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'kresla1ąc błędy przeszłosc1, sm!ało skt1erowu 

r O b Ot n -, cze,- w 5 z 'I 5 I k -. ,. h n a ,. o d o· w ją Polskę'na nowe tory rozwoju, opartego o 
nową. polttykę zagraniczng:, nie o łrazes, że 

P • • • p J • s. C k" • • PPR • PPS o • nie oddamy ani guzika, ale o fakt, 0 przy• 
~:ł!ernow1en1e low. rem. oze.1a yran 1ew1cza na wiecu l w .cznan· u jaźń, o realne sojusze z sąsiadami, a przede 
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"towarzysze z Po skiej Parli! Robotniczef , 
Tn ·ai ;;ysze z Polski e j Partii Socjalistycznej, 
obyw a t0 le Pozntmia. 

W imieniu Centra!ny.::h Komitetów ooy
dwóch naszych partit pozdrawicm w dniu na 
szsgo wspólnego zgromadrnnie prac;owitq 
k lase robotniczq Poznania i Wielkopolskt. Po 
zdrawiam dzielna: t pracowitą lu'dność tego 
m!as ta. które w dn 'ach trudnych i tragicz
nych od Bismarcka d0 Hitlera umiało zawsze 
wytmzać, ?:e jest tWa!dym, nie do ugryzienia 
prze:-. niemczy:mc miastem oporu p rzeciw ger 
11n:1rizac:ji, ze iest micrstem pracującej t wal
cr.qcei Pol,;ki. 

Szczególnq p::iwagą napełni a mn!e fcrlct , że 
mó,vie do was w Poznaniu, akurat w przed
d ziP.fl ósmej rocznicy ostatniego naja zdu nie 
mie:::kiego na Polskę, w przeddj.ień rocznicy 
września 1939 r. w którym rozpoczęła się na 

- pQlizkiej ziemi największ.i:r z wojen, jakie prze 
tyla ludzkość, najtragiczniejsza z wojen to
cz-ona z hitlerowskim najeźdźcą: i groźba pa
nowan!a Niemiec nad c:alym świ.atem . 

Wal • 
I n 

fakt, że ósma rocznica najazdu na Polskę roz Polsk! - ofiary tej agresji. Iakte odbiega dzi wszystkim z bohaterskim Związkiem Badzier 
poczętego w owym dniu, :tbiega się z lakiem siejsza rzeczyw~stość od s~i'1chelnych idei I kim. 
zapowiedzi odbudowy gospodarczej Niemiec. zmarłego prezydenta Roose\'eija. Opleramy swą politykę na wzmocnieniu 
Ale głucho jest 0 znakach pamięci dla mę- Ubiegły okres ośm'ole\ni, byl okresom głę- autorytetu Organizacji Narodów Zjednoczo. 
czeńskiej Pal11ki, o której mówtlo s_ię w Jatach I bokich przemian. Na miejsce zballk!u~owa· i nych, na odbudo~vle Ziem Odz~skanych i ich 
wojny. że była natchnieniem nate>dów o wol· nych klik rządzących PolsJ-ą przedwrzt::śnlo- 1 zagospodorowamu, na szerokich reformach 
ność walczących, glucho iest o pomocy dla wą, na miejsce przepojonych · egoizmem (Dokończenie na str. ~-ej.) 
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Zwyc · ęstwo lewicy na , ęgrźech 
Rzqdowy blok demokralyczny otrzymał ponad 3 miliony 

głosów opozycja około 2 milionów 
PRAGA (Obs. \\~.) - Z Bu<lape5ztu I glusów, Socjal - Demokraci - ok. Partie opozycyjne otrzymały dotych-

donoszą że wyniki wyborów na Wę- 732.000 głosów, Narodowe Demokraty- czas ok. 2.000.000 głosów, w tym t, zw, 
grzoch wykazuj<J, iż pierws,7e miejsce czne Stronnictwo Ch1opskie - <Yk. Demokratyczna Partia Ludowa uzyska· 
zajfła partia komunistyczna. Po przeli- 435,000 głosów. ła ok. 805.000 głosów, , 
czeniu głosów prowizoryczne wyniki są Razem kolaicja rządowa otrzymała Korespondenci prasy zagranicznej do· 
następujące: komuniści - / ok. l.082.000 około 3.000.000 głosów. noszą, że głosowanie odbyło się wszę· 

dzie w całkowitym spokoju. Mieli oni 
całkowicie swobodny wstęp do wszy· 
stkich lokali wyborczych i traktowano 
ich bardzo kurtuazyjnie. 

Odpowiadamy 1 w. Korzęniowskiej 
Przvimujemy wezwanie do wyścigu pracy BWDAPESZT (PAP) - W wieczor

nym wydaniu dziennika „Fuggetlen 
Magyarorsag" opublikowano następują
cy komunikat departamentu pq1s-owego 
ministerstwa spraw wewnętrznych: 
„Zgodnie z wiadomościami, otrzymany· 
mi przez ministerstwo spraw wewnętrz
nych wybory w całym kraju odbyły się 
w należytym porządku. Nie doniesiono 
o żadnym incydencie, zakłócającym prze 
bieg głosowa.nia. W drobnych zajściach. 
nie posiadających większego znaczenia. 
władze niezwłocznie ingerowały". 

Podróże Trumana 
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Zbudujemy pokój 'wiata 
Dokoriczen e przen1ówlenla tow. P,.,.eni. I. ~ n .hiew c a 

(Dalczy ciąg ze str. 1-ej) dnolitego frontu klasy robotniczej jest r·w- Imperialistyczny kapitalizm tak samo zagra 
łpOłec:an.ych. Mało .który k~aj w E'uropYe tyle nleż obecny dziś tutaj tow. Nemt.I, przewodni ża robotnikowi francuskiemu, .1ak wloskiemu 
}'rzecierpiał co Polskci. crle takżE' mało kfóry czący włoskiej partii socjalistycznej. tak czeskiemu, jak i polsklE'm•·. W Pol"ra... j<> 
odbudowuje się % ruin i 7.niiil!:c;t.eń % tak wiei Idzie lat mim nowa fala ataku monopolistvc:z- dnolity front obronił masy pracujące ptzed 
kłm zapałem t wiarą w swojit siły. nego kapitału. Międzynarodowy kapitał dąży zamachl'm rn11kcji 1 podziemia. D i~ _'.<>dnoli 

w czym tkwi ta zdumi'r.-wJjaca ~ywolnr>ść do odebrania robotnikowi jego zdobyczy ~- ly łtont - Io warunek produkcyjnego w sil-
cjalnych. Znakomity teoretyk Labour Party ku ma. pracujących, które dźwigają na so

odrodzonef Polski jeśli nie w dokonangj przez prof. Lasky powiedział przed kilku dniami, że bie ciężar odbudowy Polski, il więc ulrwale
lwiat pracy, przez klasę robotnicza przebudo nie po to wygraliśmy wojnę, aby!imy się od- nie gospodarczych podstaw niepodległości. 
• vie 11połec1:11ej. · ' d 
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Imię i nazwir::ko . , 

Adres . . .. ' .... '' ...... ' . 
awali w ręce kapitalistycznych trustów, i kar Zgromadziliście się tutaj na tej manifestacji Miejsce pracy ...........• , • 

Szkoła i klasa uczącego się Polika nie sprzeda swe! suwerelllloiici goi tell. Dla nas jest dziś widoczne, że w sercu wy w~yscy, jak tu jesteście, z tysiącami wa I 
podarcaeJ za. żadną r.enę. Niech ntkogo nte Europy orlbudow·uje się kapitalizm niemiecki, szych własnych codziennych trosk i klopo- I 
dziwi to, że Polska twardo kroczy po ra:i obra ten sam kapitalizm, który po9rążył nasz na- tów równocześnie ze świadomością, że oprócz I dzie"ka 
nflf drodze, bo jest to Jedyna droga, która pro ród i całą Europę w odmętach wojny, który tych własnych prywatnych trosk· są sprawy · - " · · · · · · · · · · · · 

wadzi do podnieshmi.a dobrnbytu lud%l pracy szedł na podbój Związku Radzieckiego, na i kło110ty wspólne całej klasie robotniczej, ca I KORgreS brytuJ-SkłCh . 
I do umocnienia pokolu. Patrzymy w przysz- podbój całego świata. łemu polskiemu narodowi. Nam wsz·ptkim Jl 
ł-oś6 z ca.łkowttym spokojem, ho wzrosła ogro- Jakaż siła zdolna będzie pows!rzymać tę fa- wspólna jest dziś troska o odbudowę 1nisz- Zwu~zków Zawodowych 
mn!e siło tych narodów, które )zczególnie lę ofensywy k~pit~Jlstyc~nej .. ja~aż siła z~o~ czonego kraju wspólne są niedostatki. To sa-
ctężko doświadczone zostały ostatnią wojn~, na _będzie. bromć mezalezno~c.1 gospod~rczeJ i mo pytanie o przyszłości stoi przed miliona- LONDYN (Obsl. wł.) Wczoraj rozpo 
er któr dzii wraz ze 2wiazkiel9 Jlad:i:iecldm.I poll~yc~neJ nar~dów: wolnosc1 I pokoJu1 Od- mi ludzi, wspólna też musi być walka n to, .:zą l sę W Southport 79-ty doroczny Kor• 

e . · • powiedz Msza Jest Jasna: te siły tkwią, przede aby ~naszej przyszłości nle powtarzać hłę- grd Brytyjskich Zwi<!Zków Zawodowych. 
lłoJq I .Wt będą na _•trcrry .. pokoju. ~wiatowe· wszystkim w 1organh:owanej świadomie kła- dów, które prowadziły do tragedii tak boieś- K b I 3 d 1 

t s 1 k: l . a oogrcs przy yo 8 6 e egatów, n· 
;o, , parzymy w pr~y z ~sc spo 0 .1me, P?n :- , sie robotniczej wszystkich krajów, klasie ro- nie przez nasz naród przeżywanych. D"<iś' tu-
ytati. chcemy wlerzyc i Wlerzymy. ze przy1d:ue . botniczej, wałczącej o postęp świat.a. Kluczem taj, na tym placu wspólna manifestacja dwóch prczentuj;icyd1 7 i pół miliona robotnikÓ\11 
ótnetwienle, że. idee, o które. stoczyła się dG wykorzystania tych sił w zharmonizowanej partii robotniczych PPS t PPR wykazała, jak W rezolucji, którą wniosła Rada Na
Mjtwardsza wojna świata, w t-mtE! których akcji jest jednolity front. Nic więc dziwnego, głęboka jest ta solidarność o kt6rą opiera czelna Kongresu Związków Zawodowycł 
~g:nf"1v mil'iony ludrl, ni• mogq ,być młwe- że reakcja wszystkich krajów tyle wysiłku. się polska demokracja luclowa. a przyjętej. jednomyślnie na pien,~szym 
ezr- -. . wkłada, .by rozbić. klasę robotniczą. Nic dd· Tow. p~emier zakoń~z~ł swe przewó•vi~nie r0 $iedzeniu, udzielono pełiletto poparci< 

'1Jpraea qospodaroza ł wymtano han- I wnego, ze przywodcy rewolucyjnego socfallz okrzykami - Niech zy1e silna PPR! Niech . • , . . l'> •• • 

dl i.- 11że się dla wszystkich narodów na, mu i komunizmu ~yle wysiłku wkładają w bu I żyje silna PPS! Niech żyje jednolity fro!lt 
1 
ządan iom gorn1k?w, domagaiących IU~ 

pe' na da~ą m&tę n<tjkorztetniejazym dowę jedności działania klasy robotniczej. klasy robotniczej! „ p9pra wy warunkow pracy. 
uaunieciem trudności •konomTcznyoh, ogląda I ' 'llil'!l,m li.PM!tl.l"ł"M"r1~1l"llll'MJ\t1'H•:11~11~1t'trr.;i1•1"f!·1•i.r11 111•11"1 r.1•1m1••m111nmnmi:11111111 1;1 1~1n1111'!'1 't'' l;Otl~11J1"MWl•t 1MillI11;n 111 11"n lll'l•1•1n 11111111•111·1•u 1t·HH111n111•11111'1'1•I1111 •. Fri.-r 

!~o;!i~łt=~::n:!rz:~u~V:s~~~!i:!:ipowstan· cy greccy p ą naprzo· d ozeniem: w na1tragieznie)1syc:h wyp.ttdkach 
1oat.awal1'my opunczenł. · 

Dlcrtego najpilnieju.ym nakaHm chwili jest • · 

d.ziś zdwof•ni• nan.go właenego llCll'Odowego USA d I f · k b t · k' h ' G •' 
wy•łłku, wykon~ planów produ1rątnyeh w Rte go zą S ę na wyco an-e wo•s ry VjS •c Z rec1t 
pnemyśle i rolnktwie, .u warunkiem po-wodze BELGRAD (PAP) - Radi<ls·tacja de- Hesyny. Silny oddział wojsk d-emokra- macje rządowe, zadając im ciężkie stra.· 
llla w tef pracy JMt na•za zwcn1ołt wewnętrs mokratyc;mej armii greckiei ogłosiła tycz·nych zajął w Doridzie wieś Milia. lv. 
aa, le&t daina kon1olldacja społeczna. k ·k t ~- 1· h W T · k d k t ' Of · d k t ·omuim a uunQsz<:icy o 1czny-c e'™'ra- rac1·i WOJS a ·emo ra y~zne prze~- en;:.)'Wa arn1i1 ('mo ra yczne1· roz· 

Wiecie, że tllk jak dotychczas, -rząd nasz bę j h t . . . " 1 I k . N rp- l •· v 

dzie skuteczni~ Raraliżować wszelkie próby c ac . eJ arm!1 w c-a ym _raju. a eo- wały kQmunikacje kolejową pomiędzy \Vija się poniy'lnie w okolicach Edes&y 
>zkodnictwa politf'cznego i gospodarczego, ponez·1e oddziały powstancow zaatako- Alexandropolis j Komo.fin!. W okręgu LONDYN (PAP) - Agencja Reutera. 
skąd kolv<lek. ~Y one płynęły, czy z faszystow wały miasto Kinuri. Doszło. również do Komotini zajęta z'Ostala miej cowość powołując się na informac;oe z miarodaj 
skiego podziemia, czy z k<>ł reakcyjnych PSL starć pomiędzy wojskami rządowymi a Iana. W pobliżu I(onicy silne oddziały nych źródeł dy·ploqrntycznych donosi, iż 
Podstawowy~ elemente~. aiły nlllJzego narodu o<ldziałami demo,kratycznymi w okręg1u armii demokratycznej zaatalmwaly for- Stany Zjednoczone zażądały od Wiel-
Jest zwartosc demokrac11, podstawowym ele- -----------· ------·------------------
mentem siły obozu demokracji jest zwartoś~ • kiej Brytanii, by zrezygnowała na cza~ 

klasy robotniczej. Faszys· c·i demonstrui· 9 w Londyn·ieinieokrcślony z zamiaru wycofanfr 
Klasa robotnicza uczyła się solidarności na lf swych oddziałów wojskowych 1 Grecji. 

własnej skórze. Klasa robotnicza wykazała . . . . MOSKWA (PAP) - Wczorajsz~1 
101idarność w walce z reakcją. W walce o de- LON1'YN PAP. Jak donoai agencja Reutera L1ed .1 wznos~h ok;zykl na czesć Mosley·a. Pl'lawda" na maruinesie -form<>wania 
inokrację w Polsce brał ud2iał i pracujący in w dniu 31 sierpnia policja londyńska rozwią- Wywiązały su~ b61k1 z policją, przy r.zym ' . . . „ .. 
t~lig.ent i rzemieślnik, przede wszystkim iaś zała wiec brytyjskiej Liqi b. kombatantów, do jeden z demonstrantów został ranny i odwle noweg-0 rządu greckiego ~l v. terdza„ tz 
robotntk i chłop. SoJidarność klasy robotni· -której należy wielu ql:onKów brytyjsl\iej ziony do szpitala. cała --pra a grecka tak lewicowa. jak i 
czej, solidarność PPS i PPR jest najważnie_I. unii faszystowskiej Osvalda Mosley'a. .Policja 1ozproszyła dcmonstranlów. 8 o~ób prawicowa, wypowiada się przec.lwko 
1zy.m elementem konsolidac.Ji wszystkich twór Wiec odbywał się w d:delnicv Eutend. F&- :in ttło. a~<"~~ow nych, 2 o .W~ . ~ ośrod prze i;rabinetowi Tsaldarlsa. PQ ·o!uj(jc :ię na 
czych sił demokracji polskiej wok6ł zadahla szyści stawiali opór p-rzy rozwiązywaniu wie chodn1ow 1 1 pohcJant odnl!!~b lekkie ohr11- wia<lom1J:ci z ateii kich kół 'IV>litycznv. eh 
wykonania planu trzyletniego, wokól umoc· cu ~piewali hitlerowski hymn Hnrst Wes!lf!'\ 7.enia. ~" 
nlenia nieze.wi$1.ości gospodarczej i niepodle „Pl aw<la'' ~lis7.e, i7: rząd T"aldarisa bę-
[.~cl- Tylko Jednolita w dzlałmiu klasa robo KINO ,,WISŁA" Pocz. seansów: 17, 19, 21 , KINO „wI ŁA'' dzle nietrwały, wysuwając jednocześnie 
•w.t:Z& twana tak4 •łłę, kt6ra pnycl~ga 110- Daszyńskiego 1 w nledz. I święta: 15, 11, 19, 21. D~uynikiega przypus1czenie, iż w zwlą1ku z przyjaz 
jnaznik6w, lit6ra budzi 1zacunek t skupia wo- dein specjalnego wysłannika USA flan· 
k61 siebie wszystkie demokratyczne pr11,dy D Z 1 S P 'R E M l E 'R A , 
t kt6ra budzi strach f zl\trważa wszyetkł.e sł- Nowy film ~wed7kl dersona, hvestia składu rządu zo tanie 
1y podziemia i neakcjl, tę w1eJJ<11t prawdę zna· ponownie rolpatrzona. · 
my w Polsce nie z kllil\1:ek, ale z życla clęł• D R o G A D o N I E B A BELGRĄD PAP. Z Aten rlonoszą, iż władzE 
kiego, krwilł pisanego do6wiadczen1a, Znamy • w dalszym ch19u stosuj11 olm1tny I rror wo-
Jtt teł z przeszłości. Rozbjde w6wnętune kła hec: demokratycinel ludno~r.l grecklel. 
sy robotn,iczej w Ni~czeoh pokazało, ze wła w rolach ąłównych: RVNE LIND'TROM ElVOR LANDSTROM W TrlkJl rozstr:t,elano 8 osóh, w tym Jedne-
dzę zdobył Hitler, kt6ry pntem zagroził wol· Re:iyser: AL:F SJOBBRG go tłuchownego. W Rerezle roz lrzelano 5 
,ości całego św!t1.ta. or.ób, a w Kozanach - 10. W Atenach 1kaza-

l>%i iaij ll;!,Uslmy lle9jąć ~li 11 jakte k-0· 11uAtracja muzyczna: l'IU!e Bror Soederlundh Eksploatacja: Film Polski no na śm"erl' 3 b. cdonków llJ.AS, zaś s dal-
leczną próbę budt'>'Wf jednoUtego frontu w Produkcj111 Wive·Fllm (Sztokholm) szych na dofywotnle wlęzie11lP. We w t · ele 
tł1i aw1atoweJ. Rilety bnpłatne i pftn~·p&rtout wdn od czwartku <ł wrzei'nla hr. nici na Pelopo11e1Je hatHla monarr ho·fil!l!'f-
Jedn}?n b~oWttłków w alkłeJ 1prawy je• ~tów znmordow11ła 37 cłllopów. ---··-__.......-„„„_ . __ ._~--·--

„ 
- Oh!"1l·ałlbyllll Siiie; w ćó,~ u1tm1C. - :P-0~ 

w~f:a:ł 'P'i'e/f'ę!iJn.iarie,e, gdy 1po k1a!J,')1i1e1i 
mnM •]!+iż z~zy1te ff~Y· 

..... Nli~ mamy nic. Cthyiba tY111k-O Q() • z 
eklegn umundutt\WaRia. 
- Co·kolwi~k, - iP<t'OSił Qudt ........ Mo

~ :i:a~ kurt~!... Jie,dlnak. ma1Ja IJ)tl'·o,sJ.ł
~ oidfctad łl '.P-OWl'-Olte•m, 

-- Ki:edy hm1d11111 I ... 
- WJstz~k{) j€ ·1 • l3t:H,d1zJó 0 ro uro~ 

wirię ,- na[&gał stw ·-~ 7.0• 
- Nie mem włia1'dwle pra.wtt tego M· 

l>ić, alt. 11rzy11~~ P0•nt1 '1Xtń•81\<114 1mrt~~
d!J)ol\vie-dzrała ~lleil~rniB.'rlka i wyis.zła. 

W.r6cha. z kurttk~. Przy·114'0osła r6w1niet 
sp,o.MoW't 'kQ ZU~ k011'.>l'lt l<'h-aki i takid 
~&fe. Nie ohicia.ł rozpy.tywoać, ska,d 
wz,ilęła sipod1ni·e, - '\Vli'edlziiał, że leiPiej o 
to •• pyit-a-ć. 

Qu-e.11 .nałotył spodini!e i kou•rt1kę, Na1rna
eał pa'.l)i-eiry w wewn~brmeci 1ci.~e.nd. 
J)m.w.i ~Or·z'Yły ~e i w~a l"i~a·. 

~ C1-HJ1clihlY, ~ P<hv.i•e•dd.ta_~, 
- ' Do•ka,id? 

,, 

- Cłto:d~my. Pok!J.l"t"ę el c<fŚ. • 
_, Mltt iść clio ż.łalbtt.11 - rz. kl I>o-

~ aZlnie. 
- To zapmi.ie. nfowi1eole e~a„u. Oh-Od<t 

Zę mlfliłl,1 - na1e.gała, . 
Potpirowardzita !IQ P-e sc!ho<l1aieh. WeE//,

qij_ d·o mał1eti -sali, gidizń·e stało wszystki-e'i-0 
011beriy ~ó-Mt{t, L iż1elli ntt 11l1cih ~aitl!rld. 

- Paitir1m - w!.S!ka~!Ma. lideina na J • 
dt1~1go z raum„y1c1h. T<> b-y!ł Tap. 

- Ta'.ll! - wyfk<ny'knął ~u~. Pode
sztl1i do Mtikll I 11 1l<tna cJ.le;Ii'kttibnł1e 01bwdlci
ła Tai>a. Pr.zi&z chw~wę •!)atl'ltał 111 ndioh 
ennJe, P:O U11'!ł'Ylwiie ka~ku se.lkund Poiinał 

Quie.lfa, Uikmliechnął si~ su-Mko i \VIY'(:''i1alg 
nął ku ·niemu rę.oe. 

- fohn.„ - krzylkną.ł. - T-yi, tolbulZie! 
Byliśmy pewni, że już nie żyjesz? 
A t!Y S1tóiił$z ~ m~ ~~ i ca.ł!łl 

- Co \lu. PObiW? - ~a~ ~. 

- .Je.stem, bra.cie. rolH1l1Y w raimiP. A· 
le udało 111i le; wyim1knlfł\ć z 1 lich ra.k. 

Que111 pod'hiÓ\'!ł OC'ZY l fo1baciył, Zl' 11 
l 1111. 111 ttdecha ~a natn;ąc nA ·r<rrrn. Naigh: 
P<lC!Zltł l'ńe nie wofo. T t1 111~ut1eo11 1ii-e 

ia1tlomo clQft.. z ito. ni s11'tl'lfobct.ł mu 11e. · 

....... .1111k &ię ziuJe"): tiMaz? ~ nrpytuł 
Quel1 ni diba1le, my 'lt1 o czy.111~ ~u1pełnl 
łttrtYm· 

Partrl<ył IJllH.Jrctyw.Je tHt !idc.:rtr;, 
- PiHw„~or~t·d'nl-.i! ~ od.lpow1H1d1zinł 

T.a11J. -- Po P.rn~i~J WY1śrt1l·trti'ck -~ wy-
1kflZVkint\L ~ c~e1k·a11tt tynku 1w w. 11ibY 
'Pr®Y Mi po mnie "J3ilcmn1heln1tt" aaibo cos 
w ht·m rod'zaóill; tehy urn i Il flft\d zttib-ręć , 

- błt11l(o ci p.rzydct<zic 1ta Hi cz~l\a6. 
- Wszak prnvrz~k1ld, z-e tt1tlie tabior1L 

Wtedy hd~1e1!!:~ mógł również polecieć 
z mnf!.. · .. 

dh111}1'1 two I Nikt nJC !łe,d,zi e Tl"rz~~y
lać po nais „~lennheima''. Zwfoszcza te
rrtż. 

- Był ~ )Uli w sz1ralł1i-e? - i1ndaig,ował 
~o Tarp. 

- J eszie<~e nile.„ Za ta~ taim ildic" 
- A co pa'l'lii o tym \Vl:SZY'Stlki1111 powiE'? 

Zwrócił 1!'!>. n,1p cl.o li~1leny, w oło się 
u~mi.echaia.c. 

Zamiast ó'dlpowittlzi tt-el~na wzięła 
Quella pod rękę. 

- swa pewna, ie .iui ipo tobie -
John. 

- Coście w~ tu i'Obili we dwójkę be
ze mA.ie'? - zażartował Quell. 

- Płeidi.i~t- id ,1mi-on:1.'. g<dy ei t"J<>wiem 

- 01dpow1ccJz,ar Tap. :im : c .' ą1c ie w du
~zy. Helenri ·1 :1 · l:<1'vyw•1ła mlkzen:~. 

Qudl 11101jrzał U\ 1iażonie n- nich. Coś 
n11f iP n ie .10 l ih11ł<.1, 
Była iup ł11ie zrnzp11 zona. 
- Więc dobrz , żt b ła: tutaj -

rzek't Qncll. \Uw!l to z 1 1oi.11n~.;h.:111. al" 
w )'(!o· ie hrzmbra lek'k;1 it·nt1lu, 

NHhm1!11i . A en 11a11i rww1e. Mele-

Tuk <JdlpfJW!edzi 11ła . !1.k:tl:lfO tlę 
nie ' domyiś.Jaj1a1c. - TaD cz111ł ·I~ tt„, kie 
dy )(O t111 przywlt1:W. 

Qu(!Jlowi nt ~potlnibaln st , ~e \\•ctąż 
IHl.i'.YWTI Ta·Pa po imirinia. · 

- A re zfa ko1e>i1i; 1 ? - za•pytał • 
- Ow 't.Cm. Gdvb.v~ idzli!ił. j ' k u1pił 

si, Haclky w ty111 dni11. kledy clebi~ ~trą 
co'flo. Nle brł.ern sa trl świadkiem. ale b
'Po·wiard.ano mi oudtl. 1'0chla111lnł · wód'kie 
nie. ~zklaii1ka.mi, le-cz huteY.kamL 

- Czy nie tos•ta•wl1111n nrzyP<Hl'kowo 
~allego · .ma.ctda t<J-ra '' ·11~ l101firHsk1u? 
. - A:lei. skad. J)awnohy 111nie tu luż 
11ie lwkl - od/powi d1iktł Ta•p. 

- No dob-rz ! A teraz pój,de. dowiem 
sie, Jalk mo.tna Btą·d ie w ·bra~. 

-. Dokiaid póJdiiesz? -- 'aipyita.ła Me
le•na. 

- Do sz,babu. USi.D-0k6j sit: - prę.dko 
wrócę., 



• 

„ 
Nr. 241 Str. S 

~-·-

.lutro l Gi dnv wr6g naszych z;emn1akó~t 

''':'°'''''''":':''''''''''''''''''''"''''''''''''''' 

dnolily Iron.I: 
Wspólne· uchwały PPR i PPS w Poznaniu I 

W niedzielę w g'odzinach popołudniowych 
odbyła się w Porn•niu imponują.ca manifesta
cja jedr;'111iofrontnw;i. 

Na Phcu Wolno,;c; zgromad?.ilo się około 
60 tysięcy 111dzi, członków PPR, PPS. OM TUR 
i ZWM, 'którzy przybvli poprzedzani kilku.na
stu orkiestrami. N'ad olbrzymimi tłumami po
w1e·wa na wietrze kilk!'lset biał0-czerwonych i 
czerwonycl szla.ndarów. 

Manifestację zagaja picnvszy sekretarz ko
mitetu wojewódzkierro PPR, poseł Izvdorczvk, 
p.odkreślając s1czególn v dvna ktl'r man i festa
cji. „Zarieśniująry się coraz ba-rcl;.iei jedno
lity front obu :naszyc1> pRrlii nowiedz!al 
to;~. Izydorczvk - jes~ prz~·H1,dnm dla prolP
tanatu całego św!at;:i", 

\V imieniu o.ocjilli~ ' ćiy· wln°kirh kró'kiP 

1. wzmocnić i jeszcze ba:~dziej -zacieśnić obu partii PPS i PPR reprezentują najbardziej I 
współpracę obydwu bratnich organizacji iprzei postępową i najbardziej ofiarną część narodu ; 
odbywanie wspólnych zebrań i narad nad raz- polskiego. Wzywają swych towarzyszy do u- ; 
wiązaniem zagadnień wykonania Trzyletniego mocnienl'a w codziennej pracy i walce jedno- 1 
Planu, walki ze s,pekulacją i podniesienia pro- litego frontu, do cementowania sojuszu robot
dukcji, jako jedvnej drogi do poprawy bytu niczo-chłopskieg-0, gdyż na tych podstawach 
klasy robotniczej. zbudnjemy Polskę silną, Polskę Demokratycz-

2. zebmni czJonkowie PPS i PRR docenia- ną i Ludową. Stonka ziemniaczana inaczej tzw. chrząszcz 
jc1 rolę i znaczenie je·dnośri klasy robot.niczej Jednolity front klasy robotniczej - ni ech z Colorado - jest grożnym wrogiem ka4tofli. 
w walr:P. z r"~7.tkarni zbrodninej renkcji _ po- . . Z Ameryki została przywieziona do Francji 
stana.wi~_ią droC!ą pn>•' "hienia wiP{\zy ma.rksi- zyie i wkrótce ją opanowała, niszcząc całe pola 

1 · k Sojusz robotniczo - chłopski - niech żyje! k"rtofli. Ostatnio z1·awiła się w Polsce. - Mi· stow5,.;;1ej w sw-yrh szf'm~gach osiągnąć ja I u 
najszybciej takie zbliżenie ideologiczne, aże· Przyjażń z bratnim narodem radzieckim i nisterstwo Rolnictwa prowauzi enerqicznq wal-
hv jPdno~c' 0rcl'rnirrna obydwu partii była ma- z innymi narada.mi - niech żyjel 

1 

kę z tym szkodnikiem-pasożytem. W tym roku 
i.li wa. M<rnife5tac:ję zakończono odśpiewaniem wszystkie. gniazda st~nki zostały w'l'.~ępione, 

Ze-brani zd" ja sobie sprawe. że członkowie „Czerwonego S?.tandaru". zanim zdołała się rozprzestrzenic. 
11111111111111111111•1111111i11!llllll llltlllfll llf!l!lllli11111•1 111 ! !1111111111111111l!łl11 111111111 111111111111111111111111111111111111111lllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

~r~p~g;~·c·~~~w~~\' "l;:iine w: głc~za P'"''ro k!l- Chroń nas 8'~.Jże od takich przyjaciół ... 

PRZEMAWIA l'JETRO NF.NNI • z· ucz~1=wa k~ rytyka" G~zety Ludowe1"" a rzeczyuristos'c' prz~~~:~~l~I \V~~:::11 ~~~}:~~V~=~~ ~~n~~~~~!;~~ r ''. J I . ' '' a . . '' I 
soc1al1stow, wfoslue1 klasy robotnicze; i są 1 { 
dzę - całego norod11 idoskieqo. vl/ ciami rri- t Po o<;tatnic:h „sul ce~ch" nil forum poli-, pan Roman Wojciechowski, jeden z „filarów" A więc j.edna~ n_iyśli się o usunięciu bra· 
łej historii czuliśmy się zawsze złącz<'~·/ du· lyr.znym„. i sądowym, którr w wyrlatnym sto- orgc:.nu Miknfi1.iczyka. usiłuje wmówić społe- \V i cos me cos s ię w tym kierunku robi. 
chowa z narodem polskim„ Odcwli<my hol~ś- pn!u przyczyniiy się r\o „spopul=.ryzowa.niil" C7eństwu, że: „Gazeta Ludowa niP. uprawia ne-' „Fabryki narzeka publicysta „Gazety 
nie tragedię narodu polsl;irgo, która rozparzę- „G~zety Ludow;-.i" . 1. je.i redaktorów - . Au gu- garji, ale pózytywną i życ:i:hwą krytyikę" (Nr Ludo.wej" -- mają produkować wedlug cen• 
ła sie dokładnie osiom lat temu, 0 1·t6rr> · przy- stvnsk1~go 1 G·':'ł7.)'n"Ki<'~o. pog~rs~yła się mor- 230). Io jednak praktyka codzienna. wykazuje, ~ralnie opracowa'llych wzorów i zarządzeń. Są 
czynq były barbarzyifakie Niemcv. no. P.myCJa . „pisma dla W!<zysth.1ch w oczach że jPst inaczej. Absolutna negacjo jest zasad- w ten sposób odcięte od rynku - konsumen-. t opmit p11hl•cme1 . niczą postawą pana Wojciechowskiego i jego ta". 

Di,va lata, .tcnw rozpoczął się ';,.,.,.,,. o/.res Trndn" fnu Ji17. dziś \l'V•ł.epować z dawny- rcc/rikcyjnY_ch k. olegów. . A przecież wiadomym j·est, że Centrala w dz,e1ach '.-loch, w 2n Jatoch wal·:, z 1,Vizv1. • · • · J kl · " - · 1 p d 1 k 2 "' N ?38 G 
I I . cl 1 •· 1 mi me1nvm1 ce - 'lra"1"m1 o „w1°cznvc l war- o co s1ę.,g. ac a e

1 
.. ·o. n 0zmy .r ~ „. aze-

1 
Tekst'.'°lna, zai·muJ·,~ca się rozprowadzeniem wy wcm os a 111e wa atn 193·1-J<JVi '>"/\· r.ai-', · · ·, ' l · ,, " · _, h. t k ·'· d k t L d k <l k ·• . . W . 'k' " ~. , · . - • ,os:-rncn rz ow1e.;.ci , '1'·''' ·p0 e ę ,ie1 re il - Y n OWP] , w. orym re a ·c3a. zam1eszza rabów wtók'enn~czych, zwraca szczególną u· 

CJęzsze. . wym '.1 
Z\ •. y.~ięslwa nn~. n/fupnn- ! 'orów olv:'aż.aja t;ikie ;.ir ·„;teps1wa, jak szpie- stre.szrzeme wyw.ria.du M. m .. ska'llbu 1 .z .. aopatru- "'agę na po~r7~bv rynku i glos'c konsumentów Iem niemll'ck1m oswgncJ1smy wo 1'1", . D•r1g10 I t ; . 1 · J. " d 1 k 1 " · -L " „. cl'ę I ' ; . I . . ... „ ' I fl'lS wo, o~•:1w;rH1!" Ta•15d :C]e o arowe, on- je je '; ,następuiąr::e „zyc.z iwe U\~aW : . i n11wet zorgan\zowala specja!iflt aparat, zaj· 

z · Y . s \\ 0 
naci monarv ua, nie nn:"•'1 I 1;;), -, < mordnr.~mi i inne podobne. . ,„„v~ y!l:.ono:me _plano w. produr.Cy]n}c .. h w muj'ący sie. bachnirm rynku, a1e cóż to obcho· 

uslr.o1u. gospodarczego 1 Gpalc:cinc!~'> w nri 7''/11 • Tru_,·110 p1'sat·. n ,,jJr,•w" .. „_·we.1· de·111okrac1'.1'" p1 n -· ł -- b b l ł k dl 1 1 I " " "" - e vs„ym PQ roci.u r · rne Y -O ,l'>e ne.„. . dzi „życzliwego krytyka" pana Wojcie-~·a1u 1 a.eg~ .. wc ;odzi obuwa, ż~ 'niJ>10 /si: gdv s ę atrzymywalo · bezpośredni kontakt. z Z opubhkowanych 'Piawoz~an .wyn1ka. ~e chowskiego. 
nremn Rept1hlik1 Wi~kie/ - 1110 "' "Owr' 1< f orzv iacoJmi Ander;;a, ze wspólnikami Ukrniń- lCl wyiątkrnm przemysłu papiermczego, sko- . . . , •. ; · i· 
faszyzm. Dlnleao te~ socja!ii,ri ,,.,,, •• „ .. „ "1 s'oq Powstaitrzej Armii i typ:i.mi w rodzaju rz,11rngo i niektórvch b1·anż przemysłu w!ó- „PanstwrJwy mzemysł wł~k:enmczy .- P 
nnturnlnega .so;u.•zr..Irc!" w wlosk:ci partii ko- 1 Lang era. kienniczego, prawie ·wszys~kie <,Jalęzie przemy- sze w swvm artykul~ p. \>l/03c1echowsk1 -: w 
mun.istyczne1, so;usznikn wri>rnlJn;• n1n9a w I dl1teqo może 7111ipniła nieco „Gazeta Ln- słu polskirgn, a wśród nich p.rzemysł węgle- powaznrri; sto;mm me wykor:ał planu;: t1e;r; 
waliwch. dowd„ sw:-iją lem"tyi;ę. Porzucono artykuły wy, cukrowniczy, energctvczny, hutniczy i w5~Y.r;1 połroczu br., aczkolwiek plan Y n, 

Socj<1lifri •da<ry, w/osirn kfo<a robolnffzr. polity•·zae, nr~uconn popis' historiozoficzne większo~r· bPnż przelll'; ;; 1u włókienniczego duzy · .. 
lin/za od Miku lc!l z podziwem rcforniy spa- pitsudrzyka L'pińskieqo. ri publicystyka peese- plan półroczny wvkonały z nadwyżką. Czy To jedno zdunie zdradza całego P· WoJcie· 
cewo - gospodarcze;, jnldr 7

' 1sz/' w Polsce. Jo1.-ska zajeio s1e . prawami gospodarczymi. sposób · oś>1·ietlenia tego zagadnienia przez :howskiego - jego złośliwość i perfid,ę. 
Po powrociP z f'ohki wespół z tnwarzy~··cm Jeżeli jeszcze przypominamy sobie, że i pod- „Gazelę Lt;clov·ą" można nazwać jvż choćby Przemvsl w!ó'kienniczy składa się i 8-miu 
Besso opo•i·icmy v·/nskim towarzyszom a spe- ziemie faszystowskie wiele uwaqi pośw'qca nie Żi cz/iwa Io obiektywną krytyką? branż, z których 6 pJ;rn -za pierwsze półrocze 
c;ficznej polskiej clrodu• do socjalizmu, drodze oslatni0 sprawom qospodarcwm (szeptailla pro- \V tymże numerze glze+y pana Augnstyń- wykona1o z nadwyżka, a tvlko 2 - planu nie 
igodnej z tradycja 1 l:ulturcr pofl.ką. W tym paganda. sabL><ai <Jospodarrzy (dywersja). to skiego 1 Gielżyńskiego w artykule pt. „·Włók- wykonały. Przemysł bawełniany plan wykona! 
i•idumy podobicii.~tw.o socjaliw1u wlos](icqa i tym bardziej zrozum!dlQ się stanie gor!iwo;ć, ma.rz1~ lki!ją" popisuje s·ę p,rn Wojciechowski: w 91 procentach, a przemysł wełniany w 99,6 
polskiC'go. z ja:ką „G:n~·a f.udow'.!" porzęla oświetlać le- „ ... przede w 0 zystkim brak nowych masżyn procentach. 

\Vspńinri linia wlo~kirb i pols/, i~h socjr1Ji- t k · · · · d · · · l B k · d · "1 ma y e ·onom•cm2. 1 c7 ęsr1 o .JUZ wo;po111n1an,·c i. ra i się A tr.raz kwe~tia czy „plan nie b rł uzy 
slriw /)P7.„ iln w rnzir' pPeli,inanir., i li•'n 1 rd \\:-lep·,.. chcemy 11orl!-rr>~\ić, że zastrzc- stw "rrl ,,,, ale brdków 111e usuwa". P1-zem >I wlókirri"ir7y wvprodu ·ował w 
nr1 5zrr /t 8 i </t szna, że ~pełnią się sini ·n 'In- zen i 1 n szr w sto;;unku d0 „krytylo" pec~2- A kilkad.z1esiąt wiNszy d':lcj tenże p.:in ciągu pierwszerro półrocza rb. 113,5 miłiona 
sJ. i ego h} mnu sor ialzstycz,icgo: ,.Cze n" Oil}' lov·•k;c1 b ·n 11mn 21 !llJ ozndezo.1ą. że wszyst-, \Vcijc;erhow~k1 w !\ 111:':r. a1 I'. ;,:ule p,sze: „Pla- metrów tkan·n bawełnianvch (wobec 97 milio-
szfqpr!r11 z 11r. 1 ,·no.~cv1 Z'\ ycięLy". k l · t tl' Gł I l l b · , t · k" b) 20 5 · 0 w n,o:~.~Cj g'l ,poc an 2 Jes w µorzą o.U. o- ntlj" się prz,-c 7 1a 1 n r<: 1• .~re« oraz go ow i w .

1 
riów w pierwszym półrocw roku u . , , m1-

Pn prz„ Ol"Irmu Pictro Nerrn' nr' fn:;tra o- .n· 01J;0.kiyw·:e1. IV'c~r,,, ej J,rvtrlii. <(~ '"ięc /J(I'. .
1 

tą:::r.rcj sun1ie 7,5 ."He-da zl ;'«eh, cle ~ 1948 l'o·iów metrów tkanin łykowych .!wobec 11,7 
:kgrałd hnnn „cz„rwonv SztaIJdd ' ast~pu- dzo pozc•ci-."r l poz• 1rrz/le. A le, lll!'-Li'ly, choc r;il.;u. Powstaną ta .... ;e b"'Y remontowe . I mil•nnów rne'rów w nierwszym polrorzu roku 

a .j.'rlelllO\"ienia pov l''llne \\•oje' ·ody Erz<:zlli- -- -,,. 1=e• a" c' "·-= n""'- a EWUett m,.- w~ mW.,WI i: '9 .· I 1(\~~o6b)e, c8,52.8mmili,·o11·noano·m,„etmró2vtro'twkanwin rjoedk"u"aubb!J.1'f.e'~gh-sk:ego, przed;~a wicieli \>VojewódzkiP j Rady ., ..,,, , _ . , ~ 
r-.·:'lrodnwrj. WP, OI<ZZ. PPR, SL, SD. SP i OM f, - • „ !') , ~ ftj r , u j l"ml. ·21 milionów sz~uk. wyrobów dziewia.r-
fUR. Nasfcpn·P przem3w:C1li s 0 kr<'tĄrz gen"'· 1· ~ . .., ~: !'o;, · ii„ -.. , fj ~ & slerh (wobec 1.2.8 m1l.1~now w ~·ub.). Czy to 
rc:ln·.r CK'." PPS. Prl'm'.cr Cyrankiewicz. l1ll tak mało, pallle Wo]Ciechowsk1? Zwłaszcza, 

Na;:ępuje urnczysl;r akt od:-tonif'C.cl sztan- eiit'tłOll":Q'_' r~a!e~n.mn~~'eP.~ r.n'7nlf'll~_ •a •. "'e jeśli wziąć pod UW<lgę. co robili pewni re:dak· 
jdfu Wojewódzkieg:i Komitetu rrs. którego 111· "". ~ Jf U' !i ""1f\\\il.!lll ~li ...,,,~ •• .., \S.l'&~U~tlnl!!;';?~ torzy „Gnety Ludowej" i ich kraiowi i zagra· 
dokonuje Premier Cvra•1kiewi~z. wręrz.i ;,Jr P0tlcza;, gdy miej"cowosci kuracyjne i ki którym mogą nas i rybacy odbywać dale- niczni wielbiciele. abv było mniej, aby pod· 
•zta.ndar senioro vi ruchu socjalif;tycrneqo :rn wypoczvnk:o·„;e n~ wybrzeżu powoli pustosze· I kie 1 niebezpieczne rejsy, Poza tym pracę ry- kopać rozwój polskiego p11Zemysłu? 
'?:reme \Vielkopobki, tow Szukale. p„ odczv- J"l. '" Pucku. ll:J Helu i we \.Vładys!a'l"vw'e j baków ulc:.twia znacznie to, że czuwa nad ni- Tego rodzaju przyikładów złej woli, perfidii• 
~amu a\tu eiekc„·jnego uchvrnlor;o rezclucję 1 · k „ t · · 1 · · 1 · dd · · h ł . 1 b maz·.,.,m·r \"e '""pom_n'"n'rm art,rl1:tile oraz w ca-rozp()czą .• !~ n·res na1rn ensv-c"meiszyc1 ;io-1 m1pans.wo1 o -aie na 1c usug1 a oratora, - ' ,_ - ~ • 
ireści llA~tęnHJiip'j: lo "OW dalek:;imor~J...ich. Począw~zy od p0h- I pracownie uczonych i kartografów. Dzic;ki te- lej twórczości p. Wojc'echowskiego znależ<" 

wv s t>rpnia nb'~"'' b"ltvccy wyrusnją na j mu. udającv się n1 potów mogą się noslug1- o wide w'ęcej. 
REZ0LUCJA 

„Zgromadleni na mamfe~IC\cyjnym w;eru 
jednoiitofro!1\ov.n m z ol,azji trzeciej konferUJ
cj i wojewódzkiej PPS onz uroczvslMri odslo 
nięcia sz'andHu v:ojewódzkiego Komitetu PPS 
w Poznaniu, w dniu 31 sierpnia I 047 roku 
członk""vie PPS i PPR po«tanawia ją; 

li es 

pcł•1e mo·;„ i nic bacząc r.d c:esie w ok!e-' wać prostymi, lecz o·1nrłym1 o najnowsze zda "' "' 
sie 1es1etwvm i zimowym sztormy, zapusz::L.1-1 by~7.e nauki metodami., zapewniającymi po- . Naród po~~ki pro:'. 'll! ~iężką w~!~~ o swo· 
,ą <•ec1 na nailicza~ejsze w tym czasie łav,r·ce m 1;slne rezultaty po!owow. Najobfitsze polo- •ą pr7vs7 losc - boj o dobrobyt, boj o Plan 
s!edz,owe. Obecny sezon zapowiada się po-1 wy śledziowe odbywają 51ę na wodach dość I Trzvlctni. . 
m1ólnie. gdyż pi ez letnie m1es.ące przybyło odleglych od naszych wybrzeży 1 rybacy n~si Nikt nigdv nie wątpił, ze w:i.lka ta wyma
nJ.m silnych 1 dobrze wvposażonych motoro- w czas;e mch b.J.zują przeważnie w portad1 I gać bedzie naprężenia wszystkich sił narodu 
wo-zaglowvch statków, nnnych lugrami. di:ę holenderskich 1 belgijskich. i że w walce tej masy pracujące napotvkać 

lri e pewneJ 

będą na przeszkody. które mogą wywoływać 
takie czy inne trudności. Obóz demokratvrzny 
i jego prasa widzą te trudności i dokładaią 
wvs'lków, aby do walki z n;mi zmobi/i?ować 
opinię publiczną i ażeby je przez1•,ryciężyć. 

Obóz reakcyjny i reprezentujaca go dzi§ 
„Gcmeta Lt1dowa" wytyka i wyolbrzymia trud
ności oraz wymyśla uroi one braki po to„ aże· 
by demobilizować masy i odciągnąć je od wal-

/ a . • ki o lepszą przyszłość. 

am en I CY To jest jeden z naibarclziei swoistvch ry-
. sów '?·.Wojciechowskiego I całej prasy PSL· 

, owsk1CJ. Lem. 

Mieszkam przy ul. Wlodzimie\skie j 48., że ma zbierać komorne. Ze w korytarzu raz 
!est to dom, zamie!:zkały przeważnie przez kledyś, od .,wielktego dzwonu" pali się 
:obotników. W domu :ym panuje wszechwla-1 ćwiallo, pomimo. ~e schody sq strome i ła
dna pani d ozorczyni. Lokatorzy dla „Bwfę:~go two kark skręcić. że w ubikacji wspólnej jest 
9pokoju" nkgają jej ryolulnie. Gdy za;qda 20 niemożliwiP brudno tymi sp~awami pan 
tł za kcutke wymienną to wszyscy dla „świę crdn:inistrator głowy sobie nie zawraca. 

I . -
Może więc jakaś ir..s ta n cja o właśclwych C I r .1; 

kompetencjach w tym kierunku, zarn1e~esuje o us~yszy dV prze7. ra&1~0 
się tą sprawą i lokatorom, którzy chcq żyć Program na wtorek 2 wneśl!.ia 1947 r. 
spokojnie I b ez kłótni, przywróc: wreszde 12,06 Wiad. poludn. 12.10 „z naszych stron" 
możliwości norm alneg o żywota 12.25 Aud. dla wsi. 12,35 Koncert solis-tów, 

Mac:ias czyk W!adydc;w 13,00 „z mikrofonem po kraju". 13,10 Muzyka 
ego spokoju" płaca. Gdy zażąda 30 - to 
:ównie; w pok'.Jrnvm milczenlu wreczajq. 
Tednak ia się z tyrn stanem rzeczy pogod~ić 
i!e mcgę, t m hcrrdziej, że w Nr 203 .. Głosu 

·"'ni zego" z dnia 26.7 47 r. zostala za
n.ieszczona uolalka, by za kartki wymienne 

'~re placić drożej, ntż 2 złote. 

Podaję tą drogą wiadomość Wydzialowi 
Aprowizacyjnemu i oczekuję, że zachłanne 
:ą1etyty ob. dozorczyni z domu Nr 48 przy ul. 
Wiodzimiersk!ej potrafi odpowiednio ukrócić 
~dyz nie godzą one w kiesz'!i1 spekulantów. 
czv szabnwników, ale w kieszenie uczci
w-=ch ludzi p"1cy. 

To nie koniec naszych lokatorskich kło
;ititów: Nasz admini:;lrator, ob. Brygier S., za
mieszkały przy ul. Zeromskieao 69, wie tylko, 

• 
J razy daje, kto rę 

Bardzo uprzejmie ?rosz~. o porusz~nie. w na- j • • • 
szym „Głosie Rob0tmczym następu]ąceJ spra- Od redakcji. My dodamy od siebie, od bie-
wy· I 

Mieszkam przy ul. Nowotki Nr 13. Dach ca dy wystarczy blacharz do załatania dziur w da-
ły jest podziurawiony. Wystarczy mały desz- chu i że „dwa razy daje, kto prędko daje". Ra
czyk, aby już kąpało, a jak większy, to woda 

1 

dzilibyśmy ponildto Zarządowi Nemchomości, 

wpr~st lejc. się, tynk ?dpada. s.tropy, ~ufity,. po by dokładnie skont1olował, jaki użytek zrobi! 
dlog1 - gm 1ą a w qornych m1eszkamach mbv ci · . t t · d d · d · ·1 powódź wiosenna · - a ~m.ms ra orzy 1 ozorcy omow z przj z1~ o-

Na miły Bóg, czy nie wielki czas, aby Za- neJ llll rapy i smoły, znane nam są bowiem 
rząd Nieruchomości obudził się wreszcie z le- wvnJ.dkl, że dozorcy pobrali. ile się tylko 
targu i poważnie zabrał się do roboty? dało , niezależme od wielkości uszkodzonego 

Stały czytelnik dachu. 

obiadowa. 14,00 (L) Kronika i komunikaty. 
14,05 (Ł) Operowa muzyką baletowa (pll.), 
14.30 Przerwa 15.00 ·Muzyka taneczna z płyt. 
15.20 And. słowno-muzyczna dla dzieci. 15,40 
SONATA h-molł L'szta. 16.00 Dziennik. 16.20 
Pieśni K Szyma:na vskiego 16,40 „Ze Ś\"iata 
radia". 17.00 (Ł) Mozaika muzyczna. 17,35 „Z 
zagadnień świal11 pracy'". 17 45. Poradnik ję. 
zykowy 18,00 (ŁI „Wracamy z kolonii" -
18.13 {Ł) Fel. sportowy. 18.18 (Ł) Chwila mu· 
zyki z płyt. 18,21 (Ł) „Szkolenie pracowni. 
ków spóldziclczych". 18,30 (ŁJ Koncert żvcz. 
(cz. II) 19.00 Koncert symf. z płyt 19,50 ·Re· 
cenzja. 20,00 .,Przy wieczerzy" 2) OO Dzien. 
riil.;., ~ ,30 Muz„ ka. 21.<!5 Słuchow, pt. „Róża· 
nitc •granatów'. 22,10 Wiad. sport. 22.15 Aud 
rozry,„k. 23,00 Ostatn wiadomości dziennika, 
23,20 (Ł) Koncert życze1'i. (cz. III) 23.57 (Ł) 
Program lokalny na jutro 

/ 
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. :wij'~·i. 
·· · · · ł · · L d· ł · · ~ojnie· f M~ł ż.oktierz-ooi w.od;y oo ilmmrer.~, kie samoloty, coraz bar~z1e1 m1.;za o/ s~ g ą a a 81~ mesp . · . ł lb wpakował t?hleb pod t~ uwiędłe gałązki. 

nad wiad~ktem. <ihłop1ec. przykląkł 1 .-. A ciebie znow gdzl~_. pomos~, 0 • 1 zbiegł znów na a61 z pustym wiadrem. 
wpatrzył się teraz w_ karabm. w1esm? . - zaczęła gderac .. - Dziad~ Teraz trzeba skoQzyć na strych i na 

- Tttrrr! - poszła seria za serią. z Frank~em. na dachu, _trza ~eh zluzowac dach, 1u1 posterunek OPL-n. Kiedy sta· 

I 

Zachichotaiło, zawyło w powietrzu. ....... Juz slę ~obi, na 1edne1 .nodze. T~l- nął koło komina: z tą s~1'j~ opaską n~ 
Ziemia stęknęła, a potem huk i ~orąca ko ~a ty_m wiadukcie chcą szmatkę, ~ ~ podartym rękawie, szla z~ow na Zoh· 
fala, jak pchnięcie pięścią w piersi. Pac dy 1 moze. chleba? - zagadał ~ gde borz cała eskadra 2) niemiecka. Przy. 
- pac - pac! Padały gorące odłamki ranie babcine · Antek. warł do komina patrzył. Na dach padl 
o parę metrów od naszej czwórki i tego ~ A bierz! - z~?dz~ się !Jg,bka i rulon. 3) 

- kai•ablnu plującego bez przerwy kulka- podreptała do swoJeJ dyzurki. ----
mi. ~ · . -~· . <Jhłopi'ec zakręcił się raz ~ ?wa. Por- - Zapalająca! pomyślał błyska-

- Zuch chłopak! pow1eduał p1er- wał wiadro z wodą, ~przymes10ną wła- wicznle i podpełzł po stromym dachu. 
ty mi- wszy żołnierz, gdy samoloty odpłynęły &no·ręcznie z drugiej ulicy w czasie na- Rulon już zaczął pryskać. fosforem. Nie 

w kierunku Marymontu. -: @o, weźmie lotu. Złapał czyściutki ręcznik z babci- było arti sekundy do stracenia. Chło
crusie ttt czego? Uciekaj do schronu, my go do kompanii? Szmatkę jaką przy nej komody. Rozejrzał się tylko jeszcze piec padł na wznak i nogą w dziurawym 

~ -i b' · nieś, bo mnie ugryzło w ramię„. za tym chlebem, osobiście także zdo- bucie strącił płonący ładunek z dachu na )O tu za gorąco dta vie ie - powie- h d ł z kł b 1 • • t 
lział szorstko Jeden z. żołnierz'.\', Jeżący Antek zasunął czapkę na lewe oko. bytym w kolejce, 1.kiedy to bom1ba r?z:"'a c o nik u icy. apie o o esme w s O· 

przy ciężkim kara.b.iinie maszynowym. Uśmiechnął się od ucha. do ucha. !iła betel ofic~rsk1 n:i Placu Inwahdo_w. pie l kolanle. . , . . , . 
()czy miał zupełnie czerwone od tych !. . - Już lecę na j~dneJ nodze. Przy· ~bładowany_ Jak kon :uszył. po kamie· . - l!Jgryz~a mm:_ nie s~odzt'. tak J~ 
trzech dni bezsennych, od tego wpatry- mosę wam wody, a Jak bą,bka co ma na mach ~a wrndukt. Nlłi}gorzeJ. to b)'.ło z 1. tamte~o "' dole po.mysl~ł mefrasQ~ 
w ia się w niebo od dymu, w którym : fasunek to się zrobi. tym w1adrem, bo rozlewała się woda. !iwie. Siadł na dachu 1 spo1:za~ w dał„ 

ar . t I . I • ' • • d ' Borrtba dopa~ała się na kamieniach tuz 
sta o płonąc~ mia~ ot .. b t f t. • I . Zbh1egWł w ddłodł wb1aduktemd _pod ~amdkie· t Znowpstych.a<lłc. by.łoł . warkot na k mo- przy ścieku. _ Figę nam zrobisz! Gdyz 

- Zmiata], zmia a3, o u ron, a m~ 1 mac . pa o ramy, g zie zia o-, sem. rzy.pa ł zo merzy pr~y ara- k m"eń ry·! 
przedszkole - dogadał. drugi z ?bsł~g1 1 wie siedzieli na dozorstwie już. t_rzeci bi11~e, kiedy .znów _byli w akcji. 1

) Szła a _i H~ _g mfkrns! krzyknął mu żołnierz 
kara~inu na tym gładkim. z~pełme wia-

1 

rok. Babka stała akurat w bramie i roz sena za seną w mebo. Odczekał nalot. z dołu. J~J. ak skorl:czysz służbę, przyjdź 
dukcie przy Dworcu Gdansklm. D • ,I. , • . do_ ~as-. Swój chłopak jesteś, z iołnier-

ł"' e · hl ze iac~? - · Z I ;9 WS Z V SC V · S 1 A U CZ 8 sloe1 wiary. 
- .1. .. o się c opc~ c P · I • • „ ... Antek poczerwieniał z uciechy i z d'l.l-1.Vtrąci! się wtedy trzeci. - Cała \Var- A więc uczy.s.z si~ n.iechąt.nie, drogi Hen.- 111y dzieci! tl'czą się różn..ymi sposobami, jed- · · 

;za wa to przecie je!' ' Il ~ielki front. W ryku?„. Tiwoja matka mówJ, że jeszcze nigdy naikże za.wsze tyeh samych rzeczy! Wy.o·braź m~ntek wrzes'ni·owy obron· ca Warsz'"· 
&iwnicy C'MT tu na moście to wszystko nie widziała, abyś wesoły i zado-wołony szedł sobie to mrowiisko dzieci wszyis-t:kich rnmidów ' . . . „ 

• ' ~.1 ' do szkoły. Jakże smutny· i pus·ty byłby 'l1wój i k<rajów, wyoibraź sobie ten ruch niezmiemiy. wy, według metryki uroclzerna: lat Jecie. 
jeflno. dlz·ień! Po upływ-ie tygodnia już byś tam znów I ty także, Hęn:ryiku, bie.rze-sz w nim udział. Za· nastu. 

Leżeli tak we trzech na skwarze, pod chciał powrócić, przejęty nudą i ....-<S1tydem, pamil'l'taj dobrze: gdyby tylko ruch ten ustał, 
twiędłymi gałązkami klonu. Te gałązki zmęczony rozrywkami i samym sobą. Teraz ludzkosć powróciłaby do barbarzyńskich cza- . Ja·nina Broniewska 
... ;..,ły' ich maskować przed niemieckim wszyscy się uczą, Henryku! Zapami~taj to so- sów. Ten roch - to postęp, nadzieja, chwała · ----
"""' biel Robotnicy, _po ci~kim dniu pracy, uczą świata! Odwagi zatym, mały żołnierau wielkiej J) ak:cja - działanie. 
lotnikiem. się w szkole wieczorami. Kobiery i dzieci uczą i!MJ.ii! Kstą~a jest twoją bronią. klasa - tw<>· !) eskadra - oddział lotniczy, składa1ący 

Warszawa stała w dymie, w ogniu, W się w ni:edzi~ę. po tygodniu ciężkiego trudu. im puikiem, p<>'1em bi•tew - ziemia cała, z.wy· się z pewnej ilości samolotów. 
te1'ach od niemieckich bomb. Wiado1'l1o, Żołnierae, wracając zmęczeni z musztry. biorą cięstwem - cywilizacja ludzkości. Nie pozo. 
wrześniowa Warszawa, 1939 roku. się za książki i kajety. Po-myśl o niew·idomych stawaj w tyle, nie urpadaj ID.a duchu w tym bo- 3) rulon - zwój papieiu, tektury lnb J:;la-

dzieciach, k·tóre, mimo kalec·twa, ~ nauki się ju, mój HenrY'ku! („Serce" Amicisa) chy. 
A „mikrus" ani myślał przejmować garną. Pomyśl wreszcie o wit')miach, co się 

· t · ł · k d d · czyitać i pisać twzą. ' s1ę ) 'm zo mers Im oga ywamem. Wspomnij ra•nkiem, kiedy idziesz do szko-
P.rzesuną.ł tylko czapkę W tył głowy, ły, że w tej samej chwili, w tym. ramym mie· 
włożył ręce w kieszenie i patrzył na ka ście, t1'zydzieści tysięcy takich dzieci, jak ty, 
rabin jak urzeczony. Gdzieś w górze za1biera się do nauki. Mało tego: wyobraź so
zaezął się szum, zrazu ciehy, potem co- b.ie miliony dzieci ze wszystkich stron zie:ąi.· 

skiego globu, które, w tej samej chwili, dążą 
raz natrętniejszy, jakby brzęcz_ał jakiś do s?..koły - przez głuche wsie i gwarne mi-a-
wielki , opity miodem bąk. sta, po l:>rzegach mórz i jezior, pod pel.ącym 

- Są! - powiedział celowniczy i po- słońcem i w krainach wiecznych mgieł. Jadą 
1':, rawił taśmę z na·bt'.'>jami. do szkoły łodziami, jeżeli i.cli kraj pnecin.ają 

kanały, jadą na kóllliach tam, gdzi·e stepy, w 
- Padnij! pr~ ramię rzucił saniach tam gdzie Śinieg. Dolinami, pnzez lasy 

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

Antek spojrzał jeszcze. raz; w niebo. w ręk'acn, odziane na tysiąc siposobów, mówiąc 
różnymi językami - do szkół, aby się uezyć. 

Przysłonił ręką oczy. Na błękicie bez Do szkól Ro5 ji _ zasyp&llych za.wie·ją, do szkół Pocieszna historia o tym, jak pan Onufry st rzygąc żywopłot, obciął piękną fryzurę „.pani 
jednej chmurki szły trójkami niemiec- Arabii - ocenionych palmami. Miilio:ny, mil·io· Onufrowej 

mogą napisać swoje ogło. szenia i pytania' karczyk podjął się prow,adzić taki osobny 
rui dużym arkuszu papieru i wywiesić ją dział: „Z szero'kiego ·świata". Wyciął ilu- . 
w korytarzu szkolnym. stracje z prawdziwej, drukowanej gazety 

kartkę klajstrem i przylepił ją na parka- Tak powstała gazetka szkolna. dla dorosłych, przykleił i umieścił napisy 
nie szkolnym, tuż przy furtce. Dopiero Z początku były to same ogłoszenia, po-, objaśnia.j'ące. Tu dzieci ze szkoły same bu-
pote.m ZĄuważył, że na drugiej desce par- tem przypomnienia o zebraniu kół samo- dują boisko szkolne, tam znów ten chło
kanu bieliła się druga, taka sama ka:\,"tka. rządu szkolnego. Ale jednego dnia chłop- piec, który gra w kinie w Ameryce, tu dom. 
Przeczytał: cy przeczytali coś, co nie było ogłosze- naj~yż~zy ze zbudowanych· w,.- Warszawie. 
Znalazłem scyzoryk . . Jan Piekarczyk, niem. Tu znów młode lwy z ogrodu zoologiczne-

klasa piąta. Je~teśmy kolegami go, a tuż zaraz budowa mostu z pobliskie~ 
Olek aż usta o~worzył ze z<}umi~rua, po- ty i ja, go miasteczka. \ 

cz.em odszukał tego Piekarczyka. A J<an 1 Ni:e skarż się na1mnie! Klasa szósta dostarczyła historyjki w 
Piekarczyk zapy(ał: I Chłopcom ten napis ~odobał się hard 7 1). obrazach: „Wicek i Wacek". Wyszedł nu-

- A jak wyglądał twój scyzoryk? Na korytarzu ciągle słysa::ina, jak.by pio- mer o morzu polskim i na Boże Nal'odze-
- Czarny, z białymi żyłkami, jedno s~nkę: nie, ubrany gałązkami świerczyny. Nau-

Olek zgubił scyzoryk, więc podczas ostrze złamane na czubku,' a drugie tępe. I -·Jesteśmy kolegami., ty i ja. czyciel podsunął myśl, aby umieścić na 
prz@rwy chodził wśród chłopców i pytał: - W porządku - rzekł Piekarczyk i od-' Jan Piekarczyk w klasie piątej opisał końcu numeru zagadki. Trzeba było po-

-- Może kto znalazł mój scyzoryk? W dał Olkowi jego zgubę. Na drugi dzień k~ótko przedstawiel].ie, w szkole, ch11)~cy Vv'iększyć arkusz papieru, a potem doda-
- ezrtrnej oprawie z masy, z białymi żyłka- nauczyciel wychodzi po lekcji na dziedzi- ~adecydowali, żeby ten opis umieścić w :no jeszcze jedną śtronę. ,Zdjęte numery 

mi, jedl\O ostrze złamane na samym ,czub- niec, a tu z dziesłęć kartek . bieli się na gazetce. Piotrek z szóstej przyniósł arty- przechowywano w świetlicy. Pewnego ra
lm, a drugie trochę tępe? ' parkanie. Między ogłoszeniami o zgubie kuł o piłce nożnej. Co tydzień zmieniano 'zu nauczyci.el rozłożył wszystkie numery 

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

- Tak( tam scyzoryk! Kup sobie no- Oko", może mi pożyczy do przeczytania:? jąc głośno, to pocichu. Gazetka wyglądała prace z późniejszymi. Oho, gruba różnica! 
wy! · Nauczyciel zamyślił się, a potem klasnął coraz ładniej. Chłopcy układali ją teraz Z O$tatniego nurneru byli już dumni, tak 

Ale scyzoryk podarowała mu mama, i to w dło:lle: ·razem, siedząc w świetlicy. się udał. Pan nauczyciel' roześmiał się ł 
· był scyzoryk pamiątkowy. Podczas dru- - Hej, chłopcy! Zbiórka! . Mania z trzeciej przyniosl.a odrysowany rzekł: 
~ej przerwy Olek napisał kartkę: 

1 

Zebrali się, stanęli wokoło. Nauczyciel wzór serwetki, i chłopcy zgodzili się, żeby - To wszyętko stalo się przez stary 
Zgubiono scyzoryk. Kto znalazł , niech zapowiedział stanowczo, że nie wolno na- taki wz6r umieścić w gazetce, niech i ~cyzoryk Olka w czarnej oprawie i z b• 

~da Olkowi, klasa czwarta. P0<>mJ'!rował kleiać ka.i.·U:k na. narkanie_ Z.:..·r>'li,;i.sd: ka.i-tek d.ziewcz:eta coś maja dla siebie. Jat1 Pie- łvmi żvl-kt>mi. · Pola Gojawiczyńska. 

\ 
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Przą~ dkl,-,Wiiiiy~'-sta1;ą- do wyści0u - pracy .1~~f;~:~;::m~~:!~;~r~~ 
Jak ju'.Ż donosil!smy w prz~dzalni · eg1p

B<ki~j PZPB Nr 5 ,(Wima) powstały dwie grupy 
ptzałliek wapólzawotłnlczqcych ae a('lbą, Kie. 
wwniozltą pfen1;szsf dziesYątki jut tow. G~
si:liska, o w eklod jej dtużyny wchodi:q nqstę 
pująio& towarty11Zki: J6zefcr Anue!k, Brorusla 
wa. Pawlak. Aleksandra Galant, Emili'Cf Ró
żańska, Henryl.;;a Sailamon, Zofia Miarczyńska, 
Michalina Kurczyńska, Kaztthiera Gawrońska 
'f Krctwciy\t Stlłn!alawa. Tow. Gajdo. kt.itruJe 
v.rup~ do kt6t&j 2qłosiły Ilię towar.zyazki i 

6 czyt'i.ski Józef, Patorowa Zofia, Madyński Fe< 
porn:zegóhttych robotnlc i robotników. lik~, Palusiak Zygmunt - przekazują ną fun,; R) fodctwcmie mojstrom błędów w nted.o

przędzie, by ułatwić pracę przqdkom. 
Akcja ta mo: rta cl'lh1 p::id,1ienien1~ jakosct 

i lkśd prnłlukr-ji, p .zycz} m w ra;nn<::h · i>go 
w!pćlwwodri.iotwa qrupowego zcrwterane bę 
dą umowy o ry'wall'Zilcji lub zobowiązaniach 

Za tyd.deń ogl.?1Um.y kottlt"e'~~ wy.niki o- dusz ,,Odbudowy Warszawy" zł it60.- za· 
ii~gnl le przf!:lz townrzyazkt z WH'tl'/· 

D 1.. •• 1. d d k Id~ „ · „ 1 rob!onych podczas ochotniczej pracy przy kro 
plt~vie naślodowców, kiór.zv nie dadzq s'ię sna[:h na oddziale tkalni PZPB Nr 3 w dnif 

o.„1y przy„ a praq e ~net • 1 • .., me.1q · 1 

ubiec f:lerw!zym. • 31 sierpnia rb. 

Powszechność • 
I sprawiedliwość podatk6w 

tQwarzysf!;e: Ewa JądrzeJka, Ludwika :sostft- L'6itratorzą .1polecznl przqstępuJą do pracq 
ska. AntonYna Andryszek, Kazi111tera Okońska, 
ran. Popiński. Siemisławo Witczak, Jctn!na su. Dnia 1 hm. odbyld si(l w Łodzi z udzialem mawiane hyl.y sprawy powszechności i spra· ślając trudności, jakie natrafiają Urzędy 
wka, An\(n:tltna Napieracz. Wśród licza.stnt- kierov.'łlika zespołów lustracyjnych, konferen- wledliwośc! opodatkpwania oraz zadanie, ja- Ska.rbowe w wprowadzeniu upowszechnien.\a 

cja przewodniczącyrh Obywatel-ykh Komisji kle stoi przed czynnfkien1 społecznym do zre- podatków. W walce z niską etyką kupiecką 
ków wyścigu sq członkowte PPR i PPS i bez Podatkowych, naczelników Urzędów Skarbo- alizowania w TdnJach rowiąznej akcji Urzę- na odcinku podatkowym, tow. Rusin stwier-
\)artyjne. wych z udz:i l!!m rlele(:iata Min, Skdrbu insp. dów Skarbowyrh i czynnika społerznego prze dził celowość powołania Obywatelskich Komi 

R~qulam.ln wyśoiqu pracy pti:edsta:w!a się tow. Bieleckiego, dyr. Izby Skarbowej w Ło dwko niernmi1?nnym porlat11ikom. ~ji Podatkowyrh i Lustrntorów społecznych. 
J1a.st-epttjąco; obydwie gru.py zobowiąz.ują się d'li tow. Rusi.na i tow. Popiela. na której o- KonferettcjP. otworzył tow. R11sln, nakr('- , Nacz1?lnym zadan\1>m ('Zynnika społecznego 
ś'Wleeić przykładem. wydajnej pracy przez: · . I na odcinku w~półpracy z Urzędami Skarbowy. 

1) Przesłr.zegcmie punktuttlno~ wychodze- Iz u Ł dłu . mi jest ukrócenie nadmiaru zysków, osiąga. 
tifo i przyehodzen'iq do ptacy'. punktuolneqo t apisy na· prze zone nych przez pewne warstwy społeczne, mię-
puszczanta w ruoh i zo:t:rzyrr.Q'llta maszyn. dzy innymi przez uchylanie s1fil od obowiązku 

• • , płacenia podatków. Ten nadmiar zysków roz. ił) Przestr.zeganie ozaeu przet.naozonego . . . . pętał u nas w ubiegłych miesiącach orgię 
ner spożyoYe obiadów w s1ol6woe. Jąk nas informuje sekretariat Uniwersyte- powoclzenle1.n, wydzial.ei;n j~st me_dycyna, zwyżki cen. Przed • każdym lustratorem spo· 

3) ~httni11 0 jakm:rjmni&]Hq Tlość odpFI- tu Łódzkiego, zaP,isy na uniwersytet zostały rozporządza.1ąc~ 250 ~ie1scan11 na ktorą. zło- łecznym i Obywatelskimi Komisjami Podat. 
d.k6w. przedłużone do dnia 10 września rb. zono. 4.90 podan. ~a mą idz1~ wydział stoma- kowymi stoi szczytne społeczne zadanie wy-

4? Segreg"wanie odpadków .przed wyrzu 1 Jak dotychczas, największą frekwencj<l cie t('\logirzny z 233 kandydatam1. krycia nieuczciwych podatników i podniesie. 
rz&een!em !eh do skrzyń. I szy. s~ę Vvydzi1l.ł praw~o-ekonomiczn~, na któ . Naj~rniej studentów. zapisu i;'l s~ę na farma- nia w ten i;posób poziomu życiowego klasy 

5) Nierzucanie odpadków nu podłogę. I ry JUZ złozyło podanie 580 studentow, a w rję, ktora zresztą posiada naimmej wolnych pracującej. Na zakończenie swego przemó-
6) Nieu2ywante przędzy do wycierania ch~li obecnej jest jeszcze 20 wolnych miejsc. Nie cieszy się też w tym roku więk- · wienia tow. Rusin nakreślił szczegółowy plan 

rak. miejsc. szym zainleresowanlem humanistyka. dzdałalności Obyw. Kom, podatkowych l. lu-
. 7) Dbałość o nle zniszczenie t.yrt;li I szpuelk Drugim z kolei cieszącym się specjalnym S. stratorów społecznych. 

ttm1m11umm11m1111111m1111111m1mmąmm111111mtt11111111nmmmnm1111nmn111111111m111111tt1111111111111111111m111111!111111111111111111t1tt111111111111111111111111111111•11111111111n11n111111111111111111111tllttt1111n1111111n: 1 11111111 O całoksztalcie pracy organizacyjnej ł de-
L t h t ,,,J;'. I zyder-atach zespołów lustracyjnych mówił z ll'q,.,iana ft0j§Zlaf:·11„e . ftiej~Zf:IC WUr 0~f] kolei Okręgowy Lustrator Społeczny tow. Ba. 

ran owski. 

m I.es 1· ą ·c oz· yw,ą 1/o·n e1· -wsp o' ł p r a cy kultura I n e1· ~=~J:i1~~lu~[:~~:;i;{k;f :;~i~E·d1~:~~;~~~~ 
- I bywatelskich Kom1s3i Podatkowych złozyh 

· sprawozdania z dotychczasowej swej działal-
Wrzesień 

między Po Isk~ a zw I• ::az kie m Radzieckim· nośd na polu upowszechnienia obowiązku po· 
""'! datkowego. 

WTZesień roku IS-47 stoi pod znakiem. j,ak. I jazd~wych, obrazujqcych <ldbudowę krajów I łocyklowy na :;zl.aku L~nino-Szczecln. ~a 
~aj1!'Zeri;zel w•półpracy kultu1GłneJ nuędą słowiansk1ch. trasach walk, gdzie b!ł stę wespół z radzie 
Palskq a naszym wschodnim •pnymlen:eli- Radio transmitować będzie a udycje litera ckim' :i;ołn!er.z polskt odbędą: się marsze. 
cem ZSRB. ckie, muzyczne i słuchowiska do Związku Ra Artyści, pedagodzy, rolnicy, dzienntkarze 

Wym.Tana ta wy. rd1de daleko poz:o ogólnie I cł.z!eckiego, Komysja zaś mu~yczna. zajmie się wyjadą na wyc.iecżkl ~o Zwiq:zku R~adzfa ie 
l'?'ZY1 te dotyohczo·s ramy .! obejm.ie ws:i:ys- programem Feshvalu muzyki slow1ańsldej. go, który skole1 przysle nam swcnch u zo-
tlrłe !te.mal dsletbłny tycia oświatowego t 12 października rozpocznie się r.'lld m0. nych. Intelektualistów l sportowców. 
kultuttdnego. 

Akc1ę odczytową w miastach i n<r wsi<rch 
powiMZOnó ~czt, Zwtq:rkom Samopomocy 
Chłopskial, TUR·w1 i Zwiqzkowi Nau=Yciel
stwer Pol11kteq~. 

Uznanie lrudów i pracy 
Uroczystość w firmie d. Buhle 

Lustrntorzy społeczni i Obywatelskie Ko. 
misje Podatkowe przystępują już do wykony-
wania swych czynności, Dz. 

Ogłoszenie 
Stosownie do art. 2 pkt II lit. f Dekretu :s: 

dnia 17. IO. 1946 r: (Rz. U. R: P: Nr 59 45, 
poz .. 324) Sąd O~ręgowy w Łodzi--VII Wy. 
dział Karny ogłasza, że w tut. Sądzie wszczę
te. zostało postępowanie p-kó Bronisła ie Ma. 
kowskie - ur. dnia 18. 4. 1883 r. w Łodzi -

W akcji wydovmiczej plcmU]e się szereg 
1nzekłactów meratury radz!eck'iel oraz wyda. 
ni-e specjolneq~ numeru czasopisma „Teatr", 

c: Antolliego i Karolniy ostatnio zam. we wsi 
W sobotę dnia 30 ub. m. olbyła się w rlaw Od.znaczeni~ p~ńs'.wowymi .udekorowani Lubień gm. Osno Lubuskie obecnie ukrywa-

nej fabryce Buhlego uroczystość wręrzenia zostali tow. K1edrzynsk1, robotmk z wykol't- . . : . . . , 

j
święconego sztuce rosyjskiej. 
Teatry zawodowe oraz Hspoly świeUico

we grać będą: s.ztuk! autorów radzieckich. W 
teatrach stot!ą na afisz wejdą: „Wilki i 
owce" Ostrowskiego, ,,Stary przyjaciel" Mo
lugina, oraz „Rewizor" Gogolc;x . W pterwszych 
dn.iac:h września przyjedzie na 10 dni i wy
si~! w Warszawie i w innych miastach Pol
skł, św.io1owej słowy ?;esp6ł pieśni i baletu 
Misiej·ewa. Przewidziany jest również przy. 
Jazd pełnego zespołu jednego z najlepszych 
teatrów radzieckich i wystep znakomitego 
teatru kukiełkowego' Obrazco~a. 

BrcinzowyĆb Krzyżów Zasługi robotnikom tych czalni lat 63 za 20 lat nieprzerwanej pracy w J~ceJ . 81ę . przed wyuuarem sprawie~ll"'.'osd, 
Zakładów. Po krótkich priemówieniach dY,r. Zakładach, tow. Andrzejewski Antoni, kontro 

1

. oskarzoneJ o to, w roku 1941 w Pabiamcach 
· d · · l' 1.er tk.alni, _mający za sobą, 45 lat ~'racy zawo- będąc obywatelką polską zgłosiła swą przyna fabryki tow. Szczepanskiego, prze staw1ecie l d . 

bratnich partii robotniczych tow. tow. Re.jp- owej, ktory jeden ~ pierwszych ~r~ystąpH I leżność do narodowości niemieckiej. -
czyńskiego i Stolarka oraz przedslawic1ela do pr~cy po uzy~kamu lllepo.dległosct, oraz Czyn ten stanowi przestępstwo z art. I § 1 

ob. \"lincek Wojciech, maszymsta przy turbo-
Związków Zawodowych tow. Przybyła, przed- generatorie za 40 lal pracy w Zakładach. Dek.retu z d'nia 28. 6. 1946 r, o odpowiedzial. 
sta~iciel CZPWł tow. dyr. Romanowski w Na zakończenie podniosłej uroczystości wv ności karnej za odstępstwo od narodowości w 
imieniu Prezydenta Rzplitej dokonał dekora- siąpił chór robotnczy f.iny d. Buhle pod dy1'.. I czasie wojny 193b-1945 r. (Dz. u. R. p

1 
Nr 41 

cji. ----~- ~-· oh. Grahowskego. . Dz poz, 237, oraz Nr 53, poz. 300. · 

~'fl Dyszący nienawiścią volksdeutsch 
W kinach zob'lczymy produkcję sowiecką 

poczqwszy od !Umów najstarszych aż po naj 
nowsze, dotychczas u nas nieznane. sę kin 
objazdowych wyruszy z nimi w teren. Rów
nteż w terenie czrnych będzie 50 wystaw ob· 

~ ·• 
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Zbyt mleka • 1 

Okręgowy Sąd Kamy ro1palrywał sprawę! 
Alfonsa Pon to, vd'lkscleutscha, majstra m11rar
skiego w jednej z fabryk łńd?kich w rzasie
okupacji. 

• Jego 
li przetwor 

Ponto pracował 2 jednym ze świadków, ob. 
Jankowskim. Kiedy Jankowski zecząl choro
wać, Ponte wezwał go do powrotu do pracy 
i groził bronią. JankDwski, obłożnie chory, u· 
ciel<! i zaciąl się ukrywać. VvtPdy oskarżony 
nachodzi! jego rodzinę, sprowadza ża•ndarme· 
rię i chce zmusić do Wrdania miejsca pobytu 
Jankowskiego. Wreszcie Jankowski, chcąc u
niknąć przesladowania swej rodziny, zglasza 
się sam do Arbeitsamlu i tam na podstawie 

·meldunku, ztożonego wzez Ponto, zostje are
sztowany i wywieziony do Oświęcimia. Prze
bywal Lam prawie przez 2 lal.a i szczęśliwie 
wrócił. 

W związku z zamieszczonym w numerze I tego w tych nielicznych wypadkach odbywa- · ·Inni świadkowie również zezn~wali obcią· 
159 „Głosu R.obotnicze_go" z dn. 12;, 7. br. arty ły się sprzedaże poza mleczarnią, jednak w żająco - stwierdzlli, że Ponto byl wielkim 
kułem pt: „KonferencJa w Społem „Przyczy. gramcach cen dopuszczalnych - wrogiem Polaków, niejednokrotnie bil i wy
ny drożyzny mleka i masła będą usunięte„.", Odrębnego wyjaśnienia wymaga kalkula- myślał. Poza tym hrał udział w akcji wysied
Zą..rząd Okręgowy w Łodzi Państw. Nieruch. cja kosztów własnych t litra mleka. Przyjmu- leńczej, czym sam się chwalił. 
Ziemskich, przesyia nam wyjaśnienie oświetla jąc pod uwag~ elementy wpływające na pro- Prokurator Kubik domagał sic; nojwyiszego 
jące okoliczności zbytu mleka i jego przetwo- dukcję mleka. (ceny czynników branych do wymiaru kary: „Nie ma miejsca w sp.rawie 
rów. kalkulacji) określony w przybliżeniu Jrnszt Ponto na pobłażanie - nie uczynił on nic, co 

Sprawa zbytu produkcji mlecznej w mająt. własny 1 i. mleka wynosi ca 27 zł. Tymcza. moałoby złagodzić wyrok", 
kach państwowych unormowana jest generał- ero przeciętna cena 1 I. mleka w dostawie ~onto został skazany nn 15 lat więzienia. 

· dl ł Ok Ł ·d k' t spółdzielniom mleczarskim wynosi od 20-22 "ozprawie przewodniczył sędzia Luszc7 i>w-me a ca ego ·ręgu o z 1ego w en spo- ski, broniła z UTzędu adw. Ilc-ewiczowa. 
sób, że wszelka nadwyżka mleka po taspoko- z„ w zależności oczywiście od procentu t1usz- * * * 
jeniu służby folwarcznej (deputaty) oraz pozo czu. . . . . . Sąd Apelacyjny pod przewodnictwem sę-
stawiena niezbędnej ilości na paszę dla in- . ~ zes,taw1en1a powyzszego wymka, . ze nu:- dzie~io SkawińskiegQ w składzie lrzyosobo
wentarzy - odstawiona winna być do najbliż 1.ąt.k1 pan~twowe odda3ą mleko po ~en1e po~1-1 wym __ sędziowie Babiński i .ramiński, roz
szej spółdzielni mleczarskiej. Nadwyżki mleka zei kosztow. wias9ych . .;tN ten s~osob w ogol- patry-wał szere~J i·nteresująrych spraw, przeka
.z większości majątków są odstawiane do ml e- nym. układne gospodar.czym ma1ątku.' produk- zanycp w drugiej insteyncji przez Sąd Okręgo
czarń, ~o Okręgowy Zarząd wykazać może do qa mleka przy do~taw1e do mleczarn jest 111e wy. Oskarżał prokurator Kubik. 
wodaml rachunkowym.i. Ilość mleka doslar- opłacalna. Najpow~żniejszym czynnikiem po- Hipolit Czeremcha za/fil cl/n uzyskanict ma· 
czanego mleczarniom z miesiąca na miesiąc drażającym koszty własne 1 litra mleka jest jqtku matkę, ojca i siostrę we wsi pod Bia· 
wzrasta. bezsprzecznie wysoka cena pasz treściwych. łymslokiem jeszcze w 1944 roku we wrześniu. 

SI\ natomiast lllajątki,. kt1)rc niają niewiel- Dlatego lei: w dą7.eniu do osi~gnięca ohniże- Din znmaskownnia przestępstwo sam zrctnił się 
ką ilość mleka do zbytu, " ze wąJlędu na sto- nit1 kosztów własnych poniżej cen otrzymy- nożem . .Jednakż,e drobiazgowe sledztwo w lej 
sunkowo znaczną od1egłoś~ do mletzarni wanycl1 za mleko od mleczarń względnie do sprawie i 5cisłe wsp6ldzialanie milicji, sędzie· 
odstawa tej ilości byłaby dla PNZ niekorzyst- 1 poziomu tych cen - należy osiągnąć obniżk~ go sledezego i. prokur(!tora . - w tym jeszcze 
J\a [nieoroduktvwneo zużvcie pracy koni\ I lila cen oasz. trndnvm okre.s:1<> - dało n1espodz1ewane wy· 

• 

niki i Czeremcha został ;ijęty jako sprawca 
potrójnego mordentwa. 

Sąd Okręgowy skazał go na karę śmierci. 
Sąd Apelacyjny wyrok ten zatwierdził i na 
mocy amnestii złagodził na długoletnie więzie
nie. 

. * Samsel Władysław zamordował żonę, którą 
wyprowadził do lasu. Na trop przestępstwa 
wpadły dzieci, które spostrzegły, że ojciec w 
worku przyniósł do domu sknvawione suknie 
matki. 

Samsel został skazany na karę śmierci. Sąd 
Apelacyjny wyrok ten również zatwierdził I 
7.lagodzi! na moC'y amnestii na więzienie. 

* 
Wreszcie orlhyła. się w Sądzie Apelacyjnym 

sprawa Marii Minkner, akuszerki, która za do· 
konanie niedozwolonego zabiegu i spowodo· 
wanie śmierci pacjentki została skazana przez 
Slld Okręgowy na 5 lat więzienia i pozbawie
nie prawa praktyki .na lat 10. O sprawie tej pi· 
saliśrny w swoim czasie. 

Obecnie Sąd Apelacyjny ponownie rozpa 
trzył tę sprawę i powo·Jał biegłego ginekologa, 
dra Mirskiego. Wydal on o.pinię, że Maria 
Minkner nie pondsi żadne.i odpowiedzialności 
za śmierć pacjentki. Poza tym wywiady prze
prowadzone przez funkcjonariuszy M. O. wy· 
kazały, 'ie Marla Minkner cieszyła się opinią 
uczciwej akuszerki. 

Wobec tego Sąd Apelacyjny wyrok Są.du 
Okręgowego uchylił i Marię Minkner unlewin· 
nił. 

0Gł..A.SZIUC1E SIĘ 

w „GŁOSIE ROBOTNICZYM" 
najpopularniejszym dzienniku w województwie 
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Ale są również i tacy 
co o krosnach sami pamtątają 

Nowa tkalnia ma zapał i1 

an1bicię 
ścia na większą obsługę maszyn, łkazała si ę 
przyszłą „gwia<:tl ą" tkacką. Od razu osiągnę
a powyżej 130 procent normy./ Bardzo s zyb

ko stała s i ę gr0żną rywr.lk ą najlepszych tka
czek. Dzi ś osiąga powrlej 170 procent normy. 
W skupi1rni11, ale 7. uśmiechem chodzi dokoh1 
swych krosien . Doskonale nad nimi zaipano· 
wała pomimo , że dopie ro od kilku tygodni 
pracuje jako tltaczko samodziel no (do nie<law· 
na robiła tylko 6 godzin jako niepełnoletnia). 
Przy os tatniej wvplacie dostała 6,300 ~lntych, 
prz10>ciętnie ma 14.000 zł miesiP,cznie. Mło-

ganizacji, ale jest świadomą robotnicą i dobrą 
Polką. Wyrahia 156 procent normy na szóst· 
kach. 

Również ob. Teresa Nowalcowslw jest mło
docianą robotnii:'ą bezpartyjną, ale swą su· 
mienną pracą przy krosnach daje przvkład nie
jednemu partyjniakowi. Osiąga' ona ponad 147 
precent normy proJukcji. 

/P'Ji~li\l!f dzintka rekordzistka broni przy krosnach ho-
Krosna czekaj~ na tkaczy norn ZWM. Dobrze jej się te7. przvd11je ład

ny zarobek. 

Tak to PPR-ówh PPS-ówki, ZWM-ówki, 
0\1 TUR·ówki i bt~zpartyjue budują Polski; 
'-1dową, realizują Trzyletni Plan. Rekordzist· 
ki pracy za naszvm oośrednictwem apelują do 
działów puygotowawczych, by pamiętali o 
tym, żr każdr. ich niedopatrzenie lub niedbal· 
stwo bardzo im utrudnia pracę, że wykonanie 
planu na kro,;n.ich zależv również od prządek, 
prwwij(fczek, raj(.)erów. ·My zaś ze swej stro

·ny apelujemy jeszcze do kiero\·1.'niczvcb władz 
przemysłu włókienniczego, by pamiętały o 
tym, że matki-rekordzistki zasługują na to, by 

Czy do Nowego Roku wykonamy plan? - mej pro'letariuszki i hoaor dobrej tkc1czki i do- Stefoniu Kw ier:i1iskn jest czlonkiną OM TU-
My do Nowego Roku wszystkie fabryki łód2- bry zarobek. R-u. Wyrabia 152 procent normy. Nie traci ani 
kie zapędzimy w kozi róg - twierdzi z prze- Choć nie mają jeszcze obowiązków rodzin· ch w ili da remnie. Ob iad je po zmianie. Rozu· 
konaniem kierownik tkai1ni, tow. Pawelec. nych p i ęknie spisuje się na szóstkach ~pupa j mie, że tak każe jej obowiąiek świadome~ 

Czy fabryki łódzkie tak łatwo ulegną, w to młodzieży. . młodej socjalistki. 
mocno wątpię, ale, że Nowa Tkalnia nie daje . Halina Lipińska od pierwszej chwili przej- nb. Cecylin Bryk nie należy do żadnej or-

pustych . obietn ic - to widać od pierwszego :'1 

we1rzenia. Oglądam ogromną halę, pełną mart· 
wych maszyn. Nie, już nie są martwe; to w 1 
tym, to w drugim końcu sali słychać sttik 
mia.tka, to na tym, to na owym krośnie już 
bieleją. osnowy, mechanicy naprawiają kros.na, 
majstrowie już je wypróbo'tują. 

pamiętać o ich dzieciii'th. H. W. 
I 

---~~~. 

K.rosna czekają na ludii, lecz ci ludzie z.naj· 
dą się. Tkacze i tkac?Jki zaludnią nie zadługo 

lf.l pus·tą dziś jeszcze salę. W miesiącu sierp· 
piu ~4~ szóste~ s~ło na dwip zmiany. Od 1-go 
wrzesma będzie ich 1500. Tkacze i tkaczki 
chętnie przechodzą na szóstki; TOzumieją, że 

każda para rąk wykw.alifikowanych - to bez
cenny skarb dla Polski Ludowej, rozumieją, że 
każda dobra tkaczka i tkacz musi uruchomić 
jak największą liczbę krosien. Rozumieją też, 
że korzyść z tego będzie nie tylko w przyszło
ści dla całego narodu, ale już w tej chwili, dla 
każdego zasobna, bo zarobki tkacza na azósit

Stefania Kwiecńska / Cecylia Bryk Bronisława Gołygewska Józefa Seweryniak Teresa Nowakowska 

·kach są znacznie większe. 

Tow. W ie rszeniowa. członkini PPR, za nic 
w świecie nie wróciłaby na cztery krosna. 

- Miałam - opowiada ona - dwa ciężk.i e 

krosna 67·calowe i dwa 42-calowe. Na szóst
kach mam trochę więcej chodzenia, ale za to 
lekko je tylko odepchnę i j"'ż idzie. Dla mnie 
robota na czwórkach, czy na szóstkach - to 
wla~lwie to samo. Zarobek za to daleko nie 
ten s rn . 

.; - B4-ze7 pierwsze dwil tygodnie pracy na 
szóstkach zarobiłam 6.400 złotych. 

Tow. Wicrszeniowa „wzięła na am1>it". 
- Ja mam zostać w tyle? - wO'la zapal

:'.zywiP - tego nie będzie! 

Ambicja slusrna i bardzo pniktyctha . Za te 
>ześć tygoćlni pracy na szóstkach kupiła już 
;obie kapę na łóżko za 3 tysiace zł , córce swej 
kupiła mundurek harcerski za 1.800 7ł, 2 ty· 
siącP zaphtcila za jej wyjazd nad morze, a je· 
szcze parę set złotych włożyłam jej do kieszeni 
i P"Czkę na drogę. Z wy?erwien ia nie tylko 
nic sobiP nie· uję~m. ale na odwrót - jeszcze 
kun;ę sobie kawał"k masła i kiełbasy więcej. 
Czyż moglabvm sob ie n11 to wszystk0 pozwo
lić pracu iąr na czwórkach? 

Tow. Rybakowa jest członkinią PPS jeszcze 
;przed woln.,.. Tkaczką jest O"d 24 lat. Wyrabia 
la s?óstkach 166 procent. 

- Za N iemca wyrab iałam 10 tysięcy wąt
ków dziennie, ale teraz byłoby mi wstyd. Te
ra? rohiinv przecież dla odbnd 1wy Polski Lu· 
clowej. r" h;my dla sieb ie, 

- A że pracuj ę teraz oczyv,usc1e nie dla 
Niemra i n ie dla fabrykanta, łatwo się o tym 
przekonać. Odkąd przeszłam na „szóstki", wy
dalam n;i remont mieszkania 8 tysięcy złotych, 
z dalszych wypłat będę miała na wymalowanie 
n' esz k 1111 iJ. 

- A najważniejsze - mówi troskliwa mat
ka - to, żeby się lepiej odżywić - moja cór
ka ma słabe płuca . Pozwalam sobie teraz ku· 
pować: osełkę masła i mendel jajek i koguta 
~a dwieście złotych - wiadomo, zarabia się le
Ji ej. 

Tow. Golygowska - młoda niewiasta, le-cz 
rlo świadczona tkaczka, od razu po wprowadze
niu szóstek zabłysła jako as nielada. Od ra· 
zu przy pierwszym obliczeniu okazało się, że 
wyrobiła 170 procent normy. Od tego czasu 
nie da je się zepchnąć na drugi plan. Tak ka· 
ie jej honor tkaczki. Tak każe jej również do
brze zrozumiana własna korzyść. I ona jest 
wdową i matką. Zarobek w ciągu ostatni-eh 
dwóch rr:'.esięcy pozwolił jej dziecko ubrać do 
Komunii: wydala na to 15 tysięcy zto.tych . Ma 
wprawdzie jeszcze 2 tysięce zł długu, ale prze
:ież zarobek obecny pozwoli jej to wkrótce 
;płacić. Z zarobku tego żywi , ubiera i kształci 
2 córeczki. Sta rsza jest w czwartej klasie gim
'nazjalnej. Niełatwo jest kobiecie utrzymać 
dwoje dzieci, od czasu jednak gdy przeszła 
na szóstki - zwiększył się zarobek i lepiej da
je sobie radę. 

Również tow. SeweryniC\k jest rekordzistką 
od pierwszej chwili wprowadzenia „szóstek". 
Dsiąga ona 166,5 procent normy. Od 36 lat 
pracuje na krosnach, jest członkinią PPS i jest 
ma tką. W sumiennej pracy na krosnach wszy-
1tko oięknie' sie łaczv. I obowiązek świado-
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Szukamy nafty we wsi Zagłoba 

Łqczenie rdzt' nia 

Niemal w .:alyrn województwie ;nzeprowa· 
dzono cały szereg próbnych geologicznych 
wierceń ziemi w poszukiwaniu bogactw mine· 
ralnych. W wielu wypadkach. jak na przy
kład w Jaśle, w powiecie Rzeszowskim, kolo 
Częstochowy. w Izbicy i w wielu innych miej
scowościach wiercenia geologiczne zostały u
wieńczone pomyślnym skutkiem. Kolo Cz.ęsto
chowy wykryto rudy żelazne. w Jaśle ropę 

naftową i gaz ziemny, w kilku innych miej
scowościach natrafiono na pokłady węgla ka
miennego. Przed niespełna trzema tygodnia· 
mi przybyła i do województwa łódzk iego e
kipa Państwowego Instytutu Geologicznego , 
by przeprowadzić szereg wierceń w powiatach. 
Jak bowiem geolodzy stwierdzili, w woje
wództwie łódzkim są pokłady ropy naftowej. 

Ruszamy w poszuki~aniu krakowskiej eki· 
py geologicznej. Za przewodnika służy nam 
przysłowiowy „koniec języka" . Wieść o przy
byciu krakowskiej ekipy obiegła powiaty łę

czycki i brzezińskL Lud ziska wiedzą, że nie 
dawno w jednej wsi w okol icach Strykowa 
wyładowanych zostało 16 wagonów rur i wszel
kiego sprzętu nieodzownego do wiercenia 
ziemi. Podobno stoi j uż wieża w iertn icza. Pę
dzimr na motocyklu do Strykowa. W Stry
kowie puszczamy znów w _ruch „koniec języ· 
ka". Tutaj każdy dzieciak wie, że w okolicach 
Koźla „kooią" naftę. A więc '1{ożle. Droai tej 

• 
I 

kiem łą czy rury. Ną sam ym końcu k i l~· •. ~te· 
tr'owego świdra przymocowand zostan1" .7w. 
„koronka" -- świ der z ostryl!l:, sb:ow·{rn: 1?,-

Pracę przy budowie szybu zncileźli równiez , 
okoliczni mieszkańcy: z lewej do prawej ob. 
ob. Jan Slusarczyk, Marciniak ze wsi PiesiP-

kierz Rudy. Jan Kapusia ze wsi Bronie 

my do wsi Zagłoba. Tutaj „kopie ~ię" naftę, 

Nigdzie nie widać Jednak szyhu. Gdzie ta 
nafta? 

- „Gdzie ona jest, tego I ja nie wiem". -
mówi kierownik ekipy, ob. Smigielski. - .Jed
no jest pewne - w okolicy jest nafta. .Jesz
cze w zeszłym roku geolodzy stwierdzili jej 
istnienie w tej okolicy. Przed trzema tygod
niami pr~wiezione zostały tutaj 2 wagohy -
a nie 16, jak fama głosi - urządzeń wiertni
czych włącznie z wieżą. Ja)t do tej pory pra
cuje tu nie wielu ludzi, kilku fachowców z 
Krakowa i 20 robotników z okolicznych wsi. 
Postawiono już fundament z drewnianych be
lek, na którym stanie wieża wiertnii;ia. Po
tem zacznie się właściwe wiercenie. Mecha· 
nik z Krakowa. ob. Smalec Józef z pomoi:m-

Już pos tawiony zostal fundament pod wieżę 
wiertniczą 

• 

Mechanik z Krakowa ob. Edw ard Smalec 
montuje pompę wodnq. 

bami. Za kilka tygodni, gdy stanie już wieża 
raz.pocznie się wiercenie. Co kilka metrów z 
głębi skorupy ziemskiej wydobywać się bę
dzle tzw. rdzeń, pewna ilość pokładu ziemi, 
którą badają geolodzy. Z muszelek, wapna, 
składu skały geolodzy określą wiek pokładu 
i stwierdzą, jakie bogactwa mineralne i;ą tu
taj ukryte. Niekiedy wierci się otwór do głę
bokości 2 tysi ęcy metrów. Czasami - jak Io 
miało na przykład miejsce w Jaśle - tryśn ie 

nafta. Zdarza się wtedy, że gazy ziemne wy
bucha j ą z otworu z wielką silą, świder 1w yla
tuje w powietrze i szukaj go wtedy o kilo· 
metr lub więcej od miejsca wiercenia. Wnet 

I za g~mi tryska ropa naftowa. Ale niekiedy 
cały wielomiesięcznv wysiłek idzie na marne. 

I Bywa i tak. Ale, gdy tryśnie ropa, stokrotnie 
1 wracają się nieudane próby. 
· „Czy jednak tryśnie?" Kierownik robót, ob. 

Smigielski wzrusza ramionami. - „Trudno tu· 
taj być ororokiem. Jednak naszej ekipie to· 
warzyszv szczęście. Na cztery wiercen ia (ja-

, :-?e do lej pory przeprowadz iliśmy), dwa 7,0. 

l. stały uwień.czone pozvtywnvm ""SkutkiPm. Gdy 
1 tuta:J dow1erc1my s ię do ropy naftowej , nie
znana dziś wieś Zagłoba w krótkim czasie 
zmieni się w poważny ośrodek górniczy". 

Oby tylko trysnęła ropa naftowa w ZagłQ• 
biel (Dz.) 
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Hola b·anków w odbudowie Państwa 
Polskie Instytucje finansowe I ich. kompetencje 

lr11n1ka m. iutna 
Komu winszujemy 

~da, 3 wrzenia 1~4t7 r. 
~i'S: Bronisławy. 

-o-

T~lefony 

Uchwa:lony ostatnio przez Komi!tet E- ·dyfo\vego. tinarasowan-ie przedsiebiorstw 
ko.nomiczny Ra1dy Mini tr6w wni-0sek pańS'twowych i niektórych jed11Qstek sro· 
Ministra Skarbu w sprawie zasad syste· spodarczych za Pośrednictwem właści· 
mu fi)lan ·owe.g-0 u·sla'ia ru. in. k-0mpeten- wych instytucji kredytowych. 
c.je W--~zególnyoh i'!1sfylucji kredyto- \V za kresie fin anso w11.n iił i n we · h·cJi 
·wych w ramach a)}iłrntn finan o\ve·go. I .c;łówne 1. d·aPi" <;pocz~""~ na Banku Go-

Zgodnie z ~a~adami f'~·strn111 finan;;;o- s0-0darstwfl Krajowe~o. kiói::y mnhi1izufo 
:vego centralną in•s.tytu:cją kreuyt.owr 1 

1 

finansowe środki pokryda i jest wylko
J·e>st Naroidiowy Ban1k Pokki. który ma za .iawcą techniczno-finansowym ca·łości 
za:danie o:Pracowa•nie o?:óln~·tro pfanu kre P·lann inwe'S'fycyjne.go. Poza tym BGY 
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Urowe kary na pa Rarzy 
Dzięki czujności i procy Społecznych Ko· ~mw. Kutnowskim za pobierani"' nadmiernych 

W. K<>m. M<!>. - Nr 22 misji Kontr<Jli Cen przy powiatowych Ra:d;ich cen za klełba~ę ukarany zosta:I gi.:ywnq w 
Miejski Posterunek M@. _ N·r 33 Narodowych w Kutnie ! Wieluniu. wykryty wys. IO.OOO zł. 
5+3rostwe Powiatowe _ Nr 31 został cały szereg spekulontów - skl„ptkarny, Starkowska Helena, właśc. sklepu apriżyw 
Prezy~ium Pow Rad.1 Ne: rod. _ Nr 102 ,.dzic!ajqcych" na lerE>nie tych powiatów. czego we wsi Ląld Kościel11 w pow. kumow 
qanąd Miasta Kutna __ Nr 30 Deleqatmo Komtsii Specłalnej w Łodzi n.a skim zą pobi ranie nadmiernych cen i brak 
~ Poż-arna _ Nr 

41 
ostatnim posiedzeniu rozpatrzyłn sprawy, na- cennika ukorona: zo 11 ta:la q_rzywnq w wyso-

'łl'l'l"CI"~ desłane pue% pow. wym. SpolPc:me K 1 nii~je kośr;i 10.000 zł. 

~ząd Repratriaayjny - Nr 86 Knntrolt Cen. J.aslf,tt Jóxel. wła:sc. ~klap1.1-.rHźn1czego w 
PGW. Zakład Elektry<:zny - Nr 32 Między Innymi ukarani zosta:Jl· Żychlinie przy ul. 3. Miijo 6 w pow. kutnow-
Pow. Zakl. Ub. Wz. ul: N:irut. 20, tel. 108 Koca Michał, włośc. ~klepu rzeźnicz".lgn w skim - za pobieranie nadmil'!rnych ae111 za 
3rząd Zdrowia - Nr 91 Kutnie przy Pl Wolności 2A za pob!era:nle słoninę uka:ranv "!:Mta:l qrzywtl<"C w wysoknśei 
~om:unalna r<:asa Oszczędności Nr. 43 na:dmi~nnych cen -zcx slontne ukarany zo„tal 15 ooo złotych. 
po!skj C!zerwony Krzyż (PCK) _ Nr 89 grzywną w wysokości 50.000 zł. Werwlt1.11ki Stel«n. wloi\oi sklepu po7.yw 
$zpita1 Powiatowy _ Nr 20 Pnytulski Konstanty. włośc. "klepu ~pożyw czego za:m. v Grabowie pow. Kutno .,,ti pc-
Obezpieczalnia ~ołeczna _ Nr 34 czego w m1ejsc. Dqbrow::i, pnw. Kutno za po- bleronle nadmbiarnych cen T brr.k cen na eir 
"'. k "'I! I b!eranie naamieinycb cen za ocet \Jk•.·nony tykułach wystawowych ukarony zo~tal qrzyw 
rtpŁe a „Pod 0rłem" - Nr I 06 I został grzywną w wys. 30.000 zł. nq w wys. IS.OOO zl. Poza: tym przE>dwko Wer 
Aptel<a Sukc. H. Walenta - Nr 1 I Kolasiński Jan, wlaśc. re11tauwcji w Kutnie wińskie>mu Rklerowano spravrn d-:i Urzedu Ak-
/ti,t~ka mg.r. Z. @hadńskiej Nr 52. przy ul. Stalina 6, za sprzedaż mtęsa w dni cyz i Monopol! 210 nielegalny handel wódką. 

bezmiesne- ukarany został grzywną w wy~o- Sokołowekl Ignacy, wlaśc. pieka:tnl w Tu-

Tymczasowy Adres Redakcji .. Głosu .<.ut-1 kośc~. 25.000 z!. . • I szyn! przy ul._Xośc!~.lnej 5 za w,yplek ohl&ba 
nowskiego'" Powiatowy Referat Kultury i <:;ztu. św1talski Wlcrdystaw wła. c, •klepu sprn ·w z maki p zennei o n1 dor.wnlonym przę-mtole 
i:i, Kutno, ul. 29 Llstopada t. tel Nr. 17. czego w Krośniewicach, ul. KlodRwska 10 w ukarnny został grzy ~nq w wys. 25.000 zł. 
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Lęcz~!!. 

Obrad działa zy ludowych 
slo.sun k PPR do pocz~1<it"1 SL, wydimi
nowanle z Rad Gminnvch r<' złck PSL·u, 
oraz zwracano U\\ ag~. 7.e wartQŚĆ czło· 
wieka i jego olxnvi~zko\\ ość przyno z;i 
chi u~ partii, a ~- żadnym \'\ p:adku przy 
na1€żność partyjna ni~ może być parn-

l!lrzecl paroma dniami odb .Ja się w l.ę 
czycy k()nforencja dzialaczy tereno\\ )<.:h 
Stronnictwa Ludowego. dtlał w niej 

-zię!o: 

9 PrZt>\\ odnie~ąc 1ch t~minny"11 Rad 
'iarodowych - lud~' Triw. 6 wójtów -

udo" rów, fi ..-;ekr~tarz • Gmin - !ucfow-

c~'' · 
Omawiano zagadnienia: 1) re<>llgHni

iacja Ra<l Gminnych w sensii"· u::iktyw· 
!'liienia i<>h i proporcjonalnego wpływu 
partii w R.adach, z<ileżnie od ich ;;iktyw-
ll.Ści i lic z.-e-bnDści. 
2) Wspćilpraca ~ partiami 13loku. 
3) Jednani~ <ll::i ruchu łudnweg-D n:::iu

i:t.!, cielstwa. 
4)Walka z nal()rgiern pi•1a.ń. twa. 
5) Dbałość o go<lnośr ·partii i umiejęt· 

11~~,t obr<lny Je> j i•nteresów 
6) Zagad~ieniE' czyt€1nkrwa 

rnny<-h. 
wie-i~ 

~ f ra11t1:1mi bvli: 6b. Slrz 1-ec,kl Wła· 

sła\\, l'n: " . PRN i oh Ti W"!d~w
i tarosta. 
W tiyf;.kusji podkre 'l::rno µrr.v<:h'.)'ftły 

1!!t• lh•• • ~· ~'' lłfl i fi Oh 1 fJl1ł ltł I UJ I U I łi Ul•t ł I I ttJ t 11, tł lt ł tł tł I Uti ł 0IłłtlłIł11 ł 
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Kronika gospodarcza 

WnJJ 'JJJ nit>cl lł\':;l\\ a, 11alngów i cz,ynów. 
Ś\\ iadczącyęh o zł .i \ li, 

Zebrani p() tanowili pnd(')bne konr re!1 
je o<ihywa~ \" każdy pienr. zy wtorek 

rnie iąca, 

• 
Gołębiarz n1 ze dachy 

Lokalorz.y. zam1€Szlrnli w po:e-jach pol W<Jduj(; trwale uszkodzenia i zaciekania 
lożonych przy ulicach Sienkiewk:za, Nn mi<"szkai1. Gdy taki~m[1.p<1n11 zwraca się 
wy Rynel· aż do Zamenhofa. zwrócili U\\ ag~, by nie nhszezył tlarht1, ,_ tysz.y .się 
się do na z prośbą, by na tamach naszej w odpowicd~i wymy ł.y lub ·zyflercr.e za 
gazety poru, zyć ·praw~ harctiw t. ;,.;w. p \\"nicnia że ,,jak popsuję, to zapłacę". 
„go~biarzy"-na dacha€h kamienic. Lu- Naturalnie, ni~ było je,,;z z-c \\')pfł{lku. by 
dzie ci, trzyma1<1 na dachach klatki. lub ktoś :;is_ przyznnl <ło wyr.r.ądz.on ,j przez 
siat·ki z golęb~nmi i nieraz. całymi dniami siebie szlwdy. 
uganiają się za j)!aclwcm, prz<'skakujoc Znrzą<l Miejski winien zwrócir uwagę 
z jed·n gti da<:ht1 na drugi. . na harce lych pAnów i za,..f()~'OWar karę 

Naturnlnk, prr.y tej 'okaz1i zdziera ~ie;; I grzywny względem Q.p<m1y h, h · ni ni· 
pap11 I usze?. lnienia na dachach, rn po· . zczyli hrzkarinie p11ns\W<J\ve " mienia. - -- -. 
Dro • n1 rolni T 

t no isk. by :ł 
<{O.lpocz.ęta prze,; ,·zynuiki państwowe tyni lt!lwlcj w llll!J 1.1111.Uplt: :tl:lozl:: pt> ctJnle u-

spółdzielcze tzw. „akCJa wiązana". polegająca stalonej, godziwej, wynoszącej 2.100 zł za metr 
na skupi„ . r,boża od l'f1łopów przy równoczes• żyta NalomieRI, qdy wyRlanniry Pnń twnwei 
nyrn ~risteitzaniu tym o~łntnim towarów pn:e- Centt,1li l-fondlt1wej zgłas:t~Ją , ię tlo htiga1ytb 
ńly~lowytlh po niskie! rt'nie, roiwljała się zn- gosputlariy, pmpMuj11r kupno 1htiża po URta· 

dawalająco w lipcu i •pierwszej połowie sierp- lonej cenie, przy równoC7;esnvm dostarczeniu 
nia. Kuinowski oddiial Patislwowej Centrali kuponów na tokslylta, skórę I wą9lrl, okazuje 
Handlowej zal.llpił w tym okrtisle od chłopów się, żo r1ospodar't zbo7.a na ~pr;.;!'dn·ł nie po
wiele ton zboi:a, 't.npewninjąc wyżywt,.,nio to- siada 

za o.pa truie patistwowe przedaiębiorstw a 
·budowląne w krótkoterminowe kredyty 
obroto·we. 

Pańsl ~·<łwy Bank Rolny ief>1 inst, tu
·cją. finansując;.~. rolnictwo i przemysł r-01 
ny. 

PKO jest zibiornica śrnd•ków Pieni~.ż
nych · 1 prowadzi pocztowy obrót bezg0· 
tówkowy. 

Rank fiMfll(H(!!1f'S~wa Sp6Mz!elc1iego fi 
nan 11-iP ~oó!dzri-e-!,..·,o~ć oraz Jest cenhtl~ 
fin;:insn\w1 ws7. 11kich i-pół<lzie.Jni "kredy.,. 
tDwvch. 

Finan;;O\\'a•niem wiek~r.ych. Pl'Y"'at
nyich :ieciit-10,.;;te'k zowpnd;:irczyich z;:dmu:ie 
sie Bank łfanrllflw'· 'I\' Waf!'<Z!!Wit''- mniej
szych za~ oraz rzieąriiosh1 - Bank 7•viąz, 
ku SpNek Zarohkow:vch. 

Pąlskt lJnttk T<<H11unalny i Kromu1rnln~ 
Banik Kt•edył{)lwy \Y Po.znan.itl kr-edytują 
Z"vfaz'ki i przP<d-sięhinl'ISbwa saimorzado· 
WI' nr;:iz r.::i·kłarl.' 11h t>t.'cr·no. ci puh1icznej 

Komunalne Kasy Oszcn~dnoścJ ku:mu· 
!uJ;;1 loka'ln-e śrn·cl!ki pieni źne I oszc'lP1d
tH1~ci oraz finiłin. łłia "·łasno·~Ć nierucho
ma mie:'lk::t. p;tmio~ło. drohnv nrz.e.mysł 
i han<le.1, 111nic1!ilze fodinnst'ki e:osnodarcz.e 
i mlnicze oiraz mnie·isze SIJJÓł•dziefoie. nie 
wcho·d·1:ą-ce w zakres fin.a1nsowa11ia Ban, 
kn Ci-O' ro efa r11itw;i ~r>óhd·r.ielJ'c.z.e.g-0. 

Spó-ł<l,,.lefolc o:z 7.Nflll(}Ściorwo-tJnżycz. 
lw·we ku 11111'l 11ct111 W'Ol11c śwclkii pie111ież.ne i 
oszczę1d·11mtci ora1i finans•tiia różne Po· 
~rz,eh~r ? charnkterze 2."0"-'P"d'arczym sw-o 
1d1 11d'z1nlowcó1w. P.oza tyrm ~ta110'\vią 
apant roT.dzielczy cfla kredytów rozpro2 

wadzanych z !)(llecenfa central f.i11i31ttSO

wych, a przC'<f 1.YSiłkim artku Goopo 
da-r'1-fwa J>Ółrfzłelc1.esro. 

Po·w~•i.lszc rn~ndy hP•ct:i r rlizowane 
w miar~ po ·tPn}oW o i~gi111ię1h•c1h w roor• 
·~ani'zac.ji a•naMt111 f.inanso"'e.g.o. 
I I 111 ł I I I I 1111•1111•1I111 :111ł11111ł1'111 ł f I llT'I" 

NAFTA W R'ANADZIE 

W miejscowośct Leciuc w Konadz1s dzie. 
sięć towarzystw naftowych przeprowadza o
becnie badania wiertntcze. które maJci na· 
prowadzfć na wielki9 złoża naftowe. W roku 
1946 tClwarzystwa te wydały około 3 mi!tony 
furitów na pra:ce przygotowawcze, w roku bie 
tącym dalsze 4 mlltony funtów na bodania. 
Wedlu;i przewidywań ekspertów wydatkT te 
opłacq się. albowiem w przyszłośct prcduk· 
cja tego nowego zaglębi11 prz wyżny produk 
cję Turner Valley, do!yo·hcio1ow gn najwięk• 
neqo tródla nattnwo90 ~onady. 

wz rem 
re ni u dochndtąr 'i do 3.300 d i więt.ej a rnM1 

żyta i wywożą to zboże do innych powl6.t6w 
Tam żyto zostaje użyte do wypieku pieczyw< 
o niższym niż przewict111~ u~ti'tWa dBi wilonvt 
proc nril> pnemlntu. Przy w rpi1"k11r•iU bla!~go 
rl1lcha ~~11·r.p1lr1w111w(tn 11.J~lr,pnie r.n M złotych 
zn kJlonram, pr>Are<lnik jest wstimle zarciblć 
do 800 7]otych nn-m~lrin 7.ył.n, Porik1Alilfr': na
leży, że o ile w powiecie kutnowskim władz€ 
administracyjne zcloł:tly opanowaf yt1111tj i 
nie {lopu~ir.zają rlo wypirku 11l(!cln?.wolonego 
pif'1;1ywi\, to w . q. lcclnirh powialflch, jak np. 
w łowickim I Ir; ·zyrki!11, mn1Ja!' rlnwtil1 otay· 
J1loć blaif' jak .O.pieg bułeczki i bochenki chle
bo. 

Spóh'ł'!.if'lnle r11wieHlWC l g111\nnł' z.·ch. 
ptzyi;ląpł!y do rozprowilt'lze,nia pnroiądzy, rol· 

l'lików pomorskich nawozów sztucznych, "J:>Od 
u !Pw jł'6iPnny; O[lólłTly kontvngcnt prtyzna
nych pod zasiew n-r.itrl1n nnwndiw •vy11113i 
12.300 tnn, tj. o 40 procent więc j, 111ż w ro• 

ku U·bl glym. Tlośt la niem,11 tałkowlC « 110· 
kry.Je potrzeby tutejszego rolnictw/I. Nieza• 
leżnie od tego r wnt ilo ri ndwozr)w si.lutz· 
ti.y h rouly po11ują cuk1ownic rornlęclzy plan· 

tatorów h1m1k6w r.ulc1owych. 
"''''"'I llH·l l'l lll"ł H , ., l•l •l.1.1 I flH'l•t•111Il•ł1łłlM.1·1IHI11 

-

botnikom w ni i Poicie t równoezcinlt-J ratują~ Mu my tu du czyni cm ia z wyrt1i:nym ob ja· 
'chlopa or! wyzysKu lC strony pośre<hlika-spE'· wem ~pekulncji p111ktykow11nej p!Zf'Z bngac?:a 
knlanlii, który siam! Ilię obnti,yć; ceny tboi:B wiejskiP.gn. Bngats?:a czqść w~i pnw~ln:ymujc 
poniżej opłucalneuo prniomu. Zdawaluby i , się od plarenia poda1ków na rzeC7. pllń lwa I 
i.e po żniwach akcji! wiaiana nabirrz~ jeszcza chowa ~boie, czekając na wyhzc cen r i spe· 
więk5zcgo rozmachu I skicr11jP nadwyżki zho· kulacyjrte ~yskl. Dośwladczen[e wykllznln, żt• 
żowe wsi w pożądatrym dla państwo i spole- 11ajpunktual11! .Jszym płatnikiem porlałk6w jest 
tzeństwa kinrunku. Tymcza.sem, jak siq do· d1!op małorolny, któremu tę przet!ei niP 
wllldUjemy że strony kierownictwa mlejsco• prz kwa, lecz który JJOmimo lo r rnlt;tn lJ "· .11, Oba le zjawiska, jak chowanie zboża prz6Z 

Wego otldzi11lu PCH, wbrnw wszelkim oczeki· by spienięży' swoje nłeWiPlkie nactwv!..k1 zbo· boqalszych chłopów i wywoż ni11 r.bota do są
waniom, od chwili 1.t11..ończenia iniw akcja żowcj i spłacić dług wobec pań•two. sl~dnlch powiatów, rlezoi ganizują kutnowski 
wlqzrmct wrzęla twl,aflnć no nir>ocl.cl<iwnne Drugim , ujemnym ijawi~kirm nil tynku ry1ne!.- zbożowy i stwarZ1iJ4 falę nieuzasadnio-

K zlmi rz Kubi;ik, Zychlin, zgubi! fio· 
\\od o nhif.te i za'wiark10ni0 Rl\T- 1

· "l 
'10. kt6re u11ie\\'ażnln. 

/Jrzr.~zlwt/y. . n 1 _ · _., bi· MJ. •pekulł!.cyjnej rJrozvzny. Odpowied· 

()' . dl . d L I f 11 zbozowvtn P wiA u kul11owsk1ego, 1 st pod I nie wtad7E wmnv zainteresować s;ę tyml zja 
1 ·rn1F wy~ze nil jl\W para n .... so ny a,• 1 · . . . I · h . . · . - · • 

"i.e im r!an wlP hledtilfli ta, .im więcej w niej 1a111e cen na :thoze przf'z •IJl'ku 11 cy1nvc. po· w1~k~m, ; doprowa~z1c do unormow~n·~ stQ• 
11rnl11rnlnyr h ~fo!:)l'ldarzv lub •l7ii1Jk11wrńw, srerlniJ,ńw. I url71P ci ~k11p11ją nR w~i zhnze no sunkow na tvm 'lrlcink11 

Wvehw~. Wol Knmll<;I f'IPR w t~rltl t< , '"1 Redolccvinv Red 1 Adm t.ódt Piotrkow1ko 86 Telefonv1 Redaktor Noei!elnv 216-14 Sekfflłcrioł 254-21. Redalcc{A hoata 17?-~ł 
D-zinl ogłoszeń: Piotrkowska 55 ttl. 111·5' Konto PKO YD - t505. Zokł. Graf. 6p. Wyd. „tódzłd mstvru' WvOt:Mn~. D bi ,RSS 

e; or-· osZER Wydctwl1ło\wa „Głosu R obotnłcsetio" w ł.odll1 . W tekłcle: od I-tall mm. zł. SO. 101~ mm. &! 60, po~ :1 ?D. 
ter 1faksiem: ""' ,_ino tnTl'l o.:l ~5. 101 ._ 2CIO mm sł 45, poWfł•I al 9!). !:trobn za ledllo •? owa: poS'ZUkiwa:nie rodm d m, b ..... Oil łlW. -..., ł ~ el. 25 ....... d „ 

~'WCJ111• pral:lf ii 10. w 2'ld • \..._.•Je..,.... 
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PRZYGODY 
pięciu typków z Ban;aluki 

I wtedy to nag.Je przypomniał sobie, 
że przecieź ma pod łóżkiem jesz.cze 
Inną zdobycz z kraju odległych już 

Dolarów, ową skrzyni~. której za
wartości dotąd jeszcze nie obejrzał: 

l24. Żąidza. ciekawości gnany 
Odbił skrzyni wierzch drewniany 
I zobaczył wtedy na dnie 
Jai-0 malowaine ładnie. 

1'2!J •. ,Diahli tych Dolarńw wz~ętł, 
Że tal< 'szn~tnie mnie nacięli, 
Dałem za to pie~ tysięcy, 
Oni nawet rh0leli wt~icej!" 

_,i;:BRANI.A Kół. PPR 
W dniu dzisiejszym odbędą 1ię _ zebrania 

k6ł w następujqcycb fabrykach l· instytucjach: 

'll'DZEW 
O godzinie 16-e) Wł-la-ma 

SRODM~SCIE 
O godzinie 15,30 I: •„Kublik", o godzinie 

t4-ej „Sil a". o godzinie 17-el Dyr. Wł. ł.yk, 
koło ŁI\ O godzinie 16-el Dyr. La16w Państw. 
CZMP W. 

PIU\ WA-SRODMIEJSKA 
O goazinie 18-ej zebranie terenowe!JO ko 

ia Jłr 29, o godzinie 16-eJ „Plihal", o goi:lz. 
16-ej „Fial". o godzinie 12-el I: „Złotowski" 
O godzinie H-eJ „Elsert ł Schweikert" 

GÓRNA-PRAWA 
o gC'dzlnie 13,30 P2!PB Nr S „B"' - kolo 9, 

P'lPW Nł 4, o godzinie 14-eJ Fabr. Ta11lem ł 

Sznurów Nr 12; o godzinie 16-el Państw. Fabr 
Tasiem i wstążek. 

GO RNA ~~1 
o godzinie 13,30 PZPW Nr 6 - zmiana I, 

PZPB Nr 7 - zmian.« I, PZPSK Nr 8, o godz. 
16-P.j Młyn „Korona", o godzinie 18-eJ I. „Ko
walslci", 

BUDA P.AP.lJ\NICK.I\ 
Wspólne 7.ebranla PPR I PPS 

Dziś o godzinie 13-ej odbędzie !lię wspól
ne zebranie członków PPR i PPS I. „Mll1er" 

O godzinie 15-eJ wspólne zebranie człon· 

k6w PPR I PPS I. ~Hau1man". 

Ze §portu ·. ;;,„ . :c "'""" 

Posellarbow11k w roli ·sędżiego 
Towarzysze z PPS i PPR rywalizują dzisiaj na boisku ŁKS-u 

W ostatnim nume rze „Przekroju" znajdzie- Pierwsze tego rodzaju spotkanie odbędzie I Pytanie to zaiste nie jest łatwe. Nad •o:!!• 
cie Czytelnicy notatkę satyryczną, w której się dzisiaj na boisku ŁKS-u, na k~óry~. sp.ot- wiązani~m tej_ za~adki kapit~n PZPN·t: t:J.k 
autor poru~za spotkania piłkarskie pomiędzy kają się rnprezentacje Dzielnic Srodm1ejsk1ch I dług? -~!El głow i ł , az w_ rezul~acie poda! się ~o 
artystami a prasą, kawalerami a żonatymi i Prawych obu tych partii. dym1s11, ale tow. Głazewsk1 o tym na razie 
podsuwa moc innvch, trzPba nrzvznać, dowcip- Towarzysze z PPR-u od kilku dni' żyją _ty111 nie myśli. , . 
nych tego rodza ju koncepcji. Zdawałoby s i ę , spo tku 'l:em. Sekretarz D7 ;~lnicy low. Głazew- - Sarn będę grał w bramce - mowi - a 
że wyczerpa ł je wszystkif', ale jednej n ie prze- ski nie ś pi już kilka nocy z rzędu i łamie gło- do oQrony wyb_io)'ę_ sobie wypróbowany~h to-
widział - meczu piłkarski ego pom i ~dzy PPS wi: 11ad sk ładem drużyny. warzyszy. Wyb1erac mamy z ko~o. T~kie i:ia-
a PPR Kogo i gdzie wystawić? zwiska jak Nowak (były ~racz ligowe] druzy· 
----------·-------"'---·-..... ---------------- ny ŁKS), Łazarczyk (ŁTSG) czy Królewiecki 

Takiego programu 
pozazdrośc~łby nie jeden. 

Polski Związek Piłki Ręczn_ej ustalił już cał
kowity plan ważn iej szych imprez w nadcho
dzącym sezonie , który podajemy pon i żej: 

31. I. 1, 2. II 1948 - półfin ały sia tkówki 
fońskiej i męski ej (2 grupy); 

7, 8. II 1948 - finały si a tkówki żeńsk ie j: 
14 i 15 li . 48 - trójmecz Polska - CSR -

ZSRR w pi/ce siatkowej drużyn żeńskich; 
' 21, 22. II 48 -: ffoaly siatkówki męskiej; 

28 i 29 II. 48 - trójm ecz Polska - CSR -
ZSRR w piłce siatk owej drużyn męskich; 

· 12, 13, 14 III. 48 - finały koszkówki żeń· 
skiej i finały ko szkówk i męskiej; 

19, 20, 21 III. 48 - finały koszkówki mę
skiej; 

28 n. 4-11 - spotkanie międzypaństwowe 
Polska - CSR w p i łce kosz ykowej dru żyn mę-

XXY~lecie 

sklĆh; 
28 III. 48 - mecz międzypaństwowy Pol

ska - CSR w pilc.e koszykowej drużyn żeń
skich; 

14. IV. 48 - spotkanie międzymias!owe 
Warszawa - Moskwa w piłce koszykowej dru 
żyn żeńskie/i i spotkanie międzypaństwowe 
Polska - ZSRR w piłce koszykowej drużyn 
męskich; 

18 IV. 48 - spotkanie międzymiastowe 
Warszawa - Moskwa w piłce koszykowej 
drużyn męskich i spotkanie miQclzypa1h 1wowe 
Polska - ZSRR w piłce koszykowej drużyn 
że1iskich; 

Październik 1948 - II mistrzostwa Europy 
w piłce koszykowej drużyn żeń.~kich (w Pol
sce). 

.; P. Z. Ko I. 

w Kali.szu 
Stadion kolarski w Kaliszu 
Pietraszewski, Bek i Kupcwk na starcie 
Prezes P.Z.Kol. dyr. Gołębiowski (Warszawa) 
/kk z Kupczakiem walczą o pozycję 

Fragment z wyścigu australijskiego 
.na 13 okrążeń 

Pietraszewski na mecie 
Zawodnicy łódzcy 

Dz.lal olicjalnq l:.OZB 

(ŁKS) - same ·za siebie przemawiają. 
- O składzie towarzyszy z PPS na razie 

nic nie wiemy - mówi tow. Nowak - ale 
s,podziewarny s i ę, Żi! w ich szeregach nie za
braknie również dawny ch piłk arzy. 

- Wszyscy gracze l i,czyć będą ponad 30 
lat, a pomim-0 tego „podeszłego" wieku mecz 
trwać będzie całe 90 minut. Mamy już poza 
sobą dwa tn~ningi. Trenowal iśmy na da;v.nym 
bo isku ŁTSG ze sobą, a późniei z „Metalow· 
cem" i ostatnio pokonaliśmy jch 4·3 pomimo, 
że ti.m grali młodzi chłopcy. 

Drużyna PPS otrzymuje cały ekwipunek I 
kostiumy od TUR-u, a jedenastka PPR - od 

.Zrywu. . 
W przedsprzedaży, na dzielnicy bilety· na 

dzisie jszy mecz były rozchwytywane, po zosta· 
le nabyć można będzie dzisiaj przy kasach od 
godziny 16-ej. Ceny ich są bardzo niskie· 40 
i 30 złotych. 

Trzeba .zaznaczyć, że całkowity dochód OF• 

ganizatorzy przezńa<1-aią na odbudow~ Stoli· 
cy. Mecz sędziować będzie poseł Karbowiak. 

A na zakończenie rzecz najważniejsza -
niezwykle atrakcyjny ten mecz rozpon:yna s ię 
punktualnie o godzinie 17,30. 

A więc d7.isiaj wszyscy ;;,potkamy się na ' 
boi~ku ŁKS-u. 

Pił~a 
. 

ręczna rozpoczyna 
sezon 

Podaje się do wiadomości, że z dniem 1 
września Łó<lzki Okręgowy Związek Piłki Rę
cznej rozpoczyna swą działalność. Kluby pro· 
szone są o przygotowanie drużyn do rozgry· 
wek jesiennych w szczypiórniaka, s i atkówkę, 
ko<.zykówkę oraz do mistrzostw juniorów (ko
szykówka). Wzy wa się wsz.ystkie kluby m e· 
zrzeszone, z k-tórymi sekretarz ŁOZPR odbył 
konferencję, do składania deklaracji, oraz 
wszystkie inne do zrzeszenia się. 

Adres sekretariatu ŁOZPR: Lódź , Nowotki 
22 m. 6 (dawniej Pomorska). 

• • 
Wzywa. się. klubv do <glas·,ania druż >'Il do 

mistrzostw klasy B żeńsk ich i męskir:h ŁOZPR. 
Termin :zgfoszt?ń upływa z d. 5 wrześn i a br. 

Odprawa kierowników ornz rozlosowanie zgło 
szonych drużyn odbędzie się iv lokalu Polskiej 
YMCA przy ul. Moniuszki 4a dnj ą 5 września 
br. o godz. 19-ej. 

Podaje się do wiadomości, źe prezes i se
kretarz ŁOZPR ui;zędlij ą we wtorki i piątki w 
lok<1lu Polskiej YMCA od godziny. 19-ej. 

. I 

M(lfc~anci łódzcy zwy-ciężają 
w Gostyninie 

Drużyna piłkarska Milicyjnego Stowarzy
szenia Sportowego w Łodzi rozegrała mecz 
piłkarski w Gostyninie z tamtejszą Mazowi ą. 
Po żywej i interesującej grze zwycięstwo od
nieśli mi~cjanci w stosunku 4:1 (2:0). Bramki 
zdobyli dla milicji Gostko 2, Błaszczyk i Mań· 
kowski pp~ je~ej. 

„Kolk.a" wyszedł -ze szpiłała 
Anto·ni Koltzyi'lski, pięściarski mistrz Polski 

w wadze średnie.i: który przebywa] w szpita· 
lu na leczeniu w związku z atakami kamnicy 
nerkowej - wyszedł już ze szpi tala. W ja
k(ch barwach klubowych hędzie występował 
ten zawodnik - jest jeszcze nieznane. 

Komunikifllydziału Sportoviego Nr 6 
1. Podaje się do wiadom n<\ci pierws zą run· I odcinków zwolnienia w terminie ?·dniowym 31 bm. 

dę kalendarzyka rozgrywek o drużynowe mi· dla zawodników Wolose-,vic?a i Różyckiego 7. Zezwala się RKS Concordia na rozegra· 
strrnstwo Ok rcąu Klasy A na rok 1947-48: pod rygorem sa nkcji regulaminowych. nie zawodów w Piotrkowie. 

Dnia 6.9. 47 · _ Zjednoczone 1 Zryw 4. Wzywa się ~S Fi~mowiec do natych~ia- 8. Delegatem na zawody w dniu 30.8. 47 
D . 7 9 47 T _ ŁKS stowego załatwienia pisma zaw. Mateckiego między Concord i ą - Reprezentacją Wojsk 
n~a · · - ęcza . z dnia 6.8. 47 r. w terminie 7-dniowym pod Lotniczych będzie ob. Kołodziejczak. 

Dn~a 7.9. 
4
7 - Concordia - Ika~e rygorem sa nkcji regulaminowych. Delegatem na zawody Victoria - Zryw w 

Dn~a 11.9. 47 - Ł_KS - Concordia 5. Udziela się napomnienia sekcibokser- dniu 30.8. 47 będzie ob. Klimczak. 
Dn~a 13.9. 47 - Zj ednoczone - lkape skiej ŁKS zgodnie 7. uchwałą Z :u~ ądu za wy- Delegatem na zawody ŁKS - Baildon w 
Dnia 14.9. 47 - Zryw - Tęcza stawienie za.w. Wolosewicza i Rói:ycki ęgo do dniu 31.8. 47 będzie ob. Szymański. 
Dnia 29 .9. 47 - lkape - Tęcza zawodów w dniu 2.'i. 8. 47 bez uprzedni o uzys- 9. Podaje się do wiadomości, iż do Wy· 
Dnia 21.9. 47 - Concorcli'l - Zjednoczone kanej zgody ŁOZB na zm i anę barw klubowych- działu Sporfowego został dokooptowany ob. 
Dnia 21.9. 47 - ŁKS - Zryw przez wymiPnionych zawodników. I Szymański Jan. 
Dnia 25.9. 47 - Tęcza - Zjednoc'ZOne fi. Zezwala się KP Zjednoczone na wyjazd I Przewodniczący: (-) B. Kołodziejczak. 
Dnia 27.9. 47 - Ikape - ŁKS do "l.(\Tałbrzycha i Jeleniej Góry w dniach 30 i Sekretarz: (-)· A. Klimczak. 

-Dnia 28.91 47 - Zryw - Concordia -- • ... ---------

g~;: ~:~~: !~ = ~:;:~ordiazrywTęcza Mecz piłkarski Milicji Warszawy i' Łodzi 
Dnia 5.10. 47 - ŁKS Zjednoczone w · cl 3 • · b d 17 · d · · · 

. . . . sro ę wrzesnta r. o go z. -ei na u na to, ze występuią w mch reprezentacje 
KJuby umies~czone ~a pierwszym miejscu 

1 
boisku spor ~owym KP Zjedno cze ni odbędą ~ięl wv mien ionych wyżej miast. Sędztuje sędzia 

s ą qospodarzam1 zawodow. interesujące zawody piłki nożnej. Walczak. 
2. Przyp-0mina się klubom par. 91 R~gula - , W ramach rozgrywek ogólnop~lskich o mi- Jako przedmecz odbędzie ~ię mecz junlo-

minu Sportowego i wzywa się do śctsłeg ri strzostwo M. O. Rzeczypospolitej Polskiej na rów KP Zjednoczeni i TUR. 
pr1 - ~ łrzegania tego7.. rnk 1947, zawody między M. O. z Warsza wy Wstęp na boisko bezpłatny. 

3, Wzvwa się Kf Filmowiec do orzesłania i Łodzi zaoowiadajq się tnteresuiaco ze wzgle 
..--

I 

I 
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