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sesją generalną

~ Trygve Li.e o problemach międzynarodo
wych. które wejdq .na porzqdek_obrad
~

LAKE SUCCESS PAP. - Jak oświadczył na
::>statniej konferencji prasowej Trygve Lie, se
kretariat ONZ oczekuje, że sesja Zgromadzenia Generalnego, rozpoczynająca się 16 września potrwa nie mniej niż 3 miesiące. Jej po.
rządek dzienny jest jeszcze bardzie.i obszerny
od porządku dziennego zeszłorocznej sesji nowojorskiej.
Obejmuje on sprawy związane z normalnym
funkcjonowaniem ONZ, zagadnienia kontynuowane z poprzedniej sesji Zgromadzenia Gene-

I

dnej strony, oraz z oszczędnościowych tenden
cji szeregu państw a zwłaszcza USA. Projekt
budżetu na rok 1948 na sumę około 40 milionów dolarów uważany jest przez komisje doradczą za zbyt wysoki, jakkolwiek zdaniem
sekretariatu wszelkie redukcje byłyby katastrofą dla wielu prac ONZ. Także koszty budowy siedziby ONZ w Nowym Jorku, obli·
czane na 85 milionów dolarów, uważane są
w pewnych kołach za przesądzone.

:l~~~;u o/0a~u p~~:I::~o.w~es!~~;iep~~:J ~~f.
dują się wybory władz generalnv. eh

zgroma.
dzenia, wybory uzupełniające do rad bezpieczeń5twa, ekonomiczno-społecznej i powierniczej, przyjęcie nowych członków, kwestie
)Udżetu i sieaziby oraz sprawy organizacji
wspólp.racy w ONZ.

Sprawa

dyskry!~~~~ ~~!dusów

ONZ

S11rawa Hiszpanii
Problem Hiszpanii znajduje się na porządku
dziennym jako część raportu sekretariatu ONZ
na temat akcji organizacji w roku bieżącym.
Nie jest wykluczone, że sprawa ta 'Zostanie
podjęta oddzielnie przez jednego z członków
ONZ.
Dyskusja nad sprawozdaniem sekretariatu
na temat zachowania się członków· ONZ, pod·
kreśli niewątpliwie słabe rezultaty wystąpie-
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w Afryce

południowej wypływa znowu w związku z tym

Narodów Zjednoc;zonych przeciwko Fran.
Ostrej krytyce będzie poddane oczywiście
· · na·
· A rgen t yny, kt ora
· się
ot warcie
zac h owame
ruszyła rezolucje ONZ, wvsyłając swego ambasadora do Madrytu. W "wyniku akcji ONZ,
cztery p~stwa wycofaiy _swych p~zedsta~~ricieli z Hiszpanii,. res~ta zas nte pos1~dała 1c_h
t~m wcale ~ wy3ąt~1em Argentyny I r~pubhk1 San !Jommga, ktor.e dotychczas maią am.
basadorow w Madrycie.
(Ciąg dalszy na str. 2-ej,)
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że zalecenia poprzedniej sesji Zgromadzenia
W ltttlkucie doszło w ostatnich dniach de
Generalnego nie zostały zrealizowane, ponieiosirych starć z policją Toryty!skq. W walkcid
waż Afryka _ południowa odmówiła ONZ praulicznych zginęło killranziesiąt osób. Szpital•
wa do ingerencji w jej sprawy wewnętrzne.
. są przepełnione rannymL
Oczekuje się wobec tego , że Hindtrntan podej
f "k . I( I
i
$" t~~
Na ilustracji widzimy łańcuchy stalowe mie kwestie ponownie w formie skargi prze.Ja tas. S OW ~ f ,. :łl!S U: I
rozciągnięte na ulicach Ealkuny - celem unie
.Grup~ 2.ga obe;muje sp:awę traktowania ciwko ogólnej dyskrymJnacji ludności Afrykl
moillwienil:r ruchu wszelkich poJazd6w.
H~nduso~v ~ Afryce połu_druowej, zagadnienie południowej.
Hiszp ami FI an co, dys~us1e n~d t .. zw. spra":ą 1•m nm 1, •:1•11111111~11111m:1111f!111111•111f,1:1mm11, 11 1 •1, 11 11.m1111 E11~111 111~1~~11 lilli!l1J1111111•11· 1111111111 1: 111111:11nm 1111 111111 111 111t1111 11111 m11111 ~111 1•11111.1111m11111 1111111"1 11 11 1111 1 1111111, 1•11111111111111111111:11111,111·11:1111111111i.11·111111111111111111111\l' ' "' ' ! 1"M•11·1 1•1111 11111~·11•1 111 1 I I•l"l ,lill
veta, kwesti2 mandatow powiermczych, omowienie wyniku prac komisji Rady Bezpleczeń- I
3lwa ciła spraw konwencji rozbrojeniowej .
1
, rnntrnli energii atomowej oraz dyskusje nad
•••
·
pracami komisji wojskowej w dziedzinie ulwo
rzenia policji międ:i:ynarodowej ONZ. Wśród
spraw grupy 3-ej- na czoło wysuwa się pro.
·uchwały
ŻYC_
11C&ał
· blem Palestyny i oskarżenie USA skierowane przeciwko sąsiadom Grecji.
LOI\1DYN PAP. wywody od przeglądu osiągnięć sodai- cować plany p·odwyższen !.a sfopy życfo ·
~
W liczbie kandy datów na s tanowisko prze- ~a dorocznej nycb Partii Pracy, przy czym odpierał wej w ,możliwie nari krótszy1m czasie. Mi
· ',
;-) )
wodniczącego zgromadzenia gene ralnego, któkongresu zar:Du•ty Churchi.Jla i innych przeciwni- nister dodał, że obecny de1ficy 1t bilansu
sesji
re zajmował w roku ubiegłym Spaak, wymie
płoatn i cze·go Wielkiej Brytanii, wynoszą~
·
zw. 'k ów.
'brytyti!S!kich
~
Australii,
z
Evatta
dr
innym.i
między
nia się
Bevin stwierdził, że przy obecnym, ·CY GOO miłianów funtów s~erlingów, zawo1dowYch w
Aranhasa z Brazylii, Nehru z Hindustanu oraz
ć
d k t 1 200
• lk
d k
•
t
c; tibi
Masaryka z Czechosłowacji, Wśród kandyda
z y się o wo y • . m1 100 '""
~ c:m P'OI' Prze-, n1ewystarczaiąieym S•t<mJe Pl'-0! u cji i wo zw11: S>
tów n a m iejsca Polski, Brazylii i Australii
mawiał w śrnde; bee innych trud11IOIŚci w ciągu najbliż- funtów, o Ne Wiel'ka Brytania ma uzys·
·
opuszczających Radę Bezpieczeństwa z końminister Bevin, ~ych 2 lat ciężko będzie utrzymać sto- kać wyższą sto.pę . życiow~.
cem roku, znajduj ą się Czechosło wacja, JugoZ kolei Bevin od'I>ierał zarzuty uzależ
-sławi. a, Argentyna, Kuba i Kanada. Przypusz- ·JXJrnszają~ r6żne zaga_dnienia g<0s1poda~- pę życiow,a, z 1938 roku. Musimy jednaik
starać się opra- niania Wielkiej Brytanii od Ameryki o·
cza się, że kraje, k tóre opuszczają Radę Bez- cze i polltyczne. Bev1n mzpocizął swe - Podlkreślił Bevin, raz •PDI'USzył sprawy planu M~shalla ł
pieczeństwa otrzymają miejsce w radzie eko-
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P.oczda·mu - ale n.e pozwolono mu na to I
·r

nomiczno-społecznej.
Howi członkowie OMZ

Sesja będzie rno~Ła przyjąć do ONZ tylko .
dwóch nowych członków-Pakistanu i Yemen,
ponieważ Rada Bezpieczeństwa odrzuciła kan
dydatury pozostałych dziesięciu · aplikantów.
W związku z tym oczekiwana jest ożywiona
dyskusja nad procedurą przyjmowania no.
wych członków do ONZ.
Australia i inne delegac1·e chdały by widzieć w roli de c ydując ej instancji Generalne
Zgromadzenie a nie, jak dot ąd było Radę Bez
pieczeństwa. Byłoby to jednak możliwe, jak
podkreślił Gromyko jedynie w wypadku rewi-,;ji karty ONZ która jasno oddaje decyzje w
tej sprawie w ręce Rady Bezp ieczeństwa :
Prob\em budżetu ONZ oraz sprawa jej siedziby w Nowyni Jorku będą ?:wiązane z szeregiem trudności wynikających z koniecznaki zwiększenia kosztów utrzymania ONZ z je

Wycięski
Urzędnrcy

greccy

PARYŻ (PAP) - Jak donosi z Aten
age ncja Franc·e Presse, komitet wyko·
nawczy wyłoniony przez urzędników
państwowych, zapowiada, że strajk urzę
• dników nastąpi w czwartek, mimo, iż
rz ąd zarządził ,,mobilizację cywilną''
urzędników. Komitet oświadcz a ·w ogło
szonej pro klamac ji: „wolimy umrzeć na
ulicy niż w biurze".

Kryzys-.- .rządowy we Franc1·1·
-

Głosawanie

nad votum zaufania dla Ramadiera odbędzie srę Jui futro

)
ohsł. wł. - p,rzewłekły kry- tOIJiliast zos.tala ·'PO!Parta- P•rzez k0tmuni•
.
.
z3rs rz:ądowy we Francji U•iawnił się w Sitów i socjalistó~.
/
T, rzyikrotne PDS1edze.ma rady m1ms·trow
całej Pełni ·P{)d koniec · wt-Ot1kowe go po"·d·oweig·o w kt or·e 'Przerwa ły pos1e d zenie par Iamen-·
zgrDmadz"n·
"1'"<1·zen1"a
' d k , · "' ·1a nar..,,
v"'
· k ·
związi u z ys iusją nad rządowym pro- ·tu, ujawniły mzdźwi e,ki \V ł-onie samejektem swbwendf dfa zna•oi10na11izo.wane- go rządu. Trzecie posiedzenie gabinetu
go przemysłu węglo·wego w wiysokDści l)}Od przewodnictwem Prezydenta Repubokoło 5 milia11dów franków. zasada sub· Ji,ki Auriola upoważniło ·Rama.dierą do
•
k i
t
'i
wencJ ' mo ywo-wain.a Oill ecznością, pne oostawlenia sprawy v()lfum zaulania1 w
ciwd.ziała1nia Podwyżce ~n ~gla i in-, związku z wnioskiem rządowym. Oł-0so
nych arrtykułów pruonySłOtWych, sp0tłka wa'ł!J.ie nad votum zaufania, z~nie z
ła się z opozycją radykałów i MRP, na konstytt1cja,~ odbędzie się w piąte1k,
PARY· (

z

1

pochód
zapowiadają

powstańc

na dzisiaj strajk powszechny

·w

waniu się na.przód armii demokratycz-1 Sztarb armii demokratycznej donosi
nej, która otaczając znow miasto La- r6wniei o pomyślnych operacjach w
mia, zajęła wioski Achios, Googhios i Tesalii, Epirze i na Peloponezie.
• •· •
Palaiocastro. Na · Peloponezie armia deJ k d
LONDYN (PAP)
mokratyczna wyzwoliła miasto Lamrnorioszą z
a
.
~

Przyznał

że

druiprzez
on,
.unii
do planu
zas G·dnosił Sif! niechętnie
szy ·ccelnei
Marshalla, ostatecznie jednak p-0parł go
Ponieważ. ' sadzirł, że P~woli Oll prze.
trwać Wielkiej Brytanii do 1949 r-O!ku,
·kiedy, - ja1k ma nadzieję, - Wielka
Brytania bę.rlzie mogla stanąć nai właS·
r.yoh nogach.
Następnie Bevin zajął się problemem
. rawiedliwiaJ··a,•r. swą poniemieckim 1•, Uf"TI
"·P
lityke. w st0su11ku do Niemiec, twierdzj,ł,
że .,T,e wszystkich :;;ił starał sioę, wprowa• .
drzlć w życie· uch v.vały po9;;:zdamskie, i@dnri·~ ule POZW(}fooo mu na to".

Rok o•
wa n1a
·czesko •
rumunskie
• G roza w Pra dze
Premuer

dia, ważny punkt strategiczny. i węzeł Aten, rząd grecki wydał dekret, . mocą
PRAGA PAP. W środę rano przybyła tu dl!
· 1·
którego zawieszony został art. 14 kon-. legacja rządu rumuńskie go z premierem Gro·
·
KO e3owy.
Formacje partyzan<:Rie, ., walq;ące w stytucji greckiej, dojy·cząc~ woln'ości za na czele, celem podpisania umowy kultu·
Deleg ać ię powitali
.pólnlo~cnych i południowych okolicadi prasy. Dekret ten jest konsekwencją ralnei z Cz e chosłowacją
* • •
z premie
c.zechosłowackiego
rządu
. członkowie
·
·
1· a· ,,Hel·· 1Pindtf, za .1'ęły SZ·Pr€-Q' W<;i i !}f''-;('7 Vlv o;;'-; 11.rh. '·" .. " ro.· v--,., r- ?_'.J..IU o worÓ\V~dzeni
PARY Z (Obs!. wł.) - Ag-en[_
' : rem (~ 11 tlw n l rl Pm na t7e le oraz czło nkowie kor
"
11
lpus u Oi'P·•:m:ll) u„tOJ go, wśród klórych znajdo'
las press' ogłasza . k<'-IT~ni' ;;: '. : \V Grer jl z s ~Lą , zdobywa :ac w:c:e brodi i a1p • l cent.ur~ wo.iskowej. .
wał sie również ambasado r R. P. Wierbłowsk.l.
„
-~. _
j
.
środkowej donosza o zwydeskim, JJ..QSU,: i_,o.icii.
,,
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Pr.żed .sesią· en

' 1-ej),
(Dokol1.czenie ze_ stro.
Co się tyczy sprawy veta, to jak wiadomo,
ostatnie Zgromadzenie Generalne zaieciło mo
carstwom ostrożność i tozwagę w stosowaniu
tego środka . odrzucając jednak żądania rewi·
lji karty ONZ w tej dziedzinie. Obecnie grupa państw z _Argentyną na czele, domaga się
znowu rewizji punktu karty dotyczącego kwestii veta.
Nie wydaje się jednak, aby jakiekolwiek z
wielkich mocarstw było skłonne poprzeć prze
ciwników _veta . Pomimo, iż państwa anglo-sas
kie protestują przeciwko stosowaniu veta
przez Związek Radziecki, w razie konieczności
chętnie korzystają one rówńież z tego prawa.
Przedstawiciele państw anglosaskich nie uzamiar wcale tego.z prawa
veta potrzeby m_ają
w
krywają
iż w razie
·
skorzystać
przyszłości.

również

Punkt dyskusji Zgromadzenia Generalnego
nad pracami komisji rozbrojeniowei i atomowej, będzie niewątpliwie powodem -ostrej wy:niany argumentów między delegacją Zwiążku
Radzieckiego a przedstawicielami państw angfosaskich.
Ocżekuje się, że delegacja USA wystąpi z
szeregiem oskarżeń przeciwko Związkowi Radzieckiemu, przekładając hań odpowiedział'ność za znikome wyniki działalnoeci wspomnianych komisji. Delegacji. radzieckiej, któ-

~~oje~~di~~cjj!~~:~ ~;~a~:ć~ ~~~b~~:~!~~i~~

~~c~a~t;~/s~:1o~~i~~fa~~. pracach, decydują.

Jeszcze ba_rd:;iiej niepokojąco wygląda spra-, ze doprowadzić do pogrzebania inicjatywy
wa grecka, 'gdyż w USA ·usiłują przekonać USA.
,
"".Szystkich, że winl; za sytuację w Grecji, poJakiekol~iek nie byłyby wymki, sprawa gre
noszą jej sąsiedzi. Ten punkt widzenia ·może eka wywoła niewątpliwie zaciętą walkę
znaleźć poparcie pewnych krajów Europy zaZgodnie z oświadczeniem Trygve Lie, już
chodniej i Ameryki południowej, znajdują- I wiadomo oficjalnie o udziale w Zgromadzeniu
cych się w zależności od Stanów Zjednoczo. Generalnym sekretarza stąnu USA, Marshalla,
nych, W jakiej formie sprawa grecka wejdzie ministra spraw zagranicznych Czechosłowacji
do porządku dziennego Zgromadżenia General Masaryka, ministra spraw zagranicznych Polnego, nie sposób określić tymczasem, gdyż na ski Modzelewskiego, ministra spraw zagranirazie zn.a jduje się ona jeszcze w Radzie Bez- cznych Australii Evatta, oraz ministrów Szwepieczeństwa.
Istnieje przypuszczenie,_ że w cji, Norwegii, Ukrainy i innych państw. Ocze-sprawie skargi amerykańskiej, część członków kiwany jest· udział w zgromadzeniu Bevina,
ONZ starać się b_ędzie o zachowanie neutral- Mołotowa, Bidault, Nehru, Mackenzie Kinga i
naści i powstrzyma się - od głosowania, co mo- innych wybitlJ.ych działaczy..
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Umo.w.a ·han·-dl_o
Otrzymamy tY~OD,
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Adres
Miejsce pracy .•..•..•••••••
Szkoła i klasa uczącego się
dziecka . . . . . . . . . : .....• :
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sk
- ·o-bułgarska
wło'

k"ennicze
·
1

s1kiej delegacji handlowej wicemin[ster rze serd•eczneij przyjtaźni i w diuichu jedi
i liand!Ju rpłk. Eugenirnsz Szyr, ności .sł•owiaińskieii -omz WSIPÓ~prący q;o·
zaś ze strony ibulgar·s bej minister finan- mię-d;zy -obiu 'krajami za!Przyiiaźnionymi.
sów nrof. dr. 1van St-efanow, za,st:•pajla,..
Rokowania, k:tóre za;po.czą•tkowane z-o:
•
· · ł d · ·
k
„ ki lt
1 J
cy cz.asowo ministra hanc1ih1.
. · s ra Y Po :P1sam~m ~ omyenCH, u. u;a.ne
Rokowania ·odlbywały sk w atmosfe- mi~d'zy obu kraiam1 obięły rowmez roz11111111111111111111111111111111111111111111111H111111111111rn1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m111111111111111111111111111!1111m11111111111111111
mowy o d•ług-0trwa•tej wispól:;pr.acy gospoW AR.S•ZA WA PAP. ·- W dniu 1 bm.
1Jodlpisana w Sofii umowa po•lsk:o
huł•garska -obowiąz·ująca na -okres roczny
t j. d-o 1 września 1948 r.
·
Jak j1 uż donosiliśmy z ramienia rządm
polskiego Pod'pisał -przewodniczący po1.została

1Jrzemysłu

pr-oarams·. w·1 ę ta Lo·t. n,.·cI wa ~~r~~;~1i:ni~uł~.~~~iow~~ar::?o~~e ty]~~
ti
.

~~~~!ł~,r~~~ikTi d;~~h~·~~e 11rzemysłu,

.

wewnętrznej

•

pOŚWięcenie Wręczenie

~~~c~~!j,te~bn~~ie~u~~l~:j::;~~Jc m~e c~:i~~

i l\az w isko .

· - wzamtall za VI yroby z· elazne 1•
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.cić j·edęn z projektów, urzeczywistnienie któ-
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Wśród spraw wniesionych przed ONZ w cza
y„
sach ostatnich, do najważniejszych problemów
"Wrzesn1ą
.-!,()
należą bezwzględnie Palestyna i Grecja. Zgra
Wojewódzki Komitet Obchodu Swięta skich dla społeczeństwa cywilnego łódzmadzenh1 Ge11eraln-e mu będą przedstawione Od d
trzy proi' ukty rozwiązania sprawy - Palestyny.
ro_ ze.nia Lot_nict.wa Po.lskiego zawia,- kiego czterdziestu wyróinionych robotProj1ikt piern•szy - większości komisji do damia, ze w medz1elę dma 7-go wrzes- ników za S\Voj:t sumienną pracę w fabryspraw P~lestyily - ~o projekt prte~idujący nia b.r„ w ramach ogólnopaństwowych kach oglądać będą miasto i okolice z Ioutworzenie ~wtich pan~tw w Palestynie, połą- miasto Łódź wraz z całym województ- tu ptaka gratisowo.
czonyc~ umą. f.\konomic:n~. , .
·I wem obchodzić będzie Swięto Odrodzone
Przew Obchodu Swieta
Dru~i . projeJ;;t - . mmej_szosci .komitet~ - ,,.o Lotnictwa.
~
·
d ~·
przewiduje fed~racię panstwa zydowsk1ego "
Prezvdent m Ło Zł
i arabskiego. Trzeci projekt - wysunięty
Program obchodu:
' ..
· ., .
przez Lig~, ~ra!llsk~ d~ll'.aga się . .natychmiastoO godz. 9-tej rano uroczyste nabożeńEugemusz Stawmskt
wego wyjsc1a Wielkiej Brytanu z Palestyny t
I
K t d I
l stworzenia niepodległego państwa w Palesty s wo na Pacu
a e ra nym.
nie bez
jego
Struk0 godz. 9.40
i
tury.
.
.
,
. .
sztandaru piątemu pułkowi lotnictwa
Czy uda s1~ rozw1ązac zaga~m.er:1e Palesty: szturmowego prżez społeczeństwo łódz-

określenia

WIELl{IEGO KONKURSU
SZKOLNEGp
pt.:
„GŁOS 41 DZIECIOM SWOICH
CZYTELNIKÓW

kie.

o godzinie 11,15 <lefilada woiSika i organizacji cywilnych uHcą Piotrkowską.

W

rol
Wymiana handłoiwa przewiduje oigólny
{)lbrót w wysokości 11 miiłfo1nów - d:o1tarów
Po obu Sitro111ach. Bułgairia do~tair'CIZY Pol
ścei tytoń, kotn1ce111traity <Jiłl()IWiiu, SJk(j,ry jtp.,
il.. d .
k
t
, do
wzamian p o1n11,
"~a 1uę ;zie e' ·SiJ·or ·owac
Btttgarii wyir-Olby żelaznie i wił6.kiemicze,
tabOlr kotejoiwy, chemiik>aitlia i'tp.
Po zakofrczeni1u wkowań za·swdniczych
wiceminister Szyr i min. finansów Stefano·w parafowali l]J·roje'kt tej nowed urno
wy, która w najib']ilższym czasie zostanie
•pod•pisa:na.
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w e"'zekucJ'i G osób, kt&e Przed 2 Jarego mogą - uniemożliwić przeciwleństwa arabi\
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cjach_
włoskich Turyn, Asti i AHesanidria, ty skazane zostały na śmierć falko prze•
k
0
1
- s . -- __ , ri wsKię q
interesy ang o.amery anO
godz.
15-teJ·
pokazy
lotnicze
WOJ·sko
M
ski
~liskim W.sch0-dzfe.
'.Prz.yfąc:iyli siiio do strajku .pows:zechrrego stępcy iaszystowcy.
anife·st, wydany ~ J
' iadomo, Wielka Brytania zajmuje po- we r Aeroklubu, o -1 z 1óty pasażerskie ria o;głoszone,go we wtore'k przez Związ-ek w środę„ stwierdza, ż-e wszystkie urzędy
iycj~ wyczekującą wobec wszystkich projek- lottfrsku w Lublinlk.u .
Partyzantów w Ca·saJe Moniferato w Pic 1 vubliczne i banki pozolSltaną. zatll'kłl'ie.lte otów "'" sprawie palestyńskiej.
Niezależnie
lotów ogólna - pasażer moncte na znak protestu pt"Zectwko zwło .raz WS!Zelkie czynności przemysłowe I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . _ - - - - - - haind1lo,ve zaiwieSiZ0111le do chwili otr.zyma·
ntai zapew11Jienia, iż WY11'0ik na tych prze
stęp ców wstanie wykonany.
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Kontratak lndonezyi·CZyków
lor [sja konsulów zbiera dane o konflikcie dla
HAGA PAP. - Ko
munikat holenderski z
lndonezjj z dnia 3-go
września don'3!Si o atakach
republi-kań·
ski•ch „na nieco sze.r- sz.~ skalę, niż zazwy
czaj".
RetPubl.Lkanie
za,a111gażowaH tym ra
zem więkslze sj.Jy.
:(.

LONDYN PAP.
Jak dono1si a•g enda
Sjarifudin
Reutera, wkekons11l
premier Indonezji australijski w Bataw.ii, Oharle·s Eaton i

W dniu I

września

1947 r.

przedłożema

Bezpieczeństwa

Nowy parlament
zbiera
LONDYN

węg~erski

we wtorek

się

(-obsł. wł.) -

francuski kon·su·I generalny Etienne Ra.ux
Na'tychmiast 1Yo :przybyciu 'OdibYli -0ni d'Ol10szą, iż rząd węgierskiZ Budavesitu
1przy1bY'li w śwdi2, samolotem d-0 fogiakar konferenciję z pr·ezydent-em reipuibliki dr. dziś d10 dymisji, ,pełnić bę.dzie IJodaJe się
jed·na<k na•ty w celu zebrania danych do ~·raJW'O'?ida Soekarno i premierem Sjarifurd1n·em. Pra da·! swe funkcje. d:O chwili
utworzenia
ne>
n.'ia o wyko1Janiu zle:cenia Rady Bezpie· wdo1podo'bnie do stolicy Indonez:ji przy- we•go gabineitu, co nast-a!Pi po pierw1cze 1ń1 stwa _w SIIJ'raJW.ie zapirziesrtainiai dżia bę.dzie wkrótce również wi.cekonsu;I bryszym posiedz.eniu nowoohrane.g-o parlałań wodennych.
tyjski w Batawii, Lameh1:y,
mentu. Nowy patrla1111em zbieflze sj.ę. w
nadcholdizący wrf0trek.
Wczornj D<llbyfo się rpo,sied·zenie K-0mitet1u Koordynacyjne g-0 partJ.i socialiStycz
ne~ i kornunis-tyczned W ęgfor. Olbrndy K<o
złożył
u,wierzyteln~a iące
mitetu toczyły się w wyj·afflkowo serdecz
WARSZAWA PAP. - W dtniu 3 hm. dm R· Guzman w tetwarzysitwie dyre1k- ne·j atmosferze, JPrzy czym osią.gnięfo po
o godz. 17-ej !Poseł naidzwy.cza,jny ł mi- tora prot·okółu dyplomatyczne1go Adama rozumienie c-o do W.Spólnej ~kcj•i, rriµjącej
nister pełnom-ocny Stanów Ziednoczo- Gulbrynowicza izło·żył listy uwierzyteilnia na celu wa.~kę z elementami reakcyjny·
ny;ch Me'kisyiku V..r Warszawie dr. Salv.a- jące Prezyidentowi R· ·p,
mi.

Nowy poseł Meksyku
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zmarł śmiercią tragiczną

W dniu I

września

1947 r.

zmarł śmiercią

Towarzysz

Kazjmierz

Kazimierz Tatar-Zagórski
Dyrektor

Dyrektor. Poznańskich Zakladów Papierniczych

Polski Pr;- Y s! Papierniczy traci w Zmarłym wybitnego fachowca,
który położył niespożyte zasługi w okresie odbudowy przemysłu papierniczego, po zniszczeniach wojennych.
Pracownicy Przemysłu Papierniczego
Koledze dobrego człowieka.

tracą

w tragiCznie

ZmarłyJTl

Dyrekc.ia i Pracownicy
Centralnego Zarządu Przemysłu
Papierniczego
~

~!

Nacz.elny

1

tragiczna

ś. t p.

Tatar-Zagórs ki
Naezelny

ich Radzie
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Poznańskich Zakładów -Papierniczych

Przedwczesna, tra ""iczria śmierć wyrwała z szeregow Polskiej
Partii Robotniczej Towarzys~a o nieskazitelnym charakterze, zdecydowanego Bojownika o lepszą przyszłość Swiata -Pracy, o Potężną
Polskę Ludową,

@z~ść Jego Pamięci!'
Koło Polskiej Partii Robotniczej
przy
,
Centralnym 'Zarządzie Przemysłu
Pa pierriiczej:fo

•

Nr. 24::S

.
.
d
&
.eyerawcy sta, I'- t

Str. 3

.
.
wymgu pracy

·~=- -

!

· Tkaczki i przqctlci
idq• __,1.._
za przykładem
•
•
„
•
low. K 0Rea.IOW'llAJJ8J - srv.uvWG·ICY I pi'rz.y'.krttCCIC:Ze
dadzq sitt wyprzedzić

.

~1-:.

.

Bronisława,

Jóźwiak

~

Władysława,

wy~aśnia

P.S.S.

peperówka, prządka pepesówka, prządka
t>ZPB Nr. 3 wyrablct PZPB Nr. 3, wyrab!a
148 proc. normy.
148 proc. normy.

W zwiqzku ze wzmianką, umteszcz011q w
piśmie naszym z dnia 30 sierpnia br. Nr. 238
.
I
My, tktttczki Y ·prządki PZPB Nr. 3 (down. . :
w rubryce „Interpelacje naszych czytelników"
Geyer), peperówki, pepesówki l bezpartYJne, !i .
w sprawie narzucanta przez sprzedawców
przystępujemy
za przykładem tow. Korze·
sklepu PSS Nr. 174, przy ultcy Piotrkowskiej
228 kupna sera przy kupn!e masła, co miało
nJowskiej do wyścigu , ;cy. Postaramy się ;
spotkać ob. Wandę Jankowską, Referat Pra·
dać możliwie najw!ąkszą i najlepszą produk- , takomnic.om B1:o:::is1a. Deka
Stanisław, Czarczy,ski
Shmi·
Bronh awa Swlech
cję. Będziemy uważać, by nie zmarnować \'la,
członkini
PPR tkaczka ~ ZPB -:'{r.. :l członek PPS. Zespół sław, członek PPS, sowy PSS wyjaśnia. co następuje:
„Sklepy nabiałowe t spożywcze PSS olrzy.
ani odrobiny prząday. Przynekamy uczc:iwie tkaczka PZPB i,r, :i wyrabia 169 ·J•c.:en' jego ostąga 144 proc, śrubownik. Zespół je·
\ sumiennie prccowai: <;'Ila dobra no:szych wyrabia
1S9
proc normy na 4 lcrosnach normy produkcji na go wyrabia 147 proc. mujq z Działu Mleczarskiego towary aabiało·
na selfaktorach.
cent normy produkcji. we w mtarę posiadanych w magazynte zapa·
i!zieci, dla ich lepszej puyszlości i przy· 1normy na kro;;,1ach
s6w. Obecnie, ze względu na foak masła,
szłości Polski Demokratyc2nej.
zmniejszono ilości. lecz towar otrzymuj~
Kieri:ek Bronisla•,va, 0Etojska Genowe- .
wszystkie sklepry. Zarządzenta, ażeby przy
la, Okrój Helena, Jó:i:wiak W!adysł.qwa
kupnie masła dodawano ser, nie ·było. Sk!e.
ł.akonmkka Bronisława, Deka Er()n!·
pawi równ!eż nie mają potrzeby tego czyni~,
sława tkaczki PZPB Nr. 3.
gdyż otr;:ymujq ser według zapotrzebowanta,
1
a nte wedhig z góry narzuconego przydziału.
CO MÓWIĄ Cl Z SELFAKTORÓW?
Kierownik sklepu Nr. 174, o którym była mo·
Pxzyjmujemy wezw.anie tow. Korze1\iow· i
wa w wspor:mtanej interpelacji ob. Jankm'lsklego. ZespoUy nasze osiągają od 144 do
skiej, badany przez org$2na: kontrolne PSS
166 procent n_orm produk(;ji na sel~aklorach. i
oświadczył, !ż nie zmusza i nte zmusz·ał n{•
Bęc',2i.~my starali się prac&wać Jeszcze lepieJ i
kogc.. do kupna serków, natomiast propono•
nYź dotychczas, aby -dać naszemu P.aństwu I
wał je klientom".
Ludowemu jak największą i. jak najlepszą :
Tyle wyjaśnfeniai PSS. Sqdzqc jednak z
produkcję. Rozumiemy, t.e tylko ptzez pracę l Okrój He $:1.a, i: :zqd M~~·~yjanik
Ostojska
Genowefa, Augulski Mieczysław, tego~ co pisała ob. Jankowska.. propozycje
CłoJdziamy cio lepszego bytu robotnika. Zobo- ko PZPB Nr„ 3 wvra śrubownik. zespół je· członkini PPS. przq!i- peperowiec.
Zespól .mu::nały być utrzymywane w tonie i okollcz.
włązu!emy się pracowa;ć regulatnle pełnych bia 150 >.roc. 1J .1~my qo wyrabia 156 proc. ka PZPB Nr. 3, wyra· jego
wyrabia 144 nościach niezbyt dalekich od tstotnego przy•
8wczesnego
g-0eizin dziennie bez opóźnień
i bez przed· _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
normy.
bta
152._
proc.
procent
normy,
musu.
.od maszyn.
_____
__
_ _normy.
____
___
_.__._._._._
__ w
1·

I

I

odc~odzenkt

w_._..____._

Będzie-

my się stcm.tU oszczędzał su~owlec. Nas:zycb
lowatzyszy z addziału przygotowawczego

Dobra U/Ola -

przqJaźń

- pokój

=~:~::~::~:::~~1:.~:;:·i::=: Słowiańszczyzna świeci przykładem ludzkości
~i~czysł.o;w

śrubownik,

f«OC&n!n9ul11kl
Chabelski Józef i Szymański Anionf przykręcaczce, Czmdziński Stanisław 'ruhowntk Namieciński Jan i Smieci„
'
M _
~ow.:oka Lucy~a - .przykrę~acze, ar
:1an1k Antom - srubowmk, Henzlik
l.o~gin, Turkiewicz K<nimierz i .~a- 1
gnickl Józef -;- przy~ręcac~e. św1ech
Stanisław - srubownik, Józwiak Bronislaw i Kowalczyk Franciszek - przy.

kręcacze,

Współpraca pobratymczych narodów

w pełni rozwoju

I

Wrzesień pozostaje pod znakiem wymiany czechosłowackiej, obrazującej osiągnięcia od ona poza większymi miastami s~reg mn!eJ·

kulturalnej między krajami słowiańskimi.
.
.
.
Szczegołowo 1 szeroko pomyslany pr~ram
współipracy polsko • radzieckiej podawaliśmy
parę dni temu.
Wymialla polsko . czeska

także weszła już

na tory realizacji. Pierwszym tego objawem
była otwarta przed paru miesiącami w Pradze
wystawa współczesnej grafiki po!s·kiej. Dru·
gim - jest otwarcie pięknej wystawy grafiki

końca 19-go wieku do dnia dzisiejszego, Wy· szych ośrodków.
stawę tę otwarto un;czyście w Mu~eu~ Naro·
dowym w Warszawie. Pozatym, ze Jest ona
pokazem nieprzedętnego dorobku artystyczne·
go, stanowi dokument historyczny obrazujący
walki i zwycięstwa narodu .czeskiego, jego
~Y:V~tność, os.iągnięcia zarówno polityczne,
Jak 1 społeczne.
Wystawa ta jest „wędrująca" i odwied~i

Następnym osiągnięciem na drodze wspS'ł·
pracy będzie przyjazd orkiestry Filharmonii
praskiej do Warszawy, za kilka dni, oraz wy· "'

stęp łódzkiego

Współpraca polsko • czeska nie byłaby peł·
na, gdyby pojęta została tylko jako wymiana
pewnych osób czy grup, reprezentujących wy·
łącznie świat ar tys tyczny. w trosce, aby objęła
ona najszersze warstwy społeczeństwa, wpro·
wadzono szereg ułatwień w ruchu przygranicz·
nym, zainicjowano wzajemne wycieczki turr·
styczne i sportowe oraz opracowano szczegó•
łowy plan, na podstawie którego polskie i -ze·
skie organizacje masowe, jak Związki Zawo·
dowe, Związki Młodzieży nawiążą wzajemny
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Polskę

wydźwigniemy

własnym_i

siłami

Realizacja planu i miesiac odbudowj Warszawy
wyłącznym temat em dyskusji n~ zebraniu Rad -zakładowych

Na

ws·tępie chcę stwierdzić, że źle się

stało, iż na zebraniu Rad Zakfodowych Przemy·
słu Włókien."liczego nie było żadnego .przedstctwiciela CZPWł. Przebieg zebrania, zwłasz·
cza dyskusja, były pouczające i dobr~e było·
by, gdyby wysunięte przez włókniarzy zagad·
nienia dotarły bezpośrednio do przedstawicieli
CZPW.
Przemawiało do 15-tu radców. Poruszano
różne zagadnienia - jednakże dyskusja toczyta się wyłącznie wokół dwóch najistotniejszy.ch i tego dnia omawianych spraw, a mia·
nowicie: realizacji plan11 produkcyjnego i m.jesiąca odbudowy Warszawy. W pierwsze]· sprawie mówcy wysunęli cały szereg tmd.n9ści na
drodze- do realizacji planu .- jak braki tech·
·
b rak części· zam1ennyc
·
h it d . Towarzy·
mczne,
sze s1wierdzili, i słusznie, że wiele braMw

plotki na ten temat -- to zwykłe łgarstwa re·
Ołkcyjne. A ci, którzy wydajnie pracują czy·
nią to dla dobra ,państwa i dla poprawy włas·
nego bytu".
W imieniu młodzieży przy Związku Zaw.
przemawiała tow. Woyna, z dumą podkreśla·
jąc, że oni, młodociani włókniarze, byli inicjatorami vrvścigu pracy.
·z

Przyn. adkowo znalazł się na sali górnik tow. Piechota, który jest słuchaczem· Central·
nej Szkoły Zw. Zaw. Owacyjnie witany przez
zebranych, zabrał on głos, zapewnia3·ąc włók·
niarzy, że górnicy z całe.go serca życzą im suk
cesów, „My, górnicy, mamy także wielkie
trndności - stwierdza tow, Piechota - nie·
mal te same, co i wy. Brak nam techników,
·
·
fac.h o".'lcow
1· wyk wal"'k
1t1 owanyc h ro b o t m'k ow.
Jedna:k'.że wielkim wysiłkiem plan wykonaliśmy.

i

pogłębiający współpracę polityczną,
gospodarczą i kulturalną między sąsiadujący·
mi ze sobą za,przyjaźnionymi narodami.
S.

kontakt,

Nad wnioskiem zarządów Związków Zawo·
dowych o dniu pra.r:.y 21 września na rzecz od·
budowy Warszawy właściwie nie było dyskusji. Kilku radców, przy hucznych oklasków
zebranych, stwierdził.o: „,Varstawę opbuduje•
my sami, własnym wysiłkiem. Nie oglądamy
się za żadna p-0mocą anglosasów",
D d tk h.
- .
k t
B
o a ·owo uc wa 1ono wmose
ow. ur·
ski' ego
by fun'KcJ'onar'usze 7 "r1'ązku z~"N' •
•
'
4"
"" v ·
dowego - włókniarze z zawodu, dzień 21
września przepracowali w fabrykach. Zarobek
·ch będz1'e przekazany na o„budowę Warsza
1
"'
·
wy.
Po dyskusji zab~ł , powtórnie głos tow.
Burski, wyczerpująco omawiając wszystkie
.
·
d · ·
wysunięte pr~z mowcow z<.ga merna.

ua.•aga, D=-'t. br"w~•r
..z-a cy
u
W

~~~~·~~~;g~;r.:~kF~!f::~:::1Czynnik.iównowani
6 i
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Związek byłych

I
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Teatru Wojska Polskiego w

Pradze.

Uczestników Walk o Wo!·
ność Hiszpanii w latach 1936-1939 i „Związek
Dąbrowszczaków" oddział w Łodzi zawiada·
mia, że w· niedziele, dni.a 10 bm. o godz. lO·e.1·
'
rano odbędzie się zebranie wdów, rodzin -no
Dąbrowszczakach oraz członków ich rodzln,
którzy stracili ojca, syna, męża. jak również
członków-inwalidów Dąbrowszczaków, w loka·
lu przy ulicy Piramowicza 15 m. 10. Omawia„
ne będą sprawy bardzo ważne, dotyczące sta·
łych rent inwalidzkich.
·
Prosimy wszystkich o punktualne .przyby·
_

,?!!."""""""'........__,_~

Z~!!~!,2~:iału.

opieki w·w zakładach
pracy
f

Wielu ra.dcow zabierało głos z notatkami
w ręku. Operowali cyframi. Pła.n produkcyj·
:a '·.
ą
ny już nie jest dla nich abstrakcją.
• 9'2 ~
_&
- Musimy znać plan i wykona.ć go -:- mó·
Wydział Kulturalno-Oświatowy Związków niających powyżej 1000 rnbot°:ikó~, Rady .za-1' ~ odegr.a dużą ro~ę zarów~o z punktu widzenia
l'l'i tow. Kargier z PZPB Nr 1 - plan jest re· zawodowych przystąpił do nowego, na szero. kładowe nie zawsze IDiiJą moznośc bezposred mteresow robotniczych, Jak 1 ze względu na
ilny i wykonalny, dowodem tego jest, iż w ką skalę zakrojonego zadania.
niego dqtarcia do robotników. W trosce zaś o dobro Pap.stwa.
,
naszych zakładach został on w sierpniu wy·
Będzie nim przeszkolenie na 60 kursach mę stałą nad ni~ opiekę z jed~ej strony'. ~ nie.
Spisy kandydatów są · już dokonywane w fa
konany. Należy ściśle współpracować z dy· żów zaufania. którzy w liczbie 3 tysięcy wy· ust~nny. nadzo: nad ~rodukcJą z. drugie]'. w_y- brykach i 15 września mają być dostarczone
rekcją i ws.pólnie zlikwidować braki. To jest brani zostaną spośród pracownikó.w fabryk łomła się komecznośc powołama łączmkow
.
.
.. .
obowiązkiem Rad Zakładowych, gdyż wyko· łódzkich.
•
między Radą Zakładową a robotnikami. Łącz- wydziałowi kultural:io.o~wiatowez:iu .'przy c.K
nanie planu leży w int~resie robotników. Re·
Jakie są cele 1 obow.iązki mężów zaufania? nikami tymi będą męfowie zaufania. Każdy z ZZ. Rady Za~ładowe wzięły na siebie. obow~ą
alizacja planu przyczynia się bezpośrednio już
Ponieważ w mieście naszym znajduje się nich, mający pod swoją opieką 25 ludzi, sta- zek rekruTac]1 słuchaczy oraz zorgamzowama
obecnie do podniesienia dobrobytu mas. Rady ponad 31 fabryk, a w województwie 5, zatrud- nowić będzie podstawowe ogniwo związkowe miejsca f warunków szkolenia, które odbywać
Zakładowe wespół z dyrekcjami powinny
·
się będzie przy zakładach pracy po godzinach
wpłynąć na lepszą dyscyplinę pracy.
~~~JANKOWICE„
źajęć. Zarządy Główne sfinansują i zagospoda
Tow. Tomczak, przewodniczący Rady Zarują ośrodki szkoleniowe. Samo zaś szkolenie
kładowej PZPW Nr 17 przypomina zebranym,
Celem stworzenia dogodnych warunkó.wl przemysłu węglowego, wzniesionych w ra· mężów zaufania odbywać się będzie według
że wykona~ie planu j~st ~zynem. pa trio tycz- mechanicznej klasyfikacji węgla przystąpiono ~~eh pl~nu 3-letniego. Ku~atura )~go wyno· programu komisji CKZZ w oparciu o Woje·
nym, „Sw1ętym obow1ązk1em kazdego Pola- na kopalni Jankowice" w Rybnickim Zjedna· sic będzie ok. 100.000 metrow szesc1ennych, a wódzką Szkołę Związków Zawodowych.
ka·patrio.ty - mówi ~!ęd.zy innymi tow: Tom• czeniu Prze~ysłu Wę !owego do budowy no- ~ys~koś~ około ,50 metrów. W roku bieżącym
czak - Jest przyczynie się do wykqnama pla.
akł d
'bi·
z ikł d b .• podc1ągmęte będą mury betonowe. Urządze· Szerokie rzesze robotników niewątpliwie
nu. Przejście na obsługę większej ilości stron we~o z a u przero ·I ~ęg1~· . ai a 0 ej nia wewnętrzne konstruuje huta „Karol" w ocenią doniosłą rolę mężów zauhnia, widząc
I krosien musimy dokła_d.nie zrozum-leć i wy· I mu1e nowoczesną sortowI1.1cę i , płoczkę. Nowy Wałbrzychu. Plany i obliczenia zostały wyko · w nich czynnik rozwagi 1 opieki· na terę,pj,e
ja'śnić załrorinm Nie ma żadnecro i:lrzvmu~1L il z„lrh..J 1'<>.dzie jedną ;; n'liw'r.:l.;~zych budowli ll·'!De w całości przez polskfch inżynierów.
1- '''? '1' l p•acy.
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MozArKA swrATA

iest PJZeludnioną
Wielka Brytania
CzyAustraltjski
Minister dla spraw tmigracjl

W

oświadczył, że tzudności

w jakich znajduje
wtelka Brytania wynikajq w pierwszym
rzędzte z przeludnienia tej wyspy.

s!ę

1

N;emcy , przyszłą bazą walki kapitalizmu< z ostępowym śiłam· Europy
merykańskie i uzależniło od możnego opieku-

Forma, w jakiej Francja dopuszczona zodo konferencji w Londynie, nie pozostawiała zrudzeń co do roli, jaką jej mocarstwa
anglosaskie wyznaczyły. Przedstawiciele Francji przez' cały czas konferencji zmuszeni byli
przyshlchiwać się naradom, · bez możności
wpłynięcia na ich przebieg. W końcu decyzje,
jakie zapadły w Londynie, postawiły Francję
w obliczu przykrej rzeczywistości, która daje
się sformułować w kilku słowach: odbudowa
przemysłu niemieckiego zadecydowana przez
mocarstwa anglosaskie, zagraża przede wszy·
stkim suwerenności Francji, a co za tym idzie

na, który przeniknął w jej gospodarkę. hamując rozbudowę przemysłu i oddając handel w
ręce prywatne.
Plan rozbudowy przemysłu niemieckiego
jeszcze, raz ujawnia intencję Stanów Zjednaczonych wobec Francji, jeszcze raz w jaskra·
wym świetle przedstawia program monopoli•
stów amerykańskich, którzy na wschodniej
granicy „niepewnej" Francji chcą zbudować
potęgę przemysłową (a w razie potrzeby i woj
skową), stojącą na straży ich interesów w Europie. Francja ma zrzec się węgla z Ruhry,
ma zrezygnować z reparacji, tym samym musi
leż pogodzić sii: z myślą o zaprzestaniu odbudowy własnego przemysłu, który nie może się
obyć bez węgla z ~uhry.

e.tała

pokojowi 11uropy.

Dla opinii francuskiej ostatnie posunięcia
Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w stosunku do Niemiec nie były niespodzianką. Postępowe koła społeczeńslwa francuskiego z niepokojem śledzą plal\y rządu amerykańskiego, który stara się wciągnąć Fran
cję w orbitę swych wpływów. Doktryna Trumana oraz jej uzupełnienie w formie 11 planu
Marshalla" 'nie mają bowiem na celu stworze·
nie materialnych podstaw pokojowej odbudo·
wy państw, zniszczonych pożogą wojenną.
Twórcom ich chodzi w pierwszym rzędzie o

rządów

monachijskiej.

emigrować do domin!ów brytyjskich, które i;q
naogół słabo zaludnone, posiadajq zaś w!elkie możliwości rozwojowe. Obecn)• stan za.
ludnienta wynoszqcy 471 milionów obywatel!/

powinien być znacznte zmniejsiony.
Innego zdania widocznie są brytyjscy mi
żowe stanu, którzy przeprowadzają obecnt1
kampanię werbowania sił' roboczych do An·
gli.. Starają s!ę oni ściqgnąć robotntków l
obozów przestedleńczych, znajdujqcych się na
terenie Ni •miec ofiarując im pracę w przemy

węglowym, włókienniczym i w rolnt.
ctwie. _Rząd brytyjski pizypuszcza, że ude
się w ciągu roku śctągnąć ponad 100.000 ro.
• botntków do Wielkiej Brytanii.
śle

1 dni heroicznej obrony we wrześąiu 1939r..

Gar.1tha żolnierzą polskich no skrawku zienti stawiła opór
dwukfffAotnie dlużei od Holandii
·
GDAŃSK, w

sierpniu.

I

aZyl potworów

Hiszpania

opieka gen. franco nad hitlerowcami
ustaszowcy,

Serdeczne stosunki. 'łączące frankistowską
Hiszpanię z Niemcami hitlerowskimi nie zostały przerwane mimo upadku Trzeciej Rzeszy. Generał Franco wie, że w rozgromionych
Niemczech ma wielu przyjaciół, którym należy okazać pomoc w okresie ich niedoli. Pamięta on poparcie, jakiego udzielili mu Hitler
i Mussolini w walce z ludem hiszpańskim.
Na terenie Niemiec, Włoch, Austrii, a nawet Szwajcarii lstnieją komórki tajnej organizacji, która pomaga zbrodniarzom. hitlerowskim i wszelkim mętom faszystowskim w prze
dostaniu się do Hiszpanii. Organizacja ta cieszy się przemożnym protektoratem samego
Francp; powszechnie wiadomym jest, że konsulat hiszpański w Zurychu jest czołową plaorganizacji. Hasłem jej jest:
:ówką tejże
Hasło to pow,Smierć, albo Hiszpania!" -

własow
tarzają różni SS-mani,
'Cy i inne, męty faszystowskie, które znajdują
się jeszcze na zagrożonych dla nich terenach,
gdzie mogą być za swe zbrodnie sądzeni. Celem ich jest Hiszpania, w której znajdą opiekę.
Z ramienia tej organizacji przedostało się
zbrodniarzy wojennych na teren
już wielu
Hiszpanii, niektórzy z nich wcieleni zostali
do oddziałów marokańskie~ legii cudzoziemskiej.
Pod pozoiem studiów teologicznych przedostają się do Hiszpanii również „katoliccy" stu
denci i profesorowie. Ukraińcy, Ghorwaci,
Włosi, Węgrzy, którzy są wiernymi wyznawcami ewangelii Hitlera. Hiszpania jest obecnie
wymarzonym azylem w Europie dla różneg<:
rodzaju zdrajców, quislingowców i wszel·kich
wyrzutków faszystowskich.

Tu pierwszym szturmem wdarli się Niem- uporu, ginęło ich pny ataku wJelu. Głośno
cy i zepchnęli polski oddział w głąb półwy krzyczęli więc o wspaniałych umocnieniacn,
spu - zreszti! teren nadbrzeżny nie był nigdy o bunkrach, o nadzwyczajnym uzbrojeniu.
A bohaterska załoga trwała i nie ustępo
wyłącznie polski, miało do niego prawo również Wolne Miasto Gdańsk, a w konsekwen- wała. Nie pomogły for·t ele, polegające na wy·
puszczaniu płonącego pociągu, na nic nie zda·
cji dostęp do niego posiadali Niemcy.
Nie można nie wspominać historii tragicz- ły się nawoływania do kapitulo,.cji. Przez 7 dni
nych lat L wrześ!fiowej hańby, gdyż w ciszy szalał morderczy ogień i grupa bohaterskich
dzwoni oskarżenie, zapaleńców, niczym nie zmożona broniła słę.
cmentarnej Westerplatte
Obrońcy wierzyli, że pr-zyjdzie pomoc. Potem
a wśród traw szumi prz~żyta tu tragedia.
Idziemy gęsiego równolegle do przybl;ża już wierzyć przestali. ale bronili jeszcze żoł·
jącej się bocznicy kolejowej, która była jak nierskiego honoru.
dowódzcy niewielu
doskonałemu
Dzięki
gdyby osią obrony. Od jej utrzymania zależa
ło powodzenie obrony. Powodzenie„. jak ża poległo, a Westerplat!e przez okres dwa razy
dłuższy niż obrona całej Holandii wytrzymała
łosne i pełne ironii, wydają S·ię te słowa ·
250 ludzi źle zaopatrzonych na równym, nie- piekło niemieckiego ataku.
l\(1niej więcej w środku wypalonegc las:;
dogodnym terenie, przesłoniętym tylko rzad·
kim lasem, miało rozkaz bronić się i czekać.„ stCl'ją dwa granitowe, szare krzyże. Na )ed·
na co? Chyba na to, aby po zaleszczyckiej nym 15 na~wisk poległych -szeregowych i pod·
szosie mogły przejechać spokojnie auta, do oficerów. Na drugim ogromny Krzyż Virtuti
Mmta•ry, nadany przez Naczelnego Dowódce
bezpiecznej Rumunii.
Teren obrony, to 2 i pół km pas, na nie- Odrodzonego Wojska Polskiego tym, którny
cały kilometr szeroki. Jakaż to była gwaran- oddali Ojczyżnie swe życie.
A ci, co byli zmuszeni ulec wn~szcie prze·
cja naszej pozycji w Gdańsku?
Las otoczony żelazną siatką, szesc pąpą mocy? Niektórzy umarli w obozach, szczegól:
krytych strażnic, skład amunicji, dwa moź nie gnębieni i szykanocwani, ciężką mieli niedzierze i działko przeciwpancerne, brak wody, wolę. Wielu, bo prawie połowa: zapłaciła uA z drugiej s~rony miotające pociski o tratą zdrowia. Umarł gdzieś na obq:yźnie dośrednicy 40 cm, działa pancernika Schlezwig- wódca major Kosiński, nieliczni żyją i praHolstein, wysoko położone punkty obserwa· cują, kilku z nich jest w marynarce wojenr ej.
Smutne dni wrześniowej klęski zawsze bę
cyjne i fortyfikacje wroga, opasujące żelazną
Wyborowe oddziały dą tu szumieć bohaterstwem ludu polskiego
ob.i:ęczq polski obszar.
niemieckie, naloty z -powietrza, szturm za i_ oskarżać resztkami nędznych wartowni
zdrajców narodu. Westerplat<te i morze na zaszturmem„.
Niemcy nie mogli zrozumieć szaleńczego wsze już polskie, nowq rozpoczęło · historię.

Lekarz
Zajścia

-1

poipełniał•o same
błę'dy. Karygodne błe!dY_, PopełniaJi je
wszyscy. Prócz ty;llk-0 tego, osipow:aiteig o
- .P·amięta ipan? To był dobry żołnierz
i uczici'wy cz.ł'Owie1k, cho'Ciaiż gene•rał.
Wiszyiscy go- się baQi. Nawet sam Metak:sais. G'dy do Grecdi wtargnęli Niemcy
generał ;pierwszy 'Powiedział, iJż należy
z nimi walczyć. Alle gdzie ·tall)„ WiękS'zość była za Niemcami. A to d·la tego,
że Metaksas równie'ż był z·a Niemcami.
Oni wszyscy lby.1i ipo stronie Metaksasa
i Meniadaka·sa. Wieic rozkazali żo.~nierizom iść d·o domów i ovuścić front. PowiaidalL że Niemcy i'u:ż pokonali Anglików i la.da chwHa nasitąpi pokój. Żołnierze naturalnie, -0 nicz:wn nie wiedzie.li.
A7 nagle w A·tena·ch czegoś się przestr-a-

niebezpieczeństwie
tJO śmierci „Królowej Cyganów„

Niedawno zachorowała „królowa" cyganów amerykańskich - Marr George. PrzewJeziono ją do s?:pitala w Filadelfii, celem dokonania operacji. Lekarz oświadczył jednak,
że nie • może ręczyć za skutki operacji, ponieważ pacjentka ważyła zaledwie„. 300 funtów.
P.rzewidywania lekarza sprawdziły się i w
tra'kcie dokonywania zabiegu chora zmarła.
„Król" Eliasz I-szy, który oczekiwał wieści na
korytarzu, dowiedziawszy się o tragedii, wy·

ale Niemcy zaiQ'.Z·ęli ich syistemal'Y'·
~ I cznie bombardować z !JJO'W~etrza. C_o mo
gli poczl(łc? P.o prostu wycofali się 'Cl O
Mafaleny i tam właśnie teraz wre wal·
ka. Ale Aus'tralijczycy już się .cofają. Do
wiedzieliśmy ;sie -0 tym wczoraj, gidy roz
maiwialiśmy z Atenami. Niemcy prędko
zajmą Try:kala -'wie pan, mał•e ;niasceczk-o miedzy Janiną i. Atenami. I wtedy
b~dziemy w worku. Kie·dY za1mą Trykalę, nie będziemy jui mogli wycofać się
do Ate·n. A Niemcy są j·u·ż blisk-0.
Quellowi ~r.obił-0 się nieswojo. Sytuacja wy.gki!dala <loiść marnie.
- Cóż wy 'be:dzi·ecie robić, kiedy Niem
szyli. Zostałem znó_w .pulk.qwnikiem. Ale
iufż jeist z.a późno. Jesteśmy :po'lmnaf!i. cy zajmą Trykaff·ę?
- Ni-c. Bedziemy walczyć. Kapitulacia
Ot, tak wyig'~ąida nasza 'Ya~'ka. yYszystkie
mu is:a w111111 generał-ow1e. 0111 - naszą \vykluc~ona. W osfaiteczności schowamy
zgubą. I nie tyQ1ko vgulba, aile i grzech. sie w górach. Ta:m nikt z Niemców •się
Mel:Ias smutnie poildwał głową. Prze- nie no.każe.
Zawródli z powrotem. Za;padał JUŻ
szfi 'Przez mi·a~sto i wy;szli na szosę, P·r-0·
waoc:łzą·cą do· je.zima. Que11l byił niezado- zmrok Quellowi wydawato się, że sły
woJony, że spacerude tu, miaist być już· szy od•głosy da·lekied kanonady.
- Tak, czy inaczej, musze, wrócić do
w droi~z,e do· Ą-ten. A~e ~eHas J?Otrzebo·
w~ł m:ec ko-go~, komu mog~by s1~ wyspo Aten - powiedział po krótkie.j pa,uzie.
- Wtedy pan mu'Si dobma~ć do wy~1adac. R-0zu~11ał to doskon.ale, i w głe...
br-zeża. Jedyna droga,, to przez wybrzeb1 duszy wSPokzuł Grekowi.
- A g.dzie teraz zna•j1c1Ju~lai 1Się Niemcy? że.
I co robią au:stra!Uskie O'ddziały?
1 - Czy nie pre:dzej i łatwid byioby
Za·danie zbyt trudne dila Australij- skiero ..,·ać się przez Trikkalę i Me•tso wo?
czyków . .Jest id1 za mało-, a Niemcy cią- - zaPJ tał Quel!.
- Owszem, Ale tam wkrótce !J ~ dą
gną, ia-k szaraf1cza. Z począ1 tku Austra,ii
cz:vcy umocni~i sie na Przedoolę.ch Prb- Niemcy i r>a'11 me przejdzie
1 c11Pe;

P;~ez cały cza·s naisze d-0w&c.1'zitwo

0

Co mowią gruzy "Westerplatte ?

Wilgotne kamienie nadbrzeża zielenią się
konsekwencji kierować będzie polityką euro·
ruchem splątanych wodorostów. Nogi potykapejską w myśl swych reakcyjnych zasad.
betonowych forodłamki
ją o pokruszone
Francja, zajmująca -centralne stanowisko w tyfikacji. Z bohaterskiego półwyspu Westerpianowanym przez 'anglosasów reakcjonistów platte wieje smutk.iem i pustką. Od morza sil·
„bloku zachodnim", stała się je!'dnym z pierw- ny wiatr dzwoni porwanymi drutami.
- Uwaga, niebezpieczeństwo! Teren nie oszych celów ataków kapitału amerykańskiego,
który wykorzystując jej ciężką sytuację po- czyszczony od pocisków.
_ Wstęp surowo wzbroniony! - wołają
w'oje1:mą, ofiarował jej „pomoc dolarową"·
„Pomoc" owa ma swą ustaloną markę. wielkimi literami. licznie poustawiane tablice
silnie z wierzycielem, ostrzegawcze.
Wiąże ona dłużnika
Po terenie Westerplatte nie wolno chodzić
gdyż dolary amerykańskie służą na opłacenie
importu ze Stanów Zjednoczonych, który prz.Y bez przepustki. Idziemy więc z przewodnirównoczesnym zniesieniu ograniczeń celnych, kiem, pnąc się na spadziste zbocze nadbrzeż
szeroką falą zalewa rynek państwa pożycza- nych wałów. Niewiele z nich zostało, sterczą
jącego. Pożyczka taka zużywana na palące bale, opalone i do połowy zwęglone, głębo
potrzeby bieżące, nie shlży na importowanie kie studnie prowadzą do ziemnych bunkrów,
surowców i narzędzi niezbędnych do odbudo- potężne zwały rozbitego i pordzewiałego że
wy samodzielnego przemysłu, hamuje ona je- lastwa powoli wzrastają w bujną zieleń chwago rozwój i dyktuje · kierunek, w jakim ma stów
Lecz wielkie pobojowisko, szczerzące zę~
postępować.
Od chwili wyzwolenia Francja czterokrot- by, ruina potężnych bunkrów i strzelnic, to
nie zaciągała pożyczki w Stanach Zjędnoczq- nie jest jeszcze m!ejsce _tr?giczne_go, hero}c~
nych. Dwa miliardy 900 milionów dolarów u- nego oporu, garstki polskie) załogi z wrzesma
dzielonych Francji, wciągnęło ją w jarzmo a- 1939 roku.

ciągnćlł IPO ·dh!WUH
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ekonomiczne podporządkowanie krajów europejskich kapitałowi amerykańskiemu, który w

Czuła

Tymczasem w Niemczech przy poparciu kapitału amerykańskiego ma się rozbudować
przemysł ciężki, oparty na dawnych tradycjach . niemieckich; wielcy przemysłowcy niemieccy wespół z amerykańskimi sprzymierze11cami mają czuwać nad tym, by w razie potrzeby stały się bazą operacyjną, stojącą do
ich ushlg w walce wielkiego kapitału z pastępowymi siłami Europy.
Niebezpieczeństwo teraz jest już wyraźne.
Gołosłowne zapewnienia Anglosasów, że odbudowa przemysłu niemieckiego nie ma pierwszeńslwa przed odbudową przemysłu państw
alianckich. nikogo nie przekonają, zwłaszcza
opinii francuskiej w której pamięci utrwaliły
się wyraqnie zgub~e skutki haniebnej polityki

30

biegł

do zgromadzonych na ulicy „poddaG'.i w pewnej chwili oshlpieli, ale na·
stępnie ogarnęła ich wsciekłość i wdarli s1ę
z „królem" na czele do szpitala. Nie pomógł
opór personelu. Cygani~ wdarli się do sali
operacyjnej, ale nie znaleźli tu lekarza, kt-óry
przezornie znikł. Poszukiwaniom lekarza, cze·mu towarzyszyło demolowanie urządzeń szpitalnych, położyła kres dopiero interwencja
policji.
nych".

-
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może dałoby się g1 dzieś

nąć ma:szYlJlę? -

"Wytrzas-

zą.ipyfał dcfu-0 Queil.

- Wykluczone ,,.;est }ecl'na pogruchota
na maszyna, ale nie ma nikogo, ktoby
mógł ją na'Prawić. I w ()góle~ pan nie M
dz.ie mógł z .nie.j sk-0rzystać.
Gdzie ona je'Sit? Sprólbuję ją naprawić.

W:szystko jecrno, nie otrzyma pan
l!ezwo~enia.

- Sł1uchaj pan, - :powiedział QueU. Niech pan mi po·każe tę maszyn~. A tam
ci, czy dadzią,, czy nie dadzą, - moja
rz.ecz!
- Zastrzela pana na miejscu, o ile z-ła
pią.

Może

Daj mi Pan
uda się ją

możność
naprawić!

sipr&bowa6!
Gdzie ona

jest?
- A11eż ro war.iadwo! Jeżeli pan tak
nale·ga, Pokaożę ją pa!l'u.
Mei!as popmwadził go z rpowrO'tem cloo
jaskini szta!bowe.j. MineH jaskinię, przeszli wzez nastięq;>ny o·twór w skale i otwo
rzyli bramę., któr.a 'Prowadziła na obszerny plac. W ciemnościach Quel! zdołał
z tirudem rozejrneć syU'wetki awt pokrytych brezentem.
- Po prostu rozebrane na zapasow€
części do innych maszrn. Z tych ws?;yst.
kich all't tylko jedno jest wzgkdnie całe_

<D. c n.l
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Ośw, wystosował specjalne
·
Listy płacy nie są żadną tajemnicą i każ- wszystkich Rad Zakładowych i Kier. Swietlic
Niedawno jeszcze pokutowały wśród wie- j do fabryk nowych, niewykwalifikowanych i
l? robotników niesłuszne poglądy, że przy dzi- niewyszkolonych sił. Zwiększenie ilości przq- dy robotnik może się przekonać, że jeśH prze- 0 natychmiastowe przesyłanie list ze składem
5iejszym stanie technicznyni naszych maszyn ' dek pracujących na czterech stronach ozna- ciętny zar.obek tkacza na dmjkach wynosi Komisji Kult .• Ośw. istniejących przy Radach
•
·
·
to na czwórkach
około 6.000 zł miesięcznie,
I przy rożnych innych trudnościach, związa-I' cza przełom w świadomości robotnic, któ{e
~ych z sytuacją powojenną, nie jest w naszym dochodzą coraz częściej do wniosku, że można zarnbi on już 8.500 Żł, a na szóstkach prze- Zakładowych, przy Swietlicach · RobotniczycIJ,
Przypominano jąż 0 tym kierownikom
p_rzemyśle możliwym przejście na obsługę i trzeba zwiększyć normy obsługi maszyn. ciętnie 11.000 złoty;ch.
To samo zjawisko można zaobserwować w Swietlic na odprawie w dniu 29. 8, 47 r.
Dzięki jednemu i drugiemu wzrosła od maja
•
wię!Jszej ilości maszyn.
Nastroje te podtrzymywane były wsku\,ek do · lipca ilość czynnych wrzecionozmian z przędzalniach, gdzie zarotlki prządki pracują·- Przypominamy jeszcze raz o kursie dla człon,
cej na 500 wrzecion.\lch wynoszą 5.500~6.000 ków Komis.li Kult.-Ośw., który się rozpocznie
usilnej propagandy elementów wrpgich demp- 1.581.000 do 1.930.000.
Warto podkreślić fald, że w maju robotni- zł miesięi:;źnie, na 800 wrzecionaah iw..dska:ku- z dniem 5. 9. 47 r. od godz. 8-ej rano, w
że
kracji, . które „tłumaczyły''. robotnikowi,
przy przejściu na większą obsługę zarobki je- c;e pracujące na czterech stronach obsługiwa- ją do 8.000-8!500, a przi}' prac,y na 1000 wrze- Szkole Wojew. Zw. Z'aw. przy ul. Zeromskie.
go 74.
ły łącznie 141.000 wrzecionozmian. (niecałe 9 cionach przekraczają 10~000 złotych.
<JO i tak nie wzrosną.
Następne zgłoszenia do „Tygodnia Swie,
Oczywiście, nie wszystkó zależy od robotTrzeba stwierdzić, że podszepty reakcyjne procent ogólnej ilości). Tymczasem w lipcu
znajdowały często posłuch u robotników, któ- obsługiwały już one 290.000 wrzecion (15 pro- nika. Przy prorpagowan·iu i rozwija·n iu akc'ji tlic" należy p'rzysłać do dnia 15. 9. 41 r.
Jednocześnie przypominamy 0 przysyłaniu
przejścia na większe normy obsługi. maszyn,
rzy niechętnie odnosili się do „nowinek", cent ogólnej ilości).
ogólnych, kasomiesięcznych
Streszczając nasze wywody można stwier- piękne pole do popisu posiada kierownictwo sprawozdań
Zplierzających do wzrostu wydajności pracy.
Powinno ono pionierom wysokiej wych, planu pracy i rozkładu zajęc tygodnia.
0czywiście, byli i tacy robotnicy,• którzy wy- dzić, że w przemyśTe bawełnianym punkt cięż- fabryki.
śmiewali reakcyjną propagandę i brali, jak to 1 kości przesuwa się coraz bardziej w kierunku wydajności POMAGAC. Specjalny dobór asor- 'wych.
tych spraw nakładamy na
Uzupełnienie
tymentu, odpowiedzialność i temu podobne
się mówi, robotę za rogi, przechodząc stopnia- pracy wielowarsztatowej.
Rzecz prosta, że tego rodzaju masowe prze- posunięcia ułatwiają zawsze robotnikom przej- przewodniczących Rad Zakładowych.
wo do p-racy na czterech i sześciu krosnach,
sunięcie nie byłoby możliwe, gdyby robotni- ście na większą ilość maszyn, które bądź co ~--~....----·_,,...,..,_,.,,,,,"""'....,~"""'"""""""""
oraz na większą ilość wrzecion.
OGł.ASZAJCIE SIE
Ruch ten, trzeba to P{Zyznać, objął na ra- cy nie przekonali się NAOCZNIE, PRZY WY- bądź stanowi radykalną zmianę w dotychcza- ,,
l
złe jedypie przemysł bawełniany. Inne bran- PŁAClE, że praca na większej i/ości wrzecion sowym trybie pracy.
GŁOSIE
·Niestety, nie wszędzie jest ten podstawo- !
j;~ przemysłu włókienniczego ustępowały pod i krosien się opłaca.
n
Prządki z PZPB Nr 1, PZPB Nr 2, n Hirsz- wy postulat rozumiany. I temu być może przy- I
.
tym względem znacznie bawełnie.
najpOpUlarniejSZYffi dzienniku WWOj8WÓdZłWi0
Szczególnie w ostatnich miesiącach daje się berga i Birnbauma, tkacze w PZPB Nr 1, u pisać należy słaby rozwój ruchu wielowarszL.
tatowc;ów w niektórych branżach.
zaobserwować w przemyśle bawełnianym po- Horaika przekonali się o tym praktycznie.
ważne przesunięcie w kierunku wzrostu wy- 11-1111-1111-1111-1111D!111111111-1111.-..1111-1111-11 11-1111-1111-1111-1111-•1-1111-1111-1111-1111-1111-111 1-1111-1111-u
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dajności pracy.
Jeśli w maju

Podniosłe

rb. pracowało na 4 krosnach
4501 robotników, na 6 krosnach - 228 tkaczy,
a na 8 krosnach - 122 robotników, to w lip-
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krosnach uległa zmniejszeniu, ale za to ogó,1na ilość krosnozmian w przemyśle bawełnia
nym wzrosła z 45.800 ;na 51.600, czyli o kilkanaście procent. I jeśli w maju ilość krosnozmian na czwórkach, szóstkach i ósemokach
wynosiła 20.300 (44,5 procent wszystkich kro:mozmian), to w lipcu ilość ty'1th krosnozmian
wzrosła do 28.300 (co stanowi już 55 procent
wszystkich krosnozmian).
Podobny rozwój sytuacji zaobserwować
m_ożna w prziiidzalniach„ Jeśli 'W maju 37 prządek pracował~ na jednej stronie, 2257 prządek
na dwóch stronach, 678 - na trzech stronach,
a 194. na czterech stronach - to po , upływie
dwóch miesięcy prządek· pracujących na jednej stronie już nie było. Ilość prządek pracujących na dwóch stronach wzrosła wprawdzie
w ,porównaniu z majem do 2506, ale jednocześnie podniosła się ilość prządek, pracujących
Ila trzech stronach (683), a przede wszystkim
wzrosła ilość prządek pracujących na czterech stronach (353).
Zwiększmtie ilości prządek pracujących na
d}Y'óch stl'enach 't!omaczyć należy przyjęciem

w>-.ubiegłą niedzielę odbyło się w PZPB Nr Zmiana. legitymacji partyjnych w PZ.PB Nr 2
2 ogome zebranie czło.ruków PPR, celem za- na stałe legitymacje.
Obecni byli przedstawiciele Ł~K. i K.D . .ru>R,
miany tymczasowych dokumentów partyjnych

Węgiel dla mieszkańców Łlllzi,
Do Łodzi przybył ze Sląska węgiel w ilości
10 tysięcy ton, który zostanie rozdzielony
między robotników i pracowników instytucji
państwowych i samorządowych, pozbawionych
kart odzieżowych i węglowych.

Wszystkie instytucje, którym przyslugu.je
prawo korzystania z węgla interwencyjnego,
winny jak najwcześniej skierować '.l;apotrze·
bowanie na ten węgiel z podaniem liczby pra_
cowników do związków bran;i:owych.
Powyższy system rozprowadzenia węgla in·
Dotychczas instytucje, których pracownicy
pozbawieni byli kart węglowych, składały za- ierwencyjnego został wprowadzony ceftim upolrzebowania na węgiel w Centrali Węgla- moż/iwienia sprawiedliwego ro.zdziału węgla
pomiędzy robotników i pracowników pozbawej.
Obecnie węgiel interwencyjny w cenie po wianych kart węglowych„
Te zapotrzebowania na węgiel, które przed
1.210 złotych za tonę zostanie rozdzielony między robotników i pracowników, pozbawionych dniem 3-im września br. złożyły instytucje w
kart węglowych, w zależności od ilości zapo--1 Centrali Węglowej, zostaną skierowane do
trzebowań przez Wydział Ekonomiczny przy OKZZ, celem ich rozpatrzenia.

I

łódzkiej OKZZ.
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to:W;ar.zysze z P.PS-u i wieiu in'll..yoh zaproszo·
wy'0h gó'ści.
P-0 przemó~Jeniach i P.r~ywHaniaah ~·
tow. Szatur (J':"\K. PPR) i Wł~'a'arski (Kffi. PPR)
wręcza1i legft;ymacje.
Pierm;sz.y gi:irąco o'kJaskiwail.y otr~mał le•
gł1;ymacji'l toiW. Ignacy Eelerl.f'ak, :r-y.marz stary toirarz,ysz i działacz robotlliezy,
O przywiązaniu do Partii towauyszy św:fcid·
czyla atmosfera 111a saH. Wyw3'łani d'ziesięlini·
cy lub dobrzy, odtla"1i towavz,v;sze byli żwio·
lowo witani hurag'anem 0.klask'ów.
b_Mli
Jedna1kże rnie w;szljs.r;y to;w.~rz;y&e
zadowoleni. Na 890 ciztonkó·w tyilko 500 otr.z.y•
100 członkom legitymac.te
mało il egity;macje wst•rzymano. Pozostali otrzy,mają je w :na1blfż.
sz.ym okresie. Powiadomi~ni o tym towarz;y„
sze nie rozchmurzyli się, prosili towarz.~s~y,
hy jaik najszybciej załatwili wszelkie forma:Jności i przyozwniłi się do uregulowania ewi·
dencji.
. Wszystkich tow.arzy.szy pogodziła świetli·

0
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IUedl
_ yrozpoczną- prac 'f lustratorzy sp·1l,eczn1·_
go

Wywiad z tow. Baranowsk"m

·
f
1
""
~6: em poi.n or~owama szero~ich ~nas ob,Y:
w:ateh naszego miasta w sprawie dz1ałalnosci
1'\1_~_~.ratorow. _społeczny.eh i m, o.żl.i.wości. nawi.ąZ.!łllla z nimi k ont aktow zwroc1 11smy się z k 11koma pytaniami do tow. Baranowskiego ~k.ręgowego Lus t ratora na Ł o· d"z.
Towarzyszu Lustratorze, kiedy przystą-

pją do ~ykonywania swych zadań lustratorzy
społeczm?

I

Okręgowym Lustratorem Spełecznym

ze_ spek~cj_ą, gdzie czynni•k ~poleczI wny walce
pozostaje w staly:m kontakcie z de1legatu-

_:_ N a zębraniu międzypartyjnym w dniu
28 ub. m. ustanowiono sposób i czas pracy
lustratorów. Lustratorzy do godz. 12_eJ· pra- \
cować beda w obecnych miejscach zatrudniet t ·
.
d .
ni'a Od ·go.dz 12d 19 .
o . -e1 co z1enme 1us ra o"
.·
ł
~y s~~ eczm pracowac bę.dą w Urzędach .skar:
?wyc : Walk.a z. mesumie~nymi podatmlkam1
me moze spocząc wylączme na lustratorach
społecznych czy Urzędach Skarbowych. Koniecznym jest nawiązanie kontaktu ze społeczeństwem. ·Każdy obywatel winien uważać za
swój obowiązek zakomunikowanie lustratorom

ram_ i ,Komisji s.pecjalnej _ a.keja p_rzy;ilfo.sie.
poząaane skutki. Z wracam się na tym mie1scu do uczciwego kupiectwa, by i ono trakto.
.
.
,
wała lustratorow społecznych 1ako so1usznika
w walce z nielegalnym handlem. Albowiem
ten el,ement, który nie wykupuje kart rejestracyJnych. prowadzi potajemne procedery,
szkodzi Państwu i szkodzi uczciwemu kupiectwu.
Czynnik kontroli społecznej, każay lustrator, podejmuje swą pracę ze świadomością, że
musi się przyczynić do podniesienia moralnosci podatkowej, która u nas jest wy,iątkowo
niska.
Wywiad przeprowadził B. Dziadosz.

zaikomunikował zebranym, że załoga wy•
11
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produkując
metrów.

Zebrani

1.800.00Q (milion osiemset tysięcy)

towarzysze,

gromkimi hasłami na
kończalni.

przyjęli

komunikat

cześ'ć rebotników wy-

* •

•
W tych dnia_ch odbyło się także uroczyste
ze·bra:nie koła PPR-u przy w.spćiłudzial,e cz~onków PPS oraz beZipartyjnych w PZPJG Nr 1.
Na ogólną liczbę 122 członków, 112 otrzymało legitymacje. Sekretarz ko'lllitetu fow. Klimcza1k w imieniu całego !koła przyrze1kł s•tać na
straży praw i honoru PÓ[skiej Partii Robotniczej - prze-z całe życie służyć sprawie ludu
pracującego i Polski Ludowej.
W podniosłym na.s troju zakończono zebra·
{fl)
:ni-e.

- Sprawa lustratorów społecznych - odp_owiada towarzysz Baranowski - zarówno ich
mianowanie, jak i rozpoczęcie współpracy z Urzędami Skarbowymi na terenie Łodzi została
wreszcie definitywnie ustalona. Dnia 22 bm. społecznym o swych spostrzeżeniach odnośnie
M.R.N. przesłała spis lustratorów. Tego same- niesumiennych podatników. Gdy całe spalego dnia otrzymałem nominację na Okręgowe- czeństwo podejmie współpracę z lustratorami
Lust.ratora. Następnie po porozumieniu się podatkowymi - podobnie jak ma to miejsce_,_llltllll:ll:_..i___________________________ ________
Izby Skarbowej, tow. Rusinem,
zgo dy;rektorem
w;ystawHem wnioski na powołanie kierownimnifj nie ostatnia, poślub!la 1enca niemieków Zespołów Lustratorów Społecznych.
ckiego, gdy w Hamburgu powstaje niemieDnia 28 odbyłem odpPawę kierowników zespołów, na której opracowany został szczegócko-amerykański Klub Gentleman6w, patrzy·
łowo _plan pracy i omówione zostały wytyczmy na reportaż jak na kome,dtę, na ponurq
reportaż•~
ne ustaw i rozporządzenia Min. ?!karbu. Kiestrasznq, nlesamowitq Komedtę Ludzką, ko....
&
rownicy zespołów otrzymali polecenie zmobimedię zrealizowanq kosztem podep\ani:i najćis
!zy
itp.,
lizowania swych zespołów, rozpraco;wania plawojennyc'h
dzYałoń
deportacji,
zreświetny
ten
ldźcte wszyscy zobaczyć
nu pracy w terenie. Dnia 1 września rb. odby- sztq reportaż filmowy z procesu norymbe1 - . nęłyby się nam do oczu, a pięści zaciskały na świętszych praw t uczuć. Patrzymy i uczymy
ła się w Łodzi· konferencja z udziałem kierowCzujemy, że okłamano nas, że wyrzq:dzo•
skiego. Idźcie w pierwszym rzędzie ci wszy- widok sądzonych. zbrodniarzy. Dzisiaj oc7.y się.
ników Obywatelskich Komisji Podatkowych i
no jakqś wielką krzywdę tym wszystkim,
sYę
nom
zaciskają
pięści
tylko
suche,
mamy
ślepym
i
beznodziej11ym
jakimś
z
którzy
scy,
zespołów Lustratorów Społecznych, na której
którzy najwierniej walczyli i najwięcej wy.
przedstawiciel Ministerstwa Skarbu dał osta- uporem spoglądacie wciąż na Zachód klótzy silniej, paznokcie wpijają się w ciało, lecz
cierpieli. Że ograbiono nas z jeszcze jec:lneg~
wrze2
już
więc
Tak
teczne wytyczne pracy.
wcTąż jeszcze nie możecie zrozumieć, gdzie nie na widok podsądnych, których udziałem
ideału: wiary w sprawiedliwość ludzką. Ro•
śnia zespoły lustratorów rozpoczęły sw-, prastał się koniec równie haniebny, jak ich ży
leży prawdziwa Polska i Jej przys?.!ość. ldźdemo•
cę.'
cie wszyscy, by zobaczyć jeszcze )eden do- cie. Dzisiaj ściskamy pięści, gdy widzimy zumiemy coraz dobitniej ,,ideolo9,ę··
- Gdzie ·i jak będą pracować lustratorzy?
Istotę jej myś1[ polttycz·
zachodniej,
kracjf
W jaki sposób zo"Stanie nawiązana współpraca kumen! „etyki" anglo-amerykańskiej i wy· angielskiego przewodniczącego trybunału,
gdy słyszymy pełne emfazy, frazeo 'tog:·: oskor nej, oraz wyraźniej konkretyzuje stę w na$
ciągnąć zeń odpowiednie wnioski.
ze społeczeństwem?
pytanie: Czy zwycięstwo w tej wojnie nte
angl<J·ameryki:iński-:::il;
Nareszcie, zdrowa, śwtetna propaganda. żenia prokuratorów
jest właściwie dla „demokmcji zachodnich"
hujak
pojęciami,
takimi
hojnie
szafujących
nieprzeniyślaże
dlatego,
Sw!etna zapewne
klęskq głęboko ukrytych, prawdzl\vych tch
~ednoczenie
na, lecz przypadkowa. Doprawdy uściskać manitaryzm i ety.ka. I dzisiaj dziwnie rażą celów?
by się chciało cały Film Polski oO: !(), że nas te słowa w ich ustach. Bo dziwną ewoluOkręgu Łódzkiego
Idźcie w!ęc wszyscy do „Bałtyku'', Wido1ll
dziś dopiero, a więc rok prawie po pnces1e, cję przeszło w ctqgu roku pojęcie winy i
spowita
sprowadził ten wielki reportaż. Bo 'ilm oqlą- kary. Dziwnym jest dla nas en"izjastyczny nia ppdczas wyświetlania seahsu
ł.ódź, ul. Daszyńskiego 58
ciszą, nie słychać nawet wesgłęboką
jest
dany rok temu, bezpośrednio po 'J''Ocesie l humanitaryzm okazywany „biedriym Ni'.em·
tchnienia, czy głośniejszego komentarza. A
ich wczorajszych
· nny ch , pTzeszedł
. „ zb r odn tarzy vt·0 Je
. ofiar, dziw„
.
- com", kosztem
egze k uc11
ja tak bym chciał, by w pevrnych mozachodnia'.
„:tyka
by bez specjalnego ec'ha. Dziś na~iera C'n nq;, przedziwną
inżynierów
Dzisiaj, gdy Niemcy coraz .butmej pe;dno-. mentach sala wybuchnęła gwiz'daniern i h1wyrazu i szczególnego znaczenia.
ten tilm. szą głowę, gdy pan Schumacher corciz czel- potem nóg, by wyraziła opinię po!sk;'ego :.p;:,
oglądali:
Gdybyśmy rok temu
i aktoiom
gdzie w świetnym ' monta żu, obok ulJrazów z 1 ni'.ej przebąkuje o naszych Zi~m.:-ich .Oclzy- łeczeństwa zachodnim autorom
dz!ejach świata Komadii
największej w
protestów.
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PerWgdz,
Zgłoszenia przyjmuje
myślrile realistyczne w swej nagiej rzeczy· ! gdy bohaterką Wielkiej Brytanii jest mJ(1)da Ludzki:ej.
sonalny p. 75 Jl p.
Ma.rhlu Kwiaikowskt
wtstości sci:ny z obozów koncentracyjnych. I Angielkct. która jako pierwsza, lecz bynaj·
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Spoglądamy

Panorama

I

wyprodukowania 10 „Żaków'.', samolotu pasażerskiego, dwumołf:Jrowego, „Misia", samolotu
szkolno-treningowego „Junak" oraz 100 śmigieł
dla niedawno sprowadzonyclh do nas z Ameryki samolotów szkolnych „Piperńw" .

.

Doświadczalnych

przest.:;pca

Kościół

Łodzi

W dntu wczorajszym w Sądzie Grodzkim
odbyła się wyjątkowa spraw~ - m!anowicie
~o raz pierwszy oskarżenie objął prok. Sądu
Okręgowego, a nie jak zwykle oskor:l:yclel z
ramienia komisariatu MO, lub prywatny.
Antont Wróblewskt został zatrzymany z~
kradzteż radioodbiorntka i garderoby dam.
skiej w m!eszkaniu Jano Pokory w listopa·
cizie 1946 r. Został on umieszczony w areszcie
tymczasowym, a po przyznaniu stę do winy
zwolniony za kaucj'q.

na Widzewie

W czasie dochodzenia okaz<!lło się, że
białej linii, gianicy międi:y piaszczystym są· nocy miasta - gruzy. Domy pozbawione dasiedztwem lotniska, a samym lotniskiem. To chów, do których wnętrza spoglądam, kupy Wróblewskt przed wojną był czterokrotnie
to szereg budynków na karany za kradzież, a na początku 1946 roku
słynne amerykańskie „Pipcry", które w tym cegieł, furmanki roku ze strefy amerykańskiej w Niemczech Bałutach podlega rozbiórce. Ostro strzelają w
do Polski przywiózł pilot-mechanik tow. :Ciele- niebo wieże kościołów, ponad płaszczyznę da- również za kradzież został skazany na 6 mie
niewicz, dusza i budowniczy działu lotniczo· chów wybija się kilka budynków: gmach stęcy z zawieszeniem na 3 lata.
mechanicznego Warsztatów. Wraz z młodym OKZZ, szpital wojskowy, hotel „Savoy": poRozprawa przeciwko niemu za kradzteż a()
pilotem, 0b. Eugeniuszem Kraśniakiem, wsia- znajemy je wszystkie po kształcie i rozmia·
kononą u fana Pokory była odraczana kilka.:
damy · du „Pi pera", by z wysokości 600_ me- rach.
Po kilkunastu minutach lotu „fliper" robi krotnfe, gdyż oskal'żony się nie stawiaL
trów oglądać miasto. !(toś usłużny wetknął
mi przemocą torebkę papierosową z wiele mó- gwałtowny zwrot o 180 stopni. Wracamy.
Wreszcie ·oskarżenie objął prokurator, który,
„Piper" strasznie trzęsie. Przy lądowaniu żołądek z całą swą poobiedwiącym gestem,
Przyda się wam ta torebka". Gdy maszyna nią · zawartością pcha się gwałtownie w okoli~ wnosił o przepadek kaucjt i zastosowani•
miękko oderwała się od ziemi, miałem serce ce nosa i ust. Ale mimo to torebka okazała . tymczasowego aresztu.
•
w okolicach ram:on, torebkę w zaciśniętej się niepotrzebna.
1 W dniu wczorajszym Wróblewski stanął
Dziś jeszcze mato wybrdnych ma możność
dłoni i pewność, że to mój pierwszy i ostatni
lot. Wreszcie udało mi się zmobilizować reszt- przyjrzeć się swemu miastu z wysokości lotu przed Sądem G'rodzkim. Sąd pod puewodki odwagi. Spojrzałem w dól. Pode mną po- ptaka. W niedalekiej jednak przyszłości, gdy nictwem sędziego Domanowtcza skazał go na
woli posuwała się ziemia w przeciwnym kie· Lotnicze Warsztaty Doświadczalne przystąpią 3 la1a więzienia, a po odbyciu kary - na 5
runku do naszego lotu. „Moja" Łódź okazała do masowej produkcji samolotów turystyczprzestępców.
się nagle olbrzymim miastem. Dziesiątki ulic, nych, w'.elu z nas w jasne popołudnia, w przy- lat domu dla niepoprawnych
tysiące dornów, las kominów, tysiące przecho· pływie bohaterstwa i ciekawo5ci, będzie mogło Sąd u.:nal, że Wróblewski fest przestępc:q za··
dniów - wszystko to widzimy· nie w wielkim spojrzeć na swój dom i swą ulicę z wysoko- wo eto wym.
coprawda formacie, natomiast niespodziewa· 1 ści kilkuset metrów. Są to czasy już nieda·
Oska:riżcł prokurator Stefaniak.
(Dz)
nie wyraźnie ,niby plastyczną mapę. Na pół- lekie.

Ił'

okresae oqruniczeri

nrądu

i mroki na ulicy Piotrkowskiej
Swiatla
Prezy·denta
Jak ykonywane jest

za wąską bramą, od strony wchodniej
Lotniczych Warsztatów Doświadczalnych, rozrozporządzenie
\l\1
ciąga się prowizoryczne lotnisko, zarosłe niskim gąszczem badyli. Na brzegu lotniska, niJuk. rnszym Czytelnikom wiadomo, uległa rywkowe winny były ograniczyć do m1n1muru
by zziębnięte, nieduże ptaki, przykucnęły trzy uszkodzeniu jedna z turb in w Elektrowni Łódz wewnętrzne oświetlenie, a wystawy .i światła
samoloty. Są tak lekkie. że młody, piętnasto kiej. Celem zapewm enia dostawy energii elek- reklamowe wygasić całkowicie. Vvszysc.y poletni chłopiec, jeden 7. praktykantów Warszta- trycznej w;iżnym zakładom przemysłowym, zostali mieszkańcy śródmieścia zobowiązani
tów, bez wysiłku jedną ręką unosi tylną część prezydent lli. Łodzi wydał zarządzenie ograni- zostali do jak najdalej posuniętej oszczędno
samoloh1 i nasta,wia go pionowo do '!:ielono· czenia dostawy prądu dla Łodzi. Szereg dziel· ści w korzystaniu z energii elektrycznej. Każ
nic miasta został0 pozbawionych prąd11 w go- dy obywatel naszego miasta przyzna, że wyGĘSI DO ANGLII
dzinach od 6-tei <lo 22-ei lnh ~arkowicie„ Do- dame takiego ro1porządzenia było ze wszechLubelski oddział mleczarsko • jajcza1ski stawa prądu elektrycznego dla śródmieścia, miar konii;czne, szczególnie, jeśli uwzględni
ze względów techmcznycb być my, że w okresie walki o wykonanie planu
mogła
„Społem" rozpoczyna skup gęsi na eksport do' nie
przerwana. Na mieszkańcach śródmieścia spo- trzyletniego fabryki muszą mieć zapewniony
Anglii. Gęsi będą tuczone w Niepołomicach czął obowiązek ograniczenia zużycia energii ~tały doplyw prądu.
pod Krakowem, Gorszowicach pod Opolem i elektrycznej pod rygorem pozbawienia dosta-,
Jak u nas nie~iedy bywa - między zarzą·
w Lublinie. Przewiduje się zakupienie 43 ty- wy prądu na rlluższy okres czasu. Zgodnie z dzeniami i zrozumieniem ich celowości a prze·
zarządzeniem, sklepy, restauracje, lokale roz- strzeganiem ich i wprowadzeniem tych zarząsięcy sztuk gęsi.
Tuż

PLENARNE ZEBRANIE KOMITETU DZIELNICOWEGO GÓRNEJ
D:ziś o godzinie 16 odbędzie jię posiedzenie kom. dzielnicowego G6rneJ. Obecność
wszystkich · czl<'nk6w obowiązkowa.
ZEBRANIA KOMITETÓW FABRYCZMYCł1
Dziś o godzinie l2 odbędzie sie posiedzenie komitetu fabrycznego firm~ .. Horak".
Dziś o godzinie 18 odbędzie: :się postetizenie komitetu fabrycznego PZPW Nr. 1.
ZEBRANIE &Ol.A NAUCZYCIELl PPR
7 -•l>'f' F1RM"t
W dniu 6 wrześniu (sobota) o godz. 18 od- OGńT.NE ZEBRANIE CZł..ONK0'1/1
„STRZELCZYK"
b ~dziie się zebranie członków Koł.<1 NauczyClzit o godzinie 15.30 odbqdzie slę iebracieli PPR w lokalu Dzielnicy Sródmieście,
!'złonków PPR firmy „Strzelczyk".
nle
ul. Piotrkowska Nr. 63. Na zebranie przybę
dzie Tow. Loga-Sowiński, a refer~t wygłosi BA.I.UTY
w7kończoi
O godzinie l5.3!i .,Buh!e'' Tow. Granas. Obecnn1!1• obowiązkowa.
nia. O god::inle 19 „Naprzód".
UWJ.S.GA KOLEJARZE PEPEROWCY CAŁEGO
GORNA·PRAWA.
WĘZŁA ł.óDiKIEGO I CENTRALI DYREKO godzinie 15.30 Dyr. Kont„ fabryko TkaCYJNEJ
Dziś o godzinie 17 ·w lokalu pmtyjnym niu Ażurowych.
przy ulicy Gd-:ińskiej 75 odbędżle się ogólne GÓRNA-LEWA
zebranie peperowców całego węzła łódzkie·
O godzinie 13.30 „WC'lr!O", PZPK - zmiago i Central! Dyrekcyjnej. Sprawy brndzo na II. O godzinie 16 Pi' I i częśc:. Prasa, Fawatne. Obecność: obowiązkowa.
WSPÓLNE ZEBRANIA PPR I PPS
W dniu dzisiejszym odbędą się wspólne
zebran'a kół PPR i PPS w następu)qcych la·
brykach i instytucjach:
O godzinie 14 PZPB Nr. 8. O godzinie 1
„Plihal". O godzinie 1 '. PZPB Nr. 8. O godzi1ie 16 I. „Horak" - biuro. O godzinie 15
Pierwsza Rudzka.

w1~asta

praktyk~ dnia codziennego zachcdzq
Takie przynajmniej wrażenie
różnice.
odnosi przechodzień, .Który wczoraj o godz. 21

dzeń
duże

w

odcinek ul. Piotrkowskiej pomię
dzy ul. Andrzeja a Zieloną. Poprzez okna niektórych lokali publicznych, wesolo urągając
rozporządzeniu w sprawie oszczędności prądu
elektrycznego, padały na chodnik szerokie
smugi światła. Gdzie n;egdzie paliły się lampy nad oknami wystaw.
Ale w sposób masowy już, najbardziej wi·
doczny pogwałcenie rozporządzenia w sprawie oszczędności światła, obserwujemy przy
zbiegu ulic 6-go Sierpnia i Piotrkowskiej. W
bramie ki11a „Poronia" płonie a giorno zespół
kilku bardzo silnych żarówek elektrycznych.
bryko Zegarów. O godzinie ·15.30 firm:.- ,.li.n- A wystarczyłaby tylko jedna, by wychodząc
i wchodząc do kina nie potykali się w ciem·
ka", Dyr. Baw.
naści. Vis o vis zaprasza nielicznych, zamożnych pl'7echodniów jasno oświetlony szyld z
PRAWA-SRODMIEJSKA
O godzinie 18 kolo terenowe Nr. 3. o go- napisem „Sala malinowa", kilka kroków dalej
dzlnie 15 Zw. Bew'izyJny. O godzinie 16.30 na ciemnej ulicy spoglądają dwie olbrzymie
„E1eklrobudowa". o godzinie 13 .30 firma kule świetlnp baru. Ładna historia! A to co?!
Centrala Gospodarcza „Solidarność" oświetl.a
o tej godzinie swe dwie olbrzmie wystawy,
„Gutman" - zmiana 1. O godzinie 15 PMT oddział. drugi, P. F. Nr. 9. O godzinie 14 firma ośmioma silnymi lampami elektrycznymi.
W ciągu naszego 1 15-minutowego spaceru
Paltberg.
nuliczyliśmv ponad 20 przykładów mówiących
ŚRÓDMIESCIE
o godzlnte 17 CZPW. o godzinie IS CT, dosłownie „jas:io".· że rozporządzenie to jedno,
. a przestrzegame Jego - to druga sprawa. W
Zjedn. Przem. Mal. Surowych. ZJ~dn. Przem. i wielu mieszkaniach żarzą się wielolampowe
P~ze!w. Pa·pier„ CT Składnica Ponczosznicza, żyrandole. Coprawda są też całkowicie ciem·
ne odcinki ulicy Piotrkowskiaj, a więc istnie·
Nr. ?..
: .ią obywatele. którzy docenili dohiosłość rozSTAROMIEJSKA
zastosowali
O godzinie 14 Przędzalnia _ zmiana 1 ' porządzenia prezydenta Łodzi
· się do niego.
termin
minie
gdy
jednak,
konsekwencji
W
15.30
godzinie
o
O.
M.
kom.
12
PZPB Nr. 2,
lirma „Zeldenwurm"'. O godzinie 17 Centra- zakazu jak . najoszczędniejszego gospodarowa·
la Tektylna. O godzinie 16 Fabryka Nr. 15. nla energią elektryczną, wiele sklepów i do·
mów na terenie miasta, prawdopodobnie po·
ZEBRANIE KOł. PPR
zbawionych zostanie na dłuższy czas światła.
i
b
•
db d
• i I
w dniu d zis
e szym o ę ą się ze .ran a Elektrownia łódzka powstrzyma dla nich do·
kól PPR w następujących fabrykach l msty-, pływ prądu elektrycznego. Czy to warto obDz.
ciążać swe sumienie„. i kieszeń?
tucJach:
przemierzył

I

Prn·[~O

UWAGA. SEKRETARZE Kół. PPR
SRÓDMIESCIA, GÓRNEJ-PRAWEJ I BAJ.UTI
w lokalu własnym
Dziś o godzinie 17
przy ulicy Piotrkowskiej 63 odbędzie się odprawa sekretarzy wnyskich kół Sródmieścla.
Dziś o godzinie 18 w lokalu własnym przy
11lky Czerwon~j 3 odbędzie !'ię zebranie se•
lnatarzy kół Górnej-Prawej.
Dziś o godzinie 18 w lokalu własnym przy
ulicy Zgierskiej 71 odbędzie się odprawa
I
.
r:w kół Bałut.
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~wrtujemy
dnia
'Pewnego jesiennego
z lotniska do lotu nad Łodzią. Za nim jednak opowiemy naszym Czytelnikom o swych
wrażeniach, poświęcimy kilka słów historii
powstania i istnienia Lotniczych Warsztatów
Doświadczalnych. Powstały one w r. 1945, jako przedsiębiqrstwo pomocnicze, na podstawie
Ministerstwa Komunikacji
rozporządzenia
Prace nad stworzeniem ważnego ośrodka
powierzone zostały tow. inż. Aleksandrowi
Sułkowskiemu, który w 1945 r. z garstką zapalanych entuzjas'tów lotnictwa zaprojektował
budowę nowego typu samolotu turystycznego
„Szpak 2". w marcu następnego roku „Szpak 2"
~vykonany całkowicie w Warsztatach, unosił
;ię nad Łodzią. w tym samym roiku w maju
wykończony został prototyp „Szpaka 4". W
czerwcu 1946 r. Warsztaty wykonały pierwszy
po wojnie typ samolotu szkolnego „Żak 1".
Bilans produkcji lotniczych Warsztatów Doświadczalnych wynosi do tej pory 4 gotowe
prototypy i naprawę szybowców dla Łódzkiego Aeroklubu. W obecnym roku Lotnicze War
sztaty Doświadczalne - 184 robotników, techników i inżynierów - s1anęly przed zadaniem
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PRZYGODY
pięciu

Ze sportu

Ciekawe igrzyska sportowe

typków z Banialuki

·1i~~
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_z!~, ostł.K
donofil~~~awn!~.~j~, 1~~~!~~~.„,~!,~}~!!1„L !~!.~W~!~~'~'
Baryła

igrzyska sportawrześnia odbędą się . w Łodzi
Miejskiego i Woiewe

VI

1u•

PPR.
- II-gi sekretarz
Burski - przewodniczący G. Z z. Wł
Płk. Loga-Sowiński - 1-szy sekretarz U('
PPR
Major Makowska - komendant miasta.
komendant M. O. ł.ód!
Płk. Marchwiński -

ków.
Do Komitetu Honorowego Igrzysk Sportawódzkiego ZWM. Igrzyska przeprowadw'i1e wych ZWM zaproszeni zostali ob. ob.:
przewodniczący
Kowalski Aleksander zostaną w wielu konkurencjach, z których naj
ciekawiej bodaj zapowiada się boks, gdzie Zarządu Głównego ZWM.
młodziezy Zarządów

~

··

p p S .- p p R 3•!J>l'· (l•.o·)
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{: '
We wtorek na boisku ŁKS-u odbył się m!'?cz
pomiędzy zespołami PPS i PPR Sródmieście
Prawe. Zwycięstwo 3:1 odniosła !;'PS. - Po
stronie prawej - Prezydent Miasta tow. Stil·
drużyna PPR,
wiński wita dru1:yny. U góry u dołu - PPS. W środkq sędzia poseł Karbo-

~~~~~a~J~~~~rsekr:;:;zw~f J~~·B. P.

Dyr. Nonas - dyr. Woj. Urz. WF i PW.
Płk. Sław - komendant Centralnej Szkoły
Oficerów Polit.-Wych.
prezydent miasta.
Stawiński Szymanek - wojewoda łódzki.
Wende - dyrektor Centralnego Zarząali

·,"-·:
"

Przemysłu Włókienniczego.

Widawski - przewodniczący OKZZ.
Wiechno - 11-gi sekretarz WK PPR.
Zgłoszenia napływają już do Komitetu Or•
ganizacyjnego Igrzysk masowo. Należy się li·
czyć z tym, że sama strona organizacyjna ia·
wodów wypadnie dobrze, gdyż spoczywa w
doświadczonym ręku ob. Dołowego, z.nanf!9o
działacza sportowego, byłego mistrza Polski w
gimnastyce przyrządowej I olimpijczyka.

Z

127. Lecz nie zdążył wziąć kilofa,

j

ż;Ncia

KS Filmowiec

·Walne Zebranie

1

sekcji

pływackiej·

Z ŻYCIA KS FILMOWIEC

W dniu 7 bm. o godz. 9,30 w lokalu włas•
nym przy ul. Żeromskiego 100, odbędzie się
walne zebranie sekcji pływackiej KS Filmo·
wiec.
Ze względu na ważność spiaw, obecność
wszystkich członków sekcji obowiązkowa.

Szwajcarzy

przyieżdżają

do

P-0łski

W sobotę przybywa do Warszawy szwaj·
carski zespół piłkarski ASC „Base!", który ro•
zegra mecz z robotniczą reprezentacją Warszawy. Będzie to mecz rewanżowy, gdy.i:, j~~
wiadomo, warszawski zespół robotniczy gościł
w Szwajcarii.
ASC „Base!" jest jednym z najstarszych ro·
bo tniczych klubów w Szwajcarii i reprezenru·
je dość dobrą klasę gry.
Goście wystąpią w następującym składzie:
Goetz, Erdin, Sutter Albert, Meyer, Sutter Max
Ehret, Sc.haublin Walter, Reuthard, Weber,
Schaublin Rene, Kuending.
Skład reprezentacji Warszawy będzie na·
stępujący: Wojciechowski, Ryls.ki, Narożniak,
Stankiewicz, Ciborowski, Szczuciński, Olszew·
ski, Ziółkowski, Borowiecki, Walasek, Miniak.
Oprócz spotkania w Warszawie, Szwaj.ca·
rzy rozegrają jeszcze 10 bm. mecz u nas w Ło
dzi z miejscową robotniczą reprezentacją, a 14
bm. w Katowicach z reprezentacją robotniczą

Gdy potworna katastrof a
Wy~IY<} wysadzała w gór~.
(To prawdziwe, choć ponure).

SLąska.

W

piątek

0.łfttatnie

KOMUNIKAT SOLK
dnia 5 września o g-ndzinfe 5 pp.

Hill
w Forest
uderzenia ra•iet
_....._.,•.
,_..
..-mww:

Wielki
z -wza:fym
Wody"
i
rok.u w . .
pozostaje

arn~

sią w lokalu Społeczno-Obyw:itel- .
sktej Ligi Kob!et w Łodzi, ul. Andrzeja I ze· ' '
branie przewodniczących fabrycznych kół
SOLK. Omawiane będą sprawy b. ważne.
Obecność przewodniczących kół lub upoważOstatnim nk: e m mię<lzynarodowego sezo nu odnieśli Australijczycy.
nianych delegatek zarządów obowiązkowa.
Pozostałe dwie gry pojedyńcze między USA
tenisowego w k011k urencji d1użynowej jest
i Australią przyniosły podwójne zwycięstwo
finał Pucharu Davisa.
:ZAMIAST KWIATÓW
z okazji imienin tow. Stefana Radeckie- , Do decydującej rozgrywki" w tym roku .1 !<-> 1 tenisistom amerykańskim. W pierwszym me~o zamiast kw!atów składają tow. tow. pra- trofeum stanP,ly na kortach w Forest Hill <e- • czu Ted Schroder pokonał Australijczyka Dinspoly USA 1 Ai1stralii. Już po pierwszym dniu ny Pailsa 6:3, 8:6, 4:6, 9:7, 10:8, podczas gdy
cy na Odbudowę Wa rszawy zł. IOClO.
USA prowarlzily 2:0. Kramer, najlepszy obec- drurJie spotkanie zakończyło się zwycię3twem
* * *
okazjf Imienin ob. Stachursktego Broni· nie tenisista świata, pokonał Pailsa (Aus'.ra- Jacka Kramera nad Bromwichem (Australia)
sława zamiast kwiatów komendanci branżo- lia) 7:2, 6:1, 6:2, a Schroeder Bromwicha 6:4, w stosunku 6:3, 6:2, 6:2. Gra Schroedera z
5:7, 6:3, 6:3. W grze podwójnej. zwycięstwo Pd'lserri była najbardziej zaciętym spotkaniem
wi Jkładajq na Odbi.rlowe Warszawy zł. 800 . ..............__ _ ~·--.-...·---.......,,~- „ „ · - ·· ·-·------~-------------
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Bek. ma Kupczaka, Harris Bifstf'ra

Zamiast kwiatów w dniu imienin p~zewod --....-Jt-...
.niczqcemu Zarządu Głównego pracownika
Filmu Polskiego Stefana R"ubińskiego Koło Kiniarzy dztelnicy Sróci.mieście PPR wpłaca na
rodziny po poległych peperowcach zł. 2.560.
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świata·
I biegu

wLondynie
.

doskon il ly czas 12,2 sek.
W ten sposób Holender zrewanżował ~ię
Harrisowi za przegraną w finale mistrzostw

I

świata.

Program na czwartek 4 września 1947 roku.
Bijster niedługo cieszył się swym sukce·
12,06 Windom. połudn„ 12,10 „Melondie lusem, gdyż już w następnym spotkaniu między
dowe", 12,25 Aud. dla wsi, 12,35 Utwory
narodowym Harris potwierd-zil swą wyższość,
skrzypcowe kompozyt. rosyjskich w wyk. A.
' wygrywając wyś~ig o nagrodę im. Baileyła
5zafranka, 13,00 (Ł) „z mikrofonem po kraju",
I znanego dawniej kolarza.
l3,10 Koncert rozrywkowy, 14,00 (Ł) Kronika
Zawody te odbyły się na torze Parc de
pra. komunikaty, 14.05 (Ł) „Popularyzacja
Princes w Paryżu. Wzięła w nich udział do!
wa" 14,15 (Ł) Piosenki radzieckie z pł. 14,30
!' borowa stawka zawodników zagranicznych, m.
Przerwa. 15,00 Muzyki\ taneczna z pł. 15,40
in.: Fra.n.cuz Henry Sensever, \A/loch M'l.rio
Pieśni hiszpańskie i serenady, 16,00 Dziennik,
Holender Bijster, Belg Pauwels
! Gl:lella,
16,20 Recital wiol.onczelowy T. Kowalskiego,
1 wszyscy mistrzowie swych krajów. Konkuren16,40 „Z naszej radiofonii", 16.50 Pog. gospo·
cja była więc bardz.o silna.
darcza, !'1,00 „Muzyka dla wszyslkich", 18.00
Po zwycięstwie w pierwszym półfinale nad
1
wyk. A. Witowskiej.
(Ł) Pieśni polskie w
Włochem Ghella, Harris spotkał się w finale
mezzosopran, !8,tlO (Ł) RezerKamińskiej Holendrem Bijsterem, który pokonał w druz
wa, 18,30 (Ł) Koncert życzeń (cz. Il 19.00
gim półfinale mistrza Francji Sensevera. W
Aud. dla wojska poświcona l.0tmctw11. 19 40
finale Anglik odniósł nadspodziewanie łatwe
· Koncert Polskiej Muzyki Or!JilllCWej w wyk.
zwycięstwo nad swym niedawnym pogromcą,
20.00 „z szerokiego świata",
Wł. Oćwieji.
Harris (Anglia)
przebywając o5tatnie 200 m w 12,8 sek.
20.25 Koncert Sekstetu P. R. 21,00 Dziennik,
W klasyfikacji końcowej zawodów kolejPodczas kolarslkich zawodów sprinterow21,30 Muzyka, 21.45 Sluchow. żartobliwe pt.
„Poskromienie złośnicy", 22,10 Wiadomości skich o „G rand Prix" Londynu, ro ze granych na ność była następująca: 1) Harris (Anglia), 2)
sportowe, 22,15 Koncert Orkiestry Tanecznej torze Herne Hill, tego ro czny amutorski mistrz Bi jster (Holandia), 3) Sensever (Francja).
Rywalizacja Harrisa z Bijsterem podobna
P. R. 23,00 Ostat. wiad. dziennika: 23:20 (Ł) świata, Anglik Reg Harris, doznał sensacyjnej
z mistrzem jest do rywalizacji nasz,ych dwóch czołowyc1i
przegrywając w finale
~oncert życzeń (cz: II), 23,57 (Ł) Program Io porażki,
'
Holandii Biisterem. Zwyciezca uzyskał w tvm spJinterów: Beka i Kupczaka.
kaln.v na iutro:i
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z całego meczu. Kramer natomiast odniósł ła
twe zwycięstwo nad Bromwichem, podobnit
jak uprzednio nad Pailsem, potwierdzając tym
samym swą <?Pinię najlepszego tenisisty świa·
ta.
Mimo porażki Australijczycy uzyskali obecnie znacznie lepszy wynik. niż ubiegłego
roku w Melbourne, gdzie zdobyli tylko dwa
s0ty. Obecne spotanie USA z Australią b.vło
czwartym. vV finałowym meczu o Puc:har Da·
visa od czasu ustanowienia rozgrywek, tj. od
1900 roku, ze spotkan tych Amerykanie wy·
grali trzy.
lllllrtllłlllłł1111111111JIUIUIU11111tłllłlltlllllltlllłlll1111Ulllllłlllłlllllll111„

łodz·anld walczyć _
będą z \Vęgierkami

Cztery

W związku z wyjazdem kobiecej reprezen·
tacji lekkoatletycznej Polski na mecz z Wę·
grami, który odbędzie się 14 września w Bu·
dap:?s;:cie, zart.ąd PZLA zorganizował w Ols!ty
nic na stadionie w lesie obóz treningowy d1a
za wodników, przewidzia1wch do reprezentacji.
Obóz ten rozpocznie się dzisiaj i trwać będzie
·
do 10 bm. włącznie.
Na obóz oprócz zawodniczek wyznaczonych
do reprezentacji, PZLA powołuje również kilka obiecujących zawodniczek innych, w celu
pr7.eprowadzenia triningu pod okiem trenera
i ewentualnego uzupełnienia
związkowego
składu, gdy tego zajdzie potrzeba. W.yjazd do
Budapesztu nastąpi bezpośrednio z Olsztyna
.
przez Warszawę.
Zarząd PZLA na obóz w Olsztynie wyzna•
czył (jako przypuszczalną \eprezentację):
Heyducka Irena, Słomczewska Jadwiga,
Moderówna Mieczysława, Mitan Aniela, 11'\Tajs
Jadwiga, Nowakowa Henryka, Dobrzańska U'e-na, Stachowicz Helena, Sinoradzka 'Melani~·
Felsk Małgorzata.
Jal}o rezerwę_ i uzupełnienie:
Gburkówna Helena, Peskówna Janina, Cieś·
lewicz Anna, Brocek Maria, Wichtowska Jó·
zefa, Gorzkowska Barbara, Bułżanka Stefania,
Borowiec Barbara, Pankówna Zofia, Waj§,6w·
na ElfrYda, Szendzielorzówna Helena.

