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Lisi otwarły 200 posłów labourzyslów do pre- -~-F~t~val młodzieżowy 
miera Alllee w .sprawie planu gospodarczego w 'Pradze 

i polilyki zagraniczne; Anglii 
LONDYN PAP. Na łamach "Daily Herald" pojawił sre. list otwarty po-

~lów Lalbo.ur Party. kt{)rzy krytyku·ją rz,ądowy plan gosfj)'Odarczy. List podpisa
ło 19 'Posł?w z Crossmanem. Voot€m. J ernies t-ee i Mikardo na czele. List ten 
przedstawla poglądy 200 'Posłów Laoou r Party. 

że do marcR. 1948 r. pod bronią będzj~ się 
znajdowało przeszło milion żołnierzy. "My 
domagamy się - piszą posłowie Lahour Par
ty - demobilizacji 750 tys. żołnierzy do mar
ca 1948 r. VII szczególności należy wycofać 

, Autorzy, li.stu, stwierdza,ja na wstę!pie, Rząd - czytamy \V liście - winien woj~ka brY:'tyjs~i~ ~e .~rodkow.ego Ws~ho
I!e przemOWlel1le premiera Attlee prze- oodjać .odwainą, i stanowczą akcję w l' ~~5~ri~.~.ramczyc Ich Ilosc w Nlemcz~ch l w 
raziło posłów Labour Party nie tym c& następuJącyoh sprawach: . . , 
zos.tało po\viedz.iane, ale to co 'Pokryto 1) Sprawa redukcji sił z/Jrojnyrll.Premier 2) Spt?-wa ogram~ze~ $ospoda~cz} ch. -
.,mlkzenicm". \V liście pod'kreślono na- zapowiedział, że demobiiizacja obejmie de l Autorzy 'hstu podkreslaJą, ze premier Attlee 
st()pnie, że \Vie.lkiej Brytanii ni.e poma- facto jedynie 80 tys. żołnierzy. co oznacza, (Dalszy ciqg na str. 2) 

;itt~~~~k~~r:~?;ra~j~a~J~d~~~ d~~\ O an LQI~a&' p - - drz ca ' ar lalr z· Talowe }Jlano,val1le. , -----
Braterska współpraca Zalecenia RadY' Bezpieczeństwa w sprawie Indonezji 

Dziś we wszy~t.ldch miastach powiatowych b t ,. d B ela 
t wydzielonych wojewód7.twa łódzkiego zble- Z aga e Izowane przez rzą e 
~ają się konferencje powiatowe aktywu PPS. 
\ PPR. Trudno przecenić doniosłość ich obrad. 
'One to bowiem winny praktycznie zreaUzo~ 
.... aĆ uchwały Rady Naczelnej PPS f Komitetu 
:enlralnego PPR co do współpracy obu bra
Inich organizacji.r 
Uchwały wład;~ naczelnych obydwu ParUł 

OtilZ mnada wolewódzka qlywu PPR t 'PPS. 
w Łodzi postawiłY' przed bratnimi organiza
cjami partyjnymi w powiataCh, w fabrykach 
1 na wsi szereg ważkich zadań. 

LONDYN PAP. - Agencja Reutera dono- sprzeciwiaj kontroli ze strony komisji Rady 
si z Hagi, powołując się na źródła miarodaj- Bezpieczeń:;twa nad wykonaniem warunków 
ne. że rząd holenderski . odrzucił propozycję zawieszenia broni. 
arbitrażu w sprawie konWklu w Indonezji, LONDYN PAP. - Według doniesIeń a
m. in .• także v,,'niosek mediacji ze strony Ra- gencji Reutera z New Delhi, tamtejsze wla
dy Bezpiecz€/IStwa, jak to proponowały I. !'I-l rlze wojskowe w porozumieniu z rząde;m in-
die. dyjskim i rządem tymczasowym Pakistanu 

Wyżej wspomniane 'Ź,ródła odmówlły wydały zakaz wywozu z portów indyjskich 
wszelkich komentarzy na temat \Tiadomości. wszelkich materiałów wojskowych p1Zezna-
że rząd holenderski nie będzie się jednak czonych dla rządu hoJertrlerskiego. 
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W PradzE' czeskiej odbywa- się międzyna. 
rodowy festival młodzieży_ Stolica Czechosło
wacji zaroiła Się 60·cioty.sięeznyn1 tłumem 
młodych ludzi ze wszystkich państw ś' ..... iata. 

Na ilustracji - Hradczyn - Serce Złote) 
Pragi. 
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, mienimy najważniejsze: wspólna praca 

l wałka o wykonanie planu gospodarczego w 
każdej fabryce t w kaźdej gałęzi przemysłu. 
l\Talka z sabotaźem i d.ywersją gospodarczą, 
walka ze spekulacją 1 drożyzną t tą drogą 
walka o poprawę bytu mas pracujących, wal_ 
ka 7. wrogą propagandą, akcja oczyszczania Rzqd 
aparatu administracyjnego z wrogów J szko
rIników reakcyjnych. 

francuski , zamierza wznowie: stosunki handlowe z gen. Franco. Torpe 
dowanie ustawy o wyborach samorzadowych 

NAJWAZNIEJSZYM ZADANiEM KONFE
RENCJI POWIATOWYCH JEST USTALENIE 
JAK NAJSCISLEJSZEJ WSPOŁPRACY OBY_ 
DWU BRATNICH ORGA.1I,l}ZACJI, - NIE TA
KIEJ OD SWIĘTA I UROCZYSTYCH ZEBRAN 
ALE TAKIEJ NA CODziEN. W POWSZED
NIEJ. PRAKTYCZNEJ DZIAŁAlNOSCI. 

W tym celu konferencje będą. się musIały 
ustanowić w jaki sposób najszybciej 1 naj
sprawniej URZECZYWISTNIC uchwały Rady 
Naczelnej PPS i wojewódzkiej narady aktywu 
PPR i PPS w Łodzi. a uchwały te zobowlą,
tują: 

"WSZYSTKIE ORGANIZACJE PPS l 
PPR. DO USUNIĘCIA ZE SWOICH SZE
ll.EGOW ZAMASKOWANYCH 'W"RN-ow_ 
,:ów WINowe ów, PSL-owców, WSZYST
KIE ELllMENTY ROZBIJAJĄCE JEDNOLI
ry FRONT OBU PARTII i ZYWIOŁY 
IDEOLOGICZNIE OBCE", 

Nie mogą to być ogólnikI. Trzeba, aby 
łlszystkie te wrogie jednolitemu frQntowi ele 
menty były wymienione :r; imienia l nazwiska. 
1 ABY KAZDA Z ORGANIZACJI WYCIĄ
GNĘŁA NIEZWŁOCZNIE KONSEKWENCJE 
.W STOSUNKU DO WROGOW JEDNOLITE
GO FRONTU AZ DO WYRZUCENIA ICH Z 
PARTII WŁĄCZNIE. Trzeba w obydwu par
tiach stworzyć ATMOSFERĘ NIETOLERAN
CJI wobec wszelkich WRN-owsko-reakcyj
nycb, a także i sekciarskich żywiołów. 

KTO PRZECIW JEDNOLITEMU FRONTO
WI. kto ma w stosunku do jednolitego fron
tu 1 współpracy obu partii Jakiekolwiek "za
strzeżenia" - DLA TEGO NIE MA MIEJSCA 
ANI W PPS-le. ANI . w PPR-e 
Tyłko przy takim poważnym traktowaniu 

uchwał władz naczelnych obu partii. TYlKO 
PRZY BEZWZGLEDNYM WYKONYWANIU 
TYCH UCHWAŁ · STWORZONA ZOSTANIE 
POTRZEBNA BRATERSKA ATMOSFERA, 
PEŁNA WZAJEMNEGO SZACUNKU. tylko 
wówczas poprowadzimy polską klasę robotni
czą. i naród polski. do nowych zwycięstw w 
walce o lepszą przyszłość 1 szczęścle PolskJ. 

KONFERENCJOM POWIATOWYM ppS i 
• PR ZYCIYMY NJ.JOWOCNIEJSZYCH 0-
~Al). 

I 

PARYŻ PAP. l\'linister Bidault oświad 
czył na posiedzeniu komisji dla spraw 
zagranicznych zgromadzenia narodowe 
go, że francja powinna podjąć kroki 
zmierzając~ do wlnawienia stosunków 
handlowych z Hiszpanią. 

PARYZ (obsł. wł.) - W piątek zgromadze 
nie narodowe przyjęło 240 głosami przeciwko 
191 wniosek premiera, Ramadier o odroczenie 
dyskusji nad nową ordynacjq wyborczq do 
samorzqdów do czasu omówienia jej na spe
cjalnie zwalanym posiedzeniu Rady Mini
strów, które miało odbyć się w piątek w nocy. 

Nad projektowaną reformą trwała przez 
cały dziel} namiętna dyskusja. Posłowie socja 

listyczni. radykałowie i przedstawiciele pru-, PARY! (obsł. wł.) - Jeżeli Zgromadzenie 
wicy poparli wniosek o odroczenie dyskusji Narodowe zaaprobuje plan oszczędnościowy 
komuniści głosowali przeciwlw wnioskowi. a Ramadiera, 300 tysiącom urzędników pan
MRP powstrzymali się od głosu. . I siwowych we Francji grozi zwolnienie z pra-

Prasa paryska oświadcza. że premier Ra- ey, mimo, iż proponowane oszczędności ogra
madier chce za wszelką cenę storpedować no niczajq się do administracji centralnej. Zwol-

I wą ustawę o wyborach samorządowych we nieni urzędnicy mają otrzymać urlopy i trzy 
Francji 1 występuje w roli konika reakcji. miesięczną odprawę. 

Rekord poczyłnośc~ .,Trvbunv· Robotniczej" 

400 tys. egze.mplarzy dziennego nakładu 
Wyrazy uznania o·d Towarzysza Wiesława 

Do 
KOLEKTYWU REDAKCYJNEGO I AD MINISTRA 

CYJNEGO "TRYBUNY ROBOTNICZEJ" 
w KGtt!lwicach 

W imieniu KC PPR wyrat.1lm Wam uznanie 
:l!a osiągnięcie i przekroczenie 4QO tysięcy e
gzemplarzy codzIennego nakładu "Trybuny 
Robotniczej" . 

• ReaUzuląc linię pcutli, nie szczędźcie sił, 
aby "Trybuna" sluioył« lak naJwiernlel lu.lo
wi pracujqcemu. aby uzbrajała go duchowo 
do l1o.wych zwycięstw w budownictwie Pol
sld Ludowej, aby sIała się trybuną, z klórej 
rozlegający się glos prawdy IJkupi wok6ł nioi -

miliony partyjnych i bezpartyjnych demokr«e 
tów. , 
SEKR&TARZ GENERALNY KC PPR 

(-) WŁ. GOMULKA-WIESł.AW. 

Do REDr,KC}I 
"TRYSUNY ROBOTNICZEJ" w KATOWICACH 

"TlyburH7 Robotnicza" zasIęgiem swego 
nakładu objęła nie tylko Zagłębie Slqsko -
Dqbrowsldo. ten potętny oirodelc pr?:em!słll
wy i wj~lki'! ognisko proletarlackiego trudu 
- ale dla: Ilv;;lgo słow.a i głoszonych haseł 
naszej pepel'Jwsldel prawdy zdobyła serca 
!lote.k łysięcy czytelników z rozległych oko
licznych tOlenów. 

KONFERENCJE POWIATOWE 
A stalo się to dlatego, te "Trybuna Robot

nicza" okazała się netelnym. nlos~cym, tr
we !Iłowa pI.awdy, organem robotnlC%fJn, o
mawIającym aktl\a·lne sprawy l bolqczlfł, od· 
zwIerciadlaJącym istotne ugadnlenla dzlsiel-

AKTYWU PPS i PPR 
Dzi·ś 10 si€rpnia rb. odbędą si~ w Łowiczu, Kutnie, (eczycy, Pabia

nlca-ch, K<lńSkich. Opocznie, Sklernicw icach, Rawie Mazowieckdej, Wielunu, 
Sieradzu, PioŁrkOlWie ł Tomaszowie Mazowieclclm powiatowe konferencje ak 
tywów PPS i PPR· 

Wojewódzki Komitet 
PolskIej Partii Socjal,istycznej 

w Łodzi, 

WO.tew·ódzki Komitet 
Pols.kiej Partii Robotniczej 

w ŁodzI • ------------_._--_ ...... _.-... ... ,------------_...: 

. szel rzeczywbtości uczclwie I wnIkliwie. zaJ.
mulqcym IJzczere i bolowe stanowisko w ob· 
liczu nalrómolodnlelllzych problem6w na· 
szych. bei1!kompromisowo zwalczajqcym :ta. 
kuIJy reakcji l wstecznIctwa. 

Z okazji przekroczenia. przez "Trybunę" 
400 tysIęcy nakładu dziennego - z okazll 
tego wspanIałego sukcesu w słułbie prasy 
robolnlczeJ - sk~adamy serdeczne peperow. 
skie pozdrowlenia ł życzenia dalszego n~l· 
pomyślniflJnego rozwoju. 

REDAKCIA ,;GLOSU ROBOTNICZEGO" 
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I (D(!I",~eze.u. ze str. 't 
ob~,c7.a owymj ciężarami, związanymi z re<' 
alizac;ą ~we!JQ planu, Pl~ed~ wszy~fklm J.l~-r c s Ni pOkolczyc , Jer wy i S-kI - rozpOCZyn tę jutr rak e 

WARSZ,\WA PAP, - PUla 11 sierpnia NZ 
pocznie się przed rejonowym są(jel1l wojs;':o
wym • Krakowie proces kierownictWf! orgo
nirllcji .szpj~gowskiej, która działu/a poci 
kryptonimem "Izby Kan/roli". 

procps ich zapowiadd się sensacyj1).jp. Na roz wanip w Polsc:ę i zą.gr?nic '. czego oowodem 
pr.il.wę wezwano kilkutl7jPsięciu .świąrlk/JW'l jf'~t 7apOWledZliUlY udzlal 'W .elu ~or.ę, p0~en 
Hensacyjne dowody fl:RCZOWe Zehfji110 w 17 tów praso vych zarówno kraJowycn j#k l za

tomach. Proces wywołał wielkie zainter<',o- grilOlczJl)e::h. 

Józef H f.f - zło Hanowerze , 

a ławie oskarżonych zasiada: kom('ndant 
główny WIN - Niepokolczycki Francisz ek, 
zastępca sekretarza głównego TK'''' PSL i \Ti
C:eprc7.cs Z<JfZąOU wojewódzkiego PSL w Kra
kowie - Mierzwa Stanisław, naczelny redak
tor tygodnika PSL "Piast'" - Buczeli Karo/, 
sekretarz zarządu wojewódzkiego PSL w Kra
kowie - Kahaz Mieczysław, 'prezes 1wlo 
grod7.kieqo PSL w Krakowie - Siam ach Ka
rol, były sanacyjny wojewoda - Ka[czmnr
czyk Alojzy i b. poseł BBWR - Ostdin Jó
zel - kierownicze figury oodziemia. oraz 
Rzymek yel Strzałkowski Edward, prof. Uni
wersytetu ''''arszawskiego - Raiski Euge
niusz, b. major KOP-u Tumarowicz. 

lOWY .lORK PAP. Z Hanocru toriUIl1 oświęcimskiego. HofN przcb) wał 
otrzymano tu \\·iadomoś.ć, że ~resztowa f Y-I ~iągll d~vóch lat w Hannowerze, jako 
ny został Josef Hofer, klt;rowllIk krem~- riia.arz pOI .... O~O "Y. 

r S 
od 

U 
",ej 

a 
Ze względu na to, że oskarżeni odgrywali 

wybitną rolę w organizacjach podziemn vch i 
w PSL oraz w organizacji wywiadowC'zej, 

LONDYN PAP. - Podano urzędowo do to wały do Wielkiej Brytanii artykuły sp,o
wiadomości, że. w Londynie n.as1ąpiło POdPi-! żywc~e, jak jaj.l, pekony, owoce: jarzyny Itp. 
saDle trzyletniego ukłiłrln handlowego I),y- 'jamIiłU za co będą otrzymywac spn:ęt tech-
tyjsko - węgierskiego. Węgry będą' ekspor. niczny. . 

W kilku wierszach 
Jak donosi z ew Delhi agencia TASS, 

Sara I Chandra Bose prokłamov.'ał ut 'Mr.enie 
w Indiach nowej partii socjalistyczno rep' t-
blikańskiej. . 

P A Ń S T W O W E P R Z E D S łĘ B lOR T W A B U n o w l A N E 
z aednoczenie lód:z. ie 

I. ń d Ż. u{ica SlENJUEWIC2A 81. TelefoDV 133-60,221-90 i 17$-31 
OOU7,L .. Y: 

l. BudQwnictwA mieszkaniowe ul. Kiliń kiego l:1i. tel. tS8-3S 
W Cerroios w odległości 10 km. na polu- 2. BUDOWNICTWO PRZE~ IYSŁOWE Al. Kościuszki 43, tel. ~-22 

dnie od Li"lbony, ni!stąpil wYQuch .w prorho- 3. ( T?;YNIERYJNO-RUDOWLANE ul. Żeromskiego 46, t~l. 268-76 
wni, w następstwie którego zginęły d 'e o-
60by il trzy zostały poważnie ranne. 4. INSTALACJE ELEKTR.I TECHNIKI S .. \, -ITARNEl Stlelingcr 31 tel. 53- l. 

• 5. CERAMIKA ul. Sterlinga :n. tel. 153-91 
7 bm. przybyłQ do Rzymu 30 d7iet:" pol- 6. ODDZIAf ... y TERENOWE 

,kich, sierot po polpgłych Żolllierzath. 0r.;1;- CZĘSTOCHOWA - SIERAD Z - OZORKÓW i inne 
~l te, którymi opiekuje się Wioski Czerwnny "'T '1<'0 ",J" 
Krzyż spędzą miesiąc nad morzem w Felhni- wszelkie roboty budowlane, dro gowc, budowę kominów fabr .• obmu-

ca. • • rowanie . kotłów, roboty ccramicz ne, układanie glazury i terrakoty, 
Według informacji "New York Herald kanalizacyjno-wodociągo ve, ogr ze varue centralne or z instalacj 

Tribune", Niemcy w połączonej SI refie bry- elektryczne. 
tyjsko • amerykańskiej otrzymali w riągu Ii- POSIADA .• lA 

sę robotniczą i VOTlstwy nJ€7Jf/mozne. "NI.B II' 
mQzemy zrozum; Ć - litwierdzajll au orzy lI
s II. _ dlaczegQ premier Attlee n'e wspom
Ilial o dochodach plzedsiębioICÓW prywat
nych. ie można tolerować lly1uocji, w tó· 
rej rząd zwraca się do robotników, aby zgo' 
dzili się na ta.k wielkie yrzeczenia. 

Naleli:y wprowadzić dodatkowy podate od 
zysków prywatnych i kapitałów, aby w ten 
sposób rozlożyć ciężary na wszystkie war
stwy w równym stopniu". 

3ł SPXQ~"G socjalislycLlJ'lego ,planu go.~po
dalczego. W liście otwartym zaznaczono, że 
premier AttJee w swym planie nie uwzględ-

, nil ()c<lqramu gospodarcz<'ogo bour Party. 
4) spraw{fJ nacjonaliz«ji przemysIn sinIo

wego. Autony li-tu prE -pominają premiero
wii Attlee, że tabaur Parly r:obovdqzala się 
wobec swych wyborców do nacjonalizacji 
kluczowych gałęzi prze y~lu brytyjskiego. 
Odłożenie terminu nacjonalizacji przemysłu 
stalowego na czas nieokreślony może być ro
:rumi ne, jako rezygnacja z programu L!l.b~l!lT 
Par y. i pn:estrzeg j'ł premiera, że polityka 
jego może dupco vadzić do upadku wpływów 
Labour Pur ty. 

5) spraWQ lwndlu 7agran!c,,"cgo Wiel!;'iej 
Brytanii. W liście otwartym posłowie Labo
ar Party apelują do rządu, aby śmiało·i szcze 

1 
rze pos wił wobec Waszyngtonu sprawę kla-
uzuli g-ej układu finansowego anglo - ame: 

l rykańs ·tego. Jeśli rząd nie podejmie w tej 
• sprawie natychmloEistow 'ch kroków, to wszy
I S/"jt> ogranicz<,nia j o zczędności pójdą na maI 
• n . W liście podkreślono również. że w ta
! kim samym stopniu, w jakim ''''ielka Bry ta
! nia usi utrzymywać normalne slo"unki han-

I 
dlowe re Stanami Zjednoczonymi, - winna 
ona rozwinqć swe .~to unki handlowe ze Zw. 
Rodziceldm i El/ropą Wschodniq. "Rokowania 

\ 

handlowe ze Związkiem Radzieckim - podkre 
ślają au orz listu - nie powinny hyć zry-
wane z obawy, że mogą one s 'omplikować 
nlls"t8 stoSUD -i ze Stanami Z, dnoczonymi." 

W końcu autorzy listu otwartego żą-dajl\ 
od premiera AttJee, aby zrewidował swój pro 
gram gosppdarczy i 10Z zenyl go wedle wy
tycznych wyżej podanych 

pCil około pół miliona ton żywności wdrtości WŁASNE WARSŻTATY MECH ANICZNE _ TARTAKI I STOLAR 
Gl i pół miliona dolarów. NIE, SPRZĘT I NARZĘDZIA -ODPOWlED I APAR T TECH ICZNY Re aaia 'Jryłyfsko-radz"eckie 

Agencja Reutera donosi z Amritsar, ze w J LONDYN PAP. Jak donosi agencja 
"'.ios~e Jil.lalabad, w .pO?liż~ A.mrits~r, w Pe~ U AGA I O . Ob. Adm'nislratorzy oraz omitety D mowe Reut~ra, rz~dy brytyjski i. ra~ziecki po: 

. dzabJe, zgmęło 100 Slkhow I Hmdusow w zaJ- _. .. .. '.,. cz 'nity kroki celem wzoO\\'lcma rokowan 
ś<'iach do których doszło tam w piątek \V Spoldllelnia .. BUDOWA PablaUlcka 32 tel. I dla napraw. słudm mechanIcznych, insłata_t h dl h kt - Ił' t t . 
wiosc~ Chazipur zginęło 14 Muzułmanó~, a 152-43. Biuro 209-16, uru~homiła oddziały: cji fur wodociągowych, ł~"tiene~ itp. Remonty an owyc, ore :zna az y Się OS a mo 
1 zaszlyletowano w Amritsar. I Slusarsko - budowlany i Dekarsko - Blacharski dachów pod fachowym kierownIctwem. na martwym punkCIe. 

C E N T R A T.J A R y B A 
. ~p. z o. o 

!ARlAD fitOWHY- WARSZAWA. PUŁaWSKA 20 ODDZIAŁ VI ŁODZI~nlfTOWA t 
Tel. 137·81 

stale posiada w swych magazynach: 
RYBY SV"IEZE - słodkowodne i morskie, sandacze, karpie ,szczupaki, 

DORSZE i inne, 
BLEDZIE KONSER.WY ~YBNE RAKI 

Centrala Rybna przyjmuje zamówienia od Stołówek. Spółdzielni, 
SkJepów detiłlirznych. 
DOSTARCZA towary zamówione własnym taborem w obrębie miasta 
Łodzi i do wszystkich miast '\foje wództwa ł .. ódzkiego. 

GW ARANTUJE SWIEZOSC RYB 
Przewó~ Ryb odbywa się w specjalnych' wagonach samochodach. 

chłodniach l zamrażalniach (SemitrawJerach.) 
Pr7cchowuje się ryby w chlod niach skladowych. 

Centrala posiada własne sklepy cetaliczne: 
W Łodzi, ul. Gdańska Nr. 1 
Hala Geyera ul. 6-go Sierpnia Nr. 21/23 (wkrótce otwarde). 

Sklepy detaliczne zaopatrzone są w specjalne chlodnLe merhaniczne, 
t. zw. "konserwatory", w których ryba. przechowuje się przy tempe
raturze do - 158 C. 

Tstotnie zrozumiał, jakie znaczenie 
miały kj słowa. Nachyliła się na.g·le i 
pocałowała go \V czoło. 

- Dobranoc - rzekł·a cicho. skiero\V1I 
jąc się do drzwi prowadz,qcych clo s'zpi
tala. 

Qllcll Wyczl!1, 'Że W d'llogzy jej dzieje się 
to samo, co w d,"szach roz.st·rzeliw3nych 
przed chwilą żołnierzy. Wkdział, że to 
jest nieuniknione, że po prostu tak mufli 
być. pomógł iej otworzyć drzwi. Na !5e
kundę zatrzymała Si~ na pragI!. Lecz. 
nie ll1ó\vi 4c lIic, popalrzyła na niego i 
znikl1'~ła za d'rzwiami. v.'y'szedł z bra
my. Przs'stanął na mokrej ziemi. I lJaKle 
.zrozumiał czym "'laości\Y~e było jego 11-
czucie do Hcleny. Nie chicał w to wic
,rzyć. Ale już wiedział. że lo uczucie 
jest w.łaśnie ta kic. :;j nil' jnne. \\'icd2iał 
d{)brz,e. 

26 

Quell nazajutrz nie zobaczył ię z lie
len'f1. Nie mógł z nią spol'kać sie przez 
cah' trdt:i&ll. Rannych 'Prznvoi-ollo z 
frontu CO'f37. więcej i Helena nie miała 
PO prosfn ani chwili \"olnego czasu. By
ła zawalona 'praq w sZllJi t'al II. 

Qnell razem z Tarem i Brewerem na 
kil#; dni zostali skiero,wani do Kory~y. 
MIeli rozka'z towa'rzy,szvĆ "Blennhei
IlWIlI", które hOlllihardowały włoskie po
z"cje i mosty. Akmat \V tym czasie 
Włosi zdccydD\\'ali sic na kontrofensy
wc;. AkCja "BlelllllreiIl1Ów" miała im w 
tYIl1 przeRzkod'zić. Zadanie było do,ść łat
we, g-dyż Włosi nie mieli wi'E',kszcj ilo
ści zcnitówek. 

Wkrótce działania wojcllne z obl! 
troll ustały. Nikt zreszba,. Ilie wiedział, 

jak dlnlW mog-a ję In. 'mać Orce. Nie 
wiedzieli o tym nie tylko WłOSi, ale i sa 

LITOGRAFICZJ.: A 
SPOŁDZIEL J'IA PRACY 

"BIłRII'ODRfJK" 
Lódt, ul. Stefana Jerac:r.a 40. Telefon 276-2'T. 

WYKONYWUJE: 

wielobarwne etykiety, plakaty, 
wszelkiego rodzaju opakowania 

oraz różne prace wcbodz e 
w zakres litografii 

e __ 

Zarządem Państwowym Pod 

Fabryka Tr\~k{\tów 

lj.4.ocuai. Pml. lany. ElektrYtZlJcb 

ZAKŁAD M. 22 GDA -SI 
Gdańsk - Wrzeszcz 
u I. Waj d e lot 'IJ nr. 22 Ił 

dei ann, Grf sel 
Łódt, ul. St. Jaracza 40 

·el. 162-11 

Tel. 416-08 B. G. K. 1208 Oddz. Gdańsk 

I 
wykonywanie tablic rozdzielczych; prze 
wijanie i naprawa 6i1ników i transfor
matorów. Naprawa i konserwilcja elek. 

I 
tryczna ur.zą.dzeń dźwigowych. Wszel. 
kie roboty mechaniczne i ślusarsko-

.A $ _ spawalnicz~ _____ _ 

"fłlł .... 't 1 Iłł ..... U .. " ......... " .. ł ... 1.4' .... U.II .. 'IIłU .. IU'.'ul ... nn .. UU. mi. Grcc~', a llr2ynaj1l111icj ich szta'b. Nie 
mieli amllnicji, nie mieli p()ci~ków, nie 
mieli llI-cdY'kamentów i produktów ży
wllościowych. A ,jednak trzymali ir. Go 
rzej było z trans!)orte1l1. Grecy 1Juścili w 
fll.ch nieliczne ciężarówki zabrane Wło
drOIll. Anglicy nh\'llież nrz.e. tali kilka- 1-
clzicsiąt maSzyn. które bardzo <często 
psnły . ię. ho nic hl'ło zapasowl"ch cZ'e;-
śd, ']Jotrzehnrdl do remontu. O -przysła-
nin tych czę'ci nikt nie pOllly'lał. A dm 
gi hl' łJ; 't'ra,zlle: woda i glina. 

Angielscy lotnicy na cały tydzień za
nieohali lotów z powodu złej 110'gody. 
Codziell padał na ·przem:an 'nieg z ue
szcze'l1l. Nawet Nitraleksis, który niewia
domo 'k,ad znów i zjawił na horyzon
cie. nie odwai-ył się latać na swoim 
,.Brei!:c·'. Prze" całe dnie lotnicy wYlSia
drw:lIi w res!ullra..:ji l)oJ}i,jając ,.011Z0". 
Haek}' II ilowal ~Tdo'stać dodatkowe 3 
sall1olol~ z Aten. IN mic;dzyczasie o!'rzy 
mano wiadomości {)d Sowta, który nie 
zginął i Powróci! d-o Larisy. Miał Jada 
dzielI 1)!' z ylecieć do .Tanin~ · . Goreli po
woli przychodził dD. no ran'. Znajdował 
si' jeszcze w j'l)italu \Y Atenach, k<\d 
nadesłał list. cJzickujac kolc,S!om za 0-

'Piekę· Prtał również \V liście - co sły
ch.ać. Plotek krą'ż~'ło lJOW. Jedna z tych 
plotek 1I'p0l"czv"je "'ło.c;iła o tym że 
\\"szntl<lclr mają skierować "Z p,owrotem 
do Eg.j'Ptll: lIe bYło w t. ' 1n 11ra vdy nikt 
me wlcdzlał. (D. c. n.) 

ZA WIADOMIENJE 

Spożywcza SpółdZielnia Pracowników 
Miejskich w Łodzi 7i o.' U., powiadamia 
swych członków, iż dnia 24 sierpnia 
1941 r. o godz. g-ej w pierwszym i o 
godz. 9,30 w drugim terminie, w sali 
ośrodka sportowego RKS TUR w Hele. 
nowie. odbędzie siEI 

WAL~E ZEBRANIE 
z następującym porządkiem obrad: 

l) Zagajenie i wybór prezydium; 
2) Odczytanie protokółu z poprzednie_ 

go Walnego Zebrania; 
3) Sprawozdilnia~ 

aj przewodniczącego Zarządu, 
b) finansowe, . 
c) gospodarcze, 
d) Komisji Rewizyjnej; 

4) Dysku ja nad sprawozdaniami; 
5) Podział czystej .nadwyżki za rok 

1945 '46; 
6) Ahsolutorium dla ustępujących 

Władz Spółdz~ellli; 
7) Uchwalenie bndietll na rok 1947 

sumy najw\'ż:;zego zadłużenia; 
8) zmiany §§ 6-II i 22 Statutu Spół
dzielni; 

9) Wybory uzupełniające do Rady 
Nadzorczej; 

lO} Wolne wnioski. 
Dojazd do sali obrad tramwajami li

nii 6, 5 i 1fi. 
Zarząd 

............... UIIł ...... U •• '.UI .. III.łlIIIIIJ.'II .. ' .. '.łIU.,lllt'I111In'fll,uIU"",.( 
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lr nik I. Radoln kał 
. Dziś .niedziala 10 sierpniil 1947 r • 

. Wawrzyńca i Bogdana. 

Dyżu.ry api k 
Dyżur nocny pełni apteka ,,~udziński" 

{przy ul. Reymonta" Nr. 32. 

Kina 
Miej6CO\\-e kino "Wolność" wyświetla 

(i1m produkcji radzi€ddej pt. "Nieujarz
mione dusze". Pocz'lt.ek seansów: godz" 
17 i 19. 

Kronika morska 
W dniu 6 sierpnia duński statek ,.Uru~ 

guay" przywiózł do portu w Gdyni zaku~ 
pioną w USA za dewizy mąk~ pszenną w 
\lości 2.000 ton. 

'" . .. 
Dnia 6 sierpnia holenderski holownik 

~Ganges" wprowadził do Szczecina pełno
obrotowy 100-tonowy dźwig pływający o 
tlapędzie motorowym. Dźv.rig zostal nabyty 

demobilu dla potrzeb Urzędu Morskiego 
Ył Szczecinie i po "zmontowaniu, rozpocznie 
prace w porcie. 

szk Olą kobiety w ej kle o p vm 
Ważną rolę w życiu wsi wojevlództwa l spelq.i nia jej roli 'całokształcie prac go- 'Zarządzie Samopomoc:' Chłopskiej , zd b~. 

ł6thkiego odgrywają organizowane ostat- _podarczych_ la sobie zrozumiel ie i szybka popularnosć 
nio naszczeblach powiato\"vch koła go- D d' . . .. t .... . za wśród gospodyń wiejskich jest fakt if;tnie. 

"V J owo em, z ullclay\'Yo. w spraWIe - . kI'" 't h" d . d 
spodyil wiejskich. Zadaniem tych kół jest l'tadania kół <1ospod"ń wiejskich, powzię- • nia mezwy - e zywo .nyc . na o _ OWle-
przygotowanie gospodyni wiejskiej do ta przez Inspektorat' Kobiecy przy Wojew. niI~ p~zi.omk.iebPosta\\:IOI~JdrdIl_147 ł oł gtISPO

dyn wleJs Je w WOJ, ., z um. 

l a lewo - ośrodek Związku Samopomocy Chł opskiej w Buczku. Na pierwszym planie _ 
uczestniczki kursu dla wiejskich gospodyń. Obok - stół z eksponatami, niejako egzami
nacyjnymi pracami gospodyń wiejskich. Na prawo - S-letnia Danusia Szymańska, jedna 

z pensjonariuszek siero cińca w tańcu ludowym. 

Obecn\e \' Buczku koło Brzezin powstał 
drugi już z kolei w wojev,wdztwie <>środek 
szkoleniowy, na którym członkinie kół go
spodyń i'iejskich przechodzą przeszkole~ 
nie gospodarc"r.e i ogrodnicze, UCZ,! się szy. 
cia, oraz zapo ją si~ z: głównymi zasada
mi higieny po czas 2.tygodniowych kur-
sów. 

J_IIII_IIII_IIII_IIII_IIII_UU_IIII_III1_III1_IIII_IIII-"I;1 II_II lI_uu"',m_IIII_IIII_ 1I1I_liIł_UII_UII_UII_U 
Zduńska -Wola 

W tym tygodniu ukouczony zost ł 4Ay 

z kolei kUl'S gospodyń wiejskich w B~czkuJ 
który ukOllczyio 50 kobiet i dziewcząt 

wiejskich, członkiń Powiatowego Związku 
Samopomocy Chłopskiej. Główny nacisk 

kierownictwo kursu i instruktorka ZWiąZ4 
ku Samopomocy Chłopskiej ob. Koczkow
ska - poŁożyły na przyrządianie przetwo
rów owocowych, jak równieź acjonalną 

gospodarkę ogrodniczą, a częścio vo i roI. 
ną· Na zakończenie kursu odbył się publi
czny pokaz dorobku kursantek. Szczególną 
uwagę.lj.c~l.}ych obecn~1ch nd., uroczystości 
zwróciły pomysłowo pl'zygotowane pawi. 

• • Dl Dl WI o 
dła, weki, konfitury, surówki owoco~ itp. 
przy użyciu zn!.nimum cukru_ RówI:\ież w. 
dziedzinie ogrodnictwa i warzywnictwa 
ośrodek szkoleniowy w Buczku poszczycić . W "Expressie Ilustrowanym" z dnia 7 

~ierpnia rb. odczytaliśmy rozpaczliwy list 
~ prośbą o udzielenie pomocy mieszkance 
~: P~o~rk?wa Trybunals~iego, ob. l'ab~
~nskleJ Jozefy. OdczuwaJąc ogromny boI 
biednej wdowy, który dotknął matczyne 
~erce z powodu ciężkiej choroby oczu, ja
~a spadła na jej syna w Zduńskiej Woli, 
~amorzutnie powstał Komitet w osobach: 
Edmunda Pietrzykowskiego - burmistrza 
llUiasta, Wacława Grambo - kierownika 
l'e sonalnego PZPB, Stanisława Jędrzej
tzaka - sekretarza Miejsk. Kom. Polskiej 
J'artii Robotniczej, Tadeusza Rzemigały _ 
ibacze1nego dyr. PZPB, oraz Tadeusza Ple
~iewicza - delegata PZPB w Zduńskiej 
l\~'.)li, który chcąc prtyjść z doraźną po mo-
(Ją pieniężną nieszczęśliwej matce, zebrał 
M'śrócl Kolegów i Towarzyszy kwotę zło-
tych 3.990. . 

1IIIIIIIlfl1HHIIIIIIIIIII/IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllnllllllllUIIIlllllllllllIIIIIIIIllIIIIllIIIIIII" 

Nowe złoża gazu ziemnego 
Na jednym ;Z szybów k<>palni "Dębowiec 

Nr 2" pod Krakowem dowiercońo się do 
110wego złoża gazu ziemnego n~ głębokości 
486 m. Ciśnienie gazu wynosi ponad 30 at
mosfer i jest wyższe, niż w dotychczaso--

fych szybach. . " 
, -..---. I 

Dary z Francji 
dla powodzian 

Pod adresem Ministra Pracy i Opieki 
Społecznej K. Rusinka, jako skarbnika ge
b.eralnego Centralnego Komitetu Obywa
telskiego Pomocy Ofiarom Powodzi. nad
~zedł transport darów zebranych we Fran
cji wśród kolonii Polskiej i społeczeństwa 
:franCUSkiego dla dotkniętej tegoroczną 
klęską powodzi ludności polskiej. Tran
sport obejmuje: 520 par obuwia męskiego, 
949 par obuwia damskiego i 325 par obu
lWia dziecinn go. 

Minister Rusinek prZE!słał Komitetowi 
Paryskiemu, który przeprowadził 'zbiórkę, 
pismo z podziękowaniem za inicjatywę i 
;włożony wysiłek w akcj<; pomocy oraz 
wyrazy uznania dla kolonii Polskiej i spo
Łeczeństwa francuskiego za ofiarność i za 

Ol 

okazanie pomocy. 
Minister Rusinek złoiył również ks. Ja

nowi Fondalińskiemu podziękowanie za 
. przywiezienie darów tych do Warszawy. 

Przesyłając powy~szą sumę na - ręce tow. \ matce w uratowaniu wzroku choremu 
naczelnego redaktora "Głosu Robotnicze- dziecku, chronią je od strasznego kalec
go" ,apelujemy do społeczeństwa, aby idąc twa, jakim jest ślepota. _ 
w nasze ślady, dopomogło nieszczęśliwej Komitet. 

Konfere c·e owiał 
P.P. . i P.P.R. 

Powiatowe konferencle aktywów P. P. S. i P. P. R. odbędą się w dniu JO 
sierpnia br. z udziałem przedstawicieli Wojewódzkich Komitetów. 

Przemawiają z ramienia 

P. p. S. 
towicz tow. Czernik 
Kutno .u Wróblewski 
Łęczycą. " Olasik 
Pabianice " Karaczewski 
Końskie " Duniak 
Opoczno " Kelle'r 
Skierniewice " DobrJ1ś 
Rawa Mazowiecka "Ajnenkiel 

P. P. R. 
- to \V. Sysak 
- " ,,. Tomczak 

" Dyjewski 
" Kubieki 
" S\Voszowski 
" Geraga 
" Kuliński 

Wieluń " Krupka-Skibiński 
" Nieśmiałek 
., Cy-ganek 

Sieradz " Szwajcer 
Piołrk6w " KOWalski 
Tomaszów -' .,,, Sta wińsk; 

Wojewódżki Komitet 
Polskiej Partii Socjalistycznej 

-"W Łodzi. 

" Potapczuk 
" Przybylski 

." Kucner 
Wojewódzki Komitet 

Polskiej Partii Robotniczej 
w Lodzi. 
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Łap • ez .0 
W' miesiącu czerwcu 1947 r. kOlnisarz damsku, ob. Walczykowskiega, któremu

skupu zboża akcji specjalnej Samopomocy jak zeznaje Dłubak - wręczył czwartą 
Chłopskiej w Radomsku, ob. Dhlbak Wa- część łapówki w sumie 5 tys. złotych. 
cław zwrócił się do ob. Krawczyka Józefa Miejscowe władze Bezpiecze6.stwii Pu
mieszkańca wsi Piaszczyce, gm. Gosławice blicznego wpadły jednak na trop po wyż
z propozycją postarania się o pl'żydzielenie szego łapownictwa i po przeprowadzonym 
mu majątku poniemieckiego, za co zażądał dochodzeniu, udowodniły, że Dłubak po-
20 tys .zł. brał już niejedną łapówkę od osób, bez 

W związku z tym Dłubak Wacław wy- względu na ich stan majątkowy, wyciąga
dał luksusowy obiad, na który między in-I jąc od nich ciężko zapracowane grosze. ' 
nymi zaprosił komisarza ziemskiego w Ra- Dłubaka osadzono w areszcie. 

się może nie lada osiągnięciami. We " wzoro
wo urządzonych działkach ogrodniczych 
wyrosły odpowiednio pielęgnowane krza: 
ki kartofli, z których z każ~ego zebrano 

od 25 - 35 kg. kartofli. ()). 
N a zakończenie uroczystości zorganizo. 

I wane zostały występy artystyczne z udzia
łem dziatwy wiejskiej, przebywającej obe. 
cnie na koloniach dzieci chłopskich w o. 
środku szkoleniowym, na których 5-letnia 

I 

Danusia Szymanowska popisywała się w 
pięknym krakowiaku. (Dz.~ 

Jagody dl"a" Anglii 
Grzyby dla Szwajcarii 

• Oddział Spółdzielni "Las" w Sopocia 

ł wysłał w bieżącym sezonie do Anglii 30 
ton czarnych jagód w stanie świeżym. Do 
Szwajcarii Spółdzielnia ma wyeksporto'" 
wać 100 ton kurek (lisiczek) solonych: 
Bawiący na Międzynarodowych Tar .. 

I gach Gdańskich kupcy argentyńscy i z 
I USA zaproponowali zakup od Spółdzielni 
całego zbioru borowików. 

Obok skupu jagód leśnych, grzyOów I 
ziół Spółdzielnia zajmuje się eksploatacją 
kory dębowej, świerkowej i bukowej dra 
przemysłu skórzanego. Samej tylko kory; 
świerkowej, Spółdzielnia dostarczyła w. 
bież. roku już 80 ton. 

Gimna ja 
budowy "maszyn 

N a nadchodzący rok szkolny ogólnopol. 
skie Zjednoczenie Przemysłu Budowy Ma
szyn Włókienniczych przygotowuje znacz
ną rozbudowę własnego szkolnictwa ;r.awo. 
dowego. 

Poza uruchomieniem wyższych klas 
w trzech szkołach zawodowych kierowa
nych przez Zjednoczenie, utworzona bę. 
dzie w Łodzi trzyletnia szkoła przemysło .. 
wa oraz gimnazjum przemysłowe w Dzie.
l'zoniowie z internatem na 100 uczniów. 
Ponadto Zjednoczenie organizuje ośrodek 
szkolenia zawodowego przemysłu metalo. 
wego w Bielsku, gdzie czynne będą szkoły" 
i kursy dla pracowników z 16 fabn-k. .. 

. . 
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PRZYGOD 
.pięciu typków Z Banialuki 

69. 

~o. 

J ' ~) .. 
Z brzegu ioro~e.porterzy 
Przygla,dai8J się banderze 
Jeden twierdzi', że to barka, 
Inny, że No<ego Arka. 

Kied,y ' juJ; Wl"siedli na ląd 
DziennikarIZe fal" walą 
Tysiąc pytań o powodzi 
No i jak im s.ię P()W~~? 

KINA 

z I adn ramki 
Ha dwóch frontach walk o wejŚCie 110 Klasy Państwowej 

Rozgrywki o wejście do Kla,sy PaństwowE'j 
we5~ły już w fazę zwykłych forma,lllości, 
Ekstraklasę piłkarską na rok 1-948 już r,namy 
prawie na dłoni. Obecne boje wpiynąć mogą 

, tylko na pewne przesunięcia na dalszych miej 
scach i stają się już co :niedzielę lIl!Iliej atrak-

cydowane zwycięstwa powinni odnieść gospo· 
darze, a 'więc 'Visła i Polonia stołeczna. 

KOLEJARZE SK,.lI"ZANI NA PORAŻKĘ 
W grupie drugiej mamy już 5 spotkań. 

Siły swe zmierzą: 
Cracovia - Orzeł (Gorlice) 
AKS - Radomiak 
RKU - ZZK (Łódź) 
Gedania - Grochów 

cyjnymi. Do "wyjątkowo nieciekawyth niedziel , 
należy zaliczyć dzisiejszą. Le,aderzy grup SPIJ-' Rymer -. Pomor~amn. , . , 
tykają się dzisiaj ze zdecydowanymi "habesa- Najl, ,łodzIan, naJbardZIeJ_ mteresowałb,v w 

ŁKS - Czuwaj (Przemyśl) 
PKS (Szczecin) - WMKS (Katowice) 
KKS (Olsztyn) - Lublinianka, 
O ŁKS jesteśmy spokojni. Harcerze z pew· 

noŚCią wyjadą :z; Łodzi bez punktów, a co do 
dalszych spotkań - to tylko w dwóch me
czach mogą zwyciężyć goście, to jest WMKS 
i LublinianJJ:a. 

SYTUACJA NA FRONCIE NR 2 

Wypada teraz uczynić inspekcję , frontu 
drugiego, to jest pięciu ,grup mlstnów okl'ę
gowYQl PZPN-u. Tutaj powinny rozgórzet 
bArdziej zacięte walki. Priede wszystkim spo· 
dziewamy się tego w Tarnowie, gdzie miej
scowa Tarnovia będzie odpierać ataki. Jaro
sławskiego Klubu Sportowego. 

L~gia (Krosno) prawdopodobnie skapitulu
je przed natarciem Partyzanta , z Kielc. 

W grupie drugiej Ruch nie będzie miał 
chyba la twej przeprawy 'Z Piastem gliwickim, 
ale powinien wyjść z niej zwycięsko, jak na 
byłą druży;nę ligową przystoi. Sarmacja po
winna pokonać Victorię. 

W grupie trzeCiej po dwa punkty powin· 
ny zdobyć: l;ICP w walce z L€chiq. (Gdynia) , 
a Polonia bydgoska - w walce z WMKS ze 
Szczecina. 

WIERZYMY W BOJOWOSC 
WIDZEWlAKÓW 

mi" - toteż o sensację będzie trudno, chociaż tej ,gr:rPle ~ecz ZZ~ z RKU, gdybYT kolejdr,z,e 
_ nie zapominajmy, że piłka jest okragla... nasI me byh tak Wyjątkowo slab!. No ale coz, Przyszłość piłkarska Łodzi - RTS Widzew-

. ZZK nie może przełamać kr-y:zysu, przeci'~m.e, - walczy dzisiaj. w Radomiu z RKS·em i naj. 
krl'zy.s te~ w s~eregach ~olejarzy pogłębIa Się prawdopodobniej nie da się pokonać gospo
tak, ze ~Ie. moze.my w zadnym ,,?padku, hl·! dar.zom. W drugim spotkaniu tej grupy , Czę. 

PRZEGLĄD FRONTU NR 1 

Przyjrzyjmy się grupie pierwszej. Walną czyć n~ leb .ZwyClęstWO: Illteres~v; ac MS, ty.-! t h k' Klub Sportowy powinie-n' uporać 
tu : ' ko moze z JakIm bagazem powracą kolejarze s oc ows l l 

Polonia (Bytom) - Polonia (Swidnica) , do Łodzi. i Się Z Sygna em. 
Wisła. - Skra (Częstochow~). W pozostałych spotk<lniach tej grupy fa· i W piątej i ostatniej, grupie też. ~amy st~-
Polom a (Warszawa) -;-, Ognl~ko ,tSIedlce). worytami zdecydowanymi są: Cracovia, AKS,: procentowych fawory tow. Są ~ml: LegIa 

. Z tych t.rzech .spotkan Je~yme wlększ~ za-, Gedania i Rymer. (Warszawa), która walczyć będzie oz Mazurem 
mtere~o'wame moze ''>*Lbud~ic .mecz. pomlę~zy I (Ełk) i WKS (Siedlce), który ~winien upolo. 
Po~omą bytomską. ,B POlODlą ~wldmcką. Wl~~ ŁKS WYGRA ! wać lekko ·Sokoła. 
ceJ szans przemawIa za 'Zwycięstwem pOlonu, . , . .,. , . 
bytomskiej. Dwa następne spotkania nie bu- A teraz grupa trzecia. Grają w niej: , TakI przebieg ?owmny. ml,ec _,~~Jsze , bo' 
dzą zastrzeżeń. W obydwóch wypadkach zde- Warta - Tęcza Je na naszych bOIskach piłkarskIch. 

ina rzuca e 43,7 m.1 
doskonałe wyniki lekkoatletów !SRR 'na mi$trz~twach Moskwy 

Tegoroczne mistrzostwa Mpskwy w lekkiej na 3.000 m oz przeszkodami Pugaczewski (Dy- na 100 i 200 m wygraf Karakułow (Dynam,p', 
atletyce zgromadziły na starcie przeszło 250 namo) uzyskał czas 9:15, a więc zaledwie o mając na ciężkiej bieżni czasy lOr8 sek: j ' 22,4 
zawodników, reprezentujących 13 klubów. 1,8 ~ek. gorszy od rekordu ZSRR. sek. 

0_, ? Mistrz ZSRR w b.iegu na 400 m - KCWldrow Młody skoczek Agaekow lCDKA) zdobył 
(Dynamo) ustanoWił noWy rekord ZSRR ~ b~E' mistrzostwo w trójskoku dobrym wynikiem 
gU lila 400 m pnez płotki, uzyskuji!{ ,fZ~',5 . ~:a,§~~. w śkoku w ~al, .z~yciiiŻYł K~e:c,o,w 
sek. Wynik powyższy, j~st jednym ~ 'lepszych wynikIem 7,15, Agaekow 'Zajął drugi~ mIeJsce, 

AbRIA _ "Złota maska" rezultatów, osiągniętych w tym roku w Euro~ mając skok 7,04 m. 
BAJKA _ "Kochaj tylko mnie" pie. Bieg, na 800' m wygrał Zimin w czasie, 1 :55 

Dzisiej.sże ii,l'p:r.zy 
sportowe w lioClzi 

Autostrada warszawska, goi;. 9: Start ''fi!' 
ścigu szosowego na 50 km dla zawodnik6,W, 
posiadających karty wyśdgowe. startow~Ć 
'mog,ą -rówIt!,eż D;iestowarzYszeiii. Wyścig dT~ 

'BAŁTYK _ .. Pięciu Zuchów" M. Baryłowa {"Skrzydła Sowietów"l W · fi· przed młodym Kudtiawcewem (CDKA) -

GDYNIA nale biegu na 80 In przez płotki wyrównała re-, , 1 :55,6. Doskona. ły wY!lik. uzyskała w rz.u.cie 
- "Serenada w dolinie słońca" C <li 4:ł 79 B HEL "- "Wyspa Bezimienna" kord ZSRR, uzyskując czas 11,6 sek. W bi,egu osz,czepem ZU" na, nucaJąc ., m. leg 

tJIUZA _ "Knock-out" 11 1 1! J lIl lIi ll l i~ I' llI lnl ll l np: l lI l lIl lI l lIllImnnanl lllnIIIJnllll llllll1I1111111 11111I UI\1lI! IIIIllII!III I Ullllnlli ll~l!ml:IUII1Ullnl lll ll lllllll ll l lllUEIIHI!1l Il I I!llll ll li!l lllll l lll iaIlI Il I IlJ:II llmIlIIl I Il IIlIIl I Hllil ll llltlll r.1 1I1nmu 

POLONIA - "My z Kronstadtu" Na ... acie zGPo5nicze' 
ganimrje ŁOZ Kolarski. . 

PRZEDWIOSNIE - "Ojczyzna" M II ,_. • Ł d·· O R M O " (S', Id 
~g~~"sżc~ę~~~~ t~;~:tka" I leJ a n c l' o Z I 'I - wcy ą S ! 

Stadion ŁKS-u, godz, f8!ta: Mecz piłkarskI 
o wejście do Klaiy Państi:roW:j: ~waj 
(Przemyśl) - ŁKS. Przeclkecz'~ godz. Uj-ej. 

Dom Mul~l}ry Milicjm1a, -godz. 19-ta: To
warZ'ysk; mecz zapaśniczy ORMO (Sl~sk) -
MKS (Łódż). , 

REKORD - "Nauczycielka bawi się" Dzisiaj, dnia 10 bm" o godzinie 19-tej w 
STYLOWY - "Konik Garbusek". Premiera, Domu Kultury MilicJ' ańta, ul. Nawrot 21, od-
ŚWIT - "Skalldal" będą się towarzyskie tawody zapaśp.icze KS. 
TĘCZA - "Konik Garbusek". Premiera ORMO (Chorzów) _ MHieyjny Klub Sportowy 
TATRY - "Na granicy" (Łódź). 
WOLNOSC - "Bohaterki Pacyfiku" Drużyna MKS·u wystąpi , w swym naj sil· 
15,30; 17,45; 20,00 w.J:li7dz. I-sz.y"seans ~3,15 lliejszym skladzie, z Matus~akien: na czele, któ 
WŁ.OKNIARZ .-. : ,'Vllkl morskIe (prem Iera) ry spotka się z byłym ' mlst!z-em Europy Ka
WISŁA - "Miłosc na lekarstwo" l mińskim. Walka tych dwóch techników wzbu-
ZACHĘTA - uW górach Jugosławii" dzi wielkie zainteresowanie i obfitować po-
OŚWIATOWE -."Obrona Ojczyzny" winna w ci~awe momenty. 

Sprzedaż Manufaktury 
• 

HURT DETAL 

B. Piotrowski i Ska 

... "tfIJItUlIlłłłtlllllł.1łI1'U.1I1I1I11l1l1l11IłlllnIlIIIUIł Ilun.!lu.tllll.I.111ł 

i ~ 

i Wytwórnia Bielizny! 
i Trykotaży i Obrębiarnia ~ 
l ~ 
: ' : 

~ Ka.zimierz U RBANS KI ~ 
s g 
i ~ ! Łódź, ul. Piotrkowska 92 ~ 
, Telefon 220-81 i 
;f!.ł l !I!I"lIUtl!!Jl!Ultltllllł"lllł~ł I'." lłłIIJlłłJllllłl!łt,.JII'111!11i.'!lł'!':; 

HURTOWNIA 
WłÓKIEN t~ICZO - GA lANTER,YdNA 

• 
"DELBA" 

l. DZIEŁOSZYŃSKI I S-kil 

Mechaniczna Fabryka Pończoch 
Pod Zarząd. Panstwowym 

dawno P. Margulis 
i D. Wolman Spadk 

Łódi, uJ. Południowa Nr. 69 

Druźyny wy~tąpią w następujących skła; 
dach: ' 

K.s. ORMO (Chorzów): Weintrit - mistrz 
Sląska, Szypurek - mistrz Sląska, Uliczka -
mistrz Slą~kat Wróbel - mistrz Sląska, Ka
miński - były miśtrz Europy, Piec - mistrz 
Sląs~, RO'genbrug. , 

MKS (hóqżj:' Bednarek - wicemistrz Łodzi, 
Łazarski - mistg Łodzi, Ignaszewsld - wice
mistrz Łodzi, Kawał - wicemistrz Łodzi, Ma
tusiak - mi,strz Łod~i, Kindler, M.iśki~wic~ 

-. -

Nowy rekorcl ZSRR 
W rzucie młolem 

Na zawodach lekkoat1etycz~ych w Lenin· 
gradzie doskonały miotacz radzie~ki, Alek
sander SzechteI, u~ys).tał w rzucie młotem wy
nik 54,91 m, ustanawiając noWy rekOil'd ZSRlt 

t • 

• . ------------~-.------------------------------.. ----Zjednoczenie Przemysłu Aparatów Elekt~gczDY ch 
, w Łodzi, ul. Piotrkowska 111 

poszukuje: 

inżynierów 1 technik6w-elektryk,9w i mecha
ników na stanowiska inspektorów technid
nych, Kier?yrnik,a Laborat~ńu.m ./Badawczego 
Bl~ra StudIow" konstruktorow, samodzielnych 
referentów W'Ydziałów Technicznych, rutyno
wanego księgowego, oraz pracowruka do 

i świadec. ł 
Rachuby. 

Zgłoszenia Z' dokładnym przebiegiem pracy zawodowej 
twami kierować nąleży do Wydziału Personalnego. 

_______ , ____ .a __ ~ ______ ~ ____________ ~~ ______ ~ _____ 1 

Potrzebni zaraz 
1 Główny Kaj,ęgowy BUansista, 
obeznany z przebitką l planem kont. 
l Księgowy 
1 Rachmistrz do Wydziału Pracy 

i Rłacy, 
l Kucharz - Kierownik KuchnI. 
Reflektujemy tylko na siły wykwa

lifikowane. Zgłaszać się do Państwo
wych Zakładów Przemysłu Jedwabni. 
czo • Galanteryjnego Nr. 1 w Łodii, uJ. 
Kilińskiego Nr. ,102 (Wydział Personal. 
ny). 

= 

Wyrób Konfe~cji 

M. win i ~-~a 
Łódź, ul. Piotrkowska Nr: 16 

w podw6rzu • 

~~~~~~~--~~~~------------------------------------.~~~--~~---------------Wydawca: Woj. Komitet PPR w Łodzi. Komit et Redakcyjny. Red. i Adm. Łódź, Piotrkowsk a 86. Telefony: Redaktor Naczelny 216-14, Sek retariat 254-21, RedakCja nocna 172-31 
Dział ogłoszeń: Piotrkowska 55 tel, 111·50. Konto PKO VIl - 1505, ZakL Graf. R: Sp. W. "Prasa" D 015972 



Nr. 218 GŁOS ROBOTNICZY 
i 

Poprzez ~ek.i - u progu tooo-lecia 
----,-----_ aa 

95 -ta rocz ic 

!-IV bohaterskich walk.ach żołnierz polski dolarł do' morza i obejmuje czujną straż nad Bu! ty
kiem w r. 1945. 

I ans a 

Str. 3 ...... 

Wre praca w polskich .portach 

Za fi tac ąóra'lklch - DlaJzg6.a do pisania 
=- -,.... . 

ożliwości i perspektywy argi Gdaós i 
Rozmowa z dyrektorem MTG - ob. Dro~dowskim 

Stajemy się krainą 
Rozszerzony dostęp do morza 

Luksusowy statek pasażergki "Grażyna" 
pruł wartko fale Bałty.ku, słońce paliło niemi
łosiernie, a ja, {,szczur lądowy", przysiadłem 
się QO wypoczywającego' w cieniu wilka mor-
.kiego. ' 

Nie chcąc go płoszyć zacząłem rozmowę 
1:' sposób "niewinny": 

cych polowy ceny kutra. Splata pożyczki roz
łożona jest na długie lata. Przemysł państwo
wy w coraz silniejszym stopniu zaspakaja po
trzeby rybołóstwa i żeglugi dostarczając' sied, 
płótno żaglow.e, linyokrętowe, budując ło
dzie i kutry. 

- Co to za statek? czy to wrak, wydoby- - Tak. My tu, na Wybrzeżu, nauczyliśmy 
ty z dna morskiego? się żyć z morza i COfa z lepiej zaczynamy lO-

- O nie, - brzmi odpowiedź _ "Graży- 2umieć, że pieniądz Jeży po prostu w morzu i 
nę'~ otrzymaliśmy od Związku Radzieckiego w że trzeba tylko go umieć wydobyć. 

ramach odszkodowań wojennych, ściągniętych Il0Ść rybaków w porównaniu z latami pr2ed-
t Niemi:c.. wojennymi wzrosła wielokrotnie. Repatrianci 

S.tat~k Jes.t motorowc;em w bardzo ~obrym z Wileńszczyzny i Polesia, z krainy wieczne· 
stan~e I. llalezy .. do Towar~ystwa Zeglugl P:zy- go niedostatku i gtodu, nauczyli si!:, sztuki po
b:-zezne] . "Gryf, utrzym!l]ąc s~alą k?m~mka- 'I łowu od starych Kaszubów i dziś bogacąc się 
e]ę pomiędzy Hel~m., Gdymą I GdallsklelI!-' zarazem umacniają Polskę na morzu. 

- Teraz - mowl marynarz - morze Jest . , . . 
&pokojne, ale bywają sztormy. Rejsy odby-, . - Rol?lk - Uum~czy mi .leden z rozm6:n
wają się jednak bez względu na pogodę. Kur- CO.W - mgdy . tyle, me zarobi, co ryba~; ~Ie
suJemy przecie:!: na staŁej linii ko.munikacyj- mię trze~a zaslewa7, bydł~ tr~eba kar~Ul.c I o-
nej. . , por~ądzac,} a ~yby ZyWli~ Się I ~~zr;nnazaJi!. b,e,z Psychika narodu naszego zaczyna nasiąkać 

Do rozmowy naszej przyłączają się inni udZIału cz.owleka - tylko łaWIC I przywlezc, nie tylko sposobem bycia, ale i tradycją mor-
marynarze. Ośmieleni poczynają opowiadać Jedyny kłopot to niedostateczna konsump- ską. L, 
o sobie, Zarobki ich są niezłe - przeciętnie' ----------

około 12-ty tysięcy złoty~h mies~ę~znie plus Kro' Akllle sygnaly IDmportowo -eksportowe umundurowallle, ale o Wiele lepIej powodZI l 
się rybakom. . 

- Cz~ ~1l:n uw~erzy, że kuter rybacki przy- I W ramach M. T. G. co.,z bardziej rośnie 
lUllSj W/asclcIelowl ponad 200.000 złotych ty- I .., .. 
god.niowo, I ruch w zakreSie zawierania transakCjI z zagra-

Dzień w dzień wypfywają na pełne morze, nicą· Tłumaczy to się tym, że zagraniczne fir
na połowy bliskie i dalekie dziesiątki łodzi i my mają szereg ulg walutowo - dewizowych 
k~trów ~y:ba~kich, przywożąc towar wart~ś~i I w dziedzinie finalizowania f realizacji umów 
wlelu ffilhonow złotych, Jedyną trudnOSClą , .. 
jest wysoka cena sprzętu rybackiego. Cena oraz poszczegolnych transakCJI. 
kutra wynosi '6-1 milionów złu tych, ale Bank Ostatnio zostały już zawarte transakcje ze 
J.ybacki 'ldziela rybakom pożyczek, się,gają- Szwecja co do ekSPOItu izolatmów oraz pod-

pisano umowę ze strefą okupacyjną amery. 
kańską -'na dostarczenie 750 ton filetów ryb
nych. 

Slabszy . ruch panuje w dziedzinie importu. 
Największe zainteresowania budzą pod tym 
względem z krajów europejskich Holandia o· 
raz Szwajcaria, z którymi już zawarto odpo-
wiednie umówy. {ll,J 

skich, tego "casus belli" minIonej WOjllY. 
Jednocześnie, podkreśla Sł,ę fakt, że wszystko, 
co P·),~k'l .ofiarl'jo na eksport; 'iest tw.orenJ 
rąk, pmcy polsl:"iE.go robotnik;! i cpłqpa . tw~ 
rzących n" pnlsldej ziemi 1 2: polskich lI". 

. Pow. 

ZJEDNOCZENIE BUDOWY MASZYN 
WŁ()KIENNICZYCH 

Łódź, Plac Zwycięstwa 2 

zatrudni: 

1 magazyniąra (magazyn techniczny), 
2 urzędników obznajmionych z prowa. 

dzeniem kartoteki metalowej ~pożąda. 
ni technicy), . 

2 urzędników (pomoc biurowa w rachu. 
biel, 

2 maszynistki (wykwalifikowane), 
1 gOl1ca (16 - 20 laŁ), 

1 księgowego (na wyjazd), 
ślusarzy narzędziowych (na wyjazd). 

Zgłoszenia do Wydziału Personalnego, 
wraz z życiorysem i ofertami. 

... e -
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Str. 4 GLOS ROBOTNIGZ'Y - Nr. 217 -
Jan SpieH'ok 

Wiersze adeu za s k ła 
wszystko t!"Żeba wielu wysiłków i wiele pra-l wa na to częstokroć nieuI'nlejętna polityka zuje wyraźnie kierunek zainteresowania poe
cy nad sobą. Na to trzeba surowOści wzglę- t wielu redakcji naszych tygodników, "Śtarająca ty, toteż tematyka wiljk8zości utwor6w za
dem siebie, na to trzeba włączyć się w ogól- I się sztutznie nagiąć twórczość najmłodszych czerpnlllta jest z przeżye okupacyjnych. Sil 
ny nurt · życia społecznego a nie przebywać do swoich osobistych ambicji, a w gruncie to: motyw września, żołnierza, który padł al· 
w przymglonym świecie ill,dywidualnych prze- rzeczy w zupełności nie wychowująClI nowe- -bo pozostał inwalidą, Oświęcim, wspomnienie 
żyć osobistych. go pokolenia. Pomimo lepszych warunków wC2:esnej młodości. Zaledwie kilka utworów 

·Niestety. poee! najmłodszego pokolenia, wydawniczych znacznie trudniej obecnie jest znaidziemy w tej książce opisowych, czy też 
poeci zaczynający tworzyć po wojnie nie zaw- debiutować -poetom, odnaleźć swoją własną lirycznych. 
sze potrafią znależć dla sieqie odpowiednią indywidualność artystyczną. Na wstępie trzeba zwrócić uwagę na jed
drogę. Oczywiście, przyczyn i powodów ta- Tadeus'l Sokół należy do najmłodszej ge- no: Sokół nie poddaje się wyływom ekspre
kiego właśnie ich ustosunkow~ia się można neracji poetów. do tych, którzy tworzyć 'la- sjonistycznym, tak często spotykanym w u
znaleźć -7ibyt ' wiele. Oddziałowuje na to mię- częli po wojnie. Tom jego wierszy. wydany tWora.ch innych poetów jego generacji, i to 
dzy innymi wpływ starszej generacji poetów niedawno przez spółdzielnię wydawfiiczą jest bodaj najwaźniejsza zaleta jego utworów. 
zasklepionych w swbich teorilJ.ch. zabłąkanych "Książka", stanowi jego debiut. Tytuł "Po, Wi'(~r.ze te, są dość siln.ie. zmetaforyzowime, 
w sObie często więcej, niźli najmłodsi. Wpły- cisk i lira" i umiej~tny dobór utwÓTóW wsk&.- przy czym obrazy są sugestywn..e, albowiem 
1II111111łlllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111 HnlllnllnmllłlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllłlllIIlIlIlIIlIlIlIlIIllIIlUlIlIlIIlIlIIlIlIIl1II wz i ę te są z bezpo średnie jobserw ac ji. Swia-

dom'> odrzucenie rymów przełamuje sztucz-
Tadeulz $01(61 ność wersyfikacyjną· Sposób rozbudowania 

, metafor wzięty jest na ogół z awangardy, nie 

P ~ "'T R ~ T zawsze jednakże bywa szczęśliwie przetwo-
, '" -... "-JI rzony, zindywidualizowany. WyciUwają się 

pokolenie poetów, 
bez uśmlechu, poe

pt;zedwczesnnej dojrzałości i smutku. Mło-
Iktóra kojarzy wszyStko :a pociskiem. z 

Ggniem. z 'ruinami, z kalectwem i rozdartym 

Zatroskani idziemy 
Oświęcim - dom. 
Krzyże za sob~ 
po drogaCh 
pOZQstaw. 
Tu 
obok 
leży brat i siostra. 

drogą: 

granatem jest aż nazbyt , gorzka. ' 
Pocisk pozostał na zawsze jako uraz psy- NA PR'Z,EJ:,OMIE 

chiczny, jako świadectw,o . tragitinej pr.teszło~ 
Ści Jako dziedzictwo lat, które ciążą. Czyż do I 
pomyślenia jest, by po tej wojnie mógł uka
zać się tom wierszy z rodzaju "Wiosna i wi- ' 
no" i "Wróble na dachu"? Przecie'Ż te wier-
6'le pisał wówczas też zdemobilizowany żol
nien, który dopiero co wrócił z frontu. Prze
ci~ż i nowoczesna wojna nie byłl!. bynajmniej, 
~abawą· Tak, ale stopień jej natężenia był I 
całkowicie inny. A zresztą' poeta wówczas 
wracajllc do domu znalazł życie takie jakie , 
pozostawił, gdy odchodzil na front: te same I 
llllce, te same domy, ci sami sąsiedzi. oczy 
matki, dłonie ukochanej. A teraz? Tragicz
nym nieporozumieniem byłyby w obecnych 
czasach takie wiersze, zresztą nikt by tak nie 
napisał. Wyrastają koszmarne obrazy niedaw
nej, okupacyjnej przeszłości, wykrzywiają sill 
w grymas tragiczny, powstajll obrazy często
kroć hyperboliczne. i tu właśnie należy do' 
szukiwać się źródeł ekspresjonizmu vi utwo
rach najmłodszej generacji ' poetów. Ekspre
sjonizm jako znamię klęski, upadku i załama' 
nia się psychicznego. Przecież młodość doj
rzewająca w czasach pogardy nie zaWsze mo-
że okrzepnąć wewnętrznie. . 

Po to, by przełamać w sobie widzenie swo
{ch lat, by zetrzeć z źrenic swoich krew i roz
kazać uszom §woim nie słyszeć więcej wybu
chów bl<lmb ani walących się domów, by noz
drzom swoim rozkazać nie wyczuwać więcej 
swądu pogorzeliska, a tylko wiatr wiejący z pe
la, by wargi znały tylko za.pach traw, a dłoń 
uścisk serdeczny II. nie pożegnania, na to 

Władysław Rymkiewicz 

Granat wybuchły ulepem gwiazd. 
granat ściśnięty w dront. 
jak na 'ObrożY świat -

mot~ to właśni~ jut? 

Trop -Usa, ~un1ę ,przede mna 
11a lasu bIały brzeg. 

Wiosko moja 
ogniem IIhca 
na strzechach pła-ezacy, śnieg! 

M;Hta~yny s'zlocłtem ł'owłetrza 
rponTwahr W ndebo dynamit, 

W falach Kamienn~J 
ciemniały' płonące wióSkl, 
wreszcie zgaSły ... 
to broń oPadła od ramion 
salutując niewysadzone mosty. 

W czerw'Onej gwiefdrle rakiety 
dłoń ini podała wolność. 

Odnalemeniem sna!onego oomu 
rozPOCz~ł si'l) 
1945. 

Sprawa pryw IRa 
(Fragment opowiadsft.ia) 

w judaszu, w drzwiach parterowego bu· klawiatura pianina grzbiety segregator6w wy
dynku ukazało się oko p6rti~ra, po czym zierały nieprzyjaźnie z p6łek w szafacn pod 
drżwi ustąpiły l Kawecki znalazł się w wąs- ścianami. 
kim, mroeznym korytarzu. Z boku wysokie, do podłogi. okno dzwoni-

- Obywatel do kogo? lo cienkim jak brzęczenie komara brtmie-
- Do pana majstra Wieczarka - odrzekł niem, drżąc od intensywnego łoskotu maszyn. 

te złością Kawecki i spojrzał portierowi wy- Trzy młode kobiety ślęczały nad stołami, 
zywająco w OC7.y. Kładąc nacisk na słowo zar1uconymi stosem papierów, księgami ka
"pan" powtórzył: - Do pana majstra '\Nie- sowymi i liczydłami. 
czorka. 

_ ObyWatel dyl'ekttlr Wieczorek _ brzmia- Gdy zapytał o majstra Wieczorka, jedna 
lo wyjaśniE!nie _ jest w kantorze. z nich uniosła głowę i odgarnąwszy kolistym 

ruchem ręki pasemko blond włosów. spadają-
Ka.wecki uśmiechnqł się zjadliwie. Mru- eyeh na czoło, poinformowała, źe dyrektor 

r.ząc pod nosem: - Dyrektor, psia dusza I - jest na sali. _ Może pan wejść - powieA'lia
wyszedł z korytarzyka na podwórze, wymQsz- la, wskazując mu drogę przez długi korytarz. 
czone grubym, polnym kamieniem. Udał się tam powoli l zatrzymał się na 

Miał przed sobą trzypiętrową białą ścianę progu wielkiej hali fabrycznej. niezdecydo
I: pokratkowanymi jak szachownica / oknami, wany, jakby porażony łoskotem, hukiem i 
w których połyskiwały mętnie szybki w że- zgiełkiem, z jakim pracowały długie szeregi 
laznych obramowaniach. 

Z wnętrza fabryki niósł się pracowity, nie- maszynowej armii krosien. 
ustający łoskot, niby dudnienie pociągu w Mrużąc oczy patrzał na dziesiątki wirują
pełnym biegu, łoskot, który zdawał się wstrzą- cych na walcu transmisyjnym pod sufitem kół 
sać posadami gmachu i wprawiać białą ścia- napędowych. Z kół zwisały czarne, wyślizga
l1ę w niewidoczne drżenie. ne tasiemce w nieu.stannym obrocie - pasy 

Kawecki pchnął drzwi. Zatrzasnęły się za transmisyjne. Pasy wprawiały w ruch armię 
nim z hUkiem, pociągnięte przez sprężynę. krosien, zbrojnych w dźwignie, płochy i ~~ja
Nieustający loskot i szum natarły nań teraz ki, które zadawaly regularnie ciosy, rytI!\icz
jak burzliwy, porywisty wiatr, miotający kłę- ne i twarde. 
bami pyłu. W długim. wąskim przejściu między kros-

Zdenerwowany rozglądał się po kantorze., r1ami ujrzał Wieczorka, przypatrującego się 
Zastosowane ściśle i pożółkłe jak stara pracy jednej z robotnic przy warsztacie. 

Pa111i-ętamy zielone jabłóni~. 
gniazda wr6bli 
tkane na belka.c~J)Qddastat 
zakręt 
i dłonie wy~iągxJięte na po.-,iegnanie. 
Nie za,mykaj oczu, dojrzyj: 
ten sam dom. 
te same ręce .•• 
uwierz, 
już nic nie zagrozI. 

Do Leopolda Staffa 
"Kto jest ten dziwny nieznajomy"~ 

L. Stall. 

rozmaite wpływy, które załamują się w utwo
rach : od Peipera do Staffa, od Jiesienina do 
Prz'osia. Oto są wpływy spóźnionego ima
zin izmu .. Tabun gwiazd spadających z sykiem 
w topaz topieli łamał trzciny pożółkłe". Obra2 
słaby i nieciekav.w-, Natomiast tam gdzie autOl 
stara się doszukać nowych twórc:z:ości, po
wstają obrazy doprawdy odkrywcze. Bardzo in
teresująco zbudowany jest wiersz .. Powst". 
niec" oparty na kontrastach: 

"To miasto 
już na zawsze 
zamieszka w twym pustym rękawie, 
to miasto, 
do którego przytuliłeś ręką.. 
rękę dźwigającą karabin, 
rękę zgubioną w rumowiskacli." 

Motyw: "granat wybuchły niebem gwiazd, 
"granat ściśnięty w dłoń" przewija się przez 

Ocbroń mnie, od'bierz moim gusłom 
ksd,~życom. gwbzdom i milczeniu, 
kiedy na czole Qlym ~mrok usnął 
plamił promienia. 

, te utwory. 'Granat ' kojarzy się z gwiazdami. 

Ochroń mnie, odbierz niebu, wodzie 
jednym uśmiechem. jednym Słowem. 
i ty nad rzekę przecież chodzisz, 
~dzie , 1pachtrie noc, gdZIie śpiewa słowi'k. 

Ja wiem: brutalne I zbrukane 
jak biały welon wPustce rowu ••• 
że, jednak wrócę si:ę, przy.s1a1t1ę, 
pa'n'ttom giklepowym noc QIPOwiem ... 

Pod księżyc - łąka lśni sj.~ krepa, 
a wstecz - iskrami rO$y broczy. 

• Ja'kby p.owi~dZliał mistrz Hdefons : 
ktoś zaJUro,Clzył. 

I tajemnicze są twe kroki, 
na czubkach butów kSiężyc usn,ą,ł, 
kSieżyc przepłórh był o zmroku, -
ochroń mnie, 'Odbierz 1ttlsłom. , 

Boczkiem, w obawie przed zajadłością pra
cujących na oślep maszyn, zaczął posuwać się 
w kierunku majstra. 

Wieczorek na widok szwagra odstąpił od 
warsztatu i ujął gościa za ramiona. - Edward, 
jak Boga kocham, ty tutaj ... Kopę latl - i tym 
podobne, jak zwykle przy tego rodzaju powi
~niach. Był to wysoki, chudy mężczyzna, o 
szarej, pomarszczonej twarzy i łysej czaszce. 
- Co cię sprowadza1 _ 

- Interesy - wyjaśnił zwięźle Kawecki 
i poprawił na nosie okulary w jasnej, rogo
wej oprawie. - Takie tam interesy! - dodał 
z nutką szyderczego ubolewania. - Ani mi 
się równać 'l tobą, ważny dyrektorze! 

Mówił głośno, starając się przekrzyczeć 
piekielny szum w fabryce. 

- Słys7;ałem, żeś awansował! Winszuję! 
Win-szu-ję! - wytężał głos dmuchając Wie
czorkowi w ucho. 

Zmęczony umilkł i rozejrzał się pobietQie 
po hali. 

Wieczorek, idąc za spbjrzeniem szwagra. 
oświadczył z dumą: 

- Puściliśmy fabrykę w ruch! Jakźeśmy 
tu przyszli w lutym, w miesiąc po wypędże· 
niu szwaba wszędzie była taka ruina, powia
dam ci, aż strach! Dopiero zwoluj ludzi, roz
palaj ogień w kotle, zatykaj szmat<J.mi potłu
czone szybyl". A remont warsztatów!... Mó
wię ci. spracowałem się przez te pierwsze trzy 
tygodnie jak cholera! W marcu uruchomiliś
my pierwsze 25 krosien. Szwaby zostawiły za
pasy sztucznej wełny. Łódzkie Zjednoczenie 

' dostarczyło nam surowca na produkcję koców. 
Ałe już w maju, bracie, puściliśmy w ruch 
wszystkie 115 krosien i produkujemy teraz 
półwełnę na sukienki. 8 tysięcy metrów mi e
siecznie! 

Prżesmutny to objaw czasu. Wiersze te są 
przeżyte i nie mają sztucznego patosu. Jest to 
jak gdyby mówienie półgłosem, bez sztucznej 
patetyki i ,symboliki. Niekiedy są szorstkie 
i chrolla'we.. mają w '3obie chlod pro'l.y - mi
mo 'to spraWiają duże wrażenie. To są wier
sze, do których można powrócić. Narracja 
częstokroć epicka. Pod tym względem przy
pominają Piętifka, np., zakończenie wiersza 
,,~eczór". Słownictwo dość bogate. Nieste-
ty, opisując przyrodę i wieś, poeta trzy>ma się 
pomimo rozbitego zdania częstokroć utartego 
schematu słownictwa, przyjętego- ostatnio w 
poezji. Styl nie jest jednolity, jest narasta· 
jący, tf talU, który dopiero się tworzy. Gra
ficzny układ wiersza nie zawsze jest umoty
wowany wewnętrZiIlą konieC2C.ością. Bywa 
przypadkowy. Wiersze te jednak sprawiają 
wrażenie bardzo sugestywnych obrazów, wy
dartych z głębi źrep.ic: są poważne, pogłębio
ne, zawierają duży ładunek intelektualny i ob
serwacyjny. Są one jak gdyby ustawicznym 
przypominaniem przeszłości. 

TADEUSZ SOKÓŁ: "Pocisk i Lira", Spół
dzielnia Wydawnicza "Książka", Warszaw1J 
- Stron 73. 

Wieczorek szedł wielkimi krokami w przej· 
ściu między warsztatami. Szerokim gestem rę
ki ogarnął żelazne, pracowite państewko ro' 
botników i maszyn. - Na razie brak nam je
szcze fachowcow, wykwalifikowanych tkaczy. 
ale ludzie wracają powoli do kraju, zgłaszają 
się do pracy. Każdy woli pracować na swo
ich śmieciach. u siebie w domu, w Polsce. Za 
dwa, trzy miesiące. bracie, dojdziemy do peł· 
nej produkcji przedwojennej I 65.000 metrów 
wełny na miesiąc! 

Wieczorek jak wódz lustrujący swą armię, 
rozglądał się z dumą po hali. Oczy mu błysz· 
czały. 

- To była kiedyś prywatna fabryka? - za
gadnął Kawecki, spozierając znacząco znad 
swych okularów w jasnej, rogowej oprawie. 

- Prywatna. Właścicielem był pan Pik. 
Sied'li podobno za granicą, dobrze mu się tam 
powodzi. 

A teraz? 
- Co teraz? - oburzył 'Się Wieczorek. 

Teraz to jest tkalnia państwowa. 
Wzmożony szum i huk maszyn zagłusl!:ył 

dalsze słowa Wieczorka, Kawecki zdołał po
słyszeć tylko pytanie końcowe: - No, a ty 
co? 

Poprawił nerwowo, oburącz, okulary na 
nosie. 

Sam nie rozumiał dlaczego, chyba bez po' 
wodu, uczuł coś w rodzaju zażenowania i . nie 
mógł nic na to poradzić. Jego sprawa wyda
ła mu się nagle mało ważna w tym pracowi
tym huku i szumie; zaplątana w diabelskie, 
przesuwające się szybko i sprawnie pa~y trans 
misyjne, ścierała się na proszek. I cóż z niej 
wreszcie znstało? ... Miazga. 

. ' 
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Punktualność to podstawa wszelkiej pracy Spekulacja w · opałach 
SpoI. Komisie Kontroli Cen Cluwaia 

Ogólne skargi na nieobowiązkowość i niedbalstwo W Łodzf jak i na terenle województwa W 
dalszym ciq;gu nte ustaje walka ze spekula
cją. Ostatnio zostało przeprowadzanych cały 
szereg akcji antyspekulacyjnych. Idziemy naocznie zbad~ć sy uacje. 

W Łodzi Społecwa Komisja Kontroli Cen 
przy MłejskIej Radzie Narodowej z siedzib q 

przy Starostwie Półn<>cnym w ostatnIch 
dniach poddała kontroli 84' sklepy spożywcze. 
piekarnie, sklepy rzeźnicze i tekstylne. 

. Z fabryk, z biur różnych płyną wciąż skar-, Lecz oto ukazał się ktoś l naprzeciwko - l "FunduJemy 50bie" jeszcze maleńki wypad 
gl !EI niedoslalecznq dyscyplinę pracy. Wielu w sionce, któril jest właściwym celem naszej do r..Z.P."\'. Trochę już za późno na taką wy
pf(i~ov'nikó,., spóżnia się, opuszcza dni pracy, wyprawy. prawę (dochodzi godzina S-ma), zresztą, t~ 
sło"lfm~ zachowuje się tak, jak.by nie roz~-I _ O, ten tu l'(, oz "r' luk lr ItC _ objaśnią I jer-t siedlisko ,,\'ładz kierown!c~yc~1 -:- więc tez 
mIel!, ze 0\-1 kazdeg:J z nas zalezy wvkoname' dozor-=a roc' y. prawdopodobn." porządek sCJslel. Jest 1J?se.r-
trz~lc,tl1iego pldnu, że musimy wszyscv praco-I' T· M \ ,. ....:0'\"·'\ T'n je'loak llpoloW'Ihsmy cos nIe 
wat: rzetdnie i wypełniać swe obowiazki. eH Clru,j ' - tv Ul) • itr',ll! \ en" " .. SIę-
Tylko w.:.pólnVl1l wyoiłkiem na wszystkich pla-: gowy WydZd!t' Opieki nad Obiektom; Rolny
cowkach, we wszystkich dziedzinach dżwiq- mi w C! .V\>\'. ~tnrilenny kSlęqowy niCo mOli'. 
ni emy kraj ze spustoszeń do wyżyn dobroby- I niestety wejśt do biura, bo drzwi zamknietr 
tu j pomyślności. Ilil !(16dk". DOjJ!"!u kilki, minut pc Npół :k 

Kontrolę przeprowadziło 53 osoby - spi
sano 60 prot<>kółów karnych, prawie w kat

l, dym wypadku za pobieranIe nadmiernych 

P03t:J.nawhmy wobec tego zrobić niespo-, 
dziany wvpJd, by zorientować się, jak w isto- ' 
cje wygląda obowiązkowość i punktlIJ Iność 
w Łodzi. 

~")g:Jd.a dopisał.a nam tak, jak byśm}' ją 
sami ~oble wybralt na stacji meteorolnqicLlle;' 
od nma ciąl !lęsty, c1r0bny kapuśniak. j 

Od kogo zacząć te odwiedzimy? Chyb" 0'1 : 
C.Z.P.W, Jako, że jednak im dalej od "wk 
dzy", tym łacniej o zaniedbania. Wybraliśmy: 
pobiony nieco na uboczu (przy ul. Pi()!rKow-' 
skiej 53) Wydział Imporlu i Eksport!> ' 

Urzędowilnie zaczyna się o god7.. t,3\l. Już I 
o godz. 7,15 jesteśmy na miejscu. Pierwszym i 
dwunożnvrn stworzeniem, jakie na,, · ... • nu"": I 
ja pod rękę, jest stara sprzątaczko , 

- O której otwierają tu biuro? . - Vi',,- to ! 
nem sędziego śledczego nąsz fClo"ra( ;ow.' 
Kraska. 

- Woźny zaraz przyjdzie, 11 "panowle' -I 
bo jJ wiem -- może za pół godzin'y, r.:IoŻt> za I 

godzinę .. · _ i 
Nie jesteśmy, oczywiście, zdchwy<'E:lli pel~- I 

pektywą czekania jeszcze godzinę na deszczu'l 
ale cóż robić - zadanie swe musimy wypel- I 
nić. Jakiś sąsiad pociesza nas: ! 

. - Bo widzicie pmistwo, tu troszkE( daJe.i, 
od dyrekcji, to nie tilk wszystko idz'e na go
dzinę .. , 

Za dziesięć wpół do ósmej otwiernjl). się 
1: trzaskiem drzwi garażu. Jesteśmy mile zdzi
wieni. "Któz to jeszcze przed urzędow~ go
dziną rozpoczyna pracę?" Rannym ptaszkiem 
okazał się ob. Eugeniusz Markiewicz, szofer 
dyrektora ob. Banasia. Sumienny szofer woli 
przyjść trochę wcześniej do pracy, by punk
tualnie na wpół do ósmej być gotowym do 
jazdy, 

Osierocony stolik napróżno oczekuje 

co~, W biurze Wydziału Produkcji starczy 
, osip.rocony Rtolik - to panna Janka wprost 
. z urlopu pośpieszyła do brata na wesele. 
, - Przp.cieŻ mogła wrócić z urlopu kilka dni 
1 wcześniej - tłumaczy nam szef wydziału per
I sonalnego - potem mogłaby sobie pojtlchać I na wese~e. A tak to poniesie .przykre kon
, sekwenCJe. 

I .Jeszcze zerkamy spod oka to tu, to taro -
jeszcze chwytamy w przelocie niespokojne 

I spojrzenie jakiejś jednej i dmgiej młodej 
osóbki, które dopiero teraz - o godzinie ós

II mpj - wkładają swoje biurowe fartuszki (pa" 
nip.nki uważają nas widocznie za jakichś in-
spektorów) i nasza dzisiejsza misja jest 

: SkOllczona. Obiecujemy sobie powtórzyć tę 
, eskapadę kiedyindziej, obawiamy się tylko, 

czy nie znajdzie się za wiele osób, które nie 
będą naszą wiz"ta zachwycone. W. 

Godz",y urzędowania już SIę zarz-;Jy r.J" 
drzwi "Biura Wydziału Imporlu i Eksportu" t 

pozostajq szczelnie zamknięte 

ósmej przybieg:l zzidjany wożny, wpuszcza 
do biura zziębniętego urzędnika, a sam jak z 
procy pędzi do CZ,P.W. z listą obecności. Na 
liście tej figuruje jedno, jedyne nazwisko... i 

cen. 

I Podobne kontrole przeprowadzono w po
I wiecie Opoczyńskim, gdzfe przy udziale 100 
jludzi poddano kontroli około 130 punktó.w 
I sprzeda'Żly, w tym rynki i targowIska. 

I 
W Łęczycy przy udziale 24 lud2i przepro

wadzono w ostatnich dntach 6 akcji, w re
I zultacle czego skontrolowano 284 sklepy, spo 

rzqdzajqc 41 protokółów karnych. 

W Zduńskiej Woli przy udziale 6 ludzi Spo 
łeoznej Komisj! Kontroli Cen poddano kon
troJt 28 sklepów, spisując S protokółów kar
nych. 

We wszystkich podanych wyżej akcjach 
protokóły karne spisano przeważnie za pobie
rante nadmiernych cen. Wszystkie sprawy % 

wnIoskiem o ukaranie przekazano celem roz_ 
patrze.nio do Delegatury Komisji Specjalnej 
wŁadz!. 

UzupełnIeniem przeprowadzonych w tere
nie kontroli anłyspekulacyjuych są codzien
ne posiedzenia Członków Delegatury Komisji 
Specjalnej w Łodzf, na których napływające 
sprówy są rozpatrywane i wydawane są od
powiednie orzeczenia. 

UWAGA! UWAGA! KTO SZUKA MARII 
PLUTY 1 

A tymczasem drzwi naprzeciwko są ciągle 
zamknięte. Nie mogąc doczekać się żywej du
szy,odchodzimy, unosząc ze sobą fotografię 

zamkniętych du.wi z napisem: "Biuro \-\Ty- \ 
\ działu Importu i Eksportu". Nie skłamała sla-

tu pustka przy stole - choć czas rozpoczęcia I 

Do I komisariatu MO zgłosiła sie Marie 
Pluta, lat 41, która dopiero od trzech dni mie
szka w Łodzi. Wyżej wymienio'!1a nie llJ.OŻe 
dostać się do mieszkania, bo nie zna adresu. 
Gdyby ktoś poszukiwał ją to I Kom, MO przy 
ul. Dworskiej zawiadamia, że Maria Pluta tam 
się znajduje. 

I ra sprzątaczka: .,Panowie" tak wcześnie nie I 
, przychodzą .. · urzędowania już dawno minqł... SMUTNE SKUTKI ZBYTNIEGO POSPIECHU 
1-

iMI dzież sI wiańska 
uzupełnia swe studia w Łodzi 

Gości w1t~li na dworcu: w imieniu CZPWl. kich. 

Dnia S-go na Placu Wolnoś::i przy zhieCJlI 
ul. Nowotki z tramwaju Nr S, wyskoczyła He
lena Trojanowska, lat 51, zamieszkała przy ul. 
Zawiszy 9. Nieszczęśliwa dostała się pod ko
ła tramwalu, pod którymi poniosła śmierć na 
mIejscu. Zwłoki przewieziono do Zakładu 
Medycyny Sądowej. Dochod2enie prowadzi 
Milicja. 

DOCZEKAŁ SIĘ SYNKA 

Z mieszkania przy ulicy Zawiszy 9, zbiegł 
szesnastoletni Ryszard Michalski. kri'lrlnąc 
swym rodzicom 3 tys. złotych. 

W ramach międzynarodowej wymiany SEU_ i davmym pałacu Eitingona przy ul. Gdańsklej, 
dentów przybyło do Łodzi w dn·.u 4 :lm pierw I gdzie zajęła sIę nimi Rada Zr.t',icdowc P2P!3 
szych sześciu młodych Jugosiowlan studell- Nr 4. W fabryce tej odbędą swoją praktykę, 
fćw 3 t , 4 roku politechnIki. ct?lcm r-dbyd:r Ogółem przybędzie do Łodzi ~5 ~tude:ltów 
jednomiesięcznej praktyki w lódzkich iabry- 'I zagranicznyc;h, z tego 15 Czechów i Słowa
kach włókienniczych. ków, 15 Jugosłowian i 15 studentów radzIe c-

Dyrektor Centrum Szkolenta Zowodowego mgr I Rozmieszczeni zOiOtoną on: '1fT ró~nych la- OBY SIĘ ZNALAZŁA! 

Przesmycki i wizytator Szymański. następl1it· blykach włóklenn!czych. gdzi3 czekajq już 13 Komisariat MO wszczął poszukbrania 
przedstawicieie Komitetu Koordyllacyj~S'90 przygotowane kwatery. Zil matką nieznanego nazwiska, która w dn 

i Studentów ora2 delegaci Rady 7cr!dadow<?j i Pobyt ich w stoltcy Tfłókiennictwa polskie 6. 7. 47 r., do ubikacji przy ulicy Batorego 14, 
młodzteiry PZPB Nr 2 w Łodzi. 9'0 i wspólna praca przyc?:yni s1~ niewqtpli- podrzuciła dziecko miesięczne płci męskiej . 

Wzór punktualności - księgowy Marian Wer
ner - codzień jest pierwszy przy pracy 

Po serdecznym powitaniu, p',cicza~ które- wie do dalszego zbliżenia narodów słowań- Dzieckiem zajęła się ob. Gadomska, zamiesz-
go wręczono gościom wiqzankę kwiatów, Ju- ski ch. kala w tymże domu. 
gosłowianie udaa się samocnCldunl do przy· ,H 1.11111 ł 1IIIIIITf'I n:lIl'I"l ryll";n:'II'U'llt,,m.,I!'I'II":i'·I'HM !I~ ,I'lrJm~1\1":i~I~!I'I"'"I'" ~'rllilill'llllll""nl:l~""'ll'ImWł" l' ł'·1 H I ł II ł ł I 
gotow'anych u.przednio wygodny(:n kW':lter w ProqruDI ' radioUlI.I na dziś .. d'· t ;r. ... •• 7,00 ·Aud. muzyczna z pl. S,OO DZiennik, !21.00 Dziennik, 21,30 Aud, Chopinowska, 22,1.1.) nieJ o SWIO nosc. a WIAceJ rzeCZOWOSCI 8,:.:!(1 (Ł) Progr. na dziś, 8,28 '(Ł) Koncert Zy- (Ł) Wiad. sport. 22.10 Rezerwa, 22.15 'Muzyka 

'f "'f czeli, 8,50 Pog. Zw. Rodzin Radiowych w opr. ~ taneczna, 23.00 Ostatn. wiad, dziennika radio_ 
Na marginesie narady PPR l PPS '.(f "P erwszei Rudzkiej·' J. Piotrow5kieqo, 9:00 Nabożeństwo z Gclań-! wego, ~3,20 Wiad. sport. 23.20 Program lokal-

W h d · h d- l - 'l b N' dl - d k k t h ł 5ka, 10.00 A.ud. regIOnalna, 11,00 (Ł) Aud. sł.-' ily na Jutro. tyc nIac o uy o Się wspo ne ze ra- !e zapa_ a za na on re na uc ~!:I a w l muz. \" opr. Bolesława Busiakiewicza p. t.: ~ ______________ -. ___ ":: 

Ale c7.łonków PPR i PPS w "PIerwszej" w Ru- tak tJktualneJ w ~e~ fabryce - sprawie ws~ół- I "S,;ekspir w muzyce operowej", 11.35 (Ł) Fraq PRZETARG 
dzie Pabianickiej z porządkiem dziennym: l) pr?cy. kół młodzlezy !,WM l TUR, o orgamza-I ment z nramatu Szekspira "Romeo i Julia". w Pa11stwowe Zakłady Przemysłu Baweł 
reierat, 2) dyskusja, 3) wolne wnioski. CYJneJpomocy d/.a nich, o czym mowa w re- wyk. Marii Gorczyńskicj i Władysława Su- niailego Nr 6 w Łodzi, oqłaszają prze-

Cleltawy i treściWI] referat o znaczeniu zolucji narady łódzkiel. . rzyńskicqo , 11.45' (Ł) Najnowsze nagrania płyt targ nieograniczony na budowę funda-
uchwal Rady N.aczelnej PPS wygłosi! low. O niedociągnięclach w pracy Jednolito- ma:ki "Odeo!)", . 1?~5 Poranek symfon, .13.30 mentów pod chłodnię kominową na po-
Czernik członek WKPPS. froll1f:owel w "Pierwszej" świadczy również "Nl('m~y po w;'>lllle '_ 13.&~ And; dla, śWlel.l~c sesji przy ul. Rembielińskieqo 2-42. 

mała frekWencja. Z 240 członków PPR I PPS wIeJsk.l~h, 1~,2 .) ChWIla BIUra StUdIOW,. ~4.,,0 Oferty w zalakowanych kopęrtach z 
Uchwały , ostatniej wspólne) naradyakty· 

wu łódzldego PPR i PPS omówił tow. Rybar
czyI!; (PPR). W dyskusjI zabierało głoB '.'/ie'u 
towa::p:yszy. Na wysunięte przez nich zagad. 
nienr::l wyczerpujaco odpowiedział tow. Czer
nik. Wspólne zebrania obu kół odbędą się 

tegularnie faz w miesiącu. 

". ZaoadKI radIOwe, 14.40 Teatr Wyobrazm napisem: "Przetarg na budowę funda-
przybyło zaledwIe 60. WldoczJ1le towarzysze [ ~ la o'd" 1 r 20 (Ł) Aud si mtiz mentów pod chłodni" kominową" pro-, . , , grce wa . w gr , o, . ,- . ... 
zalowno z PPR jak i z PPS traktUją wspolne dl~ dr.ieci młodszych, 15,40 Recltal skrzyp co- simy składać do biura firmy przy ulicy 
ze.bra~j::I po stare~u - jako _ dodate~ nieobo_ wy, 16.02 (L) Komunikat.y, 16.05 (Ł) Listy i Piotrkow~kiej 204, do dnia 29. 8. 47 r., 
WląZUJący wszyf;lluch członkow partII. Na sku prowarny, 16.15 (L) Serenada smycz!towa op. których otwarcie nastąpi tegoż dnia o 
tek takIego nastawienia wspólne zebrania są 2. Mieczysława Karłowicza (z płyt), 16.35 (Ł) godz. 13-ej. 
tak zorganizowane, że panuje olmosfera bądź Na widowni tygodnia. 16.45 "Z życia kultural- Do oferty należy dołączyć kwit na 
wypominań sobie różnych spornych spra~, nego", 16,50 Aud. poetycka. 17.00 "P.odwie- wpłacone wadium IV wysokości 2 proc. 

* " • bądź odświętna, nastrojowa, nie rzeczOW:J at- czorek przy lllikro[on~e:', 1.S.~5 ~ecenzj~, ~S,25 sumy kosztorysu, w Banku Gospodar-
A d ryw]' \1 t '''llersz l pIOsenka lS 50 slwa Krajowego Oddział w Łodzi za Nr 

Jak wyni!(o 7. powyższe", notatki zebranie mo sfera współpracy, Nalety skończyć li tym. u - raz , . " .' .: .. 
_ " • A.ud. literack.a, 19,00 "U naszych przYJaclOł , 103S. 

:zakończyło sie abGolutnle bez żadnych wnios- Sporow jest coraz mmel 1 to dobrze. Obec- 1930 Aktualn. dżwiękowe, 19.50 Koncert Ka- Vlszelkie informacje dotyczące budo-
ków, chociaż Funkt ten w porządku dziennym nie nalety szybko zllkwidować odświętną n,a- peli Ludowej, 20,30 "Dla kaidego coś miłego", wy oraz ślepe kosztorysy można OtBy-
figurował. Zami-:xst wniosków toczyła się dal. stro}owość, a zabrać się rzeczowo do wspol- t1u .......... "'uu .. lłu .. mu.lltltllllłlU .. Ił ........ UtI .. Utlłlt ....... " ..... ,.. mać w biurze Piotrkowska 204, od go-
S:/:CI dl·lll~usja. Jes:t to bezsprzecznIe wina or- nej pracy. Postawienie na porządek dzienny Oy:?ur~., aptek dziny 13 do 16-ej . 
gani2:otorów zebrania. Refera1y, a przede spraw codziennych fabryki - walkI o wyko- DzisieJ'szeJ' nocy dyżuruJ'ą następujące apteki: Zastrzega się prawo wyboru ofe renta 

'klm k k t d k I I i 1 R d Z kł do I lk' bez względu na wysokość oferty oraz wszy" , on re na ys UB a nasuwa y Ba- n.<ID e p anu, pracy a y a a we, wa I z Krasińskiej (Jaracza 32) Wagnera (piotrkow 
me przez się wnioski, DziwIć stę tylko na- lrradziezami, poprawy bytu warunków pra- k 67) P tI (K nik a 26) Kohna lPlac unieważnienie przetargu bez podania 
leiy, i'J sekretarze kóJ i cbe:::ni na zebraniu cy i bytu robotników itp. n!:I/szybclej zbliży ~~~ciel~y XL a Ha:t::ga (Głów~a 50), Grosz- przyczyn. 
cz!on!'')wte komi'\ełów r'-'~lnico"rich nie WY- i "'''''~I\oezv członków obu Partii. I kowskięgf' (11 Listopada 15), Raczyńskiego 
ciq~pęli ich na r":-i:~t.! (B.) (K?,tna 54), Jarzebowskiego (Ruda Pabianicka 

Dyrekcja 
Łódź, dnia 8 sierpnia 1947 



-
lad złośliwych kłamstw 

- Co panł mówi? Dopiero wczoraJ dosto
lam lisi od mego ata,rego, _ otrzyma pracę 
w Gc:łańlilltu, o mieszkanie sIę stara er za pa
rę dni przyjedzie l zabierze mnie z d:deela
kam!. Co Ja tercw; zrobię, Jeśli Gda·6sk lalęli 
ROllanie? 

Płaczqcq kobIetę obstąpiły dokoła WSI,lt
Ide gospodynie, znaJdulące sIę w m.cglu l . 
kc:t:{da no swól sposób wyrała Iwe wsp6łczu
cle l oburzenie. A potym WYldq z magla l bę
dą po całym mieście sługebllq plotkq opo. 
wiad'QĆ - Już ze szczegółami - IfIk to n,all 
bronili się w Gdańsku ł Jak to wko6cu mu-
slall ulec. ' 

A tymczasem wieczorem .tego sClm~go dnia 
przvlet diia mąt Zlozpa(:zonel kobIety, kałe 
leI pakow.QĆ manatki l Jechał: - ma łut na
wet mieszkanIe w Gda1lsku. Dlugo nie mote 
łrozumleć p:rzyczyny łez tony l JeJ nIechęci 
do wyJazdU. Wreszcie poJqł - wybucha 
imlochem l wymyśla. na głupotę ludzkq, te 
lakie bajki, takle banialuki potrafi powt.Q
rJlat i wIerzyć w nie. 

_ przeciet w Gdcmsku nIc 1141 nle amient'0 - Gdcńlak Jest naszl Nie było ładnej bit
wy. Ani lilOwy nie mOi o zaJęclu portu1 Głup!e 
b<rby - nte miały nic lepuego do roboty, 
Iylko tałda ploty wymyśliły? A ty tet, glupiO'. 
te uwlezzy!aś. 

Plotka, o kt6reJ pllzemy, powstała w ma
glu. Podobne plotki, cZClem Jeszae bardaieJ 
p.i:lldn., zaleŹli!. od pozIomu , umysłowego, 
wyks:l:tałcen!CII plotkarzy zd<m:a r.łę slysleć 

'II kaw1C1lJ1l1acb, urzędaeh, tramwajach, pocią
gach, na uliea<:h. Są one t<rk samo podle, nik
Ciemne, r6W11ie nłeprawdopodobne, Jakowa 
plotka z magla. 

Z proces6w politycznych, z znnCiA oslcar
lanych l ś'Wiadk6w wynika, że pod:demne 
orq.anilracjo J11lały specjalne yrupy ludzi, zO'l 
mulących się tak zwauą "propagandą szep
laną". "Praca" tych pI(lpagandzlstów łallZY

słowskiego podziemia polegałO' M tworze
niu plotki - przez prlelnaaatlle fakt6w, lał
Izowanłe prawdy 1 wymyślanIe JUł wręcz fan 
lastycznych wer.sJL. których cel był zaw.ze 
J.dllllkl: poderwanie llau!c~la mas praculą
cycb do demokracjt ludowej, do Jej re'orm, 
clo Je, gospodarkI l polltykl, poderwCUlie au. 
lorytetu Rządu, sianie nienawiści do ZWiqzku 
Badzlecldago. 

Podczas okupacji talno wersja spełnIała 
laBzczylnq rolą - była iskrq naddeI, była 
pokrzepieniem wątleJących serc. PaUliętamy 
Wszyscy, lak kIltde zwycięstwo Aliantów, 
kcrildą kl~9kę uleBawld:ougo okupanta ce
lowo wyolbrzymic:mo niGraz !ak ustalano 'er
\\Jn,y awyclęslwa. Było to dla otuchy, pok~.
plenia lel'c'-·poclhzym.<rnla 1\01 duchu. 

Po zakończaniu woJuy wrogowie Poliki 
lu'lłowoJ usIłowali wykorzystał: 'o uallawie
'l1. ulnoie!. Powstala plotka zła, Jadowita -
lak.<r, na laką zclobyć się mogła ginącC,I reak· 
~!a i niedobItki faszyzmu. 

Dzięki gł\1pocle ludzkie!, dzięki nlełwiado
łIlojd wielu - plotki te były Sleroko rolpO
wuechnlan.. lle 'zkód nam t. plotlII PrJY
Ilłosły - trudno obliczył:. Stwierdzil: JednClk 
Irzeba, te na p.rzyklad ogromnIe prz.soud_a
ty one w zaludJlLaniu Ziem ZachodnIch i na 
wlelu Innych odclnkClcb budOwy na.zogo pań 
ItW«r. %ywot tych plotek był lcrótld - kJam. 
Jtwo ma krtókle nogi - przeczył im czas i 
bieg wydar:aes\. Prawda, Jale ollwa, wypływu 
Ila wierzch. Przeayla kJa.m1lwym wieiciom 
lłeJ wolI. 

Z natury rzocay ellęsto do 10lp(lwszllchnta~ 
bla tych plotek prZYCZYniaJą 5ię kobiety, kt6-
re wIęceJ, ma.Ją stycmoAal li; ludłml w Ilde_ 
paeh; w ~Cłglu, w ogr6dk.ach dzlttCitlc:ych i 
kt6re, powiedmny szczerze, lubią pewtClJzat 
rZ\lczy, nie lIasłcmawiaJqc tię Bad icll praw· 
dopodobieństwem. Dlatego włCliinle mT, lm
blety, mUlimy wypowiadlłet woJnę - I nl, 
tę tneclq WD'llę, kt6rą Itrl\llq plotlri - lecz 
wtqśnle wojnę uczciwe, prawdy - Iyuqc.' 
lIłenawiścłq plotce. Nie powtCJl'ZaJmy bredni 
ro!!bltlt6w podziemla. PCIUllętaJmy, ie u łr6d. 
la kcridej plotki. czai si, wr6g PoJslci Ludo
weJ - nasz wr6gl OdnalduJmy ta1U t. źr6d
ła, .a . pnrekonamy sili. te Iq to dobrze obm\,. 
Ilone ahwyty propagandowe Illkczemnych, 
wrogich zakusów. Dobl,e przysł~y 101. 
~ClWl. Polsld; ilkwl.dulac Dlotktl M. Z. 

G t 0 s R O rs O T N I ~ Z·li 
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Wypowi dzmy woine plolce, 
lej broni reakcyjno - iaszyslow
I skiego podziemia 

S ĘlUB 
Garderoba kobieca nie może 

z samych sukienek. Koniecznym 
kiem są bluzki i spódnice. Ten 

się składać I wysoko w górę, twon:ąc w pasie rodzaj kar
jej składni- czka. Rozszerzon.e są głębokim! fałdami. Uszy 
typ Ubrania te być powinny z dość gęsto tkanego welnia-

I nego milteriału, co zapobiegnie ich "wysiada

jako sukienka biurowa, domowa i whytowa. 
Nłodnl! jest ciągle. 

Płaszcz jest uzupełnieniem strojniejszych 
sukienek w czasie chłodniejszych dni przed
jesiennych. Sporządzony być powinien ~ ma
teriału czarnego lub granatowego. Rękaw 
płaszcza kimonowy, duże fantazyjne nakłada· 
ne kieszenie. W pasie ściągnięty paskiem 
Pla!zC7. ten może być uszyty bez podszewki 

jako nlezwykle praktyczny 1 stanowi najod
powiednie,iszy ubiór da pracy, na wycieczki 
w góry itp. 

D2\iŚ przedstawiamy naszym ClIytelniczkom 
modele dwóch modnych spódniczek I blu?:ki, 
ponadto rysunek płaszcza i sukienki - gar
sonki. 

niu sltf. 

Bluzka może być uszyta % cieniutkiej we
łenki, lub grubszego gładkiego jedwabiu. 
Szwy bluzki dość sz;eroko obstebnowane. Ja
ko jej dekorację umieszczamy wypukło baf
towany monogram właścicielki. 

Garsonka sporządzona być może z kl!żde

biu stanowić będzie typ lIukienki odpowi6/i
go materiału, zarówno % 'wełny bądt z jedwa-I 

I spódniczki, jak widzmy, zachodzą dość niej na wszelkie okazje, Służyć nam może 
II/ilUII I IIII II IIII II II'IIII II I II III I II I II I III I I II ' 1I1 11 111 11 1 11 1 111 11 1 11 11I 1 1I 1 1I ' 1I 1 1' I II I HI II I II IIIIQln ll l lll " I I II IIiI II II~ IIIUlnIIl IH IIIIIIłllIIiIH I\1n~IIIIłIIIIIIHI!IIlł"liII1IIłll1iłl/lnl/lll ll h~illllll llllllllllfll'IłJIl'lllIIln~1~JIII/lIIUlfllllll~IIIIIIIIIIJIIIVIIII/lII~mlllll"'II"II"'li lllll ll l,'1I 1 "'III'I/'I/I~ IUJllljilllJrl llll"illl "llll"i"II""i~'1! 

"ąclk UJ.,chOftlaUlC'~ 

• • r ·a oz, OJOW Z eka 
Niektódym się zdaje, że dziecko podoQne 

jest do bryły ciasta, które można ugniatać, jak 
się komu żywnie podoba, Tak jednak nie jest. 
Owszem, można na dziecko wpływać, można 
w tę lub o,wą stronę 'kiel'ować linią jego roz
woju - nie można go jednak przetwarzać we
dług jakiegokolwiek "widzi mi się". 

Ileż to nerwów napsuje sobie nieszczęsna 
matka, gdy zaczynajll padać pierwsze twarde 
słowa z ust 3-letniego brzdl\ca: "Nie, ja nie 
chcę!" - "to nieprawda". 

odczuwało siebie samego, jako czegoś odręb-I jakiego powodu, byle tylko powiedzieć ina. 
n~go o~ matki, osób dokoła" v.: ogóle przez czej niż matka, ojciec, lub ktok?lwiek inny. 
klika pIerwszych lat swego zycla jak gdyby To ,nie" należy uszanować nie należy przeszka-
stapiało się ono z otaczającym je światem, d;ć d . " 
Teraz mgła zaczyna przerzedzać się _ dziecko z ~Iecku w wykuwaniu swej własnej OS~-
zaczyna wyczuwać granicę międ~y sobą, a bOWOŚC1. Ten proces zresztą, przeciłłga II~ 
wnystklm dokoła. Wtedy to właśnie Zjlczy- dość drugo, przechod2:i przez różne zakrąty 
na ono zanudzać dorosłych ci"głymi pytania.- i nawroty. zawsze jednak wymaga on od mat, 
~i:. "a dlaczego?",,, a po cof" .. Wtedy rów- ki i wychówawców wielkiego zrozumienia, 
ntez z ullt jego coraz częściej pada słowo: taktu i umiejętności postępowania 
"nie". "Nie" przy byle jakitlj okazji, z byle Al . 6'1 . 

e o tym potDowhny $zczeg oWIeJ ~a· A jednak ta "buntowniczość" nie powinna 
matki ani przerażać, ani martwić. Jest ona w 
pewnym wieku tak samo naturalna, jak wy
nynal'1!e się ząbków, jak samodzielne stllwa
nie na nogi. 

11""'-----------------.. ---:, stępnYll1 razem. J. H. 
C.Z.P.Wł. 

Dziecko - tak jak W67.ystko na świecie -
podlega pewnym prawom rozwojowym. hzez 
kilka pierwszych lat $wego życia dokonuje 
mały "SJkrzat" wielkiej pracy zapanowania nad 
własnym ciałeJ]). A że to praca poważna, że 
ma ona swe chwile zwycięstw i klęsk - mó
wili nam o tym niezliczone guzy na małych. 
główkach, potłuczone kolana, "tragedie" ciąg
łego przecinania sobie ząbkami jęz~ka. 

Dzieciak 3-4·1etni wkracza w nową, prze
łOD10Wą fazę swego życia - w fazlI wykuwa
nia własnej o~obowości, własnego "ja". Do 
tego czasu żyło ono jakby w mgławicy, nie w-.u __ 

Nasz e 
przepisy 

JAK PRZBCHOWYWAC MASł.O NA ZIM~1 
Przechowywać świeże masło moźna przez 

kilka tygodni, a nawet I pół roku, jeśli je 
zapraw~my solą. Mieszamy starannie masło z 
lolą, (biorąc 3 dkg soli na kilogram muła 
wyciska,ląc z niego ewentualnie 'Z'IIajdująC!e 
się w nim resztki wody) , Po czym masło ukła 
damy w porcelanowym lub kamiennym garn
ku, Na wierzch pn:y~yp\1jemy , cieniutką wl\r
stewką loli, a garnek przykrywamy szczelnie 
celofanem Tub papierem pergaminowym. Gar. 
nek, napełniony masłem. przec1lOwujemy w 
ciemnym, suchym, lecz chłodnym pomieszcze_ 
olu. 

Masło, kt6re przetrzymujemy na cod~ien
ny użytek (np. masło przYdziałQwe) ubijamy 
dokłe.d.nie w kamiennym garnku i zalewamy 
warstewką wody, którą zmieniamy codzien
nie. Mado cokolwiek nieświeźe należy prze
tapiać. Przechowując masło należy pamiętać 
o tym, że masło tak jak i inąy nabiał (mleko, 
jaja) bardzo szybko chłonie obce zapachy, 
dlatego masło złożone na zimę należy trzymać 
z dłl.a o.d produktów, wvdzielającycll ~illlY 
zal'aeb.. 

DYREKCJA :PRZEMYSŁU KONPEKCYJ. 
NEGO W ŁODZI 

""""'zatrudnl: 
ekonomistów, k$ięgowyeh • bilarllli.tów, 
k~iElgowych - korespondent6w. lefelfm
tów ze znajomością księgowośel, techni
ków konfekcyjnych (manipulimt6w), oraz 
'Inżyniera wzgl. technika budowlanego, 
Oferty wraz z iyciorysami t ewent. do. 
łączeniem świadectw, należy składać 
osobiście w Wydziale Personalnym Dy
rekcji Przemysłu Konfekcyjne§() w l..o-

dzi, ul. Piotrkowska 175. 

• Q 

gospodar ki. 
JAK KONSERWOW AC JAJA! 

Do dłużuej konserwacji nadają aię jady,
nie jajka świE!Że. Na pd'Zechl!J 6--11 tygodni 
jajka mo:;'na przechowywać w suchym, chłod

nym miejscu bez specjalnych zabieg6w, po 
prostu szc~elnle owinięte w papiery. Jeśli na
trzemy skorupki jaj tłuszczem gwarancja 
przechowania ich w stanie świeżym wzrośnie. 
Na to, by jajka przetrzymały watanie świe
żym okres dłuższy niż 6-8 miesięcy, należy 

je przechowywać w roztworze ,szkła wodne
go. W tym celu do przygotowanego słoja na
lewamy rozezyn ID-procentowego rozczynu 
szkła wodnego (na 1 część s2kła wodnego -
10 części wody) i wpuszczamy do niego jaj
ka, uprzednio natarte tłuszczem. Nawet po 
paru miesiącach jajka w ten sposób przechIl. 
wywane zachowują smi\k i świeżość. Wyje:te 
do spoiycia 7; rozczynu jajka ItIyjemy w let
niej wodzie 1 osuszamy. 

~ ..... _~~~~s.~.$~ .• _ .. ~.~s ___ . 
e e 
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i J. Ouninowski i S·ka i 
• e i L6dź, Piotrkowska 22 i 
!' .. ",,, • ..,"'" .. ..ł~..,""..,"' .. .., ..... ""..,.,..,.,., ... .., .... ..,.,..,J 
'8l" !1 ' !I ' lł ' Ii Ij I . ll tłl łl!' I\~ I . '!l n '11 " l ł ;j, 'I . Il'U . II ' II ,II . 1 "' ·I ' I: l ll ' II IH.n .JI,UI II", "\'J Il , j ll!ł" tl nl\l '" 'U~ . 

Zjednoczenie Przemysłu 
Motoryzacyjnego 

l 
i 
! 

~ 
~ 

~ 
~ 

j 
~ • Biuro sprzedały: I 

Warszawa, ul. Willowa t3 ; 
i reJonowy ~unkt sprzeda!y I 

W Łodzi. Piotrkowska 183 i 

telefon 188.37 i 
I \ ł . . 
I Alprzedają ROWERY po cenach hur- ł 
i towych przedsit:biorstwom i preco- l 
~ wnikom wszystkich instytucji pań· ł 
ł etwowych _ i 
~'l'l"'ł!'MW" '-QIP ... ..,.,rrnl~~ltI\łIQIft" 
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I I Manufaktury i Galanterii I Olejarnia I 
I "IPOIIBA" i l ; . , ! 

" Sp. z ·o. '0. 1,1 .J. Kamionek i S-ka ! Eryk Przybyła I : I t Ó d ż, u l. P i o t r k o w s k a N r 2 8 f , ~ 
ILódź 9 ł .. 
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H U R T ~~IJB,ÓR·· D'E T A L . I 
,Wytwórnia Artykułów r eksfylnych 

L. ZA WADZKI I S-KA 
'"Aldona ll 

l6di, ul. Piotrkowska 5 (Weiście z bramy) 

Tkalnia-
Mechaniczna 

Sp. Z O. O. H'le'''' wybór spodni 

Jo' zeł Zal-ączkowskal 'I S-ka CENY PRZYSTĘPNE . ' .'. WYKONANIE SO,LIDNE Ł ' d' ul. Sł. Jar a c % a 40 
Pracownia na mlelScu I o Z ' l 

. Ud!, ul. lalllol 92 · . 1 f:'''';'~';;';';'~''''~';;'~';';';''';'''~;';';';'~'~';';"'"1 _ ~Ion 221.02 

~ 
! .. A R ~ A' D DA" i Me'chaniczna Stolarnia 

Wytwórnia Przyrządów Szklanych i .. lJ!l ~ ~ S pół d z i e I n i P r a c y 

laboratoryjnych i Technicznych l! Mikołaj Roszkowśki °i S-ka I .. Nasza Przyszłość" 
E' G tĄ B · i! . I -Wyko:;: wszelkie roboty 

łódź, ul. Pi:IRoWIIa 80 Telefon 18S-4I L ..... " __ .;._~.~~~:."'~~::~:~: ... ~"~:.".~.~~.~ .. ~.~~.:~.~, .... ~~ ............. J I Ł ó d ź, uSlt.o~::~~ez 8 N r :I 
, . Telefon 201·13 

lA :!~o~~GOe~~:NI~::lMl II ~kład Materiałów Denty tycznych Mec~alliczna· · 
FARBIARIIA I ORUKAIł lA TKAIII 

t6dt, ul. Zerómskiego 148 

TrlżkulsRi WOjciech 
Lódz. P'otr"oUlS"o 4;t!t te.eroo 285-0!J 

Nr P.K.O. VII 46-65 

-----
Pończoszarnia 

l W\TTWÓRLSIA I 
.--PO-Ń-C-ZO-SZ-A ..... R-N-r-A---. MAT. KRA 'W A TO WYC H I KO ł. D R O W Y C H i t.p. 

- I 
Fabryka Wyrobów D2ianych 

Pod Zarządem Państwowym 

L TZ i WEISS . 
ł.ódi, ul, St. Jaracza 40 

Tel. 137·28 

Cerowanie garderoby, 
Elektryczne pOdnoszenie oczek 

Ja~wi~a holinowa 
-

Łódź, ul. Piotrkowska Nr 30 

D ' bal" S T A C J A " emo I ~ OB ,SA ~ ~: ~ 
===== MECHANICZNYCH 

Łódź, ul. 6 Sierpnia 26 

Wykonuiemy wszelkie remon
ty samochodowe, tokarskie, 
spawalnicze oraz szlifowanie 

wał~w korbowych 

...... III .... IIIIIIIII' ..... IIII"".,III .... IIII .. IIII"II ......... IIIUltllll ...... IIlUli 

: : 

~ BECZKI ~ 
ł POLECA ~ 
~ H. HOPCZ .. NS'" ~ 
! ł..ód i. Zgier ska 56, tel. 266-30 ~ 
; , : 
.UUU'Ul1lłtt'ttłłł'fII I U"".u •• ,n'łll'łIHIIIIIIł1IIIIIIII'"'. , 'falln.lln.lłui 

•• IB IE , IF A\·· 
t6dit letion6w Nr 3 ~ 

P O l'e C a s woj e w y r.o b y 

Hurtownia Włókienniczo - Koafekcyjlla . ' 

"WI:,OK_ENNIK" 
E, KAISERBRECHT i Ska 

L.ódz, ul. Piotrkowska Nr. 36 

.e=;::;;::g~c;::;:::;;:;u*~-tc~*~ .. 

~ Wyrób i Sprzedaż Manufaktury . .. . 

Franciszek Mańka i Synow1e * 
Łódź, ul. Sienkiewicza 25 ~ 

-tc~-tc~f':!IO~~"~~~*~~-tc~ .. 

FABRYKA MJlSZYN I NAR%EDZI 
, " , o Ł D AK OWS KI Pabianice ul. Warszawska 73 

~J)ELMAR. (((( 
Łodź, ul. Wysoka Nr. 20 / 22 

\. Tel. 147 - 88 

Przedsiębiorstwo dziewiarskie 
w yr6b firdnek i swetr6w . 

. 

J. G. Staniszewscy 
l6dł, ul. Łagiewnicka Nr 48 

Tel. 158·28 

. ' 

WYTWó~NIA 

TKANIN i /NICI 

"WELWET" 
Łódź, ul. J araCZa 40 tel 216-33 I 

? 

Skład desek, dykt, skrzyń 

i m eh I i k ue h e n nyc h 
I N E U M ARK Pod Zarządem Państwowym u~ R B O BU 

S p e e i a l n ość: narzędzia do obróbki drzewa 1l6~t, Wschodnia 41, leI. 104-34 



.... 

łocznia i ' Rafineria r~~~:'~~~~";'~~~'P:~~~r~~~'"''''''''' '''·''''' "~""""""""'''''''''''''''''''l 
l J . d l h i Spółdz. z odp. udz. w Warszawie i e j o w a . a n y c ! Oddział w Łodzi .. ul. Piotrkow,ka 6 I 

Pod ZarzQdem Państwowego 

Zjednoczenia 
Przemysłu 
Olejarskiego 

.~ Konlo . czekowe w Banku Gosp. Spółd7.iel- Tel. Biura i magazyny - 159-43 i' 
~ czego Ni" 8294 w PKO Nr VII 1245 Dyrekcja - 188-16 } 

I ZRZESZA SPOŁDZiELIIlE PRACY I 
i B R A N i Y: włókienniczej, galaute- I 

.1 ryjnej, skórzanej, metalowej, drze- ł 
i wnej i chemiczneJ I 
: , 
;'łllł1łłlhllllll,,,lIłll.IIHlłllltlUłllHU.HtfUIIIUtl.U"UIIUIIIIIłHltI,lłłłUUlłtllłłłHlIlIlłłtlllllUUItI!UUłJlUlIllllltUUUJłłl!IJUll1łUlIlłlUUnU1!łl!łlłr 

.' ~",::Ii".~~~ ..• ' ".,,,,,, r ...,. .. ,,,,,,. ""III"'" "'-'""'111",,, -., ~~:f 

...... ,~~~~ .... :~.: ... :: ..... ~.: .... :~~.~~:~::".~: .... ~.~:::~.:.~:. .. ~:::~.~::: ...... , ij H w ~ fi":! N N '!Z O~/lL'!T E:U:/I fi, , : U I . • 

. . ~ ~ . Allil •• 

I E.' R E N G E L 1 ~ -". r 
~.~; i ·l:.;~ Sl'ANISlA]V TRA. WINSKI; 
!::::::: s. PAWŁOWSKI ;.i::: g Łódź, ul. Piotrkowska 49 TlJ/.100-05 

Poleca towar.., włókiennicze 
., oraz drobną galanterit: 

~ S~d Arlyk~~wTęchnicznych i~~.~~_~, ___ ~~~.~~~~.~,~_~. ~~ 
I Lódź. Piotrkowska .,lIO. te'. ,,00-B4l'l 
ł . !I 

Bi-uro Tech\uiczno-Handlowe 

Adolf Ric!JfBf S-cy . 
~.~llUIł.UIlIJJłłUn,.u~~~tu.u~.nlllł~~s.u"'lł~?, .. ,.n.~"uuUłU!~1"lłI,n!I~~~~!~U'~h!'III'III"U,,~""UI"lłłtU."~I'.tI.II~:,fll!1IłI"I~!II~!IIIł_U~'U'IIJt iłU 

t 

KONFE>KOYJNA SP6ŁDZIELNIA PRAOY 

"ZNICZN , . 
~ODZ Ił' ARS.z 1'111' ,4 

z odpowied~ialnościQ udziałami 
D' Lodzi, ul;ca Slenldewicza Nr 2!J Własne składy i przedstawicielstwa 

SPECJALN.O.SC: Odzież ochronna i z·awodowa, 
.11111101111111 ... 1' ... 10 ..... ,.1.,11 ......... 

u.mtindtlr0Wania i inn. 
ZRZESZENIE I 

I.... C ~ ..... :::z ~llrtowni~ów ~JolYWUn-KBltnrraJan~ 
w o J. 1!. o D Z K T E G () 

L 
NlEGUANI@ZMA 0LEJARNIA ;! , ' I 6:.ódź, PlotrkoUJ~"a 40, 

JÓZEF JUSK!EW1CZ~ __ ~ ___ t_e'~e_,o_n_~_~_-_~~ 
Łódż~ ul. Jakóba_ 16, .. tel. 207-149 

,~------------------~~.~~~~~~--I. .,. 

Mechaniczna Wytwórnia 
(!l·1 e juR o ś I i- n n e g et 

\ 

St. €EGłEI;KA i i-ka 
Ł 6 di, _I. 9t. J.o.rłl-C>Zo· t'9 

1'elafon 158·6.1 
Poleca oleje jadalne, tech
niczne, pokosty w najler>
szym gatunku 

s P Ó.Ł D Z I E L N I A R O B Ó T 
INZYHIER SKleH "BUDOPIłLU 

Z odpowiedzialnością udziałami 

Łódź, ul. Sienkiewicza Nr 52, łel. 1'61.72 i 146.39 

Wykonuje wszelkie roboty z zakresu budownictwa 
lqdowego, wodneg9, budowy nowoczesnych dróg 

i mostów > 

.... 

OLEJARNIA MECHA -NICZNA 

s. Sl~dziński, G. Szram i S-ka 
Łódź, ~. 50raia Nr 3, Toel. W8.5r1 

~' 
. If/vtUJarzo oleje: rzepakową, ,.lian9 i po-
t kost.. lłIakuchg lniane i .-zepakollle. Żaku-.. 
, po;e nasiona o'ei ... te 

.LIi.l.4R.N • .4 I POl&OJTOII'NI"'1 

.1. ROZMAITY i S-ka. 
Łódź, ul. Mielczarskiego 21 

KUPlSJEltI'f I 

wszelkie nasiona oleiste. Polecamy oleje: rzepakowy, lniany i pokosty 

~---------------------------~----~~ 
FirDlo Gajda Florian i S-ka 

LÓdŹ., ul. Piotrkol'ł'sha "!!IB 

pos-zukuje mechanika precyzyjnego 
z dziedziny naprawy pomp głębinowych 


