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PARTl-1 ROBOTNICZEJ 
NJEUZIBLA St SIE·RPNtA 1:947 ROIOJ NR. 238 (819) 

PLAN ZDRADY P ZDAM 
Anglosasi podnoszq samowolnie produkcję prze· 
myslu niemieckiego do wysokości przedwojennej 
a w niektórych działach znacznie jq podwyższaja; 

niż przed wojną. <:'.aly przemysł cementowy 
zostanie przeznaczony na pokrycie zapotrze· 
bowania wewnętrznego. 

8) Elektrownie nie pójdą na rzecz odszkodt 
wań z '1(yjątkiem wyznaczonych już do demon 
tatu. Komunikat zapowiada rekonstrukcję I 
rozbudowę istniejących stacji elektrycznycJ-

BERLIN (obsł. wł.) - W piątek po południu ogfos:mny został w Berlinie 
brytyjto'iko • amerykański plain pr<)dukcj i przemySł<ll\ve.i w brytyjskiej i amery
kańskiej strefie okup~ji Niemiec, prze widujący oodniiesjenie tej produkcji do 
'.9-0tzio.mu równego mniej wi-t:-cej sfanow i z roku 1936. 

pasażerskich i 38 tys. wagonów towarowych, 9) Produkcja miedzi ustalona na podstawit 
została podniesiona do 150 tys. wagonów pa- planu pierwotnego dla całych Niemiec w wy 
sażerskich i 61.500 wagonów towarowych. sokości 140 tys ton rocznie zostanie podnie· 

6) Produkcja przedsiębiorstw przemysłu słona do 215 tys. ton dla stref anglosaskich. 
elektrycznego z wyjątkiem zakładów, zburlowa 10) komnnikat podkreśla iż fabryki alumł· 

Plan .przcw•id1uj.e zwir.kisz.enie produ
kcji stali do 10.70-0 tys. ton rocznie. 

Przed dwoma laty na konferencji .P-Ocz 
damskiej p.ozi'Om vrodnkdi. stali uzgod
niony został na 7.500 tys. ton d'la całych 
Niemiec, z tvm, że chwilowo nie pn.e
kroczy on 5.800 tys ton rocznie. 

\:Ve wstępie do komunikatu l)'Odano 
przyczyny, które skłoniły Stany Zicdno 
czone i \Vielkn . Brytaufa do z.miany usta 
lbnego w Poczdamie 0Ianit1 poziomu pro 
d.ukcji przcmy'sł'Owej w Niemczech. Przy 
cz:rnv te są nastę'P1rjące: 

\V ohecnyd1 wa-runłac'h Niemcv nie sa 
w stanie dokonać „niezbędnego" wkła
du do odbudowy g-0~arczej Euro<py 
j:1ko cał0ści". Zaisa·<lnicza różnica mię dzv 
.dawnym i no"·ym poziomem produkcji 
JJrzemysl(J\\'ei do·tyczv przemysłu meta
towc~o. m:is z:vnowe·~o i chemiczne go. z 
lrtón·ch miała hr~ pobrana r.łÓw·na 

_ cz" .;Ć n$zkodo\vań. Ponieważ nie svo
s óll ;; tworz ·ć „~amowy' fa rcz.a lne g-o" ży 
cia ,g-o<Jpotiarczcg.o w s~cfoch zachodnich 
ł>ez rod nicc;ienia poziomu produkcji prze 
m~·s ł u. Przcznacz-0nc go na reiparacje, w 
zrewidowanym planie poziom ten zosta ł 
11ocl11iesi011v mniej więcej do .stanu z ro
ku 1!)3() - 37„ c0 sfanowi 40 - 45 proc. 
JJ•rodukc.i1i wi>'ienne:i tyc'1 gał'ł!!Zi przemy
słu. 

V..1 rlt:tlszy m ciągu plan przewiduje: 
1) zdorność produi,:cyjna przemysłu stalowe 

go zatwierdzona '"' Poczdamie w wysokości 
5!:800 tys. toi! nie wystarczająca na zaspoko-
1'eni~ potrzeb życia gospodarczego Niemiec, 
została nchwal ona na 10,700 tys. ton stali w 
sztabach, jednocześnie w Niemczech zostanie 
utrzymana taka ilość zakładów, któraby była 
w stanie sprostać nowemu poziomowi produk
cyjnemu. 

21 W przemyśle budowy ciężkich ma$zvn 
zdolność produkcyjna ustalona została na 500 
milionów marek, co stanowi około 80 pre. pro 
dukcJi przedwojennej. Przy takim poziomie 
o~oło 35 proc. produkcji tegp przemysłu bę· 
dzie można przeznaczyć na odszkodowania 
wobec 60 proc. przewidzianvch w planie pacz 
damskim. 

W przemyśle budowy lekkich maszyn zdol
ność produkcyjnd ustalona została w wyso
kości 1.185 milionów RM, co stanowi 119 prnc 
produkcji przedwojennej. Pozostawi to 29 pro 
C€nt obecnej produkcji na odszkodowania 
wobec 33 proc. przewidzianych w planie pier
wotnvm. 

3) Zakłady optyki precczyjnei nie będą 
i:>rzeznaczone na reparacje. Również zakłady 
fotoledmiczne nie zostan::i· przeznaczone na re 
laracje. Produkcja ich będzie przeznaczona 

na eksport w wysokości 150 proc. eksportu nych podczas wojny, zostanie utrzymana . na I nium, berylu i wanadium, których produkcja 
przedwojennego. pokrycie zapotrzebowan_ia stref anglosa.skl<~h. wedle planu pierwotnego była zabroniona 

4) Produkcja obrabiarek, których wartość, Na podstawie P~~rzedmego planu pr~w!e ie: nie bęclą przeznaczone na poczet oci; z!rndC) 
według planu z ma.rea 1946 roku, ustalona zo dna czwarta częsc przedsięborstw t~J gałęz~ wań aż do odwołania. 
stała na sumę 74 mili onów RM, zostanie pod- I przemysłu w stre!ach połączo:-iych miała byc __ 
niesiona do sumy 170 milionów RM, przy przeznaczona na odszkodowania. s h h • I ł 
czym około 35 pr-0c. produkcji pójc;l~ie .na od· 'i 7) Zdolność produkcyjna prze~ysl~ chemicz c umac arowi ma o • 
szkodowanie. · ··B . nego zostanie utrzymana. na poz1~m1e z roku 

Fabryki traktorów rolnych i drogowych. 1936 czyli o 42 proc. wyzszym nlz na podsta- LONDYN PAP) - Jak donosi z Berli-
których zdolność produkcyjną oszacowano na wie planu z roku 1946. na agencja Re utera of;cja!ny r~ecz,1ik 
16,500 sztuk rocznie jest niewystarcza1ąca na Zdolność produkcyjna fabryk wytwarzają- Schumachera oznajmił, że podniesienie 
pokrycie potrzeb obu s tref. obliczonych na cych farby, wyniesie 4 tys. ton tJ. mniejwię- , 
19.500 sztuk; również nie będa on"' przez:ia- cej tyle, co przed wojną. poziomu produkcji przewidziane W stre-
czone na odszkodowania. Produkcja różnych związków organicznych fie anglo-amerykańskie.i jest niewvstar• 

5) W przemyśle transportowym zdolność pro I i nieorganicznych zostilł1ie utrzymana na po- czaj· a.ce, jakkolwiek Niemcy przyjmuj; 
dukcyjna ustalona w planie pierwotnym dla ziomie przedwojennym. Poziom produkcji. in-
obu stref połączonych na 40 tys. wagonów nych związków chemicznych będzie wyzszy je z zadowoleniem. 
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;.> yż - wić premierowi Ramadiero\~i uchwały który został PrZyjęty przez kor.gres SO• 

'· >0-. T)e- nÓwnooranego komitetu naczf>łnęgo par- cialistyczny. 
Program ten iąda 01. in , powszechnej 

Jegacda S.f. tii, ktfJ.ry obradował P<> raz pierwszy rekwizvcli zboża. ztnO'llOPołiwwar.iia skit 
I.O. z sekre w uooy ze środy na czw3ll'tek. .PU mięsa w rir,ikach specjalnej o<rgrutizacji 
tarzem ge- Jak wia<lomo, Ramadier z~rOS;z0tny 

1 iM. 
nera nyim - na to Po'lieclzenie nie Prz~rbył na n.ie wca Ponad•to komitet raz jeszcze nr~vpo-
.Gui Molle- le. Centralnym punktem powziętych mina nremiecowi o ucbwaJ.e kon~res 11 w 
tern na cze . 
le u.tlała sie przez komitet SFIO uchwał jest żądanie, sprawie statutu algierskiego. od kt6r~;, 
w dniu 29 ażeby rząd pnepmwadził w parlaimen- jak wiadomo, projekt rządm n· zunełn1e 

zydium rady ministrów, 

bm. clio sie cie jeszcze p.rzed ro.z.poczcciem feirii pa.r odbiegał. Komitet rfomaga sic od de:vu• 
dziby we-1 łamentarnych uchw,ały odpowiadające t01Wanych rocjalistyczn.·ch vrzeforsow-.• 

a·by Pr?JCdsta- dO!l'ażnemu p.mgrammvi ~os,poldarczemu, nia poPrawek SFIO w d;- t"'im czytaniu. 

Deleeacia francuska w Warszawie 
na zjeździe uczestników walki zbrojnej z Niemcami 

WARSZAW A PAP. - O godzinie 17.10 I biet oraz płk. Ouz.oulias i Pierre Vi11011. 

dnia 29 sierpnia przy.był na lotnisko Wraz z nimi, przyl eci ała delegacja Po
warszawskie samolot z Paryża, wiozą- Jaków, walczący·ch z okupantem niemicc 
cy delegację francuską na zjazd Zwi1~n- kim w szere·ga'Ch fra ncuskiej armii pod
ku Uczestników Wałk Zb rojny.eh o Nic- zicmnd. w osobach oh. oh. Blachy, 
podległość i J)emokracj ę, Szczerb ińskiego i Ul'Imana. Na lotnisku 

Samolotem tym~ przy1h rła ja'ko delc- Pan i ą Vaillant - Couturier wi tała dele
gatka fraincuskiego rnchm oporu pani gacja Społeczno - ObywatcJs.k' ri Li !l: i Ko 
M:ir i e-Cla ude Vaillant - Couturier, któ- bict z po;;hmką Izold:~ Kowalskq na cz.e
ra jest zarazem sekretarz.em generalnym Ie, która wrecz~·la ho-haterce frn 11 ~11s 1< !c
świat'O vi·ej demokrafirczneJ federadi ko- .(!;o ruchu opnr.u wiązank" kwiatów. 

W kotle hinduskim wre 
LONDYN (PAP) - Agencja Reutera 

sygnalizuje ponowne pogorszenie się sy
tuacji w zachodnim Pendżabie. Ilość 
ofiar wzrosła. 

<:::oraz częściej z<larzają się napady na 
pociągi. Podczas tych napadów ginil 
mężczyźni, kobiety i dzieci. 

Węgiel memiecld drożeie 

P zed e Jet generalnct NZ 

BERLIN (PAP) - Z dniem 1 wrześ
nia podni-esiona zostanie o 50 proc. cena 
węgla eksportowego z... Zagłębia Ruhry. 
Zarządzenie ma na celu utrzymanie cen 
eksportu niemieckiego na poziomie cen 
świafoi.l'ych. Przeciętna cena węgla wy 
n05ić będzie 15 dolarów za tonę. Dotych 
czas ceny węgla niemieckiego były niż· 
sze od cen węgla Stanow Zjednoczo· 
nych, importowanego do Europy. Porządek dzienny nadchodzącej sesji wrześniowej w Lake Success 
l ''l 'l'l'l I 1'1!11111'11unu1 ·1,11·11.1:Ul'J"l'tU:111 Hl I u:.1:~ 

NOWY JORK PAP. - Se
, krctarz generalny ONZ Try
gve Lie po{lał do wja-cJomości 
pnhlic:rnei treść P<»rzadku 
dzienne.iro Generalnego Z~ro
nwózen i;; ONZ, kt6re zbierze 
sie w Lake Succes we wrze
sniu, 

Na PDrzadku dziennym Zgromadzenia. 
- fak za1powie ctział Trn~' · e T ·~ - - t: Jj 
duj.e się m. in. sprawa pomocy ooun~ow· 

skitj, któ-ra została podniesiiona IPl'iZeZ sa •cji , wyrząd,za.iących szkode dQił}rym sto 
mego sekreta.rza gener·alnego. sun:kom między paiistwami i przeczą· KOlllUDikat 

Prócz te.g-o Zgmmadzen.ie Generalne c:vch zasadom ONZ. 
ma {lltnówić kwe!'tie. zwią:~ków zaw-0do- Trygve Lie o św i adczył non adto. iż do W dniu 2 wrzci;nla 1947 r. to .!est we wto-

h · · : · • · d ONZ. d · · "'7 b rek Zarząd Oddziału 1 Związku Zawodowego 
w~rc_ • Wll cs1ona z lll ~ CJatY\\'Y ra' Y ~P-0~ · . . wp J,, · n_cl~ , 1 nc. rlofr~~ace ~ ~ .• : Włókienniczego oraz Zarząd Oddziału Dzie. 
łeczno - gospodarczei ONZ. Na Porz:ad I szarow z.ia1du . .cych Sil! „ zaleznos~1 wiarsko-Pońtzoszniczego Nr u zwołuje ogól· 
ku dziennyim znajduje sir także propo- od szeregu państw. Komisja złożona z I ne zebranie Rad Zakładowy~h Przemysłu Włó 
.iZycja Jugc·"'·~-,-. ii, która dom:i g-1 si ?, by nrz er1 ~ 1 " "' i ;eli J(j Pa11stw przystrmd ..:: ~lcn11iczego wraz z Przewodniczącymi SekcJł 
Ge1ier"111 ·e Ze.:rom~ ,„ „nic rnr"" 'Y:i' o za r'o r -··") 'fl" t' '"b t~~f\ .L "'- "i 1

1 ·1 c ·•1-c 1: Młod7ieżowych obydwu Związków, na godz. 
' ··ce·- ; a w c cl 11 Pi " :;.0:J·· ": : 7( !·" 3 ó ro z- MzeC:s ;a y •: i:: n:a s wy;;: ); w ni uskuw ili.f\C· l 13· 1ą w c-n;ra1u ~ m Robotniczym Domu Kulta 
:Po.wszechniania oszczerczych inf?rm.a· ~alnemu Zgf~tp.?-dzenill. . ry, Łódź ul. Piotrkowska 243. 



str. 2 GŁOS _ r. 238 

Czternastą dzień procesu I.fi IN.rakowle ; k ł . k I K u- p o N N r 3 
Podziemie postaVtło ·na 1 o a1czy a WIEl~~~'rN~~KURSP 

Redaktorty n z ty dla wsz11 k~ch" - w kontakcie ze szpi mi WIMu „GŁos" nzJEti~M swo1cu 
KRAKO:W PAP. '"' rk.l ·zym ci ą qu procesu! cAfej prasif' WIN. Cało~ć akcji poparda PSL• pc>wiązani niq tylko organizacy111e, lecz i oso C Z • 1' ~ L N I K Ó W 

rrakowskiego, sąd przt>~hichi \ ilł ~wia dk ó• \". I miała się skoncentrowat· w ok.resie 1nzedwy. i hist :ile sto!'unk! \e nie zo~t11~y a k ly~ni~ 
Jako pierwszy zeznawał Stan shw Sol~d.i, arl I horczym. Dla tych sa111ych przyczyn unikałiŚ· I zerwane. 
wokal. Swiadek przyznaje, że dostarczył osk. my kontaktów bezpośrednich - nie mniej w j Tak np. ulotka dla kolportażu w ,,akcji R" 
Kotowi spisu działaczy OM TUR-u w Krako- rlo~ach konspiracyjnych kf'ntakty były b?rd~o '! miała b-r.ć wydrukowana w drukarni ,,Gaz~ty 

łmię ' nazwisko . 4 • • • I 

wie, od Kota otrzymał ś.wi adek ulotki „Do lo- rluze .. Dlatego te?., hy nie ko:np.romttowac. ~ie ~-u~owej . Inne konłakłJ'. z. redaktorem G1eł- Adres .••.•• , , , • 
warzvs;:y PPS" oraz 'eden . . 1 "' ~ I f _ rownictwa _PSL, wydałem o.kolmk, za~ramaJąft 

1 

zynskim i red. Augusty?skim otrzymywane z . . 
t • _ „ . J . es z-mp ar7 " n ~r cy kontaktow z tym stronmctwem. a 1ednocze PSL materiały prasowe 1 kontakty utrzymywa ,MleJSCe pracy .....•••••••• • 

ma ora • ktorp to matenały przekazał swo1e- śnie kierownikom poszcz,,.gólnych komórek ne przeze mnie także po rozwiązaniu batalio· 11 S k ł · kl · 
mu znajomemu na ternie OM T!JR-i!. Osk. WIN-u poleciłe~ kontakty -.te iacbm.vać we-1 nÓw chłopskich', z płk. Kamińskim, utwierdza- z 0 a 1 asa uczącego się 
Kot„ namawiał . świ.adka, by. W5tąpił ?o organi- dług specjalnych ~Yt'J'.cznyc~t. Na terenie .ob- ły nas w przekonaniu, że ~inia, obrana przez I dziecka ...•......... 
Z<ICJl, nazywając 3ą n 1 ~rnn1zacg „elitarną". szaru centralnego istniały Jednak tak sllne WIN w sensie propagowarua PSL jest słuszna, ~--------------• 
Odpowiadając na pytania prokuratora _ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m1111111m11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m11n11t1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

:v:r:;s:j::ln~~:~cy~:~si~:;:;s~~ła;~!r:: Demon.strac·1a przed s·1edz.1bq ONZ 
dziów, pracujc;c ych w sądach krakowskich. 
świddek J&n Szczepański, instruktor rolny 

~ Słomnik, ''<'i <igilięty z.o~tnł przez o~k . Kota podczas debat W sprawie egipsko -brytyiskiego konfliktu 
do organizacji „NIE" w grudniu 1944 r. Na 
polecenie Kola świa.del, porozumiał się z nie • N<?WY .JORK (PAP) - Y' dniu 28 J Pasażerowie taksówek odbyli impro· 1 Egiptu, USA i n.a.rodowego związku ma-
Jakim „Rarnqiem" w sprawie zorganizowania sterpnta cała karawana taksowek przy- wiz()wany wiec pod transparentami na rynarzy USA. 
oddziałów „S<:rMobrony". Kot wskazał, że je- wiozł.a przecf sied7.ibę .o~z w ~ake S~c„ których wicfniały napisy: „Precz 7 ' im- . Straż ~zpiecz"t;ństwa ©NZ nie clop~ 
zeli 1udzie nie mają broni, to on, Kot. mo7.!:' ces hcznvch zw0Jennikow dwoch Egtp- „ d . I r • dl c1ła marnfestantow do gmachu gdzie 
Jej dostarczyć. Swiadek sporządził 4--5 spra- . kt; . . d k t . . 1.

1 
perializmem", Zą amy wo nosc1 a . ' . 

wozdań z terenu, które wręczył Kotowi. Na CJa~, o~zy JU7. wu ~o nt~ przerwa ' . . 11 " - obradow<l'łai wiłasn1e Rada Bez:pk1.:zen-
jego też prośbę spo~ządził spisy członków, posiedzenie Rady Bezp1eczenstwa deba- swiata • . stwa. koo•ty•n'U'u~c <ly.sikuisję w sipra wie 
PPR, funkcjonariuszy M. o. i u. B. i tującej nad sprawą Egiptu. e:Tczesfoicy wieeu nriel'i rówmez flagi Egiptu. 

~t~~~:~~~~;r~.o~~ł~1~t~~i~~~i1~~~i:rz!f; A n g I 1·a w· o b·1ęc 1· a eh kryzysu 
dostarczył on 4 hsty, ktore C>lrzymywał po· 
czątkowo od Strzałkowskiegp, a później od I 
Kota. W jednym wypadku za.miast listu - - by • > 

~t~~~;~i ~a::~r~:~~~~ ~~r~~f:;n~eor:~~~1:ji<~~ Przemysł samochodowy zam'era z powodu bra~u benzyny. Górnicy Yorkshire rzucili pracq 
cMei;ner1:_wui·esieKbite zw Rklełpi~ - dlalt prdzek~z~11dia LONDYN (PAP) - Skutki noweg·o - jak sądzą - nielegalny handel benzy· tyjski ze względów politycznych i pro.pa-

" . o wraca . się ponac o o sw1a - ' d r • d b . ~ . . . . • ..l h . h t ' t.--
ka dwukrotnie 0 informacje, co do rozłamu programu oszczę nost1owe{!o rzą u ry 11ą wzrosnie do mebywałych rozmtarow. ganulQWyc me c. ce s osowac wol)t?l.; 
w PSL i powstaniu „Nowego Wyzwolenia". tyjskfogo nie dały na siel1ie rlługo c.ze• LONDYN (PAP) - Strajki węglowe strajkujących górników ostrych śro.d
:Sudyń przypomina sobie, że Kot _wręc~y} mu kać. Niemal w parę godzin po ogłosze. w Anglii, którie wybuchły z powodu ków. 
raz ~~Y plik ulot.ek dla kolportazu wsrncl ro niu nowych zar ~'.ądzeń o całkowitym zwiększenia dz-iennej normy wydobycia Pertraktacje między górnikami ! 
botmkow Garbarm w Krakowie. · • d · ł - b dł 2 t t · I · d t · · I - N ti ) C I Bo .~.J S . d k 

1 
T 

1 
k . zmes1emu przy z1a ow eozyny a ce- o s opy przoes rzern węg owe1, rozsze- prze s aw1c1e ami a- ona oa ar<o 

ną ~~fd:u„ ~e~~óre~moas~.· ~~~~':,ii,„~~-:~; ;;};;~ lów pryw~tnyc~, o 40 proc. spadły .~:ny rzają _ ~ię z ~astraszającą sŹ>:·~ośdą, tr~ają, bez przerwy: j~nakże dotąd nie 
minał. jako 0 emisarhm~ce, wysłanej do ton- samochodów uzywanych, na ktore 1st- ogarniając najbogatsze w Angl11 zagłę- os1ągmęto porozum1en1a. ) 
dynu. nieje w Anglii ogromny popyt. Ma'!>owo bie węgł'OW€ w połu<lniowym Yorkshire. 

Opowiddtt ona długą historię, jak. to prze wycofywane s~ również zamówienia na W dniu · wczorajszym załogi/ elszych 13 
""-iozła do Paryża listy prywatne, a wśród samochn<l_y. kopalń porzuciły pracę. Ist~eje obawa, 

Na naarqinesie 

nich większą kopertę, wręczoną jej przez zna Prze\~ id uje ~'ę, że ilość sanioch'ldów że w ciąi;ru na1·blj.ższy.ch paru dni strajk 
jomą -Ninę Majewską. Irena Tomalak zosta ~ 

•• Niezłomni•• 
ła zatrzymana przez włac:lze czeskie i w cza- w Anglii zmniejszy s;ię w na.iblli.szym unie-ru-c<homi ogółem 140 ktOPahi. Dotyc<h 
sie rewizji okazało się. że w kopercie znaj- czasie o 800 tysięcy. (OJi.ecnioe w Anglii czasowe straty, spowodo\vane strajki-em 
dowało się 20 rolek filmów ze sprawozdania- zarejestn \\an)c je~t 1.800 tysięcy W(l· trwającym o<l 17 dni. pr7.ekr.aciajit 80 

Istniejący w Londynie „Zwtc;zek !>teamy 
Polskich na Cbczyźnie" opublikował uchwmą, 
Ztlłiranfojqcą członkom Związku umieszczcr· 
nio utworów, dawnych lub nowych, w prasie 
krajowej, gdyż lako współpraca byłaby -
zadaniem autorów uchwały-,,ni'egodna pisa 
rza polskieqo, wiernego prcrwdzi.q i wolnośo1 

myśli"„. 

mi od Niepnkólczvcltiego do płk. ,', Sęka" Bok zó.w}. tys. ton węgla. 
:~!~nin11, ~·?..,.fa „Szóstki" w sztabie · Londyń- W kola>Ch finans()wych przy•pU$WZa1ją, IX> końca przyszłego tygodnia straty 

Swiadek Wanda Kraszewska, zna3oma To
malakówny, powołuje się na chorobę i słabą 
pamięć. Sąd odczytuje wobec tego jej zezna
nia ze liledztwa. Okazuje się z nich, że Kra
szewska, która razem z Ireną Tomalak jechała 
do Paryża, dowiedziała się, że jej towarzysz
ka podróży wieziP filmy, zawierające sprawo 
zdania polityczne, gospodarcze i danP o wła
dzach bezpieczeńs.twa w kraju celem doręcze 
nia parvskiej misji w0jskowej rządu lnndyń
skiego. 

Tomalak prosiła Kraszewską, hy w razie jej 
""' -padki" - przekazała te materiały do 
„misji" w Paryżu. Swiadek w ogólnych zary
sach przypomina sobie tę rozmowę. O kt!>ntak 
tach z oskarżonym Kowalskim zeznaje następ 
nie świadek Leonard świderski, nauczyciel, 
świadek potwierdza, że otrzymał od Kowal
skiego, podczas spotkania w krakowskim ca
ritasie - egzemplarz „informatora" wiado 
moścl prasowe i pieniądze, dla prowadzenia 
propagandy 11111. rzecz organizacji. 
Sąd przystępuje do przesłuchania świadka 

Kwiecińskiego Wincentego - byłego komen· 
danta obszaru centralnego WIN. Kwieciński 
przyznaje, że utrzymywał kontakty z preze
sem V\71N-u pseud. „Teodor", w którym rozpo 
znał osk. Niepokólczyckiego i opowiiłrla oh
szernie o swej współpracy z nim. 

W styczniu 1946 r. świadek 1.ostal wezwany 
na odprawę do prezesa WIN. Vvówczas ob
jął on stanowisko kierownika centralnego ob
szaru WIN, na którym to stanowisku zatwier
dził go Niepokólczyckł. Na odprawie u Nie
pokólczyckiego świadek omówił z nim aktual
ne zagadnienia polityczne, organizacyjne, pro
pagandowe oraz sprawy, związane v. tworzą
cym się wówczas na terenie obszaru central
nego, komitetem porozumiewawczym organi
zacji podziemnych. W toku tej samej odpra
wy świadek rozpatrywał z Niepokólczyckiro 
sprawę memoriału, jaki, na wniosek Lipińskie 
go, był opracowywany, celem przesłania go 
clo ONZ. 

Na odprawie omówion" również - ciągnie 
światlek - sprawę stc ·· 1rn WIN do stron· 
nictw politycznych a 1 •t'' wszystkim PSL. 
Ustalono, że WIN ma p · _irzeć PSL. 

Ankieta wśród terenowych działaczy WIN 
payniosła prawie w 1 OO proc. odpowiedź 
stwierdzającą, że mtleiy JJOprzeć jak się wy
razili d WIN-owcy ,,naszego premiera": W 
propagćl!ldzie na obszarze centralnym stara
liśmy się nie zdradzdć naszego stanowiska by 
nie kompromitować znajdujących się m1 na
!!'fm terenie władz PSL. Dlatego zagadnienie 
stosunku WIN do PSL nie lwło r;wu'1zane w 

że w h·iązku z tym należy si~ liczyć z te, według prowizorycznvch oblicz-eń. 
powa·żnym kryzysem w rozbudowanym w;i;rosną o dalszych 100 tys. ton. 
przemyśle pomocniczym, obejmującym I W razie dalszego trwania strajku 
111. in. warsztaty reperacyjne, sta.cje Wielkiej Brytanii grozi całkowita klęska 
benzynowe, garaże i t.d. .Jednocześnie w zakre-sie produkcji węgla. Rząd bry-

Wszystko ·dla Niemców! 
Przydz;ał statków dla niem eckiei floty rybackiei 

WASZYNGTON (PAP) - Amerykań I Brak na>razie pozw()lenia kongr.esu na 
skie koła. urzędowe komunikują, ż~ yt prze.daż sta·tków b. kra j0111 nieprzyja· 
Stanach ZJedn~cz~nych przebywa m1s1a cielskim, ale projekt ustawy w tej spra· 
anglo-amerykansk1ego za rządu '"o JS•ko- . . . . 
wego, badająca możliwości zakupu ame wie ~ostał JUZ pr~edst~ w1ony. Zakup 
rykańskich statków rybackich dla Niem- statkow ma dopomoc Ntemcom w zdo-
ców. f,ywaniu własnych , . źródeł żywności". 

Egzekucje patriotów w 
Czternaście wyrek6w śmierci w Carabanchel 

LONDYN (pAJ!>) - Agencja Reutera ne, !~z przypuszcza się. ii wśród nkh 
donosi z Madrytu, iż w'więzieniu w Ca- znajdował się G<mzales Barahoma, któ
rnbanchel z·ostały wykonane· wyroki ry dokonał napadu na bank w Madrycie, 
sm1e.rci na 14 więźniach politycznych. Maz Ca1baJie.rr-0 .ska1z.a1ny za naoJ.eżenie d-0 
sikaz<łny·oh na śmierć ldl'ka miesięcy te- oddziałów ·partyzanckich. w wię'.dleniu 
mu. Egzekucja nastąpiła przez rozstrze-
lanie w środę rano. <iaraba:nchel prrebywa jeszcze 11 osób, 

Nazwiska rozstrzelanych io/.1 niezna- skazanych na karę śmi<:rci. 

Uchwałę potlp?sało czterdzieści oseb, al 
wśród podpi1Sanych są zoledwłe dwa czy 
trzy nazw!ska mające jakiś walor w litera· 
turze polskiej. Znajdujemy natomiasi w tym 
szanownym gronie - w porzq:dku crl!abetycz 
nym wymieniając - następujących panów: 
ex · Jkała Mariana Czuchnowskiego, któ
ry, jak twierdzą dobrze poinformowani. pod 
wpływem jakichś przejść osobistych, ZGcho• 
rowcrl cie.żko na kompleks antyradziecki; FE!f 
dynanda Goetla, piewcę t chwalcę faszyzmu, 
turystę z Katynia, ściganego dziś przez sady 
r.iolskie· M0rtana Hemarcr. ex • dostawce ske· 
czów i '„szmoncesów" kabaretowych; Jerzego 
Niezbrzyckiego (Wragę), słynnego z antyr(!I'.• 
d1i:ieckieqo szc?.ucia w Polsktm Radio przed 
wojna; Zygmunta Nowakowskiego, b . felieto· 
ni1:1tę „Ikaca";Sergtuszt1 Piaseckiego, b. oqen 
ta defensywy, który za zbrodnie pospolite od 
siadywał w swotm czasie więzienie na Sw. 
Krzyżu; Stanisława Stronskiego, noczelnei;re 
publicystę „Chjeno-p!asta". reakcjonistę z q<:r 
tunku najbardziej zatwardziałych; wreszcie -
Wład:Aawa Studnickiego, storego german.o• 
f httleroftJ.a, który d<> dziś dnia nie mO'ie przs· 
boleć, że podczas okupacjt Niemcy nie;- po· 
zwolili .mu na utworzenYe „rządu" qul!'!lingo· 
wskiego. 

Praw·da, jaki to pi~kny t wonny bukiet 
nazwisk, prawdziwte „zasłużonych"? Jakież 

to barwne i urozmaicone kwiatkłl„. N<> - c 
reszta? Reszta - to nazwiska albo zgoła ni· 

OBWIESZCZENIE I ZAWIADOMIENIE komu n1e-nane, olbo te.ż należące do ludzt. 

W związku z ogłoszonym w dniu 26 ~ierp Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział Apro- k\Qrzy od d::1wna przest'<lli parać siE; p!órem. 
nia r. b. obwieszczeniem Pełnomocnika Rzą- wi.zacji i Handlu - zaw1adamia, że z dniem titeratura, ani publicystyka polska dopra· 
oowegb do Spraw Podatk.u Gruntowego na m. t .łwrześnia br. wyłączone zostały z t:lit?jskiej wdy ntc nie slracq, jeśli p.p. Goetel. Hemar 
Łódź - Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział sieci rozdzielczej wszystkie sklepy Spółdzielni itp. nie będa ich zastlać płodami .swego du· 
Podatkowy podaje do wiadomości płatników Zarobkowej Inwalidów Wojen-nych mieszczące cha. Wszystko, co żywe, twórcz.e, pcrtriotycz· 
podatku gruntowego, zalegających w spłacie się: ne i - rozumne spośród pisarzy starego i mło 
tego podal)rn za rok 1945 i 1946, że z uwagi 1) ul. Wysoka 29, C.EJgo pokolenia przebywa i pracuje w kraju, 
na ostateczny termin wpłacania lych zaległo- 2) " Nawrot 2, odgrodzi'wszy się kategoryczni"' od emigr~· 

ści do dnia I września r. b„ - w niedzielę, 3) „ Zamenhoffa 6 , cyjnych głupstw t fantasmogory\ A nawet 
dnia 31 sierpnia r. b. - czynne będą 2 ka- 4) „ 6-go Sie;pnia 20 sporo spośród rych plsmzy, którzy jeszcze 
sy miejskie, a mianowicie: SJ „ Narut@w1cza 12, do P<Jlski nie powrócili, inaczej niz wymie· 

1) Główna Kasa Miejska, ul. Roosevelta 6) „ 11·gc1~istopada 38, I nient panowie pojmują swe obowiązk!, c:zeqo 
Nr. 15; 7) „ AndrzeJa Slruga 3. d d ż 1 · ł h" · d 

2) Kasa Wydziału Podatkowego, AL T. Ko Wyżej wymien10ne sklep'f z qnie~ 1 wrze ?wo. em, e ape u „mez omnyc me po • 
śćiuszki Nr. ·t. śnia br. nie będą przeprowadzały rejestracji pisali. . „ .. 

Kasy te czynne będa w godzinach od 8 kart żywnościowych. A o tych „niezłomnych i „nieprze1ed11a· 
do 13. • . . · nych" powfedzfo~ mo:ma tylko jedno : „Kogo 
Łódź, dnici 2~ siespnia 19-17 r . Łodż, (!].ma 29 sierpnia 1947 r. bcgow1e chcą; zgubić, temu rozum odb!erc· 

ZARZĄD MIEJSKI W ŁODZI ~AR.ZAD MIEJSKI W ŁODZI jq". B.:t:l . 
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Anąlia zacfisha .-.a..-a 

wojną i obecnie 1 ; żywi life przed 
Znaczne ogt"aniczenia stopy zycio..,;ivej 

jeśli chodzi o jaja, przed wojną bowiem prze Wprosi przeciwnte, W. Brytanii grozi obecnie i 
cięiny Anglik zjadał tygodniowo przynaj· powai?na redukcja importu żywnośct, ponie· ; 
mnlej 8 jaj, a obecnie nie wolno mu zjeść waż reszta pożyczki amerykańskiej zostanie : 

~fr. I 

Naogól pcnuje P'Zekonanie, że pomimo 
lwiatowego kryzy511 żywnościowego, wyży
wiente w Ant;jl!i ulrzymuje się nadal na po
ziomie prawte przedwojennym. Wynika to z 
opublikow'.lnego niedawno oświadczenia 

Miubterstwa V'lyżywienia. że normy kartko
wa ;i;apewn1a1ą wy±ywienle l,UOO kalorii, a 
na punkty i w wolnej sprzedaży otrzymuje 
siP. dodatkowo 1,300 kalorii. Łącznie wię 

wyn"s.iloby wyżywienie przeciętnego Angli
ka 2.<JDO kalori! dzienn"'.:e. 

w!ęcej ni.ż 1 jajko ... m;esięczn'.e. w USA zamrożona i nie będzie poprostu za 
I dlatego wtększość Ang!tków chciałaby, co kupować. I w· 

· · ł - Perspek'i''/wy wyz' ywi· anta w Angl_ii" n'e 

1 

1dok o_gólny G(iańska . w _chw_m_ o. becn_eJ. aby rac1onowanie żywnosci zosta o wreszcie ~ 1 

zniesiona i wówczas mógłby każdy kupować przedstawiają stę więc zbyt ró:owo i zapew- Z tych rum I gruzów po niem1eck1e1 niewoll
tyle żywności ile potrzebuje ! jeść to, co ne obecne normy żywnościowe b~dq music-, wzniesie się nowe, wspaniałe, tętniące ruchem 

chce. a nie to, en mu dają. ły być w najbliższej przyszloścl :i:redul:c· i życiem miasto, już na wieki związane ze 
No to jednak bynajmn'.ej się nie zanosi. wane. swą pradawną Macierzą - Polska --------------·---- --~ 

Anglicy jednak narzekaja, że jedzą obec· 
11iP. hez pnrównari.ia gorzej. nii przed wojna 
ł •e iedzcnh n':Jecnc jest malo urozmaicone. 
Za mr.:.n sfe jada miesR, tłuszczów i produk· 
tó-" mącznych, natomiast aa dużo zismnia
ków. 

,.rysiiki ku }'spóln:~m · 

!.<mdvński „Tribune" przeprcwadzil osta
tnfo porÓ'«mcrnie mtnb1alnych norm przed· 

Jak realizowane są uchwały woj. n~rady aktywów PPR i PPS 
Najderen1 i FA'qpqche-m 

wojenn'.rch 7. obecnym! n-0rmami przydziale- Isinieje dc•kumont, który pod ręką powi- Tiozmawi8my więc w gronie uszczuplonym: I dzteń 9 września. Tak się prze:istavra lic;~ 

wym!_ Z ond'!~e<:1_.., ZJ$+cwi~nia w~~:ka'., .~:I n~GI'. misć ka:dy aktywisia PPR t PPS. I nie- tow. Najder, tow. W {pych (sekretarz -PPR) lendarzyk Widzewa. 
n·~cc1etn~ spozycie mięsa 1 bekono .\ · k,.., I tylko pod rnką, ale w głowie i w sercu. Tym i -nasz korespondent. - „Radzimy przade wszyslkim nad wy• 
przed ""'ina wynost!o 4 i 3'4 f1inta, t~ jest i wo.~nym dokumentem są uchwaiy "l.Vnjewoaz Podstawą wywiadu jest dokument, o któ- konaniem planu, nas: towarzysze partyjnt li 

prawie 2 kg !~godmowo, ~pad,~ prawie do I klej narady a.kly~ów PPR i PPS w todzi. rym mówiliśmy na początku. W poważnym PPR i PPS muszq w tej wielkiej pracy przo. 

poicwy, wynosi. bowt:m obecnie 2,5 fun:a, Uchwały sa po to, aby je rea!izować:. Do nastroju odczytujemy rezolucję punkt po dować - stwierdza tow. Wypych. A tow. Naj 
to i'est nteco wiecej ntż 1 kg . .l\utor c!oda1e. · . - . . der szczegółowo opow'ada co w te1' sprawie 
. . · . . . li h obow1ązkow pisma partyineg-o nalazv po!n- punkcte, przyczym lowarzysze podsumowują . . - . 
ze m'~so obecJ"le 1est przew::::zme i:- eqo ga - os!agnięc·a dk .1 . b k" t 1 j d 1 JUz zostało dokonane: we wszystkich oddzta 
funku t czasto wogóle nie nadaje się dCJ je- formo:vanie czy.te· · ów'. p oinformowanie ~as . 1 , po res a1ą ra 1, us a a q a , . „ 1 • k'" 
dzcnia. Spożycie mleko spadl~J równ'eż o Pracuic:rcych, Jak realizowane są ~-spo!ne sze wytyczne pracy. Dłużej zatrzymujemy _ach „Wimy zoslały powo ane „szos! 1 

-

• -1 t · . d się nad punktem lrzedm· trzech towarzyszy z PPS t trzech towarzyszy 
poiowt>, soo?.ycie jamu i marmelady z.mniej- wy.yczne, .. w·spo ~ 9 • p:is anowienia o:yczqca • z ~PR; „szóstki" te obok pracy partyjnej, 
SZ"lo efa .z 3"0 ar do 120 gram "h~rbatv ze sprc;:w na1zywo1me1szych dla klasy robotnt- „Wykonanie planu produkcji, <r w dbałą o pod:;ifesienie dyscypliny pracy człoa 

' ·• · "' ~ · · ' • cze·, dla narodu. · 1 ś I ' 
120 do 90 gram i sera ze 150 do 60 gram ty· . ' -zczego no c u nas - wykonanie plonu ków obu partii. 
godniowo. Wedrówkę po dzidnicach partyjnych roz ·" przemyśle włókienniczym, !est pods!a-

poczyncmy od Widzewa. Dztalnlca Widzew l wą dla dalszego wzrostu dol:m>by·tu mas W Wim!e w przędzalnT egipskiej powsta• 
Również niekorzystnie wypada pcrówna. ma ambicje przodowania w jednolitym fron- pra<:ulących 1 umocnienia nie'l:owtslości ły już p!erwsze brygady współzawodniczące 

nts, jeśE chodzi o tłuszcze. Przed wojna prze cie. Pamiętamy przecież, że na oslalntm uai;z:ego paiistwa. D!.<:1tego obie partte ro- z sobo;, szczególnie w dziedzinie wydajno-
cklny konsument jcdał tygodniowo: 1 lun~ . wspólnym posiedzeniu komitetów dzielnico- bolnicze postanawiaJ(I zwołać !M:rtych- '.:! pracy, dyscypliny pracy i oszczędnośct. 
mosła i 0,25 funta margaryny, co łączme wych mówił 0 tym tow. Najder. przewodni- miast wspólne narady w zakk:dach pro- Takie brygady powinny powstać we wszys• 
wynosi oko!o 300 g?Omów, a dziś zadowolić cz:::;-y k{Jmttetu dzTelnicowego PPS. cy. celem przezwyciężenia trudnclici sto- !kich oddztalach „Wimy" a także w innych 
sie musi przydziałem kartkowym 180 ~r ty- Na początku naszej wczorajszej rozmowy jqcych no drodze realh:ciwJlllia planu". fabrykach - z przekonaniem mówi low. 
ęoci.n'ov10. S'o_n·nv zu•y.wał on. przcc1ątnte tow. Nai"der wysu".'a i·asn" obi"ekcJ'" _ n"t" Najder. Musimy przecież w tempie nadrobU 

• - - "' Wspólna narada ak1ywu dzfolnicy Widzew 
r;r tyg'ld_niowo, a _dziś musi m_ u wystar.- wie, cz·.„ sam moie repre"el1t0„1ać dzlelni'cs braki okresu minionego. - - ' • • ; 1.J: s:ą odbyła, nLJ dalej jc.k 27 bm. m'a~o 

czvć zc;:ledwie 30 crr 1 to przewaznle s!ore1.1 coJ-re!a k -1 • . 5 b . . . • . .. . T w h ł la wod swego 
. ' . . , -. . , . - -- ' rzem om1 e,u iest tow-. o czyk i m!f;sr& pos1"'dzemc ko.tusi~ p.:n:.:rnm:evr::1w- ow. ypyc uzupe n wy Y 

z1eiczale1 smn.ny. ktora często wogole me on to dźWl'ga \"espo'l z to N 'd · · d 3 · · przedmówcy, podnoszqc sprawa. przechodze-
d · · d . · i 1 ' • w. a1 erem cię- <.zej, c wrzasma rczpoczyaa·ą się wspó'. 

na OJ~ się . 0 spnzyc a. . I żar odpowiedzialności za pracę partyjną. Nie• ne i:ebrcrnia kół !abryczitycłl, 0 na;;:epote nło na większą Tiość stron w przędzalni. 
Nc!]gorza1 chyba wypada porównanie, stety tow. Sobczyk ma ważne posiedzenia. I krnferencja aktywu przewidzi'ona jest na 1 Jest to jedno z najważniejszych zadań w wal 

Cenna 
' . .__, - --· _,_,„ ........ ~ ---· (9e o plan. Robotnicy to rozumieją, przytym, 

j e § t k a ż d a c h. w i i a p r a c y !m kto wydajniej pracuje tym lepiej zarabia. 

---------

Je~zcz.e nie ma 2-ej, - ob. Pabisiakov:a PC'fro· 
nelCI, Jajerka, prządki: ob. ob. Kwialos11iska, 
Slcichurska, Szewczyk, Pęczkowska, pomaga
czl;c1. ob. Hafjna Jurga i inne, gotowe 1117. są 

do rozpoczęcia pracy. 

iS·tracony czas podr. wa plan produ cji 
Tr d11c;ci Pa • §tw~~ wych Zakładów Przemv<łu 

Bawełnianego w IZudzie Pab!anitk e.I 
przedstawia, że np. w przQ<lzalni Judzie wv- l 
ch?d~ą z rob_oty już na 20 min. przed godziną ; 
d~1es1qtq. Juz o godzinie 8-ej zdarza się. że : 
k1l~a „dzyqrów" wyk•Jliczalni przestai·' pra:o ! 
wac (wyko1iczalnia czvnna jest zasadniczo do 1 

godz. 9-tej). Sprawiedliwie trzeba przyznać, że j , 
do wczesnego opuszczania pracy wieczorem 
skLi.m~ ludzi zła komunikacja. Do Tuszyna np. ! ,·. . .. 
ostatm tramwaj odchodzi o godz. 9-tei, a wie- i ', 
lu robotrnk.ów mieszka wlaśn·e w Tuszvn•e.1· '. 
Czy Jedna..L;: me można byle zawczasu o 'tyrn ,' 

Jest wiadome. że nie brak trudno~ci p!·zy pom~ ślcć i uregulować sprawę z dyrekcja 
tram"·ajową? Nie · " l · · 'Il wvkonvwaniu planu produkcji. Paiistwowe Za . . . mozna rowmez ca ej wmv I 

_ - „ · . . , . . . . k . . zwa11c na kornumkaqę. Trzeb> o I warcie, hcz I 
kład i w Rudzte ,maią trudnm;c clodat ową t obsloi1ek st"'1·~rctzi· ·. f '·t ' . I d . . 

. • . . , n ~ c Ur. , ze sporo u z1 me 
11ieprzc11:Hlzia,1ci: w sierpnn1 zepsuła się tur· I zdaje sobie jeszcze !iprnwy z tego, że należy 11 ... 

bma klora dostarczała pr~du dla maszyn. Pra I uczciwie prz!2prncownć pełnych 8 godzin, że . 
ru 1ą. tam le raz 1~0 ,Południu i w. nocy, _tzn. ,w_ ~niernchamiając wczdn_iej. ma3zyny, nie tylko ,• 
godzrna~h, w kt~r) eh Elektrowma Ł_odzka .n.1 kn:ywdznnv sam) eh siebie, lecz sprawiamy 
ze tm aostarczyc prąd1:. I w tych J~dnak uo- zawód tysiącom rotłaków. którzy na naszą 

dz111ach, m~ją . tysiąc i sto , kłopo ~ow. C.J~az tkaninę niec 1 erpliwie cz2kają. Kola fabryczne Ob. Pabisiak Petrone- Już minęło 15 minut 
to trzeba !akąs mas_z1_nę za,rzymac, to znow obu bratnich parlii robotniczych mają w tym Ja. ledwie wybiła 2-ga po 2-ej - są maszy-
~uucharr:1ac - zalez1~ie od teg?, ~zy prąci~ wypadku wielkie zadanie do spełnienia i wiel już puszcza w ruch ny, które czekają je-
Jetit mnWJ, czy w1ęc_eJ. Naturalnie, ze w ty,rn 1 kie pole działania. W. maszynę. szcze na swe prządki. 

~r~bch~~Mnie~~.to~~yoncchl --------------------------------------do zgryzienia. Radzą nad tym dvrekcj;.i, :de-
1 rownicy i majstrowie, głowi się Rada Zakła-. 

dewa i obie. bratnie partie robotnicze, a tci kże, 
co więcej swiadomi robotnicy bezpartyjni. Co 1· 

wymyślą mądrego - przekonamy się o tym 
niebawem. Warto puy sposobności zwróc:ć 
uwagę, że turbin11 nieczynna jest dopiero dru-, 
gi Lvdzic11. Plnn produkcji nie jest wykony· I 
wany jednak już od kilku miesięcv. W cze:w 
cu np„ którv był tu jakoś miesiącem najszczę 
śliwszvm, osiijgnięto ną przędzalni 95,4. pra· 
rent plano ll'•':Lllej produkcji. w li pen - tylko 
91,.l procent, a jak wypadnie obliczenie za 
m·e ... ;qr sierpici'i - nie trudno. się domyśleć. 
Tk.ilnia wykonała w lipcu plan tylko w 85 I 
procent.ech. Prawda, z powodu bra!{ÓW tech· 
ni emych nie uruchomiono przewidz;ąoy;:h 
50-cJU nowych krosien, fakt pozostaje jednak 
fal· Iem: brakuje kilku tysięcy metrów tka:iin, 
na które kraj liczył. 

Mógłby kto pomyśleć: a może byla omył
ka w rachunku? może plan produkcji został 
źle uło,;o 11 v? 

W slarcty p lCjśt się po oddzi.1łach i po
mow1ć z lud-:nu, bv dojsć do wnio~ku, że o· 
m• !ki nie b1•!0. Towarzysze scwierdzają, że 

gdvby każdy robotn1k pracował pełnych 8 
godzi.n, plan zo~ta!by '•.-ykonany w stu pro· 
centach. \V rzeczywistości sprawa tak su0 

Nie se a eh e 
Obywatelu Redaktorze! 

Od h.iH u dni zarówno w sklepdch, jak i na 
rynkach daje się zauważyć brak masła. Jeżeli 
gdzie niegdzie ono się pojawia, 5przedawane 
jest po tak wygórowanych cenach, że nie każ· 
dy może je kupić. 

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

sprzedają masło po cenach wvznaczcnych w 
cenniku. Ja, jakc jedna z nich udałam się do 

najbliżej położonego od mego mieszkania skle
pu PSS-u ul. Piotrkowska 228. Masło wpraw
dzie było, ale do ćwierć kilowej paczki trzeba 
było dokupić serek, inaczej masła nie s_orzeda 
wano. Nolens volens kuoiłam. W sumie wY< 

' 
ale m sla 

dałam więcej, niź wydałabym w sklepie pry· 
watnym. Masło bowiem kaszlowało 125 zł, 

ściśle według ceny urzqdowej, ale serek ko
sztował 48 zł P:na tym, że wcale nie był on 
mi potrzebny, okazał się bardzo niesmaczny. 

Chciałabym zapytać tą drogą, czy PSS wy
daje tego rodzaju zarządzenia czy też kierow 
nik sklepu samowolnie, na własną rękę, ob
ciąża cudze kieszenie? 

Tah czy inaczej, coś tutaj nie jest w po
rządku. Bo chyba nie poto kupuje się w spół

dzielni. aby wyrzucać ciężko iarobiony grosz 
na kupno nie;:iolrzebnego towaru. 

Wanda Jankowska 

ul. Radwańska 

Jest to najprostsza droga do podniesienie 
zar-obków robolniczych. 

Tow. Najder porusza równteż wa~nq spra 
wę młodzieży - m!odzież nie może po21os•a
wać w tyle w wykonan:u planu. I w tytn l:te 
runku trzeba oddzia!ywać na TUR ! ZWM. 

Gdy przechodzimy do zagadnienia walki 
ze spel;ulacją - okazuje stę, że zaniedbcmo 
akcję kontrolną. Obydwa komitety partyjna 
sh-ferowcly lowarzrzy do Kol!lisji komltetów 
antydrożyźnianych. Ale jak ci towarzysze pra 
cują? Dzielnice niezbyt dokładnie sprawdza 
ją tch dzialalność. Mtejmy nadzieję, że te 
nteclo- Iqgnięcia zostaną naprawione. 

Punkt siódmy rezolucji._ mówiący o walce 
obu part:i z ekmentami WRN, PSL t WIN 
rozbijajqcym! jedność robotniczą wywołuje 
dłu±sze nieco rozwa±anta. 

- Reakcje<n!ści moskuja s19 dobrze -
mówt tow. Najder. trzeba wzmóc czujnl'ść 
i dobrze odró~niać ludzi nieświadomych od 
szkodliwych. świadomych WI1N-owsktch I 
PSL·owskYch rozbijaczy, których trzeba zde· 
maskować. Mówimy o hrm członkom naszej 
partti. Oczysz:::zomy nasze szeregi partyjne. 
I zgodnie z umowq powtadamiamy tow:uzy 
szy z PPR o ka'ldym fakcie usuntęcia z partii, 
żeby człowiek nie zasługujący na legityma
cje PPS nie mógł wkraść stę w szeregi PPR 

T·ow. Wypych wtr.qca: A czy zauważylt
ście :ew. Niljder, ±e gdy za~i~:"nia się nasza 
wspólpraca - reak· ·- po fabrykach nie 
ośmiela· się pC'dnfeść glowy? 

- Tak. 10 piawdcr - mówi tow. Najder 
Ale istnieje szeptana propaganda. I tej szep 
lanej propagandzie trzeba przeciwstawić: 
nasze, głośną i uczciwą propaąrrnd:;- prawdy. 

Długo jeszcze rozm::..wial~:':my o różnych 
spra·wach i o wspólnci akcji szkoleniowej, t 
o pracy zwtązkowej. Nie sposób wszystkich 
tych spraw poruszyć w ramach jednego 
artykulu. 

Wrażen!a po tej ro~mowie? Wydaje mi 
się że towarzysze majq wiele dobrej woli 
przy przezwyc:l~~aniu trudności, że może 

mniej mówia o jedno~ci dztalanicr a w:ęcej 
rob!q. A to jest zjaw'.sko pozytywne 

I. T. 

PAl'ilSTWOWE Zt\KtADY 
PRZEMYSŁU. DZIEW!ARSK!EGO Nr 

(dawn. Pliclial) 
LODZ, KRZEi\~IENIECKIEGO 2 

z;> !rudnio; 
wy!<; walifil;nwane ~'lwarz!ci, kroj
czynie i I niaj,tra na maszyny 
osnowowe (Kettemstuhle). 

Zgłoszenia osobi5te do Wydziału Perso
nalnego. 
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Tragedia ludzi o.xzuhanuc:n 

Anders t S ka- planują nowe .San Domineo 
Arrentvna t Afryka - rzekome ,.ziem e obiecane" dla b. żołnierzy a smutna rzeczywistość 

We Włoszech znajduje się jeszczP kilka o
bozów dla bvłych żołnierz.y drugieqo kor;rn
su 1 kilka dla tzw .. ,DP" . Wbrew propag •. n
dz1e andersowsk.iej coraz wi ęcej zdemobilizo
wanych żolnierzy i uchodźców zgłasza si.ę na 
powrót do kra7u. Nie pomagają szykany i qlo 
śne, a pompatyczne obiet·nire gen. Andersa et 
Co, 

Są jednak ludzie, którzy nie wyzwolili się 
je!'2cze z pęt sanacyjnej propagundy. Jest ir.:h 
coraz mnie,i, ,,le, niestety - są. Nie -.:rlują, 

a raczej nie chcą sobie oni zdać sprawy z. te
qo, co ich czek11 na obczyźnie„. 

„Polrzcba nam k.ilknnastu techników i po-! na grupa emigrantów posiada wizy argentyń- PŁYWAJĄCE OBSERWATORIA METEORO· 
za t) m taniej sił)' roboczt!j - oświadczył czło skie. Dla uzyskania takiej wizy trzeba bo- LOGICZNf., 
nek Misj i. Na zapytanie pewnego żołniezza, wiem mieć pa€zport, a dokumentu tego więk· Brytyjskie ministerstwo spraw wojskowych 
co stnnie się z tymi, których w Pretorii od- szość żołnierzy nie po.siad!' . Nie pomagają przekazdlo 13 okrętów w<;jennych ~lu.7.bll' me. 
rzucą -- ten sam członek Misji odrzekł: „A 7.adne interwencje. Buenos Aires się nie śpie· teorologicmej, które wysłano po upnerłnirlt 
cóż nas Io obchodzi. Niech się o was kłopo- szy. wyremontowAniu I dostosowaniu on nowych 
cze Ąnders. Nie chcecie wracać do swoich Według obliczeń placówek emigracyjnvd1, warunków, do różnvch punktów na północnym 
domów, to musicie C7.ekać na odpowiednie dE· kierujących z ramienia „Londynu", całą · akcją Atlantyku. Okręty te będą stale przebywa<' na 
cyzje". wyjazdów, gdyby wszyscy zarcjestrow::ini morzt1 celem obserwowania prądów powietrz-

N . d · · t k. · · d · nych i wiatrów. Cztery razy w ciąq11 dohy na 1c z:wne90, ze po a im osw1a czemu mieli otrzymać wizy argentyi1skie, sprawa mu 
kilhunastuosobowa gru1'a natychmiast udała ć k'lk l N dawać będą one komunikaty meteorologiczne 

siałaby się ciągną przez 1 a at. a szcz~· drogą radiową do centrali, która znajduje się 
się do Po Iski ei· Mis .i i Rf' pa triacvi·nei' i zare.i'e- · · dla ttchod·;co· w i·ednak 1· k·u ws'c1'eklo.:c1' scie ~ 0 w Angiti, skąd w dalszym ciąqu w ten sam 
strowała się na powrót. do kraju. Rozgory- andersowców - ilość zarejestrowanych w=~iąż sposób nadawane będą na cały świat. Ma to 

RAJ cz en ie wśród otumanionych potęguje się. Dziś topnieje. Co raz więcej czeka już nie na tnn- ogromne znaczenie 7 arówno dl1t komunikaci·i 
" " W ARGE TYNIE i AFRY.CE I · · ł b h p" A roz ega1ą się już 9 osy w o ozac „D : " n- sporty do Argentyny, ale na transporty do okrętowej jak i dla sRmolotowej, albowiem 

Aby powstrzyma( ludzi orl powr0tu tlo dE>rs nas okłamał" . Nie wolno jednak ~łów Ojczvzny. przewidywanie pogody oparte będzie na fak. 
kraju kHk1 andQrse>wsla 11 •' i>"kla sic do JH l.e - tych wypowiadać zbyt głośno. Grozi bnw'C'm Ci, którzy wracajłl, są zadowoleni, że wvr· tycznych danych zaobserwowanych na. dale. 
slaclowania „zdrajcó· v" (tj. takich, kiórzy -:hra kara ze strony „władz andersowskich", Nic kich oceanach 

rocie 0 ~ra 1u i fantastycznych wprost jeden · m~lk.ontent, który q!ośno wyraż;:il 'wo- . . . · . . r ierwsza e ipa o rę w me eoro og1cznvc w · „ d k · ) · · wali się z obozów emigracyjnych. Niecierpli-1 p· k·. k tó t 1 . h 

kłamstw. Obiecano ludziom, że wyiada wsz' 1 - je rozgoryczenie, zgnił za murami włoskich wi.e cze~a1ą om .n~ prasę. kra1o~ą. Zrnz~n~'.e 1 opuszczająca w tym tygodniu Wielk;i Bryta-
scy dri krajów podzwrotnikowych, że dostilna więzień Jnb w karcernch IJ Korpusu. JUZ, gdzie ich nueisce. Cieszą się. osiągn.ę.-·~· nię jest dopiero zacz11,tkiem międzynarodowej 
tam ziem.ię. pr~cę,. chleb.„ Wedh1g słów ąn- mi kraju i wierzą, że przydadzą się Oiczvzme floty meteorolo9icznej, która będzie rozsiana 
dersowskich oftcP.row, na urborłżrów cz i>k'tł W OCZErGWANIU NA \NIZY i będą pracować wraz z całym narodem nltd na wszystkich oceanach. a zadaniem ,,jej bę. 
r otwartymi rękami cały .~wiat. Ludzie ugruntowaniem jej wielkości. dzie przyC'zynienie się <:!o zwiększenia bezpłe-
dalt się oszukać. Zdezorientowani, pozbaw;e.ii i Beznadziejnie przedstawia się także snra- . 

· · · d A z I 'd · · 1· z. Lu chocki czeńst wa żeglugi morskiej i powietrznej. 
~~w~iwy~ wi~omoś~ 0 i~iu w knju, 0 wa em!r~c~~P~ . • ~!~}:u;e~'c;z.---------------------~------~~-----~-----~ 
ktorym bankruci sanacyJlli npowiadali im n11.i-
bardziej makabrvczne historie - postanowili Rewia trł'orohl«u !ludńUJ Z SRR 
niektorzv wyemigrować. -

Tymczasem gen. Anders i jego przyjariE>le, u 1· I • 8 o o 
~a?patrzywszy się przezornie w większe 'Io- . r o c z y s o s c I -
su ,,kasztanow" odjechali do Anglii. Otu1n11- l;'ll 

• Cl.a Moskwy 
niem przez nich ludzie nie zostali jednał< no- . . I . 1 • z „ t · t ś ' ' Ma 
zb3.Wie•ii op id.•" Of' . . 

1 
. .k. · · . Uroczystosc1 800-leci.a Moskwy będą sta- Prz.eds_mak tego, ro hędz e w cza~1e uro-1 nacznrl. częsc eJ wys awy po w1ę~Gi.~ 

d::ialali. nad~!. Ok ·• 1 - ~~ero~ k ~czni. 0
1
""'J nnwić nie l yl'-o pm~gląd jej rozwoju w ciagu czystości w Moskwie pok:azane, st~nowi , 1mę- jest rozwojowi Moskwy za czasów rządów 

krai nie chce pr:~ją~ ~i~jJ~ao~•~. ze\~~~~~ stuleci, .ale rów.nież \~spaniałą rewii>. dorobku dzy innyJ].11 wystawa w Le~mgrndz1e. pos;v.: ę· radziec.kich. v\lidzimy Moskwę w czasie woj
tego, pozostałv tylko dwie możliwości- Afrv: wszystkich lu<low Związku Radzieckiego. co.n~ .800-leciu Moskwy. ~a wys~a"';'ie, ~ cora ny domowej, w okresie odbudowy. w l~.tach 
\a i Argenlyna. · · I Histo1:y<:y kronikarze ustahli, że pierw· m1esc1 się w gmachu PubltczneJ Bibliotek: 1m, stalinowskich pięciolatek, w okresie ostatniej 

sza vrzm1anka o Moskwie ukazała się w sta- Sałtykowa-Szczedrina, pokazano kroniki-um· wojny. Widzimy również wizję Moskwy jn· 
OBlETNlCE BEZ POKRYCIA rych kronikach ruskich w dniu 4 kwietnia I katy, w których jest mowa o Moskwie, pierw trzejszej. 

J 147 roku. Lecz powstanie rzeczywis·te ~amP-· sze drukowane ksiązki, rzadkie miniatury, ~y- Jak przygotowuje się sama Moskwa do 
Na wy"jazd do Afryki zgłosiło się już swe- go osiedlii nad rzeką Moskwą gubi się w po- sunki, plany stare1 Moskwy. c, kle obrazow sweno 800-lecia~ 

go czasu około 600 b. 7,ołnierzy. Działa jaca mroce dziejów. Właściwa jedn,ak data butlo· I i rysunków ukaz~tją sw.ój rozwó.1 starożytnej Przed kilku dniami w Moskwie odbyły slę 
we \.Yłoszech Misja Poludniowo-Afrvkari~irn wy ośrodka warownego - Kremlu, założone- Moskwy od czasow naidawnie1szych poprzez zebrania, poswięcone tej sprawie. w czasifl 
dotąd jednak zarejestrowała zaledwie 190 o- go przez księcia susdul3k.icgo, Jerzego Dolgo- panowanie Iwana Grożnego, Piotra W~el~ie-
sób. Zarejestrowani nie mają jednak jeszcze rukiego, wokół którego rozwinęło się mias t.o, go Hd. Zgromadzono bogactwo matenałow, tych zebraii sekretarze partyjnych organizacji 
prawa zamieszkania w Unii. Udadzą się c1ni przvpada na dzień 7 września 1147 roku. A charakteryzujących Moskwę w wieku XVIH i dyrektorzy poszczególnych przedsiębiorstw 
do Pretorii i tu Przeprowadzona będzie n~tu- dnia 7.TX. br. wspaniałymi uroczystoticiam1 i XIX, rozwój handlu i okres powstawan, a "k.ladali sprawo1dania z przygotowań ludno
teczna selekcja. W żadnym wypadku nie bę- stolica Związku Racl"'.ieckiego rozpoczme 9 stu w tym mieście warstwy przemys!nwego pro- ści do obchodu 800-lecia. Wielki entuzjazm 
tlą wpuszczeni do Afryki intel igenci i tolnicv. lecie swe90 is1nienia. letariatu. towarzyszy tym przygotowaniom. Ludność 

Cząte{inlc•• pis z- pracująca w Moskwie pn:ygotowuje się do ob „ ...,, chodu 800-lecia przede wszystkim w·zmożoną 

1.1-1-c=a rocz-n·ca 111:' w1~dac1· 1· Io' dzk1·ego ghetta ;~~::2~~::ą pracy na rzecz p~'islwa i spo-
Wiele nwocóv. trudu Moskwiczan pokazc.· 

ne zostanie na wielkiej wy. ta wie. organizo· 

Czw,;i.rt ' ro~~ trwało 1uz ·ghPtJo łódzkie, działaczy robotnic7ych. Celem organizacji h ł 
Cmentar:l ivdciwski rozrósł się i stał się r:H- glówn~ sabotai produkcji nicmiecki~J. h.a
sny. Zmarli z głodu i zimna czekali swej kn- slem: „P. P." - pracuj powoli. Cały okre~ 
lejki. GrabarzP cmentarni ni'> mogli nadążyc istnien ia organizacji znaczony był akcjami 
Liczba wysiedlo:iych sięgała dziesiątek tysię- strajkowymi w celu hamowania produkcji. 
cy. Zdawać się mogło, że nigdy nie będzie Praca organizacyjna niezwykle trudna w wa· 
k . runkach, gdy panował głód, apatia, rezvgna-

.onca głodu. poniżenia i potworności tego ży- cja, tehor. i zi;ozumiała w warunkach ghetta 
eia. Wysługujący się Niemcom ich pachołko- demoralizacja. Mimo to ruch rozrósł się i obej 
wie skrupulatnie czuwali nad uq:eczywistnie- mowa! prawie wszystkie fabryki, znajdujące 
niEm niemieckiego planu wyniszczenia ludno- się na terenie ghetta. 
ie!.. Za syte ·życ;ie, jakie im Niemcy ofiaro- A jednocześnie Klika Ghettowa stworzyła 
wah, sprzedali się mordercom narodów. Dz ie- koncepcję „przetrwania za ws'Zelką cenę". 
ki ich współpracy rosła liczba ofiar, r:isła Jedynie lewicowa, antyfaszystowska orga
ilość wysiedlonych do komór gazowych. Nie nizacja prowadziła walkę rM.nymi metooami, 
przypuszczali, że wraz z likwidacją ghetta 1 na jakie pozwalały warunki gheHowe. Wyłącz 
om także zginą - ,stali się bowiem niepo- ną broni11 w walce z wywką produkcją były 
trzebm. . strajki głodowe, które objęły wiele tysięcy 

* * I robotników. Najofiarniejsi i nilj le.psi ginęli z 
Od 1940 roku na terenie łódzkiego ghetta głodu lub•w komorach gazowy<:h w pierwszych 

pracowała podziemna organizacja oporu, zor- latach okupacji. 
ganizowana przez przedwojennych lewirowyc-h W tej sytuorji sierpień 1944 roku i akcja 

Po prostu czuł, że pręrdiko trafi dl() Ja
iliny odszuka łie,(enę, wróci wtedy do 
Aten i b:- dzie Po \vszystkim„. Ztbliżaj•1:1,cy 
się kDiniec, kres jego prze.żyć, na1pawał 
g() dziw•nym naSLtrojem. 

wiony Que:ll :da•z1ł :r, cieiża,rówki i PQ8ze<ił 
do nohlis.k.iego la·sku. 

Gdy wrócił, wibac<6ył, 
ogromnie zde•nerwowany 
dz ie. 

I 

że mały Grek 
szuka g-0 wszę-

,.wysiedlania" za~tala ludność ghetta zdezorien wanej w związku z 800-lec·IP.m. Mo~kiewtbe 
towaną, rozbitą i niezdecydowaną do osta- przedsiębiorstwa przemysłowe przygotowują 
tecznej rozgrvwki. Lewicowa organizacja an- na jubileusz stolicy wiele nowych gatunków 
lyfas~ystowska była osa:'11oloiona. Jedy~ą j~j I produkcji. Moskiewskie fabryki tytoniowe 
bronią było nawoływanie do nkrywa111a s i ę,; szykują nowe gatunki papierosów, jak l'!p. 
d? nie stawiania . się na punkty .zbo~·ne. Osta!-; „Oanie Moskwy", „Moskwa" itd. Przemysł 
me rozporządzeme o karze ś~ierc1 dla kaz- szklarski przygotowuje &zereg wyrobów kry-
dego Ży~a'. napotkanego na ~licach ghetta po ształowych z na isem .800-lecie Moskwy". 
30 wrzesma, pchnęło resztki grupy do ~ta- P . ' , _ 
wienia się . Los ich jest nam wszystkim znany. Zak~ady perfu~ery1ne szl'.ku1ą nowe. opakc
Zginęli spaleni, zamrożeni, zamorzeni głodem wama dla swoich wyrobow. Ogrodnicy mo 
i chorobami - zginęli zamordowani przez skiewsc:y również ni e pozostają w tyle, przy
siepaczy hitlerowskich. Mała garstka, która gotowując i zakładając na 800-lecie nowe C!J· 

przeżyła piekło obozów hitlerowskich i wr6· grody i skwery. 
ciła do Polski, .w w.iększoś~i swej. stanęła w Również świat nauki przedstawi s•,,,,.ój do
szeregach organizaCJI robotni.czych 1 den;io.lua- robek na organizowanej wystawie. Akademia 
tycznych, by w11lką z wrogiem Iudzkosci . . 
z faszyzmem, pomścić męczeńską śmierć ty- Naukcl· ZS~R przy~~towu~~ mda'.en:JY: ~tote 
siqcy niewinnie pomordowanych ludzi. . prze stawią r<'>ZWO.J nau_ i ra z1ec eJ. rga-

., . I nizowany jest r6wnież sp~cjalny dział, po-
M. Chęcmski święcony pracom naukowym n historii Mo· 

hyly wię7ieri Oświęcimia. skwy. B. Brunicz 

- Nahuoc·niej przeTJ1rnszam powie-
dział nrzyby·sz po niemiecku. 

- Pan mówi 
1 
po niernieclku? - Z<ł•PY

tał QueN również Po n·iemieck11. 
- Owszellll On po·wia<la. - wska·zał 

na małego Greka. - że pa'l1 zamierza 
jechać do Janiny. 

Tak jest - o<l'T}owiedział Quell. -
Czy to IJrawda, ż·e taim sa Niemcy? 

- Ta.k. Przy111aj1m1n!ei talk ws-zy·scy mr! 
wi•::i,„ Nikt nie-ehce i •ść naip rz.ód, bo jak 
twierdzą, Niemcy j.u~ w .lani nie. 

Skąd te wfa.clJomc}§t:i '? 
Sami nie wied1zą. Mów i<\, że tak 

W j.ct'ki spo;;ól.J brafi'li tam Ni~mcy? 
Nie wiem. Wiem tyl'ko to, co 1,vsz.y

sc31 gad-a.iili;. 

j;f\·CYd1 żoł nierzy i wy•sZ'li na dr()og't', 
prow·adzącą <lo Janiny. Droga była oru
sta. 

Q1.. Jl nrz .•n11szczal, że sipotkaia L hieś 
au to, na wet w w ypa.d1ku. o ile Janina 
zajęta jest przez Niemców. Ale żadnESJ 
mao/l~in y nie było widać. Nie hylo wi
dać równiei ani żołnierzy . ani mułów. 
Quell z.aczynal wfrrzvć . że Nieme\ i,:;to 
tnie i.a, iwż w .Jatni·n re. · 

- Czy jeszcze daleko? - oo chwila 
''· -tał hr>date!>"" · .. ,i\a. Sł1~;zał za\l.·~ze 
te samą od!J)owietdź. 

- Nie. Sierlr.-nn kilometrów. 
Minęl'i <lrewniany słup z na'IJiSeL 

„dwudziesty dm.t>:i kilometr". Quell kro
.::zył na przed·zie . 7-H nim szli brodaty z 
m<1łym. cia.:rle roz,m<1wia.iac mi•f<lzy so
ba. 

'Gdy Grecy zlbyt dłu•go chowah się w 
krzakach, Quell za•czynał tracić cierpli
wość. 

- Da•leko jeszcze do Janiny? 
- Ingl'izi!. .. Jnglhi!.„ - ziaw'Ołał i ła- tał Quel'l. 

maną franc.uzicz.yzną zaczął WY'k~yrki- - Killka god1zin .iaz<ly. 

z:a·py-
I - Trafimy \\"Pro:;;t w kh ła1lY· - skar 

żył się mały Grek, wykrz~· "· i ;.:iją.,: żało· 
śnie twarz. na któr.::i, Quell nic mógł iJa
trzcć bez śmiechu. - Jedźm~' dale:i. wy tohórz.e! - krzy

czał. - Oni faż dawno <Yd'lecfoli! 
Gdy Grecy nie ·z.,vracali na nieg·o U\.Va-

1ti, wtedy za,czynał Ś'Piewać na nowo. 
Na skrzyżowaniu dróg w pobliżu D-0-

l'\.any ci0źarówka się za trzyll11ała. Na szo 
8ie wytwDrzył się zator. Wszyst.ko zimie 
szało si·2 raz.em, żofa1ierze. cię.żar-Owki, 
muły obo..::owe„. Oficerów uie byiło na 
lekarstwo i nikt nie myślał o tym. co 
należy ro.bić, aby wreszcie zawowadzić 
jakL.taki Porzadek. Mały Grek poszedl 
dowiedz!eć s iP. kie.dv można l1ęd zie ;e~ 
f".h~;.. t'f~:._~ j f'\. 11..-•i'"' „,;e n·1·..,r ,::i J 7n„ ...... ...,;,.. 1~r.· 

wać: - Niemcy! Janfoa„. Niemcy! - Dzięiku.i•?, pa1nu. Pój.dę na pie-chote. 
Jan ina !„. PtoS"ffi! zaipytać, cz:y to maleń1stwo pój-

- Co do diathła to wszy•stko ma z;na- dzie ze miną, czy nie? 
czyć? O czym ta IJa1p.uga gada? Chncia.ż Brodaty Grek za1p--rta l maleg-0 Grei\a 
by ie·d'l1o a.ngie.JSlkie słówko? c~y z-ed1ce towa rzysz~ fnglizi, t.dafa-

- Niemcy„. Janina„. - \l/"'Ci•a,iż powta- ce ;1 Pt się na niecho·te do Janiny. Vi'tedy 
rzał mały Grek mały Grek zapytał. czy na'Praw1<:lę w Ja 

Nagle znikł a QueJll w dalszym ciągu ninie zna·jdu:ia si•e, Niemcy. Bro<laty •Jd
obsern·ował &Geny bezładu i oha.osu, Powied;ział, iż nie wierzy w tu . Zlfeszta. 
panującego doo0koła. Wkrótce Grek no- , sam uO'S'tanowił iść z JnQ"1izi do Janiny. 
wrócił. PrZY'Prnwadził z. soba ,,,,rysokie- - No cóż? Raz kozie śmierć! -
go, bmdaies;o żołnierza, :vo-dolmeio do rze.kl mały Grek. - Pójdę i ja z wami. 
Chrv~·o;.;.· .~ ., · · · ·. · ..• „.v_.: _____ ,. ··· ..,. ,„, ,·ck•11 nr„eda„1i o::i~ i1i-7„ „ „.i~. ,,.~ 

• ł ~ „ ~ . 

- Sprawy na•sze sa istofoie po{! ps·ern 
- nd'Powied·ział l11rndaty Cirek. ,- !\le 
c.zv t0 nie wszy1;f.ko iedrno? 

- Po cóż tam idzi.<;my? - ciB,1gnał da 
lej mały. 

- Co dQ mnie, to 'viem J)O co idę . Mu
sw być najbliżej domu. Ale po :iakiego 
diabła włazi w pulaipike I n;?:lizi? 

- To skończony wariat. Wyobraź so
b~e. ze na Piechot„ idzie aż z Valony! 
foghby mnie zabić a ja by m siP nie ~ 

,, ..•. ·„ ~ ~i ~„,.,. J.„!„·,.. r--..-.1~.-' .... f„"'„"· 

n ...... ' 

) 
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Kończa sie wakacie D on I o decyzJ 

§~~}:g~~i·zacieś_nia się jedn„o_l_i_t_Y_f ront młodzieży 
W<:acMy nane, :zorgaJU:i:owane p rzez ZWM 

były dobrą sskołq dlo Wll;'f"łkiełl uczestników 
o.bMów. W-,two1ąło !!lf! w noa, aJctywl1t<1ch 
poaucie irwar1ości i dyscypliny oiganlca 
cyfne, J1.auc:zyllłmy •ię cenić ;i;ycle ;rb iorowe. 
Pokazały nam wczosy, lak wiele m<>'Ula 
wspólnie dokonać. A p!Tfłym pnaekonaliśmy 
aię „ wartości kulturalllef rozr1 wki. Ncruczy
Hny 1141 wielu pięlmych piosenek l wie lu 
pi lmyeh wt.11zy. Po:mqUłmy piękno Złem 
Odzylłk rmyc:h i pokńchcrllśmy te ziemie nd 
włecsnte polakle. Wieha • nos pozo1ła1o na 
'Teb ziemiach. aby f• w•pólnłe 11 mUionomi 
MtaiUyc:h jut Ima wdqków budow.<:rć. 

NauerrlftDly eię wiele n (l wc::ia1csch 
Wł&lu 1 na 1 ""Fótniło się, wielu pójdzie do 
ro!!M!.al.tyc:Ji u~6ł org:anł1ac:y)nyc:h I r.-;iw odn· 
wych. I l111i: t z l\ O-" 11i" J:OpOmni ty ch dwi>ch 
tyqodnt 11pędaonych w bJ'Gmbn kręgu kole
gów, apiewu, marszów, pr.vc:y l wycieczek. 
...,,......, __________ W.G. (Gór.er) 

Naturalnym dld młodzieży jest dążenie ku awangardą ideowej i orgctnicznej jednoś.cl pol ków or{Janizacji OM TUR i ZWM w dflchtt 
iedności. Stąd wniosek, że organizacje mło- skiej klasy robotniczej, jedności całej mlo· jednolitego f'l"otttu klasy robotniczej i sojus-z:u 
dzieży robotnk7.ej powinny raczej wyprze- dzieży polskiej, jedności Narodu Polskitgo .. " robotniczo~chłopskiego. ~. d.uc~u wzajemnege 
dzać starsze pokolenie w realizacji jednoli- , Szli\chetne cele i zaszczytne ambicje, w za.ufan111 1 stał~o zac1~sntan1a .wepó~ucv 
tego frontu, a j11ż tvm bardziej nie powinny klorych daje się sły<Szeć rzeczywisty głos poi· ~1~zy ohu or.gantZ11CJa~1 młodz!e~owym1. tJ. 
pozostawać w tyle poza partiami robotniczy- skiej młodzieży, godnej naszych czasów. ~atw1 t? prże~rowadz~nie _wsi;iólneJ ofensywy 
mi. Komu:i; jest tcitw iPi. ni7. nam - młodzieży, My - ZWM-owcy z Łodz.i, z ogromnym za i~eolog1cz~eł 1 orgamiacy.ineJ. wśród ucz11cej 
ZWM-owej i OM TUH ·nwej - w imię wspól- dowoleniem witamy opublikowany wspólny su~ mło~z1ezy, oraz zwalc-zame reakcyjnych 
nych niewątpliwie celów - wyljitywać po- 1 komunikat Zarządu Głównego ZWM i Komi· koncepC]l społecznych I wychowawc~ych. 
nad poziomy dotychc'lasowych przegródek or- .! te tu Centrnlnego OM TUR odnośnir uzgod· U~owa pn:ycny.n_I się do .zmoblluow " · ! et 
ganizacyjnych. W czyich szeregach większy I nienia umowy o współpracy. Jest to rzeczy· ~ocn1ezy dla wmi~zo~~go udziału w odbudo· 
hndzić. się. mo·i'.e zapał dla realizowanego pgez ~wiś.cie doniosła de~yzja. I?okonany zosta~ po• wie kra111. ~ r~ahzaCJl P_lanu 1::zyletr;1ego 
nai; wielkiego rlz1eła przebuciowy społeczne.i? wa<1ny krok naprzod w ideologicznym 1 or· przez wsp~e prowadzenie .ak~Jl. Wyac1gu 

Idea zjednoczenia bratnich organizacji rze- gani:.:acyjnym 7.bliżeniu bratnich organizacji, Pracy I wspó1n4 wałkę o podn1emen.1e wydaj• 
czywiśc:ie nas nurluje. Znalazło to wyraz w który przysporzy sił młodzieży, klasie robot- t1?śc1 pracy. Ti) semo do.tyczy wspo~racy w 
uchwale odhylej nieddwno w Poznaniu wspól f niczej i naszemu Państwu Ludowemu. k1erunlm ~iękue~i~ udziału młodzl~zy w pra 
ncj narady aktywu ZWM-u i OM TUR-u. I; Dokonany został krok, który przyczyni się caeh s~kcji ~łom1eizowych, Związkow Za~o: 
Młodzież pozna11skd stwierdza m. in„ że mię- do ostatecznego usunięcia w.ptvwów wstecz- do~yc~ .. Zw1ązkłl Samopomocy Chłopskie], 
dzy bratnimi organizarj11mi mlodzieży nie maj nirtwa i wstecznvch ideolo!Jii n11 młod:i:ieź, spo~dz1elm, sportu, ORMO 1 mnych stowarzy· 
r.asadniczych różnic. „Nie nosząr na naszy1:h który wpłynie de<'ydująC'o n11 zwiększenie sien społecznych. . , 
młodych harkarh - czytamy dalej w uchwale wkładu mlorlego pokołenia w budowę Pol'Ski Zainic.fowane priez oble bratnie organiza· 
- złych tradycji rozbicia ruchu robotniczego Ludowej, Polski sprawiedliwości społecznej. cje periodyczne wspólne zebrania zarządów 
waśni, !!>porów i sekciarstwa, możemy być. Niewątpliwie 11mow11 przyczyni się jeszcze ZWM i komitetów OM TUR na wszystkich 
che'.efny i bęrlzi~my w niedalekiej przy52l:Jk1 bard?.if'j do odpowiedniego wychowania człon szczeblach organizacyjnych, zwoływanie wspó! 

. Jak zdobyliśmy sz"andar Dymitrowa 
[H'sp on1nienia z Bułgar.i[ · 

nych, szerokich narad aktywów or&z w-spol• 
nych zebrań kół obu organizacji, organizowa• 
nie współnych kursów i szkół oświatowych, 
dyskusji Ideowych, wspólnych wyst4pień l im 
prez itp. w celu wzajemnego 'llhliżema i wsp61 
nej walki, zacieśnią jeszcze bardziej jednolity 
front młodzieżowy . 

Do Bułgarii wyjechaliśmy ~ -go lipca. Na
sza Brygada Pracy licząca 46 osób skła<lała 
srę z Przedstawicieli or9anizacji młodzieżo
„~"ch . W sJ...ład brygady wchodzili młodzi stu
denc~ i clilopi, robotnicy i pracoWl'licy urny· 
sł.owi. 

Do Sofii przybyliśmy po 5-ci<J dniowej, 
ciekawej podróży prze-z Czechy, Węgry i Ju
!'JOsławlę. Na stacji powitali nas przedstawi
c1ele władz, członkowie Poselstwa R. P. z po
słem oh. Zalewskim na czele, oraz tłumy mło
dziezy. PrzyJęcir hyło doprawdy serdeczne. 
Cała nasz;i qmpa była udekorowana kwiatami 
\o;' naszy{:h arwach narodowych. Okrzykom 
na . cześć pr.zyjażn i polsko -buł~arskiej nie było 
. •-cmc:'l. . astró j ~erdeczności pogłęb li o jeszcze 
~rzyJęcie w domu Centralnego Komitetu Mło
:izieży Demokratycznej Bułgarii. 

Na drug-i dzień przystąpHiśmy do pracy . 
P ·ac?waliśmy przy budowie linii kolejowej 
Permk - Wołyjak ~ Divotino. A pracować 
'rzeba było dobrze. Wyko·pać i wywieźć wa
ionikami 9 metrów sześciennych ziemi, to nie 
i>yle co! Pokazaliśmy jednak. że umiemy pra
:ować. Już pierwszego dnia wykonaliśmy 136 
.rocent normy, zajmując drugie miejsce za de 
legacją albańską. Po!itanowiliśmy, że w przy-· 
1złości musimy być pierw~. „Konkurencja" 
była nie byle jaka. Na jednym odcinku wspól-
1ie z nami pracowały delegacje młodzieży ra
izieckiej, jugosłowiańskiej, francuskiej, wło
<kiej, iizwajcarskiej, albańskiej i bułgarskiej. 
iCażda z nich płonęła ambicją zdobycia nagro
dy przechodniej. A nagroda była warta wy-
1iłku - był to bowiem sztandar G. Oymitrn
IWi, wodza ludu bułgarskiego. Na własność 
nogła tę cenną nagrodę zdobyć grupa, która 
I dni pod rząd osiągnęła pierwsze miejsce. 
"1ie łatwo było pracować, szczególnie, że npa
!y dochodziły cio 52 stopni. a południowcy 
mosili „tę łażnię" łatwiej. Zda.byliśmy sztan
ffar jednak my - gr~a polska. 

. 
Wręczenie to nastąpiło podczas Festivalu Bułgarię. Między hrnvmi hyliśmy w Warnie, 

Młodzieżowego w Fernik. W ramach progril- gdzie oglądaliśmy pomnik Władysława War· 
mu artystycznego festivalu, wystąpiliśmy i neńczyka. Tirmov, skąd otrzym&.łiśmy wspa· 
my. Szczególnym powodzeniem cieszył się nialy album, oraz Sofię. 
nasz Krakowiak . (Nie było co prawda z nami Wyjeżdżalismy z Bułgarii z prawdziwym 
dziewcząt, ale trzeba było widzieć, jak uro- żalem. Jesteśmy jednak dumni ze swych osią· 
czo ~wyglądali kol. W. z Łodzi, czy kol. K. ze gnięć. W klapach wielu z nas widnieje złota 
Sląska w strojach krakowianek. gwiazda z wizerunkiem Dymit<rowa. To odzna· 

Również na polu sportowym mamy do 1a· ka „udarnika". Gdy zobaczycie ZWM·owca 
notowania szereg sukcesów, szczególnie w p ; ł luh OM TUR-owra z tą odznaką na ułicach 
ce nożnej i siatkówce. W koszykówce, pły- Warszawy, Łodzi, czy Katowic w iedzcie, że 1o 
waniu i boksie "Zajęliśmy drugie miejsce. Przy jeden 7. t ·ch, którzy (może to nieladnie ~1tme 
wieżli~my z sobą szereg n11gród sportowych. \ mu się chwalic, ale to prawdii) 1a granicą do-

Po zakończeniu prac y (ukończyliśihy 3 du; brze rozilawill im i ę Polski. 
przed wyznaczonym terminem) zwiedziliśmv Rysz.ord Wodnicki 
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1'.siąźha - htórą trz eba przeczytać I 

•• Malka•• Gorkiego 
Gdy czytam dziś pn raz drugi „Matkę", po· 

dziwiając wspaniałą postać Pelagii NUowny 
Własowej, przypominają mi się słowa jedne
go z czołowych działaczy postępowego ruchu 
młodzieżowego. Ro"Zmawialiśmy wówczas o 
tym, w jaki sposób znaleźliśmy się w tych 
właśnie, a nie innych szeregach. Kolega ów 
rzekł wtedy: - Mnie sprowadziła do „ruchu" 
„Ma.tka" Gorkiego. Cytuje te słowa jako do
wód pTZekonywującei siły zawartej w tej 
k-siążce . 

nowi w wake, zrozumiała ideę i swą miłość 
matczyne! potrafiła przelać na towarzy<S'ZY wal
ki synil. Zapałem, prowadzącym do poświ~eń 
potrafiła dodawać otuchy innym i wciągać do 
walki ludzi, stojących jeszcze na uboczu. I my 
znamy takie M<1t'ki. Pamiętam, .iak mat.ka jed· 
nego -z poległych partyzantów po-wiedziala mi 
z prostotą: „Marian nie żyje, ale żyje idea, 
dla której on walczył" i ja poświęcę się pra· 
ry społecznej. 

Mamy wiele cichych matek-boha.terek zdoi 
nych w swej hezqra~icznej. miłości. m~~czyne) 
do na j większych poswięcen. Powmn1smy ie 
ctcić jak nagoręcej. Tym wlaśnic 'wszystk!m 
matkom Gorki w dziele ~wym wystawił me
śmi PTtelnv pomnik. Pomnik istocie najdroż-szej 
na świecie, której na imię „Małka". 

Jerzv Fr>Jiksirrk 

Mamy nadzieję, :i:e wykonanie tych szero 
ko zakrojonych planów i zamierzeń młodzie· 
:iy spotka się z najdalej idącym poparciem 
starszego pokolenia, 019anizacji partyjnych 
PPR i PPS. Przyipomnieć tu należy uchwały 
powzięte ostatJlio nR wi.pólnych naradach kif 
towniczego aktywu partii w głównych ośrod· 
\:1'ch kraju, przewidujące m. in. pomoc ZW { 
i OM TUR Wt" wzajemnym ?:bliżeniu slfł, w 
"rganizowaniu w11pólnych tmprez i w cieczek, 
W51!1ó!nego ~zkolenia ideologicznego 1 ta'Y!O· 
dov.•ego itd. Postanowienia te muszą być w ca 
łej rozciągłośd wykonane . 

Przy pomocy etarszego społeczeństwa mło
diież SiJełni nadziej~. jakie pokłada w nieJ na 
ród. I my, młodzież lód-ika. silni jednością 
jeszcze lepiej będziemy pracować. M. M, 

Dr1anizu:emy :grzyska 
sportowe 

.Na ó11łatntm plenarnym postsdzeniu Zo· 
rządu Misjskiego zostcrłc powzieta uchwała 
w sprawie zorganizowanta igrzysk l!}'Otto· 
wych ZWM. Igrzysko te będa miały miejsce 
w Łodzi 13.90 i 1'·go września . 1lędq one 
org anizowa ne wespó ł z Zarządem Woje,N6-
dzkim.Pr~- ··,' dywcne są ru:rs1epu jace konku· 
rencje: 1~·· 1<oatle1yka, piłka nożna, siatkó·N· 
ka, ora z b oks . Prócz 11agród dla zwycięzców 
indywidualnych przewidziane s~ ncrgrody 
die zwycięsktch k6ł, ora z dzielnic. Zawody 1e 
będ-:i jedno C2eśn!e dwumeczem między orga 
nizacją ZWM w Łochi, a l)fganizaeją wojs· 
wódzkq. 

Felłkai«k 
Nie prze-i trzy, nie przez sjedem dni pr<t

~o<,valiśmy najlepiej, wykonując po 168 pro
:ent normy. 

Z uczuciem l>l'awdziwej dumy, że dobrze 
·eprezentujemy Polskę za !!ranicą, przyjmo
waliśmy sztandar z rąk sa1111ego Georgij Dy
nitrowa. 

„Matk.a", to jedno 7 wielkich arcydzieł li
teratury światowej. 'Nawet przeciwnika idei 
postępowych wzruszyć musi wspaniała postać· 
bohaterki. Mo/ walczącv o to samo, o co wal
czył młody Paweł Wlasow, czytamy książkę 
na prawdę z głębokim w.zruszeniem. Karty 
książki są nam dziwnie bliskie. Tajne zebra
nia, kolportaż, nielegalna demonstracja w dniu 
święta pierwszomajowego - to przecież na· 
sza niedawna przeszlość. Na tle tej walki o 
ideę zarysował autor wspaniałą postać Pela9ii 
\Vłasowej. Kobieta z ludu, która umie bardzo 
słabo czytać - nie potrafi zrozumieć w całej 
pelni ideologii swego syna. Czuje ona jednak 
że ideo logia ta jest słuszna. Matka pomaga sy-

K r onika organlzacyJna 
z W OJEWOt>ZTWA . I Ze świa ta 

21 wrz. eśnia odbędzie się w Łowiczu zjozu Zjazd młodzieży pol.skiej we Francji 

P r zgjeR1ne z pożątecznu1n 

lWM-owcy przy pracy w Swierardowie-Zdroju 
W Swierardowie/Zdroj\l wsiyscy dziś w pocie czoła. Przekopywali „horowinę", przy

illperlatywach mówią o ZWM-owcach. 3 dni rządzali na miejscu kąpiele, zapomin~Ji na-
1owiem, dosłownie całe tamtejsze uzdrowisko wet często o obiedzie„. 
tpierało swoje ist11ienie na pracy ZWM- Do tego czasu stosunki w Swierardnwie 
1wców. ZWM i miejscowej ludności nie były nrtjlep· 

po wiatowy aktywu OMTUR 1 ZW~ .z .ni· 
cjatywy miejs cowych zarząd ów. Im c1 crtywa 
ta, która należy pachwolić. siu.żyć może za 
wzór tnnym powialom naszego wojewódz. 
lwa jak należy wzmacniać w11pó~racę obu 
bratnich orga nizacji. 

31 sierpnia w. niedziele odbędzie się 
zjazd aktywu ZWM woj łódzkiego . 

Początek zjazdu o godz. 10-ej rano w Io· 
kalu Zarządu Miejskiego ZWM prny ul. Plac 
Zwycięs1wa 13. 

7. LOD?.I 

Tak złożył<' się bowif'm, że gdy pracujący sze. Jakoś 11i e bardio „tubylcy" hy!i du 
r uzd.rnwisku ierocy, wysłani zostali d i) ZWM-u przekonani. Ohecn:P natomiast sto· 
Vaterla.ndu", ZWM-owcy zobowiązali ~ię do sunek ten zmienił .;ię całkowicie i włi1śnie od 
:iężkich trudów, dopóki polscy robotn icy nie miej~cowe1 ludnn~ri wyszl ,ą łn1c:j atyw>l zało · W oiotatnich dniach odbyły 1ię na wsz„1· 
~jęli ich m1e.i~"a . 1 asi koledzy, ktorzv tnm żema w '• w erardow1e kol11 Zv\IM -u. Koh o lkich d•-i" h•icach ?:WM odpr~ przewodni 
rypoczvwal' na ot1ozie - zaka~ali rc~l.;.awy t lkzv dzis 3.5 czlonków, a w prz 'szlosc:i wzrn· c qcych kół. Głównymi zaqadnleniami po· 
!'Zl.ęl ~;ę do prd<'y . Uzrlr0wisko , które go- ;nte na ·pewn o w rlwćqna sóh . 
ało wielu Pf clC.Ujr[c ·rh , zqs to chorych : re· 1 Z\VM-01\·cy woi. łodzkieqo w Swieiardo· tUllZanymi na odpr<r\•·acb były: llprawa 
e!!Walescentov>, 1nu„1.i k1 prtecie:l funkciono· 1 ~ te przekonali wszvslk1ch, ~ e pracv sie nie współpracy z OM TUft oraz mające odbyć 
pet normalnie! ws t~· dzą : 1y- ' " ol:J ie'o po wszechir/ szarun e' 1łę w najh lifułzym czallie ~1elkle ZWM-owa 

Kilkudziesil'Ocm ZV1'. 1·0"'""''" pracował .i i uznani" w G j igrr.yska 1portows 
!!;'V dn ocl 'd <!J C.:1 \.- -:: -::::o ra dosl"'wnie .,.. !:'eli1<!!iN';; 

Ostatnio odbył s.ię w Salaimines (Francja) 
zja2d delegatów ZMP „Grunwald''. Na zjeż· 

dzi€ był obecny z ramieni.a ZWM kol. Góral· 
ski. Zebrani w uchwałach swych wyra·LW 
chęć jak najszybszeg<i powrotu do kraju dla 
odbudowy Połslti Ludowej. 

ZaJisy chłe11ców do 1 klasy 1 Gimna
z J1111 Prze11ysławe20 Państwowych Za

kładiw Przemysłu Bawełnianeg o 
m l odzi, ~lica Przędzalniana Nr· 611 
odbędą 1ię do dnia 30-go sierpnie b. r• 

w godi. 9-13. 
Wartmki pt-z)J 1 ęci11: ukończenie 'l klas 
szkoły powszechnej i nieprzekroczonµ 18 

rok życia. 
Umniowie ó.trzymeją stypendium w tU!I• 

sokoscl I.OOO zł. miesięcznie 

Dyrel:cja Gimnazjum 
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Krzy?e ~asł~ei na piersiac~, rą~otn ·_kówle:E1~-~~1rn 
Panstw. Z1ednoczema iakl. Przemysłu Pasmanteryinego Łodz-Poludme I w dniu 7 września b. r ... odbędzie się na 

Janiak Władysław Bujnowicz Zygmunt 

terenie Państwa obchód Swieta Odrodzenia Lot 
nictwa Polskiego. W dniu tym na uroczystoAci 

: do Łod~i przybędzi~ Ministet. Obrony .Narado 
I wej Marszałek Zym1ersk1. Zgromadzenie Kup· 

ców m. Łodzi apeluje do swych członków 
aby w dniu tym wystawy sklepowe były este 
tycznie udekorowane w barwach narodowych. 

Kupiectwo już dziś powinno przygotować 
materiał potrzebny do dekorowania. O ile ku
piec posiada w sklepie kilka okien wystawo
wych, może przeznaczyć jedną wystawę na 
specjalną dek•nację. 

Zewnętrzna szata sklepów i witryn sklepo
wych winna być podreśleniem i zadeklarowa
niem uznania i więzi łączącej kupiectwo poi
sklc z naszym lotnictwem w dniu jego święta. 

wszystkich obecnych do jeszcze intensyw· letni Plan. Coprawda za pterwsze półrocze 

W sobotę, dnia 23 sterpnla odbyło się ntejsz.ej pr~cy ~~a Pols~i r~botników, chla· nie osiągnęliśmy pożądanych wyników, -
pów 1 tntellgenc11 pracu1ące1. jest to moment smutny dla nas - al 1 obec-

Karsz Matylda ~ze/ner Franciszek 

Nadmienia się, iż Zarząd Z.gromadzenia 
Kupców m. Łodzi wyłonił Komisję, która w 
dniu Swięta kontrolować będzie wykonanie 
polecenia Zarządu. ' 

ZAPISY NA KURS PRZYGOTOWAWCZY 

wręczente zaszczytnych odznaczeń państwo W 1 · . d d k Od dnia 2 września b. r. do 20 września w 
Wyc'h zasłu""'nym robotn1"kom Kombtnatu Pas· m1en1u rzq ~ u e orow~l odznacza· I nie kai:dy musi zrozumieć, że powtększajqc . S k . l 

~v n h ob d St - ł M k r ($ I godz. od 9-ej do 1'2-ej e retanat przy u . 
manteryjnego ł..ódź-Połucinie (dawniej „Pat-

1 
yc d · yr. 1 °~

1 s a;: . a\ 
1 ~W, cz d . ~ produkcję, przyśpiesza tym samym odb1,1do- Piotrkowskiej 249 przyjmuje zapisy na II-cl 

berg i Wicke") Po od;;-:ąranii1 przez orkiestrę .eż ~ znaczony z.o ym. ;zl'.'zem ' to~y zię j WQ naszego Państwa". Kurs Przygotowawczy do Roku Wstępne.go 
1ąc 1m za tch pracę, oswi-odczył między tn- Od ·p· -ant R • k • t 1 u i 

WojGka Polskiego hym.nu narodowego, na- nymi: „Jeszcze niespełna dwa lota temu 

1 
s 1".w em o.y za onczona zos a a Wyźszych czeln . 

czelny. dyrektor Państwowych Zakładów, ob. ł'ś .1 b 1 uroczystosć. Odznaczeni zostali Srebrnymi Na Kursy Przygotowawcze moźe być przy-pracowa 1 my w naszym przemys e ez p a- . . . . ł k 
Józef Kupryn zagaił uroczystość. w słowach nu _ w sposób dorywczy _ nie rozporzą- Krzyz~m1 z_asłu~1 m.ajstrowie ob. ob. Szejne:· jęta wyłącznie młodzież robotmcza 1 eh ops 11 

· ' t F k B z t B ą 1 w wieku od lat 20 do 35, która ukończyła 
c1ep1ych serdecznych podziękował on od- dzai'ąc ani maszynami, ani surowcami, zu- ranc<sze 1 uinow1cz ygmun , r z~wy:m 

K · · z ł · tk b b Brzeski Igna szkołę powszechną i dokształcała się pracą sa 
znaczonym za ich owocnq pracę, życząc im oełp1e nie posiada1'ąc artykułów technlcz- rzyzami as ugi acze 0 0 · 

• S h H 1 mokształceniową. 
jeszcze lepszych i wtększych osiągnięć dla nych. Dzisiaj każdy musi przyznać, że proca cy, Karsz Maty ld a, mice urowa e ena oraz Kandydat na Kurs Przygotowawczy wf. 

dobro Polski Ludowej. Przedstawictele obec- nasza została us:obilizowana - jesteśmy ma 0 ' <ta, Janiak Władysław. • nien złożyć: 1. Podanie. 2. życiorys. 3: $wia-
nych na uroczystości organizacji podkreślali I pewni, że dotychczasowy dorobek zostanie A SzymKiewicz dectwo urodzenia: 4: Ostatnie świadectwo 
doniosłość dzisiejszego święta, nawołujq>e uwielokrotn!ony. Mustmy i wykonamy Trzy· Pracownik PZZPP Łódź-Południe l szkolne. 5. Skierowanie z miejsca pracy, orga· - ~,.:rw;i;--:i,-,·- Pamiątnifmordercy w roli oSk3rlYciel3 ::.:r •. ~Jr~:~,~~;:.~;„ ~=~-;:~=,~·~~~~ 
~ ~ ~t St. Kaczyska - postrach ohoz6w przed Sądem "''"~.e:;u,~;,,!;,;;~~ """' 

celów doświad· zienia Hermana Kreise, starszego sierżanta Rembielińskiego (Andrzeja 28), Szymańskiego (Ro-Jak zapowiadaliśmy, w dniu wczorajszym 
N Okręgowym Sądzie Karnym rozpoczął się 
proces Stanisława Kaczyski. 

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

Kaczyska ma lat 34, z zawodu kucharz, o 
kwadratowej twarzy bandyty i wielkich rę
kach mordercy. 

Akt oskarżenia zarzuca rnn cały szereg 
przestępstw i zabójstw, jakie popełnił na sta
·nowisku Blockaeltestera w obozach Grossro
sen, Halbau i Belsirn. Sędzia Walewski odczy· 
tuje akt oskarżen i a, który następnie biegły 
tłumacz podaje w języku niemieckim askar· 
żonemu Kaczyska nie przyznaje się do w iny. 
Jednakże w aktach sprawy ·znajdu je się pa· 
miętnik, pisany przez Kaczyskę w, więzi eniu 
f zaopatrzony jE?go podpisem, pamietnd<. w 
którym Kaczyska sam się oskarża. 

Oto wyjątki z tego pamiętnika: 
„Przytaczam fakty z mojej działalno 6 ci w 

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

oboZ-Owa . Odprowadziłem do krematortum 
transporty więźn '. ów, którym w specjalny spa 

sób preparowano czaszki dla 
czalnych. 

W czasie ewakuacji pro.wadziłem ?.am tran· 
sport więźniów - by li rozstrzeliwani po dro
dze lub zakopywani żywcem. 

Wiem, że zn iszczyłem życie przez to samo 
oskarżenie, ale chcę odkupić moje w iny. 
Chciałbym jeszcze być kierownikiem obo·zu 
dla SS-manów, by im pokazać, czego mnie na· 
uczyli". 

Nie chcą;: złożyć wyjaśnień, Kaczyska za
przecza prawdzie tego pamiętnika. chociriż 

przyznaje, że sam to pisał. 

Następnie zadaje pytania prokurator: „Dla 
czego oskarżony twierdzi, że nie jest winny, 
a oskarżają go świadkowie?" 

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

Przewodniczący otwiera przewód sądowy i 
zeznają świadkowie , byli więźniowie Gross- I 
Rosen, Halbau i Belsen. I 

Swiadek, Czesław Leśniak twierdzi, że gor
szego kata i mordercy nigdy nie widział. O
pisuje szczegółowo okrucieństwa .oskarżone

go. jego sadyzm i bestialstwo. 
Potwierdza to świadek, Zdzisław Prus7ki e

wicz, dodając, że Kaczyska miał zielony t rii j- l 
kąt i chodził w cywilnym ubraniu. Zielone I 
trójkąty przeznaczali Niemcy dla, zwykłych : 
bandytów i kryminalistów. 

W dniu dz siejszym w dalszym ciągu będą 
zeznawać .świadkowie i prawdo r od nJ-„;,, za
padnie wyrok. 

* 
Okręgowy Sąd Karny skazał nd U ,,,l w ię· 

. d „ · · k' · ki cińska 8). Zundelewicza (Piotrkowska 25), Szli!!• 
zan armern. niemiec ieJ._ . .,- } denbucha (Srebrzyńska 67J, Kasperkiewicza (Zgier· 

Rozprawie przewodmczył sędzia Łuszczew- ska 54). Lipieca (Piotrkowska 193), Pastorowej (la· 
ski, oskarżał prokurator Lewenberg. qiewnicka 1201. Pawłowskiego (Piotrkowska 307). • 

ZbUża s~·~ czas ~ nauki 
D;?ialwa żegna kolonie letnie 

., 

I LEWA·SRODMIEJSKA · 

"-~· • O godzinie 8-ej rano Post. ł.ćdź Fabryana ~ ~ ~ MO, 0 godz. 16-ej f. „Krygier" Centr. Zarząd I W ub. tygodniu w Grotnikach odbyła się sym- , mosfera ta sprzyja nletylko tężyźnie fizycz. 
~ r-0~ i Kin, 0 godz. 14-ej f. „Eitingon" kolo pieywsze patyczna uro~zy.stość: . . Przy .o~nisku żegnała nej - ~szystkie ~zie~i. pr~ybr~ły. ne1: w_adże 

DTI 
. 0 godzinle 16 30 I Wutb"'. 1ia _ grupa 135 dz1ec1 kolejarzy m1eisce swego le- - sprzyiała ona rowmez uiawmemu się i ro2 

~"' k'olo dru 'e ' · " tniego WY:~oczynku. Zakończył się drugi tur- , wi!aniu najrozmaitszyc_h talent?w ~śród naszej 
"'·."'·-°' g nus kolominy. dziatwy. I za to wdz1ęczm 1estesmy Polsce 

· - PRAWA-SRODMIEJSKA Na pożegnanie przygotowały dzieci bardzo I Ludowej. 
O godzinie 16-e) I. „lma5", o gou~. 15,30 miły program, obejmujący śpiewy, tańce i de- Tow. Czerwiński kierownik kolonii, z dumą 

PLENARNE POSIEDZENIE 
;tHCOWEGO WIDZEWA 

KOMITETU DZIĘL- wano. Na zakończenie zabrał głos przedstawi rym przedwojennym działaczem na niwie ak· 
1. „Goepert" klamacje. Poszczególne występy żywo oklaski 

1

. oµowiada o wynikach swej pracy. Jest sta· 

SRODMIESCIE ciel rodziców, który w serdecznych słowach cji kolonijnej. Nigdy, mówi tow. Czervviński, 
Dziś o godzinitt 17-e) odbędzie się ple

~arne posfodzenie komitetu ·'·' -•,.,;,..owego 
Widzewa 

I 

ZE?RA NIA KÓŁ PPR 
• 

W dniu dzisiejszym odbf!dq 1ię zebrania 
kół w następujących labrykach I hlsty· 
tucjach: 

!\UDA PABIANICKA 
O godzinie 18-ej koło terenowe obw. 145. 

o godzinie 11-cj aktyw fabryczny I. „Horak" 

WIDZI:W 
O godz.inie 8-ej rano SłJaż Pu:emys:owa 

PZPB Nr 16. 

LEWA·GOBNA 
O godzinie 12-ej PZPB Nr 14 - zmiana II, 

Kwas Węglowy. O g('dzin!e 14-eJ kol0 tere· 
nowe CZPS 

PBAW.A-GOBNA 
O godzlnie._ 18-ej S:i:kola Oficerska llQ, 

• godz. 1',30 I. „Bmlicld'' 

O godzinie 14-el Nmodowy Bank Polski. podziękował kierownictwu kolonii za troskli- akcja nie była tak powszechna, nigdy nie by. 
Drukarnia MBP, o godz. 15-ej PVR I wą opiekę nad ich pociechami. ła ona tak wszechstronna. 

O godz. 17 Książka Nr. I WoJ Zarz. ZWM. Dzieci polskie, w riągu tylu lat gnębione i Kolonia w tych dniach pustoszeje. Zbliża 

O godz. 13 Szkoła -Prawnicza, O godz. 18 24 uciskane oddychają riziś pełną piersią w at- się jesień i nowy rok szkolny. Dzieci w pełni 
bieniec. mosferze serdecznej opieki i troskliwości. At- nowych sił śpiesz.ę do nauki. 

Pn~E~~J 
Ja~ia 
WiUli~iUY · 

Kanapa z przyaz!ałul TrzeDa j~ wytrzeP.aćl Rety, eo liurzul Wytrzepane na czy.stoi 
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Wieś dźwiga sie z ·ruJn 
Gałkowi.tern.u ltib czę.ś~i<i we~rn znisz-1 ny Państwa objęła dotychczas ?k.olo 125 23~ m_ili?nów zł·otycb; j~ko· in~Y.wid~alni 

czeniu '-"' czasie ostat111;:-1 wo1ny uległo lys. gosp·odarstw. W roku 1946 wy<latko poiyczk1 budowlane, otrzymalt rolmlGy-
470 tys, za:gró<l chłopskich . co stanowi I \\·ano na odbudowę 'wsi z kre<lytów skar 355 milionów złotych. 
22°i~ ogólnej liczby zagród \\' Polsc'°'. · bowych l .Ol 2 milionów złotych; 7 kredy W . roku bieżącym na odbudowę . ws 
Straty z tego ty tulu przekracza ją kwot~ 

1 
tÓ\\ bankowych - 58? milion?w. zło- . preliminowano. 2 miliardy 421 milionó ~ 

2,5 miliarda złotych prz.edv,·oj.eonych. · tych . z leg{) . na nrządzente wytworni m_a złotych kredytow sl·arhowych; do 15 bm. 
Pomoc kredytowa i materialna zę stro I terialów hudowlan.ych przeznaczono j wy<lat·kowano I . 252 miliony złotvch. P<J 

-lronika m. l<utna Działki należy : Uprawiać ! :;~i;:~:t::~!!"~1::;~o::;ił:: 
Komu winszuiemy Byw~ją wypadki. że oiekt.óre osoby I Ustaw z roku ]945, które mów·i wyraź- r zecz w iszczonych gospodarstw .rozpn·J-

Med?:iefa; 31 8i«P.nia 1947 r. otrzymały dziatkę i <l•ld wJasności a po-1 nie, że ten, kto działk~ ppra wił ma pra- wadw no w ubiegłym roku m _ in. 500 
„ 'Ra-imuuda. tern \~yjechaly _w :1i ewia-<lon:ym -kieni,i;- wo k orzysta ć z jt;j. plonow. Jesz~z~ '.p~·zez tys. me trów sześc. drewn.a okrągłego. 
·~ - o ........;. kt1 i nie zgla.szaJą się po swoi;~ własnosc., dwa lata od chw1h powrotu włascJC1ela. W .roku 1947 preliminowano rozprowa· 
„ Telefony . . TymC:Za-sem. dzia~ki pozost~j~ nieu~r~ Na te.re1;~e po:viatu ~utnowskie~o jest dzenie 522 tys metrów sześc. drewn a 

w1one, a.lbow1e111 ct co <:bc1eliby za gie pewna tlosc tainch działek bezpansk ich. okrągJego oraz I OJ tys. metrów sześc 
Pow. K.om. M@. - Nr 22 
Mie jski Posterun~k M©. - Nr 30 

··stairostwo· Powiatowe - Nr 31 

sie nimi obowiają się powrotu pra\vego Trze.ba, erby zainteresowały się nimi wła ta rc icy. 
wiaśdciela. <ize sammządowe i n ie dopuściły do te- W kredytach państwowvch na o<lbu-

,preŻydinm Pow Rady Narod . Nr 
Otóż naleźy wyjaśnić, że w takim wy gt0. by bezpa1iska ziemia leżała od!'D - dowę, wieś uczestniczy w rb. w około 

102 padku p'Ozo.staje w mocy rozporządzenie giem tak jak t<J mi ało m ieió'ce w ub ie- 29%, t.' j . w większym sto pniu. niż pro -
,Zarząd . Miasta Ku tn a - Nr 30 
Si'1'aill Pożama - N'r 41 

Rady Ministrów ogłoszone w dzienniku glych latach . / ce1Jtowo wylfloszą zmszczenia wsi. rDo-

- UTrzą<l R~atri1acyjny - Nr 86 
P ow. za,kład J;Iektryez,n y - Nr 32 
!<pow. Zakł. Ub. Wz . ul: Narut. 20, tel. 108 
Urząd Zdrowia - Nr 91 
Komunalna I(~sa ©szczędności lir. 43 
Polski C!'Zerwony Krzyż (PCK) .- Nr 89 
''Szpifal Powia towy - Nr 20 
Ubezpieezalnia Spoleezna - Nr 34 
,Apteka „Pod ©d em" - Nr 106 

Przykładne kary więzienia 
W csia!nicn dni ach Sąd Okręgowy w Ło- , Po odbytej rozprawie \V dniu 28 bm. Kaczu

dz! nc:r sesji wyjC:zdowej w Kutnie rozpatr~ył re.c ~os~a! wyrokiem Sądu ~ka~any na 5 lat 
jeszcze dwie sprawy renegatów z czasow w1ęz1ema 1 3 la ta pozba w1en.1a p r<Iw. Jego 

'A ptek a Sukc . H. Wał€<nta - Nr 1 
Apteka mgr. Z. @hac i ńskiej - Nr 

l okupacji ... którzy p:i szli na współp racę z 0- 1 żona , Marto Kaczurec, otrzymało: 3 lala 
kupantem. . więzienia ! 5 lat utraty praw obywatelskich 

52· Antoni Kaczurec, urzędntk, zamieszkały 1 i honorowych. 

Tymczasowy 
1

Adres Redakcji „Głosu !{ut. 
-nowskiego" Powiatowy Referat Kultury i Sztu
!ci, Kutno, nl. 29 Listopada 1, teJ Nr. 17. 

w Kutnie zc:rpisał stę pn wkroczeniu Niem. Adam Klukaczewski. zamieszkały w Ostro 
ców no li<S\·ę osób narodowoścl ukraińskiej. wach, za podpisanie niemieckie,j volkslisty, 
Po ucieczce Niemców, Kaczurec ustłowal się otrzymał wyrok optewający na 6 ·miesię.cy 
przedsto:wić władzom jako wzorowy Polak. więz!en!a i ujrc:rtę p raw na dwa lata . 

_,,,,_ ,,,, .... 11 11-1111-11 11-1111-1111-1111-111 1-111-1111-1111-1111..-i•1-1111-1111-1111-111t-llłl-ffff-flllllll-„ll*l"--ll 

rzygotowania do, akcji s.iewilej 
Powiatowa -komisja s.iewna zabrała się energicznie do pracy 

Szybkimi :.:rokami zbliża się o•kres siewd 
jesien_TJ'.ego. Ze względu na wcią:i: jeszcze ist
niejące po•viłżne braki w rolnictwie, władze 
państwowe i sę.mprządov.re do{ożą wszelkich 
star*P, aby ułatwić chłopom µełt!,e wyk()nanie 
ro.bQ.t :wiązanych z -siewem jesienny.ro i cał
ko ł e zagospodarowa.tue wszystkich gru11tów 
ornych na tereiue powiatu kutnowskiego. 

VI! riniti 1 wr-z:eśnia rb. :wstaje powołana "' 
Kutnie do życia Powiatowa Komisja Siewna, 
która będ'?ie miała za zadanie koordynację 
wszy$tkich prac: związanych z siewem jesien
nym i dopilnowanie terminowego wyrkonania 
rob6t. 

VI/ sklad Powiatowej Komisji Siewnej wej
el'ą Przedstawiciele Powiatowej Rady Naro
dowi:j, starostwa i Związku Samopomocy 
Chłepskiej. Komisja d<ipilnuje, by we wszyst -

· ch gminach powstały natychmiast gminne 
.<romisje siewne, składające się z przedstawi
cieli samorządu. rady gminnej i Związku Sa
mopomocy Chłopskiej. 

Pierwszym i naczelnym zadaniem tych ko
misJi ,iest dopitlnowanie, by kredyty , któte 

stawki na wypożyczenie konia, a to za jedne- lychmiast meldować władzom wyższy.in . Za 
go konie; 700 zł, za parę kani 1200 zł. Te staw- pełne i sprawne wykonanie akcji siewnej, jest 
ki nie krzywdzą hiednych chłopów i są go- odpowiedzialny wójt gminy przed władzą ad
dziwą zapłat.ą dla wła-ścicieli koni. ministracyjną. Ani jeden hektar n~e może po

Gminne lrnmts W stewne m4sza r.o 10 ·dni zostać bez uprawy! To hasło musi być w ca
·•-dawać sprnwo<idania z przebi-e. gll akaji l o I lej pełni zrealizowane na terenie naszego po
w;,;zystkich brak.ach i. niedociągn1ęc'ach na- wiatu. 

Z -E SPORTU 
Repreze11tacja kutinowskiego klubu 

sportowego ZWM „Zryw" weimie u
dziai w zawo<lach scportowvch o puc har 
gen. Moczara, które o<lbę<lą się w Lo
:fai w <lntach 1·3' i 14 wrześuia: Do 
~grzysk i ych 1xzygotowuje :::.i<; 25 za w0d 
ników ZWM -u, którzy trenu i<:t intensyw
nie na stadioni.c miiejs.kim w Kutni·e.. 

W igrzyskach J)rzewidziane Sq b1'e.gi 

na JOO, 200 i 3.000 m„ skoki wzwyz 1 w 
daJ, sztafeta olimpijska oraz l. zw. bły
skawkwa, 25 minuto.wa rozg rywka pfł-• 
karska. 

ZWM01vcy na&i spodziewają się ~a
jqć przodującoe mk~jsca w bkgach na 
:rnoo metrów, w żeńskiej ko nkurencji 
biegów pań oraz w „blyskawiczoej" roz 
grywce piłkarskiej . 

tych czasowa· fl'On1<Jc państwowa skiero
wana była g·łównie na teren masowych 
zniszczeń wojennych, obejmuJący 48 fJfi 
wiatów. 

W odbu dowie ws-i' bierze udział Zwią
zek Sam(ipomocy. Chłopskiej, organizu
jąc p-owiatowe poradnie budowlane oraz 

gromadzkie i gminne Komit·etv O<lbu do
wy w si . Gmin n e Spoklzlel riie ZSCH ucz'{'. 

sfr1iczą w dostarcza niu mat.eriałów budo 
wla·n ych <i ła z niszczonych gospo'darsi:w. 
lllllllllJlllllUłlllllltłllllllltłlllllllllłllllflllllllllllt!llll!lllllłl!l lllll!l!lllll 

Pożegnanie Starosty 
W sali posiedzeń gmachu st.aros twa. odby.. 

la się w dniu 28 bm. w obecności przedsta
wicieH Zarząd lt Miejskiego i Powiatowej Ra· 
dy Narodowej, uroczysta konferen.cja wó3tów 
i wł11m samorządowych powiatu kutnowskie
g<i , na której sta>rosta pow.iatowy. tow. Kucner 
oficjalnie oznajmił zebranym, iż decyzją władz 
Ministerstwa Adminis~racji Publicznej prze· 
chodzi on z dniem 1 września na stanowiske 
wicewojewody w urzęd?:ie wojewódzki·m łódz· 
kim. 

W imie.nłu. 2-arządóv.- Miast powia_tu l<mt· 
11qws:kiego, pr~mawiał o·b. Dębowski,. llur.
nliślm m.iasła Żychlf:na. ' w serde!!znych ' =.ło
wach, żegnając ustępującego starostę. 

Ob. Pasternak, pnemawiając w imieniu 
wójtów powiatu kutnowskiego , wspomniał o 
śdsłej harmonii i serdecznej atmo;;ferze współ 
pracy, jaka układała się w przeciągu dwu!et• 
niej kadencji tow. Kucne.ra. 

V'f/ krótkim przemówieniu, tO'l.\r, Tomcza-k, 
I który eb~jmuje mząd starosty pewiatowego 

z dniem 1 września - wyrażlł swoje przeko
na.nie, iż atmosfe·ra wzajemnego zaufania i 
ws.pi'.>ł.pracy, niewątpliwie i w dalszym ciągu 

charaktt:!ryzować będzie poczynania zaintere
sowanych czynników. panstwo prieznac:zyło na akcję siewną, trafiły __ ._._.__.._.._._. ____________________ . _____________ _._._.._ 

do bi~ż i1't~~nie d~~\~~~~b~~~oc!seiom;acx~lWOW} N ·1 e z r z e s z e n ·1 p r "' c o w n 1· cy tra· n s p ort o w 1łl!I .~~~~ Rf~~r t~1~~~~ic:i~: 8J::a~O~~?:kizłst~;.:~ ~ , . .· . . 
niom tow. Kucnern, starmity powiatowego, Ko 
tnW1alna Kasa Oszczędności, ze swoich wła- nalez· e;. bed.:a do Zw1·ązku Zaw· odowego snych funduszów, rozszerzy zasób tych kredy- . "' "' . 
tów. Chło:pi, którym briik będzie ziarna do 
siewu, mogą więc składać podania o udzlele-
~ie pożyczek na zakup tego ziarna. . 
" Na nic jednak zda się zaopatrzenie w ?.iar 
no siewne, jesli chłop nie hedzie mial do dy
spozycji dostatecznej siły po~iągowej. Dla jej 
zapewnienia musi b ć zorganizowana sąstedz
kil pomoc i współpraca we wzajemnym wypo
żyC'zani 1J koni. Zauważono już. że nie,któ_rz.y 
bocratsi gospodarze próbu.1ą wykorzystac c1ęz 
ką- sytuację biedniejszych chłopów i za. wy
pożyczanie jednego konia hub. pary kom, zą
dają na·dmiernych cen. To tez na· plen~rnym 
posiedzeniu Powiatowej' Rody Narodowej, od
!'ytym w dniu 29 hm. ustalono mabymalne 

Robotnicy pracujący przy laidowaniu' Na terenie Kutna, mi ały miejsce wy-
towarów, oraz najmujący się jako kon- padki w których ~Hka osób nabawił~ się 
woj-enci <lo esko11towania tran6portów kalectwa w czasie pracy przy wyladt.m
towarowych na o<l ległych tras<ich, anga lrnch . a którzy dziś-nie na leżąc do żad · 
żują się dorywcz.o w różnych przedsię- nej ubezpieczalni nie mogą o-trzym ać 
bi'OJ'stwach na rozmaite okresy czasu, rent inwalidzkich 
nie są jeszcze dotychczas ściśle ujęc i Związek Zawodowy · Transportowców, 
przez jakąś organizację zawodową i n ie postanow i ł zatem p·rżyjąć do swoiie h sze 
korzystają w pełn i . ze wszy6tkkh uprcnv rcgów· \.Vszystkich konwojentów i· praco 
nień, pr~yslugujących innym ka.(,ego- 1 -.:vników zajętych przy ładowaniu iowa -
1·iom praC'owników w Polsce. rów, płacić za nich 5kład·ki ubezpiecze-

nJ.e-we i hr0>nić ich :prnw w razie zaitargu 
z pr acoda.we ami. 

Na k<0nrer~ncji odbytej \V tinh1 2f hm. 
z J>rzedstawiciielami przeds iębiorstw k<i· 
rzystających z usług tej kate go rii p-raeó 
wniików („Wspólna P r aca", ;;Spofom ", 
mlyn i inne) zgodzono się , że wszyscy 
pra c()w nilcy będą należeć do Związlm ~a 
wodowego T ran sportowców. z którym 
przedsięb~orstwa zawrą specjalną ume
wę. 

ż·e si~ diO'starcz,yć na ka;źde wez\varti-e lll!lllllllllllllllllllllllll llllllllll lll ! ll! llll llłllllll~lll llllllllllllllllllllll llllllłlllllllllllllllllllllli l lil 1 K Ro N I KA M o R s KA . :1u0~~. d:o 1m1cy na n•mówion~ch wa:ru"'--
'. Ogłoszen•a drobne . . l w drugiej dekadziP sierpnia ruch statków penhadze. w rozmowach uzg<>dnio~o możii - Dokła dne o.pracowanie wvmi<eniottej 

Kroczek Czesław, iem . w gzoma dzre Bie- w porcie szczecińskim wyniósł 4fi iednoslek wości produkcyjne fabryki z zapotrzebowa- umowy i ustalenie taryfy płae ma 11"<1Stą• 
.Jawki. · uni'ew".żnia skr~dzione do wody w dniu l na. wejściu i 46 na wyjściu. c;>brót lowaro·wy niem silniko.·w dla naszego rybołówstwa mor- pić w n aj-bHższym czasie. 
12.8.47: dowo d osobisty, . kartę RK~-,K~tno, osiągną! 24.745 ton. W okr.esie sprawozd<:,w- skie~o na rok 1948, a częściowo 1949. Omó-
tw•iadectwo pracy z cza sow okupao.11 1 Tnne. czy~ do portu przybył m. m. transnnrt 1..,21 wiou'o także terminy dostaw silników iuż za- W ówczas i ta katego rra prac.owntk6:w 

· KRULASIK Adam, zam. w gromadzie No- J krmi. 41 .,, ;i, mówionych. Zapowiedziąne na najbliższe mie będzie W pełni k t"l riystać ze wszys'b~e'h 
,wa w'16~ 1 gm. Kutno unlewaz11ia 7.aawlad- , siace transporty silników tej marb:i zaspokoją zdo byczy socjalnycb . polskiej klasy ~" 
~:::enle: . RKU-Kulno, . dowód o~obtsty z czasów Na .Wybr:.r.e~u bawił ostatnio prze~~tawiciel w .części pilne zapctnebowan·la' naszych sto· 
okupa~ 1 mehykę Maduro~ fah~~ ~M1~w~k:~~r~o~w-v~c:b~,,V~o~lu:n.d~-w~I-<•_i·~c-zn~1~. ~~~~~~~~~~~~~~~~~h-o~t~n~k~z~e-1~··~~~~~~~~~~~-

W:.~ - \W> w„1 K'nmi•~I PPJI w hnrbl I<' "~' Redo:J~CVinv Red ' Adm. Łódź. Piotrkowska 86 Tełe!onv• ' Redolcłor N.tx:zełtrt 2!6-14. Sebełariaf &-21. iedakła wno m..ar !),.0!58S3 
Ozl1 'f ogłoszeni itlotritow,ke 56 tel. 1 l t SO Konto PKO Vtl or' lSOó. Zeki Grał, Sp. Wvo. „tód~ lrtstyM wv0ow_n1_1CW...;..·---· --•· · ·--------------· u NIC Ot"'' OSĄF;fl WydCI"nictwa „~ B ohotlµczsgo" w t?dcl . . . w te~ od 1-UXI l!!Jrl :1t. Sil. un-2t1G mm. zł M . ~s: zł.d„. 
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Raz na wadze. - drugi raz 
na jakości oszu~uią 

. Raz, p_o . z spekulanccy piekarze atakują 
k1eszen sw1ata pracy. Dużo pisaliśmy przed 
mies iącem .o wypieku chleba kartkowego -ze 
stęchłej mąki, pobieraniu nadmiernych cen 
za t~n chleb przez nieuczciwych piekarzy. 0-
becme, gdy cały szereg piekarzy fałszuiących 
jakość chleba kartkowego powędrował -do o
bozu pracy i gdy ust;ilenie cPn n;ków na ,,rtv
kuły pierwszej potrzeby, w tej liczbie i na chle 
utrudn ia n ieuczciwym piekarzom pob '<'ranie 
nadmiernych cen, zna!r,rn się piekarze, którzy 
„próbują szczęścia" na vrncf-ze. wypi ekil j ąc bo
chenki chleba „nieco" lżejsze , niż być powil'l· . 
ny. ! 

Dnia 28 bm. Łóchka Delegatura Komisji l 
Specjalnej rozr a'. 1 ywała · sprawę włfl·'. ciciP! a I 
piekarni przy ul. Kilińo;kiego 235, Salima, kt.ó-1' 
cy wypiekał chleb kartkowy w fo rm.'J tach 
czterokilowych, ważących jr>dnak przeciętnie '. 
o 25 dkg mniej. „Pomvsłowy" spel<.ul3nt mme,i ! 
szych ilo ś ci chleba nie odważał, a przehirny- , 
wał je na kilogramowe i dwnkilogrnmowe bo- ! 
chenki. W końcu oszustwo wydało s;ę. Jeden ; 
z kartkowiczów -zażądał kategorycznie 7Wil- I 
żenia chleba. Właśc i ciel piekarni wymawiał 1

1 się brakiem odważn ików, w końcu jednak. 
gdy odważniki „znalnzły się", wyszło na jaw, l 
i:e chleb jest sporo lżejszy. O nadużyciu pie- I 
karza zostało złofone doniesienie w Delega- l 
turze Komisji Specjalnej. Ustalono, że w każ- ~ 
dym świeżym bochenku brakowało pr1ec i ęt- li 

.li'ie 20 dkg wagi. Tłumaczen iom piekarza, że . 
zepsuł mu się zegarek i że chlPb był za długo ' 
na ogniu, a tym samym stracił n11 wadzP., nie 
dano wiary. Grzywna 50 tys. złotych, .inką z2-
płacił Nuran Salim . . w in'1a być . ostrzeżenlem 
dla tych kupców, którzy w ten czy inny spo
sób usiłują dorobi ć się majątku na okradaniu 
klasy pracującej. 

* * Grzywną 25 tysięcy złotvch ukarany został 
Stanisław Cel. . piekarz, zamieszkały w Koń
skich, prizy ul. Strażar::kiej 11, za pobieranie 
nadmiernych cen za piec:zywo. 

Choiński, właściciel piekarni w Radoszy
cach ukarany został również grzywną w wys. 
'ZS tys. zł za pobieranie nadmiernych ren. 

(Dz.) 

łtęce m e!sc w przed?. ałach 
nierwszei i druf!iOi Klas„ 

Ze sportu -
Prod 1ukcja a ••• sporl 
W An{?I" to ~noblem trudny rio rozwwąz~ma, u nas sam~ 

Pode~~·~, gdy . my głowimy się często, jak 
umasowi, spo1t 1 wvchowanie fizv czne wśród 
naszego. spolccz,..ń :.: twa, w Anplii mają inne 
zm~rt'~" cn<e - ,iak ogronir.zyć wpływ piłk i 
nozne1 no mflsy rroco11•n icze. 

Każdy swnujqr:y się Anglik ma dwie na
miętrio_ 'ci: popohufniową mor.nq 11crbatę i pił
kę noznq. No mP.r?.Orh piłkarskicl\ ohowiazko
wo musi być w ponif'działek, czwar/Pk i so
l>otę, a. często i w inne dni tygodnia. 

Taki s.'an T7.!'CZY mógł być tolerowany 
pr.7.ed wo1n ą, p.dy Anglia nir bv/Q tą Analia 
ri7i•iPjs1q, któm W•7.yMkie siły musi wytę°?.rr ć, 
aby wyrlfwignać się z hyzys11 oospoclarr· r.r· 
f!O, spowodowanego drugn wojn') .~wia/owq i 
<>kspansjq gospndnrrzq zilprzyinźnicnvrh z -i iq 
USA. Podstawą gospodarrv1 Anglii j est przr'
mysl, a przr>mysl nie może, jak wiadomo, roz
wijać się be?. węgla, tymrza.11em fPqo weq/a 
Anglia wriąi mn zn maln. Sprow11dzn qo · 1e 
wszystkich slrnn, między innymi i z Pol•ki, 
ale w znminn musi p1acić dP.wh:ami, klón·rh 
zasób leż znarznie się wyr7.erpal. Ang11'cy 1'lo
slanowili więc wytęż}'ć wszystkiP. siły, al•y 
zwięks.7.yć wyrlnjno.~ć w/a .mych kopalń. 

Okazało się jendak, że nie je .~t to sprn
wa łatwa do rozwiązania, gdyż w grę lu w r h) 
dzi... pilka nożna. 

Pizy „Downing Street" najt~ Żs.7.r glowy „int
pcrium" wyliczyły ponoć 7. ołówkiem w ręku, 

Nową 
• 1m1 r 

że wicie godzin , którcby mogły być wykorzy
stane na prod11kcjc, zajmuje qórn ikom piłka 
no:inn. Na nrzyklarl w 'lfr0dkr• węrilowym Car 
di!! •v dni p llwsu•r!nit? na zm" rHlnrJ1 pilknr
skirh potrafi być do 4a tysircy widzów f'} . 
rekmt11jacych ~ ię w więksw.fri z górn i l<ńw 

i hutni ków. Cir rpi na tvm, or zvw'k ie produk 
cja .. . Nie je.st więc wy klucwnr , że rznd za
broni rozgry wanie meczv ,nil/rnrsldch w r.iagu 
lyqodriin, przy nnjmnir; /ale wszystko za t y m 
przemawia. Przed T'ilknr~twrm angi0 1~1cim 
slwaria to wirlmo lrrv7. •:.~11 ~pnrlnwego i „ . fi
nansowego, a zwlo~zcm przcrl nilkarsfwem za 
wodowym, które ;mprl r. ie w ynarlo z boi~/< 

anairl>kich pi/lrnrstwo amator•!d P.. 
U nas na nczc;kiP, lego rodwju ,.kryzvs„ 

ani riilkrrrstw 11, an i 7nrl'1"j inne ; gałrzi. :.;por/Il 
nie qrozi. NiP. znaczy Io jednak bynaimni•'i, 
ip my no~v1 produkcję wykonn icmv w stu 
pror entach. Nid Tvll<n, że 11 nas na srort niE! 
po.~wiP,ca się jPszcze frrk wiele godzin i że my 
rlo prary usfos11nkow ujnmy s i ę nieco inar.zej, 
nii w \A/ipfl; ;„; Brytanii. My pracujemy nie 
cl/n /dr> .•zeni pr :ywatnyrh /rnpilrrlistów, a dla 
sie bit>, dla pNlniesieniri własn e ; stopy żydo
wej i w/n.•'71'qO dohralwlri. Ro państwo - to 
przericż mv -· świat pracy. 

W fabr)rkorh, a ostatnio nawet" wśród 
Związków Zm\·odowy ch staje się coraz bar
dziej popularne współzawodn ir two pracy. O· 

zę s 
r~rzygotr1 wują nam Zetw~uemnwcy 

. „Przykład jest zaraźliwy" - mówi przy- Zilwody odby war s i ę będą nn hoisku KS 
słowie, a że tak jest, oto przvkłarl. Niedaw:10 Zryw na Po l e ~ iu i na jednym z bo isK w śród
byliśmv świadkami ma~nwvrh 7;iwodów spor- miP ~ciu. 

towych Włókniarzy i S ;„)łrlz i rlr.ów, a już w w _zawodach we1mą udz i ał w~1ys.cy ZVvM 1 
najbliżs?;yrh dniach będ1 i em7 świ nr11<ilm i no- owcy, repreum tu j ący kola przy ~akłada cI- i 
wej tego rodzaj11 imnrezy - tym ra ~em Za- · · · · 1, , H ·a , · M' · , · "w . . d k' Z"' M pracv t dz:elnice. D0 Kom · n onornwego 

statnio do współzawodnictwa, mającego za ceJ 
podnie.sienie produkcji przystąpili włóknla· 
rze i górnicy. ! w.§ró1l wlókniarzy i wśród g61 
ników mamy wielu dobrych sportowców. Są· 

/? i'' 'Y więc, że ci w pierwszvm rządzie stanc 
1 '> tego współzawodnictwa i daclzą przyklac 
innym. bn przecież element walki wyniesion}' 
z Jicznvcl1 boisk oowinien !.".wlć w ich krwi 

PamiętC1jmy, że dobry sportowiec, to do
/Jiy żolnierz i dobry pracownik. We wszyst· 
kich wyścigach pracy sportowcy powinni pIZC 
dować innym i godnie bronić koszulki leadera 

JEDNONOGI WICEMISTRZ FRANCJI \ 

rzą ow 1e1s..:1eqo 1 Ojewo z -H~'.TO · " • • · • ·1· ł I 
zawody -ZWi\.t-owców odbędą Ś i ę 13... i 14 organi ;:a torzy. P?S.' •rno w1 1 powo ać szerefl 

września, w programie p r7ew io7.· ;inn sa na- I zn ~ n ych osob istosc1. Rewelacją pływackich mistrzostw Franci i ' 

s'ęp11 jące działy sportu: lekkoatletyki, ho i>s, I W zawodach stnrtować będiie wielu popu- 1 na rok 1947 był Emil Vial (bez nogi), który 
piłkil nożna, gry sportowe i gimnastyka przy- larnych sportowców łódzkich, którzy należą! zająJ clrupie micisca w biegwh na 400 i 1.500 
:7ądowa. I do kół ZWM-ów. metrów. Obok zwycięzca Vallercy. 

Ministerstwo Komunikacji - ustaliło w 

wagonach kolejowych z miejscami mi"1kkimi 
Ilość miejsc siedzących w przedziałach klasy 
piewsze.i na .-6 miejsc: (dot cłd 4.); w przedzia

łach klasy drugiej 8 (dotąd 6). W półprzedrla 

łach klasy pierwszej 3 (dotąd 2) klasy drugiej . Z ŻQ CiQ ."i[pOrt:@U!tP.qO ZJIJIR. 

:"~~~~::'..":::::,.,:::·:::::::·::w::: 
1 

KarakułOW i Si eczenowa - zwyciężają w C~arkowie 
!1JOŚci pooróznych . celem uniknięcia :r.d~r?. ~ i1- I 
cycb ~ie obecnie nieporozumień przy 7.ilimo

wani mi e jsc w wymienionych przedziała ch. I 
Z okaJji 4-ej roczn icy wvzwolE>n ia C'har-1 w s ' rzelan iu z karab inu nil 300 Tl\tr., 

kowa na miejscow ym stad ron ie „Dyn Cl mo" , cji s wjące j, o~ ąq 1jąc nowy ref.ord 
zostało zorganizowane „Sw i ęto Sportowe" . w wy - 174 pkt. na 200 możliwych : 

z p(lzy
ś"'·; ato-

.... , ' -
u wa g a 

Członkowie Sekc·; ;{l!OŻV'.Utzei I 
Zgromadzenie Kuµców m. Lodzi poda 

ie doQ wiadomośd członkom ~kcji Spo
żywczej, iż obowiązując.:e· cenniki wyda-

którym uczestniczyli najlepsi lekkoatleci ra
dzieccy. W biegach pokazowych, mistrz ZSRR 
i Europy Kara~ulow . przeb i egł 100 metrów 
w czasie 10,9 sPk., w biegu na 100 metrów 
dla kobiet zwyciężyła świetna sprinterki1 mi
strzyni Europy Sieczenowa w czasie 12,l sek., 
w sztafecie 4xl00 m. zwyciężyła reprezentacja 
Moskwy w czasie 4.2,1 sek. 

BOJCZENKO 
WCIĄŻ NIEPOKONANY 

wane przez Komi,sję Cennikową będą do w 
nab.\Tia w lokalu Z,!2Toma<lzenia Kunrów 

1 
stolicy Republiki Azerb e jdżańskiej 

" t'~ Baku, odbywają się XXIX Mistrzostwa Pły-

m. Lodzi I i 15 lrnżdego miesi<,1ca, w któ ' wu.ckie ZSRR. w biegu na 100 m. st. dow. 
ry to cennik każdy ob<Jwi ązany jest sie ! zwyciężył Uszakow (Moskwa) w czasie 59,6 
zaopatrzyć i wvwiesić w ten sam dzień I s~~· w konkurencji ż.eńskiej zwvr ' ęży łn ·.;.;a
w !·] · ,·d . · · z I s11Iewa (Moskwa) mając czas 1 :13,4. Na .OO 

s' :r1~. na '' J ocznyf'.1 m1e1sc;u. a zna m. st. klas. w konl:urencji męskk' i zwycięty ł 
cza się, lZ Zgromaclii:eme Kupcow m. Lo Rojczenko (Mnskw a) - 1:09,8 w konkurencii 
dzi inn ;1 drogą nie będzi€ rozprowa<lzać 1 ż eńskiej wygrn la bieg Polygalowa (Len ingrad) 
cenników. 1 :28,2. 

Zgromadzenie l(upców m. lodzi. ---... .„ ___ . __ „, .,. „~~ . „.„,~ .-,..__._. ___ _ 

PO DWOCH DNIACH SPOKOJNYCH 
ZNOW KRAI>ZIEZE. 

/ 
Z magazynu przy ul. Wierzbowej 46 nie-

!ndni sprawcy skradli kilka worków zawiera 
1ący c.h bial <" i czarne nici ogólnej wagi 
110 kg 

NOWY REKORD ŚWIATOWY 

\Al z~wodach strzeleckich o mis1poo;:wo 
ZSl'IR. r:d:JVwaj ących s ię w miei scnwni. ' i ' ; tro
itiel pn d Moskwą, uczestniczvlo 300 zawod 
ników. Sidorof z Moskwy zdobył mistrzostwo I 
~----------------~-------~----- l 

Poszuktf e s·ę fachowca 
do m o n t a ż u ; uruchomienia 
maszyn t'ulo·1tv.cb. 

3000. KLM. NA KOLE 

Vv Pemie odbył się start do ~yścigów 
koLu skich na trasie długości 3.000 klm. Trn
sa wyścigów biegnie przez Tułę, Orz eł, 
Briańsk, Mi1'lsk, Smolel'1sk, Wiazmę do Mos
kwy i z powrotem do Penzy. W wyścigach 
m. in. udział biori} robotnicy i inżynierowie 
fah r ·,-ki rowerów w- Penzie, jadąc na ro-.ll'e
rach swej własnej produkcji. 

SKOK ZE SPADOCHRONEM Z 13.400 MTR. 
Słynny radziecki skoczek spadochronowy, 

ppłk. Romaniuk osi ągnął wysokość, której nie 
zna historia skoków spadochronowvch. Ppłk. 
Roma niuk skoczył z wysokości 13.400 mtr. 
przy tempera turze powietrza minus 58 st. 
Cels jusza. Czas spadania trwa! 21 minut. -
Pplk. Romaniuk w c i ągu 15 lat dol<onał <Jk. 
1.600 skoków spcdorhronowych, przel atując 

ogóle m w powietrzu 3 miliony kilometrów. 
llUIOUll11111łlłlll11111UllUUU ' UUUIUUllUlllUUlłUUlltUUtUlt1UlłtUtfłll 

ZA JEDEN TWÓJ USMIRCH, ROLENIF . 

W 1945 r. sko czek radziecki 11stanow1ł 
świ a towy rekord w skoku z opóźnionvm ot
warc·.em spadochrnnu, mianowicie skacząc 
z wysokości 13.108 mtr„ przeleciał z zamknię
tym spadochronem 12.141 mtr. 31. lipca rb . 
ppłk. Romaniuk na czele grupy złożonej z 
7-miu skoczków, ustanowił rekord międzyna
rodowy skoku zbiorowego z samolotu z wy
sokości 11.200 mtr. 

Oprócz skoków ppłk. Romaniuka, ZSRR 
posiada jeszcze 2-ch innych doskonałych 

skoczków. mającvch przez pewien czas re
kord światowy. Są to kpt. Gładkow i k!l1 
Pietkiewicz. Pierwszy skoczył z 12.240 mtr., 
drugi z 12.520 mtr. 

Mecz piłkarski 
Gwiazda-Zryw N. Złotno 

w n?edziele. 
W dniu 31 sierpnia, w niedzielę o gorlz 

17-ej na bo\sku KS Zjednoczone zostaną ro
zegrane zawody towarzyskie piłki nożnej po
między pierwszym żydowskim Robotniczym 
Klnhem Sportowyrn .,Gwiazda'. ' (Łódź). a ldu-

1 bem sportowym ZWM „Zryw" N-Zło tno -
! Łódź. 

Z ŹNcirz Zr,1JW!! 

Zebranie sekcji 
stołowego 

tenisa 

... • • 

W poniedziałek, dnia 1 września o godz. 
18-ej w lokalu klubu przy ul. Gdańskiej nr. 
65 .odbędzie się zebranie organizacyjne sekcji 

Warunki do omówienia w Dyrekcji tenisa stołowego, na k tóre 'laprasza się człon-
Z lokal! PPS p1zy ul. Rzgowskiej 33 nie- Pa11stwowych Zjednoczonych Fa- \ ków s~kcji i sympatyków tenisa stołowego. 

ujęci sprawcy usiłowali dokon'ać kradzieży hryk , Firanek i l(oronek w to- ! , Za pisy nowych człon kó~ w Sekretari~cie 
;ile spłoszeni zbiegli. dzi, Piotrkowska !77 tel. 26t-!J6 h.lubu w godz. od 9 - 13 i od ·15 - 20-eJ. 

* ,.. Znany u nas z występów w Katow 1cad. 

z. podwórko przy ul. Czytelniczej 33 Anto- 220-64 Murzyn Bo/en (USA) wszędzie. cieszy się w iei- Uwaoa motocykl( .. s'c1· ŁKS-u•. 
ką sympatią u młodzieży, którą zdobywa mu & ' 

ni Garnus zam. przy ul. Sląskie] 32 usiłował I j ego sympatyczny uśmiech. 
skraść na szkodę Kajetna Błaszczyka dywan i --------------------
beczki. Przy kradzieży tej został ujęty. I f OGł.OSZENIE 

Państwowe Zakłarly Przemysłu PAŃsrwowE zAKtAov 

Zarząd sekcji rno to!:yklowej ŁKS zawia· 
<lamia swych członków, że w niedzielę 31. 8. 
br. ;ami~st do W!dawy wyje-?dża na Ogólno· 
pols.c1 Zjazd Plak1towy w Warszawie. 

KTO WIE, GDZIE JEST1 Bawełnianege Hr 4 PRZEMYSŁU DZIEWIARSl\IEGO Nr 3 
Jan Ludwiczak lat 37 zam. przy ul. Wod- h w lodzi, ul. Sienkiewicza Nr 82/84 

Zbiórka o godz. 7-ej na Placu Wolności. 

~~~..,r~~ił.wyszedł z domu d·nia 30 lipca i nie z at rud n i ą n at y c mi as t przyjmą do pracy gr aj .:a Dziś 
wykw!łl f kOW""YCi s· 1 us "r PLAN!STf, , l(Slf, GOWEGO, KETLAR.KI, ~ 

Czesi! 
ZGINĄŁ PRZY PRACY. 

Na stacj i koleJr.wej Lódź-Fab r)'oa1,1 pod
; zas przetaczania wagonów pzrejechany został 
:zas przetaczania wagonów przejechany został 
!!leki, zamieszkały w Piotrkowie. P.rzybyły le
:tarz stwierdził zgon. 

' " " · • " Z y, S ZW A CZK I RI;KA \\'I C%El( (ręczne Dzisiaj o godz. 17-ej na boisku ŁKS-u ocl 
t o k a r l y ' e I e k t „ y k ó w i ma szynowe ręk awiczki z maszy n I b ędz te s ię mecz piłka rs !.: i pomiędzy czesk< 
oraz 1 naJacza. SANECZKOW YCH ). PO:N'CZOSZN IKOW zawodową druż uą „Cech. : Karlin" a ŁKS-m· 

ł' NA MASZY:-.JY OKR ·'GLE l NAPY I Drużyna ŁKS -u wys tąpi w swym składzie 
Zgłoswnia do \\ vdziału Personalnego · ii - l' · ~ Cl-IACZl(I NA KOTO"Y I " igowy m ·.· Na boisku zabrnknie 3' ed\_'nie Ho• 
Łódź, ul. Dowborez11ków 30-34 - ' l • · 

l;1 Zgłaszać się do Wydziału Personalnego. gendorfa 1 Włodarczyka, którzy z reprezen· 
·-------------------...:;;--' lacja Pols ki wvi echali do Praai. 


	Glos_Kutnowski_pismoPPR_1947_nr238_s01
	Glos_Kutnowski_pismoPPR_1947_nr238_s02
	Glos_Kutnowski_pismoPPR_1947_nr238_s03
	Glos_Kutnowski_pismoPPR_1947_nr238_s04
	Glos_Kutnowski_pismoPPR_1947_nr238_s05
	Glos_Kutnowski_pismoPPR_1947_nr238_s06
	Glos_Kutnowski_pismoPPR_1947_nr238_s07
	Glos_Kutnowski_pismoPPR_1947_nr238_s08

