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Prz d ·sesją gene·ra.lną O N z 
ttr;i Trygve Lie o problemach międzvnarodo- . 
~ wych, które wejdq ·na porzqdek obrad 
LAKE SUCCESS PAP. - Jak oświadczył na I dnej strony, oraz z oszczędnościowych tenden 

ostatniej kunterencji prasowej Trygve Lie, se cjl szeregu państw a zwłaszcza USA. Projekt 
kretariat ONZ oczekuje, że sesja Zgromadze- budżetu na rok 1948 na sumę około 40 milio-

• nia Generalnego, rozpoczynaiąca...._się 16 wrze- nów dolarów uważany jest przez komisje do
śnia potrwa nie mniej niż 3 miesiące. Je.i po- radczą za zbyt wysoki, jakkolwiek zdaniem 
rządek dzienny Jest jeszcze bardziej obszerny sekretariatu wszelkie redukcje byłyby kata. 
od porządku dziennego zeszłorocznej sesii no- strofą dla wielu prac ONZ. Także koszty bu
wojorskiej. dowy siedziby ONZ w Nowym Jorku, obli-

Sprawa Hiszpanii 
Problem Hiszpanii znajduje się na porządku 

dziennym jako część raportu sekr)tariatu ·ONZ 
na temat akcji organizacji w roku bieżącym. 
Nie jest wykluczone, że sprawa ta zostanie 
podjęta oddzielnie przez, jednego z członków 
ONZ. 

Obejmuje on sprawy związane 'L. normalnym czane· na 85 milionów dolarów, uważanE' są 
funkcjonowaniem ONZ, zagadnienia kontynuo- w pewnych kołach za przesądzone. 
wane z poprzedniej sesji Zgromadzenia Gene-

Dyskusja nad sprawozdaniem sekretariatu 
na temat zachowania się członków- ONZ, pod
kreśli niewątpliwie słabe rezultaty wystąpie-

ralnego ordz problemy wniesione przez ONZ 
w ciągu roku bieżącego. W grupie I-ej znaj
dują się wybory władz generalnych zgroma. 
dzenia, wybory uzupełniające do rad bezpie
cze11s1wa, ekonomiczno.społecznej i powier
niczej, przyjęcie nowych członków, kwestie 
budżetu i siedziby oraz sprawy crganizacji 
współpracy w ONZ. 

.., rawa rasistów afrvka~skich 
Grupa 2.ga obeJlllnje spiawę traktowania 

Hindusów w Afryce południowej, zagadnienie 
Hiszpanii Franco, dyskusje nad t. zw. sprawą 
veta, kwestie mandatów powierniczych, omó-

Budieł ONZ nia Narodów Zjednoczonych przeciwko Fran-

Sprawa dyskryminacii Hindusów w Afryce coOstrej krytyce będzie poddane oczywtscie 
południowej wypływa znowu w związku z tym zachowanie się Arqentyny która otwarcie na. 
że zalecenia poprzcdn!ei sesji Zgromadzenia ruszyła rezolucje ONZ, wysyłając swego am
GeneralnelJO nie zostały zrealizowane, panie- basadora do Madrytu. W wyniku akcji ONZ, W lt'llkucie doszło w ostatnich dniach d(i 
waż Afryka połurlniowa odmówiła ONZ pra- cztery państwa wycofały swych przedstawi. ostrych starć z policją brytyjską. W walkach 
wa d,o ingerencji w jej sprawy wewnętrzne. cieli z Hiszpan.il, reszta zaś nie posiadała ich ulicznych zginęło klll<adziesiąt osób. Szpitale 
Oczekuje się wobec tego, że Hindustan podej tam wcale. z wyjątkiem Argentyny i republi- są przepełnione rannymi. 
mle kwestie pon-0wnle w formie skargi prze. ki San Domingo, które dotychczas ID? i;i am- Na Uuslracjl widzimy łańcucbt sialowe -
ciwko ogólnej dyskryminacji ludności Afryki basadorów w Madrycie. rozciągnięte na ulicach Kalkully - celem unie 
południowej. (Ciąg dalszy na str. 2-ej.) mo?llwienltr ruchu wszelkich po)azdów. 
r11·111•111·11,11n11111:1n•1·:11:1"1111·1,11·11·1:111.11it111111:1rn:un•nn 11•,11m 1n,1::1mrn:u11,1111r11J1,u:1•l.11.111.n111.1r1l!m1:m:1'1:111:m11.1u:.u111111•1:1u,1 11.,rn 111rli'l11111:i1:11~"11111111'11u111 . , 
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vleniP. wyniku prac komisji Rady Bezpicczeń- B 
twa clla spraw konwencji rozbrojeniowej 
kontroli energll atomowej oraz dyskusje nad 

p.raćaml komłsji wojskowej w dziedzinie ulwo 
rzenia policji mi<;tlzynarodowej ONZ. Wśród ' 

• VID 
• • umaczy s1 I • • spraw grupy 3-ej na czoło wysuwa się pro. 

blem Pale3lyny i oskarżenie USA skierowa
ne przeciwko sąsiadom Grecji. 

'\V liczbie kandydatów na stanuwisku prze
wodniczącego zgromadzenia generalnego, któ. 

' re zajmował w roku ubiegłym Spaak, wymie 
nia się między innymi dr Evatta z Australii, 
Aranhasa z Brazylii, Nehru z Hindustanu oraz 
Masaryka z Czechosłowacji. Wśród kandyda 
!ów na miejsca Polski. Brazylii i Australii 
'opuszczających Radę Bezpieczeństwa z koń

cem roku, znajdują się Czechosłowacja, Jugo. 
sławia, Argentyna. Kuba i Kanada. Przypusz
cza się, że kraje, które opustczc.ją Radę Bez
_pieczeństwa otrzymają miejsce w radzie eko
pomiczno-społecznej. 

Nowi członkowie ONZ 
Sesja będzie moqła przyjąć do ONZ tylko 

idwóch nowych członków-Pakistanu i Yemen, 
ponieważ Rada Bezpieczeństwa odrzuciła kan 
'łdydatury pozostałych dziesięciu aplikantów. 
W związku z tym oczekiwana jest ożywiona 
dyskusja nad procedurą przyjmowania no. 
wych czlonków do ONZ. 

Australia i inne delegacje chciałyby wi
dzieć w roli decydującej instancji Generalne 
Zgromadzenie• a nie, jak dotąd było Radę Bez 
piecze:11stwa. Byłoby to jednak możliwe, jak 
podkreślił Gromyko jedynie w wypadku rewi
zji karty ONZ któia jasno oddaje decyzje w 
tej sprawie w ręce Rady Bezpieczeństwa. 

Problem boożetll ONZ oraz sprawa jej sie
dziby w Nowym Jorku bqdą związane z sze
reqi•'rn trudności wynikających z konieczno
ści zwic:k.szenia kosztów utrzymania ONZ z je 

Chciał wprowadzić w życie uchwały Poczdamu - ale n· e pozwolono m11 na to! 
LONDYN PAP. wywody od nrzeg!ądn osiągnięć sodai- · cować plany p_odwyższenia stopy życio
- Na dorocznej nych Partii Pracy, przy czym odpi-erał wej w możliwie najkrótszym czasie. Mi 
sesji kong1:es:i zarzątfy Cl111 r ..:hilb i innych przeci wr!i- nisler dodał, że obecny <leficyt bibnsu 
brytyds·kich zw. ków. piatniczego Wielkiej Brytanii. wynoszą. 
zawodowych w Bevin stwierdz~J. ;te ;.;rzy obecuy!!l, cy 600 miliooów funtów s~terlingów, -
South.port prze-1 niewystarczającym st~mie produkcji 1 wo zwięikszy się do kwoty 1.200 milionów 
mawiał w środr bee innych trud11toiści w ciągu najbliż- funtów, o ile Wiel'ka Brytania ma uzys
minister BeYin, szych 2 łat .:iężko będ~ie utrzymać sto- kać wyższą sfopę żydowa .. 

poruszając różne zagadnienia gospodar- pę życiową z 1938 roku. Musimy jednaJk Z kolei .Bevin o.d1pierał zarzuty uzależ· 
cze i polityczne. Bevin rozpoczął swe - Po<lkreślił Bevin, - starać się opra- niania Wielkiej Brytanii od Ameryki o-
• -- • - - raz poruszył sprawy planu Marshalla i 

Kryzys rządowy We ·fraOCJ•I• unii ceinel Przyznał on, że przez dłuż-
szy czas odnosił sie niechętnie do planu 
Marshalla, ostat-ccznie jednak poparł go 

Głosowanie nad votum zaufania dla Ramadiera odbędzie się lui futro 
Ponieważ sądzili że p02>woli on prze
trwać Wielkiej Brytanii do 1~49 roku, 
kiedy, .:.... jak ma nadzieję, - Wielka 

p-rzez koonuni· Brytania będzie mogła stanąć nil! \Vłas. PARYŻ (ohsł. wł.) - Przewlekły kry-1 tomiast została po.parta 
zys rządowy we francjj u.}awnił się w <sotów i §Oejatistów. 
całej Pełni Pod koniec wtor•kowego po- Trzy1krotne posiedzenia rady ministrów 
siedzenia zgromadzenia narodowe.go w które przerwały posiedzenie parlamen
zwiąZ'ku z dyskusją nad rządowym pro- tu, ujawniły rozdźwieki w łonie same
.iektem subwendi dfa znacjonalizowane- go rządu. Trzecie posiedzenie gabinetu 
go przemysłu węglowego w wysokości pod przewodn.ictwem Prezydenta Rermh· 
około 5 miliardów franków. Zasada suh· tiki Auriola UP<>ważniło Ramadiera do 
wencji, motywowana koniecznością. prze PO.Sławienia sprawy votum zaufania w 
ciwdziałamla POdwyżce cen we,igla ł in· 1 związku z wnfoskiem rządowym. GłoS&
nych ::irtykułów przemySłowych, sp1>tka wanie nad votum zaufania, zgodnię z 
ła się z opozycją radykałów J MRP, na konstytucja,~ odbę<lzie sfę w pjątek. 

nych oogach. 
Następnie Bevin zajął się problemem 

niemieckim j, usprawiedliwiajac swą po
łityke w .'ltosunku, do Niemiec, twierdził, 
że ,,ze "i!zystkich sił starał si~ wprowa· 
dzić w .życie uchwały poczdamskie, je
dnak nie pozwołon<ł mu na to". 

Rok o~ 
y ięski pochód powstańców • wa n 1a 

czesko-
' 

Urządn!cy greccy zapowiadaja na dzisiaj strajk powszechny 
PARYŻ IPr\P) - Jak donosi z Aten waniu się naprzód armii demokratycz-1 Szta·b armii demokratyczne.i donosi 

agencja France Presse, komitet wyko- nej, która otaczając znów miasto La- również o pomyślnych operacjach w 
nawczy wyłoniony przez urzędników mia, zajęła wioski Achios, Googhios i Tesalii, Epirze i na Peloponezie. 

rumuńs
kie pat'lstwowych, zapowiada, że strajk urzę Palaiocastro. Na Peloponezie armia de- • • • 

dników na<>tąpi w czwartek. inimo, ·iż mokratyczna wyzwoliła miasto Langa- LONDYN (PAP) - Jak donoszą z Premier Groza W Pradze 
rząd zarządził „mobiliza.cję cywilną" A 
urzędników. Komitet oświadcza w ogło dia, waż·ny punkt strategiczny i węzeł ten, rząd grecki wy-dał dekret, mocą PRAGA PAP. W środę rano przybyła tu d 

szon~j proklamacji: „wolimy umrzeć na kolejowy. którego zawieszony został art. 14 kon- legacja rządu rumuilskiego z premierem Gro. 

ulicy niż w biurze". Formacje partyzanckie„ wakzące w stytucji greckiej, dotyczący wolności za na czele, celem podpisania umówy kultu· 

* * * północnych i południowych okolicach prasy. Dekret ten jest · konsekwencja · ralnej z .Czechosłowacja Dele~ację powita.li 
• • członkowie rządu czechosłowackiego z premie 

PARYZ (Obsl. w!.) - Agehc)ai „Hel· 1 Pindu, zajęły szereg wsi i połączyły się uchw"'" nowec;ro p;~du o w.orowadzemu rem Gottwaldem na czele oraz członkowie koi 
las press' ogłasza komunikat: W Grecji z c;rhą, zdobywając .w:e:e bwni i ;1111&J- cenzury \Wj.:;'..1n:·ej. pusu dyplnmatyr rneąo, wśród których znajdo. 
środknwei donosza o Z\r,c;es'..im O"~u- l nic11. / · · · wal sit: 1.Jrrn1~ż amba'iador R. P. WierbłowskL 

I 
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·P~zed sesiq generalną ONZ 
• \ (Dokończenie ze stro. 1-ej). Jeszcze· bardziej "niepokojąco wygląda spra- I że doprowadzić do pogrzebania inicjatywy 

Co się tyczy sprawy vet,a, to . jak wiadomo, wa grecka, gdyż w USA usiłują przekonać l USA. 
ostatFe Zgromadzenie Generalne. zaleoiło mo wszyst~i~h, ż~ w~nę za sytuację V: Gr~cji, P?· Jakiekolwiek nie byłr:by wyniki, sprawa gre 
carstwom ostrożność i rozwagę w stosowaniu noszą Jej sąs1edz1. Ten punkt widzenia móze . eka wywola niewątphw1e zaciętą walkę 

tego ' środka; odrzµcając jednak żądania rewi- znaleźć . poparcie pewnych krajów Europy za- i Zgodnie z pświadczeniem Trygve Lie, już 
zji karty ONZ w tej dziedzinie, Obecni~ gru- chodniej i Ame:yk~ południo'."ej, _znajdują- ! Wiadomo oficjalnie a udziale w Zgromadzeniu 

Pa · t A t 1 d . I cych się w zaleznosci od S.tanow Zjednoczo. l Generalnym sekretarza stanu USA, Marshalla, 
• . ... nyc . Ja leJ orm1e sprawa grecka we1dz1e mm1stra spraw zagramczny zec os owacji 
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K u p .O N 1·r el. 
WIELKIEGO KONKURSU 

SZKOLNEGO 
pt.: 

„GŁOS" DZIECIOM SWOICH 
CZYTELNIKÓW 

Imię i nazwisko ..••.•••••• 

. . . ~ . . . 
z~~wu · rewizJL punkttJ. karty dotyczącego kwe- do porządku . dziennego zg· romad'zenia General Masaryka, ministra spraw zagranicznych Pol-

pans w z rgen yną na cze e, omaga się I h W . k' . f . . . 

1 

. · • · eh c h l ·· 

stu t · Adres • . . . . • • . . . . •.•. ·: • '• ; · 
.ve a. . . . . , . . nego, nie sposób określić tymczasem, gdyż na I ski ·Modzelewskiego , minisŁI)l spraw . zagrani· 

.Nie. wydaJe się .iednak, aby j~k1ekolv-:-1ek z razie znajduje się ona jeszcze w Radzie Bez- cznych Australii ;Evatta, oraz minis~rów Szwe. Miejsce pracy ..•...... , •• l • 
"'.1el~1c)1 mo<:earstw ~yło ~~łon~e, paprzec prze pieczeństwa. Istn.ieje, przypuszczenie, : że w I cji, Norwegii, Ukrainy . i innych pai~stw. O~ze- I . , . · 
ci.wnikaw veta. Pomul'.o, iz panstwa a.nglo-sas sprawie skargi amerykańskiej ~ cżęść· członków kH'łiin'y -jest udział w zgrorhadzen1u Bevrna, Szkoła 1 klasa uczącego się 
kie prot~stuJą prz.eci·"'.ko :>t~sowan.m v~t~ ONZ starać się będzie a zachowanie neutral- Mołotowa, Bidault, Nehru, Mack~mzie Kinga i dzie~ka ......... : ...... : 

' przez. Związek Radziecki, w :a:ie komecznosci .naści i powstrzyma się ad głosowania, co mo- innych wybitnych działaczy': . :~11Z111'.l11l·---------lllll~lllll~~ 
chętme korzystają one• rówmez . z tego prawa. 0111111111111111111111111111111111111Hm1111111111111i11111111111111111111111111111111m1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m11111111111111 11 1111111111111111111111111111111'"1 

_ Przedstawiciele państw anglosaskich nie u-1· · , · 

. ~:~~;:v;::;;;,::::::::'.~„0!:::::::~ Umowa ha dlowa olsko-bułgarska 
~~t p;:~~i nfe°,~:1~~i~~:b;~{~~~~:1ejo;tr!1°:~: Otrzym~my tytoń·~ ołów i skóry - wzamian za wyroby żelazne i wló.ki.ennicze . 
miany argumentów między delegacją Związku W ARS~A W A PAP. - W dniu 1 bm. skiej ide]ieg~cji handlowej wiceminister rze serdecznej 1pnyjiaźni i w diuichu jed 

. Radzieckiego a . przedstawicielami państw an- z101stała :podJpisat1a w Sofii umowa poi!sko przemyisłu i handUu vłk. fiugeni!l1sz $zyn naści s~owia1frski-ed ornz wspól'.pra.cy IDG 
- glosaskich. · bułigariska obowiąz1u.ją.ca na okres roczny zaś z,e strony tuł1gar!skiej mini·st-er fi:nan- 'mięic1ziy obtu krajami za1Przyjaźnio'llymi. 

Ocz:kuje się, _że. deleg~cja us~ wyst~pi z t. j. d<l 1 wrześniił- 1948 r. sów rprDf. dr. Ivan Stefanow, za:si'r'pU'jla, RD'kowania, 'które zapoczą<rkowane Z'O: 

sz~reg1.em oskarzen pr~eciwko. Zw1ązkow1 !la- J a'k jiu'i ·donosiliśmy q, r.amienia rząd1u cy cz.asowo mini str.a handilu. stały podrpi1san!em ·lfonwenc}i kiuHuralneJ 
~~~~c~~e~~k!~!ek~~{~~ d~T~ła~~~;ie~~~a~= polskiego pod'pisał IJrnew·o1clniczą·cy -p-011- Rokowania odlbywały się w atmo·sfe- mi~'<i1ZY ob:u kra.jami .obięt; również sroz-
mnianych komisji. Delegacji radzieckiej, któ- 1111111m111111111.1111111111111111111111111111i11m1111111111111111111i1i11111i111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 . mowy .o ·cłługotr''iV~łeJ WIS'Poł!P.rac~ go _po~ 
ra jest inicjatorem prac nad rozbrojeniem ła- P' ' s· . . darCZ'eJ . z .Bułgarią, o~arte'J rn.e tylko 
twa będzie jednak wykazać, kto ponosi winę . r· o-g· ram . WI ę t·a o I n I c twa na ":"Ymianie ha1:c1lo:v~'J faJ.oweJ l na 
.z.a martwy punkt w tych pracach, decyctuj.ą. I wsvo~prncy w dz1e.ct-z1me vrnemysht; rol 
. cych o przyszłości świata. I nic twa, nauiki i l'echni•ki. 

Wśród spraw wniesionych przed ONZ w cza D - 9 7 ' - · · ..-„ d - Wymfa1łl'a handl01wa prziewiduie oigólny 
&ach ostatnir.h, do najważniejszych prablemóvi 'I •. \ ' z1en wr~esn1a w .Jl!,,0 Zł -0/brót w wyWk-OIŚOi 17 m1Hi0111ó1w di01larów 
należą _b ~zw:oględnte Palestyna 1 Grecja. ~gro Wo,jev.ródzki .Komitet Obchodu Swięta ·Skich dla spoleczęń~hva; ~ywilneg6 łódz- Po -Olbu ~trn11illJCh, Bułgaiflia ~ostairc~zy Poi 

• madzenrn Gelleralnemu będą przedstawione Odrodzenia Lotnict"'f! Polskiego zawi·a kiego czterdzie_·stu. wyrófoionych robot- sce tyton, ko!l11centłraity OOl()IW'l!Uo s/k(J.ry Jtp., 
trzy proi-.:kty rozwiązania sprawy Palestyny. d . . . . '' < d . , · wzamian Polska będizie e1kS1P·orvować do 
Projiikt piern __ 'szy - więks.zości komi.sji.. do 

1

. ~mia, z~ w. medz1elę ; . ma 7:go wrzes- ników za swoją sumienną pracę w fa bry- Bubg'arit wyiroby żelaizinie i w~ókiemnicze. 
. spraw P'71estyn.Y -:- ~o projekt prze'.'1idu1ący m~ b.r. 'Y .ramach ogolnopanst_wo~ych kach oglądać będą miasto i okolice z Io- tabor kołefo.wy, cheimiikaalia 11.lp, 

utworzeme ~wi\ch pan~tw w Palestyme, połą-
1 

miasto Łodz. wraz z całym WO]ewodzt- tu ptaka _gratisowo. ' Po z.ako·ń-cz·eni1u rokowań za\Sa1dnic·zvch 
czonych umą Akonom1czną. I . b h d· .. b d . s . t Od d . . . . . . , s' t 

. . . .' . . . . \\em o c o ztc ę zie ~1ę o ro zone Przew Obchodu Swięta w1cem1mster Szyr 1 mm. fmansow · e-
Drng1 praJek-t - mme1szości komitetu - rro Lotnictwa · f . f ,1· 0 • ikt t · , · · 

przewiduje feduację państwa żydowskiego --->;:, - • • Prezydent rn. Lodzi anow para OW\I ~.r Je eJ 11owe·J ~Il'.0 
I nrab~kiego: Trzeci proje~.t.. :_ wys~nięty Program obchodu: - I wy, ~ ~s·t~ra w naJbll~zym czasie zosta~ie 
przez Ligę Aralllską domaga się natychm1asto. O godz 9-tej rano uroczyste nabożeń- . Eugeniusz Stawiński ipodp1 ana. 
weSló· wyjścia Wielkiej Brytanii z Palestyny t w ' 1 K t d 1 
t stworzenia niep_odległego państwa w Palesty s \ 

0 
na Pacu a e '.a nym. st· • k t t • Wł h 

ll~e bez określenia je'go wewnętrznej str,uk· 0 godz. 9'.40 poświęcenie i wręczenie ~a) pro. ·es acy1ny we o·szec 
tury. . . • . . sztandaru, piątemu pułkowi lotnictwa 
. Cz;r uda s1~ rozw1ązac zaga~m.e~ie Palest-y: szturmowego przez społeczeństwo !ódz-
n.y ostateczme, trudno przewidz1ec ' w chw1h 1 • • Ił k . „ b od . . f t k. h 
obrniej, albowiem ONZ najwyżej .może zale- {le. przeciw zw~oce w egze UCJI z r n1arzy aszvs ows lC 

. cić }ęden .z projektów, urzeczywistnienie któ- O godzinie 11,15 defi.lada woJ~1ka i_<)!'.- - R~YM- PAfP. ·- Rohotl1i~Y \~ ' pro·wfn-1 ce w · e~ekudJi 6 OSób: które Przed 2 fa· 
· rege mogą uniemożliwić pneaiwieństwa Mab- ~·gani~acji cywilnYcft- tiHcą Piolrkó\vską. ~jad włos-kić:h Turyn, Asti i Alfosandria, ty skazane zOS\tały na śmierć jalko prze.. 
, ;t-' 21ir~~ 1~sc:O~~;~v an9.l9~merykar).." o. godz. lq ~tei pblrniyJątnic~e W~jSko . ipreylącz.yli sile, do strajku ;pow.sz-echnego stęipcy faszy~towcy •. Manifest. • wydany 
'.!. J. ladomo, Wielka Brytania zajmuje .po· we ~ Aeroklubu'..0··1 z_ łoty pasazersk1e na -0 ,głrnszoneg<J we wt<Jre'k przez Związek w środę„ stwierdza, ze wszystkie urzędy 

tycj t.; wyczekującą wobec wszystkich projek- lotmsku w Luh11ntk,u . Par·tyzantów w Casale Monferato· w Pie 1 Jl'Ubliczne i banki P-OiWlSltaną. 7,amknięte o~ 
tów w sprawie palestyńskiej „ Niezależnie od lotów ogólna - pasażer moncie na znak protestu przectwko zwło .raz ws:ze~kie czynnoścl przemySłowe I __ ...,..____________________________________________ hai11d1lmve za1wleszo1111e do chwili otflzytna. 

Kontratak lndonezy· czy 
, 
ow 

niiai zapew111ienfa, iż wyrolk na.Jych prze 
stępców zostanie wykonany. 
111111 11 1 111 1 11111 11 111 111 1 111 1 1111111111 11 :ui 11 111111~ 1 1111:11 11 1 11 1 11 1 1:1 11 1 1 11 11 1 11 11 1 1 11 1 11 11 111 111 11 1i.1 1, 1 11 1 11 1 !11ru:m1 

Nowy parlament węg~erski 
zbiera się we wtorek lor fsla konsulów zbiera dane o konflikcie dla przedłożenia . Jeb Radzie· Bezpieczeństwa 

LON!DYN fobsł. wł.) - Z Budtaipes~tu 
d1onoszą, iż rząd węgierski :Podaje sie 
d·zi'ś d-0 d'Y'misji, ip-ełnić będzie jednak na~ 
cla:l swe funkcje 1d\o oh\vili u-tworzenia no 
we1go gabin.eitu, co nasta1pi IJo pierw
szylln posiedz.eui'u aowoobranego parla
mentu. Nowy pa1rlame1nt z.bierze Si·~ w 

francuski kon:Su·l gene-ralny 'E-tienne Ra1ux 
'Przy1byE w śr-o-die, samolotem do fogiakar 
<ty w ce-lu zebramJa danych do•Eqiirarwoizda 
n:i-a o wykonaniu zlecenia Rady Bezpie
.cze1ńiStwa w S!PiralwJe zap,rziesfa1niai dzia
łań wo1ennych. 

Na!tychmiast po 1przybyciu odlbyili oni 
konferenc;ję z p·i:ezy;denJem re•putblik:i <lr. 
Soekarno i vremierem $jarifocHnem. Pra 
wdopodo1rnie do stolicy Indonezdi przy
będzie w:krótce ró\Vnież wicekonsul bry
tyjski w Batawii, LameJuy, 

IiAGA PAP. - Ko 
mun1kat holenderski z 
Indonezji z dnia 3·go 
wriześ,nfa don{)lsi o a
takach repubU.kań· 
skkh „na nieco szer-

, sz.ą. skalę, ni~ zazwy 
''· czaij". ReipubtLkan.ie 

- · ~~---~------·~~-==-----·WU-02""•""JiJ '~"'~--=- 1.~&. 0~· K""'Ólii ... w;aa..,,,, ____ _ 

zaaiugażowaU tym ra 
zem wlękslze sJły. Nowy poseł Meksyku 

nadch-Oidtzący wł-O!rek. . 
Wczor1aj odlbyfo się 1pC>siedz,eni-e Komi· 

tetiu Koordynacyjne1go partiii socjallstycz 
neti i komunistycznej W ęg·ie1r. Qlbra1dy KIO 
mite;tu tocz·yły się w wyj1aitikowo serdecz 
nej atmosferze, 11irzy czym osią,gnięfo po 
ro z.umienie oo do ws:pólnej- atkcj~, mającej 
n.a c·e•lu wal•kę z eilementami rea1kcyjny
mi. 

"' : LONDYN PAP. złożył listy uwierzytelnia '. ące w Belwederze 
J a'k donosi .i<genda 

Sjariiudin Reutera., wi-cekonsul 
premier Indonezji australijski w Bata-

. wii. Charles Eaton i 
k - . 

WARSZAWA PAP . .- W dniu 3 bm. 
o godz. 17-ej iPDSeł naidzwyczaijny i 'mi
ni3ter pełnomocny Stanów Z.jednoczp~ 
n}"ich Mei~syiku w Warszawie ict:r. Salva-

/ 

· W dniu 1 września 1947 r. zmarł śmiercią tragiczną 

;, t P· 

Kazimierz 

Talar-'Zagórski 
Naczelny Dyrektor Poznańskich Zakładów Papierniczych 

Polski Pr1 1 "-s t PaJ)i~rniczy traci w Zmarłym wybitnego fachowca, · 
który położył niespożyte zasługi w okresie odbudowy przemysłu pa-/ 
pierniczego, po zniszczeniiich wojennych. 

Pracownicy Przemysłu Papierniczego tracą w tragicznie Zmarłym 
Kofedze dq_brego człowieka. 

DyrekĆ.ia i Pracownicy 
Centralnego Zarządu Prżetriysłu 

Papierniczego 

dor R· Guz.man w towarz.y151twie dyre•k
fora 11r·ot·okółu ·dyp-lomaty.czne1g<J Adama 
Gulbrynowicza rzł-o.żył .listy n•wierzytei1nia 
jące Pr·ezyidentowi R· P. · 

W dniu I września 1'947 r. zmarł śmiercią tragiczną. 

· T~warzysz 

Ka~imierz · Tatar-Zagófski 
Dyrektor Naczelny Poznańskich Zakładów Papierniczych 

Przedwczesna, tran·Jczna śmierć ,\ryrwała z 
Partii Robotniczej Towarzysza o nieskazitelnym 
dawanego Bojownika o lepszą. przy szło~ć Swiata 
Polskę Ludową. 

@ześć Jego Pamięci! 

szeregow Polskiej 
charakterze, zdecy
Pracy, o Potężną 

Koło Polskiej Partii Robotnicze.i 
przy 
Centralnym Za1"ządzie Przemysłu 
P apiernJczeJl'o 



Nr. 24::3 SJJ. 3 
a ·; krt7Z%r 

6eyerowc·y stają d·o wy·Sciga pracy 
Tkaczki i przqdki idq za przykładem 
low. Korzeniowskiej - śr11bownicł' i pr~

kręcacze nie dadzq sitt wy,przidzić 

Kieżek Bronisława, 
peperówkcr, przqdka 
l'ZPB Nr. 3 wyrabia 

148 proc. normy. 

... •:<·~~'\: 
Józwia'k Wlctdysła\'la, 
pepesówka, przqdka 
PZPB Nr. 3, wyrabia 

148 proc . .,_ormy. 

My, tkcrrczki i prządki PZPB Nr. 3 (down. 
Ceyer), peperó'''ki, pepesówkl i bezpa.rtYJne, 
przystępujemy za pr~ykladem tow. Korze· 
nlowskiej do wyścigu _ ;c;y. Postaramy się 

dCl'{: możliwie największą i najlepszą produk- takomnlc•m Bło::isla
cję. • Będziemy uważać, by nie zmarnować wa, czhmk!ni PPR 
ani Qdrobiny pzzędzy. Przyr:i:ekamy uczdwie tkaczka PZPB f~r. 3 
l suniie1111ie procowa.ć dla dobra 111:1szych wyrabia 169 proc 
':I.zleci, dla ich lepszeJ przyszłości i przy· normy na ki'0~11ach 
Hlości Polski Demokr·atycznej. I 

Kie1i'iek Bronisława, Ostolska Genowe- ::]:l':'::j);'.)\~{; 
fa, Okrój Heleno.. Jóźwiak Wladyst<rwa j' 

ł.akom11ic!m Bronisława, Dska R"ini· 
sława - tkaczki PZPB Nr. 3. I 

I 

Deka Bron.to; aw.a: 
tkaczka l ZPB ~r :i 
wyrabia 169 ·:>•r..::en' 
normy na 4 kros;-,a.;h 

.• ··~ ·· 

$wiech Stanisław, Czmczyński Stmii· 
czł<lnek PPS. Zespól sław, członek PPS, 
jego os!qga 144 proc. śrnbownlk. Zespół je· 
normy produkcji na go wyrabia 147 proc. 

na selfaktorach. cent normy produkcji 

l'i! il i'l lll 'll 'll illl<liillll )'I TT'!"! l I' I I !"11 l 'il1iFlill :ll i't f;,l ;i l ii l li ll:lll l :lll l ll lltll~ llllll llJlll 

P.S.S. wyjaśnia ·. 
W zwiqzku ze wzmlanką, umteszczonq w 

piśmie naszym z dnia 30 sierpnia br. Nr. 238 
w rubryce „Interpelacje naszych czytelników'' 
w sprawie narzucanła przez sprzedawców 
sklepu PSS Nr. 174, przy ultcy Piotrkowsktej 
228 kupna sera przy kupnie masła, co miało 
spotkać ob. Wandę Jankowi;ką, Referat Pra· 
sówy PSS wyjaśnia, co następuje: 

„Sklepy nabiałowe t spożywcze PSS otrzy. 
mują z Działu Mleczarskiego towary nab'iało· 
we w mtarę posictdanych w magazynte zapa· 
sów. Obecnie, ze względu na l:i?ak masła, 
zmniejszono ilości, lecz towar otrzymujq 
wszystkie sklepy. Zarządzenia, ażeby przy 
kupnie masła dodawano ser, nie było. Skle· 
pow! również nie majq potłzełJv tego czyni6, 
gdyż otr.zymujq ser według zapotrzebowanta, 
a nte według z góry narzuconego przydziału. 

CO MOWIĄ CI Z .SELFAKTORÓW? · Kiemwnik sklepu Nr. 174, o ·którym była mo· 
Przyjmujemy wezw.anie to~. li:orzeniow· j wa ,.., wspomntane! inlę.rpelacji• ob. Jankow. 

sklego. Zespoły nasze osiągajq od 144 do I skiej, badany przez orgp:na kontrolne PSS 
166 procent norm produkcji na selfaktora~h. i oświadczył, !ż nie zmusza i nte zmuszał nf· 
l!ęc",ziemy starali się prae&wać leszcze lep1eJ l kogu ,do kupna serków, natomiast· proponO• 
niż do!yc~c:ca.9, aby dać naszemu P.o:ństwu I wał je klientom''. 
Ludowemu jak największą i jak najlepszą I Tyle wyjaśnieniai PSS. Sq.dzqc jednak z 
. produkcję. Ro:iumiemy, ie tylko przez procę i Okrój He ena, i: ::zqd Antoni, Ostolska Genowefa, Augulskl Mieczysław, tego, co pisała ob. Jankowska,. propozycje 
dojdziemy do lepszego bytu tobotnika. Zob<>- ka PZPB Nr. 3 wvra śrubownik. zespół Je· członkini PPS. prząJi- peperowiec. Zespół musiały być utrzymywane w torue t okolfcz. 
wią2ujemy się pr~ować regularnie pełnych bia 150 r.roc. ~ ,;my go wyrabia 166 proc. ka PZPB Nr. 3, wyra· jego wyrabła 144 j nośctach n~ezbyt dalekich od istotnego przy• 
8 godzin Cłziennle bez opóźnieii i bez przed- normy. bta 152 proc. 1normy. procent normy. l!lUSU. · wc:cesnego odchodzeni.!I od mas.zvn. Będzie- _________ . _________ .,.. ____ .__._..www ________ ww--w----
my sio starali oszczędzać surowiec:. Naszych Dobra wola - prząjaźń - pohój 
towarzyszy z oddziału przygotowawczego 

:::j~:~:~:~::.:~~:::r.~:,Ę":~ Słowiańszczyzna świeci przykładem ludzkości 
~oeen.ri'.ngulskt Miec:zysJ,crw śrubownik, Współpraca pobratymczych narodów w pełni rozwoju 

Cbabelski Józef i Szymaiiski Antoni - Wrzesień pozostaje pod znakiem wymiany -czechosłowackiej, obrazującej osiągnięcia od '.ona poza większymi miastami szereg mnie}· 
przykręcaczce, Czarddński Stanis!aw - kulturalne1· mi„dzy kra1·ami słowiań~„dmi. k · 19 · k d d · d · · · W szych os·rodko'w, śrubown!k, Namiecińskl Jan i śmieci· " onca ~go wie u o ma z1s1eiszego. y· 

M Szczegółowo i szeroko pomyślany program stawę tę otwarto uroczyście w Muzeum Naro· Następnym osiągnięciem na drodze współ· 
kowska Lucyna - przykręcacze, ar- współpracy polsko - radzieckiej podawaliśmy dowym w Warszawie. Pozatym, że jest ona pracy będzie przyjazd orkiestry Filharmoni·i 

{ :jonik Antoni - śrubownik, 8enzlik parę dni temu. pokazem nieprzeciętnego dorobku artystyczne· praskiej do Warszawy, za kilka dni, oraz wy-
Longin, Turki~wicz Kt.lzimierz ~ Ma- Wymiana polsko • czeska także weszła już go, stanowi dokument histor-yczny obrazujący stęp łódzkiego Teatru Wojska Polskiego w 
gnickl Józef - przykręcacze, świeeh na tory realizacji. Pierwszym tego objawem walki i zwytięstwa narodu czeskiego, jego lł;adze. 
Stanisław - śrubownik, Jóźwiak Bro- była otwarta przed paru miesiącami w Pradze żywot.ność, osiągnięcia zarówno polityczne, Współpraca polsko _ czeska nie byłaby peł-
nlslaw i Kowalczyk Franciszek - przy. wystawa współczesnej grafiki polskiej. Dru· jak i społeczne. · na, gdyby pojęta została tylko jako wymiana 
kręcacze. gim - jest otwarcie pięknej wystawy grafiki Wystawa ta jest „wędrująca" I odwiedzi pewnych osób czy grup, reprezentujących wy· 

11'111!tT1'ł 1 1 1 1 11 1 1 1 1n111111111 1111111 111H1 111111 11 111 1 urn111111111i: 11111'1111 :i 1111 11 1 11 11 1 1 111 11 1 11 1 11 1 1 11 11 1 11 1r 111 1 n11:11 1 1 1111 1 1 1 1m,1mill:'llil 1.1ri111:111m!ll'll:111 1 !lll'l li l 1 1 11 1 1 :1 1 11 , 1 11 11 1 1 ' l:'l"!·1 11 11; 111 1::1 ;: 11.1u 1 1 1~1111 11 1 11111 11i,;i;. 1 11111 1 11 1 1 1 .n: 1 . .nn1n11•m '''11 ·1:•111m:;m ·1 1.:n:11111ii1111:11111111111111111h1"l"t·1•;1111'11 11m11 łącznie świat ar tys tyczny. w trosce, aby 
0 

b jęła 

Polsk.A Wydz'wiigniemy W. ł~snym1· 5młam1• ona najszersze warstwy społeczeństwa, wpro· 
~ !I Iii ...., iii wadzono szereg ułatwień w ruchu przygranicz· 

Real .1z·ac1·a planu ; miesia.c odbudowy.Warszawy ~€;~:~:~fF~H~t~2f=:~~:~~~~o~~~::c/~i!: I I I skie organizacje masowe, jak Zwi9zki Zawo· 
dowe, Związki Młodzieży nawiążą wzajemny 

wyłącznym temat em dyskusji na zebraniu Rad Zakładowych kontakt, pogłębiający współpracę polityczną, 
Na wstęp!e chcę stwierdzić, że źle się sta- plotki na ten temat - to zwykłe łgarstwa re· 

!o, iż na zebraniu Rad Zakładowych Przemy· akcyjne. A ci, -którzy wydajnie pracują - czy· 
s!u Włókienniczego nie było żadnego przed· nią to dla dobra państwa i dla poprawy wlas
stc.wiciela CZPWł. Przebieg zebrania, zwłasz- nego bytu„. 
cza dyskusja, były pouczające i dobrze było· W imieniu młodzieży przy Związku Zaw. 

rby, gdyby wysunięte przez,włókniarzy zagad- przemawiała tow. Woyna, z dumą podkreśla· 
nienia dotarły bezpośrednio do przedstawicieli jąc, że oni, młodociani włókniarze, byli inicja-
CZPW. ' torami wyścigu pracy. 

Przemawiało do 15-tu radców. Poruszano Przypadkowo znalazł się na sali górnik -
różne zagadnienia - jednakże dyskusja toczy· tow. Piechota, który jest słuchaczem Central· 
la się wyłącznie wokół dwóch najistotniej- nej Szkoły Zw. Zaw. Owacyjnie witany przez 
szych i tego dnia omawianych spraw, a mia- 1 zebranych, zabrał on głos, zapewniając włók
nowjsie: realizacji planu produkcyjnego i mie- ! niarzy, że górnicy z całego serca życzą im suk 
siąca odbudowy Warszawy. W pierwszej spra- cesów. „My, górnicy, mamy także wielkie 
wie mówcy wysunęli cały szereg trudności na trudności - stwierd'la tow. Piechota - nie· 
drodze do realizacji planu - jak braki tech- mal te same, co i wy. Brak nam techników, 
niczne, brak części zamiennych itd. Towarzy- fachowc'ów i wykwalifikowanych robotników. 
sze stwierdzili, i slusznie, że wiele braków Jednakże wielkim wysiłkiem plan wykonaliśmy. 

Nad wnioskiem . zarządów Związków Zawo
dowych o dniu pracy 21 września na rzecz od· 

gospodarczą i kulturalną między sąsiadujący· 
mi ze sobą zaprzyjaźnionymi narodami. S. 

budowy Warszawy właściwie nie było dysku· U O b 
sji. Kilku radców, przy hucznych oklasków waga, ą fQWS~czacy 
zebranych, stwierdziło: „Warszawę odbuduje· Związek byłych Uczestników Walk o Wol· 
my sami, własnym wysiłkiem. Nie oglądamy 

ność Hiszpanii w latach 19.36-1939 i „Związek się za żadną pOJ11.0Cq anglosasów". „ . . . 
D d tk h l . k t B Dąbrowszczaków oddział w Łodzi zawiada-

o a owo uc wa ono wmose ow. ur· mia, że w niedzielę, dnia 10 hm. o godz. 10-ej 
skiego, by funkcjonariusze Związku Zawo· 1 rano odbędzie się zebranie wdów, rodzin po 
dowego - włókniarze z zawodu, dzień 21 l Dąbrowszczakach oraz członków ich rodzin, 
września przepracowali w fabrykach. Zarobek którzy stracili ojca, syna, męża. ja_l{ również 
ich będzie przekazany na odbudowę Warsza- członków-inwalidów Dąbrowszczaków, w loka· 
wy. lu przy ulicy Piramowicza 15 m. 10. Omawia·· 

Po dyskusji zabrał powtórnie głos tow. ne bęchi sprawy bardzo ważne, dotyczące sta· . 
Burski, · wyczerpująco omawiając wszystkie łych rent inwalidzkich. 
wy.sunięte przez mówców zagadnienia. • Prosimy wszystkich o punktualne przyby-

• B. Beatus. cie. Zarząd Oddziału. 
•d~~-~--------"'Wr>"~;•\vr.:.,·~·.' .. , można/Jy zlikwidować, gdyby wszyscy - ( '""= „.....,_ „ •• 

CZPW, dyrekcja fabryczna, ~ajstrowie i :kie· c · • k 
rowL'.~cy, Rady_ Zakładowe i kola partyjne har· l z y n n I 
monl)me wspolpracowały ze sobą. 

Wielu •adców Zfl.bierało głos z notatkami 
w ręku. Operowali I cyframi. Plan produkcyj
ny już nie jcsl dla nich abstrakcją. 

równowagi i opieki W zakładach pracy 
- Musimy znać plan i wykonać go .....,. mó· 

wi tow. Kargier z PZPB Nr 1 - plan jest re-
1/ny i wykonalny, dowodem. tego jest, iż w 
naszych zakładach został on w s ierpniu wy· 
konany. Należy ściśle wspólpracować z dy
rekcją i wspólnie zlikwidować braki. To jest 
obowiązkiem Rad Zakładowych, 9dyż wyko· 
nanie planu lfŻY w interesie robotników. Re· 
alizacja planu przyczynia się bezpośrednio już 
obecnie do podniesienia dobrobytu mas. Rady 
Zakładow..ę_ wespół z dyrekcjami powinny 
wpłynąć na lepszą dyscyplinę pracy. 

Tow. Tomczak, przewodniczący Rady Za
kładowej PZPW Nr 17 przypomina zebranym, 
że wykonanie planu jest czynem patriotycz
nym. „Swiętym obowiązkiem każdego Pola
ka·patrioty - mówi między innymi tow. Tom· 
czak - jest przyczynić się do wykonania pla
nu. Przejście na obsJugę większej ilości stron 
i krosien musimy dokładnie zrozumieć i wy
jaśnić załnq•1m. Nie ma żadneoo orzvmus1i. a 

Rola I obowiązki mętów zaufania 
Wydział KuHuralno-Oświatowy Związków niającyth powyżej 1000 .robotn_ikó;~ 1 Rady Za-1 ~ odegr:i dużą ro~ę zarów~o z punktu widzenia, 

Zawodowych przystąpił do . nowego, na szero- kładowe nie za'wsze ma3ą moznoi;c bezpośred mteresow rob otniczych, Jak J ze względu na 
ką skalę zakrojonego zadania. · niego dqtarcia do robotników. W trosce zaś o dobro Państwa. . 

Będzie nim przeszkolenie na 60 kursach mę stałą nad ni~ opiekę z jed~ej strony'. ~ nie. Spisy kandydatów są już dokonywlane w Ja 
żów zaufania. którzy w liczbie 3 tysięcy wy· ustanny nadzor .nad produkC)ą z drugiej, wy- brykach i 15 września mtiją być dostarczone 
brani zostaną spośród pracowników fabryk łoniła się koniecznoś<l powołania łączników . . · . . 
łódzkich. niiędzy· Radą ' Zakładową a robotnikami. Łącz- wydziałowi kultural;10.o~wiatowemu. przy c.K 

Jakie są cele I obowiązki mężów zaufania? nikami tymi będą mężowie zaufania. Każdy z ZZ. Rady Zal.dadowe wzięły na siebie. obow~ą 
Ponieważ w mieście naszym znajduje się nich, .mający pod swoją opieką 25 ludzi, sta- zek rekrutac11 słuchaczy ·oraz zorgamzowama 

ponad 31 fabryk, a w województwie 5, zatrud. nowić będzie podstawowe ogniwo· związkowe miejsca i warunków szkolenia, które odbywać 
:._ ____ ,.,:.....;.. ___ .;;...._ ______ _; __ """""""'--.;..,,~~~~~~~---~- się będzie przy zakładach pracy po godzinach 

ROZBUDOWA KANALU 1,JANKOWJCE„ zajęć. Zarządy Główne sfinansują " i zagospoda 

I 
rują ośrodki szkoleniowe. Samo zaś szkolenie Celem stworzenia dogodnych warunków przemysłu węglowego, wzniesionych w ra· mężów zaufania odbywać się będzie według 

mechanicznej klasyfikacji węgla przystąpiono ~~eh pl~nu 3~letliiego. Ku~atura )~go wyno· prog.ramu komisji CKZZ w oparciu o Woje· 
na kopalni „Jankowice" w Rybnickim Zjedno- sic będ~i~ ok. lOO.OOO m~trow szescien_nych, a wódzką Szkołę Związków Zawodowych. 
czeniu Przem słu Węglowego do budowy no· wys~kos~ około SO metrow. W roku b1ezącym . robotn1.k"'"' 

Y . . . . podc1ągmęte będą .mury betonowe. Urządze- Szerokie rzesze ''" niewątpliwie 
wego zakładu przerobk1 węgla. Zakład obeJ· nia wewnętrzne konstruuje huta „Karol" w ocenią doniosłą rolę mężów zaufania, widząc 
muje nowoc.zes~ą sortownicę. i płóczkę. Now~ Wałbrzychu. _P~any i oblic~enia .z~sta~y ;wyko J: w. nic,h czynnik rozwagi i opieki na terenie 
„„ir1~ro1 noadzie 3edną ~ n9:w·„1, <zych budowl; rnrne w całosc1 przez polstl':ch mzymerow. . -·:ł~c.o rir~cy. 
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Rzeczv•istość „dobrodzlej.stw•~ IJS.4 

F • d k I- A I • · Czy Wi.elka Brytania jest przeludnion~ 
MOZAIKA SWIATA , 

. r·anc1a po ur.ale ą ng· osa ow Australijski Minister dla spraw
1 

!migracji oświadczył, że tru\iności w fa kich znajduje 
się wtelka Brytania wynniaJci w p!erwnv= 
n:ędzte z przeludnienia tej wyspy. 

Niemcy przyszłą bazą walki kapitalizmu z postępowym siłami Europy 30 '~~~0:~:1~~~~aj r~:~1:0~t~~!:&6 w7!: 
merykańskie i uzależniło od możnego opie~u- Tymczasem w Niemczech przy poparciu ka· emiqrować do domint6w brytyjskie)!, kt6re aq 
na, który przeniknął w jej gospodarkę: hamu- pitału amerykańskiego ma się rozbudować naogół słabo zaludnone, posiadajc:i zaś w?s1-
jąc rnzbudowę przemysłu i oddając handel w przemysł ciężki, opar~y na dawnych tradY:c- kie mozliwolici rozwojowe. Obecny stan ia
ręce prywatne . ;ach . niemiec~lch; wielcy p~zemysłowcy nt!· ludnienta wynoszqcy 47 milionów obywatel! 

Forma, w jakiej Francja dopuszczona zo
stała do konferencji w Londynie, nie pozosta
wiała złudzeń co do rpli, ja1fą jej mocarstwa 
anglosaskie wyznaczyły. Przedstawiciele Fran
cji przez cały czas konferencji zmuszeni byli 
przysłuchiwać się naradom, · bez możnosci 

wpłynięcia na ich . przebieg. W końcu decyzje, 
jakie zapadły w Londynie, postawiły Francję 

w obliczu przykrej rzeczywistości, która daje 
się sfolmułować w kilku słowach: · odbudowa 
przemysłu niemieclóego zadecydowana przez 
mocarstwa anglosaskie, zagraża przede wszy
stkim suwerenności Francji, a c.o za tym idzie 
pokojowi Europy. 

Dla opinii francuskięj ostatnie posunięcia 
rządów Stanów Zjednoczonyctt i Wielkiej Bry
tanii w stosunku do Niemiec nie były niespo-

,Plan rozbudowy przemysłu niemieckiego mieccy wespoł z amerykańskim! sprzym1erzen-
jeszcze raz ujawnia intencję Stanów Zjedna- cami mają czuwać nad tym, by w razie po- powinien być znaeznte zmniejnony. · 
czonych wobec Francji, jeszcze raz w jaskra- trzeby stały się bazą operacyjną, stojącą do · Innego zdanta widoozni.e sq hrytyjecy m• 
wym świetle przedstawia program monopoli- ich usług w wctlce wielkiego kapitału z postę- żowe stanu, którzy przep:iowadzają obecnt( 
stów amerykańskich, którzy na wschodniej powymi siłami Europy, kampanię werbowania sił roboczych do An· 
granicy „niepewnej" Francji chcą zbudować Niebezpieczeństwo teraz jest już wyrażne. 9li.. Starają się oni ściiqqnqć robołntk6w J 

potęgę przemy·słową (a w razie potrzeby J woj Gołosłowne za,pewnienia Anglosasów, że od- obozów przestedleńczyeh, znajdujqcych l.'Yę na 
skową), stojącą na straży ich interesów w Eu· budowa. przemysłu niemieckiego nie ma pier- terlmie Ni ~mieo ofi.arująo 1m p:iaoę w przemy 
ropie. Francja ma zrzec się węgla z Ruhry, wszeństwa p?ZE!U odbudową przemysłu państw śle węglowym, włókienniczym i w rolnt. 
ma zrezygnować z reparacji, tym samym musi alianckich, nik"9q nie przekonają, zwłaszcza t 
też pogodzić się z myślą o zaprzęstaniu odbu- opinii francuskiej ,w której pamięci utrwaliły c:wie. Rząd brytyjsk przypusz.cza, że udc 
dowy własnego przemysłu, który nie może się się wyraąnie zgubnP skutki haniebnej polityk' Slę w e!qgu ro~u śet~qnqć P.onod 100.000 ro. 
obyć. bez węgla z Ruhry. · _ monachijskiej. I botn!ków do Wielkie1 Brytanii. 
1· : 1 1~ :: 1nm:·u11111:: 1:1 11 1111ri,1: · 111rn :1m11 111 1 11 1 11 1 11 1 11 1tt1111 111 11111~11 11 1111 11 1111111 11 1111111111111 11 1 111111 111 1l 1 11 1 111 1111:1111 11m:11111 n1111 11 1 111n1 11 1 11m11 F111 . 1 1 1' 1 ' 1 1 1 • 1 i: 1 · 1 n 1 ;, 1 11 1 11 111111 1 11 11: 1n 1 11 1 11 11 :m11 1 1111 1 1 111 111111 11 11 11111 11 1 11111 1 1 1111 111 11 1 1 11 1 11 1 11 1 ł' 1111111 11 11 111111111 1rT1111 1 11 111 1 11 1 11 1 111 :11 11 1 11 1 11 11 1 1 11111 11111111 1 11 1r:i1 11 111 1 !ll ll.!J 

dzianką. Postępowe koła społeczeństwa Iran- Co ww..o-..7'I-~ gruzy ~resterplatte ? 
cuskiego z ni-epoikojem śledzą pl11-ny rządu a- a.a.a ....,.. ~ -.Y • 

~~:?!!~\;:1~?!:~:1s:s~: ~Ek2~~~.p~! 1 .d_ni he __ ro.iczne1· obrony we wrześniu 1939r. 
Marshalla" nie mają bowiem na celu stworze-

nie mjl-terialnych ,podstaw pokojowej odbudo- Gar.1tha żołnierz•• pol•kich- na .shrawku zieDll. stawiła o.aór . 
wy państw, zniszczonych pożogą wojenną: .,, ,,-
Twórcom ich chodzi w pierwszym rzędzie o . ' dwuk,11,..otnie f!lluzej od Holandii 
ekonomiczne podporządkowanie krajów euro- GDAlvSK; w sierpniu. Tu pierwszym szturmem wdarli 6ię Niem- u;poru, ginęło ich Jl~Y ataku wliełu. -Głośno 
pejskich kapitalQwi amerykańskiemu, który w w·1 ..... k -..., · db · · l · · cy i zepchnęli polski oddwi'ał w głą'b po'łwy- krzycz<>li więc o w....,,aniałych Ul""ocnieniach. 
konsekwencji ki.erować będzie polityką euro- i go·i..ue ·ami-cme na· ' rzeza zie emą się ~ " -,.. .• „ _ 
pejską w myśl swych reakcyjnych zasad. ruchem splątanych wodorostów. Nogi potyka- spu - zresztą teren nadbrzetuy nie był nigdy o bun:krach, o nadzwyczajnym uzbrojeniu. 

· ją o ppkruszo.ne odł~rnki betonowych for- wyłącznie polsk·i, miało do niego prawo r6w- A boihaiterska załoga trwała i nie ustępo-
Francja, zajmująca centralne stanowisko w tyfikacji. Z bohaterskiego półwyspu Wester- nież Wo1ne Miasto Gdal'isk, a w konsdkwen- wała. Nie pomogły fortele, polegające na wy· 

planowanym przez anglosasów reakcjonis<tów platte wieje smutkiem i pus,t;ką. Od morza si'l- cji dostęp do niego posiadali Niemcy. puszczan<i\ll płonącego pociągu, na nic nie zda· 
„bloku zachodnim"• stała się jednym z pierw- ny wiatr dzwoni porwanymi dmtam1. Nie ,,,mo.:zua nie wspominać his-torhl tragi cz- ły się nawoływania do ikaipit'll!1'acji. Prze'Z 7 dni 
szych celów <Haków kapitału amerykańskiego, - Uwaga, niebezpieczeństwo! Teren nie a- nych lat i wrześniowej hail!by, gdyt w cillzy szalał morderczy ogień 6. grupa baharterskich 
który wykorzystując jej ciężką sytuację po- czyszczony od pocisików. cmentarnej Westerplatte dzwoni oskarżenie, zapaleńców, niczym ni~ zmo.żona broniiła się. 
wojenną, ofiarował jej „pomoc dolarową". - Wstęp surowo wz·bmnionyl - wolaJą a wśród traw szumi przeży,ta tu tragedia. Obrońcy wierzyli, że f'Izyjd-zie pomoc. Potem 

„Pomoc" owa ma swą ustaloną markę. wielkimi literam1. licznie poustawiane tablice Idziemy gęsiego równolegle do przybLża- już wiew:yć prrzes•ta:li, ,... ale bronili jeszcze żoł· 
Wiąże ona dh1żnika silnie z wierzycielem, ostrzegawcze. jącej się bocznicy kolejowej, która była jak nierskiego honoru. 
gdyż dolary amerykańskie służą na opłacenie Po terenie WesterplaHe nie wolno chodz ić gdyby osią obrony. Od jej utrzymania zależa-' Dzięki do$konałelD!U dowódzcy niewiel'U 
importu ze Stanów Zjednoczonych, który przy bez przepustki. Idziemy więc z przewódni- ło p'Owodzenie obrony. Powodzenie„. jak ta· poległo, a We5ter;pla.t1e przez okieą_ dwa razy 
równo.czesnym zniesieniu ograniczeń celnych, I k.iem, pnąc się na spadziste 2'bocze nadbrzeż· łosne i pełne ironii, wydają się te słowa - dłuższy niż obrona calej Holandii wytnymała 
szeroką falą zalewa rynek państwa pożycza- nych wałów. Niewiele z nich zostało, sterezą 250 ludzi , ż,~ zaopahzonych na równym, nie- piekło niemieckieg-0 ataku. 

' jącego. Pożyczka taka zużywana na palące I bale, opalone i do połowy zwęglone, głębo- dogodnym terenie, przesłoniętym tyl!ko rzad- Mniej więcej w $Todlku wy1palonegc las~ 
potrzeby bieżące, nie \ służy na importowanie kie s•tudnie pmwadzą do ziemnych bµnkrqw, kim lasem, miało rozk<az bronić się i c~ać„. sfoją dwa granitow.e, s2are krzyże. Na )ed· 
surowców i narzędzi niezbędnych do odbudo- potężne zwały rozbitego i po:idzewiałego że- na co1 Chyba nc;i to, aby po zaleszczyckiej nym 15 naz.wisk po•ległych . szeregowych i pod· 
wy -samodzielnego prz~mysłu, hamuje ona je- las.iwa powoli wzrnstają w bujną ziieleń ohwa- szosie mogły przejechać spe>kojnie au1a, do oficerów. Na drugim ogromny Krzyż Virtuti 
go rozwój i dyiktuje kierunek, w jakim ma stów bez1piecznej ·Rumumi. Mi.li.ltarr;y, nadany p.rze,z Naczelnego Dowódc~ 
postępować. Lec.z wielkie pobDjowisko, szczerzące zę- I Teren obrnny, to 2 i pół km pas, na nie- Odrodzonego Wojska Polskiego tym, któr3}' 

· Od chwili wyzwolenia Francja cztewkrot- by, ruina potężnych burukrów i strzel!Ilic, to cały kifometr szeroki. J;:i.każ to była gwaran- odda'li Ojczymie swe tyde. 
nie zaciągała pożyczki w Stanach Zjednoczo- nie jest jeszcze m!e}sce _11?-giczn~go, hero3c~- cja naszej pozycji w Gdańsku? A ci, co byJi zmuszeni ulec wreszcie prze· 

' nych. Dwa miliardy 900 milionów dola~ów u- nego oporu, garstki polskiteJ załogi z wrzesnia Las ortoczony· żelazną siatką, sześć papą mocy? Niektórzy umaT'li w obozach, szczegół· 
dzielonycnFrancji, wciągnęło ją w jarzmo a- 1939 roku. kryt}'th strnmic, skład amunicji, diwa moź- nie gnępie·ni i s<zykano:wani, · ciężką mieli nie

dzierze.i -działko przeciwpancerne, brak wody, wolę. Wlielu, bo prawie połowa zapłaciła u-

H~szpania - azyl potworów A z dmgiej strony miotające pociski o traitą zdrowia. Umad gdziieś na obczyź,nie do· 
średnicy 40 cm, działa pancernika Schlezwig- wódca · major Kosiński, nieliczni żyją i pra
Holstein. wysoko położone punkty o'bserwa- cują, kilku z nich jest w marynarce wojen;' ej. 
cyjne ~ fortyfikacje wroga, opasujące żelazną Smutne dni wrześniowej klęski zawsze bę
obręczą polski obsząr. Wyborowe oddziały dą tu szumieć bohaterstwem ludu pols·kiego 
niemieckie, naloty z powietrza, szttll'm za i oskarżać resztkami nędznych wartowni. 
szturmem„. . zdr·aJców narodu. Westenplaitite i morze na za· Czuła opieka gen. franco nad hitlerowcami · 

Serdeczne stosunki, łączące frankistowską 
Hiszpanię z Niemcami hitlerowskimi nie zo
stały przerwane mimo upadku Trzeciej Rze
szy. Generał Franco wie, że w rozgromionych 
Niemczech ma wielu przyjaciół, którym nale
ż:y okazać pomoc w okresie ich niedoli. Pa
tnięta on poparcie, jakiego udzielili mu Hitler 
l Mussolini w walce z ludem hiszpań~kim. 

Na terenie Niemiec, Włoch, Austrii, a na
wet Szwajcarii istnieją komórki tajnej orga
nizacji, która . pomaga zbrodniarzom. hitlerow: 
skim i wszelkim mętom faszystowskim w prze 
dostaniu się do Hiszpanii. Organizacja ta cie
szy się przemożnym protektoratem samego 
Franco; powszechnie wiadomym jest, że kon
sulat hiszpański w Zurychu jest czołową pla
~ówką tejże organizacji. · Hasłem jej jest: 
,Śmierć, albo Hiszpania!" - . Hasło to pow-

Prnez ·cały cza:s naisze dowóid1zibwo -
cią·gn:;ł!ł JI>O <Cił11Wli% - JP·o1pełniało same 
bł<ęidy. Karyg-01d!ne bł1eid:ii:., Pop•eł,niall!i. je 
wszy1scy. Prócz tyillko te·g·o, -0sp.ow.a1teg.o 
- p·amię.t•a rpan? To był dobry ż:ołni·er:Z 
i urozdwy czfowie1k, cihorciaiż - g-eine•rał. 

I • 
Wiszyiscy go się .badi. Nawe.t sam Mir 

taks.ais. Gdy •do Gr·eiclH wfargn1ęH Niemcy 
generał ipierw.szy 'Powiedział, iJż należy 
z nimi wakzyć, ·Alle gd:zie fa:m„. Wi'ęk-

, s•zoś·ć .była za Niermcami. A to d,\a te•go, 
że Metaktsa•s rÓ'wnie1ż ·by'ł . zia Niemcami. 
Oni wiszyscy byfli po st:ronie Metabasa 

· i: Meni.aidaka1sa. Wielc ro:zkazaJi żo.bnie
rz!om iść ·d·o d•0tm6w i 01p111śdć front. P.o
wfarda!!i, że Niem~y h!iż ip{)kon·ali Ang!i
~ów i lada chwi'la na~tąpi pokój. Żołnie
rze naturnlnie, o niczy·m nie wieidzie,Ji. 
A7 nag.Ie w AtenaC'h czegoś się przestra-

tarzają różni SS-mani, ustaszowcy, własow~ 
cy i inne, męty faszystowskie, które znajdują 
się jeszcze na .zagrożonych j:lla_ nich ter~mach, 
gdzi~ mogą byc za swe zbrbdme sądzeni. Ce
lem ich jest Hiszpania, w której zna idą opiekę. 

Niemc,ue =:e,;igH zrozmnieć ,szaleńczego wsze j:uż polskie, nową rozpoczęło hi,storię. 

Z ramienia tej organizacji przedostało się 
już wielu zbrodniarzy wojennych na teren 
Hiszpanii, niektórzy z nich wcieleni zostali 
do oddziałów marokańskie~ legii cudzoziem
skiej. 

Lekarz ·w niebezpiecz~ństwie 
Zajścia po śmierci „Królowej Cy1an6w" 

Pod pozorem studiów teologicznych przedo
stają się do Hiszpanii również „katoliccy" stu 
denci i profesorowie. Ukraińcy, Chorwaci, 
Włosi, Węgrzy, którzy są wiernymi wyznaw
cami ewangelii Hitlera. Hiszpania jest obecnie 
wymarzonym azylem w Europie dla różnegt' 
rodzaju zdrajców, quislingowców i wszelkich 
wyrzutków faszystowskich. 

Niedawno zachorowała „królowa" cyga
nów amerykańskich · - Mary Geo~ge. Prze
wd~ono ją do szpHala w Filadelfii, ce1em do
konania operacji. Lekarz oświadczył jednak, 
że nie może ręczyć za skutki operacji, ponie· 
waż pacjentka ważyła zaledwie„. 300 funtów. 
Pirzewidywarua lekiilrza sprawdziły się i w 
tra.Ikcie dokonywania zabiegu chora zmarła. 
„Król" Eliasz I-szy, k>tóry oczekiwał wieści na 
lrnrytar.zu, dpw!edziawszy s1ę o tragedii, wy-

[' 
ciip·e, a1e Niemcy za1~ęil'i icih syrst.emai.'Y-

4~ czinie ibombarid!ować z 1Powiiietna. Co . mo 
gli p•oczia!ć? P·o pros bu wycofa~i się do 
Mataleny i tam wł.aśnie t·eraz wre wal
ka. Ate ·Aus'tmlijczy.cy juii się cofają, Do 
wie.dzieli'śmy rsiiie1 o tym wczoraj. gtdy roz 
maiwia,łi'ślmy z Atenami. Niemcy :Prędko 
ziajmą Try.k<afa - wie pan. mak· miasre-
cizko miie1dizy faniną 1 Atieina,n\;i. I w.tedy 
beidizteimy w 'Wmk1u. Kiedy zati:mą Tryka
lę; nie 'będziewy j'Ulż mo1g'1i wyicofać si'EJI 
<C~o Atein. A Niemcy są j1u rż bHslko. 

Quelfo•wi zn"o•lYiił-0 się nieswofo. Sytua-
cja wyig.I<aidał•a d16iś·ć marn~e. 

szyili. Zostałem znó.w pu_il!~1wn1rkiem. Ale -=- Coż wy hę:cLzi·ecie roibić, kie'd'y Niem 
ju!ż jest z.a 1późno. fosterśmy po!Jronani. cy zajmą 1rykaffę? 
Ot, tak wyrg1Ją1da nasza wa~1ka. ~Nszyisitkie _ Nic. Będziemy walczyć. K·a:pituilac.ja 
mu ~a. \V-inni · ge-nerał·owi·e. Om - naszą . wyk).u.czona. W otsfaiteczinośici schowamy 
zigulbą. T ni•e ty\Jlko vng.ulba, aile i grnech. ' sie w górach. Ta:m ni'kt z Niemców się 

Mdlas smutnie polkiwał głową. Prze- nie voka·że. 
szfi rp1rzez mi•a!sto i wy1SZ11i na szosę, pro- Zawród1i z !}owrotem. Za1Paidał ju~ 
wa•d:z-ąicą do• jie,ziora. Qu:ei111 byił niezado- z.mrok. Quello-\vi wydawafo ·się, że sły
w,io[·oiny, ż·e s•pacerude tu., miws.t być ju:ż J>ZY odlgł•osy--d·~lekie(j kanonady. 
w d1rordze d•or Afon. Alle Me,nas potrzebo· - Tak, -OZY inaczej, l11JU'Szie, wró:cić do 
w~ł mieć k<ogo~, komu mógłlby Si~ wys·po Aforr · - 'PÓwiedział po kró'tkied •ga1u,zie-. 
"".iaidarć. Ro~u:1!11ał to id()lsk·on.ale, i w głe... - \Vtedy pan mrU'S.J dobma:ć do wy
b1 du:szy W'SPokz.uł Gr·eko:w1. 

1 

brze:ża. Jedyna dr·o,ga, to przez wybrze-
- A gidzie teraz zin•a1jtdJu~lą1 się Niemcy? że. · 

I co robią aurstraliJlskie odcJ.ziały? - Czy nie pn~1dzei i łatwiej byl·oby 
Za1danie 7Jbyt tr.wdne dlla Aushalij- skierować się przez Trikka lę i ·Me•tsowo? 

czykórw. Jest Lclh za mało, a Niemcy cią- - za pytał QueiJT. ' 
gną, ja'k B"zarańcz,a. Z począrtku :'\us tra ;ij - O\vszem. Ale · tam w'krótce !J edą 
czvcv umocn'i'li sie. na przedo,olach Prb- Nie mcy i pan nie ,przej.dz1e · 

biegł d-0 zgromadzonych na ulicY,. „podda• 
nych". Gi w pew,n.e-j chwili osłupieli, ale na
stęp.nie ogar:rl._ęla ich wściekłość i wdarli sfę 
z „k!rólem" na czele do szpitala. Nie pomógł 
op6r personelu. Cyganie wdarli się do sali 
operacy}nej, ale nie znaleźli tu lekarza, który 
przezornie znikł. Po.s'2:Utk.iwatniom lekarza, cze
mu towarzysri:yło demolowande urządzeń szpi
talnych, połoiyła kres dopiero !ntel'wencja 
policji. 

- A moiże d.ał-01by kię gidizieś wYtrzas· 
ną.~ ma1SzY111ę? - ~yitał cirdho Queit. 

- Wyikluczone- Xesit j•e·dlna poigruahota 
na maszyna, ale nie ma nikogo, ldDlby 
móigł ją natprawić. I w •1J<góle, pan nie. bęi 
dzie mó:gł z .nie.j skmzy.stać. 

(}dlzie oina jeisit? Sprólbuję ia. na).:lra· 
wić. 

W.szy~»tilm j·edino, nie otrzyma ·pan 
ziezwo[eni•a. 

- Sl1uohaj pan, ~ ;powie'd"Zliał Que<ll. -
NieClb. ipa:n mi paka.że tę ma•szyne·. A tam 
ci, czy d:adizia.„ ·CZY nie dadzą~ ;_ moja 
raiecz! 
' - Za.strzeilą Pana ·na miej:sou, o He a~a

ipią. 
- Da·j mi p.an tn'o,żiUO<ść Sipr(jbowae! 

Mo~e uida się ją mvvrarwi·ć! Qidz1e ona 
jest? 

- A11eż fo wariadwo! Jeiż,eli uan tak 
11.a1le·ga, IJoka-ię ią paniu. 

Me~la.is porprowadził gn z IPO'Wr,rytem d10 
jaskini sztalbowe.j. MinęlH ja•skinię, prze. 
·S·ziH przez nas•tię_pny otwór w slka1Je i otw.o 
rzyili bramę., któr.a p1:-0wadziła na obszer
ny iplac. W ciemrno•ści.ac·h Quell zdołał 
z trn~em wzejr-z;eć syIT'wetki .au:t pokry
ty.eh brezentem. 

- Po Pr-ostu rozerbrane na z.a;p.asowe 
czcści ct.o innych maszyn. Z tych ws.wst. 
kich au1t tJ"1'ko jedno fost wzg·Jcdni~ ca· 
le. 

CD. c_ n.) 
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z I ot u pt a k a „ . · 1 ~ ri'Rb1i~tl 
gorv 11 iepoprawny Spoglądamy na lód • z z 

Wizyta w Lotni czy eh Warsztatóch Doświadczalnych 
przest~pca. 

I l 

Przed startem Pa9oramci Łodzi Kościół na Widzewie 

VT dn!u wczorajszym w Sądzie Grodzkim 
odbyła się wyjątkowa sprawa - mtanowicie 
po raz pterwszy oskarżeilie objął prok. Sądu 
Okręgowego, a nYe jak zwykle oskarżyciel z 
ramienia komisar!atu MO, lub prywatny. 

Antont Wróblewski został zatrzymany za 
kradzteż radioodbiorntka i garderoby dam. 
skiej w m!eszkaniu Jana Pokory w !istcpa• 
dzie 1946 r. Został on umieszczony w areszcie 
tymczasowym, a po przyznaniu stę do win-r 
zwolniony za kaucjq. 

Pewnego jesiennego dnia starlujemy1 białej linii, granicy między piaszczystym są- nocy miasta - gruzy. Domy pózbawicme da-
z lotniska do lotu nad Łodzią. Za nim je- siedztwem lotniska, a samym lotniskiem. ·To chów, do których wnętrza spoglądam, kupy 
dnak opowiemy naszym Czytelnikom o swych słynne amerykańskie „Pipery", które w tym cegieł, furmi;mki - to szereg budynków na 
wrażeniach, poświęcimy kilka słów historii roku ze strefy amery.~ails•kiej w Niemczech Baiutaclf podlega rozbiórce. Ostro strzelają w 

W czasie dochodzenia okazało się, że 

Wróblewskt przed wojną był czterokrotnie 
karany za kradziE!IŻ, .a na p,oczątku 1946 roku 

powstania i istnienia Lotniczych Warsztatów do P<Jlski przywiózł pi.Jot-mechanik tow. ZieJ.e- •niebo wieże kościołów" ponad płaszczyznę da- -również za kradzież został skazany na 6 mia 
Doświadczalnych. Powstały one w r. 1945, ja- niewicz, dusza i budowniczy działu lotniczo· chów wybija się kilka budynków: gmach s!ęcy z zawieszeniem na 3 la1a. 
ko przedsiębiorstwo pomocnicze, na podstawie mechanicznego Warsztatów. Wraz z młodym OKZZ, szpital wojskowy, hotel „Savoy"; po-
rozporządzenia Mini·ster·stwa Komunikacji pilotem, ob. Eugeniuszem Kraśniakiem, wsia- znajemy je wszystkie po _kształcie i rozmia- Rozprawa przeciw.ko niemu za kradz!eż do 

Prace nad stworzeniem ważnego ośrodka damy do „Pipera", by z wys.okości 600 me· rach. · kona11ą u Jana Pokory była odraczana kilka. 
powierzone zostały tow. inż. Aleksandrowi tr~w oglądać miasto. ~toś usłu~ąy .wetkn~ł Po kilkunastu minutach lotu. „Piper" robi krotnte, gdyż oskaziżon · si nie stawi'ał. 
Sułkowskiemu który w 1945 r. z garstką zapa- m1 'przemocą torebkę papierosową z wiele mo- ywałtowny zwrot o 180 stopm. Wracamy. . . . Y ę 
\onych entuzj~stów lotnictwa zaprojektował w\ącym gestem. .,Piper" strasznie trzęsie. Przy lądowaniu żołądek z cąłą swą poobied- _ Wreszcie oskarzenre objął prokurator, kt61'} 
budowę nowego typu samolotu turystycznego Przyda się wam ta torebka". Gdy maszyna nią zawartością pcha się gwałtownie w okoli- I wnosił o przepadek kaucjt i zastosowanie 
„Szpak 2". w marcu następnego roku „Szpak 2" miękko. oderwała. się od ziemi, miale~. s.erc~ ce nosa i ust. Ale mimo to torebka okazała 

1
. 1 . t 

wykonany całkowicie w Warsztatach, unosił w o~~licach r.~mi?n, tor.e.bk~ w :za.crsmęteł się niepotrzebna. ymczasowego aresz u. . 
;ię nad Łodzią. W tym samym roiku w maju dłom 1 pe"'.nosc, ze t~ r:i-01 ·pier:-v.szy 1 ,or,tatm Dziś jeszcze . mało wybranych ma możność W dniu wczorajszym WróblewsJ9 stanął 
wykończony został prototyp „Szpaka 4". W lot. Wres~cie u~ało m1 się z!11ob1!tzowac reszt- przyjrzeć się swemu miastu z wysokości lotu przed Sądem C:rodzkim. Sąd pod przewod· 
czerwcu 1946 r. WarsZ'taty wykonały piervrszy kl ~dwagt. SpoJr.załe~n ~ dol. Po~e mną ~o- ptaka. Vv niedalekiej jednak przyszłości, gdy nictwem sędziego Domanowicza .skazał go na 
po wojnie ty;p samolotu szkolnego „Żak 1". woli posuwała się ziemia w przeciwnym kie- Lotnicze Warsztaty Doświadczalne przystąpią 
BiJans produkcji lotni'czych Warsztatów Do- runku do naszego lotu. „Moja" Łódź okazała do masowej produkcji samolotów turystycz- 3 lata więzienia, ·a po odbyciu kary - na 5 
świadczalnych wynosi do tej pory 4 gotowe się nagle olbrzymim miastem. Dziesiątki ulic, nych, wielu z nas w jasne popołudnia, w przy- lat domu dla niepoprawnych przestępców. 
prototypy i naprawę szybowców dla Łódzkie· tysiące domów, las kominów, tysiące przecho- pływie bohaterstwa i ciekawości, będzie mogło ' Sąd umćil, te Wróblewski jest przestępcq za' 
go Aeroklub.u. W obecnym roku Lotnicze War dniów - wszystk-0 to widzimy nie -w wielkim spojrzeć na swój dom i swą ulicę z · wysoko· 
sztaty Doświadczalne - 184 robotników, tech· coprawda formacie, natomiast niespodzi,ewa-1 ści kilkuset metrów. Są to czasy już nieda-
ników i rnżynierów - stanęły przed zadanie nie wyraźnie ,niby plastyczną mal?ę. Na pół· lekie. (Dz) 

wodo-wym. 

óskaziżc:ł prokurator Stefaniak. 
wyprodukowania 10 „Zaków", samolotu pasa
żerskiego, dwumotorowego, ,,Misia0

, samolotu 
szkolno-treningowego „Junak" oraz 100 śmigieł 
dla niedawno sprowadzonycJh do nas z Ame
ryki samolotów szkolnych „Piperów" . . 

Tuż za wąską bramą, od strony wchodniej 
Lotniczych ·warsztatów Doświadcza>lnych, roz
ciąga się prowizoryczne lotnisko, zarosłe nis
kim gąszczem badyli. Na brzegu lotztiska, ni
by zziębnięte, nieduże ptaki, przykucnęły trzy 
samoloty. Są tak lekkie. że młody, piętnasto
letni chłopiec, jeden z praktykantów Warszta
tów, bez wysiłku jedną ręką unosi tylną część 
samolotu i nastawia go pionowo do zielono-

GĘSI DO ANGLII 
Lubelski oddział mleczarsko • jajczarski 

„Społem" rozpoczyna skup gęsi na eksport do 
Anglii. Gęsi będą tuczone w Niepołomicach 

pod K'fakowem, Gorszowicach pod Opolem i 
w Lublini~. Przewiduje się zakupienie 43 ty
sięcy sztuk gęsL 

ZEBRANIE KOLA NAUCZJ'CIELI PPR 
W dniu 6 września (sobota) o godz. 18 od

ti'idziie się zebranie członków Kola Nauczy
cleli , PPR w lokalu Dzielnic~ Sródmieście, 
ul. Piotrkowska Nr. 63. tf a zebranie przybę. 
dz.ie Tow. Loga-Sowiński, a referat wygłosi 
Tow. Gronos. Obecność obowiązkowa. 

UWAG.A KOLEJARZE PEPEROWCY CAŁEGO 
w:;z1:.A ŁODZKIEGO I CENTRALI DYREK-

CYJNEJ 
Dziś o godzinie 17 w lokalu partyjnym 

przy u!icy Gd.r:tńskiej 75 odbędzie słę ogólne 
zebranie peperowców calegc węzła łódzkie· 
go t Centrali DyrekcyJneJ. Sprawy bafdzo 
ważne. Obecność ol:iowiązkowa, 

\VSPOLNE ZEBRANIA PPR I PPS 
w dniu dzisiejszym odbędą stę wspólne 

zebran'a kół PPR i PPS w następuJących fa· 
brykach i instytucjach: 

O god:dnie 14 PZPB Nr. 8. O godzinie 16 
„Plihal". O godzinie l~ PZPB Nr: 8. O godzi
!lie 16 f. „Horak" .._ biuro. O godzinie 15 
Pierwsza R\1dzka. 

UWAGA SEKRETARZE KÓŁ PPR . 
SROP-MIESCIA, GORNEJ·PRAWEJ I BAŁUT! 

Dzlś o godzinie 17 w lokalu własnym 
przy ulicy Piotrkowskiej 63 odbędzie się od
prawa sekretarzy wszyskich kół Sródmieścia. 

Dziś o godZinie 18 w lokalu wfasnym przy 
11Ucy Czerwonej 3 odbędzie i:ię zebranie se· 

w okresie oqrunic:zeń nrądu 

Swiatla i mroki na ul.icy Piotrkowskiej 
Jak wykonywane j'est rozporządzenie Prezydenta n1iasta 

Jak nuszym Czyteinikom wiadomo, uległa rywkowe winny były ograniczyć do mu11llluLn 
uszkodzeniu jedna z turbin w Elektrowni Łódz wewnętrzne oświetlenie, a wystawy i światła 
kiej. Celem zapewni~nia dostawy energii elek- rekla,mowe wygasić calkowicie. Wszyscy po
trycznej ważnym zakładom przemysłowym, zostali mieszkańcy śródmieścia zobowiązani 
prezydent m. Łodzi wydał zarządzenie ograni· zostali do jak najdalej posuniętej oszczędno
czenia dostawy prądu dla Łodzi. Szereg dziel- ści w korzystaniu z energii elektrycznej. Kai
nie miasta zostało pozbawionych prądu w go- dy obywatel naszego miasta przyzna, że wy
dzinach od 6-tej do 22-ej luh ca~kowicie„ Do- danie takiego rozporządzenia było ze wszech
stawa prądu elektrycznego dla śródmieścia, miar konieczne, szczególnie, jeśli uwzględni
nie mogła ze względów technicznych być my, Z'e w okresie walki o wykonanie planu 
przerwana. Na mieszkańcach śródmieścia spo- trzyletniego fabryki muszą mieć zapewniony 
czą! obowiązek ograniczenia zużycia energii stały dopływ prądu. 
elektrycznej pod rygorem pozbawienia dosta-, Jak u nas niekiedy bywa - między zarzą
wy prądu na dłuższy okres cz,asu. Zgodnie z dzeniami i zrozumieniem ich celowości a prze
zarządzeniem, sklepy, restauracje, lokale roz- strzeganiem ich i wprowadzeniem tych zarzą-

dzeń w praktykę dnia codziennego zuchcdzq 
duże różnice. Takie przynajmniej wrażenie 
odnosi przechodzieł1, który wczoraj o godz. 21 
przemierzył odcinek ul. Piotrkowskiej pomię· 
dzy ul. Andrzeja a Zieloną. Poprzez okna nie
których lokali publicznych, wesoło urągając 
rozporządzeniu w sprawie oszczędności prądu 
elektrycznego, padały na chodnik szerokie 
smugi światła. Gdzie niegdzie paliły się lam
py nad oknami wystaw. 

Ale w sposób masowy już, najbardziej wi· 
doczny pogwałcenie rozporządzenia w spra· 
wie oszczędności światła, obsetwujemy przy 
zbiegu ulic 6-go Śierpnia I Piotrkowskiej. W 
bramie kina „Polonia" płonie a giorno zespół 
kilki! bardzo sil11ych żarówek elektrycznych. 

PLENARNE 7.E.BRANIE KOMITETU DZIELNICO· bryka Zega·rów. O godzinie 15.30 fłrmt' „An- A wystarczyłaby tylko jedna, by wychodząc 
WEGO GORNEJ ka", Dyr. Baw. i wchodząc do kina nie potykali się w ciem· 

dz. • · d ności. Vis a vis zaprasza. nielicznych, zamoż-Dziś o godzinie 16 odbę ie się poste ze· PR"WA-"'RODMlE)SKA h h · 
n. „ nyc . przec odniow jasno oświetlony szyld z 

nie kom. dzielnicowe-go Górnej. Obecność d · • napisem „Sala malinowa", kilka kroków dalej 
wszy.slldch· czl<'nków obowiązlmwa. d ·ruo gol5 zmz te 1R8 koiło Jterenoowe Ndr._ ~· o16g~O-, . zi e w. ew zy ny. go zinie _„ na ciemnej ulicy spoglądają dwie olbrzymie 

I ZEBRANIA K~~ITETO~ FABR'l'.CZNYCR , „Elektrobuiłowo". 0 godzinie 13_30 firma kule świetlne baru. Ładna historia! A to co?! 
• Dziś ~ godzime 12 odoę~zle SH! posi;

1
dze· 1„Gutman" _ zmiana l. 0 godzinie 15 PMT _ Centrala 1 Gospodarcza „Solidarność" oświetla 

me komitetu fabrycznego f!rm.'1' ,.H?rak • oddział drugi, P. F. Nr. S. 0 godzinie 14 firma o tej godzinie swe dwie o1brzmie wystawy, 
Dziś o godzinie 18 odbędzie; :się pesle- Pattberg. . ośmioma siLI).ymi lampami elektrycznymi. 

lizenie komitetu fabrycznego PZPW Nr. 1. W ciągu naszego 15-rninutowego spaceru 
SRODMIESCIE naliczyliśmy ponad _ 20 przy.kładów mówiących 

OGÓLNE ZEBRANIE CZł.ONKOW "•-PF FIRMY d ł · · · " · d · · d O odzinle 17 CZPW. O godzinie 16 CT, os owme „Jas'?o .' ze rozporzą zeme to Je no, 
„STRZELCZYK" g \ a przestrzegame Jego - to druga sprawa. W 

Dziś o gqdzinie 15.30 odbędzie sI~ 2'ebra- Zledn. Przem. Mat. Surowy~h, Zj~dn. Px~em. wielu mieszkaniach '. żarzą się wielolampowe 
nie ~zlonków PPR firmy „Strzelczyk". Przełw. Papier., CT Składnico Poncz<>sznicz.a żyrandole. Coprawda są też całkowicie ciem-

Nr. a. I ne odcinki ulicy Piotrkowskiej, a więc istnie-
STAROMIEJSKA ; ją obywatele, którzy docenili d6nioslość roz-

0 godzinie 15.30 „Buhle" wykol\czoi-
14 ' porządzenia prezydenta Łodzi i zastosowali 

nła. O godzinie 19 „Na.przód". O godzinie Przędz.alnie - zmiana I. się do niego. 
PZPB Nr. 2, 12 kom. M. O. o godzinie 15.30 W konsekwencji jednak, gdy minie termin 

GORNA·PRAWA firma „Zeldenwurm"'. O godzin-ie 17 Centra- zakazu jak najoszczędniejszego gospodarowa-
0 godzińie 15.30 Dyr. Koni., Fabryko Tka- la Taktylna. O godzinie 16 Fabryka Nr. 15. nia energią e.Jektryczną, wiele skleww i do-

nin Azurowyeh. ZEBRANIE KOŁ PPR mów na terenie miasta, prawdopodobnie po· 
GORNA LEWA W, d - d i 1 I db d i b- 1 zbawionych zostanie na dłuższy czas światła. 

- ntu ~se s:ym 0 ę ą s ę ze _ran a Elektrpwnia łódzka powstrzyma dla nich do-
0 godzinie 13.30- „Wc;rto", PZPK - zmla· kół PPR w . nasłępu1ących fabrykach t msty-, pływ prądu elektrycznego. Czy ta warto ob· 

na 1 11. O godzinie 16 Pi I częśc. Prcfsa, Fa- tucjach: ciąźać swe sumienie„. i kieszeń? .Oz. 

BAŁUTY 

-

lrrntarzy kół Górnej-Prawej. 1 

Dziś o godzinie Hl w lokalu własnym przy l 
11llcy Zgierskie! 71 odbędzie się odprawa '"" , ••"=V kół Bałut. I 

PrH [~'~J 
Ja~ia 
Wi~ni~i~U 

• • 
011? \I . 

Podglądajo Zaarodzę de~kam.I.. l tak pa trz'll 

... 
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I I pr u 
(PAP). Uchwałą Ra·dy Ministrów z I je s ię obecnie również s.ystemem zal:u- wycli , pizynios!a j uż pożądane wynikł, 

dnia 23 mąja br. rozszerzono zakres dzia l pów w(llnorynkowych, związanych ze przy czym potwierdzi ło si ę, że istn i-e ją 
1 • w naszym kraju zapasy_ zbo ża nawet w 

łania Funduszu Aprowizacyjnego, który s pr z<>dażą dla chłopów artyku ow prze· oikresi·e przednówka, o jakich nie wie-
ohecnk" przeprowadza o pr Ó{'Z zakupu I mysŁmvych między innymi węgla. wyro- dział sektor spółdzielczy, któremu donie 
zboża dla zaopatrzenia reglamentowane bów włókienniczych, naW()ZÓW sztucz- dawna p-owierzo11a była wylączni.e akcja 
go ludności ora z wojska , również zakup nych itd. skupu zboża . W ciągu miesięcy prz·ed· 

1 snrzedaż artykul6w żywnościowych w - Gel zakupów przeprowadzanych w nówkowych t. zn. w czer wcu i lipcu Furi 

Kr O ni„ ka m . Kutna t' d A . . dusz Aprowi zacyjnj zdoł ał bowiem za-
• celu utrzym;mi;i wl;iśdw0.g0 poziomu len sposób przez Fun Lll5Z prowizacyJ- kupić 71.039 ton zho*a i rozprpw,a~zić 

cen. 'Na poqsiawi~tej uchwały Fundusz ny - t,o znpewni~~ie_l~~ziom pra~y ~hle na„Wsi 40.bOO ton węgla, 140 toh skory, 
Komu winszujemy Aprn\vi zacyjny może tworzy(: własne ba w <lostalecfneJ 1losc1 1 pio godziwe~ ce JO.OOO ton cemen'tu oraz wyrobów wł>ó-

Piątek, 5 września 1947 r. punkty zakupu oraz <le l.Pg;:itury woje-. ni•e. M-efody pracy Fun<luszlj Aprow1za.: kienniczycb na ogólną sum~ 5f 'milio, 
Dziś: Wawrzyńca. wódzkie, powiatowe i rejon>O\ve, nie o-1 cyjnrgo, zmierzające drogą t. zw. akCJi nów złotych. . 

- 0 -- I · · r! · · · ] • m 0d dnia l si·erpnia podjęto nową akcję 

Telefony graniczaj<)C się do skupu zbn ża wyłą<'Z· w1}7.an0.i, o zapewmenra mtesz rnnw . skupu zboża głó1vnie w oparciu o akcję 
nie na siatce svóldziekzej. Przy skupie I m1a6t chleha, a chłopom aop!ywu do wsi wi ązaną wymiany towarowej między 

Pow. Kom. M©. - Nr 22 zl:>ożą Fundusz Aprowiza,cyjny poslugu- dostatecznej ilości artykułów przemysło wsią a miastem. Już _do dnia 20 sierpnia 
Miejsk1 Posterunek M©. - Nr 33 zdol::ino zakupić 36.709 ton zboża. Cyfry 

PStarosdt.wo PpowiaRtowd e N- Ndr 31 N 102 w- <!!:a ·w a· -par ty Z __ · a· n ck a t~ dowodzą najlepiej, żoe rozsiewane na 
.rezy mm ow a }' aro . - r mzednówku w okresie sip.ekulacyj.r.ej 

Za·rząd . Miasta Kutna - Nr 30 ~wyżki cen na zihoże pogkisl<i o rzeko• 
Straż Pożarna - Nr 41 K mym braku zboża w kraju były bez'P•od• 
[/jrząd Repatri'acyjny - Nr 86 Z0fl3UllOWaU8 ZOSf.anie WkfÓfCe W Utnie stawne; Spekulacyjna akcja zwyżki cen 
Pow. Za·kład Elektryczny - Nr 32 Kutnowski oddzial Związku Uczestni- wspólnego z akcją partyzantó'w w \.l <l ..... na zboże, poni'osła klęskę. Energ!czna 
Pow. Zak!.'Ub. Wz. ul: Na rut. 20· tel. IOB kńw Wa1k o Niepodległość i 'Demokrację, sie okupacji na terenj.e powiatu kutnow- kontrakcja Funduszu Aprowiz~cyJnego 
Urząd Zdrowia - Nr 91 _

1
_. zapewniła chleb po cenach godziwych tu 

Komunalna Kasa 0szczędnośd Nr. 43 do niedawna nie wykazywał większej :s ' 1ego. . . j dziom pracy w natrudniejszym okresie 
Polski @zerwony Krzyż (PCK) - Nr 89 aktywności. Dopiero no\vy zarząd powia W dntu . 31. 8. Za1:ząd Powiatowy g-ospodarczy.m, bo w okresie przednów~ 
SzpHal Powiatowy ,.._ Nr 20 to•wy wybrany w sierpniu br. iprzystąpił Związku z<Organlzował zbiórkę ulici:ną. I ka. 
Ubezpieczalnia Społeczna - Nr 34 energicznie d() up'(lrządlwwania spr a w na terenie miasta Kutna i powiatu. Zbiór -Tegoroczne zbiory naogoł ni1e naleią 
i\pteka „Pod 0rłem" - Nr 106 I t l ·1 k · 52 OOO l h N' t Ik ~ A t k- s k H W 1 t _ N 7 . Lwiązku i ści!'!ego u_i~cia or,ganizacyjne- rn a <la a ·?g~ em p1CJ azną sumę . . . rio naj epszy: . 1e y o '". nas~ym :r~· 

P e a u c. · a e~. a . r . . . . _ . . złotych. Pieniądze te wstaną zuzytfoo· r ju. Wle;le panstw w Europ;e stoi w ołilt· 
Apt(';ka mgr. Z. @hacmsk1ej - Nr 52. g~ :zl.onkow. Zwiąr.€k pizrnot-oiwuie wa'ne na cele. pomocy sierotom i wdo- czu grofoeiro kryzysu c!Jlebowe1g0. _ 

--- .. · t-1 rowrnez_ wystawę _partyz~ncką l · w t:m wom po poległych partyzant.ach oiraz na ; Mt~simy t ~łasnwii siłami 'IJO<l~eść VfY 
Tymki cza.~owyp .Atdr.es RRedf ak~tJiK l„tGłosu _ICut celu Z·btera matertały hisforY'czne 1ak cele organizacyjne i fundację sztandaru ' da3·ność naszeJ gos.pod·arki rolne], pome• 

11ows ego ow1a owy e era u urv ' ":>Z u. . - • . I . . 
1 

• · - • • 

u, Kutno, ul. 29 Listopada t, tel Nr.- 11. broń, gazetki, ulotki, które ma1ą cos dla związku. . l '':~i wi~m)'., ~ ;v1~!~ :eszc~e ~?Z1~~ zr~ 
l"lll ł I li •IPI li' !'I I :1· u.i"r·1 'I I l'N ,,~ 'ł.H 11 r'bl .il,I .M '' I I H I I I .1'111';111"1111"1'11. I I rn• 1111' I I I n :1r1 I I I I I I I I .!'I I I li.I I I ' "' I I I li ł li I I I ł n I ,, , I 1111 I U. I i.u .l'l I I llHI li'I 1.1•:1.111:>1 fl i l lJ l l " ł li .I' I li'llM b1c w kierunku Ja ~()ISCl?W~-i? l 1fo s.c1 o:W.~ 

z rt · .go w~ros!U: •. n.~&Z.€J pr_~~u~.e;d1 rotneJ. ~~ 

WP-eu.„c
0 h-!ar z d · Plocka1~~:~~~~~~::~r::~!~~t~~t ę a · ba ludności miejs~ ~ t?w~rów prze1!1Y 

słc•wych - thloJfom. Juz mer:vsze . f!l1'e
siące, usprawnionej przez Fundusz Apr.O 

W ubieg·!ą niedzielę, to jest \\' .Jmu 31 · równania, lecz dwa strzaly Aurlicha l mecz piłki nożnej o wejście do klasy A, wizacyjny wymiany towarowej r.niędzy 
8. Reprezentacja Kutna rozegrała w przechodzą tuż, tuż nad paprzcczk'l.. Je- pomię.dzv KSG Zduńska Wola, a ZZK wsią a miastem d'°wiodly. że możemy 
P.łocku z Reprezentacją · tego miast<J. .szcze daleki, rzut Aurlicha I. o centyme- Ruch, z~kończył się zdecydowa;wm .z.wy -P.~wię.kszyc ~abeżp!eczenie żywnoś~to· 
mecz piłki nożooj 0 puchar przechodni try prz~chodzi obok slnpka. Wr.eszcie ciestwem drużyny kutnowskiei w s.tosun weJ~11.astdo w1

1
ele .procen~ -.- i.: .-. ,n_;._ 

Prezyde.nta Mia&ta Płocka. Po ladnej i gwizdek sędzi~go i koniec meczu. •: - . . k" r 1!J • 
1
„ es 1 z arza y się na ryn1rn z:uozowym 

mimo porywk5tego wiRlni, stojącej na Tak więc po dwóch kolejnych Jarnch 1'u. 4 '. 1 (l ~O). Bram 1 .str~ell 1 ~ysia ~· zaburzenia, to przyczyny kh należało 
dobrym poziomie grze, wygrala riepre- pobytu w Kutnie, puchar powędrowal do dwie 1 bracia Mazurk1ew1cz oo Jedn>eJ. \ll znacznym sto·pniu szukać w niedosta
zentacja Plocka w stosunku 2: 1 (l : I). Płocka. Miejmy nadzieję, iż tyko na je· P(J• niedzi.e]·nym me:czu ZZK Ruch wzmoc tecznym udziale sp'ółdzielczD'ści w wolno 

Gra do• przerwy wyrównana, w drn- den rok. nil swą drugą pozycję w tabeli! j-esit n.aj handlowych obrotach zbożem. Sl<upywa 
gie.i poł<Jwie toczyła się przy wyraźne·j .-- -:- -:-1 po•ważni'e•jszyrh kandydatem o wejście ne przez sp.ół~ziel?zość zboże pr_zed>~~ta· 
przewadze rep.rezentacii Kutna. Nieste- Rozegrany w niedzielę 3! sierpnia cLo klasy A. wała się do kupcow prywatnych, ktorzy 
t·y, atak nit> potrafił wyrazić tej ·prze·Wa- ·-...- - --~·---- · -~--·~ manipulowali nim Wy·łącz·nie z myślą o 

gi cy1rowo. Grę rozpoczęła drużyna kut M 1· 11 z hl e e jak największy.eh własnych zyskach. W 
nowska. grając pod wiatr. I . ~ yc . inie ciągu roku uhiegłego około 50 pmc. za· 

Pierwsze mi.nuty upływa ją na obu- • I \. kupfonych przez spółdzielnie rolnkw· 
stronnych 11takaeh, !<~cz p·owoli Płock o- .-. „ · . handl. ziemiopłodów pr.zedostawało sie 
pano:vuje boisko. Już w 12 ~inucie z „ rozbudowu1e SU'A na w1elk~ skal·ę do rąk prywatnych kupcow. Gi w celach 
dalekie.go s.trzatu lew~,go łącznika, Płock - - "l 'ł , spelmlacyjnydi w o•~resie prze<l.nowka 
uzvsku je prowadzenie. W pi.erwszym etapie rozbudowy f ąbry stadium wykończertia znajduje się duży ukrywali, 6twarza.jąc sztuczną pustkę na 

W 19 minucie za wyraźni.e nastrnBfr1- ki Zj~no.c;::enia Przemysłu Maszyn Elek blok niiieszkalny, mieszczący w s'Obiie 18 rynku zboi'Owym, aby· podnosić ceny. 
ną rękę na polu kamym, sędzia dyktuj-e trycznych M J w Zychlinie, pr'zystąpio1no Iadń.ych. sionecz.nych, now()c.ześni1e 'urzą- Obecnl1e dą,ięki akcji FunduG.zu Apro· 
rzut karny przeciw naszej reprezentacji. do budowy olbrzymiej, żelaz.o-betonowej dzonych mieszkań dla' P·racowników tej wizacyjnego możina będzie uniknąć tego 
Rzut ten. nieud'Dlnie 5trr.elonv„ pewriie ujempego zj,awis.ka. Fundusz 'Aprowiza· 

-n·dbija bramkarz Skoros. Od kgo mo- hali fabrycznej, która r,ajmie blisko pół fabryki. W ostatnich dniach, 'f)rzystąpio- cyjny z<lołaJ już w znacznym stopniu wy. 

mentu, kutnowiacy powoli 1w1.echodzą do hektara terenu. Ponadto uko11czono już no do zakładania fun<lame:ntów pod dru- e.Jiminować z ryn!{u 7,fo;żoweg-o spel<u· 
ataku. Kilka strzałów n centvmetry mi- budmvę c-entralnych biur ·licchnicznych, gi blok, zawierający 24 mieszkania. !anta i przyciąga uczciwe kupiectwo do 
jają słupek, wresz-cie w 80 minucie: Aur- rozplanowanych i wyko1kwflych - we- Wszyistkie te roboty wyk'Onuje spół· współpracy ze sobą w handlu zbożem. 
lich I ;: nie·praw<lopocfohncgo kąta uzys- dług najnowszych wymogów techniki 4r I dzielni a bud'°wlana w Kuinie, wed!ug Fundusz Aprowizacyjny postawił so-
kt1ie wyrównująq bramkę. b · t R · · · t t · ] · · h;it bł bie za zadanie zakupienie do końca 1,.„_ -p0 zmianie pól. z miejsca inicjatywę ' an1s ycznej. ownocz:esme. w os a mm proj·e <tow inż.-arc ~ ekta Ja ol'i-skiego. 
przejmują kutnowia.riie i gra toczy się 300 tysięcy ton zboża, co łącznie 7. 7.akU· 

1a połoiwi•e drnży~ny płockiei. Jednak, ha sro• tDZIELNIA -. UDOW.LA-łłA I parni nfl rynkach zagranicznych i z wpły 
wiący .się ko1· c-:0 1i·lwwą robotą_ atak nic r-o . wami w naturze z racji podatku grunto-
trafi zdobyć sr~ n<i decydujący :<•trr.at. Na ·wego, zapewni krajowi dostateczną ilość 
~hwilę gra prz~nosi si~ na środek boiska. chleba aż do następnych zbiorów. 
Piłkę otrzymuje lewoskrzydłowv. g0- z odp. udz. w Kutnie 
;p-odarzy i nieuehrnnnie zbliża się <lo Wieś otrzyma w tegorocznym okresie 
bramki. N<Jstępu,ic ostry strzał z ocllc- , ul. Sienkie UJicza 32 jesienno-zimowym wzamian węgiel oraz ' 

głości kilku metrów i piłka trzepoce 5ię uHykonui"'e wszelki·e roboty budowlane wyroby tekstylne, których wartość prze• 
w siatce. ww kroczy 2 miliardy złotych. Akci;i ta, p-o za 

Na.si nk tracą nadzj.ej i znów oblega ja p • j stroną u-ospodarczą. posiada równ1·eż SWO 
b l Pl l J , 1 l osnada własna; stolarnię .mechanicanq i betoniarnię ~ -
ram {ę · oc <a. •es.te,smv na uok oc wy J je znac~enle polityczne. Uczy. bowiem 

1~1 1111 1 r" 1 11 1 11 1 11 1 " 11111 1 11 11 1 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 111 . 11rni: 1 1 11 11111111 1 11 1 11 11 1 11 1 1111 1 1 .1 1 1• 1 11 1 ' "'"' ' ' ' 1 ' • '1 11 · Prowadzi dział proj~któw i kosztorysów ~ na i·eafnych przykładach, że współpraca 

Komunikat wsi z' miastem przynosi obopólne korzy-w1z IYABi • M 
W dniu 5.9 1947 roku o godzinie 18 1 ścl i cementuje gospodarczą i społeczną 

odbędzie się zebranie Wydziału Kobiece- Czyta1·c1·e ,,· Głos K.utnowsk1·1:•· I' jedność narodu. Przyczynia się do pod~ 
go PPR w lokalu Pow. Komitetu PPR • I niesienia gospodarczego wsi i za pewnie„ 
\V Kutnie. Przybycie obowiązkowe. nia aprowizacji ludziom pracy, 

--·----------~---------------------------------~~~~-:-----:--~":""'.:-:----=-~~--f_~~--~---~--------------------------~~--Wv"".VIC'• Wci. Komll~t P?R w to<i1l K . '"'' Redokcvlnv Red , Adm. Łódź. Piotrkowslco 86. Telefony, Redałcłor Nac::2eloy 2l6-14. Sekrełoriat 254·21. Redakqa nocno 17-;_.31 
l>z.i11' ogłoszeń i Pfotrlcowska . 55 tel. I I I 50 Konto PKO Vtł - 150.'i. Zek! Graf- Sp. Wyd. „tódzl:f lns1yfuf w,dawlllczy"'. ]j - f. f ( ~03 -CEl"11E 0<"'-0SZEN Wydawnictwo „Głosu R obotnlcz~go" w todz! . - 'W teacle: oC! 1-100 mm zł. SO. 10! - 200 mxp. tł 60. powryef' zł 70, 
lln IJabtem: od 1-100 mm. z1 35. 101 - 200 mm. zl 45, powytej z! 60. Drobne źa fedno sł owo: ponułdwarde r!Oildn d 20, bandJowe (le karze, ·kupno ł ~pizedaż} zł. 25. zoQby zł 2ll 

ooszuki\•mnie procy d. 10. W n.leddelą 1 ..._._,. ..... 
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Ze sportu -PRZYGODY 

pięciu typków z Baaialuki•. Ciekawe igrzyska sportowe 
, ~~ '" J"' oon„,~!~awn!!~j~ 1 1~~~~"~~~,.,,~!,~}~~!,„L !!?a!,~W~!~~-~' !!.~, ost. a '\~ września odbędą się w Łodzi igrzyska ~po~to- ków. Baryła - II-gi sekretarz ŁK PPR: 

t, we młodzieży Zarządów Miejskiego i Woje- Do Komitetu I:Ionorowego Igrzysk $porto- Burski - przewodniczący G. Z. Z. Wł 
wódzkiego ZWM. Igrzyska przeprowad~one wych ZWM zaproszeni zost~li ob. ob.: Płlk. Loga-Sowiński - . 1-szy sekretarz U~ 

~ 
zostan~ w wielu konkurencjach, z których naj Kowalski Aleksander - przewodńiczący PPR. 
ciekawiej bodaj zapowiada się boks, gdzie Zarządu Głównego ZWM. Major Makowska - komendant miasta. 

' • Plk. Marchwiński - komendant M. O. Łód! 

P P S P P R 3 I J (I 0) · Minor - 1-szy sekretarz WK PPłl. 
- · . •. . •• . Generał Moczar - szef Woj. Urz. B. P. 

--

127. Lecz nie zdążył ·wziąć kilófa~ 

Ody potworna katastrofa 
Wyspę wysadzała w gór~. 

(To orawdz.iwe, choć ponure). 

("'"U"~'.l'"l'"
00

L "l!IP':':'\W:."•u:1r1~ !.,n~::.1L l.:u„~„ . i..:::ł11!.~L!ll.r 

We wtorek na boisku ŁKS-u odbył' się mecz 
pomiędzy zespołami PPS i J\PR Sródmieście

Prawe. Z:wycięstwo 3:1 odniosła PPS. - Po 

Dyr. Nonas - dyr. Woj. Urz. WF i PW. 

-- . -~- 011i1~~;~il-'g;;;;~t ~~;;;~lnoj S•kofy 
Wende - dyrektor Centralnego Zarząali 

ł 
stronie prawej - Prezydent Miasla tow. St::i
wiński wita d·mżyny. l'J góry - drużyna PPR, 
u dolu - J'PS. W środku sędzia poseł Kar)lo-
wiak. „~i ... ~.e- , 

0§tatnie uderzenia r.all.iet w Fore.st Hill 

Przemysłu Włókienniczego. 
Widawski ~ przewodniczący OKZZ. 
Wiechno - II-gi sekretarz WK PPR. 
Zgłoszenia napływają już do Komifetu Or· 

ganizacyjneao Igrzysk masowo. Należy się li· 
tzyć z tym, że sama strona organizacyjna za· 
wodów wypadnie dobrze, gdyż spoczywa w 
doświadczonym ręku ob. Dołowego, znanego 
działacza sportowego, byłego mistrza Polski w 
gimnastyce przyrządowej i olimpijczyka. 

Z ż;»cia KS Filmowiec 
f i Wa·lne Zebranie 
1 sekcji pływackiej 

i Z .ŻYCIA KS FILMOWIEC 
W dniu 7 bm. o godz. 9,30 w lokalu w41S• 

nym przy ul. Żeromskiego 100, odbędzie się 
walne zebranie sekcji pływackiej KS Filmo· 
wiec. . 

Ze względu na ważność spraw, obecność 
wszys~kich członków sekcji obowiązkowa. 

Szwajcarzy przyjeżdżają do Połski 
W sobotę przybywa d~ Warszawy szwaj· 

carski zespól piłkarski ASC „Base!", .który ro· 
zegra mecz z robotniczą .reprezentacją War· 
szawy. Będzie to mecz rewanżowy, gdyż, ·.N~ 
wiadomo, warszawski zespół robotniczy gościł 
w Szwajcarii. 

ASC „Base!" jest jednym z najstarszych ro· 
botrticzych klubów w Szwajcarii i reprezen?u· 

.. je dość dobrą klasę gry. 
Goście wystąpią w następującym składzie: 

Goetz. Erdin, Sutter Albert, Meyer, Sutter Max 
Ehr~t. Schaublin Walter, Reuthard, Weber, 
Schaublin Rene, Kue]Jding. 

Skład reprezeritac11 Warszawy będzie na· 
stępujący: Wojciechowski, Rylski, Narożniak, 
Stankiewicz, Ciborowski, Szczuciński, Olszew· 
ski, Ziółkowski, Borowiecki, Walasek, Miniak. 

Oprócz spotkania w Warszawie, Szwajca· 
rzy rozegrają jeszcze 10 bm. mecz u nas w Ło
dzi z miejscową robotniczą reprezentacją, a 14 
hm. w Katowicach z reprezentacją 'robotniczą 
Sl.ąska. 

KOMUNIKAT SOLK 

W piqtek dnia 5 września o gDdzinfe 5 pp. G · k w• I kB • w d '' 
od~~dz~e. się w ' lokalu ~poleczno-O~ywatel·I arne z za 18 łJe1 ,·o y 
sk1e1 L1g1 Kqb!et w Łodzi, ut Andrze1a 1 ze· ' ' I . 
branie przewodnfczqcych fabrycznych kół · 

SOLK .. <?mawiane ~ędq . sprawy b. ważn~. pozostaje i °W tyJD roku °W _.!\..JD.eryce . 
Obecnosc przewodmczqcych kół lub \l,powaz
nionych delegatek zarządów obowiązkQwa. 

ZAMIAST KWIATOW 

odnieśli Australijczycy: · ~ z całego meczu. Kramer natomiast odniósł ła 
Pozostałe dwie gry pojedyńcze między USA twe zwycięstwo nad Bromwichem, podobnie 

i Australią przyniosły podwójne zwycięstwo jak uprzednio nad Pailsem, potwierdzając tym 
tenisistom amerykańskim. W pierwszym ą:ie- samym swą opinię najlepszego tenisisty świa· 
cźu Ted Schroder pokonał Australijczyka ·Din- ta. 
ny Pailsa 6:3, 8:6, 4:6, 9:7, 10:8, · podczas gdy Mimo porażki Australijczycy uzyskali o· 
drugie sp,otkanie . zakończyło się zwycięs,lwem · becnie znacznie lepszy wynik, niż ubiegłego 

Jacka Kramera nad Bromwichem (Australia) roku w Melbourne, gdzie zdobyli tylko dwa 
w stosunku 6:3, 6:2, 6:2. Gra Schroedera z sety. Obecne spotanie USA z Australią było 

Pailsem była najbardziej zaciętym spotkaniem czwartym. W finałowym meczu o Puchar Da
visa od czasu ustanowienia rozgrywek, tj. od 
1900 roku, ze spotkan tych Amerykanie wy· 
grali trzy. 
,,J,UllUlllUl111111111111111łllllllł~UłłlllllłllllllłlllllllllłUUllllUł1UlllłllllJ 

Cztery łodzłanki walczyć 
będą z Węgierkami 

W związku 'Z. wyjazdem kobiecej reprezen· 
tacji lekkoatletycznej Polski na mecz z Wę· 
grami, który oqbędzie się 14 września w Bu· 
dapeszcie, zar~d PZLA zorganizował w Olsztiy 
nie na stadionie w lesie obóz trenirrnowy dla 
za wodników, przewidzianych do reprezentacji . 
. Obóz ten rozpocznie się dzisiaj i trwać będzie 
do 10 bm. włącznie. 

Na obóz oprócz zawodniczek wyznaczonych 
do reprezentacji, PZLA powołuje również kil
ka obiecujących zawodniczek innych, w celu 
przeprowadzenia triningu poa,..<>kiem trenera 
związkowego i ewentualnego uzupełnie.nia 
składu, gdy tego zajdzie potrzeba .. Wyjazd do 
Budapesztu nastąpi bezpośrednio z Olsztyna 
przez Warszawę. 

Zarząd PZLA na obóz w Olsztynie wyzna· 
czyi (jako przypuszczalną reprezentację): 

Heyducka Irena, Słomczewska Jadwiga, 
Moderówna Mieczysława, Mitan Aniela, Wajs 
Jadwiga, Nowakowa Henryka, Dobrzańska !Je
na, .Stachowicz Helena', Sinoradzka Melania, 
Felsk Małgorzata. 

Jako rezerwę i uiupełnienie: 
Gburkówna Helena, Peskówn a Janina, Cieś· 

lewicz Ailna, Brocek Maria, Wichtowska Jó• 
zefa, Gorzkowska Barbara, Bułżainka Stefania, 
Borowiec B.arbara, Pankówna Zofia, Waj§.ÓW• 
na Elfrvda. Szendzielorzówna Helena. 

' 

\ 
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