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01lb.rzymie manii estacje • ryz u 
pneeiw głodowej' gospodarce Ramadiera - Pre- r "·\ AN 
z.ydenl Auriol nie przyjQJ dymisji &zefa r,qdu 1 

PAR;yż PAP. Pociągi kolei podziemnej i ,autobusy tacyjny aa Pole Marsowe. Konferencja 
A.g:enc}a „f.r~n.ce Pr·es- były nieczynne od godz. 14 do 15,30. robotników chrześcijańskich zwołała ze M o o K f~.' 
s.e" sitwi~rd1za, ie po Urzędy pocztowe zamknięto o godz. 15. swej strony zgromadzenie protestacyjne 
gł~wamu w iogroma Telegraf funkcjonował tylko dla dyplo- w gma1cihri1 Mufoa'1ite. Dla zapnbieże!1ia , . , 
dz~nm narodowym _w matów i służby bezpieczeństwa. Nie prze incydentom zastosowano nadzwycza1ne ' ~ ~ 8':,_.rawdlie vot!!rn zkatuóta· i rwały jednak pracy telefony, gazownie, kroki policyjne. O szeregu zajść clono- ~.i 11z 8 z• ft ~~~ I 
llu:a a rzą.u1L1, re. l kt . d . . . ·t ł p . . .. T k N t . I•" ~ ,n ~ t Wiło rządowi u'e]s,- Ie e · rowme, wo oc1ąg1 1 szp1 a e. rzez szą z prowmcJJ. a np. w an es WOJS- I~: . , 
Wi:~zOść niżm~~<>"'ói 2 god.ziny strajkowały taksówki. ~złon- 1 ko wezwano do ochrony prefektury, ~b- . ~ .. . .. ~ Ja wy" I 
p,tizewłdywałl_.o w ko- !~owie CG~ ~rzedefilowali itli~ami Pary Ięionej pr~ez. 15 tys-ięcy demonstruJą-

1
!\ '/'. ,.,., .. ,.„„ I 

. • ł~h .llatlam~ntarnych, za, by udac stę na t. asowy Wlec protes- cych robotmkow. sen- t:e ..ao u· SA po I 
1,!ł~zt.y s1ę iwgł,psl[;i, ze premier Raiv.a· I u&,. 1l u J 
a1e:r ż-y.t dy.tiiisję na ri:ice prezydenta p . d . R d p . twa broń i samo101y 
t:~i te oow.stał·y na tle ;~zmowy 10518· ze.nie , a y ans tlAGA (obsł. wł.) - Zas;tępc:J ~uber-
jaką Premier odbył z prezydentem Ku· nat?ra ~~·le~derskich lllldii W"" ·)ctnich 
riiotęnt oraiz w 'zwiąizku z nilllliWł<iczuym W ARSZ-A·W A P A'P. W dniu wczoraj- Rada Państwa zatwierdziła szereg (I1naonezJ1) ar. Hube~tus V an l\fo3,~, zwa· 
zwOłan!em po tej rozmowie rady gabiiJe. szym odbyło się pod przewodnictwem przedłożonych przez rząd dekretów oraz ny przez lndQnoe·zy;jczyków „Rzeznikicm 
toweJ. Jednakie do wiec,z;ora brak by.Io Prezydenta Rzeczypospolitej pierwsze po . . • . . k z _Jaw~". - wyleciał samolotem cl.o Sta
d,Ol~ładriieisz.ycb ini-0qnacji, któretly PO· feriach posied_zenic Rady Państwa. W po- budzety wo1ewodzk1e.go_ zwtąz ~ samo- new Z~eonocz'?nych cele!11 oo~ycia nara· 
głos.!\ii te P-Otwler.dzały · d"' · b 1. d . ł M ł k S ·m r,;ządowego w tl> ~-:nanm 1 w Gdansku. . dy z władzami amerykans1!iim1. ""' • • • • 1s1e ,,,emu ra 1 u zta arsza e eJ u . . . • Van J\fook - główny sprawca woJnv W god.ztnach WJ>Ołudm.mv ych premier Władvsław v 0 walski oraz wicemarszał- Na tymze pos1edzemu Rada Panstwa I 1 d •. """ ,„. · · n.iH• ł k nf' • :-~·t:'~ . • .• i J „, . W n OOCZJI {am1 ..... rza P •r<l'-">IC O n.owe Na· 
'i"t""Y 0 • erencJę z mims rami socJał • k?wie ob. Wład~sław Barcikowski, ~ta- podjęła. szeieg uchwał dotyczących moloty i broń przeciw indonezyj~ldm 
styoznymi. • ·• • msław Szwalbe 1 Roman Zambrowski. spraw finansowych rad nar~do~ycp. wojskom republikańskim. 

LO ND Y.N (obsł. wł.) _ Agencja Reu· 11!1:'1' 1: 1:.111n !!l"l"U ·~1mm::~11•1 1·1 11!11 11:·1; ,m•11·m11c1n~u:T!lmm11111~Ht1 1:it 111i1::mH1111·1· m , 1 11 1 01~'u:1wn: 1 ·r1"1 1 ·1 1r n n" n :u r111 11. 1::11•·1:,n ·:m:.m 111:1, n 11 1111· 1"111 •1: n •1 ·1· rn: 1 1 :u ·,111m : l'!!l:Jlll ,11, 1 11„n 111 l'l I 1 " 

teira donosi z P.ary..Za, że w ptątek wie- p I k ' b I • • 
:~!~\~~~;.~:;.~!~;~ . o s a a pro. em em 1 e c 
swym stanowł~1!· • • IOświadczenie Ambasadora RP dr. Oskara Lange na' pytania dziennikarzy francuskich 

PARY.Z PAP· · W piąt~k po _południu 

1 

Sta. ły dele.ga t Polski w Radzie Bezpie-l pondenitowi „r:ance Presse" oświadcz.y.ł, I L1fnge-uważamy • za. n.ie"'.skazane wszel 
w Paryzu z~marłł' tr~~sport 1 h~n.del czeństwa dr. Oskar Lan.ge który w dro· że Polska p.op1erać będzie• każda. akc!'t} kie Próby pom1m~ic1a ONZ, prowadząe<; 
wskutek. strajku poł ~mhona ro.~otmko~~ dze do Lake ·success zatr;ymał się w Pa zmierzającą do wzmocnienia autorytetu do jednostronnych mi;wiązań. 
protestuJą~ych przeciwko obmzce racJt I . . d . d . 1 k ONZ Z t 1 d . d . ł d w 81lrawie problemu n;emieckiego de
:hleba do najniższego pożiomu, jaki kie ~1~1~1rn111ummi111:11111!i1~1:~1!111111fm1~:1m1~111m~;, :~111~~1rn~111n11m~1;ne~1~11m11111111m11111111111;11111111111111111111~1~~111111:!!11;111111~11111~iam~1~1~~11111;1!1~1u111m11111~1; legat polski podkre·ślił, tż rozwiazaule 
Jykolwiek istniał we Francji. może być znalezione j.edynie na d~odze 

N!~:~rn:K~~?~~!r!~!nJ~ne- Oficjalne wyniki wyborów :Eri~~~:~=~:~:~~w~o!: 
\ro d·onos~ą, że pre~})dent USA Pnzema- dO parlamen. tU . Węgierskiego skioh, dr. Lainge s•twlerd1ził, że powodem 
wiaił w pJąfoik w Paci-lamencie brazyli1i- - odmowy Polski przyjęcia udziału w p1ra· ~kim, poruszając ogóhtle P·robtem p.oko.iu. BUDAPE'SZT PAP. Mintsterstwo spraw wew Poszczególne stronnictwa opozycyjne uzys cach konferencji . _ była obawa urzeo 
Wyraził on nadzieję, że prOblem ten zo· nętrznych ogłasza dane ~rzędowe o ltczbie kały następujące ltczby głosów: demokraci ewentualnym odrodzeniem imperializmu 
stanie rozwiązany ,,przy w~jemnej dob· głosów, uzyskanych przez róźne. stronnictwa ludowi Barankovicsa - 821.423, niezaleźna niemieckiego. 
rej woli i toleranc~i·•. r · 1 • 

, Nastę.pnie prezY.c1en·t zwdekilarował cał- podczas wyborów dnia 31 sierpnfa. Wśród parlla węg erska Pfe1ffera - 670.253, nieza· . W zakończeniu swQjego wywiadu dr. 
kow:He po•parcie dla ONZ i -Oznajmił, że stronnictw bloku rzqdowego p<idział głosów lema partla demokratyczna Balogha - Lange zaznaczył, że przede wszystkim 
lrudn.ości, z ja1kimi si>.oitkała się w .PO· 263,226, radykali t socjaliści • dyssydencl - chodzi o to, by Niemcy nie stały sie_ ba· jest następujący: komuniści - 1.H3.009, dro ;zątk01Wej fazie ta instytucja międzynaro- . . 85.4.58, Liga Kobiet Chrześcijańskich - 69.523, zą, gospodarczą i wojskową n'Oiwej a"'rl.'· 
doT\v~, Stanów Zjednoczonych nie znie- bn1 rolnlcy ..... 769.653, socJabśct - 774,641, dempkrac;1 węgierscy ~ 50.294. Ogółem od- sji, Byfoby to powtórzeniem bł·ęd-Ow ~Mo 
chęcJły, narodowa partia chlops~a - 415.429. dano waznych głosów 5.002.909. nacbtum _ zaznaczył dr La g , _. któ· 
11111111111111111111111111111111111111m111111111111111111111111l111111111111111111111111111111111111111111111111m11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111H111111111111111111111111111111111111111111!1111 eh k k • b ł b. n_ e, . · · ry onse wenc1e y y y memnie1 ia· 

Rząd T saldarisa zachwiany1Wn~ Walki w Indonezji 
Sophulis odmówił współpracy z rządem faszystów I 

IJONDYN PAP. - Premier Tsaldaris 
zto~Y'ł na czwartkowYm posiedz·eniu_pj!r 
!amen1ru krótką de'klarację rządową, nad 
kttórą jed1Iia1k nie ndibyła się .zapowiadana 
fohata. Jak snldzą -01dwczeni e deibaty p·o
zosta;ie w związku z rozmowami, jakie 
specjalny wysfannik USA w Gr·ecji Loy 
H~ii,lferson pfo:Wid~ z T:sa;tcfarisem i So
~uhsem w spr.aw1e p0wołania do ży
ćfa r.ząrdu, op~go · o Parifo P<llJ>uiis.tów 
I liberałów. Sfa.ny ·Zjednoczone pragną., 
aże'by reorganiza:cfa jak fwierdzą w ko
tach dobrze poinformowanych - nasra.
:.:i ; ła, jeszcze zanim sprawa gre·c•ka znaj
dzie się ponownie na fornm ,ONZ, bY, za· 
k~ć .11ie1!1iłe wraje'iJię, j•ip 9.J -~ał,YJ.~ 
ś~egę_\Vjy~f-*!14-~P.a:it~f JllOłlt-0'· 
!P!lfif~i(~Wńego gab-l<t'?~:J gre:::-

kiego. W dniu wczoradszym Sopbulis I stoi na .cze.Ie rząidu - niema tam dla j 
jedna1k odm6wił swej z,g-0dy na wejście mnie mie·jsca. - oświadczył dziennika- i 
do rządu Tsaldarisa. Póki ten człowiek rzom Sophiulis. · I 

I 

Robotnicy W obronie pokoju ;:.~11·,,·;;••···· 
przeciw zakusom międzyn.arodtwej reakcji na ·prawa świata pracy 

WARSZAWA • . - Wyda·na w tych mobiJi.zacfa ŻwiąZikowców całego świata 
dnrad!- odezwa Rady Gene·rafoeij ~wiato- 'do aktywn~ obrony swych p1raw WSZ~· 
wej Fecl\!radi Zw. Zawodowych jedno- dizie tam, gdzie prowadz<>ny jest na ·nie · 
cza.ie.ej masy pracu~ce całego świata, a.tak oraz do walki z wszelkiego rooza.in 
proklamuje Pr-0ig.ram walkli z zakusami przejawami faszyzmu i reakcji, .i:d~ie-

kolwiek w śwłecie by nie występowały. · 
mte.dzynarocf~wej reaikcii n.a prawa .zwfą. Jedff.l'Xześnie J>r<>~raru .zapowiada wzmo Port w Palembang - w ogniu lximb 
zJko'We i na J><)kój ~wł"'fa. że~ie wrsiłk 1 '" f'Vi ..:ta pr;:,.cy w kierm:- holendiers!Jdch - na d:z;ień nr~d .~- J 
Q~ćwn:i Wlr!y~z:-ia tego pngr::;mu, t::> 1 ku um-0e··.iei1:a ;;o:.uJu. , , d·zen iem dcs:rntu. · -.'" -
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Kryzys gr 
Igrasz ·i polft ki Marshalla ..:. spe 

• • Zt A~ery~e K U P O Ił Nr 10 
VIELl.<.IEGO KONKURSU 

SZKOLNEGO 

LONDYN PAP. __.!... ,,Daily Worker" 
oświadcża, że narody Europy dość mają 
kłóPotów bez tego, by polttykn amery
kańska czyniła sobie z ttich htraszkc". 
Dzie1nnik po·cl:k reśla. że 16 pa1istw euro· 
pejskich, ,które zebrały się na konieren· 
ej.i w Paryżu dla opracowania planu re
aliza.cji oferty Marshalla, dowiedziały si~ 
wkrótce, że zbyteczny jest pośpiech przy 
opracowywaniu plan'u, ponieważ kongres 
amerykański nie zbierze się przed ~jo. 
sną. 

Wtedy zakłopotane państwa europej
skie przestały liczyć na p&noic amerykań 
ską i przystąpiły do zredukowania im· 
portu, celem zaoszczędzenia -swych szczu 

odowały znacz ny sp dek e sportu USA 
przybliża się szybszymi krokami, aniżeli wzniecanie wielkich nadziei. aby ie za 
można się było tego spod·ziewać, i, by c!fwilę gasić, musi się wreszcie.. skoń· 
może, mimo wszystko, pewna pomoc zo· czyć". 
stanie udzieloma EuroJ.lie prze1:l wiosną. Jest taktem, że kryzys w St~mach Zie· 

Nas-tępnyltl krokiem przy1p11szcza dnoczonych jest nleuni~niony, jeśli Stany 
. ,Daily WQrker" - będzie prawdopodob Zj'ed·nt{}CZQne nie poczynią kroków w ce· 
nie· powrót Trumana i po;nóWne odrotlze- lu podniesienia siły nabywczej Europy. 
nie calej akcji. Przychodząc z pomocą Eur-Oll>ie, Stany 

„Ta zaba~a w kotk~ i my.szkę, to Zjednoczooe pomagafa sobie". · 

1 ~~~.~~~·a:=:g~~~~ 

~ Z okażii Świę a' Lotniczego , ~ 
~ odbetdq sie popularne PORANKI ~ 

~ KINO „POLONIA" PIOTRKOWSKA 61 ~ 

pt.: 
„GŁOS" DZIECIOM SWOICH 

CZYTELNIKÓW 

Imię i nazw is ko . • • • • • • • • • • 

• • • • i i • 

Adres . . . . . . . . • • ·· • • • . ·: • ~ ·: 
Miejsce pracy . •.•••.•••••••• 
$zkoła i klasa uczącego się 

dziecka . . . . . . . . . : . . . . . • : 

Ultimatum 
partyzantów Piemontu 

„ 
płych za.pasów w dolar.ach. f. ' „Sluby Kawalerslde'~ godz. 14-ta \(:~ 

RZYM PAP. Partyzanci z Piemontu skt&ro
wali do rzq;du ul1tmatum, domagając si' wy. 
konania w ciągu 2 tygodni wyroku śmierci 
sądu ·przysięgłych w Turynie przeciwko 6 
cbrodnlarzom faszystowskim z Casale. Jak 
wi<rdomo w Casale proklamowano już strajk 
generalny na znak prot91lu przeclwko p:rze
wlekanlu wymiaru spra.w!edliwoścY, a w kil 
ku miastach Piemontu praca zostaJa z.11wie· 
szona na znak solidarności ze strajkującymi 

W rezultacie Stany Zjedn()czone stanę· \'1 

ły wobec niebezpjeczeńS1tWEJ1 znacznego c' ·Sobota 
Cen~ wszystkich miejsc - 35 zł. 'i 

spadku swego handlu zagraniCzinego. 
Zastę-pca s-ekretarza stanu Roihert Lo· 

vett wyst.!' 1pił z wyjaśnieniem, że kryzys 
e11111111111111111111111111111111111u111"1111111111111111111111111111111111111111111111 

Przemów~ en ie obróńców 
na procesie krakowskim 

KRAKÓW PAP. W .osiemnastym dntu pTO
cesu Niepokólczycktego, Mierzwy ; innych, 
przemawiali obrońcy oskarżonych. Pierwszy 
zabrał głos obrońco osk. Niepokólczycktego 
:xdw. Maślanko. Na wstępie swego przemó
\'lienia obrońca stwYerdza, że konspiracja i 
emigracj.« są tymi motorami, które doprowa· 
dzily na ławę oskarżonych działaczy podzie
ula. 

Obro1ica przytacza "szereg faktów, wska· 
.tujqcych no przemożny wpływ, jaki wywie· 
rai~ na oskarżonego Niepokólczyckiego le
go doradcy, przedstawiając sylwetkę przy· 
wódcy WIN jako ślepo słuchającego rozkazu, 
zap:;Jrzonego w ośrodek dyspozycyjny w Lon 
dynie. · 

~· 80 zab"tych w In iach 
NEW DELliL - Jak donosi agenda 

france Presse w czwartek wieczorem i 
w piątek rano do.szło tam do rozruchów 
oodczas których zginęło 80 osób. Policja 
użyła bnmi i doikonała l~cznycb areszto· 
wań. 

Nowi kandydaci 
na sta,_ 1w~sko gubernatora Triestu 
NOWY JORK (o'b&ł. wł.) - Wielką 

Brytania zgłosiła dwóch n()\vych kandy
datów na stanowisko gubernatora Trie· 
stu - fak twierdzą - dyplomatę norwe
skiego i szwajcars~iego. W ten sposób 
liczba zgłoszony.eh kandydatów wzrosła 
do 11-tu. 

Ziemia tu była tak twarda fak kamień. 
Wy'buoh bom1by byfby szcze1gólnie nie
beZJpieczny. „Ła1)ka" wyginała się z tnu 
dem. W tra•kcie pracy uderzył się mocno 
w rę;kę. Ukazała się krew. Ale nie zwra
cał na to uwagi i pracował dale1J. Całe 
nie'bo było w płomieniac'h. Bomlbardowa 
nie trwało niezwykle dłuig-0. ZorientQwał 
sie, że bomby ~wa·dają ternz obok sz;1Jita
la. Pomyślał o Helenie. Prawdopodobnie 
nie domy·śla się, gdzie się zrtaj1duue. Błys
nęł.a myśl o Tapie. Lecz nie miał tera·z 
czas.u na roZmyślania. Musiał pracowa•ć, 
alby jak najprędze.i ·cie skorzystać z au
ta. Za wszel'ką cen ro była kwestia ży
cia i śmierci. Slka·k„ _ona re-ka przeszka
dzała mu w :pracy. Klął z całej ch1szy. 
Był tak pochłonięty pracą„ że przestał 
uważać na bombardowanie. Pal go sz:eość! 
Przeklęta „ła.pka" była jak zacz.arowana. 
P.ocił s i ę, jak Murzyn na plantacjach. 
I wreszcie dopiął s.wego. Wszystko było 

· naiprawione. Spojrzał z u1! 1gą na nie·bo. 
Było cicho. Bombowce illż odl e ciały. O
tarł cwło i sprób~wał wła·czyć motor. 
Działa'! sprawnie, 

KINO „WŁOKNIARZ" ZAWADZKA '6 

godz. 14-ta „ZWARIOWANE LOTNISKO" 
Cena ws_zystkich miejsc - . 35 :Bł. 

KINO „GDYNIA" DASZYNSKIEGO 2 ~ Na ... ar9ine.1ie 

„Szalony Lotn·lt" godz. 14-ta ~ ,,Sp. raw·1· edl"Wos·c·•' 
Cena wszystkich miejsc ~ 35 zł. ~ 11 

~",,.· Pisaliśmy niedawno na tym miejscu o krwa· 
KINO „BAŁTYK"' NARUTOWICZA 20 ·. wej rozprawie nad Murzynami w więzieniu m. 

M 'c·wy JastrząL" X Brunswik (stan Georgia - USA), gdzie, na 

~:}: mrzes' • 1947 n S KL godz. 
13

•
30 ł~ rozkaz pijanego naczelnika więzienia, dozor· 

\\I H nta (PREMIERA) - ceny biletów normalne · cy zastrzelili bądź ciężko poranili kilkunastu 
CJ czarnych więźniów. . 

~ 
NA DODATKOWE PORANKI, BILETY BEZ. ~ W tych dniach sąd przysięqłych w tymże 
PŁATNE i PASSE. PARTOUT ORAZ BILETY 'i m. Brunswik uniewinnił zarówno naczełuika 

więzienia, jak i podwładnych mu strażników 
ULGOWE i ZWIA,ZKOWE - N IE W A Z NE Jako uzasadnienie wyroku przytoczono, że 

~ 
'~J działali oni „legalnie" celem zapobieżenia „u· llllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllll!llll!lllllUllll \\ cieczce". Poza tym sąd wyraził opinię, iż jesl 

koniecznym wznowić praktykę zakuwania 
KINO „PO:t.ONIA" PIOTRKOWSKA 67 więźniów w kajdany, co zniesiono w r. 1942 

S. luby Kawalers 1"e" il na polecenie gubernatora stanu Georgia. • „ godz. 14-ta )} Sędziowie z Brunswik n~e dali wiary zezna· 
Cena wszystkich miejsr - 35 :d. ;, niom szeregu więźniów, którzy osk<irżali i.-

Niedziela r 
- KINO „WŁOKłlnARZ" 

· ,,ZWARIOWANE LOTNJSKO" 
ZAWADZKA 6 

godz. 14-ta 

Cena '\VSzystkich miejsc - 35 zł. 

czelni).<a więzienia i dozorców o samowolę i 
bezpodstawny mord. Sąt1' nie zgodził się ró· 
wnież na złożenie zeznań przez świadka -
prezesa „Ligi Obrony Praw Ludności Koloro· 
wej", który publicznie nazwał mord w wię
zieniu „jawnie premedytowanym zabójstwem". 
Zaprzeczając twierdzeniom oskarżonych o 'rze-

7
- KINO „GDYNIA" DASZYNSKIEGO 2 kornej próbie ucieczki, świadek ten stwierdzi! 

~ ''sz
'!lllOOY Lotniku wobec przedstawicieli prasy, że straż więzien· 
'.I godz. 1~-ta na rozmyślnie rzuciła zwłoki pomordowanyc'1 
cena wszystkie. h miejsc _ 35 zł. pod mur więzienia, aby w ten sposób upozo· 

rować „próbę ucieczki". 

~ 
Ki.NO „BAŁTYK'' NARUTOWIĆZA 20 Cała ta ponura historia w bardzo dziwnyn'!' 

~ 
, świetle stawia zarów'no stosunki, panujące wc-

SEANS SPECJALNY o godz. U.ej „wzorowych" podobno więzieniach amerykai' 

I.Ms. c~wy ' Jastrząb" ~ skich, jak i sposoby interpretowania ele:.n.? Wrzesr n1"a 1947 I tarnych zasad prawnych przez niektórych s~ 
Cena wszystkiah miejsc 70 zł. dziów USA. Takie procesy jak w Brunswi 

zdarzały się wprawdzie nie raz, ale zwykle •· 

~ 
NA DODATKOWE !.>ORANKI, BILETY BEZ. krajach, które „demokratyzacją" się nie szcz·-
PŁATNE i PASSE. PARTOUT ORAZ BILETY ciły i rzeczywiście nie miały z nią nic wspóI 
1.Jt.GOWll I ZWIĄZKOWE _ NIEW A-ZNE 1 nego. W danym razie - jedyna nadzieja, ż 

,„ federalny Sąd Najwyższy, w imię sprawieci ; 
e • wości i moralności publicznej, osobliwy wy;r: 
~~~.:.:C}(3=<)~~~·~~~~~ brunswickich sędziów - uchyli. B. I 

mały Grek i wiellki Grek z brodią. t - Nie moge„ Czyż nie widzi•sz, co si -
51 - Ingli~i! - WYkrzyknął ma~y Grek. bt1 dzieje? Nikt mnie stad nie wy,pu~ - · 

gidy go u1i:zał. yvyigląd miał mezwy·kle - Nie sprzec.za<j się. Jeżeli nie wyb; 
czu1p1urny i wściekły. , niemy stąd przed świ tern, nie wyjedzi · -

- Czeka~y tu n'.1 l?ana ~r.zcz ten czas my ju,ż nigdy. Prowadź mnie prędzej do 
- ur-o~zyiś~1e oznaimą d:ruiJrI .<?rek. . Tapa, 
.- C!C'ho. Pro.szę, me mowie PO me- Pot>zła naprzód. Quel! skierował sie za 

m1~~k·u! - pow1ed.Z1~ł Quel]. - Pocze- nią. Przebrnęli przez bezład, który pf: · 
kaic1e tu. Za-raiz wrocę. nował na korytarzu i sali. W poikoju 

. Wsze.di do s:wfta.la: Pa~ow~ł tu ni.eo: gd:zie lie~ł Tap, było ciemno. Helena z 
pisany chaos. Ranm i um1eraJący lezeli trudem znalazła je1go łM1ko. 
wrproois.t :ia podło~ze„ Zdawał·o ,si'~·· ż~ na·d _ T-0 ja - powiedział Queih - Uwn 
ws~yis_thm uinos1 się. diuicli sm1er~1. Tę fai jedziemy d'zisiejszej nocy. . Jak s1 

- Nareszcie! - gwizd:ną z wJ;gą. Zga- śm1erc :vyczu•wał . !11e tyllko w Jękach czujesz? 
sił latarni~ i po.szedł do szita!bu~ aiby od- rannych i .do-gorywa~ącyc11, lecz by~a o- - W fa'ki sposób chcesz \\·yjechać? 
swkać Mellasa. Mellas rozmawiał z kimś na wszędzie, nawet w zapachu, ktorym _ Zd lb ł . ·t _ . . „ 
telefonicznie. Que'11 porommiewawczo były Przesialknięte te 'bmd'ne., btedne, t 0 Y em au 0 z triumfem " ·1 

mmgnął okięm. zmasakrowane _ ciała. Patrzał na lekarzy szep ał Qu·~ll. . . . . 
- Dobrze - powiedział. - W porząd i ·Piefrigniarki, którzy biega-li jak opęta- i-:- ~yczo - 11'c1eszyr sie. Tap, -:- .W'. r:. 

ku. Ide do sz;pitala po lielienę. n'i wl§ród tYch, co jeszcze tak niedaw- k edy: Muszę wytrzasna!ć skądis ·Jakic 
- Co takie·go? nó byli też ludimi. Prz.eszcdł przez ko- utbraml. , d . 1 • 
- TQ mofo narzeczona. Zalbieram j·a1 rytar-z i otworzył drzwi do ;po1koju, gdzie ~ N e tak gło no, ~ ?s!e · - zm1-ty~l'· 

• n. pracowała lie1ena.. Wszedł w tym mo· wał go Q.neli[. - .Wy.;iezdzamy za dw1 · -
z~ soiuą. . . trzy godzmy Mu1sze jeszcze dostać ·11 

- Ta d1z:iewczyna z fokami? A co bę- menc1e, kiedy rvucała do kosza zmięte, wa Trze~a b d . ' tlać : 
1
1 t ·\: 

dizie z drngim Inglizi? I bnud:ne, nrrsiąknięte krwią bandaże. · „ ę zie Ut~, się na o nis• o 
- Zabieram go również. Mam wraże··' - Gd1zfo. byłeś, John? - spojrzała na - .Al-ez do tego me Potrzelba dwóch 

nie, .0e. · będę móigł zahrać stąd auto, póki 
1 

je.go wy1krzyWioną twarz. - Znów ran- godzipn. . . . . 
1 

ć . 
ciemno. ' ny? . ~z.ec1ez mu'Szę cie. c ą1gna na pie-

- Może si·e, uda:. A c~y D_aliwo pan 111~? - Nie! Na miłość . b.osiką, cicho! vyy- chotę, 1d10/ 0 !. . . . 
- Do wszysfkt?h d'ialbłow! Zapomma- dositałem auto.~ Naprawiałem j~ WyJe.ż· . ,J?hn .. ~ie gmewai się. Czy Helena 

łem -0 tyim ! PrzyJdę tu zaraz. dżamy staicJ. POJedzie .tez. . . 
1 Qu·el'I sze·dł prędko przez u•lice dopala- - Byłam tak niespolwina {) ciebie! - Naturnlme, dur_mu. 

jące•go się miasta. Śpieszyił bardiz.o. Przed - ·Słuchaj - 'Powiedział 'prę'dko - :-- Pysznie! - powiedział Tap. zacie-
sr.ipitalem Panował ruch i bezła1d jalk za- muszę zolbaczyć Tapa. Czy mQlgę prze}ść r~'Jąc ręce. -, Pysznie! Pierwsz0orzęd-
ws ze. Quie ll zo1bacźył kilka wielkich aou· do niego? · me! B r<lę . goitow. Będziemy gotowi, pra-
tohnsów, załadowanych rannyimi. Ranni - Po co? .' „ wda, !ie.Jeno? 
krzycze1.i, gdy ie·~ wnoszono do szpitala., - Mu~imy wy.jec.hać ,stą~ przed świ· .Queli zawrócił na ~iędoe i nic nie mó-w tł1um1e otaczaiących autolbusy zoba· :cm. Za1b1eram ciebie rowmeż - rzekł w1ac wyszęd'ł z nokm·u. 
czył nagle stary-eh znafomy•Cih. Byli to- P0\1:a żnie. · ID. c. n · 
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i~to Wielkiej ·Reform 
~f,Ola '1;V posiadaniu pfrawvch wla.ścicneli ,- PROGP.AM NA SOBOTĘ, 6 WRZEŚNIA 1947 r. 

~ Pol- 12.06 Wiadom. połudn. 12.10 „Melodie lu-
. Dnia 6 września br. przypada trzecia rocz-, tym stanie rzeczy było w Polsce na wsi około j tecznego uzdrowienia ustroju rolnego_ w . dowe" 

12
.
25 

Aud. dla wsi 12,35 koncert Ork. 
łl.ica Dekr~tu P.K:W.N. o Reformie Rolnej. Da- 2,5 milionów ludzi „zbędnych", nie mówią·~ już sce, że nie jest ona zako1'iczona, lecz racze] 
ta wydama tego dekretu jest w całym tego o wiMu miliona.eh tych, którzy - choć całko· stanowi zapoczątkowanie wielkiego dzieła' Dętej Zvr. Zaw. Prac. Kolej. Okr. Kraków, 
słowa zna:zeniu datą historyczną. Nadzielenie wicie „zbędnymi" nie byli - w~edii ciężki przebudowy wsi polskiej. Ale przejście ziemi 13,00 „Z mikrofon.em p0 kraju". 13.10 Muzyka 

1 chłop6w ziemią obszarniczą wyrównało wie- żywot w nędzy i zaniedbaniu. w ręce chłopskie jest podstawowym i nie- obiadowa 14.00 (Ł) Kronika i komunikaty 
kowe krzywdy w!ościaństwa polskiego i po- Dzięki Reformie Rolnej z r. 1J44, w'.elka odzownym warunkiem przysląpienia do tej 14.05 (Ł) „Pracownicy przemysłu papierniczego 
'łożyło g;~nitowe podwaliny pod nowy i zdro- własność ziemska przestała istnieć, powstał przebudowy, która obliczona jest na długie la- odbudowują Warszaw~·. 14.12 (Ł) Chwila mu. 
wy ~troi. a!Jrarny w Polsce. Poz-.1, tym, co jest natomiast przeciętny typ gospoJarstw chłop· ta, a zasadą wytyczną której jest budowa wsi zyki z płyt 14. 15 (Ł) ostatni odcinek opo
spr~wą me mniej donioSłego znaczenia, likwi· skich od 5-10 ha na obszaue dawnej P0lski bogatej i kulturalnej oraz dobrobyt rolnika. wiad dla dziec· z książki J Korczaka pt Na 
dacia ~ielkiej własności ~iem5kiej podcięła i do 15 ha na Ziemiach Odzyskanych, w zależ· Przed kierownikami nawy państwowej i spo- wak~cjach" p ~ze, w a IS 00 Muzyka ·t~'ne. 
w sposob m~odwracalny Jedną z głównych ności od .wielkości rodziny i gatunku aleby. łecznością chłopską stoją bowiem nadal tak ! . ł t 15 20 w ię bę.dziemy bawi
ł;JOds.taw. prze~ytego ustroju, odbierając paso- i Do 1 stycłnia 1947 r. otrzymało w Polsce zie- ważne zadania, jak prace meliora,cyjne i ko- f.~.n"._z P J ·dl · d :• · c~5 ~O Ut • 1 s·ra
zytniczei kląs1e obszarniczej gospodarczy i po- i mil: 841.599 rodzin ch!ops!Uch, czy ii około 3 mi· masacyjne, unowocześnienie metod uprawy! '. ... sk'oau · IG g

0 
~I~CI. .1 · 

16 20 
wo~f · . ' w 

htyc~ny wpływ na losy p~ństwa. Tak więc I lionów 500 tysięcy osób skorzystal·J z dobro- roli, podniesienie wydnjności ziemi. zracjona- I''.~: .~.~gfB AO ·Sk zi~nmt" 
1 

: " 1~
1;ii~ 

v.-:rzesrnowa reforma rolna jest w swej istocie I dziejslw reformy. lizowanie hodowli zwierząt gospodarskich i PI~Sm -; · · rzyn a ~c miczna. . · „ 
18
°j0 ·ni!'! tylko aktem sprawiedliwości dziejowej w Rpzparcelowano pomiędzy ludność wtejską wzrost stanu pogłowia, oparcie zbytu produk- g~spod . 17·00. „Przy sqbocie po robocIE; ·. · 

stosunku do najliczniejszej warstwy narodu, ogółem ponad 5 milionów ha, przy ::zym śred· tów rolnych na zasadach zdrowej spółdziel- (Ł) ~o~cert zyczen (cz. I) .19·0?„ „Tu mowi wy. 
lecz również czynem dalekowzrocznego prze- ni nndział na rodzinę - według grup społecz- czości - i wiele innych niełatwych zabiegów, brzeze · 19.15 „Nowe książki - fel. t 9 .3o 
widywan~~· utrwalajacvn: na zawsze n_ioc nych - przedstawia się następująco: służba dźwigających wieś naszą z odw:eczn-ej nędzy ~1ozart ~ ~wartet smyczkowy Nr 6 _C-dur. 
I zwartosc gmachu Polski Demo.-ratyczneJ. folwarczna - · 5,4 lila, bezrolni - 3.6 ha, wła- i upośledzenia. -;O.?O ."~ zycia kulturaln;9° 20.05 „K.?bteta W 

Reforma Rolna w Polsce ma historię dłu- ściciele gospodarstw karłowatych· ·- 1,6 ha, Reforma rolna z dnia &. 9. 1944 r. stanowi svnec1e · 20.10 „Przeszłosc War~za~y - pog 
gą: bo od dwustu lat mniej więcej nie było małorolni - 1,8 ha, średniorolni -'-- 1,9 ha. W przełom w historii narodu •polskiego, a za- ~0.25 a~d . ..z <'lyklu „~ade~ewsk1 Jako artysta 
u nas ani jednego polityka i statysty większej rękach państwa pozostaje jeszcze znaczny za: mierzoną konsekwencją tego przełomu będzie [I człowiek · 2L?O Dzienmk. 21.30 Muzyk~. 
n:iary, któryby projektów reformy chłopskiej I pas ziemi, miano.wicie: na da,~ny~h terenach włącze~ie uspolec;znionej i produktywn.ej. pra~ I Mu~yka. 21.45 _s1uchow. P~· „~.allada o ~anos1. 
me wysuwał, 1 nie było takiego prądu wolno-. - około 450 tysięcy ha, na Ziemiach Odzys- cy rolmka do ogolnego systemu rozkw1ta1ąceJ ku 1 Szalamonowme Jadwidze . 22.10 Wiadom. 
ściowego, takiego ruchu wyzwole1iczego, któ-1 kanych -. około. 1,5 miliona. ha.. . . . gospoda;ki ~iarodowej, ~ c~arakterze ni.ezbęd- sp~rt. .22.15: Kon,cert. Ork. Tan. P. R, 23,00 
ryby haseł poprawy doli chłopa na swych I ~zecz Jasna, .ze .p~rcelacia z1e1.m dworsk1e1 nego .. rownorzędnego 1 rownoupraw!110r;eg? ?s,at~ie. wiad. dz1enmka. 23.20 (Ł) Ko.ncert 
sztandarach nie wypisywał. Ale projekty _ 1 pomiędzy chlopow me oznacza ieszcze osta- czynmka. . Bolesław Dudzmsk1. I zyczen (oz. II) 23.57 (Ł) Progr. lok. na Jutro. 
szły kolejno do archiwum, wzniosłe deklara- 11111111111111111u111111111111111111111111111111111111111111t111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Hmm111m11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

cje pro~ra~owe. poz?stawaly-;-- dek.la~acjami., Plh. Andre Onzoulia§ 
Warunki niewoli polityczne] me sprzypły re-

=~~~~~n~eioaż~o~~~Ji~rd~~'.u~~ó;~,!~a~~es~~ Z Renem 1· za:·. Odrą. - ~e·"n s· m wr g I uwłaszczenia thłopów we wszy:st...1\:kh trzech - ~ • 
zaborach rozwiązana została przez rządy obce, · 
w ich własnym przede wszystkim interesie. 

Ustawa o reformie rolnej z r. 1920, przy- Tylko jedność państw demokraty~znych . gwarancją pokoju 
jęta pod naciskiem groźne.go niebezpieczeń· Wspólne ideały i -e!e ł-rzn h.:iCł fra. ~-~~cuski· z n0~811...:m stwa wojenne.go przez Sejm ówczesnf, po· """ """" ""!!. li'"' ~ K" 
wstała - jak wiadomo - ustawą na. ogół pa- Jak naszym Czytelnikom wiadomo, wśród Andre - Ouzou!ias, byłym szefem sztabu par- przybył do Łodzi, gdzie zwiedził kilka fabryk 
pierową. Niedoskonała i połowiczna w swej licznych gości zagranicznych, przybyłych na tyzantów francuskich (FTP), organizatorem po-· I i zapozna/ się z życiem naszego miasta. Wra· 
treści (ziemia dla chłopów za wykupem„. !) Zjazd Zwiqzlw Uczestników Walld Zbrojnej o wstania paryskiego, a obecnie radnym m. Pa- I żenia, jakie odniósł z pobytu w Polsce, opisał 
ustawa ta była systematycznie torpedowana .

1 
Niepodleglość i Demol\.rację, znajdowała się ryża i członkiem Komitetu Wyzwolenia Naro- I nasz gość w artykule, specjalnie przezna.czo· 

przez .rzą~y obszar~ic.zo • kapitalistyct.ne, któ- również delegacja franc\zska, na czele z płk. dowego. Po zakończeniu zjazdu tow. Ouzou/ias j nym dla „Głosu Robotniczego". 

~~ ~}:~:~~c.:~~IL.:~~ł!t;~~~;:~~:ii;;~ ~p·*·-- -0····--m··K-0 .. „ .C. -··----d· 0-~·b· f-0-_.,..,..,.g .. 0~=· S ... ·ą'?-~ S~· ;·ae>Ld a __ , f ~~~rr~~~~~~;~~~~J~oj~:~uE~~~:!~~::r f~~ 
stwa. Tak w1ę.c zadn~J :stotnei. u}~1 t~ka retor- I U j cuskiego ruchu oporu na Kongres Związku U· 
ma r?ln~ wsi polskie] pr-;ymes~ me mo.gła, • czestników Wałki Zbrojnej o Niepodległość i 
~rzec1wn!e:: oddała ch!~pow wieszcz~ .w1ęk~ 300 tg!łi. ton. zboża d!Ja Pol§hi od 2' SRifł f Demokrację. Przy tej sposobności zwiedziliś· 
,zą ~aleznosc ':' stosunku. do obszarmc1:"a 1 j my Warszawę, a ja spędziłem kilka dni w ł.o-
b":Ilkow, 'Zwa.hła na barki chłopskie mepo: Przyjaźń szczera i prawdziwa - Io nie wyłącznie słowa czy same deklaracje, lecz 

1 
dzi. gdzie z wielkim zainteresowanie obejTZa· 

mierne brz_em1ę ~o_wych - pozyczkow1ch ~ w pierwszym rzędzie realne czyny i pozytyw ne fakty. Otóż można stwierdzić z calkowilq . ~em kilka fabryk i rozmawiałem z robotnika-
podatk~wych .obc1ązen. słusznością, że na takim właśnie trwalym lun dariiencie oparły jest nas:t sojusz i wznosi się I mi 

Dopiero historyc~ny Dekret P.K.W.N. z d. nasza przyjaźń ze Związkiem Radzieckim. - Patrzvmv na wa.sze sprawy nieco innymi, 
6. 9. 1941 r. poslaWlĆ sprawę - sl~nowr:zo. i Jeszcze jeden spośród licznych tego do wadów mamy ostatnio znów do zanotowania. ll niż wy, ~cŹyma , te spostrzeżenia tudzoziem· 
radykalme - na no;vych torach, skonczył z J~- Jest wiadome, że Polska walczy wciąż je5zne z trudnościami aprowizacyfn}mi po bezp:zy: ca _ wydaje mi się_ mogą być dla was cie-
tow.ą deklaraty·wnosc1ą, zapoc7:ątkował real;- kladnym niemieckim rabunk;r: oraz zniszczcn iach naszego kraju. Ogólny nan niedobór ka.we i pożyteczne. Przede wszystk'.m muszę 

. tacJę. praktyczną.~ Klasa .robotn:c.za, z .aktyw1· zbożowy na rok 1947-48, choć jest mniejaty o 200 tysięcy ton niż w roku ubieglym, ale I Wąm powiedzieć: wracamy do Francji z prze-
stam1 PPR n~ cz~le,. wzu~ła - Jak. wiem_Y - wynosi jeszcze oko/o bOO tysięcy ton. świadczeniem, że postępujecie niezwykle szyb· 
wy~~tny udział w i:i1erwszych_ akqa~h pa~ce- Podczas gdy zawiodła pomoc ze strony Stanów Zjednoczonych, które dla nas nie ma- ko naprzód na drodze odbudowy waszego kra-
l~CJ J_nych, P?ma~aiąc. ch!opom ~ yio_dz1ale ją zbo'ża, bowiem muszą przekarmiać Niemcy i Austrię - podczas gdy raport płk. Hrmima- I ju. Na ruina.eh ...:... spuściźnie po hitlerowskich 
uemt ~bszauuczeJ_. słuząc t1m radą i "zynn,ym na wbrew oczywistości stwierdził, że Pofaka „wyżywić się może sama" do końca roku - I bandytach, odradza się nowa Polska. Niemcy 
~oparciem, i'!_zuwaią.c nad. ym, ?Y ruch l I.te- i pozostawiono nas bez pomocy - w wyniku nowej umowy, zawartej między Polską a Zw. 

1 

zabrali Wam wszystko, wymordowali, powie· 
,a ?ekretu Jak na.~s~ybc:e1 wcielone b~Iy w Radzieckim, otrzymujemy od niego do końca br. 300 tysięcy ton zboża konsrimcyjnego. sili Ju-b rzucili w płomienie miliony Polaków. 
!yc1e. W .tych własme w1eJrnpomnych akCJadch Umowa przewiduje dostawę 100 tysięcy ion pszenicy, 160 tysięcy ton żyta i 40 tyaię- : Dziś_ dzięki Waszej odwadze, dzięki"pomocy 
parc~lacyJ!1Ych, dokonywanych .wtedy, 9. y cy ton jęczmienia. Zboźe to zostanie Polsce dostarczone do końca bieżącego roku:" przy I Związku Radzieckiego pozbyliście się zbrodni-
;r·z::Illały Jeszcze armaty nad W1s~ą 1 .dy~1ły czym pierwszą część dostaw w wysokości 100 tysięcy ton otrzymamy jeszcze do koń~a 1 czych najeżd:ków. Wy jesteście wolni _·my 
tghszcza Warszawy ~ykuwały si~. mezmsz- września. I jeszcze nie zupełnie. Z bezprzykładną wytrwa-
cz~ne elementy r.obo.tmczo. - chłopski~go przy- Warnńki, na których umowa została za warta, są dla nas niezwykle korzystne. Część \ !ością i zapałem budujecie Polskę wolną pod 
!1l1erza, UTZeczyw1.stn1~ł~ su::.~ czyme zasada należności spłacimy przez umorzenie opiat za tranzyt rad;iecki ~r7~z Polskę. resztę zaś '. wz._ ic;dem osoodarcz m i olit czn m _ ię-
~hło-psko - rol;i.otmczeJ 1ednosc1. spłacimy w dos!awach tow~r~wych ~a waru nkac~z, okreslonyc;h. scisle prze~ umo''.-'Y· I kng i wielfą Polskę demo:raty~zną: p 

Minęły trzy lata od dnia wydania Dekretu. Pomoc ta 1est prawdziwie przyjacielska - 1est uczynnoscią dobrego i palę.mego sq- 1 . . . . 
Aby ocenić; czym stał się on dla Polski po· siada. - Nie wiążą się z nią żadne dodril/w we zobowiązania gospodarczej czy politycznej I w_ l~'f::eJ z fa.~ryk ł?dz~i~h byłem obec11y 
wojennej, wypada przypomnieć, że przed ro· natury. Pomoc tę otrzymujemy od narodu, kl óry pokonał największego wroga ludzkości. i na w~pa ym pos.iedzemu o! obydwu part;: 
t.iem 1939 ilość gospodarstw karłoNatych (do i wyzwolił Polskę z hitlerowskiego jarzma a następnie złożył szerng dowodów zrozumienia r?b0 '.mczych. Stwwrdziłem. z ogromną rado.s· 
5 ha) wynosiła u nas 64 procent ogólnej licz- naszych potrzeb i bolączek i prawdziwie so juszniczej uczynności. cią_. ze u .was ~I.asa robotm~za 1-t'lseokwentn.1e 
by gos.podar·stw, zajmując około 15 procent ca· 1 W Związku Radzieckim - wielokrotnie o tym przekonują fakty - mamy zarówno d~zy do .Jednosc.i, wykuw:aiąc "'.' te:i sposob 
lej .powierzchni rolnej, podczas gdy gospodar- potężnego, jak i szczerego sojus.znika, stosun ki z którym oparte są nie na falszach starej meodz_owną bro~ do walki 0 real!zacię planu„ 
;twa obszarnicze (ponad 100 ha) stanowiły 0,6, mody dyplomacji i obłudnycl1 jej frazesrtc!t, lecz na wspólności historycznych int~resów, od k~ore~o zalez.y poprawa„"'.'aszego bytu J 
orocent ogólnej liczby gospodarstw, ale zaj· ł na wspólnym umilowaniu pokoju i wspólnej dążności do szczytnych idea!ów czlowieczeń- utrW'le~e no.~eJ dem?kraC]L . • 
mowały 43 procent całej ich powierzchn~. W siwa. . e . ranc1 1 ~y~uacJ? robotnik~"". pogarsza 

Prządki przechodzą do pracy na 4-ch stronach· ~j~J:~f ł;~~L~~~l1t~~1~?~~ 
l •• ,;;_... ... „„. urucha---.·a no••1e H'rzec:iona . taliści zbijają miliardow~ !ortuny. ~ tymcza-
,, lf'9' • •••- ••• .., sem pan Truman odm·aww nam zboza amery· 

l'IH:m·~iti Fumd::zek 
(PPR} majster salowy 
'l>racuje od 27 lat w 

fabryce 

Stęperska Zenon« Dem.ail.skcr Luczyna Dolcnd Aleksandra 
(PPS) od 28 lat pra- (ZWM) pracuje 3 lata (PPR) pracuje 21 lat 

cuje w fabryce 

W ~źeniu do wypełnienia planu produk· 
cyjnego orfZ podniesienia swoich zarobków 
coraz więcej robotnic i robotników przecho
dzi do pracy przy obsłudze większej ilości ma· 
szyn. 

Niedawno w PZPB Nr 5 (dawniej Wima} 
a2 prządki w przędzalni „Egipskiej" przeszły 
do pracy :iia cztery strony. 100 prządek w 
Płz!i~_!ni „Egipsikiej" P!e.cowało do nie.dawna 
na1~ &trnnach. A jednocześnie z ,nowodu 

braku wykwalifikowanych robotnic 14 tysięcy 
wrzecion stalo nieczynnych. 

Grupa świadomych robotnic pracujących 
na „Egipskiej" postanowiła przyczynić się do 
likwidacji takiego stanu rzeczy. Robotnice: 
Anusik. Obalska, Przybyłowa, Doland, Stęper· 
ska, Domańska i inne zakrzątnęły się wokół 
tej sprawy - pomówiły z koleżankal!li i rada 
w iradą - postanowiły prze1ść do pracy ~a· 
cztery st:rony. - · 

Obalska Antonina 
robotnica ~ezpartyiJta 
Pionierka nowego zu· 

chu w 'Wimie 

kańskiego, węgla z Ruhry, wysyła natomiast 
zboże do Niemiec, przyznaje Niemcom 500 gr 
chleba! I oddaje się Zagłębie Ruhry w szpony 
niemieckie, w szpony naszych wrogów! 

Walczymy o zmianę polityld Francji, o zje
dnoczenie robotników socjalistów, komuni· 
stów, wszystkich demokratów, .walczymy o 

· prawdziwie demokratyczny rząd. 
Twierdzimy, że i położenie geograficzne 1 

zdrowy rozsądek dyktuje wytyczne naszej po· 
' lityki zagranic;mej, że nie możemy się zgodzi~ 

na to, aby już dziś za naszymi plecami odra· 
dzał się ciężki przemysł niemiecki, aby Niem· 
cy przygotowywali się do nowej wojny. 

Wzywamy do jedności ze wszystkimi kra· 
iami demokratycznymi, które wygrały wojnę · 
powinny. strzec pokoju. 

Anusli:. !cze.ze. (l'i:'ft) I NAM - ZA LimĄ RENU, WAM - ZA 
pierwsza zainicjQwala LINIĄ c;>DR.Y GRO~! T~N. SAM WRÓG! 
przejścte na 4 strony~ Przy;imuiemy ~s~ągi:1ęc1a Waszeg.o przemy· 

słu z rowną radosc1ą, Jak nasze własne. 
· Pozdrawiam robotników i robotnice, wlók-

Dzięki pomocy majstra salowego - tow. I niarzy, metalowców, pracowników umyslo· 
Mikulskiego, przeszły 32 prządki na nowy sy· wych i techników łodzi, tych wszystkich, któ
stem pracy. W ten sposób uwolniona została rzy· bioią udział w wielkiej walce pokojowe
duża ilość rąk roboczych, co z kolei umożliwi- go budownictwa. 
ło uruchomienie dodatkowych 4 tysięcy wrze- Z całą mocą zapewniam Was - każdy me!r 
cion. materiału, każda nowa maszyna. przez Was 

Ruch zapoczątkowany przez tow. Anusik wyprodukowana trafia w samo serce wr!:>ga na
niebawem zatoczy niewątpliwie szersze kręgi szych krajów - w Niemców, tak jak wq:oraj 
i f'!-Ż w niedlug:iJn czasie będq obr.acać się trafiały w serca naszych w\IQgów kule pa<rty• . 

"WSZY<Stk·le wrze'Ciona W•imy. zanckie. 
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. Jadwiga Siekierska 

Siła solidarności braterst • 
l ~a 

Wrazenia z FesUvalu demokratycznej 
• 
młodzle!y świata 

Kto był w Pradze w lipcu-sierpniu 1947 r. dopuszczą do nowego Monachium". Polaki I , Głęboko ludzka wymowa . tych id!!ałów po-, temperamentem setek pląsających młodych 
tligdy jej nie zapomni. Stara, „złota Praga" sztandar głosi: ,,Granice 'Polski na Odrze i Ny- ruszyła młode serca, zapłodniła młode umysły. nóg. 
na·murach której można wyczytac historię Eu- sie". . Ziarna nucone w chłonną glebę na festi- . Dziesiątki koncertów, przedstawień, zawo· 
ropy, przybrała soczyste barwy Wschodu, jas- Liczne delegacje niosą sztandary z gorącym valu w Pradze wydadzą swój plon we wszy- dow. sportowyc~, odbyło się w teatrach i n11 
ltrawe Mexi~o, jasno-złociste Indii„. Wiele- podziękowaniem Pradze, Repi.rblice Czechoslo- stkich zakątkach Europy i świata. stad10nach Pragi. . . 
tysi~czny, różnojęzyczny, fantastyc'zno-malow- wackiej i młodzieży czeskiej. • Najtrafniej to· wyraził młody delegat Au- . W. tea.trze na W1~ograda.ch pr?grai_n zm1e-
11iczy tłum młodzieży caiego świata, wszyst- „Pokój i demokracja" .- te słowa najczęś- stralii, Bert Williams: „Festival pokazał nam niał się Jak w ka!ejdoskopie: tance i pleśni 
kich narodowości i ras - wypełnił ulice Pragi. ciej · widziało się na wszystkich sztandarach, obraz świata bez rasowej nienawiści~ bez an- artystów mo~gplsk1ch, sztuka francuska, ko~-

Praga, karnawałowo wystrojona, egzotycz- te słowa najczęściej wyrywały się z tys1ęcy tysemityzmu. Nauka _jak~ płynie ~ fest~va.~1;1 cert Indonez31, zespół .artystyczny .. B~łgam, 
na - odmłodniała. Najczęściej słyszy się ję- młodych piersi, o tym głównie mówił Klem2nt polega na tym, że lep1ej zyc bez menaw1śc1 . konc7rt Palestyny,, na kto;y~ .młodz1ez zydow-
zyk angielski (bo .mówią nim narody kolonia!- Gottwald (premier rządu Czechosłowacji), wi- WYSTAWA . ska . I arab~~a . \~nczyła ; spie~ała w.spólnle. 
n...l 1· mowę słowian' ska.. ta1·ąc młodzież F . 1 t i t lk . ł d f'l d Oprocz św1ezosc1, bezposredn!osci kazdy no-

„1 • estlva o n e Y o wspama e e 1 a Y· wy zespół porywał d · nn ś i t 6 Przez W~clavskie Namiesti (główna ulica 65 tysięcy uczestników fe~tivalu reprezent?· malownicze stroje, wesołość i Uśmiech, które ł . 
1 

kswżdą 0 mile 0 cą, dw ri· 
wało 71 narodów - to są liczby ktorych me b . ł I' h t . h k czym zapa em po a ym w eczorze o nos -Pragi) dziarsko maszerują - dziewczyna. w oczekiwali nawet najwieksi opt~iści. ro.z rz;mihewpa y .na u 1cac , w ramwa3ac . a- łeś wrażenie, że ten jest najlepszy. Przy koń-

ukraińskim stroju i młody Mu zyn: wspólnie · w1arma~ ragi. . . . . . cu festivalu dość powszechną była opin:a, że 
~piewaj~ sow!ecką. piosenkę. Na .inr:ym. znów . LEPIEJ ZYC BEZ NIENA WISCI" . Festlval -:- to był rowmez ~~res 1~t~nsyw- jazz .austral!jczyków jest jednym z najlepszych 
rogu ulicy widzę 3ak Francuz usiłuje się po- . " . . . . nej pracy, licznych konkurenc31, pop1sow ar- na świecie. ze to samo można powiedzieć 
zozumieć z Czeszką w modrej koszulce (strój „Na feshvalu - Jak ~0 "."'1 edzia.ł Guy d~ tystycznych i sportowych. o symfonicznej orkiestrze Francuzów i Holen-
Związku Czeskiej Młodzieży). I Boiss~n. - przewodniczący sw1ato";'eJ fede.racil yvysta:va - d~ła wsze~hstronny obraz pra: drów, że narody słowiańskie najlepiej wypa-

Powszechne zainteresowanie wzbudza gru- młodziezy - . została ukut~ bron p~zeciwko cy 1. walki bogate] w tr~ś~ oraz dramatyczne] dły w tańcach ·1 sztuce ludowej. Np. polski 
pa w długich, zwiewnych szatach, b. wysmu6.- przegrodom między narod'.imi. Pr:zeciwk.o z_: - Jaką prowa~zl młodziez. Poszłam ?a wy- kr.akowiak i kujawiak cieszyły się dużym po-
\Ych dziewczyn o powłóczystych s;>0jrzeniach I laznl'.~. kurty~o:U - feshval konczy się st~wę, pr.~yzna~ę się .r~czej z poczucia ·0 ?:>· wodzeniem. Ale największą popularność zdo· 
- to młode Hinduski. . przy3azn trwa . . v.:1ązku ~1z z c1ekawosc1. Lecz razem z m1~a- byli artyści sowieccy i w ·pierwszym rzędzie 

Z wesołym śmiechem mija grupa miodzie- . Nie przypadkowo - reakcy.ina prasa. w me~ k~zdego nowego zakrę~ w o~brzymim zespół baletowy Mojsiejewa. Niezapomniana 
ty Jugosławii w barwnych strojach ludowych I róznych. kraia~h .rozpoc~ęła n~gonkę pr~ec1w· paw~lome rosło .zainteresowanie, podziw, wzru- ukraińska suita,„ Ludowy ukraiński taniec z11-
- przechodnie ich oklaskują , krzyczą-: w ślad ko„.festivalow1, 3ak? „impr~zie .k~mumstycz; szeme .. Z~pommał?m o cza~ie - wędrował~m cz.yna przemawiać i wzruszać jak żywe słowo 
Ad żyje Tito". _ „Ad żyje Benesz" _ pada nej . Jest rzeczą w1a~omą .• ze. dziś ataki prz~: przez .sw.1at. Grecja, W~chod, walka narodow poezji, a zda się poezja jest doskonale wde-
~dpowiedź. ciwko wszelkim budu3ącykm siłom 

1
demo.krakc11 kolomalnych - podnosiły zasłonę nad krw~- Jona w tańcu _ to pełnym smutnej zadumy, 

Dwaj mali, zwinni Koreańczycy w jedwab- są p~owadzone pod prete stem z.wa cz~E:a ~- wym dr.amatem ludzkości, ~t.óry trwa. dalej. to znów szalonego temperamen.tu. W tej poe
nych, czerwono-amarantowych i zielonych eh?- mu~1zmu. Dlatego. Wallace - ~to~emu me :lm- In?o~ezia walcząca o w~lnosc - rachityczne tyckiej sile tańca _ nieodparty czar zespołu 
łatach z foto-aparatami bez przerwy robią ło się być komumstą, przez rea~c]ę amerykań- d~1ec1 z poma~szczoną ~ak u starców skó~ą, Mojs!ejewa. Jego powodzenie na festivalu nie 
td. cia. ską został ogłoszony za komumstę. gmące. z gł.o du. ~tr~szliwa nędza Murzynow da się z niczym porównać. Publczność była ~~jrzałam do jednego z hoteli, gdzie roz- Dlatego festival młodzieży, choć brała w Poł~dmoWeJ Afryki, Jęczących pod. butem ko- doprowadzona do stanu ekstazy _ klaskała, 
mieszczono delegacje młodzie~y. nim 1:1dział młod~ież róż?.ych kierun~ów: spot·. lomalne.go wyzysku. Wojna w Chmach. Ale wyła. tupała nogami, krzyczała we wszystkich 

w hallu na awce siedzieli: włoski student kał się z atakami reakc31. Dosyć dz1wme wy- mł?ci;zie~ i walczą~. - t~orzy. Po?zlwiam Językach świata _ istna wieża Babel ~ porw berecie upstrzonym różnymi znacz.k?m! mło- glądał ten ,,K?munistyczny festival", w. k!ó~ św1ezośc. orym,nalnosc„ duze wycz\4c1e ar~y- wana wspólnym podziwem 1 zachwytem dla 
lzieżowymi i narodowym!, Bułgar •. Ce3lonc~yk, rym brało u~ział 20~ mł~dych przedstaw.1c1e~~ styczne w malarstwie młodych artystow czarodziejstwa sztuki... 
)erb, Grek i Anglik. Toczyła się ożywiona konserwatystow angielskich, 16 organizaC)I Wschodu. . . . . Ostatniego wieczoru rozdawano nagrody 
Jyskusja _ doskonale się porozumiewali, u~u- skautó":'.fr;:i.ncuskich, młod~i.eż}atoli~~a Włoch, I znowuz .trafiam w zgol~ mny sw1at mło- za wykonanie tańców ludowych: pierwsz!\ ll'l· 
pełnlając mieszankę języko~ą, przekonywu1ą- chrześc11a~ska Ska~dyn~wu, m~odz:.ez czes~a dyc~, . szczęśliwych budowniczych.„ Górzysty, grodę _ za tańce zespołowe i solowe l)l(Z'f· 
cymi gestami. O ile zrozumiałam tematem dy- reprezentu3ąca / w 3ednej orgamzac31 4 p11rhe dz~k~ 1 uro~zy kraJobra~ Jugosła.wu - mło- mał, oczywiście, balet Mojsiej@wa . _ ZSRR 
skusji była Grecja. Młody Anglik gęsto się polityc2lne. · d~1ez buduJe ko.lej - li~zne tu są i brygady Drugą nagrodę _ za tańce zespoło ..,

8 
__ Ju-

'lumaczył z grzechów polityki Bevina„. Prasa prawicowa reakcyjna oskarżała ró- międzynarodowe - rzezkle, opalone, twarze gosławia i trzecią _·Bułgaria. 
1.. wnież festival o rozpętanie namiętności poli- w kombin~zonac:h. . ,Drugą nagrodę za tajice solowe - Koreja, 

„SWIAT CHCEMY BUDOWAC, LUDZI tycznych. Na to najlepiej odpowiedziała dele- . I~ponu1ąca jest wystawa. ZSR'R mło· trzecią - również za solowe - Indonezje. 
KOCHAĆ:, O POKÓJ WALCZYĆ:" gatka Ameryki, Francis Damon: „J&Zell walka dz1ez w walce z faszyzmem 1 dziś w odbudo-

25 lipca -: na otwarciu festivalu i 17 sierp• o demokrację - jest polityką, to 9bchodzi nas wie kraju. 
nia _ na uroczystym zamknięciu defilowały polityka". Staję z zainteresowaniem przed polskim 
w Pradze delegacje młodzieży całego świata. „Festival demokratycznej młodzieży a de- działem. Widać - jak wielkim jest udział Jl.a-

NOC WENECKA 
Tej nocy (na zakończenie festiv.:i.lu) c:4Ja 

Praga była młodą, rozbrzmiewała oieśniami, 
ló1~czyła, bawiła się. Wszystko ruszyło ku rze
ce. Na Wełtawie pływały parowce, d;1że : ma
łe łodzie udekorowane kwiatami, sztanc!!l.:am;, 
jarzące się fantastycznymi śwhtłam1. Wełta
wa stawała się groźnie zieloną, fiolet.ową, jas
no-modrą, zaróżowioną jak jutr.~Emka, to znów 
zfocisto-brunatną jak tło obrai6w Tycjana. Ło
dzie oblepione rozśpiewanym, bar ,vnvm tłu · 
mem ludzi, stwarzały iluzje' k'irnawału w We· 
necji, olśniewającego przep ':hm:n· koi. -rów, 
jak za dobrych czasów Renesans•1. Huk rakiel 

b d · szei· m'ło,Jzieży na Ziemiach Odzyskanych -Walka ~ faszyzmem, o rena nara ow uc1s- mokracja dziś - oznaczają, że demokratycz- zwłaszcza ciekawie pokazana rola młodzieży 
kanych, międzynarodowa solidarność, utrwale- nym jest walczyć przeciwko Franco a poma-
nie pokoju i demokracji - pod tymi hasłami gać republikanom hiszpańskim, jak i pomagać w odbudowie Pomorza. Ale tak bogata wysta-
maszerowała demokratyczna młodzież. .'Indonezji w jej walce pn:eciwlrn uciskowi Ho- wa wymaga specjalnego omówienia. 

Na obu defiladach w pierwszych szeregach landii". ' POPISY ARTYSTYCZNE 
°'szła młod:tfeż republikańskiej Hiszpanii, krwa- O ideały wolności i pokoju, równości wszy- Przez cały miesiąc na scenach praskich te-
wiącej Grecji, Indonezji, Vietnamu, Palestyny. stkich narodqw, przeciw wilczemu prawu siły, atrów rozbrzmiewały: mowa, śpiew w różnych 
Wymowa tej kolejności była jasna dla wszyst- za braterstw<\ i przyjaźń wszelkich ras - za- fonetycznych kombinacjach języków świata. 
kich. GorącY1)1i oklaskami, okrzykami otuchy manifestowała młodzież całego świata w Pra- Ze starych desek teatralnych podnosiła się 
witano szeregi młodzieży walczącej o wolność dze. mgła z kurzu, , wydobytego nieokiełznanym 
swych !krajów. 

Dalej, w strojach ludowych ruszyły dele
gacje młodzieży narodów słowiańskich -
znów zrywa się burza oklasków. Na przepeł
nionych trybunach, witając młodzież Jugosła
wii, Bułgarii, słychać skandowanie: „Ad żyje 
fito", „Ad żyje Diniitrow". 

Gdy przechodzi młodzież narodów ZSRR -
długo, bardzo długo nie milkną oklaski. · 

Nąsza polska młodzież, w strojach krakow
lkich, śląskich, wesoła, rozśpiewana, tańcząca 
·- spotkała się z powszecbną sympatią. 

Podczas otwarcia festivalu delegacja grec
k.a' w pewnym momencie opuśc;iła stadion -: 
widzowie byli zaintrygowani. Gdy po chwili 
jednak ukazała s1ę na centralnym miejscu po
między sz·tancjarami amerykańskim i brytyj
~kim - wszyscy zrokumieli słuszną symbolikę 
lej .zmiany miejsca. 

Zrywa się burza oklasków z trybun, grecka 
młodzież żywą gestykulacją, okrzykami odpo
wiada na gorącą sympatię zebranej publicz
ności. 

W pamięci wszystkich napewno pozostanie 
tbiorowa międzynarodowa kolumna młodzie
ży, która zamykała pochód. Wziąwszy się pod 
ręce, każdy ze swym sztandarem narodowym 
kroczyli: Hinduska w parze z Anglikiem, Mu
rzyn z Amerykaninem, Francuz z Vietnamczy· 
kiem, Rosjanin z Hiszpanką, Grek z Bułga
wm„. 

Polityczna i JlłOralna wymowa tej kolumny 
była tak po ludzku wzruszająca, że n:ie jeden 
t widzów miał łzy w oczach„. 

Zwracały uwagę hasła. Na sztandarze cze-
1kiej młodzieży jaśniały piękne słowa: ,,Svet 
chceme budov~. lidi milovat, za mir bojovat" 
- „Swiat chcemy budować, ludzilrnchać, o 
pokój walczyć". Dalej sztandary w różnych 
językach świata, o jednej treści: „Smierć fa
szyzmowi - wolność narodom". 

Na sztandarze francuskiej młodzieży brzmi 
zapowiedź: „Francuska i czeska młodzież uie 

Spotkani. e -- z . mlodz:ez· Q C'!i!eSkttT nad Wełtawą - i w ciągu paru g'ictz:n pruskie 
~ e.c .__.. niebo co chwila płonęło w ogniach złocistych 

Piszę o tym, pozostając jeszcze c1ągle pod senki, a oni - swoje. Potem ::;ac.lVll<.my się czerwonych, zielonych gwiazd. 
wrażeniem niezapomnianych dwóch godzin, bawić. Trzeciak i inne gry wywołują salwy Mrowie ludzkie na balkonach, dachach i u
najbardziej radosnych w całyin okresie nasze- śmiechu. Gonimy się i biegamy, jak ruałe licach nad rzeką. Tej nocy można było się· 

przekonać jak bezpośrednio, po słowiańsKu po-go turnusu. Spotkanie z młodzieżą komun!- dzieci1 Przy dżwiękach harmonii ta11c1ymy trafi się bawić Praga. , 
styczną Czech. Spotkanie nie za1.uan~owane, nasze tańce narodowe i Czesi też ,:iokazu1ą, co Szeroką falą przez ulice Pragi płynęły roz
nie przygotowane, bez mów i uroczystości - potrafią. Dwie godziny zlatują _ju.k jedr.a śpiewane tłumy Judzi. A wkrótce potym Pra
przypadkowe spotkanie na wycieczce na Sr,!e- chwilka. ga żegnała swych młodych gości. Były wzru
żniku KłodzkiJn. Z tej strony my, z drugiej ,,Na zdar" i „cześć" roznosi się daleko po sżające sceny. Murzyn z Ameryki od;eżdżając 
- oni. Witamy się. Oni krzyczą „Na zdar'', górach. To oficjalna część pożegnania -- a gorąco dziękował praskiej młodzieży za go
my - „nie.eh żyje". . . . . nieoficjalna„. Co pisać o tym1 - żegni!liśmy ścinność, ~erdeczność, przypomniał jak w tram 

Rozmawiamy ze sobą I okazuje się, ze ro- się ze sobą tak jakbyśmy naprawdę byli so- waju nigdy nie pozwolono mu zapłacić za bi
zumi~y się doskonale, choć my mówimy po bie najbliższymi. Nie obeszło się nawet bez Jet, jak przygodni znajomi prosili go 0 attto
polsku, a oni - po czesku. I uścisków i pocalunków. Tak 1akoi1::zvło &ie graf. Ze łzami w oczach zakońi::zył: · „Nigdym 

Szybko leci czas. Płonie ognisko, 1 ponad to spotkanie, o którym długo oędZl'~t!iy pa~ nje przypuszczał, że coś podobneg1 może s!ę 
nami płynie pieśń. My śpiewamy swoje pio- miętać. W. G. zdarzyć na świecie". 
~ ...... ~....,. ...... ~.._,......,.w w ... ~..._,...._,..._,..._,,.._,...._,..._,..._,.~.._,.~ ...... ....,...._,.. ...,...._,......,..._,...._.,.._.,..._,.,..,..._,....,.....,..,.,......,.~ ...... ~.._,. ...... ~ ..... 

Witam y umow~ o wSpółpra 
i~dzy OMTUR i Z"7M 

C.Y 
ID 

Młodzież robotniczej Łodzi z 1ogromną ra- nego i organizacyjnego naszych bratnich or-1 wili, że Ojczyzna nasza będzie jak najprędzej 
dością .powitała umowę " współpracy OM TUR ganizacji. odbudowana, a plan 3-letni wykonany. 
i ZWM. Członkowie obu tych orgalllizacji - Wiemy, że cel nasz jest wspólny: stworze- Wzywamy całą młodzież OM TUR-ową i 
to przecież robotnicy', uczniowie, młodzi, któ- nie Polski bez wyzysku człowieka przez cz?o- ZW:M-ową do wytężenia ' wszystkich sil w 
rzy mówią tym samym językiem, to samo my- wieka, stworzenie Polski Socjalistycznej. wspólnym wysiłku odbudowy naszego kraju. 
ślą i czują. Zdajemy sobie sprawę z tego, że tylko zje- Poza tym, jeśli chodzi o sprawy organiza-

Swiadczą o tym chociażby uchwały ostat· dnoczenie i zespolenie wysiłków całej klasy cyjne, wspólne zebrania zarządu Dzielnicy 
niego wspólnego zebrania zarządów Dzielnic robotniczej i młodzieży robotniczej OM TUR-u ZWM i Komitetu Dzielnicy OM TUR odbywać 
Sródmieście Prawe OM TUR i ZWM. Przyjęto ZWM-u daje gwarancję ugruntowania zdoby- się będą w pierwszą sobotę po pierwszym 
następującą rezolucję: czy demokracji i budowy lepszej przyszłości każdego miesiąca. Postanowiono także zor-

Członkowie Zarządów Dzielnic Sródmiejska dla narodu polskiego, dla całej młodzieży poi- ganizować wspólne posiedzenia aktywu dziel
Prawa OM TUR i Sródmiejska Prawa ZWM skiej. me w celu 'omówi!:Jnia zagadnień współpracy 
witają z wielkim zadowoientem umowę o I Chcemy i możemy jako młodzież, na której międzyorganizacyjnej, a także -...J?rzewidziane 
współpracy między naszymi organizacjami. Je- nie cj_gżą błędy przeszłości, być ideowq awan- jest urządzenie wieczorku towarzyskiego w 
"lteśmy przekonani, że umowa i jej realizacja gardą zjednoczenia klasy robotniczej. celu wzaje'I!nego zapewnienia i zbliżenia człon 
przyczyni się do dalszego zbliżenia ideologicz- Kierując się tymi wytvc2nvmi iesteśmy pe- ków obu organizacji. 
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Imponujący· rozwój Tow. · Przyiaźni Polsko-Radziecki~ 
MUlon członków w s~ ~·agach organizacji 
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Pieniądz zarobioną na ui icą - ,d00n~v.;m'li'('":31 (]lll0'1HJP:~l:-.l~ 
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.„„Nie tańsze, niż w sklepie, ale tutaj 
„ldq"„, 

lepiej 

C~asami zaciera się granica między pienią
dzem zarobionym a wyżebranym na ulicy, zaś 

• zawsze niemal zu obek ten stoi w kolizji z 
prawem. ·wystarczy s ię przejść wzdłuż ulicy 
Pio trkowskie j, by s twi erdzić, że n ielegalny 
handel uliczny lub ;>rowadzony na niedozwo· 
!onych miejscach, jest w naszym mieście zja
wiskiem powszedn im i odrywa setki ludzi od 
produktywnej pracy. a dzieci od nauki. 

Prosimy Czytelników na krótką, 15-minuto
wą przechadzkę. 

Stt\r tnjemy na skrzyżowaniu ulic Andrzeja 
I AL Ko~ciiiszki. Na jezdniach, na rogach uli
cy, cllodnikach stoj ą wózki pełne owoców. Nie 
są wcale tańsze, n iż w sklepie, ale tutaj jakoś 
więcej „idą". Ich bezpośrednie sąsiedztwo 
dzia ł a kusząco na przechodniów. Są dla wzro
ku bardzo uchwytne, bliższe niż te za okna
mi sklepowymi. Ktoś kupuje, inny dołącza 
si ę, powstaje mały tłum. Nagle zamieszanie, 
.,kupcowa" co sil ciągn i e wózek do bramy, 
zostawiając „na bruku" zdziwionych klientów. 
Aha , idzie mili cj ant. Tu nie wolno sprzeda
wać . Nie w olno uprawiać handlu ulicznego na 
ulicacl1 i odcinkach ulic, położonych pomiędzy 
ulicami Gd011 ską a Kilińskiego. Więc jak „nie 
wolno - to prędko"„. przekupnie uchodzą ze 
swymi ruchomymi punktami sprzedaży do 
.bram. Gdy milicjant przejdzie, handel roz
kwita na nowo. 

Idziemy w stronę Piotrkowskiej. 'Znów uli
czny sprzedawca. 14-letni blady chłopiec sie
dzi obok wagi. „za jedne pięć złotych!"„. Zda
nie to Jurek Marchwiak powtarza od 2 lat na 
tym s:imym miejscu. Do szkoły, naturalnie, nie 
chodzi , bo „zarabia". Nie ma ojca. „Czym zo
s taniesz w przyszłości?" Chłop iec uśmiecha 

· się smętnie . ,,Ano, będę ważył". „Całe ży
cie?" Nie znajduje odpowiedzi. Kto i kiedy 
zajmie s i ę tym chłopcem? Teraz wychowuje 
'go ulica. Dla kogo? Nie dla społeczeństwa. 
Nie dla Polski. Kiepska jest to jałmużna, da
na chłop cu za zważenie s i ę przez litościwego 
przecho dni a. Nie jałmużna mu potrzebna, ale 
opieka, nauka - chłopiec ledwie stawia lite
ry, • Trzeba go prz yga rnąć. Może to zrobi ja· 
'kaś osoba prywatna, może organizacja mło
'dzieźowa? Miejsce tego chłopca jest w szko
le„. 

Smutn e rozmyśl an ia na temat opu!tzczonej 
młodzieży p rzerywaj ą nam dźwięki orkiestry 
i licznej. „Czy pam iętasz tę noc w Zakopa
nem„." Popularna melodia, uliczni grajko· 

, an e po ą nyc 1annar ow ::: :::;~~;i,;~~~~:~:~~r:; :m::: 
eh d "k" • • d · • • · · d k • • Zarządu Mtejsk!ego przy ul. Piotrkowskiej 

l 

o Ol I sro m1esc1a ro~ą Się o prze upmow . 104, (front, I ptętro) odsłonięcie tablicy, ufun 
dowanej przez Zarząd ?4iejski ku uczczentu 
pamięci poległych w czcrste wojny 1939-1945 
t zamordowanych przez okupanta pracowni· 
ków Zarządu Miejskiego w t.odzt. 

I, 

W związku z tym Zarząd Miejski zapra. 
sza rodziny poległych i zamordowanych 
pracowników o wzięcie udzTału w tej uro
czystośct. 

WALNE ZEBRANIE WETERANÓW 
POWSTAŃ SLĄSKICH 

Grzyby · nie zło rzecz Piłki - najrozmait· 
szych wi elkośct 

Waży innych - c'hoć 
sam nie wiele waży 

W niedzielę, dnia 7 września o godz. 9.30 
rano w lokalu Rady Miejskiej przy ul. No
wotki 16 (dawniej Pomorska) odbędzie się 
walne zebranie Związku Weteranów Powstań 
śląskich Okr~gu Łódzkiegu. Na porządku 
obrad referaty ideowo-wychowawcze, spra
wozdania z działalności i wybory nowych 
władz organizacji. 

wie. Kto oni? Zaledwie jeden z nich jest za- możec ie ptzynieść krajowi więcej korzyści. no KOMUNIKAT 
wodowym muzykiem, resz tą to byli robotnicy i uzyskacie lepsze samopoczucie, jakie daje Pierwsza klasa Kursu Przygotowawczego na 
fabryk łódzkich. Za ·N iemców nauczyli s i ę człowiekowi twórcza praca.„ rok wstępny do Wyższych Uczelni I okazji 
grać i ._teraz też grają. Ale dwóm spośród „.Nie, n ie spodzi ewaliśmy się zobaczyć te- zak ończenia kursów składa - zamiast kwia
nich ten „zarobek" już się uprzykrzył. Wrórą go! Na ulicy Piotrkowskiej, na środku chod- tów dla swej wychowawczyni ob. ProfesorRwej 
do fabryki. Jeden z n ich pracował w przę· nika od bywa s i ę sprzedaż grzybów. Grzyby - Felicji Krzat - zł. 900..- na odbudowę W·ar. 
dzalni. „Poco mam żebrać, kiedy mogę za- n i ezła rzecz. Ale lu na ulicy ruch, kurz pada szawy. 
robić" - powiada. Podobno, jak ci dwaj odej- na grzyby, gromadzą się ludzie. Wokół koszy 
dą -;- to „orkiestra" rozleci s i ę. I dobrze si ę ruch zostaje zahamowany. Obywatelko, w Ło- Zarząd T;w~?z~·t,~·:ogp~~~t·~ad Matki\ 
stantt!„. dzi są rynki! Tam odbywa się sprzedaż. Tro-

N Dzieckiem i Młodzieżą „Ro<j.zina" zwołuje n" ... a ulicy Piotrkowskiej młoda kobieta tuar służy do chodzenia. 
sprzedaje piłki. „.Taki pani ma zawód?".„ - „.Chłopcy z papierosami, znów chłopiec dzień 21 września Tb. 0 godz. 10-ej w l ~ ł 

d · k „ k 10,30 w II terminie, w lokalu własnym w „Sprze aię pił i . . ,A gdy pile zabraknie?"„. „z wagą", jakiś „fakir", specjalista w usuwa-
Nie ma odpowiedzi. Gdy fotograf robi zdjęcie, niu pl am, z ubrania, naturalnie - nie z su- Łodzi przy ul. Wólczańskiej Nr 216, walne 
przerażona kobi eci na usiłuje schować „towar" mienia. w ciągu 15 minut naliczyliśmy ich zebranie z następującym porzt1dkiem dzien
za siebie. Nie ma patentu, niewątpliwie nie 15-tu. Czyli - co minuta jeden. Półżebracy, nym: 1) zagajenie 2) wybór przewodn.icZjlcego 
ma i rachu,ąku .na nabycie tego „towaru" . - półhandlarze. dzieci„. Nie k upcy, ani artyści. 3) sprawozdanie zarządu i komisji rewiJy'j. 
„Może pandwie z Komisji -Specjalnej?". I po Jeszcze nikt im nie wytłumaczył, ani prze- ncj, 4) w bór władz towarzystwa, 5) wolne 
co tu strach, poco to wystawanie całymi dnia- konał ich, że ten „handel" zemści się przede wnioski. 
mi na deszczu? Obywatelko Sz.l Dziś n ie mniej wszystkim na n ich samych, że ich miejsce jes t Wobec ważnych spraw dotyczących w 
zarobicie, jako np. tkaczka. Możecie się nau- w szkole, fabryce, przy warsztacie pracy. szczególności ożywienie sekcji opieki nad 
czyć tego zawodu. Jesteście młoda i zdrowa, · , (Dz) dzieckiem ulicy zarząd prosi o liczne przybycie 
I I I I I I I I n 11 I l"I I I I 11 I HL I I I I u li I I H I n = I "li I I : I I I I I I I I I I I I I I I' I I I ! ,· , I n• I I 11 I I I 11 li I ' " I.I u I I I I I I I " I I I I I I I n I I, I I I li I I I I I I I li Ili 1':11 .1 I n ITU 1:1 

W najbliższym czasie w Okręgowym Są· 
dzie . rn or:' ."' ::;1n ,„„. ·. I. ... .... J-

tyc11czasowych prorcsów przeciw Im zbn'1 ii'l· 
rzom niemieckim w łodzi. Na ław ie osk<1 rzo
nych zas i ądzie 9 osób: Herald Sudek, Wolf· 
gand Sternberg, Paul August Boecken, l~nlz 
Reute i Kurt Kornik. „„„„„IHl!l:mm ...... „ ... U'll ...... 

. ZcsRANIE KOŁA NAUCZYCIELI PPR 
I W Jnlu 6 września (sobota) o godzinie 

Proces 9-ciu hi·tlerov1_ kich dręc·zycielt 
Morderca i uc~estnil pogromów uięty 

Wszyscy oskarżeni -;- to dyrekcja maj-
strowie zakładów „Lohman-Werke" w Pabia
n icach. Przytrzymywali oni i wydawali w rę
ce Gestapo Polaków, brali udział w ~ystema· 
tycznej eksterminacji ludności polskiej, ob
c i ążali nadmierną pracą robotników-Polaków, 
pą:ymusowo zatrudnionych w zakłada-:h . W 

Dziś 0 1 godzinie 15-el odbędzie się posle
dzenlt> Plenum 'Komitetu Dzielnicy Sródmlej 
skle) Prawe! PPR w lokalu własnym przy ul. 
G.dl.:!ńskiej 75 

GORNA 

roku 1944 przewieźli przymusowo robotników 
do Niemiec, gdzie pracowali również w zakla· 
dach zbrojeniowych „Lohman-Werke" w ll\iej
scowbści ach Herford - Sundem i Bielefel.Cl. 
Wśród wy wiezionych było wielu niele!nicp. 
WięziH oni tam robotn ików w specjalnie skon 
struowanym w tym celu obozie. 

Dochodzenie w tym sensacyjnym w S'No '.rr 
rodzaju procesie prowadzi prok. Bronowski 
akt oskarżenia jest już w przygotowaniu. Zb:i· 
danych . zostało ponad 120-tu świadków, któ· 
rych zeznania potwierdziły bes.tialskie pastę· 
pawanie kierownictwa zakładów. 

P.roces. ten prawdopodobnie odbędzie się 
na sesji wy)azdowej w Pabianicach. 

O godzinie 12-eJ PZPW Nr 26, o godzinie * • • 
14-"f PZBl. t Tektury. Przed paru dniami na ulicy w Łod,zi został 
LEWA-SRODMIEJSKA ro~poznany i, ~jęty Ukra.i nie~ . Juli~n J?ule:zus 

O 
· i 13 ! k d S 1 kl p d ktoTego własc1we nazwisko brzmi H1lko Do· 

godzin e -e 711 łc y to c.rs e ,. o I !aiczuk . 
halanko", ,.Ditzel" - kolo plerw~ze, Centr. ' Wstępne śledztwo w t~j sprawie wyka7.a 
Tekst. Szk. Wel. Nr 1, o godzinie 11-el ło, że jeszcze przed rokiem 1939 Dołajczuk IP," 
I. „Hofman" ukarany więzieniem za przynależność do nar 

SRóDMIESCIE 
1

18-el odbędzie się zebranie członków Kola 
Nauczyciefi PPR w lokalu Dzielnicy Sródmie 

j ścle, ul. Piotrkowska Nr 63. Na zebranie przy 

1 
będzie tow. Loga-Sowiński, a refer.>:Jt wygłosi 

' tow. Grana•. Obecność obowiązkowa. .. O godzinie 15,15 „Elektrosan", o godzinie 
13-ej Zjedn. Przem. Drzewn„ Koło Muzyków, 
o godzinie 14,30 Centrala Węglowa, o go
ctnnle 18-eJ Strat Przem. Pończoszniczego. 

jonalistycznej organizacji ukraińskiej w wo je 
wództwie tarnopolskim. W chwili wybuch 
wojny sowiecko - niemieckiej zostaje on k o 
mendantem posterunku policji ukraińskiej 1• 

Barylowie, pow. Radziechów, wojew. tarnop:i1 

skie. W siernniu 1941 roku zamorclowal Pr 
lalrn o nazwisku Rzymski, bral udział w po 
grom'ach antypolskich na Wołyciu, w oogro 
mie Judno§ci żydowskiej w Beresteczku. 

.„„Zaledwie jeden z nich - to zawodowy 
~zyk".„ 
1111 1, ll ll!lllllllllllllllllllllłllll .l :. 1 , 1 , 1 " 1"'11."1"1 : 

D1mtrsłe r9zporządzenia 
Dzie ·~inik Ustaw R. P w Nr 57 z dnia 1 

rześnia br. przynosi trzy rozporządzenia Mi
t ' s tr~ Przemysłu i Handlu, regulujące sprawy 

·:-zwol~ń na prowadzenie przedsiębiorstw han 
Jlowycfl" i zawodowe wykonywanie czynności 
3anqlowych. Są t:J : 

-Rozporządzenie Mln. Przemysłu l Handlu z 
dnia 22 sierpnia 1947 r. 

Rozpcrządzenie Ministra Przemysłu I Handlu 
i dnia 22 sierpnia 1947 r. wydane w porozu. 
nieniu z Ministrem Administracji Publicznej 
, Ziem Odzyskanych. 

Oraz Rozporządzenie Ministrów Przemysłu 
i Handlu oraz Skarbu z dnia 22 sierpnia 47 r. 

Bliższvch informacji o szczegółach tych 
:ozpor:.::ądzeń udzi elać będą kupiectwa, zrze
;zenia b ranżowe, W ciew. Związek Zrzeszeń Ku 
piecki<:h, Zgromadzenie· Kupców m. Łodzi oraz 
lzba Przemysłowo-Handlowa, Łódź, Al. Koś
cipszki 4. 

Uwaga członkowie Stron
nictwa Demokratycznego 

WSPÓLNE ZEBR.ANIA PPR i PPS 
W dniu dzisiejszyr odbędc; się wspólne 

zebrania PPR I PPS w następujących labry
kach r lnstytucJach: 

O godzinie 11-el od<hlał 4-ty - zmiana 
drug.<r f. „Horak", zr.iiana pierwsza tkalni 
Nr 7, o godzinie 13-e) Fabryka Tektury. 

• • • 

STAROMIEJSKA 
O godzinie 14-eJ odprawa dziesiętników 

- zmiana I PZPB Nr 20, o godz'de 15.30 Centr 
Zbytu Porc., o !!odzlnle 13,30 Fabr. Nr 20 
oddział 4 

Dzlł o godzinie 11-el odbędzie się posle- BAŁUTY 
dzenie tróJek międzypartyjnych PPS i PPR I. O godzinie 13,30 f. „Weiss", o godzinie 

14-~I garbc:mla „Niecała", o godzinie 18-ej „Horak" 
„Żabieniec" 

PLENARNE POSIEDZENIE KOMITETU DZIF;L· 
N1cY conNEJ-PRAWEJ ~o nowe!o w l yf M 

Dzlł o godzinie 18-el odbędzie się ple-
narne posiedzenie kom. dziel. Górnej-Pra- UWAGA ZWM-owcy MATURZYSCU 
weJ oraz Instruktorów organizacyjnych. Dnta 7 bm. (niedz1ela) godz. 10 w lokalu 
ZEBRANIA Kół. PPR AZWM Życie, Piotrkowska 48, odbędzie stę ' 

W dniu dzlsleJszym odbędą •lę zebrania zebranie wszystkich maturzystów, c~łonków 1 

kół w następuJących fabrykach I lnsty- na'!l::ef organizacji. 

Dochodzenie w sprawie Dołajczuka prowa 
dzi prok. Lewenberg, Plac Dąbrowskiego E 
pokój 211. Ktokolwiek posiada wiadompści efo 
tyczące działalności Dołajczuka, winien zgł0 
sić się do prokuratora, aby umożli,wić szcz" 
gółowe przeprowa1zenie śledztwa. Dla orier 
tacji podajemy jeszcze, że Dołajczuk był ożr 
niony z Polką Marią Wojtowicz, której mlr ' 
sce pobytu jest ooecnie nieznane. Rówmeż r 

którzy posiadają adres Marii Wojtowic'.7-, i, .· 

wiechą coś o jej losach winni zgłosić się d 
nm.lnuntora. 

------~~-----~------------~ 

t I h Sprawy bardzo ważnel Obecność obowiąz uc ac : kowal Ob. S. Kaliński - Byłoby Istotnie dztwn · 
:&UDA • PABIANICKA gdyby Zarząd Miejskt bez powodu wydzie: 

O godzinie 13-eJ Stolarnia Mec:hanlczn.a. UWAGA ZWM-owcy SZKOLNIACYI żawtł ogród drugiej prywatnej osobte, w do 
·Dnia 8 bm. (pon1edzia•ek) o godzinie 18-ej datku dzierż.awiqcej już ln'iiy ogród. Może fee' WIDZEW 

w lokalu Zarządu Miejskiego ZWM, Pl. Zwy· nok były jakieś ku temu powodY'? Radzimy O godzinie 13-eJ posiedzenie komlletu fa- t · cięstwa 13. odbędzie się odprawa przewod- zwrócić się bezpośre~n o do Zarzqdu Miej. bryaznego Niciarni 
niczących, ewentualnie delegatów Kół Szkol sk!ego o wyjaśnienie. 

GORNA·PRAWA nych ZWM. * * * 
O godzinie 17,30 PZPg Hr 4 Obecność obowiązkowa pod rygorem orga- Stanisław GO!leb - Sprawę, ·o której pi· 

GOHR~·LEWA nTzacyjnyml szecie, powinntście omówtć z waszym kołem Korril.tet Wojewódzki Stronnictwa Demo, fabrycznym. 
ralycznego w Łodzi wzywa niniejszym wszy O. godzinie .~2-ej PZP~. Hr_ 14, o godzinl~ . E:OMUNlKAT . . . . 

~ lkich dłonków Stronnictwa do gremialnego 
0
14-ejdl._ „

1
we

1
i
5
gt 

1
. SO"'_?o

1
dzS_n1e ,M3-

0
ej I. „Wdeiga

1 
I Zar-ąd MieJsldi ZWM zawia_ damła, te w UwWaga I!1wa.lidz1 woike?nh1-~eper1~wd~Y . 

u<::ziału w świ c;cie lotnictwa w nied2Jielę, 7 go zin e -e z„o a zer. , o go z n e . d 
1 1 

d . 
7 

b 
1 

ku , zywa s1 ~ wszyst ic mwa 1 ow woien 
\'Trześnia br. Zbiórka wszystkich człon:tów 15-e) browar „Perla" ł 

1
me dz e _ ę,b ~a ·:o t mR. p "~.:rn (z~ ~ prz~: nych-p eperowców na zbiórkę w niedzielę dnia 

dzielnic i kół organizacyjnych wraz ze sztan- az em o · rezy en c ieru a arsza \ 7 bm. 0 godxinie 8-ej rano przed gmachem 
darami i pocztami sztandarowymi w niedzielę PRAWA-SRO~MlESKA . . 'ka Roll tymlers'ldego odbywa 1lę o !;JOdzlnle ,1 zarządu Wojewódz:dego TUR przy ulicy Sko 
7 września o godzinie 9 rano na ulicy Sko- i O godzinie 11,30 f. „Beibiackl", O_ godzinie 8-eJ na Placu Zwycięstw.a zbi6rka wszys- rupki Nr 6/8, celem wzięcia udziału w wiel
rupki (oho~: Pl -•1 K~t.cdralnego). Stawiennic- · 13-e) f. „Robe.rt Walnrauch", o godzinie 14 , tl~kh członków araanlzaciL Obecność obo• kie i defllarlzi<> • · "li:ilzii S:vdo:.ta Lotnictw"' w 
two nu:-: 1

- ' ":,..., •• --1 n nrol .... _,_T.lat" J -·- · - --.-r:t 

' ' 
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Komu winszujemy 
~ed!z,iela, 7 -w:rz~śnia 1947 r. 
D~z,jś: Piotra ~lewer. 

-o-
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GLGS KTJTNOWSJ(I 

Z s Ch w d n· u/ świąt a Ref o-r my · Ro i n ei 
Swięto Reformy Rolnej i dożynek w 

naszym województwie zbiega się w dniu 
I pół'focznyim istnieniu Związku Samo
pomocy Chłopskiej. 

Skromna była ilość członków Związ· 
ku ·samopomocy Chłopskiej w począt
kach, a na wet przy końcu 1945 ro.ku \V 
naszym woj.ewództwie. Jednak barclzra 
szybko, 'jak żaidrna dotychczas iorganiza
cj.a zawodowa na wis, związek w chwili 

' 

obecnej osiągnął liczbę ~.790 członków 
objętych ewidencją, a prawie połowa z 
tej liczby nie objęta jest spisem organi
zacyjnym. Bowi·em Związek rnizr~ta się 
13zyblm, a oddziały jego w terenie :pow
stają ąamorzutniie, niekiedy be.zplanrowo, 
ale z'awsze dyktowane zrozumieniem po
trzeby organizowania się chłopstwa w 
organizacji zawodowej.· 

Stan organizacyjny Związku Samopo· 

Nowq cennik 

mocy Chł1J·pskiej w łódzkim wojewódz
twie wyraża się lkzbą 15 oddziałów po
wiatowych, 248 gminnych i 1916 gro· 
madzkich. • 

Stosunkowo niewidką jeszcze, aczkol 
\Vlek stale rosna.c·B! frczJb 0

1 :rnzedstawia~ą 
kobiety wiejs-kie w Związku Samopomo
cy Chkipskiej. Do·ceniaJąc znaczenia k·o· 
biety ·w całofoształcie za ·gadnień gosp·o· 
darczych wsi Związek prostawił sobiB za 
coel objęcie .ramami organizacyjnymi ko
biet wiejskich. 

W celu wer·bowania kobi·et d'O szere· 

Tel lon·y na a ?"tqkulq· ~pOŻf:IH/CZe . gów Zw. Sam. ·chllQpskiej stworzony ZO· 
PGW. ~- M@. _ Nr 2e · Na terenie pow.iatu kutnowskiego zostały kiełbasa zwykła kraja.na 290 zt kg, .19) kiełba- ·stał Inspektorat Kobiecy przy Woj. Zw. 

M. ·;,; ustalone następujące ceny na artykuły pierw· sa siekana serdelowa 290 zł kg, . 20) kiełbasa l Samup„ Chłopskie1·· Prz.ed inspekroratem 
!eJskii Pósterunek M©. - Nr 33 . tr b krakows•lrn 340 zł kg, 21) kiełbasa wątrobiana , · . · .• . . 

S'tar·,...stwo r..,,.w1·atowe _ N-r 31 szei po ze y: · 310 zł kg, 22) kiełbasa ~odgarlana 180 zł kg, oproc·z zadam a p·opularyzaq1 Zw1ą{-!-:U 
-v r-.... 1) Mą.ka żytnia 90-procentowa hurt 100 kg ~ 

r..,r ... "·ydt"um Pow R-adu Na rod. _ N Inn 3 "-"0 zł detal 38 zł kg 2) mąka pszenna 80· 23) pol!dwica wqdzona 440 zł kg. 24) parówki staneło ZaO'adnienie stworzenia konkret· 
r """" , 1r 17;!; ..,,„ · • • ' : ' ' serdelki 350 zł kg, 25) szynka gqtowanu 420 zł , • • "' . • • . • 
Za·~ąd Miasta Kutna - Nr ae . procentowa hurt 100 kg 6.100 zł., detal 70 z~. kg, 26) baleron gotowany 420 zł kg, 27) szyn· . flCJ płaszczyzny działania I uczenia Się 

! 3) chleb zytm 90-procentowy 32 zł _kg1 4) r.hlen .

1 

ka surowa wędzona bez kości 34Q zł kg, 28} ' 0biety w Związku. · 
Stra,ż Pożama - N·r 41 j pszenny 80-procentowy 64 złote kg, 5) bułka szyrll\a z kością 330 zł .kg, 29) boczek węclzo· • • • 
Wir.~ąd R-epatriacyjny _ Nr 86 p~ze!llla BO-procentowa 80 z~ kg, ~) 1 bułkil wa- ny si.uowy 320 zł kg, 30) salceson włoski 280 I Z lntCjatywy !nspektpratu pow~tało w 

gi 50 gr 4 złote; 7) kasza Jęczmienna perłowa zł kg', 31) salceson cz1mny 280 zł kg, 32) ka- terenie województwa 142 kół gospodyń 
Pow. Zaikła<J Elektryczny' - Nr 32 55-procentowa hurt 100 kg 6.110 z!. detal 70 zł szanka z kaszy tatarczanej 150 zł kg, 33) ka· •. k' h ł k' . . h 
a Z kł T.tb W I N t 20 t 1 I O kg, 8) kasza jęczmienna łaman;i 6.'i·pi:ocento<Wa szanka z kaszy jęcr.miennej 70 zł krr, 34) mię· wtejs. te z 2356 cz on 1mam1, w ramac 
f'OW. ·a ·u · , z. u: aru · · e · 8 h 100 k s 50 d l fi ł k 1 h d t l!J.r-zo;id edrowia _ Nr 9

1 
urt ·g .2 • eta o z g, 9J pęcza' so wnlowe bez kości 210 zł kg, 35) mięso ro- któryc prowa zone jes. wzorowe o-

-i 70-procentowa hurt 100 kg 4.750, detal 55 zl $olowe 170 zł kg, 26) mięso pieczeniowe 190 d · t k • , · t d i ··· 
- Komunalna Kasa ©szczędności Nr. 43 kg, 10) kasza jaglana 60-proccntowa hurt 100 zł kg, 37) polędwica 240 zl kg, 3B) kości woło· gro me wo, a CJa osw1a owa, z ecmce 

kg 7.450 zł, detal 85 zł; 11) słonina de~al _260 I w FJ 2.5 zt kg, 39) masło mleczarskie 500 zł ~g. !ę·f.nie, których w mi.nionym okresie wa· 
Pol&k1 @'be.rwooy K-r.z.yż (PCK) ..- Nr 89 zł kg, 12) smalec 330 zł kg, 13) mtęso wteprw- 40) masło osełkowe 340 zł kg. k ·n b ł 136 5 425 i · kimi 
$·zpM:al Powiatowy _ Nr 20 · we bez(dokładki 220 zł kg. 14) schab i baleron I Q wypadkach pobierania przez sprzedaw· aC~J ym YO Z • w e.)S 

2~0 zł kg, 15) żeberl~a. 200 zł kg, 16) nóżki cien ców. "'.y?szych cen, nale~y„11atychmiast powia· dziećmi. 
N•bezpieczalnia Społeczna - Nr 34 ~-....... kie 60 zł kg, 17) kosci wieprzowe 40 zł kg, 18) clam1a-c Delegaturę KomisJl Specjalnej. Obok kół gospodyń wiej-skich fnspek· 

Apteka „Pod 0rłem" - Nr 106 torat wrganizował w województwie ca-
AJilłek-a Sukc. H. Walenta - Nr 7 K dl w . ulno a ars• l"fłw'll' ły szereg Stac.ji Opieki Nad Matką i 
~ł-e:ka mgr. Z. Ghacińskiej - Nr a.2. &~ 11 9zieckiem, stw_orzył dorywcze na wyso --- I Jak już clonio&la prasa r.odzienna, w mie· We wszystkie niedziele miesiąca września kim poziomi·e- 151toją·c•e kursy gospodar-

Tymczasowy Adres Redakcji „Głosu !\ut. siącu wrześniu odbędą się w całym kraju ak-, "dbędą się na terenie całego powiatu zbiórki cze dla gospodyń wiejskich, na których 
nowskiego" . P~ niatowy Referat Kulturv 1 5ztu- j cie zbiórkowe funduszów na cele odbudowy -uliczne i lotene fantowe, z których dochód 
ki, Kutno, ul. 29 Listopada 1, tel Nr. 19, Wa~szawy. N.a terenie powi~tu. ku~nowsk.1ego pójdzie na cele odbudo.wy stolicy. Warto koibida wie-js•ka otrzymuje podstawowe 

, akC]ą zb1erama funduszow za1m1e się Powiato- przypo.mni7ć, że. w ubiegły~ roku pow~at ~ut- wiadiomo•ś-ci z dziedziny higieny. 
wy Komitet .Odbudowy Warszawy. nowski zaiąl pierwsze m1e1sce w woiewodz· • · uczy 

Na posiedzeniu, odhytym w dniu 2 bm. w twie łódz~im, zebraw:szy na cele odbudo"Ary li się kroju, szycia oraz celowego prowa-
gmachu starostwa, w skład komitet11 weszli stolicy około 1.300.000 złotych. . . dzenia gospodarstwa i żywiania rodziny. 
przedstawiciele wszystkicl1 organizacji spo- K 'l t d · · · t 1 orni e spo ziewa się, ze w ym ro tu ze· z . 1 ~ S . Chł k' · 
lecżnych. P?lit~cznych, gospod~rczych i z~~a- l7fana suma znaczni ę przekroczy cyfrę z ubLe· _ w1ą~eJ{ am~porr:ocy · ops IeJ W 
dowych, działaJącyc:h 1.1a ten'!me kutr:ows im. . . . . . · \HJj·e~nvl ztwie ladzk1m w tee-orncz.nym 
Postanowiono utworzvc we ws-zystkich gmi. glego rol<u 1 Kutno znowu wysunie się na p1er· , . . . . 

C o (l 

zylaJc"le 
I 0.( 

~·,Głos Kutnowski" nach komitety gminńe odbudowy Warszawy,, wsze miejsce w województwie. Tej nadziei sw1ęc 1e .Refort_nr Roln~J organizowanym 

I by całe okoliczne społeczeństwo wzięło udział społeczeńst~o kutnowskie z pewnością nie • W szeregu miast pow1at0Wy{'.h przystę: 
·-----------------..:. w .• planowej akcji. zawiedzie. puje z pc•kaźnym dorobkiem swej dwu l 
11-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111 1111-1111-1111 1111 1111 1111-1111 011-1111 1111 1111-11 pół roczne·j_ pra-cy. 

e 9 Dorobek ten będziemy mog-li podzi· 

I Z r . Z e n I a wiać na szeregu wysta~ach organizn· 
wanych w powiatach przez Zwinek w 

, . . · , . . . . dniu 7 września br. (Dz.) 
ypadki 

Do post..:runku milicyjnego w Kutnie, 
zgkisiła 1Się w dniu 3 bm. 18-l·etnia dziew 
czyna, która podając się za Janinę Piku
łę, prosiła o wydan•ie jej dowodu toż6a · 
mości. 
Ponieważ zachowainie się i wypowie

d-zi dziewczyny wydały się wła<lzom moc 
no P<Jdejrzanre, rozp0częlo ener.giczną in 
d-agację, która dała niespodziewane re
z.ultatv. 
Okazało sie, że' dziewczyna zamiesz· 

kafa ·we Wed Mnich, gmina Op.orów, skra 
dła ojcu 26.000 złqtych, garderobę dam
ską, bieli~nę i różne rzeoezv i z·biegła. Po 
sprawdzeniu S'tanu faktycznego, dzi·ew
.:z'}"nę po<l opieką milkii 09istawiono do 
miejsca jej zamieszkania. 

* • * 
We wsi Pnie\Y(), gmina Plecka Dąbro· 

W@, zkJ·dzieje skradli rower ob. Wenel· 
s~iemu Władysławowi. Energic'.line d~-

HlllłfllllllllllllllllllllHllllllltlllll!llHlll!llllllllUlllllll!llllHlllllllllllll!lilllllllllllllllll!l!ll!lllll 
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chodzenia M0 dopriową<lzi!y niebawem I scmnki z brylantami; dwa złot-e medaliki. -. , 
do ujęcia sprawców kradzidy. Okazali I złok monety dziesięciorublowe .i 15.000 .„w _,,,,,,_.,, ~··_ 
się nimi Zenon Kacprzak, Bronisław Ba- zl~t,Ych gotowką. Wszyst!.{o to miała war iRftl.ntn"rii u•opszai2 
ranowski i Józef Szczepański, mieszkai'i· tosc Wyiloszącą ponad 100.000 zlotych : "Ji~Jha IĄ._~ ~ ,,_ ~(I 
cy wsi Bedlno. Wsz~scy oni od?owiedza got~wk~. Cały ten pok_aźn_v i:iaj0tek wy- I ft'ror.!.lu~ ~ r.J"P. · ' 
przed Sądem Grodzkim w Kuht ~· 7-a kra da\\ ał się byc bezp~w1otm~ ~tT~c?·~Y· . . 1 · . · · . 
dzież. Tymczasem w kilka dni pozmeJ ZJa· I Tow. Stanisław Longwic, rracowmk 

• • * wił s ię \Y jej mies~kaniu. f~nl:c.j-0111ariusz I rz·eźoi miejskiej w. Kutilie samodzielni· 
Ni-emałe zmartwienie przeżyłr1 ob. Ma PK~ ob. Szkarłat I zwro~ą 1e1 torebkę_, opracował i wykonczył projekt t. zw 

z: nt~usz.kodzoną zawart?sc1:i. Okazalo J ugniatarki jielil. Odlana 1 wvkończon:< 
ria źurkJQWska, kiedy wróciwszy do do· się, ze- Zurkowska zgublla torebkę koło i wedtuO' j€O'•O Drojektu masiynka do1sko· 
mu w--dniu 13. 8.' stwi·erdziła z prz·eraż•e· sfa.cji, gdzie znalazł ją ob. Szkarłat, któ- t i1ale spełni; .s\voje zadanie. 
niem brak skórk•owej torebki, W torebc·e ry, ?dnoiszą-c ob. ~urkow.s~iej_ Jej ;v!as- Dotychczas, przy wyprawianiu je!' ' 
tej ob. żurk()wska przechowywała sze- nosc dal tym dowod sWoJeJ meposziako- zwrerzęcych w rzeźni pracowano ręcznie 
ieg cenych rz.eczy, jak dwa zlote pier· wanej uczciwości. przy pomocy drewn'anvch skrobacze· 
- ·-,....-._,...,,...._„ · • ....__. "'-- nad usunięciem zbędnej bkmv i reszte 

Ob t I. k
111 t • k tłuszczu. Praca ta 1est bardzo żmM<ln 

Yw~ _e s ~e s an·o_-W1S o i uciążliwa. Obecnie, n•ewielka maszyn 
I! ~ ~ ka p-ornszana ręcznie. zaoszczędza pr a 

cę kilku ludzi. Przy joej p·omocy możn;i 
w ciągu jednego dnia oprawić jelita o1· 
ło 90 świń. nad czym da\vniei musia; 
pracować kilku 'Judzj w prz.edągu trzech 
dni. 

p-racowników .rektyfikacji 
Piękny przykład obywtelskiego sta· Warszawy, zdeklarowała już i wpłaciła 

nowiska dała załoga zakładów ręktyfi· do KKO sumę 23.752 zł. stanowiącą je· 
kacyjnych w Kutnie, która przodując dnodniowy zarobek całej załogi. ' 
w akcji zbierania ofiar na odbudowę . 

SPÓŁDZIELNIA BU-00-W-LA-łłA......._._I 
z odp. udz. w Kutnie 

Dodać należy, że warunki prncy prr 
nowej t. zw. „u ~~niatarce" hardziej n; : 

dotychczas sprzy,ia ją utrzymaniu czyst· 
ści i higi-e ny przy wv mbie w<-' ·1: ;n. To·· 
Longwic otrzymał już i wyko nał ki!L 
zamówie11 zamiejscówych na swo je . „ 

gn.ialarki". Niewątpliwie .. u~n•atark r- " 
z:astoslQwaina po raz pierwszy w Piolsc-e ,, . 

ul.· ~ienklelf)lcza ~2 rzeźni miejskiej w Kutnie, przy jmie si r 
~ d z czasiem w całym kraju. P·omysłowy pr:-

WYkBf'łHje wszelkie roboty bu owiane cownik za swoje uiepsz.enie, które wpły· 
Wia :::i czny na ilur.1tacjl blok mies~kalny, I nęło na wzrost wydajności pracy i 
P.rzezna<".zon/ dla pracowników fabryki .., Posiuda własnq stolarnię mechanicznq i betoniarnię zmniejszenie kosztów produkcji, zasiłu-
M t w Z.ychlinie, zostanie oddanv do u- Prowadzi dział projektów i kosztorysów żył w zupeł111ości na premię wvróżni? 

i,ytku w przeciągu najbliższych kilku dni. -====-=======:.==:=;;:::;;:;:;::=;:::;:;::::::;::=::;;::;:::;:;::.:..n:i;e~. -----------
Wv.-,-v •co Wl')i Komll<!t r?R w Łodzt y . " te1 Redokcvinv Red i Adm. Łódź. Piotrkowska 86. Telefony: Redaktor Noc:zelay 216-14 Sekretortot 7.54-21. Redakcja nocno 171~1 • I l · ~ 1;)· 0 
Dzinł ogłoszeń; Plotrlcowslca 55 teł. 1l1 50 Konto PKO W - l505. Zakł. Grał. Sp. Wyd. „t9dzf<J lnstyM Wydaw_rrk:z.ff' ___ • _______________ 1 ·----

. cii lffUC OC''" osZEN WydC1W11ielwa „Gloau R obotniczeqo" w Łodz1 . . W telCicle: oi:l 1:....100 mm. zL 50, 101-200 mm. zl 60, p0W'5"!eJ si 70. 
• matem~ od 1--100 mm. Kl ss. 101 - 200 mm. zł 45, powy~el zl 60. r>robne za jedno sl owo: poszukiwanie rodzin z~ 20,. hcmdlowe (le kama, kupno ł spn:edo:ż) żL i. zguby zł 20. 

..,oszuttwcmie 'PTOOY d. 10, W nłed~el- t śWięta StJO/o i:kio6ęl. I 
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Str. 8 

t~2. Drugi oprzytomniał Gapa, 
Potem fijoł dech swój złaipał, 
Paleolog też sil} ocknął, 
Choć pcforbt}wany mocno. 

ELIT A KOLARSJ<A 
NA STARCIE 

· Pietraszewski 

Ten· ostatni wysc1g odbędzie się już jutr" 
w Jeleniej-Qórze. Jak donoszą organimtorz·;·. 
do· wyścigu wpłynęły zgłoszenia wszyatkich 
czołowych naszych szosowców z zeszlor:in
nym mi.strzem. Gabrychem (Qlrbarnia - Kr'l
ków) i mistrzem Polski na szosie Namen.łq 

) Nr. 245 

• 

wicz. 
120 KM SERPENTYN . carskich ASC „Base!", którzy w środę, d11'.a lO sekretariacie Okręgloł przy ul. Sienkiewicza 26 

W związku z wizyitą w Łodzi piłkarzy 3zwaj-1 dzieży, które będą ~przedawane wyłącznie w 

Trasa wyścigu wynosić będzie okob 1'.lO bm. na stadioni~ ŁKS-u rozegraj.ą mit>:lzy~ań· na podstawie grupowych zapotrzebow~ń 
kilometrów i biec przez Wieniec-Zdrój, P:o- stwowe spotkanie z Reprezentacją Robotn.cząl Początek meczu wyznaczono na godzinę 17. 
tro;wice, Szklarską ·Porębę, Bii'!rutowice, Kar· Polski,. organizator tego ~potkania, Związek Jako prz~~11ecz. przew!dziane ~ą inte.resując~ 
pacz, Krzyża.t.kę z powrotem do Jeleniej Jóry.

1 
R~botmczych Stowarzyszen ~portowych w, ł;,o- zawody. p11karskie P:Dm;ędzy M1~dzysz~olnym1 

Na tef sani.ej/trasie 'walczyli nasi kol:uze w d~1 przygo:ował pewną 1losc ulgov:yc.ll 01le- KI:i~am1 Sportowymi Piotrkowa 1 Łodzi o go· 
roku ubiegłym, znają ją więc jak swą własną tow w cerne 3_0 złotych dla uczącej się ·mto- dz1me 15L30. · 

Z~żqcio §portoUJeqo Z§RR 
-------~;;;;;..--~--.~--~ ..... --..... ~~~.;;:;..~~._,--~----

133" ?i~·~!' 1:r!~ !ii:rr~ trzyma. z y s k i e g o p o · · I r o c h u 
Wyspę ocahłą cudem Podczas odbywających się w ZSRR mi- CO BĘDZIE Z OLIMPIADĄ? nie pięcioboistka na świecie, znajduje się w 
Pozłiz,rl~Ii z wielkim trudem. PRZED p ZYSTĄPJFlNIEM ZSRR DO IA F I d k 1 · f · · an· · · ~~ ""·" ..:J&:www strzostw lekkoatletycznych, młodzi zawodnicy R -.: A os :ona ej. ~rm1e I z 1a na dzien poprawia 

radzieccy uzyskali szereg dobrych wyników. W tej chwili nie zostało jeszcze ust1:1lone, swoje wyonki. 
ml ~;u ;~"l\Jk'!"~h Na czoło wśród 'nich wysuwa się wy:1ik ze· czy Związek Radziecki weżmie udział. w Igrzy- Na-_ za'."odach. lek.k.oatletyc~nych przed kil-
~! !?i l.'1 tj,,1 • · '\\~ ~ wodnika leningradzkiego, Mażwiejewa. który skach Olimpijskich 1948 roku. W każdy in bądź ku . dmam.1 Czudma . ustanowiła .. nowy rekord 
-· - pobił rekord ZSRR w rzucie dyskiem, uzysku· razie Związek Radziecki jest obecnie w trak- Związku: przekraczając wysok?s~ 1,65 m. Wy-
'11 ~~.;,\Hi~ f,-~ ~ \~~ ilł C h . jąc 37,43 m. W sztu.fcde żeń'skiej 4 razy fOO m cie załatwiania formalności związanych z przy- mk ten je~t 0 1 cm lepszy.od Jej własnego re-
L ···· i!liJ IW \1łl \'.]) .W 'li ~B stąpieniem do Międzynaradowej Fe<leracji Lek korJ~u tktrajowego. .

1 
'k . . 

--· ,-·~ ____ '·' · "'·- „ _ reprezentacj!I' Federacji Rosyjs~iej ustalih no- koatletycznej. es .o zarazem '.':aJ ep~zł'. v:rm o.si~gnię· 
KOMUNIKAT wy rekord radziecki wynikiem 49,3 sek. ty w tei konkurenCJl na swiecie w biez,1cvm 

W dniu -Ob-c'w1u Swięla Odrodzenia Lot. Zawody te odbyły się przy wyjątkowo CZUDINA W DOSKONAŁEJ FORMIE sezonie. ,,.- -
· · n 1 k" , , niesprzyjającej pogodzie, co wpłynęło UJ0

1?m· Mistrzyni Związku Radzieckiego w skoku SUKCESY 
uc,~· . .:i • c s. tego, Osręgowa Komisja Zwią. „TORPEDO"' NA WĘGRZECH 

:; nie na uzysk;ine wyniki. wzwyż, Aleksandra Czudina, najlepsza obec-
:!iów Z;:n otlowych w Łodzi, zawiadamia, źe .. ,~~-'="""''~' - - .~~·~-- ~~-·-~~-,--. ™""" .„.„.~,·.~·~·"-· Do Moskwy powróciła, po dwutygodnio-

t:~~~;;;!~~~~~~~~:h w~~~;=i~::~t:~~~~d:r::; Czy uta;.,o- będz1·e w;s;-~1'~ '' ~~~!i:?;~~y~~ ~:g~~~~~ad~ż~.~~~:~~~~ó: • 
z 11.tu ludzi o godz. 9-tej rano, na plac ka. 11G111 I I a I wacyjnie witana przez sympatyków piłkar-
tedralny. 1 I' • stwa. W czasie swego pobytu na Węgrzech 

. . „ . . • . . . „Torpedo" rozegrało trzy &potkania, odnosząc 
Pocz·ly sztandarowe wezmą udział w uro. 

czystym naboz'ilństwie, oraz w defiladzie. 
O_t>Ii;g::;wa Komisja Zw .. Zawodowych wzy. 

wa swiat pracy Łodzi do wzięcia udziału w 
'ej uroczystości. 

Okręgowa Komisja Zw. Zawodowych 
w Łodzi 

Sprawa . dyskwahhkac11 najlepszego fms!oe- Jak; dotąd - me konkretnego mu ::no do· w nich przekonywujące zwycięstwa. w Buda-
go długodystansowca, Vilio Heino, nie ,ie~t je-1 wiedziono. Dla przypomnienia poda.jemy, że pes~cie pok~nali oni miejs,cową dru~ynę „Wa: 
szcze defin'.tywnie zakończona. Heino je5t o- ViltlJ Heino, mistrz Europy w biegu ·na 10.000 sas w stos,mku 4:2:, w Debreczyn:e wygrali 

skarżonym, na skutek. rewelacji r .. oc!.i:1vrh 
1 
metłow, ma obecnie 33-lata i jest posiacldc:zem nz. zeosdpo!e;n1. „~asutats 5:2.dw trzecimt ~poWt~a-

. • • . . - . . ' • • . lU r me;; l zwyc1ęs wo na re.prezen acią ę· 

przez je~~ą .z gazet fmsk1ch, o ~obranie .'i0.01.10 I cz.ternch. ~f1cialnych rekordow sw;atowych, .a qier Pólnornych w stosunku 3:0. . 
marek f1nsk1ch za ~zereg st\lrtow. Nu ra_z1e I m1mowicie: 10 klm (1944 r.) _ 29:35,4i 6 inil "'''"'"n 111u1:un 11 ut1111n111nn•n•uu111nu111••1111uu1n1uunnnu11•· 

biegacz ten jest „zawieszony" i nie może brać (1944 r.) - 28:38,6, 10 mn (1945 r.) - 49:22.2; Dz ś p~erwszy start 
udziału w zawodach. bieg godzinny (1945 r~) 7"' 19.339 m. • • 

męsc~arzv o m'strzostwo Okręgu 

'.'RA"WI WŁAŚCICIELE MOGĄ SIĘ ZGŁOSIĆ 
.„do Komendy Głównej M: O. w Lodzi, 

przy ul. Jaracza 28 w 1 cJział ogólny, gdzie 
znajdują się znalezione przez milicjantów n~ 
tereni'e IV komisariatu nast~pujące rzeczy: 
suma pieniędzy, znaleziona 26 bm. oraz w : 
dniu 4-go znaleziony kapelusz damski, tec:'zkę I [ 
i dokumentami oraz większą ilość gotówki. f 
'ROWER - 18.558 ZOSTAŁ SKRADZIONY 

Nieznany sprawca sk~adł pozostawiony 
:;rzy Starostwie róWeJ' pod powyższym nume
rem należący do Jerzego Kusidy zam. w Ru-
dzie Pabianickiej ul. ~eyrnonta. I 

WSTYD, OBYWATEiU SKWARNECKI 
W PZpB Nr 8 przy ul. Dąbrowskiej 21 

zam. przy ul. Antoniego 18 Józef Skwarnecki 
·1siłował wynieść przędzę. W porę został za. 
rzymany. 

m - rn.ZEST~ZFG~J~ P.RZEPISOW 
Podcza s vink;ldv1ania do tramw•aju Nr. 2 i 

dostał stę -pod wagon ob. Józef Siewierski, 
Łódź, ul. Lelewela. Wskutek upadku doznał 
on ciężkiego usz.kodzen!a głowy. Wezwane •. 
P,o,gotowie przewtozło go do szpitala na Ra· r 
dogoszczu ' 

Poc.zątek seansów w dni powszednie: 16, 18,30, 21. 
Początek seansów w niedziele_ i soboty 13,30, 16, 18,30, 21. 
Jutro, w niedzielę 1 września dodatkowy seans o ·godz. 11-ej. 
Bilety bezpłątne I passe.partout ważne od środy 10 września br. 
Eksploatacja: FILM POLSKI. 

...... """" .... „ ... „„„„„ ... „„ ... __________ .... ______ .,._. 

Dzisiaj o godzinie 20-ej w hali Wimy ro2 
poczynają się drużynowe mistrzostwa Łodzi '' 
boksie. Pierwsi stają w sznurach ringu ósem 
ki Zjednoczonych i Zry\vu. , · 

Obydwie drużyny do mistrzostw okręgowyc:J 
przygotowywały się bardzo starannie, dzisiei 

: sze wię~ ich ~spotkanie zapowiada się wyjąt· 
kowo c1ekaw1e, tym bardziej. że obie clnżv· 
ny zapowia;:lają wystąpienie w swych na-i 
silniejszych skladach. 

· Polon· a Swidn~cka w Łodz 
W najbliższy wtorek, dnia 9 bm., 'w dr·Jdz• 

p~wrotnej z Warszawy, Polonia (Świdnica) ze 
w1 ta do Łodzi, gdzie rozegra m"1ciz towarzy;ki 

~ ~ŁKS-em. \ 
Spotkanie to budzi w Łodzi duże zai:ltere

sowanie. 

Tempowski nie chce być 
trenerem 

Jak podaje prasa francuska, Polski Zw:ązel< 
Piłki ·Nożnej zwrócił się do znakomitego oił· 
karza .. grająceqo obe~nie we Francji w 'ecinf 
z druzyn zawodowych I Ligi - Boleshw .. 
Tempowskiego, z propozycją objęcia stanowi· 
ska trenera związkov.>ego. Temp01WiS'ki odrzucił 
tę propozycję i oświadczył, że za kilka lat -
by~ może. przyjmie ~ę ofer;tę. Ale obecn~e pra• 
gme on J~szcze byc czy,!l!Il.ym piłkarzem w 
drni:vnie, z którą jest związany dość si1nie. 

• 
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