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A · drk-tuje Ang1·· 
Musi.my po· ,·s· c· 1·nnr1 dro wola H old Lasky socjalista: który ma otwarte oczy, nie ~ gq - ar :noże zgodzić się na taką politykę. .Je· 

- jeden z wybitnych działaczy Partii Pracy ~~~a~r:n~~irai~~c:ęz;a~!~~ ;~~~k ij, w5; 
PARYZ (PAP) - Według depeszy z Iniom amerykańskim, a krytykując do- piło by to pl)d takimi warunkami j!lkich -;twierdzic całkowitą zgodność puglądów 

Londynu, rząd amerykański wy:;tosował :-aźną politykę restrykcji pisze m. in.: nie mógłby przyjąć żaden szanujący się z Polską, Czechosłowacją , Węgrami, Ju· 
do Wielkiej Brytanii prawdziwe ultima- „Wydawanie doraźnych zarządzeń w rząd socjalistyczny. Jeśli istnieją minis· gosławią, jak również Związkiem Ra· 
tum, które wysuwa następujące żąda- nadziei, że pó7niej przyjdzie poprawa :rowie, którzy cofają stę wobec 0pozycji dzieckim. 
11ia: dzięki „oferr.ie Marshalla... jest zludze- monopolów anglo-ameryk ańskich prze· Nie poto wygraliśmy ostatnią wojnę. 

1) Zaniechanie projektów nacjonali- niem . Nk poważnie nie wskazuje, że ciwko nacjonalizacji p rzemysłu stalo- by stać się narzędziem urzeczywistnie· 
zacji µ rzemysłu stalowego; kong re!'. am~rykański istotnie myśli o wego - nie mają prawa do miejsca w nia reakcyjnych projektów, które zna· 

2) Rozluźnienie dokonanej nacJonali· pomocy dltl Europy. Partii Pracy... czna większość naszego ludu odrzuciła· 
zacji kopalń węgla i dopuszci 0 nie doń Gdyhy nawet czlonkowie kongresu za Z kolei Lasky krytykuje koncepcje by, gdyby można mu było przedstawić 
rzecw zna·wców amerykańskich; aprobowali program pomocy, to nastą- bloku Europy Zachodniej i pisze: „żaden 1 je w sposób tak jasny, jak teg-o żąda •.• 

3) Zaniechanie projektów nacjonali- " - · '" •• - -
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~~ 1 sukcesy armiig· en Markusa 
\V zw i ązku z tą w1 adomosc1 ą „~e I · . • 

Soi r" zamieszcza artykuł specjalny pro· I W · h d • h f I 100 • • 600 kl 
fl" , ora Ha rolda Laskyego , gdzie czyta- p1erWSZYC nl8C 0 ensywy WYZWO OnO WSI I m, 
my. in. 

„ Trzeba będzi e d<:lkonać kompletnej 
rewiz j: brytyjskiej polityki zagTanicznej. 
l ważam , że z każdego punktu wfrb:,1i a 
sta je s.ię obecnie rzeczą bardzo ważną 
rn w :1 rei a układu handlowego ze ZwiąL
k;cm Radzieckim. Gdyby zaś taki ,układ 
1kipr0\ ·adziL jak być p<>winn o. do lepsze 
""O porowmieni a polityrznei?;o, mogli-

kw. obszaru. Tsaldaris nie moze utwor~yć rządu 
BELGRAD (PAP) - Jak donosi radio cjach . W rezultacie tego ataku oddzia

greckie j armii demo kratycznej, oddz i ały ły powstańców zdobyły przeszło 100 
gene r ała Markosa prowadzą natarcie w wsi, oraz ponad 600 kim. kw. obszaru. 
całym szeregu mi<>jflcowości. , w tej liczbie całe terytorium na połud· 

Nausu. zdobywa j ąc centrum miasta . 
Podcza~ walki w tym mieście zosta ło 
zabitych przeszlo 290 mo narchistów. 
.Jednostki armii demok ratycznej ostat · 
nio po raz trzeci wdar ły .się do mia ta 
Nikritu. 

. byśllly obie tego #winszować ... 

W dniu 19 bm. wo.iska demnkratyczne niowy wschód od i?óry Pindos. 
rozpoczęły jednocześnie atak na tere-1 W Macedonii odd z iały demokratyczne 
nach Pindu, Tesalii i w inn ych ir.·•J·:>'i n- dokonały nocnego ataku . na mia.stó L.ONDYN (obsł. wł.) - Z A1en oono· 

szą. iż przywódcy 5-ciu partii politycz· 
nych, reprezentowanych w ob~cnym par 
lamencie greckim, złożyli wi z ytę królo· 
wi , Pawłowi , któremu oświ a dozyli, iż 
stworzenie rządu, złożonego wyłącznie 
z członków partii populistów saldarisa. 
bedzie szkodliwe dla1 Grecji. Przywódcy 
p~rtii wyrazili J?OfOW-OŚĆ udz i ału W rzą• 
dzie, na czele któregq stać będzie oso· 
bistość bezpartyjna. 

, 

l a~kv wyra ż a nas'tę pnie nadzieję ,_, że 
r1ą d br~'tyjski przeciwstawi się żąda-

·;ln·epo ojenie 
w Paryżu 

przeb'.€}giem obrad londyńskich 
LO, 1IWN (obsł. wł.) - Przedstawiciel 

Francji na konłerencjj Stanów Z;iecltltoczo 
•tych, Wielkiej Brytanii i Francji, P-O· 
ś ,vieconej sprawie poziomu przemysłowe 
go Niemiec, Alphand odleciał wczora.i do 
Pa ryża. 

Mi·nister informaori Francji zakomu.ni
kowal wczoraj, iż Francja wysun~fa sze. 
reg rastrzeżeń w wie lu zasa.c!Jniczych i 
poważnych zaga.dnieniach. omawianych 
na konferencji Jondyńskiiej. 
A~enda "Reutera donosi. iiż aczkolwiek 

rząd frnncaski dotychczas oficjaijn ie nie 
'~r re cyz.ował siwo.iego stanowiska w s•pra 
Yach, omawianych na konferencji. fran
'•i&kie koła polityczne wykazu:ia.. wyra· 
iae niezadowolenie i rozczarowan1ie. 
Koła te u waża ją zapewnienie, tl'<l ziel-0-

1e f rancii wzei Sta·nv Zjedn-0czone i w. 
~ry t;inię, i ż PO·d1niesie nie poziomu TJrż '.."' · 
iw-.In niemieckiego nie oznacza nie r·.y
' ··"ńs[ wa od•bu1clow~' Niemi ee przed i n
•r mi krnjami, za ni€'w ~'starczające. 

"' * 
!,ONDYN (ohsł. wł.) - Wczoraj w go 

1 ·iw1ch wieczorn ych rozpoczeło sie k o ń 
1We posi e·dze.nie k<inferendi 3 r> al1stw 

,. sp rawie poziomu Przemysł.u niemiec
. "lrO. Franc ja na posiedzeniu tym był a 
•! Prezento wana przez swojego amibasa
lora w Londynie Massiniego. 

Saara żąda 
przy ,ączenia do Francji 
PARYŻ PAP. - Dr. W Sender, vrzy
r' ka ruch u na rzecz połączenia się Za 

" cbia Saary z Francją, w prżem ówi"'n i 11 
wygloszonym w dniu c1-:s·,.,; r, 7p11 w:'.::-.:::· 
hr1H'cke n, oświadczył, iż organizacja je- 1 

""o cJnrnaga s.ie przyłączenia Za.l!.ł1S1hia Sal' 
.:o Fran ' i i 

, 

! 
l 
l 

p. f, 

„Głos Kutnowski"-
dzieciona · 

swoich Czqtelników 

·DO WYGRANIA 
S KOMPLETOW NOWOWY·DANYCH POD.RĘCZ· 

NIKOW tSZKOLNYCH NA ŻĄDANĄ KLASĘ. 

100 NOWOWYDANYCH PODRĘCZNIKOW. 
SZKOLNYCH NA ŻĄDANĄ KLASĘ. 

arkusz i złożyć w administracji „Głosu Kutnowskie• 

go" - Kutno ul. 29 Listopada Nr 1 - do dnia ·8·ga 

września 1947 r. 

dnia 

ł 
I 
ł· 

9 it.„.;~ uii< ... l:-H c. , · i 
- - · . ~ ) t 

': I # - .,,. "' -.-.._./: •• 

r „ ..... ); . :,- :_ ~ ' _";" · ;.-;, :.; ... _ ;~l1'«, ·.,. : : , . .'\ __ ., „ '~ ~ . '. - ' -..4--- ., .....-„ ......... ,,,.v •"'•„~• mri ~-· -v;;,~·.i:d.;;;~,; „ ••.::_ -~·~~~~~~~ 

Dotychczas na udział w rządzie Tsal
darisa wyraziła z~odę tyiko partia mi· 
nistra Zervasa , który wsławił się mor· 
derstwami i aresztowaniami dem0kra 
tów greckich . 

Ramadier zmniejsza 
racje chleba 

PARYZ (obsł . wł.) W dniu wczoraj· 
szym pod przewodnictwem prezydenta 
Francji Vince_nt Auriola odbyło . s i ę po
siedzenie gabinetu fran<:uskiego, na któ
rym premier Ramadier zakomunikował 
iż urodzaj w roku bieżącym Jest o ił3 
procent mniejszy od urodza iu zeszłoro
: znego. 
Rząd uchwalił zmniejszenie od 

września b. r., t. j. od najbli ższego po· 
niedziałku dziennej racji chleba z 250 
do 200 gr. 

I Na tymże posiedzeniu rz ą d uchwalił 
kontyn u ować działania wojenne w lndo· 
chinach. 

Przyjęcie. rezolucji polskiej 
na Radzie Bezpieczeństwa 

I NOWY JORK PAP. - K<Jńcw,c deb:i 
tę w sprawie Indonezji. Rada Bezpie
czeństwa przyjęła 10 głosami J}rzv po
wstrzyma.niu sj.i, od gł(}So~vanla jedynie 
Wielkiej Brytanii rezolucie polską, przv· 
llOminającą rządom holenderskiemu i in· 
do.nezyj&ldemu :.alecenie Rady w spra
wie zapr7,es{anla ognia. 

Uchwalenie rezolucji polskie) z tak 
r.z.a.d1kt8J jeldlnomyśl1nośc ią zosfa ło po·nrn'
dzone na porainn vm posiedzeniu R.1 i v 
ożvw io n a dyskusja. 



Du;unasty dzień procesu u; 1'r'6kowie .. 

Niepokól z · cki · tanal prze.d Sadem1 

Kulisy akci" prze awani · w asnej OJ zyzay o~c m wy ładowi 
KRAKOW PAP. Dwunasty dzień procesu sio/ ocłrnzu mCJterial sfologrulowanv? VI' loku dalszeąo przesłuch.mia l}AÓil nvła-

wypełniły zeznania Franriszkił 'iep ,kólczyc- Osk.· Tak. . · · nie fJrokur11tora: oskarżony słv~rnł 7 jaką a-
kiego, ko~en~an~a głównego \i\' IN od stycz- Prok.: JaJ.. więc o~karżony mógł wyłączilć hominacją wyrażał ~ię Mierzwa o nsk~r7.n· 
nia do pazdz1ermka 194fi r. lj. w nl.;resie pn materie.! szpiegowski z fotomateriału? nym i jego kolegach, czy oskarżottemn jesl 
aresztowaniu płk. Rzepeckiego. Osk.: Tego nie moglem robić. lak samo przykro, jak Mierzwie - siedzieć 

Niepokólczycki do zarzucanych mu czvnów .Prok.: Oskarżony rozumiał, że taj,ne mą- tuż obok niego na ławie oskarżonych? 
przyznaję się częściowo, do winy - całkowi- lenały znajdą się zagranicą w warunkach, OskarżO'ny po chwili milczenia niejasno i 

K U P O R Nr 1 
'JELKlEGO KONKURSU 

SZKOl. 'EGO 
pt.: 

,.(; ,os·· DZIECIOI\LSWOICH 
CZ rTELNIKÓW 

fmi· 

Adres 

nazwisko . 

„ .. 
cle. Opowiada o swym współudziale w 7-mio kiedy obcy wywiad mógł z nich korzystać. z wahaniem mówi, że dopiero ostatnio zo 
osobowej grupie ·oficerów, która wśród 6.000 Osk.: (zmieszany) Tak - to znaczy „5 zóst- rienlował się w jak wielkim rozmiarze· wy- I 
ofi.ce.rów ~bozu ."' Woldenbergu mip.ła .~ię na- ka" oddział 6 sztabu w Londynie. stępuje powiązanie "\.VIN-u z PSL. 
razac na 1zolaCJę, za nawoływanie do pow·ro- Prok.: Ale przecież materiały te szły przez Prok.: A co oskarżony sam zmbil w kie-
tu. ambasa«łę? runku tego powiązania? ..,_„ni_„ ____ „_„ ___ lll!m __ j 

Miejsce pracy ........ . 
Szkoła 1 klasa uczącego się 

dziecka . 

Wróciwszy do kraju, Niepokólczycki na po Osk.: Tak. Wysyłał te ·materiały Strzałka- Osk.: Ja specjalnie do tego ludzi nie na-
lecenie Sanojcy przejmuje organizację „NIE" wski. mawiałem. 
z siecią informacji, aparatem propagandy, Prok.: Klo stał na czele oddziału 6-go? Prok.: Kiedl' ,,Ludwik" mówił o~kdfżone-
łącznością i fun.duszami - po pewnym cza- Osk.: Szefem „szóstki'', oddziału sztabu w mu 0 przesłaniu materiah1 do PSU 

Proces kierowników 
sie przyjmuje od Rzepeckięgo stanowisko za- Londynie dla spraw kraju był pułkownik Osk.: z wiosną 1946 r. w czasie. jednej z 
stępcy komendanta obszaru delegatury w Kra Bokszczanin. odpraw „Ludwik" oświadczył mi, ie przesv- NORYMBERGA PAP. W dniu 27 sierpnlt 
kowie, a po powstaniu WIN przeszedł do pra Prok.: Czy więc oskarżony świadom był ła komuś z PSL na~ze materia~y. ! rozpoczął ~ię proces 24 najwybitniejszycłf 

· I. G. Farhen 

cy w tej organizacji. tego i. godził się na to, że materiały takie mo Prok.: To kwestia stosunkow z PSL był;i rzłonkw-) rady nadzorczej koncernu nt•:mi.iel'.-
Propaga'nda WIN nosiła w pierwszym okre- · gą się znaleźć w ręku obcego wywiadJ.I? tematem odpraw? kiego I. G. Farben. Prokurator qeneralni• USA 

sie C'harakter propagandy szept.anej, potem I Oskarżony daje wymijającą odpowiedź. Osk.: Tak. generał Bolford Taylor . scharakteryzował w 
przyszła kolej ńa akcję „O''. Jako materiał Po szeregu pytań, dotyczących współprn- Prok.: A co oskarżony wie o przesyłaniu ogólnych zarysach winę oskarżonych. 
do ~ropagandy służyły m. in. sfałszowane ko- I cy oskarżorre!:lo ze Strzałkowskim o_raz z si~t- do PSL materiału z siatki wywiadowczej Odpowiadają oni za udział w przygotow::i-
munikaly KC PPR oraz sfabrykowana przez ką je!}o wywiadu, prokurator zadaje pytania, Strzałkowskiego? niu i prowadzeniu agresji Rzeszy. za , 1;~wole 
WIN broszurka rzekomych PPS-owców. Po zmierzające do wyja~nienia kontaktów łączą- Osk.: Wiem, że materiały te byly przesy- nie ludności podbitych krajów, za iabnnki t 
jłuższym namyśle oskarżony zgodził się wy- cycjl WIN z UPA. · lane, meldował mi o tym Strzałkowski. nawet morderstwa. Koncern I G. Farben przy 
drukować i rozesłać 1,List Mikołajczyka". Prok.: Czy oskar~ony wyobraża aobie wej Prok.: W jakim celu wyi:yłaliście ma.te- czynił się wybitnie do roi:pętania .ostntniej 

Niepokólczycki polecił Strzałkowskiemu na ście w p9rozumienie z Niemcami. celem za- riały do NKW PSL? wojny światowej. 
wiązać koniak(. z U.P.A. Celem tej współpra- przestania przez nich . uprawiania terroru? I Osk.: Wysyłanie to było sprawą dołów i 111111111111111111111111111111111111111111111111111111m111111111111111111111111111111111 
:y - tłumac<!y oskarżony sądowi - miało Osk.: Tego sobie me wyohiażałem. od nich wyszło. Ja .sam chciałem od PSL o-

0 
E 

1 
A R y 

zeh.01110 być zapobieżenie wyrzynaniu lud- .. ·Prok.: A. jak wobec lego oskarżony uw11i11ł dejść, bo wiedziałem, :ie jest w nim rh1fo lu-
11ości polskiej.· Oskarże~ie z tytułu lego kon- to za mozl1we w sto~unku do UPA? dzi, którzy do nas podchodzą 1 pp.wnP rzeczy Koło PPR przy Dyrekcji Przemysłu Miej· 
taktu uwąża Niepokółczycki za najboleśniej- Oskarżony niejasno tłumaczy, że nawiązy- narzucają, scowego Piotrkowska 51 ufundowało dobro 
1ze ,.-dla siebie. „Porozumienia z U.P.A. ~ wanie kontaktów z UPA traktował jako pró- Dalsze pytania proktualora zwią7ane są wolną składkę na fundusz solidarności w ce
twierdzi Niepokókzycki - nie kazałem za- , bę ... oclwolania się do ludzkich uczuć paszcze- z kombinacjami politycznymi WIN w okre~ie lu okazania pomocy narodowi Hiszpańskiemu 
~vierać. Nie mniej był to błąd polłtyczny du- gólnych mołojców - dowódców bandy. przedwyborczym w kraju. przeciw dyktaturze Franco w Hiszpanii. 
~ej miary". 

Niepokólczycki wspomina dalej o konlak- w p I b • • • b • . 1 b d 
tach z obcymi ambasadami, zapewnia przytem O sce O OWlqZUJ e I O OWIQZyWaC Eł Zie 

~~~~r: o~~~l~:mp~~;~bn:;; L~y~~;n:~~ łącz- ' 8 I d d" Z •• e' n"' p r a· c r Wiadomo mu jednak, że Strzałkowski prze · g z -
kazał do pewnej ambasady szereg materia- ' 

~;'y„ \~~:· ~~~~:~:~::ne0%~~(:w~?:e o~=r~:~~~ • · . • 

~~~a;~:,~aniem j.ego- nie ~ogło ~ójść przer Nikczemne plotki reakcji bez wszelkich podstaw 
~atenal f.en miał N.iep~kolcz~ck1 , p_n:eka- Ił' - d e z11a1 Zawodo···e-o m.ilóhnlnrzv tOUJ Al Bursldm 

;;ar S(lm. Oskarzony W1e,..ze Kw1ecmsk1 (szef f:IUJIU Z pr ze.se/ID -• ..., , rw • • 

obszarn WIN) porozumiewał się z jedną z ob Wśród włókniarzy łódzkich kursują od kil· dowego Włókniarzy, tow. Burs.kiego. · j stowskiego lahoratorium. 
cych ambasad . Niepokólczycki uważał i;ię za ku dni uporczywP. „niewiadomego pochodze- W odpowiedzi na nasze pvlanie wy}aśnił '<\Tarto zwrócić uwagę na perfidi~ podzie· 
1:1odwładneqn sztabu londyń5kiego Bora-Kom·'.1 nia" poritnski o zamierzonym rzpkomo prze- tow. Buuki, ż• wsulkie leqo rodzaju plotki mia, kitóre rzuciło lego rodz& ju poqloski w 
rowskiego i przez ambasady ~rnk11ł , koniak- dłużęnin dnia roboczego w przein.y 'le włó- są nikczemnym wymysłem reakcyjnym,. ob_li- masy w momencie .podpisania układu o ~spół 
tów do tego sztabu. " " „. '"' , , kJennic.zy.m, n r.nif>,.sienJu dni wypoczynkowych czonym na sianie zamętu nlepoko1u 1 ni'!- z~wodnic.twle pomiędzy pr:zemy11/~m w/nk1en~ 
Kończąr swe wyjaśnienia, Niepokólczyckł w niedzi~lę I ~więta oraz inne temu podobne T>ewnokł. niczym 1 węglowym. Celem te.1 reakcyineJ 

'lśwl.idrza że bierze na siebi~ odpowiedział: nieprawdopodobne wersje: Paniewu\ sprawa • „Nie ulega wątpliwości, mówi tow. Burski, dywersji jest wytworzenie w masach fermen-
1o!lć za c~łą działalność WIN-u od momentu ta posiada zasadnicze znaczenie dla mas ro- :ie plo-tlci te rozpowszechnii\ne ei\ w ramach tu, nastrojów niepewności oraz storpedowania 
1>rzejęcia tej organizacji na początku 1946 r. bot.niczych naszego miasta, zwróciliśmy się rozszyfrowa,~ej. os~atp.io reakcyjnej akcji .,O" ~ysiłków zmierz~jących w ki1mmku wykona-
Następują pytania preku.ratora. po wyjaśnienia do autorytatywnego źródła - opluskw1a~ia, 1 ze pochod~ą z ł.Pgo same· nia plan~ wytworc~ego." 

Prokurator przechodzi do ustalenia istot- do Prezesa Zarządu Głównego Związku Zawn- go skompromitowanego podziemnego faszy- Pytanie: Skąd iaę biorą tego rodzaju płat-

nych celów wywiadu WIN. ki ? 
Prok.: Jakim celom służył wywiad WIN-u? Odpowiedź: W niektórych fabrykarh zna-
Niepo ·ólczycki twierdzi, że wywiad siu- 1 leźli się „gorliwcy", którzy zamiast mobiJizo· 

zvl dla p. opagandy i dla inspiracji partii po- · · wać robotników w kierunku wy.pełniania pla-
01frycznych. · I nu i nadgoll:ienia zaległości przez le~sze wv· ' 

Prok.: Czy były inne jeszrzc głębsze cele 1 korzysty:vame maszyn. 1 własnego di:i1a. prdcy 
tego wywiadu, przeznaczone dla małego gro- - poszli po fałszywej drodze, po lmu prze· 
na osób wlajemniczonych? ' dlużenia dnia roboczego oraz pracy w.,ctni 

Osk.: Slnnowiliśmy zespół luclz1„ który ;uż ~wiąteczne. 

nie może zrobić czegoś większego. ! W r7eczywistośd droqa ta - to r!roga, kló 
Prok.: Czy dyrektywy 6 oddziału sztabu ·- ra prowadzi na manowce. Miast mobi11z3cj1 

londyńskiego nie mówiły o innych cela~h? robotników, prowadzi ona do Cakłycznei de-
Oskarżony zaprzecza. Umowa o współzawodmctwie włókniarzy ORIENTACJA, ALE NA KOGO? mobilizacji. I te błędne posunięcia paru k:e-
Prok.: Czy ktoś z podwładnych oskarżone- górników wywołała zrozumiałe zaintereso- Wczorajsza „Rzeczpospolita" poświęca ar- ro,wników posiużyły za pożywkę dla reakcyj-

go nie wysuwał zastrzeżeń, że wywiad W/Nu wanie w całym kraju. Dziennik poznański tykuł wstępny sprawie tzw. orie•ntacji anglo- nej plotki. 
spneda je się o/Jcemu wywiadowi? „Wola Ludu" poświęca temu zagadnieniu ar· saskiej, która wciąż jeszcze „straszy" w Pol- Związki Zawodowe stoją 11c1 ,ąlanowisku, 

Osk.: Nie przypominam sobie. tyku! wstępny, w którego kokluzji czy.tamy: sce. Znamy przejawy tej orientacji; mówią o że nasze plany produkcyjne se{ lnk ąkonstrno-
Prok.: Czy we wszystkich siatkach znajdo- Widzimy :z tego, że realizowanie wspól- niej dobitnie ostatnie procesy, szepce o niej wane, iż przy należycie postawionej orgacli· 

wały się „niepotrzebne" wiadomości z zakre- zawodniclwa pracy leży w interesie samej tendencyjna plotka, przesycone są d1ią szpalty zacji pracy mogą i muszą być wykonane w 
su wywiadu wojskowego, gospodarczego klasy robotniczej. To nie jest bowiem „Gazety Ludowej". r- ciągu normalnego 46-godzinnego tygodnirJ pra 
kontrwywiadu? kapilalislyczny akord, na którym zarabia To, co się dzi.ś w Polsce nazywa orien- cy. Istota rzeczy leży w racjonalnym i celo-

Osk.: Tak. Od czasu do czasu: . przedsiębiorca, to jest robotnicza ambicja facją anglosaską, czego złowrogie widmo wym wykorzystaniu ustawowego 8-godzinne-
Prok.: Czy materiały odchodziły zagram- i wola zwiększenia .wydajności pracy, na unosi się na sali rozpraw w Krakowie i go dnia pracy, w rżeczywistym i racjonalnym 

cę w ltj formie, w jakiej naplywaly od ob- której zyskują szerokie warstwy pracują- tchnie ze szpalt „Tygodnika Powszechnego" wykorzystaniu 480-ciu minut, przeznaczonych 
>zaru? ce. Dlatego w kapitalistycznym ustroju i „Warszawskiego" azy „Gazety Ludowej"- w ciągu dnia na pracę. 

Osk.: Tak. Choć niekiedy pewne rzeczy nie do pomyślenia byłoby przeprowad.ze- to nie jest orientacja na n ar ód angielski Jeśli roboLnicy i pract'lwnicy umy~łowi nie 
sam odrzucałem. . nie podobnego współzawodnictwa, robot- i amerykański, na wolnościowe, demokra- będą marnotrawili czasu na sk.ulek ~późnień, 

~rok.: ~zy br:ły wypadki, żeby materidl nicy nie poszliby na takq koncepcję, nie tyczne i postępowe pierwiastki w umysło- przedwczesnego opuszczania t:Hacy, na sku-
szp1egowsk1, a więc z zakresu wywiadu wnj- oddawaliby swego trudu w celu powiększa- wości tych narodów, na ich świetne tra- tek niepotrzebnych spacerów i pogadanJ?k, na 
skowego, gosp?darczego lub kontrwywiarlu nia liczby milionerów i magnatów prze- dycje kulturalne i polityczne. To orientacja skutek przedłużania przerwy obi11rlnwe1 itp, 
poszedł zagramcę? mysłowych. ha większych i mniejs.zych Cavendish-Ben- to nasze plany produkcyjn,e będą wyknn •wa-

Osk.: Mozltwe. . . , W naszej polskiej rzeczywistości współ- tincków i Blis Lane'ów, to tęsknota do roli ne w ciągu normalnego dnia robociego. 
Pro~.: Czy. oska~zony d~~ P.olece°:ie obsza- zawot'lniclwo pracy wydaje realne plony, ,,tubylców" f kraju obróconym w kolonię Tę prawdę winni zrozumi0ć kiPrownicy 

rom, między mnym1 Kw!ecmskiemu zeby przy zwiększa wydajność pracy robotni.ka, bo Dolara. To - przede wszystkim - orlenia- zakładów pracy, pracownicy i Rady Zakła-

l 
w zamian za to podwyższa jego stopę ży- cja na le czynniki anglosaskie, któje za dowe. 

PA!ilSTWOWY 
PRZEMYSŁ FERMENTACYJNY 

Oddział Wschodni w Lodzi, 
ul .Nowotki 34·36 

zatrudni 

buchalterów - bilansistów w pod
ległych 3obie takładach. 

Oferty i życiorysy nadsyłać pocztą pod 
powyższy adres.- Wydział Personalny, 

PANSTWOWV P~ZEMYSt 
FERMENTACYJNY 
Oddział Wschodni w Łodzi, 

Nowotki 34-36 

z a a n g a i u j c 
na stanowisko Kierownika Bro· 
waru w Lodzi samodzielne(lo z od· 
powiednim wykształceniem I dłuż
szą praktyk~ piwowara. 

Oferty i życiorysy nar:l svlar pocztą pod 
powyżHy adres · Wydddł Perso.11alny. 

ciowq, ofwiern mu drogę do awansu spa- najbardziej dziś aktuulny i naczelny cel Pytanie: Czy Związki zawodowe zezwolą 
• łecznego, stawia go w rzędzie kierowników swej polityki europejskie; stawiają .~obie na ;akiekolwiek przedłużenie dnia prcrcy~ 

i budowniczych naszej państwowości. odbudowę niemieckiego imperiałi:tmu. Odpowiedź: Będziemy popierać poszcze-

PRZETARG· . '-

Ubezpieczalnia Społeczna w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony na roboty 

malarskie (malowanie okien w szpitalu przy ul. dr Kopci!l.skiego Nr, 22). Oferty M 

ślepych kosztorysach należy składać w U~e zpieczalni Społecznej w Łodzi ul Wólczań

ska 225 w pokoju Nr. 35 do dnia 1 września 1947 r. do godz. 10 przed południem w 
zapieczętowanej kopercie z napisem „Oferta na roboty malarskie" z dołączonym kwi
tem na wpłacone wadium w wysokości zł. 20.000. Szczegółowe informacje, oraz ślepe 

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

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

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

gólną, dobrowolną inicjatywę, wypływającą 

Ramorzutnie z fabryk i idąrą w loerunku do
datkowej pracy (ńp. sporadyrzna praca w 
święta lub dodatkowe dwie godziny pracy w 
sobotę, jeśli ta praca przeznaczona będzie na 
Odbudowę Warszawy). Takie akcje 111'1.ją 
zresztą miejsce_ od dwóch lat. Klasa robptni
cza Łodzi nieraz już dala dowody ofiarności 
i zrazu.mienia i nieraz jeszrze dowody \ego 
diJ. 

W wyjątkowyrh wypadkach mozna rów
niet się zgodzić na .dorywne przedłużenie 
dnia pracy na poszczególnych oddziałach, je
śli od pracy tych oddziałów zalezy praca rior· 
ma!na całej fabryki. 

Zwiqzki zawodowi' zc1wszE' jednak baczyć 
będa., ażeby przedłużenie dnia pracv miało 
char~ktN DOBROWOL.'NY 1 nigdy me zgodt.ą 
1!!ę na to, ażsbv tego rodzaju posti;pow11nie 
miało się stać powszeclµtie stosowaną, zasadą. 
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O remne prOby wybielania 
..... : 

Niem·ieCI 
·Zamach na H~tlera był lylko przejawem rozgrywek ambicji 

w najbliższym czasie na rynku wydawni- . . . . . . . . Ostatnie zdjęcie ORP „OI!la", bohaterskiego 
USA zamiarom autora nie stanowi apoteozy me- ,wysokich ex-dygnitarzy h1Uerowsk1ch przez okrętu podwodacgo polskiłego który na skutek 

czym . . ukaż~ s i ę ks i ążka pod tytułem mieckiego „ruchu oporu''. Wprost przeciwnie, ich amerykańskich przyjaciół zawiodła w ca- , . . ' 
,_.P?dziemie mem!eckie" · Sam tytuł nasuwa rzuca ona światło na kulisy tego ruchu. wy- lej pełni. Stała się ona jeszcze jednym dcku-1 omyłki zostqł st-0rpedowany podczas wojny 
JUZ ogromi:ie wątpliwo5ci co do jej treści, kazując jego reakcyjny, antydemokratyczny mentem, oskarżającym Niemców i ich amery- na Atlantyku przez hołlenderski okręt pod-
ale staje s i ę on zrozumi 'l ły, jeże li zważymy, charakter. Jeszcze jedna próba wy.bielenia kańskich protektorów. Mbl. wodny, przy zamianile akcji patrolowe/ 
że autorem jes t Allen W. Dulles. Osoba auto
ra tłumaczy na m wszystko. 
.. Auto·r ksią~ki jest bratem osławi onego 
jUZ doradcy mm. M'ł rshalla i niemniej osłn
wion ego germanofila, Johna Forstera Dullesa. 
Ob3i b·-.-,r_:i a są w równej mier7e śr: i śle zwią
zani z koncernami amerykańskimi i TJiemiec

T ' ' r.esc je~nolitego frontu 

kimi. 
S vmP_l'l fie pron ie mieckie u jawniali ci pa- , 

nowie nieraz w czasi e w oj ny. Allen W . Dal- ! 
!es oraz jego brat znalE źli s i ę w obozie ho- · 
ove rowskim wśród najzaciek c jszych propa- I 
gatorów odbudow v Tiemiec. Toteż jasne jest, : 
że ou blikac ia jego zmierza do wy bielenia 
N 'e;;>ców, s '.worrnn ia iluzji, że w Niemczerh 
istn ia ł zorganizowany ruch antyhitlerowski. ! 

! Dobrobyt zwYciąża niedostatek 

K 1)riJm, w im i-?.-n iu których występuje Al
len W. Dulles zależy na apoleo7owaniu nie- . 
in '.Pckich rebelii pa łacowych. Chcą one z tych 

1 

drobnych incydentów uczynić ruch rewolu
cyjny. To wła śnie jest cele m ksiażki Dull e>sa, 
które i licz"e fraqmenty były jui ~ielokrotni e 
przed ru kowyw ane przez prasę amcry.ka1'lską. 

\Vb rew in tencjom autora i jego środowi-

Prządka tow-. Helena Gajda, człopkini PPS 
Majster, low. Similak, majster przędzalni egip

skiej, członek PPR 

sk,i_ , ks~ a-źk11 w ykazu je is 1 o ~ne cele i_ zamiary Pękni ęcie jednego ogniwa pociąga za ~0-1 
uczes t:i1 ków zamachu na_ Hi tler~ w l1pru ~9141 bą oberwanie się całego łańcucha. To porów
roku 1 c_hara/;t(> r _„n_1chu_ oporu_' wo/Jec H1 tI~- nanie obrazuje dokładnie rolę każdej gałęzi 
ra._ Wi-mka z nici . ze ? :gdy _me był. ten rum przemysłu, każdej fabryki, każdego oddziału. I 
;k· „rowan y p1z~ rnv r:z1mow', pr7 E'c1 w s yste- 1 ka żdego robotnika i pracownika w wielkiej I 
n•ow 1 - onra m czal s : ę on do osoby samego I w alce. która s i ę obecn ie toczy. w walce o wv- I 
H11/cro . , . . . . . • k onanie planu. Organizacje fabryczne PPR i I 

Du lles r:.oua je._ ze w s_rod s p1s_Mi_J<1 ~vc.~ PPS docenić powinny ogrom odpowiedzialno-

„Whn·„1" walczy o wykananie planu 

Prządka, tow. Gąsiń
ska Jani na, członkini 

P.P.R. 

Kol. Cygan Bron1sla
wa (ZWM) 

Ob. Kotkowska Sta
nisława (bezpartyjna) przec1w H1 •. 1erow 1 było wi el u „::;oc_iahstow ści. k.tóra na nich ciążv. Od działalności bo

Pod ti je. ~1: ~?\•:n o::ze:5 nie pragram i cele !v!:~ I w iem kadr fabrycznych · PPR i PPS, od zacho
" o rplls·ow , o p1s u1 ąc fakt_ z rnk 11 1042. _v. w ania się peperowców i pe-oasowców przy 
kw ;Plni_u IPgo ;0 1~ ~1 .. :"' ~a rach h aw 11 rs 1

<id1 warszt ac ie zależv stopiei1 uświadomienia fo- wnikliwie stan fabryki wyciąga słuszne Wykonanie planu - to lepsza organizacja 
spo tl..:all _"'C „so<:F l t5CI Emil H~nk , Ka rl _'1.4' .e- botników, zależ . czy róbotnicy zrozumieją, wnioski - do realizacji. pracy, sprawniejsze zaopatrzenie, to oszczed-
r en<lor~ 1 1:heo ~or H;:nbach, . ktorych mozemy że oni to, że ir!l praca. że przestrzeganie przez Cyfry przedstawiają się następująco: w lip ność i przestrzega e dyscypliny pracy. Nie 
nazwar 01cam1 duchowymi S9lw~1m achera. nich dyscy pliny pracv _ decyduje 0 zwy- cu tkalnia wykonała plan w 97,22 procentach, wiem, czy „Wimiacy" zdają sobie sprawę z 
O to c? p1s_ze na temat te90 spot1<ani a I?ulle~: cięs twi e dobroby tu nad ni edostatkiem, o zwy- przędza ln i a natomiast tylko w 78,5 procentach. tego, że w ciągu bieżącego mies i ąca w jednej 

„W zw1ąz_l u z plr1 nam~ u·uorclowama _ H i- ci ęstwiE' „planu syto ści" . I te właśnie zagad- W sie rpniu nie można stwierdzić lepszych tylko przędzalni - egipskiej stracono 284 go-

n7:~ pos,t:'\n;'.. ~~ 1 pyta me; C? si ę . stai: 1 ~- - z I nienia stać się powinn y treścią jednolitego wyników, niż w ubiegłym miesiącu. Dla po-1 dziny drogocennego czasu z powodu niepunk· 
N . T\Cam -· \ \ ·) 0 "-a an!l ,f'lsk12 i amei)·kans ..... ie franiu parl1i ro botniczych. prawienia ,tego stanu rzeczy należy z jednej tualności zespołu robotniczego. 

b • 1" d 1lekt'. ni~ można bylo oc'.l ekiwi! Ć ryr-h- Czy tak jest w i· stocie? Zbad· : n t„ o'· strony doprowadzić do całkowitego urucho- Niedługo w przędzalni en1'psk1'ej· będą za-
lf'i :n·vazji h·ch wojsk. I - . . · . dJL_Y " s. -.~ - » 
„Socjaliści nlNn' ccr y doszl i do wn inskt że wę w fab_ryce. Zw_iedzamy łodzk1 e fabry.o . mienia możliwych do użycia wrzecion, z dru- instalowane sygnały świetlne _ czerwone 
dopóki na j wiG';:, zą 1;o tęg ą w E'1ro pic są Ro- Jedną z w: ę~szvch jest W1 dzews~a Manuf'!k: giej strony zwiększyć wydajność pracy na światło wskaże, że dzień roboczy zakończył 
sj ilni e , ll Strnierie H itl era może stdć s ię przy- tum . stara , ł~dz ka bo.1c:i_wa _. .Wtma ._Przed. ~O] fazecionQ..ch już uruchomionych. A więc tu się. Ale czy sygnały całkowicie wpłyiną na 

· h 
1 

-. 
11 

. . d k 
1
. „ N ' . N ną, za czasow sanacji, sw1adom1 robomicy dochodzimy (nie wdając się w szczegóły) do polepszenie dyscypliny pracy? Nie. Ta spra· 

czY na z Y W J<' >le] ra Y 'I izacJI iemiec. a ' ·v· " 1 1· · ' h d · sedna zagadnienia: sprawa wykonania planu · d · · · · d · h ·1. · 
w•n'osel;,: Emi l:i Henka n czes tnicy za machu „ ~ 1my _wa_ ~zy 1 przec1w;zo przec o zemu na wa musi 01rzec w swia omo5ci ro otn· ..;0w. 

. . większą ilosc stron . Oznaczslo to bowiem bez - to (obok zagadnień natury technicznej, I nad tym prncować muszą organizacje par-

~~-;:~w~~·~l~c~~~~l~~!~ :~Yw~'J;~~7.~~en;a~~rl~~ robo cie. _ Oznaczało zw1q!•szenie . zysków - ~a- możliwych zresztą do rozwiązania) przede tyjne PPR i PPS i to nie tylko wyjaśniać , ale 
. I'"I ., cl . i.· A. 1. . Am •. 1 . ·n·e b ryk11nrkich , a nędzę dla robo tmkow. Dzis „ wszy stk im sprawa pracy całego zespołu. Pra- działać przykładem ofi arnej pracy i stworzyć 

w, n ie , <' '" opo -i na 1cy 1 e,v,..,, 1 - \" . d . . d . . . l' d · · · · d · 1 d · w · " 
1 ! • tł . , t n c'" „ ' I , szy scy w iem y, co o:-:nacza z1en z1s1ej5ZY cy so l arnej 1 sww omei - u z1 " 1my : atmosferę walki o plan <1tm0sferę , kt0rej nie 

11 f' w '! li i<! na AOn yne ie . • d l d . a . . . . . . t . . b t ' k. w I 
Sta!',)Wisko „socjalistów" nieiniPckic~ r. ;e - oznacza oCt1' u owę u owe 1. . .czyzny, o- mzymerow, ma js row 1 ro o m ow. y eona- śmie si ę przec iw~ t 'l'-" i <' warchol, malkontent 

wymaq:i. dn ba komer;tarzy. \'\' arł.o !µ tylko zn acz;i zagladę rodzimego ka ~1tallzm~ . . ozn~ - nic planu warunku;e w ydatniejsza praca, wróg jawny czy i~ kryty . 
• 

7
, ·nn'e-. z· c dzi'a lo si'e •

0 
• , roku 1942 1· cza W \ zwaleni e od obcego kapi tału. Dzien dz1- prze iście na większą ilość wrzecion. 

P• ;po. 1 ( 1 ,~ ' V k · 1 1 · 1 k I · Jeszcze nie zupełnie zagadnie ni.a te doi-
ci ,włilśniP „~o~j- l iści " w ~bawi<" przed „radv - sie jszy wy_ma_ga p r ćtc 'l'. , zwięk szenie pro?uk; ji • y ·onanie panu, 0 ciąg e sz ·o enia ro- rzały w fabryce. Ale pierwsze kroki 1'uż są 
kalizacja" , świaclomie dążyli do zachowan ie dla os 1 ągn:ęc1-J dobro_oy tu lu du , a me' Ctld botników, werbowanie nowy ch sil, dokwalifi- postawione. Oto wczoraj. w prv-:dzalni eq ip-

\\•/a(/Z\' ·,„ r p_ l,·L-.r_1· '--J i' tlc ra, · daz·v1i· do prze<llu- wzbpgac.em a ob_- cych i _rodz_ 1_mvch w yzy_;ik,wa- kowy wanie młodych i starszych. k . , „ \: s iej w obecności tnw. Blas?.c;zy kn (sck r~ t a rza 
żen i a 'wojny. czy. Zw1 ębzeme w y<l 11j no sc1 pracy , zw1ę ·s l e- Wykonanie planu - to ciągla, nieustanna koła PPS), tow. Rak'lwsk ieffb (z-cv sckr. Komi-

Dulles ryoda_i·e poza tvln kilka cieka wych nie produkcji - to zarazem zwiększeni e ·ta· codzienna j ego kontrola. Sprawdzić cyfrv - t t PPR) (! 
1· 1 bk . k · t . 1 h 0 

. b . . . - e u qraz majstra, tow. Similaka z pa· 
szcze9ólów, dowczących tzw. spisku lipco- ~ - ow, poprawa wanm ow ma ena nyc 1 - · o to, co powmno yc pierwszą czynnoscią ro- dla uchwała zmobilizowania dwóch „przykła-
wego z r. 19•M. S1Jisko wcy za po średnictwem botnika. I botnika, majstra, inżyn i era, dyrektora, po przyj dowych" dziesiątek z PPR i PPS. Tow. G'l ida 
jednego ze swoich adh eren lów - posła nie- Proste to pn.wdy. Zrozumienie ich - to ' ściu do fabryki. I dlatego słuszną iest inicja- Helena z PPS i tow. Gąsińska Ja'lina z PPR 
miec iego w Rzymie v on H assela p rzek a·lil l! bodziec do w al1,i o plan! A z wy kon1n:em tywa tow. dyr. Brodzkiego, który zamierza u- zobowiązały się do czwartku zmobW zować 
Anglikom tajne me morandum, w k tór1ffi do- planu w „W imie" nie je5t dobrze - pow>edz· mieścić tablice i w ykresy w każdym oddziale. obie dziesiątki, oraz opracować war11"iki 
me.gali się„. Alzacji i Lota;;vngii _ na zach'J- my tó sob ie szczecze. Przekonał nas o tym Potrzebne również jest codzienne nadawanie współzawodnictwa ze szczególnym uwzgl ęd
dz1('! , polskicao Pomorza i Sląska - n a wscho przeb ieg ostatniej narady technicznej :Jraz komunikatów z frontu walki 0 plan przez me- nieniem dwóch spraw podstawowych - dy-
dz ie, ora7 ,'\ us lrii i Sudetów na południu. rCYl.mowa z dy_rektorem low. Brodzkim, który aafon w stołówce - gdzie o obiadowej porze scypliny pracy i oszczędności. 

KsiąYk a „Podz'.emie n iemiecki e" wbrew niedawno praćuje w „\\limie", a obecnie bada grupują się pracownicy. 
--- -~~·-~ __ ,_,________________ Do tej akcji samorzutnie przyłączylv si ę 

, koi. Cygan Bronisława z ZWM, która przy-

L'!l m s;ln:t top:. nad Ba •tyk1·em rzekła „postawić ZWM na nogi", oraz bezpar· aJ . ; . y ,:, ! . ~ - '-1 „ tyj~ie-b::~ ::~::w~:a·długiQ „wiccowan '.e"'. 

' p z h d • Ale towa rzyszki z przędzalni od razu porle-
Si'rUk~Uf (I ludnościowa omorza ac o niego szły do sprawy realnie i z zapałem. I od ~azu 

, • wysunęły pod adresem dyrekcji i R'ldy Za-
~e pai,ri Rn Ci z Zachodu i Wschodu -Reemigranci z Niemiec i Francji -Osadnicy wojskowi· Autochtoni kladowei bolączki, wymagające natychmi~ s ~ o-

, -~- GI R · t - "" ł wego rozwiązania. o tych w pierwszym :zę-
( od §pe'ł.- jalnefj10 llllilś !!.i~llDlnO n OSU O ::.~ O n1czeqo ' dzie należy brak ręcznika. Czy to jes t sw.; wa 

Obecna <truktu ra ' ludnościowa wo;ewódz- ny inwentarz gospodarczy. Fachowcy-rzemi„śl morza stanowią autochtoni, którzy. mimo l'lie- nieważna? Nie. Bo brak ręcznika powod .:j e, 
twa szczecińskiego, a, szerzej mówi ąc, Pomo- nicy zazwyczaj osiedlają się w miastach, kowych prześladowań ze strony Niemców - że do wycierania rąk robotnice zużywaj ą 
rzil ~achodniego , w pełni w ykazuje wł ;iś c i wo- gdzie prędko znajdują sobie odpowiednie dobrze zachowali swoją polskość. Pod tym „puc", odpadki lub przędzę, a to pociq9a za 
ści tej po la ci naszego kra ju , gdzie odbndowa warsz ta ty pracy. względem celuje zwłaszcza starsza generacja sobą znaczne s·traty. Podkreślono również ko-
rrospodarcza icfzi e w parze ze stanem za lnd- W najbliższym czasie zapowiedziany jest I autochtonów. Zamieszkują oni przeważnie na nieczność usprawnienia pracy „pomagaczek" . 
nienia ora z na s tawieniem pracy tei· ludn aści. przyjazd reemigrantów 7 Francji, w ogólnej terenach powiatów Złotów, Bytów, Szczecin. D 1 h . · r l · 1 ł · ln ' a szyc szczegółow. dotyczących współ-

0 stn;:uurze ludnościoi,ve1· Pomorza Za- liczbie około 100 rodzin. Niedawno bawila w 1 · ęst to e ement mema wy ączme ro iczy. · z · · trukt 1 d · · · • zawodnictwa prządek z „Wimy" dowiemy s i ę 
ehorlniego wvczerpu 1'ących informacji udr ielił Szczecinie specjalna delegaCJa naszego wy- po1ęc1em s ury u nosc1owę_1 na .e-

ł · · · d · · k' ,_ · niebawem. Wychodzimy z.. fabryki z prze-
naszemu spec i'alnemu wysłannik0wi nacze ln i Ir chodżtwa we Francji. Na podkreślenie zas u- reme wojewo ztwa szczecms ie~ ><!czy $ię 

''I · · t · d · · · dl · świadczeniem , że oto są już zwiastuny re-il· 
Wo j.-,wdidzkiego Wydziału Os iedleńczego w guje. że delegacja owa po zapoznamu się z, w pewnym s opmu zaga nzenze ys1e ania . . . . . . 
S7.rzcciaie, mjr. Chorzewski. warunkami bytu na Pomorzu Zachodnim! Niemców. Otóż należy stwierdzić, iż w ra- nej, jedn?!Jt.ofron.to~ej. walki ? . pia°:• W•1lki 

Zr. sadr1iczo - iilk s tw icrdz" ob . Chorzew- stwierdziła. iż warunki te są o wiele lepsze, ! mach wojewódz-twa akcja ta szybko p'ostę- wobec ktoreJ _ustępuj_ą _m°:e mniej w azi:ie spra-
ski - l url1co~r. " '>1i0szk;ila nR tPr r> nie woje- niż we Francji dnia dzisiejszego. I puje naprzód. Bezpośrednio po oswobodzeniu wy, d)Q.bne mesnaski 1 meporozumiema. 

wódz twa szcz.-c ",kiego skła da s i ę z kilku Poważny odsetek ludności Pomorza Za- j wo jewództwa szczecińskiego. na jego terenie I Zamierzenia ! zobowiązania trzeba re~li-
grup. chodnfego . stan?wią osadnicy woj_~kow_i o~az 1 przebywało około 300 .~0~ tys. Niemców, a o: zować. Cz_eka'mv na dalsze ":'iadomo_ści z W'!Ż-

. O<JMem w ram ,_1,1; w51 województwa prze- tzw. przes1edlency w ramach akcji społdz1el- statme 65.000, przewazme starcy, charty 1 nerro odcmka frontu, z W1dzew~k1 ei M'lnu
bv w.1 przesz'n pól miliona Polaków. z gmp czo-parcelacyjnej. Akcją tą jest objętych 276 dzieci mają opuścić nasze granice już we faktury. 
r.haral<. erys tycznych pe wien odse tek stanowią folwarków o łącznej powierzchni 87.700 h. : wrześniu. (POW) I T-1·/nws ka 
repa tr i an ci z Zac /iodu. Jednak jest to element Przebywa tam 3.162 rodziny. Jest lo pokażn y . ~11 111.1111u1111111111111mm11111111111111111111111111111mmm11111111111111111111 11111 1111111111rn11111 1 1111111111~:11111111111111111111111 11111111n 11 11m m ;m111111111111m11m1111: 1m1111m11111 1mlllll111111111111111111111111111111111111mm111111111:11m:11~·m1!:1:11:1;·::11,, „.11111:.1:rn:11:~. __ ,, i:„11:1!111111111 

:ln -i f płynny . który w poszuk ;waniu ró'inych w~ł~d do . dz i eła . odb~dowy gospodarki wi~j- : CzqtelniCU pi.1zą , 
nożl i wo śri na tu rY miltc rialnej w wi ększości skieJ, gdyz przes1edlency tego typu przywie-

:v~~:~~ó~r:ii;.es~~~~zi~J :r~!~~~"';;l e~!~;0~ri~~ źli ;:że~~bj~s!·3j~ż k~~~a0r~z r;:;n3y~ro;:i~dzie 1 Komitet niesienia pomocv demol<ratyczne ~ Grea:U 
dleiiczy st ąnow i ą repatrianci ze Wschodu, gospodarczym na terenie wiejskim, to n_ie " · 
którzy w powa żn ym stopniu przyczyn ili się można pominąć pewnej ilości przesiedleńców Do redakcll „Głosu Robotniczego". sercem lesteśmy po stronie W.(llczących o 
do zaCJospodaro w a nia te;-enów wi0 jsk ich. O- z Ziem Centralnych, przeważnie z kategorii Nie ma chyba Czytelnlka, który nie lnie- wolność oddzial6w powstańczych. 
siedlal i s i ę o ni ba rdzo rhę•_n ; e i ogejmowali małomlnych oraz przesiedleńców z Woje- resowałby się przelłieglem walk toczących Wydaje mi się, i.e należy stworzyć komtte. 
gospodarstwa pon iem icr kie, ko r zysfa jąc sze- wódz tw Połudn iowo-Wschodnich. Tvch ostat- się w Grecji. W artykułach prasy codziennej ty nhislonia pomocy demokratycznemu ludowi 
·oko z udz iel a nej przez Rząd pomocy. nich znajduje się obecnie na tere.nie woje- znajdujemy opisy nierówne!, ale bohaterskiej greckiemu. ----

Do n as l~pn ei grupy należą reemigranci z wództwa szczecińsk iego do 12 tys. rodz in. w.o-lki oddziałów powstańczych, które mężnie 
"1iemiec. Przybyło ich doty chczas do 200 ro-tPrzywieżli oni ze sobą 16 tys. koni i krów. stawiają czoło wojskom laszystowsko-monar- Spodziewam się. że inicjatywa moja od
izin . Spodziewany jest przy jazd już w najbl:ż Zaklimatyzowali się w prędkim czasie i są chistycznym należycie uzbro!onym 1 popiera· bije się szerokim echem w naro'izle polskim. 
1zym czasie jeszcze 120 rodzin. Przyczyniają uważani za element ni ewątpliwie dodatmo 1 al 1. s ~v czvtelnlk „Głosu Robotniczego·• 
1ię oni poważn i e do usystematyzowania go- wpływający na rozwój gospoda.riki wiejskiej . nym glówme pizez anglosaskt kap t · 
~odarki. gdyż przywożą ze sabil czasem oeł· Osobną grupę ludności Zachodniego Po- My, Polacy, szczerzy demok1aci, caJ,lr-ł były olicer AL i W•· 



r. 2as 

Olbrzym w Io • 1· • domoweJ Dzień Spółdzielczości 

Chi.n' ska reakcJ•a· wapllcezlyWzOwJnłyasnym· narodem ni ~0~~~!~wz:zą~~dz~.0:~~~\c1~n:jię s:~!!:~:; 
· . posi-edzenie Komitetu „Dnia Spółdzi<ilczości" 

Na posiedzeniu przewodniczył prezes Pow· 
szechnej SpółdziPlni Spożywców tow. Tedeu1n 

Krwawe rzady CzangkKa.I Szek.a Janczyk. który również zapoznał zehranyd1 
' ' - ze iraczegółami akcji przygotowawcze ! ... Dnh 

Wo jna domowa ro:tdziera Chiny. Ciekawe nad milion Judzi, 1edyną winą których były broń amerykaMka.„ Al.e ndjciekawszym ·chy- b 
;jJ:?r..i.zki z tych. krwawych tere~ów podaje je- słowa krytyki pod a.dresem Kuomintangu i ba jest to, ~ osławiony „Krwawy mars-i:ałek" Spółdziel<:2ości" . Po dyskusji, w ktore I za rl 
"-en '- ostatnich numerów czasopisma amery- Czang-Kai-Szeka. doczekał się nader przychylnej oceny :ze stro· li głOI! przedstawiciele in tytucji społet:'znych. 
kilń~kte~o, organu Wallace'a „,New Republic". Ciekawe jest, że Marshall niedawoo otwar- ny londyńskie-} poiskief PtOllY emigracyjnej. wład7 paitstwowych. orQanizacli politvcznvcb 
Obrazki te w pełni iluslru1·ą martyrologię na- cie w .1·ednym :ze swoi<:h wyst ... pień poparł dy- Zresztą nic nie ma w tym dziwnego, gdyż re· , · „ · L p • „ wyłonionn ~zereq ,;om1s11 ma1ącyc11 row~ 
rodu chińskiego <>raz kulisy anty.narodowej kotatorskie, fa5zysto~kie rządy 0.i:a!lg-Kai- akcję chińską łączą mocne nici z ws7.elką r"'· 
polityki C'llang-Kai-Szeka i .obozu reakcji chiń Szeka. główną nadzieją którego są dglary i akcją międzynar<Xłową. • Pow. dzić dalej prace nrganiz:acyjną . 
ski ej. ..;,.;;.,;;;;;.;;.;...,;:,;,::...:.;.;;,;.;:.~;..;;.;;,;.;;;::.!,..;;,;.;;,;,;;,;:;,._;;;;:...;:.:a.;;=.;~_;;~:.;:...;;;,;~~~.;..:;,;;...,,:__,. __ _..._,.. __ __.~~--

Ogrom tragedii trwającej wojny p·rzeja- W" j e d Z a S Z U k. Cl. P r ft W d Y 
w.ia się przede wsiystkim w olbrzymich prze- · 

łtrzenia.ch ni~uprawionych pól, w nasileniu -~---------„ ·-------
biedy i nędzy wsi chińskiej na tery>torjach c . d e ' e e 
zdobytych przez wojska Czang·Kai-Szeka. Zy- es 
1:ie w tych re.jonach zamarło całkowicie. Nie- ZY J~ ro z1em.1 J . 
lstrożne pochwały dla patriotów lub na}mniej i;;;_ 

l2a krytyika Kuomintangu wystarczają, aby 
plynne 9 

iostać wtrąconym do obozów i więzień. o- Wiercenia do gł•bokości 3 i pół 
\razki znane w Europie z czasów panowania „ kilometrów 
iprawców z „herrenvolku". w północne i Bretanii w okolky Di· 1 nym, przystą-piooo po'd kierow:nictwem I tn w A-łąb ziemi, a więc zn-acznie głę-bie} 

Wielu więźniów z pośród wieśniaków zo- nant, podobno niezwykle ciekawej po<l belgijskiego gwłoga, Feltksą Kaisina dti niż najgłębsze dotychcza6 szyby kopal
stało ia<lenuncjowanych przez obszamików, wzglę.dem 2'oologkznym i a.rchoo!ogi:cz- wiiercenia szybu, który ma się.gać 3.500 niaoe. @.ieka.we to p.r.zedsięwzięci$ ,fłi. 
\tórych wyraźnie popierają Kuomint<l!llg i = , ",,.,.. ...,,

1
·e 1.-'DlJ'ski N""'rod""W)' Instyk..! Ba' 

~ang·Iaai-Szek. '"" '~~ ~, •=ucru- ~""' c. v tm 

Ostatnio na terenie, iajętym przez wojska "lę!tika poprzednich pokoleń dawczy. 

1'.zang-Kai-Szeka wydano zamądztmia, w myśl z d b k • k ł h I W~rcooie to przedsięwzięto w zwlązo 
liemie. ale przyznano im też prawo do ścią- t' \tórych. obszarnicy nie tylko wrócrn na swe O y C z e · n a U I p O O n a y C O e r ą ku ze snrzeczn.vmi od pewnego czasu 
1ania z chłopów czynszów, nawet za okres ja- twierdzeniami geologów, którzy poda· 
iońskiej okupacji. Jednocześnie mocno dają ją w wątpliwość płynność jądra ziemi. 
tię we waki nadmierne podaiU' na wsi, re- W roku 1817-ym, cholera przeniesiona z In konaniu sekcji zwłok zmarłych ńa cholerę w Swój pogląd uzasadniają olibrzymim 
~wU:ycje ryż-u, oraz przymusowy pobór woj· dii, rozpoczęła swój zwycięski pochód niemal Kalkucie; oraz po dokonaniu szeregu doś· ciśnieniem, J"akie musi panować na tak 
lkowy. · przez cały świat. Bakcyl cholery, nazwany wiadczi:lń na zwi~rzętach, stwierdził obec-

Wobec przerw&nia komunikacji z Wltlętrzem bakcylem przecinkowym, zaczął grasować, ność i działalność:.. cłłorobową bakcyla chole- wielki'ej głębokości, wskutek czego 
traju i zapleczem„ odciętymi przez ruchy siejąc śmierć i paniczny strach wśród mas ry, wyo.drębnił go i określił metodę leczenia, wnętrze ziemi ma być właśnie stałe. 
wojitk, żywnośd jest brak. a ceny skoczyły ludności bezradnej i bezbronnej, gdyż; ówczes oraz zapobiegania szerzeniu się zarazy pnez Too·rle uczonych 11>iejednokrotnie są 
w górę, osiągając poziom niedostępny dla ne żadne środki zaradcze nie pomagały, a szczepienie. t kł ·1 1.~1 · · k" 
:hłopów. Wład~e administracyjne, rządzące przyczyna i źródło choroby nie było znane. W ten sposób zdobyła ludzkość broń w wal- spr~czne i O S om O 1.J1e gl]S te.go pro· 
na terenach, zajętych pmez wojska Czang· W tych czasach, kiedy właściwy sprawca ce z wroqiem niewidzialnym, który wkradał fe&'l•ra do S'Z!Uka[Ji'a prawdy dorogą Wier, 
Kai-Szeka są faktycznymi podporami reakcji, choroby - bakcyl przecinkowy - nie był je się podstępnie do osiedli ludzkich. niosąc ceni~ w głąb ziemi. 
gdyż opierają się głównif o obszarników. Po- szcze odkryty, broniono się przed epidemią śmierć w strasznych męczarniach. Dzisiejsze 
'iatk1 rządowe i prowimionalne zostały ścią- w sposób bardzo naiwny. Tworzono miano- epidemie cłłolery udaje !llę szybko, odrazu na ®boć uczony geolog zdaje sobie do· 
gmęte z całą bezwzględnością, gdy tylko przy wieie kordony· wojskowe pomiędzy poszcze- początku, powstrzymać ora?. tri;unąć przez za kład-nie sprawę z tego, że trzv i pół kilo· 
wrócono machinę rządową. gólnymi prowincjami lub powiatami, palono st<>sowanie siczepień ochronnych oraz zarzą- metra w l'.'J'łąb ziemi to bardzo mało w 

d K . siarkę, sądząc, że dym z niej oczyści powie- h "' 
W rezultacie tam, gdzie r.zą zą Czang- a1- k. . w k . d ak . dzeń sanitarnyc . sto"'unktt do prom·,· .... ni>a ziemi, i'edn~:- ma · · · . h' · trze z zaraz ow itp. szyst o Je n · napro- . . . . ,, "" 

Szek wraz z Kuommtang1em - na wsi c m- zn· o. W 19.ym wieku cholera zbierała obfite . DzisiaJ .wyp. adk.1 zachorowa. n na cholerę d · · · · t d · ku 
skiej panują głód i nędza. a w.ięzienia i obo- d k k lt ln na Zleję, ze pozna·n•e na YITI O C!n 
""' s• pełne. żniwo nie tylko w Azji, lecz i w Europie. me budzą Juz .w za nym ·ra1u u ura. ym geoiogicznej skoru.py ziemskiej może 
" 1 " Dopiero w 1883 roku dr. Robert Koch, pó· 1 stra<:hu. Zawdzięczamy to zdobyczom wiedzy 

Nie lepiej dzieje się w miastach chińskich, żniejszy odkrywca lasecznika gruźlicy, po do medyC?.nej i odkryciu Roberta Kocha. mieć do·niosłe znaczenie <lla postępu wie 
objętych władzą Kuomirntangu. Pmede WB'Lyst- dzy w tym zakresie. Uczony belgijsiki 
kim nędza, głód, terror. Wśród kupców i wła- 0 

t · · d t · ł b 
i!cic.ieli re~tauracji, a więc, zdawałoby się, e- są zi ~z, ze U a mu się m1 e1 g ę O· 

1e.mentów ideowo bardziej zbliżonych do obec I I Gin1nazju,., Pr~e,.,qslowe kości założyć 1aboratorium. w którym 
nych ideałów Kuomintangu - szerzy się nie- , pr('wadzooo by przede wszystkim bada· 
nawiść do wojsk Cza.ng-Kai-Szeka. Żołnierze pa n· st w owy c h Zakłado· w Przemysłu Bawełniane•o n11a, dotycrzące temperatury oraz składu 
porywają, co im jest potrzebne l~b jedzą w 11 t k h t · k I Gd b 
restauracjach, nie pł~qc. Stan wo1enny został napc• Y anyc wars W t s:a . Y Y 
ogło&zony na wszystkich terenach, ,,oswQbo· w Łodzi - W11d.ział Przędzalniczp t>l ;,:ewidywania w.;;półczesnych geob. 
dzonycj\" 4'.)rzez Czang-Kai-Szeka i godzina po- PRZV 'MU 'E ZAPISY gów o-ka1Zały się słuszne, g<lyby dowie- -
licyjna · ro2poC"Zyna się 0 zmierzchu. ~0?Y I '-I '-11 dziono. ie wnętrze ziemi jest masą ste łą, 
cywilnP za opóźnienie wtrącane są do. ~ięiie- d k k ... li 7 dd i łó k ł mus1·0 lt'bys·my wyrz&>Jo s1·ę t""l'.'J'O, czego 
nia. Na porządku dziennym są rabunki 1 gwal do klas)J I kand9 atów t6rz9 u o„czg o z • w sz o p powaz. "' ~... """' 
ty. Czarny rynek, spelunki opiumowe i. domy Przyjęci do WJ,17.ej wgmienionego gimnazjum będą otrzymywali r.ąjpendia. nas UCZOflQ. w ~zkołach. że ziemia jest 
publiczne czynne są jawnie w ~ielu m1c:1stac~ 'Viek kandJ,Jdata od 15-18 lat. • kulą, ~płaszczonq lekko na bie2'·Unach o 
przy otwartej zachęcie dowodztwa armu z 8 p i s y prz11jmuje sekretariat Łódź . ul. Ogrodowa Nr 3-l w godzinach od 8-12-eJ twardej t'ikorupie i płynnym, straszliwie 
Czang-Kai-Szeka. Według przy~1iżonych. obli- n.nriwym 1.ą<lrze. C2eń, w więzieniach znajduje sui obecnie po·.;..._____________ i:;;~ <t-

- Wiem o tym! Prze!)ra&1'am„. - I>lą 
tał si~ język Que1fowi. . 

- Nic, nic ... naipij si1e pan koniaku. 
Cz.yjaoŚ ręka podał.a Qu<eliJ-Owj kulbek z 

koniakiem. Wyp-ił i poczuł ogień w gło
wie. Prawdo•podobnie na skutek ran na 
twarzy. Pod·niósł OC?.Y i zobaczył pr.z.ed 
sobą Greka, ubranego w płaszcz. 

- Dziękuję - rzekł cicho, ale j.u1ż z,u
pełnie :mzvt()mnie. · . 

- Juiż doprowaw.ół się pan do porząd
ku? - powi•e«iiział Grek. 

- Tak. Gdiz'ie si•e właściwie Z111aj·dujtl;? 
- \V naszej chatce. Jest pan be„miecz 

ny. Ale się pa.nu p.owiodło ! 
- Jestem tego same·g() zdania. 
Quelł p•r&bował wstać. Ziemia chwia

ła się pod nogami. aile nie upadł. To z,na 
czy, że rze•czywiście był w porz,ąidku. 

- Muszę byić w Janinie - p.owie-
d·zi-ał.. - Czy Niemcy fo.ż s•J, tam? 

- Ta•k źle jeszde nie }e<St„„ • 
- M'u·szę natyic'hmiast iść. Którę,dy µro 

wadzi droga? 
- Nie tir1zeba siie tak denerwować -

u•śnuechnął się Grek. - W$Zak Niemców 
w Janinie jeszcze nie ma. 

.::_ · A czy oni da•leko? 
- Nie wiem. W ogóle my tu uic nie 

wiemy. Wszystko pokiełbasiło się. Wczo 
taj Niemcy kilka raZY bombardo\Vałi Ja-

Skierował się ku WYJscm. Otworzył' wiła Sie szosa, 'J>O której mkn€'ły cięża
d:rzwi. Jasne słonecz.ne światfo es,wł-0- rówiki. Niemcy nie doszli je;szcze do Ja~ 
miło go na chwilę. Teraz słyszał Zll'peł- niny. To hyło najW'aż:niejsze. Quełl miał 
nie wyraźn.je ostri:\ ka·nonadę. pewność, iż odszuka tlelen1" i '''róc1 z 

- Jeżeli pan chwiliei pocneka.. to nn ni~ do Aten. Nie dziwił-0 go, że wszyscy 
póJd1zje z. panem - Grek w :riłaSZ>C'LU fo,ż z i.róry uznaj};i, Z\vyicię;;;two Niemc1Sw. 
wskazał na małego Greka. Powiediział a nawet godizą się z łytm, jak 7. czymś zu · 
l'fl!U coś i mały wyszedł„ - Po~zedł po pełnie naturalnym. Szcizerze mówiąc, by 
1'0ecizy. ł-0 © -0parte, wedłu1g QueMa, na zasadzie 

- Nie C'l.J:cei nikogo fa.ty·gować. Ohe:i- 1nięsk1ompili'kowanej ary-tme1tyki. „W na-
die &ię bez nią·o. szej dhecnej i;:ytuac.ii - myślał - pra· 

- A czy to nie wszy6fil{o jedno? Jed- wie jest riiemożliw.ością zwyciężyć Niem 
nego czowieka mnil",j, jednego wię.cej. ców na lądzie. Ni-e mamy źa.dnycoh szams. 
teriari to ię me li-czy. Coś tam nie kla-pu:je z naszą a•rmilll,. Po

ninę. Straciliiśmy łi~zność z na&zyim ~e- - Dziękuję-powie<lział Quel!. Przy trzebne je~t cos noi.veg-0, co hy fr1ogło 
nerałem. który 1'r2'eiby:wa włatśnie w Ja- wmni.ał sobie Nitraleksisa. Wszystko, oo Pr·~wrócić wszyo&ttko do góry nogami i 
ninie Generał mówił, że naeze sprawy lbył-0 - pozostało gdzieś d~·łeko voiza Z<a1Pr·owadizić wreszcie p.orząd'ek. Praw
stoją. kie·psko. Cofa.my siięi na całej li·nii. nim. Nawet nie mógł sobie uprzytomni<! dl()ipodobnie. lu nie chod'zi t}~lko o ilość. 

- A jakie austrailijskie wojisk.a? Aongli że Nitra•leiksis i Deus nie żyj1ą. Był, ja.k Chocia·ż nie - właśnie ilość.„ Nie ma-
cy? - zaipytał Queitl. Wiz.rok fog<> pa<i'ł k 1 · · 
na chleb i poczuł, ii je.st draibelnie gł<>d- skamieniały. Nie odcz·uJWłał ni<:. Absolut- my ompi eitme lllc - ani broni, ani sa-
ny. _ Czy mogę wzią,ć tJrosz.eczke;? _ nie nic. moJ.otów. Tak. właśnie tio! Gdybyśmy 

Mały Grek powrócił z kocem. który, mit:li tyle samol-0tów co Włosi - co z 
Wska'z.ał pakem na &ti;ohe bociJ:lenlki. · u•śmi·echa·j~c się, w•rie!Czył Quel~·owi. Grek nimi byłoby w•t·edy? Nie ty•Jko z Włocha 

- Na'ł!ural'!1ie - od:powied·ział Grek. - w płasz:czu wytłuma·CIZYł małemu, · co on mi. ale i z Niemcaimi równieiż. Ale f'O nie 
J>ngilizi znajdują się .PO taantej stronie musi wyikonać. ' je&t istotne. Przede wsz3rsfkim trzeba 
Pi·nda. Nic 0 nioh nie wiemiy ... Niemcy • - OQ!pr-0wa>dzi'!"Z go do Janiny - r~ekł wiedizieć, co z tYm na1leiy robić . zwłasz-
idla; od strony Kory-cy. · · · 'I' · 

_ Czy bęrk mógł łraifi.ć 00 Janiey? do mał·ego Greka. - Po.stia·raJ się za:łado cza z armią. o jest za.sadnicze I aa tym 
u„ wać go na jak\l!,ś ciężarów•kl', kitóra wra- wszystko Pole0g-a". 

- PrawdO\Podobnie tak. Proszit) Sie. nie ca z lfaii frontu. Dowieź go do J aminy,· a - Aeroplanos! ,_.. nagle usłyszał głos 
niepok()ić o tQ. sam wracaj z powir-otem. Zrozumiałeś'? małeg-0 Greka. 

- Jestem spokojny, a-le muszę trafić - Zrooumiałem - odpowie.dział mały QueH zaczął na"ł11d1iwać. Istotnie, zbli 
doo Jianiny. ProsiFbym wska•zać mi tam 
drogę. Grek. Sc'howa<ł S>t:arannie piśmienny roz- żały sioe samoloty. Mały Grek poś:Pieszył 

_ Do•brze. ka.z. Skinął QueHowi i wy-siz11i razem. ukryć siię m ie.dizy d.rzewami. 
Wychod."~c, Quell powied1ział do Greka: - Pros1..ę ię nie bać - 11~pok·oił go 

Quel1l jadł żarłocrL1nie chle<b, łamał go - Dz:ięllmje,! Dowi<li:~enia ! J)ziękiuóę Z!a Que•ll. - są jeszcz·e daleko. 
na wielkie kawałki i chował 1>0 kieisze- wszy•"1tlk-0! Sze<lł dalej P'O wąskiej ścież.ce. Mały 
niach. Grecy uważnie go Ołbserw~nali. - Nh~ ma z.a co - odipowie-dział Grek. Grek ciągnął z.ia nim, pafrząc z natęże-
Ma'h; Grek 11!f·łał mu i~ZiCZe konia'ku. - Oh~tnie'bym P-Os-tedf z panem. niem w .tróre. Bał sie samolotów ... 
QooJil w.Ych:yhl g-o dusz:k1em. . Quell spojrzał na j.egio spok-0j111a twairz Wys·zli \vreszcie na szosę. Pełno było 

- Dz!~kuJę za wszystko - r~ek~. ni~ . i zrozumiał, że Grek mówi to zu,peł1nie ciężarówek„ szoferzy ponciekałi w róz-
ocr~terając nawet ust. - Pokazec1e mi poważ.nie. ne strony, bojąc się, że samoloty rozpo-
drcgę? Szedł razem z małym Grekiem JX> mo-1 cz.ną borrJibaTd-0wanie . 

- Gzy pan jest w .slanie iść tak dale-1 krej tm'Wie. Było przy,i-emnie iść spokoi- - Czego s.ie IXlic ie? Przypuszczacie. 
ko? IJie. i nie oba.wiać się, że cię trafi kufa że w was trafa4,? Sa wysoko! - krzyk-

- Ov.rszem. Pokaicie drowę. ~ak1e~ws WłiJcha. Na dole se'l'•pentvna nał do nieb mah Grek. 
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Rozbud.owa urządzeń Łodzi 
2 mi I i ar d Y 26 mi I i o nów z I. - n a i n w es I y c j e Go~T~:r~~!!!~~m;~G:~d~u ~0;0~;N:1~~~ 

łJc:hwalq łf iej.1hiej Radą Narodowe; Sc\egiennego 5 m . 2. 

_ Na wslępi~ ()negda_i:szego posiedzenia Miej w. zakończeniu dyskusji, które.i linią prze· złozonymi przez frakcję PPR ZC'stał 11ięr Posiadacie nteodpowie-dnie mi&s?konte 1 
łkieJ R.ady NarndoweJ, przewodni~2>!!cy ·tow. d b ł -' 1 t k d b d A-dr k ~ . wo mą Y a rz.,.,e na ros il o o ro rohn-tni· po wyższony o 100 milir>n.ów złotych na re· dalsze 1'e"o zamieszkiwani1> "'. ro'ti zfi1~nowo:• 
. ._,. Leja - do porządku dziE!nnego za zgodą · ł. d · b 1· ł t p d S ' .., " 

1 

!ad h d d ł d cze i o z1, za ra· 1 g os O'Yf, rezy ent ta· monty d-0mow. Ogólna. suma f)'lanu inwesty· niem zdrowta Waazego I Waszsi· rodziny 
. ny<' 0 ~ wa punk:ty - komunikaty i wiń-ski i przewodniczący MRN, tow. Andrze· cyj111ego wynosi więc 2 miliardy a6 milionów 
llrterpelacJP 1 sprawę pożyczki 1 miliona zł jak. Tow. Prezydent powiedział: „w przed· 620 tysięcy złotych. Je-dynq wła~ciwq drogą dla ohzymarl.to 
•a mzbudow~ sied wodociągowej. wojennym systemie kapi>taHstycznym Łódź Ostał.n i punkt porządku rlziennego został odpowiedniego mieszkania to skierowanie 

W komunikatach zawiadomieni zostali' rad- b ł · t 1..1· k' _, y a m1as· em o'-' 1czonym na zys 1, my zaś równie7. uchwalony jednogiośnie - radni zqo podania o przydziCI'! nowego mtsszkanfo do 
.v, ze ra.dny z frakcji PPR. to-w. Krupa został t · '- · · b k' kt · l ł 
00 

ł s· aramy się uz·upeuuic -ra 1, ore pows a y dzili się na zaciągnięcie w Polskim B1mku Ko· NKM prz&z Rad"' Zukłodowq: was'f.e"'o ~akł-· 
w
1 

·o a,:1-Y• a na jego m<iejsc.e w.szedł tow. Hi· J>rzed i w czasie woJ·~y. Zwra~am si'ę z ap"- k. " " ~ "" 
l)(j t p k ł ... ~· c mun(l.lnyrn pożyc7. i średnioterminowej w wy· d J 'lł · · 
• -1 a a.• po. z.atem w związku z rezvgnac.1·„ Jem do wszysilki<:h radnych, hy &tarałi s•ię - u pracy. es pom1est:cz&rue, które w t&j 
radne= f k ' " sokości 1 miliona złotych na rozbu-:lawę óieci . „- . TQWTlle'l z ra cji PPR, tO<W. Józefa wp.lynąć ~a czynniki rządowe w sprawie z~- wodociągowe/'. chwili zajmujecie jest nieodp<:iwiednfe no 
Kamms.kiego - powołany został tow. Jan- tw1er.dzema naszego planu. Mamy głębokie N 

1 
. ..._b . . m!eszkani„ dla człowieka obarczon"""o ro-

czewsk1 BC'lefiław. rzeko · · t · t „ t ..... · · a ym ·~ ranie zostało zamkmęie -.,, 
R d . kl b S P name, ze w e.1 rosce o naJtS o„uteJsze I IM .bi'. . . . . . . dzinq z dziećmi Rada Zakładowa nowinna e 

. a n; u u • D 7łożyli interpelację w spra potrzeby naszego mi~ta majdziemy popa.r-:ie . . na l izszym c;zas1e pro1ekt mwestyql . . . ' , " . -
';"1e l?sow w Tuszyn.ku pod Łodzią, gdzie mie- u n.asze.!Jo Rządu. , zo~1ame przesłany rio Warszawy, qdzie bę- , nerg1czme się za1qć sprawq przydzielenia 
sci się sandtormm . U.be?JPieczalini Społecz.nej ,Projekt inwest'l'.cji 7.'.nr'l~<iu Miejski~o z<>: dz1e r~zpa•tr~any pr-tez CUP w romoch pin- Wrrm nowego odpowiedniego m'feszkan!a 
dla chorych .na gruzli<:ę. Obeaiie la6y te ma· słał uchwalony Jednogłosme ?. poprawkami nu ogolnopan.stwowego. M. 7,. przez Nadzwyczajnq Komtslę Mieszkaniowq. 
Je by:c prze1ęte przez Dyrekcję Lasów, co =·-
prz1,mosł-0by. szkodę chorym. Odpowiedzi na PPR PZPB N 3 tę mterpel~~Ję. udzielił tow. Prezydent Euge· owcy z r n1·e zawi·od a f • 
n1usz Staw~nskt, zapewniając, że Zarząd Miej- . . . • .: . ą z . u a· n I a 
ski p~czyn1ł 1 w dałt!zym ciągu czynić będzie 
s:tai:ama, il.by pozytywnie załatwić tę i;nterpe· 

lac~~stępnie radni przeszli do najważniejszej „Praca przy krosnach i wrzec:onach wykażemy - ze Z!Sługujemy na legitymację PPR'1 

sprawy i:iorządku dziennego - sprawy , rn· Sobotnia uroczystość: zamiany tymcza~o·: a~e .w tym samym dniu pięćdziesięciu robot• Słowa te Żnala'Zły mocny oddżwięk wśród 
~\\,.1erdzen10 planu inwestycyjnego zan.qdu wych na stałe legitymacje partyjn" w PZPB I rukow nrleszło or! pracy o piętnaście minut ogółu towarzyszy . 
• 11e1sk1ego na rok 1948. Radni zadawali py· Nr 3 przeszła pod hasłem wykonania Trzvlet- za wneśnie. N h · · • T 1 . „ 
tdl'l-"a, dotyczące wszystkich piµiktów planu 

1 
niego Planu. Szczegółowo omówił to nqąrl- ··- Czv te piętnaście minut - woła tow. " iec ~YJe n.y etni Plan - ~adały Z 

otrzymywali szczegółowe i wyczerpujące ~- nienie dyrek1or na.czelny Zakła ~ć•w, tow. Ra- Radzi. owski -- nie dałyby w;ęcE>j, niż .Jwe ław okrzyk~, 7.~Ś t(l'W. Lewandowski, se>..kre• 
pow1edz1 ze strony nacze.lników wydziałów dzikowski. 200 metrów? tarz orgamzacJl fabryczne] PPR. stwierdził 
Zarządu Mie,i&kiego, Prezydenta Mias.fa i Pre- - Górnicy mogih wysłać depeszę o <:uk· Szczególną u1~ag,ę 7wraca tow Rad·zil.::ow· mocno i dobitnie: przeszłismy i wygralismy' 
zydium MRN. ce ·ie swe i pra<'y do Prezydenta, metalowcy ~ki na przędzalnię, tyle walk, wygramy również walkę o produk· 

Plan. przewidywał 176 milfo.nów 816 tysię- tak samo, tylko my włókniarze, nic. Wyko· - Tkalnie w Zelo„,ie, Konstantynowie i w efę. 
~y na oswiatę, co obejmuje budowę ośmiu no naliśmy pia.n tylk<> w. f.11 pr?centach. Nasz<:i Zduńskiei Woli - móv._'i on. - .s~oją 7. powo· że sł-Owa te wyrażały myśli i uczucia wszy 
wych szkół. ogródków jord811lowsk.ich i nru- zakł~dy n_iaią .wprawdzie. w h'Pc;u 94. procent. du ~rakt1 przędzy_. Musimy l?,J JeJ dostar<;tyć. &!:kich towa'f'ZYszy, potwi.erdzili to ci ostatni 
ch_;imienie biblioteki miejskiej; rn mi•lionów ii!lfi t w s1erpmu planu rne wyrown~h&my. Tt> Musimy korueczrne uruchomic trzecią zmianę. pirz dhie-r nit! h 1 't· ~„ J d · 
'T7~ tysięcy na kulturę i sztukę. 26 milionów wszystkie procenty, zliczone razem z całęgn Alf' do 1eg{l potrzeba fachowców. Nie ma in· . Y 

0 
a l s<wyc. egi yma ... JL e m wy· 

450 ty;;1ęc}_' na budynki Zarządu Miejskiego, przemy~łu. oznaczają hrnA milionów metrów nei rady - wykwalifikowane prządki muszą r~al! to w. s.owa;:h,. drudzv. -:-. tylko podme• 
113 m1honow 186 tysięcy na zabruk ulic, 

94
0 tkanin, milionów kilogramów przędr.y. Na um.1chomić nciwe mas7yny. Dostaną one nie siona "" gorę zaciśn_iętą pięscr~. .PP~-owcy 

~sręcy. na pomi.ary,. 39 mil. 800 tysięcy na tle przyczyn teqn niedohoru podaje tow. Ra· tylko wyzszi) pl.'lrę, ale i wszelką pomoc. PZPB Nr 3 nie: zaw1oda zauf-i!ma. 1akie oka· 
plantaC]e, ~ mrhonow 500 tys.ięcy na zdro· dzikowski mały, a!P. jakże wymowny fakt: w iech robią tylko Io, c:zego nie potrafi zro· zała im pa!'tla, wręczając stałe leg1tymac1e . 

. ie, fi3 m1l~~ny. 3GO tysięcy na o.piekę spa· piątek brakowało im do planu .200 metrów, bić pomagaczka. Niech tylko !>i"lz'lkręcają. W. 

eczną, 5 m1l'.-0·n<?w na Straż Miejską Porząd· „ d - d i t •~ kową: .97- .m1honow 350 tysięcy na gazownię, .-osęnne z•e Z C 1,.;o OnUfłOCjl 
57 m1honow . 889 tysięcy na rzeż.inię, 5 mil10-
now 400 tysięcy na Miejski Przemysł Budo
wlany, 143 miliony na Zarząd Nieruchomości 
14.o_ m~lionów na kanalizację i wodociągi, 387 
mili~now _70 tysięcy na Miejskie Zakłady Ko
mumkacyine, 12 milionów 682 tysiące na tar
gow1~ka, .49 ~nilionów 810 tysięcy na ZOM, 

Przestepczość ,bezdomnych dz·ecl 
· Obrazki z Sądu dla Nieletnich 

l:ł millon?Y" 620 tysięcy na Ogród Zoo!ogicz' Sąd dla Nieletnich -- to jeszc;'.e jedan clo- 'i.e, ndprwana od swego dotyd1czasowego śrn
ny, 44 m11lony 200 tysięcy na Straż Pożarną, wód tego, jakie dziedzictwo pozostawHa nam dowiska, row róci póżniej do życia iuż jako 
2 m11.l<;>ny .500 t 'sięcy na hotele miejskie, 126 okupacja: wiele jest dzieri hezdomnych, wie. normaln;y, zdrow ··moralnie człowiek. 
nuhonow na sport i 200 milionów na budow- le odzyskało dom, il nie potrafi rln teqo do Kohieta - sędzia Cytml ka, która wydała 
nict~·o mieszkaniowe. lnu powrócić. Zdarza się również, że dom ten wyroi;:, stara się przemówić do sumienia dziev: 

Przed otwarciem dyskusji głos zabru.ł tak się zmienił że dziecko n·~ 111nie sobie czyny: „Poi.vinnaś inaczej uło~ć ~obie ż •de. 
ton:. Pr.ezydrm.t Eugeniusz Staw~ński, podkre· znaleźć w nim ~ejsca. B~dzlesz teraz w nowym środowisku, •di11el·a 

~1!Jc~ ~~ pr~Jek~ ~rndte.tu zawier.a "'.Y~a:r ko·· 1 Oto 16.letnia Ir<>nn D. -. raz ju7. ·"k.1o:rma od .~atki, z którą nie żyjesz w zqodziP. i masz 
. dny ~o- rz~ 1 ro ot w. skali min1malne1. na dom· poprawczy 7 zawie>szeniem - :r.nliw J morllwości poprawy." 

a ie oczesme Jest to maksimum tego co bę· 1 ł · - s d · A k' d · dzie m . k . · ' zna az a się przect , a em. Uk.rfadła bO\nem potym, 1e y dziewczynka zoslaie pod 

'
„ doznka u.~Y 5 . ac. b ł ł 

1 
I z premedytacją radio, n9l<>ż~ce rin •jej · olr- <>skortą milicjanta wyprowadzona z ~ali :·a· 

·v ys us11 pierwszy za ra g os !-0w. ~o- · k' w ł · cl d r1 · d · · · · · 
ga-Sowiński w · d . . 

1 
zan i. ysz a z mą z omu, po dro ze ;Ho- oweJ. sę z1a przemawia dn sumienia ll":itki: 

imieni'u klu,bu Yr·paodwi:haJpącPR51~ Zi 'Panem ~ł' '. siła, żeby na nią zaczekała i z mieszkanie, - ·· „Vv dużej mierze pani ponosi winę. Nie 
ny, 1 zaproponowa , t · 1 · k' · ł d. · · · t k' d ., · · · 

!le.stępujące 'Poprawki: w rubryce Zal"lądu pozo\ a>~tone~o ł iez opie ·1, _wyn1os a ra ~n- moz_na rn1ec ~ ~ego po ~JSc1~ do rorki, jak 
Nieruchomości podnieść sumę no remont do· apara.. . prze a a . go nas~ępme, .a z~ ir-.ys n- ?a.111 ~- . ?rzec1ez lo pam_ d~:erko; pani jest 

ów ze stu milionów na dwieście milionów, . ne premądze ~upiła papierosy. ~ wodkę. , JeJ n_aJb_hz~za. Tr.zeb~ zm1.emc swoj ~!0:mnck 
oza iym jedną z pozycji w sumie 3 milionów: . Na rozprawie. obecna ie_st Je! matka. Mo- d~ cork1, ~eby w1edz1a~a: ze ma dom. 1 matkę. 

skreślić i przekazać ją na przyśpieszenie wy·' w~: „O~rada m1~1e ciągle> 1 ur1<>ka 7 domu. NJerh pam .pisze .do on1e1 serdeczne hst.y .i pe· 
kończenia domów przy ul. Lindleya na Wy· Nie wiem, gdzie spędza n.occ. Częst~ spro- svła 1n.:z.~~· t me trzeba pl"l.ypommac .1e.1 0 

dział Me-dycznv Uniwersytetu Łódzkiego. Tow.· wadz~ d~ domu obcych mezrzy1m -: me man: przeszłoscl. _ . 
Loga podkreślił. że chociaż plan nie wyczt>r- ?a mą za~nego wpływu: .b~ prncu1ę na wsi A oto c_lrug1 nbrazek_ ----;- Leokadrn K. -
puje w 7.upełności potrzeb robotniczej Łodzi,; l .dn Łod~1 r~ad~o przv1ezdzam. Proszę „o u- lat 1~, S~onczyla !' oddz1~łow nkoły pow~ze
jest jednak wyrazem troski 0 dobro c7 /owie- mteszczeme corki w domu poprawczym. c~neJ, m~ 1~czy się rlaleJ, bo w domu s1ed-
ka procy. Dlatego klub ra.cJnych P.PR będzie Irena D. na mocy wyroku sądowego do- m1-0rn dz1ec1 1 malka chora. Zresztą nan:Ca 
głosował za projektem. stanie - się do Zakładu Poprawczeqo. Nie m<i, sprawia jej trudnoś<'i. Chciałaby tylko d;igle 

Następnie za uchwaleniem projek·tu wv- U nas nieslety, specjalneno dornu dla dziewC spacerować i nic, nie robić-. Oskarżyła ją ko· 
powiedzieli się r'1<lni: tow. Karaczew&ki w i- cząt - będzie ona przewieziona rlo oddziału 'leżanka, której zabrała sukienkę. 
mieniu PPS. rad.Tl ' świątkowb)f>i w i11nieniu kobiecego wię~ie·nii\ w Fordonie, gdzie są Ojciec młodocianej por\s>~dnej op;w; iada, 
S.D. radny Sobczak w imieniu SP i radny Mar· warsztaty różnego rodzaju, będzie więc miała że w domu często giną różne> rzeczy i pienią
cha] w imieniu SL. . możność nauczenia się jakiegoś zawodu i mo- dze. I znów rodzony ojciec pro&i o umiesz. 
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Wszystkie szkoły i wszystkie dzieci 

muszą na czas otrzymać ze~zyty 
Centrala Zbytu Przemysłu Papierniczego przeciw zakusom · spekulacji 

W tych dniach odbyła się w Centrali Zby 'Nią·lać l:on!ilkl z mchem spółdzielczym, jak I wa dvstryhucji zeszytów na terenie W'Oje
'll Przemysłu Papierniczego konferencja kie- to Samopomoc Chłopska, spółdzielnie na•wzy- wód7twa łódzkiego. Jak poinformował zebra· 
rnwmków terenowych oddziałów Centrali pod cielskie, J:arcerskie i inne. Każdy prywatny nych kierownik oddziału łódzkiego , Oddział 
przewodnictwem dyrektora naczelnego, tow kupiec nabywając żądaną ilość zeszytów mu· len nawiązał szerep kontakt.ów. Odbylo kon-
4_. Lewińskiego. Tematem konferencji była s1 złożyć zobowiązanie, że będzie sprzedawał ferencję w Kuratorium Okręgu Szkolnego, 
sprawa zeszytów. je po ,cenie ostatnio ustalonej, to zn-1czy po które wskazało Z.N.P„ ·Okręgową Spółdziel-

\'V związku ze zbliżającym się nowym ro- 7 zł. nię Samopomocy Nauczycielskiej, jako. czyn-I 
kiem szkolnym sprawa la ustępuje w ważn,o- Z wypowlt>d1i przedstawicieli placówek niki najbardziej nadające się do rozprowadze 
ści trlko kwestii podręczników szkolnych. Do Centrali zbytu wynika jednak, że jak dotąd nia zeszytów. Z.N.P. zobowiązał się zawiado· 
tąd rozprowadzaniem zeszytów zajmowało się akcja rozprowadzenia zeszytów nie posiada mić wszystkie szkoły na terenie wojewódz
„Spolem" dzierżąc w swych rękach monopol dostatecznego rozmachu. Niektóre instytucje twa łódzkiego i przysłać rozdzielnik. Dotych· ! 
sprzedaży. Zadaniu swemu organiz•cja ta nie spółdzielcze nie wykazały zrozumienia ważn9 czas dostarczono 1.900.000 sztuk. Zeszyly mo
i;odołała. Zeszyty nie wszędzie docierały, ści tej sprawy i tu i ówdzie zdarzają się wy- gą być deponowane w magazynach Z.N.P„ 
dzięki czemu stały się przedmie>tem spekula- padki odmawiania zakupu zeszytów dla roz- który będzie pobierał je z fabryk na swój 
cji .. iak wvnikało z relacji jedneqo z uczest- sprzedaży. Prywatne kupiectwo zgÓła kręci koszt, ubezpieczał zaś na koszt Oddziału. Po· 
ników konfPre11cji, w Olsztynie cena zeszytu nosem na zbyt niską marżę zarobkowlf i nie dobną umowę zawarto z Okręgową Spółdziel
dochedii do 15 złotych. kwapi się do uczestnictwa w akcji dystrybu- nią Nauczycielską, która posiada w Łodzi 4 

ObecniP sprawę rozprowadzeni11 ze~zytów <"'.yjnej. punkty sprzedaży. Spółdzielnia :>:ribowiązuje 

czenie córki w domu poprawczym - jest bea 
silny - sam pracuje i nie może się có:-ką 
zająć, a żond chora. 

Wreszcie przed Sądem i;taje mała, qzczup· 
ła i blada dziewczynka - ma lat 14. a wy. 
Q"ląda najwyże1 na to - Roz1'11i11 H. Wraz -z 
nią na ławie oskarżonych znajduje się 1ej 
matka. która nakłaniała dziecko do kradzie· 
żv. Dziewczyna jest kompletną analfabetką. w 
czasie okupacji za handel uliczny zostałd u. 
mieszczona przez Niemców w· obozie na 2 i 
pół roku. Trudniła sir: teraz za namową mat· 
ki okradaniem pozostawionych bez ooieki 
mieszkań i żebrała. Wszystko, co zdobywała, 
nddaw11ła miltf'e.. 

W cza~ie przewodu dziecko stara się 
wziąć całą winę na ~iebie - mówi, że matka 
nie wiedziała o pochodzeniu rzeczy i pienię
dzy, lctóre przynosiła do domu, :i:e matka by
ła chora j nie miała za co się leczyć. 

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

Sprawy mł-0docianyrh-- przestępców, to w1el 
ka bolączka pook\lpacyjna, z którą wakzy 
Sąd nie tylko wydając wyrok, ale starając 
~ię wszelkimi możliwymi sposobami nakłonić 
dziecko eto poprawy, do powrotu do norma!· 
ncgo życia. 1 a dom poprawczy nie skazuje 
się nigdy dziecka, które .'PO raz pierwszy sta· 
je przed Sądem - dopiero gdy kara z za. 
wieszeniem nie pomaga - dziecko umieszcza 
się w domu poprawczym. Przed tym badania 
psychologiczne i perswazja spełniają awoją 
rolę i niejednokrotnie pomagają, o czym świad 
czą liczne podziękowania r<Jdziców, którzy 
dzięki Sądowi nauczyli się po~tępować z dzie. 
<'kiem trudnym do prowadzenia. 

Sąd dla Nieletnich jest instytucja stworze. 
ną dla wymiaru sprawiedliwości, ale przede 
wszystkim jest to placówka o charakterze 
społecznym. 

M. Z, 

Ziednocienie ~rzemysłu 
B u d o w y Maszyn Włók 'tnniczych 

Łódź, Pl. Zwycięstwa 2 
zatrudni 
notqchn1i~.11 

ln!ynierów· 
Mechanikó w 

na skutcJ. umowy z Minist~rstwem Przemysłu A czas nie czeka - czas ucieka. Za kilka się dosldrczyć zeszyty do każdej szkoły, 
i Handlu, oraz z Ministerstwem Oświaty, zaledwie dni rozpocznie się nowy rok sikol- Zwracamy uwag<; na sprawę 7dopatrzenia z wieloletnią praktyką na kierorum-
wzięła w swoje ręce be1pośrednlo Central~ ny. Do tego dnia zeszyly winny dotrze<': do wszystkich placówek handlowych w zeszyty. cze stRilOUJiska. Warunki do omó-
Zbytu każde.i miejscowości. Może się zdarzyć, że po Komisja Etyczna Związku Kupców ma piękne 

Jak Cu1trala Zbytu ma zamiar zorganizo- sia-da.jąc dn dyspozycji ucrniów i uczennic pole do pracy, ahy zmusić opornych kupców wienia, Zgłoszenia wraz Z ofertami 
il.'ać rozsprted;;ż~ Centrala ".rystępuJe tylko 1132 mi~iony,śztnk zeszvlów, nie bedziemy w do zadowolenia się u~taloną marżą i wywar- i zgcior;ysem do W1Jdziału 
v.--yłącznie Jako hurtownik sprzeda3acv każde stanie dotrzeć d0 kdzdego, czv do kazdeJ i c1a nacisku na nich w kierunku zaopatrzenia Personalnego. 
ci.u bez ::>g!·?.nic;:eó.. Placó~d-:i terenowe Cen- znow zakw;tme pa:;ek zeszvl:!mi. się w ·i:e5::ytv 1 sprzedcży ich po ustalonej ~ii!ii!~!ii!iJiijimiii!iii;!;'!gi!i!!'!!;:iiiii 
trah Zbvtt1 maj:> ~1eeenie przedg wszntkirn na Stosunkowo nailepteJ przedstf!wi:i się spra ceme 7 złotyci. ! 

I 
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~Mo.żerny zaoszczędzić 10 m~liardów zł. 
Przyczyny ograniczeń zużycia pr~du elektrycznego 

Apel Ossolineum 
Na skutek przejść wojennych pewna ilość 

książek, stanowiących własność Biblioteki Za 
kładu Narodowego, znalazła się w ręk<>ch osób 
prywatnych. Dyrekcja Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich zwraca się do wszystkich 
obywateli, posiadających powyższe książki -
z gorącym apelem o zwrot tychże pod adre• Przemysł musj mieć rezerwę energii 

zachod, zmieniło strukturę naszego kraju z ' grankzenie pracy przemysłu, przez zahamo- budowali w ciągu czterech miesi ęcy wielką Biblioteka Ossolineum , Wrocław, ut. Szew-
P'.zesunię,eie granic naszego Poństwa na . 10 procent ogólnej ich ilości. Tymczasem o-, To tak, jakbyśmy wspólnym wysiłk iem wy- sem: 

typowo-roln;czego - na przemvsłowo-r0lm- wanie w dostarczen iu prądu - gdyby się elektrownię. której zbudowanie „naprawdę" ska 37. 
czy, a odzyskanie szerokiego dos tępu do -no- ! przec.iąż?ne maszy~ zepsnły - byłoby uda- 1 kosztowałoby około 6 milionów dolarów i któ Dyrekcja Zakładu jest przeświadczona, że 
;za otworzyło przed Polską zup.2łnir n "J W " mo- ·

1
: r. emn.1eo.1em kosztnwnych wysiłków, a często ra nie byłaby gotowa przed trzema laty. l · · 

iii ś · k t ł ogół obywateli, doceniając wagę po skie• 
wo Cl e spor owe, przestawi o naszą go- 1 ofiar całego społeczeństwa, włożonych w My zbudujemy ją już w dniu 1-ym paź-

spodarkę na H.J.ne tory 1,ozwo i owe. 1, odbudowę i zorg~nizowan i e procesu produk- dziernika ofiarnością ogółu. Wytworzy •.ma książki na Ziemiach Odzyskanych, prośbie te; 
P d ł uczyni zadość i że wszystkie książki Ossoli· 

rze yrz~mys em polsk im st;inęły pownż- ; cyjnego naszych fabryk i warsztatów. 100 milionów kilowatogodzin i pozwoli na wy 
ne zadania me tylko zaspokojrnia olbrzymich; Przeprow1dzona przez społeczei1stwo ')Ol- produkowanie towarów za 10 miliardów zło- neum powrócą w krótkim czasie na właściwe 
potrzeb k'.aju, a~e ~ uczestniczenie w między- I ski_e w ciągu czterech mi~sięcy akcja oszc~Qd- tych. Oszczędność energii elektrycznej jest mieisce. 
narodowe! wymianie. J nosciowa moi:e dać 60 tysięcy kilowatów mo- tatem nakazem obywatelskim dobrze zrozu- ! Dyrekcja 

To tez, gdy pewni zagraniczni mężowie, cy szcz ytowe] naszemu przemysłowi, kt:Jry mianego interesu państwa i szerokich mas lu· 
stanu za.bieg :i. ją o In, by Niemcy odbudowaly I stale rozwija s:ę · ma coraz większe potrzeby dowych. Kabe. I 

Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 
we Wrodawiu 

swój potencjał przemysłowy, a wrogowie n'1si I ------------------------------------...._ ____________________ _ 
za wszelką cenę pragnęliby uczyn;ć z Polski 1 

kraj wyłącznie rolniczy, którvby wszystkie 
artv1':uły przemysłowe sprow,adzał z zagran'cv, 
a tvm samym od niej bvł nzależnionv - win 
ni~my dolożvć wszelkich starań, byle tvlko 
kraj nasz zdobył pełną niezależność i suwe
rennośr' gospodorczq. 

W tym celu jeszcze podczas tej zimy bę
dziemy musieli ograniczyć wżrcie energii e
lektrycznej w gospodarstwach domowych, by 
fym samvm zagwarantować ni r• nrzer\vune rło· ; „------
~!~.,,";~~~ t~~4~!1~~~t~::~~:~nr:~ ·-,;~·;;~~~i ze . B a!'uty -w akcji r a di of onizacji I 
strony p~:;;emysłu wynosiło 14&0/o w stosunku . . . „ . . . . głos'niko'w. W ci·ągu 

1
.ednego dnia ob. Sniade- , Delegatura Komisji Specjalnej w Łodzi na -

s~ eku'anci płacą grzywny 
rlo okresu spned wojny. Ja kkolw i ~k "1"1<t;"lw : Ak_CJa . rad10fomzac;1 . miasta 1 wo1ewodz- . d . d . 26 . • 

twa łod k a lę Sz bko naprzo.d eka Jo'zefa zebrała przeszło 100 zgło~zen'. 
1 

posie zemu w mu s1erpn1a 194'? r. rozpa-
nie n2~>:e będą wystarcza j ąco zaopa1 rzone w · . z i ego_ po.suw . s Y . · T ~ t l 
węqiel, tQ iectn;i k maszvnv są za nadto obi"ią- 'Tak m tasto, Jak 1 ~es pnystępu]ą z cały~ Bałuty są jedną z najbiedniejszych, robot- i rzy a cały szereg spraw. W rezu'łctcie uka-
żone i zachodzi obaw<i, by nie u!Pqłv zepsll· ; zapaJnm do prac przygotowawczych w teJ niczych dzielnic naszego miasta - nie posia- I rarl'ych zostało grzywnami pianiążnymi <"ały 
ciu. N'I razie bowiem - zanim ni<> r'l.d -~•rlil akcji. • dają żadnych kulturalnych rozrywek, jak Je-,· szereg niżej podanych osób: 
zamówione iuz nowe maszyny ze Szwe.c.i', ; Okrqgowy Społecmy Komitet Radiofoniza- atr, czy kino. Najbardziej przykrym okresem 1) Kwiatkowska Fryda, k!erowr.;c.zk~ !co· 
Szwa irarii, Francji i Czech - n'e poshrl."m · ; cji Krajn wezwał Powiatowe Komi l.<!ty Radio- dla mieszkańców Bałut jest jesień i zima, wiarni „Honoratka" w Łodzi przy ui .. Moniu· 
żadnv::h reze rw. A przecież huty, kopalni P, : fonizacji Kraju do wzięcia jak najbardzie' gdy. przeby_wając. w. dornu, pozba~'~eni n,a"".et ; szk! pobierała paskarskie ceny zer ciastka 
z'lkłildv włóki ennicze, muszą pracować i to ·czynnego udziału w tych pn1cach. W akcji tej racha - me ma1ą zadne.1 łącznosc1 ze sw1a- I deserowe które sprze.dowała po 55 zł zi:t sztu
pr'1nwr;:<' wvdajnie. udział bierze całe mi„jscowe społeczeństwo, tern. • I kę ,za co ukarano została grzywn-:x w wys"ko 

Włc1dzn nasze nie wprowadzą takich oqrn- niP wyłąc7.ając nawet młodzieży. Polskie Radio postanowiło w niedługim cza· ści 50 tys. zł. · -
nicze1\, jak to na przykład n11~tąn;io w roku Do zrozumiC!nia znaczenia radia może po- sie rozpocząć budowę linii na Bałutach . Przy-1 2) Stańczyk Juli 1 • , 

0 
·1biegl ym w Londvnie, kiedy w co.łvm mi 'Ście , służyć wsz 'St kim następu jacy fakt. Do Dy- kład wyżej wymieniony winien zachęcić in- czn• 

1 
a~, ~ asc. m'.y~a w po

~odziennie wylączano prąd na 5 go chin. Ale j rekcji Okręqowej Polskiego Radia w Łodzi, nych do współpracy w akcji radiofonizacyj- ., ie, zam. przy u · Pwtr owskie1 ,3, sprzeda 
od rlniil l-go pa:lrlziPrnika 1947 r. do roilr!'u zgłosiłv się dwie mieszkanki Bałut, ob. Snia- nej z Polskim Radiem, a d~om obywatelkom wał mąkę z n!edozwolonego ?rwm!o!t1 w do· 
1948 r. dopuszc7alne będzie jedyniP bi!•dzo decka Józefa i ob. Sva11la Melania, które po- z Bałut - ułatwić prace; nad zbieraniem zgło- ! datku po cenach spekulacyjnych, za co U· 

ograniczone użvwani.e qrze~n ików . el.eklcv-7- stanowiły przyczynić . się do jak najszybszego 57. P ń. I karany został grzywna w wys. 50 tys zł. !Ed
J'lYCh - wolno bę?z1~ bowiem zt~zvc. do _10 zradiofoni znwania sw o je.i_ dzi elnicv. Praca '.eh Niechąj społeczeń~two łórl7.kie zda egza- · nym z odbiorców mąki od Stańc:zyk:x był 
kV11h na izbę w mi esi ącu. Przy te1 w1elkosci polega na zbieraniu zgłoszeń na założenie min w dZ'iele adhudcrn'v r ().1sldl'j radiofonii. ' Gwardecki Kazimierz właśc. pielrn:ni w Opo-
zużvcia energii będzi e zachowana dolyc/1 cza- · _ , • ~1 cznie przy ul. StaromtejskTej 3, który mimo 
sowa taryfa. Dla zu życia większeqo opłilta l 'lk k h 
berlzie wvnos~ć 15 zł za 1, kWh . Gdyby ::~na . c Zb p Sk. ł .ł • ;: I a rotnyc upomnień sprzedawał pieczy-
ta' nie wpłynęła hamująco na niektórych k'on-1 entrala \'tU rzemy!iłU "' IJrVHl!!~O W _Oi!ll wo z mąki o niższej procent-0woścf po cenach 

~umentów i gd yby stale przekraczali wyna- ul. Czackiego 16 tel. 280-1 O spekulacyjnych, za co ukarany zos~at grzyw 
rzonP no rmy - elektrownie odłączą lokale le 

1 

ną w wys , 25 tys. zł. 

od sieci. poszuku1"e :1r,~cow111·1Ko'1A1 rio wydz1·ało'w ·. 3)Zawodo wsk! Franciszek. właśc. 
0

skl~pu 
El e'ctrvr7ne grzejn ictwo dopus7r?alne hę- : r .U Il rzeźDiczego w Konstantynowie, p•1w !:.ódź, 

rlz' e t , lko dh miltek dzieci do lat dwóch w ' ksi~gowości finansowej i materiałowej. przy ul. ł.osktej 21, za pob!eran ,ł n;idmier-
rorlzinach prarujących. I nych cen ukarany został grzywnq w wys. 

Us.talona no.rma zimoweg;> z.utvcia •o kW.n 
1 

pracowników efo działów handlowvch na 15 tys zł . 
1a 11.he. równa sje_ przeciętnemu miPsie~aamu pasy, afrvky uf.V techniczne, obuwie·, ekwi- 4) Szkudlarek Bronisław, wla~c. p'~karn: 
znżyr; u energii elektrycznej W całym kraju pUnek W()jSkowy, galanterie!. futra i na 
w r. 1946 i jest dwa i pół razy większa od l w Kazimierzu. gm. Robice, pow. r·o ·:H, ze P'l" 
od przeciętnego zużycia krajowego w okre- dział gospodarczy. b!eranie nadmiernych cen za chl-30 ukarany 
siP przedwojel1)1Vffi. Zgłaszać sip <lo '"v<lzialu rC'rson<1lnego (' został grzywną w wys. 15 tys. zł. 

Ograniczenie konsnmprji rlotknie stosunko- w gorlzinach 8 - 16. 5) Skupczyński Stanisław. włcdc sklepu sro 
wo nie!iC7DiJ grnpe, konsumrntńw , bo okało I_ - ---·~ żywczego w Pabtan!cach przy ul. '.\'ars>.cw-
w--1111-1111-m1-1111-1111-1111-1111-1111-1111-111-1111-1111-1111-1•1-1111-1111-•111-1111-1111-111111il!DD11111-.i1111_11, skiej 112 za pobieranie nadmie:nvch cen '-la 

f 

LEWA-GÓRNA j na": O godzinie i4-ej „Esl<I", o g1>d:tinie l6el ! masło ukarany został grzywną w wys. IC 

DZIELNICA SRĆDMIEŚCIE-LEWE 

Dziś o godzine 16ej w lokaiu wiasnyxn 

przy ul. Południowej 11 odbędzis si'l zebra· 

nie referentek. 
Obecność referentek z !Irm dzielni.~ śród· 

mieście-Lewa obowiązkowa. 

O godzinie 14-ej I: „Eiłingon" -- C~n!rnla 11: „Gulman". zmiana d;:zi<'lnna. O g••tł2:iniP.' tys. złotych. 

1 O godzinie IS-ej Centralnct Szltol':l 0łic. MO. 15-ej I: „W. Kerger". O godz. 17.ej koło pie- Kurek Leon, wlośc . sklepu spo!yv·n::ze>go 
i O godz. 16ej PZPW Nr :\. - ddenna ZMiana. ka•zy, o godzinie Sej rano Komp. !h.:cłn• U- w Tomaszowie Mazowieckim prz7 11! Zgon: 

1 O godz 18-ei Sekcja Kolporte!ów wędliniarze · licznego l!ck'iej 8 za pobierante oadmiem·1cn cen z 
I O godz. 13,30 f: „Warta" - zmiano druga. ocet ukarany został grzywną w wys JO :ys 
I ŚRÓDM!f'.ŚCIE złotych. 

PRAWA-GÓRNA 
O godltinie 13-ei PZPB Mr 6 „3" koło VJ. O 

godzinie 15.30 f: „Słrzelcz"/k'', !•.:u;;:;t•\'. l.<:ikł. 

Tel-Radio, Dyr. Koni. O godzinie 16-ej Pańatw 
Fabr. Taśm, PZPW Nr 5 

GO RNA 

O godzinie 14-eJ Ośrodek Kollf. Nr l od· 7) Jankowska Stanisława. wlJk. skkpu 
dział „B" O godz. 13,30 Ośrodek Koni. Nr 4 spożywczego w Pabianicach przy l!. Żwirk'. 
oddział „C", o godzinie 16-ej CZPWł ·- Dyr. I i Wigury .12 za sprzedaż masła pn ce!lach 
Art. i Tkanin Technicznvch, c t Hm!ownia spekulocyinych ukarana zasala gr?.ywną w 
Nr 1, C T Biuro Ekspo~lowe. Centr. Zjedn. wysokości 10 tys. zł. 

O god:::inte 15.15 dnlówlta:ze 
O godzinie 13-ej PZL. O god:I! 
walski" 

Spó:. Przemysł. Centr. Szkoła Zw Zaw., Centr I 8) Kasperow!cz Zofta, właśc . sklepu spo
Szkołc PPR, .ZMZOO , 0 godz. 15.30 7.akl. u-; żywczego w Pabianicach przy t<I. Worszcr....., 

PZPB Nr 17. bezp. Spot o godzinie 15-ej UrząrJ J'oczt:,wy, sklej 41, za pobieranie cen spelrnlacyjnyc'h 
!3ej f: „Ko- , Nr 1, 'B.ank Rolny. o godzinie H t1.') Wydział : za masło I wędliny ukarana zos1ala grzywną 

I 
Kwateru:tkov.ry ZM. o godz. 16·.,i fi• ·..-.,., bu- w wys. I? tys. zł: . • 

POSIEDZENIE EGZEKUTYWY 1{0M. STARO- dowlana Osiakowski i Kobylińs~i ~) P1otrowsk1 V1_1estław, wlasc sklepu 
MI8JSKIEJ LEWJ\-SRODMIEJSKA spozywczego w Pabian cach przy ul. Ost1· 

O godzinie 14-ej f: „Eilingon' - k'>lo J, STAROMIEJS!CA tn!ej. 1 za pobieranie nadmier1ych cen za 
Dziś u godzinie 8.30 rano odbę:hie ,.;ię po-. f: „Kepsz" - kolo IT, o g. 16.30 f: „Wutke' wędhny ukarany został grzywnq w ,„ysoko· 

siedzenie kom. dzielnicy Sta.romie1"•;kie·1. 0- '1 . O godzinie 16-ej .. Tamr.na". Fabr~~to Nr 14 . I IO ' ł t h • 
o godz. 16-ej „Ferrum", o g. l:?.30 f. ,Klein· f: „Lorentz", „Ark'aditt", PZPB N 2 1< h . sc .ys . . z o yc . 

becność wszystkich członków obowiązkow.o. l man il:olo Ili. ~ - ur: :un 10) Grałka Piotr, wlaśc. skler11 sp<::żyw· 
czego w Pabianicach przy ul. f.ukowej 39 

UWP.GA PEPEROWCY KOŁA TERF:NOWEGO: PRAWA • SRODMIEJSKA _ BAŁUTY za pobieranie cen spekulacyjnyc:i za k!eł· 
śRODMIESCJE O godzinie 18-ej terenowe koło Nr -t. o l O godzinie Hi-ej firma ,.Goldnv::1n, o godz. basę ukarany został grzywnq w wysokości 

Dziś o godzinie li-ej w lokalu własnym 
przy ul. Piotrkowskiej 63 odbędzie się zebra
nie terenowego kola Śródmieście. Sprawy 
bardzo \Y'ażne. Obecność wszys•k\ch człon

ków obowiązkowa. 

ODPRAWA REFERENTEK SR0DMlE$CtA 

Wpiątek 29 ' sierpnia o godzinie 17-ej w 
iwiellicy dzielnicy przy ul. PlotrJ,owskiej 63 
odbędzie się odprawa referentelc Wydzl<:r!u 
Kobiecego śródmieścia. Obecn~ś<': "boWit1-
~kowa. 

godz. 16-ej Karolewska Manufaktura, I: . Wa'] 19-ej „Naprzód" 15 tys. złotych. 

Pn~[~O 
Jui~ 

ZF.B'IUU·lł.ll. KÓŁ PPR 

W dniu dzisiE>jszyrn •Jdbędq się 

kół w następujących 1abrykacn 
ciach: 

BUDA PABIANICKA 

,~::::.~~I Wi ~n i~ i ~tJ 
_.. Saloniki uciekająl Pójde oo nie! 

n ao~ ' .6-el ,.Ruch" I: HoroJt 
Już mami A teraz ua a6łl 
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~Kronika 11. Kutna 
Koma winsZ'lliemY 

r>tątek. 29 sie!tpnioa l!'lW Jo 
~bino/. ' -o-

Telefony -
flow. Kom. M$. - Ur° 2! 
M1ejski Pi0sterunek M@. - Mir 3'S 
starostwo Pow?atowe - Nr ~1 
~rezydium l'ew Rady Narod. - N'I' 1-e2 
lairząd Miasta Kutna - Nr 30 
Straż Pożarna - Nr -łl 
Urząd RepatrLaeyjny - Nr 86 
Pow. ZaJdad Elektryczny - Nr 32 
P<Jw. Zakł. Ub. Wz. ul: Narut. 20, tel. 108 
Urząd Zdrowia - Nr 9-1 
Komunalna Kasa 0szczędnośd· Mr. 43 
Polski Gzerwony Krzyż (PCK) - Nr 89 
Szpital Powiatowy - Nr 20 
Ubezpieczalnia Społeczna - Nr 34 
Apteka „Pod Orłem" - Nr 106 
Apteka Sukc. H. Walenta - Nr 7 
Apteka mgr. Z .. Ghacińskiej - Nr 52. 

Tymczasowy Adres Redak<!ji „Głosu 1Cut-
1owskiego" Powiatowy Referat _Ku ltur'!' 1 Sztu. 
ltl. Kutno. ul. 29 Ustopada 1, tel Nr. 17. 

1111-1111-llll-llll 

s KI I 

175 tysi~cy zagród wiej kich 
otrzyma głośniki raaiowe 'Yl Polsce 

Wieś nas?Ja na skutek specyficznych Inaczej jest obecnie. Coraz większa dwóch lat elektryfikacja i radiofonizacja 
w.awnków g<Jspodarczych i kultur~!- ilość kin objazdowych dociera do wsi. l Wi'-i szybko nasię.puje naprzód. Oto do 
miy-eb, jakie istniały przed wojną, odcięta Coraz \~ ięce j głośników radiowych roz· ~ kmica ub. roku zradiofonizowano 2.000 
ihyla od ź.t:ódeł kultury i oświaty. Nie brzmiewa po chafach chłopskich. 0d I wsi. Za\vieszono po c~atach wiejskich 
przejawiano również troski o t-0, aby dwóch lat _Po!skie Radi? wielkim nakła- 1 pc-,nad. lOO t.ysięc.y głośników domowych. 
świałło wie<lzy i zdobycze kultury za· dem kosztow 1 pracy <lązy do ro-zbudowy Wsie rnd1ofomzuje się w ten sp.osób, 
nieść oo wieś. Dwa potężne czynniki u· sieci radiofonii wiejskiej. Jednak radio· i.e umiet1zcza się we wsi, najczęściej w 
powsz•eehnienia kultury jakimi1 są radio fonizacja wsi zależna jest ściśle od elek świetlicach gromadzkich czy spółdziel
ił kfoe, ni~ by>ły spożytkowane dla po<lnie tryfikacji skupień wiejskich. Tylko tam niach ZS<!:h mocy fJ<lbrornika, od którerro 
€'tenie poziomu ~ywilizacyjnego naszej gdzie założone_ zostają przewody elek· itlą przewody do po zczególn~·ch, chat d~ 
Wsi. I liryczne można korzysta€ z radia. ~d głośników domowych. Przy pomocy ta:k 

inn1111t1111111m1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m1111111111111111m11m111111m111111111 pomyślanej ra<liof.onH przewodO'\\'ej de9 
k-01101 rb. Radio Polskie zradiofonizuje 
jeszcze 800 wsi i około 200 osiedli rob0t 
likzycb. Jeszcze w tym roku ilość głoś· 
ników domow) eh na wsi powiększy się 

sz·koła rolnicza w l·mielnie 
obchodziła uroczysta,., ć dozynek :fo sumy 175 tysięcy. 

„ . . Początko\Yo poważną przeszk0dą w 
Na póinocno-zaehodnim krańcu po- rach około 37 osqn mlodz1~zy pochodzą- radiofonizowain1u wsi stanowił brak w;a 

wi-at.11 kutnowskiego, w gminie La.nięta. cej z ol~olicz·ny.ch ~1osek: . . snego sprzętu. Głośniki domowe 0 trzy· 
znajduje się niewielka wioska Imielno, y.r ~h1eglą rnedz1elę. m1~ły m1e3sce w I mywaliśmy ze ZwiĘtzku Radzieckiego f 
k-tóra znana jest z posiadania wzorowej Im1e!me uroczy. _ste d?zynk1„ przygotowa !' ~z.\\·ecji. 0becnie Ra. clio Polskie sa111(! 
gminnej szkoły rolnicz€>j. ne przez uc.z~10w t-:1. szkoły. . :irochlkuje głośnik! domowe we włas· 

W okresie przeprowadzania reformy ~1ękne \nęnce zboz, \n&zvli p~z?do· . rych fabrykach '" Łod·zi i Wrześni. 
rolnej. cztonkowie gminnej Rady N aro- wnicy, o~cnemu. ~a urocz:vsfo<:c1ac.h t Radio posiada już na składzie o.K~ 
dowej powzięli myśl. aby palac dawne- obywatelowi ~tarosc1.e. oraz prze1.Y-0<lm.- ."35 ty ięcy głośników domowych własne 
go majątku Imielno. \\·raz z parkiem, o· czącem~ Po:rn1to,;e.1 Rady Na~odoweJ. rrod·ukcji przeznaczonych dla wsi. 
grodem i dzie ięciohektaro\q działkCJ Naslę.pn1e miały m1e1sce \\·esole 1 bardzo 
ziemi, przeznaczyć na ~;środel ksz' ;:i lee- udane in~c<"•nJ·ziacj~ tańcó\\· i ,piosenek • 1 ;! 1 1; 1 ·111 1 ··1,nN•1•1;~,,,, .• ,.,,.,,t·•·111 1;1·· r·111m• 1111•1•111~111111!1"'''''~'''"''.l'!t 

niowych dla okolicznej ml-odzieży wiej- ludowych. Zehran'i goś<::ie z za palem O· "Wspólna Praca'' wyjaśnia 
skiej. klaskiwali produkcj.e artystyczn.e wycho 

Po przezwyc1ęzeniu JXJCZC)l·kowych w;inków szkoly, . J~k 50.bie zapewne nasi czytelnicy przypo• 
k ' d . t d . . k l I . I b l mmałą, kilka. dni temu pisaliśmy w sprawie pr~esz:o I ru nosc1, sz ·o.a. ro n1cza ':"I Na za rniiczenie 0<lbyln ie za a\\'ił a· wymrnny zboza konsumcyjnego na k'valifike. 

Tm1elme szybko zdobyła sobie zaufame neczna na wolnym powietrzu, p-rz'ł w?ne .. ~boże ~iewn~: w artykule naszym nad. 
ludności i dzisiaj gromadzi w swoich mu wspńłu<lzialc kapeli ~\·ie jt';kie j. · nuemhsmy, ze społdzielnia „Wspólna Praca" 

1111.,_11 pobierać bedzie 1000. zł dopłaty przy wynua· 
nie stu, kilogramliw zboża. 

Dzl·wne porządk·1 W Ubezp1·eczaln1· Pr~;:„ ~~Tt~~~ma~;~~z~is:r~ł::;~~iwy.j:~reó~re~ ~to.re mow~ n~m_, Zf' sum.a. ty1<iąca złotych. nie 
1~z1e bynaJn11:11e1 w całosct do kasy spółdz1el
n1. Ta ostatnia zatrzymuje bowiem dla siebie 

. I . . . . . _ . . . tytułem prowizji za rozprowadzenie zboża t 1 
1vego . eC2ern.a. Dor>Jero na trzeci dz1en j CJC'nl 111oze umrzec, lu.b zo<Stac kaleką, ko 250 zł. Reszta, to jest 750 zł., zostaie ~rz~-Do nasz~j rcdakcfi zgkisil si~ lo\\. K. 

pracujący "' zalda<lach rektyfikacji w 
Kutnie i <Jpo \:iedział nam na .tęrpuj1cą 
historię: 

W polo\\ ie hieżącego 111ie~iąca 1QW • 

K. " cza~ie pracy u<lerzył ręką o ~ysta
iącą ~zęść masz) ny i :;po\\ odował oder· 
\·anie wrzodu, który znajdował się 
akural \\' miejscu uderzenia. Ran~ opa· 
trzyła higienistka fabryczna, polecając 
natychmiaskl\\'e udanie się {Io lekarza. 
aby uniknąć crrożbv zakażenia krwi. Go 
dzina liyla okolo ~ po poludniu i tow. K. 
bezzwłocz·nie urial ~ię du Ubezpieczalni 
Społecznej w AI. Mickiewicza. Już na 

rogu, oznajmił mu woźny: „Pani·e; ni-c 
z te20 dzisiaj nie będzie" - ale tow. K. 
nie z\\ ażając na to w ·zedl do poczekalni. 
i \\Skazując na zranioi;ią rękę opowie
dział o ,,-ypadku i prnsił ' natychmias.to 
\\ f' widzenie ·ię z lekarzem. 

W poczekalni hvło mrit'i~two lu<lzi, o
·cz.ekujących s\\·ojej koieiki, ws.1,vscy jed 
nak <'hętnif' 11st~1pili miejs-ca im~:. K. ro
-~umie,iąc nagl<Jść wypadku. 

Kategorycwic tylko sprzeciwiła s-ie 
tttz~dniczka llbezpieczalni urzedującaw 
przedpokoju lekarza. Nic zważaj<JC na 
ża<lne prośby i błagania odprawiła z. ni
ez) m to\\. K., każąc mu prz;yjść naz_a~ 
iutrz. 
" To\\'. K. nie l1l)Śl<lł jednak ryzyko;vać 
z<lro" iem i życiem wła·nvm i natych-

. miast uda I się rlo prywatMgQ l't"karzl!. 
,gdzie otrzyma! pomoc zaplad\\SZy 400 
'.!łoh'ch z;:i \\'izvlę. 

N.le koniec n~ tvm. Kiedy tow. K. zja-
1vił się nazajutrz, bv uzyskać dalsze ko-
1ieczne zabiegi. musiał wypełnić kwi
tek.„ i czekać je~z-cze jeden dzień, mi
mo, że ręka wymaga ta· natvchrniasto-

OGŁOSZENIE 
W związku z przełączeniem zabezpieczeń 

nrz\ rządów pomiarowych w rnzdzielni w Go 
łĘbie'' ie nastąpi w dniu 31. 8. 1947 r. (nie
dziela) od godz. 9-15 przerwa w dostawie 
energii elektrycznej. 

Wydział Powiatowy 
w Kutnie 

Powiatowy Zutąrl 
P.lektryczny 

Ub-ezp-•eczaJma dala pomoc chorem11. 

1 

ale „porząrlek musi hvr!" . kazana n~ rachunek producenta 1 hodowcy. 
Wypadek ten jest wys.farczająco wy- A może h\ władze Ubezpieczalni po- . z. nhow1ą~k:.u. dz!ennikarskieqo. notujemv po 

. 1 v. vzsze WYJMm1enie. Do sprawy tej powróci• 
mowny. Olrnzujf' -ię, że dla niektór)ch uczyły :woich funkcjonariut:.zy, ż~ ch<J- 'my jeszrze niebawem. 

. ,urzędników" Ubezpieczalni t. zw. „po- rego, ki6remu się nal~ży f)ien,·sza pn-
1 rza<lek" i „odnośny" paragrnl '.<;;i waż- moc w na1rł:ch \\'YJ11arl·kach, w.ptucz~ Oszcz•dza;my elelftryczno „ ć 

niejsz{;I niż zdrowie i ż,cie l11d7.ki€. Pa- się bez kole1'ki do l·ekarza? 
Od kliku dni na ter ni<> m. Kutnu obowicr· 

Za zdradę narodu polskiego 
:i:ują ogrrmlcunla w dostawie energ1l ele~
lrycznej i co raz to in11a d"felnic~ zo11!ojs 
ricłłqczol\a ner przeciąg jednej doby od do· 
pływu prądu. 

Sqd wym. erzył kary renegatom Mimo oglos:i:eń w tej 11prawle llc~nl abo· 

.s ~d Ok1·ęgO"'Y w lodzi' na .~. e."-1·1· \")'J·a · · · ·· · k · neuci olcnmlljq biura Wyd;::łalu ?Pw1t1;: Higo 
•1 " , ,, ·' w pomocmcz't"J or.gamzac.11 \\·01& owe1. do · 1 ~doweJ· w Vutni.e r<Jzpoznawal ,,. ubił'- l I k · d l · . _m~gcr,ąc. 8 ę wyiwiełlenia przyr.::..•;ry. Wy· 

ł t 
•d' zos a I':· a~any na Je en rn \ \\'ięz1enia i 1asm.<:1my więc. że Xut"o, któtr. otrwvmvvicrto do 

g ym ygo niu szereg .praw o~l-;arżo· pQ:rbaw1eme pra\v na okres lat trzech. tej p1Jry energię lelrłrycaną ~ Łodzi, hacnis 
ny-eh 0 zmianę przynależności narodo- Stanisława Brandt z Kutna. otrzvma- w skutek naprawy kotłów w El ktrownl !.6dz 
wej podcza' okupacji. Na kary więzie- la wyrok upiewający na jed<>ll rok.\\ię-I k~e! ~erpie prącl z Kalisza i to w nie•,·il!I· 
nia skazani zo.:tali: zienia ie p<nbawienie pra\\' na okre~: kleJ ilości. 

Atanazy .Kor~zy~ski, 11rz.~ni.k. z Kut- trzech lat. I Przerwy w dnslawie prądu potrwcjC1 przy· 
n.a, Z<l pod~!:'ante lisi\ ukramsk1e1_ ."' c~a I Maria Haas, .5Rkretarka <lyrekcji fa- ~~szc~tdnfo do !r!!ech tygodni. po czym 
s1e okupacji, otrzymał wvrok op1ewa.1<J.· . . . . . . ·. , . 'says_tko wrór.i ao normaln go litemu. 
cy na 6 miesięc\' '' ii;·1,ienia i uiratę pra\\' h1 yk1 B1 own-Boven w Zychhme, ,za pod i Poządone byłoby, aby milrnzka:.'łcy Kulna 
na 2 Jata 1>i~ani't" lish- niemieckiej została ::.kazana : :i:echcioli zrn;:umiec len pri:cjściowy okras J 

· · 1 k, · · · · b · . l obchodzm się jak najo1<z:czędnlsj . <>nsrgłct Marian Tober, za t<°J , że przyjął narn na po• r.o ·u w1ęz1ema 1 poz a wierne praw elektNczn . • -
rlo\l.·ość niemi~cką i zglosil ~ię do pracy na okr€6 trzech lat. nkrłinkłPl.~g -

Ko-a fabryczne PPR • I PPS 
w prowadzają w życie uchwały ziazdu gospodarczego -w Kutnie 

Realizując uc1tw.<1ły zjazdu aktywu PPR i• Współprac.a pomiędzy toworzyszami obu 
PPS, obie brcrtnie organizacje partyjne pr:i:y· bratnich partii ukloda się jak najlepiej. 
stqpiły do organizowania w-spólnyr:h zelnc.ń Mo.że to jest powodem, 7ie rektyfi!<acja w 
w fabrykach i zakłcrdach pr.acy. i"lerwsze Kutnie zosta1a uznau.u specjcrl:nym okólnf· 
tcrlde wspólne ~ebra.nie kół parlyjnyc:1 mialo kiem dyrekcji PMS za wzorowy zakład w 
miejsce w zakładzie rektyfikacji iopirylusu w swoim rodzaju. 
Kutnie. Od stycznia br. rektyfikcrcja zwięk~zyla 

RektyfikacJo ;r.>:iłtudnia około eo pracownl bowiem swoją produkcję csteroktotnle, rów· 
ków, z których blisko 70 proc. je11t czlflnkami nocześnie obniżcrjqc wydatnie ptocent zuży· 
jednej lub drugiej partii robołnicHj. Jak o- tego węgla. 
świadczają zgodnie towarzysze i: PPR i z PPS 

1 

W świetlicy pięknie udekorowanej i urzą 
oba koła współżyją :-: •.robą w wielkiej bar· dzonej z prawdziwie estetycznym umiarem, 
monii. zarazem artystycznie i slcuannie, ·zebrali się 

w dniu 26 bm. członkowie obu parm, by viy· 
słuchać rofer1<1tów tow. Tomczaka z PPR f 
tow. Wiaksy z PPS, którzy mówili o koniec:a 
ności zacieśnienia jednolitego fronta w tyciu 
codziennym, w toku szarej, w7konywanef 
dzień po dnlu pracy. 

Tylko Jednolity front po:r:woli ne1m n~ peł 
ne vo.alizowanie trzylelniEigo plaitu gospodm 
c:r:ego, :no wykrycie, zdemaskowani'::;i i zwal• 
cnnie wrogów kla!ly robotniczej, udłującyc:" 
podwb-żyć podstawy nowego uiit.mju. 

W dyskusji, jaka . się wywiQzala po rełe• 
łach, zaznaczono potrzebę odbwanio wspól 
nych zebrań oraz r.adzon6 w:n1óinte nad 

Czytajcie „Głos Kutnowskiu I 
sposobami u1unięcla bolącz k i ntedoc!cr 

I 
g11ięć. 

No zakończenie zebrani odśplew.:rli „Mi• 
dzynatodówkę" i „,Czerwony Sztn11dar". 

Wv-l,.,wr=i Wo! K..,mtt<tf P?fł w tod7ł K- „„ 1e1 Redokcvinv Red · Adm Łódź. P;otrkowsko 86' Telefany: Redoktot Naczełay '216..1'. S.-lartat 254-21. Redakef;a nocna 17.2-31 
0%Jcl ~ło.szel\1 Piotrkowałca 55 tel. 111·51 Koato PKO '711 - 1905. Zald. Grał. Sp. Wyd. „tódzłd ~ Wydownłt::r!.tf'". D - Oi.;J'.:.13 

'lf · · CE'NNUt or osZEA WydC1:1"1.łmro "Glon 1ł obotałes&9o" w t.odtrt w iekiałe: od t-100 mm. n SO. tot-200 mm. zł 80, p~ d 'JIG. 
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-----------------------------
Ze sportu PRZYGODY 

pięciu typków z 8an~a.luki RTS Widzew o krok odm Ligi 
Nafpoważnieisiymł przeciwn~1<ami będzie Ruch i Legia 

.Rozgr.ywk.i o ;_iwans ?o ,.Kl;_isy . Państwo· 1 ·Tarno~ia. i Lechia nie powinny być przeciw- rt."'··.~.'.· ..... ~.r-.~.~.·.,, .. W·"'\ 
wej dobiegają konca. Ubiegła niedziela przy· mkami me do pokonania. ,-r:·•·.;:.•:•·'.-
niosla nam już rozwiązanie zagadki, które dru :'.\ . 
żyny z drugiego frontu walk (grupy mistrzów 5 MECZY I 4 ZWYCIĘSTWA ··"· . 

. . 
'16. Pik zapomniał· o s'vej skrzyni. 
.' l\t9rą g.clzieś i><>d łóżko wtrynił, 

Liczył t~;lko ·wciaż od nowa 
.• Twarde", które wyszabrował. 

'17, W ktćr:vś piatet (DaJmy na to) 
Zobaczyli piękny at-01 
Czyii wyspr, koralmva. 
To dla \YSzvstkich była nowosc. 

·si. Nad tll wySipą, z chmury ch~1ba, 
Nakształt olbrzymiegio grzyba, 
Słup unosu się ku górze. 

kl. A PZPN-u) wejdą do puli finałowej. 
Z grupy I zaszczytu tego dostąpi Tarnovia, 

z grupy II - Ruch, z grup.y III - Lechia, z 
grupy IV -' RTS Widzew i z grupy V - Le
gia. 

ROBOTNICZA ŁÓDŻ PATRZY 
NA „WIDZEW" 

Widzew, to' Łódf RTS „Widzew", to przv
szlość piłkarstwa łódzkiego, nic też dz.iwneg;, 
że zak"r-1lifikowanie się robotniczej druż,.v!ly 
do finału cala Łódź rob~tn.icza przyjęła z wiei 
ką radością. Jeżeli szczeście widzewiakom 
dopisze. kto wie, czy Łódf, pomimo załama
nia się kolejarzy nie będzie jeszcze reprezqi
towana w lidze przez dwie drużyny ŁKS i 
RTS W idzew. Najpoważniejszymi przer-iwni
kami łodzian w rozgrywkach finałowych będą 

I niewątpli wie: Ruch z Wielkich Hajduk, kil
! kakrolny mistrz Po.Jski i Legia warszawska. 

W dotychczasowych rozgrywkach RTS Wi
dzew odnosił same zwycięstwa w swej gru
pie. CKS z Częstochowy pokonał 5:1 i 4:0, 
RKS (Radom) 4:0, 0:0, Sygnał z Lublina 2:1. 
Ogólny bilans widzewiaków przedstawia się 
następ11jąco: stosunek punktów 9:1, stosunek 
bramek 15:2. 

PRZED WIDZEWEM OTWIERA SIĘ OKNO 
NA ŚWIAT 

RTS W idzew jest jednym z na jstarszvch 
klubów robotniczvch w Łodzi. Przechodził on 
różne koleje, był jak to mówią i „pQd wozem 
i na wozie". Obecnie przed widzewiakami o· 
lwiera ją się drzwi na wszystkie bois.ka pol
skie. Przypuszczamy, że dadzą oni obecnie z 
siebie wszystko, aby te drzwi nię zatrzasnę· 
!y się przed nimi.. . 

-----
· D7i.1ini o .ąo·dź~ -,9 UJ lt'.hnie 

„ .. -- ... >„ .~ __ ,........__ ___ ··-·--·-

'0twarc ie sezonu pięściarskiego 
Łódzkiego Okręgowego Związku Bokserskiego 

Dzisiaj o godz. 19-ej w hali Wimy odbę
dzie się oficjalne otwarcie sezonu pięściar
skiego ŁOZB. Walczyć mają następujące pa
ry: 

WAGA MUSZA 
Kamiiisk i (ŁKS) - Brzóska (Cdnco ru. „ 
Stasiak (ŁKS) - Kargier (Zjednocwne). 

WAGA KOGUCIA 
Czarnecki (Zryw) - Czarnecki (ZJedn.). 

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

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

I 

W AGA PÓŁŚREDNIA 
Olejnik (ŁKS) - Trzęsowski (Tęcza ). 

• WAGA ŚREDNIA 
Rychtelski. (ŁKS) - Markiewicz (Tęcza). 

WAGA PÓŁCIĘŻKA 
Urzędowicz (Wima) - Skrobiranda (Tę::za). 

WAGA CIĘŻKA 
NiPwadził (ŁKS) - Jaskóła (Tęcza) . 

' {LKS) - Stec (Concordia). 

P
• . • ,,.. 
1ęsc·;;,.arze LKS~u 

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

Pięściarze ŁKS-u, którzy rozpoczęli seZ'.ln Popiel. Waga piórkowa Drozd - Marcinkow· w środku Lubnan trener, niżej po lewej pr. 
w poniedzi.ałek meczem towarz~ski'!1 ze Z~e-1 ski. Waga lekka Pierczewicz - Wołoszewicz pomocnik Nowak, po prawej lewy pomocnik 
dnoc~onymi .z Bydgoszczy, w niedzielę zmie- lub Kierus. Waga półśredn'a Pawliczek _ Cy Wochna, w środku śro-dek ataku Cichocki, od 
rzą się t Baildonem (S!ąsk). gan. Waga średnia Badura Rychtel- lewej pr. łącznik Fornalczyk, po przeciwn~j 

Ślązacy przyjeżdżają do Łodzi w najsil- . . . ; . . . . stronie lewy łącznik Gbyl (niestety, tylko ka· 
niejszym składzie. s~ 1 : Waga połcięzka ~igiel - J?m~ki. W ;i,ga wałek brody), u dołu dru ·żyna Widzewa, ;>od-
Walczyć będą następujące pary: cięzk a Drapała - Żylis lub Kosmski. czas treningu na własnym boisku. 
W aga musza Jauern ik - Kamiński lub Ró· Przedsprzedaż biletów w sekretariacie kin I Po lewej stronie tytułu lewy skrzydłowy 

życki. Waga kogucia Chmiel - Stasiak lub bu ul. Piotrkowska 67. Marciniak, po prawej pr. skrzydlowv Sadowski 
l'il li l' H I l'l l' l„H 1.111"-II1' 11111 •1,Jl.,l;l.l M''"' 11„1,1111 •. 11:1I1' 1111.l.IU I lo'I 1.1 .;m 1.u .. 11111 t I l"lhl I l"l'l ll'l' ll' l I ITU:l I il 11111111111111111'11,1 .. LM.111„1111;1;1.1„1.u.111111n111 U' 

Pr~~d niedzielna.11111 n1eczenJ w Pradze -·----------------
:e:::~i~;. !a~;.~:!~~~~=~1Na osiem spotkań z Czechami przegraliśmy„. siedem 
ll~e Rarl ~a··· .fowrch, f(tt•ire 1' i'l'I) odbyć Na iw: e.ce~. meczy rozeoral.śmy z Junosławią We0 rami i SzYJec!ą 
-ie w dum :30.VIH. 1!H7 r. o ~c ~. 12-tej, ~ & li ' .& 
·ostafo odwołane. a odbię•d 7Je się w dniu , W, nied7.ielę_ pil!car~e pols~y rozegrają s,we spotk~ń rozegrali Pol.acy z Węgrami i Szwe-1 c_ją. Z Bułga:ią zremisowaliśmy 3.:3, z Braz>. 
~ wrze·śnia '17 r. 0 god z. 1;;.f.ej w Central·: tr.zecie po wo inie międzypan.s~wo~~ spot.K.a: C]ą. Bilans z Węgrami mamy ujemny. Na dzie hą przegrahsmy 5:6, a z Francją przegrall 

11 y
111 

RobQfuicz D 
11 

I( lt , I me .- tyfn r?zem. przec1wn.i~?m1 ich bę~ą sięć spotkań wygraliśmy tylko 3, a siedem śmy 0:4. 
Ylll om U ur1 • Czesi. Mecz, jak jUZ donos1hsmy, odbędzie przegraliśmy. Ze Szwecją natomiast pięć razy Ogółem na 97 rozegranych s.potkań wy· s.r krnta rz: Przewod•niczacy: się w Pradze na boisku Sparty. wygraliśmy, jedno spotkanie zremisowaliśmy graliśmy 34„ zremisowaliśmy 19 i przegraii, 

\.. Krzyka!ski M Pr b ł Z Czechami graliśmy już osiem razy i„. i cztery przegraliśmy. śmy 44. 
• zy Y 7 razy przegraliśmy. Tylko jedno spotkanie Z Rumunią graliśmy 9 razy. Jedno spotka-

lW M 
zakoi'lczyło się wynikiem remisowym. Bilansu nie wygraliśmy, cztery zremisowaliśmy i 
więc tych spotkań nie możemy uważać za do- cztery przegraliśmy. 
datni i co gorsze, nie możemy miPć nadziei. Z Łotwą na osiem spotkań - pięć wygrali-

UWAGA MATURZYSCl abyśmy go poprawili w niedzielę. Cho~1aż„. śmy, dwa zremisowaliśmy i jedno przegrali-
' . Uwaga. Wszyscy ZWM-owcy maturzyści, piłka je.st. okrągła. 

1 

• " śmy, z Austrią trzy wvgraliśmy, dwa prze-
d~rzy za~ejestrowali się w zarządzie Miej- I Wyniki do.tyrhczascwy~h. sp0_!Kcl:\ rolsk~ - graliśmy, z Niemcami jedno zremisowaliśmy 
;kim Związku Walki Młodych winni stav:ić Czechosłowacja przedstawiaią '' 't: n„~tępuią- i cztery przegraliśmy, z Belgią jedno wygra-
;ię dziś eweptualnie jutro w godz. od 8-eJ do I co: liśmy, jedno zremisowaliśmy i dwa przegra-
17.30 w Zarządzie Mie.jskim ZWM ~ydział I 1925 rok - 1 :2· liśmy. z Finlandią dwa wygraliśmy, jedno zre-
0ropagandy, Plac Zwycięstwa 13, pokoj 3. 1926 rok - 1.2. misowaiiśmy i jedno przegraliśmy, z Damą 
,.,„,.""'"'„"'''."''"11111u„„„„.„„„„.„„„.„„.„„.„„„.„„„„.„ I 1927 rok - 2:3. jedno wygraliśmy, jedno zremisowaliśmy i 

I 1.928 rok - 0:1. jedno przegraliśmy, z Estonią dwa wygr:ih-
1929 rok - 2:2. ómy i jedno zremisowaliśmy, z Norwegią jed-
1930 rok - 1 :2. no .vygraliśmy, jedno zremisowaliśmy i dwa 
1931 rok - 0:4. przegraliśmy, z Turcją wygraliśmy wszystkie 
1932 rok - 1 :2. trzy spotkania, z Irlandią graliśmy dwukrot-
Ogólny stosunek bramek wyraża ~:-. cyfrą nie i z1wycięstwami z.godnie podzieliliśmy się. 

8: 18. Po dwa mecze rozegrilliśmy z USA i Szwaj::a-
Kontakty piłkarstwa polskiego z zagranic.ą rią. Z Ameryką przegraliśmy dwukrotnie, a 

nie ograniczały się tylko do Czechosłowacji. ze Szwajcarią dwukrotnie wywalczyliśmy re
12,06 Wiad. połudn. 12,10 , f\felodie ludo

ve'", 12,25 Aud . dla wsi, 12.35 Utwory sk1zyp
cowe. 13,00 (Ł) „z mikrofonem po kraju" Po · 
gadanka p. t. „W krainie niemowląt'" 13,10 
Muzyka obiadowa, 14,00(Ł) Kronika i komun!. 
katy, 14,05 (Ł) Pogadanka p. t. „Ochrona pra
cy kobiet i dzieci'" , 14,15 (Ł) Uwertury ope
rowe z płyt . 14,30 Przerwa; 15,00 Muz .tanecz
na, 15,20 Pieśni kompozytorów francuskich, 
15.40 „Zapomniane utwory Fryderyka Chopi
na'", 16400 Dziennik, 16,20 „Zagadki muzycz
ne", 16,40 „z naszej radiofonii", 16,50 Pog. 
!;IOSpod. 17,00 „Muzyka dla wszystkich'", 18,00 
(Ł) Arie i duety operowe z płyt, 18,20 (Ł) 

Pogadanka Ł.R.R. 18,30 Muzyka popularna z 
płyt. 19,00 Aud. TUR-u, 19,10 Aud. dla woj
ska, 19.40 Mossorgski „Pieśni i t.ańce 
5mierci" 20,00 „Z szerokiego świata" - fe!. 
20,15 Reportaż, 20,25 Aud . popularna, 21.00 .

1 Dziennik. 21.30 Muzyka, 21.45 Słuchowisko , 
22,10 W iad sport. 22,15 Koncert. ·~;rno Ostatn ,. 
wiad. dziennika rądiowego, 23,20 Progr. lok. 

Wyrażają się cvfrą dość imponującą. Polska mis. 
rozegrała już 97 spotkań międzypaństwowych. Duży sukces. osiągnęli nasi piłkarze zwy
Największą ilość meczy Polska rozegrała z 

1 

ciężając w jednym spotkaniu am.atorską re
Jugósławią 11, z których pięć wygrała, pięć prezentację Anglii 5:4. Po jednym meczu ro
przegrala, a jeden zremisowała. Po dziesięć zegraliśmy również z Bułgarią, Brazylią i Fran 

PRZETARG 
Spółdzielnia Wydawnicza „Książka" centrala w Warszawie, ogłas7.a sprzedaż sa

mochodów osobowyc,h w terminie od dnia 25 sierpnia br. do dnia 4 września bf. 
Samochody można oglądać w garażach Sp. Wyd. „Książka" ul. Skierniewicka 19, 

w godz. od 1,5 do 19. · 
Oferty ze wskazaną sumą wpłaty należy składać w zapieczętowanych kopertach w 

Wydz. Gosp. Spółdz. Wyd. „Książka" Warszawa, ul. Smolna 13, p. 22 - do dnia 6 wr~e 
śnia br. 

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 września godz 12. 
Spółdi Wyd. „Książka" zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta nieza

leżnie od oferowanej sumy i prawo uznania, że przetarg nie dał wyniku bez podania 
powodów i ponoszenia jakichkolwiek odszkodowań. ua iutro. ...,_,,,... __________________________________________________ ..,....., __ ..., ____ __ 

Z ostatnie; c!7:!!!1!:!:. 

Sl<tad na Czechosłowację · 
ust.alony 

Wczoraj w Krakowie odbył się ostdtni 
mecz sparringowy przed spotkaniem z Cze· 
chosłowacją pomiędzy teamami A i B. Zwy· 
cięslwo 7:1 odniósł team A. Bramkami podz1e 
!iii się Spodzieja, Cieślik i Gracz. Dla teamu 

13 bramkę zdobył Anioła. 

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

Bramka Janik, obrona Szczepan i"k, Flanek, 
pomoc Piec, Parpan, Ga jdzik, atak Hogendorf, 
Gracz, Spodzieja, Cieślik i Barański. 

"Victoria" -Zryw 
na r ngu 

W sobotę dnia 30 bm. w sali przy ulicy 
'(i\iiiskiego 2, odbędzie się ciekawy mecz bok 
se rski pomiędzy wybijającą się sekcją pię· 
ściarską KS Victorii a Zrywem. 

Początek meczu o godz. 19-ej. 

• „Kolka" szpitalu w 
· Pię5ciarski mistrz Polski w wadze średnie, 

Antoni Kolczyński przebywa obecnie w szpi
talu skierowany na skutek ciężk i ch i boles· 
nych ataków kamicy nerkowej. Pobyt Kol· 
czyńskiego w szpitalu potrwa co,najmniej 2 
tygodnie. Kolczy11ski - według jego włas
nych stów, - otrz yma! już zwolnienie z „Gro· 
chowa". Dalsze zamiary mistrza Polski nie sa 
jeszcze znane. 
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