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WIEL!{IEGO KONKURSU 
SZKOLNEGO zaiądał prokurator w procesie Niepok61czyckiego, Mierzwy i s~ki w I Krakowie 

('DO'kDń-Cz·enie ze strony 1-ej). ust by utrzymać uniwersytety - nie będzie go, jak usilował on ukryć fakt przekazania 
ey'\. Wreszcie rok 1946 - 539 mili~jantów, 323 tolerować szpiegów i zdrajców narodu na uni m.<:rterialu gen. Andersowi. Ale sqd miał mot 
pracowników bezpieczeństw~ 42 ORMOwców wersytetach. Dla tych, którzy przedkładają ność przelconC!ć się jol• ten szpieg z zamllo
t86 żołnierzy Wojska Polskiego, setki PJ,>R, zdradę narodu t państwa ponad naukę - nie wania i prowokator z urodzenia nie zawahał 
?PS członków _stronnktwa 1:udow?go - . oto I nt.'2 mieJsca ani na uniwersytetcz.ch, anl w się przed wciągńięciem w tę aferę naJwyź-
plon bohaterskiego wodza N1epokolczyckiego 

1

, spoleczenstwie. szych dostojników kościoła. 
ł jego opiekuna. Droga oskarżonych z W~N-u Przewód sqdowy wykazał, jakimi droga~i W za}\onczeniu sweg.o przemówienia proku· 
I droga P~L-u . oznacz.ona f~s~ trupami na!lep. i dokqd materfały szpiegowskie trafiały, Pier rator zażądał kary śmierci dla 10-ciu oskar
~zytb synow 01czyzny. Czyz i w tym nie 1este • żonycli: Nieyokólczycoklego, Strzałkowskiego, 
kie kontynuatorami sanacji?, zapytuje prokp. wszym stałym odbiorcą była słynna. „szost· Ralskiego Euge11iusza, Kota Jana, Turmanowł-

t 
· ka" w Londynie, stary znajomy wspolnlk p. ra or. M.k 1 . k N d • k . 1, k • cza, Langnera, Karczmarczyka, Ostafina Bucz. 

Nlepokólczycki zdaje sobie sprawę1 że mo 1 0 aJ~?.Y a .• a siat q s.zp egows q un.osi ka i Kowalskiego. Dla Miincha - kary doży. 
glły ofiar terroru jego band są dowodem, któ się 2en Kopa~~lrlego i złego_ ducha, Jak w wotniego więzienia. 
rego nie przyćmi żaden !nny przec1wdowód. c:za·~ e. okupacp, starego szpieg.tr gen. Peł- Dla Mierzwy, Ral'6kiego Stefana i Wilczyń-
Wle on dobrze, jakt był sens ~ozkazu kamen- czynski~go. . . skiego - po 15 lat więzienia, dla Starmacha 
dy glównej WIN-u z lipca 1945 r. W!e co Drugim odbiorcą JHI p. Anders. Charak- - 10 lat, Kabata - B lat, i kuncego. - 5 lat 
ozna~zały słowa: „las musi być rozł.adowa łerystycznym Jest dla _sylwetki oak. Rolskie- więzienia. 
ny, lecz należy oddziaływać tak, aby broń ~~~~~~~~~~~-~ 
rachować f w odpowiednim momencie wyko • e 
r.zy11tać". ln_tencje tego rozkazu ,Niepokólczyc ~ z k ee s9 

• • ~ 
Jet zn.al, rozumiał i w czyn je wprowadził. o az11 w1ęla Lo1n1c1.ego 
Stwarzajqc pozory rozładowania lasu i po· 
zory zawieszenia walk1 zbrojnej, kadi:uje on I~ odbędq sie ;popularne PORANKI 
oddzTaly zbrojne, eliminuje element n!epotn:eb 
ny, daje krótkie, jasne recepty Kwiecińskie , KINO „POLONIA" PIOTRKOWSKA 67 
rnu mówiqe, że dl.<:1 ludzi, którzy się wyła- t.1 / • 

mulą z organizacji kula w łeb. I „Sluby Kawalerskłe" godz. 14-ta 

pt.: 
„GŁOS" DZIECIOM SWOICH 

CZYTELNIKOW 

Imię i nazwisko • • • • • • • • • • 

••• „ f.• • Adres- ................... 
Miejsce pracy ....... . .••••• 
Szkoła i klasa uczącego się 

l:łziecka . . . . . . . . . : . 
~„ ... „„„„„„„„ ... „ ... 

Wyzwolenia· Bułgarii 
SOPIA PAP. - W dniiu 9 bm. naród 

bułgarski {)lb.cihodzić bedzie święto swe· 
go wyzwolenia. W dniu tym komitet :Jar·o 
dD\VY fm n tu J patriotycznego utworzył 
rząd tymczas·owy i wystą'J.lił zibrofoie· po 
stronie państw sojuszuicz,y0c!h przeciwko 
pa-ń-stwoim osi. • 

W związku z, tą znamiennai rnc.znicą 
prasa zamieszcza przegląd osiągnięć dJo
tychcza·sowyich rz.111du w zaikresie dem-0-Zbrodnia ązp1egowska jest zasadn!czym 

motywem, który prze'.łl'ija się u wszystkich 
)skarżonych w ciqgu całego procesu. Wszys 1 

· 

~y oni pozostają ·w jakimś stosunku do szp)e 
JO!ltwa. Ażeby zdać sobie sprawę ze znacze. 
ala szpYegostw~ prz~ nich' uprawtanego mu ft 
sim" sięgnqć w głąb i ocUworzyć genezę spe \\ 
cjalnej siatki Strzałkowskiego. Tu prokurator •: 
przGchodz! do szczegółowej charakterystyk! ~ 
dzialalnośct Strzałkowskiego. · ' 

Sobota 
Cena wszystkich miejsc - 35 zł. 

KINO „WŁOKNIARZ" ZAWADZKA '6 

„ZWARIOWANE LOTNISKO" godz. 14-ta ~ 
kratycznej reorganiz.acJ.i Bułgarii i ied {)d 
bud·owy gos.podarcz·ej, kt>óra dała i1aid
zwyczajne wyniki we wszystkich dzie
dzinach życia gospodarcze1go kraju. 

· Cena wszystkich miejsc - 35 zł. 

KINO „GDYNIA" DASZYNSKlEGO 2 

„Szalony Lotn'k'' godz. 14-ta 

Ras•zm w )Poludn. Afryce 
lndle składają protest w 1 ONZ Karczmarczyk i Strzałkowski zaczynajq ,j 

pracować równolegle z aparatem Himmlera. ~ 
M6wca przypomina „efekty" tej pracy ~jaw· . 
nione na rozprawie. Niektóre są jakby na Ob 
,talunek gestapo. _..-

Cena wszystkich miejsc - 35 zł. 

KINO „BAŁTYK" NARUTOWICZA 20 

„Mśe~wv Jastrząb" 

R NEW YORK PAP. - Indie ponownioe 
IP wystą1pią przeciwko Unij PDł1udniowo e 

.l AfryikańS"ki_ej, os1kadając ją o prześla.do-
Następnie Strzałkowskt w oparc!u o ~- -~ 

wiadczenłe okupacji prowadzi wywiad prze· I 
::!wko Państwu Polskiemu, rozpracowuje jego ~ 
'rgany, i;iatka bada wzajemne stosunki mię- ~·, 
:l.zyparlyjne, bada życie gospodarcze, dane 
przemy.słu krajowego t cały zakres wywiadu 

września 1847 godz. 13,30 

(PREMIERA) - ceny blletó,w normalne 

NA DODATKOWE PORANKI, BILETY BEZ. 
PŁATNE i PASSE· PARTOUT ORAZ BILETY 
ULGOWE 1 ZWIĄZKOWE - N IE W A Z NE 

~ 
wanie Hińdusów. Rz.a1d indyji»ki opraco

wał w ted sprawie memorandum. które 
w bież, miesia:cu przedłoży generalnemu 
zgr-onwdzeniu ONZ. Memorandum stw1er 

wojskowego. ~ 
Strzałkowski zatrudnia następnie profeso-

ra Un!wersyletu Rolskiego, którego desygnu· 
1111111111111111111~111111111111111111111111111111111111111111111111111111m11111111111111111111u111m1111111111111 

KINO „POLONIA" PIOTRKOWSKA 67 

d1za, iż rząd Unii Południo-wo - Afryl<ań· 
skie.i zignorował zalece11Jie Zg1romwl ~enla! 
Generalnego z roku ubiegłego w spra•· 
wie rewizji usitawodawstwa . rasowego, Ił! późni ej na swego zastępcę. Oskarżyciel za 

stanawia się chwilę kim jest ów profesor ~ 
Eugeniusz Ralski, który tyle od Polski otrzy 
tnał, a:t do tytułu prof. uniwersytetu. Kim jest 
Jan Kot, sportowiec, wykładowca Instytutu Wy ~ 
chowania Fizycznego, który potem g-dy Niem 

„Sluby Kawaler ··-:"e" - godz. t4-ta 

Cena W!lzy&tkich miejsc - 35 zł. ~ mo:t• ;·:~~=l•;~~~;:NZ 
cy wytłukli nam najlepszych sportowców, ' 
gdy ma wszelkie mo·żl\wości ~ozwoju i pracy cf 
rbiera materi'a.ł szplegowaki. I kim jest wresz 

KINO „WŁOKNIARZ" ZAWADZKA 6 

„ZWABIOWAt~E LOTNISKO" godz. _ 14-ta 

Cena w,_::zystkich miejsc - 35 zł. 
/ ~ie niepozorny prof. Muench, który 1 uśmie

chem opow!<:i:da o swojej „kartotece śmierci". 
Dziś cl"~q nam przedstawić ich jąko „naukow 
cóW'', ale państwo w . czasie, gdy masy pra 
cujące odejmuJą sobie dosłownie chleb od r 

KINO „GDYNIA" DASZYNSKIEGO 2 

„Szalony Lotn ~ku godz. 14-ta 

Cena wszystkich miejsc - 35 d. 

· SEANS SPEcJALNY o godz. 11.ej 

!~!~,~~ !.!'!,!~~~nro,. września 1947 "Mśc~~! w!.~~!!~~~~:, „ "· 
tnacje na temat wykrytego niedawno spisku ~ NA DODATKOWE PORANKI, BILETY BĘZ. 
faszystowskiego. Jak wynika ~ zeznań a.resz-· PŁATNĘ l PASSE· PARTOUT ORAZ BILETY 
towanych oraz z. przejętych dokumentów, epis· ULGOWE i ZWIĄZKOWE - N IE w A z NE I 
kowcy - na wypadek j)OWodzenia przyg\1to· e . · 
wywanego zamachu stanu - mieli już całkiem ~~- • 
określony program polityczno - społeczny. Na ~ ·-- · ~~~~·~~~~~~ 
jego pierwszym miejscu znajdowały się r.a· 
;tępujące punkty: 1) rozwiązanie Generalnej 
Konfederacji Pracy, tj~ centrali francuskich 
2':.w~ązków Zawodowych; 2) delegalizacja par
hl komunistycznej; 3) zakaz s-trajków pod 
groźbą kary śmierci. 

Jeden z aresztowanych prow.odyrów - hr, 
de Vulpian zeznał, że faszystowscy spiskowcy 
mieli zamiar zainscenizować w celach prowo· 
kacyjnych - „komunistyc:my zamach stanu". 
W ten sposób mogliby wystąpić w roli „zbaw· 
ców Francji" i wprowadzić dyktaturę faszy· 
sto wską. 

Demokratyczna prasa francuska, domagając 
się energicznego śledztwa i surowego ak<1ra
nia spiskowców, wskazuje m. in. na kontakty, 
Istniejące niewątpliwie pomiędzy aranżernmi _ A CD z niim j1eist? 
spisku. a. partią de Gaulle'a (RPF). Opubliko-
wane iuz zostały materiały, świadczące, że spi- - Nfo wi·em. Nie jestem faah-0 wcem. 
skowcy otrzymywali pomoc od różnych grup Co1ś PO'.PSuło sie. w moforze. 
faszystowskich z zagranicy, a m. in. od Ander· Quel! Ddrz.u.Cil brez.ent i z.ac:zia}ł oglądać 
sa. Prasa żąda również zbadania roli„ jaką w t N" d · 
tej ·aferze odegrał dowńdca francuskich wojsk mo •Or. lC nie· wv •ział w cienp1ośc.inch. 
ok'\1pacyjnych w Ni": . ... ,..„ _ gen. Koenig, Sprólbował nama-cać kl-eirowni:c:~. 

Niez~leżnie od ur · ~ „ ,h już rta,izupełniej - Do dia1bła! - zaklął. - Sprawa wy 
kontaktow fr"ncn~ki ··-· •,spisku z faszystami g]ąda powa1żnie. · 
?~granicznymi, jest rzeczą niewątpliwą, że ni- N.agffe w ciem,nooiści·aciih o•de~w.ał 81·ę n teg0 spisku sięgają dalej, do innych jeszcze 

. lotężniejszych ośrodków dyspozycyjnych. czyJś. głos. Mel1las nie odmzu odpowie· 
~rzytoczony wyżej „program społeczny'" spis- d·zi.ał. · 
k:owców mówi· sam za siebie i wskazuje wy· _:_ To wartownik - szepnął. - Pro
rażnie, gdzie należy szukać istotnych reżyse- szę się nie odzywa:ć. Niec11 pa,n udaje, że 
rów i - bankierów nieudałego zamachu sta- pa•n remo'l1tu.je mofor. 
nu. .Wiemy przecież dobrze, gdzie rodzą si .ę 
dziś rozmaite „doktryny", propagujące pod · Qu-ell z.idknął pod ma·Szyn1a. Usłysza ł, 
płaszczykiem „antykomunizmu" walkę z ru· . ja1k . Mellas ·-co1ś powiedzja:ł w.artowniko-
chem robotniczym i demokracją w 099.!_e. _ wi. Warfownik odszedł. 

- p..,,.u,ie.rb:i_ał.e,m .. mu.. że n.an re.niontnie, 

50 

maszyn·e dla generała. PDsz-c-dł po la tar
nię. 

Wa•l'tDwnik ;powróci1 z latarnią, której 
s-zikło było 1lokryte niebieską farbą. -
Q1ue1N Dhe.jrzał moto•r przy ni·kłym świet
le świe·cz!ki. Po u1pływie kiJlku minut, 
zorient,ow-ał się w dcfekc~e. który. niez
byt był strnszny. Po pmstu ·chodziło o 
to, że jedna iZ tak .z.wa1wch ła1pek w mo~ 
torze z1glęłą się. Nale.żało joa. ty[ko 'IVY
pro·s.tować. Wylazł z pod ma•sz~ny i wy 
Uumacz.ył Me1Jfa&owi, o c ·o chDdzi. 

- Czy· be:dzie pan rµógł to na:Pra wić-
za'.Pytał Mellas. 
. .......: Troche trzeba będ zie się napocić.- A 
Jaik będz ie z benzyną? 

- Nie wiem. Mam wrażenie, że ben
zyna povyinna być na lotn isku. 

- Afoż to dia1be·lnie daleko_ 

PARYŻ PAP. - Dwa·i loh1icy amery.' 
kańscy Clifford Evans i George Truman 
którzy od1bY\:vają lo-t do.o'koła świata, wy 
ląd-owC1ili na. lotlJlU!1ku Orty pod Paryżem. 

Zjednoczenie Energet. ·czne 
O krągu Łódzkiego 

Łódź, ul. Dąszyńskiego 58 

zatrudni 
iniynler6w 

I technlk6w-elektrotechnik6w 
Zgłoszenia przyjmuje Wydz, Per· 

sona lny p. 7 5 li p. 



Nr. 24.~ ~ ?. o s .., ' ·.- - I stt . • 

Wykonamy ~an 
, ...._Robotnicy „Pozna ńskiegou 

pokryjemy niedobory 

ob. Lobe Pelagla ob. Owczarkiowlcz Fe· 
1ka-,zka 151 proc. liks, 1k.acz 155 proc. 
J normy. normy. 

• Walka o ·wykonanie planu toczy się we 
wsozystkich zakładach włókienniczych nasze
go miasta. W Państwowych Zakładach Prze
mysłu Bawełnianego Nr 2 ten sam „bojowy" 
pastrój co i w innych fabrykach. Twską dy
rekcji, Rady Zakładowej, kół partyjnych, or
ganizacji społecznych, działających na terenie 
fabrycznym oraz co więcej świadomych człon
fćw 'Załogi robotniczej jest podciągnięcie pro
dukcji - r.viększenie wydajności pracy. 

U Poznańskiego zaległości sierpniowe w 
wykonaniu planu są dość poważne. Najgorzej 
pn:edstawia ·się sprawa z przędzalnią, która 
wyk9nała 87 procent planu, niedobór tkalni 
jest !Il'lliejszy, plan wyk()nany w 94 p.rocen
tacll, wykończalnia rplan przekroczyła nawet 
b parę procent, co jednak nie 'Zmieniło faktu, 
te .plan całości produkcyjnej nie zostal w ter· 
minie wykonany. 

Cyfr zmienić się nie da. ł choć robotnicy
atrioci swych zakładów niechętnie dopuszc~a
!l do siebie myśl o tym, że ich ekipa zaw10-
liła i przerzm:ają winę na trudności produk
tyjne skomasowanych z PZPB Nr 2 fabryk: 
~tórych nieudolność zaciążyła na ostateczne) 
cyfrze podliczonego wyniku - to jednak szu
kają środków 1 dróg, pr-0wadzących ~o zwię~
szenia wydajności pracy całej załogi robotn1-
t:.zej. 

Gros zatrudnionych w produkcji - to ko
bfe!y. Toteż o tym jak wpłynąć na zwiększe
nie wy<lajności, jakie środki zastosować, biy 
plan został ~realizowany, dyskutują i kobiety, 
iorganizowane w fabrycznym ~ole S.O.L.~. -
Dyrekcja postanowiła nagrodzić rekordz1st.ów 
pracy, tych, któny osiągnęli najlepsze wynik1. 

- Ale i nam przyszedł niezgorszy pomysł 
Io głowy - mówią „ligawki". - Postanowi· 
łyśmy i my z posiadanych funduszów ustano
wić nagrodę, która przypadnie w udziale tym 
spośród członków załogi robotniczej, ~tórzy u
zyskaj!\ najwyższe procentowo zw1ększeme 
normy w ciągu ostatniego miesiąca w stosun
ku do wynikćfw pracy .. miesiąca ubiegłego. 

Projekt jest ciekawy _ I nowy. Aby został 
wprowadzony w czyn, należy uzyskać nań a
probatę dyrekcji. Dyrektor Poll, sekretarze kół 
partyjnych przyklasnęli tej kobiecej inicjaty
wie. Ustalono, że stworzone zostaną z ofiaro
wanej przez S.O.L.K. sumy 5 tysięcy złotych 
- 3 nagrody w wysokości 1 tysiąca zł i jedna 
w wysokości 2 tysi ęcy.. zł. Większość z nich 
9fZYPadnie na przędzalnię, reszta na tkalnię. 

Na biurku dyrektora leżą biało-czerwone, 
lamowane złotą nicią rproporczyki. Zawisną 
one już wkrótce na warsztatach najlepszych 
pracowników przędzalni i tkalni. Są to nagro
dy przechodnie. Toczy się walka o zwiększe
nie produkcji, znaj<lą się _niechybnie amatorzy, 
'ttórzy obecnym rekordzistom pracy będą 
~hcieli odebrać widomy znak zdobytego w 
~rodukcji pierwszeństwa. Ponadto dyrekcja za
tładów stworzyła 2 nagrody po 2 tysiące zło
lych dla najlepszych pracowników tkalni I 
itrzędzalni, k tórzy osiągnęli największy pro
ient normy w miesiącu sierpniu. 

Bo 'Zakłady PZPB Nr 2 mają też swych przo
tłowników, osiągających rekordy produkcji. Na 
lkałni prym wiedzie w wydajności ob. Wła
dysław Kowa,lski. Wyrobił on 169 procent nor
my. On też nas zapewnia o tym, że gdyby po
stoje zostały usunięte, to niewą~pliwle wyro
biłby i 180 procent normy. Obecny przy na
szej :t.ozmowie sekretarz koła partyjnego PPR, 
tow. Sobczak obiecuje, że zostańie uczynione 
wszystko, by braki techniczne na jego warsz· 
tacie zostały zlikwidowane. Bo przecież we
zwania rzuconego przez tow. Korzen i owską od 
Scheiblera nie mogą nie podjąć robotnicy 
z PZPB Nr 2 

Ob. Owczarkiewicz Feliks, Szymańska He· 
!enat Juszczak Lucyna - cała trójka wyrabia 
po 155 procent normy. Z kolei idą ob. Stań
czyk Maria - 154 procent normy, Wawrzy
niak Stanisława - 153 procent i Loba Pelagia 
- 151 procent. · 

Przędzalnia ma też swoje rekordzistki pra
cy. Ob. ob. Weronika Podsiadłowicz i Agniesz-

\.. Widzewska Fabr. Maszyn „WIFAMA" 
c< Łódź, ArmU Czerwonej 89 

zatrudni: 

nie pozostaną w tyle w wyścigu pracy 

tow. Olefńik Rozalia ob. !!:owalskł Włady- ob. Poclsiadłowkz We· ob. Stailc:zy Maria Po żniwach - rolnik-zabiera się du nowej 
prządko 139 proc. sław, tkacz 169 proc. ronika, prządka 140 tkaczka 154 proc. pracy 

normy. normy. proc. normy. normy. 1 um11 1 1: 111 1 11 1111 11 1 11 111 1 1~11 111 11' 111 111 1111 111 11 111 111 111 1 11 111 111 1 11 111 111 111111111 1 1~11111111ri · 1 111 11 111~1 1111 111 111 1111 

ka Grzanek - oby-dwie wyrabiają po 140 pro- śmiechnięta nie"'.'i~st~ oświadcza nam, że pra- sw~ęto Lotn ka w Bydaoszczt1 
cent normy, tow. Olejnik Rozalia - 139 pro- ca na przędzal01 1dz1e pełną parą. Atmosfera · 6 I 
cent normy. wyścigu pracy zaczyna panować na salach fa· Tego-rocz.ne „Swięto Lotnika" w Bydgosz• 

Ob. Weronika Podsiadłowicz to „stara" bryczmych, bo - jak mówi - „teraz to jedna czy obejmuje bardzo bogaty program uroczy· 
prządka. Z dumą nam oświ adcza, że w tej sa- drugą goni", · . stości. Komitet Organizacyjny Obchodu „Swię 
mej fabryce, w tej samej sali pracuje już 46 Należy mieć nadzieję, że jeśli ta atmosfera ta Lotnika" przygotował szereg emocjonują· 
lat - weteranka pracy. Ale nie myślcie, że wyścigu pracy opanuje najszersze rzesze ro- cych imprez lotniczych. Aeroklub bydgoski, 
macie do czynienia ze starą kobietą. Do niej botników PZPB Nr 2 - to ntedobory produk- który weźmie udział w tym święcie wespół 
może się odnieść stare porzekadło: „praca kon- cf/ zostaną nadrobione I plan w terminie bę- z Ligą Lotn i czą, przeprowadza w chwili obec
serwuje". dzie w całości wykonany. Wymaga tego ho· nej przygotowania do wielkiego pokazu szko· 

Tow. Rozalia Olejnik, członkini PPR, ma nor robotników „Poznańskiego", którzy zaw- lenia młodych lotników. Po za.kończeniu czę· 
za sobą 22 lata pracy w fabryce. Miła ta, u- I sze przodowali w walce I pracy. 'l. K. ści pokazowej, odbędą się loty pasażerskie. 
11!l'11111·11111i:1111111· 1 11 111 1nE11 11 1 11 1 11 111 1111 11 v:1J111 1 1 1 1 rm11 1 1· 1 :11 :11u1: 111 1 ·1 111 111 1 1111111111~ 11 1 11 1 11 111 1 1 1 1 H11 111 11 1 1 111111 11 1 11111 1n1 11 111 1 111 11 1 111m11111 1111n1 1 11!lł1~ 11 1H1 11 111 111 1111 11 1 1 1 1: 1 11 111 111n 1m11111 111 11 1 11 111111 111 1 1111111 11 1 ., 11 · u :t1111n1i.11111:111111111111111m1:111111111111111111111111111111111111111111111111111111r.11u1111111111111111u1111a 

lł'ąbor•-1 nie zawiodlr1 ocze1'iwnń · 

Zwycl~stwo w~gierskie,i demokracu 
_Wybory do parlamentu, które odbyły się darki węgi erskiej i utrwalenia demokratycz-1 tycznylll przodujące miejsce zajmuje węgier· 

ostatnio, zamykają p ierwszy okres w historii nych osiągnięć kraju. . ska partia komunistycz11a, kt6ra zdobyła jedną 
odrodzonych Węgier. Był to okres ciężkich Dzięki demokratycznej ordynacji wybor- piątą wszystkich głosów; następnie idą: par• 
zmagań I prób. czej, ostatnie wybory, jak jeszcze żadne w tia drobnych rolników, partia socjal-demokra· 

Dziś jednak można stwierd'l:ić, że naród wę- dziejach Węgier, odzwierciedliły prawdziwy tyczna i narodowa partia ludowa. 
gierski wyszedł z nich zwycięsko. Oparł się układ sił politycznych w narodzie. Wykazały WynE i tych wyborów świadczą . o dojrza
wszelkim próbom w ichrzenia z zewnątrz, nie one, że reakcja, do niedawna jes~cze mająca !ości politycznej mas węgiersk i ch , które nie 
d'ał s i ę omanić rodzimym intrygantall'I., którzy dość duże wpływy, ~łabnie w szybkim tempie . poszły na lep kłamliwej propagandy reakcyj
chcieli własną ojczywę sprzedać obcej reak- Według tymczasowych wyników nadesz- nej. Potrafiły one ocenić .rzetelną pracę po• 
cji. Zdrajców wyrzucił poza nawias życia spa- łych z Węgier, jednolity front skupia jący w stępowych partii politycznych,· które zdobyły 
łeczmego i pokazał światu, że sam potrafi de- swych szeregach cztery partie demokratyczne uznanie og6łu nie hasłami i programami na 
cydować o swym losie. Węgier, odniósł zwycięstwo nad parti '1mi papiene, al.e prawdziwymi i realnymi osi·ąg· 

Wybory ostatni.e są dla Węgier momentem I prawicowymi, na kt~re stawiali legalni opo- nięci ami. 
niezmiernej wagi; są. one. początkiem · nowego zycjoniści .o:az u•krywa_iąc~ się jeszcze zdraj- Masy robotnicze Węgier obdarzyły pełnym 
okresu, okresu poko1owe1 odbudowy gospo- cy reakcyJm. W zwycięsk im bloku demokra- zaufaniem partię komun i styczną, przodu jącą 

• z rem I.o z 
Ozo~ lt ów staje do wspó.tzawr.dn ctwa 

Jak sł1 okazule, wystąpienie tow. Krze
mf.anowskieJ w Nowe· Tkalni odbiło się sze· 
roklm eehem nletylko w ł.odzi, ale I pa pro· 
wincji. W dniu wc:zorafszym wpłynął do ntt· 
nef redakc:jl Ust następuJąceJ treści: 

„My niiłel podpts'llle: Bielikowska Stani
sława, SzwaJkowska lt«zYmiera, i Mu<:ha Hen 
ryka, tkaczki z PZPB w Ozorkow1e (dawn;ej 
Sc:hlosser) przyjmulem/ wezwanie ob. Korze-

7owakłeJ z Nowef Tko!nl w ł.odzi ł stalemy 
z n.!ą do wspólzawnenictwa. My coprawd.Q 
nie osiągamy tak wysokie! normy produk· 
cyfneJ, ale staramy · :-lę waktyć 'O lepsze wy· 
ntid łakże przez oszczędność Y jakość pracy 

(-) Sł. Bleńkoweka 
(-) .K. Szwa ikowska 
(-) H. Mucha 

pa r ti ę po s tępu. Jej sukces w yborczy n ie był 
w kraju niespodzi anką. W ciągu niespełna 
trzech lat powojennych węgierski obóz demo• 
kratyczny wyka2al wi elk ą tywotność, stając w 
obronie in teresów narodu przeciw siłom re
ak cji i po trafił przezwyciężyć trudności go
spodarcze i polityczne piętrzące się przed Wę· 
grami. 

Pa rtie bloku demokratycznego są poza tym 
orędowniki em po kojowej współpr-acy z wszy· 
stkimi narodami i dążą do za1:ieśnienia wię
zów przyj ażni z prawdziwie demokratycznymi 
państwami, 

Węgierski świat pracy zdaje sobie jasno 
sprawę. że tylko obóz demokratyczny potrafi 
utrwalić postępowe reformy w państwie, któn1 
z górą 25 lat wydane było na łup reakcji. 

Slask. Szczecin , 

Żegluga na Odrze 
rozwiera wrota szerokiego świata 

Przedstawiciele władz podczas uroczystości w 
związku z załadowaniem 100.000 tony węgla 
na nabrzeżu .,Huk" Polskiej Żeglugi na Odrze 

w Szczecinie 

ne dwa dźwigi o sile - jeden 7 I p61 tony, I 
drugi zaś - 4 tony. Jednocześn i e eksploato
wane są dźwigi na wybrzeżach „Odra" I „Wul
kan". Również znajduje się w eksploatacji 
nadbrzeże „Arsenał"., gdzie obecnie są remon
towane dźwigi. Pragnąc podwyższyć przeła

dunek węgla, już od 1 sierpnia br. uruchomio-
no również przeładunek ręczny. · 1 

Uruchomione zostały też ekspozytury w I 
Swinoujściu, gdzie również będz i e s i ę doko
nywał przeładunek węgla . Po odbudowie kra· 
nów, ruszą ekspozytury w Gryfinie oraz Ko-
strzynie. 

Znaczenie doniosłośd wodnej arterii komu-
.k · · · k · Od k · Stocznia „Bałtyk" , · wchodząca w skła d go-

TII ~cyinei, l~ ą Jest ra .. po rywa s_ię w _wy- spodarki „Żegluga na Odrze"'. zos t ała odbudo- · 
sok1m stopniu ze znaczeniem Szczecina, Jako wana I na terenie tej stoczni już są przepro
portu węglowo • przeładunkowego oraz jed-' wadzane remonty. Prócz kilku holown ik ów. 
nego z najważniejszych ośrodków tranzyto- po kapitalnym remoncie, jako pierwszy spusz
wych w skal! międzynarodowej na szlaku mor czono na wodę statek „Bolesł~w Chrobry", Do
skim najkrótszym, łączącym Południe z Zacho- konano tego w Dniu Swi ęta Morza. 
dem i Północą. Uruchomiona została linia pasażerska Szcze-

Zagadnien ie żeglugi na Odrze jest związa- , cin - Gryfin. W Gryfin ie są w toku prace 
ne organicznie z problemem portu szczeciń- · związane z odbudową przystani i magazynów 

· skiego'. z cało~ształtem s~raw aktywizacji l Zasada zespołowości jest podst<l wą pracy 
Szczecina oraz Jego znaczema gospo.darczego. robotników , ,Żeglugi na Odrze". W komplek
Poza przewozem . węgla, oraz tow~ro~ maso- sie zagadn i eń bieżącej pracy nie zapomniano 
wych ze Sląska 1 rudy ze Szczecma - na również o odcinku społeczno - politycznym. 
~ląsk drog ąwodną pr~ew?zi .si ę i?n~ tową:ry. Na terenie przeds i ęb iorstwa istnie je koło PPR. 
1ak na przykład: chemikalia, siedzie itp. I uczące około 100 członków na ogólną liczbę 

W celu· przeładunku węgla, przedsięblor- 400 pracowników. Istnieje świetlica robotni-
stwo „Żegluga na. Odrze", w rękach którego cza. Na nadbrzeżu „Huk" zorgan izowano wzo-, 

większą ilość wykwalifikowanych toka- spoczywa całość eksploatacji wodnej arterii rową łaźnię dla robotników. W kąpielisku . 
rzy, formierzy oraz 2 kalkulatorów. Odry, wykorzystuje tereny nadbrzeża ,,Huk", Międzyzdroje „Żegluga · · posiada specjalne do-j Holownik „Bolesław Chrobry'' zremontowany 
%głoszenia przyjmuje Wydz. Personalny „Arsenał", „Odra" oraz „Wulkan", Na tere- my wyxioavnkOW!t dla swoic? pracowników. na odbudowanej przez Polską żeglugę na ._.„Y!#-.-----------------·- nie ..Huku" :zostalv dotvchczas odremontowa· ~ Pow. O.drze stoczni „Bałtyk" w Szczecinie, 
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I zu na Sskaw~e 

Jesl ich dość - • I po doslępnej • cenie Jrk 1ię owiadujemy w Prokuraturze, ak· 
cla zesledlanla os61J naro!)owoścl niemie
ckiej do Rzeszy ma być ukończona w rok11 

Kilka dni temu ulice naszego miasta nie- zapotrzebowanych i wydrukowanych książek ka czy Millera. Podręczniki przedwojenne by biftącym. w zwlqzku z: tym nastąpi UL;wtda 
;lako odmłodniały. Dziatwa szkolna wróciła dla szkół powszechnych od 1-go do 8-go od- ły częstokroć częściowo nie do użytku. '· • 
'a wakacji do szkół. Najpierw ożywiły się „de- działu dostarcznno do księgarni 49. Reszta na A oto na zakończenie naszego reportażu cja oboz ... w Sikawie. t 
'ptaki" i „rondelki" w godzinach wieczornych. dejdzie w najbliższy-eh dniach. Zresztą nie ma mały obrazek: Naleiy zaznaczyć, k pr.resiedlen 8 odby• 
Dnia 4 bm. gdy w poszczególnych szkołach potrzeby na nie czekać. Gdy pewnej książki Mała dziewczynka kupiła u Gepethnera i wa się po przesłuchaniu kcddeJ osoby ptze1 
nauczycielstwo podało swym uczniom spisy nie ma, to idzie się kilka kroków dalej tl.o Wolffa komplet podręczników na drugi od- prol;uratora l niewątpliwym ustaleniu, te 
potrzebnych książek, zaczęła się bieganina, innej księgarni, bez obawy przepłacenia. Ce- dział szkoły powszechnej. Uprzejma sprze- dany volksdeutsch chce wylechać do Nie
trwająca bez przerwy od godz. 11 do chwili ny są jednolite i niskie. Cena każdej książki dawczyni zawinęła skarb w papier i przewią młec lub wykazyw.al adrębnollć narodową 
samknięcia księgarń. Tysiące młodzie~y szkół jest widoczna na jej okładce. I zała sznurkiem. Mała, zapłaciwszy, dygnęła ntemleckq. 
powszechnych w ]Jl!erwszym rzędzie i szkół Podrf:czniki dla starszych klas gimnazja!- grzecznie i natychmiast po wyjściu z księ- Osoby przesiedlane mafq pr.awo zobrae 
gimnazjalnych przystąpiło do okupacji księ- nych są n!eco droższe, tym nie mniej dostęp I garni skryła się w pobliskiej bramie. Nlecier- pos!adane -neczy, ot:symufq odpowiednie 
garń. W życiu młodego człowieka, w okresie ne dla wszystkich dzieci ludzi pracy. I co jest 

1 
pliwe ręce wyłuskują z papieru podręczniki. W""iywłente 1 opiekę lekarski• 

„pomazanych atramentem palców" i nieko- sprawą niepośledniej wagi - książki te są I tutaj w bramie w cichej kontemplacji na Nasuwalą się młmowoll ret!eksfe na temat 
niecznie jeszcze c;:ystych uszu" moment za- nowe. przeciągu rozpoczyna się dziecięce misterium. 
kupywan!a podręczników szkolnych jest niela Pod tym względem dziatwa szlt:o1na w br. Doprawdy wielka jest radość d ·atwy szkol spo'lobów przesiedlant<r ludności polskie! w 
da uroczystością, do której przystępuje się z jest bardziej uprzywileiowana, niż my, star- nej, która po raz pierwszy po w. nie, dzięki czasle okupac!l niemieckiej. Nie mof:emy 
maksimum powagi. W tym roku moment ten si, nabywając po cenie zniżonej tzw. „prze- wysiłkom Ministerstwa Oświaty, otrzymała Jednak wzorować •lę na bestii hlUerowsktel 
jest szczególnie uroczysty z tego chociażby chodzone" podręczniki w sławnych sprzed I podręczniki szkolne! Oby przyniosły one im - do tego obowiqzuJe nu kultura polska I 
względu, że większość dziatwy szkolnej i wojny na terenie Łodzi księgarniach. Percy- wielką korzyść! uslról demokratyczny. 
llUodzieży po raz pierwszy w swym życiu na- u~1;11 :1r1,11:111.11.:111:1::1•1,•1·.1:•1:•1:r11n1«1:1"•"1:•11:i::1.:1:11:1,1 :1<:111.1 1:1·11. m:1i::i111111rr1ui:11:r n·:1::1.1M·111::1· 1.u 11· 11n· n n 1 n I 'l"IU :11 n 1·11"l l'll'111·1.-1m11111:11 l11.:r:r·u•:N::1:1 1.'i::11 I• i: 111· 11::11:u;i ITl"l 1··1 "11.l u· 1::1.:111n:1a 

bywa komplet „prawdziwych"' podręczników s· - tł - • ... - „ -
azkolnych. I to jakich podręczników! Nowiu- Wia o zwyc1e..zy;:-O c1emnoSCI 

:r.;::~~::~:~~!E~:r::f:~~~~i~~;:.:· ~~ Nie po · t.ynodniu - lecz po 4.!ech dniach ruszyła tu. rbina Dorosły człowiek, np. współpracownik ł) 
11<Cłosu Robotniczego··, który usiłuje się do- Of b I "k • El kl " Ł 'd k. • d I bł k' 1tać do wnętrza jednej z takich księgarń, gdy 1arna praca ro O m OW- e rOW111 O Z ;e1 a a ryc e WYD ł 
mu to się wreszcie po nielada wysiłku udaje, Gdy wczoraj wieczorem zabłysło w naszych O ogromie wysiłku jakiego dokonali, niech 
czuje się tutaj trochę intruzem. Dziś i w cią- mieszkaniach światło po kilku dniach posłu- świadczy fakt, że w ciągu tych czterech dni 
gu najbliższych dni księgarnie należą do dzle- glwania się świecami, każdy z nas odetchnął i nocy pracowano bez odpoczynku. Gdy pro
ci. Dziesiątki „bąków" różn.ij „maści" i wie- z ulgą. Nie każdy jednak pomyślał • wdzięcz- szę obywatela Dąbrowskiego o naiwiska tych, 
ku, każdy zapatrzony w kartkę ze spisem ksią nością o tych, którzy swą ofiarną prncą przy- którzy najofiarniej pracowali, odpowiada mi, 
tek podanych mu przez „panią" lub_ „p•na śpieszyli ten radosny moment. Bez krzty prze- że może ,podać mi wszystkie 26 nazwisk (tylu 
profesora'', z oczami błądzącymi po cudownej sady możemy nazwać ich cichymi bohaterami ludzi pracowało przy turbinie), gdyż wszyscy 
zawartości sklepu, z niecterphwością stawia - w zupełności sobie na to miano zasłużyli. bez wyjątku pracowali z niezmiernym odda-
~ytanie: „Czy. jest?" ... Natura.lnie jes.t. Wszy- Gdy turbina stanęła, obliczano jej remont niem. 
•tkie księgarnie w naszym mieście niemal, ze na conajmniej 7-8 dni, uwzględniając już Równie gorące słowa uznania naletą się 
po brzegi wypełnione są podręcznikami s7 kf)l przyśpieszone tempo remontu. Ale zapał czy- tow. Fortakowi, tokarzowi warsztatów mecha
nym!. W księgarni Łódzkiego Instytutu Wy. n! cuda.„ Remont trwał zaledwie cztery dni. nicznych (członek Polsk'ej Partii Socjalistycz
aawni::zego prz.y ul , Piotrkowskiej 96 podręcz/ Jest to zasługa w pierwszym rzędzie brygady I nej), który wykonał pierścień o średnicy 1 m 
nikł szkolne zajęły wszelkie możliwe miejsca: maszynowej, pozostającej pod kierownictwem I 10 cm dla cylindra średniego ciśnienla. Stu-

. Półki, lady, wystawę, •ba - podłogę. Na 62 ob. Tadeusza Dąbrowskiego. ży on do dławienia nadmiernej ilości pary. 

odpowiadać będz·e 
oła.ż gospodarczy 

za ole_cki 
sa 

W poniedziałek proce kota Radogoszcza - Pilzhausena 
W 19nsacyjnef sprawie Stanisława l>Ole-1 czele, zarzuca się, rże część sum w:yskanych 1100 śwtodków, z których 70 będzie zbada· 

fdrtego odbyło się wczoraf posiedzenie nie- z nadużyć przekazano na Fundusz Wyborczy nych na rozprawie. 
fcwne Sqdu Okręgowego w Łodzi. Po wysłu- PSL i na Uście świadków figuruje byly pre- Materiał dowodowy zbierała prokurator 
chaniu ~~osku pro~1:mnora. okr.ęgowego ł mler Slt.mlelaw MikOłajczyk. Marra Nowacka, która będzie popierać askar 
przedstaw1c1ela Komls11 S;.ieqalnei Sąd po- O terminie sprawy w Wojskow;rr.i Sqdzte żenie łqcznie z prokuratorem St. ctesielskim. 
ltanowU akta sprawy przekazać WoJskowe Refonowym sawladomlmy naszych czytelników d ć k 1 t d b cłz· •u Sądowi Relonowemu. Przewo ntczy omp etow są zącemu ę ie 

Sąd 1tanqł na stanowisku te spr(IW"a • • • ~d.zia Was!lewski. Obronę s urzędu wnosi 
"WybTega poza normalne rum; nadużyć ma- W ponledzlalek, dnia 8 bm. · Odbędzie 1lę a"dw. Gombiński. 
łerlalnych, a nosi charakter sabotcdu g011po w Sądzie Okręg6wym w Łodzi rozprawa kar Proces potrwa 4 dni t budzi dute zainte
•arcze90 w przemyśle papierniczym i ma na przeciwko Walterowi Pelzht~:ienowi, ka-1 rasowanie. Z tyc'h względów 70 mtejsc jest 
)rpływ na .życie gospodarcze krafu. łowi &idogoucza. . zarezerwowanych za kartami wstępu, poza 

Jak wtadomo, <lskarżonym z Dolecktm na W toku dochodzenia zos!clo zbadanych tym wstęp fest wolny. 
w w w~...,.""9P.._,~.,._,...._.,.....,.....,.~~~ ..... ..._...._,.~..._.,._........,..._,..,....~ ....,.~.._,.......,-.._,...._,. .... .,........_,....,...._......_.~...,.....,...._,..._,..._,..~ 

WSPÓLNE ZEBRANIA PPR I PPS 
Dzil o godzinie 16-eJ Elektrownia. O go-

4łzfnle 14-ej PZPB Nr 17, PZPB Nr 2, 15 kom. 
MO, o godzinie · 13·eJ pracownicy kuchni t. 
.,Horak" 

ODPRAWA DZIESIĘTNIKÓW I. „HORAK" 
Dzł.ł o godzinie 11-ej odbędzte się zebranie 

izleslętnfków I. „Horak". 

UWAGA REFERENTKI WYDZIAt.U KOBIECEGO 
BAŁ UTI • 

Dziś o godzinie 17-e! w lokalu partyfnym 
)rzY ul. Zgierskie! 71 odbędzie się odprawa 
~~erentek Wydziału Kobiecego pr:rv dzielni· 
r, Bałut. 
ZEBRANIA Kół. PPR 

W diitu dzlsleJszym odbędą się zebranła 
łii6ł w następujących fabrykach l łnsty· 
tucjach: 

~ZEW 
O godzinie 14-e! tkalnia PZP11 Nr 15, o go· 

l!zinle 16-ej Fabryka 'Maszyn Wyk., o godzl: 
ate tB·eJ koła terenowe Nr 4 1 S 

GORNA·PRAWA 
O godzinie 16,30 PZPW - :mtana dziellll.IJ, 

Ośrodek Koni. Nr 3, o godzinie 15,30 PZPW Nr 
I, o godzinie 16-el P. Fabr. Czółenek, o go
dzlnle 18-eJ koło terenowe Nr 1. 

łRóDMIESCIE 
O godzinie 15,30 f. „Reier", f. ;,Szemik", 

• godzinie 17-eJ CZPW - Dyrekcja Przem. 
Wełn., Bank Handlowy, Współprac.a, o godz. 
18·•1 CZPWł. Dyr Przem J. f G. ZJedn. Przem 
Sk6rzanego, Zjednocze:iłe Budowy Aparatc'Jw 
Elektr„ CZT08, o ~odzinle lS·ej PAP, Ko11-

' lłlol'a Pzasy. · 

GÓRNA • LEWA GÓRNA 
O godzinie 14-ej Przędzalnf.« Cienka - D O godzTnle 16-el Dniówkanie PZPW Nr 8, 

zmiana, o godzinie 15,30 Główne Biuro PZPB o godz.lnie 15,30 - oddział Łąkowe!, o godz. 
Nr 1, PZPB Nr 19. 13,30 Tkalnia - I zmiana, PZPs Nr 1'1, Przę· 
BAŁUTY dz.alnf·a I zmiana. PZP! Nr 17 o godz:. 15-el 

O godzinie 15,30 Buhle - Tkalnia, o 90 dniówka1ze PZP Nr 7. 
dzlnle 16.:el „Społem", o godz. 18· t 2abłenłec PRAWA-S'RóDMlf.:JSKA 
UWAGA SEKRETARZE KÓŁ PPR1 I O godzinie 14-el PZPB Nr 9 - zmiana I, 

Dziś 0 godzlnhl 17:0 odbędzie się zebra- o godzinie 16-ej „Higiena'', Fabryka Work6w 
nłe sekretarzy kół p.artyjnych PPR Dz:telnlcy KOMUNIK.AT 
SródmleJsklel·PraweJ w lokalu wlasnym przy Wydzioł Propagandy Komitetu ł.ódzkłego 
ul.. Gdańskie! 75. StaWlennfc:two obowlązko i:awtadamia, if.e w piątek 5 września punktu 
we pod rygorem parłylnyml alnle o godzinie 18-tef odbędzie słę kolejny 
STAROMIEJSKA wykład w ramach IV D:rlelnłcowego Kursu 

O godzinie 14-el tkalnia PiPB Nr 2, t. „Ra• Szkoleniowego. 
fala", o godzinie 16-eJ f. ,.Miller t B.anks", Wykładać będą: 
Składy Opałowe. O godzinie 15-eJ Fabryka Dzielnka „Sródmłeście" - tow. Wnuk 

Dztelnlca „Sródmieficie - Prawe" - tow. Waty. l 
dyr. Mallck 

ZDRANIE KOŁA NAUCZYCIELI PPR Dzielnica „Sródmleścfe - Lewe" - tow. 
W dniu 6 wrześnta (sobota) o godzin'l'.e insp. SenJow 

18.ej odbędzie się 1.!branie członków Koła Dzielnica „Sto:romlelska" - tow. Alpem 
Nauczyctel! PPR w lok.ilu Dzielnicy - Sród Dztelnlca „Górna" - tow. Nlteckl 
mieście, ul. P!otrkowska Nr 63. Na zebranie Dzielnlc:a „Górna - Lewa" - tow. Łoł 
przybędzie tow. Loga.Sowiński, a referat wy- Dlłelnlca „Górna - Prawa" - tow. Hole· 
głosi 1ow. Granałl. Qbecność obowłqzkowa. man. / 

PrnE~~J 
Juia . 

. WieHiPiUJ ' 
.SDiewajqcy kol Dam Ja mul VwD.Słllll 

Jest to pierwszy tego rodzaju wypadek, gd}'ł 
nigdy dotąd nie wykonywano w warsztatach 
Elektrowni części zapasowych. By wypełnić 
powierzone sobie zadanie w terminie, tow. 
Fortak pracował w niedzielę dziesięć godzin, 
a gdy przyszedł do pracy w poniedziałek o 
godzinie 6-ej rano, nie odszedł od tokarni, do
póki roboty nie skończył, to znaczy dopiero 
we wtorek o 11-ej w nocy. 

I. oto za chwilę turbina ruszy. Wprawdzl!' 
w środę puszczono ją już na próbę, ale mo· 
ment zupełnego jej uruchomienia jest· niewąt
pliwie bardziej uroczysty. Godzina dziesiąta. 
Inżynier Czesław Dąbrowski, kierownik ruchu, 
daje znak. Wszyscy robotnicy na swoich miej· 
scach. Po chwili miarowy szum oznajmia, · 
jut kre5 naszej bezśwlatłowej udręki. On. 
całej obsługi skierowane są na liczne przyrzą
dy - wszystko w porządku, można zacząć ó5" 
ciitżenle. 

Uwagę mojtt zwraca stoj4ca obok bezczyn
nie turbina Nr 11. 

- Znajduje się obecnie w kapitalnym re· 
monele - objaśnia mnie dyr. Wajnberg. -
Dzięki niej będziemy przygotowani na przyji;
t'le zimy, kiedy zużycie prądu znacznie wzra
sta. 

Na zakończenie t:hciałbym podkreślić, że 
Wydział Sieci Elektrowni Łódzkiej równiez 
stanął na wysokości zadania w ciągu tych 
cięikich dni, kiedy trzeba było pilnie czuwać 
nad równomiernym I planowym regulowaniem 
obciqżenla. Na stole kierownika ruchu leżą 
dwa wykresy. Na jednym krzvwa skacze jak 
krzywa temperatury u chorego na m'llarię, a 
na druqim ulega tylko . niernacrnym waha
niom. To krzywa zapotr7.ebowvnia mocy. Do 
niedawna „skakała" ona od 9 -do 42 tvsięcy 
kilowatów międzv dniem i nocą. Obecnie, p 
przesunięciu szerequ fabryk na nocną pracę, 
krzywa przestała być krzywą i stała się pra· 
wie nrostą. 

żvczvmv s?:czerze I sercl\ocznie Wl'>!:ystkim 
pracownikom Elt>ktrowni, bv w d~ls"'.vm ciąqu 
osiągali sukcesy w ~wei cie?.kiei nracv ku z;i
dowoleniu wszvstkich kon~umentów prądu, na 
pożytek naszemu przemysłowi. 

S. Kllm~zak. 
------~---~--~~ 

Dzlelnłc:a „Widzew" - tow. dyr. Szczepa. 
ni.ok. 

I 
Dzłelnlca „'Ruda Pabianicka" - tow. Ja• 

kubtec. 
Dzielnica „Bałuty" - tow. Szczegłelnłak 

ep llOW!P'fł • l \Ił M 

11.EJ?:STRACJA 
.Podafe się do wiadomości wszyslk'm człon 

kom Zw1ązku Wa'kf Młodych, należących do 
Dzielnicy Sródmlaścle !i od 5.9.47 r. do 1.10.47 
r. winni się zgl-nsić do sekretaricrtu Dzielnfcy 
pr.zy ul. Gdańsk1ef ~r. 42 Jem dokonan!a 
pn:erefestracfi. Członkowie, którzy nie dopeł
n!q obowtqzku przerejestracji w powyższym 
terminYe, tracq wszelkie prawa członkowskts 
i automatycznie ulegają wykluczeniu. 

ZARZĄD DZIELNICY 
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CłŁOS KUlNOWSKl :>tr. ó 

Ref or ma Rol.na przekształca wieś polską 
:i umacnia sojusz rob o ln'i c~ o - chi op ski 

Kranika m. Kutna 
Komu winszujemy 

Sobota, 6 września 1•947 r. 
Dziś: Zacha1riasza. 

- o .......... 

Telefony 
Pow. Korn. M©. - Nr 22 

lflqu;iad z Mlni.1tren1 Rolnictwa· i Relor/IU l 
Rolnqch ob • ..laneni Dąb-HoclolellH 
Na dzień 6 września br. przypada trze- procent -ogólnej liczby gospodarstw wiejskich 

cia rocznic ... wydania przez PKWN dekretu w Polsce, przy czym łączt 'e posiadały one nie 
o Reformie Rolnej. Rocznica ta będzie uro- wiele ponad 15 prQcent ogólnej powierzcl:.ni 
ezyście obchodzona przez masy ludowe na- rolnej naszego kraju. Ziemie obszarnicze o
szego kraju, przez robotników i chłopów, bejmowały w tym czasie 43 procent ogólnej 
którzy wspólnymi siłami przeprowadzili powierzchni użytkowej. Reforma Rolna prze
zwycięską walkę o ten akt sprawiedliwości prowadzona na podstawie dekretu PKWN, 
społecznej. zniosła wielką własność obszarniczą i stwo

W związku z nadchodzącą rocznicą - rzyln nową struk\urę wsi, opartą o gospodar
wspólpracownik nasz N,Zeprowadził z Mini- stwo chłopskie w przeciętnych granicach od 
strem Rolnictwa i Reform Rolnych, ob. Dąb- 5 tło 10 ha na ziemiach dawnych i do 15 ha 
Kociołem wywiad dotyczący znaczenin Re- na Ziemiach Odzyskanych. 

· formy Rolnej i sposobów jej realizacji. "' ReBlizując strukturalną przebudowę naszej 
- Jakie siły, zdaniem ob. Ministra, uwa- wsi, rozparcelowano między chłopów na zie

runkowały zwycięską wnlkę o ziemię dla chlo- miach dawnych ogółem 2 miliony 100 tysięcy 
pów i nadal warunkują pełną realizację i u- ha ziemi, w tej liczbie z parcelacji wielkiej 
grun-t-0wanie Reformy Rolnej ? · własności zi emskiej 1 milion 155 tysięcy ha. Miejski Posterunek M@. - ' Nr, S3 

Starostwo Powiatowe - Nr 31 
Prezydium Pow Rady Narod. - Nr 
Zarząd - Miasta Kutna - Nr 30 
Stra.ż Pożarna - Nr 4·1 
LJrząd R.epatrbacyjny - Nr 86 

- Głód ziemi, który narastał przez wiele Łącznie na ziemiach dawnych i na Ziemiach 
pokoleń na naszej wsi, stanowH główną przy-. Odzyskanych rozparcelowano i oddano pod o-

102 czyn~ naszego zaniedbania gospodarczego. sacl,pictwo między chłopów 5 i pół miliona lia, 
Był wynikiem krzywdy społecznej. Zanirdha- osiedlając na Ziemiach Odzyskanych 340 ty
nie ekonomiczne kraju i krzywda społeczna sięcy rodzin. Ogółem nadzielono ziemią z pa!·
zbliżały coraz bardziej ku sobie ruchy robot- celacji do dnia 1 stycznia br. 841.599 rodzin 
niczy ! chłopski w walc!! o lepszą przyszłość ahłopskicl1. 
człowieka na naszych ziemiAch. Grly w okre- - Kto otrzymał ziemię~ 

Pow. Za1kład Elektryc~ny - Nr 32 
Pow. Zakł. Ub. Wz. ul: Narut. 20, tel. 108 
Urząd Zdrowia - Nr 91 
Komunalna Kasa 0szczędności Nr. 1:3 
Polski Gzerwony Krzyż (PCK) - Nr $9 
~zpHal Powiatowy - Nr 20 
Uoozpieczalnia Społeczna - Nr 34 
Apteka „Pod Orłem" - Nr I 06 

sie minionego dwudziestolecia niepodległości - Na ziemiach dawnych utworzono 150 ty-. 
okazało się, że uchwała o Reformie Rolnej 1919 si<;cy gos-podarst.w dla służby folwarcznej i bez 
roku była jedynie małoznacznym gestf>m po- rolnych o łącznym obszarze 755 tysięcy ha. 
litycznym, radykalny rr1ch ludowy corar. bor- Na itpełnorolnienie małorolnych i średniorol
dziej zaczął się zbliżać do ruchu rohotni r u'qo, nych zużytkowano 390 tysięcy ha - na szko
jaka swojego naturalnego sojusznika w wo/ce ły rolnicze przeznaczono 30 tysięcy ha. 
o sprawiedliwość społeczną. W wynikn do- - Czy - i ja.kie. istnieją . jeszcze zapasy 
świadczeń ostatniej wojny, to zbli7:enie prze- ziemi prr.eznaczonej na parcelację? 

Apteka Sukc. H. Walenta ~ Nr 7 
Apte~a mgr. Z. C.thacińskiej - Nr 

istoczyło się w trwały sojusz robotniczo-chłop- - Na Ziemiach Odzyska,nych posiadamy 
ski, ldóry jest wlri.śnie tą siłą,' ;ukn dała nnm ;eszc7e około półtora miliona ha ziemi prze
ostateczne zwycięstwo w walce o ziemię dla znaczonej na p.arcelację, a na ziemiach daw
chłopów polsklclt I jaka. warunkuje nadal peł- nych 441 tysięcy ha. Nadawanie ziemi prze
ną realizacj~ dekretu o Reformie Rolnej przez prow~dza się nadal tylko na Ziemiach Odzys-

52. scalenie gruntów, przez unowocześnienie me- kanych, ponieważ pozostały do parcelatji za· 
tod produkcji rolnej J upowszechnienie oświaty pas ziemi na t,erenach ziem dawnych, przezna-

1 rolnej. czony iest wyłącznie na upełnorolnienie. · 
Tymczasawy Adres Redakcji „Głosu l{ut. - Ile dotychczas rozparcelowano ziemi na I - Jak przedstawia się sprawa wpisów hi-

podstowie dekretu o Reformie Rolnej? potecznrrh na wsi? · 
nowskiego" fi~ .viat'.JWY Referat Kultury I Sztu. _ Do roku 1939 liczba gospodarstw rolnych - Na ogólną liczbę 389.262 nabywców z 
ti, Kutno, ul. 29 Listopada l, tel ~r. 17. o powierzchni poniżej pięch~.J:lp stanowiła 64 parcPlacji nieruchomości ziemskich, przesłano 
._1111-.111t-łlH-lHl-fllllmlil)UJ1-llll-llll-llłl-llU-llll-llll-llll-llll-llll 1111-1111 llll-llll-1111-1111-1111-U 

Miasto musi mieć bibliotek_q 

Min, J. Dąb-Kocioł 

do sądów wnioski o zahipo.tekowanie u1d 

366.901 nabywców, co stanowi 94;2 procent, 
dokonano wpisów do hipoteki 332.437 nabyw• 
ców, co stanowi 85,S procent. Na Ziemiach 
Odzyskanych do końca br. osadnicy otrzyma· 
ją 300 tysięcy aktów nadawczych, a 100 tyisię· 
cy gospodarstw władze ziemskie przygotoV(U· \ 
ią do całkowitego uregulowania tytułów włas· 
ńości na rzecz nabywców. 

t- Czy parcelacja i osadnictwa na Ziemiach 
Od~yskanych kończą dzieJ.o Reformy_ Rdlnej, 
czy też stanowią jeden z jej et~pów? 

- Par.celacja stai'mwi zaledwie wstęp do 
racjonalnej przebudowy ustroju rolnego w Po~
sce. Jest ona zasadniczym punktem wyjścia 
w pracy nad budową nowej struktury rolnęj 
opartej na samodzielnym, jednorodzinnytJ?], 
zdrowym, opłacalnym wcitpztacie ro1nym, sfa• 
nowiqpym indywidualną Wlmmość chiopa. Ab,'y 
ten cel osiągnąć nie wystarnza wzeprowadz1ć 
parcelację. Na skutek fatalnej "spuścizny okre· 
su niewoli i napół feoda1lnej gospodarki ob· 
szarniczej w dwudziestoleciu międzywojennym 
rolnictwo nasze jest zacofane. 

Gospodarka wlna oparta nieomal wyłącz· 
nie na pracy rąk i mięśni, jednostrohna, nie· 

Biblioteka powiatowa winna słuźyt czytelnikom wiei· s·kim ~~ie~h::i~~:~:~i~r~Ka~i~fi:Ue~~ła~:ł: ~t!: 
współmiernie nikłe rezultaty, pomimo tego, że 

Bibliot.eka ~ Kutnie liczyła przed woJ· 1~owa na razie nie spełnia, zaopatrując Staranny i przemyślany dobór ksi,ą: nasz chłop jest zdolny, pracowity i wyhwa· 

n~ około. !O.OOO" t~mów. N~turalni_e nie: przede wszystkim czytelników micjskic.h. ick, gwa-ranluje ochronę czytelni1ka ł<y. Aby uczynić z Reformy Rolnej ' ft.lndament 
~i-ee:~ ,._.s1ew:y ~ultury me .zamed1b;h Pełn; ona zatym funkcję biblioteki miej- przed bzdurami kryminalnych f)O\\ ieści. powszechnego dobrobytu całego natodu, nale
\\ 01'1 e~ie oku pac fi zniszczyc lub "y- , k" . I • Z d M" . k" . \17 b"bl" t '<l . • I 1 ży podnieść gospodarkę rolną przez elektryfi
wieić cal·ego księgozbioru. Po wojnic, 8 _ le], ~torą arzą . ie1s: 1 w s:vo~m cza rv. 1 

• 10 ece zna] ui_emy. zaro.wn~ .' asy- kację wsi, przez scalenie gruntów, meliorację 
kiedy pnystąpiono do r•eaktywowania się obiecał zorga.n'!Zowac. Prellmmowa- kow literatury polsk1ej, 1ak rowmez wy- i maszynizację rolin.ictwa. Dla wykonania tych 
..i ł J ' • t t i ' k' l b <l t · j I · d t ł h I t t • d b zadań potrzeba nam tysięcy wykwalifikowa-uzia a rnosc1 ej poży eczin.ej pi1acow ~. no nawet na ten ce z u że u m1e s <.t•e- awni: wa czo. owyc i era o_w <J ,Y o- nych fachowców i dlatego kładziemy obecnie 
nielk;me egzemplarze zostały zwróc01ne a0 400.000 złotych, J.ecz mimo to rea liza becneJ oraz dz1.ela popularyztqące w1edz·ę szczególny nacisk na rozwój oświaty rol11iczej. 
prz.e.z PJ:Y:';~tnych pos!adacz~, którzy o- ~ja biblioteki miejskiej ni•e ruszyła jesz- współczesną i j•ej osiąg;nięcia. - Jak wyraża się troska o oświatę rol{liczq 

cahli .ks~qZl<l p_rzed z~·is_zczemem. ' . cze z martwego punktu. Dobrz.e by było. Gzytelri_il~ów, którzy d'?ipytują si~ o ·I w cyfr~h~hwm obecnej posiadamy szkół rol· 
Dz1ę~1 dotac.1oi:i M1rnsterstwa Oswiaty żeby władze miejskie pomyślaly wresz· bezwartosnowe, sensacy.1ne „krymma- niczych różnego typu 1.063. Kształci się w nich 

I Wy?z1ału Powiatowego _do:Pro""'.adzo~o de 0 urządzeniu tak potrzebnei dla mia- ły" namawia kierowniczka bib!i01teki, ob. ogółem 24.744 uczniów. Zatrudniamy 4.495 na
't0pn!owo do ?d•bud~~y ?1·bll<Jt~l51 ~o;v1~ sta placówki. Bibiioteka ·powiatowa bo- Borowska {],o wartościowej lekturry, siu- ~ uczycieli i instruktorów '."' szkołach rolniczych. 
towe.J _w Kutme. D_ zis_ księg, <Jzbior ,JCJ .li· wiem po nawi"zaniu kontaktu z Q'mina- .;.„c fachow" poradą i wskazówkami. Na ~otrzeby n~s~ego szkolm~tw~ zawodo~eg.o są 

1 '1 ~ "'1. '1 • • , • Jednak wc1ąz bardzo wielkie. Orgamzuiemy czy JU~ 2.700 t_omo_w t pow_ię <sz_a ~1ę n~e- mi i szkołami na wsi. przejdzie na wy- lezałoby tylko sobie zyczyc, by p-ubltcz- również najrozmaitsze kursy w celu pogłębie· 
'Jstan.n'.e·. Nalezr się spodz.1e~ac, ze n;e- łączne zaopatrywanie czytelnika wiej- ność Gtaranniej obch<idziła się z książka nia wiadomości fachowych pracowników rol· 
iług<J JeJ sta~ liczebny do1dz1e do poz10- skiego i wtedy mieszkarky Kutna wsta :ni , by nie nisuczyła i nie wyrvwała kar· nych. Ponadto V.:i~lką :o~ę .w. kształ~eni~ za· 
mu przed.wo_ Jem;iego_, a. nawet ~o prze· ną pozbawieni 1'e•d\7n~1· możności dostępu tel· J·ak to 1·eszcze częst10i ma · ·-"e. wodowym mło~zt~zy wie1.skl~J przy"'.1ązuJemy 

B bi t k k b B I J - '• . .. • do Przysposob1ema Rolmczo - Wo1skowego, :<raczy. I to ie ą ·teru ie 0 · orows <a, do wartoścLowej książki. 1t. które jestpoi;Istawową i powszechną szkołą rol· 
\ctórą ministerstwa oświaty br. wysłał-o · niKbw. P.R.~. strunowi wstępne przeszkolenie 
la czterotygodniowy kurs bibliotekar.ski Ze sp or t,U ll'fe.E""'•- z • .J I do gruntownej nauki rol:hictwa, jakie daje gi· Io Okocimia, w woiewództwie krakow· .;:, ~ ft 1· mnazjum i liceum colnicże względnie wyższe 
k" ' szkoły gospodarstwa wiejskiego. 

l trn. Na Gtadionie miejskim w Kutnie w HAJNÓWKA PRODUKUJE SPIRYTL.„ - Jakie w chwili ·obecMj najpilniejsze za· 
Właściwym zadaITTi·em biblioteki powia DRZEWNY dania stoją przed Ministerstwem Rolnictwa1 

•owej jest zaopatrywanie gmin w k5iąż- dnio 6 bm . odbędą się ·zawody piłki no;ż- - Rolnictwo nasze musi produkować coraz 
d. Chodzi bowi·em o to, by do książ-ek nej między „Wspólną Pracą" I ,,Spolemcc. l1t11istwowa Fabryka Suchej Destylacji Dre· więcej chleba, byśmy się mogli wyżywić sarrii, 
nial dostęp czytelnik wiejski, który .iest t wna w Hajnówce żostała( już całkowicie od· bez pomocy zagranicy. Jesteśmy w okresie je· Dochód z tej imprezy zos anie prze- b siennych zasiewów. W roku bieżącym musimy 
dd I d \uj k h o 'rodko' kultu udawana i produkuje obecnie spirytus drze-J• a ony o ·~ ę szyc s w • z na budowę stadionu spmto- zaorać i zasiać o 1 milion ha więcef, niż w ro· ralnych. Tego zadania b.ibFoteka powia· naczony wny i węgiel drzewny. Fabryka zatrudnia 204 ku ubiegłym, podwyższając obszar zasiany z 4 

Wego. .robotników. - na 5 mllionów ha. W akcji tej panstwo będ'l:ie 
się starać o udzielenie możliwie największej 
pomocy wsi. Kredyty przeznaczone na zakup 
ziarna i opłacenie orki traktQrowej wynoszą 
już ponad półtora miliarda złotych. Przy czym 
niezależnie od tego została udzielona duża po· 
moc rolnictwu w zbożu . Na mój wnio~ek Ko· 
mitel Ekonomicznif Rady Ministrów uruchomił 
300 milionów złotych kredytu dla gospodarstw 
chłopskicli na ziemiach dawnych na· pomoc 
siewna. 

2=f oglosieniac drotine.J=: 
Buchalter-bilansista przy1m1e pra<;e 

fodatkowe poza godzinami biurowymi. 
l.Jpro6zczona rachunkowość sklepów. 
warsztatów, wytwórni, załatwianie 
-;praw podatkowych. Zgłoszenia proszę 
<ierować: Kutno, ul. Kochanowskleg·o 
l 1/4, pomiędzy 18-20. 

SPOŁDZIELIHA BUDOWLANA I 
z · odp. udz. w Kulnie 
ul. Sienkiewicza 32 

wykonuje wszelkie roboty budowlane 
Władysław Stanisławski zamieszkały 

we wsi Bielarki, gminy Kutno, uniewai-1 Posiada '1ła.snq stolarnię mechCi:nicznq i betoniarnię 
nia dowód osobisty oraz kartę rejestr-a· Prowadzi dział projektów i kosztorysów 
~yjną, wydaną przez RI<U - Końskie. ------------==--= 

Aby jednak przy istniejących brakach sU:y 
po.ciągowej plan zasiewu został w pełni wy· 
kona.ny, musi 1'yć zorganizowane obowiązko· 
we współdziałanie wszystkich chłopów rołni· 
ków, oparte na wzajemnej µomocy sąsiedzkiej, 
którą uważam za najważniejszy obowiązek o· 
bywatelski każdego rolnika wobec własnego 
państwa ludowego. · 

Wywiad przeprowadził L. Rubach. 

'Wvdcwca: Wo!. Komlt~t PPR w Łodzi K" •n tet Reclokevlnv Red I Adm. tódt. Plotrl:owsko 86. relefony: Redaktor Noczefoy 216--W. Sekretariat 254-21. Redaki:ia Gq1C1KJ 112.;n: _ ·~ 
Ozloł egłoszeń1 Ptotr'icowska 55 teł. 111 ·SO Konto PICO VII - tSOS. Zokł. Grał. Sp. Wyd. „l6dzlcl Instytut Wydawnłt:z'f"• D·OlS89:? 
____ .... ;.... ______________ .., ___________________ . ______ .,... _________________________________________ , ____________________________________ ,_, ............. 

CENNIE oc-- OSZEA Wydawnictwo' "Qloeu R obctnłcsego„ w ł'.odzł W tekście: od t-too mm zł. 50. 101-200 mm. zł 60, powyłeJ si 7Q', 
la te.lałem: od l-100 1m11. al SS. 101 - 200 mm. sł Q. p_~Wyi"l sł SC. Drobne za fedno el o\'TO: pos-zukiwanle rodzin zl 20, hcmdlo„ Mo! ~ę. ~ l a~rz&daił do Z. ~cl li 

DOSZukiwonie pr::sc::y d. 10. W 11leei~e!i l ll!Wląła '1ilfJe Qa:oaai. 
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PRZYGODY 
pięciu typków z Banialuki 

~, 

t28. W chmurze wody, ognia dymu, 
Zni·kło wszy·stko. Brak wprost rymu 

By opisać całą , grozę, 
Do pomocy wzywam „roz·t:-

Okazało się, że Jajem była bomba a
tomowa. a atolem słynny at<>I Bikini. 
W ch"'.Ui gdy Pik otworzył herm~ 
ty~zną, skrzyni~ nast8,1Piło rozbicie 
atomu w bombie przez cząstki daw
nlej roiibiittego afomu 1 stąd ekśplo
zja. 

1!9. Znikła wyspa w słupie ognia. 
(Co zabły~nął Jak pochodnia) 
I , unióSła się w P<>Wietrze. 
Czekać trza, aż mgła się przetrze, 

13C. Przetarła się wreszcie ~dzłeś w gór 
nych re.ionach zauważyliśmy, że 
pierwszy 

130. Kajtek zebrał się do kupy. 
Chciał na ku1pę złożyć trupy 
Gapy, Pika, maga, taty.„ 
Wyspa dalej gna w zaświaty.„. 

Ciekawy f ~lm 
Oglądany od niedawna na · · ekranie kina 

„Wisła", nagrodzony w Bazylei film szwedz
ki „Droga do nieba" jest niewątpliwie filmem, 
który w środowisku inteligencji. wśród świa
ta literackiego i artystycznego wywoła duże 
zainteresowanie. 

Jest to film nieprzeciętny. Być może, że 
dla szerszej publiczności będzie on niezrozu
miały. Treścią jest przetransportowany na 
ekran fragment biblijny, ściśle łączący się 

t piękną skandynawską legen.dą. Alegoria ta 
pokazapa przez reżysera Alfa Sjoberga dla 
wielu jest obca .i niezrozu"liała. , 

Sam temat osnuty na tle legend i postaci 
biblijnych oraz sposób przekazania go na ek
ran _: jest całkowitą nowością. 

Z tego niełatwego eksperymentu wywiązał 
się niezwykle inteligentnie popularny , dziś w 
Szwecji utalentowany i ktlturalny reżyser Alf 
Sjl5berg, realizator „Skancłalu". . · . _ 

Film „Droga do nieba" ze względu ·na swo
je wybitne walory artystyczne powinien zain-

G I. O S Nr. 244 

Ze !§portu -
Zagrajcie tak jak' w Pradze 

Przed nowym egzam nem naszyc~ piłkarzy w Sztokholmie · i Helsinkach 
Jest zupełnie rzeczą zrozumiałą. że każdy 

mecz międzypaństwowy wywołuje tremę. Nie 
dawno tremę taką przeżywaliśmy przed me
czem z Czechosłowacją, a dzi!liaj przeżywamy 
ją po raz drugi przed wyprawą naszych pt!· 
karzy na Północ, do Szwecji i Finlandii. Prze
żywamy ją może w większym jeszcze stopniu, 
aniżeli przed Pragą a to z dwóch przyczy:i~ 
primo, aby jakaś wysoka porażka nie popsuła 
dobrego samopoczucia, jakie pozostawił po so
bie mecz Czechosłowacja - Polska i secundo, 
aby znów wskutek niezdania egzaminu przez 
naszą reprezentację nie stanęliśmy przed ko· 
niecznością rekonstrukcji skleconej już jede· 

nerwów, która rozpoczynała się z chwilą, gdy· gdyby nie„.porażka w Pradze. Brzmi to para• 
trzeba było pomyśleć o składzie. Nie mieliś- doksalnie, ale tak jest w rzeczywistości. C!:za
my nawet szkieletu, na którym mogliśmy o- sami porażka przynieść może większe korzy• 
przeć naszą jedenastkę i każdemu spotkaniu ści od tanich sukcesów. 

nastki. 
POBOŻNE NADZIEJE 

Tak się składało, że do tej pory każdy 
mecz międzypaństwowy poprzedzała wojna 

międzypańst~owemu towarzyszyła właściwie 
nie myśl o sukcesie (te mogły być tylko przy
padkowe), ale skryte nadzieje, że „nóż a wi
delec" może wreszcie jakaś przypadkowa 1<0:1-

ce2cja ze składem okaże się nie pozbawioaa 
sen-su i widoków na przyszłość. 

ROZWIĄZANIE DAŁA PRAGA 
. Dalsze rozwiązywanie łamigłówek skła

wych stawało się tak niebezpieczne, że zagra
żało .wręcz kryzysem, którego pierwszym ob
jawem było ·już podanie się do dymisji kapi
tana sportowego Polskiego Związku Piłki Noż
nej, ppłk. Reymana i nie wiadomo jeszcze ja
kie inne skutki mogłaby za sobą pociągnąć, 

Jutr.o zabrzmi gong·! 
Pierwsze mecze o mistrzostwo okręgu 

MASZYNA SIĘ DOTRZE 
Z Czechami przegraliśmy 3:6, ale drużyna 

nasza pokazała te walory, na które długo mu
sielibyśmy czekać. Przede wszystkim grała J• 

fiarnie i ambitnie i pomimo :pewnych jeszcze 
słabych stron, jako całość wypadała nads,po• 
dziewanie dobrze. Jednym słowem była wy
jątkowo dobrana i zgrana, „natchniona" du· 
chem zespołowym i dążąea wspólnie do jed· 
nego celu - zwycięstwa. 

Nikt nie może mieć o to pretensji ani żalu, 
że to się tym razem jeszcze nie udało - tmd
no, przeciwnikiem naszych chłopców nie był 
byle kto, tylko Czesi, a to, że w jedenastce 
naszej były słabe strony, też 111as nie martwi, 
po dwóch, trzech meczach maszyna się dotrze, 
grunt jednak, żeśmy w końcu znaleźli wyjście 
z impasu I mamy wreszcie komu powierzyć 
obronę naszych barw państwowych. 

WSZYSCY CI SAMI 
Sez.on pięściarski w Łodzi, który w ubieg-, wie, gdyż obie drużyny przygotowywały się ,.Komisja Trzech", pełniąca na razie funk• 

łym tygodniu obchodził swe oficjalne otwar- do niego bardzo starannie, a składy ich mo- cje kapitana PZPN-u w składzie pp. Bergtal, 
cie, nabiera rozpędu już u progu sezonu . .Ju- gą przynieść wiele niespodzianek. Przeworski i Krug, kierując się tymi przesłan· 
tro rozpoczynają się bowiem dru±.ynowe mi- ŁKS - TĘCZA kami, przeciwko Szwecji i Finlandii wysta·N'i· 
strzostwa okręgu łódzkiego, które wyelimiuu- Drugi mecz mistrzowski będziemy ogląda- la skład ten sam, który walczył w Pradze, 
ją mistrza ubiegającego się w dalszych l>o- li w niedzielę w hali Wimy o godzinie 11-C?j. I wzmacnając go jedynie Jaźnickim z Polo:iii 
jach o zaszczytny tytuł mistrza Polski. Walczyć tu będą ŁKS - Tęcza, a wi~c i warszawskiej. 

ZJEDNOCZONE - ZRYW to spotkanie dostarczy z pewnością już u I Do Sztokholmu i Helsinek jadą: Janik, 
Mistrzostwa rozpoczynają się meczem Zje- progu rozgrywek wiele emocji sportowych i I <;zczepaniak, Flanek, P·iec II, Parpan, Gajdzik, 

dnoczone - Zryw. To ciekawe spotkanie za rzuci światło na całoksztc;,łt mistrZ<Jstw. , Hogendorf, Gracz. Spodzieja, Cieślik, Barań
względu na nowe składy obydwóch drui;yn, Przedsprzedaż biletów na mecz ŁKS - Tę·; ski. Jako rezerwowi: Jurewicz, Włodarczyk, 
odbędzie się jutro (w sobotę) w sali KS Tę· cza rozpoczyna się dzisiaj w firmie Naglzr -1 Kaźmierczak, Kulawik, Jasi~ki. 
cza, przy ul. Piotrkowskiej 295 o godzime 20. , ul. Piotrkowska 91. W dniu zawodów kasy w Spiszcie się tak jak w Pradze - szczena 

Mecz ten zapowiada się wyjątkowo cieka- hali czynne będą od godziny 9-ej rano. Wam tego życzymy. 

Witamy piłkarzy szwajcarskich w Polsce 
Gośc'e przyjeżdżają do Polski w najsilniejszym składzie 

KLUB O BOGATEJ PRZESZ:ŁOSCI 
SPORTOWEJ 

Dzisiaj rano przybywają własnym autoka
rem do Warszawy piłkarze szwajcarscy ASC 
„Base!'', którzy w sobotę rozegrają· mecz z 
Reprezentacją Robotniczą Stolicy,a w środę 
w Łodzi zmierzą się z Reprezentacją Robotui
czą Polskt 

ASC „Base!" jest jednym z najstarszych 
kmbów robotniczych Szwajcarii i współzało
życielem Szwajcarskiego Związku Sportowo -
Gimnastycznego „Satus", odpowiednika nane
go Związku Robotniczych Stowarzyszeń Spor

I TRZECH „ASÓW" 
W szeregach ich gra szereg pierwszorzę· 

ASC „Base!" posiada bardzo bogatą prze- dnyc~ piłkarzy, którzy wielokrotnie repreze·n· 
szłość sportową. a w północnym okręgu pił· to:v-ah ba;wy swego kraju w spotkaniach 
karskim Szwajcarii rok rocznie zajmuje je- m1ędzypanstwowych jak naprzykład bramkarz 
dno z pierwszych miejsc. W roku 1945-46 Goets, praw:y pomocnik Meyer, oraz środko• 

. . . . wy napastnik Sutter. 
ASC „Base!' był robotniczym mistrzem Szwa] S · . . d 

„ . . • . • • zwa1carzy przy1a ą do Polski w następu· -
caru. Sympatyczm nasi gosc1e, ktorych w sro jącym &okładzie· 
tlę oglądać będziemy na stadionie ŁKS-u pre- · 
zentują dobry zachodnio - europejski poziom KOGO OGL:\DAC BĘDZIEMY W SRODĘ? 

towych. piłkarski. Goetz,_ Erdin, Sutter A., Meyer, Sutter M. 
Ehret, Kuending, Schaeubling R., Weber, Leul~ 
h_ard, Schae.ubhng W. Wśród nich znajdujlł 
się następujący fachowcy: 5 robotników fa!)
rycznych, 1 murarz, 1 fryzjer, 1 tramwajarz, 
1 pracoWl!lik wodociągów i 2 urzędników. 

• rogram clloHu św1ętalotnictwa 
Wo)ew6dzld Komitet Obchodu Swięta Od· 1 O godzinie 11.15 defilada wojskowa i or. 

rodzon11go Lotnictwa Polskiego zaw'iadamia, ganizac)i cywllnych ulicą Piotrkowską. 

:te w niedzielę dnia 7-go września br. w ra- O godzinie 15-e) pokazr lotnicze, woJsko· 
mach og6lncpaństwowych miasto ł.6dź wraz • we i Aeroklubu z wy1tawy lotnlczeJ. oraz 
z całym woJew6dztwem obchodzić będzie lolf pasażerskle no lotnisku w Lublinku. 
Swięto Odrodzonego Lotnictwa. Niezależnie od lotów ogólno-pascrieriiłdch 

· Program obchodu: dla spoleczeJ\stwa cywilnego łódzkiego czter 

O god2inle 9-ej rauo uroczyste nabodeń- dziestu wyróżnionych robotników :ra swe.ją 
siwo na placu Katedralnym. sumienną pracę w fabrykach oglądać będą 

o godzinie 9_40 poświęcenie 1 wręczenie miasto ł.ódź l okolice z lotu ptaka gratisowo. 

sztandaru piątemu pułkowi Lotnictwa sztur-1 Przewodniczący Obchodu Swlęla 
mowego, ufundowanego przez społeczeństwo Prezydent m. Łod2! 
16d:dde. EUGENIUSZ STĄWIŃSKI 

JAK W ROM.ANSIE„. 
Przy ulicy Kraszewskiego 14 w mieszka· 

ntu własnym powiesił się na klamce Stani
sław Jurga pozostaw!njąc list, że umiera z 
żalu za swą ukochaną; imieniem Helena, któ· 
ra zmarła kilka tygodni temu. 

Irenę Plis, urodzoną w 1917 r., która w drodze 
do aresztu usiłowała otruć się luminalem 
Obecny przy tym milicjant Błaszczyk zdotal 
jej wyrwać 8 tabletek, które jeszcze poa'c:· 
dała. Niedoszłą samobójczynię na czas wy
le,czenia Pogotowie przewiozło do szpi'a1~ 

Bon'l!atrów. ' PRZYCZYNA BARDZIEJ PROZAICŻNA 
Weronika Michalczyk, będąc w stanie nie· 

trzeźwym pow!eslła się' w mieszkaniu wla- WY~ADEK PRZY PRACY • 
- · 3 . Przy rozbiorce domu przy ul. Franciszkan-

snym przy ul. Lutom1ersk1ej 1 . Lekarz Pog" k' . 75 b t 'k L K b' k 1 t 51 dł 
t · 1 1 d 'ł I s ieJ , ro o m eon u 1a , a , spa 
:_.wia 5 w er 21 zgon. z pierwszego piętra, doznając potłuczenia że-

NlEDOSZł.A SAMOBOJCZYNI . ber. p )gotowie prz"'wiozło Kubiaka do„ szpi-
Na ·acj_i Łódź-Fabryczna, zatrzymcmo ta:a Sw. Józeia. 

----~---·----------... ---~ 

Wizyta piłkarzy szwajcarsikch w Polsce 
nosi charakter rewizyty naszej Reprezentacji 
Robotniczej, która odbyła tournee po Szwaj-
carii w roku ubiegłym. · 

Trzeci mecz Szwajcarzy roz:grają 14 bm., 
w Katowicach z Reprezentacją Robotnic:zą 
Sląska. 

Dział oficjalm; EOZB 

Komunikat Nr-- 7 
Wydziału Sportowego 

1. Sprostowanie. Odnośnie pkt. 1 kom. 
Wydz. Sport. Nr. 6 z dnia. 29. 8. rb. prostuje
my pomyłkę, mianowicie zawody IKAPE -
Tęcza odbędą się dnia 20 września rb. a nie 
jak mylnie podano 29 września rb. 

2. Delegatem na zawo<ly o drużynowe -;ni
strzostwo kl. A między KP Zjednoczone 
Ks. Zryw w dniu 6, 9. rb. o godz. 20-ej w 
sali KS Tęcza będzie ob. Rumiński. 

Delegatem na zawody o drużynowe mi· 
strzostwo kl. A między KS Tęcza - ŁKS w 
dniu 7. 9. rb. godz. 11-ta w hali Wimy będzie 
ob. Krysiak. 1 

Delegatem na zawody o dru~yinowe mi• 
strzostwo kl. A między RKS Concordia -
RKS Ikape w dniu 7. 9. br. godz. 11 ta w Pi,,tr 
kowie będzie ob. Kuczkowski. 

3. Karze się zawodnika Ryhctelskiego H(m· 
ryka z ŁKS 6~tygcdniową dyskwalifikacją :za 
nie:~tartowanie w zawodach „Otwarcie sezonu 
bokserskiego" w dniu 28. 8. rb. 

4. Podaje się do wiadomości, iż do Wy
działu Sportowego został dookoptowany t'b. 
Pietruszka Jan. 

Sekretarz: 
(-) A. Klimczak. 

p.o. Przewodniczący: 
(-) C. Kuczkowski 

teresować prawdziwych znawców sztuki kine- AMERYKANSKI FILM LOTNICZY Jutro pff EU IE ft A! 
matograficznej. z okresu walk na Pacyńb Odsłonięc!e lablicy 

Fabryka Wyrobów Gumowych UJ Ninie .• BAL T~1'u 
F. w. SCHWEIKERT udział biorą: 7 poległych «racowników Zarządu m. lodzi 

pod Zarządem Państwowym JOHN GARFIELD • W nadchodzącą niedzielę tj. dnia 7 wrze. 

Łódż, ul. Wólczańska 223 HARRY CAREY M s c I w y śnia rb. o godzinie !2eJ, odbędzie się w gma. 
zatrudni natychmiast: . GIG YOUNG chu Zarządu Miejskiego przy ul. Piotrkow. 

I-inżyniera chemika JOHN RIDGELY skiej 104 (front, I piętro) odsłonięcie tablicy, 
1 " mechanika , ufundowanej przez Zarząd Miejski ku uczcze-

na kierownicze stanowiska z wlebletnią Wytwórnia: Warnet Bros JAST Rz ĄB niu pamięci poległych w czasie wojny 1939-

Warunki do omówienia. Zgłos~<::.iia z Eksport Assoctiation ników Zarządu Miejskiego w Łodzi. 
praktyką. Własność: Motion Picturn 11945 i zamordowanych przez okupanta pracow 

ofertami i życiorysem sll:l:adać do Wv. _ W związku z tym Zarząd Miejski zaprasza 
Eksploatacja: Film Polski Reżyser HOWARD HANKS d · 1 J h · d h 

działu P(lrsonalnego. ro ziny po eg yc 1 zamor owanyc pracow. 

---------------·---- •------------------------------------- ników o wziec1e udziału w 1„; uroczystości. 

' " 
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