwością stawia - w zupełności sobie na to miano zasłużyli. bez wyjątku pracowali z niezmiernym odda· póki roboty nie skończył, tó znaczy dopiero 
pytanie: „Czy Jest?" .. , Naturalnie jest. Wszy- Gdy turbina stanęła, obliczano jej rem~n! niem. we wtorek o 11-ej w nocy. 
'ltkie księgarnie w naszym mieście niemal, że na conajmniej 7--8 dni, uwzględniając JUZ Równie gorące słowa· uznania należ!\ się I oto za chwilę turbina ruszy. Wprawdzie 
)o brzegi wypełnione są podręcznikami s•l· ril przyśpieszone tempo remontu. Ale zapał czy- tow. Fertakowi, tokarzowi warsztatów mecha- w środę puszczono ją ·już na próbę, ale mo• 
}ymi. W księgarni Łódzkiego Instytutu Wy- ni cuda„. RemO'llt trwał zaledwie cztery dni. nicznych (członek Polskiej Partii Socjalistycz- ment zupełneg:o jej uruchomienia jest niewąt· 
dawniczego przy ul, Piotrkowskiej 96 pod ,~ .:.z/ Jest to zasługa w pierwszym rzędzie brygady' nej), który wykonał pierścień o średnicy 1 m pliwie bardziej uroczysty. Godzina dziesiąta • 
.liki szkolne zajęły wszelkie możliwe miejsca: maszynowej, pozostającej pod kierownictwem i 10 cm dla cyi. indra średniego ciśnienia. Słu- Inżynier Czesław Dąbrowski, kierownik ruchu, 

1 półki, lpdy, wystawę, ba - podłogę. Na 62 ob. Tadeusza Dąbrowskiego. ży o rr do dławienia nadmiernej ilości pary. daje znak. Wszyscy robotnicy na swoich miej.Ja 
scach. Po chwili miarowy szum oznajmia, ż~ D I k • • d , b d • już .kres naszej bezświatłowej udręki. Oczy 

'.~n-9?WĄW,fl 8s:.Cb~t~! g!.3s;~d!r~!Y za :~~;f;~:~::~:::::::,0::::·:::.:: 
W • d • ł k k I R d p•J h - Znajduje się obecnie w kapitalnym re-

pOn"Ce Z'Q e proces O a a OgOSZCZQ I Z ause a moncie - objaśnia mnie dyr. Wajnberg. _ 

L _W sensacyjnej sprawie Stanls]awa Dole-1 czele, zarzuca się, i7;e część sum uzyskanych 1100 śwtadków, z których 70 będlde zbada· Dzięki niej będziemy przygotowani na przyję· 
Jklego odbyło się wczoraj posiedzenie nie- z nadużyć przekazano na Fundusz Wyborczy nych na rozprawie. _ cie zimy, kiedy zużycie prądu znacznie wzra· 

pwne Sqdu Okręgowego w Łodzi. Po wysłu· PSL i na liści.e świadków figuruje były pre- Materlał dowodowy zbierała prokurator sta. 
chaniu wntosku prokuratora okręgowego i mler St.<m!_sław MikO!afczyk. Maria Nowacka która b•dzle popieraó Oskar Na zakończenie chciałbym podkreślit, fe 

1 l d ' " Wydział Sieci Elektrowni Łódzkiej również 
przedsta.wicie a ~omisji SiJecja nej Są po- O terminie sprawy w Wojskowrm '3qcfa!e żenie łącznie z prokuratorem St. Ctesiel1kim. stanął na wysokości zadania w ciągu tych 
stanowił akta sprawy przekazać Wojskowe R · t d · h t 1 'kó · 

S
„„ _. B I e1onowym zaw a omimy naszyc czy em w Przewodntczyć kompl13towt sqdzqcemu będzie ciężkich dni, kiedy trzeba było pilnie czuwać 

t>.u .,...o ... , e onowemu. • • • d ó · 1 J l 
Sqd stanql na stanowisku, 'dzła Was_ll.ewskl. Obronę z urzędu wnosi na r wnom1ernym P anowym regu owaniem 

!e sprawa obciq:tenia. Na stole kierownfka ruchu leżą 
wybTega: poza normalne ramy nadużyć ma· W poniedziałek, dnia 8 bm. odltędzie się adw. Gombmsk!. dwa wykresy. Na jednym krzywa skacze jak 
terlqlnych, a nosi charakter sabotażu gospo w Sądzie Okręgowym w ł.od:i:ł rozprawa kar Proces potrwa 4 dni t budzi duże zainte- krzywa temperatury u chorego na malarię, a 
C!arc:zego w przemyśle papierniczym i ma na przecłwko Walterowi Pelzhm1enowi, ka- rasowanie. Z tyc'h względów 70 m!ejsc jest na dru)im ulega tylko nieznarznym waha· 
:wpływ na tycie gospodarcza kraju. łowi R<:idogoszcza. zarezerwowanych za kartami wstępu, pozJ niom. To krzywa zapotrzebowania mocy. Do 

Jak w!adamo, oskarżonym z Dolecktm na W toku dochodzenia zogtc!o zbadanych tym wstęp jest wolny. niedawna „skakała" ona od 9 do 42 tysięcy -ww ___________________________________________ kilowatów między dniem i nocą. Obecnie, po 

'NSPOLHE ZEBRANIA PPR I PPS 
l>zlł o godzinie 16-el Elektrownia. O go

i!ziuie 14-ef PZPB Nr 17, PZPB Nr 2, 15 kom. 
l\(0, o godzinie 13-eJ pracownicy kuchnt I. 
„H11rak" 

ODPBAWA DZIESIĘTNJKOW f. „HOBl'r..~' 
Dm o godzinie 11-ej odbędzie się zebranie 

ilzieslętnfków I. „Horak". 

· IJWAGA BEFEBENTKI WYDZJAtU KOBIECEGO 
lAt.UTl 

Dziś o godzinie 17-eJ w lokalu partylnym 
pny ul. Zgierskie! 71 odbędzie się odpraw« 
refereutek Wydziału Kobiecego P!iil!V dzielni-

" Bałut. 
JEIBANlA KOł. PPR 

W dniu dzisleJszym odbędą się zebrania 
li61 w następuf ącycb lobrykach ł in!llty
tueJaeht 

WIDZEW 
O godzinie 14-e! tkalnia PZPp Nr 15, o go· 

C!zbsle 16-ef Fabryka. Maszyn Wrk., o godz 
lit• 18•eJ koła terenowe Nr 4 i 5 

GOBNA·PRAWA 
O godzinie 16,30 PZPW - zmłana dzienn.<r, 

Ośrodek Kont. Nr 3, o godzinie 15,30 PZPW Nr 
I, o godzin!e 16·ej P. Fabr. C:=:J?ene1'. o 90. 
łzlnie 18-ej kolo terenowe Nr ' 

IBODMIESCIE 
O godzinie 15,3il I. „Beier", I. „Szernik", 

ł godzinie 17-eJ CZPW - Dyrekcja Przem. 
Wełn., Bank Handlowy, Wsp6łpraCt1:, o godz. I 
18-eJ CZPWJ. Dyr Przem J. I G. Zjedn. Przem 
Sk6ttanego, ZledttOC%enie Budowy Aparatów 
.Elekt?., CZTOB, o godzinie 15-eJ PAP, Kon-
~lcz '1asy, J 

GÓRNA • LEWA GORNA przesunięciu szeregu fabryk na nocną !)racę, 

O godzinie 14-ef Przędzalnłll Cienka - Il O godzinie 16-eJ Dniówkatze PZPW Hr 6, krzywa przestała być krzyw!\ i stała się pra-
wie prostą. 

zmiana, o godzinie 15,30 Główne Biuro PZPB o god%łnie 15,30 - eddzial ł.ąkoweJ, o godz. życzvmy szczerze I serdecznie wszystkim 
Nr 1, PZPB Nr 19. 13;30 Tkalnid - I zmiana, PZPB Mr 17, Pn:ę· pracownikom Ełektrowni, by w di\lszvm ciągu 
BAŁUTY dzałnfa- I zmiana PZPE Nr 17 o godz. IS-ef osiąc:iali sukcesy w swej ciężkiej NnCV ku za! 

dniówkarze PZPB Nr 7. dowoleniu wszystkich konsumentów prądu, .na 
pożytek naszemu przemysłowi. O godzinie 15,30 Buble - Tkalnia, o go 

dzini 16-ef „~połam"~ o godz. 18-ef Żabieniec PRAWA-SRODMIEJSKA S. Klimczak. 
UWAGA SEKRETABZE K0ł. PPBI I O godzinie 14-eJ PZPB Nr 9 - zmiana I, 

Dziś 0 godzinie 11.~o odbęd'Zle się zebra- o godzinie 16-ej „Higiena", Fabryka Worków Dzielnica „Wimew" - tow. dyr. Szczepa. 

nie sekretarzy kół p.mtyfnych PPR Dzielnicy 1 KOMUNIKAT nl'l'k. 
Sródmiejskiej-Prawej w lokalu własnym przy Wydział Propagmldy Komitetu Łódzkiego Dzielnica „Ruda Pa !antclta" - tow. Jci-
ul.. Gdańskie! 75. Stawiennictwo obowiązko zawi.>::1damia, te w piątek 5 września punktu kublee. 
we pod rygorem partyjnyml I alnle o godzinie 18-tej odbędzie się kolejny Dtielnica „Bałuty" =- low, Szczegłelnlak 

STAROMIEJSKA wykład. w ramach IV Dzielnicowego Kursu P.t1 ftftWlfłł W l W 
O godzinie 14-ef tkalnia PZPS Nr 2, I. „Ra· 1 Szkoleniowego. 

fala" o godzinie 16-ej f. Miller i B.anks", Wykładać będą: RE)'ESTRACJA 
Składy Opałowe. O godzfn

1ie 15-ef Fabryka Dzielnica „Sródmieście" - tow. Wnuk Podaje się do wiadomości wszystkim człon 
Waty. Dzielnica „Śródmieście - Prawe" - tow. kom Związku Walk! Młodych, naleźqcych do 

dyr. Mallck! Dzielnicy Sródmieście tż od S.9.47 r. do 1.10.47 
ZEBRANIE KOŁA NAUCZYCIELI PPB Dzielnica „Sródmieśc:ie - Lewe" - tow. r. winni się zgłosić do sekretariatu Dzieln!cy 

W dniu 6 września (sobota) o godzinie insp. Seniow przy ul. Gdańskiej Nr. 42 celem dokonanta 
18-ej odbędzie się ubranie członków Koła Dzielnica „St.<nomiejska" - tow. Alpem przerejeslracj'i. Członkowie, którzy nie dopal· 
Nauczyc1el! PPR w lokalu Dzielnicy - Sród Dzielnica „Górna" - tow. Nitecki nlq obowiązku przerejestracji w powyższym 
mieście, ul. Piotrkowska Nr 63. Na zebranie Dzieln!.c:a „Górna - Lewa'' - tow. Łoś terminie, traca wszelkie prmva członkowsk!e 
przybędzie tow. toga-Sowiński, a referat wy· Dzielnica „Górna - Prawa" - tow. Hole- i au! ,matyczn'.e ulegają wykluczeniu. 
głosi tow. Gtanas. Obecność obowiqzkavta. man. I . ZARZĄD DZIELNICY 

nJ!~~J 
Iuia 
Wienipi~IJ . 

SJ>iewajqcy kot Uwag al µcieka 1 wiadreml. 

' 



„ •.. (}L9S PIOTRKOWSKI 

I 

.;:0~J~~~~=~ Reforma Rolna przekształca wieś. polską 
~-'Fry~;1e~1., 3~:~10"0w 16

• •·P= i umacnia sojusz r ob o I n i cz o - c.h I op s k4 
.~~~;~~~~f:ao~~j,g~d!~~oty IWgwiad z !Wini.1tren1 ·Rol nic twa i Retoi-n1 [ 
Gb' ~z. a_ !3-ej. Rolnqch ob • .lanent Dąb-Hociolen1 1 

Rf.daktor przyJ·muJ'e codziennie od Na dzień 6 września br. przypada trze· procent ogól~j liczby gospodarstw wiejskich I • 
cia rocznie;,., )wydania przez PKWN dekretu w Polsce, przy czym łączr 'e posiadały one nie I 

jQde. 15 - 16-ej. o Reformie kolnej. Rocznica ta będzie uro· wiele' ponad 15 procent ogólnej powierzchni 
K!onfo c.fekowe re<lakc.ii „Głosu Piotr· czyście obchodzona przeż masy ludowe na- rolne.i naszego kraju. Ziemie obszarnicze o-

kow~iego" w Komunalnei Kasie Osz· i szego kraju, przez robotników i chłopów, bejmo..,ały w tym czasie 43 procent ogólnej 
którzy wspólnymi siłami przeprowadzili powierzchni użytkowej. Reforma Rolna prze· 

~śe~ W Piotrkowie nr. 425. ' zwycięską walkę o ten akt sprawiedliwości prowadzona na podstawie dekretu PKWN, 

-o-
omu wins~u;emv 

Pi-ą-tek, fi września 1947 r. 
Wawrzyńca. 

Ważaiei•e telefony 

14@1 U,·ząd Be~pieezeństwa Publiczn. 
I fl_.owia;to~a Komenda M 0 

' 4~ Miejski Komisariat M. 0: 
'„ '>traż pożarna 
~ Wbezpieczafoia Społeczna 
e smfal Sw. Trójcy 
.~to.wte lekarskie: nocne. telefony: 

b1- l3 o'd 2'.1 - 7 rano. W niedzielę ł świę 
ta dt'·iłłr d0ienrw w szpitalu Sw. Trójcy. 

KINA 
Nipo Bałty.k - „D21łewczę.fa z baletu" 

- f.ilm pro~ukc.ji radz.ieckie·j. l'o-czątek 
~FJsew 0 i;s, 118 i 1f1. 

-o-

.~apteki 
1:>0Fś <liyłuru.je ar>teka m~r. Tyoa ipr.0.y 

wt Nowacl&ego. 

społecznej. zniosła wielką własność obszarniczą \ stwo· 
W związku z nadchodzącą rocznicą _ rzyła nową s~rukturę ws~, opartą o ~ospodar

współpracownik nasz przeprowadził z Mini- stwo chłopskie V: ~rzeciętnych gr~mcach od 
strem Rolnictwa i Reform Rolnyc.h, ob. Dąb- 5 do .10 .ha na ziemiach dawnych i do IS ha 
Kociołem wywiad dotyczący znaczenia Re- I na Ziem1ach. Odzyskanych. . 
formy Rolnej i sposobów ;ej realizacji. Realizując strukturalną przebudowę nas~eJ 
- Ją.kie siły, zdaniem ob. Ministra, uwa· w~i, rozparcelowan? mięt!zy. chłopów na .zie· 

runkowały zwycięską walkę 0 zieinię dla chlo- m1ac~ d~wnych. o~olei;i 2 miliony 1_?0 tys1ę.cr: 1 
pów i nadal warunkują pełną realizację i u· ha z1er;i1'. "': te] .It~zbie ~. parcelaC]I w1elkie1 i 
gruntowanie Reformy Rolnej ? własnosc1 z1emsk1e3 1 milion 15.5 tysięcy I n. 

, . . . · . . łącznic na ziemiach dawnych i na Ziemiach j 
- Głod z1em1, ktory narastał przez wwle Od 1 h lo"'ano i' oddano pod 0• 

k 1 ' · · t 'ł 1 · zys canyc rozparce " 1 
po o en na nasze.i w~t, s a~owi g owną przy· sadnictwo między chłopów 5 t pół miliona ha, 
czynę naszego zamedbama gospodarczego. . dl . z·. · h Od 1{anvch 340 ty-
B ł ·k· k d 1 · z · db osie a3ąc na iem1ac zys 1• Y wym t~m rzyw. Y ~po.cczne]. ame a, sięcy rodzin. Ogółem nadzielono ziemią z par· 
me .. ekonomiczne kr~J~ i krzywda społeczna 1 c 'i do dnia 1 st cznia br. 841.599 rodzin 
zbhzały coraz bardzie i ku sobie ruchy robot· ci; t J k ·eh Y 
niczy i chłopski w walc~ o lepszą przyszłość Cil ops 1 · . . 
człowieka na naszych ziemiach. Gdy ~ okre· - Klo otrzymał z1em1ę? 
sie minionego dwudziestolecia niepodległości . - Na ziemiach dawny~h utworzono 1.50 ty
o~azało się, że uchwała o Reformie Rolnej 1919 sięcy gospoda~w dla słuzby folwarczi:ieJ i bez 
roku była jedynie małoznacznym gestem po· rolnych o łąc~ny:n obszarzer755. t~sięcr ,ha. 
litycznym, radykalny ruch /udowy coraz bar· Na upeł_norolmeme małor~lnych i sredmorol· 
dzi,Gj zaczął się zbliżać do ruchu robotniczego, nych z~zytkowano 390 tysięcy .ha - na szko
jal?ó swojego naturalnego sojusznika w walce .ty rolnicze prze.zn_ac~on~ 3~ tysięcy ha. 
0 spr.awiedliwość społeczną. w wyniku do- -: Czy - 1 la~ie istnieją jeszcze zapasy 
świadczeń ostjltniej wojny, to zbliżenie prze- 7.iem1 przczn?.cz~ne1 na parcelację? . 
istoczyło się w trwały sojusz robotniczo-chlop- . - Na Ziemi?ch Od~r_skanycl1 pos1.adamy 
ski, który jest właśnie tą silą, jaka dala nnm 1eszcze o.kolo po/lora _m1l1ona h~ zi.em1 prze· 
ostateczne zwycięstwo w walce 0 ziemię dla 7.naczone1 na. parcelację, a na ~1em.iac~ daw· 
chłopów polskich i jaka warunkuje nadal peł· nych 441 tysięcy ha. Nadawai:ue .ziemi prze· 
n.ą realizację dekrętu 0 Reformie Rolnej Pf'tez p;owadza si~ nadal tylko na Ziemiach o_~zys
scaJe.nie gruntów, przez unowocześnienie me- kany~h, pomewaz pozo~tały do parcelac11 za
top produkcji rolnej i upowszechnienie oświaty pas zier_ni na terena~h ziem dawnych: p~zezna-
roJnej. czony }est wyłączme na upełnorolmeme. 

. . . - Jak przedstawia się sprawa wpisów hi· 
- 117 dotychcząs rozparc~lowano _z1em1 na potecznycli na wsi? 

podstawie dekretu o_ Reformie Rolne1? _ Na ogólną Jiczbq 389.262 nabywców z 
- Do roku 1939 hczba ,gq_spodarstw rolnych parcelacji nieruchomości ziemskich, przesłano 

o powierz<:hni poniżej ~ięciu ha stanowiła 64 do sądów wnioski o zahipotekowanie dla 

Min. J. Dąb-Kocioł 

366.901 nabywców, co stanowi 94,2 procent, 
dokonano wpisów do hiptrteki 332.437 nabyw· 
ców, co stariowl 85,5 procent. Na Ziemiach 
Odzyskanych dQ końca br. osadnicy otrzyma· 
ją 300 tysięcy aktów nadawczych, a 100 tysię· 
cy gospodarstw władze ziemskie przygotowu· 
ją do całkowitego uregulowania tytułów włas
ności na rzecz nabywców. 

- Czy parcelacja i osadnictwo na Ziemit:fc.h 
Odzyskanych kończą dzieło Reformy Rolnej, 
czy też stanowią jeden z jej etapów? 

Il,, I I lill' U'l·'Mlilrll;'I.]' lrM~t':ll\~''''l\iłlilf~. i,!l\lllłi!l!il'lifl !l·ł'il .M"l'i11111"1 l'l'll 'l'll'1"rr1 11n111· 1·n1 ·r:n ·1·11 H '111 ·I ,fu 1 ·1 ·1 ·1 ·1 rlhl 1.111 I 11 I I I ' I I. I l'I I li i 1 łi 1 ·1 I I I ' 11 1 I., ... n ,, 1 ,,.,,„ .... I 'I 'I I J I n;·11 ·11t: l'I 

- Parcelacja stanowi zaledwie wstęp do 
racjonalnej przebudowy ustroju rolnego w Pol· 
sce. Jest ona zasadniczym punktem wyjścia 
w pracy nad bu<!_ową nowej struktury. rolnej 
opartej na samodzielnym, j~dnorodżinnym, 
zdrowym, opłacałWf.m warsztacie rolnym, sta· 
nowiącym in~dywidu'aJnq własność chłopa. Ab•y 
ten cel osiągnąć nie wystarcza przeprowadzić 
parcęlację. Na skutek fatalnej spuścizny okre
su niewoli i napół fepdalnej gospodarki ob· 
szarniczej w dwuCiżieśtoleciu. międzywojennym 

W ?iot~ko.w.le w lokalu Powi'Btowego 
~omitetu PPR odbyła się odprawa 

szys-tkich sekretarzy kół, na kt6rej był 
~becno/ prze<ls.tawioiel Wo·i.ewóOOk.feg~ 
~'t'mrtetu tow. ,tó~wta'k. ~ r.efGir.aeie 
t.b'.:w.a.J"Ay~a J'ó~ o 2'81Óamaoo 
~· obecneg, ooa~ wake z.e ~eiję 
i rea~ omówioRo rowniiei ~raĄWę mt 

~1a da1~ej wspólpraoy obu brait
RlGR oy,ganiizac.ji part.yJnyoh-PPR i PPS. 

P.o rereracie nast~ w.yezenpu.jąoa 

d!Y~.lzlsja, w której row.ar,z.ysoo wz.ięfi ml< 
~y utlział. ll>fa ,rod~r,eMenie ?iasł-uguje 
jł(i)6 tow. Skwarcz.yńskieg.0, mówiąe.y o 
~inie pa.rt~.jnej. Dużo mówiono 1.> 

p1ooowośd pr.ac.y 1 podno&ZeniiM po~emw 
piolitycz'llego oolonkow pa.rrn: 

Sprawą produleojj zajął się tow. Je.'i, 

„Eur " w Piotrkewie 
Jedyny WY't-worny lakal w Piotrikowie 

„Europa" z dniem 4 bieżą.cego miesiąca 
prl"6S~edl pod nowy zarzą~. W dniu 
w~orajszym nastąpiło u·roczyste o· 
twa.rcie tego lokalu. Nowy zarząd,,,Euro 
P!Y" zapowiada szereg atrakcJi, a przede 
ws;i~stkim cod.z-ienny koncert muzy, zny 
od godz.iny 1-9 do 24. W niedziele i świ~
t·a poranlH muzyczne od 13 do 1•5. @eny 
r:e.welacyjnre n~ski'e, a zat.y.m ws'byooy do 
„&tr-014.V". 

11HIHfllffllllllllHIUllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllnlllllllHlllllllllllllllllllllllllllHlllllllllll 

rz k61 PPR 
wskiaz.u}ąc, że dyscypHna w pracy za wo f ly,jne powinno być nerwem życia nie tył 
d~w,ej die p<Xlnios~a się od poprzedniej ko politycznego, ale gospodarcz~go i kul 
oGiRnaiw.y. Na·jistotniej-zą sprawę poru- turalnego danej fabryki czy instytucji. 
sz.ył tow. G'óźdź, który mówił o braku Pod t.ym względem mało kładzie 6ię na
sa-modzielnośet niektórych kół. Koło par C·isku ze strony Komitetu Mieiskie.gQ. 

z 

rolnictwo nasze. jest zacofane. ' 
Gospodarka rolna oparta nieomal wyłącz

nie na pracy rąk i mięśm, jednostronna, nie· 
zmechanizowana, przy wielkim nakładzie pra· 
cy i zużytkowaniu ludzkiej energii daje nie
współmiernie nikłe rezultaty, pomimo tego, że 
nasz chłop jest zdolny, pracowity i wytrwa· 
ły, I ' 

Aby uczynić z Reformy Rolnej fundament 
powszechnego dobrobytu całego narodu, nale
ży podnieść gospodarkę rolną przez eleklryfi· 
kację wsi,· przez scalenie gruntów, meliorację 
i maszynizacj,ę rolnictwa. Dla wykonania ty.Ćh 
za~ań potrzeba nam tysięcy wykwalifikowa
nych fachowców t dlatego kładziemy obecnie 
szczególny nacisk na rozwój o,\wialy rolńiczej. 

W Pfa'bl\u,:&e. G>kuć Budowlan.yoh OOW· Sekretarzował tow. We·o!owski Jerzy - Jak wyraża się troska o oswialę rolniczą 
'J• ~ • w cyfrach? 

nłej B·G)a I!.u~rt w Piotrkowie odbyło W imieniu Miejskiego Komitetu PPR I - W chwili obecnej posiadamy szkół rol· 

i~cla part 1 i · 
się w~~nie et1~ł0y1cah legity~.~c...ji parf.~j low. Skwarczyński wygłosił referat orga nic.zych różnego typy 1.063. Ksztalci się w nich 
ny~b a:"10nkom , PPR te1ze fa.bryki. . . . . . . 0~2łe~ ~4.~44 usznió:v. Zatrudniamy 4.495 na

~nan9'e Ztag;a<il sekffl!l;.a..rz !Xofa tow. mzacyJny, z ram1erna bratnte1 PPS prze uez~;c1~l1 i mstruktorow ':'I szkołach rolniczych. 
C3ó .::..1„ ~; ~„ ~ d". ł b . mawiała tow. Brack·a Włady.sława mó.:"' ~q.trzeby .n~s~ego szkolm~twa zawodowego są 

Fi'l'K ""Jif>F n, P~Ze'i Q ~tezy ze ramu . . . ' Jednak wc1ąz bardzo w1elkie. Organizujemy 
to:w. Sk·wa>rc~M1 Stamsła·w. Do Pm- w1ąc o znaczeniu Jedno!ttego Frontu również najrozmaitsze kursy w celu pogłębie
wdrum po~ofano tow. <j.yrek. Z. Giegu-1 dl.a klasy robotnicz·ej. Następnie tow. nia wiadomości · f.achowych pracownikó".' rol
~~s.~i.ego. Z ramieni-a PPS tow. Bra. cką S~arnzy.ński dokonał wr.ęoz~ia legity- nych. Ponadto ~i~lką ~0 '.ę .w. kształ~em~ za-

'

'11L<l ł · t M · W'kJ ·· · wodowym młotlz1ez.y wie3sk1ei przyw1ązuiemy 
1v•m o/~ -a1Wę 1 OW. 'lł]'era 'I 11.0Fa. maC!)-1. do Przysposobienia Rolniczo - Wojskowego, 

Zbradnlczy W n·dallzm 
Do j-al<.iego stopniia niepoc-7>y.k!:lno'ść 

peWtr1yćh jednostek pozwala so1~.J.e na 
w.ypr,yki WQbec Gale~~ spoleczeń&tw,a, 
Ś\V.iaoozy f.a,Jft, że w dmu 28 sierpiła r-b. 
zbrodnkze elementy dopuścify się profa
nacji naijświęłszych u~uć ~aide.go d9-
brego Polaka, usiłując usu1nąć ta,bHcę 
pamiątkową, · wmUirowaną przy <3robie 
Nieznanego Zołnilerza w Pi,~trkowie, po· 
świ-ęconą cieniom milionów bohaterów I 
pole~~oh w w.afee o wolność w wię.;,ie· , 

niach i ob~~~h k<m~~nt·rae.yjnyc~. . . 
'Pen wanCFalizm. wobec męczenstwa 1 

ofiiary złożonej na ołtarz.u ojczyzny bu
<l'zi zrozumiałe oburzenie. Została bo
wiem zdeptana pamięć bohaterów bru· 
!ailną stopą c·złowi~ka - !11ieob1iczalnego 
zboczeńca, ni;egodnego miana nie tylko 
obywatela ale i czfowieka. 

Polski Związek b. Wlęźnł'ów Polit. 
Obozów i Więzień Hitlerowskich 

Koło - PiotJ1ków 'f.r.ybunalskt 

OGl.OSZENIE 

:które jest podstawową i powszechną szkołą rol
ników. P.R.W. stanowi wstępne przeszkolenie 
do grunt<iwnej nauki rolnictwa, jakie daje gi
mnazjum i liceum rolnicze względnie wyższe 
szkoły gospodarstwa wiejskiego .. 

- Jakie w chwili obecnej najpilniejsze za· 
dania stoją przed Ministerstwem Rolnictwa? 

- Rolnictwo nasze milsi produkować coraz 
więcej chleba, byśmy się mogli wyżywić sami, 
bez pomocy zagranicy. Jesteśmy w okresie je· 
siennych zasiewów. W roku bieżącym mus!•:iy 
zaorąć i zasiać o 1 milion ha więcej, niż w ro· 
ku ubiegłym, podwyższając obszar zasiany z 4 
na 5 milionów ha. W akcji tej państwo będzie 
się starać o udzielenie możliwie nq;większej 
pomocy wsi. Kredyty przeznaczone na zakuo 
ziarna i opłacenie orki traktorowej wynoszą 
ju~ ponad półtora miliarda złotych. Przy czym 
nieJal,ej:nie o'd tego została udzielona duża po· 
~ roJ~~c~ w zbą_żu• Na mój wniosek Ko· 
iajtet Elfonomiczny Rady Ministrów uruchomił 

'30JJ. "}jlf<>.n6w złotych kredytu dla go,podarstw 
c~{qpsklch na ziemiach dawnych na pomoc 

W wypadku stwierdzenia naduż;yć i przej szych upoważnionych 1fo tego pracowników, siewną. 
kroczeń obowiązujących przepisów, wyjaśnie- zaopatrzonych w legitymacje na których upo- A•by jednak przy istniejących brakach siły 

pociągowej plan zasiewu został w pełni wir
nia P.T. Odbiorców, że urządzenie elektryczne ważnienie to wyraźnie wyszczególniono. kon'an.y, :rm!Si być zor.ganizowane obowiązk~-

wykonane zostało przez pracowników Elektro Obowiązujących wyiaśnień udziela dział we współd~iałariie wszystkich chłppów 'rolni-
wni, nie będą brane pod uwagę. informacji biura Elektrowni. kó:V, op.ąrt~ na wzaj~mn~j P?mocy sąs~edzkiej, 

Niniejszym zawiadamiamy Odbiorców ener I ktorą uw,azam ZJł na1waznie3szy obow1f{;zek o-
S4tt-er irlandzki 5-miesięczny, suczka, ELEKTROWNIA W PIOTRKOWIE bywatelski k,ażdęgo rąlnika wobec własnego 

gii elektrycznej, że przyłączenia do .naszych I Spółka Akcyjna państwa ludowego. 

- -Ogłoszenia drobne--
odc;tąpię . . Piot•rków, S1low~kieg-o 38 · 5. sieci mogą być dokonywane tylko przez na- Pod Zarządem Państwowym Wywiad przeprowadził L. Rubach. 

Wvdowca: Wo!. Kom!ł.gt PPR w Łodzi K~111'tet Radolccvinv Red I Adm. Łódź, Piotrkowska 86: Telefony, Redoklor Naczelny 216-14. Selcretorłot 254-21; Reił~ Gcic:aó b2Mif 
1>zJał ogłoszeń1 Plotrltowska 55 tel. 111 50 Konto PKO VII - 1505. Zakł. Graf. Sp. Wyd. „todzld Instytut Wydawniczy", --~-+ ' ' .., :.- 1'·015891 

~--------------~--------------------------· ........... -· CENNIK or· OSZEN Wydawnlc'wo „Głosu R "'botnlczego" w Łcdzt obowlązujqcy od dnia 15 czerwca) 1947 r'>ku. W tekście: od 1-100 mm. zł. SO, 101-200 ~;a 60, pow;a~J zł 70, 
la tekstem: od 1-100 mm. :d 3S, 101 - ZOO mm. sł 45. oowvżsj zt 60. Drobne za Jedne si owo: poszulćiwanfe rodzin zl 20, handlowe ae karze. ku~o. l ~!!Ił! ł!IL wiJllir, d 2'ł. 

poszuldwonie orac:v zł. 10. W nl~dzłelą i &wiata SOO/e drożej. -

• 



PRZYGODY 
pięciu typk6w z 8anraluki 

~# 

t28. w chmurze wooy, ~nia dymu, 
· Znikło wszystko. Brak wprost rymu 

By opisać całą, grozę, 
Do pomocy wzywam pro~ę. 

O-kazało się, że jajem b.yła bomba a· 
tomowa. a atolem słynny atol Bikini. 
W chwili gdy P.lk otworzył herme· 
tyczn~. skrzynię nast·?,1Piło rozbicie 
atomu w bombie przez cząstki daw· 
niej ro.z.bitego atomu i stąd eksiplo
zja, 

U9. Znikła wyspa w słupie ognia, 
(Co zabłysnął jak pochodnia) 
I uniosła się w p0wietrze. 
Czekać · trza, cri mgła się •przetrze. 

~ 

~, 

G l. O S , • ~· • - · j 
Nr. 244 

Ze §por!!! 

Zagrajcie tak jak w Pradze 
Przed nowym egzam 1nem naszych piłkarzy w Sztokholmie i Helsinkach 

Jest zupełnie rzeczą zrozumiałą. że każdy 
mecz międzypaństwowy wywołuje tremę. Nie 
dawno tremę taką przeżywaliśmy przed me
~zem z CzC'chosłowacją, a dzisiaj przeżywamy 
ją po raz drugi przed wyprawą naszych pił
karzy na Północ, do Szwecji i Finlandii. Prze· 
żywamy ją może w większym jeszcze' stopniu, 
aniżeli przed Pragą a to z dwóch przyczyn: 
primo, aby jakaś wysoka porażka n~ popsuła 
dobrego samopoczucia, jakie pozostawił po so
bie mecz Czechosłowacja - Polska i secundo , 
aby znów wskutek nif'zdania egzaminu przez 
naszą -reprezentację ni!' stanęliśmy przed ko
niecznością rekonstrukcji skleconej już jede
nastki. 

nerwów, która rozpoczynała się z chwilą, gdy· gdyby nie„.porażka w Pradze. Brzmi to para· 
trzeba było pomyśleć o składzie. Nie mieliś- doksalnie, ale tak jest w rzeczywistości. Cza· 
my nawet szkieletu, na którym mogliśmy .:>· sami porażka przynieść może większe korzy• 
przeć naszą jedenastkę i każdemu spolkamu ści od tanich sukcesów. 

POBOŻNE NADZIEJE 
Tak się składało, że do tej pory 

mecz międzypaństwowy poprzedzała 

międzypaństwow~mu towarzyszyła właściwie 
nie myśl o sukcesie (te mogły być tylko przv· 
padkowe), ale skryte nadzieje, że „nóż a wl
delec" może wreszcie jakaś przypadkowa ko:i
c~cja ze skladcm okaże się .nie pozbawiona 
se1i'su i wiclo~ów na przyszłość. 

ROZWLĄZANIE DAŁA PRAGA 
Dalsze rozwiązywanie łamigłówek skła· 

wych stawało się tak niebezpieczne, że zagca
żało wręcz kryzysem, którego pierwszym ob
jawPm było już podanie się do dymisji kapi
tana sportowego Polskiego Związku Piłki Noż· 

każdy nej, ppłk. Reymana i nie wiad9mo jeszcze ja
wojna kie inne skutki mogłaby za sobą por i ągnąć, 

Jutr·o. zabrzmi gong! 
Pierwsze mecze o mistrzostwo okręgu 

Sezon pięściarski w Łodzi, którf w ubieq- wie, gdyż obie drużyny przygotowywały się 
łym tygodniu obchodził swe oficjalne otwar· do niego bardzo starannie, a składy ich mo
cie, nabiera rozpędu już u progu sezonu . .Tu- gą przynieś<' wiele niPspodziąnek. 
tro rozpoczynają się bowiem druży:nowe mi· ŁKS - TĘCZA 
strzostwa okręgu łódzkiego, którP wyelimiuu· Drugi mecz mistrzowski bP,dziemy ogląda-
ją mistrza ubiegającego się w dalszych l.lo· li w niedzielę w hali Wimy o godzinie 11-ej. 
jach o zaszczytny tytuł mistrza Polski. Walczyć tu będą ŁKS - Tęcza, a więc i 
· ZJEDNOCZONE - ZRYW to spotkanie dostarczy z pewnością już u 

Mistrzostwa rozpoczynają się meczem Zje- progu rozgrywek wiele emocji sportowych i 
dnoczone - Zryw. To ciekawe spotkanie za rzuci światło na całokształt mistrzostw. 
względu na nowe składy- obydwóch dru.i:yn, Przedsprzedaż biletów na mPcz ŁKS - Tę
odbędzie się jutro (w sobotę) w sali KS Tę- cza rozpoczyna się dzisiaj w firmi~ Nagler -
cza, przy ul. Piotrkowskiej 295 o godzinie 20. I ul. Piotrkowska 91. W dniu zawodów kasy w 

Mecz ten zapowiada się wyjątkowo cieka- hali czynne bęqą od godziny 9-ej rano. 

MASZYNA SIĘ DOTRZE 
Z Czechami przegraliśmy 3:6, ale drużyna 

nasza pokazała te walory, na które długo .mu· 
s ielibyśmy czekać. Przede wszystkim grała o• 
fiarnie i ambitnie i pt:>mimo 1pew<!lych jeszcze 
słabych stron, jako całość wypadała nadsno· 
dziewanie dobrze. Jednym słow~m była wy· 
jąt.kowo dobrana i zgrana, ,,natchniona" du· 
chem zespołowym i dążąc.a wspólnie do je:l· 
nego celu -: zwycięstwa. 

Nikt nie może mieć o to pretensji ani żalu 
że to się tym razem jeszcze nie udało - trutl· 
no, przeciwn ikiem naszych chłopców nie by! 
bylP klo, tylko Czesi, a to, że w jedenastce 
naszej były słabe strony, też oI1.as nie martwi, 
po dwóch, trzech meczach maszyna się dotrze, 
grunt ,jednak, żeśmy w końcu znaleźli wyj1ic1e 
z impasu i mamy wreszcie komu powierzy(' 
obronę naszych barw państwowych. 

WSZYSCY CI SAMI 
,.Komisja Trzech", pełniąca na razie funk• 

cje kapitana PZPN-u w składzie pp. Bergtal, 
Przeworski i Krug, 'kierując się tymi -przesb.n· 
k'lm!, pneciwko Szwecji i Finlandii wysta·ni· 
la sk!ad ten sam, który walczył w Pradle, 
wzma.cnając go jedynie Jaźnickim z Polo::iił 
warszawskiej. 

Do Sztokholmu i Helsinek jadą: Janik 
Siczepa!!iak, Flanek, Piec Il, Parpan, Gajdz1Ifr 
Hogenclorf, Gracz, Spodzieja, Cieślik, Barań• 
ski. Jako rezerwowi: Jurowicz, Wfodarczyk, 
Kaimierczak, Kulawik, Jasiński. 

Spiszcie się tak jak w Pradze - szczerze 
Wam tego życzymy. 

Witamy piłkarzy szwajcars.kich w Polsce 
przyjeżdżaią do Polski w naisUniejszym · składzie 

Dzisiaj rano przybywają własnym „ aut~ka· 
rem do Warszawy piłkarze szwajcarscy ASC 
„Base!", którzy w sobotę rozegrają mecz z 
Reprezentacją Robotniczą Stolicy,a w środę 
w Łodzi zmierzą się z Reprezentacją Robat·1i
czą Polski.' 

KLUB o BOGATEJ PRZESZŁOSCI I TRZECH „ASÓW" 
SPORTOWEJ W szeregach ich gra szereg pierwszorz"" 

ASC „Basel" posiada bardzo bogatą prze- dnycl~ piłkarzy, którzy wielokrotnie reprezen· 
szłość sportową. a w północnym okręgu pił- to_wah ba;wy swego kraju w spotkani3.ch 
karskim Szwajcarii rok rocznie zajmuje je- mrędzypanstwowych jak naprzykład brjimkarz 
dno z pierwszych miejsc. W roku 1945-46 Goets, prawy pomocnik Meyer, oraz srodko· 

ASC „Base!" jest jednym z najstarszych 
klubów robotniczych Szwajcarii i współzało· 
życielem Szwajcarskiego Związku Sportowa -
Gimnastycznego „Satus", odpowiednika nane
go Związku Robotniczych Stowarzyszeń Spor
towych. 

· wy napastnik Sutter. •• 
ASC ,,Basel" był robotniczym mistrzem Szwaj 
carii. Sympatyczni nasi goście, których w śro 
dę oglądać będziemy na stadionie ŁKS-u pre
zentuią dobry zachodnia • europejski poziom 
piłkar'ski. 

Szwajcarzy przyjadą do Polski w następt'" 
jącym składzie: 

KOGO OGLĄDAC BĘDZIEMY W SRODĘ? 
Goetz, Erdin, Sutter A., Meyer, Sutter M., 

Ehret, Kuending. Schaeuqli~g R., Weber, Lent· 
h_a,rd, Schae_ub\ing ' W. Wśród nich znajdują 
się następujący fachowcy: 5 robotników fa!>· 
rycznych, ~ murarz,_ 1 • fryzjer, t tramwajarz, 
1 pracownik wodoc1ągow i 2 urzędników. 

Wo!ewódzld Komitet Obchodu Swięta Od· j O godzinie 11.15 delilada Wo!skowa i or- Wizyta pil1<arzy szwajcarsikch w Polsce 
rodzon"go Lotnictwa Polskiego zawiadamia, j' qanizacli cywilnych ulicą Piotrkowską. nosi charakter rewizyty naszej Reprezentacji 
:l:e w niedzielę dnia 7-go września br. w ra- O godzinie 15-eJ pokazy lotnicze, woJsko· 

1 
Ro~?tniczej, któr_a odbyła tournee po Szwaj· 

mach ogólnopaństwowych miasto Łódź wraz· we i Aeroklubu z wystawy lotniczej, oraz cam w roku ubiegłym. 

!lłiJ. Przetarła się wreszcie gdziieś w 
nycb rejonach i zauważyliśmy, 
pierwszy · 

z całym województwem obchodzić będzie loty pasaierskie na lotnisku w Lublinku. TTZeci mecz Szwajcarzy rozegrają 14 bm., 

gór Sw!ęto Odrodzonego Lotnictwa. \ Niezaleźnle od lotów ogólno-pasaier!'lkich w Katowicach z Reprezentacją Robotni-:zą 
Sląska. dla społeczeństwa cywilnego łódzkiego czter 

f30. Kaitek zebrał się do kupy. 
Chciał na kupę z~ożyć trupy -
Gapy, Pika. maga, taty"• 
Wyspa dale.i gna w zaświaty.„. 

Ciekawy f ·Im · 

że 

Oglądany od niedawna na ekranie kina 
„Wisła", nagrodzonv· w Bązylei film szwedz. 
lti „Droga do nieba;. jest niewątpliwie filmeID: 
dóry w środowisku inteligencji. wśród świa
:a literackiego i artystycznego wywoła dUŻe 
iainteresowanie 

Jest to film nieprzeciętny. · Być może, że. 
:łla szerszej publiczności będzie on niezrozu
niały. Treścią jest przetransportowany na 
!kran fragment biblijny, ściśle łączący się 
: piękną skandynawską lege~ą. Alegoria ta 
JOkazana przez reżysera Alfa Sjoberga dla 
N"ielu jest obca i niezrozumiała. 

Sam temat osnuty na tle lefjend i postaci 
biblijnycb oraz sposób przekazania go na ek
rah - jest całkowitą nowością. 

Z tego niełatwego eksperymentu wywiązał 
dę niezwykle inteligentnie popularny dziś w 
Szwecji utalentowany i kulturalny reżyser Alf 
Sjoberg, realizator „Skandalu". · • 

Film „Droga· do nieba" ze względu ' na swo
je wybitne wal01y artystyczne powinien zain. 
teresować prawdziwych znawców sztuki kine
matograficznej. 

Fabryka Wyrobów Gumowych 
F. W. SCHWEIKERl\ 

pod Zarządem Państwowym 
Łódź, ul. Wólczańska 223 

za\rudni natychmiast: 
1 inżyniera chemika 
t · „ mechanika 

na kierownicze stanowiska z wlebletnią 
praktyką. 

Waru!!ki do omówienia. Zplo5!~:1ia z 
oferta:tii i życiorysem sru:adać io Wr
dzialu P~rsonalnego. 

Program obchodu: 
O godzinie 9·ej rano uroczyste 

siwo ha placu Katedralnym. 
nabO/teń· dziestu wyróżnionych robotników za swe.ją [)ział 

sumienną pracę w fabrykach oglądać będą 
miasto ł.ódź i okolice z lotu ptaka gratis:>wo. 

oficjalm; ŁOZB 

Komunikat Nr 7 
Wydziału SJJortowe10 

O godzinie 9.40 poświęceńte i wręczenie 
sztandaru piątemu pu!kowi Lotnictwa sztur· 1 
mowego, ufundowanego przez społeczeństwo 
łódzkie. 

JAK W ROMANSIE.„ 
Przy ulicy Kraszewsldego 14 w mieszka

ntu własnym powiesił się na klamce Stani
sław Jurga pOEOstawiając list, że umiera z 
żalu za swą ukochcrhq imieniem Helena. któ
ra zmarła kllka tygodni temu. 

PRZYCZYNA BARDZIEJ PROZAICŻNA 

Przewodniczący Obchodu Swiętu 

Prezydent m. Ł-odzt 

EUGENIUSZ STAWiflSKI 

Irenę Plis, urodzoną w 1917 r., która w drodze 
do aresztu usiłowała otr.uć :;dę luminalem 
Obecny przy tym milicjant Błaszczyk zdo!al 
jej wyrwać B labl1:ltek, które jeszcze pos~c
dała. Niedoszłą samobójczynię na czas wy
leczenia Pogotowie przewiozło do szpi'a::z 
Bon'fJatrów. 

· Weronika Michalczyk, będąc w sianie nie· 
trzeźwym powtes!ła się w mieszkaniu wla- p Wb~~ADEdK PRZY PRAI CY . k • 

• . 3 rzy roz 10rce omu p,zy u . F.ranc1sz ·an. 
snym przy ul. Lutom1ersk1ej l . Lekarz PogJ· k . . 75 h t 'k L I" b' k 1 t 51 dł 

\() WJa s.w er Zl zgon. z pierwszego pi~tra, doznając _potłuczenia że-
· • ! d ·1 I s IeJ , ro"<o n1 eon .-.u 1a , a , spa 

NiEDOSZł.A SAMOllOJCZYNJ ber. p,gotowie przewiozło Kubiaka do szpi-
Na ·acji Łódź-Fabryczna zatrzymano ta1a S\\ Józeia. 

AMERYKAŃSKI . FILM LOTNICZY 

z okresu walk na Pacyfiku 

udział biorą : 

JOHN GARFillLD 

-HARRY CAREY 
GIG YOUNG 
JOHN RIDGEL Y 

Wytwórnia: Warne1 Bros 
Własność: Motion Pict'ure: 
Eksport Assoctiation 
Eksploatacja: Film· Polski 

....................................... „ 
.lutro PREMIERA ·! 

UJ "inie •• BAL Tl" "u 
MŚCIWY 
JASTRZĄB 

Reżyser HOWARD HANKS 

• 

1. Sprostowa~ie. Odnośnie pkt. 1 kom. 
Wydz. Sport. Nr. 6 z dnia 29. 8. rb. prostuje· 
my pomyłkę, mianowic~wody IKAPE -
Tęcza odbędą się dnia 20 września rb. a nie 
jak mylnie podano 29 września rb. 

2. Delegatem na zawody o drużynowe ;ni· 
str.zostwo kl. A między KP Żjednoczone 
KS_ Zryw w dniu 6, 9. rb. o godz. 20-ej w 
sah K~ Tęcza będzie ob. Rumiński. 

Delegatem na zawody o drużynowe mi· 
strzostwo kl. A między KS Tęcza - ŁKS w 
dniu 7. 9. rb . godz. 11-ta w hali Wimy będzie 
ob. Krysiak. 

Delegatem na zawody o druży:nowe mi· 
strzoslwo kl. A między RKS Concordia -
RKS Ikape w dniu 7. 9: br. godz. llta w Pi.:i~r 
kowie będzie ob. Kuczkowski. 

. 3. Karze się zavtodnika Ryhctelskiego Hen· 
ryka "z ŁKS 6-tygodniową dyskwalifika.cją za 
niestartowanie w zawodach „Otwarcie sezonu 
bojserskisgo" w dniu 28. 8. rb. 

4. Podaje się do wiadomości, iż do Wy· 
clz ia!u Sportowego został dookoptąwąny L'b. 
Pietruszka Jan. 

Sekretarz: 
(-) A. Klimczak. 

p.o. Przewodniczący: 
(-) C. Kuczkowski 

Odsłonięcie tablicy 
poległych uacowników Zarządu m. Łodzi 

W nadchodzącą niedzielę tj. dnia 7 wrze. 
śnia rb. o godzinie 12eJ, odbędzie się w gma. 
chu Zatządu Miejskiego przy ul. Piotrkow. 
skiej 104 (front, T piętro) odsłonięcie Viblicy, 
ufundowanej przez Zarząd Miejski ku uczcze. 
niu pamięci poległy ch w czasie wojny 1939-
1945 i zamordowauych przez okupanta pracow 
ników Zarządu M1ej5kiego w Łodzi. 

W. związku z tym Zarzad Miejski zaprasza 
rodziny polegiych i zamordowanych pracow. 
ników o wziec1e udziału w tei uroczvstośd. 
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