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P1S~M---o POLSKIE .wł ROBOTNICZEJ 
R,OKill ~R. 242 (823) 

s • now1s o Rządu , Pols go 
wobec zw· ększenia polencjal,u prze-----

myslo,,,ego Niemiec Zachodnich 
PAP. Na konferencji 

prasowej w mini
sterstwie spraw za 
granicznych min. 

kańskich do spraw niemieckich. I działu dekartelizacji w amerykańskim zarzą-
Pewni jego krytycy opuścili na znak prote-

1 
dzie wojskowym, i dr J. H. f:anninga, ~astęp 

stu swe stanowiska w Niemczech. Allen wy- .cy dyrektora wydziału żywnościowo-rolnicze
mienia 2 nazwiska: James Martina, szefa wy- go w Berlinie. 

ft~~ył ~i~~~~;~~~ 1 Rada konsul o· w ce oswiadczeme: 
,.Rząd Polski jest . 

w Bata.wii 
zaniepokojony de- zwał~na przez rzqd indonezyjski 
cyzją zwiększenia LONfW, 1 PAP. - Rz1a!d indonezyjski zalcce111ia Ra•dy B.ez1pieczeństwa w s;pra-
potencjału prze- z\.\ róci.l się w po niedziałek drogą radio- wie nauzoru n.airl zaip.rzesitaniem działań 
myslowecro Nie- wą do kons1:l f1w gcncral.nych USA. Wiei wojernnych na Jawie i Sumatrz~. 
mice ;achodnich Idei B~:rtanii, fra~cii. Anstralii i Ch in w Jak dO!bfrSZ._ą k<Ja1Sul<!wie 5 Państw w GEN. S?EDIRMAN' - głów~odowodząc! bo-

. t . d , Ba ta ~1 1, pr·osząc ich. by przyiJ:n1Ji dD Jo I Batawii Jl'O.d prze"„-odmctwem kons'!.!la a• i hatcrsk1ch , •• 1 jsk indo11" <.1YJ5klch - !;;1e1uJe 
"k po\\ zię ą, ~ie a\\ no giaN'!r'fty. w celu ·przeprowad zenia badań merykań ·kiego Waltem foo.ta odbyli już I obrona Jogjakarty - slolit y Indonezji pn:ed .w1 to~ Gr?sz w ~o.nd) nie .. Rząd jaki uz11 afa za wła:·c i \ve, hy wykonać v>~·tepw~ Jlo!!i~rlzeniie, atakiP.m Holendiów. 

Polski u\1·aza, ze ta pospieszna, Jedno- ---------------------------~-...-.---------------;tronna decyzja narusza postanowienia 
.ikładu poczdamskiego. Rząd Polski roz
w a źa obecnie następne kroki w związ· 
~u z ta decyzją". 

Plan jest r__ealny! 

eh ·b d N:i z:ipytanie .i dnego z frnrespnnden
~ów. czy oznaczr- to, że RzacJ. Polski jest 
N oo-óle przeciwny odbudowie Niemiec, 
11l11isfer Grosz odpo :ieclzial: Załoga 

.. Nie. Rząd Polski nie sprzeciwia się 
or.lbudowie Nicmloec, ale trzyma się u
~hwał poczdamskich, które przyznają 
pien\ s;r~ 1i stwo odłtud-0w:v 11.ie napastniko /r'-: 
wi, tylko ofiarom agresji hitlerowskiej". 

Miliard dolarów 
na odbudowę Niem~ec 

NOWY 

NOWICKI JAN HELEN A WILCZYN SKA 

JORK PAP. Znany dziennikarz wa. 
>zvngtoi'l ski Robert Allen twierdzi w swym i 
:>stalnim artykule, drukowanym ro in. na ła- I 
mach „New York Daily Mirror", że w Wa. I 
szyngtoniP. rozważa się ściśle tajny plan zain 
westowania w Niemczech sumy miliarda dola 
rów. Autorem planu jest rzekomo mianowany 
w piątek, podsekretarz wojny USA, uprzedni dyrektor naczelny Scheiblera 

PAWEŁ PRJND/SZ 
dy r.eklor produkcji 

FRANCISZEK CICHOMSJ{[ 
dyrektor przędzalni prządka - Księży Młyn prządka Ks. Młyna 

joradca ekrrnomiczny gen. Clay'a, gen Wil
liam Draper. 

Robert Allen przypomina, że zarówno Dra. 
per, jak i obecny sekretarz obrony narodowej 
USA James Forresta!, byli w okresie między I 
dwiema wojnami światowymi członkami fir· 
ny bankierskiej „Dillan read and Company" 
i Vall.~treet, która dokonywała największych 
Inwestycji amerykai1skich w Niemczech przed 
hlllerowskich. 

Plan Drapera przewiduje jakoby prywatne 
pożyczki amerykai1skie w okresie 3-letnim, po 
kryte przez wypuszczenie obligacyj na rynek 
:imerykański. Pożyczki te łłużyć mają na od
oudowę tych gałęzi przemysłu , w których za
mgażowane są jeszcze z czasów przedwojen
nych kapitały amerykańskie. 

• 

I Pi,saliśmy w niedzielnym numerze na-
1 sz.ego TJisma, że w'szy•stkie oddziały P. 
' Z. P. B. Nr. 1 są na do1brej drodze do 

wy'konania si-erPnio1wego 'Planu produtk
cji. Dziś możemy 'Podzielić s i ę z nas·zy
mi czyte.Jnikami wiadomością jeszcze le
p'sz•a1o iż „szajblermvcy" w sie.rpniu nie 
tylko Plt!n wykonali, ale prze•kmczyli go 
o p:rzes7lło 7 procent. 

Według All ena, plan Dra pera napotyka je- MATUSZEWSKA ST ANJSŁA WA WITMAN MONIKA MARIA ZAKRZEWSKA 

Przy sposobności naileiy zaznaczyć, 
że załoga Księżego Młyna. która d·otąid 
zo:sfawała w tytle. obecnie zwiększyła 
wy•daj·ność pracy i dzi eki wi-elkiemu wy
sihkowi wykonała plan w 101,6 procen· 
tach. 

Pierwsze mieJsce zaj eła wykończalni2 dnak na silny opór części ek9"'1e rtów ame1 v- doskonała prządka - nrzadka Księżego Młyna prządka Ks. Młyna 
11-1111-1111-1111~1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-111.~11i1-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-11 i „wigoniowa'' osiągnęły bowiem 111.~ 

Sukcesy wojsk 
w 

procent. Doskonale sipi1sała s ię „Nowa 
• Tkalnia" (108.6 proce·nt) -oraz Brzedzail· " -g n u p o ,ws ' a n I a I uia Cienka (104 procent). Podaliśmy we 

• 

demokratycznych na 
. I wczora j·szy.m numerze fotografie niektó-

rych z wielkiej gromady tkaczek. które 
wszystkich frontach walnie przyczyniły sie, do O•Sią lrnięc ia 

tych ·pozy1tvwnych wyniików prndiukcyti-
LONDYN PAP. Grecka agencja prasowa do lakował stację kolejową Kanthis, położoną W .Beocji partyzanci wyparli oddział żandar nyc'h. Dzi·ś z k-0lei zamieszczamy zrl.:.e. cia 

niosła w poniedziałek o operacjach powstań- między Drama i Kommotini. merii z miejscowości, oddalonej o 12 km. od U\! 
ców wzdłuż główne.i linii kole jowej, bieg~- RZYM PAP. - Prasa grecka donosi o poważ Teb. kil;ku Przedstawicielek załogi robotni-
cej przez Trację z zachodu na wschód, twier- nych walkach między oddziałami armii demo LONDYN PAP. Jak donosi agencja Reutera cz·ed Księżego Młyna. Ofiarno-ść iCh i su 

. kratycznej i formacjami rządowymi w Epirze król Paweł_ przyjął_ w poniedtiałek w póź_. mi·enno•ŚĆ dane na,m g"·varancJ·ę. z·e przę„ dzflc jednoczesnie, iż na zachodnim odcinku 1 J ' 
na północny-wschód od miasta Anfilochia nych_ g~dzrnach w1eczo~ny~.h ambasadora ame I dz.alnia nie zaw.iedzie poikładanych w le j linii ataki partyzantów zostały odparte. oraz w Macedonii w rejonie góry Kerdilon rykansk1ego mac Veagh a 1 szefµ departamen- . . , . 

Według wiadomości, nadeszłych z Salonik, od i na południe Kaimakcalan: tu do spraw bli skiego wschodu Joy Hehder- IUeJ na•dziei. 
działy armii demokratycznej rozwijaj_ą dzia. Urzędowo po. ~ an o do w· 'ł dom,.,fr' 7.P na P" . :;0ni'ł. Tnn~ ' "m n'łrnrl. i;ik „ prnp11~7.ru1j ·1 _ I Z1•odz.e i D:n-ckc.ii PZPB Nr. 1 ży.czy 
lalno$.c w okolicy Drama i Kommolini we l n rl n i~ r. d mi asta S2r€s i: -« ~'.Lllu ' " ''"·~ lil i !' 11\· i.1 '•t"""~.1 JH .c,~do:; . i ou l .11 1qo rz:itlu h.il ·11y d:ilszrch i .ic S7.'le wi okszy,:: h sukce· 
.... ~~h ndniej Tracji. Oddział oowsta ·:1ców 7.aa-1 sar:10lot 1z;;dowy. du.ri.;a. l sów w \V ~ k -J i1 <::I]I U Trzyletnkgo Planu. 

/ 
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I t 
zasz zycą swoją 

t>zień 7 wrześuia Hl47 r. w roku bieią:cym 
mmany został jako „$wlęto Lotnictwa". 

Uroczysto:ki ·w Łod:>.i będą miały specjal
ny cb.ara.ktez, gdyż za :i:czycą le swoją obec
nościq ob. ob. Prezydent Bolesław Bierut t 
\4arszalek Pol11ki Michał Rolo-żymieriki. 

Jl.'omisja Poro:i:umiewawcza Stronnlctw De 
mn! ra1ycznych w Łodzi. doceniając wagę i 
znaczenie ,.Swięta Lotnictwa", postanowiła 
we::wać wszystkie zblokowane Stronnictwa 
DemokralyC2ne do ws:i:~:i:ęcia akcji na rzecz 
masowego udziału społeczeństwa w uroczys· 
toścloch . org.anizowanych przez specjalnie po 

tnictw 
obecnością najw isi ostolnl '"st 
ustawiają .się w grupach swoich partii i :i:wiąz 
ków, a to celem umożliwienia spr.awnego ufor 
mowanla calej kalull.'lny, w/g alecenia Komi 
!:jl Porozumiewawczej, na defiladę. 

Wskazany Jęst dobór jed oliłych typów 
sztC1nd-:11ów (bojowych. niesio ych no Jamie 
niu), a o celem jak nojefek owniej:izego wy 
glqdu kolumny na uefiladzie. 

olsko-bulgars a mo a 
o wzajemn~j wymianie handlowej 

Nr. 24Z 

KU 
WłELl{!EGO IiONKURSU 

SZKOLNEGO 
. pt.: 

GLOS" DZIECIOM SWOICH 
CZYTELNIKÓW 

Imię i nazwisko . 

/ Adres ....••.•••..•.. : • '• ; 
Miejsce prae:y ' ..•.........• , 
Szkoła i klasa uczącego się SOf1A PAP. - W dniu 1 wrize·nJa\ po.<h1iS\ałi wiceminister ·pr11.emy.słu i ban· I 

zo.s1t<~ła zawarta rpodsko • bułgarska urno dlu Szy·r, ze str-0ny bułgarskiej - mini· 
wa ha·nldJ.01wa. Ze strony poJsłtiej umowę &ter finanlSów SteiMiow. ~ecka · · · · · · · · · : · · · · · · : 
H' I I I li kl'! M"I 1'11 I I I I 'lill'T I 11 I I n I I 1 I 1/:1 I' 111 I li I I I I I JllFI I H'I n I u TfH;rFl'H I 'I I I I I I r I I I HI I I I I I I I li I I I I li ' I I I' I I I I I I I l I I I J'I I I I I I I I I T'I I I I I I I ' I I I I ! fi] 

wołpa::.a!t:,,.~~;t~~~i:~ ~:J~~i!=~i~:::~e K. om u n ·1 s I a • er m· Wę gólne partie do delegowania swych p?Zedsta r e 
wlcieli do l\omitelu dla utrzymani.a stałego . 
kontaktu z Komitetem Wykonawczym Swięta. 

W defiladzie partie polityczne reprezento 

l!I 

wane będą prZH poczty sztandarowe, które Rokowania w sprawie 11tworzenia nowego rządu -
zgrupowane zostauą w jedną mieszoną kplum 

łuż się rozpoczęły . 
uę, dkl której szyk ustalono jak następuje: BUDAPl:SZT (o:jy~ł. wł.) - 'vY.ed~u:g miejsc, Wę2:ierska Parth Niepodle,głości 

a} 'czoło kohimny 5 s:dandarów wojewódz obl.l_czeń ohsennitorów, komuniści otrzy - 57, Niezależna Partia Demolkraltyicz-
wiek nie p<>Siada absolutnej wi kszoicb 
obserwaton:y przewidufa, iż JJ.remieJ'ei!n 
rządu węgierskiego z.o!Stanie k0imunista. kłch partii polltycxnych i OKZZ. mają w nowym parlamencie 93 urnudaty, na - 19, Partia Ratlykalna - 6. Ugnu-

b) następne szóstkl tworzyć będą sztan- Partia Drnbnyoh .R°'lników - 65, Partia PO\\ anie Kobiet Chrzcś'Cifai1sk4::h - 4, 
dary dzielnicowe, kół partyjnych i większych Socjal' - Demok.rntyczna - &2 oraz naro Ob~"watelska Partia Demokrat1;czna - 3. 

Rokowa,nia w s.prawie utworzenia n-0-
\\ ego rządu j·ui się roz.poczPły, 

zakładów pracy. ·uowa Parda C~l:opska. - 08 mand•atów. ogółem oi>ozycja po.Siadać będzie 154 
- P.<rrtie polityczne i Związki zawodowe skie Ogółem partie koal1cJi rz;ądowej dys- mandaty. Zgodnie & konstytuc.ją \\ ęgier-

I I l'l l:.11 I liJ'l .11111'1I1111111111,J 11I.li111 f'j l I t • ! !!J 

Delegacie miast po sk· eh 
1,1a 800-!ecie Moskwy · 

ruJq na miejsce zbiórki godz. 9-to na ul. Sko j PO~IQlwałyby w ?arlamencie 258. głos~1. ską, nowy iprcmier 7-ostafo wy,<;uniety 
rupki 6/8 przed gmach Zarządu Wojewódz- ~kład opo:-yc.11 w. 'Padamenc:1e - Jak przez· najJi.cznidsz 1 partie· w par. amen
kiego swoje poczty sztandarowe, w/g powyt Pr7,Y'PIP;zcz.a,1ą. bę:d.ue naste1p11.1ący: Lu- cie. P-0nieważ 1>artia komun\s.tyczua zdo 
szych ustaleń z tym, te ogólna liczba sztan- dowa Partia_ Demokratyczna 11zy,ska 65 była na:lwJęk~zą ilość ma:ndat6 v, .iakkol
darów każdej p.artii i zwiqzkÓW nie mołe I I I I I I I I I I I I I I I I 11 I I 1 I I I '11 I n I I 11 I I I I' I .1 I I .I. I I 11:,1 11 I l"l.11 I 'l'I I I 1.1,.11 I . 11 I I I li I 1 I I TT I I I IT I' I I 11 I J::I I 

\\TAf~SZAWA PA:P. - Stolica Zwl~iz-· 
ku So'Cjali'Stycznj"Ch R.e'Pu!blik Ra·dziec~ 
kich M01;;kwa. oh.cihodzić br1dzie w n~
bliiżi.'lzych dniac~1 wielki juibifou,sz 800-~e
cja istnienia. W uroczysto1ś>Ciach tych 
we.z.mą lJ'd'niał delegacje ró-żnych J>ruistw 
i mia~<:i·t. ·Z Połski w uroczyslfo~'Cimch weź~ 
mie udział prezydent m. st. Wars.zawy, 
St, Tołwjńskl, pre;zyclent Gdyni Henr "k 
Zakrze v ki i iPrezydent Wrocła" ia BFO" 
nisław l(upczyńs:ki. 

prz:~:;a:zt!~~:row• na miejlłCU zblórkl' z as t. p cy w. e I k. e . 
Rewolta z Equadorze '! z órk 

NOWY JORK PAF. Według ostatnich donie 
iień, garnizon wojskowy w Quayaquil, który 

zbierają się 6 października w Lo dy ie 
1rystąpił w poniedziałek po stronie powstań- „ 1;.0NDYN (obsł. \:\lł;). -:. Podano tu ~
:ów zgodził się by płk. Carlos Mancheno po- u~.;Ja.J;i1e ·do \\'ta<lomos~1, 1Z zastępcy m1-
:o&tał u władzy d$ czasu zwołania Zflromadze I tn.strow s·pra\V za.grarnczn1~ch Tl!Jzpoczną 
nła konstytu<;.yjnego. ' swe 01brndy dnia 6 paździeirni.ka w Lon• 

dynie. Prace rau\- :z.astę1p-.Ó\' polegać bę 
da na przygotowanw gpmtu 'J}O·d • rad1 
listopadowej ~esii Rady Mink:rró,,· :praw 
zagraniczny ·h ,,Wielkiej Czwó~1ki". Gandhi znów 

Czarny. rynek wygładza Fr • 
ę 

LONDYN PAP Jak donosi' agencja Reuter::i, 
w pontedzialak w!eczorem Ga:ndhl rozpocz~ł 
glodówk~, która: zamierza przerwać dop!ern 
po zaprzestaniu walk między Hincilt!amI i Mu 
zulmanamt, klóre wyhuc'hly w poniedzic.łak 
w Kalkuc!e. Wła, ciciełe wielkich przedsię iorstw zgarn·ają I rzym•e z s ~ 

MOSKWA (Cbsl Wł.) Z Pcuyźa donQSzq, iż 
aa odbyt~] w tyclł dniach konfarencrji praso 

ej, francuskJ miirister gospodarki narodowej 
Andre PhYlip prz&dstgwłł sytuację ekonomicz 
nc: Fxmcji w nai:łer ponurym śwtetle. Philip 

ZGIERZ 
W dniu 4-go września br. o gQdz. 18 

popoł., w Sali Związków Zawodowych, 
Długa 17, odbędzie się 

WSPOLNE ZEBRANIE 
AKTYWU PPS 1 PPR 

Zebranie ma na celu omówienie aktu
alnych zagadnień politycznych i gospo. 

poinfor.rnował między innymi, i9 !mport z UpA 
zostanie zredukowany .z 450 milionów dola· 
rów do 293 milionów dolarów, co w kOnse 
kwencjt spowoduje cials:i:e ogr.anic:aenie ztiły 

cio benzyny, mię.a, tekstyliów itp. 
Komentując oficjalne deklaracje członków 

rządu prasa francuska stwterdza, iż pomimo 
krytJ"Cznej iytuacji gospodarczej wlaśclciele 

wielkich, przedsiębiorstw przemysłowych sta 
le się bogacą. 

Dziennik „Humonile" demaskuJe poczyna 
nio spekulantów, którzy skupowalt kartofle 
na prowincji, co spowodowało już zwyżkę cen 
kartofli na rynku paryskim o przeszło 30 pro 
cent. 

• * 
darczych. 

Miejski Komitet PPS 
Miejski Komitet PPR 

MOSKWA (obsł. wł.) Z Pary\Ża donoszą, iż 
' frakcja korr.ntstycznd stołecznej Rady Miej 

skiej zai:qdała od prefektury Sekwany zwoła 

Que!}IJ wy5ziedt. Hele·na wstała z Ta
pem. Zszedł ze schoP,ów i znaiazł się na 
ullicy, Przed szipitafom by~ rnch. Prze
darł się 'Pr.zez tłum i sk1erowal do s&ta
bu. 

Zrudnoiwan1e domy. zniszczone ulice, 
nie1wiadomo dJJ•acz.eg-0 przypominały mu 
opu1sz.czonv i z.aniedb111y ogr&d. Nagle 
zolbaczył sze·reg <l-rewnLmych trumien. 
Kiil'ka z nich było "'lz,kodzony:ch przez 
boimlby. A'1e zwłol< .ie było widać„. 
O.kazał d10k11J!1ne11.:· \Vartownikowi przy 

wejściu do szta1bu. Warłfo.wmk je przej
rzał i zasaliut.ował. Que.Jl wsz.ectU do jas-

t!dni wyrąlbanej w sk<lie, w której mieś· 
cił się sztalb. Panował lu taki sam bez
ład jalk i w szipitalu. !Vloże nawet więk
szy. Szulkał oczyma :rngielskiego tłuma
cza. ale nie m6gł sro odnaleź~. 

Witym pod1szeclł do nie·go jakiś wy
soki Grek i zapyta l: 

- Cze.go pan soibi-e ży-;,r.y': 

- Ohc.iałlbym 1poł·ąozyć się teilefonicz
nie z Atenami - 'J)O•wiedzia.ł QueH, ·pa· 
trząc na zmęczony.eh greckich oficerów, 
zmuszo.n:i,"ch pracować w tj1m ohaos1e. 

- A kim pan~ wła:ściiwie jest? 
- Jestem angieJ!Skim lotnikiem. 2 lygo 

dnie temu strącono mnie nad pozyda
mi włoskimi. Mu1szr. ieraz 'POrnzimawiać 
ze swoim dowód'cą, który z:na]dluije się w 
Atcna•ch. 'vV 1aki spo!>óą1 rno•gę to zro1bić '? 

- Ohwi>le.czl~·. Pó;i1dę za1mell:do1wać 
.pu,łlkl()w·nilkowi. 
· Grek odli;ze1cH i wk•rótce .p rzYJprowa· 
·dził z s.obi\;11 jakiego.ś ·wysokiego oficera 
z '.J)od1strz.y•żonymi wąsi·kaimi. Był uibrnny 
w dł1wgi muncliiir· z ~sokim, wn~wny:m 
kołnierzem. Na głowie miał elegandką 
czapkę. 

- Alei, to Mellas! - wy'krzY'knąt 
Quell. PrzyqH)Jl111ial sobie, .j;rk Me;Has R·po
tykal cska•dr~. w J;111init~. 

-- ffo, ln1tlizi! Ale i•ra.Ji.l pan ~· la:;ze! 

nia adzwycza1nej sesji Rady celem omów!e 
nfa sprawy .z:.iopatrzonia stolicy. 

K<>mltety lokalne hancu~kiej partii socja!is 
tycznej domagajq się. aby rząd Ramadier 
wprowadztl niezwłocznie w życie uchwały 

Kongresu Lyo1\sk!eg0, w pi 1wszym rzędzie 
- rozciągnięcia surowej kontroll nad cenami 
i winnocnienia :i:osad gospodarki planowej. 

. Tru an i Crff 
lecą dookoła ś iata 

HAGA PAP. Lotnicy amerykańscy, George 
W. Truman l Clifford v. Evans, którzy podjęli 
lot dookoła świata na dwóch samolotach o 
mocy 200 KR przybyli w poniedziałe1'. na lot 
nisko Ypenhurq w pobliżu Hagi. 
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Konferenc· a dominiów bryty's i 
ma radzić nad sytuacją gospodar.czą Aaeh· 

LONDYN PAP. - OfL.ialne za w iadv-1 n anso \\">ej Anglii, Konferencja ta'ka ma od 
mienie poda.je. że rząd hryt. •.iski zapro:po być ię w na}bliżs&~"m czą.sie w Londy
n-i wał iwofanie konfererncji wfi',zJrstkich nie. Na prnpo;wcje, '))O\\'Y•.isza zrgodziły 
d<Jminl6w w "Pril\\'ic or;ólne•i 1'yt11ac.ii fi- sie ju•ż rrądy· AustraHi i N-0iwei Zelandii. 

Gd·z1e 1pa.i1 wla,ściwic prieby1wał? Co pan Grek i Anglik szli 'PJ':Z·ez <.1pu1sto załe 
'J)Or·ah!a tuta1j? ll'lice zrninowaneg·o miasta. Gdzie nie-

Que:ll opowieo<faial MeHasowi o ws;.;y- gdzie s•potykali wał~ając~'C!h się żohlie-
stkim \\" 1kilk11 lakonic7.11y.ch zd.aniach. rzy, bh1dząc~"ch nie wiadamo w jakim 
. - Mu1<.;zE; na\Yiiązać kontakt z <lowć;d- celu po mieście. ' 
oii1 na·szej eskaidry w Atenach. Czy mo·że I ,Widzi :pan? - Mel'la<S \\''::kazał na. 
pan mi \\' tj~m do·11omóc? - za.PY't·ał w gr111)łą--takich żołnierzy. 
końcu. - WMze. Co t.o zia . .ie dni? 

- Pan s1e "Późnił -gwizdnął Mellas, - Zbłąkani, - za~mial się Gre-k. -
,_Kontakt z Atenami jest '.Przenva·ny, P·an wie, 'Przede1ż mam:v zntrkomitych gec 

- D'laczcgo? nerałówl 
- Pr<l\nlovouohnie Nieme~' ju.ż za.i1PH - Cóż to za generał·owie? 

Trikfkala. A mo·że h~·ć, że ·'>Pa1dn.::hro11i·a- - Namraw·de 11a1dzw3~czajni. \V3~dali 
rze .przecię.Ji przewody. -artni nie wiemy. żołnienom roz•kaz roze;jścia sil' clo do
W ogó-J.e, m:i,· tu n k nie \ 'ienry. ·mó1w. Pa·n· u1wa1ża, ~ nikt z nich nie ma 

- Mi. / · za \\i:Szelką cene po\1.:rócić karaibinów. Po 'Pros1t11 clo<>tali roz•kaz zda
cLo Alen. Może pa·n hc.dzic mógł pomfrc nia broni i roze!}ścia si~. O, nasi genera
w tyi!11. hym dosl;lł a11'!0? }o,.,,ie ! To i.f!ltna tra~cdin. Kiedy Wkisi 

- Żarhije pan chyiba? To dla mnie to wtarg:neli do Grecji_,_ gcn>t>rałowie nie 
samo. co dostać dla pana saniOilot. chcieli wakzyć. Metaxas \\'S7..J.Stko za-

- Czy~hy l':DJ''1' vv stały a'Ż ta.k źle? łatwi fak na~le1pie;i. Doi·dzic do 1)ornrn• 
-:-- Pan, ja.k wid;:i;, ciągle 1>rzebywa w mienia z \Vlocliaimi. Tyllko hcz źadm eh 

przest\.vorzacih„. Chodźmy, przejdziemy w·alk. Jednak żołnierze mieli. karahiny, 
sie. Coś .Panu oPo·\dem. . a g'd3~by naw·et nie mi-cli - to "·aTcz:di-
.- Ale.ż, pan jesit przeci-e'ż z<tjęły! by be1z knralbinów. M11.sieli udęk<ić. bo 
Qu•cll nie chciał ka.cić cza ·11. nie mieli amrmicj-i. Był·em ·wtedy p_u 1ko-
- fakie tam teraz 7_,a„ięcie!.„ wnikiem, ale tak łajałem generałów, że 
- Tym bar-dziej nrnsze !'\tąd jak na:i- zdegradowano mnie i zoslalem z 110\\·ro-

prędze.j się w11d·o. tać. tem kapitane.m. Mó\\'il?. ż..e tril(o umiz-
- Jako·ś ta1m he,<dzie. Chodźnny tym- gam ·się do angie,lskich lotn'ków. Nasz 

czasem. .'z.fa.b główny żre c-o n;ijfevsze w Ate· 
Zeszli 11a dól. Zmęc:wn~· warto\\ nik naoh i pal ·cm nie nn•;y! 'A żołnierze nie 

spręi~'Ścic \idsal11to\\'<1l tv1ella·"o\\i. 1\ifol- mai,i;11, broni„. Zdrnh~·wa.ią .ią w \\ alk~c:h z 
la~ skim:1•ł ?;Iową, 11~111iech:1ął \ie, d-~1 w~r~ \ :vr:1cha1mi. Wszys•tko to w •0,1; ·1„ o 
l0\\'111!k;i - ten mu odtpow1edzial rcrwme'z, dirza1111„. 
uśm ~-.:hem. (D. c. n.) 
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TO V. AL. BURSKl 
w oczach naszC'go karykaturzysty 

Sala CRDK była w dniu wczorajszym wi
dov.'nią doniosłego wydarzenia. 

Zebr11n!e radców zakładowych rozpatry
wało umowę ·o współzawodnictwie pomiędzy 

wlókniarJ;nmi i górnikami oraz uchwałę Cen· 
tralnej Komisji Z,wiązków Zawodowych, doty
czącą pracy w drliu 21 września i przekazania 
zarobków z tego dnia na odbudowę Warsza
wy. 

Pnrlament Łodzi robotn!czej radził nad 
*1n11 sprawami najbartlziej w chwili obec
n. stotnymi dla klasy nbotn!czej. W sku
pieniu i powadze przedstawiciele załóg fabry
cznych zastanawiali się nad wyborem naj· 
prostszych dróg w odąr:ych do wypełniP.nia 

zadań stojących przed wl0kniarzami Łodzi. 

O wt'<półzawodn1ctw1 e między górnikami a 
włókniarzami mówił prPzes Związku Zawodo
wego Wlókn;ctrzy, tow. l:l 1rski. 

Na ws'ęµ e podkreshl mówcR, że wpraw-
z:e n}ektore hr ze przemysłu włókiennicze

go plan wykon~! z nadvryżką, ale dwie naj
ważnie1sze z n eh, a m;amiwicie przemysł ba
wełniany I weinlany w c ąqu pierwszych oś
miu miesięcy roku b:e'iącego planu produk· 
cyjnf'go nie wykonały. 

Górn•cy mają nad nami przewagę - po-. 
wiedz,ał tow. Burski - oni swo1e plany pro-' 
dukcyjne wype!n:Ji, ale l my posiadamy sze 
reg niewykorzystanych jeszcze możliwości 
wyke>nania planu i nadrobienia zaległości. Ma
my wszelkie szclnse, ażeby współzawodnictwo 

Str. ~ 

tniczei Łodzi obra Uje 
do UJ.I flÓI llf.'MU!06l1t i~ twa 

wazem,; przepisów szczególnie przez młodych sh sproslnrQY tym w1elkim z11dan10.m - z.~koń-1 klasę robotmc~ą Polski do pracy w _niedzielę 
robotn•ków. re.~ult~tem C7.Pgo w w•elu wypad · czyl tow dursk1 - to mozemy 5m1ałn 0•.7<-' dma 21 wrzesma 1 do zaoLarowama zarob 
kn.ch jest kalec~wo prarown;ka. Rady z;1k!a- k;wać pozyt ywnvch wyników wspó lwwodn ic- 1 ków z tego dnia na odbudowę Warszawy. 
dri~e pow nny " '<' qa "P!eką ot0r-zyć zespo· twa z górn1lrnm1. Po przemówieniarh rozpoczęła się dysku· 
ły rołiotn·c;;e ~.hwc3 "'€7W'łl rówmez zebra- N'ISi ępnie zabrał głos tow Przybył. który sja. . 
nych do <z·: z?uólowego analiwwan •a możliwa- zreferowa ł zebranym uchwa łę Komisji Cen· I O przebiegu dyskusji napiśzemy W""'ju-trzej· 
ści produkcyjnych swoich zakładów pracy. Je- tralne1 Związków Zawodowych, wzywającą szym numerze. 

V-C ff li' ALA 
Zebrania ffeyd Zakładowych fobryk przemysłu włókiennic~ego i dz;,ewiarsko• 

pończoszniczego w Lodzi i olcregu łódzhim w dniu 2 wril'eśnia 1947 r. 

Zebrani członkowie Rad Zakładowych fa
bryk przemysłu wł&kienniczego i dziewiarsko
pończoszniczego w Łodzi i okręgu łódzkim z 
uznaniem wita ią podpisanie przez Zarząd Głó
wny Związku umowy o współzawodnictwie 
włókniarzy z górnikami Sląska i Zagłębia Dą
browskiego. 

słe znaczenie dziś, gdy Anglosasi odbudowu
ją potęgę imp€rialistycznych Niemiec. Wal
cząc o wykonanie planu zbliżamy się do chw1 
li, kiedy robotnik będz i e mógł żyć w dostat
ku, a jednocześnie spełniamy obowiązek do 
bry:h Polaków, bo umacniamy s.tę g(Jspodar
:zą 1 polityczną Rzeczypospolitej. 

Przyjmujemy warunki wyścigu pracy za- II. 
warte w umowie z górnikami i zobowiązujemy ~tając do wysc1gi.i pracy z górn ikami żąda-
się wykonać plan produkcyjny przemysłu włó- my od Centralnego Zarządu Przemysłu Włó
kienniczego za II-gie półroc-ze i odrobić niedo- kienniczego stworzenia wszystkich potrzeb· 
bory powst11łe wskutek zimy i bratku surowca nych warunków dla pomyślneqo rozwoju 
w I-ym półroczu. współzawodnictwa. Obecnie, kiedy robotnicy 

Przyjmując w imieniu wlókniar-zy Łodzi dokładają wszelkich · wysiłków dla wykonania 
wyzwanie góm;ków Sląska i Dąbrowy świado- planu, nie mogą zdarzać s i ę wypadki posta
mi jesteśmy, że wykonanie Planu Trzyletniego jów dla braku surowca, materiałów technicz
przvn1esie klasie robotniczej i wszystkim pra- nych, żarówek Itp. CZPWł„ Dvrekcje Bran
cu jącym dobrobyt i sytość i będzie nowym żowe, Centrale Zaopatrzenia i Zbytu muszą 

zwyci ęstwem Polski Ludowej, utrwali nieza- być przygotowane na do•t11wę rosnącej .ilości 
leżność gospodarczą, a tnkże i polityczną na-1 surowca (bawełny. wełny, sody k11ustycznej, 
szej O}czyzny, co posiada szczególnie danio- wody utlen ionej. obić zgrzeblarskich, gońców, 

21 na odbudową Warsżawy września 
. 

pracu1emy 

biczy, żarówek i innych potrzebnych artyku· 
łów technicznych). 

III. 
Zebranie Rad Zakładowych fabryk przemy· 

siu włókienniczego i dziewiarsko - pończoszni
czego, przyjmując umowę o współzawodnic· 
twie z górnikami, wita szlachet11ą inicjatywę 

towarzyszek: Genowefy Korzeniowskiej, Hele· 
ny Rybakowej, Haliny Lipińskiej i wielu in· 
nych, które przeszły na obsługę fuciu krosien 
osiągając rekordowe normy wydajności i rów· 
nież wysokie zarobki. 

Za ich przykładem idą już i pójdą dziesiąt· 
ki tysięcy łódzkich tkaczy i tkaczek, prządek 
i przędzalników i gremplarzy. 

VI/ trosce o jak najszer.>zy rozwój wy<i:'.~J 
pracy, my, radcowie zakładowi, wzywamy Dy· 
rekcję i personel techniczny fabryk o otocze· 
nie uczestników wyścigu pracy wszelką mo
ra1'1ą ; m:itFTialną opieką, dostarcz:'lją~ m C"·d
powiednie!!Jo surowca i potrzebnych materia
łów pomocniczych. 

!ladry zd.kiadowi zobowiązują ;i~ d'l jl\k 
najściślejszej współpracy z kołami partyjnymi 
PPS i PPR, oraz całą !Tlasą członków Związku 

Odpowiadając na wezwanie Prezydenta Odbudowy StoUcy. Zawodowego na odcinku wykonania planu ca• 
Rzeczypospolitej, my, rndcowie zakładowi Nie wątpimy, że w dniu 21 września nie lej fab1yki orc>'!' oddziałów produkcvjnych. 
wszy~tkich fabryk przemysłu włók i enniczego zbrnkr ie r:;k:ogo przy warsztacie. Je,t •o .= r• a· Rady Zakładowe muszą kontrolować co
i pończosznicza - dz iewiarskiego w Łodzi I o- -.va hono!U każdego włókniarza, :rnzdego Pe·- dzienne wykonanie planu przez fabryikę jak 
kręgu łódzkim, zgodnie z uchwCłłą Komisji laka. równteż oddziały pr"'dukcyjne. W tym ce. 
Cffitralnej Zwi ązków Zawodowyc:-h i Zan:ą- Pamiętajmy, że grosz, który dajemy na od- lu postanawia się zwoływanie miesięcznych 

dów Głównych, wzyw11my wszystkich wlók· budowę naszej ukochanej stolicy, irst jedno- zebrań sprawozdawczych w fabrykach, na któ· 
niarzy do dobrowolnego odpracowania jednej cześnie ciosem w barbarzyńskich imperiali- rych Rada Zakładowa i kierownictwo zakładu 
dniówki w dniu 21 września rb. z tym, że za- stów n iemieckich , którzy chc;eli wykreślić pracy przedstawi ą załodze fabrycmej przebieg 
robe·k zasadniczy przeznarzymy na Fun<lusz Warszawę i Polskę z mapy Europy. walki o wykonanie planu. · 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lod lkaczki ~naprzód 
czoło produkcji 

' „Z zmobklem nle!le" I tak d<:rleJ bez ko6c:a. 
By z tego cokolwiek zrozumieć, byliśmy 

nawet zmuszeni powolat przewodnlc:zqc:agQ i 
p<1 kolel rozpatrywat wszystkie tnteresuJqc:e 
nas I tkaezy sprawy. 

Sprawa za.robków. Okazuje się, że różnica 

z Anikami wygrać, a jednocześnie założyć 
m9 e podwolinv pod zwycięstwo Planu Trzy ; 1 
letniego - planu syto3c1 i dobrobytu całego 

1

. 
narodu. 

Jedną z naszyi;h poważnych rezerw jest J.· 
~e • wykorzys anie parku maszynowego, "' 
c;:ego nie mogl!śmy dotąd osiągnąć ze wzglę 

w zarobkach w pracy na 4 krosnach t 6 jest 
niemal u wszystkich tkaczy jednakowa. Wy· 
nosi 3- 4 tysięcy złotych. Na przykład Zofia 
Kopczyńska prac1lljqc na 4 krosnach 2arob!łcr 
w przeciągu dwóch tygodni 3.200 zł, obecnie 

; pracujq_c na 6 krosnach zarobtla 5 tysięcy zł. 

du na niedostatE:l! surowców. ' 
Persp-=ktywa postojów hnmowała w pew· 

nym stopniu wallc.ę o wydajność pracy. Za 
opatrzenie przemysłu w 'dosiate··znq ilość •u
rowców nie tylko umożliwia normalny tok 

Wiśniewska Leokadia Pawlak Wiktoria P1e1Iuszek :L.of1a „.,_J~ka Józefa 

pracy, ale daje row1",leż moi.liwoki rozwinię· Nie trzeba wiele sl6w - wystarczą fakty. wszystkich ZC!kl~dach włókienniczych. Nie 1-
cia tempa prary. Setki kros!en są nieczynne, z powodu braku naczej dz'E.-je się w PZP11 Nr 6 ,.B" (d. „Gam-

Ale rolę dcryJująrą w walre 0 rozwój pro- wykwalif1kowonych tkaczek. M:'l sowe szkole- pe i Alb1·echl"). Na nasze *yczenie po 2okoń 
dukcji od9rywajq. ludzie - robotnicy i pm- j nie młodych sil częśdnwo tylko zaradziło czeniu pracy towarzyne poprosili „szóstko- I 
cov-nicy fabryk. I chociaż orzemYsł baweł-
niany posiada w lej chw li dość dlliE' zaleglo- złemu. Ci młodzi - przewa'mie młode dzlew-

1

1 wych" tkm:zy do lokalu Ha.dy Zakładowej., 
sc1, to istnieją dosfnt~cine śrnrfki ku lPmll, czeto doptero niedawno pasowane na tka- Odrazu zrnbl'o ~ię w poko;u g"'amo i we
aż"!by plan roczny na dzień .31 grudnia wyko- czk1 po raz drugi w dwuletnim okreste nie - sofo. Dwóch tyll<o !kaczy (gó•ą kobiety!) i 
nać w 100 pro en.lach. Dowod"'n'I re;ilnośri podleglości przyczynlcrjq się do uruchomienia : jedenaście młodych d"lewczqt. 'h:e<!Z prosta, 1 
planu jest radosl\11 w1ad0mdć, którą chciał- n '. eczynnych kroBien . Młode tka<:Zki masowo ; ~ nie m<>Ż!la by10 dojść do ladu. Wszystkie 
bym podzielić się z Wami. przechod..:ą na obsługę wlękc;zej Uo'ci kro- o wszy,;tlrim jed„<>cZ l!śnie tt1ówify: u ywane . 

Przed chw'lq i:'lowied7in1rm ~i0 • ŻP robolni- sien~ z dwóch na cztery i z czterech na sz~ść i xd:>nia fru""aly w powle'r:>u, „nif'd"bre o!"no 

~~~~~~:4:~:;.::~:::~~::::::~:::. p;k;~~· ~;t;;;b;"''i~k·' ;~ j';;;;~ł:··„;~·;~;~ó~; 1,
1 

ca wezwał robol„1ków do prz<'strz"<"f'lnln dy-
scypliny pracy, do pełnego wykorzystania Odnadł<i w· nny być całkow cie Wl•koriust~nłl I 
dnia robo< zt>go. Jl' IJ I 

Jedną z d1.w'qn~wykon;,ni;i pl~nu winno Od chwili wyzwo!Pnia prowadzimy stałą 1 punkt ciężkości całego zagadnienia. 
stać s ę \~ prjlz11wo nic/wo indrwirlualne po- intmsywną w~lkę o zaopatrzenie pr:remysłu , Dyrekcja Centrali Odpadków w Lodzi, po-

Tow. P;etraszek na 4-ch krosnach - 3.600, 
obecnie - 5.400 zł Ob. Stefan Dybała na 4-ch 
krosnach - 3.500, obecn1e - 5.200. I tak 
mnie-j w!ęcel zarabiajq pozostali „szóstka-
cze". Ich poprzednie rnlestęczne zarohki wa
hały się od 6-7 tys1ęcy, obecnie od 10-11 
lysiecy złotych. 

Na obsługe sześcTu krosien p'•?Twszę J'?Z& 

szły cztery mlode dzti=iwczęta. Zrobiły to z 
biciem -serca. Wtad<Jmo, nowt"fłorki - patrzCJ
no na nie krzywo. Są to dwie peperówkt -
tow. tow. Zof!a Pietmszek t 7.ofin Kopczyńska 
oraz dwie bezpartyjne ob. „h, Wilctoria Paw· 
lak 1 Józefa Rajska. Pn•yk'ad rł0l?rze podzia
łał:" Obecnie pracufa takie na szóstkach: 
młod?i11tka, bo zaledwil'l 113 lcr·t 1tc~ąca człon 
kini OM TUR tow. Wiśniewska. Leokad'a De· 
rendrrsz czł PPR oraz be?.petrtvjnl 11b. ob. Ste
fan Dybała, Wtktorir.r M"lrnchóW'ln, Stanisław 

Andrzeiewski. Sl!•fcrnla Kcrlcrs:r., Helena Mar
cin' ~k I Felicja MrrrciniPc. 

Wszyscy wytej wymf„1t1„„1 tą d~ocrą wzy
wają pozosłalych t:kr.r~ - a pn-ede W"ZVS• 

tkim tkaczy pe~etowl':ó,,, I '!'"'"'~owców, by 
za Ich pnylcładem uczy1till tosamo. 

• • • mi')dzv poszrzcąól \ml rohr>!n'knmi w~pólza- w potrzebne mu surowce. Jeśli chodzi o su- siadająca oddziały swoje w całym kraju, po-1' 
wodn ctwo pom zy odd7'a'~mi fnhryrrnymi rowce wlókie>nnicze, prźyroda niezbyt szczod- stanowiła zoryn.ni:wwać eneryiczn<ł akcję wy-
i pom•'ldzy v1 1 I 'lli praC'y Tm ~ZH'i7e krę1i rze obd?.ielila nasz kraj Bawełna nie dojrze- dobycia maksynrnlncj ilości te~:io ldstępcze90 Chciel!śmy zaznoc7.y;Ć, ?ie mcrjstrowie i kie 
zatoczy wy-c1n pricy, t -rn tatw'P' i pręrl1ej wa w naszym klimacie. hodowla owiec. jest surowca. Aby t.en cel osl<jy-nąć należało w rownicy mmm:~ wziq71.: pod uwagę dezydera
wykonamy ziH\il.n; r inii nami st0 •ące. słabo rozwinięta, jedwahnictwo natmie.lne i pierwszym rzędzie na tl'renie całej Polski u-1 ty vrysuniete ;>rzez !kaczy - przodo~11ików. 

Nie mn•p hvć 1 rnowv o wvpełmPni11 pl11n u, l ~ztuczne rhoć piękne osiąCJa wyniki nie rządzić kurs szk„leuiowy. . Ich wmsztaty wtnny być otor-i:one specJalnq 

0 
wzro<'cJP rJ. Jin1 J tu ll'l'"l no n;nnriv i o skn moŻP fednak sprostać zapotrzebowaniom prze- i Naczelnik \Vydziału Inspekcji Ogólnej ob. opieką majstrćw. Osnowy winnv być lepsze. 

tecznei walre ·onk1ir1"'11ryjnP! na rynkarh' m ·słu. L. Gelblunt oraz naczelnik Wydziału Nadzoru 1 Noleży się liczyć z faktem, że wir.>kszo~ć pra. 
m·edzvnarf>d'lwvr . jf"•i. ni" przPjd7il'rny na I V\1 tych wąrunkach jesteśmy uzależnieni Tachn icznego ob. Wł. Cieślewicz z rami "riia 

1 
cujo;cych na sześc!u krosnach, to młodzi o 

obs.ługę. wieJ«z<>i 11„<ri krn.~il"n i wrzPcion. 'od Z11qranicv . względnie od własnej zaradna- Centrdli Odpadków w Lod7i zorqanizowali w ' ntepalnych kwalifikacjach zawodowych tka 
• 1y. pr er: 'rnjn.1. bv!iśmy pr?<'riwnika-1 ści . i nakladu sił w wykorzystaniu surowców 1 Ka.m1en11e.1 Górz~ kurs przeszk<;le.n~owy, na: cze i tkaczkt. Dobra wola i potrzeba l!'.arobku 

mi k p a!'~ rct1rn r„qonal 7;irii prary. B0 za I kraJ<iwych. . . . . • klary t.]1-'chał? się c~terdtie,sru. szesciu sł~icha' zastępują dof<wiadczen:e. Przy rzetelnej pe-
nia sl'!lo 1, 1tirrio t>PZ"rolJO' in miliorińw, widmo 

1 

Jerlnvm z na.1wazme.1szych surowcow kra- czy z wou.;wodttwa sh~k·r,qo i d;4browsloeqo. 
1 

0 k J'f'k h . 1 • b. d t · · „, · k · · · lk' w kł d _, · 1.1. · d l · · m cy wy wa 1 i owanyc mais .row ę ą on 
n · e'.l p 

11
, l , ~l du D'iś w DC"dsr.p lnrlo- jowvch · są olłpa„ u, tore zaw1era1ą wsze ie I y a owcy po u zie i 1 się z au y o num 1 .. d b . f h ! 

H
. ' · · · · · · f' 1 · b t d · · d · f h I w przysz osc1 o rymi ac owcom . 

v:ei ie~t 111 r ") Dziś h a•.- nnin wykv•11lih· •elementy chrrnl<:zne i 1zyczne surowca p er- 1 swunn oga yrn osw1a cz• niem ac owvm. M . . 
ko,;anvrl

1 
I r t> r vr .1 A przcjś1 1 nil obs!11-1 wolnego z którego powstały. • zapomdli ich z technologią odpadków włó- '?dyc~ _µrzodo~ik6w nalezy ttaktować 

gę ,,·lę' szf il o c ,1 ·1 u iJt·.v· wypełn1Pn'e Odp'ldków posiadamy w. ~raju po~ do~tat- ~iem1.ic~ych i_ innych, dali im podst_awy umie- I po-V:aznt~ l liczyć su~. z te~ zdarnem. "Od do-
olann 

1 
podn r 1 'Z»·bk ,.tDb 1n11.r.w, kiern chodzi 1ednak o umie1ętne zbieranie 1 ?iętnosc1 raqonalnego segre~owama odpad- ~rei woli T zrozumienia ma1str6w zale'.y mot-

- \V nlo •l'.M'l' p sv ~ci! tow. Burski sµra· 1 fachowe sortowante, cl'! w~aga specjaln i" k?w. _któr~ czę~to przez niewłaściwe obchod~e h.wość dalszego uruchomienia w~zystk1ch kro 
lespłu Uf> ,.,.

0 
r'" ,·. '·~ „~. •wrfi~i! u- lwykw„lifikowanych pracownik0w, których na~ 1 nie się 111szcze1a dla przemysłu bezpowrotnie. s1en, a więc: realizac)a. ~I.anu proc!ultcylneqo 

;:,..,,.. .-"! skutki ELęstego, kaxvandneao lekc...· 1 w branżv lei brak nmnmn!e i w tYin tJavl I Z.B. • zakładów. B. Beata• 

I 
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ZUJąclęskle praUJo ~ucla trluntlule UJ stolicą Kronika kulturaln' 

Start Warszawy do nowego Z• yc·1a c~ r~6::g:b~r:p~:~:~a~t:a~nJ :aoc~~:c :~. 
„Pod znakiem Gryfa" , Szc7- - fi\ ska Si: .:. d ziel 

' · n·'l Wydawnl01:0 „Polskie pismo I ks ' qżka" 

rtJ • · • · orzyqoto,„uje do druku „Legendy P• mor~lr1e" 

a proąu wrzes~la • PPR odąr_uwoUJUfe St~re fffiaJl.O •~upal \· " ,{Jwtcza. ~ ri wat.nt„1~-··rh pozycft o 
pracą• Balha ze spehulac1ą • ff ro.czn•cę PouJtan10 · ·tetc.zet w przvąntowm," ,, · u 

. ~ARSZAWA - w sJerp'IJu. I dzieży, która już na wi osnę ochoczo odbvła ucznwych zasadarh, albo zlikw i dować. Nie ku fes! proca mqr. J. Dro:r.jnwic~o pt Wa~. 
MieSl'\C wrzesień, to okres !!l ·cnsyw· w tym kierunku praktykę. pomogą już iadne rhw yty, am wykręty . niejsze r.agadnienia organi zacji. przeds 1 ę· 

nej odbudowy, to rozpoczęc 1 f! nauki w szko· i' Jeszcze jedną akcją zajm. ie się społe czPnst.wo lak co ro ku w roczn icę Po wstania do war· hiotstw 1 spÓ!dzielni hilnrllowych„. 
łach i na umwersytetaich, to start do nowego warsza~skie . Jes1 nią n i P11stępliwa i l"ak oka : szi!~lr-. k1eoo ży r 1a wk n1 da s i ę smu tny cień ża· • • • 
roboczego roku. Od startu częs-to zależy po· załe .da.i.ąca. rezultaty w;dka ze <;ppkularią 1 lohy i ~m 1Prri. l E> rl nn k i yn e 1 wycięż 11 . plv nie ·ntr M "f ly p o r nl or"1r. społe~~no· terrlrnt. 

d . d I h ' tk . dl t t b narluzyc1am1 ska rhnw ym1 d ni Pi o; wym 7. WYk Jym lryhPm d 71 eń po d niu p'acówk r „ Szr?or!nlP zrtmT'-" r'ZO otwo· 
wo zeme aszyc wysi ow, a ego rze a ,

1 

W ielu kupr ów k tórn przy1ęli IJI P f<Jdę dłu m l\ po rok u . Pow~t~1ą nn wP Wil rtn~c 1. a W „ . 
\l" od początku z zapałem zabrać do roboty rn· ;xdrho c' ~qcy Q(> ,.,„ kor - · p·i~;r-·k' e· „ · go!alowego op om i po rl roz m;iitv mi prPłP k < t n ~1aw 'I dżw1 q;qącn <i ę z qru ió w 1 zn • sz„zeń I ·. 

Pierwszy dztet'l m1es1ąca odbudowy War· ; mi rhw ilnwo iamyka<' ·.'klepy , h ędą iP mu ..,71 in1 ·ącil trnrl Pm 1 prn rą nnwą twn r1v h istn ° ""'" D· •nazy·· Pr7 vqotrJ wa n io zw' q zan e 2 

1zawy zamamfestowata stołeczna PPR w1elk4, ' o;ieh albo otwor1yć \ p•n wildz1i O'\ n'JW V"h n ę I W n - Tc.ro -''· 8i4'! r · ~poc„ · • 
masową akcją odgruzowania Starego Miasta 11 11111111t 'I11111111"1"11111111"111N1 11111"11.,...,1·1 1 . 1 „ 1 11 1'111. 1 „111 · 1o:1 111111ą11.11 11 · 1111•111:1• 111 •11 H 11111'1:111•1 n F l'Tf M1 11 1 1 111 11 1 111 1 1 11 1 11 1 n11; 1 11M 11 1 11 1 n1n111 1 n1 11 111 11· 1 ~1111 11ł!lr 1 1 • 1·1 111 1 1"""'"11'1"N"1'1111'111ł"l'fl'l'llfllllf!'lrl"1111'!nnl'llll'ITt 

, ~~:i:~ią c::l~~~~~~wsta;om~;~~~nito:~~a:; I Up o· WS Ze C h n ·1en1· e Od at k O W a n ·1· a ;:~:~~"i:-!,::..:';.::7.'.'t;:,~::~: :::!:; . o 
~;~· :;i~:=:ie10fa~0~::uj~y'!,~;: gruzc;ę~~ · Targowisko warzvwnc-owocowe nkróci s ekulacJę 
\ereny b. ghetta. W tych dntach odbyło •łę koleJne tow. faśkowicz . O p rócz delegatów Bl,.,ku I c!Pl Zwi CJ17 kU Rewizyjne.go Spółdzl elnf IOW" 

Wśród mrowia ludzkiego dało się zauwa· zebranie Ml:ęd.Zyparty)nej SekcJf Stronnictw Stronnfclw 0Pmokratycznych w konłeren.cji Szubert oroz przedstawfciel Zarzcidu Miej. 

tyć wiele tylwetek - dźwiga żelazo minister Bloku Demokmtycin'!!go do walki 'Ze •p'!!kU· wzięli ud~ła ł dyr. Izby Skarb owej tow skiego, PCH I PSS . 
Skr1ffzewski, są tow. min Berman, tow. dr l<:reją, nadmiernymi zyskami ł przestępstwa· Rusin, Okręgowy Lustrator Po datko wy tow Na porządku dziennym znalazły slę dwrt 
Szte.chelski, dyr. Billig i Polskiego Radia, pre· ml skar~o,vymi. Baronow ski, vice przewodn. Miejskfej Komt. paletc e zo qadnlent;i: 
zydent Warszawy, tow. Tołw i ński. Wszyscy Zebraniu przewodniczył sekretarz eek cj! sji Cennikow ej tow. Ambroziak. przedstawi· l) Sprawa powołania I p1zyl'ląplenła do 
"racują, n ie szczędz(\c wysiłków. 1111111111111111111111111111111111111t11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m11 pracy Spolecznyclt Lu11trator6w Podatkowych, 

Około godziny t-ej przybył Prezydent it P . "r~r. 2) upor2c::1dkowanle rynku worzywuo· 
Bolesław Bierut ujmuje w swe dłonie łop11tę owocowego na ter~nłe nasi:ego mlo!łla. 

l ładuje gruz na ciężarówki 
Praca wrzała do wieczora. Pod dohrą pro· Okregnwy Lustrator Społeczny polnfnnno• 

gnozl'! energii 1 poświ ęcenia rozpoczął się mie· J wał zebranych o wst4'!pnych przygotowawcze. 
siąc odhudowy stolicy. lnstruklorskTch pracach dla uruchomlenta 

Zapału, jak wi dać, nie braknie. Młooziei . aparatu lustro totów społecznych. Wą w~zech 
tłumnie oblega sekre tariaty szkół l księgar· stronnej dy„kusil poruszono mtędzy lnnvmi, 
nie, które sprawiły milą n iespodzianki: wielką te praca pod 'l tkowych lustratoróv• spolecz· 
ilością dob rze o•pracowanych l wydanych pod· nvch nlewątplTwTe przyczyni się do znorma· 
ręczników. Ustały tak często powtarzane ata· ltzowan!o życia gospodarczego na odciI'lkU 
t.i na ,,papierowe" ogran iczen ia, wprowadza- skarbcwy· m Zadani· em podatkowych lustra:• 

12.06 Wiadomości poludni o we. 12,10 „Na ra pt, „Widzenie w malarstwie". 18 10 (Ł) · 
ne prze-z rząd, a niedawni jeszcze .,opozycjo- · torów SP"'lecznych będzie doprow CJ dzente do 
niści" głośno się cieszą, że młodzież ma po- swojską nutę", 12,25 Audycja dla wsi. 12,35 Chwila muzy)d z płyt. 18,20 (Ł) „U progu no- upóY!'sl!echnlenla opodafkowanłd p rzez wy· 
trzebną Je.i· ilość książek. Trzeba przyznać , że (Ł) Z muzyki starofrancuskiej. J:ł.00 Z mikro- wego roku szkolnego„ - pog. Dr J. z. Jaku- d kryvran i·e o!!6b złośltwie uchylających się o 
we wszystkich dziedzinach znacznie ubyło fonem po kraju. 13. IO Muzyka obiadowa. 14.00 howskiego. 18,30 (Ł) Koncert życzeń (cz: I• „ 1 placPnta podatków Skarbowt Państwa . <>wiat 
tvch zawodowych malkontentów, 11 nawet ci, (Ł) Kronika t komunikaty. 14.05 (Ł) Pogad. 19.00 „z zagadnień świata pracy". 19,10 „U 
· d · · d pracy t uczciwe kupiectwo przyw!ta pracę 

którzy o czuwają Jeszcze pewne mewygo Y J. Kruszew~kiej pt. „Nowe prawo spadkowe". naszych przyjaciół" , 19,30 (Ł) Koncert Chopi. 
t ł · · z ponod" •i„ na nie godzą p ,.,datkowych lustralorów spolecznych 7: za. 

I o ecznego zycia, " „ ~" · 14.15 (Ł) Wiązanki opernt.kowe ~ płyt. 14,30 nowski. 20.00 „z życia kulturalne". o" 20.05 ,,W · b d l 1 ,, a<'lw o lenlem I bezwątplenla udzteli Tm całko 
Deszc z hamuje meco prace u ow ane, 11 e Przerwa. 15.00 Muzyka tant'czna z płyt. 15,20 walce o zdrowie„. 20,10 Skrzynka PKO. 20.20 ' 

meba wi erzyć tak poważnej insty tucji jak w!tego morcrlneqo T loktyc::zn@'go poparcia. 
PiM. że na miesi ąc W a r<;.7.awy o trzymamy na „Witamy. Was, dzieci '. 15,40 Maks Reger - „M elodie świata" 20.40 Audy cja rozrywkowa. Przeprowadzana obecnte akcja sko rbowo· 

przyd7 i ał „ni ebieski" pogodę słoneczną l ~iepłą I Setl'lnada na flet, skrzy pce i altówkę. 16.00 21.00 Komenta rz gospoda rczy. 21,10 Dziennik. p odatkowa wymierzona jest nte p rzeciwko 
Potrzebne to bardzo , bo zarówno akcię odbu· Dziennik. 16,20 (Ł) 9-ta A ud. słowno.muzyczna 21,30 Piosenki fran cuskie. 21,55 „Złudne na- tej ozęśct kupiectwa, która wywiqzuje 9 ; ~ ze 
dowy jak i inne na ten okres przew,idziane zł c,vkklu „Od taktu do symfonii' 16.40 „Przy dzie je" fragm. książki „Z dziejów Sląska" z. swych zadań 1 oh<>w! ~zków wzgled„m Skat. 

Pr o l
.ekty łatwiej· będ!lie :zrealizować. Przer· g osni u". 16.45 Skrzynka techniczna. 16.50 Kossak. 22,10 Wiad om. spo rtowe, 22,15 Aud. ku 

Gł ' d h ' 17 OO Dl k · d ś · k 23 oo o · · d ś · d · J;iu Państwa, a przeciwko elementom sp~ • 
wana nil ok res letni zbióTka złomu, ma b.yć „ ' ~~ m10 yc ', . " . a .az eqo co m.i- r~zryw owa. , statn.1e w1.a !JID O Cl z1en 
lada dzi eń rozpoczęta , jej pomyślne przepfo· łego . 17 ,3.0. Kwadrans poetycki, 17,4.'i Audy cja mka, 21 .20 (Ł) Koncert ~yczen (cz. II) 23.57 lacv.inyrn, różnego rodzafu kanclorr.om, dora• 
wadzenie j e~1 zagwaraiTltowane udziałem mło- dla młorlz1ezy. 18.00 (Ł) Pog. prof. S, Wegn e- (Ł) Program lok alny na iutro. bfajqcym si ę fortun t nieplacqcym ani grosza 

111
,11111u111111111111111111111111111111111111111111111r11111111111111m111111111111111111111111r1111111111111111111111111111111111r111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 podatków. 

Przed paroma tyjtodnlami donosiliśmy 
naszym czytelnikom o a("e.<;rzło(l!Wa,1wi11 A· 
dolfa Grocholi futlfkcimt1ari11sza od<ł?'iału 
łódzkiego Nar~owego Bauku PoilS'kiegio. 
Grochola został oskarżony o kraM:ież 
~ankootów, które p.f"1,ewoził w workach 
w surnie zł. 80.400 zł. 

\V dn;.u \Vc rn ra rs r vm Gro-ebola zasiad·l 
na ła wie oskarzon:i'c·h w Okrę-e:ov.•y;t1'l Sio. 
dzie Karnym. Rnzprawi-e przew·od'tli czył 
Sf.dóa M i ętkiewicz. oskarżał pr'Okurator 

t1· 11:, . 1 ' ·1:w-t ·f· l ł' tW : t :, r,1 1 : 1 i!f !l l '· l 'T · 1 r111 1 .1 1 :m1a1u1 :- 1 •1 1 :;t 1· 1 n J:'1 · 11 1 1 1 1 n1· 1r!m1 :• 1 t 11 

Oświata dla dorosłv eh 
Szalone braki w nauce, jakie poniosła mło· 

dzi eż przez czas wo jny stwol"lyly taką sytu· 
ację, ie w okresie pokojowym narówni z na· 
uczani em młodocianych stanęła sprawa oświa 
ty dla dorosJych. 

W roku szkolnym, jaki minął. nauc2anie 
to prowadzone było ro-zmaitymi drogami. Bądż 
w szkołach publicznych, w szkołach dla doro
;ły~h q imna7 i ach, liceach, bądź 011 kursach, 
la un1 wersytetach ludo w ych, domach !udo· 
wych itd i ohejmowało swym ogromnym za· 
;ięgiem około t4 tysięcy osób w Lodzi i w 
wojewód:11-twie, z czego 60 procent stanowi! 
element robotniczy. 

W roku szkolnym 1947/48 dla zaspokoienlo 
ootrzeby wszystkich pracu,jqcych, Wydział oc 
!winty dla Dorosłych przy Kurato·rium wpro· 
vadza dawno oczekiwanq lnowację, a miano· 
vlcle: naukę w godzinach przedpoludniowyrh. 
nleza/t>żnle od nauki popołudniowe/. W ten 
łposóh rozwiązany zostanie problem, który 
leszcze niedawno komplikował i utrudniał za
:ówno naukę jak I pracę. 

W nowym roku s1,kolnym Wydział O~wia · 
'y dla Dorosłych zwróci sperja!ną uwagę na 
>rgan i zacię pracy $amokształceniowej. mi! ją· 
cej zn; :zenie na wsiach, otoczy opieką organ i 
zacje młodzieżowe i uniwersytety powszer hne 
oraz slC n'nple1uje biblioteki ruchome. S. 

OGt.AszAJCtE sn: 

w „GŁOSIE ROBOTłłlCZYM„ 
nair.onularnieiszym dzienniku w woiewództw1e 

Odnośnie zoqadn!enta rynku warzywno. 
owoc<)wego stwierdzono, tż ltres spekulacjl 
warzywami i owocami t udosłepn i ante Tch 
nabywcmia przez świat praay może dać o· 
tworzenie na terenJe na~zego miasta CenhaJ 
nego Targowlska Wa~wno • Owocowego, 

'Vinnrcki. h rnni ł w z aste'JJ"' twie acl\vo•kata I Grodtola zo t1.ł skazany na 4 lata wlę- prowadzonego przez PSS. W tym kierunku 
Szcze rbińi<>k iego adwokat n reszer. Roz- zienia za Jerln·o przestepstwo, a PO dwa M!edzypcrtyjna Sekcja poczynt odpowi„dnie 

prawa od1była się przy drzwiac h zamk-1 lata wi l',xienia za pozQ.<:lfałe dwie kradzie kroki w Zarządzie M iejskim. aby w czasie 
n iętych . że, tączn.ie Sąd wymierzył mu kari\ 3-ch najbliższym CentralM Tarqowtsko Warzyw· 

W y rok r.ostał O'gl•oszony p1un)llc11,nie:- lat wie,zienla. 1 no-Owocowe zostało uruchfJmtone. 

ZAPISY NA KURS PRZYGOTOWAWCZY 

Od dnia 2 września br. do 20 września w 
godz. od 9 do 12 Sekreatriat przy ul. Piotr
kowskie] 249 przyjmuje zapisy na III-ci Kurs 
Przygotowawczy do Roku Wstępnego Wyż. 
szych Uczelni. Na Kursy Przygotowawcze mo 
7.e być przyjęta wyłącznie młodzież robotnicza 
i chłopska w wieku od lat 20 do 35, która u
kończyła szkołę powszechną I dokształcała się 
pracą samokształceniową. Kandy dat na Kursy 
Przygotowawcze winien złoźyć: ll Podanie; 2) 
Zyciory~; 3) Swiadec two urodzenip.; 4) Dstat. 
nie świadeclwn szkolne; 5) Skierowanie z miej 
sca pracy, orqanizac ji l)]łod7.ieżowych~ Związ
ków Z.awndowyrh, partii politycznych, Samo
pomo cy C'hłopskl1>j. 

Prn [ij ~J 
]UiB 
Wi~nitiOJ 

POKAZ ROLNICZO-HODOWLANY · PODZIĘKOWANIE 

W dniach 6, 7 I 8 września br. na Torze Zarząd Koła Polskiego Związku b. WięZ. 
WyściQowym w Rudzie Paoianickiej odbędzie ~iow Politycznych ~itlerowskich Więzieil 
się PO KAZ ROLN tCZO-HODOWLANY dorob. 1 Obozow Knnr <>ntracyinych w Łodzi skład; 
ku gos odarczego Za rządu Ma i ątków Wyższej· s.erdecznP po?zię~owame Pracownikom Centr& 

. p . .· . . I h Sprzętu Pozarn1rzego za sumę złotych 5.45( 
Szkoły Gosro.dars twa Wl~1s k.iego . . "'.' e J~cle ofiarowaną na rzecz sierot po b więźniach pe 
bezpłatne. Do1 azrl tram waiamt pab1an1r k1m1. litycznych z okazji Imienin Ob. Dyr. Stefana 
Otwarcie po:Ca:w na-s iąpi w sobotę dnia 6-go 1 Stebe lskiego. 

września o q ndz 12-ej. W niedź!elę dnia 7 l POWROT CHLOPCOW z KOLUMNY • 
wrzesma br w qo rlz . 13 - 17 samochody Zarz~d Kota Polskiego Związku b. Więź. 
szko lne hc;dą przewmiły zwiedzając:ych bt>z- niów Politycznych Hitlerowskich Wiezień 

pł~t~ie od przys tanku „Kolej Obwodowa" do i Ob~ów Koncentracyjnych w Łodzi ni~iej. 
m1e1sca w1'.st awy szym :Comuniku1e. że powrót chłopców z HI 

W czę.s1e wystawy będzie przygrywać or- turnusu i Kolumny nastąpi dnja 6 września 
klestra. tj w sobote o qndz. 19 na Plac LPonarda 



"""'\"l • "'-'"tLI 
~·LU ?Wnmt. 

~ro ika m. tna 
Komu winszujemy 

Czwartek, 4 września. 
Dziś: Rozalii. 

-o-

, . elefony 
Pow. Kom. M©. - Nr 22 
Ml€Jski Posterunek M0. - Nr 33 
Starostwo Powiatowe - Nr 31 
::>rezydium Pow Rady Narod. - Nr 102 
larząd Miasta Kutna - Nr 30 
Straż Pożarna - Nr 41 
Urząd Repatri'acyjny - Nr 86 
Pow. Za.kład Elektryczny - Nr 32 
Dow. Zakł. Ub. Wz. ul: NaruL 20, t€1: 108 
~rząd Zdrowia - Nr 91 

Zboże znalazło się w obfitości w wojewódZ:twach r~:~~\f!mo bi~dnych" iliĄf\11-
miana produktów wiejskich na- w.vtwory przetnysłu - daje dobre wvnild 

V! dniu 31 lipca rb. została zako11czona I ciągnięcie wmosków dla dalszego uoprawnie-, wo µo ocenach wiązanych, głównie v np:;.r. 
letnia akcja skupu zboża i ziemiopłodó .v dla nia sknpu zboża i ziemiopłodów w okresie ciu o wę~1iel i materiały tekstylne, cześdowo 
f .:n.:mzu J..p· cwizacyj ·~'go. ~k~J<l ta był:1 i je~iennyrn, Który ma zabezpieczyć w zanpa. za gotówke. 

~;l.''Pl'ow.artz.u'.1a _ prz:z ~półu_zie:cz,·ść l pań- trzenie regla~ne~towe człowieka ~racy do W okr~sJch ~?pIZedzających Lętrną akcje 
- '~ l.. ,, e 111sty ucie skut)u zboz:t przyszłych zb1orow ·w ar_txkule mntRJszym skupu zboza, częsc zakupowanego p...-zez spół. 

ZE> wszy•;!l:JGh stro-1 l. raju nanl ,i'ę!·· J"Z zajmiemy się akcją qrnmc1dzenia zboża na dzielczość ·w obrotach ''l'olnohandlowych zbo· 
<opaw;,zjama i raporty ó,·J Cen~~a·li „Społem" siatce spółdzielczości ża w ramach wymiany towarowei między 
i do Funduszu Aprowizacyjnego, .co pozwala Akcja skupu zboża i z~emiopłodów. prze- '15ią a mi_astc,m. rrzeciek<ił? 11a prywatny ry. 
na pÓdśumowanie wyników tej akcji i wy- prowadzona jest przez ·spółdziefozość częśdo- nek. W niek.tor\· eh wo1cw odztwach do~brirlzi-

-----------------~------· -----------~ fu do ł~o. ~ ~clo ~ pmc@t z~uo10~~ 

rycie zlodf ei „cu rzyc 
przez spółdzielczość ziemiopłodów przenil ała 

, ~ j do kupców prywalnych. Wywoływało to słu. 
szną krytykę opinii publicznej, która v•Gka
zywala środki zaradcze i clnmaqala si'ę reor
ganizacji na~zei spóldzielczości. 

Rnergkzne śledztwo P'J"0.\71·a.ctzone przez J'\resztowany został Władysław Matu~ Uwagi na te111at koniPcZD.PJ reorrrnni~acji" 

organa Milicji Obywatelskiej w zwiqzku siak, je<len z prac•owników cukrowni. Po ąparalu spółdzielczego oiaz metnd ie•~0 pracv 

lt d I 
· 1 t · nie minE;:ły bez echa. Jestesmy świadl\ąri1i C'' · 

Z Wyjr1·yc1·em kr1'a·dz1"cz·y ,,cuk·rz·ycy" \'' nac o z emas mwano p.aserow, "orzy b . . b , . ,, ywaJącej się o ecnle strnklLFalnej rE:('ITqa. 
cukrowni Dobrzelin o czvm j'uź drrno- odlkll'[)'OWafi od _zf<J•dzi•ei. _wynks~·oną nizacji „Spolem". Zmir;>niane sa rńwnież do-
••• ' • J • • cu .;rzyc9. Pa.scranu olrnzalt się małzon- tychczc1oowe mclody pracy Przez dłmri czas 

s1hsmy naszym czytelnikom w i·ednym kowiq Zofia 1 fe.fiks Pb;inrkO\Vi€, którym mi~dzy dołowymi ~półrlzielniam.l rniei«ldr!'li il 

. z~prz.ednich numerów doprowadziło do zlorlzkje odda wali skrad.zióną cukrz ··cę Centralą Spólrlzi<"kzą istniał lu.inv kontakt. 

wykrycia i aresztowania dalszych osób, I po Hm zlotych za kilog' ram, Pl~iorkowie. naskutck czego m. ill. sp6łdzielczość dalowa 
· h była niedostatecznie zaopatrywana w mvłPr!a 

wrtuęszanyc w tę aferę. znslali oddani •pod dozór mi1kyjny. ły dla wsi i kredyty niezbE:clne clli! skupu zie. 

Komunalna ~asa 0szczędności Nr. 43 
:>oiski G:zerwony Krzyż· (PCK) - Nr 89 
Szpital Powiatowy - Nr 20 I 
Ubezpieczalnia Społeczna - Nr 34 

mioplodów. Ober.nie, aby uspi:<lwr>.ić dz1ala!
ność spółdziehi dołowych i pogłębić l~rntakt 
między nimi a Centra.Ją, połączono wv·cl7io:J.ł" 

zboż0we i 111l yna~skie . \Ye wszystkir.h obę„ 

gach, oruz ust<inowiono dla każdego okrequ 
inspektorów zbożowych. którym powierzonn 
_nadzór nad spńłdzl<?lrzością dołowa, nad aJ;ci ,, 
skupu zhoża oraz kontrolą młynóv..r. elewa'o. 
rów i magaivnów spółd~10k,ych. 

Apteka „Pod ©rłem" _ Nr 106 I~ Pr~ed 0:kr~gow~m Sąde!11 I\~rny!n w pr7yczyną, że kilku Polaków żostalo wy 
.\pteka Sukc. H. Walenta _ Nr 7 1.:od~t, ma ses.i1 '_VYJazd~we1 .\v K:utn~e (){l wiezionych do obozów w ·Niemczech i 
Apteka mgr. z. @haeili.skiej _ Nr 52. pawiadała w dmu 30 si:crpnrn rb. Jozefa więcej nie powróciło. [nspek.!.orzy pl acują .JUŻ W 0 WEY rk1cl~ 

ok Tę9ach od dnia 1 sierpnia br Jest to r:ie
wątpliwie pożyteczna inowaĆja, szkoda tvlko Tymczasowy Adres Redakcji. „Głosu Kut. 

nowskiego„ Powiatov·ry Referat Kultury i Sztu
ki, Kutno, ul. 29 Listopada 1, tel .Nr. 17. 

S~rzelecka, byla k(lnf1<lentka gestaj'Jfl, $\\'Iadkcrnk w pelni pol.wi€rdzili aki 
która w cza:>ic okupacji s\voją dzialal1110 ciskarżenitl. Za swoje zbrn1dnie Strzelec
ś:ią mo•cno dał~ .się we znaki mi·ejsco-1 k_a ~os.lala skazana na dożywotnie wię-
\\ emu spol>e-czen::;twu. Strzelecka była z1c111e 1 llfr atę praw. że taka reorganizacja >:akrnicz.ona zostn!a do. 

,1 piero pcicl koniec letniej akcii skupu ;cb0za 

• ow WI t l .. _Jeśli rhorlzi o wy~na.czo·ne. dla s~ó\d 1eitzo 
sc1 cyfry skupu zhoza 1 z1en11opłod<w· t"• !:('l

i stały 0 e naoqól osiagnie\e. 1-'>zy tvn1 w- ·,zło 

' na jaw, że wojewór!ztwa; które uważcn- b' iy 
! za deficytowe pod wzqledem zhoznwvrn 1wsia 

1 clalv jeszcze poważne 7.apasv· zboża Nri p1zv-

~·elem v,:d~1'l:ienia ~nlody~h. moto~ykli: J Druga rn-igr<J-da :3 ly~ią-c:e złotvc~1 p1 z~· I kkj ch,see długości 30 metrów. wymija _.! 1.:,1. ('.'·az.c1lo si<;, że w wojewórlztw_ie ł·.1 J~km 
~to" W ta1nil l p1 a\ndioWCJ 1az<ly 1 po- pwHa ob. Wakulsk1emu - 3 godztn) i 2 nic g~slo u·dawkmvch \~ ·edm m rze<lziP I:"' .u"1".1me nah~lv z<1 lowaiv ahc11 v•t'1z,ine1 

• df · t • · l · i 1· t I · T t . ·. 1 
• • • 1 za rfPHl\·'1 G 4.l IO 9 lM ihoza. I\· ·q n 1, 

sza no ;<,rant a a I~ meJf!C}'C 1 przcp1~ow, n llltl Y· c wr <)g'\VI l1 aj p!E'l'\\ ~LE' I lllE'JS<"e llZ). ki zhOZd dosldl c:zylv równiez ,J]JE', •pk o'IlU 

w~g"'.ni~.ow~no '_V po.wiecie0 kutnGw~,kim Trzecia nagrncla 2 i> siace z.lotych - ~hal ob. Frank, wygrywaj.-;Jc nagrodę \V ~ defirytowr w0jewór!ztwa. .Tes1. In lriwod ·w 

' dmu lJ r. ~Ierpmn rard '.not cyklowy 1io· otrzvmał ob. Łukaszewicz z Żychlina za \\ ~·sokości 6 tysięcy zloty-eh. I f.'l~d~·k_nwe hliczę.11iil_ zapm;ow zho:>:a pr;w~ 
kcla powiatu kutnowskiego. TTasa wy- . . . l)· O" O" .J (. . ł 1 L k· „Spol 71'' ni 0 c,J71•' rtiedlal. istp:i•c-rn ·t~O'l 
nosząca ogółem 128 kikJmetrów hi€<gła prz€byc1c tra-y w czasie wyn015~ą~vm lu,,,! llahi-ec ~ 0 rtvmc1 ° J. u aszc· 1zeczy i ze r11 r i1l < zynuik6w pa, ~„"' 1, .,11 

dr ma nr.z.ez Kuh~o, Krośniewice. osi~o- 2 godziny 59 minut. . . · \\ icz ( l.i'100 zł.). trzecią_ ob. Wo jcie<::fl(l\V o po.djęuu ~kup·1 zboża dla Funrluszu A•Jro·n 
0 "' t' '-l • . . . , . . . . . . ki (500 zł.). I zacy1ncgo ~k?;i;"h s1~ sl1tszna Przy t'łn1 za·1-

wy, Łanięta, Strzelec,_ Podburz, 0p•:Jrów, Po ra1dz.1c mia ly tri ie J~Ce na std{ltorne ' . . potrzono Wl ~., w· wr~q1el, nawozy czfnczne Eli! 

żyehlin, ~ieplioe; Orłów, Borów, J\1roga. miejskim w Ku!nie popii::._v z.ręczności na 

1

. Sp'.1Jecr,ensh\.o k.utno\'. skie z zapałem teriałv teht« ln'2, .a miast0 w .z.boże ! zie_mio

Pi-ąf-ek, Mąkoszyn i K11tno. mokicyklLI. Popisy polegaly na wyk{)tna- sledzito 'P.:rzeb1eg raidu, zywo oklaskując I ?łodv w na'.':' ln]eiszvrn okresie przednow1rn 

Do raidu staneło . 17 zawodników na niu różnych przf%zkócl, joeż{lzie pQ wąs- za\\'odńTJ(ów. · j 1 w 'z~~tc 7.lll'"· . . „ . 

własnych maszynach. . I l?orl .z.-.n1er· lrtn1e1 akq1 ~kuou zbnzą ::a-
. obs'" P,", ,, < ""• Ź" nic-legalny przemiał prr aŻ-

Za ~rz.ebyde wyzna<m~nej tras\ prz.e.- · zysposob•1en1•e roln1•c • k nie ,'r1Hkł Osi .. 1.11io to ujemne zjawisko s.y. 

widzi no .czas wynoszący 3 godziny i 12' . . . zo -wo1·s o e gnali'.(•'.vu .., jest znowu z różnych stron kra-
mhnrt. Pierwsze miejsce przeznaczono I I ju Clrnc niev ·t )li wie „Społem" znacrnie US-

ffa1 Z'arWodnlka, ktDry nr.zybę<lz!o. wvzna- t I praw11ii" 5WOi<! rl .iał11lność to jecl rnk nie je;+ 
I:' J \Y powtecte kutnowskim przodu;e w pracv nno '""?. vll1!, .;,, skup zb•JŻa \" r·du ;iielegal-

.::tvną trasę W 1J'fzewicizianvm za:>\e. i nECrro ,„..,1:d0l1J znow zaczyna ua wsi buszo-

Z wydeze-a tai<l11 okaz a 1 sie ob. Sla wski, Dzięki fXlpa r ci'U wla<lz p.aństwo wych 1929, l 930, 193 l . Dot\ eh{· za~ \; h 11 fr ad' I wat: . ~" ,Jc;rn.' nic rozprowa dm d0~ta <ennej 

ktory otr;ymał pierwszą n'a.grod~ wynio- sam ·q:arknvych rh)Wiat kulllO\\(ski wy- Przvsposnhi-enia '\,\'· ą:k."•\\'f""''O służy tri- l ilost t i' ',i eh .wszystkich P.0 vriatóp. ch0~iaż 
f'i OOO ł t · • · · . . ·. ,.., · , ·. Fur1 1lu \prll'.' tze1cyJl1Y posrnda wystarcają-

szącą '· zo ~"C.h, uzysKUJąc czas 3 go slt.ni).1 się na pierwsze miejscP w całym ko mlndz1ez męsl\a, :erlnal: o<l wrze:.nta I ce dl<! 'Jokrycia całego terenu zapasv mąki. 
rlziny j 6 minui. . województwie łódzkim, jeśli ch()ldzi o. br., l"OZ,IJofJCZnie s1ę Orgar!li.(J\\,311Je zen-: ,,Spnł• r,,„ wric}:i. jeszcz" .magazynuje i przetrzy 

lll!lll!llllll.lllllll!llllJ!ll.Hllllllllll!lllll!1,l .. H!.lllll!ll11.ll!"llllllllllllllllllll,llll111111111111111llll!lllllll b' f> I skich ht;fców PRW. Ok1olo 1 OO os,,b iVy-- j mu~o. 'I<ąk,~'.. co. ułat,via. w pewnym ·stopniu 1 rozwój organizacji Przy.::-µoso i~rna ,o - . . · . . . „d1.1ctwln•1sc .mt'legalnego haudlu zb0żc1m. 

Owa nroz"11.6 11oz· ary nkzc_'\Moisko\Vego, zwanv w śkróci~~ Jl'(:haln w dnm l \Ht:-e:,rna di) Łę . 'Stąr1 wni„seJ< że „Społem" must jeszćze bar-
6 ~ ~ PRW- ,_

1 
-- l . . . .· t l 

7
• 1 · a 1 czycy na kurs m<;truk!or.,:,Li Z\\ iPk6Zl'·; tieJ . up\a>tvc_znić _ tnetodv rozprowad"<enia 

''" k . . ,,a -e1eme p,i\\lil u 1,LI 1J(l'\\::,<;1€i-.Ol . · 
1 

• 1 ·.( 1. <l · · '~p-1-„.„ n1"k', zb 0 ~-' ahy r11 I gali" h di 
i"a s utek meDstrożnego Qihchodzenla . . . , . u1e k<ir r tnt"tru d,1 ro·v fX}Z\\IO] nH po mej"'·' "0 

" •• • ·• """· . •. ..ee 
1
', an e. 

. . . · . dz•al::1 1 ą 203 ze-polv •:to h11fcow l'rzv·j · . . . . . <bozem 1 przemiał mąk.1 ustał cołknw1c1e. 
s,1ę z precem przy wyp1E'kanll1 p1ecz.·wa, 1 " ' '. . ' . 1 • · • " stt.IJJ\? p ,z1nmu WYt:.Zh< 'nma mlo<lz1ez,, 
w:s;buchł w o~ej~ch: go~po<larz~ W~jdr'l- jsposob1ema RoinH::zii·\~ru1sko\YPg<;. Ra· 1-rnrówno pod _wz·g_ięct;rn 1achr,wej wie-I „ '" . K. Mirski 

sk!eg? \~·e \:·s1 S~ec1e-chn\\·. g-mina. f\utn·; ! ze.m w ze~pnJ;i,'h ' h•nc„1:'.1 .'rze~w11~·ch I t.lzv 1-.oJni<;zei, Jak 1 osw!;,lo\'. vm ; kultu-1 illlllllllllll1lilll1J1llllllllllllllllllllll!llllllll11llllllllllllllllllllHllllll!llllll!lllnlllll~llllllllllllllli 
w_dmu 30 s1-e-rprn2 gwałt()wny pozar. od

1 
est około 4000 mf,,Jzi .... z\ mczmkn 1al1tyn1. 

'.i~~g:k~i~\;1i~::~:~~f~~~:~,:d:::::. ·- p. O';" t" ...... „swz ..... ..,,_ „. .......... ~„,.,. .• ,.....11.~ ... _~~~~- =A. ~„-A- -11 ~~-~~~~~-· 
KJŹarne 7„ Kutm.1 i Wk:rzbia, które nie ~ ' n 

RA.Dm DLA RO'?OTNIKÓW 
n. ogły jednak vpanować szalejąc€go ży- · · l 

,,. wiołu. i.~ odp. ·u ił· w M.u n e 
Dopiero po prz1 b}du na mie J3C0 pn; Łódi pizocw~e w •kcji radiofomzctr'.)i o 

·u kilk11 iofic-eró1\ Czenxmei Armii wraz ul. '$11!'&16'.1e1€i~~z•11 .:~.2 .·,r11· „r. • „ h v.· · ~- ,l", ' -" n•czyr. · m 0 1w<:zym ,..tari1E. ra-. 

~ kilk1mąstu źołnie(zami rorizieckitni. k „ szei robo Y-b,udowlane ~l ·:hn' ..,"""C"P sri. ·~b };• włól.i€'nni~ze; Za-

dórzy wzięli „-w!atny udzia! w gaszeniu wy onuJe I! rzr :I Prz-mys~u Wlók:0•111t,..,;ogo sfinali nvr-:'l 

JOŻar z:cfofano- nri:mo\\ 3Ć' i .rJzieki. temu unikniętn zcrJ'ęda 'ii{' sąsiof':linil'h bu<lyn- Posiad~ własna; stolarnię rnechan.ic:zn.q i betor~J.a:rm.ę 11
m

0
w„ z P•:;lslnm R~· 1

1 " w sp, 1•11· z 'urv 
· ł • k · · 1- · · 500 q! >śnikó\li ''adwwi·•h, które ~ostunr:r t";: 
ków. PrO'\vadzi dzia proje ·.tow L ł\:osztol'v:-;ow 

lj; * li< • J „_I dzielOIJP. pOsZb"J'.H)lnym dyrekcjnm bron n· 
.., • _ • 

7 
• wym Cilo4nik~ ~w' Jil':! zainstalowane w 

RQ\Vl1J~Z ; 'P. wsi K <iser) -D:' 0 ~ ne ~m 1- lllllllllllllllillllllllllllllHllillllll[lllllllllllllllllilllllllllllllll!lllilli!!llllllllllllllll!lii1!1f PlllllillllllHlll!IHlll!llllllll!lll!llllili!!.' )t11!11!111Hlllllllll11_1ill!lllillllll! llllllllll'llll!lll!fl!llllllllllllllll! ~w1<:i11; c<:1 ":1 "'"' •. v···i::,~r 1 wai»zia t\lcl1 piu :y 

li~ Kr1:rzanri,nk:."~ala! w riri111.·)0s1erp·1 • • ~· I Pozer ~ym 11c: '·n~zt C"ntralneqo Zarzqdu Wló 

ma p(]~ar w ohe1o;;cw_ oh. FrancJSlkil .Tan . . ag ' t o sk ~ '' ' i :c;"'n~i'a;Gqo. zostan-; z·-''1s'.al0WCDI" gło:;mki 
h,owskiego. O<l poz am ~p!(ln<Jl._ dom n '' . , · rot: w m·;;:;zkmw;.cJ:. v..~ r"7.niajqcyq_h srę w pracy 

11lf'"Zk<ilny. tratv są rnwa7.ll<'. t ! 1:1\'0C..,W'!kvw : -~myri11 Wlók'er11f""l''jO. 

Wydcwc, Woj Komltl9t ~PR w todzi t:'"·n iet Redo'<cvin\' Red 1 Adm t6dź, P·otrkowsL ŚÓisl~f;y. ~edokio• '-loc.z.~-:;lf '216-t4 S'ek.retorl";t G64-2?-:-Re"d;:-~-. m"'l.CflO 172jaJ 1 " 1704 

O:!:foł egłoszeńs PJofr:C:owska 55 tel. łll-50 Konto PKO VII - 1505. Zokt Grat. Sp Wyci. tód.:-kl lnstyr,_• "~~ć'::."'~<:.z(...:._ __ """""" D· · 3 
. . ~-------·~ ' 

C!':NNlK or· oszrn Wydawnictwa ~Głosu R :ibotn!C?;ego' w Łodsf . V'! tekście: od 1-100 nun l!lł. SO. łCl-200 mm. zl 60, powy.!ej llł 70, 
za tekstem: o.d 1-lOO· ~. :;rl .as. 101 _ 200 mm. ir.l 45. pc.wytel :t 60 ~ro:>b~& za jedur:· ~! ,;w,„· pe::.~ .. „kl~:młe. rothin zl 20, handlcm'.o (W kcu:ze. ~1.l.P-1IO I I.Dr.Z~ U. 25, zgul)y zł 21 

..,.-<Jzuldwar.ie P.faGY d. JO. W ll.Ołildrl.e.:.e ' ś:w1eta 3Gfl/a droteJ. 

J 
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Nr. 2,f~ 

p R ZYG ODY 'Ze sportu 

pięciu typkówz8an·aluki Do .10 tysięcy widzów 
\~ będzie mogła pomieśclC hala sportowa w Łodzi 

Przed kilku dniami donosiliśmy, że sprawa czenie siedzib wszystkim organizacjom spor- I też stanowić będą miejsca tańsze częściowo 
budowy hali sportowej w Łodzi ruszyła w towym, działającym na terenie Łodzi, a to ce- dla widzów stojących. 

126. „Co mi też 1><> takim jaju? 
Sprzedam z. zyskiem w inny.m kraju. 

.łfoże siedz·i coś w skorupie, 
Da viem sit>. g:dy :ia rozłU:Pie". 

WSPÓLNE ZEBRANIA PPR I PPS i 
D:;:iś o godzinie 14 odbędzie się wspólne 

1 

zebranie członków PPR i PPS PZPB Nr 5 
.Wima", o grr~·;nie 16,30 „Union Texlil". 

* * * O godzinie 13,30 wspólne zebranie człon 
ków PPR i PPS PZPW Nr 5 

* * * O godzinie 19-ej wspólne zebranie człon 
lców PPR i PPS „Czytelnika" 

PLENARNE POSIEDZENIE KOMITETU DZIELNI· 
COWEGO BAŁUT 

Dziś o godzinie 16-ej odbędzie się posie
dzenie komitetu dzielnicowego Bałut. 

UWAGA PEPEROWCY DZIELNICY· GORNEJI 
Dziś o godzinie 18-eJ w lokalu własnym 

przy ul. l!ednarsklej 42 odbędzie się drugi 
wykład trzeciego kursu szkoleniowego. Obec 
ność W"'l!ystklch słuchaczy obowiązkowa. 

ZE·J!RANIA KOŁ PFtt 

końcu z martwego punktu. Dzisiaj chcemy za Jem silniejszego ich związania organizacyj. Do drugiej kategori spektakli przewidda. 
poznać Czytelników z projektem tego obiektu, nego. nych w hali, należą zawo'dy bokserskie, ewe11 
który stanie się niewątpliwie chlubą sport o- Imprezy, jakie przewiduje się na ternie :M tualnie tennis. Przy organizowaniu tego typt; 
wej Łodzi. li nrożna podzielić ze względu na rozmieszcze widowisk dopuszcza i:ię zn:miejnenie hoiska 

Zasadniczym elementem prnjektu hali spor nie widzów na sali na trzy kategorie. Do pier- przez dostawienie ław dla widzów, których 
towej w l;.odzi jest hala centralna, na którą wszej zaliczamy zawody koszykówki, siatków- wprowadzać się będzie na poziom boiska dwie 
składać się ma kryte boisko sportowe o wy. ki. lekkoatletyczne itp. w czasie których pu- ma grupami wejść z obu dh1żs·lych elewacji 
miarach circa 35 na 65 m otoczone z trzech bliczność zajmuje stałe, przyległe do lfoisk'a. budynku. 
stron trybynami, z miejscami dia widzów (w miejsca. Trybuny le dosląpne są z dwóch po- Trzeci typ imprez mogących się odbywać 
przeważającej większości siedzącymi). Z czwar ziomów, tj. z parteru i I piętra, a każdą kandy w hali to wszelkiego rodzaju zebrania, kon
tego krótkiego boku będzie przytykała do bo- gnację obsługują odpowiednie szatnie i kulua- certy zespołów orkfestralnych czy chórów o. 
iska scena, powstająca z trzech sal gimna- ry o wydzielonym dostępie z zewnątrz. raz przedstawienia teatralne h1b kinowe, w 
styczna-sportowych po odpowiednim rozsunię Na QjUter prowadzić będzie grupa weji!ć czasie których powierzchnia boiska zajęta iest 
ciu dzielących je śc!an. po środku każdej z dłuższych ścian budynku. przez widzów, natomiast część miejsc na try. 

Po przeciwległej stronie boiska, poza try- Do kuluarów i szatni obsługujących pię!ro hunach bocznych staje się miejscami o złej 
bunami c10łowymi umieszczona zo~tanie re- bocznych trybun można się będzie dostać wej widoczności. Dzięki dość silnemu wzniesieniu 
stauracja-k.-awiarnia, której antresola posiadać ściami zgrupowanymi w ścianach szczytowych najniższych rzędów trybun stałych, możemy 
będzie niezłą widoczność w kierunku sceny i budynku ha]i, w pobllż.u narożników. dalszym miejscom w poziomie boiska nada
na boisko. Lokal tej restauracji będzie łatwo Jako zapasowe v,ryjścia (ew. i wejścia) słu wać pewne wzniesienie, rosnące równolegle 
dost~pny dla widtów ze wszystkich miejsc. żyć będą schody oraz drzwi, umieszczone w dłuż d'o wzrostu ich odległości od sceny. 
Pon<id kawiarnią znajdzie pomieszczenie część szych elewacjach. hali na zewnątrz od . wejść Przy hotelu, który ma zapewnić noclef! za. 
pokojów-klubów (organizacyj sport.) I i·row1•(iząc 1 ' h do kuluaró„1' µar~eru. Trybunr wodnikom przyjeżdżającym na mi~dzyklubo.. 

Zwiększenie w stosunku do pierwotnego snzytowe (stojące równol:egle do krótszego we zawody lub nil specjalnie organizowane 
programu ilości pokoi klubowych zgol)ne jest I bois'ca) są przy zawodach tego typd ze wzglę kursy, projekt przewiduje dwie wi~ksze sale 
z intencją Dyr. Kuchara i ma na celu dostar- du nc. zakres widoczności mniej atrakcyjne to na 100 i 150 osób, (ta ostatnia ze scenką i gar 

llllodzi ·Dl!!iizą - . 
Dlaczego nie ma mistrzostw Polski 

· dla juniorów? 
Przed ki<lku dniami otrzymaliśmy charak

terystyczny list od młodych, a właściwie naj
młodszych· piłkarzy, którzy uskarżają się na 
swój los, że w oficjalnym kalendarzu imprez 
PZPN-u nie uwzględniono mistrzostw Polski 
dla juniorów w wieku 16-17 lat. 

. ,Czy my nie jesteśmy przyszłością piłkar

stwa polskiego" - piszą młodzi chłopcy -
„a z pewnością i publiczność chętnie ogląda-
łaby nas na boisku"„. ,,. 

Mistrzostwa juniorów przeprowadza wiele 

Po batalii prashiej 

państw na Zachodzie, między innyrQi Czecho
słowacja, toteż nic dziwn290, że piłka nożna 
w tych państwach stoi na poziqmie o wiele 
wyższym niż u nas. U nas, niestety, o mło
dzież mało się jeszcze dba, a za dużo uwagi 
poświęca starszym, wychodzącym już z obie
gu zawodnikom. 

Mamy jednak nadzieję, że kurs ten zmieni 
się wkrótce i PZPN oraz związki okręgowe 

przestaną młodych piłkarzy traktować po ma-
coszemu. 

d(>robami), w których odbywałyby się wykla· 
dy, pokazy filmowe z zawodów sportowych, 
walne zebrania klubowe, ewentualnie zabawy 
czy amatorskie przedstawienia. 

Szczupłość terenu, przewidzianego pod bu
dowę hali i konieczność poświęcenia znacznej 
jego cześpi na postoje- samochodowe oraz ewo 
kuację wychodzącyc.,_ po zawodach tłumów 
publiczności, nakazuje zapewnić sobie możli
wość urządzenia odkrytych boisk S1Jortowych 
na terenach przyfabrycznych, sąsiadujących od 
południa z parkiem Rychtera. 

Przypuszcz.alna ilość miejsc dla widzów w 
zależności od rodzaju imprez w granicach od 
około 3.500 osób do 10.000 zostanie ostatecz
nie sprecyzowana przy dalszym opracowywa • 
niu projektu. 

Obok hali powstać ma jeszcze kryl~ ply. 
walnia i kąpielisko, ale to jeszcze muzyka 
przyszłości. 

Wszyscy chwalq Bi/cana 
ale Ludi i Koubala. tez byli grozni 

BJ CAN 

Mecze międzypań
stwowe są zbyt waż
nym wydarzeniem w 
życiu entuzjastów' pił 
ki nożnej, aby z chwi 
lą gdy gwizdek sę

dziego zakończy. grę,· 
ustały komentarze. 
Każdy. najdrobniej

szy choćby szczegół 
jest podchwytywany 
i notowany z wielką 
skrupulatnością przez 
całą prasę sportową. 

„Sport" katowicki 
w ostc.tnim swoim nu 
merze przytacza sze-

reg rozmówek z naszymi reprezentantami bez
pośrednio po zejściu z boiska w Pradze. Oto 
ich opinie: 

KAPITAN DRUŻYNY POLSKIEJ 
SZCZEP ANI AK 

- Cała drużyna zrobiła co mogła. a spec
jalnie wyróżnił się Janik. Mieliśmy jednak 
pecha. bo wynik mógłby być lepszy. U nich 
najlepszymt groczam! byli: Ludi i Koubala. 

PARP AN 
Najniebezpieczniejszym z cze&kich gra

czy był Bican. Był trudny do utrzymania, mą
drze uciekał, ale trzymałem go. 

~--....._„ ..... „-„„~. ·--··~--------·· ···.-·--„ . .... -----

P·PS - P P R 3:1 (1:0) 
Wczoraj na boisku ŁKS-u odbył się z wiel

kim zainteresowaniem oczekiwany mecz pił-

Motocyklem na „Snieżkę" 
wiec!tałe 6 polskich motocyklist6w 

karski Oldbojów ponad 30 lat pomiędzy dziel
nicami Sródmieście Prawe PPS i PPR. Na try
bunach zebrali się wszyscy towatzysze obu 
partii zainteresowanych dzielnic. Po ciekawej 
chwilami grze zwycięstwo 3:1 (1 :O) odnieśli to
warzysze z PPS. W obu drużynach brało u
dział kilku graczy przedwojennych drużyn li· 

Nielada wyczynu sportowego dokonali mo- gowych. 

CIFRLJK - ZDOBYWCA 2 BRAMEK 
W pierwszej po-

łowie gry Czesi mie
li szczęście. Strzeli
lero 2 bramki, które 
uznał sędzia, w rze
czywistości jednak 
byłem strzelcem 3 
bramek. 

- Twierdzę, że 
zdobyłem trzecią w 
momencie kiedy zna
lazłem się w bram
ce Horaka i w ostat
niej chwili inter-we
niowal obrońca cze· 
ski już poza linią 
bramkową. Pan Van 
de.n Meer, który 
znajdował się na 
środku boiska, nie 
mógł tej brarnki 
oczywiście widzieć. HO RAC 

JANIK - BOHATER MECZU 
Gdybym wyskoczył w odpowiedniej 

chwili - mówi o drugiej br.amce, któzą strze· 
Iii mu Bican głową - byłbym mu zabrał piłkę 
z głOWJ'. byłem jednak obstawiony„. 

tocykliści K. S. „Zapłon" (Jelenia Góra). Na U zwycięzców wyróżnił się bramkarz, na
szczyt „Snieżki" o wysokości ponad 1.600 m tomiast bramkarz PPR był slaby i w dużej mie
wjechało 6 motocyklistów. Wyczynu tego do- rze poniósł winę porażki. Bramki dla zwy
konał przed nimi zaledwie jeden motocyklista cięzców zdobyli:. Trzciński 2 i Falkowski I. 

W dniu dzisiejszym odbędą się zebrania zagraniczny. Mecz sędziował pose'! Karbowiak. 

cól w następujących fabrykach l insty- -------------------··-----------------• 

Jednak ze swej gry Janik jest zadowol11my 
i podkreśla ambicję drużyny polskiei. Za ;;aj· 
większych swoich „wrogów" uważał Bicana j 
Koubalę. 

GRACZ 

lucjacb: 

GORl\lP.·PRAWA 
O god:dnie 15,30 PZPB Nr 6 „B" koło 10, o 

Spółdzielcze · domy towarowe 
Akcja tworzenia domów towarowych na· w Tarnowie. 

godz. 14,30 PZPB Nr 6 „B" - koło 2• 4 1 S„ trafiła w spółdzielczości na c;ałkowicie p1zy- Do prowadzonych na wielką skalę należy 
Ośrodelc Koni. Nr 3 - koło li, PZPW Nr 2 gotowany aparat. • zaliczyć sklep Powszechnej Spółdzielni Spo-

GóBNA . W marcu 46 roku powstał unlwerHlny żywców f bazar spółdzielczy w Łodzi. S;>ół-
0 godzinie 14 Tkalnia - PZPB Nr 3 s'klep spółdzielczy w Katowicach, zatrud!lia- dziełcy w Rudzie Pabianickiej prowadzą dom 

li zmiana. przędzalnia - II zmiana, o godzi- , jący 30 osób. Wkrótce w Chorzowie zorgani- to,warowy, zalożo~ w 46 r. Lubelska Suół
nie lJ 30 PZPB Nr 17 _ n zmiana 0 godzinie zowano dom, gdzie pracuje 28 osób oraz !J:O- dzielnia Spożywców posiada uniwersalny ;;om 
IS-ej 1'. Schicbt 0 godzinie 14 30 1,' „Akerman" wadzona. jest własna pracownia. W trzech !n~ towarowy, największy w Polsce. 

' . ' nych miastach na S!ąsku powstaly rówmez W Bydgoszczy od dłuższego czasu r6w11 i eż 
O godzinie 14-eJ l4 kom. MO. ? podobnie duże magazyny. A więc pod wzglę- działa spółdzielczy dom towarowy. O jego po-

dem ilości Sląsk przoduje w tej akcji. W •n·cu wodzeniu najlepiej świadczy. fakt, iż trzeba 
lipcu otwarto dom towarowy w Kłodzku. W było obecnie rozszerzyć go na dwa budynki. PRAWA-SR OD MIEJSKA 

sierpniu nastąpi otwarcie domu towarow<:\JO z. 

'tłUDA • PABIANICKA Co neweeo w ZWM 

- Typowałem wynik 8:1 dla Czechów. Za· 
sługa to trenera i ambitnej gry, że wyszliśmy 
lepiej. Gdybyśmy grali z czeską. obroną mo
glibyśmy dostać.„ 15 brameJ.c, Za rok, jeżeli 
będzlemy pracować w takim tempie, jak ostat• 
nio, możemy z Czechami wygrać. („Sport J 
Wczasy"). 

HOGENDORF 
- Szkoda, że w chwili., gdy wy.l)ik brzmiał 

4:3 dla Czechów - nie zastosowaliśmy gry · 
defensywnej. Gdybyśmy się cofnęli pod swo· 
ją bramkę, może utrzymalibyśmy ten wynik 
do Iccńr.a ~r:otl<cnia. · 

Z Czechów najlepiej podobał mi się Kou· 
bala. Strzelał fenomenalnie. 

Widzew zwyciężył 8:2 
· w Lublinie 

O godzin!e 18-ej zebranie terenowego koła 
~r 3, o godzinie 16 I. „Miller I Zeideł", o go· 
dzinie 15,30 „NadzieJa" O godzinie 14,30 ł. 

„Clbel M.'lndel'', o godzinie 13 Ośrodek KonJ. 
Nr 2 - zmiana li. Dził o godzinie 13-eJ odbędzie 1lę wspólne 

zebranie czlonków PPR 1 PPS, oddziału dru- Zarząd Miejski ZWM zow!adamia, ie dnia W meczu o wejście do Klasy Państwowej 
7 b.m. o godz. 9-tef w lokalu Wojewódzkiej RTS Widzew pokonał w niedzielę w Lublinie 

BAŁUTY • giego I. „Horak" Szkoły Organizacyjnef, Wileńska 25, odbę- tamtejszy „Sygnał" 8:2 (5:2). . . . 
O godzinie 14-ej I: „Ei11trot i Abel" o go-1 ---- dzte się spotkanie absolwentów Centralnej Łodzianie przez cały czas ~HY mieh w.yb;t· 

dzinle 15,30 f. „Rosner" „Buble", o godzinh Dziś o nodzlnie 12 eJ posied:i:enle komisji s k 1 0 · . l ną przewagę. Bramki dla W.idzewa .,.dnbjij: 
16-el aarbarnia Raiłoaoszczo,. „ - z 0 y r~anizacy.ine z terenu Ł_odz1. Cichocki (31, Gbyl (3), FoMalczy~ i M~~iiiQ 

miedzvoartvlnej PPS I. „Horak" - Centrala ~becnosć obow1qzkowa. po jednej. · 
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