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Olbrzymie manifestac·e wParyżu 
przeciw głodowej gospodarce) Ramadiera - Pre- I · 
~ydenl Aur-iol nie· przyjął dymisji szefa rzqdu 

PARYŻ PAP. Pociągi kolei pQdziemnej i autobusy 
Agencja •. France Pres- były nieczynne od godz. 14 do 1'5,30. 
se" stwierdza, że po U~zędy pocztowe zamknięto, o _godz. 15. 
gł0$bwaniu w zgroma Telegraf funkcjonowC1ł tylko dla dyplo
dzeniu narodowym "'. matów .i służby bezpiecze11stwa. Nie prze 
sprawie votum zaufa· rwały 1·ednak pracv. telefony, gazownie, 
nia dla rządu, które 
dało rządowi mni~iszą elektrownie, wodociągi i szpitale. Przez 
więikszość niż naogół 2 godziny . strajkowały taksówki. Człon
P·IV.<ewidywano w ko· kowie CGT przedefilowali ulicami Pary 
łach parlamentarnych, ża, by udać się na r..asowy wiec protes-

tacyjny aa Pole Marsowe. Konferencja 
robotników chrześcijańskich zwołała ze 
swej strony zgromadzenie protestacyjne 
w gmaieihu Mutualite. Dla zaJ>obieżenia 
incydentom zastosowano nadzwyczajne 
kroki policyjne. 0 szeregu zajść dono
szą z prowincji. Tak np. w Nantes wojs
ko wezwano do ochrony pref_ektury, ob
lężonej przez 15 tysięcy demonstrują
cych robotników. 

roi.eszły się pogłoski, że premier Rama· · 

~bffki~ył dymiSję na - ręice prezydenta Pos.1·ed·z-en1·e Rady P n· siwa 
Pogłosk} te p0wstały na tle rozmowy · · 
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l
tt ;; ~.;;;z Ja wy 
jedzie do USA po I 
broń I samoloty 
tlAGA (obsł. wł .) - Zas-tę.pca guber

natora- holenderskicła Indii Wschodnich jaka Premier odbył z prezydentebl Au· 
rioJem oraz w zwią·zku z niezwłocznym 
zwołaniem po tej rozmowie zady gabine
towe}. Jednakże do wiecwra brak było 
dokładniejszych Jniormacjl, któreby oo· 
głoskJ te pohvJerdzały. 

,WARSZAWA PAP. W dniu wczoraj- . Rada Państwa zatwierdziła szereg '(Indonezji) dr. Hubertus V an Mook, zwa· 
szym odbyło się pod przewodnictwem przedłożonych przez rząd dekretów oraz ny przez Indonezyjczyków „Jlzeźnikiem 
Prezydenta Rzeczypospolitej pierwsze po . . . . . z Jawy" - wyleciał samolotem do Sta· 
f ·. h . d . R d p , t W „ budzety wo1ewodzk1ego związku samo- nów Zjednoczonych celem odbycia nara-
enac pos1e zeme a y ans wa. po· d p . . Gd , k d 1 d . e k • kim. 

siedzeniu brali udział Marszałek Sejmu rzą owego w r, znanm 1 w ans u. Y z w a za,m1 am ry ans 1. • 
W godzinach popołudniowych premier 

odbył konferencje 1 ministrami socjatl· • b · · • d" ł h ł d t , i.;. w " " .tez! zam1 za p-re51 o nowe sa· 
stycznymi, 

Władysław Ko.walskh oraz wicemarszał- Na tymże posiedzeniu Rada ~stwa I VI 3J1 1\\o.oi k - ·ergłówny spćraiwca woJnY 

koivte o . Władysław Barcikowski, Sla- po Ję a szereg uc wa o ycząc)cu moJoty j roń przeciw indonezyjskim 
• • - • niśław Szwalbe i Roman Zambrowski. spraw finansowych rad owych. wo.iskom republlkań ·kim. 

LONDYN (obsł. wł.) _Agencja , Reu- :1ialł'IVrn111rrtl'1l't'r . Tl!:l 11"1'.• ·• ~ r.m:t'" ·1:r1-1rrrn:L11111 runrn1 ·1H1.r1111nL1111u a.1.1111u1u11r11u111 1111111m 11.11 

~e~n:~le~arif:::a:rer wzfui::~" p:::: Po· I sk·la . a· pro b Iem N 1· e m 1· e c 
::t>;~~!~~t~i~::.~ną~n n:J!fm: · · · 

•wym stanowis~ •. •• · . Oświadczenie Ambasadora RP dr. Oskara Lange na pytania dziennikarzy francuskich 
P:RY.ż PAP. ~· tątek pto 1P0hł~drud·u,, Stały dele.gat PóJski w Radzie Bezpie.-l 1pondenotowi „France Presse" oświadczył, I Lange-uważamy za niewskazane wszer 

w k atrykzut z~kmar r
1 

r~1!15P0r b t ~kn. e czeństwa dr. Oskar Lange, który. w dro- że Polska popierać będzie każdą akcię kie piróby pominięcia ONZ, prowadząc~ 
ws u e s raJ u po m1 10na ro o m ow, <l S . p • . d . t do jednostronnych ro.z • • 
protestujących przeciwko obniżce racji ze do Lake uccess zatrzymał się w a zm1erzaiącą o wzmocnienia autory etu . w1ązan. 
:h\eba do na 'niższeO'O ziom · ki k. I ryżu - w wywiadzie udzieilonym kores- ONZ. Z tego względtt - powiedział dr. W spra~ie proble1!1~ niemieckie.go de· 
lykołwiek i~t~iał w.;'Fia~cji. u, Ja te anr." , ''·' irn1 „111!'11. '!IU" .1l111 ,. , ·' 7,J:Pl';:m ·111111i'!illllm:m11rul!ll! ~. """"' "''· :nr::;w, <i!". ''im11i'.l'lr1:imOO'w ·„:'""''.,....." • . .a !:~~~ ~~~k~nit~~~~=l~d!i:o:aw'i:~f~: 

Słowa i czy.ny Tiilmana of,. c 1· a I n e wy n ., k ,. wyb or o· w il><>rozumienia mocairstw. 
Zapytany o st&sunek Polski wobec kor. 

NOWY JORK PAP. - Z Rio de Jane- ieren.cji gospodarczej pafrs1tir europcj-
iro d-0nosza~ że prezydent USA Przema- dO parlamentu wagiefSkiegQ skicłt, dr. Lrunge s-twierd'Ził, ż.e powodelt" 
wia·ł w piątek w parlamencie bra:zylij- „ d p · 
skim, poruszając ogólnie problem· pokoju; BU~APF:~ZT : PAP:.Min1ste,r_stwo spraw w~w . Poszczególne stronnictwa opozycyjne u.zys 0 mowy olSki przyjęcia udziału W pra· 
Wy· ra·ził on nadz1· ... łl>,, z·e ~-11.1em ten zo· kal . t b cach konferencji - była obawa przed ... „.. v•UIU nętrznych oq!asza dane urzędowe o ltczbie · Y następuiq;ce 1 cz Y głosów: demokraci t I 
1tanle rwwiązany ,,.przy -wzaiemnej dob- ewen ua nym odrodzeniem imperializmu 

głosów, · uzyskanych przez . różne .stJonnictwa ludowi Barankovicsa - 821.423, niezależna • • k'e 
•ej woli i tolerancji„. mem1ec 1 go. 

. · . · partia węgierska Pfeiffera - 670.253, nieza· 
Następnie prezydent zadeklarował cał- podcza~ -wyborów dma :n · s!&rpnta. · Wśród W zakończeniu swojego wywiadu dr. 

kowi'te PO'Parcie dla ONZ · i ozna}mił, że stronnictw . bloku • r~qdowego P?d.ział gł{)sów leiż:na partta demokratyczna Balogha - Lange zaznaczył, że przede wszystkirr 
trudności, z . jakimi SPQtkała sio w po- - 263,226, radykali t socjaliści • C:lyssydencl - chodzi· o to, by N1·emcy n1·e stały s·1=. ba· 

"' Jest następufqcy: kom11nłłcl - 1.113.009, drO -:: 
ezątk<>wej fazie ta instytucja międz~111aro- · - , 85.458, Liga Kobiet ChrześciJaliskich - 69.523, za. gospodarczą i wojsk<>wą nowel azre-
dowa, Stanów Zjednoczonych nie zn.ie- bnl rolnlą - 7~9.653! soc)aliic::l . ""'."" 7'.14,841, demokrac! węgierscy - 50.294. Ogółem od· ·• B • ~ 
zhęciły. narodowa pattla cblop1lca - 415.429. . : dano ważnych głosów 5.002.909. SJI. yłoby to powtórzeniem błf,dów Mo 
111111111111111m1111111111nn1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i111111111111m111111111111111111111111i11111111111111111111111111n1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!1111 nachium - za znaczył dr - Lange, - któ· 

Rząd · Tsaldarisci· ~a~hwiany 
rych konsekwencje byłyby niemniej ia· 
łalne. 

Sophulis odmówił współpracy· z rządem faszystów . 
LONDYN PAP. - Premier Tsaldaris kiego. W dniu · wczórajszym Sophulis I stoi na -czele rządu· - . niema tam dla. 

"lożył na czwar tkowym posiedzeniu par jednak odmówił swej · zgo4Y na . we'jście mnie miejsca. - oświa1dczył dziennika-
lamen~u krófką deklara:cj ę· rządową, -nad d_o rządu Tsaldarisa. Póki ten c.złowiek rzom Sop.JtiuUs. 1 

k'tórą jedtnak nie odlbyła się zapówiadana I 

;~~t~tt~ . ~kz~i~~·~uo-~or~ze~~ew~:i~t~aki; Robotn1·cy·. ·w . ob,ron·1e p· oko1·u ·, 
S·Pecjalny wysłaunik USA w Grecji Loy . . . ·. . . . . . : . . I ~.··· · 
Henderson prowadzi z Tsaldarisem · i .$0- ·~ 
pJrn!isem w sprawie powołania do ży- przeciw zakłlH międzyaarddOWI) ·reakcji· ia prawa świałi p.acy. . ... , .. 
; ia rządu, opartego o Partie populistów .WARSZAWA. :-;-. . Wydana . w. tych mobidizacJa zw~ązikowców1 całego świata liberałów. Stany Z.jednoczone , pragną, d · · t. d o d "' , 1 ,A. d ak't · · -1.. h. 
tżeby reorga.nizada jak twierdzą. w ko· m.~cu o ęz~~ ... ,a Y ~ener~ ne.j ~wiato- o YWneJ uiurOnY swyc p:raw w.s.zę-
ach dobrze poinformowanych _ nasra~ we1 ~-ederacJ1 Zw. Zawodo:wych jedno- &Je tam. gdzie prow.adZÓny ,Je.st na · nie 
'ił a, jeszcze zanim sprawa grecika itiaJ·· C~!COJ · ma.s.f . pracujące , całego świata, ałąk oraz do walki Z wszelkiego rooza.iu 

IP·-OIJd Pr al'~ .;.i; • • prz~awami faszyzmu i reakc-ji, gdzie-

Walki w Indonezji 

" zie się ponownie na .forum ·0N~ bY1 za:1 ·. r amuJe . ogram w Ali • .Z·Zi1J1.usa:m1 k~Wiek .. w. śwl~le by nie występ<>Wałv'. 
~zęć .• niemiłe wratl:inl'?. jaki~ ,@8 cą!y'in ~it.dzYJ?ąr:> :kw~ .reak~! na P.r~wa (zwi':" · Je:In~~z~nłe rfro~am l:t~:;więda wzmD Port w P alemba ng _ w ogniu bomb 
~~~e.JV~~~t.!~Sform~atila mo.nco- zko~'e 1 na l>OkóJ ~w~ata.. . .... ' t ie:;~ w~ s' :k~ ł' Ś'•'· ; ·:a i: : .:c:r w ki er.~11- ho1e r_::'.·2.rski::h - na diień przed wysa-
~"nn~o reaffoY!rie.l.?O g_atm:':~J ~l"i!.C• Q,Ó\Vlla ' wytyczna ,(Có; ~ Dro.gramu. 10 I k!.i l!~::t0C'..'" IC;t;? 1.:: :1-k(>iU. .• dZCIUeJn desantu . 
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roZt· Ku p ·o N Nr 10 mery ce r.yzys 
·Igraszki pohtyk~ Marshalla - p wodowały znacz ny spadek e s_ rtu USA 

WIELKIEGO KONKURSU 
SZKOLNEGO 

pt.: 
LONDYN PAP. „Daily Worker" f przybliża się szyb~ymi krOkaml, aniżeli wznii:l,canie ;vielkich nadziei. aby ie za 

oświacdicza, ż.e narody Europy d • ..ść mają ~·mina się było tego . spodziewać, i, być chwilę gaslić, mi1si się wreszcie skoń· 
kłoP·{Jltów bez tego, by poJ,itykv amery- mo.że, mimo ws.zystko, pewna pom.oc zo· czyć". 

„GŁOS" DZIECIOM SWOICH 
. CZYTELNl'KOW 

kańSlka c.zyniła sobie z nich igraszkę". s~:ainie udzielooia E~rop.ie !Prted w::osną. Jest faktem, że· kry.z.yg w Stanach Zie· 
Dzi·eamłk pod'kre"-la że 16 paiis! euro· N~s·tęipnym krukiem . Przy,p11szcza dnocmnych ,ie.s.t nieunikniony, ;jeśll Stany 

Imię i nazw isko • • • • • • • • • : • 

_. • • V ' • w .,Da1'lY Worfoer" - będzie i)rawdopodob Zj-edn1oczQne nie po:czy11dą 'kroków w ce.-
P~.!slk<Jcb, k~óre zebrały S·tę ~a konier~- nie po;wró-t Trumana i ]}0:00\v:ne odrodze- lu podniesienia sity· nabywrcztj Europy. 
c]ll w Parryzu dla QIPrncowama planu re· niie calej ak·cii. ' · Pirzy1chodząc z pomocą Etł.r@i.e, Stany 

• • • • • • i 

Adres . . . • . • • • • · • „ • • • • ·: ·• ~ ·; 
ałiza,cjj ofepty Marshalla,· dowiedziały się „Ta zabawa w kotika i my-szik,ę, to ZjednocZOlłle ;pomaga~ą, sobie". Miejsce pracy • • • • • • • • • • • • • • 
wkrótce, że z~y!eczny je15t. p-oś~iech przy ~~~C?.:-~:m::::;;;;;:;;:g~~~~~~~ I Szkoła i klasa uczącego się 
opracowywamu plainu, poruewaz kongres ~ · . •~ dziecka ......... : ..... . 
:;~~rykański nie zbierze się p.r.zed wio- z okazJ·i Świata. Lotniczego ~ ...... 

Wtedy zakłopotane państwa europej- ~ Uł:fim.atum. 
skie P•rzesfały liczyć na Jl{lfID-OIC ame1rykań ~ odbędq się popularne /PORA K ~ partyzantów Piemontu 
ską· i przystąpiły do zredukoiwania im- · RZYM PAP. Partyzanci z Piemoniu sktero-
;portu, celem zaos1z1częd:zenia -swych szc.7/IJ 'KINO „POLONIA" PIOTRKOWSKA ,67 wali do rzqdu ulttmątum, domagając się wy 
płych zapa.sów w d-nlaN11ch. . s· 1 b" K'""W'.iller«>•"iie" d. 14 t \\ konctrlia w ciągu 2 tygodni wyrokl\ śmierci 

W rezultaci Stan Z'ednoczon st 'llr n U W u Ili · o:'9fl\g go z. • a sądu l?rzysięgłych w Tur_ynie pxz~ciwko 6 
. e . y l, ·- . e an · ~- cena wszystkich miejsc - 35 zł. ' i~ zbrodnuuzom faszystowskun z Casale. Jak 

ły wobec melbezp1eczens1twa.~ 1Jttacznego -~ s b t wi<:rdomo w Casale proklamowano ·Jut stra1·11 
spadku S\Vego łtaudłu zagramc7lnego. f~ o . o a KINO „WŁOKNIARZ" ZAWADZKA '6 generalny ·na znak protestu prz~clwko p11:e· 
Zastępca sekretarza stanu R-0~ert Lo· Ln'NISKO" wlekanib wymiaru sprawiedliwości, a w kil 

vett wyst.ł\iPił z wyjaśnieniem, że kryz:i,rs „ZWARIOWANE U-I . godz. 14;ta ku miastach Piemontu praca zostaJa :mwie· 
ll111111111111111n11111111111111111m11111111111111i111111111111111111111111111n1111111 1;. Cena wszystkich miejsc _ • 35 ~I. szona na znak solidarności ze strajkują-cym! 

Przemów:·en;e obro.ńców t'. - 10
" 

.r<:INo ,;GiiYNIA" · . J DAsiYNsKIEGo 2 Na 1UarqineJrie 
na procesie ltrakowskim ·,·,Szal.ODY lo-tn„.a•,·•• ;odź. :n-ta ' 

KRAKÓW :PAP. w osiemnastym dntu pro· ~ Spra·w1edliwos·c·U 
cesu Niepokólczyck!ego, MYerzwy i innych, C~~a W!,IZ~stkifh l:lll~j~c -~ 35 .. zł„ - .· ~\V. f 9 . :J 
przemawiali obron.· cy oskarżonych. Pierwszy ! {(! H' Pisaliśmy niedawno na tym miejscu o krwa-
zabrał głos obrońco osk. Niepokólczyck!ego ~ KINO „BAŁTYK" NARUTOWICZA 20 ''/ wej rozprawie nad Murzynami w więzieniu m. 
crdw. Maślanko. Na wstępie swego przemó- ~ wrze· s' ni· a 

1947 
,,MŚC~WY Ja_ Stfząh" . godz. 13,30 . :::· Brunkswik„(stan Georgiu1 .-k U~A), .gdzdie,. na wienia obrońco stwierdza, że konspiracja i 

1
1 \\ roz az piJanego nacze ru ę. więzienia, ozor· 

emigmci~ są tymi motorami, które doprowa· ~. 1 (PREMIERA) - ce11;y bilet-ów ·11ormalne ··1.. ~ia:;~~e~~~ź~!. ciężko poranili kilkunastu 

~i!~ na ławę oskarżonych działaczy poch:ie- ~g • :A~~:~Tp~~=-:~~~:· · ~~:YBIL~~; ~~.11~ m. ~rJs~ikdJłi~~~e!J~nSr~~~~~~0chn~z!Yi:~: 
il więzi~nia, jak i podw):adnych mu strażników 

Obrońca przytacza szereg faktów, wska· ULGOWE i ·ZWIĄZKOWE, - NIE~ AZN~ Jako uzasadnienie . wyroku ·przytoczono, że 

:~i~c~:h 0:~a~:~::;:n~::~~:i~1;:i!ie~w~:: ~ 1 
. llllllllllllllllllUlllllllll!lllllllllflfllllfllllllllllllllH.lllllllllillllllllllUHllJlllll!llllHl!flllllllllllllil ~\ ~~!~;~~··.0n~~;:g:;:e~~de~e;a:i~pi:i~t;;.nf: j·~~j 

go doradcy, przedstawfajqc sylwetkę przy· ' KINO „POLONIA" , . PIO;fRKOW,$KA 67 YI koniecznym wznowić praktykę zakuwania 
wódcy WIN jako ślepo słuchającego rozkazu, • Ibi·.·(' więźniów w kajdany, co zniesiono w r, 1943 

zopa.trznnego w ośrodek -dyspozycyjny w LOn H . _ ~'i' · godz. t 4-ta 1, Sędziowie z Brunswik nie dali wiary zezna· ~ Sluby Kawalers~,;8u - ,\ na polecenie gubernatora stanu Georgia. 

' I clynle. ND d- • I ' Cena wszystkich miejsc - 35 d. ~ nio~ -~zere.gu :więźni6w, którzy osk.:irżali E " 
, ,. , . . ., , / , , , ~ cze n1 a więzienia. i tlpzoq::6w o samowolę i :-. . 80· za„i.tycL w lnd~aclt .. .·.1 

'·. • . le Z1'8. 3"' " '"'taNd',;wioK.NtXRZ" " ilw.ADzK:A 6 !lezpóBstci:wn'y riiorlf Sąd ' h'iEl zgodził się ró· - Jl --H • · · · • wnfo3 na złożenie· zeinań przez świadka -
• ':/„ - - " -,::.,·ZW:. ARllJWANf 'LOTNISKO"· '"· go~;. 14411 prezesa „Liyi ObrQny Ptaw Ludności Ko!'Sro· NEvv DELii!. - Jak donosi agenda ~ wej", który publicznie nazwał mord w ' 'Wię· 

France Presse w czwartek wieczorem i Cena wszyst~ich miejsc - 35 zł. zieniu „jawnie premedytowanym zabójstwem", 
w piątek ran.o cfoSZ!ł·o tam do ro.zruchów Zaprzeczając twier\].zeniom oskarżonych o rze· 
llo·rlczas których zgiu.ęło 80 osób. Policja KINO "GDYNIA" • DASZYNSKIEGO 2 kornej próbie ucieczki, świadek ten stwierdził 

S I L t "k" ~ wobec przedstawicieli prasy, że straż więzlen· użyta broni i doikonata lic.znvch areszto- „ Z2 ony O .n . godz. 14-ta na ro,;myślnie rzuciła zwłoki pomordowanych 
wań. Cenii wszystkich miejsc _ 35 złi_ pod mur więzienia, aby w ten sposób upozo

Nowi kandydaci 
na stan~tvisko gubernatora Triestu 
NOWY JORK (olbsł. wł.) - Wielka 

Brytall1.ia zgłosiła dwóch n()wych kandy
datów na "stanow;isko . gubernatora .Trie
stu - jaik twierdzą - dyp1omatę norwe
skie•go i szwajcarskieigo. W tei1 sposób 
licz!ba zigfoszony0cih kandydlatów \v'uosła 
do 11-tu. · 

rować „próbę uciet:zki". 
'K'i?~O „BAŁTYK" NAR'VTOWICZA 20 ~ · Cała ta ponura his.toria w bardzo dziwnyn' 

świetle stawia zarówno stosunki, panujące wr 
SEANS SPECJALNY o godz. 11.ej „wzorowych" podobno więzie.p.iach ameryka!\ 

~ 
I 1947 ,,Ms' C<„WY Ja.strząb'' ~ skich, jak i sposoby interpretowania elem<?'-wrzesnl·a · - tarnych zasad prawnych przez niektórych s-

cena wszystkich miejsc 70 zł: dziów USA. Takie procesy jak w Brunswi 
. .) zdarzały się wp'rawdzie nie raz,-ale zwykle ,. 

~ 
N!A DODATKOWE PORANKI, BILETY BEZ. ~·\· krajach, które „demokratyzacją" się nie szcz
PŁATNE i „PASSE „ PARTOUT ORAZ BILETY ciły i rzeczywiście nie miały z nią nic wspó '. 
UI.GOWE i ZWIĄZKOWE - N IE W AZ Ń E i n ego. W danym razie - jedyna nadzieja, ;;

) federalny Sąd Najwyższy, w imię sprawied; 
wości i moralności J)Ublicznej, osobliwy wy;:r: 

~~~~~~'~G-::::::='.::;m~~~~ brunswickich sędziów - uchyli. B .. r 

mały Gr·ek i wie,liki Grek z brodl!l, · I - Nie mog-e,. Czy.ż nie widzisz, co s' -
51. - lngHzi! - wYkrzyknął mały Greik:, bu d'.zi-eje? Nikt mnie stąd nie wy1pu.ś: · 

g;d'y go uii_rzał._ ~y;gląd mia'ł nie,zwykle - Nie sprzeczacj się. Jeżeli nie wyb:-
czu~1urny i _wsc~e~ły. , nienw stąd przed świ·tem, nie wyj€dzi ·· 

- Gzek~~Y tu n~ ~ana or.zez ten czas 01y ju;ż nigdy. Prowadź mnie prędzej do 
,-~·rn~~y1sc1e . ozna.1mą - dlrw,g1 .<fre·k. . Ta!J)a. . , . 

. . Cicho! Pro_szę„ me mow1c. 'PO me- Poszła· na:przod. Qu-eH skierował sie za 
m1~~lm! - P.o·w1ediJ~ł Que·ll. - :Pocze- nią. Przelbrnęli przez. bezład, który pa· 
ka1Jc1e tu. ZaralZ wrocę. nawał na korytarzu i sali. W p·o1koju 
Wsze.u~ do szipitala. Panował tu nieo- gdzie l!eżał Tap, było ciemno. Helena z 

pisan'.V' d1jlO'S. Ranni i umforający' leżeli tm,diem znalazła jeigo. łóiJko. 
W1Pro1st !la podfo~ze._ Zd:awał10 _i:ir~„ ż~ nad _ To ja - powiedział QueH. - Uwn 
~~ystkim unzys1 się. diud1 smrnrc1. Tę1 ia;i,, je,dz1e.U1y d1zrsiejsze1 nocy. Jak s1 

Ziemia t.u była tak tward'a Jak kamień. - Na·reiszcie! - gwizdną z u1l;gą . Zga- snuerć ~yczuiwał ~1e tyliko w jękach czujesz? 
Wy.buch bomby by~by szcze1gólnie nie~ sił latamiei i poszedł- ck:> sztalbu, ,a1by od- rannY•Ch i .dogoryWa~ąicych; lecz l:ry~·a <;> - - W jalki SJJ·osólb chc·eisz wyjechać? 
be21_piecz11y. „Łapika" wyginała się z tm sz1ukać Mellasa. Mell:as rozmawiał z kiltllś n.a wszęd•z1,e, nawet w z.a.:r>-ac'.Jm, ktorym Zd lb ł t t . ,. . 
dem. W fra1kde pracy uderzył się mocn·o telefonicznie. · eJue~a :P·orommie·wawczo były p·rz·esfa!knięte te brnd'ne„ biedne, 

8 
- t 0

0 ~· ~m a•u• 0 
- z nu n.item wy 

w t'ę;kę. Uls:azała się kre•w. Ale nie ·zwrn- mrwgnął okiem. · zma-sakmwane ciała. Pa'trzał na lekarzy zeIJ ał nell. . . . 
c'ał na to uwagi i pracował dale•i. Całe - Dobrze -.,.. powi-e·dział. - W .porząd i: riieli<:gniarki, k•t-Orz:y, bie·l!a'li jak <!l>pe,ta- . ~ ~ycz.o ·-:- uici·es:yr .,si~ Tav. -:-- .w~~ ) 
niebo byt.o w plom'ieniaclh. Bomlbardowa ku. Ide· cjlo. szpitafa po ttelie,nę. · · 111 wiśtód . tych, . co J'e;>zt::ze tak ni·eclaw- kie.dy· MuiSzę wytrzas.Ja.c skądis JakJ. 

· ł · kl dł Z · ł b 1· t · I r1l4 • P dł · 1~ ulbi anie. 111e trwa o mez\vY. '-e uigo. onentowa - Có takie1go~ na - :yi r ez u,„f'.m1. rzesze. pr.zez; \\.'o- Ni t k ł , t . ,1 1 ·t 
się, że bomby s;padadą teraz ·oihok SZip-ita- - To mofa narz.ecznna. Zalbieram jla\ !"Y'tarz i otworzył d'rzwi do !J}o•kofo, gdzie ;ł go eQ~~llg 0's11{t Y ?ds._e . . - zmidy·~o, 
la. Pomyślał .o· I-foleni•e. Prawdopod,oibnie · ze ,s.elbą. . . · 1 ·vraoowała ttefona. Wsiećrł w tyn1 mo- ht~ ~~d'tin '1 

· M<s Y:J~· zamJ 'Sl~a ć w\· 
nie don'J.Y·śla się, gdzie się znaj1dluu,e. Błys- - T•a dlZiiewczyna z ].c)'kaimi? A co bę-. menele, He<ly r.iiu 1cała ciio kosza ' i.mięte, wa ·Trzi~lb/b• .. d' ~ zęidilećz~~e .O lat .0:1·~· 
nęta myśl o Tapie. Lecz ni,e· miał teraz dlzie z drngim ' Inglizi? · I bmdlnie, 11\ł:Siąiknięte krwią _ bandaże. . · , .. , ęi zie u _a·. ię na 0 .nis.\O 
czas1u na rozmyślania. Mu.siał pracować, - Zabiernm go również. Mam wraże- i - Gd1zie byłeś~ Jo.Im? ::.._,, spojrzała na - . Al,ez d:o tego- me Pofrzelba d:w61C'h 

I 

alby jak najprę·d•ze,; ·óc skorzystać z au- nie, ~e będę ' mólgł zaJbrać stąid au-to, o6ki j·e1g.d wy1ktzywioną twarz. - Znów ran- godzipn. . . . . ć . 
ta. Za wszellką cen 'to była kwe~tia ży- ciemn·o. · ny? . - !z.ec1ez m111szę c1,e c1ą1g·na na pie- _ 
cia i śmierci. Sika·le~_ona reka przesz,ka- - Może siie, uda. A czy paliwo· pan ma? - Nie! Na miłość bo·siką, dcho! Wy- cho tę, 1.dw,to! . . . . . . · 
<lizała mu w Pracy. Klął z cał-ej duszy. - Do wszys~kiClh dlialbłów! Zapomnia- dositałem auto. Naprawiałem je. ' Wyje,ż~ -:-- J?hn .. ~1e gniewa~ się. Czy lielena 
Był ta1k ·pochłonięty pracą„ re prze.stał łem o tyim!. PrzYJ<dę tu zaraz . .- . . dżamy stla!d. '• . • POJe~'Zte tez. . • ' 
urważa:ć na bomlbardowanie. Pal go, sze1ść! QUie11l szedł :Pr~idlw przez url'lce dopala- - By.łam tak nies'Poko<}n.a o c1eb:(e! Naturalpie, durniu. 
Przeklęta „łapka" była :i.ak zaczarowana. jące,go się mia'sta. Śpieszy~ ibai'łdlz.o. Przed - Sfod1aj ·...:.... · pó\vied:za.ał P'rędko - :--' Pyisznie! - . po-"'.ie·d:ział. Tap, zacie-
Poci'ł się., jak Murzyn na p-lantacc.jach. sz1pitalem panował rnc.h i bezła1d jalk za- rn•uis·zę z:olba-czyć 'Tapa .. Czy mo1gę1 Ji>·rze.j;ść r~·i::i,c rę~e. -, Pysz.m~! P1erwsz.?rzęd· 
I .wreszcie d(')piął swego. Wszyłiltlko było w1sz·e. Q111e'1J io1b&czył kilka wielkich a,u- ct:o niego? . · nie.! B«::dę go<tow. Będztemy gptow1, pra-
naiprawio1ne. SPoir·zał Ż u1J ;gą na nie·bo. toihU1sów, zał?;dowanych rannymi. Ranni . Po eo? , ., . . . , .. w ·da, łie.Ie·no, ? · _ · · · 
Było cicho. 80111\bÓwce już odleciały. O- krzY'czcl:i, gdy id~ wnoswno do sz.pifola., - Mu's:imy wy§e~hać >tą~· ?rzed sw1- -_Q.uell zawrócił na ?ię-ciiie i nk ni-e mó-
tarł c:zioło i s·prólb~wał wł:a :czyć motor. W t!111m+e ota·czaiący.ch auitolbusy zoba- Iem. Zaib1·eram c1e.b1e rowmez - ~ze<kł w1a:c w:vszed'ł z poko~·u. 
D:ziiała·ł S·Prawnie, czyoł na1gle starych znadomydh. Byli to- pow~żnie. ({). e. 0 • 
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n · 6 · b · • - 12.05 Wi;dom. pcłudn. 12.10 „Melodie lu-
. ma wrzesnia r. przypada trzecia rocz· 1 tym stanie rzeczy było w Polsce na wsi około tecznego uzdrowienia ustroju rolnego w Pol-

Inca Dekr~tu P.K.W.N. o Reformie Rolnej. Da- 2,5 milionów ludzi „zbędnych", nie mówiąc już sce, że nie jest ona zakończona, lecz racz-ej dowc" 12.25 Aud. dla wsi 12•35 koncert Ork. 
ta wydania tego dekretu jest w całym tego o wielu milionach tych, którzy - choć całko· stanowi zapoczątkowanie wielkiego dzieła Dętej z,...,, Zaw. Prac Kolej. Okr. Kraków, 
-słowa. zna~zen.iu datą historyczną. Nad.:ieleme wicie „zbędnymi" nie byli :..__ w;edii ciężki przebudowy wsi polskiej. Ale przejście ziemi 13,00 .,Z mikrofonem pn kraju". 13.10 Muzyka 
chłopQw ,z1em1ą obszarniczą wyrównało wie· żywot w nędzy i zaniedbaniu. _ w ręce chłopskie jest podstawowym i nie· obiadowa 14.00 (L) .Kronika i knmunika:y 
ko.we krzy'."dy wlościaństwa polskiego i po· Dzięki Reformie Rolnej z r. 1J44, wielka odzownym warunkiem przystąpienia do tej 14.05 (Ł) „Pracownicy przemysłu papierniczego 
łozyło g_r~mtowe podwaliny pod nowy i zdro· własność ziemska przestała istnieć, powstał przebudowy, która obliczona jest na dlllgie Ja- odbudowują Warsiaw~·. 14.12 (Ł) Chwild. mu
wy ustroi. agrarny w ~olsce. Poz" t~, co. je~t na~omiast przeciętny typ gospol:irstw chłop: ta, a zasadą wytyczną której jest budowa ':"si zyki z płyt. 14 15 (Ł) ostatni odcinek opo. 
sprawą me i:nme1 domosłego znaczenia, hkw1· sk1ch od 5-10 ha na obszarze 1uwneJ· P0lsk1 bogate/· i kulturalne1· oraz dobrobyt rolnika. . d dl d · . ·ą· k. „ Ko aka pt Na 
dacl·a w·elk' · ł · · · k . · d · 1 · d 15 h . . . . . . . - . . wia a z1ec1 z si z 1 J- rcz . „ 

.1 l~J w asnosc1 z1ems 1e1 po cię a I o a na Z1em1ac.h Odzyskanycn, w zalez· Przed k1erowmkam1 nawy panstwowei 1 spo- k . h" p . 15 00 Muzyka tane-
w sposob m?<'dwracalny. jedną. z ~łównych ności od wielkości rodziny i gatur.ku (Jieby. łecznością chłopską stoją bowiem nadal tak i wa aciacł t 15r2z0e r; a : b d ·„ bawi-
f?Ods.taw. prze~ytego ust.ro]~, odb1eraJC!C paso· Do 1 styczniał1947 r. olrzymalo w i'olsce zie· ważne zadania, jak prace melioracyjne i ko- f.~.na_z P Y 'dl · d-:· . c1o5 ~~ę u{ zkm~ St a. 
Z_YtmczeJ klasie obszarmcze1 fI-OSpodarczy i po- mię 841.599 rodzin chłopskich, czyii około 3 mi· masacyjne, unowocześnienie metod uprawy·! '..·. _, . aud. 
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litycz.ny wpływ na losy P?nstwa. T~k. w1~c lio.n~\v 500 tysięcy osób skorzysta/·) z dobro- roli, podniesienie wydajności ziemi. zra~jona: ~·. 1 1:"'~~.egf6 lO ·
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v.:rzesniowa reforma rolna .iest w swe1 istocie dz1e1stw reformy. 1 lizowanie hodowli zwierząt gospoclarsk1ch 1 piesm · - rzyn a ~c .mczna. . · „ og. 
me tylko aktem sprawiedliwości dziejowej w Rozparcelowano pomiędzy ludność w<ejską wzrost stanu pogłowia, oparcie zbytu produk· gospod. 17·00. 'Przy soboc:e po roboci~ · . 18·30 

stosun~:i do. najliczniejszej warstwy narodu, ogółem ponad 5 milionów ha, przy ::zym śred· tów rolnych ną zasadach zdrowej spóldz'.el- (Ł) ~o~cert zyczen (cz. I) .19:0?„ „Tu mowi wy. 
le~z row?1ez czynem. dalekowzrocznego prze· ni nadział na rodzinę - według grup społecz- czości - i wiele innych niełatwych zabiegów, brzeze · 19.15 „Nowe ksiązki - fe!. 19.3() 
~1dvwan:~· utrwala1ąi::ym na zawsze moc nych - przedstawia się następująco: służba dźwigających wieś naszą ·z .odwiecznej n~dzy Mozart -: ~wartet smyczkowy Nr 6 _c.dur. 
\ zwartosc gmachu Pols:ki Demokratycznej. folwarczna - 5.4 ha, bezrolni _ 3.6 ha, wła· i upo:ilcdzenla. ~O.?O ."~ zycia k.ulluraln~90 20.05 „K.?bieta w 

Reforma Rolna w Polsce ma historię dłu- ściciele gospodarstw karłowatych -- 1,6 ha, Reforma rolna z dnia 6. 9. 1944 r. stano~vi sw1ec1e · 20JO „Przeszłosc War~'La:vy - pog 
gą, bo od dwustu lat mniej więcej nie było małorolni - t,8 ha, średniorolni - 1,9 ha. W przełom w historii narodu polskiego, a za- ~0.25 a~d. „z cyklu „~ade:ewsk1 Jako artysta 
u nas ani jednego polityka i statysty większej rękach państwa. pozostaje Jeszcze znaczny za· mierzoną konsekwencją tego przełomu będzie I człowiek · 21.00 Dz1enmk. 21.30 Muzyk~. 
7I1iary, któryby projektów reformy chłopskiej pas ziemi, mianowicie: na dawnych terenach włączenie uspołecznionej i produktywnej pra· Mu~yka. 21.45 _Słuchow. P~· „Ballada o ~anos1. 
nie wysuwał, i nie było takiego prądu wolno· - około 450 tysięcy ha, na Ziemiach Odzys- cy rolnika do ogólnego systemu rozkwitającej ku.1 Szalamonowme Jadwidze". 22.10 W1adom. 
ściowego, takiego ruchu wyzwoleńczego, któ· kanych - około 1,5 miliona ha. gospodarki narodowej, w charakterze niezbęd· sport. 22.15. Koncert Ork. Tan. P R, 23,00 
ryby haseł poprawy doli chłopa na swych Rzecz jasna, że parcelacja ziemi dworskiej nego. równorzędnego · r<)wnouprawnionego Ostatnie wiad. dziennika. 23.20 (Ł) Koncert 
sztandarach nie wypisywał. Ale projekty - pomiędzy chłopów nie oznacza jeszcze osta- CZ))nnika. Boleslaw Dudwiski. życzeń (cz. II) 23.57 (Ł) Progr. lok. na jutro. 
szły kolejno do archiwum, wzniosie deklara· 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

cje programowe pozostawały - deklaracjami. Pik Andre OnzouliO!!i 
Warunki niewoli politycznej nie sprzyjały re· ___ „•_._. _______ _, _______ _ 

::~zr~~!n!etoaż~o~~~~rs~~~u~a~ó:~:e~a~~es~i~ Z. a: Rene·m 1· .. za Odrą-· ". eo s m wro"g I uwłaszczenia chłopów we wszystkich trzech ~ 
zaborach rozwiązana została przeż rząlly ob::e, 
w ich własnym przede wszystkim interesie. 
„ Ustawa o reformie rolnej z r. 1920, przy· Tylko jedność państw demokratycznych~ gwara n cJą pokoju 
jęta pod naciskiem groźnego niebezpiepeń· Wspólne ideały i ce~e łaczn tu_d fraucushi polsk m 
stwa w~ennego przez Sejm ówczesny, po· ~ Z , 
wstała - iak wiadomo - ustawą na ogół pa· Jak naszym Czytelnikom wiadomo, wśród Andre - Ouzoulias, byłym szefem sztabu par· przybył do Łodzi, gdzie zwiedził kilka fabryk 
pierową. l"riedoskonała i połowiczna w swej licznych gości zagranicznych, •przybyłych na tyzantów francuskich (FTP), organizatorem po- ·i' i zapoznał. się z życiem .naszego miasta. Wra· 
treści (ziemia ela chłopów za wykupem ... !} Zjazd Związku Uczestników Walki Zbrojnej o wstania paryskiego, a obecnie radnym m. Pa· żenia, jalile odniósł z pobytu w Polsce, opisał 
ustawa la była systematycznie torpedowa:ia Niepocl!egłość i Demokrację; znajdowała się ryża i członkiem Komitetu Wyzwolenia Nara- J nasz gość w artykule, specjalnie przeznaczv· 
orzez rządy obszarniczo • kapitalistyczne, któ· również delegacja francuska, na czele z pik. dowego. Po zakończeniu zjazdu tow. Ouzoulias I nym dla „Głosu Robotniczego". 
re, działając w myśl .przysłowia „kruk kruko· ~ .-„u- • ·0 ,,,......,..-----~- <U- "· ·• '' "' k -· ~ Pani Marie-Claude VaTI!ant-Conturier, mój 

wi oka nie wykole", dbały przy wykonywa· p d b . • 'd przyjaciel Pierre Villon i ja zostaliśmy wy-
niu ustaV/y' o interesy ziemian, a nie chłop· o ID o c o r e g o s ą s I a , a delegowani do Polski, jako repreze cJ.nci fran· 
stwa. Tak więc żadnej istotnej ulgi taka refor· cuskiego ruchu oporu na Kongres Związku U· 
ma rolna wsi polskiej przynieść nie mogła, • czestników Walki Zbrojnej 0 Niepodległość i 
przeciwnie - oddała chłopów w jeszcze więk- 300 tgs. ton zboża dla Polshl od z SRR I Demokrację. ·przy tej sposobności zwiedliliś· 

~~~k~~~żn~~~al~a s;~su:~~i d~hł~~~~~~~ic;~:~o~ Przyjaźń szczera i prawdziwa -·Io nie wyłącznie słowa czy same deklaracje, lecz :1 ~d':;;~zl:'l~i!!Jfms~~~~i~er~s:~~~i:n~b:jr~~: 
mierne brzemio nowyc .... ..,... poz·yczkow1c·h i w ·Pierwszym rzędzie realne czyny i. pozytywne fakty. Otóż moz·na stwierdzic' z całkowitą - „ !I · Iem kilka fabryk i rozmawiałem z robotnika· 
podątkowych obciążeń. słusznością, że na takim właśnie trwałym lun damencie oparty jest nasz sojusz i wzno11i ~ię mi. 

Dopiero liistoryczny Dekret P.K.W.N. z d. nasza priyjaź1i ze Związkiem Radzieckim. 
~ 9 1944 r taw'ć t i Jeszcze 1'eden spośród licznych tego do wadów mamy oslatn1·0 anów do zanotowania I ....Patrzymy na wasze sprawy nieco innymi. 
· · · pos 1 sprawę - s anowczo niz wy, oczyma te spostrzeżenia cudzoziem· 

radykalnie - na nowych torach, sko1iczył z ja· Jest wiadome, ż.e Polska walczy wciąż jeszcze z trudnościami aprowizacyjn}m1 po' bezp:zy· ca _ wydaje mi się_ mogą byc dla was cie· 
tową deklaratywnością, zapoczątkował reaE· kładnym niemieckim rabunku oraz znfa!CZf'n iacł) naszego kraju. Ogólny nasz niedobór 
rncję praktyczną. Klasa robotnicza, z aktywi· zbożowy na rok 1947-48, c·hoć jest mniej.3zy o 200 tysięcy ton niż w roku ubiegłym, ale kawe i pożyteczne. Przede wszystkim muszę 
stami PPR na czele, wzięła - jak wiemy - wynosi jeszcze około bOO tysięcy ton. Wam powiedzieć: wracamy do Franc.ii z prze· 
wydatny udział w pierwszych akcja-:h parr.e· Podczas gdy ~awiodła pomoc ze strony Stanów Zjednoczonych, które dla nas nie ma· świadczeniem, że postępujecie niezwykle szyb· 

h ! ko naprzód na drodze ·odbudowy waszego kra· 
lacyjnyc , pomagając chłopom w podziale jq zboża, bowiem muszą przekarmiać Niemcy i Austrię - podczas gdy raport plk. Hrurima- ju. Na ruinach _ spuściźnie po hitlerowskich 

zpioepmairco1.ebmsz,arcnzuicwzeajJ:ącsłunżaądc tiymm,Tabdyą riucchzyrnn
1

·.Ytem· na wbrew oczywistości stwierdził, że Polska „wyżywić się może sama" do końca roku - bandytach, odradza się nowa Polska. Niemcy 
i pozostawiono nas bez pomocy _; w wyniku nowej umowy, zawartej między Polską a Zw. 

ra Dekretu 1·ak na1·szybcie1· wcielone były w R d . k'· t . . d . d k , b iOO t . t b . k . e o zabrali Wam wszystko, wymordowali, powie· 
W h . . a z1ec 1m, o rzymu1emy o niego o ·onca r. ys1ęcy on z oza onsumcy111 g . sili lub rzucili w płomienie miliony Polaków. 

ż;ycie. tyc własme wiekopomnych dkcjac:h Umowa pr_zewiduje dostawę 100 tysi;:cy ton pszenicy, 160 tysięcy ton żyta i 40 Lysię· ' Dziś _ dzięki Waszej odwadze, dzięki pomocy 
parcelacyjnych, dokonywanych wtedy, gdy ·cy ton jęczmienia. Zboże to zostanie Polsce dostarczone do końca bieżącego roku, przy 
qr.zmiały jeszcze armaty nad Wisłą i· dymiły czym pierwszą część dostaw w wysokości 100 tys ięcy ton otrzymamy jeszcze do koń~a I Związku Radzieckiego pozbyliście się zbrodni-
:gliszcza Warszawy wy)rnwały się nieznisz· września. . ; czych najeźdźców: Wy jesteście wolni - my 
=za/ne elementy robotniczo • chłopskiego przy. · Warunki, na których umowa została za warta, są dla nas niezwykle korzystne. Część I jeszcze nie zupełnie. Z bezprzykładną wytrwa· 
nierza, urzeczywistniała się w czynie zasada •naleźnośtl spłacimy przez umorzenie· opici( za tranzyt · radziecki przez Polskę. resztę wś l !ością i zapałem budujecie Polskę wolną pod 
:l1łopsko - robotniczej jedności. spłacimy w dostmvach towarowych na waru nkach, określo'ltych ściśle przez umowy. I względem gospodarczym i polityczny.ro - pię-

kną i wielką Pols!~ę demokratyczną. 
Minęły trzy lata od dnia wydania Dekretu. Pomoc ta jest prawdziwie przyjacielska - jf!St uczynnością dobre i pol<!inego są· 

Aby ocenić, czym stał się on dla Polski po· siada. - . Nie wiążą się z nią żadne dodntko WC zobowiązania gospodarczej czy polilvczne1 w j~dnej z fa~ryk ł~dzki~h bylem t>bec~y 
wojennej, wypada przypomnieć, że przed ro· natury. Pomoc tę otrzymujemy od narodu, kt óry pokonał największego wroga łudz'{1)ŚCi I na wspolnym P.os:edz~nm kol obydwu par,~~ 
'dem 1939 ilość gospodarstw karłonatych (do i wyzwolił Polskę z hitlerowskiego jar'.!:ma a następnie złożył szereg dowodów zrowmieaia I r~bo~mczych. Stwierdziłem. z ogromną rado.s· 
:; ha) wynosiła u nas 64 procent ogólnej licz· naszych pot1zeb i bolączel< i prawdzi1vie so jtzszniczej uczynności. CIC!,: ze u .was ~I.asa robotm~za konsekwentn;e 
by gospodarstw, zajmując. około 15 procent ca· 1 W Związku Radzieckim - wiefokrotnie o tym przekonują fakty - mamy zarówno 1 d~ą do Jednosc.1, wykm~aJąc w ten sposob 
lej powierzchni rolnej, podczas gdy gospodar· potężnego, jak i szczerego sojusznika, stosun ki z którym oparte są nie na la/szach starej n.eodz.owną bro~ do walki o reallzacię planu.' 
stwa obszarnicze (ponad 100 ha) .stano·n1ly 0,6 mody dyplomacji i obłudnych jej frazesnch, lecz na wspólności historycznych intaresów, od ktore~o zalez.y poprawa .. waszego bytu J 

Jrocent ogólnej liczby gospodarstw, ale zai· na wspólnym umiłowaniu pokoju i wspólnej dążności do Sjl:Czytnych ideałów czlowieczeń- ' utrwaleme no.'."eJ dem?krac]l. . , 
inowały 43 procent całej ich powierzcim.. W siwa. . We ~tanc11 ~y~uac1~ .robotniko"': f1ogarsza 
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przysłdly nam Stany Zjednoczone. Ceny stale 

. · , . wzrastają, płace robotnicze są niskie, a kapi· 

ll'i-a'' uruchan1i„ now· e 11/rzeciona !aliści zbijają miliardow~ fortuny.~ tymcza· 
99 ••• ..- sem pan Truman odmaw1a nam zbo~a amery· 

Mitulski Fr.-:mclszek 
(PPR) majster salowy 
';)Iacuje od 27 lat w 

fabryce 

Słęperska Zenon~ 
(PPS) od 28 lat pra. 

cuje w fabryce 

W ~żeniu do wypełnienia planu produk· 
cyjnego oraz podniesienia swoich zarobków 
:oraz więcej robotnic i robotników przecho· 
dzi do pracy przy obsłudze większej ilości ma· 
szyn. 1 

Niedawno w PZPB Nr 5 (dawniej Wima} 
32 prządki w przędzalni „Egipskiej" przeszły 
do pracy na cztery strony. 100 prządek w 
przędzalni „Egipskiej" pracowało do niedaiwna 
Jia: łDacli stronach. A Jednocześnie :1 1>0wodu• 

braku wykwalillkowanych robotnic 14. tY,sięcy 
wrzecion stało nieczynnych. 

Grupa świadomych róbotnic 1 pracujących 
ua „Egipskiej" postanowiła przyczynić się do 
likwidacji ta.kiego stanu rzeczy. Robotnice: 
Anusik, Obalska, Przybyłowa, Doland, Stęper· 
ska, Domatiskii i inne zakrzątrięły się wokół 
tej sprawy - pomówiły z koleża~ami ·i rada 
w radę - postanowiły przejść ·do pracy :ii.a 
cztery' s1rony. -

Obalska 
robotnica 
Pionierkct ;1owego 

chu w Wtmie 

kańskiego, węgla z Ruhry, wysyła natomiast 
zboże do Niemif!C, przyznaje Niemcom 500 gr 
chleba! I oddaje się Zagłębie Ruhry w szpony 
niemieckie, w szpony naszych wrogów! 

Walczymy o zmianę polityki Francji, o zje 
dnoczenie robotników socjalistów, komuni 
stów, wszystkich demokratów, walczymy o 

' prawdziwie demokratyczny rząd. 
' Twierdzimy, że i położenie geograficzne 1 

zdrowy rozsądek dyktuje wytyczne naszej po· 
I lity ki zagranicznej, że nie możemy się zgodzi' 

na Io, aby już clziś za naszymi p!ecaf?i oclra· 
dzał się ciężki przemysł n'emiecki, abv Niem 
ry przygotowywali się do nowej wojny. 

Wzywamy do jedności ze wszystkimi kra 
jami demokratycznymi, które wygrały wojnę · 
powinny strzec pokoju. 

A~ms;ii. i1..ze •• (..'ł'R) j NAM - ZA LINIĄ RENUJ WAM - ZA 
pierwsza zainicjowała LINIĄ f?DR_Y GRO~!- TEN. SAM WRÓG! 
przejście na 4 stro.ny I Przr:1mu1emy ~s~ągl'.;ęc1a Waszego przemy-

. siu z rowną radosc1ą, Jak nasze własne. 
Pozdrawiam robotników i robotnice, włók 

Dzięki pomocy majstra salowego - tow. I niarzy, metalowców, pracowników umyslo · 
Mikulskiego, przeszły 32 prządki na nowy sy· wych i tecliników Łodzi, tych wszystkich, któ· 
stem pracy. W ten sposób uwolniona ZO$tała rzy biorą udział w wielkiej walce pokojowe· 
duża ilość rąk roboczych, co z kolei umożliwi- go budownictwa. 
ło uruchomienie dod;ic'owych 4 lysięcy wrze- Z całą mocą zapewniam Was - każdy me!r 
cion. materiału, każda nowa maszyna przez W'ls 

Ruch zapoczątkowany przez tow. Anusik wyprodukowana trafia w samo serce wr„ga na· 
niebawem zatoczy niewątpliwie szersze kręgi szych krajów - w Niemców, tak jak wczoraj 
1 już w niedługim czasie będq obracać się trafiały w serca naszych wrogów kule party· 
wsZJ{stkle wrzeciona Wimy. zanckie. 
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Siła solidarności • 
l brate:rstvł'a 

Wrażenia 
Kto J;iył w. Pradze w lipcu---sierpniu 194? r. 

łligdy jej nie zapomni. Stara, „złota Praga" 
na murach której można wyczytać historię Eu
ropy, przybrała soczyste barwy Wschodu, jas
krawe Mexiko, jasno-złociste Indii... Wie1o
tysięczny, różnojęzyczny, fantastyczno-malow
niczy tłum młodzieży całego świata, wszyst
kich narodowo.ści i ras - wypełnił ulice Pragi. 

·Praga, karnawałowo wystrojona, egzotycz
na - odmłodniała. Najczęściej słyszy się ję-

1yk angielski' (bo mówią nim narody kolonial-
11e) i mowę słowiańską. 

Przez Waclavskie Namiesti (główna ulica 
Pragi) dziarsko maszerują - dziewczyna w 
ukraińskim stroju i młody Murzyn: wspólnie 
lpiewają sowiecką piosenkę. Na innym znów 
rogu ulicy widzę jak Francuz usiłuje się po
rozumieć z Czesz,ką w modr,ej koszuice (strój 

1 Związku Czeskiej Młodzieży). 1 

Powszechne zainteresowanie wzbudza gru
pa w diugich. zwiewnych szatach, b. wysmuk
lych dziewczyn o powłóczystych s;:iojr7eniach 
- to młode Hinduski. 

Z wesołym śmiechem mija grupa młodzie
ty Jugosławii w barwnych strojach ludrJwych 
- prze.chodnie ich oklaskują, krzycząc w ślad 
„Ad żyje Tito". - „Ad żyje Benesz" - pada 
odpowiedź. 

Dwaj mali, zwinni Koreańczycy w jedwab
nych, czerwono-amarantowych i zielonych cha
łatach z foto-aparatami bez przerwy robią 
?:djęcia. . . 
Zajrzałam do jednego z hotel!, gdzie roz

mieszczono delegacje młodzieży. 
W hallu na ławce siedzieli:. włoŚki student 

w berecie upstrzonym różnymi znaczkami mło
lzie:iowymi i narodowymi, Bułgar, Cejlończyk, 
)erb, Grek i Anglik. Toczyła się ożywiona 
!yskusja - doskonale się porozumiewali, u~n
pełniając mieszankę językową, przekonywuią-
cymi gestami. O ile zrozumiałam ~ematem dy
skusji była Grecja. Młody Anglik gęsto się 
\łu:maczył z grzechów polityki Bevina„. 

„$WIAT CHCEMY BUDOWAĆ, LUDZI 
KOCHAĆ, O POKÓ.J WALCZYĆ" 

'25 liipca - na otwarciu festivalu· i 17 sierµ
!'l!a - na uroczystym zamknięciu defilowały 
w Pradze delegacje młodzieży całego świata. 

Walka :z fa~zyzmem, obrona narodów ucis
kanych, międzynarodowa solidarność;, utrwale: 
nie pokoju i demokracji - pod tymi hasłami 
maszerowaqa demokratyczna młodzież. 

Na obu defiladach w pierwszych szeregach 
szła młodzież republilkańskiej Hiszpanii, krwa
wiącej Grecji, Indonezji, Vietnamu, Pales,tyny. 
Wymowa tej kolejności była jasna dla wszyst
[kh. Gorącymi oklaskami, okrzykami otu:hy 
witano szeregi młodzieży wa1J.czącej o wolność 
swych !krajów. 

Dalej, w strojach ludowych ruszyły dele
gacje młodzieży narodów słowiańskich -
znów zrywa się purza oklasków. Na przepeł
nionych trybunach, witając młodzież Jugosła
wii, Bułgarii, słychać skandowanie: „Ad żyje 
fito", „Ad żyje Dimitrow"~ 

Gdy przechodzi młodzież narodów ZSRR -
il.ruga,· bardzo długo nie milkną otklaski.. 

Nasza polska rriłodr.deż, w strojach krakow
Jkich, śląski'ch, wesoła, rozśpiewana, ta1icząca 
·- spotkała się z ;powszechną symipatią. 

Pod.czas otwarcia fostivalu d'elegacja grec
k.a w pewnym momencie opuściła stadion -
widzowie byli zaintrygowani. Gdy po chwili 
jednak ukazała się na centralnym miejscu po
między sz·tandarami amerykańskim i brytyj
~kim - wszyscy zrokumieli słusrzną symbolikę 
tej zmiany miejsca. . 
- Zrywa się burza oklasków z trybun, grecka 

młodzież żywą gestyikulacją, okrzykami odpo
wiada na· gorącą sympatię zebranej publicz
ności. 

W pamięci w.szys•tkich napewno pozostanie 
zbiorowa międzynarodowa kolumna młodzie
ży, która zamykała pochód. Wzi.ąwszy się pod 
ręce, każdy ze swym sztandarem narodowym 
kroczylH Hinduska w parze z Anglik.iem, Mu
rzyn z Amerykaninem, Francuz z Vielnamczy
kiem, Rosjanin z Hiszpanką, Grek z Bułga-
rem„. . 

Polityczna i moralna wymowa tej kolumny 
była tak po ludzku wzruszająca, że nie jeden 
? widzów miał łzy w oczach„. 

Zwracały uwagę hasła. Na sztandarze :::ze-
1kiej młodzieży jaśniały piękne słowa: „Svet 
chceme budovat, lidi milovat, za mir bojovat" 
- „Swiat chcemy budować, ludzi kochać, o 
pokój walczyć". Dalej sztandary w ró:ż:nych 
jęzY'kP.Ch świa·ta, o jednej treś ci: ,,Smierć fa
szyzmowi - wolność narodom". 

Na sztandarze f~ancuskiej młodzieży brzmi 
zapowiedż: „Francuska i czeska młodzież nie 

ż Fesliva.lu demokratycznej młodzie:i:y świata 
dopuszczą do nowe~o Monacihium". ~olski I Głęboko ludzka wymowa .. tych ideałów po-., te;niperamentem setek pląsających młodych 
szt.an.dar głosi: „Gramce Polski na Odrze l Ny- ruszyła młode serca, zapłodniła młode umysły. nog. . 
sie". Ziarna rzucone w chłonną glebę na festi- . Dziesiątki koncertów, P.rzed.stawień, z~wo• 

Liczne dele.gacje niosą sztandary z gorącym valu w Pra~s wydadzą swój plon we wszy- dow. sportowyc~, odbyło się w teatrac'h-- i na 
podziękowaniem Pradze, Republice Czechosło- stkic;h zakątkach Europy i świata. stad10nach Prag1. . . 
wackiej i młodzieży czeskiej. Najtrafniej to wyraził młody delegat Au- . W. tea.trze na W1:iograda.ch pr?grai;n z.m;e· 

„Pokój i demokracja" - te słowa najćzęś- stralii, Bert Williams: „F.est!val ~?~a~ał nam mal s;ę Jak w ka,~eJdoskop1e: tance i .p1esnl 
ciei widziało się na wszystkich sztandarach, obraz świata bez rasoweJ menaw1sc1, bez an- artystow mo!lgol.sk1c~, sztuka francuska, ko~
te ·słowa najczęściej wyrywały się z tysięcy tysemityzmu. N.auka ,ia:k~ płynie ~ fest'.:ra.~;i cert Indonezi1, zespoł .artystycmy. .B~łgam, 
młodych piersi, o tym głównie mówił Klement polega na tym, ze lepie] zyc bez menaw1sc1 konc7rt ..Palestyny,_ na kto:y·i;n .młodz1ez zy.do~-. 
Gottwald (premier rządu Czechosłowacji), wi- WYSTAWA ·ska .1 ar.ab~~a . t?nczyła : sp1~~a!a w.spolme. 
taJ·ąc młodzież . lk . ł d f'l d Oprocz. sw1ezosc1, bezposredmosc1 kazdy no-

. Festival to me ty. o w.spama e e 1 a Y· wy zespół ał w d · n „ t · 
65 •ysięcy uczestników festivalu reiprezenw- . ·• ł „ . . ś . h k•ó ·poryw s ą o m1en osc1ą, wor· 

' . " r b kt. h · malowmcze stroJe, weso osc 1 u miec • > re czym zapałem i po każdym wieczorze odnosi-
wało 71 narodow - .to. są. icz y, .. o_ryc me rozbrnmiewały na ulicach, w tramwajach, ka- !eś wrażenie że ten J'est na-J·lepszy Przy koil.-
oczek1wall nawet naJWH~'ks1 optym1sc1. · · h p · . • . . ' · 

· w1arnrn: .ragi. . . . . _ cu festivalu dosc powszechną była opi:i:a, że 
„LEPIEJ ZYC BEZ NIEŃA WISGI" . Festival -:-- to był rowmez ~~res i~t7nsyw-- jazz australijczyków jest jednym z najlepszych 

nei pracy, It:znych konkurenc.11• poipisow ar- na świecie. że to samo można łowie<lzieć 
„Na festivalu - jak powiedział Guy de tystyc:mych 1 sport0wych. o symfonicznej orkiestrze Francutów i Holen-

Boisson -. przewodniczący światowej federacji ~ys•ta~a - d~ła wsz~~hstronny obraz pra: drów, ż!l narody słowiański!! najlepiej wypa
młodzieży - została ukuta broń przeciwko cy 1. walki bogat?J w tr~s~ oraz dramaryczneJ dły w tańcach i sztuce ludoV.ej. Np. polski 
przegro<lom między narodami, , przeciwko ze- - Jaką prowa~z1 ~łodz1ez'. Poszłam :na wy- krakowiak i kujawiak cieszyły się dużym po
laznym kurtynom - festival kończy się - stawę, pr.~yznaię się .r~czei z poczucia o~J- wodzeniem: Ale największą popularność zdo· 
przyjaźń trwa". w:1ązku n.1z z c1ekawosc1. Lecz razem z m1~a- byli artyści soł"ieccy i w pierwszym .rzędzie 

· Nie "przypadkówo - _reakcyjna prasa w me~ k~zdego no~ego zakrętu w o~brzymim zespół baletowy Mojsiejewa. Niezapomniana 
różnych krajach rozpoczęła nagonkę przeciw- paw:lome rosło .zamteresow~me, podziw, wzru- ukraińska suita„. Ludawy ukraiński taniec za.
ko festiva.Jowi, jako „imprezie komunistycz- szeme .. Z'.lpommał~m o ~za~1e - wędrował~m czyna przemawiać i wzruszać jak żywe sfowo 
nej". Jes•t rzeczą wiadomą, że dzis ataki prze- przez. swiaJ. GrecJa, W~chod, walka n~rodow poezji, a zda się poezja jeist doskonale wcie
ciwko wszelkim budującym siłom demokracji kolomalnych - podnos;ły zas.łonę ncvd krw~- łona w tańcu _ to pełnym smutnej zadumy, 
są prowadzone pod pretekstem zwalczania ko- wym d~amatem ludzkosc1, ~t.ory trwa. dale]. to znów szalonego tewperamentu. w tej poe
munizmu. Dlatego Wailace - któremu nie śni- In~o~ezJa walcząca o W?lnosc - r~ch1tyc~ne tyckiej sile tańca _ !Ilieodparty czar zespołu 
!o się być komunistą, przez reakcję amerykań- d~iec1 z pomarszczoną ~ak u starcow sko~ą, Mojsiejewa. Jego powodzenie na festivalu nie 
ską został ogłoszony .za komunistę. gmące. z gł?du. ~tr~szhwa nędza Murzynow da się z niczym porównać.. Publczność była 

Dlatego festival młodzieży, choć brała w Poł~dmowei Afryki, ięcz~cych pod. butem ko- doprowadzona do .stanu ekstazy - klas.k:'lła, 
nim udział' młodzież różnych kierunków, spot- loma~e:go .wyzysku. WoJna w Chmach._ .Ale wyła, tupała nogami, krzyczała we wszystkich 
kał się z atakami reakcji. Dosyć dziwnfe wy- ~ł?d_z1e~ 1 ~alczą~. - t":'orzy. Po~ziwiam językach świata - istna wieża Babel - por
glądał ten „Komunistyczny festival", w .k~ó- sw1ezośc. orygmalnosc'. duze wyczucie ar~y- wana wspólnym podziwem i zachwytem dla 
rym brało udział 200 młodych przedstawicieli styczne w malarstwie młodych artystow czarodziejstwa sztuki... 
konserwatystów angielskich, 16 organizacji Wschodu. . . . . . Ostatniego wieczoru rozdawano nagrody. 
skautów francuskich, młodzież katolicka Włoch, I znowu~ .trafiam w ~oł~ mny swiat mło· Za wykonanie tańców ludowych: pierwsz'I ca· 
chrześcijańska Skandynawii, młodzież czeska dy.c~, :szczęshwyc~ budowmczych'.. Górzysty, grodę _ za tańce zespołowe i solowe otay" 
reprezentująca w jednej organizacji 4 partie dz~k~ 1 uro~zy krałobraz. Jugosławu . - mło- mal, oczywiście, balet Mojsiejewa . _ ZSRR. 
polityC'z~ne. d~1ez buduje koleJ - ll~z~e tu są 1 brygady Drugą nagrodę - za tańce zespoło· ;:e -- Ju-

Prasa prawicowa reakcyjna oskarżała ró- międzyn~rodowe - rzezkie, opalo1le, twarze gosławia i trzecią - Bułgaria. 
wnież festival o rozpętanie namiętności pali- w kombm~zona:h. • . Drugą nagnotlę za tańce solowe - Koreja, 
tycznych. Na to najlepiej odpowiedziała dele- Imponuiąca. iest wystawa ZSRR mło- trzecią - rówhie'Z za solowe - Indo:.ie;i;ja _ 
gatka Ameryki, Francis Damon: „Jeżeli *alka dzież w walce z faszyzm7m i dziś w odbudo- · • -
o demokrację - jest polityką, to obchodzi nas w~e kraju. NOC:: WENECKA 
Polityka". Staję z zainteresowaniem przed pqlskim T . 

działem. Widać - jak wielkim je$t udżiał na- e1 nocy (na zakońcżenie festiv:i!u) c.ała 
„Festival demokratycznej ,ljłodzieży a de- szej młodzieży na Ziemiach Odzyskanych _ Praga była młodą, rozbrzmiewała nieśniami, 

mokracja dziś - oznaczają, ze demo~atycz- zwłaszcza ciekawie pokazana rola młodzieży ló1iczyła, bawiła się. Wszystko ruszyb ku rze:
nym jest walcz~ przeciwko Frainco a poma- w odbudowie Pomorza. Ale tak bogata wystn.- ce'. Na Wełtawie pływały parowce, IT.iże : ma-
gać republikanom hiszpańskim, jak i pomagać wa wymaga specjalnego omówienia. le łodzie udekorowa·ne kwiatami, sztanc!<i.-am;, 
Indonezji w jej walce przeciwko ucislkowi Ho- _ jarzące się fantastycznymi świ1t!ami . . ·wełta-
landii". . POPISY ARTYSTYCZNE wa stilwała się groźnie zieloną, fioletową, jas-

0 ideały wolnoś~ i pokoju,· równości wszy- · Przez cały miesiąc na scenach praskich te- no-modrą, zaróżowioną jak jutr1.enka, to znów 
stkic:h narodów, przeciw wilczemu prawu siły, atrów rozbrzmiewały: mowa, śpiew w różnych złocisto-brunatną jak tło obra·lów Tycjana. Ło
za braterstwo i przyjaźń wszelkich ras - za- fonetycznych ko'mbinacjach języków świata. dzie oblepione rozśpiewanym. ba; .vnvm tłu· 
manitestowała młodzież całego świata w Pra- Ze starych desek teatralnych podnosiła się mem lud'li, stwarzały iluzje k:irnawatu w 'fi.Te· 
dze. mgła- z kurzu, wydobytego rueokiełznanym necji, olśniewającego prze0 r.:-be;n kol. rów, 

jak za dobrych czasów Renesansu. Huk rakiel 

Spoli• kan;e Z mlodz:. „e~· Q czeskq nad Wełtawą - i w ciągu paru g'ldz:n praskie 
AJ, & li'. . niebo co chwila płonęło w ogniach złocistych. 

Piszę o tym, pozostając jeszcze ciągle pod senki,~ dhi - swoje. Potem :::aczvnr,my się. czer.wonych, zielonych gwiazd. 
. . . . h d • h od2 ·n bawić. Trzec. iak i inne gry wywolu.ią salwy Mrowie ludzkie na balkonach, dachach i u-

wrazemem mezapommanyc woc g ·1 
' licach nad rzeką. Tej nocy można było się 

najbardziej radosnych w całym okresie nasze- śmiech1:1. Gonimy się i biegamy, jak małe przekonać jak bezpośrednio, po słowia11sKu po
go turnusu. Spotkanie z młodzieżą komuni- dzieci. Przy dźwiękach harmonii taiiczymy . trafi się bawić Praga. 
styczną Czech. Spotkanie nie za<1ranżowane, nasze tańce narodowe i Czesi też pokazui;;i, co Szeroką falą przez ulice Pragi płynęły roz
'nie przygotowane, bez mów i uroczystości potrafią~ Dwie godziny zlatują Ju.k jedr.'.a śpiewane Humy ludzi. A wkrótce po•tym Pra
pr:typadkowe spotkanie na wycjeczce na Sr,ie- chwilka. ga żegnała swych młodych gości. Były wzru
żniku Kłodzkim. Z tej strony my, z drugiej „Na zdar" i „cześt" roznosi się daleko po szające sceny. Murzyn z Ameryki odjeżdżając 
- oni. Witamy się. Oni krzyczą „Na zdar", górach. To oficjalna 

1 
część pożegnania -- a gorąco dziękował praskiej młodzieży za go

my - „niech ~yje". . nieoficjalna.„ Co pisac o tym? .:__ żeg~liśmy ścinność, serdecznośe, przypomni:i.ł jak w tram 
Rozmawiamy ze sobą i okazuje się, że ro- się ze sobą tak jakbyśmy naprawdę byli so- waju nigdy nie pozwolono mu zapłacić za bi

zumiemy się doskonale, choć, my mówimy po bie najbliższymi. Nie obeszło się nawet bf'Z let, jak przygodni znajomi prosil! go o auto
polsku, a oni - po czer;,ku. I uścisków i pocałunków. Tak 7a:Jrofr:zyło &ię graf. Ze łzami w oczach zakończył: „Nigdym 

Szybko leci czas. Płonie ognisko, a ponatl to spotkanie, o którym długo oędzi.~my pą- nie przypuszczał, że coś podobneg) może -sJę 
nami płynie pieśń. My śpiewa!!ly swoje pio- miętać. . W. G. zdarzyć na świecie". . . ...... ~....,.~..._........~....,...._,..~.._,...._...._....._,..._,..~.._,..._,. . .....,...._,....._,...._......_,..._,. ....,......,..._,...._,...._...._.. ......... ~~~~,_,.~~ ......................... 

Witamy. umow~ o w pólpracy 
mi~dzy OMTUR i Z"\VM 

Młodzież robotniczej Łodzi z ogromną ra- nego i organizacyjnego naszych bratnich or-1 wni, że Ojczyzna nasza będzie jak najprędzej 
dością .powitała umowę o współpracy OM TUR ganizacji. _ odbudowana, a plan 3-letni wykonany. 
i ZWM. Członkowie obu tych o!ganizacji - Wiemy, że cel nasz jest wspólny: stworze- Wzywamy calą młodzież OM TUR-ową i 
to przecież tobotnicy, uczniowie, młodzi, któ- nie Polski bez wyzysku człowieka p.rfez czło- ZWM-ową do wytężenia wszystkieh sił w 
rzy mówią tym samym językiem, to samo my- wieka, stworzenię Polski Socjalistycznej. wspólnym wysiłku odbudowy naszego kraju. 
ślą i czują. . Zdajemy sobie sprawę z tego, że tylko zje- Poza tym. jeśli chodzi o sprawy organiŻa-

·Swiadczą o tym chociażby uchwały 'ostat- dnoczenie i zespolenie wysiłków cr;i.łej klasy cyjne, .wsipólne zebrania zarządu Dzielnicy 
niego wspólnego zebrania zarządów Dzielnic robotniczej i młodzieży robotnJczej OM TUR.-u ZWM i Komitetu Dzielnicy OM TUR odbywać 
Sródmieście· Prawe OM TUR i ZWM. Przyjęto ZWM-u daje gwarancję ugruntowania zdoby- s~ będą w pierwszą sobotę po pierwszym 
następującą rezolucję:'-! czy demokracji i budowy lepszej przyszłości każdego miesiąca. Postanowiono także zor-
__.Członkowie. Zarządów Qzielnic Sródmiejska dla .narodu polskiego, dla całej młodzieży po!- ganizować wspólne posiedzenia aktywu dziel-

· Prawa OM TUR i Sródmiejska Prawa ZWM skiej. / nrc w celu omówienia zagadnień ws•pólpracy 
witają z wielkim zadowoleniem umowę o Chcemy i możemy jako młodzież, na kló'rej międzyorganizacyjnej, a także przewidziane 
współpracy tniędzy naszymi organizacjami. Je-1 nie ciążą błędy przeszłości, być ideową awan- je·st urządzenie wieczorku towarzyskiego w . 
steśmy przekonani, że umowa i jej realizacja gardą zjednoczenia klasy robotniczej. celu wzajemnego zapewnienia i zbliżenia człon 
przyczyni się do dalszego zbliżenia ideologicz· Kierując się tymi wytvcznvmi jesteśmy pe- ków obu organizacji. 
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U POI Z"" dkowanie gospodatki - poprawa· bytu nauczycielstw a - podniesienie ideo~ , egzaminów dojrzałości dla eksternów, zasłu. ""' · . żonych w walce z okupantem, 

Wego poziomu SZ !.~ół - nowy styl pracy W administracji szkolnej w związku z tym możemy już dzisiaj po-

[O mówi Ku-ator łódzkiego " kręgu szkolnego _tow„ Baculewsk~ ? ~~~-:at:!:?;~~~c~tó;~y k!~~~d~~1:;t;!~a:~; 
Na konferencji prasowej Kurator Okręgu, wpoić przekonanie, że obecność, a co najwa:l- się oddawna · rev.rizji. Jako poQ.stawę przyjęto się dowodami pracy i zasług w walce z O

~zko_lnego Łódzkiego, tow. Baculewski, padzie· niejsze harmonijna współpraca organizacji na tu opiekę nud całością gospo'tiarki w szko- kupantem podczas wojny lub więzieniem w 
hł się z przedstawicielami prasy uwagami i terenie szkół gwarantuje pion ideowy młode- łach, a nie - jak dotychczas się działo - wy- niemieckich obozach koncentracyjnych, mogą 
wyjaśnieniami na temat postulatów; jakie na go, demokratycznego pokolenia, ·łącznie nad poszczególnymi odcinkami, Poro· być zwolnieni od przedstawienia świadectwa 
rok szkolny 1947-48 wysuwa Ministerstwo 0- Jeśli chodzi o postulat czwarty, to będzie zumienie i współpraca z czynnikiem społecz· gimnazjum ogólrrokształcącego lub równorzęd. 
"światy. Wśród nich dominujące miejsca , zaj- . nim nowy styl pracy w administracji szkolnej, nym zagwarantują w rlilku 1947-48 w admim- nego, jako jednego z warunków dopuszczenia 
mują 4 zagadnienia. której działalność dotychczasowa domagała stracji szkolnej sprawność działania. do egzaminu dojrzałości, 

Pierwszym jest szybkie i racly kalne upo- 1 "l llli11111n11111111111111111!111111111111111111111111rn111111:1111p1111111:•1111111111111111111111111111111111111111·111111:1H11111111111: 111r: 111ri •1 1•11•11 11:1111111111111111.·1.:111111111:1111•1·11··1·•1,: r 1111111111111··1111111•11111H1111 1111 .. 1 111111p1111r.1111111111n1111111111111 111111111111111111111n11:1111mrll!1::1111111111111111111111111111:1,1 1 1,,1.• 1111t1.·1 ,,1·1I· ' 
rządkowanie -gospodarki szkolnęj, polegającej · · 
na uzyskaniu praw własności i użytkowania s z c . z e c i n 
wszystkich budynków szkolnych, które wsku-
tek różn~h kolei znalazły się w rękach iilsty-

dz is i jutro -- --- - ·--·--lllB• ' . , tucji czy osób, ze szkolnictwem nie związa-. w· 
nych, W samym wol,ewództwie łódzkim zMj· 
duje się 26 gmachów, które do tej pory są w , 
posiadaniu · czynników obcych szkolnictwu, ' 
Ten stan rzeczy ·powoduje natłok młodzieży w 
niewystarczającej iloś~i budynków oraz prze
ciążenie pracą nauczycieli, Kurato-rium Okręgu 
Łódzkiego z braku "miejsca zmuszone byłc:i w 
tym roku szkolnym do uruchomienia w nie· 
których szkołach drugiej zmiany nauczania. 
Sprawna i szybka rewindy..kacja budynków ,. 
szkolnych pozwoli na przyszłość uniknąć tego 
rodzaju anomalii. 

ielki port tranzyt u zaeranicznege 

Drugim postulatem działalności oświatowei. 
stanowiącym specjalhą troskę władz, jest dąż
ność do poprawy bytu materialnego nauczy
cie/i, Aby się przekonać, że podwyżki pensji 
nauczycielskich postępują naprzód, wystarczy 
sięgnąć pąmięcią do 1945. roku, kiedy zaczęto 
od skromnych 500 złotych miesięcznie, i po
równać go z rokiem 1947, kiedy najniższą pen, 
sją jest 6 tysięcy złotych. W tej chwili Mini
sterstwo O,światy przystępuje do opłacania go· 
dzin nadliczbowych, co w wydatnym l!lopniu 
przyczy~i się do podwyższenia st~py życiowej I 
nauczyciela, Władze szkolne- apelują równo
cześnie do ZwiąZ'ków Zawodowych, aby przy· I 
śpieszyły sprawę buclownictwa, przeznaczone-

1 go dla nauczycielstwa, Ze strony władz, jak 
widzimy, sprawa poszła naprzód. Jeśli chodzi I 
o poprawę bytu jeszcze wydatniejszą, to na-· 
leży tego oczekiwać od samego nauczyciel
stwa, Ono to' przez wzięcie aktywnego i czyn
nego udziału w walce ze spekulacją zwiększy 
siłę nabywczą swej .pensji, Im większy będzie 
udział nauczyciela w akcji antyspekulacyjnej. 
tym szybciej i tym radykaluiej dojdzie on do 
poprawy swego bytu, 

Podniesienie ideowego poziomu szkól - to j 
trzecie zagadnienie, jakie wysuwa się w nad
chodzącym roku -szkolnym. W związku z tym 1 

najwartościowszy elerltent wśród nauczyciel· I 
stwa, to znaczy element prawdziwie postępo- ' 
wy i demokratyczny, bez względu i bez nacis
ku na przynależność partyjną, otoczony będzie 

W rozmowie ze specjalnym wysliinnikiem 
,Głosu Robotniczego", prezydent miilsta Szcze

cina tciw. Zaremba powiedział, co na~tępuje: 
- Szczecin z racji swego położenia przy 

ujściu Odry posi11da warunki n•ir'alne o wie
le korzystniejsze niż Gdańsk i, siłą rzeczy, jest 
·,,·;iż. nY"l ośrri\lk'rni elrn>virt•i oraz przeładun-

ku węgla przede wszystkim. Pods tawą do ak- '1 

tywizacji i realizacji istotnego przeznaczenia 
Szczecina jest rozszerzenie i rozbudowa portu. 

· W ramach trzyletniego planu, ściślej mó
wiąc, w 1949 roku Szczecin równie;; stunie się 
tym, czym z natury rzeczy byi'· po·win ien,\ a 
mianovvicie: iort cm tran-=- · ---t,· 1 (; ~~",; .?nr·qo. 

Nie należy zapominać ~tym, że Sv:zecin do· 
pierf) w obecnej chwili wchodzi w etap szero· 
kiej działalności w ramach ogólnokrajowych 
Dowodem i podstawą tego jest powołanie d::i 
życia Międzyministerialnej Komisji Aktywiz1.1-
cji S~czecina, W rniku 1948 największym war
sztatem prac inwestycyjnych na skalę krajo
wą będzie właśnie Szczecin, 

Szczecirn przeżywał róŻ'!le okresy. Rok 1945 
- to rok chaosu i niepokoju, ponieważ miasto 
nie posiadało jeszcze ustaibilizowanej ludno"ści, 
a do pażdziernika tegoż roku granica pań
stwowa przecinała Szczecin, Rok 1946 - to 
okres stópniowej stabWzacji i niezbędneqo o
czyszczenia gruntownego miasta od n<1 1cal
nych śladów pożogi wojennej. 

Dziś Szczecin IIlie wiele czym się różni od 
innych miast w kraju, Nie należy za,pomi!Ilać, 

I iż miasto dostawało zaledwie jedną siód~ą te· 
I go, co otrzymywał Gdańsk. To, co widzimy 
I dziś w Szczecinie - to wynik pracy f zacięto-
ści twórczej tutejszych ludzi. Pozbawiony p_o· 

, Iityki dzielnicowej, ludnościow~ różnolit; 
I Szczecin potrafił stworzyć wśród, swojej lud< 
1 ności zdrowy patriotyzm szczeciński, Ten pa 

triotyzm powstał samorzutnie, bez żadnych od
i działywań i sugestii z zewnątrz, I to właśnie 
I ze swej strony stanowi gwarancję pomyślnej I przyszłości Szczecina. ' Pow. 
I I Czytelnicy piszą. 

Robotnik nolskij nr„ ... 11ie 
czoni?mu na,od@w 

Ostatnio 

pomóc umę
grec~;emu 

Usty, ogłoszon-e w 
których autorzy do-

specjalną opiel>;q, Położony zostanie jedno
cześnie ogromny nacisk na to, aby w młodzież 
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Plonu rzetellne; współpracą 

imponujący ··rozwOf T Ow:-Przyjaźni Polsko=Radzieckiej 
Milion członków w · szer-egach organizacji 

W ostatnich dniach sierpnia w Warszawie I radzieckich żołnierzy, którzy polegli na n'ls;ej j 
'N siedzibie Zarządu Głównego Towarzystv.;a ziemi w walce z Niemcami, Czł9nkow;e io· 
~rzyjaźni Polsko-Radzieckiej, odbyła się dwn- warzystwa zorganizowali jeszcze w 'Jkresie 
liniowa konferencja działaczy tegd ·to warzy- w~lk z Niemcai:ii ośrode~ krwioda'."'~~-w, w 
;twa, którzy zjechali do stolicy ze w5zys;kich ktor~ o?dawali om_ s':?Ją krew c1~z"o ran-
stron kraju, Konferencji przewodniczył prezes nym zolmerzom radz1ec~1m. , . . .• 
Zarządu Głównego Towarzystwa, ob, minlster Ta wsze_chstronna działalnosc ~ow~izy,,,wa 
'ł, Swiątkowski, który wygłosił referat 0 zna- popu~a!y~uJe w naszym _s~ołeczenstw1e ideę 
:zeniu i zadaniach Miesięcy Wymiany lntelek- przy1azni polslw-radz1eck1e1, 
uadr~o · Kulturalnej Po·lsko - Radzieckiej i ob-. 
:hodu 30-tej rocznicy Rewolucji Pażdzierniko
.vej. Miesiąc Wymiany trwać będzie od l.5-go 
wrz.eśnia do 15 października i poprzedzi ub
::hód 30-tej rocznicy Rewolucji Października· _..
wej. 

Referat organizacyjny wygłosił sekrc!<irz 
generalny Towarzystwa, St. Wroński, \V wy
niku ożywionych obrad stwierdzono, że Tovrn
rzystwo może poszczycić się pięknymi wyni· 
kami swej pracy. W okresie .od 1' czerwca ub, 
roku aktywiści Towarzysitwa zorganizowali na 
terenie kraju 68 świetlic, urządzili 111 kur· 

cyfry jednego miliona, 
Miesiąc Wymiany Kulturalnej niewątpEwie 

spowoduje dalszy rozwój organizacyjny Towa-
rzystwa. · 

Konferencja działaczy Towarzystwa za
k01\czona została szeregiem uchwał, zmierza
jących do dalszego doskonalenia metod pra
cy i wysłaniem telegramów do ob, pitemiera 
Cyrankiewicza przewochniczącego Wszech· 

sów języka rosyjskiego, 10 mniejszy~h ksi.>'l- Tow. Bedaktorzel J parę miesięcy wstecz konieczność n.o:tych- śbą o przydział papy. Jednocześnie lokator<. 
gani oraz 3 filie Głównej Księgarni, ;ctóra I Ostatnio na lamach szeregu pism lódzkicll ~ miastowego pokryc1a dachu papą ł wyremon I zlotilyli się, by erzydział wykupić. Sześć i' 
mieści się W- Warsj!:awie, oraz 24 biblio~c;;.L 1 pojawiły się artykuły, dotycząc~ ~a-tastroft:xl ! . towan!a ściany _szczytowej, klór-« ·gr?zi ~- g?dni czek•::u·~y juz na przydział, a Zarz~: · ' 
Urządzono 11 l występów zespołów artystycz- nego stanu domow w naszym m1esc1e. W ar l waleniem. Ostatnie deszcze przyczyniły się N!eruchcmcści ciągle nam odpo lada, że pu 
nych, na których było łącznie 375 tysięcy wi- tykuło:ch tych wysunięto pro1"ekt, by lokatorzy 1'eszcze w znacznym stopniu do porrorsze· py brak. dzów, L377 odczytów. 219 koncertów, 170 aka- · "' 
demii, 59 wystaw poświęconych życiu i pracy za~ożonych domów ztt. p~średnictwe~ ko~m i nla stanu domu_- w.~lq się strop'!, i był na- Zapytujemy, co w tej sytuacji powinni· 
Z:wiązku Radzieckiego oraz łączności J<ultural· tetow domowych starah się o przydział nie-

1 

wet wypadek, ze dziecko :majdu1ące się w śmy uczynić, bowiem dlui"isze zwlelt'>tnie gro-
1ej i gospodarczej między Polską a Zwiąi- zbędnych do remontów materiałów i na wla pol:wju, w którym zawalił się sulil, tylko cu- zł zawaleniem domu X pozbawieniem dachu 
dem Radzieckim. 415 pokazów filmowych z sny koszt doprowadzili domy do stanu normcd I der.1 uniknęło śmierci. nad głową dziesiątek rodzin. 
prelekcjami oglądało ogółem 165 tysięcy osób. nego. · · Komitet domowy zrobił kosztorys remontu, Może opublikowanie na· !<imach WaszegCl 
Wyświetlano ciekawe filmy dlugometnżowe, Komitet domowy naszeJ posesji przy ul. obliczył, że na pokrycie dachu trzeba 75 ro· poc?.yln<!go pisma tego listu przyczyni si'" 
dokumentarne i wąskotaśmowe nauko·He pro- 11-qo Listopada 7 był wizytowany przez Ko-I lek papy i zwróciliiśmy się do Zarządu Nie- wres:r.l:ie do tego, ll!e dom nasz' otrzyma prz;.·dukcji .1adzieckiej. Ponadto transmitowano 103 
audycje radiowe, organizowano kursy społecz· misję Budowlaną, która stwierdzila Jeszcze . tuchomości przy ul. Piotrkowskiej 100 z pro· dział papy, .1;r mo:l:e otrzymamy informacje ::-
ne dla członków i działaczy Towarzystwa oraz Sl d 1 1. 1nnet instytuc)l · - nle z Zarządu Nlerueho:m• 
)bsłużono własnymi prelegentami 14 kursów a em naszych arty i~~ "' ści - · która będze mogła dostarczyć na!„ 
innych organizacji, Aby umilić chorym i ran- PSS NATYCHM•AST R. EA..11!!.UJE niezbędnych do remontu m,ateriałów. 
nym żołnierzom radzieckim przebywan;e w ~ - IQ KOMITET DOMOWP 
szpltalach na terenie naszego kraju, urządzo
no 23 zbiorowe odwiedziny, przy czym wrę· 
-::zono żołnierzom radzieckim pamiątkowe fo· 
:ografie z Polski. 

Członkowie Towarzystwa przyczynili się 
pracą i przykładem... do uporządkowania roz
sianych po ctlym kraju moHił radzieckjch i 
pblskich ż'Jl11icrzy. Mogiły te w ilości prinad 
14 tysięcy kTVia szczatki około 130 lysi qcy 

W związku z zamieszczoną v.r naszym pi
śmie w dn. 29-go sierpnia interpelacią ob. 
Rozłuckiego w sprawie przydziałów żywno
ściowych, Wydział Kontroli PSS zbadał spra 
wę, na miejscu I zn, w sklepie przy ul. No
wotki 22. Ponieważ sądzimy, ze ob. Rozłucki 
przydż!a! swój ju.ż zdą"'ył .otrzymać i spo żyć, 
oodk:ri:ślamv tylko z zadowoleniem !o,że or-

gany kierownicze PSS nie puszczają m_imo 
uszu zażaleń konsumentów, 

Mamy również, nadzieję, że w przyszłośct 
nie zdarzy się . więcej t :cki fakt,. jak ogłasza-

1 nie ostatecznego .termll].u odbierania przydzia 
!ów, gdy ośrodki rozdzielcze nie sq w stanie 
- z tych czy i11nych względów - w tym ter
minie 1>:adaniu swemu sprostać. 

przy ul. 11 Listopada 'I 

* Od Redakcji: Cz6kamy na załatwlen" 
nowy~szej spr,'>lwy przez Zarząd Nleruc· 
•<1oścl i wyjaśnienie miarodajne w : 
'prawie, gdyż jesteśmy w posiada:1r· · 
'Zeregu an<ilogicznycłr &kara e.vtei· 
:1ików.' 
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Pieniądz zarobioną na ulicą - · j',~lnn'i'h-::::111 '"•• 

! Handel pokątnych jarmark-Ow :~1;;~~:; :m=.: 

. . I 
. . ···~~Nie tańsze, niz w sklepie, ale tutaj lepiej 

.„idą ••• 

Czasami zaciera się granica między pienią· 
dzem zaróbionym a wyżebranym na ulicy, zaś 
zawsze niemal zarobek ten stoi w kolizji z 
prawem. Wystarczy się przejść wzdłuż ulicy 
Piotrkowskiej, by stwierdzić, że nielegalny 
handel uliczny' lub prowadzony na niedozwo· 
lanych miejscach, jest w naszym mieście r.ja· 
wiskiem powszednim i odrywa setki lud!i od 
produktywnej pracy, a dzieci od nauki. 

Prosimy Czytelników na krótką, 15-minuto-

eh d "k" • • d · • • • • " d k • • Zarzqdu Mtejsktego przy ul. Piotrkowskiej o Al I sro mtescra ro1ą Się o prze upn1ow 104, (front, I p!ętro) odsłonięcie tablicy, ufun 

Grzyby · d!e zła rzecz 

· dawanej przez Zarząd Uiejskl ku uczczentu 

Piłki najrozm·ait• 
szych wielkości 

Waż~ innych - 'Choć 
sam nie wiele waży 

pamięci pole~łych w czasie wojny 1939...,.-1945 
t zamordowanych przez okupanta pracowni· 
ków Zarzqdu Miejskiego w Łod.zt. 

W związku z tym Zarząd Miejski zapra
sza rod.ziny poległych i zamordÓwanych 
pracowników o wzięcie udztału w tej uto. 
czystości. 

WALNE ZEBRANIE WETERANÓW 
POWSTAŃ SLĄSKICH 

wą przechadzkę. ' wie' Kto oni? Zaledwie je<len z 1;1ich jest za- możecie przyniesc krajowi więcej korzyści. no 
Startujemy na skrzyżowaniu ulic Andrzeja wodowym muzykiem, reszta to byli robot.nicy i uzyskacie lepsze samopoczucie, .iakie daje. 

W niedzielę, dnia 7 września i godz. 9.30 
rano ' w lokalu Rady Miejs~iej przy ul. No
wot:d 16 (dawniej Pomorska) odbędzie się 
walne zebranie Związku Weteranów Powstań 
Sląskich Okręgu Łódzkiegu. Na porządku 
obrad referaty Ideowo-wychowawcze, spra
wozdania z działalności i wybory nowych 
w~adz org~izacji. 

KOMUNIKAT 

i Al. Kościuszki. Na jezdniach, na rogach uli· fabryk łódzkich. Za Niemców nauczyli się człowiekowi twórcza praca ... 
cy, chodnikach stoją wózki pełne owoców, Nie grać t teraz też grają .. Ale dwóm spośród ... Nie, ni spodziewaliśmy się zobaczyć te
są wcale tańsze, niż w sklepie, ale tutaj jakoś nich ten „,zarobek" już się uprzykrzył. Wrócą gol Na ulicy Piotrkowskiej, na środku chod
więcej „idą". Ich bezpośrednie sąsiedztwo do fabryki. Jeden z ni'ch pracował w przę- nikn odbywa się sprzedaż grzybów. Grzyby -
działa kusząco na przech9dniów. Są dla wzrn· dzalni. „Poco ·mam żebrać, kiedy mogę za· niezła r7.E'CZ. Ale tu na ulicy ruch, kurz pada 
ku bardzo uchwytne, bliższe niż te za okna· robić" - powiada. Podobno, jak ci dwaj odej· na grzyby, gromadzą się ludzie. Wokół koszy 

Pierwsza klasa Kursu Przygc»towawczego na 
rok wstępny do Wyższych Uczelni s okazji 
zakończenia kursów składa. - zamiast kwia. 
tów dla swej wychowawczyni ob. ProfesorQwej 
Felicji Krzat - zł. 900.- na odbudowę War. 
sza wy. 

i;ni sklepowymi. Ktoś kupuje, inny dołącza dą - to „orkiestra" rozleci si~. I doqrze się ruch zostaje zahamowany. Obywatelko, w lo· Z TOW. „RODZINA" 
się, powsta3·e mały tłum. Nagle zamieszanie, t · d k"I T db · d · T Zarząd Towarzystwa Opieki nad Matkłł · s ame... zi są ryn 1. am o ywa się sprze az. ro- . 
„kupcowa" co sił ciągnie wózek do bramy, ... Na ulicy Piotrkowskiej młoda kobieta tuar służy do chodzenia. . Dziec!dem i Młodziezą „Rodzina" zwo~je na 
zos tawiając „na bruku" zdziwionych klientów. sprzedaje piłki. „Jaki pani ma. zawód?".„ _ ... Chłopcy z papierosami, znów chłopiec dzień 21 września rb. o godz. ,10-ej w 1\i 
Aha, idzie milicjant. Tu nie wolno sprzeda· „Sprzedaję piłki". „A gdy piłek zabrąk.nie?"... „z wagą", jakiś „fakir", specj.alista w usuwa- 10,30 w II ·termiiiie, w lokalu własnym W 
wać. Nie wolno uprawiać handlu ulicznego na Nie ma odpowiedzi. Gdy fotograf robi zdjęcie, niu plam z ubrania, naturalnie _ nie z su· Łodzi przy ul. Wólczańskiej Nr 2t'6, walne 
ulicach i odcirlkach ulic, pąłożonych pomiędzy przerażona kobiecina usiłuje schować „towar" mienia. w ciągu 15 minut naliczyliśmy ich zebranie z następującym poriądkiem dzieli. 
ulicami Gdańską a Kilińskiego. Więc Jak „nie za siebie. Nie ma patentu, niewątpliwie nie 15-tu. Czyli - co minuta jepen. Półżebracy, nym: 1) zagajenie 2) wybór przewodJ::iic1.ficego 
wolno - to prędko" ... przekupnie uchodzą ze ma i rachunku na nabycie tego „towaru". - półhandlarze, dzieci... Nie kupcy, ani artyści. 3) sprawoz#lanie zarządu i komisji rewizY,j. 
swymi ruchomymi punktami sprzedazy do „Może panowie z Komisji Specjalnej?". I po Jeszcze nikt im nie wytłumaczył, ani prze· nej, 4) wybór władz towarzystwa, 5) wolne 
bram. Gdy milicjant przej<lzie, handel raz· co tu strach, poco to wystavianie całymi dnia- konał ich, że ten „handel" zemści się przede wnioski. 
kwita na nowoc . mi' na deszczu? Obywatelko Sz.! Dziś nie mniej wszystkim na nich samych, że ich miejsce jest Wobec ważnych spraw dotyczących W 

' Idz~my w strdnę Piotrkowskiej. Znów uli- zarobicie, jako np. tkaczka. Możecie się nau- w szkole, fabryce, przy warsztacie pracy. szczególności ożywienie sekcji opieki nad 
czny sprzedawca. 14-Jetni blady chłopiec sie· czyć tego zawodu. Jesteście młoda i zdrowa, (Dz) dzieckiem ulicy zarząd prosi o liczne przybycie 
·dzi obok wagi. „Za jedne pięć złotych!": .. Zda· 1!11'11"1111111' 1· M 11111 t;11·;1•r I ·rl"l•;I' 1 • 11man1o 1 ··1 1 11~1 11 11 1111 1i: 1 '1'1111':1:·1 rnT1· 1111 1"1„r n ·n ::1::1•l l'H"l"l '11l11 1 n 1· '"'"m111:11111,.1„1:111·f•ll't:'l!llin .1:·1·11 1:"11t 1M:-1'i11111a1·1111l'1111::i:•1n n .1·l"I:r1 1 1"1 1 :111 11•r·i;1 11m11 1 1111·1111111rn1~1m11m111nmn 
nie to Ji!rek Marchwiak powtarza od 2 lat na 
~ym samym miejscu. Do szkoły, naturalnie, nie 
chodzi, bo „zarabia". Nie ma ojca. „Czym zo
staniesz w przyszłości?" Chłopiec uśmiecha 
się smętnie. „Ano, hędę ważył". „Całe ży
cie?" Nie znajduje odpowiedzi. Kto i .kiedy . 
zajmie się tym chłopcem? Teraz wychowuje 
go ulica. Dla kogo? Nie dla społeczeństwa. 
Nie dla Polski. Kiepska jest to jałmużna, da· 
na chłopcu za zważenie się przez litościwego 
przechodnia. Nie jalmu:żna mu potrzebna, ale 
opieka._ nauka - chłopiec ledwie stawia. lite· 
[Y· , Trzeba go przygarnąć. Może to zrobi ja· 
Kaś ·osoba pryw:i.trra, może organizacja mło

·tlzi-eżowa? Miejsce tego chłopca jest w szko-
le ... 

Smutne rozmyślania na temat opuszczonej 
młodzieży przerywają nam dźwięki orkiestry 
llicznej. „Czy pamiętasz tę noc w Zakopa
nem ... " Popularna melodia, uliczni grajka· 

... „Zaledwie jeden z nich - to zawodowy 
muzyk"... • I 

: 1 ·1u1•:1111111111:111:i11i1:111111:1 n 1.1r'"1.1,1.11:.rn„111 1 1' 1iili'l1:M :1~1 11 1 1111 11 11 1 1 11 1 11 1 11 1 n 111 1 11 

Don r eJsłe rozporządze11ia 
Dziemtik Ustaw R. P. w Nr 57 z dnia 

W najbliższym czasie w ·Okręgowym Są
dzie . »Jl] pcJ '" ' ·. ·" s:r.- r r"- . •.,..~„- )~ 

lycll cznsowych proresów przeciwko zbn:l lj1-
rzom niemieckim .w Łodzi. Na ławie oslrnrzo
nych zasiądzie 9 ·osób: Herald Sudek, Wolf
gand Sternberg, Paul August Boecken, Fritz 
Reute. i Kurt Komik. 

, ZSBRANIE KOŁA NAUCZYCIELI PPR 

W dniu 6 wrze~nia (sobota) o godzinie 
18-eJ odbędzie się zebranie członków Koła 
Ncn«:z:yclelł PPB w lokalu Dzielnicy Sródmie 

Iście, ul. Pij}Jrl;rnwska Nr 63. Na z:~branie przy 

1 będzie tow. Loga-Sowiński, a referf.lt wygłosi 
' tow. Grana.a. Obecność obowiązkowa. 

WSP,.0LNE ZEBRANIA PPR i PPS 

W dniu dzisrej!lzyr.- odbędc; się wspólne 
zebrania PPR ł PPS w następujących fabry
kach i lnstytucja·ch: 

Proces 9-ciu hitlerowskich dręczycieli 
Morderca· i uc~,estnik pogromów uięty 

Wszyscy oskarżeni - to dyrekcja i ·maj· 
strawie zakładów „Lohman-Werke"' w Pabia· 
nicach. Przytrzymywali oni i wydawali w rę

ce GeMapo Polaków, brali udział w ~ysl•mta· 
tycznej eksterminacji ludności polskiej, ob
ciążali nadmierną pracą robotników-Polaków, 
przymusowo zatrudnionych w zakładach. W 

I Dziś o godzinie lS·el odbędzie się polile
dzeniio Plenum Komitetu Dzielnicy Sródmlef 
sklei Prawe) PPR w lokalu własnym przy ul. 

I Gd.o.ńskief 75 

l GOBNA 
O !;(od.zinie 12-eJ PZPW Nr 26, o godzinie 

14-"I PZBI. I Tektury. 

roku 1944 przewieżli przymusowo robotników 
do Niemiec, gdzie pracowali również w zakła· 
dach zbrojeniowych „LohmaI)·Werke" w ~foj
scowośeiach Herford - Sun<lern ! Bielefeld. 
W~ród wywiezionych" było wielu nieletnich. 
Więzili oni tam robotników w specjalnie skon 
struowanym w tym celu obozie. 

Dochodzenie w tym sensacyjnym w swo'.rr· 
rodzaju procesie prowadzi prok. Bronows:.i 
akt oskarżenia jest jui: w przygotowaniu. Zba· 
danych zostało ponad 120-tu świadków, któ· 
rych zeznania potwierdziły bes.tialskie poslę· 
powanie kierownictwa zakładów. 

Proces ten prawdopodobnie odbędzie się 
na sesji wyjazdowej w Pabianicach„ 

• • • 
Przed paru dniami na ulicy w Łod,zi został 

LEWA-SRODMIEJSKA rozpozna.ny i ujęty Ukrainiec, Julian Dule::zus 
o gcdzinie 13,·el 1,':lklady Stolarskie Pod którego właściwe ńazwisko brzmi Hilko Do· 

" ' łajczuk. 
halanka'', „Ditzel" - kolo pierwsze, Centr. Wstępne śledztwo w tej sprawie wykaza· 
Tek.st. Szk. Wel. Nr 1, o godzinie 11-ef ło, że jeszcze przed roh.'iem 1939 Dołajczuk 'b'.'. 
I. „Hofman" 

SRóDMIESCIJ;: 
O godzinie 15,15 „Elektrosan", o god.zinte 

13-ej Zjedn. Przem. Dr.zewn„ Kolo Muzyków, 
o godzinie 14,30 Centrala Węglowa, o go
dzinie ll)'e) Sirat Przem. Pończoszniczego. 

STAROMIEJSKA „ 

ukarany więzieniem za przynalezność do na~ 
jonalistycznej organizacji ukraińskiej. w woj< 
wództwie tarnopolskim. W chwili wybuch · 
wojny sowiecko • nie}Ilieckiej zostaje on ko 
mendant.em posterunku , policji u}naińskiej v 
Baryłowie, pow. Radziechów, wojew. tamop':11 

skie. W sierpniu 1941 roku zamordował Pe 
laka o nazwisku Rzymski, ,brał udział w po 
gromach. antypolskich na Wołyciu, w f)ogzo 
mie ludności zydowskiej wJBeresleczku. 

rześnia br. przynosi trz,y rozporządzenia Mi. 
'! !stra .Przemysłu i Handlu, regulujące sprawy 
cPzwoleń na prowadzenie przedsiębiorstw han 1 
:llowycli i zawodowe wykonywanie czynności ' 

O godzinie 11-eJ odd.zlał 4·ty - zmiana 
drug.<:r f. „Horak", zmiana pierwsza. tkalni 
Nr 7, o godzinie 13-el Fabryka Tektury. 

• • • 
Dziś o godzinie l 1-eJ odbędzie się posle· 

dzonie trójek międzyparty)nych PPS i PPR I. 
„Horak"' 

O godzinie 14-eJ odprawa dziesiętników 

- zmiano I PZPB Nr 20, o godz'rie 15,30 Centr 
Zbytu Porc., o ~od:tfnfe 13,30 Fabr. Mr 20 
oddział 4 

BAŁUTY 

Dochodzenie w sprawie Dołajczuka prawa 
dzi prok. Lewen!Jerg, Plac Dąbrowskiego 5 
pokój 211. Ktokolwiek posiada wiadomości d~· 

tyczące działalności Dołajczuka, winien zgłc 
sić się do prokuratora, aby umożliwić szczC" 

O gochlnle 
14-c) garbarnia 
„2abianiec" , 

13,30 r. „Weiss", 0 godzinie gółowe przeprowadzenie śledztwa. Dla orierr 
„Niecała", 0 godzinie l8-ej tacji podajemy jeszcze, że Dołajczuk był ożF 

niony z Polką Marią W9jtowicz, której mii;' 

sce pobytu jest obecnie niezna:ne. Również r 
:i.andlowych. Są ta: · 

Rozporządzenie Min. Przemysłu I Handlu z 
dnia 22 sierpnia 1947 r, 

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu 
1 dnia 22 sierpnia 1947 r. wydane w porozu. 
µieniu z Ministrem Admlnłstracji Publtcznej 

Ziem owyskanych. . 

Oraz Rozporządzenie Ministrów Przemysłu 
Handlu oraz Skarbu z dnia 22 . sierpnia 47 r. 

Bliższych informacji o szczegółach tych 
:ozporządzeń udzielać będą kupiectwa, zrze. 
;zenia branżowe, Wcjew. Związek Zrzeszeń Ku 
pieckich, Zgromadzenie Kupców m. Łodzi or:az 
[zba Przemysłowo-Handlowa, Lódź, Al. Koś
cipszki 4. 

Uwaga członkow~e Stron
nictwa Demokratycznego · 

PLENĄRNE POSIEDZENIE KOMITETU J)zu;L
NICY GORNEf-PRAWEJ-

Dzlś o godzinie 18-eJ odbędzie się ple
narńe posiedzenie kem. dziel. Górnej·Pra
weJ oKaz Instruktorów organizacyJnych. 

ZEBRANIA KOł. PPR 
W dniu dzisiejszym odbędą się zebrania 

kół w następujących labrykach I lnsty· 
tucJach: 

i:o nowe9.o w 1. W M 

UWAGA ZWM·owcy MATURZYSCU 
Dnia 7 bm. (niedz1ela) godz. 10 w lokalu 

AZWM Życie, Piotrkowska 48, odbędzie s1ę ! 
:::ełiranfe wszystkich maturzystów, członków 

nas~ej organizacji. 
Sprawy bardzo ważnel Obecność obowiqz 

którzy posiadają adres Marii Wojfowicz, „ ... 
wiedzą coś o jej losach winni zgłosić się cl 
brnV.nratora. ~-~- ..... --~ __________ ._. ______ .._....,,._ 

kowal • Ob. S. Kali.ński - Byłoby ".słotnie · d.zTwn · 
:&UDA • PABIANICKA gdyby Zarząd Miejski bez powodu wydzie:· 

O godzinie 13-el Stolarnia Mechaniczna. UWAGA· ZWM-owcy SZKOLNIACYt żawtł ogród drugiej prywatnej osobte, w do 
WIDZEW Dnia 8 bm. (po.n1edziatek) o goazin!e 18-ej datku dzier:i;awiącej już inny ogród. Mo1że jec' 

o d • i 13 I posiedzenie 'komitetu fa. w lokalu Zarządu Miejskiego ZWM, Pl. Zwy· nok były jakieś ku temu powodyQ Radzimy 
go zin e ·e cięstwa 13, odbędzie się odprawa przewod~ zwróc!c się bezpośreC:n!o do Zarzą~u Miei· · 

brycznego Niciarni ' 
niczqcych, ewentualnie delegatów Kół Szkol I skiego o wyjaśnienie. . 

GORNA·PRAWA nych ZWM. . * * * , 
O godzinie 17;30 P!fB Nr 4 Obecność obowiązkowa pod ryg·orem orga· ~lanisław Gołleb - Sprawę, o które! pi· 

Komitet Wojewódzki' Stronnictwa G0NR.1·LEWA nTzacyjnyml szecie, powinniście omówić z waszym kołem 
Demo. fabrycznym. 

_' ra.tycznego v~ Lodzi w~ywa niniejszy~ wszy O godzinie .~2·eJ PZP~. Nr. 14, o godzini~ KOMUNIKAT . 
"tk1ch członkow Stronmctwa do gremialnego 14-•I r. „Weigl ' o godz1me 13·&1 r. „Wega I -=- . . Uwaga Inwalidzi woi"enni..peperowcy 
· d · ł ~ s' · · l t · t · d · l 7 · .r.ar%ąd · M1ejskh ZWM- zawiadamia f,e w . . . . 
u zia u w w1ęc1e o me wa w me me ę, O godunle 15-eJ Szkola Szer. MO, 0 godzinie . • . . ' ! Wzywa s1° wszystkich mwalldów wojen. 
września br. Zbi&rka wszystkich człon~6w 15-ef browar· Perla" 1' n1edz1elę, dma 7-go bm . .,, ?.wlązku z prz:y. nych-peperow~ów 11a zbiórkę w niedzielę dni' 
dzielnic i kół organizaeirJnych wraż ze sztan. , " jazdem ob. Prezydenta BP JHsrula I Mo.r~za.1- 1 7 bm. 

0 
godzinie 8.ej rano przed ma h " 

darami i pocztami sztandarowymi w niedzielę PRĄWA·SBODMIESK.A . 'ka Roll 2yinierskfego odbywa się o godzł,nle . zarządu Wojewódzkiego TUR przy u!ficyc S~~ 
'1 w~ześnia o godzinie 9 rano na ulicy S~o- O godzinie 11,30 f. „Beibi?ckl", o. godzinie 8-ej na Placu Z_yyc:lęstw1:1 zbiórka wszys· 1 rupki Nr 6/8, celem wzięcia udziału w wiel
rupk1 (obo k Ph:u Ketedralnego).t Staw1enmc- !3-el I. „Robeit Wafn.rcu1c:b ', .o godzinie 14 . lld~h czl'Onk6w a..ieumlzacll. Obecność obo, ldei defilal'lzi<> .... i.:azii SwiQta Lotrt:ictw.;o „ 
two nnnk" ·· ·~- ,. · -··-· ·~1,,.,,„„, -·"'-1·'3et" j-·· ·"· ·· ··-~ . •.; · 
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eg

7
1onow. 16; I. p: ll Sw1~to l~efo~my ~oine_i i dożynek :v J obecnej osjagnął liczbę „ę.,7~0 pionków Stan organizacyjny Związku Samopo-

e eon - naszym WojeWodztw1e zbiega się w dniu I ·~t· h 'd j „ " ł ·li 
A~ministracja czynna~ od godz. 8 _ i półrocznym istnieniu Związku Samo" • 0 >!· .yc e~i en~ ą, ~ praw.ie po owa .z. ~~C:Y G l~pGk~ej .w Łódzkim wojewódz-

].6-eJ bez przerwy obiadowej, w soboty pomocy~ Ghł()pskie}: " , . , I teJ, h.czby rne 0~Jęta J.e.st s. p~s-~~ organ.1~ '~Ie wyraz a się llczb.ą 15 oddziałów po
od godz. 8 - 13-ej'. . Skron:na .b.Ylii! ·"1losc członkow Z wiąz- , zacyJn m. Bow1·em Zw1ą;zek roz.1 ąsta się w1ato~ych, 248 gmmnych i 1916 gro~ 

Redaktor przyjmuje codziennie od ku Samopomocy ,<::Mopskiej w począt- szybkio, a 'Oddzialy jego ·:.w tet\:')1,ie P'OW- madzkich. 
godz. 15 - 16-ej. , kach, a nawet przy 1<~11<:u 1945 rnku w stają· sa11;10rzutni€, niekkt9w··bezplanlQ'wo, Stosunkowo' nie,wielką jeszcze, aczkol 

I\onto czekowe redakcji „Głosu Piotr- naszym ·~~>0'.i'~wód1ztwie. Jednak bar~w al.i zawszie d~kto'Yane ztoz~iniertiem po-' wiek stale rosnąc·a. lkz1br, IJrzedstawiai.i" 
kowskiego" w I(omunalnei Kasie Osz- ~~ybko, Jak zadna dotychczas organiza- trzeby organizowania ~tę :·~hłflp~t.}va w " 
i;~ędności w Piotrkowie nr. 425. CJa zawodowa na wis, związek. w chwili organizacji zawod.oweJ . . ~·-:~!' . , kobiety wiejskie w Związku Samopomo-

-

0 

_ cy· Chłopskiej. Doceniając znacz,enia ko, 

Komu winszuiemy Do· z· ynk1· w p·o f,! ~ . 'biety w całokształcie zagadnień gosp-c. 

Sobota 6 września 1947 roku. . . , • Afl\ darcz-ych w.si Związek postawił sobi-e ZU' 

Zachariasza. W dniu 'Y b. m. w 3-letnią ' rocznicę .tii, sympatyków partii, Związki Za wo" cel objęcie ramami organizacyjnymi ko-
.Reformy Rolnej ocTibPdą się w 15-tu gmi- dowe, wszystkie organizacje polityczne biet wiejskkh. 

W aźniejsze telefony 
~0-49 Urząd Bezpieczeństwa Publiczn. 
1·3-14 Powiatowa Komenda M. O · 
10-41 .Mi:ejski Komisariat M. 0. 

nach powiatu piotrkov.rskiego dożynki. i społeczne do wzięcia jąk najliczniej- , W celu werbowania kobiet <l'O szere· 
Pow;iatowy Komitet PPR w Piotrka- szego udziału w tej doniosłej uroczy~ · z 

wie zaprasza wszystkich członków par- stości. gow w. Sam. Chłopskiej stworzony zo-
„---··· --·----- stał Inspektorat Kobiecy przy Woj .. zw. 

W- 7 - "traż pożarna 
11·1~ Ubezpieczalnia Społeczna 
W-70 Szpital Sw_ Trójcy 

z t 
Staraniem Koła •PPR i PPS dzi.~ w 

1 

dzi12 się całonocna zabawa tane'czna. 
lokalu. świetlicy , przy fabryce Piotr- Dochód z zabawy zostanie przeznaczo

Samo:p. Ch!opsbej. P.rzed inspekrora t·em 

opróoz zadania popularyzaic}i Związku 
stanęło zagadnienie stworzenia konkret
nej płaszczyzny działania i uczenia się 

kobiety w Związku. Pogotowie lekarskie: nocne telefony: 
11-13 od 21 - 7 rano. W niedzielę i świę 

· ta'dyiur dzienny w szpitalu Sw. Trójcy. 
kowsk1ch Zakładow Drzewnych odbę- ny na odbudowę Warszawy. 

... -~~--='-" =·· · Z inicjatywy Inspektoratu powstało w 
ATCJWA terenie województwa 142 kół gospodyń 

K I N A. · · · wiejskich z 2356 c;złonkiniami, w ramach 
J 

W Jarosławiu po.wstaje pierw~ze w woJeW. ny kurs przygotov1awczy na wetąpny rok'stu-
Kino Bałtyk - ,,Dziewczęta z baletu" ;:zeszowskim pai1stwowe seminarium d1a wy- diów akademickich. Wykłady są b.ezpłatne. których prowadzone jest wzorowe O• 

·'- film produkcji radzieckiej. Początek chowawczy1i przedszkoli„ Szkoła obejmuje 3- Kurs rozpocznie się 1 października 3~tygodnio- grodnictwo, akcja oświatowa, dziecińce 
• """a.n<>o'w o 16 18 ·

1 
20 letnie i 2-letnie semi·narium, kurs semestralny wym kursem selekcyi·nym .. który zadecyduJ'e 

.,.... v , • • letnie, któ,rych w 1ninion•Y'm okres·ie wa· 
OTCf 2-miesięczny. kurs pr.z1:gotowawczy o przyjęciu na kurs. przygolowa\vczy. 

KINO POLONIA wyświetla wesoły .kacyjnym było 138 z 5.425 wiejskimi 
film z życia dwóch chłopców, pod tytu- Na zebraniu przedstawicieli orga.nizacji opu· dziećmi. 
:em „Mały Dz~utr~ln\en", produkcji łecznych i politycznych w Koninie postano- W Clie_łmie prowadzone są prace riad 

k . k' . wiano zorganizować uniwersytet powszechny. 'odiJ udową szeregu budynkpw szkolnych. Za- Obok kół gospodyń wiejskich Inspek· 

amery ans ·ię)._ 0 _ ~;~:'~d~i~rz~;0 ~~~~~~~1mi;!1~~r!~~~i~ :11~it;~~~. ~~~sz~~~~s~~i z\l~~~~~~;z~j~ P:tsl~~~c~z~~~~ torat ,,;organizował w województwie ca· 

Dyżury aptek: - I nej, humanistycznej oraz ,Jęz}'.'kowej. Wi)dZona jest ~budoyva gmachu liceum peda- ly szereg Stacji Opieki Nad Matką I 

D 
"' d . . k . r ' • • . •. -_ \ . . · . . nogiczl,1ego oraz re111ont, ,g\rlma~jtp!l i l~ceum Dz1·eck1·em stwo ył dGrywcze na wyso 

ZlS. yzuruJe apte a magistra \Alta- Tow. Przygolow~wcŹych Kursów Uniwer- :lci'1sldego, gi~azjuni handlowego . 1 g;imnu.· ' rz . 
:.'l.ows:kiego, Plac Trybunalski 1 syteckich organizuje w Poznaniu 10-miesię~z- zjum. i liceum męskiego. : · kim poz.iomi<e sfoją<!le kursy gospodar· 
ww ... - - _.._.._....,,._._.. _____________ "<C17....,.,.._ ._._._,..._..,,,.._._.._._....__._....,.,.. _ _..___...__ cze dla gospodyń wiejskich, na których 

~ukce6s a kobieta wieijS<lta otrzymuj'e podstawowe 

I wiadomości z dziiedziny higieny, uczy 
się kroju, szycia oraz celowego prowa· 

. . . I . ' • · / ' .. " ( . . , , ~„ I tłuaia- gospodarstwa. i i.ywiania rodziny. 

Likw dacja grużti~ s1ajkr bandyckfiej;·- Rekordowe, wy,św.et.le11 e moruu w Moszczrufu: ~,~-lwi'ą,z'ek ;s~m.O~rnocy chtopsłrjęJ 11 
Kilka d.ni temu d{)Jwsiliśmy w „Glo-1 czasie donosiliśmy na łamach naszego ce po autostradzie Katowice-'-Warsza- województw.i·e łódzkim W tegorocznym 

sie Piotrkowskim" o zabójstwie funk- 'pisma. · · wa. Udowodniono im również cały sze:' święcie Reformy Rolnej organizowanym 

cjonariusza Służby Ochrony Kolei, ob. Należy podkreślić, ż'e zlikwidowana reg napadów rabunkowych dokl3nany{!h w szereg,u miast ipowiatowych przys.tę
Robąkowskiego Stanisałwa, zamieszka- szajka bandycka była bardzo niebez- na autostradzie w lesie moszczenickim. pu,je 2' p()kaźnym dornbkiem swej dwu i 

łego w Pio.trkowie prz:v ulicy Ogrodo- pieczna, i:onieważ jej działalność ptze- Łupem bandytó~ pad~o kilkę13~t tysię·: p'ól roczneL pracy. 
wej 12

, który został ;;;;:i.strzelony a na- stępcza me óg1•an~czała tyl~o do V:ła- cy. zł_otych. 8-p~łec~ens_two . .P.10.~rkow· ,„ Borobek ten będziemy mogli podzi-
. . , snego terenu. SzaJka dokonywała row- sk1e zyczy nasz-e1 dzielnicy M1licJ1 Oby· • , . 

stępme w potworny :sposob zmasakro- nież napadów zbrojnych w Sosnowcu watels:ldej daJ'Sze,go powodzenia i d<o- wtac na szeregu wystawach orgamz.o-
wany w odległości 250 metrow od sta- Katowicach, Częstochowie., Lubaniu i brych wyników pracy, by wreszcie po- wanych w powiatach przez Związek w 
cji kolejowej w Moszczenicy· w Szczecinie. Ci sami bandyci doko-1 wiat nasz· został zupełnie oczyszczony z dniu 7 Wl\Ześnia br. (Dz:1) 

Obecnie, jak się dowiadujemy, na- nywali napad'ów na samoc'hody kursuią- •elementu prz-estępczego. · 
tychmiast przeprowadzone śledztwu 
przez Powiatową Komendę MO w Piotr 
kawie doprowadziło do ujęcia spraw
ców potwornego mordu. Sprawcami 
mordu okazali się czterej osobnicy -
mieszkańcy miasta Piotrkowa, których 
nazwisk ze względu na dobro toczące
go się śledztwa na razie nie podajemy. 

Należy nadmienić, że ci sami spraw
cy mają iia swoim sumieniu szereg na
padów z bronią w ręku, dokonanych w 
ostatnich dniach na terenie miasta 
Piottkowa i powiatu piotrkowskiego. A 
mianowicie: napad na ob. Mista Henry
ka, zamieszkałego w Piotrkowie, ulica. 
Czarnkowskich 8; na ob. Wiklińską, 
zam. w Piotrkowie, ul. Tomickiego 36, 
ob. Ryżewską, zamieszkałą w Piotrko
wie, Czarnkowskich 7, ob. Kulbak Ja
na zamieszkałego w Łodzi, ul. Targo
wa 23 i wiele innych, o czym w swoim 

• w &·W' f&f&&WłDW 

CZYTAJCIE 

Na a.pei ,,Głosu Piotr ko ws.kiego~' w \ca I.OOO złotych na ko:nto Nr 426 KK0 
sprawie budowy stadi•onu . sportowego w Piotrkowie. Ob. U rbal'is.ki · wl'Jywa tą 
d.Ja klubu „C()nicordia - H. Urbański, drogą ob. ob. Bykowskiego, Myszkow
właściciel hurfo•wego składu. piwa i fa- skiego i Sliwińskiego do· złożenia dobro
bryki wód gaZ'OW{'Ch w Piotrkowie wpła w<0lnej ofiary i:ia powyżśi.y cel. . 

11~1111~1111~1111111111111111~:111~1111~1111~~1llllllw~11111111111111t11111~1111111111111111111111111111mi111111111111!!1111111ł111111~11~1111~! 11~111111111111~1r11~1111~1111~11 

Huta szk.la '„„llORTEN.§..IA•• · 
I 

ood zarządem pa:lrntwowym 

w Plotrlltowie Trąbunalshina„ ul. l•ą,o /lfaja 2'1 

ogłasza przelarg nieograniczony 
na budowę budynku 

..:t!o straży pożariiej i m~gazynu malerjałów 
Szczegółowe mformacje ora~ ślepy irnszto-

. i ys otrzymać można w wydziale technicznym 
huty. Termin składania ofert pod wskazanym 
adresem do dnia 15 września 197 r. godzina 
10 rano. 

Zarząd· huty zastrzega soble prawo do wal~ 
neg0 wyboru oferenta - .wyłączenia czę,ścli 

robót lub unieważnienie ' przetargu bez 'jakich
kolwiek odszkodowań i bez podania powodu. 

Wymagane wadium 2 proc. od sumy ko8Z
torysu należy wpłacić do Narodowego Banku 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Polskiego twnto żyrowe. buty ,,Hortensja" i 

O 
lt „ , b kw'i.t dołączyć do oferty. · , 

„Głos Piotrkowską" Piotrków, dnia 5. 9 .. 194? r. 

Dyrektor administracyjno-handl0-ą 
J. J, Wołnicki 

-- fdJSZen1a oro ne-- Również hależy dolączyć odpis rejestruj Dyrektor Nąozeln;y 
· handlowego oferenta S. Trawiński 
Setter irlandzki 5-miesięczny, s1:1czka, --- , . _.w · . . ' · 

odstąpię. Piotrków, Slow ackicg'O 38 . 5 j l!!~illl~jlll~l!ii~lllilł:.l!ll\llIB""w:y:~~ll!j~!lllfMllll~llll~llilHl-11111r:~llll~~l!IJ~ll!l~lH:~ll1l!Mlllllm!!!ll~ll illll!~Jlll~l~l~lijllll~llll~!Hl~!llll!llll 

'Poiegna,nie l·at·a 
w „ ,Euirapie 

~taraniem R!0mi§!ji lUochod'ów '.Nie
stał~ch Polskiego Związku b. Więz
niów Politycznych Ro-io w Piotrkowie 
w dniu dzisiejszym odbędzie się cało
nocny dancing „Pożegnanie lata" w lo-
kalu restauracji „Europa". · 

.Na da'llcinig;u mo'C nies:Po,dzianek, ło· 
teria amerykańska ,wartościowe fanty. 

Poc~ątek o godz-inie 21-ej. 
, Część dochod1\ przeznaczona będzie 
na odbudowę W arszaiw~. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

· 1Jśn1iecb.nil się . ...., 

€IEN PODEJRZENIA 

Wv·~ W"'i Komi!-,! OPR .,., t"rl?i 1 '"' Redokcvinv Red ' Adm Łódź, P'o1rkowsko 86 1elefony: Redo~to'r Nocz~lny '216-14 Śekre torfol 2~1. RedakCtil nocna 172-'.R 
Dziol ogłoszeń i Piotrkowska 55 ret. t 11 SO Konto . PKO VIl - 1505. Zokl Grat. Sp. Wya. „Łódzki lnsłyłut Wyddwńlczy": '. n -'-- 017950 

. ~ . . . . 
CENNIK or· OSZEN Wydawnictwo „Głosu R ol>otn!częgo''. w ł,odzł ol:>owlązujący ~d dnia 15 czerwco ,1947 r.?~· W tekście; ,c;>d, 1-1.00 mm. ?a. 50, 101-200 mm. zl 60, powytej zl 70. 
t. t~lu•t„rn: od 1-100 nun sl SS. 101 - ~or:i mm, zł 45. powyżej zl .60. Drobne za jedno el owo: poszukiwanie- rodzin zl 20, handlowe (le karze, kupno ł spraedm) •t :15. zguby . zł 2l 

· ""'s„111<l.wonie t;>rocv 7.I 10. w nleddelą t święta 300/ći dro~ef, 
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ta2. Drugi oprzytomniał Gapa, 
Potem fijo} dech swój 7Japał, 
Paleolog też sit: ocknął, 
Choć p-(}tm:D<>wany mocoo. 

ELIT A KOLARSKA 
NA STARCIE 

OLOS 

Pietraszewski 

Ten ostatni wysc1g odbędzie się już jutr 
w Jeleniej Górze. Jak donoszą organiBtorz 
do wyścigu wpłynęły zgłoszenia wszy.;•kir'I 
czołowych naszych szosowców z zesz\or'>r:>.
nym mistrzem Gabrychem (Garbarnia - Kn
ków) i mistrzem Polski na szosie Nao1P.nł1 
(Warszawa) na czele. Cichocki 

Nr, 245 

Wyznaczeni zawodnicy wyposażeni w buty, 
ochraniacze i skarpety muszą się stawić w 
środę 10 bm. o godzinie 16 w szatni na sta
dionie ŁKS-u. 

· Oprócz tych dwóch „asów" w wyścigu ju-

·~:;~?1:ad~~rt{~~~kó~)s,zł~~~~~nkap:i~~{W~:r~ Sportowcy robotni„ J..y - .mlodz·1ez· u szkolne1· 
szawa), Wandor (Kraków), Motyka (Krrlków), lJ J 
r'~z~~~~~i L~~s~~~~s!~!~~c~~a~w~~~~1~~~ 81,e!y ulgowe na mecz z ASC )asel" w sekretartac e Okręgu 
wicz. · W związku z wizytą w Łodzi piłkarzy szwai-1 dzieży, które będą sprzedawane wyłącznie w 

120 KM SERPENTYN carskich ASC „Base!", którzy w środę, dn.a 10 sekretariacie Okręgu przy ul. Sienkiewicza 26 
Trasa wyścigu wynosić eędzie obl':I 1'.!0 hm.· na stadioni? ŁKS-u rozegrają mi~:lzyi;>"f1- na podstawie grupowych zapotrzebow~ń 

kilometrów i biec przez Wieniec-Zdrój, P:0- stwowe spo<kame z Reprezentac.11:! Robotn.czą Początek meczu wyz_na~zono na godzmę 17. 
trowice,' Szklarską Poręb.ę. Bierutowice, Kar- Polski, organizator tego spotkania, Związek Jako przedmecz przevndz1ane są interesująeE 
pacz, Krzyżatkę z powrotem do Jeleniej Jó.ry.

1 

Robotniczych Stowarzysz~ń ~portowych w Ło- zawody_ piłkarskie ~m!ędzy Mi~dzysz~olnymi 
Na tej samej trasie walc;zyli nasi kol:uze w dzi przygotował pewną ilosc ulgowych bile- Klubami Sportowymi Piotrkowa 1 Łodzi o go· 
roku ubiegłym, znają ją więc jak swą własną tów w cenie 30 złotych dla uczącej się m!o- dzinie 15,30. 

ląą. Qcuc:lf włedy Jintmi 
Plk się też już nie ile trzyma. 
Wyspe oca'ał;i cud-em 
Pozlepiali z wielki;c trudem. 

_z_--.::.__ __ .s--=-p_o_r_t_o_weqo z SR!!, 

JCieg.ó 
Podrzas odbywających się w ZSRR mi- CO BĘDZIE Z OLIMPIAD"'\? 

strzostw lekkoatletycznych, młodzi zawodnicy PRZED PRZYSTĄPIENIEM ZSRR DO IA,\F I 
radzillccy uzyskali szereg dobrych wyników. W te.I chwili nie zoatało jeszcze ustalone, W ' 1AJi~"k1'CI. 1 Na czoło wśród nich wysuwa się wy:1ik W· czy Związek Radziecki weźmie udział w Tgrzy-

r iii ~ „ H .wodnika leningrnclzkiego, Ma·i.wiejewn. który skach Olimpijskich 1948 roku. w każdym bc1dź 
--~ - ·pobił rekord ZSRR w rzucie dyskiem. uzysk·J.· ta.zie Związek Radiietki jest obecnie w trak~ l ~~fi o~ o tfi: VI c h jąc. 37,43 m. w s7.·,r·:'.:ie żeiiskiej 4 razy 100 m cie załatwiania formalności związanych z przy-
~, "=""""'-.,...,.,~u, , _ reprezentaO'ja FederJ.r;ji Rosyjskiej ustnliti no- stąpieniem do Międzynarodowej Federacji Lek 

KOMUNIKAT wy rekord radziecki wynikiem 49,3 sek. koatletycznej. 

. W dniu Obrhcdu Swiela Odr<>Qzenia (ot. , Zawody te. odbyły się przy wyjątkowo CZUDINA W DOSKONAŁEJ FORMIE 
tictii·:i Polskiel!o, Okręgo~a Komisja Zwi _ l n~esprzyjającej pogo~zi.e, to wp.łynęlo nj~m· Mi~trzyni Związku Radzieckiego w skoku 

• ą , 111e na uzyslrnne wymki. wzwy:i;, Alek.sandru Czudina, najlepsza obec-
:kolv Zawodowych w Łodzi, zawiadamia, że 1 "-1.......,~ · „ ..... „ -u ..... „ .., ~ _.._.:..,, ·ą_,_....,_....,.-„~--·n.H......._..w ~or.n·~ ~'"'„ s v • „ 

~ ~le;'h:ielę dn~a 7 wrz~śnia br. Zarządy Zwią. l c H e b d • • Ilf I 11 11 ft 
~„~~~t:a;;::i0:y;~cl;y:~~jp~~:~-~:ta;~~ro:a~ . zy -, 9100 ę ZIO ,,WISll ·~ ! 
tedralny. . 1 

lroc u 
n.(' pięc;ioboistka na świecie, znajduje się w 
dos!,onałej formie i z dnia na dzień poprawia 
swoje wyniki. 

Na zawodach lekkoatletycznych przed kil· 
ku dniami Czudina ustanowiła nowy rekord 
Związku, przekraczając wysokość 1,65 ro. Wy· 
nik t~n jest o 1 cm lepszy od j1lj własnego re· 
kordu krajowego. 

Jest to zarazem najlepszy wynik osiągnię
ty w tej konkurencji na świecie w bież,1cyi:n 

sezonie. 

Poczty sztandarowe wezmą udział w' uro. 
czystym nabożeństwie, oraz w defiladzie. 

SUKCESY „TORPEDO" NA WĘGRZECH • 
Do Moskwy powróciła, po dwutygodnio

wym pobycie na Węgrzech, drużyna Zakł>J.clów 
Automobilowych im. Stalina - „Torpe1o", o
wacyjnie witana przez sympatyków piłkar· 

stwa. W czasie swego pobytu na Węgrzech 
„Torpedo" rozegrało trzy spotkania, odnosząc 

Sprawa dyskwalifikacji najlepszego fińskie- Jak dotąd - nic konkretnego mu :iic do· w nich przekonywujące zwycięstwa. W Bucła· 

go dług~dy~'tansowca, Vilio Heino, nie ie~t Je-1 wiedziono. Dla przypomnienia podajemy, że peszcie pokonali oni miejscową drużynę „Wa· 
szcze defin'ł·iwn!e za~ończona. Heino .jest c· Vilio Heińo, mistrz Europy w biegu na 10.000 sas" w stosunku 4:2, w Debreczynie wygrali Ok;-~gowa lfomisja Zw. Zawodowych wzy. 

wa świat pracy Łodzi do wzięcia udziału w 
lej uroczystośd. 

z zespołem „Vasutas" 6:2. W trzecim spotka-
skarżony_m, na skutek rewelacji po'l i:ivrh 1 metrów, ma. ~berni~ 33 lata .i je~t posia<fos1em n~ll odnidli zwycięstwo nacl r~prezentacją Wę· 
przez je:ln~ z giize_t fińskich, o pobranie r,0.0110 czterech ohcialnycn rekordow • sw;ato"vych, 11 gier Północnych w stosunku 3:0. 
marek fiiłSkich ·"la szereg startów. · Na rrizie mL:i'nóWicie: 10 · klm (1944 r.) - 29:35A; 6 mil 1 ""'"0""11 Hl 1111 ~ 11mui 111 ""'1111110 • 01111muun 11unm111111u1111111„· 

biegacz ten jest „zawieszony" i nie może brać (~944 r.) --:- 28:38_,6, 10 mil (1945 r.i -:- 49:22.21 Dz ś pierwszy start . . 
Okręgowa Komisja Zw. Zawo!fowych 

w Łodzi 

udziału w zawodach. bieg godzinny (1945 r.l - 19.339 m. oięśc·arzy 0 m·strzostwo Okręgu 

.>RA W! WtAŚC!CIELE MOGĄ SIĘ ZGŁOSIĆ 
„.do Komendy Głównej M. O. w Łodzi, 

przy ul. Jaracza 28 widział ogólny; gdzie 
znajdują się znalezione przez milicjantów na 
terenie IV komisariatu nast~pujące rzeczy: 
suma pieniędzy zrtaleziona 26 bm. oraz w · 
dn!u 4-go znaleziony kapelusz damski, teczkę 1 

•· 
: dokwnentami oraz większą ilość gotówki. j 

ROWER - 18.558 ZOSTAŁ SKRADZIONY 
Nieznany sprawca skradł pozostawiony 

:irzy Starostwie rower pod powyżsjiym nume
rem należący do Jerzego Kusidy zam. w Ru-
dzie Pabianickiej ul. Reymonta. I 

WSTYD, OBYWATELU SKWARNECKI 
W PZPB Nr · 8 przy ul. Dąbrowskiej 21 · 

mm. przy ul. Antoniego 18 Józef Skwarneck! 
·1sił0Yi{ał wynieść przędzę. W porę został za
rzynWiny. 

NI'?. PRZESTRZP.G.U. PRZEPISÓW 
Podczas wakakiwania do tramwaj u N• 2 

dostał s!ę pod wagon ob. józef Siewiersk:, '. 
Łódź, ul. Lelewela. Wskutek upadku dozna! ' f 
on -::iężk!ego uszkodzenia g:łowy. Wezwane I~ 
Pogotowie przewtozło go do szpitale na Ra·! r 
doaoszczu • ' I ' 

.- . Dzisiaj o godzinie 20-ej w hali Wimy ro? 

Dziś PflłE•iEuffi4 UJ 

flflJ'Jti!{(Jfll(JOllN. C.ARFIElD. GIG YOUNG.HARRY tAREV. GEORGE T081AS 

~, ~ARD ~AWKS ~a HAl B.WAlUS 
- - „ "'"11Ca-. 

Początek seansów w dni powszednie: 16, 18,30, 21. 
Pcjczątek seansów w niedziele i SO boty 13,30, 16, nr,30, 21. 
Jutro, w niedzielę 7 września dodatkowy seans o godz. 11-ej. 
Bilety bezpłatne- l passe.partout ważne od środy 10 wtześnia br. 
Ek~ploatacja: FILM POLSKI. ...,..., _____________________ .,_. ___ ~ 

poczynają się drużynowe mistrzostwa Łodzi '' 
boksie. Pierwsi stają w sznurach ringu ósem 
ki Zjednoczonych i Zrywu. 

Obydwie drużyny do mistrzostw okręgowyd 
przygotowywały się bardzo starannie, dzi-:iei 
sze wię_c ich spotkanie 'zapowiada· się wyjąt 
kowo ciekawie, tym bardziej. że obie tlr:1żv· 
ny zapowiadają wystąpienie w swych nai 
silniejszych składach. · 

Po!on a Swidrf eka w l~dz 
W najbliższy wtorek, dnia 9 bm., w dodz 

powrotnej z War3zaw:!{.., Polonia (Swidnica) z< . 
t4 wita do Łodzi, gdzie rozegra mecz towatzy•ki 

z ŁKS-em. 
Spotkanie to budzi w Łodzi duże zabti?re

sowanie. 

Tempowsk1 n!e chce 
trener·em 

być 

Jak podaje prasa francuska, Polski Związek 
Piłki Nożnej zwrócił się do znakomitego oił· 
karza •. ~rającego obecnie we Francji w :ecine· 
z druzyn za~vodowych I Ligi - Bolesł'lWI< 
Tempowskiego, z propozycją objęcia'. staaowi· 
ska trenera związkov.•ego. Tempowski odrzucił 
tę propozycję i oświadczył, że za kilka lat -
być może przyjmie tę ofei;:tę. Ale obecnie pra· 
gnie on jeszcze być czynnym piłkan:em w 
rJ•11 7•:nie, z która jest związany dość silni~ 
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