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Traktaty o współpracy polsko-czechosłowackiej
mogq być przykładem · w dziele orgonizacji
współżycia między narodami Europy
lł'qwiad hore 1ponden«a PAP u tow. n11fi n$stra Hilareqo lllinca
I
I

W tym sensie umowy polsko · czecho~Jow:icki~
W zwi ąZiku z podpisaniem przemysłann polskimi 1 czechosłowackimi
- trzeba stw1er- przekraczają swolm znaczeniem, pod meklorym1
Jeśli się zważy to wszystko
gospodarczych między
granice obu krajów, gdyż wskazują,
wzgl~dami,
tlotycbczas
niespotykany
I
nowy
to
jest
że
ć,
dz1
komitetu
Polską i Czechosłowacją, przewodniczący
eikonomiczneqo rady ministrów, minister przemysłu typ umów międzynarodowych, który daje możność jak najkorzystniej dla koi.strukcji Europy winny l
i handlu Hilary Minc udzielił redaktorowi gospo· 1 najdalej posuniętej współpracy gospodarczej mię- się ,układać stosunlu między kratami na polu współ !
1
darczemu Polskiej Agencji Pras<>wej następujące· dzy obu krajami "i możliwie największego zazęlLa- pracy gospodarczej.
Pytanie: Jaki wpł yw tędą mi ały rn warte umowy
nia się ich gospodarki narodowe j. przy jednoczesgo wywiadu:
Pytanie: Jakie 'względy umożliwiły zawarcie lak n ym całk owi tym·: zachow aniu suw ere n no ś ci obu na wykona nie planów gosp odarczych· Polski i· Cze1
szerokiego poro:rumienia gospodarczego pomiędzy krajów w zakresi e prowadzen ia i plan owa nia siu· ch osło wacji?
Odpowiedi: Wpły w zawartych umów na nasz l
sznej gosp oda rki narodowej .
Polską I Czechosłowacjąl
. Wynika z tego, że ten typ umów iest najbar- • plan trzyletni jest niewątpliwie dodatni, gdy:t umoporozumienie stało się
Odpowiedź: To szerokie
możłiwe: po pierwsze ze względu na to, ie oba kra dziej dogodny dla państw demokralyĆznych, któ· 1 wy dadzą Polsce zapewniony i regularny dopływ
je w rezultacie przeprowadzonych grµntownych re- re chcą jak najś c i ś lej z sobą wspó tpra c ow;ć na szeregu ważnych artykułów inwestycyjnych, jak
form społecznych, posiadają móiność planowania polu gospodarstwa narodowego , nie d'!ż ą c jednak również artykułów biegowych, niezbędnych dla udzięki wzmożon e mu doplywowi węgla, którv z.likgospodarczego i w związku z tym - możność za· do jakiegokolwiek podporządkowa ni a swego part- I trzymani-a w ruchu aparatu produkcyjne!Jo.
Z drugiej strony dla Cze cho sł ow~cji umow,- te widuje istni e jący w tym zakresie deficyt, nfe poznera, a przeciwnie - respejctując pełn ą, wzajemną
wierania długofalowych umów gospodarczych.
walający dotychczas C ze c hosłowacj i na pełne roz·
zapewniająpodstaw,
poważnych
z
jedną
ą
i
ow
stan
gospodarPo drugie - ze względu na to, te między obu równość i pełną wzajemną suwerenność
cych wykonanie Jej planu dwuletBiego · szczególnie , winięcie jej możliwości produkcyjnych.
krajami nastąplJo zbliżenie polityczne, które wy- czą.
m1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111n111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111 1111;1 11 11111 11111111111111111 1
raziło się zawarciem w dniu 10 marca rb. paktu o
przyjaźni I wzajemnej pomocy.
Po trzecie dlatego, ie oba kraje posiadają doskonale uzupełniającą się strukturę gospodarczą: mianowicie Polska posiada poważną bazę surowcową,
szczególnie w zakresie tych surowców, których
brak odczuwa Czechosłowacja, to jest w p ierwszym
rzędzie w zakresie węqla i cy.n.ku; z drugiej strony czechosłowacki przemysł inwestycyjny, nawią
zując ożywione stosunki gospodaraze z Polską wa
możność, dzięki długofalowej umowie zabezpieczyć
gospndarczyml t
się przed możliwymi kryzysami
LONDYN PAP. - Prasa londyńska w gowo darczy rni. ,,Times" PQ<Świ~ca spc- ~Przec:zne z plana mi odbudowy Europ ~.
przed brakiem rynków zbytu. Równo cze śn;e, wza·
mian za towary, wywożone do Polski - Czecho- dailszym cia,1gu wswi ęca ar tyku ły wst-e- cialną uwagę polsiko • czecbosłowackie lecz wręcz przeciwnie, przv 1.::z~rnia.ią s i ę
towary, Jakie są pne zwoł~nej na 12 hpca konferencji pa- mu układowi gospodarczemu i zaznacza, kor:r. ystnie do odbudowy kra.iów europej słowacja może otrzymać talrie
tam najbardziej potrzetine.
skich.
Pytanie: Czym róźmą się umowy z Czechosło r yskie1j. „ Times" w mrncza, że progrnrn że jest to ty~wy przykład qkładu za w air
gospodarczy, fak,i zostanie opracow.any tego przez dwa kraje celem udzielenia
wacją od dotychczas manych międzynarodowych
„Yorkshire. P ost" ~ kor~spond~nc.1i z•
umów handlowychl
Was-zy1ngton11 cl-0nosi. że Stany. ZJednona konferenoii paryisiki-ej, nie będzie wca- Sobie wzajemnej_ 1)0lłtlocy.
Odpowiedź: Umowy te stanowią pewne no>um
Umowy takie nie tylko nie mo.ga być czo ne b ędą się domagały, aby c-urope .i ~ki
Je k6'1idował z dwll!SJtwnny1mi umo wami
w międzynarodowej polityce hMidlowej, mianowipfan }';Ospo da rczy uwzgl ędni!. odbudowę
oie dotycY.ą one nie tyl'ko normalnego obrotu to·
warowego - który zresztą na podstawie zawarprzemysłu ni·eimieckiego.' Dzie:mik Drze·
tych umó''.' winien wzrosnąć czterokrotnie w stowiduje, że na konferencji pa~y-:kie.i doj·
dotyczą
ale
sun~u do o~resu przedwojęnnego,
dzie w zwia.':r.ku z tym do różn i cy zd a ń
takze szerokiego rozwąju komunikacji między obu
obu krajów,
w sprawie od szkodowmi niem ieckich i
~rajami i wykorzystania terytoriów
jako szerokiej drngi tranzytowej w zakresie tranpodniesienia p()Zimnu Prnd„kc.ii przem y
zytu kolejowego, rzecznego i morskiego.
sł•u niemieckiego.
LONDYN PAP. Ra d!o londyńskie donosi, wych zapasów broni atomow - j, podczas gdy
Poza tym umowy regulują stosunki między gos· k"
"I
t
Sl z· dn
poda:r>ką obu krajów we wszystkich najważn,iejKOMUNIKAT CZECHOSŁOVI ACKI.
Je oczone wys ąpi Y z wmos iem
szych dziedzinach tej gospodarki, a więc w zakre- ile :na posiedzeniu podkomitetu koMisji atoPA R YZ. PAP . A m b asa d a czec J10sł owac k·a ""
silom
przyszłym
sie współpra'.cy przemysłowei·. w zakresie współ- mowej ON
..
omawiano wczoraj wnioski w przekazanie tych zapasów
kt.
.k
d · . . k
ł .
·
zbrolnym ONZ. Podczas <iyskUSJI delegaci W . p
p~acy w planowaniu, w zakresie wspełpracy rol.. • aryz u og osi 1a z1sia1 qmum ·at, w - orvm
.. .
.
.
..
D l at
·
t t
b
ó
spraw·
mczeJ i t. d.
Brytan11, Kana_ dy, Cf~m, .r..ustral11 1 Brazylu stwier dza, iż rząd czechosłowacki' p rz. YJ'<>.ł zae eg
ron a omowe1.
ie zapas w
W
""
reszc;ae w przeciwleńsbwiie do znanyc_!t dotych- i a dziec:ki zaproponował zniszczenie świ.<1to- Po pai lt WlUO&ek r adzieckl·
proszenie na konferencję w sprawie planu
czas umow - kompleks uniliw gospodarc:r.ych poi·
Marshalla.
--sko - czechoslowa<lk.ich przewiduje szczegółowo 0 •
w de pesz y do a m basad.v rząd czeclrnslowo
pracowany aparat dla wykonania tych umów , dla
cki zazna czył. że określi sw oje stanowisko od·
kontroli Ich wykonania.
nośnie prncedury, dotyczące]' pla nu Marshalli!
Jest to rada współpracy gospodarczej pnlskokomisji dla
czechosłowaokieJ, następnie szereg
po zapoznaniu się z blższym1 szczegółami tegłoduJ·ącyc h ~'
w:spó.łpracy w. okre~lonych ~ziedzinach gospoda?go planu, co moż e na s tąpić dopiero na sam e
~
H
ki obydwu kra1ów, jak: konusja obrotu towarowekonferencj i.
BERLIN iQbsł. wł.) - W czerwcu o Siągnięto re- przeciętni e w poprzednich mies-iącach .
!1:~ komisja do~taw ~est~yjnych, komisja współ
W ciągu sześciu tegarocmych miesięcy dosta rP cy ro~nicze1, komisja współpraty w :zakresie kordowy poziom dostaw zbóż do anglo sa sKi ch stref
MEMOR ANDUM ZSRR.
p1an,awama, ~om.lsjJ a współpracy W 7:akresle prze- okupacyjnych w Niemczęcb . W portach zachodnich czono Niemcom ogółem 1.800.000 ton arlyknlów ży
mys owyll':, . om~s a _ ~omunikacyjna ltd. Apa,r at Niemiec wyładowano w ub iegłym miesiącu 483 ty- wnościowych, wartOści 218 mHlonów dolarów, nie
PAP. Podano do wiadomośu
OLM.
SZTOKH
~en pr:e'~~duie ro:wnłp iez stwo:zerue komitetó"'. bran siące t<>n zboża ( mąki , wartości blisko 62 ruiEor.ów licząc dostaw mleka, jarzyn i ryb, 7.arówno ź Ame
memor(.lndum raotrzymał
że rz ą d szwe d zki
a wspo racy mlędzy pos-zczegolnynu dol<rrów. Dostawy te bvły dwukro tp.ie wyżs ze n iż ryki jak i państw europejskich.
zowyc
dzieckie z awier aj ące zastrzeżi:rnia min Moło
to.wa wob ec pro pozycji brytyjsko -francuskicl1
Komisja dla
Marshalla.
w sp rawie planu
spr aw zag ranicznyc h parlamentu szwedzkiego
odbyła spe cj alne posiedzenie, celem zapozna
nia się ze stano wiskiem radzieckim.
WARSZAWA PAP. -
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Robotniczego••

12-metrowe kup-Ony płótna pościelowego otrzym'.lły nr. nr .. 37441 , 31288
'l.925. 37473 _ 32992, 37108, 4036 , 37451
3373, 2990. 2559, 3064, 33046, 13813, 3773,
31924
·
·
K apelusze pil śniowe padły na nn-ry.:
3032, 32846 i 13902.
otrzymują:
pocieszenia
Nagrody
37091 , 31352 , 37254, 2578, 3188, ·32712,
2575, 13969, 4336, 30825.
10
Szczęśliwi posiadacze wyzeJ wyml.esukienkę
na
Kupon ~ proc. wełny
Aparat radiowy otrzyma posiadacz
otrzyma posiadacz losu nr 37067
losu nr. 3763
Bezpłatna podróż samolotem do Gdań nionych losów mog ą zgłaszać się do naMaszynę do szycia otrzyma posiadacz ska z t rzydniowym p obytem nad mo- szej redakcji po odbiór premii. począw
losu nr, 2337.
rzem przyipa,dał w ud-zi a le po.siaclaczom szy od dnia 11-go bm. w eodz. od 15-ej
Rower otrzyma poisadacz losu 37256. 'JS u nr. 32446 , 306!i4, 32074.
do 17-ej.

W dmu wczoraJszym o godz. 17-eJ wł Kupon 100 proc. wełny na garn. męsr:dakcji , ;Głosu Robotnicz~g?" :-- Łód~: ki otrzyma posiadacz losu nr. 37071
Kupon 10~ proc wełny na garn. męski
~~:r:owska _8? w obecnosc~ ~elegac~1
. ~ .ku Walin Młodych D.z1elmcy S~o- otrzyma posiadacz losu nr. 32484
Kupon 100 rroc. wełny na garn,
m~esc1e-f'.~awa tow .tow.. Andruszk1ew1cz ~arn. Lachi.:~a .Jerze?o, Kowalskie męski otrzyma posiadacz· losu nr. 3065J
.
.
go Michała, W1smewsk1ego Jerzego
Kupon lO? proc. wełny na su,cienkę
oraz licznie zebranych, zainteresowan y ch akcją Czytelników odbyło się Io- ojrzyma POlllad&cz losu nr.· 3596
Kupon 100 proc. wełny na sukienke
scwanie.
otrzyma posir..dacz losu nr 32710
Wyniki losowania są następujące:

SZWAJCARIA MA ·ZA STR ZEŻEN IA.
LON D YN PA P. Agencja Reutera donosi, ZI'!
Szwaj c a r ia p rzyjmie z zastrzeżeniami brytyjsk o- fran cu skie zap roszenie ,na konferencję pary ską .

Za strzeżenia

b ędą

dotyczyły

wyłącze

nia Szwajcar ii z wszelkiej akcji o charakterze
polityczn y m , tak . że Szwa jcari a ograniczy
·swój udział w rozm owach do spraw czysto go
·
'
spodarczy ch.
Na czel e delegaci szwajcarskiej na konferen
s lanie b. . poseł we Fran cjicję pa ry s.k ą
Walter:

......„ ...„ ..... „ .........
· Wysiedlanie Niemców

!ll!mmll~...,

z Holandii

LONDYN PAP. - lfolenderska ager,
o ja prasowa donosi, :ie 8 li:Pca br. roz

deportacja hie'Pożądanyc!J
się
Niemców z Holandii. Większość Niemców będzie wvsiedloua do strefy bryty jskiej . .
p,oc zie~a

•
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Kronika dyplomatyczna
·Dnia !) bm„ premier Józef Cyrankiewicz
przyjql na 'Qudi;incji w prezydium mdy · mi·
n!strów ambasadora RP .w Moskwte, Mariana Naszkowskiego 1 amhasadora RP w Londynie J~rzeg:o Mich ało wskiego.

„

"'

"'

M!nister Spraw Zagra11icznych Modzelewski przyj ął w· dniu 8 bm. ambasad o ra Rum\.tnit w Warszawię p. joa Ratcil.1'.

W drugim dniu obrad plenap1~0 pllSlfdzcnla
iarząch1 Głównpgo Zw. Zawodowego Ro\Joll1lków I
Placownll!ów Przemysłu \\.'łókll'nnlczego, delegaci
poszczególnych oddziałów sl<.ladali spr~vrnzdi\ilia ze
Minister Spraw ZagraniC'Znych Zygmunt oWoich tRrenów, poruszając i. "omawiJilc lokalnp,
Mcdzelewski przyjc,ł w dniu 8 bm. ambct~ado· bolą<:'lki tychże.
W lmiE'ni<1 Cenlralnego Zau11<l11 Przeu1y~l11 Vv\ó·
·a FrancH w War1":cawte ti. Roger Gcmeau. ·
ki1>ruiir>z qo prz~oi.ówU do zeb1iinyeh naczelny dy,

Zwolnienie

•

Stinne~a

ti>ktor, tow. \Veude.

Wyrok

śmierci

BERLIN PAP. - J,ak dona.s1 ,,llerlln~r Zeilllll.g"
4ngielskie władze okupacyjne zwolnlly osta\nlo z
obozu okupacyjnego Hugona Stlnnesa, znanE'go
przemysłowca. nfemieckiegti i czl<>nka rady · nad·
Torczej wielkich trustów I banków ni„mi" kich.
BERLIN PAP
Sqd w Dreinie skazał no
Stinnes stanie pr~cd sądem rtenaz vfilr..i:cvjnvm w
Muehlheim. Ceynion e są sta.rnnia, by p.omnietszyć śmiorć 3 lekatzy i 2 pi.1lę9nicu1y ntemiecdotychczasową mię Stinnesa w życiu IJ0'-"1·dat· kich, kló,tym udQwodniono a9lqdi•nt• w kaczym i politycznvm Niemiec, co w kÓ1\~ik · .,.ncji
•
'."Płyni~. na zalicz~nie go do grupy „mlliej uji,•'ą- mo{qC:\1 gMowyc)& 15 tysięcy chorych umv~
zonych · .
..
.
.
„
słO •o.. Skcrzanymi aq: JHOJ. Pta\tł .lłilsc:h Wedle mformac11 „Beri.mer ZeilUl'l!Y - Stinues t „
.
.
+
weźmie c_•ynny udział w organizowaniu monero • ł kiero;m:k . sanatouum w Sonnenste1n w Salów n1em1eclmh.
.
ltsonh. }&g:o zast~pca dt f. Leonhotdł. szef

I

Mówiąc o dyspropc-rcji,
jaka ZfiC)v1<lzl "!lędzy
zyskami przemysłu,. państwowego j pry-.vnt.nego,
tow. Wcnde wskazał, ża przemysł pryw.11Jiy kupuje
przędz~ dostarczoną · przez fabryki pmiih/QWll! po
umiarkownn ych cenach i sprzediije ' ątJlowy wyrób
z 200-procentowym zyskiem. Te anor-1111be ~tosun·
ki in11s1.i\ ustać. i wa!kę ze spl!Jrnlacjq pojmujemy
w.tan sposób, 'ię dodatkowy miHud 1rotvch., który
przemysł i handel prywatny gromadr.I w sposób
ni11l11911lny, mtist wr4cić dC> lri11~ieni ~wi&la pracy.
Pracownicy I robotnicy zatrudnieni w zakfądacb
przeniyslu prywatnego, 8 w szrzególnoścl R11dy Za·
kl11dowe, dzi~łające na taren!e tych orz~1,!1ębiorstw,
powinny zwróci~ uwagę na madę zysku I sposób
prflWiłd~mla prilHl~lęblonłw prz11i wla4cicielt. 0personel\! pomocniczego Pellel i 2 pleląqnia r;tił!nlo Qbsuwuj11my fakty olewykupyv11una pJiez
prywatpycł\ przed•lębiorców przydr.ielonej im przę·
~ze,
Rei;zlq pielę')niarzy i pielę9niareik scina- d~y oraz fakty częstego zamyka nla 5ldl'!póv.-, Ele·
1ortum w Sonnen$\ein otrzyrr.ał(l kary więiie ll)11nty s.pekulancllcie liczą na lo, ie pueczekają
, 1 lł'l!llią burię" i potem bę<l11 mogli nad11! upn1wiać
Ąia oci 3 do 20 lat.
•wój proc!'!der, Oczywhicla, zawiodą ~tę oni srodze.
Cały persOflf'l sana\ortum otrzymał podNastępnie zabrał głos dyrektor Bran·bwC'JO Zjecz~s wojny z lc<ancelarii Hitlera listy pochwał
dnoczę.n~a Baweh;iianego, pb. Wojtkow~ki, który po·
nę i ng9roqy p\e:nię.ż.l!e zQ „wierną shi~~tt''; rn$-i;yl $prawe Z-Więhzenia wyd.aJnoicl pn1~y l ra·
~iPll~lliarJI w po11myśle wlókietmiczyin. Ob. Wojt·
kowski wykazał, że w taj chwili mamy w kraju
111~lki ty11i!lcy krosien, które nie mogą l>yć urucho11\IQllll jiedynie i powodu brąku sił fachowych. Jed·
nocześn le priy l,nnych krosnach pracuje nadmiar
ludzi J plld tyµi w-i;ględem jafteśmy jednym z najllPri:hieJ ucof&nych krajów na świecie. Jeśli w
przeciągu najlJliższych kilku miesięcy nie dopro·
wad"J:lrnv do · uruch.omiHiill noW'ych 'i35 tys!ęcy
wrwdonC>-zmi;m, to grozi to zerw11.ni0łn ·n11Szego
plnnu 3-latnieg.o, dCl czeg-11 nie wolno nem w żad·
~ M~drylu, 1\l~ąiil.ń'ilcia ministeu•two i;praw wew· qym wyp11d1'u d.opuśc!ć.
Dlatego Zw. Zaw•.ldowe
nętq;n.ych .110\1ato do wl11domoiic!, ~Il \fmi:zą~Qwe
pClwlllnV or!JaWiow;ać rolwlników do przejkla do
wynll!I nted~l1!111eg11 r111ert1n1h1m w ~llfawh• ld~z- llflU:y llll wiąkfizą il11ść k;rosien.
·
p1uhli.lę,go pra_w" o s11l<llll~ll wv1>1n11Ją, Ił 12.IWl.OIJO
J>o zreii.~um_ow_iu1i~1 WY»i'ków rd.er.atów· I dy<!>kU·
o~~b. gl11ąow<1io 11 Tak.", li Cl43.~0tl - „lll!ł", :.!M,~08 sjl, poS>ieQ.zenle zostafo zamknięte w gticlziti.:1ch po11116\) JłP~Ylll nh1łe. k1utJc\,
pol11clni1>wych,
Omawiając sprawę trudnośr.i surowcowych, jakie dają się we znaki przy pracy naszF.go aparatu
prodnkcyjnego. tow. Wende wyjaśnił, fo na ądrin·
ku zaop3lrze.nia w baweln<~ przeżywali<\rny w P.Hcu
I kwietniu br znaczne trudności
w zwlą~ku ze
wstrzymaniem dostaw pa sktttek rięikiej zimy.
KrYJYl ten ~a$tał uh1>cnie pvzezwyci'l~ofly. Musimy hi1rdzo n•zc~ęd~ilć I rncjonalnie uoąpod>upwać
surowcem .

na lekarzy SS

ra faianco SIalszowal, referendum

Wierni

ści głosowa li

MADRYT - Reuter. - Franco odnióst zdecydo·
waną kl<1<>kę w Rilbao, b~dilcym jednym ~ ośrcd·
ków ' parHi demokrntycznych. Za. pozostaniem jego
przy władzy glosowało 40 prcr., prnciwko zd 60 \)rocent. Wladzt> poipll"~Zylv z W'{daniem uspa·
kającego komunikatu, w któryn1 twierdzą, ż-ę ludność · nie powinna być ~ularmowan;i takim wyni'.dem glosowan.ia, albowiem stenowi on jedynie dowód „mądrego zarządzenia rrądu, npewntaląceg-0
praw11'tlwość rełer1:ndum".

W hiszpańskich koloniath afryltańslt:ich ludność
glosowała d0piero w ostatni~i chwili, przyczym jak stwierdzają bezstronni obserwatni"ly - ud~: ał
przy urnach wyborczych nastąpił w obawie Pf7"t\
konsekwencjami. W kołach ofitiillnvch stwlc,rdza
się, że liczba bojkotu_lących byla znacznie więk

szą,

niż

.oczekiwano. Głosy przeciwne były licz·
nlejsze, nit spodziewała się lego sarna opozycja.
W poniedziałek ukazało się nazwyczajne wydanie jednodniówki wydrukowanej - jak qłosi na·
pis na jej końcu Caudiląndia k.ralu Cauclil
Io (to .z:naczy Franco). Jednodniówka p:sze m. in.:
„Na s.zczególne s!owa uznania zashl!Jllfe ni ~slnt·
dzona w swojej pracy młodzież. Celem upe.wnlenta

t sl'to

t"

po

fi wadzieścla

razy ·za

nLJi:o.v.o 111" za\Jr~k:l<1 ptzy lłiosow<\ul\1 1 l\le•

llM•ny 1 lycll 1>1>,e11Jit:1Ąycll młQl\:f,11".1\CilW gl\lSll\Villł
lil ra1)' ·w elił9" d"la",
Jednodnióyv-ka wydąna· zosta~a oczyy;!9.cię n!ele-

gą1n\t:i,
LONDYN PAP. ~ Jak donosi Ml~ncja ~eutllrą

Wieś

I

wobec· 3-letniego planu odbudowy
tycia - larada

Sojusz robatniczo-chłopski zdał egzamin
. gospodarcze 1o PPR I SL wa!ew6dztwa

aktywu

ł6dzkleco

W dniu wcior<1jszym w śwletUq· l-'<"1•1,tw, 7Jt}:ł, szĄcunl>u i zrozumt11nh1. Sluoh~ją~ ollrnd. dC1chodzf, czonych gQ•Poditra~w, rązwój spółdzitlni gmlonycb,
l'rzena. Baw. NT 2 edhyla s.ilJ ana<l-. l'klywn go~po- Io s·ię tło µrzc;:lfon11n!a., ~e 1111juu r!lbotnll!~O•f!hłlłp•kl rOoW'ój przy$posobieniil rolnic'llo•W-ój$kowego itp.
dtre~llgo RJ\J I S\rom,d elwa Ludowe11u i w1>j11wi\dl- W Pol•1111 Jęst nhnvzr11a'10l\V l nh1S~Yci4t~01~Y·
N1t~U:1mi~ ~abrilł głos Jilrzlld.staw-ic1.ęl K.C PJIR,
twa łód:Ule110,, Po11ad 400 dzialac~y chlopakicl\
. Naraqq otworzył. sekretarz WOJ!!'wódik~ego J(o· genMah1y •&k.ret11.ri Zwi4tk.u Samop?inocy Chłop·
~L-howców l PPhR.-owców,. prkacu1·ącycb w orgaCnhiz ac· :;1i~=ąt~e::~b.t'ic~i:~~~r~a~:P ~a~~~~~~cz:• :~~~;:;og~: skiej, lQW, J•w111•1i:I, któiy w Il!fore~JP. liWYl?l om61ac parlnnyc
w związ u amopomocy
.
wił lnfł]tn1~J'l ełemenló'IV riiąkcy)n!)-Pi>t.-owskleh
1Oil•
,_, .
.' 1 . „
ró'
h
!\ 1
Tow, Mh\Of w stowte w1t41pnym mówił o n·e· do wovąUdcll partii demokulycznych, a wiród
611
1
s~ej, w "ł' <•le ma<'n t na
znyc
•inyc Il I\• •prawie1łl!wyn1 podzl«I• d1>chorl11 społeczneąo, Q nkll ifo SL i PPR. ~4iłępni!l poru•wt mówct ne·
~wkach pracy debatowało zn~~ ztda~l.uul, sto~ący: krzy·wdtie, która sill dzieje robotni·k om j chlcpom, reg nl117.wvk!11 ciekłlwych zitgadnlel't, Jak 1pr11wł
1 pned wsi~, '11!1 aw~dlll
NOWY JORK (Obsl. wl.) Pułkownik A~m
a.y eln 111 pli\nen qd porlkre~laj;tc ll:oni11p:ność uzdrowienia naszl!\lll h~n- nawoulw, podatk.łl grunlowf.lgo, Z'fiPb7linl<l CfJlll·
dl u dro9q TOt;WU j 11 " t\ rnWflJ. 1. pe l uei. rmomiclli.i
. 6llu'ł - "•I
!:oc ostatni z szefów sławnego przedwll'ennego budowy..
, .
.
,
~„ JlO .Cl. gct~llll d u •-·
...i ho d ow \ ane1.. W s•·... ua l nt ,_,....,.
~mi a pe,Wtwch roin1c, \ml: )ti1ee1e slN1 leli ńiie\c1.ośi.:l ,
nieczność ~ąktywiząwania I uzdrowi~nlt niektó~ych
Ozonu, pełni obecnie funkcje„. naczelnego kucha- pnedstawiciele dwóch wielkich n1chów po!ilyez·
N u ąpnifl
. za b ra l g,Q~
,
.
kulejącycll dotąd ogniw Zwia_zkq !)amo'Ciomocj•
.
•
•
.
.
·
w 1m en! u SL WOJPWQ»a
1
n:a w Jednym z pensjonatow pod Nowym Jo1kleml nycl\, czulo się w pow1etfliu i\l11w~fer'} w~111emuaą Plol• siynuwck, ~tóry ątwienlzil,1 że w '1ilą~'/n)
Chłopskiej, oraz k1miecznolict 'wydanfa de r"tu o
810 •
łilf&lil!-,-tW.:.
r:=
~
delli gO$JllldilfC'lVm int&rnsy chlonll I tnbutnilcil nie 11łlawl11dlll )lfłJllllCY ą1111ł11dtkłej w sprzążaj:1 (Ila go·
tylko,· $e 11ie 51\ aprucz11e, !acz wręcz ia'lęlliają . ~i'! spodarstw n.le rozporządzających BlllJ paciąqową
i pokrirwąjq, Chląp w Rjipptn~kll ąprpi:J~Je jajl.:o Wiele miejsca pośw_jęci! 111ówcfi "Prawom oświaty
?la !l •l&tyiJh, ale jellU wypal1nif' rnµ pobft w J,o- rqJniqeJ · (PllWł l szkl)!nlttwu wiejskiamit„
qzi, to musi on w restauracji za to samo jBjko
W <lyskµsji llllbrµli głos Il):>. oti. UrhllMWlóki,
za1-1!1cić 2Q a1w 2S alatych.
Griegorc:1yk:. Czi!chowąl!-1. Wil)c, Kulka I szereq in·
400-.~0ll procent pochł<1nla p1;i4r;Wnl~. Pod<>llllie nydi, k!4riev wv~unętl w imiA1tiu , W8l uereg po·
m& 1 ,lę ~Pl'll'Vll z innymi ąrLy1't1łami.
Nlnlątów, Szczególnie silna wra~enje wvwar!c
.
J~sli się nam uda ?.\ludvwa·ć sprawnie pracujący rriamówlanl~ tow. Plltąpciul!i!.•
' llpl\rat "ł'ółdzick1y, to lt> paradoksy znikną. ChloPo dy~kusjj z&l;rali pon.ownle p'los tow. J11wcr·
1-1a l .robotnika t w ogóle lud:ui pracy nic w Polsce ~~I ~ wojl'Jwod<1 SJ!yman.ek, po qym pa zak'lńcze·
nie (!zleli, Jeśli pomięl\zy w.lonhmi Stronnictwa me ieqneglp4ole podjęio dwie rn:wlucj.e1 ogólnąpo·
Ln<lowego I Pi'!( powąlajq jak!ei 11:grzyty, ta n.ie lilyC'zną i specjąJn<J. wzywającą rząd do udzifll<:'·
fHlWillliY one wpływać ni> sto~µnki llPIIli'l'lzy ohy· nl<1 pomory Q'C1s11or:larzom w Ra<lomszc:i;ań.i;kim, kłó·
dwitma sprzymierzonymi pąrtiami.
Fty p&dli o/!flfę gnulobiola.
Pr~ed Qb<1zem domokratyrzJJym stąją, jeś!l ld?,ie
W podp.!o~IYm nii§troj11, świadomi $WYr.h zadań.
o Wifl>i, pow11t.ne z<1qani;1: ornani;i;ijcja ~pó!d'llelni rozj11chali · się zebrani !io swoich powiatów.
"'!:! dniu 5 lipca w~ Wrocławiu odl>yło się po·
K;1:idy c11lu11ek PPR 11 najwyiRiym uin;m!em m11nynowych, wytypowąnie posz~2HfJLlin y-ch rejoDo ZP.gii<ln·ie1't, porns•onycl:I Ili\ nar;ulne, wróciJ;(-e-.12enie Rady Wojewódzkiej PPS, na którym se- : czyta w tej uchwal11, te 11 tln1m1 PP!! wledJłe tyluów Q'OSpqcl~r~lcicl\, k11ma~apj~ 1 1ldtn1dQwa ~nin· my jr.szOZłl nit'jedno)u.otnle,
kretarz CKW PPS, tow. ćwik stwierdzi!, że •. ied- \
ko na .lewo, wróg jest lyll<o na PfiłWO. f'arl1111r •" .., !!I a
z „
no1ity front nie jest zagadnieniem taktyki chwllodo ws·p ólpracy 1.najduja się tylko po lewej strowej, lecz ma swe trwale podstawy l ocld~ialywa
11le barykady,"
,
na istnienie jednolitego frontu klasy prac11jącej w
Kaidy o~lnnfl~ . PPR nmąl tet ij11\at •111~'.('llość
Eu.ropie i na całym świecie."
11clrwaly uró'WllQ wlt>dy, ydy wzywa 1>1111 „do
skutecznaj walki z ldealoyiw.ną I urgaolncyjną
Rówllleż narada sekretarzy powlc:1towych :.>J?R
llfe-nsywą yl'up I ośrntlk6w llyrygowa11yoh b11ipll•
t PPS woj. warszawskiego wypowiedziała się :ia
średnio czy pośred1tlo puez WRN-ow.-klch n.ue.
NOWY JORK PAP. - Omawiając wizyt'< au; k1ipacyjne wlarlze ;i.m11ryl;.ąńsll:ie iezwolc11!11 nn wvpogłębieniem jednolitego fr_ontu,
jak I wspólne
gatów rocjillh:mu",
jaj( I do «i:zujnoĄ(!j wnbec stralij~kiego 1nini&tru spraw zagrąnicmych Her·
bojowo-jednolitofrontowe zebrania . w szeregu innrawę wielorybflic,,:ą na wo4ach Ant;.\rktydy spo·
Wl!llY•lklrh, lttórJy ątr11Jil ~Ił 11 ru w ·aiPWir,jstycz· berta Evąt.ta w .ll(ponii, dziel)nik „N~w York pµi!y wodowało proleat Atu;trąJ.U w Waetvnatonie M11kinych miejscowości.
ny pit1uiloflalrintyi111 1 a til~ w i~Jil!lllllłllą 11om1!1- Worlct>r" µisz~ ni. in ,, że o~lilllłle ll!»!lf!siuniil o na i propozycje zor11anjzgwani;t lej wyprnwy prr.ez
Na temat ten pisze „Głos Ludu": ·
łewlcownAć'',
11lt•p1>rp~u11i!ęnt11cb llil1l1h;y
4'llstrtllą
a Bla11jłml Australię i tym, że połów oddiiny !w zoGtął .);t„Wzmocnienie tendencji Jednoll\olron.towych
DIA r11 kcJI w tej lltJ&ble I dlil PliiJ. uchwaly le ZJl1d11pmp11flJll Ril llłm~I pol!iykl w 11b•!!hle Oi:ro· poni!,
w PPS, pogłębienie współpracy P1tml1tdzy PPS a
są pqważnym zawl'l!lem. P1'1 Pl'R i dl11 lli\łeJ ~I~· Ann SDPlrninlł!fP 1ir~ybrąly 111\ ~1!11, Min. J.',v~LŁ ~a
P.PR w -terenie zna!Hlo silny Impuls w osłalnlch
J1n;y11~YRil Pflllłl!llU i f.lfOJ!lł~Yl!jl Au~trnlll jest
~y rC1IH1lnl(l1eJ ~il 11n11 i11powle~ią rt"ll~1ęJ riwoo· mifna •pPtkftt i!Jl • oel\, MnP Arthunnn ! pain'llchwałach Rady ~aczelnej PPS.,.
uej współpracy obu pąrtll robotniczych dli! rlo·. tornrnwać go, o i;istnl'~e'nlacll A11str111ii .w 1tosm1- i::hęć utriym11nia J;iponl! idąJa od wód U11ła1ktyc;z
„\Vszystkle manewry · wroga klasowo!JO, wuybriJ. pracujących, dla wielkości 1 dobra Pol~l\I Lu- kq do lll!lllOJ?t)l1ąlye111 fCh f~IJ!IÓW ~łilDGW Zje!IUQ·
nyo!). ł'fllllł~t nię 1o~l;il pne~ rząd USA uw19lęd·
:<lkie usllowar.ia agentów tego wroga w n11reg11ch
<low11f."
~iQJIY<:h w JAflOllli. Jlodróż J:lvą llll ję~~ WYNinvm 1111mvruchu rohotnlcrielJ.O zmle~7.ą,ją do pOekrę4JeqJa
NIC: DHZ N.\A!
priyqotow1u1.1am !J1•1itilll porl l\onfi:tre11~ię bryi\ j·
Irmym nawodem rp~nlii austrnHjąko '+ ame~y}iańtego zwrotu, do colnięd11 PPS W!i1TllC1:, od drogi
pol1kreśla 1 t1t Pfllskq jest w ~k:l1>j WJ>p41noty nąrqcJów na tema! lr111Ll11'11 Jlllkłl·
11 R'lttczpospolit11"
11ll:ich jast faRt, że wśród &PO pn;edsląwicieli hanjed1iofoi rollolnlllT.ej do ror.l!icla ruchu robof.nff)JU!·
QW!lgo
i
Jiipnntą,
kt(jra
ll\H
się
odbyć
w pqys7- Mu zagranicznego, którzy mają odwio'l~ić J&por.ię,
t111j chwili 11~jw~Ż11la)szym ~k~por!Mem węglą w
go.
,
y1n miesiąćn w Canperr11.
je~! 102 Amerykanów, a tylko 23 Au~tral-ljczyków ·
Je:i!i uważnie będziemy śledilU taktykę i;os- E\lropie.
Evalt
wezw11I
A11gJię
<Jo
lrzymilnl11
ręki
nn pulile W związku z tym, zarówno australijscy bodoWC!'
łów peeselow11klch w obecnyn1 Sejmie, Jeśli bę·
„li!ksportuJe - ale nie produkule, Po łe911 1
•1m1w
Pącyflk11
oru
UilWlllVWiil
rtn
•~t~łl!J
'wHpół·
łriiilny cukrowej, jak I przedstawiciele świi\ta pra·
by wlE:CeJ produk,owjlC, musimy ban17.tej rnwllut•
d:i;iemy analizowali politykę PSL I p, Mlkcilajczyulzować urządzenia naszych kopalń.
"4 na pr:i;estrzenl ubiegłych tnle~lęcy - to <Io
Z btegt~Ql pr<icy w tyeh sp1aw11i:h Australii, Wielki11J Bfyta- cy WYfilZilt ostrą opozycję przeciwko · <l4.teni11 Wall
nil
I
Nowej
Zelandii,
Uitzielpn.ie
J11p<mii
JH~e~ o.
Str1111t
Ila 11pąno.w~nlll hilfidlu AWli}toweqo.
ezego ~prowadza się Jel lrdt1
c.;firn. irC>blmy tll sami, 11111 cht!iłc ~milić tn J•k
ne.Jprę;l7C>f, 11111rallśmy ~I~ w '\ym o polllDC Iii graDo przekonania aktywu PPS, b Jednollty lronl
nicą .... którą . rlo,tallśiny w b11rlf~o mlnłmi!tnej '
1: PPR. to jest właśnie tyllrn -- mówiąc słQW!lml
uchwały Rady Naczelne!
, „jedna z m11illwyclt
l!Jlłlrt.e.
.
J11d11rm z n1jwatnleJ1ąitli ws11(1lczy11nlllów
kombinacji po1Hycr.1iyc;h", ł,i; lstnh1Ją TAKtE
Gilbudowy Eurupy Jest węgiel, Nal11>.111ohy r11t111ll
lNNE - m. in. k11mbtm11?la l?i'H plus PSL pm101ww Interesie Europy dopomóc nalłl w w~mll~lllllt1
, PPR, kombinacja, o której · z tcpknolą mówił
produkcji, skoro najwięcej wr;gla ellsp111·tujemy I
p. Mil~ołajczyk na :dllplern l;ll 111J1ońezo11eJ 1e;;JI
- ale s~ały t1111111 i&il pri!lszk'll!zle C:f.flllllld, któSeJmu.
Hi naJWldocmleJ nle lici_yly ~lę 11111 i potrit>Jlaml
$losunek PPS do tych peeselowskich ~jllllłów
Europy, ani Polski - ąlłlo SPble . w olJólll tr.1111
został sprecyzowany
w s.posób nili'1h•m?J1acm1·,
więzie11 polityczny :i: ok:ri:~u sa nacji, żołnierz J~szej Armil Kościu13z
nie życzą.
·
·
Nie ma mowy o wapólpra.cy z „obozem wronów
Ale shlioznt11 Pł!Wlethil;il . mlnlste, M11dzt>lew.
kowskled„ dłngoJ.etni bólownik o sprawę pi:oletariatu -zginął tragicznie
kla~owyi:h" - a wlęc w pl11rwuym rzęcb;łe z pa·
•kl, te ni WYiłbntł!lPlY •llhlll ll!llu11IPWY lll4ro11y
w clnln 7 lipcą 1947 r.
·
nallli z· PSL, Partner <lo w1p6łpr11cy zniłjduje się
bez odbudowy Pohltl. Jaki mó!Jlby IJy{: se1u Diltylko na lewicy, PPS walczy po lewej stronie
szej racji stanu, loglld Jlil&JllEJCi pr1-t1niow1młi1,
barykady."
Rodzinie Zinarł(:lt{t> t1kład1łją tą drog<} serdeczne wyrazy współczucia
qdybyśmy oclllaw11li pan pole11rf11ł flł>'Jlll!ł<1r
W zakończeniu ,,Głos Ludu" nia~umuje1
c1y Uil odbuilowę Innych paóstw, a s11ml ?,osta„Nasza parlh1 docęn.Jil w pełni :i:naci:enle uch·
wali w llrugilll, ay tn.eci111 szpreq111 Nl11 •11dil·
Wsr~6Jtowf\rzysze walki i wię zien... ej niedoli
wał Rady Naczelnej PPS. Mówiąc na t11n temat
my, by był ktoś, kto hy się spodzt~wnt, te mo·
na i.onf!lfen~jl pozriańsldoj naszej Piltill •. tow, wt·
t111.11v. •ię ~11dzll! n;i tilicie k11ncepcft>,
IQNACY LOGA~SOWIŃSKI
cemar11u1łpit: Z;imbrowsld stwJ11rd~ll ro. in.;
Wszelkie spr<1wy, złączone . l udb111lową J.iuro,,Uehwaty oslat11iej Ra(ly Naczelniil J'J!S i llP·
l\fJECZYSŁA W MOCZAR
py, lllOżemy I l>ędzltt111v ro:1111atrywać lylli:o pad
ca br. &lanowią ogromny krok naprzód na. drodr:11
tym kątem, ,Pod ,„.,,,.,.. ••a Ą"e · laczą z 94~11d1nvą
do :i:acieśnienia i ednolltead frontu z PPll,
naszeao kraiu.
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Co usiyszymy
Program na środę 9· lipca 1947 roku
12.05 Stre szczenie. wiadomo ści
dziennik
porannego , 12.10 „Na swojską nutę",
12.2!

Ili&

Pieśni

Aud. dla wsi. 12.35
kompozy torów pol
skich. 13 .00 „z mikrofonem po k.raju". 13.'! 1
Muzyka obiadowa z płyt. 14.00 (Ł) Kronika
komunikaty. 14.05 (Ł) „Teatr Polski wczoraj '
niem i eck.~ opuścił obó ~
dziś" - pog J. Sokolicz-Wroczy;l.skiego. 14· 1'
(Ł) „Dotrzymali roty przysięgi" rep. M. Zagajnego. 14.15
Mozart lił
f
z płyt. 14.30 Przerwa. 15.00 Muzyka taµ. z pł
·. (Od !!ipecjafneqO ffi.zOtr6!!ipOOdeff(I 0
n
11110§0
0 0 tnlfC:Z
15.20 PolJ. dla dzieci
15.40
Kon
. Mamy do zanotowania następujące trzy wyda· 1 tern wyt>itn ego dzia lac.za politycznego w Turyngii I rozpętać antysow~ecką . hecę, wykorzy,stuj_ąc, do . te- cert Haydna na waltornię z kadencjami Man .
:zenia, które pozornie nic wspólnego ze sobą nie - w strefiE' radzieckiej?
go c~lu arsenał . srodk~w zn~nych z .at .ib.egł~. cl;l.
mają, dadzą się jedn<1k powiązać w jedną logiczną
Nad łóżkiem n ożowca Andree, który poszedł do Po kil~a r~zy _dzrnnme 1est s1.ę naga~ywanym p,zez dyczewskiego . Wyk.: - J. Wasilews15-i - WaJ
:ałość:
r parlamentu, by tam wykonać swój zam:ich, znale- rozmaite memieckie typy, kto~e _ze zie ubywa~ym tornia, A . Tabaksblatt - fortep. 16.00 Dzien a) Alfred Hugenberg, który wspólnie z Papenel" 1. zi ano później · kartk ę z napisem: „ Ofiarow.iłem s; ę blyskier_n n~dziei w oczach PY•a.ią: „no, kiedy •n?· nik. 16.20 (Ł) II aud. słowno•muzyczna z cyk
1torował drogę Hitlerowi do władzy, został zwol- 1 dla dobra Turyngii" (!)
wu woina?
STARE DROGI
lu: „Od taktu do symfonii" pt. „Pieśni" "
0
ni.ony z obozu i ubiega się ·zwrot swoich mająt- 1
; ~- . . .
TRUCIZNA.
Nie nowe s~"'t ,,·ednak drogi, _którymi chadza dziS oprac Mgr. M. Drobnera. 16.45 Skrzynka tech
łtow;
,
b) Ostatni niemiecki je. niec wojenny opuścił 0 • • . Rozn".1"i kanałami sąc~y się trw:1 zna cto ser_c polityka aliantów zachodnł ch Vf stosunku do Nie- niczna. 16.50 „Głos Młodych" , 17.00 „Na mu
Dóz amerykański w Dachau;
: umys~ow n~~miec'kich, wiele usł~zi:ych rqk __kop1e miec i Niemców.
zyczneJ· fali".
_
(Ł) Kwadrans poetycki _
.
, .
17 30
SPD • 1 pod okiem roznorodnych „fuehrerow gh;t>ok1, coCzyż Marshall, Bevin i Bidault nie kroczą tymi
_
h
h
k
. c) Schu mac er na cmgrcsie. par.yinyu;,
" raz głębszy rów, aby przedzielić zachód Niemiec samymi ścieżkami, po których Ch-ambernlin i Dala- „Wie·r sze satyryczne - Leona Pasternaka" r ec
Noryr_nberdze pro~lamował
. '.'n,eublag~n~ ~'.'-.!kę od "' schodu, prasa socjaldemokracji komp :>nuje co- dier dotoczyli się do Monachium?
J. Marunowicz. 17.45 Aud. słowno-muzyc&ó
01
przeciwko wszystkim prze wmkom sw:iie1 par I L
raz to nowe kłamstwa, aby w oczach •woich czyAle gorzki owoc z monachijskiego drzewa wy- dla młodzieży. 18.00 (Ł) „Dawne książki w
l'e trzy wydarzenia naświetlone przez prasę n:e- telników uzasadnić to wszystko co się dzieje. Do- rosły, poznały już narody Europy i świata.
miecką, bądź w kilku zdaniach, bą<l.ź też w wielu szło już do tego, że dz i ałacz berlińskiej SPD, KlinCzy zechcą, aby historia potoczyła się wecJiug nowej szacie" - fe] R. Matuszews.kiego. 18.1 0
utykułach, zawierają w sobie treść, powiedzmy gelhofer wyraził się publicznie, iż alianci „tak da- znanego już z góry programu: „nowy „fuehrer" w (Ł) Chwila muzyki z pł. 18.20 (Ł) Małpy człe
otwarcie, narastającego zła, które„ noie dzi.ś _to ju- Jece się powa śnili międźy sobą, że w og6le już nie Niemczech, antysowiecka, antykomunistyczna heca, kokształtne" pog. popul.-naukowa S. Tratro, może się stać znowu przeklenstwem sw1ata.
potrafią rządzić Niemcami, / jako krajem zjednocrn- a później wojna, wojna. która wciągnie w sw6j czyńskiego .' Ul.30 (Ł) Koncert życze11.. 19.00
nym". Działacz socjald,emokratyczny spekuluje krwawy wir i te państw·a, które zamierzały zatbo- Aud. dla robotników, 19.10 „U naszych 'przy.
HUGENBERG REDIVIVUS
już na rozłamie wśród a'lianów, upatrując w tym wać sobie '{Olę obserwatorów i arbitrów, aby cu- jaciół". 19.30 Aud. Chopinowska w wyk. J
W
b. H
b
·
·e k reok ·, dzv \vvgodną bazę na którei· rozbudow~ć można będzie dzymi r "orlta wyciągać kasztamy ~ ognia, obllzy,
skała ~~n~~o :e~::~ ~e:i~:y:h p;z~~ó~ó'~~ p~tencjał przyszłych Niemiec. Inni :rnowu, podob- krematorla, bomby, śrukrć i męczarnie mi110nów? Smidowicza, 20.00 . Z życia kulturalnego, 20.0.'
&a to w swoim c-zasie wrganizował t::w. front nego typu i usposobienia, niemieccy dzial.1cze koCzy zechc.ą? Vvszystkie znaki na ziemi d niebie „W walce o zdrowie". 20.20 „Melodie świata "
harcburski, w którym h-itlerowcy zjednoczeni z na- mentują z zachwytem plan Marshalla, przewidując, - nawet w Nemczec!) - mówią o lczymś wręcz 20.40 Aud. rozrywkowa. 21.00 Dziennik. 21..3(
cj onal•istami niemdeckhµ.i i ze Stahlhelmem wystą- że Niemcy zachodnie {ale tylko zachodaie) otrzyma- przeciwnym. I dlatego nie przestraszą nikogo, kto Muzyka z pł. 21.40 Piosenki w wyk. T. Man
pn.i do zdecydowanej walki przeciwko nieudal'jej ją na cele swej 11ospodarczej odbudowy conajmuiej ma mocne nerwy, propagandowe chwyty i pan:cz- kiewiczówny, 21.55 „Chłopi" Wł. Reymont a
lresztą Weimarskiej Republiice. Huge.nberg był po- 4 miliardy dolarów!
ne pogłoski, rozsie-w ane przez podżegaczy wojen- 22.10 Wiadom. Sportowe. 22.15 Aud. tozryw
rntem przewodniczącym zarządu Zaklaclów Kruppa,
Pomocnicy Hitlera znów rządzą koncernami, nych wszelkich maści.
k
OO
. d d .
"k
(Ł
był również dyrektorem Wlielu banków związanych SS-manna darzy się papierosańti i czekoladą i wyBerlin, w lipcu 1947 roku.
owa. 23 ·
Ostat. '~la · z1enm a. 23 ·20
1
z przemysłem stalowym i zbrojen~owym. W później puszcza na wolność, wszelkimi sił-ami usiłuje się
LEOPOLD MARSCHAK.
Program lokalny na ]Utro.
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Oslalni. J. eniec
.

w Dachau. - Schumacher
p;roklamOWGI Walkę pr~eC 7 Wrlikom SW8i J)Qrł:,ti
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Dziś, po tym wozy-stk.im co już powiedz.iano i
napisano o kara-niu niemieckich zbrcid.'liarzy woje-nnych, Niemcy mogą wid>Zńeć Alfreda Hugenberga

~fe~:!~~~·
: k!~ ::ieJ~:g~aj~li~~v:w.j~~;s~:
koncernów w strefach zachodnich.
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· Zakładach

Po raz nie wiem który pomyślałam sobie, że\
IDTLEROWCY NA CZELE KONCERNU
„przypad1i chodzą po ludziach" i to. czJ.sem w talci
Znajdzie w tych k-0nccrnach zatrudnienie nieje- sposób, jakbyś sobie sam nie wymarzył.
den b. Mtlerowiec i niejeden b. SS-mann, ,bo pr7e.
. .
. .,
Wybrałam się
ci eż właśnie opróżniono Dac:hau.
własme
do towarzys,.y .peperowA, jak wiadomo,
· p z p B N 1 c· k
b ł
· k ·
d
w obozie tym między jeńcami wojennymi po-wazny cow
. . . . r . te awa Y am, Ja się prze ·
odsetek ~tanowiH żołniern:e tzw. eJ.itarnych forma- stawia u nich współpraca obu bratnich parti.i robot_
cji Hitlera, którzy właściwie w~;;;y:scy :;iowinni byli DJiczydi. W znajomym mi lokalu - ani żywej duby stanąć pn:ed trybunałem 1vojennym. Dzieje się szy i tylko dztwn.a jakaś pustka, jaka zostaje zato po tym, kiedy dużo "pow1ed2Ji.ano., a jeszcze wię
cej napisano o surowej od[>01W.iedzialności, która
-i ążyć będ'.Zlie na wseystklich Niemcach winnych dokonania zbrodni wobec ludzkości .
Patrz ąc na ki :.. l!ko.tńe.i.Mw=1~i.t, brl! obywacie III Rzeszy, llro.-Nadzą ze gobą ci~aczei;n dlugie rozhowory, że jednak Goal>bels miał rację, i że
Państwowy plan produkcyjny za miesiąc maj
Niemcy będą widocznie wkn'.>tce znowu powołani
ku temu, aby „bron i ć" zachodniej Europy przed 1947 roku został wykonany przez przemysł włóki en
nJczy w 98,2 procentach.
„czerwonym niebez:pieczeństwem" .
Po uwzględnieniu urlopów cał-:>odzialowy~h z poBo cz yż nie miał nu '"fŚli t~o · .iam Scliuhmacher, skoro z trybuny w;ie~-..ej nu konl] resie no- wodu braku surowca w przemyśle baweM1anym,
rymberskdm rzucił hasło · nieubłagane] w<1lkii z prze- włókil'Jl łykowych i włókien sz,tu~znych został plan
ciwnikami polityc:mymi, do których w pi~1wszym produkcyjny przemysłu włókiennicze.go wykonany
w 10.9,4 procentach.
rzędzie zalicza d.ziałającr: w p'ro•w;Jncjach wschodJe.żeli idzie o poszczególne dytieltcje to odsetek
n<ich Partię Jedności Soajalfustycznej · I czy nie te
bezwzględnego wykonan.ia ; planu
prz~dstawla sję
wlaśnle przepełnione nienawiścią hasła {z łatwo
następując-o:
ścią pttzypomnieli je sobie Niemcy) kazały młodo
cj anemn złoczyńcy z Hitlertiugood ugodzić sźtyleDy;rekcja PLzemyslu Jedwabniczo-Galanteryjn-ego

a

Przem.

Bawełnianego
za-1 -

wsze p~ świeżC:i. wyprowad'lce. I tu wła~nie
Jak w-am tu i~zie, t_o~arzys:u, ws:.pólpra c,
czyna się _szczęs~1vy ~rzypa<!-ek.
z PPR? Czy bardzo się z mmi crzub!cie?
:- ~dz·i~ p~d~iah się wasi pepe.rowcyy -:- pytam
- Ale skąd, towarzyszko. My co środę mam)
sąsiadow zza sciany. SąS1edz1 -:- to dz1elmca PPS wspólne posiedzenie, mamy często wspólne zebro
im N Barlickiego Okazui"e się że PI?R przen"osla
· K'ł
t
J' f ki"
ł tw:i
„
.
· ·
·
•·
•
ma o , z ow. oze czy em za
rozne spr r
się niezbyt daleko, ale od słowa do słowa rozgada- wy fabryczne. Czasem na'\Vet aobaj amy
razem, bo re
Hśmy się na dobre no i wywiad - zamiast z sekre- dwie gł-Owy to nie jedna.
tarzem PPR, tow. Józefczykiem - przeprowadziłam
- A te śroćlowe posiedzenia, C'Zy to chodz i
zt tow. Kuleszą, sekretarzem dzielnicy PPS.
Trójkę Porozumiewawczą?

Wy11iki pracy przem. włókienniczego wmaju
Plan wykonany w 98.2 proc.

Normalizacja
Wspólny

życia

- 130 procent, Dyrekcja Pne.:nystu \Vcln!anego 101,2 procent, Dyrekcja Przemysłu Konfekcyjnego
- 125 procent, · Dyrekcja P;w:emysłu Artykułów i
Tkanin Technicznych - 100 procent, Dyrekcja Przemysłu Włókien Sztucznych 97,2 procent, Dyrekcja Prz emysłu Włókien Łykowych - 92 procent,
Dyrekcja Przemysłu Bawełnianego - 83,7 procent.
Niew}konanie planu pr'lez niektóre dyrekcje
spowodo~vane było znanymi trudnościami surowcowymi, spowodowanymi przez surową zimę.
w czerwcu (sądząc z tymcza~owych danych) sy·
tuacja, · jeśli idzie o przemysł bawełn"iany i włókien
łykowych, znacznfo. się poprawtiła.

gospodarczego w woj.

dla wszystkich powiatów
wych, Notowań i Kontroli

Od trz9c.h tygodni we "t .·zystkich powia-1
tach województwa łód,zk'i'ego trwa wytężona
praca nerd organizacją-Społecznyc·h Powlato___ -,
h , N o t owan• C en 1•
wych Komls•Ji „~-ua:owyc
Kontroli Cen.
W myśl iD.i!tnikcłi i p o s tm10wi><1\ powz1ętych na ostatniej konforencj i starostów. przewodniczqcych Rad Zakładowych i prezydentów mtast wydzlelonych, która odbyła się w
Urzęd'rte Wojewódz.kim w Łodzi, W 14 pawia!ach i 5-ciu miastach .wydzielonych w województwie łódzkim powołane zostały Komisje
Powiatowe. Obecnie Wojewodzie łódzkiemu
o b . Szymankowt, zgodnie z instrukcjq;, prze'dstawiane zostały do zatwia rdzenkr prezydia
Komisji Cennikowych.
Członkowie komisji do walki ze spekulacją
są niemal, że we wszystkich po.w iatach woj awództwa .zatwierdzeni przez starostów, dzię
ki c.zemu .został zakończony pierwszy etap
pracy organizacyjnej na szczeblu powiatów.

Nr 1

łódzkim

Prace Komisji Cenniko-

Cen

działem przedstaw!cieli wszysikich tr::ech Ko · trzech komisji w dniu 7 om. w Urzędz!e Wo-

I

misji 14 powiatów i 5-ciu miast w·ydz1elonych jewódzkim zwołana została ·konferencja z uwojewódz.twa łódzkiego. Na konferencji tej I działem przedstaWicieli wszystkie!}. Powiało·
• d en wspo·1Ili cennik wyc h K om1s11
• ·· C enntk
• • ;z;o b oz o s t an t e us t anow1ony
1e
owy c'h
, na kt orei
dlai wszystkich powiatów. Będzie to pierwszy wierzono wszystkie te komisje, by ,w dniu 12
cennik na artykuły pierwszej potrzeby, usta- bm. przedstawiły odpowiednie cenniki na ar.
nowiony i obO\l.'iązuJący w skali wojewódz- tykuły pierwszej potrzeby.
kiej.
Tal.v więc _ z chwilq ustalenia obowtqzuOd dma 12·go bm. co dwa tygodnie od- jącego centiJka dla województwa łódzkiego
bywać się będą zebrania komisji CeJmfko- - od najbHższego poniedziałku trzy komisj~
Wycl), których zadaniem będzie - zgodnie z po zakończeniu prac organizacyjnych -przyobserwacjami Społecznych Komisji Noto,wań stępują do zasadniczej swej pracy walCen - wyznaczać nowe ceny.
ki ze spekulacjq i <to normalizacji życia go. Celem ._nzyśpieszenia .lormalnych prac spodarczego w województwie.
(Dz)

- Tak. ale trudno to nazwać Trój ką. W pa sie
dzeniach bierze zawsze udział sporo towarzyszy.
- A o mym mówicie na tych posiedzen iach
Jakie sprawy rozstrzygacie?
- To różnie bywa. Omawi amy l nasze spraw'
fabryczne i organizacyjne, a także ogólno-politycne i gospodarcze.
'
Z dalszej rozmowy okazuje się, że towarzv sz"
zajmują się sprawami bardzo ważnymi.
Wspóln)
mi silami podejmują teraz walkę z drożyzną i spe
kulacją. W tym celu wyłonili Komitet i spekulan
oi przekonają się niebawem na własnej skórze, ce
to znaczy kontroler-„szajblerowiec". Uchwal ono
rÓ'W1Ilież .i poczyniono już pierwsze kroki dla uru
chomienia spółdzielni fabrycznej. Niezadłt1go d z : ę
kii inicjatywie obu partfo pracownicy P.Z.P,B. Nr ·
nie będą zdani na łaskę paskarzy, bo we własn ynr,
sklepie znajdą własne proslukty - t1ń5ze i lep·
sze. I jeszcze jedną, bardzo ciek.awą rzecz cpo
wiedział mi tow. Kulesza. Oto towarzysze na wspól
nych posiedzeniach krytykują się wzajemnie, w sl=a
zują na błędy i niedociągnięcia poszc-.tegohych i.w-arzyszy z jednej i drugiej partii.
Ta wzajemna krytyka nie tylko nie osla t·'
w·spółpracy, lecz odwrotnie, "jeszcze ją wzmacrn11
usprawnia. Pomaga Olli! obu stron-Om przezwyc· e
żyć swe słabostki, oczyszcza amosferę i n.ie tyl k r
atmosferę, bo i szeregi obu partii od elemcrnirw
niepożądanych.

Dla zacieśn;ienda Wil}ZÓW przyjaźni projektuj ą to
warzysze urządzanie nied~elnych wycieczek fa·
brycznych.
Na „zielonej trarwce" PPR-owcv, PPS
owcy
i bezpartyjni nie tylko mile spędzają czas
lecz zapoznają się ze sobą z bliska, będą miel
możność. omówienia i uzgodnienia swych pogląd ów
na wszelkie sprawy obchodzące zaró'W[lo miejsNJ wE
~~~::.izacje PPS l PPR, jak i też całą klasę ·ro!Jot
Krótko, mówJąc słowami tow. Kuleszy, ucbwah
Rady Naczelnej PPS są jasne i wyraźne.
Jednolity front obu partii robotnicz vch mu s;
być i nikt d nic nie zdoła go „naruszyć" : Sche:bl e
rowcy - a ci z PPR i ci z PPS realizują go w :p relty_ce.
A to jest - mówi słusznie tow. Kulesza
najważniejsze.
IW) -

------------------------------..;~.

Musimy
mieć więcej obuwi
Skóry
cennym, surowcem
świńskie

I

We wszystkich powiatach i miastach wyWażną poz ycję w skromnym budżecie ro-1 jak szkolenie i rejestrowanie fachowców oraz czonego surowca do niższej kategorii.
d zielonych · z wyjqtkiem Tomaszowa, gdzie botnika. czy prac.ującego in~eligenta. stanowią stronę propa~andową powziętej a.k~ji przekaStosowane dotąd próby upowazmają d <
nie poradzono sobie jeszcze z ostatecznym wydatki na obuwie. Brak skory wymkły z ka- za~o Central.i Skó~ ~urowyc~. _AkcJa ta d~ła przypuszczeń, że z chwilą zastosowania tech
•\konstytuo,w aniem się Ifom!sj'i Notowań Cen, tastrofalnego stanu pogłowia bydlęcego unie JUZ konkretne wymk1, szczegolrue w przemysle
.
h
.
d t t
. . ś .
. . .
.
' .
: państwowym. Cały szereg rzeźni, i'ak np. w -mcznyc. u 1~p~zen,
przy os a eczneJ I 1o ci
3połeczne Komisje przystqpiły do zasadni- mozhw1a
dostateczne zaopatrzeme pracuJąCeJ Z kł d h p , t
p
ł
K
fachowcow JUZ w roku 1948 uzyskamy około
·
1 dn • ·
· · ·
• .
.
a a ac
ans wowego rzemys u
onserwo.
•
cze1 pracy.
.
u . osc1 w buty t m_ne wy.raby s~?rzan~ pier~ wego w Bytomiu przeprowadziło próby, które 1 mili~na skór świńskfch, co znacznie_p?praw 1
Społeczne Komisje Notowań Cen - przy s7eJ potrz.~by. Na~e~a~o?y znale.ze choc cz~s- wypadły zadawalająco. Ponieważ jednak sto- s:ytuac1ę na rynku _skorzany;n. Oczyw1sc1e kopamoey ł. zw. koresp.ondentów . rynkowych c10.':e wy1scie z c1ęzk~,e1 sytuacji w przemysle sowanie na szeroką skalę ściągania skór świń- meczi;e potr~ebna Je?t wspołprą.ca ca~ego. spo~
tiotujq faktyczny stan cen na rynkach pawia- ~ko1~anym. <?pracowano wrę~ cały szereg pro- skich wymaga specjalnie opracowanych metod łec~ei:is~wa 1. to zarowno .kon_sumentow Jak 1
'. ów i miast wydzielonych. Opierając się na Je~tow, z_ ktory~h na_ szczego_lną ~wagę zasłu- pracy, narzędzi i urządzeń, Centrala Skór Su- r~ezmkow. N:'ebawe~ ukaze l>Ię _na rynku .slona:cach Komisji Notowań Cen, Komisje Cen- ~UJ~ podjęta JUz "':" h~topadz1e ubiegłego ro~u rowych ogłosiła konkurs na najlepsze opraco- m°:a poz~aw1ona skory. Im:waC)a ta powm_na
1ikowe sporządzają nowe obo\viązujące cen. I~c{atywa Centrah ~kor Surowyc_h, akcja _zb~?r wanie tych metod„ Główna nagroda za najlep. byc powitana . z za~owol:mem przez kupUJ ~11Ild, których dopilnowaniem t przestrzega- ki 1 wykorzystywama w przemysle skór . swm- szy projekt wynosi 200 tys. złotych.
cych, otrzymaJą om bowiem proqukt o w yzniem zajmą się Społeczne Komisje Kontroli s~ich, stano"."'iących ceni;y surowi~c. 1:._o:vstała
Zarówno hodowca jak i rzeźnik pamiętać szej _warto~ci odżyv._rczej. Nie ~~raci • również
więc urzędu1ąca przy Mm. Aprow1zaCJi r Han
. .
. ' ,
.
rzezmk, ktory za sc1ągnętą częsc skory t.zw .
::en.
. .
•
dlu
Komisja dla spraw
ochrome.
„krupon'', otrzyma od Centrali Skór Surowych
Cenmki opracowane dla poszczegolnych . skór świńskich, która zajmuje się badaniem skory przed wszelkiego rodzaju okaleczenia- zapłatę w . wysokości 570 zł. za 1 kg. skóry.
' owiató.w obowiqzują do. sob_:ity .dni;i 12-go możliwośd w zakresie ściągania skór ze świń! mi. Zewnętrzna część skóry, t. zw. „lico" nie Zyska wreszcie przemysł, a przez to i społe
·m . _to znaczy do zwołamcr 1:nerwsze1 konfe- bitych, przede wszy stkim w ramach fun-itiszu może posiadać nawet najmniejszych zadrapań, I czeństwo, któremu t ak dotk liwe daje się obec
'<>ncii w Urz ędzte Woiewc\rlzk1m w ł.odzi z U· Aorowizacyjnego. Zarówno organizację skupu które spowodowały zaklasyfikowanie dostar- nie we znaki brak wyrobów skórzanych.
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W rszaWa znosi siq ,z gruzow,

Prar:a wre mimo upałów.
Porządkowanie mia ta. - Pałac
Łazienkowski na u·koflczeniu„ - Skuteczna walka - ~ dro:tyzną

.garii t JugosławH ekip11 młodzieży polbklej. która wuos!\' rlortiod)' •karbu państwJ 7. podatk.,)w. Co·
'~arszawa. w hpcu
fala nie mareiciy powi~ric.hnl Wi- włączy 'Się do odbudowy sprzymierzonych z n"m1 najm11iei dziwnie wyqlącla na tym tle realnych i
•ly. 'A'ynunyly się z glt,hi wód na po-..... 1e1zchąię krajów.
pozytywnych osiągnięć na5Zego. rząql'., popart~go
wielkie lachy żóltegn piasku
·
l'anujące upa!y sprawiają . że wszelki 0go · outora- przez czvnriik społPr1uy, r~zoluc.ia rr ; ę 1 s1oe1o ZJaz- Gorące - wzrlychają lurhi<'! w W11rnClwie· mentu ~pok:11lanci i kombin~torzy pocą eię porlwój- du „panów 7 PSt", która „slvrierdza ~ .uholewa·
Tym goręcej, te zhurzone domy tak· mąlo da.ją cie- nie: z racji gorąca i surowej wplki z rlro:i.y .m'I. ;«ką niem, że stosowane obecnie metody wal,_1 ze spenia, że tramwaj" . są przepełnione ; ie [JOm11'P1t. ka- -- podohnie do całego krajtl - wypowied .dal im kulacją nie da ia wyników iBtątnych''. . .
nikuły nie woh1n ustawać w 1.r~cy
R" !1'1e j"st wars1.nwski świat pracy. S11 już nawet pozytywne
Mimo per,ymi7niu którvm je~t prze111ki:11ęta re1eszcze w War„awie do unhif'I1i8I
rezu!~aty t.pj ~kcji
Zwyżk,~ cen została z„hamo· 1.olucja PSL. ś w ;et. prAry odczuwa już. choc :e"~'.; 7.-~
Niektóre c'lzielnice rniasta są f\li tak o.\yw!one, wana, a M nlekt6rvch orłem kach poczyna •'"< za- w stopnn1 niednsrn !"onym, dodatnie „kutlQ Wnlk•
t11.1' ruchliwe, ;.ę zapomin~ s:<: n otaczajijC\'cl'I rui· znacz~ć pewną •nitka oe11 wolnorynkowych. ·
z <lrotyzną. Akcrn t~ <lnp1ero rozp(\częła s i ę. ·wyJcrlnocześniP wska+ek śc.iślej szej ;rnnlr:1li nach. zapomino się, iP. tó pn~~ie? miąsto sta·nne
niki jej b<}dą tlaprwno cora7 Jeps1e.
!(1·ysta.
u·1a1 1 ~tu1r1111u111 1-11( 1 ri1t!'li~ł'i lt111111111 1111 11 111°i111t,il!ll t!t1·1i1f!11r11 .1u11:11·1w~r-1 r 1 1:i11 1 1:i1 11 11111111111111i 1 1!111t111:1iitHl!:11;1n111tHJJ1 tT1n1f'I' 111t 1'il!1r·1 1 ,, ' t 1· 1.·1 : 1J1.t?1 1~11 11t 'il 1 i"' .111t 1 1·111:1
prie~ wroga na zagl~rlę -- ~ <!-'remu . w hrnw \\"szel
kim µrzeciwie1\~lwom I lrndno•C'!am , n1116d zg'inąć
.~ie. pozwolił i 11czy11ił napowr6t swoją ~l,,[icą.
t>;rrom cukającego nas jeszcHi wysiłku.
jaki
wło~yć musimy w oclbudowę ''Varszawy, wLdzi się
na puykład n;;r placu Napoleona, ongiś jednym z
n;ijruchliwbZych p1aców &talicy, gdzie na razie ko- i
łysze się bujna, zieloi;ia trawa, A na ulicy M1odi;i- !
wej mocno w południowym Ż'!rze pachną rumian- .
Najtnnie,Jśza

kl„„

•

Dlatego choć pot zalewa. oczy - nie tula'je pr~t!a. Stukają n1loty, ~ypie sif) hii\ły pył przy rr;zbieraniu domów, p~chnie świeżym wapaem i bije
c1żywczy cl1!6d oq świe 'lO rozro)'i!onai gliny.
Prze·k uwa się tory tramwajowe, porz,1:lkuJe. coraz nowe odcinki miasta. W ostatnich 11riach oźy.
wił się ró1••nie:i; słynny warszilwski Plac Kn.cełe·
go. Wyrasta tu wśród morz•" otaczających ruin
corn wieeej budek i straganów, Między innymi
rorpoezął się już ąa „Kercelaku" tradycyjny hanl'fel... qolębiaml.
Park laiienkowski ·doprowadzony został już do
całkawitega porządku,
a w najbliższych chuach
ro,:poęzną się prł;l.ce re\onstrukcyjne białi,ga łarzien·
k"wskiego pałacyku. Według planu kancelarll cywilnej Prezydenta R. P._ całkowita odlnułowa zrrówno pałac11 jak i pozo•talych budynków w Łazien
ka'ch u}<ońezona za stanie przed końcem bieżącego
roku.
Do naszej stolicy przybyla niedawno 100-osohowa jugo~łowia.ńska młodzieżowa b1:yga1la pracy,
złożona z młodzieży, któri\ wa.Jczy!a o wyzwule.nie
Jugosławii i która zasłużyła sii: w odbudav1ie swego kraju. Przystąpiła ona do pracy razem z pclskimi ochotniczymi bątalionami pracy.
W pierw!lzych dniach lipca wyjClżdża do Euł-

małatki

Znaczne kap taly

CenJralna

n!czecro" sprawę wypoczynku wakacy311ego dla
tych dzieci. które znajd11ją się w podobnej da
Cir>hir> ~ytuacji.

Ob. Kazimierski Stefan. Dysproporcja za\.
robków, 0 których Pan wspomina jest s~rawą
powszechnie znaną i Rząd oraz Sejm ~ązą ~Q
tego, ·hy szeregiem qchwalonych ustaw 1. .wl'as.:
.
ć
.
ciwą polityką gospodarczą usuną
moz1iwos.c
zarówno zbyt wielkiego nagromarl~enia kap.1tałów przez spekulantów, jak i drozyznę, kto.
ra zmniej~za realną wartość zai;obków. Sprawę racjonalnego podziału węgla wśród pracu.
.·
.
iśmie
.iących . poruszym.y W . naszym P . . ·
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W styczniu b.r. Minsterstwo Informacji i
Propagandy odstąpiło Komisji Centralnej Zwią
zków Zawodowych budynek przy ul. Traugutta 12, Przystąpiono natychmiast do generalnego remontu według opracowanych już daw.
niej planów. Remont trwał parę miesięcy i
tosztował ponad 2 miliony złotych. W wyniku
otrzymano kilkadziesiąt jasnych, widnych pokoików, doskonale nadających się na pomfesz·
czenia dla słuchaczy. Urządzono (przez zwale
n.i e zbędnych Ścian) 2 sale wykładowe, mogą.
i:e pomięścić ogółem 250 słuchaczy, sale seminaryjne, świetlicę, bibliotekę i czytelnię.
kosztem t.648.000 złotych zakupiono nowe meble, bieliznę pościelową, naczynia kuchenne
dla stołówki. Urządzono bogatą bibliotekę; w
kt.órej znalazły się dzieła historyczne, ekono·

Zawodowych przy pracy

dy Zakła"dowej, Zjednocze11ia Przemysłowego., chowawczych - mnieszego znaczenia. A choć
Miejskiej Rady Narodowej. Oglądają filmy i piękna pogoda i upaly ciągną raczej na pola
sztuki teatralne.
i łąki, niż. do książki, związkowcy pracują, by
Inte.mat całol<wicie bezpłątny zapewnia słu-i pieniądze, które Komisja Centralna wykłada
chaczom mieszkanie i utrzymanie. Samorząd na ich kształcenie, nie poszły na marne.
wybrany spośród samycl1 uczniów rozstrzyga
życzymy im powodzenia.
o sprawach gospodarczo-porządkowych i wy·
J. Switalski
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przedsiębiorstw

handlowych

Niezależnie

od kontroli qynnika spol&cznego J Skarbowa doldczy~a nieuczdwemu podatnikowi
funkcjonariuszy Delegatury Koniilsji Specj~lnej w domiar poda&owy ad włeśdwych obrotów i. u.kaŁad:i;i, przeprowadzanej w placówkacl:t hii"ndiowych rała wysoką gnzyną pieniężną. Właściciel firmy
celem wykrycia nadużyć gospodarczycl~ przed-a „Brodge", pracowni bieliźniarsMej przy ul. Piotr·
52 1 Jan Banaszewski określał swe abrcty
ws;i:ystkich aktów spekulacji - Urzędy Ska~hcwe kowsk.iej
w wyS"Oka~i 120 tys!i:cy złotych miesięcznie, gdy
w Łodzi oraz !n!;pektorat Ochrony Ska.rbowej przy faktycme obroty w okresie miesięcznym, wedlug
porno-cy t-.i,w, „dwójek" przeprowadzają lustrację orzeczeń ekspertów, sięqaly do 700 ty,;ięcy złotych.
większych przedsiębiorstw handlowych. Cele~ tych
W sposób wręcz „fantastycznie" nieclakłu<l.11y uostatnich lusfrncji jest wykryc4e nierzeteinafoi przy jawniał sw~ obroty i dochody wlaścic1el firmy „Beprowad-zeniu ksiąg handlowych.
·
Ka" przy ul. Legi-onów 3, Abram Bengiel. Bengiel
Ostatnio kontrolerzy Urzędów Skarbowych w wyka.zywał obrót w przecię()'lej wysokości 160 ty·
Łodzi wykryli powaŻ'tle nadużycia podatkowe, kló·
sięey złotych, a faktyczne obroty firmy sięgoly 2
re naraziły Skarb Pai1stwa na wielom:Honowe stra- milionów 625 tysięcy złotych miesięcznie.
ty w następujących firmach łódzkich: Właś~iciel
W powyższych , dwu wypadkach Izba Skarbowa
wytwórni wód gazo.w ych przy ul. Piatrkowskiłlj 31 w Łodzi naznaczyła domiary podatkowe w wyso·
- Zenon Daniel~ski - nie uwzględniał w 'swych kości i zależnośot od faktycznych obrot&w orai .
bięgacn handlowych całkowitych ohMtów. Izba
wysokie gr2vwny pfoniQŻ1'1E!.
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ten sposób uzys-
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obycie

kret.drza stpnu w Ministerst\Voi1" · Spraw ZJ.granicz·
nych, majora Mayhew do z!oienia bardzo ciekawego oświadczenia, a m!anowicie: Mayilew aśw1ad·
czy!. że „niewątpliwie jest rzeczą bardzo trudną
oc~oić dokładnie, względnie Ustalić „ozmi.uy 1tiemieckiego majijtku zagranicą i nie jest rzeczą c.ał·
kowfile ·pewną, czy nie mylimy się, oluesla1ąc
niemiecki majątek w Europie na okrągłe 70 milio·
nów funtów",
Uznając. ie do tego nrn jątku słusznie mogą ro·
ścić pretensje kraje najhardziej poszkodowane w
walce z hitleryzmem - major Mayhew zowaczył .
iż w tej sprawie są prowadzone Już rozmowy. JE>dnąk, nie jest to sprawa łatwa, gdyż „są to fl,aństwa
suwerenne. któn•. mają swoje wlasne poglij<iy na
prawni! strońę zagadnienia" , Mimo tn, jak Zd'[leWniał Mayhew, nad hrytyjsk·l będzie nadal „s:~. rał
się dojść do swoich praw",
POTłlNTACJ HITLEROWSCY
W ROLJ DEMOKRATÓW

·Na marginesie te90 dollwladczenia
riflcjalnego
rzecznika brytyjskiego MinistArstwa Spniw Zagranicznych, swohtej wymowy nahiera sz~rng konkretnych faktów, związanych z mlanowanii<m wybitnych b!llerowców I polenlalów przemysłu hltle·
rowsklego na wysokie stanowiska w samych Njemczech. I;>zoiejP się t-0 na wniosPk i za zgodą ali<1nckicb
władz okupacyjnych i jest, zresztą, szeroko znane.
Dorzućmy do tych informacji jeszcze garść najcharakterystyczniejszych i najnowszych faktów.
Pa.n von Oµpel (Generąl-Matars), tajny radca Fluecke-r (AEG-Algemeine Elektrizitaets-C,l'selschalt A.
G.), doktór Ernst - poprzednik Streichera, doktór
Dui>nter - oto czterech słynnych hitlnrawców, którzy ni-e tylko !)ie ponieśli żadnej kMy, ale którym zezwolono na dalsze prnwacllAnie- ich potęż
nych przedsiębiorstw i interesów.
Uniknął również wszelkich konsPkwencji, wvni·
kajqcych z jego clotychcnsowej dzialnlno~ci, magnet i;talf z czasów hitlerowskich, słynny von Dunkelbacb, kierujący obecnie przemysłem ste.lowym
w angielskiej strefie okupacyjnej, 'lraz niemniej
-inany hitlerowiec, Hans Pensgen, który przE",s'ledł
wprost -z pracy w hitlerowskiej Radzie lm\)erialnej
do spraw u-zbrojenia, da „zclei:nokratyz:iwanego"
p1'Zemys!l!' metalowego. Kierownik przemysłu mechaniki precyzyjnej, inż. Albrecht, hyły SS-owiec,
członek partii hitlerowskiej od roku 1925, kierownik przemysłu rolniczego, Franz' Wagenqest, uczestnik puczu hitlerowskiego z raku 192:1 i kierownik
przemysłu op-tycznego, Hans Lehr, równie7. bi·tlero·
wiec - są znów na widowni i żajmują odpc·wledzlalne kierav.'Jłicze stanowiska w prz~myśle ba·
waorskim.
CIEKAWE KULISY
„HITLEROWSKIEJ DEMOKRACJI"

Ciekawie przedstawiają się zakulisowe przyczyny tych dziwnych faktów. Tajnego radcę Buschera
z AEG wzięła w obronę wszechpotężna firma „Ge·
nerals Electric". Pan van Oppel :został znów kierownikiem fllii „General-Moto„'', na wyratne żv·
czenie zaocea;nicmej centrali tego patężneqo ppedsiębiorslwa.
Inż. Albrecht :zastał „wciąg11ięty" z '
powrotem na widownię przy poparciu potentatów
prze?-l'!'słu am.erykańskiego i a.n gielskiego, którzy
uwa,zaią go „za pierwszorzędnego fachowca i prawego czlowieka". Przynajmniej w ten sposób &cha·
rakteryzowal Albrechta znany łinansista a11gfelski,
J:ohn Smithson.
Pow.
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Oknuje się, że iaraWdzlwy „raj hitlerowski", Wystarczyłaby wyml~nić tylko byłe!JO niemieckie·
r11.czej ,.raj dla iblegów. hitlerowst;.:~n·• lst1iieje go posła w Madrycie l pewnego bąrdzo · 7.JH!neg.o
jeszcze w szeregu krajiliw z kategorii tzw, 11al1slw hylęgo· niemieckiego konsula generalnego w Szwa.Jneutralnych. Chodzi tu przecie. wszyst.kim o „gn,be carii. Wszysi:.y oni oraz najbliższe ich otoczenie
ryby"- nazistowskie, które znalazly sobie hezpiecz- żyją w Szwajcarii w dostatk'.u.
Mówił a tym w Izbie Gmin deputowaRy M~rtin
ne schronienie i uszł\' sprawiedliwości, korzystaLindsday. Ironia losu znądzilą, iż by! to konserjąc z gościnności niektórych państw neutrnln ych.
watysta. Lindsday oświadczy!, że „prawdziwym
Głównie zaś chodzi o olbrzymi majątek niel:liecki.
skandalern jest fakt plącenia przez wynędzniałą
znajdujący się w pewnych krajach i pozostający
Anglię 120 milionów rocznie na wyżywir.me Niemnadal w ręku niemieckim.
ców, podczas gdy bogaci Niemcy zag~anicą n;e
Ciekawą tę sprawę rozwajmno niedawno w bry•
tyj>kiej Izbie Gmin, przy ezym wyszły na jaw bur- czynią nic w sprawie wvżyw!enia swoich rocladzo pikantne szczegóły, o których niP.ko1i1eqnie ków''.
wszyscy wiedzą. Zaatakowana głównie Szw<1jc11.rlę,
WYSOKOŚĆ MAJA TKU NIEMIECKIEGO
Szwecję, Hiszpanię, Portugalię, Argentynę i inne
ZAGRANICĄ.
poludniawo-amery]>ańskie kraje.
Di<pu.towany labourzysta Priberg poparł swPgo
konserwatywnego prtedmó'wcę i, Porzytaczając kon„PIENIĄDZE NIGDY NIE CUCHNĄ„,'"
kret;ie fakty, nazwał Meksyll: „prawdziwym raj<"m
Okaz1tla się mięthy innymi, że Argentyna 2 393 hitlerowskim''. W t.ym egzotycznym kraju ·istnie,
je dotychczas, ni mniej, ni więcej, iak 9() przedznajdujących się tam niemieckich przedsic;hi•;rstw,
skonfiskowało ń1ajątek iylko GG-ciu.
Dalaj ''1 szła siębiorstw niemiSC'kich, ogólny ma'jątek \<tóryd
na jaw, ił w SzwajncTii znaczne kapitały znajdują wyna.~i okrągłą sumę 25 milionów funtów.
się dotyc)lcus
w rękach znanych hllłuro"·ców.
Gwałtowne ataki deputowanych zmusiły pod~e-

Szkoła Zwle'łzk6w

uczeń gimn. Zba·

n emieckle w państwach neutralnych

kadry aktywistów ·związkowych

Brak dostatecznej ilości należycie wyszko!onych i oh•znanych z metodami pracy związ.
kowej aktyv„istów, w poważnym stopniu przy.
czy~i.a się rlo pewnych braków i niedociąg·
nlęc le. .i najharrlziej masowej organizacji pra.
rownlczej. Dlątegq z całym uznaniem należy
p~witać. poczynania ~omisji Centralnej Związ
kow ZaW-Odowych, ktora przystąpiła do masowego szkolenia swych aktywistów.
Krótkie
ku_rsy szkoleniowe p~owadzone był przez wydział Kulturalno-ośw1atowy jeszcze w 1945 i
1946 rc>ku. 'Akcja ta, często imprnwizowana
i przeprowadzana na miarę skromnych możliwości ówczesnych nie mogła dać w pełni ·oczekiwanego rezultatu„

sko

Wiesław -

Gruoe ••rieutralny•• raj dla hitlerowców
ryby nazizmu wbezpieczeństwie i dob

.

Rosną

Kolczyński

d11my i poruszymy na łamach „Głosu Robot•

-.

bez kary

Czemu świadkowie besłial_stw nie zgłaszaj• się do Prokuratury?

na poziome odpowiednim do potrzeb instytucji
Dwa tygodnie temu :zamieściliśmy na tym można było znaleźć u nas świa.dków zbrodni
szkolącej zast~py młodych związkowców.
· k'ch
· · ty1e i· t a k s t rasz.
miejscu krótką,, ale ważną nptatkę. Chodziło niemiec
1 " k t 6 ryc h przec1ez
W połowie
czerwca przyjechali pierwsi mianowicie o sprawę Ernesta Schmidtke, Niem 1· nych dokonano u nas. Czemu więc przypisać
związkowcy, przysłani przez swoji; oddziały. ca, który według dotychczas zebranych da. 1 fakt, że świadkowie nie zgłaszają się i unieCzęść z nich to ludzie, którzy jui obecnie nych we wrześniu 1939 roku w czasie działań możliwiają prowadzenie szczegółowego dochopracują na stanowiskach
przewodniczącycli wojennych zamordował polskiego oficera nie• dzenial
i sekrr'1!tarzy zarządów związku i oddziałów po, znanego nazwiska w Łodzi, na Nowym Złotnie
W wielkiej mierze winna jest tutaj opiesza
wi_atowych. ~zęść prz)'.gotowuje się clnr-iPro do przy ul. Lutomierskiej 6.
łość 1 wrodzona niechęć do składania zeznań
te1 rei_!. Ogoł:m przy3ech~ło 30 związkl":4'~":W
Obecni prokurator Kubik, Dąbrowskie(:lo 5, u proktlrator'a. Przeważnie każdy woli,· -by ze~ c~łeJ. ~olsk1. Pobę.dą o.m w naszym m1e-śc1e pokój
217 prowadzi śledztwo w :>prawie znania składał kto in.ny, byle nie on.
· ~1~siące. ?trzyma.Ją w1ed~ę o nowel Polsce, :"chmidtkego. Zamieszczając naszą notatkę,
Wydaje się nam rzeczą conajmniej dziwną,
., JeJ gra1:1.1n1.ch hoqac~wac}l naturalnych, o pro~iliśmy ::iwiadków, którzy posiadają jakie-! ten fakt 'opieszałości naszego społeczeństwa,
;tr~ktur.ze pa1:"'11"~''"e,l. i go~podarczej. Zapo- kolwiek wiadomości O Niemcu Schmiatke, by jeśli chodzi o sprawy zbcodniarzy .niemieckich.
Zl'laJa się z h1:tN:ą i zadam em ruchu. za wo- z(:Jłaszali się do prokuratora Kubika.
Przecież nie wolno nam zapominac o ogromie
d?we_go'. zazn1110~1ą sę z pr~ktybn.ym1 zada·!
Tymczasem minęły dw;i tygodnie i nikt się nieszezęse, jakie sprowadzili Niemcy i ka:iltle
niam~, 1akiP s101ą prz~d Zw1ązkam1 Zawodo. nie zi:ilo11ił. F11kt ten jest njesłychanie charak- prz.est.ępstwo niemieckie winniśmy ś<;igać z ca~mi, O~rzy1!1uJą lek~Je pog_lądowe, Jak na!e- terysl.yczny, bowtem. niestety. nie jest odo- łą surowością, by nigdy Już na przestrżeni na~ . teehmczme· rozw~ązyw~c sp.rawy. kt;ore sobni011y. "Zda.rza się niez.wvkle często, że po· szej historll ule powtórzyły się podobne zbrod
.t~Ją przed . posiczeqolnymi ndd:z1ałaml zwtąz- iizukiwan!a IJT~ez Prnkurat.urę świadków w sp1a me przeciw 1uazkości. Wymaga tego nie tylko
lrnw. w . terenie. Równol.egle prowarlid siil k~us wie z]Jrodni;,ir7y wojennych pozostają bezowoc Spli!Wa atł\:huwania naszego wewnętrznego spo
3-miesleczny
dla
zw1ąr.J1owych al.tywlstow ne i w rezultacie zbro4nlar:r. niemle"ki z braku koju, - wyrun!Jd teqo równie~ zachowanie pomłodl!i~żowvt."l'o, kt.'1ryrh pr~yjechało ~9. Pro- dowodów zostaje wypuszcz~ny na wolno~l:. a koju śwtato„..,90.
·
gram Jest. f<>n s1u.•1. tylko nieco t•ard11e.1 roz. sprawa jego uleqa umorzeni:i.. Dzieje się \<lk
Nit:
muy 4 pu'llusta~ bez echa łzy matek,
1
Sl'ierzony
pnfl>i;,J>rnny,
·
zarówno ze zbrodniarzami. sprowadzonym1 ~d żon, srn„tr 1 t>r<Lct przelane w czasie okupacji
SzkGłil bynaimniei nie trwa w doktryner- pośrednictwem Polskiej Misji Vvojskowei ·~ pu otic:n1:h .,,,.mordowanych w bestia.lski spo.
skim odo~ohniromin (')d•',TWi!lllO! od żyd~ spułecz. li st.ret .okupacyjnyc~, jak. i. ze lbrodniarzanu, c1ó.b pn:„~ hitlernwc.~w. Każcl;i zbrodnia nienego.
Słuchae:re zw1er:lz111ą fabryki , muzea; u1~tym1 na terenie krn1u. ·
011•eckl! rnust ponlesc kai-."IQbki, przygląd~i'I sio nrakt\7("7n<>i nr<1r'" '"'
·--+.~-~~·· 0
.~ , nioamo?.liw'l. hv n'. . '·
„.,, , .._ , ,,,.. l"n [>' ; •

I

I

społeczeństwa

polskiego, by świadkowie zbro
dni nlernieckich składali bądź to osobiste, bądź
piśmienn12 zeznania u prokuratora nie pozostanie bez rezultatu. W interesie bowiem każde
go z nas jest wyeliminowanie na zawsze zbrodniczych jednostek ze zdrowego moralnie spo.
łeczeństwa.
•

Kurs przygotowawczy na

Politechniką

Warszawska
Towarzystwo Bratniej Pomocy Studentów
Politechniki Wan;zawskiei' wzorem lat ubiegłych organizuje w okresie od dnia 1 sierpnia
do dnia .5 września br, kurs przygotowawczy
do egzaminów konkursowych na wszystkie
wydziały . Politechniki. Zapisy przyjmuje i
szczegółowych informacji udziela sekretariat
Komisji Pomocy Naukowych Towarzystwa
' Bnitnie:i Pomocy Studentów Politechniki War.
s:.'lwski.ej Wars.r nwa ·Koszykowa 80 (róg ~.
Chałubińskieqo) pok. Nr. 26 w godz. od 10 14-tej ·orJziennie.
Ilość miej11c ograniczona.
Zamiejscowym udziela się informacji listownie
po nadesłaniu znaczków poczt.owych na sumę
25 zł. oraz dokładnecio adresu.
7 ..,,..,,~v P" ' „ . ·- ·. ;'~ ---~--;"''""nne do dnia

Nr

lS~

.G l O S

K U T N O W S K T"

Za

o
n1c1wa
w1e1sk1e10
KonterencJI.
Sa111opomocy
Związku

W wyniku obrad !(rujowej Konfer.encJi <lelegatów w o jcw ć d z ldc h zarządów
ZSCH, p·oŚ\\'lęcl)nej spruwom odbudowy
1 przf'budowy wsl - podjęto nas lępuj<)CO
uchwały. Kraj o wą Konf€r enc ja Budownictwą Wlcjsld cgo, na\i' ! iJZllJ<J~ do postanowlcn ko1;g.r0s u Zw1<J~k1,i Sanrnpomocy Chtops k~~.1 z nFtr~ą 1946 r. ~t_w!1 erdza. pc:trzc~~ l<Ierowania Prz·ez P:instwo
akc]<! 1 pofitykll b11dowląną na wsi, usta-

Kro ni ka .m. Kutna
Komu winszuj my

1

Cz~varl· ek 9 fiipca 1947 r.
Ozlś: 7-iu Braci Męczenników.

Str. '

· loną przez Mini~t·ersh- 1'1 Oclbucltiwy, w
rmrozumieniu z zaint€resowanymi minister.- twami.
W akcji budt1wlaneJ na wsi, powinny
wspóldzlalać czynnik! l\µ.oł·eczne, a w
pl~rwszym _rz; ęd.z!-e: ZwJązek~ Sa111,>pomoc~ Cht;ipsk1-eJ, Powsieehnv Z~klad Ube~
[He~zen
Wzajemnych, SpoldzlekzCJśc:
g111tnna, h1-1dow!ana oraz Rady Narodo·
we.
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Chłopskiej

IwaAkcja

spoteczna, oraz akcja fln:mroPaństwowego Banku Rolnego powin
j ny być harmonizowane pnez Nacz.€lny
, Komfsąrjat Odbmlowy Wsi.
Urh~lał finansowy Państwa w budow·
n\dw!e wiejskim powinien mieć charakter pom(Jcy udzielanej dla· pobudzenia
a Pań,twowa
111 amor;rntnej odbudDwy,
porrtoe fi!'lanMiwa, powinną w piierwsr,ym
rzędz·ie realizować zabudowę, (Jdhudowe
i remonty buriynków w gnspodarstwaeh,

0
Wyn .k"1 konkursu lilerack·1eao
6 ·~en~a~;~~i~z;\~~~~~:c. z~i.etniw ~ ~~
1

Jutro: Piusa.

I

Tel eto ny

Z1Jf

Pow. Urząd Bezp. Pub]. - Nr 37
Pow. Korn. MO. - Nr 22
Miejski Poote·runek MO. - Nr 35

anizowanego przez Zarząd Oł6wny ZWM-u

W wyniku konkursu literackiego zorganJzowanego prze:.J Wydział Propagan(ly Za rzqdu Głównego ZWM ] reidµkcję
„Wall<:l Młodych", na tematy; „Mój
Starostwo PowiatO\~e ·- Nr 31
Prezydium Pow Rady Narod. _:_ Nr 102 udziął w wyścigu prltCY", „Mój udział
w odbudowie wsi polskie.I" i „Moja pn~Zarząd Miasta Kutna Nr 30
ca społeczna na terenie szkoły.
Straż Pożarna Nr· 41
Urząd Repatriacyjny Nr 86
I nagrndę - otrzyrnał Michął Stachura
P'ow. Zakład Elektryczny - Nr 32
Urząd Zdrowia - Nr 91
Polski Czer\vony Krzyż (PCK) - Nr S9
Szpital ~owiatowy - Nr 20
Dnia 12 bm. w sobotę, przybędą do
Ubszpieczalnla Społeczna - Nr 34
I\utna
przedstawicick~ FAO t. j, OrgaApteka „Pod Orł€m" - Nr 106 _
nizacji Narndciw Z}cdnoczonych dla
Apteka Sukc. H. Wal.enta - Nr 7
Wyżywi€nia i Rolnictwa, którzy zwiedzą Powiatową Centralę
Zw. Samop.

Goście

~p~:~~~:tl ~~ż~ljr~~1~Jo~~rtoJ~i faj~

mniejszych na'1eży Klonowi€c - Stary,
w gminie Sój.ki, o 1 ha powierzchni, do
największych w gminie Krośniewk~,
reisztówka Jankowice, która ma 60,18
ha powierzchni.
Ogółem resztówki Zw. Samop. Chł.
zajmują obszar 878,08 ha, z cze,go gruntów arnych jest_ 292,8 ha; łąk - 61,75
ha; lasów _ 3,3 ha; wód zaigospodarowanych _ 14,7; wód niiezagospodarowanyc.h _ 25,5 ha; sadów - 159,75 ha;
·:Jarków 79,55 ha; nieużytków 207,65 ha i innych 33,0S h;:i,
Zaskiwy w roku 1946-47 .objęły o]<o!o 250 ha. Stan inwentarza zywego 3est
hardzo skromny, bo liczy zak<dwie 37
koni, 5 krów, 2 'Osły i 7 owiec, Jnwenta~z
martwy jiest zupełnie nikJy. Zaled\V1·e
czkry l'e' ztówki
1
1go w dostatocz-

mają

z ~aciborza za najlepsze praee ne tematy I i 2. lI nagrod~_ - przyznano Ja11owi
Cylhhklcmu z P<1<dl~ka Now~·~o :za pra-

cę

na lt:mat 2. Ili

pracę na temat t

nągrodę

Pań~twa w t.echnkznej prz.e-

f~~~j"i~:~c~o~i~C,~"~~egać

otrzymali; za

J. Klełciewska z War•
szawy, za pra.ee 11a temat 2 - F. Jmkow

ski z Młyn, za pracę na temat 3 - T. So
bolewskl z Gdyni i Wł. l(osmala z PU·
law.

na kredy·
Zadania budow.nictwa wiejskiego glę hoko i istotnie wnikają w sprawy prubudowy g'0.5podarki wi~j<~kiej, w zakriesie teichrticznyrn, g9spodarczyrn, kuJtu.
ra!nym i spo!€cznym i .mogel być rozwią·
zane praktycznie zorganizowanym wy·
~iłki.em w.si.
Zadani~m
Związku
Samopomoey
Chłopskiej jEst zorganizowanie społ€czeństwa wiejskiego
<lla um('Jżliwieni~
polityki budowla-

Spośród \Vlielu zagadnień wysuniętych

Szczególowy program pobytu przedistawicieli FAO w Kutnie na razi~ nie
Jes.t jeszcze znany. . Być moze, goście
•
zechcą udać E.ię w teren powlatu, dla za
RolniczowHandlo- poznania się z żydem spółdziekiym
gospodarką naszych .W6i. ·

Samopomocy · ChłopskleJ

si19 ze Spóldzi€lni<J Rolni.c w- Handlową \kami szybko będą zanikać· i resztciwki
„Wspólna Prac.a" uzyskał potężne popar wkrók<i , taną ei' naprawdę buą gocle finanso\\'ł\ naifeży 6i\.' 6po<lziewać, że \spodarczą Związku Samopomocy Chłop
niadodijgnięcia w gospodarce resztów 7 skiej.
To
„ .„ .• ' .• „„„„... '"'"', ' .. „.•• „„ .„, •.•„„. „.• „,.„ „,„ „ •.,„„„„ .„,„„ .. •, „ '"'.'n ,„,,,., ,,, • , , ,.,.„.„. ,., ,„„r. „.„m '""" "'"'

w c.zasle obrad,

Kraj.owa . Kon·forencja
Budownictwa Wiejskiti,go akc·ep-tuje prz~
de wszystkim do wykonani'a:
a) organizowanie lok,afoyich wytwórni materiałów budowfanych przez Gmin·
ne Spółdzielnie Samo-j'.\omoey Chłopskiej
- przy pomocy &półdziEIIni b'Udowndc·
·twa wi·ej;>~iego,
b) ro21:prowa<l.zanie na wieś materia·
ł6w
b.u.dowlanyeh za pośrednictwem
spółdzielni
gminnycn
Samopomocy
Chłopski.ej,

e) zorganizowanie poradni budow!a·
nyeh dla rolników w kaidym ri<'lwi~c!e,
a przedP \\'f.z~tkim w p.owiat!!ch znii\r.cronyeh . Poradnie budownictwa wi~j·
gkiego naleiy po\\'ołać przv oddziałach
powiatowych Związku Samol)Oniocy

Surow·cy 1·est poddosta1k·1em I Ch~~;;~!~j. pl')d uwagę mz,Jegłość za{ttń
·

N le· „ szc epl~ trzod• chi
·
,s.y
Z
I.ił
""'

Ili budownk:hva

wną

wiejskiegl'1

K-onfer~ncJ3

uznaje za konieczne powołanie Rady
Budownictwa Wiejlf>ldego.
W skład Rady peiwi·nni w-chodz1ć przed
stawidele zainteresowanych rninl,~terstw,
Samo1pomocy Chkipskiej, przed;:;hwlciele nauki, czynników sipolecinych, gospo·
darczych, ~amoriądowych I sp6łdiiel

Pan Miikołajezyk, kiC>dy był minisfrcm stały zahamowanł'!. Surowica nie koszRolnld'Na i Reform Rolnych, wylewał tuje już 40 ty6lęcy złotych za litr. Sicze
na wiecach krokodyle łzy nad niedolą pi"2ni~ świniaka wagi powyżej 100 kilo
chlo;pa, któremu świnie padały jak mu- kosztuje rolnika tylko 150 zł. raz·ern z
chy, nie j·e.dnak nie zrobił, aby dać chlo- wizytą lekarską . .Każ.dy gospodari.: ole·
pu lekarntwo na tę chorobę. A tyme:za- chaj pamięta, że przy spostrzeżeniu czych.
sem,_ za te świnie co padły, można by
Konferencja Budownictwa Włefskłego
było kupić morze cudownej, ochronnej objawów chorobowych u swojej trzooy, zwraca się z apelem da wsivstkkh insurowicy.
natychmiast kz~ba wezwać teka.rza, któ stytucji i organtucji, iaiAteresowanych
Dziś, w pallę mfeąięcy po opuszezł!nlu ry da skuteczną pomoc.
techniczną przebudow;i i budownictwem
ministerstwa przez p11na Mikołajczyka,
Bo warto zauważyć, że skoń_czyły się wiej&kim, a w _szczególności wzywa in~
minister Dąb-Kocioł, bez wylewania Je11:, · również os;zui~twa i rozdetkza_nla suro• żynlerów i teehnikl>w budowlanych do
doprowadził do teg·o, że surowicy jest wicy, .z chwi.J.ął gdy mamy jej tyle., ile współpracy w wielkim diiele budowania
dostateczną Ilość, Pomór i różyca zo-l potrzeba,
Z.
W§f polskiej.
--_.._. --- - - - - - - - - - - - - - - - - - ~------
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finansowa
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Związek

Związek Samopomocy Chłopskiej na
tereni'e powiatu kutnowskiego przeij<JI na
własność od Pań.stwa _ 67 resztówek
powstalrch po pa·rcela<:ji majątków na
mocy Usta\\·y o Reiormie Rolnej,

.

za11& r. aniczni w Kutnie ~~~~a~~~. właśei\vej

Tymczasowy Adres Redak..:.ll „Głosu Kut. Chłop. i Spółdzielnię
Il.owskiego" Powiatowy Referat Kultury i Sztu.
wą „Wspólną Praca 11•
ki, Kutno, ul. 29 Listopada 1, tel Nr. 17.

&7 -resztowek
prowadzi

.

mote duie zyski rolnlkDm

W nieduslatecznej lJQŚci I to W stanie
przynosić
malo uźvtecmym.
_
Na ostain.il:n posied;umi17 kierowJti~ów g~ln narazi~ na straty. Swinla spęedaż11a .podleg~ Łwórni mi~ill'le,;, ktśr•j buaowt w I(ut~i• fł'ł\'i
N!1e m"ając }eszcze dostatecznych zanych spółdzielni Zw, Samp. Chl:. m1ądzy m- ldasyhkacjł. Ceny, Jąkte płrid „Wspólna Praca' jektuje „Wspóll'!a Pr;tea'' l t;efttrala Zw. $ł'l!ll'·
sobów, ażeby zagospodarować samo- nym~ szeroko. on: awian~ była sp;awa opłaca!- ~·yolin dostowactnt. salałnle od ~lasy danej C:hło skie · .,
1
dzielnie resztówki. Zw. Samp. Chł. 17 nośp1 hodowli nierogacizny. Wiele cennych s~tu)li, wahają 1Ię obeanle od UO dO- 145, er
P.
. .
ł
. . z b
· zyr
na ten temąt wypowie,!zieli1 oq.. dyr. 1~awet 150 zł. z.a ~ilo źywca.
Ju. l'l dziś Jlłclnll~ ell l'ltJ
. dl'llG Z!! ~ "•. ~~'P._lalC: .
resztówek puści! w 'dzi('1rż;nvę. G~spo uwag
1
,
·
k
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lk
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z
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Cl•
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prz"'d
tr'lldno~E:I!\
11pr21e
at!
a
„wumi„il,
)e1" 0 ·
zv.:ią 1 ierown
rnra w. amp.
Gospodarz mota i powinleń mieć ii;y11ki -i; ".''"·
"
da rka w resztówka·ch na skirte1< me·dn- Jó
·
• • 11t'
. se . ~d ewiei~!'li
Zyw1ci'!
h d
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h
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k
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d
i!H'lh ir:e swo1ą sp1Ud~H'l . ,ą ~AWI' .
.
l'.l
.„
k. .
d
d.
o ow11 j;W!o, a 1e mu111
o„owau gil Ili\ o ~ ko tra,kt !'li\ •lt'llilłllWl'ł
statecznej kontroli jieszcze nie stol na
. Powiat kutnows 1 Jest pre ystynowany fJ powiędnie tlmiejębtie tuczyć i tdP 1przedi1WiłÓ ,. fl
·
'
'
·
odrowiednim poziomie.
mssowej hodowli nif.'!roHac!;my, G
.. leb.y powia- speknlanl~m a tylko spółdzielniom t)hłopskim.
.A więc, l!amlllSl bładnUA, btel'l!.l p0my-lec
Dziś µdy Związe;< liczy już 5.000 tu naszego nadają się szc;rngólnie na uprawę
Wµrtoiić 'żywea zwitiluzy aią gdy udl! się. raczej o zorganiZl'>W!lnłu odp_tnvłednłe! luufow.
,::zlonkAw~ w k;:iż<lel gm!ni-e pnsiada roślin okopowych, stąd ~oslatecz.na iloś~ po- 1jak najbardziej wykor:iyNtiłĆ Wl~el'i>ił odpądld, . li i ry~ku zbytll, 11 wy~UmJnowanlem speku·
!<-Woje spńtdzi€ 1niG, a przez pol')czenle karmu dla św1?· ""'.. o~resie powoien_nyI? 1 g~s i jaldr po zabidu świniaka pm:ostają. To możnil I 1ant6w, ktt\uy l!iU!lkilJa tylke na ttkaJJt, aby
1
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Budownictwo ludowe

=-------------·---

I
Pan· lwowe Zakłady Chowu Ko-i
„

podarze i lu.dz1e rozm, ~osladaiąc~ Jakrn takie uzyskać tylko w odpowiedniej, masGwej pro- łupi~ chlqpa!i~ &)(tir~.
pom1eszczeme, rozpoczęl! hodowlę 1 w tej eh w1 .
:..;.::;::;:.,.:~;.::.;;;:...;,.;;.;.;:;....

żywca, ilość

„..

Te. ·

a
ma-1'
""'te•ae'"'
cior w stosunku do stanu z przad 1939 r. wyw
A
•
J'ł
110si ponacj 150 procent. O)lecnie ceny na
i
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Kolarzowi łódzkiemu przyznajemy rację .
Codziennie po południu na torze kolor·
.•
U\ .' l . GA KURSANCI DZIELNICY BAŁUT!
skim w Helenowie trenuje Jerzy Bek. Dopiero Nawet najszybsi kolarze zagraniczni, star\uDziś o godzinie 18-ej odbędzie się kolej- zmrok spędza go z toru. Za ktlka już dni Io- jący w Helenowie jak mistrz świata Engel,
""! w:,rkład kursu przeszkoleniowe!JO dzielni- dzianin na tym torze stanie do de.:::ydujące- czy inni wygrywali, a częs:o i przegrywali
y Bałut.
go pojedynku o qerwoną koszulkę ż białym wyścigi w Łodzi w czasach wyj~kowo sła
odem ze swym największym rywalem Kup- byc;:h. Tor łódzki nigdy nie był szybki.
*
W dniu dzisiejszym odbędą się zebrania czakiem z Krakowa, który już od kilku lad ·
-- Na ostatnim treningu --- mówi Beh
. .:iriyjne w następujących dzielnica<:h: ·
nych lat dzierż.y tytuł mistrza Polski w sprin- o s iągnąłem równe 13 sekund na 200 metrów
de. W Łodzi ostrzy pazurki Bek, w Krakowie i je:;tem z tego bardzo zadowolony.
~UDA ~!UUAMlCKA:
Ale w mistrzostwach decyduje nie sama I
O gc.•~.dnie 13-ej zebranie kola tkalni od- Kupczak. Obaj rywale w tej chwili nic o sobie nie· wiedzą. Bek niechętnie nawet słucha szybko~ć. Kolosalne znaczenie będzie miała
diiialu tH1llej zmiany li.
..
.
.
.
O tej .!cnnej godzinie zebranie kola tkalni wszelkich informacji o formte kral:owianfna.
_ Ja w czasy krakowskie nie bardzo wie- tutaj _strategia i taktycz_n_e rozw1q;zame v;ys~1
~r 7 (d. Habig) zmiany li.
Na Kupczaka znalezc s_kutec7ną bron me_
rzę . - mów~ ulubieniec publi'czności. lódzk!ej,
'Vll>ZEW:
gdy wspominamy o doskonałym czasie Kup· 1est rzecze łatwą. W pelnl sWeJ formy kra·
O godzinie 14-ej zebranie kola tkalni PZPB czaka 12,2 sek. jaki osiąqnqł w niedziel~ na kowianin nie tylko posiada doskonała koń
fr 5 (Wl-nv:i}.
cówkę, to znaczy maksimalne wyC.:;bycie z
rnistrzostwach Krakowa.
- Na naszym torze - mówi Bek - Kup- siebie szybkości na ostatnich metrach, ale
rvORNA LEWA:
O godzinie 13,30 zebrcmie koła PZPW Nr 6 czak takfego czasu :r..ie osiągnie. Mistrzostwo , równ:eż dysponuje potrzebną dla sprintera
- dodaje z uśmiechem nasz rozmówca - ł v-1ytrzymałośclą, o czym przekonaliśmy się w
zmiany li.
O godzinie 14-ej zebranie kola wigonio- Kupczak inoże przegrać w Łodzi w czasie 13 roku zeszłym w Krakowie. ktedy pomimo dłu
·1v·ej zmiany I, „Księżego Młyna" zmiany II sekund„ Na naszym torze .nte wiem czy jest · giego finiszu narzucone~o przez Be~a. krako1wianin potrafił wyminąc go na tasmle.
możliwe zejść poniżej 13 sekund.
':lraz koła PZPK Nr 3.
O godzinie 15.30 zebranie koła PZPW Nr 3
oraz koła F-my „Hofman".
O godzinie 16-ej zebr<.mie koła PZPB Nr
'1 koła Nr 5.

*
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I

!

GÓRNA PRAWA:
O godzinie 13,30 zebranie kół Nr 2 i 4
PZPB Nr 6 „A", Ośrodka konfekcyjnego Nr 3
ltoła II, PZPW Nr 5 koła li, oraz zebranie kola
Nr 1 F-my „Barlicki".
O godzinie 15,30 zebranie 10 koła PZPB
Nr 6 „B" 1 koła Schwelkert - Guma.
O godzinie iS-ej zebr.a:nie 1 koła drukarai „Czytelnik".

Zeszłorocznv

miStrz· Polski
Kupczak

KRAKOWIAK < WIĘCEK PRZYGOTOWUJĄ SI
Zapewne wszysc'2 f;LIMłNACJA DO MECZU
STARANNIE
Z CZECHOSŁOWACJĄ
sportu
zwolenn!cy
Do czwartkowej walki z najlepszymi me
Czwartkowe zawody nosić będą ner.zwę
motocyklowego z nie
ocze- „Kryterium Asów" t będą poniekąd elimina· 'ccykltstami polskimi bardzo starannie przy
cterpliwością
kują jakiejś większej I cją do czekającego na.s meczu mtędzypań- i;:otowuje się Krakowiak jak róvmież Więcek
Xrakowiak startować będzie na swym .NSU'
imprezy w łicdzi. O- '. s!wowego z Czechosłowacjq;.
Więcek na ~wej starej maszynie którą jed
o
zawody
statnie
!~ak poddał gruntavvnemu remontowi zmic
PRZEWIDUJEMY ZAŻARTĄ WALKfi
-~ .,Grand Ptix" m. Ło-1
GORNA:
!.iajqc wieli;i częśct. •
Ł 0· d ·
·
ł
k
·
d
opracowany
został
wysc1gow
Program
O godz!nie 8-ej rano zebranie koła 5 kom.
z
ze.
y,
aza
o.
P.
z1
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DOTYCHCZAS0 1NA LlSTA ZGŁOSZFfi
1
t
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t
en uz1azmu1e ~ie wysc g::im na orze zuz - nzez organizatorów według wzorów ongłelMO.
lista zgłoszeń wygląd ·
Dotychcz.1sowa
.
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czeżuzlowych
O godzinie 13,30 ?:ebranie kola PZPB Nr 15 wym. Zwolenruków wyścigów
nowe emocje. Najmlodszc Lkich. z !Isty zgłoszen ,atwo zor~ento_wac slę, ji:,t imponująco. Z bardziej znanych je7dżcóv.
czwartek
we
k&jq;
zmiany I.
sekcja motocyklowa w Łodzi KS Zryw orga- <.e walka na torze WKS-u będzie niezwykle I <.~łosi!i już s·.vój udział~ Pierchała (Śląsk), Sa
śRODM!EŚC!E:
ntzuje w dniu . tym wyjątkowo ciekawie za po- zażarta. W pierwszym rzędzie bardzo cieka- necznlk (Śl -:tsk), Jankowski (Ś!qsk). Wikary]
O gcdzi'nie 9-ej rano zebranie koła Stra-' wiadajqce się wyśc. ig!, w których startować wie zapowiada stę pojedynek pomiędzy Pter-1 czyk ,CGdynia). Gburek (Gdynia). Pav1łyszcze
ży Miejskiej ZM.
będą tacy jeźdźcy jak: Pierchała, zwyctęzca t:balą ze Śląska, który startować będzie na (Gdansk), M:echowsk1 (Częstochowa), a z ło
O godzinie 14-r.J zrbranle kola Wydziału „Grand Prix" miasta Łodzi, Sanecznfk. Jan-1 swym s~ybkim „Nortonie" a Sanecznikiem d~:an: Więcek, Krakowiak i Wróżyń<.ki. W
Komunikacyjnego ZM. dzielnica II i III.
kowski, Wikaryjczyk i Gubrek. nie licząc je- (iludge), Jankowskim (Rudge) i Gburkiem ! dniu dzisiej~zym napłyną ntewqlpi.iwie now~
O godzinie 15-ej zebr.anie kola Dyrekcji szcze innych głośnych dziś nazwtsk
!głoszenia, 1.;ióre zamieścimy w numerze ju
(Puch).
Ptzemysłu Miejscowego, Wojewódzkiego U''rzejszym.
rzędu Ziemskiego, Wydziału AproWizacjl ZM.
DLĄ SW!:>TA PRACY BILETY ULGO'NE
Starostwa Póln. ZM.
·wskutek mtt.rpclacji naszych Czyteln!kóv
O godzinie 1S.3ll zvbranie kola Miejskiej
• i ..:rganizatorzy postanowili wprowadzTć bile
•
•
l{omendy MO Wydz. Personalnego.
Iły _ulgowe, które nabyć bądą mogli ~szyscy
5;.D
ą
lll!:.Zle pracy za okazaniem legitymacji zwtą~
•
,
•
ł~
f
$R0DMIESCIE LEW A:
W sobotę dnia 12 lipca na boisku IltP pięściarzy Jak Chmielewski. Konarzewski i kowych.
O godzinie 13,30 ze~•i.i:tale kola F-my „FrytP~c-zątek zawodów wyznaczony został nc
przy ul. Ogrodov1ej 28-a odbędą !!'ię ciekawe innych i obecnie posiada bardzo obiecujący !
sze" oraz koła 4·go F-my Kleinmcm.
O godzinie 16-ej zebranie kół F-my „Bel- klubowe zawody bokserskie na których zo- narybek z którego w niedługiej preyszlości goc'zinę 18. Kasy otwarte już będą od godzi
staną przeprowadzone eliminacje do drużyny mogą wyjść nowi mistrzowie Polski. Czwart- ny 16-ej.
sfel.d" 5 kola KEŁ, oraz kołti: CDWF.
,_,----·-----~-------biorącej udział w nadchodzących mistrzo- kowy więc przegląd powojennego dorobku
STA!łOMlEJSKA:
Z Ż'111iCin k • .§. ZfFf!.111/W
IKP zapowiada się b.ardzo interesująco.
siw.ach lclasy A„
O gQdzinie 14-el zebranie koła przędzalni
-·-~rf:lWartek
Początek zawodów o godzinie 18-ef.
Warto dodać, że IKP wychował iUż 1aklch
odpadkowej PZPB Nr 2.
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. . . . zebranie

O god:itinie 16-.ej zebranie egz. kola tkalni PZPB Nr 2 ora;i: kola Warsztatów Samochodowych.
o godzinie 15.30 zEll° ranie kol« Państwo·
Drnźyna ptęś_ciarska ŁKS·u bawi obecn1a
v.rej Fabryki Obuwia Nr 1.
gdzte stoczy kilka meczy
O godzinie 18-eJ zebranie tiansportowego vr Czechosłowacji,
tcwarzysktch.
:rola PSS.
Pierwszy występ lodzi an zakończył się
BAŁUTY:
wynikiem remisowym z drugorzędnym zesp~O godzinie 14·ej zebranie koła ,,Einbrot
.
Abel".
O godzinie 15,30 zebranie koła F-my „Boz6 Nr 8.
n~r" oraz koła PZBS O godzinie 16-ej zebranie koła garbarni
Radogoszcz".
UWAGA SEK."iST.ARZE K0Ł1
w dniu 11 lipca 1947 r. {w piątek} o godz.
t8-ej odbędzie się zebranie seltretarzy kół
pcn:tyjnych z terenu Dz. Sródmiejska Prawa
KRADNĄ DESKI
PPR w lokalu własnym przy ul. GcJanskiej 75.
Przy ul. Napiórkowskiego 57 ujęty został
Stawiennictwo obowiązkowe.
Józef Njcler zam. Abramowskiego 17 na goPLENUM KOMIT:C:TU
rącym uczynku kradzieży desek na szkodę
Komitet Dz. śródmiejska Prawa PPR zwo- firmy Handzejer.
1uje na dzień 9 lipca 1947 r. (w środę) o go·
Przy ul. Naptórkowskiego 28 w Państw.
dzlnie 18-ej Plenum Komitetu, które odbędzie Browarze ująto Dominik Szeflera zam. przy
Sta· ul. Młynarsklej 31, w czasie wykradania prze
się w lokalu przy ul. Gdańskiej Nr 75.
wiennlctwo obowiązkowe.
zeń desek.
Nieznant sprawcy skradli pny ul. NapiórWYKŁADY
Wydział Propagandy Komitetu Łódzkiego kowskiego 138 ścianą z baraku i 3 rygle dłu
..:awladamia, że w środę, 9 lipca, punktual- goś'Ci 5-u mtr. własność Henryka Winnickienie o godz. 18-eJ odbędzie się drugi wyki.ad go.
WYPADŁ Z BRYCZKI
... w rmnach 3-go Dzielnicowego Kursu SzkolePrzed posesją nr. 255 przy ul. Wólczańniowego.
Temat wyk.łcu:!u: „Kierunki ro~oJowe Pol:iki".
tow. Kulesza; Staronacki; Sródmieście Wykładać będą:
miejskd - tow. eyrański; Sródmieście Lewe
Dzielnica Bałuty - tow. Wojnicki; Górna - tow..Nimiński; Sródmieście Prawe - tow.
- tow. Jakubiec; Górno Lewa - tow. dyr. dyr. Hryniewicz; Widzew - tow. Karpiński;
Sokołowski; Górna Prawa - tow. dyr. Kow- Ruda Pabianicka - tow. Nowak.

Pisarski nokautuje w

Nvdawca: Wo!. Komlt'!!I P?R ·

- Komitet Redokcvlnv

Red l Adm

Dział ogłoszeń: Plotr:Cowska 5.5 tel. 111-50 Konto PKO VII -

1505.

or·oszE~ Wydawnictwa „Głosu R obolnicz.ego" w t.odzl
k
zCENNIK
a te stem: od l-'100 mm. zl 35. 101 - 200 mm. '>ł 45, powyżej zl
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· pływaków

Czechosłowacji

W czwartek dnia· 10 lipca br. o godzin:t
odbędzie się w l~kalu KS ZWM-Zryw
19-ej
!em czeskim Slavią 8:8.
W wadze muszoj reprezentuje ŁKS Kamlń przy u). Gdański.ej Nr 85 zebranie członków
sekcji pływackiej. ·
sk: były zawodntk „Geyera". Punkty dla
Ze względu na ważność omawiQnycl
Kamh'iskf, Olejnik, Pisarski
ŁKS-u zdobyli:
spraw, obęcność wszystkich obowiqzkowa.
(zr.okautował Varyka) i Żylis.

Pow:ększa się s~kcja

plywa eka Zrednoczonych

Sekcja pływacka KP Zjednoczonych pozy
skała dla swych barw klubowych znaną pły
Mieozysła.wę z Wileń
sk!ego Elektrflu oraz popularnego przed wojnq pływaka z LKS-u Konikowskiego Janusza
Przyborowskiego.
Zawo~nicy ci obok
Szczepamakówny, Matysiakówny i Krogulca wezmą udział w Piywackich Mistrzostwach
Polskt organizowanych w Bielsku w dniach 9
·
10 i 11-go sierpnia 1947 r.
waczkę Maciulewicz

sklej od bi'yczki, prowadzonej przez Wlo:dyslawa Kaźmierczaka zam. w Ksawerowie kolo Łodzi oderwały się dyszle, skutkiem czego Każmierczak trzymaiący lejce został ścią
gnięty na. ulicę prze:;: kon.ie i doznał ogóine·
go potluczenitr ciała. Pogotowie Miejskie
przewiozło oliarę wypadku do szpitala św.
Józefa.
SMIERC Z PIJAŃSTWA
W Nowym Złotnie pod Nr 24 z powodu nadużycia alkoholu zmarł Władysław Ołów;;k.
Milicja Obywatelska zabezpieczyła zwłoki do
dyspozycji prokuratora.
UCIEKAJĄ Z DOMU
16-letni Marian Lew zam. ;:>rzy •11. Starnj
10 zabrał ze soba 6 mir. matqriału .,,,.~>m c. n e ·
go i zbiegł w niewiadomym t:Jerunku.
18-letni Jerzy Górecki ~am. ;nzy ul 13crzar·
nej I zbiegł w ntewtadomym kierunku :iabierajqc ze sobą kilka sztuk bielizny

Nalepka 0Um11iiska w każdym. oknie
wystawowvm
Polski Komitet Olimpijski, jak donosi

Przegląd Sportowy, w ramach · szero"'a

zakrojonej akcji zbierania funduszÓ\\
na cel~ pr.zyg.~to:v~nia po!iSkiej repreze_nta7p ?hmp11sk1e1 wypuscił nalepki
oltmp13.sik1e w cenie !OO i 500 złotych.
\fa]epki te numerowane i zaopatrzo0€
w ,)irczęr PKO >.:przed a wanc będą 'P<J
w całej Polsce
sl<kpach ' nrng;i7.ynach
prv'z sprr ialnych .sprz-e.dawców zttopairzony<~h. ·~ 1 <1dpowiecfnie legitymacje
lf•·() W 'l -, fll ·f'ril:l

Łódź. Piotrkowska 136 lelefony, Redaktor Noczeiny 216-14 Sekretoria1
Zokl Graf Sp Wyd. ,łódzki lnstyt•1t Wvda:::._czv"
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i,..>r -:ibcwlązujqcy od dnia 15 :;zerwca 1947 r'>ku · W tekście·· od 1-100 mm ,ł so IO·J~
z 70 ,
„.. , cowy ~ e.,.,,
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Drob~e za jedno si owo: poszukiwania rodzin zl 20, handlowe {le karze. kupne: ; sorzedazl z! ?.S, zguby. zl 2o,
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poszuklwome prcrcy ..i 10. W niedziele i święta 300/0 droief.
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