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warstw pasożytniczych, doszli do władzy ro·

V botnicy, chłopi i inteligencjo pracująca. Prze
Jl kreślając błędy przeszłości, śm!ało sk!ierowu

iąnową
Polskę
na nowe tory rozwoju, opartego o
polttykę zagzanicznq, nie o frazes, że

·

nie oddamy an! guz!ka, ale o fakt, o przyo realne. sojusze z sąsiadami, a przede
fakt, że ósma rocznica najazdu na Polskę roz Polskt - ofiary tej agresji. Jakże odbiega dzi wszyr.łkim z bohaterskim Zwtązkiem Radziec
poczętego w owym dniu, zbiega się z faktem siejsza rzeczywistość od szlachetnych idei j kim. •
,
.
zapowiedzi odbudowy gospodarczej Niemiec. zmarłego prezydenta Roosevelta.
Opieramy swą politykę na wzmocnieniu
Ale głucho jest 0 znakach pamięci dla męUbiegły okres ośmioletni, był okresem głę- autorytetu Organizacji Narodów Zjednoczoczeń&kiej Polski, o której mówtlo się w Jatach\ bokich przemian. Na miejsce zbankrutowa-1 nych, nc1 odbudowie Ziem Odzyskanych t ich
wojny, .że była natchnieniem uatodów o wol- nych klik rządzących Polską przedWJ'ześnio- zagospodarowaniu, na szerokich reformacl'
ność walczących, głucho jest o pomocy dla wą, na miejsce przepojonych
egoizmem
(Dokońc;;enie na str. 2-ej.)

PrZf)mÓWienie low. P:rem. Józefa Cyrankiewicza na wi~ CU PPR i PPS w PoznanP.u jaźń,

I

l'!UllT'l"IJI I I I 'IT lllT:I IT

1111.1·:11·1· I n

Z yc·

n

Tli I I I l''lf].'l'll:'l'!lilll~ r:111 I n I n 1:n:·r1n11 I I I n I I I I I I i I u I I I I I I I I I I I l'I 11 Tl I I 11'1 I 1: l i I n : I I I I I I I 11 I I I I I I 11 I n I n I 1·1 I I I I fi

•

ICY na

rzech

·R zqdowy blok demokratyczny ol
głosów

PRAGA (Obs. wł.) - Z Budapesztu
donoszą
ze wyniki wyborów na WęTowarzysze z Polskiej Partit Robotniczej, grzech wykazują, iż pierwstze miejsce
:rowarzysze z Polskiej Partii Socjalistycznej, zajęła partia komunistyczna. Po przeliobywatele Poznania.
czeniu gie.sów prowizoryczne wyniki są
W !mfeniu Centralnych" Komitetów ol:iy- następujące: komuniści - ok, 1.082.000

dwóch naszych partit pozdrawiam w dn.!u na
szego wspóinego zqremadzenfe pracowitq
klasę robotniczą Poznania i Wielkopolskt. Po
zdrawiam dzielną; ! pracowitą ludność tego
miasta, które w dniach trudnych i tragfcz.
nych od Btsmarcka do Hitlera umiało z·awsze
wykazać, że jest twardym, nie do ugryzienia
przez niemczyznę miastem oporu przeciw ger
manfzac::ff, te Jest miastem pracu)ąeej t walczące! Polski.
Szczególna powagą napełnia: mnfe fakt, ze
mówię do was w Poznaniu, akurat w przeddzień ósmej rocznicy ostatniego nttjazdu nte
mieckiego na Polskę, w przeddzień rocznicy
września 1939 r. w kt6rytn rozpoczęła słę na
polskiej ziemi największa: z woJen, Jakie prze
żyła lud~ość, najtraglcznielsza z wojen toczono z bitlerowsklm najeźdźcą l groźba panowania Niemiec nad całym świa.tem.
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opozycjp

głosów,

y~al ponad 3
około 2 milionów

Socjal - Demokraci

miliony

Partie opozycy jn~ ()trzy malv dotych·
t, zw,
czne Stronnictwo Chłopskie ok. Demokratyczna Partia Ludowa uzyska·
435,000 glosów.
ła ok. 805.000 głosów,
Razem kolaicja rządowa otrzymała
Korespondenci pr,.asy zagriłnicznej dookoło 3.000.000 głosów.
noszą, że głosowanie odbyło się wszę
dzie w całkowitym spoko_iu. Mieli oni
całkowicie swobodny
wstęp do wszystkich lokali wyborczych i traktowano
ich bard~o kurtuazyjnie.
BUDAPESZT (PAP} W wieczorwyścigu
nym wydaniu
dzi€nnika „FuggeUen
. ·.·~.. ·
Przyjmuj~ wezwa
f
nie do WSpółza- Magyaro·rsag" opublikowano następują
•·
'Wodu·l-ctwa
tow. cy komunikat departamentu prasowego
spraw
W€wnętrznych:
Koirz.emfotw~lkie 1 j. ministerstwa·
Jako tkaczka sa- „Zgodnie z wiadomościami, otrzymany·
modzie11rna pracuję mi przez ministerstwo spraw wewnętrz
dopiero kilka ty- nych wybory w całym kraju odbyły się
godni.
Osi9,gam w należytym porządku. Nie doniesiono
dziś
na sześciu o. żadnym incydencie, zakłócającym prze
k.rosna·ch I 70 P·r-Obieg głosowania. W drobnych zajściach,
~~t normy. Chonie
posiadających większego znaczenia
ciaż nie mam .ie'
szczie wiele d-0ś- władze niezwłocznie ingerowały".
wiadczenia
sta·
r;im sie dorównać
starszym
tkaczNOWY JORK PAP. Do miasta Port of Spain
kom. jestem członkinią ZWM-u i uwa· na wyspie Trinidad (Antyle) przybył w nie.·
żarn za sprawię lmno.ru mojego I całej dziele wieczorem samolot prezydenta Truma.
mfodlZieży, by w wyścigu pracy przy na. Prezydent udaje się na konferencję państw
kn;snach, w wyścigu walki 0 Polskę Lu- amerykańskich, odbywającą się w Petropolis
koło Rio d J
·
(B
- l p
dową - Hiie dać się rnikomn prze~cignąć.
.
.e aneiro,
razy11a · rezydentowi
H •
~ta~ow ZJednoczonych towarzyszą małżonka
Tk a1JlkJa PLipińSika
i corka oraz szereg urzędników Białego Do· aicz. a ZPB Thl'. 1 mu. W poniedziałek rano prezydent Truman
(No•wa Tkalnia). udał się w dalszą drogę.
-

ok.

732.000 glosó\\', Narodowe Demokraty- czas ok. 2.000.000 głosów, w tym

Odpowiadamy tow. Korzeniowskiej
Przyjmujemy wezwanie do
Ja, Helema RY· E);;j\[%'.@~~~;,
bak-0wa - przyj- Y
muję
wezwanie
tow. Korzenfow.
StJdej z braitni~1
PP.R i staję z nią
do współIZaJwodni·
ctwa. Wyrabiam
na 6 kl'loisnach 166

pr<Jcenit
n-0rmy
produkcji postaram i:łię oisią~13Jć
wJ~cej, a po1va.dto
podejmuj'r,. się nie
ustąpić nakounu 00
do jakości tolwa•
ru i oiSzczędł1'olści suro\wca. KWrly wątek
będę zużywała do 'końca.

Ostem lat 1emu odbyła się na naszej ziemi
iwris:raszniejsza z krwawych i śmiertelnych
trog.edif naszego narodu. Osiem ll!rt łemu w
dniu 1 wrześnta przez polską z!emię za:częłb
L•ię przetaczać naprzód .żelazo i og!eń nie· .nrecki, potem działać zaczął morderczy do·
.ldadny system niszczenia naszego nmodu.
Praca .na szóstkach i Z\~i.ąikSzony z~
To wszyatko pami<>tacie. Nte Ja m11sz" 10 ro!}e"k juz ternz pozwala m1 dać ludzkie
"
"
· cóprzypominać, wam· Poznaniakom, W<Illl, Wte! warunlłi życia mej d'Yfl11as.ł1u!letme_j
kopolanom. To wy, przede wszystkim wiecie retczce. Jestem p,q_eko~na, ze sumienna
i wiedzą wasze rodztny o tym wszystkim co i of.farna praca caiłej klasiy r-0!b-01t111lczeii da
stę tu wówczas dztalo :no tej poznańskiej zte dobr-01byt dla wszystkiich. Je!S\tem c~Jion„

I

pracy

p d ••

·
o roze Trumana

:~- ;:;~.ć j:~!~on~~k~~~s~~hc~~tn::ych ~a~=~ r~n~~ł~~s~j~n:!k~ ,~~ii:nr:·~~c~~ ~:a,~~ra~ 0-·,...,·-o
. . ._l_a__r_____P_...,.o..;.._z·=e.„-r a-u- --z= o---1-~o. ...,,.. F·~~r-...a--n.,_,....,,____
dów, cena, którą
,fo tstntenla.

plactliśmy

CJI

wyzwolenie klasy roh.o•htfozej, Mnie też
żadne trud1mśd nie o·dstrniSZia. od walki
Nie zatarły się jeszcze u nas ślady znisz za }lrawdę i spraiwiedliw-0Jść. Dz,iś jako
czeń dokonanych przez niemieckiego oku- w-0ana -Obywatelka prav;:ą }Jrzy krosnach
panta. Męczeństwo wasze niech będzie groź- wałczę o Pols,k~ sqJrawif:ldliwą, brnicatą,
nym ostrzeżeniem dla tych, którzy dziś gotowi o P-0Lskę socj<]Ustyczna.
są zarzucić zasłonę na przeszłość.
H~tena Rvbak
~ARY.Z ~AP .. Premier _Paul_ R?m.adier 1~ości, J_ż. będzie w stanie utrzymać 'racje
Dzień 1 września 1939 r. głęboko wrył się
bka.c.zka PZPB nr. 1 w~głos1ł . \\ Lrrno~es p1 ze111.ow1cme, w zywnosciowe na poziomie 200 gramów
w
__p_a~m--1·ę_ć_P_o_J_ak--ów_._s_z_cz_e_g_6_1n_ą_w_y_m_o_w_ę_m_a_ _ _ _ _ _ _ _ _ __;(~N„o..,1w..;'a:....T._k_,al;,;.n;,;.ia;.;;;):..._ _1_<t_o_r.;.y~m-o_s_\\_·1_a_d_cz_y;;.ł.:.,_z_e_rz_a.:,·d_n..,1'e.:....m.:....a..;p::.e:..w~- chleba dziennie. Posiadane za pasy zboża
wystarczą jedynie na pokrycie połowy za
potrzebowania Francji. Reszta IJędzie mu
siała być importowana.
LONDYN (Obsł. wł.) Według doniesie
nia radia paryskiego powzięto uchwałę,
na mocy której zostanie dokonany przearesztowań
lew złota ze skarbu francuskiego w warto
PA_RYŻ (obsł.. ~ł.), _Republikańska prasa hi zdołali wycofać się bez strat.
strefie okupacyjnej Niemiec hiszpańskie wła1_z~?nska ~onos1, ~e. kilka dni temu patrol p~- . PARYŻ. PAP. Z Madrytu donoszą, że poli- dze frankistowskie powołały do życia sz 2 reg ści 12 miliardów franków na Fundusz
hci1. frank1sto~v~k1e1 zask?czył grupę repubh- CJa frankistowska aresztowała ostatnio około instytucji ,„prywatnych", które rekrutują b. Io Stahilizacy jny przeznaczony na zakupy
kanow, rozlep1a1ących afisz~ antyrządowe w 70 osób z pomiędzy patriotów Katalonii. tników Luftwaffe do służby w . lotnictwie hi- w obszarze dolarowym.
ce~trum Barcel.ony. Wywiązała się walka, Wśród aresztowanych znajduje się znany pi- szpańskim. Instytucje te zawierają również
W ten sposób zapas złota wynos ący w
ktora trwała. k~lka .godzin przy. czym po~icj~ sarz katolicki Pous y Pa ges.
kontrakty z uczonymi i specjalistąmi niemiec
we~wala P?Slłk1, usiłując otoczy.c całą dz1e_Jm
PARYŻ PA. P. Biuletyn informacyjny „Wo!- kimi do pracy w hiszpańskich fabrykach zbro końcu roku 1945 około tysiąca ton zmnieJ
cę, Republikanie on ostrel wvmianie ~trzałow, nvch Hiszoanów" donosi, że w amervka_ńskiei jeniowych. ·
szy się do niespełna 400 ton.
za nasze prawo

Gorzkie z· aIe prem1·era Ram ad •. er w obl1*czu
katastrofalnej• Sytuacj•I· gOSPOdartzeJ•

I

Nowa fala

•
I

na ulicach Barce·ony
w Madrycie. Franco rekrutuje lotników 'faszystowskich

I

I
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WIELKIEG O KONKURS U
SZKOL. 'EGO
pt.:
„(·,LOS" DZIECIOM SWOiCH
CZYTE LNIKO W

.I. c,1ran hiewic za

I

dnolllego frontu klasy robotnlc{ej jest rów- Imperiali~tyczny kapitalizm tak samo zagra·:
(Dalczy ciąg ze str. 1-ci)
7.a rohotnikowi francuskiemu, jak włoskiemu
1połe·CZ11TC:h. Mało który kraj w Europie tylei nież obecn~. d~iś ln'.~i to':I'. _Nenni, pnew!'dnl
tak r.zcskiem11, jak i pulskit>mu. W Polsce ie
.
.
rnqali~tycmn
nnrti1
włos.oe1
czą.cy
'Który:
mało
takżo
ale
Polska,
co
pr.t.ecierpiał
dnolily front, obronił mnsy pracujac"' przPrl
m0nopollstycz
atakn
fala
nf1";nt
nam
ku
Idzie
wiei.
ł:lk
odbudowuJe się z ruin i zniszczeii 2
Imię i nazwisko •
'
zamachem reakcji i podziemia. D1.iś jednoli
rlążv
ka:iitał
owy
]l.!ic;rl7:ynar_od
!' nego kapit~łu.
"fm :i-apałem-·t wiarą w swoje siły.
wysiło
produkcyjneq
warune!<
to
front
ty
so·
ulobyc~v
Jego
robot111kow1
t . . do odehrania
.
.
md
t
·
I
·
·
·
•
kl·
h
·
. . teorety k I.ahour 'p arty k u mas pracuiącyc , . ore (tZW1gaJą na so,
-Lna„.om1ty
W Czym lk wi a ~ u 1ewa1aca rywo nosc c.ia
. 1
. 1n7c1.
,
d k
.
j P. J k' . T
d odz
Polski, a więc ulrwale- J
Adres
one 0 5 1 1es 1 nie w 0 . onano1 przez prof. Lasky powif'dzial przed kilku clniami, że bie rlężar odhudowy
~
•,
h podstaw niepodlegiości. !
wnat pracy przez klasę robotmczq prz;;-budo nie po fo '" ygraliśmy wojnę, abyśmy się od- nie gospodarczyc
Zgromndziliś.cie się tutaj na tej manif~stacji
Miej~ce pracy . . . . . . . . .
dawali w ręce kapitalistyczn ych trustów, i kar
wie społecznej.
jak tu jesteście, z tysiącami wa
Polska 11ie sprzeida ~m·g! suwerenności gos I c<'li. D!n nas jl'>st rlzi.1 widoczne, że w sercu wy wszyscy,
Szkoła i klasa uczącego się
codziennych frosk I kłopo-.
podarc:?eJ :ta ź-cdnq c~nę Niech nikoqo nti> Fnropy orlh11dowt1'c się kapitalizm niemiecki, szych własnych
dzie:..ka . . . . . . . . . . . . , , •
·
;
oprócz
że
świadomo~cią,
ze
dz1wi to. że Polsko 1w'mdo 1: :-::i~zy po raz obw t"n sam kapita1i7.m, który pogrążył nasz na- tów równncześnie
fnllll9llilllllt111111•i1!11111mEll!!ll!lll!!!!E!l!lmm-1r
„,,.,,
I
sprawy
są
trosk
prywatnych
własnych
tych
który
wojny,
odmętach
w
Europę
całą
l
ród
pro
która
nej drodze, bo jest to ledyna droga,
~re~
ca
rohotnic7.Cj,
klasie
całej
wspólne
kłopoty
i
na
wadzi do porl:'liei;ie"i.o:r dnhrnby!u lud.ii pracy <;zctlł. na poclh•>i Zwi~zku RadziPckieqo,
"'
~ U
~
Nam wszystkim
łi>mn polskiemu narodowi.
! do utnO.:'nienia pOl~oJu. Pr:rtrzymy w przysz- (lOdhój całego świata.
orlbudowę mis:r.·
o
troska
dziś
jest
wspóll1u
fotę
powstrzyma<'
b<:dzie
zdolna
~ił11
Jakaż
ogrowzrosła
bo
'ość z c::ilkn-;„tiym soo]-ojam,
.
(
wspólne są niedostatki. To samn!e sile tych na~ndów, które szczególnie lę ofens_ywy k~pit~listvc;:nej,. j;i.'<aż siłn zdo! czonego kraju
\Vczoraj rozpowł.)
Obsł.
LONQY~
mil'ona·
przed
stoi
przyszłości
o
pytanie
mo
1
~ospod~rczei
.nieza~lPznośc.i
bronic
ciężko do?,„iadc.zon a zo~!ały ostatnią wojnq. na hqdzie.
wspólna też musi być walka o to, czą! sę W Southport 79-ty doroczny Kon
a które d.?lś Wiaz ze Związkiem Radzieckim polit.yc~nei nar~dow: w0Jnośc1. t pokoJU? Od- mi ludzi,
bł~- ~·res Brytyjskich Związkóv: Zawodowyc h.
pnyszłoścl nie powtarzać
~aszej
w
a~y
pow1eriz nasza iest iasna: te siły tkwią przede
.
re
9
d~1w, ktore prowadz_lly do _trageclll tak ?.oles-,, :a Korl'!res przvbyło 836 delegatów,
ńojq f stcrć hądą na 1rm~y pokoJu1 łwiatowe- 1ws;r,yslkim w zmgdui ... owanej świadomie kiab t "k,
h •• 'ł . .
t .
nasz narod przezywanych . Dw; tuprzez
me
roklasie
kraj;iw,
w.szy~lldch
robołnic1cj
sie
ponle
inie,
spok
przyszłość
w
1
pot!:.:ymy
7
10,
wspólna manifestacja dwóch wczc;n r J-11.'.Y~., 1 1 po mi i_ona ro O m OVJ
wa.i chcemy wfe-zyć i wierzymy, że przyjdzie 1 botnic1ej, walnrą.r-ej o pos1i:p 8w1ata. Kl11czem taj, na tvm placu
V/ rczolUCJl, Kłorą wmosła Rada NaPPS 1 PPR wykazała, jak
robotniczych
partii
nej
zharmonizowa
w
sił
tych
a
wykorzystani
do
otrzeźwienie, że idee, o które stoczyla s:ę
Kongresu Związków Zawodowyc h
1'zelna
opiera
którą
o
solidarność
ta
jest
głębolra
dziwnego,
najtwardsza :·vojna świata, w lm!ę których akcji jest jednoUly front. Nic więc
jednomyślnie na pierwszym
przyjętej
a
.
.
ludowa.
1g:n1>ly miliony Judzi, nie mogą być zntwe- że reakcja wszy;tkich krajów. tyle v.:ysiłku się polska d~mokracj~
arcia
ełne 0
udzielono
·~ocierlzi>niu
przemńwi<'nie
s~·e
z_akon7zyl
p~em1Pr
Tow.
dziNic
rohotn17zą.
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wkłada, _by rozh1c.
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Niech
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o
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ze
'lpraca gospodmcza 1 wymtano h<.In-1 wnego,
'
. Niech żyje jednolity front ząrlam~m gorn1k?w, domagających się
. ·ikaże się dla wszystkich narodów na mu i k.omun~zmu tyle wysiłku wkładają ':I' bu Żyje .silna P'.S!
"dla
popra v. y warunkow pracy.
1,
pe\'. .. , na dalszą metą ·najkorzystnfa jszym dowę 1ednosci dz1ałanla klasy robotntczej. klasy robotmcze.1! l!lcl'1·11 . r..n 1.11 1:1~Pl•l'r·M!'l•l'irl''• 1n 1l'!"!ttiTł1·H·1:r1 "''''"''''l'l'~'m.ri11•.1"l'T"l''li11: 1tl't'1iną:1.1 rl'FT'll
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Dla-tego najpUniejszym nakazem chwili jest

!~!1::~~ ~~~::~:~:e:~~~~ ~:~~~:~1!~:~~~

ch z Grecii
USA nie godzą się na wycofanie wojsk brytyjskirządowe,
zadając im ciężkie

1

0

przemyśle i rolnich,io, 1:T warunkiem powadze
nia w tej pracy jest J1aszo :rnartuść wewnętrz
11.a, jest daina konimlidacja społeczna.
Wiecie, że tak jak dotychczas, rząd nasz b:ą
próby
dzie skutecznie paraliżowa~ wszelkie
szkodnictwa polit\ cznego 1 gosporlarcz'"go,
skąd kolwii>k by one plynqły, cz z fasrystow
skiego podziemia, czy z k6ł reakC'.yjnych PSL
Podstawowym rlemeiitem sily Hdsr.e;in narudu
Jest nvartość demokracji, p<idst'l">'.<•W)'m el<:-

Radk1stacja deBELGRAD (PAP) oglosila
armii greckiej
mokratyczn ej
d
komunikat on<>szący 10 licznych epera·
p
I
ćjach tej armii w całym \raju, Na . elopon ezie Qddzialy powsta!'1ców za a takowały 1iasto Kinuri. Doszło również do
omiędzy wojskami rządowymi a
starć
oddziałami demo.kratyc rnymi w ol;r<;-w1

___a_s__z_y_s_·_c__

n11
Klasa robotnicza uc?.yla slę solidarności
skó1ze. Klasa 1 nhotnicza wyk11zala
deo
solidarność w wr1lt:e z reakcją. W walce
mokrację w~ Polsce br al udzial I pracuiący .in
teligent i rz\'cmle{:inif:, pll<;de :szystk.irn zaś
rohotnik i chłop, Sol!iiarnu~l: kla~v robc1t11iczej, soliclatncd;ć PP~ i PPR jest najvrni.!liei1zym elementem kon~ulid,;cJi ws1,ystklc::h twór
czych sił demokracji. pol~klcj wokół z;ulauia
wykonania planu t1zyletnieqo, wokól umoi:·
nienia ninawisłuścl qospoclarc1.-j I nl•µodle
d7.lał11111u kl.nd 1·0110
::ilości. Tylko Jt-dnollta
tnlcza ~twaC1a tuką !lit;, ld6r.t pHyc!~ga sojusznlków, która budzi szac11u11k I skupla wokół ~ieb!e wszysthle demokrdtyczu e prądy
l którć\ budzi sh i1Ch I iatiważa wszystklt' !41ły pod:demla 1 ,„akcji, ti: wl<!lką prawdę Zllamy w l'••lsce rile t J;~ia;!l•k, ale i ·i:ycl,1 ciężkiego, krwią plsdoeqo dm'wic1dczc11ia. Znamy
·lą t<:'il; .,. przeszłości. Rozi· ! \o wewnętrzne kia
śy robotutczej w Niemcz<>d: pokn1nło, 7.e wła
f!zę zd 0 t-ył Hitler, który ?·•t<>rn 1,;iąroz.il wol·
nośd całt"qo ś vic1ta.
Dz.lsiaj mubimy podją~ '-~urinn a jakże konleczną prńbę burlowy je1~n<'lłh„~o !Tontu w
Jednym

ij

cu śpiewali hitlerowski hymn Horst Wessel żenia.
KINO „WISŁA"
Daszyńsktego l

Pocz. seansów: 17 , 19 , 21 ,
w nledz. i święta: 15, t?, 19, 21.

KINO „WISŁA"
oaszyilsklego 1

D R o G A D o N I E BA
P R E M I E R A
D z I S
Nowy film szwedzki

W r<?lach głównych:

RUNE LINDSTROM ErVOR LANDSTROM
ALF SJOBERG

Reżyser:

Ilustracja muzyczna: Lille Bror Soederlundh Eksploatacja: Film Polski
Produkcja: Wive-Film (Sztokholm)
Bilety bezpłatne i passe-p11rtout ważne od c,zwartku 4 września br.
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nowego rządu greckiego istw1erdza, tZ
ca}a prasa grecka tali: lewicowa, jak t
prawicowa, wypowiada się przeciwlrn
gabinetowi Tsaldarisa. POW()ł.ując się na
wiadomości z ateńskkh kół politycznych
bę
d T Id· •
..
.
d "
p
•
sa ansa
ptsze, IZ rzą
" raw a
dzie nietrwały, wysuwając kjednocześnil!
przypuszcze nie, iż w związ u z przyjaa'
dem specjalnego wysłannika USA Han·
dersona, kwestia składu rządu zostanie
ponownie rozpatrzona .
BELGRAD PAP. Z Aten donoszą, iż władza
w dalszym ciągu stosują oknttny terror wo·
bee demokratyczn ej ludności greckiej.
W Trikli rozstrzelano 8 osób, w tym Jedne·
go duchownego. W Serezie rozstrzelano 4
osób, a w Kozanach - 10. W Atenach skaza·
no na śmierć 3 b. członków ELAS, zaś 5 dal·
szych na dożywotnie więzienie. We wsi Sele
nici na Peloponezie banda monarcho-tas zy.

---boJownlkńw wlelnk~l-~P.J:_:s~p;ra~':vv:·~Je:-~=====================================:..~s~to;·w;.;za;m;;;o~rd;o~w~a;ł;a..;;3~7.;ch;;ł;o;p;.ów~.- ~~'J„

Chc.iaiib:r1ii si·e, w

\Yie1dzi.ał piekin1i a i Ce,

Nie mamy nic.

coś 111hrać.

1.1;dy

mi.ał j1tl':i; za•~Z:I te Szrwy.

-

,

LO~DYN PAP. J"k ~o~osl age?cJa Reut~ra J 1.1ed .1 wznos.1h o~~zykJ na. c~eść Mosley a.
w dnrn 31 sierpnia policJa londynska rozw1ą- Wywiązały się boik1 z pohC]ą, przy czym
zala wiei.: brytyjskiej Ligi b. komhalantów, do jeden z demonstrantc) w został ranny i odwie
której Ud.leży wielu członków b1 yty JSkiej ·.:iony do szpitala.
Policja rozproszyła demonstrantów . 8 osób
unii faszys1uwskle j Osvalda Mosley'a.
Wiec odbywał się w dzielnicy Eastend. Fa- zostato aresztowanyc h, 2 osoby spośród prze
szyści. staw:iali. opór p:zy rozwiązywaniu wie chodniów I 1 policjant odnieśli lekkie obra-
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.vłasnej

stra·
TTesyny. Silny oddział wojsk <lemQhra- marje
tv.
Milia.
wi<!ś
Doridzie
tn:znych zaj<J.l \\„
J
roz·
Ofensywa armii' demokratyc znej
W Tracji woji!ika demokratyc zne przerBd
essy
okolic.ach
w
pomyślnie
się
wija
pomiędzy
wały komunikacj e kolejową
LONDYN (PAP) - Agencja Reutera,
Alexandropo lis i Komotini. W okrfgU
się na informacje z miarodai
powołując
miejscowość
została
Komotini zajęta
Iana. W pobliżu Konk:y silne oddziały nych źródeł dyplomatyc znych donosi, ii
armii demokratyc znej zaatako\Va! y for- Stany Zjednoczone zażądały od Wiel-

Cli~

po

- POk1a~piel i

ha tytJko

coś

z

greckiego umundurow ania.
- Cokolwie,k, - J)rosił Qndl. - Mo
'ie fa'kaś knrtlkę!... Jcutnak. 1110,ią ipro.sił

powi'e·działia.
Cho·dźmy,
Doką 1 d?
Cl!oclźmy. Pokaię ci coś.
rzekł
Mił'SZ.~ iść do sztabu, -

ważni<.:.

-

po-

To za.fmiie niewiele czasiu. Chodź

-

Jestem, bracie, r>a·nny w rarmie. A- -

le wda.to mi się wymlknta\ć z id1 rąk.
Qu·efiij ~odniósł o·czy i z.01baczył, że tie
lena 111śnnecha .się pakząc na Ta·pa. Na,gle
;poczuł się nieswojo. Ten u~'1111iech nie

Tap, śm:c.:ą-c się "
~.:i.:J•owyw:iła mikzen:e.

o<li>owiedz.a 1

"szy. Helena

Qnell sipo:jrzał uważnie

du-

na nich. Coś

mu sie nie no I ibalo.
Była zupełnie zrozpaczona .

wiaid1omo dqaczego, nie sipodobał mu sie.
....,.. Więc dobr.ze, że bvłaś tutaj - fak się c· jesz te.raz? - za'Pylał
Que\1. ,Ą,\ ;wił to z ~1śmiech2111. a1~
rzekł
Que.!l niedbale, myśiląc o czymś z;uipełnie
w głnsie brz.mhra lek'ka ironia.
innym.
NBt11rah1ie. A ca pani powie, tlcle·
~trzył u1porczywie na Iic1ene.
no?
·
ł
odlpowti·edzia
'Tlie!
Pien,·szorzę·d
Tak - o-dip.owie·dzia!a. niczego się
Tarp. - Po pwsfo WY'Śmi1 e'11'itie. - wyCZJt:ka.m Mko na to. ahY nie dom:;ślajm!c. - Tap cZ••lł się źle, kie
krzyknął'. ·
przysłali po mnie „B1ennheima" albo coś dy go bu przywieźli.
w tym rod!zad11, żeiby mnie stąd z:abrać.
QllellDwi nie spodo1bało si;;. że wciąz
- Dłu.go ci p.rzy:idzie na to cze.kać.
nazywa Tapa po imienia.
- \Viszak przyr~ekiln, że mnie zabiorn.
- A resvta kolegów? - za"PYtał.
Wte·cly b<;·dziesz; mó·gł również polecieć
- Owszem. Gd:1ihyś widział, jak urplł
ze mnią,
się tlaciky w tym dni11. kiedy ciebie strą
- Gł11nJRtwo! Nikt nie hc-dzie Przysy- cono. Nie byłem sam świadkiem, ale ołać po na•s „Bknniheima". Zwł·aszcza tePDw'i;:da'Jl(> mi mtda. Pochhmiał w&d'kię
raz.
Pie stklankami, lecz bute:!rnmi.
- Byłeś już w svtabie? - i·ndagowal
- Czy nie zostawiono nrz1"P::i-dkov.·o
go Ta p.
.rnndiatma'' na 10 t111i sku?
jakiego
'dP.
tam
Zaraz
nie„.
- .Teszc·ze
1
- Ależ. skud. Dawnoh~' '1inie tu ;uź
- A co pa ni o h"m "risz~·st kii111 pO'.vic?
1
Zwrócił S'i<: Tap do lideny, wesoło si(,' n'o b~·ło - oc.11powie.d ział Ta p.
- "'-Io dobrze! A tern pójd~. dowiem
uśmiedlając.
·Zamiast o·d1powie·dzi Heiena wz1ęln si(,'., ialk można stą1d sie wybrać.
Dok1a1d pójdziesz? -- zaipyt.ała tteQuel!a pod ręke.
- Była pewna, 7,e Już 'PJ tob!e - Jena.
Do sz:.'.' 1" ' · Tl•»N;k6i sh - 1)rędko
John.
- Coście ""'' tn rnbiH '"e d\'\'6jkę be· wróce.

z·e nma., - na'le-gała.
Poiprowa 1 dziła go Po schod·ach. Weszbyun oddać z powwtem.
do małe~ sali. g1.hie stało wszystkiego
li
bmdna!.„
- Kie·dy
łóżka. Leż1 etli na ni·ch rnnn,i .
cztery
- \Vsn"s•lko j.cdno·. Baru·zo o to prows1kazała H-erlem1 n·a jePatr·z!
stanowczo.
nalegał
.szę
To był Tap.
rnnnych.
z
dnego
ro·
tego
prawa
- Nie mam właściwie
w~·tkrzykn<\ł Quel!. Po·deTa•p!
-1 rtk~t-
k11
1
pa(io;k
pa1111
nio.sę
'Jić. ale 1>rz\
_·zli do łóżka i Hekna delikatnie olmdziod1powicuzia la piiell'~niar1ka i wy·>.;r,ła.
la Tapa. Przez chwilę patrzał na ni.cli
\Vróciła z kurrką. Przynio1~la ró\\'~1ież
po rnpływ1 ie kilku sC'lrnnd Poznał
spo'i·tową koswJ.e. ko.Jom khaki i ta kici. sennie.
11ś111iecltnął sir. szeroko i wydag
Quella,
svndnic. Nic chciał rozpytywa~. , kąd
rę·cc.
niemu.
ku
mil
o
lc1picj
że
,,·zi(,'la E:·po{l nie, - wie'llz,iał,
- John.„ - krzy1knął. - Tsr, lołnnie!
to nie pytać. .
pewni, że już nie żyjesz?
liśmy
(.8t'll nalożvł spodnie i k1nitfkę. 'fama- B)
ze mnie? - zażartował Quel!.
przede mną ż~wy i cały!
sz
papie·ry w '' e" 1Ftrznej kie sz e,ni. A ty sfoi
cał
- Będziesz z.d„in;iony. gdy ci
Co tu robi'sz? - za:U'/'!:ał Quel!
Drzwi otworzyły się i weszła HeJena,
I
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

powi~m
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GŁOS

lutro jedność orqan!,czna
li'
•

Wsp~lne

uchwały

W niedzielę w godzinach popołudniowych
Cldbyła się w Poznariiu imponująca manifesta-

Str. I

ROBOTNICZY
Groźny

PPR

w

1. wzmocnić i jeszcze bardziej zac ieś ni{:
wspólpracę obydwu bratni ch organizacji przez

wróg naszych ziemniaków
. ;ł

roni '

Poznaniu

;~:·

I

I
nd]bardzie1 I

obu partii PPS i PPR reprezentują
poslępową i najbarrfocj ofiarną część narodu:

cja jednolitofrontowa.
orlhvF aie wspólnych zebra11 i narad nad roz- polskiego. Vv'zywają swych townrzyszy do u- ; ·····•·.~·;••··········1:. i ! ;••.!·))·n
Na Placu Wolności zgronwdziło się okole .1·'ąz:rn·r.m zagadnień wykonania Trzyletniego mocnienia w codziennej pracy i walec jedno- 1
OM TUR I Pkn11'. walki ze spekulacją i podniesienia pro- litego frontu, do cementowaniil sojuszu robotkilknna-1 rh,kCJl, Jako 1edvneJ dro~11 do poprawy bytu niczo-chlopskiego, gdyż na tych podstawach
stu o.rkiestrami. Nad olbrz\.'mimi tlumumi ]JO- 'I \lasy ro bolniczej .
zbudujemy Polskę silną, Polskę Demokratyczh
Stonka ziemniaczana - inaczej tzw. c rząszcz
wiewa na hwietrzedki'.kaset bialo-czerv;onych i . 2 ZPbrani czl.on~ow ie. PPSkli PRR bdo cenia~ ną 1· I.u d ową.
kl
z Coloracl~ _ jest groźnym wrogiem kartofli.
1
cze~~o~rc t s~tan ar~";'" .
1a ro~
zn-:cz~me .Je~no~c1 · ~sy ~o .o mcze1
,Tcdnolity front _ asy robotniczej - . niech Z Ameryki zostala przywieziona clo Francji
. _am es. acj'ęd za.gaia pierwszy sekretarz ko - ;•; w1 c.e .7 redsz ; 1mi z ,Jr o. ni.-zeJ ;eda c11 -kp~- zyjf'
i wkrótce ja opanowała, niszcząc cale pola
1
1
mltetu .w~jewo zk1e~o PPR, poseł Izydorczyk, stJnu;'·~-F'! rnrM poq:" J1ffi11a -wie .zy m_ar .s :
Sojusz robotniczo - chłopski - niech żyje! kartofli. Ostatnio zjawiła się w Polsce. - Mi·
'P~dkreslaJ.ą~ ~z:zegol?-Y charakter man:fl'3•a- stows-~ic, w s:i'ych .~ze~cgach osi.ągnąc J.ak
Przyjażłi z bratnim narodem radzieckim i nisterstwo Rolnictwa prowadzi energiczną wal·
Cjl. „Zaciesn1a1ącv s1e coraz ba!rdz1e1 iedno - j na,szybc1e1 tp.k1e zbhzeme 1deolog1czne, aze.
.
. 1 · · 1
k
k
'k'
pasozy· tem w tym roku
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z
rnnvm1
narocam1
1
- mec1
zyje.
ę z 1ym sz ocm
1 iem·
.
11ty front obu 111asz1_'ch partu pow1edz1al l_Jv icdno sc orgvnczna o y wu partn Y a mo· .
.
d' .
. ,
wsz st kie niazda sionki zostały wytępione,
tow. Izydorczyk - Jes• nrzytkł adem dla prol~- zliwa.
Marnfestacię
zakonczono
o sp1ewarnem
Y
. g
.
.•
· tu całego- świata" " ·
"'
· członkowie· " c zerwanego c>Z t an d am " ·
zamm zdołała się rozprzestrzemc.
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Zebrun 1 zd;:i 1a sobie sprawo ZP
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~O tysięcy I~.1dzi, członków PPR, PPS.
l ZWM, ktorzy p.rzybyi!I popr7~dzani
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Chroń

.„;~~~~~;~;~wf:,;t;;~n:~·:~:!j~~k~~A ". yczliwa

socjalistów, włoskiej klasy robotniczej i sa.
Tv·
.
d zę - ca 1ego narodu w ł os k 1ego.
•' ciągu caJej historii czuliśmy się zawsze złaczeni du-'!
h
d
J. ·
Od
(·
b
.
c. owo z n_aro em po1s o~„
cz~ ismy 0 1esnie ·tragedię
ktora
rozpoczęd kl dnarodu
·
· po_sk1ego,
kt ·•
·
ł
1 t 1
a się byly
o a brneb osiem
emu, cy
a o.ei przy· k'a N'

nas B " te od takich przyjaciół

krytyka" „~azety Ludowei"
a
rzeczywistość
I

p o os 1.-11n1c1
. 1 „su k
.. pan Roinan Woj·ci·echowski ]'eden z filarów"
się ok' usunięciu
bra·
resac h" na f orum po 11'
·
· •
"
. A . w;eo:
·. jednak
.
. myśli
.
k
b'
t_ _
d
kl.
d t
t 0 i organu Mikołajczyka us iłu je ,vmówić społeiw • c0s 1l!e cos się w tym 1erun u ro 1.
1.
)Cm1·m„
. c.zy111
są .°1ywym,
. ore w wyl a nym s. .: I czeństwu , że·. Gazet~ Ludow~ nie uprawianenarzeka
publicysta
pnm
p1-z1
się ao „spopu aryzowama
„
·
·
c
I
„Fabruki
, - .
.
„Gazety
„Gaze
ty
Ludowej"
i
jej
redaktorów
_
Augugacji,
ale
pozytywną
i
życzliwą
krytykę"
(Nr
Ludo.wej"
mają
produkowac
według
cen·
7
'·
. · k'1ego, pogorszy
.
ł a się
· moc- 230) , to i'ednak prakt„ka
codzienna wykazui·e , t•alnie
opracowanych wzorów i zarządzeń · Są
s l- ,· s,;,1~qo
1· c·
„1e1zyns
t
•
•
·
dla wszys tk'
no DJ.·---·
· 1c h" w oczac h że 1·est
. inacze1·
. . Absolulna negac1'a 1·est zasad- w ·ten sposób odriete
_ , od ryn.ku - konsumen1 c..:a „pisma
czyna
.
ar arzyns ie iem. ·
, opi>lji ru'll:cznej.
niczą p~stawą pana. Wojciechowski0go i jego ta".
Dw~ lata temu rozpoczął się n~wy okres
:-·urno mi.1 już dziś występować z dawny- reclakcyinych lwlegow.
A pu.eciez wia<lomym jest, że Centrala
w dz1e1ach Włoch, w 20 latach walki z fa•zy~- rni f'lę°rymi deklaracjami o „wieci.nych warPo co si~~ać dall'~o? Weźmy N.r 238 „.Gaze- Tekstylna, zajmująca się rozprowadzeniem wy
mem ostatnie d"".a lala 1?34-1945 bylv na;
lo~ch-:;1 cziowicka", gdy 11ipotekę jej redak- 1y Ludowej , w kturym redakcja zamiesi.za robów· wlókienniczvch, zwraca szczególną u·
cięzsz~. w wynik~ zwi-:r;ięstwa na~. olmpai~~ I toró-.v obciążają tahe przestępstwa, jak s.zpie- stre.szczenie wY"'.iądu Min .. Skarbu i .~aopatru- wagę na potrzeby ry.nku i glosy konsumentów
tem ~1emieckim osiągnęlismy ~olno.~c. Drn_gL gos:".rn, osławione transakcje dolarowe, kon- ie ie w następujące „zyr:7.hwe uwag'. :
i nawet zorganizowała specjalny aparat, zaj·
zwyci.ęstwo nad ~anarchią, me Ob]qlo takty z mordercami i inne podobne.
„„.wykoname planow produkcyinych w mujący się badaniem rynku, ale c;;óż to obchoustr?Jll. gospoda.rczego 1 społeczneg_o w .nasz~m
Tmdno p:sać 0 ,;prawdzi;vej demokracji" pierwszym .Półroczu rb. nie było _relne.:."
.
dzi „życzliwego krytyka"
pana Wojciek~a1u i dlateg? _zachodzi. ?bawa, z: m11no _zst: gdv się utrzvmywało bezposredni kontakt z
Z o~ubl.1kowanych sprawozdan .wymka. ~e chowski.ego.
niema Repubhk1 Włoska~] - moze powrocie przyiaciólmi Andersa, ze wspólnikami Ukraiń- za wyjątkiem przemysłu pap1em1czego, sko·
p . t
ł ł · kienniczy _ pi·
faszyzm. Dlatego też socjaliści włoscy widzą I skieJ Powstańczej Armii i typami w rodzaju •rzanego i niektórych branż przemysłu włó" ans wowy /Lze mys ; ~ . h
k' _ w
1
naturalnego sojusznika w wloskiej partii ko- Lanonera.
kienniczego, praw\e wszystkie gałęzie pr.zemy- s.ze w swym ai Y u~ P· koiciłec ows 1 pi' er·
·
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.
'd
.
h
ł
powaznym
stopmu
me
wy
w nie
mums yczne1, sojuszm a wypro owanego w
1 po 1s 1ego, a wsro mc przemys węg1oI dlatego może zmieniła nieco „Gazeta Lu- su
'ł
b
'"'i. ona
· k panu
plan był
Walk a eh
1
·
.·„ .
.
dowa" pvoją tematykę. P?r.zuc?no . artl'.k u ły wy, cu k.r.ow.mcz'l'.,
energe tyczny, . h :1 tn'1~zy 1· W'Szym
duż „. po roczu r„ ac„.... o wie
SoCJallsc1 włoscy, włoska klasa robotnicza· polityczne, zarzucono popisy h1stono,zof!czne w1ększosc branz przemysłu włok1enmczego
Y .
.
..
§Jedzą od kilku lat z podziwem reformy spo- piłsudczyka Lipińskiego, a publicystyka peese- plan półroczny wykonały z nadwyżką. Gzy
To iedno zd~me zdr~d.za ~~.l~go P: y.7oJCte·
leczno • gospodarczej, jakie zaszły w Polsce. !owska zajęła się sprawami gospodarczymi. sposób oświetlenia .tego iagadnienia przez ~howsk1ego - iego 'Złoshwosc 1 perfidię.
Po powrocie z Polski .wespół z towarzyszem Jeżeli jeszcze· przypominamy sobie, że i pod- „Gazetę Ludową" nwżnn nc1zwać już choćby
Przemysł wlókienniczy składa się z 8-mi.u
Basso opowiemy włoskim towarzyszom o spe- ziemie faszystowskie wiele uwagi poświęca nie życzliwą to obiektywną krytyką?
branż, z iktórych 6 plan za pierwsze półrocrn
cyficzncj polskiej drodze do socjalizmu, drodze ostatnio sprawom gospodarczym (szeptallla proW tymże numerze gazety pana Augustyń- wykonało z nadwyżką, a tylko 2 - planu nie
igodnej z tradycją i kulturą polską. 1'V tym paganda, sabotaż uospodarczy i dywersja), to skiego i Gie·lżyńskiego w artykule pt. „Włók- wykonały. Przęmysł baweln.iany plan wykonał
widzimy podobieństwo socjalizmu włoskiego i tym bardziej zrozumiałą się stanie gorliwość, nia;rze tkają" popisuje się pan Wojciechowski: w 91 pr-0centach, a przemysł wełoniany w 99,6
polskiego.
z ja·ką „Gazeta Ludowa" poczęła ośiwie1lać te·
,„„przede l)LJizystkim brak nowych maszyn procentach.
Wsp(llna linia włoskich i polskich socjali- maty ekonomiczne.
i części do już wspomnianych. Braki się
A teraz kwestia czy „plan nie był'duży"?
stów P?Zwala wyrazić przekonanie, że linia
Na wstęrie. chcemy podkreślić, że zasbrze- stwierdza, ale braków nie usuwa",
Przemysł włókienniczy wyprodukował w
nasza 1est słuszna, że spełnią się słowa wio- żenia nasze, w stosunku do „krytyki" peeseA kilkadziesiąt wierszy da·l ej tenże pan ciągY pierwszego półrocza rb. 113,5 mi'liona
,
>kiego l1ymnu socjalistycznego: ,,Czerwony !owskiej bynajmniej nie oznaczają, że wszyst- Wojciecho.wski w tymże artyku~e pisze: „Pla- metrów tik'ahin bawełnianych (wobec 97 milio~ yz/andar z pewnością zwycięży".
ko w naszej gospodarce jest w porządku. Głó- nuje się przydział obrabiarek oraz gotówki w nów w pierwszym półroczu roku ub.), 20,5 miPo prze-mówieniu Pietra Nenni-.orkiestra o- sy obiektywnej, rzeczowej krytyki są więc bar łącznej sumie 7,5 miliarda złotych, ale w 1948 J.ionów metrów tkanin łykowych (wobec 11,7
:łegrała hymn „Czerwony Sztandar". Następu- dzo pożądane i pożyteczne . .A1le, niestety, choć roku.
Porwstaną także bazy 1remontowe",
milio,nów me'lró:w w pierwszym półroczu roku
ją przemówienia pow.iltalne wojewody Brze2iń·
1941i)t 8,5 miHona mel:rów ~kanin jedwabnych
skiego, przedstawicieli Wojewódzkiej Rady
(wMiec 2.a mi.lionów metrów w roku ubiegNarodowej, WP, OKzZ, PPR, SL, SD, SP i OM
łym), 21 milionów sztuk wyrobów dziewial'·
rUR. Nas.tępnie przemawiali sekretarz geneskich· (wobec 12,8 ll).i)jonów w r. ub.). C~ to
ralny CKW PPS, Premier Cyrankiewicz.
tak mało, pa111ie W-0j'Ciechowski? Zwłaszcz.a,
Następuje uroczys.ty akt odsłocnięcia sztanPołowy
.fS.Sli !Wbąć pod uwagę, co robili pewni redak·
daru Wojewódzkiego Komitetu PPS, którego
'!
rorny „Gazety Ludowej" i ich krajowi i zagra·
dokonuje Premier Cyrankiewicz, wręczając
Podczas, gdy miejscowości kuracyjne i ki którym mogą nasi rybacy odbywać dale- '.rik;n.i wielbiciele, aby było mniej, aby pod·
sztandar seniorowi ruchu socjalistycznego na wypoczyn!owe IIla wybrzeżu powoli pustosze- kie i n~bezpieczne rejsy. Poza tym pracę ry· kopać rozwój- polskiego ipmemysłu?
ter~nie Wielkopols.ki, tow. Szukale. Po odczy- ją, w Pucku, na Helu i we Władysławowie baków ułatwia znacznie to, że czuwa nad ni·
Tego. 1-~tiz.a.i,Y: !Przykładó'"' złej woli, perfi<!ii
tamu aktu erekcyinego uchwalono rezolucję rozpoczął się okres najintensywniejszych iJO- mi państwo i oddaje na ich usługi labo.ratoria, możemy we ;w_,.pommanym artykule oraz w calreści następującej:
łowów dalekbmorskich. Począwszy od polo· pracownie uczonych i kartografów. Dzięki te- łej tworczości ·'P· Wojciechowskiego ::ma1ei'('
wy sierpnia rybacy bałtyccy wyruszają na mu, udający się na połów mogą się pośługi- o wiele więcej.
REZOLUCJA
pełne morze i nie bacząc na częste w ok~e- waó pros•t ymi, lecz opartymi o najnowsze zd'o
•
„Zgromadzeni na manifestacyjnym wiecu sie jesiennym i zimowym sztorllly, zapuszcza- bycze nauki metodami, zapewniającymi po·
Naród po_I~ki pro.~adzi ci~ką wa~~ o
jednolitofrontowym z okazji trzeoiej konfernn- ją sieci na najliczniejsze w tym czasie ławice myślne rezultaty połowów. Najobfitsze polo· ją p!rzyszłosc - bo] o dobrobyt, bo] o Plan
cji wojewódzkiej PPS Olfaz uroczystości odsło śledziowe. Obecny sezon zapowiada się po· wy śledziowe odbywają się na wodach dość -TrzyJeitni.
nięcia sztandaru Wojewódzkiego Komitetu PPS
myślmie, gdyż przez letnie miesiące przybyło
Nikt nigdy nie wątpił, że walka ta wy.ma·
odległych od naszych wybrzeży i rybacy nimi
w Poznaniu, w dniu 31 sierpnia 1947 roku, nam silnych i dobrze wyposażonych motoro· w czasie nich bazują przeważnie w portad1 gać będzie naprężenia wszystkich sił naro<f~
:z}onkowie PPS i PPR postanawiają:
wo-żaglowych statków, zwanych lugrami, dzię holenderskich i belgijskich.
i :te w walce tej masy p.racujące ~.a.P..9,\yJca~
•będą na pmeszkody, które mogą '\'{YWO!ywac
Cf:akie czy faine łfudnoici. Obó'z demokraof'yĄny
.i jego prasa widzą te trudpo.ści i dokl.a~:ją
iwysilików, aby do walki z nimi zmobilizovl'a~
opinię publiczną i ażeby je przezwyciężyć.

1

I

Rybacy na peInym mor zu
dalekomorsk1·e rozpoczate

•

Iros ki mieszkaniowe pewnej kam·enicy

•

swa· .

Obóz re.akcyjny i reprezentując.a go dziś
„Gazeta Ludowa" wytyka i wyolbrzymia tmdności ora:z. wymyśla urojone braki po to„ aże
by demobiJizo.wać masy i odciągnąć je od walki o lepszą przyszłość.
To jest jeden z najbardziej swoistych rysów p. Wojciechowskiego i całej prasy PSL·
owskiej.
Lem.

Mieszkam przy ul. Włodzimierskiej 48. , że ma zbierać komorne. ~e w korytarzu raz
Może więc jakaś instancja o właściwych
fest to dom. zamieszkały przeważnie przez kiedyś, od „wielkiego dzwonu" pali się kompetencjach w 1ym kierunku, zainteresuje
robotników. W domu tym panuje wszechwła· j światło, pomimo, że schody są; strome i łc:.. się tą sprawą i lokatorom, którzy chcą żyć
Program na wtorek 2 września 1947 r.
dna pani dozorczyni. Lokatorzy dla „świętego two kark skręcić, że w ubikacji wspólnej jest spokojnie i bez kłótni, przywróci wreszcie
12,06 Wiad. połudn. 12,10 „Z naszych stron"
spokoju" ule gajq jej potulnie. Gdy za.żqda 20 niemożliwie brudno
tymi sprawami pan możliwości normalnego żywota.
•
121,25 Aud. dla wsi. 12,35 Koncert solistdw.
zł za kartkę wymiennq to wszyscr dla „świę adn:inistrator głowy sobie nie zawraca.
13,00 „Z mikrofonem po kraju". 13,10 Muzyka
Maciaszczyk Władysław
tego spokoju" płacą. Gdy zażqda 30 - to
obiadowa. 14,00 (Ł) Kronika i komunikaty.
równi0'ż
w pokornym milczeniu wręczajq.
14,05 (Ł) Operowa muzyka baletowa (pl.).
14,30 Przerwa, 15.00 Muzyka taneczna z płyt.
fednak ja się z tym stanem rzeczy pogodzić
15,20 Aud. słowno-muzyczna dla dzieci. 15,40
nie mogę, ty' bardziej, że w Nr 203. „Głosu
SONATA h-inoll Liszta. 16,00 Dziennik. 16,20
'o otn'i:zego ' z dnia 26.7 47 r. została za•Pieśni K. Szylń,anowsk.ięgo. 16,40 „Ze świata
11Jieszczona notatka, by za kartki wymienne
Bardzo uprzejmie prosze o poruszenie w na- /
*
*
•
.radia". 17,00 (łl) ·Muzaika muzyczna. 17,35 „Z
u!e płacić drożej, niż 2 złote.
szym „Głosie Robotniczym" następującej spraOd redakcji. My dodamy od siebie, Gd bie- zagadnień świata pracy", 17,45 Poradnik ję.
Podaj ę tq drogq wiadomość
Wydziałowi wy:
dy wystarczy blacharz do załatania dziur
da. zykowy. 18 ,00 (Ł) „Wracamy z kolonii" Mieszkam
przy ul. Nowotki Nr 13. Dach ca
Aprowizacyjnemu i oczekuję, że zachłanne
18.13 (Ł) Fel. sportowy. 18.18 (Ł) Chwila muapetyty ob. dozorczyni z domu Nr 48 przy ul. ły jest podziurawiony. Wystarczy mały desz- chu i że „dwa razy daje, kto prqdko daje". Ra- zyki z płyt. 18,21 (Ł) „Szkolenie pracowni.·
Włodzimierskiej potrafi odpowiednio ukrócić czyk, aby już kapało, a jak większy, to woda dzilibyśmy ponadto Zarządowi NePuchomeści, ków spółdzielczych". 18,30 (Ł) Koncert życz.
gdyż nie godzą one w kizszeń spekulantów, wprost leje się, tynk odpada. Stropy, sufity, po by dokładnie skontrorował, jaki użytek zrobH (cz. II) 19.00 Koncert symf. z płyt. 19,50 Re·
czy szabrowników, ale w kieszenie uczci· dłogi - gniją, a w górnych mieszkaniach niby administratorzy i dozorcy domów z przydziela- Cienzja. 20,00 „Przy wieczerzy". 21.00 Dzienpowódź wiosenna.
1\~k. 21,30 Muzyka, 21,45 Słuchow. pt. „Róża·
wych ludzi pracy.
Na miły Bóg, czy nie wielki czas, aby Za- nej im papy i smoły, znane nam są bowiem niec z granatów". 22,10 Wiad. sport. 22,15 Aud
To nie koniec naszych lokatcń:skich kło rząd Nieruchomości obudził się wreszcie z le- wyp3clk1, że dozorcy pobrali, ile się tylko rozrywk. 23,00 Ostatn.
wiadomości dziennika,
potów: Nasz administrator, ob. Brygier S„ za- targu i ooważnie zabrał się do roboty?
dało, niezależnie od wielkości uszkodzonPcro 23,20 (Ł) Koncert życzeń (cz. III) 23.57 (Ł)
mieszkały przy ul. Żeromskieg o 69, wie tvlko,
Stałv czytelnik
dachu.
: Program lokalnv aa iutro.
I

Co

w razy daje, kto prędko daje
w

usłyszymy

przez radio
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1· · ·
kie samoloty, cornz barclzie1 zrnzaly s1~ pl:idnla się me~po ,o inie..
.
bnnd wind1~ld0111. Chlopiec przyk lald
A ciebie znów gdzie ponio. 1o, 0
wpiilrZ) I s1~' tf'J n w karabin.
wiesit1'? - zaczt>la g<lernć. - DziaJek
- Tllrrr! - pm.zin srrin zn seri~.
z Frnnl,icrn n:i d~.H.:llu, 1.rzn ich zl uzować
Zncliiclw!nlo, z:1\\ ~Io w powit'trz11.
·_ Jt6. si~ robi, na jcdn<:'j noJze. T) lZicniin st~·l,n~'b a poiPm l111k i gor~ca ko na l)rn win<l11kcic chq · znrnil·~', WQ
folil. jak pehni~·cie p1~.:;ci;:i w pif'r~i. ·'P:-t~ dy i może C'hl<>bn? - z:.ig;adal to gd ·
- pnC' - p:l~! PaJnły gor;:icr odlnmk1 ranie bnbcłtw Antek.
o p:irc> m<"tn"w od nnszl"j c-zwc'irl,i i tf'go
- A bierz! - zgodzila się babJ,a
k1rnh11111 pl11jr)ceuo h<'Z prz0rwy k11lb1· podreptała do ~wojej dyżitrki.
mi.
C::hlopiec znkręcil się raz _ dwa. Por- Znch cliłopnk! ~ powie<lzial pier- \Val wiadro z wodą, J1rzyniesion~ wławszy żolninz, gdy 'rnn10Joly odpłynęły snorc>cznie z clrtt!?;iej ulicy w czasie nnw J;ierunl.11 Mncymont11. - C::o, weźmie lotn. ·Złapał czyAci utki rę•ćznik z babcim"·' go do l\omp;,n1'1'? Sz.Il· 1„il.„
· J się
· t y11 w JeS
· z.c·ze
" 1 '~ J"l"
„ ''} prz\
·- nej I\omo dy. ROZE'jl'Z[l
· · bo mn_i·e· t igr \'zl
· · t n,.;:ze.
1. ·
n1Ps,
•. o \v" ra'1 Tl.'
lt ••.
za t vm cł1Ie bem, oso b.1sc1e
z cl o1.
b)tym
· w Iw ł E>3ce,
•
ł \le
• dy t o bom ba roz„::i
"'
A n t el< za<J1111<1 l czap'~
I
na 1ewe OKO.
TTi:.miechn~I <>ie od ucha
ucha.
lila hotel oficersl,i na Plac11 Jnwalidt'.iw.
· I l;on' 1·11szył
po l<·"' m1·e •
~ Już lecę na jednf'j 'nodze.
Przy- Obi nclowa ny J::i,
,
nio-;ę' \Wlm wody, a j'.ll; lnbb co mn na niach na windul.t. Najq-orzf'j 1o było z
fn 1mek, to sie zrobi.
tym wi:idrt'm, bo rozl wnl'.l s19 wadn.
Zbiegi w dól wiad11ktem po lrnmieZnów si) chać bylo warkot nad moni ach. Wpadł do bramy, g<lziE> <lziadJ,o- , stem. Przypadli żołnierzy przy kara• 1
\\ie siedzi0Ji na dozor!".lWie .1·117. trzeci biClie, kircly zmiw by li w akcji. 1) Sza
rok. Bnbka s lal:-t akurat w bramie i roz seria za seri;i
w niebo. Odczeka! nalot.

I

t)'

mi-

krusic tu czef!o? Uciekaj do ~c b ronn,
bo tu za go 1·,,--1co dla ciebie - po\.~ie:lział szor::.lko je<l<'n z żołnierzy, łe%.')l")'
Przy ciężkim karnhi'l'1ie maszynowym.
·
Oczy miał
zupclnic' czerwone od _ t yc I1
lrzech dni bezsennych, od te~,ro wpatrywania si\' w niebo, od d) m11, w ktc'irym
· t o.
stało pIOl1Ql'e nrn1s
·
- Zmiataj', zmiataj, bo i.u f.ron t , a me.
orzedszkole - doaaclał drng1 z obs Jug1
rnrahinu na tym "glaclkim zupełnie wia:iukcie przy Dworcu Gclai'tskim.
-- Ii! Go si~ chłopca czepiacie? Cała War"rtr':c·
,~ 11 s·ię "'te(l~'
"
• tt"z.ec·1• _
szawa to przecie jC'lkn wielki front. \V

pi"a'~icy,
ie no.

czy tu na

moście,

tn wszystko

leżeli tak we trzech na skwarze, pot!

tWie. dlymi gałązkami klonu. Tc gałązki
·
miab· - ich maskOWaĆ
przęcl niemieckim
J
lotnikiem.
\Varsza\\'a siała W dymie, W ogniu, W
lel·arl1 od n1·e111iec],·1·ch homh. Wlrr®mo,
. ·
W
FJ"9 ol'tn
wrzesrnowa
n rszawa,
· "· r ' ·
'/\. „mikrus" ani myślał przejtnO\\':JĆ
się
tym żołnierskim C.logndyWfriiiem.
P.rzes1111al tylko czapkr. W tył głowy,
w1ozył ręce \\' kieszenie i patr?:ył cm ka
rabin jak urze~zony. Gdzieś w górze
z-atZlJł sir> szum, zrnzu cićliy„ P.otem car
rn natr9tnicjszy, jnkby l)l·zi;cT.1'f jrrkj!;
wl(!'Tid, opity miodem bQk.
- S;)! - powiedział celownic;;,y.
ra\\
ił taśmc_ z naiTiojami.
P
- Padffij!
przez ramię r.zucn
chłopc11 kh pierwszy, co go rnrzwał rffikfilScni.
:Ame.k spojrzał jeszcze raz w niebo.
~on ił ręką oczy. Na błękicie bez
jeunej chmurl,d szły t.ró'jkami niemiec·

Nalal żol11ierzon1 \\

1 zbiegł znów na dół z puslym wiact:em.
Teraz trz0ba skoczyć na strych I na
dach, nn poslcru11ck OPL-~. Kiedy sta11al kolo ko111i11a z tą swoją opaską na
podnrlym ręknwie, szła znów na Zolihorz cnła eskadra~) niemiecka. Przy-.
\\'arł do komina patrzył. Na dach padł
rnlon. :1)
---- Zapalaj~ca! - pomyślał błyska•
wiernie i podpełzł po stromym dachu.
Hulon j11ż zacZ<!ł pryskać fosforem . Nie
h) Io ani s~'kundy do stracen ia. Chłoj)it'C jJadl na wznak i no2'a. w dziurawym
h11cie sir~1cil
plonącv; ładunek z dachu na
.
chodnik ulicy. Zap i ekło boleśnie w sto·
pie i
- Ugr\J zl,a mnie., nie 'szkodzi, tak 1'ak
i 1.amtcgo w dole - pomyślał niefrasobJiwie. Siad] na dachu i spojrzał w dół.
Bomba dopalała sic; na kamieniach htŻ
przy ścieku. - Figę nam zrobJsz! Gdyź
kamieri, gryź.!
ł
- Hej, mikrus! krzyknął mu żo nlerz
z do ł u. -Jak skończysz służbę, przyjdz
Ś
„
ą do nas. Swój chłopak jesteś, z żołnier-<
·
~
skiej wiary.
A WH')C
·
. naec
. 11e. tnie,
. urog1
„
IT en- ny c1?Leca.
. • 1 11 CZ'! się
. 101.uym1
..
. sposo b ami,. )et
. An lek poczerwieniał z uciechy i z du~
uczysz się
1
ryku?.„ T l'OJil matkil mowi, ,;;e jesecze nigdy nakże zawsze tych samych r.zeczy! Wyobraź my.
,,;

.„

0

(I

I

Iwpakował chleb podo<lyte uwiędłe
do manierek,
gałązki.

•

-

do

n

kolanie.
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tlzie111 Po upływie 1yuoc1nia jn'i: byś tam 7nów
chciał powróUi'. przejl}ty miuą i ''"'tyd0m,
ZmQczony rozrywkami i sarn pn so-bą. Teraz
wszyscy ~ię uczq, He111y1ku! Zc\.p;imir;laj to :m·
bie! Robotnicy, po cię-il.im dnin prucy, uozą
siQ w szkole WiPczornmi. Iwbielv i d?icci nczq
się w niedziele, Po lyqorlnin cięi.kiego t rudu.
Zolniei„ze, wracajqc zmęczeni 7• mu;;ztiy, biorą
s ·e
1
· t Y· P omy~·1 0 niewi(
·I omy<: I1
t, za I' s·~'k'
~" ·a I k aw
d2ieciach, kt.'.ne, mimo killectwn, do nankt si~
nnrną. Pomy;J wrf'~zc1e o wię/.ninch, co sir;
czyta<: i pb;i.: nczą.
·wspomnij ra.nk1Pm, kiedy idzlf'52 do szkt1ly, ~-e w tej samej chwili, w ym ramyrn mieście, trzyd7.ie·'..ci tysięcy lal;ich d7ieci, Jdk ty,
zabiera się do nauki. Malo tego: wvobr;iź so•
ib.ie mi.l ouy dzieci ze w~?.yslkich slron 7iem-skiego globu, którn, w tej samej
dą-i.q
do szkoły - przez głuche wsie t gwnrne mm
sfa, ipo hr7egaćh mórz i jezior, pod polqcym
sTói1cem i w kiainuch w1l"c7nych m9if'! . .Ta<li]
ćl"o syk-oly lodzinmi, je~eli ich krnj .pt7eciuaju
•kanały. jadą na koniuch t;irn, gdzie stepy, w
~h tam gdzie ~nieq. Dolinami, pnzez l;isy
'1 potoki, samotnymi ścieżkami górskimi, poje
dyńczo luh grupkami, idą dziec z książkami
w rqkach, oclziane na tysiąc spnsobl>w. ml>wi<1c
różnymi jc[.7.ykarni cło 57] ól, aby się uc:zyL"
Do 51,kól Rosji - zasypanych 7'1wieią. do szklił
hrnbii - ocenionych pillmumi. !v!il1ony, milio-

r ty taicie, llrnryku, llit~izPsz w nim udział. Za- nastu.
pamirt..1 i uobn.e: gdyby tylko mch ten us tul,
Janina Broniewska {
łu1lzJ,oś(: powrócila!Jy do 'bii1barzy1iskkJi cza·
T en lUCl
J
tOpos t ąip, nau?„eja,
.1 ·
•
I al~ - - - "vW.
ClW u
świ;-ila! Oilwagi za.tym, maly żołn,iernu wielkiej
1' akcja - działanie.
a1mli! Ksi.:i·i.kil jf'st i,woją hro,nią, klasa - two!) eskadra oddzial lotniczy, składając}
im pni'kiem, pniem bi,Lc;w - ziemia cała, zwy- s)c; z pewnej iłości samolotów.
cic,slwem - cvwilirn j;1 lud1.k.oki. Nie pozo1
3) rulon zwó1' panieru,
tektury lub b1a..staw.a1 w lyle,
11p<Hlaj J1a duchu w lym ho„
jn, mój Henry!. u 1
(„Snce" Ai~iici.~nJ
chy.

nir

chwi.li,

Gazetk a szkolna

1-:artkę klajstrem i pr7.ylcpił ją na parkanie s7.koh1ym, tuż przy fortce. Dopiero
potem zauważył, że na drugiej desce parkanu bieliła sic: druga, t:lka sama kartka.

•Przcc7.ytał:

Znulmo:lem scyzoryk. .fon Piekarczyk,
ldasu piąta.
Olek aż nsta otwor7.yl ze zdumieniu, po1 czem.. ods7.ukał
tego Piekn.rc7.yka. A .Jan

'IJ'i('rkarczyk

zapytał:

- A jak wyglądał twój scyzoryk?
' - Czarny, z biulymi żylkumi, jedno
Olek zgubił scyzoryl~, więc podczas .()Strze- złamane na czubku, -a d rugie tępe .
przerwy chodził ~śród chłopców. i py(tff;.'
- W po1"7.qdlrn - rzPkl Pieknrczyk i od~ Może kto znalazł mój ::;cyzoryk?. ~ ciul Olkowi jego zgubq. Na drugi dzień
czarnej oprawie z masy, z bi::tłY.mi żyłka-. ·:rr.mczyi:cid \vy.rhodzi po lekcji na d7.ieclzimi, jedno -Ostrze' złamane na samym czttb- aYil'C, U :tu Z dziC'siQć kartek biC'li się llU
ku, a drugie trochQ tqpc?
,.pn-rkanic. - Międ7.y ogłoszeniami o 7.gubie
Koledzy odpowiadali, że nic, a w dodat- była kartka z 7.::ipytaniem:
ku śmiali się:
Kto ru.a książkę pod tytułem „Sokole
- Taki tam scyzoryk! Kup sobie no- -Oko", może mi po~y,czy do przeczytania?
,\·y!
Naucz;yc1t?l zamyśln' się, a potem klasnął
Ale scyzoryk podarowała mu mama, i to' w dłonie:
był scyzoryk pamiątkowy. Podczas dru1 - .Hej, chłopcy! Zbiórka!
giej przerwy OIC'k napisał kart.kę:
~ Zebrali się, stanęli wokoło. Nauczyciel
Zgllbiono scyzoryk. Kto znalazł, niech ~apowiedział stanowczo, że nie wolno nac'dda "Olkowi, klasa czwarta. I'osrr„ 1 ·owa1 ~ejac 'Kartek n.a narkanie. Zamiast kartek

mogą napisać swojf' ogłoszenia i pytania ' karczyk podjął się prowadzić taki osobny
na dużym arkuszu papieru i wywiesić ją dział: „Z szerokiego świata". Wyciął iluw kory tarzu szkoln ym.
stracje z prawdziwej, drukowane j gazety
Tak powstała gazetka szkolna.
dla dorosłych , przykleił i umieścił napisy
Z początku były to same ogłoszenia, po- objaśniające. Tu dzieci ze szkoły same butem przypomnienia o zebraniu kół samo- dują. boisko szkolne, tam' znów ten chło
rządu szkolnego. Ale jednego dnia chłop- piec, który gra w kinie w Ameryce, lu dom.
cy przeczytali coś, co nie było ogłosze- najwyższy ze zbudowanych w Warszciwie.
niem.
Tu znów młode lwy z ogrodu zoologiczneJ csteśmy kolegami
go, a tuż zaraz budowa mostu z pobliskie~
ty i ja,
go miasteczka.
Nie skarż się na mnie!
Klasa szósta dostarczyła hisloryjki w
Chłopcom ten napis !_:>odobał się bnrd•71), obrazach: „Wicek i Wacek" . Wysi'edł nuNa korytarzu ciągle· słysz:mo, jakby pio- mer o morzu polskim i na Boże Narodze,.
senkę:
nie, ubrany gałązkami świerczyny. Nau- Jesteśmy kolegami, ty i ju.
czyciel podsunął myśl, aby umieścić na
Jan Piekarczyk w klu~ie piątej c1pisal końcu numeru zagadki. Trzeba było pokrótko przedstawienie, w szkole, ch10pcy większyć arkusz papieru, a poter;n dodazadecydowal i, żPby ten opis umieścić w no jeszcze jedną stronę. Zdjęte numery
gnzPtce. PiułrC'k ;;.. szóstej prz.vniósł arty- przechowywano w świetlicy. Pewnego rakuł o pike nożnej. Co tydzień zmieniano :1.u nauczyciel rozłożył wszystkie numery
al'kusz nu ścianie w korytarzu, i co tydzicl'1 n« stołach ,i chłopcy porównali pierwszy
chłopcy stali z zadartymi głowami, czyta- swój numer z ostatnim i pi()nvsze swoje
jąc głośno, to pocichu. Gazetka \:vglądała prace z późniejszymi. Oho, gruba różnica!
coraz ładniej. Chłopcy układali ją teraz Z ostatniego numeru byli już dumni, tRk
razem, siedząc w świetlicy.
się udał. Pan nauczyciel roześmiał się i
Mania z trzcciC'j przyniosła odrysowany rzek!:
wzór serwetki, i chłopcy zgodzili się, żeby
- To ws;~.vstko st<lło się przez stary
taki wzór wmesc1c w gazetce, niech i seyzoryk Olka w czarnej oprawie i z bia·
ch:.iewczeta coś maia ciia siebie. Jau pj„_ hr=i 7.v<k.<>nn
Pnia Goiawiczyńską.
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Zaw. \Vłó\·niar;;' tt
Arnbroziak Józ<>f. '·1iu.

czyfr•ki .Jt'.>7ef, Patorowa Zofia.
i'ldyńs ·i i"s·
8) rodawanit majstrJm biedów w ntedo-1 poszczegoln\ch robotmr • robot.niko"·
lik• P;ilu<iak. Zygmunt_ przekazuil n f1m.
przędzie, by ulclwić prace prządkom.
, Za. tydzteń og!oslmy kohl<--9'1:1 wyniki o- du~i „Odl::rurlo'l'Y '{\'arsza l'Y" zł
2 l!iO _ za·
Akcja :,; ma na celu p.Jdawsien":i lakc:3 ci ~rngnii::te przez łowarzyszkf z~ Wi '/
rohinnyrh podrBs ochohiiczei pracv prz kro
1 ;·c śr: 1 prorl~1k•·;1,
\,;.~yc<:}'.1. w ronn-::h PO~
J::nb·y. przykład prządek .. na1ct~ 1 " mev tt!· 1
. .
.
·~
' na~'·1-d
·
któ rzy n.e
· d a d z:t się
~nflch. na . rrrldnalE' tkalm PZPB Nr
w dniu
wspo1zowocm1ctwa grupowego zawierane bę j p,·r W•O
' O\\. cow,
,
dą •1mowy o rywali<:acj' lL1b zobowiązaniach ubiec f.lerwszym.
:11 ~tE'rpn1a rh.
.

Jok ju7 donosiitśmy w przędzalni egip·
!kle.i PZPB Nr 5 (Wima) _POwstaly .dwie grupy
p• zadek wspó!zc\\'o~nic~a~ych. '."e soba Kie
rnwn1c~ką pie:r \·sze1 dz1es10tki lest tow. Gę· j
c.T1iska, a w skład jej dmżyny wchodzq naatę
pllJą)C'il. lowarzyszki· Józefa Antts!k, Br<.misła
w;i Pawlak, Aleksandra Golan:, Emilia Ró· ··~·--d"'"-·~-----~·"-··~-~-~·--"'
„a1'iska, Henrvk.i.l Sa'1amon, 7.ofiil 1\1ic ~· 1yiiska,
tr
M'ichalino Kurczyńska, Kcrzim'ora Gawrońska
I Krawczyk Stan{s!awa. Tc-N. Gajda klernje
·
grupq. do której zgłosiły sie towarzyszki i
towarzysze: Ewo: Jędrzejl,a, !..udwika Basiń·
Eka. Antonina Andryf:.zek, Kazimiera Okońska,
.
.
.
.
.. k' St . l
'N"cza'K Jan'na Sli I
Dni,1 I ll!" odbyła się w Łodn z t1d71atem
l an P op1ns
i.
an1s awa . ,,
'
"
- .
.k
,.
I
"
, • h ,_ f
•k
Antnn!n
t--iaplerccz. V•Tśrćd ui::zestni- kwrowm a z~spo,ow ust.aq.in)C. .' '01:1 eren:
I\ a,
.
a.
; k
PPR . PPS i b
cia przewodn1cv1cych Obywalelsk1ch Kom1s11
1
'l!::"w :"yścigu sq cz.on owie
ez Pndatkowych, naczelników Urzędów Skarhoparty1ne.
.
_
.
wych z udziałem delegata Min. Skarbu insp.
'Regulamin wyścigu pracy przedslaw1a się to.w. Bidcckie(jO, dyr. Izby Skarbowej w Ło
nastęµująco: obvdwie gn1py zohowiązują siEJ dzi tow. Rusina 1 tow. Popieln, na której o11''.riecić przykładem wydajnej pracy przez: , ......,.,.-··-· ~
1) Przestrzeganie punktualnego wychodze·
nta i przychodzenia do pracy, punktualnego
i:rnszczonta w @ch i zatrzyn·.ania maszyn.
2) Przestrzeganie czasu przezncczonego
•
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Lu.1tratorzq lfpolec· n
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do

m~w1?ne;. b.yły spr;1wy po.' ·~zechnośc1 i_ spra-1 śl;:ijąc

trudności, jakie . natr fU!]a Ull.ęd_y
cl tk
d
Sk b
d
h
opo a "''ama ora7 za ame. la- , AT nwe w wpro,1-a zentu up°'l<ZPC.J ">ni.a
kip stoi przed czynnikiem społecznym do zre- 1 podatków. VI' walre z niską etyką kupiecką
alizowl\nta w ramach powiązne.i akcji Urzę- na odcinku pod11tkowym, tow. Ru=m st"·ierdów Skarhowyrh i czynnika spolec:zneao pPe dzil relowo~ć powoła ia Oby~1·a\Pl;;k1ch ·or~
riwko niesumiennym podatnikom.
•.ii Podatkowych i Lustrątorów spol„czny~h.
Konferenci• otworzył tow. P.min, nakreNaczelnym z11rianiem czrnnika spnlerzn"go
na odr:i11jf11 wspólprnc' z Urzędami Skarbowy.
mi je•t ukrór:enie nadtniaru zysków, cshqa.
nych przez pewne warst, •y spo!en:ne, !Jll"i·
dzy innymi przez uchylanie się od ol,owiazku
8
płace11ia podatków. Ten . nadmiar zysków ro„.
pętał 11 nas w 11biPgłych
miesiącach
orgie
na sp:>życie obi'ldów w stołówce
Ja.;; 11,n 111forn1u. •' oekrt:>tdriat U111we1syt~- powodzemem,
1~· yazial m
iesf
medyr:;•na. zwyżki cen. Przed każdym lustratorem rno·
3) Dbanie 0 jaknajmnig_iszą tlość odpa- tu Lódzkie90, zapisy na uniwersyt.et zostały rozporządzaja.cn 250 m1e)&cami na którą zło- leczn •m i Ohywlltelo;kirr;i Komi~jami Pod•t.
żono 490 podań Za nia idzie wydział stomadkó w.
Pr •edł11z'o11e do rlnia to wrze<rti'a rb
,.
·
·
"
· ·
kowymi s<oi szczytne społeczne zadanie ·ny.
· o d pa dlrnw
·
J a k- dotyc:11czds,
•
4) S 0gregowon1e
· k szą f re k weHCJą ne ·tolog•czny z 233 kand'·' datami.
k rycia nieuczciwych podatpików i podnie is~
prze d wyrzu
na1 w1ę
5
rzece:iiem 1ch do skrzyń.
szy się Vvydział prawno-ekonomiczny, na któ
Na1mnie1 studentów zao1suje się na farma· nia w ten sposóh poziomu życiowego klasy
5) Nierzucanie odpadków na podłogę.
ry juz złożyło podanie 580 studentów, a w cję, która zresztą posiada najmniej wolnych pracujące>j. Na zakoti.r:zenie swego prz"mÓ·
6) Nieuiywante przędzy do wycierania chwili obecnej
jest jeszcze 20 wolnych miei~r. Nie cieszy się też w tym roku więk. wienia tow. Ru!in nakrei\lił szrzegółowy plan
tcrk.
miejsc.
szym zainteresowaniem humani~tyka .
działalności Ohyw. Kom, pod 11 tkowych I lu.
7) Dbalosć o nie 7.ni~zc1.enie tytli i szpuE>lk
I'lrnnim z kolei cieszącym sic~ sperjalnym
s. stratrnów społecznych.
1~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m111 11111111111•111111111111111111111111111111111111111111111•111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•1•11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
O r ałok ształc ie pracy organizacyjnej i de·
zyde1 atach zespołów luEtracyjnych mówił z
zlochetniejszącll
-~1
kolei Okręqowy Lustrator Społeczny tow. Baranowski.
Z kolei na wniosek insp. tow. Bieleckil!'go
naczelnicy Urzędów Skarbowych, kierownic.y
zespoł'lw lustratcrskich! i przewoclniczacv o.
bywatelskich Komio;ji Podatkowych ·ziożyli
sprawozdania z dotychczasowej swej działa!.
naści na potu upowszechnienia obowiązku podatkowego.
Wrzesleń roku 1947 stoi pod znakiem jak.' jazdov,tych, obrnzujqcych odbudowę krajów/ toc:yklowy na sl:laku Lenino-S!f::Hcln. Na
Lu~tratorzy społPczni 1 Obywatel ·kie Ko.
11ajszer~zej
współpracy kulturalnej mlądzy i::lowi'ańskich.
tra~och wcrlk, gdzie bił aię wespół z radzie mi•je Podatkowp przyc;tępują już do wykony·
·wania s·vych czynności
Dz.
Pollkq a naszym wschodnim 1przymJ1m:eń·
Radio transmitować będzie c.-lldycje l!lara ckim żołnierz polaki odbedq aię mcrr:sze.
cem 'ZSlUt
c;k!e, muzyczne i słuchowiska do Zwiazku Ra
Artyści, pPdaqodzy, rolnicy, dzienntkarze
Wymfona l.a wyjdzie daleko poz J ogólnie dzfcckieąo, Komtsja za~ muiyczn,.. zajmie ~ie wyjadą na wyc acikf do Zvriazku Radz!eckie
!'r?yi te dotychczas ramy l obejmfe wszys- programem :e1t~valu muzyki. sło~ańsklej.
go, który ekolei przyśl„ nam BVl.ro!ch uceolld!! niemal cl:deddny tycla oświalO\'ll&go i
12 października rozpoczme S!ę r.aid mo. nych, 1ntelektuallstów f sportowcovr.
lru1hnalnego.
Wtf"

di

.

1wn~r1

4

re

ff'qn1iana no;,

warto

Wrze ień - miesiąc ożywionej współpracy kulturalnej
między
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Akcje odczytowq w miastach i na' wsiach
pawi' rzono KCZZ, 2'.w!ązkom Samopomocy
Chłop„k.fAi. TUR w1 i Zv1iq?.kowi Nauczyciel~twa Polsk!ego.
W akcji wydawniczej planuje się szereg
~tzeldad6w Jl~er'ltury radzteckiej oraz wydat1.ie specjalnego numeru czasopisma „Teatr",
l'O~wlęconego sr1Jce rosyjskiej.
Teałry zawo<iQwe oraz zespoły świellico·
we qrać będq H?.tnkt aulorów radzieckich. W
teatrach stolicy na aJin wejdą:
,,Wilki i
· owce" 011trowskiego, ,,Stary przyjaciel" Maluglna, oraz „Rewf7or" Goga.la . W pterwszych
dnicxch września przyjedzte na 10 dni 1 wy11tqp! w Warszawie i w 'in.uych miastach Pol·
akt, światowej sławy oZespoł pieśni i baletu
Mtsiejewa. Pr?.ewidziany Just tównież przyjazd pełnego 7.espolu jfldoego 7. najlepszych
teatrów radzieckic'.b t występ znakomitego
teatru kukiełkowego Obrazcowo;.
W kinach zobac:i:ymy produ"c:lę sowiecką
począwszy od 11lmów najstarszych aż po naj
Okręgowy Sąd Karny rozpatrywał sprawę 1
Ponto pracował z Jednym ze świadków, ob.
nowsze, dotychczas u nas nhnnane. 69 kin Alfonsa Ponta, volksdeutscha, majstra mur11r· 1 Jankowskim.
Kiedy Jankow~kl zaczął charo·
objazdowych wyruszy z nimi w teren. Rów- skiego w jednej z fabryk łódzkich w rzn~ie wać,
Ponto wezwał go do powrotu do pracy
nte;: w terenie czynych będzte 50 wysław ob- okupacji
i gro.zU bronią. Jenkow~ki, obłożnie chory, u„,.. "'---~_,,..._,..
_...___
-„ I ciekł i zaczął ~lę ukrywać:. Wtedy oskarżony
nachodził jeqo rodzinę, sprowadza :i:aTtdarmerię i chce -zmu~ić do wydania miejsr.a pobytu
Jankow~kiego. WreszciP. J1rnkowski, chcąc uniknąć prze~ladow11niil
wej rodziny, zgłasza
się sam do Arbeitsamtu
i tam na podF.tawie
melrhmku , zło7o.nego pnez Pon1o, zo. tje arnsztow1my i wywiezlonv rlo O~więcimi11. Pr7e·
bywa! tam pr11will przez 2 lat11 i n~1eśliwie

Uroczysto 'ć w lirm1
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Zbyl mleka

• •
Jego pr etwór

I

W związku z zamieszczonym 'JN numerze
159 „Głosu 'Rrrbotniczego" z dn. 1~. 7. br. arty
kułem pt: „Konferencja w Społem" „Przyczy.
ny dro7.yzny mleka i masła będą usunięte„.''.
Zar1ąd Okręgowy w Łodzi Pa11stw. Nieruch.
Ziemskich, p~~P~yta nam wyjaśnienie oświetla
jąc:e okolic•n· 1.r.J zbytu mleka 1 jego przelworów.
•
Spi awa 7.l'y'•1 protlukcji mlecznej w mająlkarh pnństw<' ··ych unormowana jest rrcneralniP rlla c·ałen" Okręgu Łódzkiego w ten spoęób, że wszelka nadwyżka mlejrn po zaspoko-

]eniu słu7.by folwarcznej (deputaty) oraz pozo
~tawiena niez}cędnej Ilości na paszę dla inwentarzy - odstawiona winna być do najbliż
szej spóldzielni mleczarskiej. Nadwyżki mleka
z wiqkszo~ci majątków s<; odstawiane do mlerzarń, co Okręgowy Zarząd wykazać mo:i:e do
1vorJ1uni rarhunkowymi.
Iloś(: 1nleka dostarczanego mletZiHniom z miesiąca na miesiąc
wzrasta.
Są ndtomiast majątki, które mają niewir>lką ilośt mlckd do zhyt>i.1, ,1 ze 11rulqch1 na siosunkowo 1n11czną odlnqloi\ć· rlo mlerz1nni od~tawa lr.j ilo~ci hyłahy rllc1 PNZ nil'lkoi?} stna (nieproduktywne zużvcie pracy koni) i dla

I

tego w tych nielicznych wypadkach odbywały się sprzedaże poza mleczarnią, jednak w
granicach cen dopuszczalnych.
Odrl'bnego wyjaśnienia wymaga k.alkuł,\·
cja kosztów włilsnyc:h 1 litra mle.ka. Przyjmując pod uwagę elementy wpływające na produkcjq mleka (ceny czynników branvch do
kalkulacji) określony w przybliżeniu koszl
własny I 1. mleka wynosi ca 27 zł. Tym cza.
sem przeciętna crnd 1 I. mleka w tloslawie
spółdzielniom mleczarskim wynosi od 20-22
z., w zależności oczywiście od procentu tłusz.
. .
„.
._ .
~ zeslaw1en1a powrz~zegt'. wyniku,. z. m~J.ąl_k1 pań~lwowe oclclaJą mleko po ~en1e po1;1-1
ze.1 Irnszlow. własnych. W ten s?osob w 0~101nym układzie qospodarczym ma.1<1tku.' 11rodu~cia mleka przy dost~w1~ do mleczar.n. 1est nie
opłacalna. NaJpOWi:IZnlC'Jszym czynn1k1em podrai,ającym koszty wlnsne 1 litra rolek11 jPst
hezsprzecrnie wysoka cPna pasz treściwych.
Dlatego lc>:l w dąfoniu do osiąrrniqr.a obniżenia kosztów wlasnyrh poni7.f'i crn olrzymy.
wanv<'h '/a m!Pko nd mlN:7.arń wzqlqdnir rio
poziomu tyr:h cen - należy osiąqnąc obnizk.c
cen :v•st.
czu.

--

wrócił.

Inni śwlr1dkowie równiez ze71law, li ohcfą·
slwierdzih, 1e Ponto hvl wielkim
wroniem Polaków, niejP.dnokrotnie bil I wymyśl111. Po7f! tym brał uri'Ział w 11'<rji wysl„dln1iczt'i. czym ~11m ~lę rhw11l!ł.
Prokurator Kuhlk domnqril sir: n11jwyi.szego
wyminru kary: „Nie ma miPj~r~ w pr11wie
Ponlo na nobła:i:anie - niE' uczynił nn nlC', co
morrloby iłaHorłz!ć· wyrok".
Ponto został ~kivany 11r1 15 la.I wiezienia.
Ro 7prnwle przewodi1irz •! ~Eldz.! 1' ł.uszr:l"W
,;kl, bron i ła z ur 7
~*dw. ;}rr>i•·ie:zowa.

·i:ająco -
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nikf
Cteremcha zo5tał ujęty J11~0 ~ r11wct1
potrójnego mordentwa.
Sąd Okręgowy !kazał go na karę 'mi rei
Sąd Apelacyjny wyrok ten zatwierdził i n~
mocy amne til złr;god11! n<! długoletnie więzi1:4
nie.

*

S~msel Włady5law zamordował zonĘ, k1orą
d(l lil.su. Na trop przeo;tęp twa
wpnrlły dzieci, które spo;;trzE:gly, ŻP. ojciec w
worku pnynió~ł do domu skrv1rwione 1;uknie
ml\tkl.
•
Samfel zost11! •kazany na kar śmierci Sąd
Ap lncyjny wyrok ten ! '.wn1 · z tw1 rdził I
1lRgorl; l n~ mory amne;tii na więzienie.
wyprowadził

*

Wr zr.11'!.odh\111 ~·ę w S11dz1e Ap„lar:yjn:m
prawa Mat'IJ. 1in!rnrr ••~ku~zarki, ktcir;i -ia do·
kn11RniP. nledo7.wnlonrqn z11hif'qu 1 powoda·
WllJ1ie fo1i1nci p11rjenlk1 zo~tałR Akazil.na iirzez
Sąd Okręgowy na 5 lal więzinnie i pozh11wiio·
ni<> praw,R pr;1ktyki M li\ in. O ~pr11wl l<'j pi•
snlir!iny· w ~woim cz11s1e.
Oh rniP. Sqrl
pnldrvjnv J onownie rezn11·
trzy! I
pra ~ l'J i rowołitł h11?rrłeqc• ~in kol ga
dm Mir kiego
Wydal on opinii!, 'i:e !11ria

p'Jrl ptzewodnictwem
• lvfłnknr.r 11i11 pono~! :.i~rlnPj orlpowiP.ri7.iłllnl:lli 1
511 Z6 ~micrf\. pacjentki. Pozn tym w wi11rlv prze·
c1 7 iego Skawlri~i<.Ienn w sJdarlzia trwr.i~obo
wym _ sc;d 1 iowl" Babiński i Jamit\ski, ro 7•• prowadzO!lP. przPz ft111krio1111ri11~zy M. O wy·
pilt rywn! srnrt>g inlercf;LLii\cych sprnw, pruika- kc1z11ly, /e Mr1Tiil 1inkner cif'szvla ~ią pin ;
11rzC'iwr.j akusrn1 ki.
7 anyc)1 w rfrugie i in tancji pi zez Sąd Ol<rQ(HlWobf'c tc!łO Sąd Ap laryjny w •rok Sąci r
wy. o~Irnrial prnkuralor Kuhik.
Hipolil c 7 eremcha whll dla 11 zp/•onw mri- Ok ręgow„gn urhy!ll i M11rię 1inkner 11niewln·
/qlku matkę, ojcrr i sio.~lrc wp w~! phd Bla- nil.
lymstokiem Jes1c1.e w H!44 rnkt1 W(l vr1P~ni11.
0Gf..Ag1.ATClF. "IE
Dlri 711mo.~kowonin przrst~pstwn Mm 1rrinl/ .~ię
r10źcm. Jrdnakżr rlrobiaz~1owc ślr>d1two w tej
oflli!WiE : :k:~I" wfipóldzl11Janie milicji, 1ęcłz' fll'l ~lerłczrgo i prokuralnl'IJ - w tym jeszczl.'
najpo~ularn1elszym
1rudnym rikre~1e - dało nlernoclziewane wvApc;>Jaryj•iy
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ścia na większą obsługę maszyn, okazała się
przyszłą „gwiazdą" tkacką.
Od razu osiągnęła powyżej 130 procent normy.
Bardzo szyb-

ezy do ~owego Roku wykonamy plan? ~y do No.wego Roku wszystkie fabryki łódz
kie zapędzimy w !kozi róg - twierdzi z przelconaniem kierownik tka!lni, tow. Pawelec.
Czy fabryki łódzkie tak łatwo ulegną, w to
mocno wątpię, ale, że Nowa Tkalnia nie daje
pustych obietnic - to widać od pierwszego
wejrzenia. Oglądam ogromną halę, pełną martwych maszyn. Nie, już nie są martwe; to w
tym, to w drugim końcu sali słychać stuk
młotka, to na tym, to na owym krośnie już
bieleją osnowy, mechanicy naprawia·ją krosna,
111ajstrowie już je wypróbowują.
Krnsna czekają na ludzi, lecz ci ludzie znajdą się. Tkacze i tkaczki zaludnią nie zadługo
tę p-qstą dziś jeszcze salę. W miesiącu sierp·
niu 640 szóstek szło na. dwie ZIIJ.iany. Od 1-go
wrzesma będzie ich 1500. Tkacze i tkaczki
chętnie przechodzą na szóstki; rozumieją, że
każda para rąk wykwalifikowanych to bezcenny skarb dla Po.Jski Ludowej, rozumieją, że
każda dobra tkaczka i tkacz musi uruchomić
jak największą ·liczbę krosien. Rozumieją też,
że korzyść z tego będzie :nie tylko w przyszło
ści dla całego narodu, ale już w tej chwili, dla
każdego zosobna, bo zaTobki tkacza na szóstkach są znacznie większe.
Tow. Wierszeniowa, członkini PPR, za nic
w świecie nie wróciłaby na cztery krosna.
- Miałam - opowiada ona - dwa ciężkie
krosna 67-calowe i dwa 42-calowe. Na szóst·
kach, mam trochę więcej chodzenia, ale za to
lekko je tylko odepchnę i już idzie. Dla mnie
robota na czwórkach, czy na szóstkach - to
właściwię to samo. Zarobek za to daleko nie
ten sam.
r
...:.. Przez pierwsze dwa tygodnie pracy na
łZóstkach zarobiłam 6.400 złotyc;h.
Tow. Wierszeniowa „wzięła na ambirt".
- Ja mam zostać w tyle? - woła zapalczywie - tego nie będzie!
Ambicja słuszna i bardzo praktyczna. Za te
,ześć tygodni pracy na szóstkach kupiła już
sobie kapę na łóżko za 3 tysiące zł, córce swej
kupiła mundurek harcerski za 1.800 zł, 2 tysiące zapłaciła Ża jej wyjazd nad morze, a jeszcze parę set złotych włożyłam jej do kieszeni
i paczkę na drogę. Z wyżywienia nie tylko
nic sobie nie ujęłam, ale na odwrót - jeszcze
kupię sobie kawałek masła i kiełbasy więcej.
Czyż mogłabym sobie na to wszystko pozwolić pracując na czwótkach?
Tow. Rybakowa jest członkinią PPS jeszcze
sprzed wojny. Tkaczką jest od 24 lat. Wyrabia
na szóstkach 166 procent.
- Za Niemca wyrabiałam 10 tysięcy wąt·
ków dziennie, ale teraz byłoby mi wstyd. Teraz robimy przecież dla odbudowy Polski Lu·
iowej, robimy dla siebie.
- A że pracuję teraz oczywiście nie dla
Niemca i nie dla fabrykanta, łatwo się o tym
przekonać. Odkąd przeszłam na „szóstki", wy·
dałam na remont mieszkania 8 tysi'ęcy złotych,
z dalszych wypłat będę miała na wymalowanie
mie·szkania.
- A najważniejsze - mówi troskliwa matka - to, żeby się lepiej o'1.żywić - moja cór·
ka ma słabe płuca. Pozwalam sobie teraz kupować osełkę masła i mendel jajek i koguta
za dwieście złotych - wiadomo, zarabia się lepiej.
Tow. Gołygowska - młoda niewiasta, lecz
doświadczona tkaczka, od razu po wprowadzeniu szóstek zabłysła jako as nielada. Od razu przy pierwszym oblicze;iiu okazpło się, że
wyrobiła 170 procent normy. Od tego czasu
nie daje się zepchnąć na drugi plan. Tak każe jej honor tkaczki. Tak każe jej również dobrze zrozumiana własna korzyść. I ona jest
wdową i matką.
Zarobek w ciągu ostatnich
dwóch miesięcy pozwolił jej dziecko ubrać do
Komunii: wydała na to 15 tysięcy ~totych. Ma
wprawdzie jeszcze 2 tysięce zł długu, ale przecież zarobek obecny pozwoli jej to wkrótce
spłacić. Z zarobku tego żywi, ubiera i kształci
2 córeczki. Starsza jest w czwartej klasie gim·
nazjalnej. Niełatwo jest kobiecie utrzymać
dwoje dzieci, od czasu jednak gdy przeszła
na szóstki - zwiększył się zarobek i lepiej daje sobie radę.
Również tow. Seweryniak jest rekordzistką
od pie.rwszej chwili wprowad7enia „szóstek".
Osiąga ona 166,5 procent normy.
Od 36 lat
pracuje na krosnach, jest członkinią PPS i jest
matką VIT sumiennej pracy nn krosnach wszy·
1t.k" ·1iPknie ~ie łacTy. T ohowiazek świadn-

mej proletariuszki honor dobrej tka("zki i ctobry zarobek.
Choć nie mają jeszcze obowiązków rodzinnych pięknie spisuje się na szóstkach grupa
młodzieży.

Halina Lipińska od pierwszej chwili przej·

i

ambicję

ganizacji, ale jest świadomą robotnicą i dobrą
Polką. Wyrabia 156 procent normy na szóstkach.
Również ob. Teresa Nowakowska jest mlodocianą robotnicą bezpartyjną,
ale swą su·
mienną pracą przy krosnach daje przykład mejednemu partyjniakowi. Qsiąga ona ponad 147
procent 11ormv produkcji.
Tak to PPR-ówk;, PPS-ówki. Zv\TM-ówki,
OM T!JR-ówki i bezpartyjne budują Polskę
Ludową, realizują Trzyletni Plan. Rekordzist·
ki pracy za naszym pośrednictwem apelują de
działów
przygotowawczych, by pamiętali o
tym, że każde ich niedopatrzenie lub niedbal·
stwri bardzo im utrudnia pracę, że wykonanie
planu na krosnach zależy rów'nież od prządek,
przcwijaóek, rnjgerów. My zaś ze swej stro·
ny apeluj?my jeszcze do kierowniczych władz
przemysłu włókienniczego, by pamiętały o
tym, że matki-rekordzistki zasługują na to, by
pamiętać o ich dzieciach.
H. W.

ko stała sLę groźną rywalką najlepszych tkaczek. Dziś osiąga powyżej 170 procent normy.
W skupieniu, ale z uśmiechem chodzi dokoła
swych krosien. Do5konale nad nimi zapanowała pomimo, że dopiero od kilku tygodni
1m1cnje jako tkaczka samodzielna (do niedawnil rohila tylko 6 godzin jako niepełnoletnia).
Przy ostatni0j wyplacifl dostała 6,300 złotych;
przi~cięlnie ma
14.000 zł miesięcznie. Mło·
! rlziutka rekordzistka broni przy krosnach ho: noru ZWM. Dobrze jej się też przydaje ład! ny zarobek.
j St<'fania Kwiecirlska jest członkiną OM TU·
, R-u. \Vyrabia 152 procent normy. Nie traci ani
I chwili daremnie. Obiad je po zminnie. RozUmie, że tak każe jej obowiązek świadomej
młodej socjalistki.
Ob. Cecylia Bryk nie należy do żadnej or-
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Stefania Kwiecńska
Cecylia Bryk
Bronisława.. Gołygewska
Józeia Seweryniak
Teresa Nowakowska
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Państwowy Instytut Geolbgiczny w Kra- nie zapomnę do kot1ca życia, dwa razy wywra
kiem łączy rury. Na samym ko11cu kilkumekowie rozpoczął w ubiegłym roku poszukiwa- camy się wraz z motocyklem, umazani błotem: trowego świdra przymocowana zostanie tzw.
nia rnpy naftowej, rud metali, soli i węgla. osiągamy wreszcie Koźle. W Koźlu nowa jn- '. „koronka" - świder z os .tym\, stalowymi zę·
formacja. - „Jedźcie prosto, przez pola jesz<;ze kilometr z hakiem". Jak się okazało, ów
„hak" wynosi.„ 6 km. Nśiwpół żywi dojeżdża-

Pracę przy budowie szybu znaleźli również
okoliczni mieszkańcy: z lewej do prawej ob. '
ob. Jan Ślusarczyk, i>1arciniak ze wsi Piesiekierz Rudy, Jan Kapusta ze wsi Bronie

Łączenie

rdzenia

my do wsi
Nigdzie nie
nafta?

Zagłoba. Tutaj
widać jednak

„kopie
szybu.

się" naftę,

Gdzie ta

Mechanik z Krakowa

ob. Eclwarcl Smalec

montuje pompę woclną.
Niemal w całym województwie przeprowadzono cały szereg próbnych geologicznych
- „Gdzie ona jest, tego i ja nie wiem".
wierceń ziemi w poszukiwaniu bogactw minemówi kierownik ekipy, ob. Smigielski. - Jed- bami. Za kilka tygodni, gdy stanie już wieża
ralnych. W wielu wypadkach, jak na przy· no jest pewne - w okolicy jest nafta. Jesz· rozpocznie się wiercenie. Co kilka metrów 7
kład w Jaśle, w powiecie Rzeszowskim, koło
cze w zeszłym roku geolodzy stwierdzili jej głębi skompy ziemskiej w~dobywać się bę·
Częstochowy. w Izbicy i w wielu innych miejistnienie w tej okolicy. Przed trzema tygod- dzie tzw .. ~dzeń, pewna ilość pokładu ziemi,
którą badają geolodzy.
Z muszelek, wapna,
scowościach wiercenia geologiczne zostały u- niami przewiezione zostały tutaj 2 wagony wieńczone pomyślnym skutkiem. Koło Często
a nie 16, jak fama głosi - urządzeń wiertni- składu skały geolodzy określą wiek pokładu
chowy wykryto rudy żelazne, w Jaśle ropę czych włącznie z wieżą . Jak do tej pory pra- i stwierdzą, jakie bogactwa mineralne są tunaftową i gaz ziemny, w kilku innych mief
cuje tu nie wielu ludzi, kilku fachowców z taj ukryte. Niekiedy wierci się otwór do głę·
scowościach natrafiono na pokłady węgła kaKrakowa i 20 robotników z okolicznych wsi. bokości 2 tysięcy metrów. Czasami - jak to
Jaśle tryśnie
miennego. Przed niespełna trzema tygodnia- Postawipno· już fundament z drewnianyc11 be- miało na przykład miejsce
mi przybyła i do województwa łódzkiego e- lek, na którym stanie wieża wiertnicza. Po · nafta. Zdarza. się wtedy, że gazy ziemne wy·
kipa Państwowego Instytutu Geologicznego, tern zacznie się właściwe wiercenie. Mecha- buchają z otworu z wielką siłą, świder wylaby przeprowadzić szereg wierceń w powiatach. nik z !(rakowa. ob. Smalec Józef z pomocni- tuje w powietrze i szukaj go wtedy o kilometr lub więcej od miejsca wiercenia. Wnet
Jak bowiem geolodzy stwierdzili, w wojeI za gazami tryska ropa naftowa. Ale niekiedy
wództwie łódzkim są pokłady ropy naftowej.
! cały wielomiesięczny wysiłek idzie na marne.
I Bywa i tak. Ale, gdy tryśnie ropa, stokrotnie
Ruszamy w poszuki~aniu krakowskiej ekiwracają się nieudane próby.
py geologicznej. Za przewodnika służy nam
1
1
przysłowiowy „koniei: języka". Wieść o przy„Czy jednak tryśnie?" Kierownik robót, ;ib.
byciu krakowskiej ekipy obiegła powiaty łę·
Smigielski wzrusza ramionami. - „Trudne. m·
1
czycki i brzezi11ski. Ludziska wiedzą, że nie
taj być prorokiem. Jednak naszej ekipie todawno w jednej wsi w okolicach Strykowa
warzyszy szczęście. Na cztery wiercenia (jawyładowanych zostało 16 wagonów rur i wszelkie do tej pory przeprowadziliśmy), dwa zokiego sprzętu nieodzownego · do wiercenia
stały uwie11czone pozytywnym skutkiem. Gdy
ziemi. Podobno stoi już wieża wiertnicza. Pę·
i tutaj dowiercimy się do ropy naftowej, niedzimy na motocyklu do Strykowa. W Stry·
znana dziś wieś Zagłoba w krótkim czasie
f.owie puszczamy znów w ruch „koniec języ·
zmieni się w poważny ośrodek górniczy".
ka". Tutaj każdy dzieciak wie, że w okolicach Jui postawiony został fundament pod wieżę
Oby tylko trysnęła ropa naftowa w Zagło·
T<:n:i:l11 „knoin" nnfte. A wiec Koźle Drncri tei)
wiertniczą
biel
fDz.)
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OGŁOSZENIE

Okręgowy Urząd Likwidacyjny podaje do ·wiadomości, że ostateczny termin na
zgłaszanie poniemieckich pojazdów mech~n icznych. jak również i ich części, zn.aj?ują
cych się w posiadaniu instytucii, firln i osob prywatnych ustalony został na dz1en 31

KOMEDII MUZYCZNEJ' „LUTNIA"
O statnie dni. Dziś o godzinie 19-ej piękna
operetka w 3-ch aktach z muzyką O~kara
N oo hala „POLSKA KREW".
Udział biene cały zespół artystyczny, chór,
balet i wielka orkiestra „Lutni", pod dyr. Z.
Wiehlera. Bilety wcześniej do nabycia w
ul. Piotrkowska 102a (tel. 139-30),
księgarni
a od godz. 17,30 w kasie teatru.
1:EATR

TEATR LETNI „BAGATELA" Piotrkowska 94.
P1ę.ć występów znan~ artystów Radia l
Sceny. Czwartek dnia 4, 5, 6 i 7 wrz"$ni~
'Wystąpią dawno niewidziani w ł... l'Jd1J:
Maria Chmurkowska, doskonała odtwórczy.
·ni satyry politycznej, Tadeusz Olsza, pierwszy
raz po wojnie, Tadeusz Bocheński, popularny
speaker Polskiego Radia i aksamitny baryton
Ta,i:J.eusz Łuczaj, Prógram ?awierający aktualia
1 humor wzbudził wielkie 2ainteresow11n;e w
naszym mieście.
TEATR „SYRENA" Traugutta 1
3 dni wesołej ko.
ROZE" z udziałem
znakomitego komika Kazimierza Szuberta,
Jadwigi Baronówny i ·Bolesława Mierzejew1kiego.
Pocz. przedst. o godz. 19,30. Kasa Teatru
.,,SY"RENA" czynna od godz. 10 do l:J i od 16.
Nieodwołalnie ostatnie
'tnedii p. t. ,,SZKARŁAT. E

DWU ~ERC" dw~ osti\tnle razy.
Dz1s we wtorek 1 Jutro w srodę dwa przed
ttawienia cieszącej się olbrzymim powadzeniern komedii Dulluda „Historia dwu serc",
granej na srenie Teatru Kameralnego przez
Zofię Grabowską I Aleksandra Żabczyńskiego. Jest to więc ostatnia okazja zobaczenia
świetnych artystów w tej atrakcyjnej nowoki repertuaru paryskiego. Kasa czynna ą<l 11
do 13 i od 15. Telefon kasy 123-02.

,,HIST.~RlA.

qrudnia 1947 roku.
ich części przechodzą na rzecz
Niezgłoszone w tym terminie pojazdy, względ
Skarhu Państwa, posiadacze zaś zostaną po ciągnięci do odpowiedzialności w myśl po;tann'A ień art. 11 rlekr<"tu z dnia 8. lI1 1945 r. {Dz. URP nr 13 pryz 87)
Dyrektor Okręgowy Urzędu Likwidacyjnego w Lodzi
(-) Mgr. STANISŁAW DOWBOR

Mleko nu kartki

vVydział AprowizaCJl Z~rządu Miejskiegll
w Łodzi podaje do wiadomości, że w Skle.

pach Miejskie] Sieri Rozdzielczej należy reje.
rejectracyjny na ..mleka
~trować II kupon
świeże z kart żywnościowych na miesiąc wru
siei'1
Dz. 3 (Powszechne Zaopatrzenie) Dz. 3
RCA (Ministerstwa Komumkacji) .M. (Macie,
OGLOSZENIE
Komisja C..ennikowa na m. Łódż podaje do rzY11skie) Powszechne Zaopatrzenie M. (RCA
Zjednoczenie Energetyczne
wiadomaści, że na podstawie Rozporządzenia i M .) Minislerstwn Komunikacji). Rejestracja
Ministra Przemysłu i Handlu 7 dnia 11 sierp- trwa od dnia l września do 12 września rb.
O kręgu Łódzkiego
nia 1947 r. w sprav!ie ustalania w obrotach włącznie.
f.ód:t, ul. Daszyliskiego 58
Wszystkie karty Dz 1 dla dzieci do jedne
handlowych, hurtowych i delallrznych rlopuszczalnei wysokości zysków brutto został wy· go rok11 życia należy rejestrować w Sklepach
albo za okaza·
lożony do wglądn osób zainteresowanych za. ' !iejskiej Sieci Rozdzi elczej,
urodz. w 10 Stacjach Opiek!
łącznik Bnr. 1, wydany przez Biurn Cen Mini niem metrvki
3 wykwahf'kowanych kslęeowych
sterstwa Przemysłu i Handlu, ustalający do- nad Matką i Dzieckiem.
Jednocześnie Wydział Aprowizacji komun!
puszczalną w obrotach handlowych, hurtowych
oraz maszyn'słkę.
i detalicznych wysokość zysku hruttn dla to· kuje, że od dnia 1 września w Sklepach Miej
Warunki do omówienia.
warów niewytwarzanych przez prz?<lsiębior. skiej Sier:i Rozdzielcze.1 wydawane będzie mle
!tWa państwowe lub będące pod zarządem pań ko świeże w lhści 7 Itr. na wyżej wymienone
Zgłosz~nia przµjmuje Wµdz, Perstwowym. Egzemplarze powyższego załącznika kartv żywnościowe na następujące. od~inki.
son11ln4 p. 79 li p.
Dz. 3 (Powszethne Zaopatrzeme) 1 RCA.
1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - zostały wyłożone:
1. w Wydziale Przemysłowym Zarządu :11· (Macierzy~sk1e) Powszechne Za?patrzenie
ZAKŁADOW
Miejskiego w Łodzi, ul. Roosevelta 15. 1 RCA na odcinki od t do 14 włącznie po 0,50
ŁOD7KICH
DY~T:'KCJA
2. ,. Oddziale Przemysłowym przy Staro- ltr. na odcinek: Dz. 3 MK na odcinki: ód 45
CEWEK PRZ~DZALNICZYCH
stwie Sródmiejsko·Łódzkim przv ul. do 59 włącznie pn 0.50 Itr. „M" (Ministersh\To
Lńclź, ul. Kopernika 60
Komunikacjil na odcinki od 41 do 54 włącz~
Wólczańskiej 18.
poszukuJe :
.
3. w Oddziale . Przemysłow·y m Starostwa nie po 0,50 llr.
t. Kierownika Wyrtz. Planowania
Uwaga! Niezrealizo„..ane odcinki na mlek~
ul. LimanowskiePółnocno-Łódzkiego
Kl2rownii<a 'Nydz. Produkcji
świeże z m-ca sierpnia tracą swą ważność
· go 40.
Uposażenie wedłuq tabeli płac, oferty
4. w Odziale Przemysłowym Starostwa
wraŻ z życiorysem należy kierować pod
ul. PabianicPołudniowo-Łódzkiego
wyżej podany adres (Wydz. Personalny)
ka 210.
vV piątek dnia 5 września o godz. 5 poJLł.
Załączniki zostały wyłożone na okres 6 ty.
· godni od dnia wejścia w życie t. j. od dnia I odbGdiie się w lokalu Społeczno·Obywatel.i
\ Państwow~~lly ł'rzemys~u
•
skiej Ligi Kobiet w Lodzi ul. Andrzeja t, ze•
20 sierpna 1947 r.
Wełn anego Hr 38
kół
fabrycznych
Ponadto Komisja Cennikowa na m. Łódż branie przewodniczących
p o s z u k uj ą
podaje do wiadomości, że kupcy w terminie SOLK. Omawiane będą sprawy b ważne.
10-cio dniowym od dnia wejścia w życie cen Obecność przewodniczącvch kół lnb upowa~
tkaczy na krosna ang elskie
i. \ ,
'
maksymalnych wzg!. załączników ustalających nionych delegatek obowiązk'lwa.
dopuszczalną w obrotach handlowyrh wyso·
Zgla:.zać się~ Wydział Personalny
kość zysku brutto są obowiązani do:
tńdź, ul. Strzelców Kaniowskich 44
a) zaopatrzel}ia towarów w ceny z powoła
Z okazji Imit<nln Nacz. Dyr. Ob. Stefana
niem się na dotyczącą pozvcję cen·
:-.------------------nika cen maksymalnych (np. 150 zł. cen Zagoź<lzińskiego, Kierov,nika \/\Tydz. PersonalNAUKA DLA DOROSŁYCH
nego Ob. Stefilna Leniarta, Szefa 'Finansów
nik art. bawełnianych - Nr. B-101 Miejskie i Szkolne w trosce o
Władze
Ob. Stefana Ptaszyńskiego, pracowników: Ob.
itp.
przyszłość ludności naszego miasta uruchomi·
b) wywieszenie w każdym przedsiębior- ob. Stefana Musiałowskiego, Stefana Bilicza,
ty już w roku ubie9łym Kursy Dokształcające
stwie na widocznym miejsc-u pouczenia Stefana Gorzkiewicza, Stefanii Danhoferowej,
Samokształceniowe dla dorosłych. Nauka od.
o posiadan~u w p1:zedsię?i~rslwie dla U· zamiast kwiatów, na sieroty po poległych. w
bywa si~ w ni.;dzielę.
czasie wo.iny, składają zl 6 050.- rirac<'.''l''DICY
zytku pubhcznosc1 cen111kow.
że pomysł hy! dobry, że brak takich kur·
Komisja Cennikowa na m. f,órti. umysłowi Państw. Zakł. Samoch„dowyrh Nr
sów dawał się odczuwać w społeczeństwie,
4
1 w Głow·n-ie-·------------OGŁOSZENIE
widzimy po ilo:'ci zgłaszających się na naukę
Zarząd Miejski zatrudni natychmiast pra·
niedzielną, widzimy po poważnym ustosunko.
cowników o następujących. kwalifikacjach:
waniu się ich do pracy.
prawników - z ukończonym wykształce. Dzisiejszej nocy dyżurują następujące apteki:
\V ławce szkolnej siedzi obok siebie maj·
Krasińskiej (Jaracza 32) Wagnera (Piotrkow
niem prawniczym,
ster tkacki i urzędnik pocztowy, mistrz kraz ukończonym wyksztake· ska 67), Pytla (Kopernika 26). Kohna (Plac
techników wiecki I szofer, robotnica fabryczna i higie·
Kościelny 8}, Hamburga (Główna 50), · Grosze
niem technicznym
nistka.
oraz pracowników z wykształceniem śred. kowskiego (11 Listopada 15;. Raczyńskiego
Zapisy do szkoły przyjmuje kancelaria
(Kątna 54). J~rzębowskiegn (Ruda Pabianicka
nim - ogólnokształcącym.
·
ai::koły w każdą niedzielę.
Oferty wraz z żydorysem kierować do Za·
Adres szkoły - Łódź, Południowa Nr 8, rządu Miejs1dego, Piotrkowska 104 - Wydz.
prawa oficY11a III piętro godz. 10-13.
Personalny - pokój 225.
Łódż, dnia 1 września 1947 r.
Zarząd Miejski w Lod~i
KOMUNIKAT
~~
dokumenty UNIEWAŻNIAM zagu•
Zagubione
Kierownictwo Miejskiej Biblioteki Publicz.
nej w Łodzi ul. Andrzeja Struga 14, poda)e do
ZAGUBIONO leg. fil- biona legitymac ię PPR
SPROSTOWANIE
wiadomości, ie począwszy od dn 1 września
mu Polskiego na nazw1· na nazwisko Forysiak
Centrali Handlowej
ogłoszenm
W
rb. Miejska Biblioteka Publiczna będzie otwar
Zwierzyiiski Roman Zofia. Kaźmierza 22.
sko
Przemysłu Chemicznego Oddz: w Łodzi,
listopada 77.
11-go
t:i codziennie prócz niedziel i świąt, w q 1dz.
Poszukiwanie pracy
zamieszczonego dnia 29. 8. 47 r. omył·
od 9-20.
kawo podano: „świece stołowe, cena
UNIEWAŻNIAM zagu- MAGAZYNIER
trans~6dz, dnia 1 września 1947 r .
dla konsumentów 550,- 1ł." - powinbiony dowód kolejowy portowiec z długoletnią
no być 600 zł.
Zarząd Miejski w Łodzi
nr 868731. Solarek Jan praktyką przyjmie pra·
' - - - - - - - - - - - - - - - - - - . : 1Nowe Zakowice nr. 17. cę od zaraz ul. Wileńska
;o.Jr 10 m. 7.
OGŁOSZENIE

zatrudni

I.

I

Komunikat S. O. L. K.

I
1

I'

dr owe.

Zam;ast kw·atów

i

Bohaterzy Pa;Jffiku
Wyspa Bezir enna
"
„Sąd N aro ·
BAŁTYK 0DYNJA - Bohaterki P~cyfiku
Miłość na Jeko stwo
HEL llJZA - Wilki Morski
POLONIA - Cienie Prze~złoścł
PRZEDWIOSNIE - „Szcześliwa 13"
ROBOTNK - 5-ciu Zuchów
ROMA - Na granicy
REKORD - Zwariowane l.otnlsko
STYLOWY - Nadzieja
SWIT - Piotr I (druga seria)
Nadzieja
TĘCZA TATRY - „Bolek i Loleku
VvOLNOSC - My z Kronsztadtu
WLÓKNIARZ - Złote wrota
Dziewczęta z baletu
WISŁA Ukochany
ZACHĘT A OSW!ATOWE - Polowanie na słoMe I Była
sobie dzieweczka.
ADRIA BAJKA -

~

P. Z. P. B. Nr: 5 w Łodzi ul: Armil
Czerwonej 81 3 zatrudnią natychmia•t:

DYZURY APTEK

.......·----------------------

Stosownie do art. 2 pkt. II lit. f Dekretu
z dnia t7. 10, 1946 r, (Dz, URP, Nr 59/46, poz.
324) Sąd Okr~gowy w Łodzi - VII Wydział
5 spawaczy,
2 konstruktorów,
Karny Ogłasza, że w tut. Sądzie wszczęte zo5 lutowników ołćwiu
3 majstrów,
Alfredowi Fandrystało postępowanie p-ko
5 murarzy,
30 ślusarzy,
rhowi - ur. 9. 4. 11191 r .. w Żyrardowie s,
5 tokarzy
Andrze3a i Karoliny, ostatnio zam. w Łodzi
30 mechaników,
ul. 1-go Maja 41, obecnie ukrywającego się
2 techników budowlanych wykwaU.
przed wymiarem sprawiedliwości, oskarżonegp
fikowanych.
o to, że w roku 1940 w Łodzi będąc obywa.
Z'.glo>zenia przy1mufe Wydział Personalny.
telem polskirn zgłosił swą przynależność do
narodowości nien1ieckiej
Czyn ten stanowi przestępstwo z art. 1 § t
Dekretu z dnia 28 6. 1946 r o odpowiedział·
OGŁOSZENIE
ności karnej za odstępstwo od narodowości
Stosov nie do art. 2 punktu II lit. f. dekre w czasie wojny 1939-1945 (Dz. URP. Nr 41,
tu z dnia 17. IO. 46 r. <Dz. li: R: P: Nr 59 46 poz. 237, oraz r 53, poz. 300)
- poz: 324) SącJ.Okręqowy w Łodzi VII Wy.
dział Karny ogłasza, że w tut Sądzie wszczę
te zo~alo postępowanie p-ko Zofii Justewicz
ur 31. 12. 1893 r. w Łodzi, c: Romana I Wik·
:arii z Przybyłowiczów, 2) Stanisławowi .Juste
wiczowi - ur. IO . 9. 1RR9 r. w Rudzir> - pow:
Opoczno - s: Fnmciszka l Józefy z Pi1anow
:;kich, 3) Halinie Ju~tewic1. - ur. 30 8. 1921 r.
w Lodzi c. Stani<ława i Zo!ii z Zvgadlewczów
- ostatnio wszyscy zamieszkali w Łodzi przy
ul. Nowozarzewskiej :Ji' - obecnie ukrywają·
a~ ł
cy się przed wymiarem sprawiedliwości, O·
że dnia 19 czerwca 1940 r ..
skarżoym o to,
w Łodzi. będąc obywatelami polskimi, zgłosili swą przynalPżność do narodowości niemiec
Czyn ten stanowi przestępstwo z
kiej.
:? techników ruchu,

5 ceramików,

!"SZiOŁA"„„.P.R'A'C.Y„„„'S'P.OiiCi"'"E'J"I
:

Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego w toJzi
f Przyjmuje wpisy na wydziały;
§
~

1. Oświatowo-Kulturalny
2. Administraoyjno-Samorządowy
3. Spółdzielczy

f
~
~

Informacje i zgłoszenia w Sekretariacie T. U. R.
przy uL Piotrkomskiej 243 (Dom K111turp'l

Zaofiarowanie nracy

spodni?.·
KRA WCY rze poza domem 'poszu·
. Łódzka Ko!1•
ki\\'ani.
~ fekcja" Piotrkowska 38.

:
~

~

Różne

~

brązowy pierś nakrapia·
na biało - wagi około

!

ZAGINĄŁ

§ 3\ kg.
:

pies

wyszedł \V

tę 30.8. 47.

wyżeł'

sobo·

Proszę od·

prowadzić za wynagro•
dzeniem ul. Srebrzyń.
~l!lllł!llł!Ulltlłlflllłłlll•lflllllłltlUllllUllllłllllH„HłłllfUUtlllłUllflJ1t•UłflłOllJlłłlll11łłtll0111\U11u11 • 11111111u; ska I J dom PKP.

'._:=,

J •a

~~~d!!~\1~ś~t~ea%eJ ~~iao~:ŁE~~~t!!1o r.o~ ~~~~
dowo~n

w czasie WOJDY 1939 - 1945 r.
(Dz . U. R. P. Nr 41 poz: 237, oraz Nr 53
poz : 300):

I

w·Inr l.nI.oI'I
~

'L

P~

Dawid J GoHall

Hop, s!upl

Lezy becwall
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PRZYGODY
pięciu

~r.

R 0 B Q„ t N. I 'i Z Y

r o ·1k wroli- sędziego

Poseł

typków z Bamaluki
•

Towarzysze z PPS i PPR

rywalizują

dzisiaj na boisku

I

ŁKS-u

Pierwsze ~go rodzaju spotkanie odbędzie
Pytanie to zaiste nie jest łatwe. Nad rot•
W ostatnim numerze „Przekroju" znajdziecie Czytelnicy notatkę satyryczną, w której się dzisiaj na boisku ŁKS•u, na którym spot- wiązaniem tej zagadki kapitan PZPN -u tak
autor porusza spotkania piłkarsll:ie pomiędzy kają się reprezentacje Dzielnic Sróclmiejskich \ długo się głowił, aż w rezultacie podał się do
dymisji, ale tow. Głażewski o tym na razie
artystami a prasą, kawalerami a żonatymi i Prawych obu. tych partii.
Towarzysze z PPR-u od kilku dni żyją tym nie myśli.
podsuwa moc innych, trzeba przyznać, dowcip- Sam będę grał w bramce - mówi - a
nych tego rodzaju koncepcJi. Zdawałoby się, spotkaniem. Se]iretarz Dzielnicy tow. Głażewże wyczerpał je wszystkiE>, "ale jednej nie prze- ski nie śpi już kilka nocy z rzędu i łamie gło- do obrony wybio.z-ę sobie wypróbowanych to·
warzyszy. Wybierać mamy z kogo. Takie na•
widział meczu piłkarskiego pomiędzy PPS wę nad składem drużyny.
Kogo i gdzie wystawić?
zwiska jak Nowak (były jUatz ligowej druży·
a PPR.

•

'
Ta k lego Programu
nie jeden
-

---------~--------------------------~~~.~~~~SQ
~~hle~e~
(ŁKS) same za~iebie przeJ.llawiają.

O składzie towarzyszy z PPS na razie
nic nie wiemy - mówi tow. 'Nowak - ale
·
spodziewamy się, że w ich szeregach nie za·
braknie również dawnych piłkarzy.
pozazdrościłby
Wszyscy gracze liczyć będą ponad 30
lat, a pomimo tego „podeszłego" wieku mec-i
Polski Związek Pitki Ręcznej ustalił już cał skich;
trwać będzie całe 90 minut. Mamy już poza
28 III. 4B - mecz międzypaństwowy Pol- sobą dwa trt;ningi. Trenowaliśmy na daWl'lym
kowity plan ważniejszych imprez w nadchoska - CSR w piłce koszykowej drużyn żeń boisku ŁTSG ze sobą, a później z „Metalow·
dzącym sezonie, który podajemy poniżej:
skich;
31. I, 1, 2. II 1948 pólfinały siatkówki
cem" i ostatnio pokonaliśmy jch 4:3 pol)limo,
14. IV. 48 spotkanie międzymiastowe że ~lP grali młodzi chłopcy.
żeńskiej i męskiej (2 grupy};
Warszawa
Moskwa
w
piłce
koszykowej
dru
7,
8.
II
1948
fina!v siatkówki żeńskiej,
Drużyna PPS otrzymuje cały ekwipune,k i
l wtedy to nagle przypomniał sobie,
żyn żeńskich
i spotkanie międzypaństwowe kostiumy od TUR-u, a jedenastka PPR - od
14 i 15 Il. 48 - trójm-ecz Polska - CSR że przecież ma imd łQźkiem jesz.cze ZSRR w piłce siatkowej drużyn żeńskich;
Polska - ZSRR w piłce koszykowej drużyn Zrywu.
Inną zdobycz z kraju odległych już
21, 22. II 48 - finały siatkówki męskiej; męskich;
W przedsprzedaży, :na dzielnicy bilety na
Dolarów, ową skrzyni~. której za·
18 IV. 48 spotkdnie międzymiastowe dzisiejszy mecz były rozchwytywane, pozosta·
28 i 29 11. 48 - trójmecz Polska - CSR Warszawa -.- Moskwa w piłce koszykowej łe nabyć można będzie dzisiaj przy kasaah od
wartości dotąd jeszcze nie obe.]<rzał. ZSRR w piłce siatkowej drużyn męskich;
12, 13, 14 III. 48 - finały koszkówki żeń· drużyn męskich i spotkanie międzypaństwowe godziny' 16-ej. Ceny ich są bardzo niskie: 40
Polska - ZSRR w piłce koszykowej drużyn i 30 złotych.
skiej i finały koszkówki męskiej;
121. Żt!1dzą ciekawośei gnany
19, 20, 21 III. 48 - finały koszkówki mę- żeńskich;
Trzeba zaznaczyć, że całkowity dochód or·
Odbił skrzyni wierzch drewniany
Październik 1948 II mistrzostwa Europy ganizatorzy przeznaczają na odbudowę Stoliskiej;
.
I zobaczył wtedy tta dnie
28 II. 48 spotkanie międzypaństwowe w piłce koszykowej drużyn żeńskich (w Pol- cy. Mecz sędi:iować będzie poseł Karbowiak.
Jajo malowane ładnie.
Polska - CSR w piłce koszykowej drużyn mę· sce).
A na zakończenie rze.cz najważniejsza niezwykle atrakcyjny ten mecz rozpoczyna si~

-

punktualnie o godzinie 17,30.

A więc dzisiaj wszyscy spotkamy
boisku ŁKS.u .
.

na

Piłka ręczna

rozpoczyna
sezon

P. Z. Ko I.

XXV-lecie

się

Podaje się do wiatlDmości, że z dniem 1
września Łódzki Okręgowy Związek Piłki Rę·
cznej rozipoczynji swą działal;ność. Kluby pro·
szone są o przy.gotowanie drużyn do rozgry·
wek jesiennych w szczypiórniva, siatkówkę,
koszykówkę oraz do mistrzostw juniorów (ko·
szykówka). Wzywa się wszystkie kluby nie·
zrzeszone, z którymi sekretarz ŁOZPR odbył
konferencję, do l
składama deklaracji, oraz
wszystkie inne d zrzeszenia się.
Adres sekretar 'tu ŁOZPR: Łódź, Nowotki
22 m. 6 (dawniej
morska).
\

się

125, „Diabli tych Dolarów w7Jięli,
Że tak szpetnie mnie nacięti,
Dałem za to pięć tysięcy,
Oni nawet eltcieli w.i.IP,ieej!"

Milicjanci
Drużyna

tEBRANIA KOŁ PPR
W dniu dzlslejszym odbędą się zebrania
t6ł w następuJqcych fabryku:h i instytucJcrch:
WIDZEW
O godzinie 16-ej Wi-ta-ma
SRODMIESCtE
O godzinie 15,30 f: „Kublik", o godzinie
14·ej „Silvla", o godzinie 17·eJ Dyr. WŁ Łyk,
koło ŁK O godzinie 16-eJ Dyr. Lasów P.aństw.
CZMPW.
lRA WA·SRODMIEJSKA
O godzinie 18.ej zebranie terenowego ko
a Nr 29, o godzinie 16-ej „Plihal", o godr.
i6·aj „Fial", o godzinie 12-eJ f: „Zlotowskl"
O godzinie 14-ej „Elsert i Schweikert''

wKal·iszu
Stadion kolarski w Kaliszu
Pietraszewski, Bek i Kupczak na starcie
Prezes P.Z.Kol. dyr. Gołębiowski (Warszawa)
Bek z Kupczakiem walczą o pozycję
·

Dział ollcjalnq

1. Podaje

się

do

wiadom0ści pierwszą

run-

Antoni Kolczyński, .pięściarski mistrz Polskl
w wadze średniej, który przebywał w szpitalu na leczeniu w związku z atakami kamnicy
nerkowej - wyszedł już ze szpitala. W jakich ba·rwach klubowych będzie występował
ten zawodnik - jest jeszcze nieznane.

II

Fragment z wysc1gu australijskiego
na 13 okrążeń
Pietraszewski na macie
Zawodnicy łódzcy

Wydziału

dę kalendarzyka rozgrywek o drużynowe mi·
strzostwo Okręgu Klasy A na rok 1947-48:

l

•

Sportowego. r .&

odcinków zwolnienia w terminie 7-dniowym
dla zawodników Wołgse•Nicza i Różyckiego
pod rygorem sankcji regulaminowych.
4. Wzywa się KS Filmowi.ee do natychmiastowego załatwienia pisma zaw. Mateckiego
z dnia 6.8. 47 r. w terminie 7-dniowym pod
rygorem sa1<kcji regulaminowych.
5. Udziela się napomnienia sekcji bokserskiej ŁKS zgodnie z uchwałą Zarządu za wy·
stawienie zaw. W-0łosewicza i Różyckiego do
zawodów w dniu 25. 8. 47 bez uprzednio uzyskanej zgody ŁOZB na zmianę ):larw klubowych
przez wymienionych zawodników.
6. Zenvala się KP Zjednoczone na wyjazd
do \'\'ałbrzycha i Jeleniej Góry w dniach 30 i

Mecz

1

w Gostyninie

„Kolka" wyszedł ze szpitala

LOZfl! .

Komunikat

łódzcy zwyciężaią

piłkarska Milicyjnego Stowarzyszenia Sportowego w Łodzi rozegrała mecz
piłkarski w Gostyninie z tamtejszą Mazowią.
Po żyv;ej i interesującej grze zwycięstwo odnieśli milicjanci w stosunku 4:1 (2:0). Bramki
zdobyli 'dla milicji Gostka 2, Błaszczyk i Mań·
kowski po jednej.

Dnia 6.9. 47 - ZjednoczonE> - Zryw
Dnia 7.9. 47 - Tęcza - ŁKS
Dnia 7.9. 47 - Concordia - Ikape
Dnia 11.9. 47 - ŁKS - Concordia
Dnia 13.9. 47 - Zjednoczone - Ikape
Dnia 14.9. 47 - Zryw - Tęcza
Dnia 29.9. 47 - Ikape - Tęcz.a
Dnia 21.9. 47 - Concordia - Zjednqczone
GOR~A
~
Dnia 21.9. 47 - ŁKS - Zryw
O godzinie 13,30 PZPW Nr 15 - zmiana I,
Dnia 25.9. 47 - Tęcza - Zjednoczone
l'ZPB Nr 7 - zmiana 1, PZPSK Nr 8, o godz.
Dnia 27.9. 47 - Ikape - ŁKS
is-ej Młyn „Korona", o godzinie 18-ej f. „KoDnia 28.9. 47 - Zryw - Concordia
Nalski",
Dnia 4.10. 47 - Ikape - Zryw
Dnia 5.10. 47 - Concordia - Tęcza
Dnia 5.10. 47 - ŁKS Zjednoczone
RUDA PABIANICKA
. .
W środę 3 września br. o godz. 17-ej na
Kluby umieszdone na pierwszym mieiscu boisku sportowym KP Zjednocz:mi odbęqą się/
Wspólne zebrania PPR i PPS
Dziś o godzinie 13·eJ odb~dzie się wsp61· są gospodar.zatni zawodów.
interesujące zawody piłki nożnej.
··
2. Przypomina się klubom par. 91 Regula·
rse zehranio czlonków PPR i PPS f. „Miller"
W ramach rozgrywek ogólnopolskich o miminu Sportowego i wzywa się do ścisłeg0 strzostwo M. O. Rzeczypospolitej Polskiej na
rok 1947, zawody między M. O. z Warszawy
O gochinle 16-ej wspólne zebranlt1 cs>oJt przestrzegania te~oi.
ł6w PPR i PPS f. ,.Hausman",
3. Wzywa się ~ Filmowiec do przesłania i Łodzi zapo~adajq slę tnteresUjC{CO ze wzglę

:.;ORNA-PRAWA
O godzipie 13,30 PZPS Nr 6 „B" - kolo 9!
EJZPW Nr 4, o godzinie 14·e1 Fabr. Taslem 1
Smur6w Nr 12, o godziniR 16-•I Pati1tw. Fabr
rcrsiem i w1tq.żek.

drużyn ~

Wzywa
kluj y*do „z.glas?.an\a
mistrzostw klasy Jb' żenskich i męskich ŁOZPR.
Termin zgłoszeń upływa z d. 5 września br.
Odprawa kierowników oraz rozlosowanie zgło
szonych drużyn odb-ędzie się w lokalu PolskieJ
YMCA przy ul. Moniuszki 4a dnia 5 września
br. o godz. 19-ej.
Podaje się do wiadomości, że prezes i sekretarz ŁOZPR urzędują we wtorki i piątki w
lokalu Polskiej YMCA od godziny 19-ej.

piłkarski

31 bm.
7. Zezwala się RKS Concordia na rozegra·
nie zawodów w Piotrkowie.
8. Delega1em na zawody w dniu 30.8. 41
między
Concordią
Reprezentacją Wojsk
Lotniczych będzie ob. Kołodziejczak.
Delegatem na zawody Victoria - Zryw w
dniu 30.8. 47 będzie ob. ~lim.czak.
Delegatj!m na zawody ŁKS - B.aildon w
dniu 31.8. 47 będzie ob. Szymański.
9. Podaje się do wiadomości •. iż do Wy·
działu Sportowego został dokooptowany ob.
Szymański Jan.
Przewodniczący: (-) B. Kołodziejczak..
Sekretarz: (-) A. Klimczak.

I

Milicji Warszawy i

Łod~

du na to. że występują w nich reprezentacje
wymienionyeh. wyżej miast. Sędziuje sędzia
Walczak.
Jako przedmecz ojlbędzie się mecz iunio·
rów KP Zjednoczeni i TUR.
Wstęp na boisko bezpłatny.

