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W dniu 
kich -

wczorajszym wódz powslań.ców grec-I 
generał' arko s ogłosił proklamację 

zrzuceniu monarchii w Grecji - i powstaniu o 
w-olnei republiki demokratyczne; 

LONDYN (obsł. wU - l Aten dono
~~ą, iż przywódca greckiej armii demo
kratycznej generał Marko.s o,głosił 
p,rzez radio prokIa.mac-jl!! do narodu ~re
ckiego. w <k tórej Grecja ogłoszona zosta
je republiką dem(}lkratycZl1:ą:. zaś prze
prowad1iOny przez monarchistów plebis
cyt, na mocy którego w Grecj'i ' wbrew 
woli narodu została wProwadzona mo
narc·hia, zQsta1e unieważniony. 
Generał Markos 2.akOl11uniko\Vial rów

nież, j·Ż do cza\Su utworzenia demokraty
cznego rządu Repuib1il<ri Greckiej od-po
wiedzialnł}Ść za naczelna,! władzę w kra
lU SPOCZYWa na grec'kiej armii demokra
tycznej. 

\Via<domość o proklamacH przywódcy 
w.alczących demokratów greckich wy
wołała furię wŚc1iekł·ości w kołach rządu 
Maksimosa, który -po·nownie wyznaczył 
oJlbrz}wi'8,J sumą! iako nagrodę 'Za jego 
głoWQ. 

LONDYN (Osbl. wl.) Agenclet Reuteradono 
st z Aten, że naczelny 'dowódcet greckiej ar_ 
mii powstańczej - generał Matkos, pOdpi
saJ dekret, skł.o:dający się z 12 artykułów, 
który ustala lInie wytyczne konstytucji wolne 
go państwa greckiego. Dekret, który -ma być 
zastosowany niezwłocznie do wszystkich tery 
tOliów greckich pozostaJących . pod kontrolą 
p'Owstańców lest zapowiedzIą utworzenia wol 
nego rządu greckiego n.o: tych terenach', 
Treść de'b.'Ietu została podana w PJoklamacji 
n~danej przez powstańczą razgłośnię radio
wq. 

Jeden z artykuł6.w aeliretu głosf, 'że panu. 
jqca w Grecji dynastIa zostanie usunięte%' 
! kr6l Paweł zostanie uznany Zet idetronizowa 
nego. 

Proklamacja podkreśla, ze dekret zmierza 
da skasowania wszystkich przywllejów udzie 
lonych przez rząd grecki cu'dzoziemcom i cu 
dzoziemskim towarzystwom lub krajom ob- I 

cym. 
Proklamowane nędzIe utworzenie nemokrem 

tyczne' cumii powstańczej jako Jenynie 1ega1 
nych sił zbrojnych w Grecji. Grecja zost.anie 
wyzwolona od wszelkich cudzozIemców i ich 
a.gentów. 

Generał Morkos ozna.jmił, że kwatera głów 
net armil demokratycznej sprawow.ać ma cał 
kowitą władzę az do chwili utworzenIa tym
czasowego fzqdu demokratycznego. -
Plan wykonamy. 
meldują 

Szeiblerowcy 
Robota idzie nawet 
W święta i wn,iedzielę! 

w piątek dnia świątecznego - robotni 
ey Przędzalni Cienkiej PIPB Nr 1 praco 
wali pół dnia, a dziś \II niedzielę pracują 
cały dzień, by pokryć niedobory produk 
cji, planowanej na miesiące lipiec i sier
pień. 

Brawo, robotnicy przędzalni! Niech ca 
ły świat 'widzi, jak czerwona Łódź reali 
zuje trzyletni plan! 

PrOklamaCja genel.'3la Markosa uważana 

jest za kartę konstytucyjną dla rzqdu pow
stm'iczego. 

Ogłoszenie tej proklamacji zbiega się ze 
wzmoŻOl'l.ą dzIClłalnością powstańców w Gre
cji pó!nocnej i południowej . Dzienniki lewi-

cowe utrzymują, że powst'lńcy kontrolują już. 

linie te~;)komunil,ac~.ine z Macedonii do Att Y 
ki i że komunikacja telefoniczno i telegraficz 
na między AtenamI a Salonikami została przer 

wana. 

Rząd Maksimosa w rozsypce 
LONDYN PAP. - Agencja Reutera do- miast gabinelu Maksimosa. Rozmowy w spra

nosi z Aten, że tamtejsze koła poEtyczne 0- wie utworzenia nowego rządu napotykają na 
mawiają możliwość rychłych zmian w rządzie wielkie trudności przede wszystkim ze wzglę
greckim, który po 7-miesięcznym istnieniu u- du na różnice zdań między poszczególnymi 
lega dziś rozprzężeniu. Możliwa jest również partiami rządzącymi w sprawie metod likWi-1 
próba powołania zupełnie nowego rządu za- dacji wojny domowej. 
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Najbliżsi współpracownicy Hil
lera kierujQ odbudowq niem.iec
kiego przemysłu wojennego 
żowi pl'zedsiębiors,tw przemySłu wojen
ne'gO na pokrycie odszkodowań. 

Rada Gospodarcza zapro!Ponowała tak
że 'Powołame do ży<:ia towarzystwa an
gIo - amerykansliiego dla ebportu towa 
rów n.iemieckich -oraz mieSzanego towa
rzystwa niemiecko - augIo • ameryka'ń
skiego dla finansow~ll1'ia przemySłu nie-
mieckiego. 

MOSKWA PAP. - Omawiając dzia- Organ armit radzieckiej "Krasnaja Zwiez 
łalność utworz.onej <prz,ez ,mgJ,o - ame- da" stwierdza, że cala obecna pOlityka anglo
rY'kańskie władrz~ okupacy,jne Rady Oos- amerykańskich władz okupacyjnych w Niem
pod:ar,c,zej Niemiec Zachodni'Ch, czasopi- czech słanowi konsekwentną re,<:llizację ućh
Smo radzieckie "Nowoje W.remia" s"twier wał mIędzynarodowego zjazdu kapitalistów 
dza,:iż Rada ta, w której utwo-rzeniu odbytego w Lizbonie w 1944 r. Konferencja ta, 
wielką rolęt odegrali przedstawiciele tru- jak stwierdza "Krasnajet Zwiezda", ustaliła 
stów amerykarlSlkich, ma na celu dQ1Prowa wytyczne odbudowy monopolów niemieckich 
dzenie do cał'kowHego rozbicia Niem.iec jeszcze w czasie trwania okupacji oraz okre 
i stworzen.ia oddzielnego państwa zacho śliła pomoc jakiel trusty mtędzyn.modowe 
Gnio - niemieckiego. Rada Gospodarcza wl:lny udzielić niemiacklm magna10m przemy 
- -Pisz·e "Nowoje \iVr~mia" - reali'zurj'l.\c slowym. Ucnwaly te, które sq całkowicie sprze 
:p·olity'kę amerykańskiegO 'kapitału mOllo· czne z uchwałami poczdamskim!, krok za 
:polistycznego, związanegO z monopoli- krokiem real.i2ujq obecnie w Niemczech wieI 
starui niem.ieckimi, powitał.a z radośc·ią cy przemysłowcy niemieccy, bliscy pomoc
;plan Marshalla, "ryraziła życz<enie, by nicy Hitler.a, kt6rzy, aresziowani w pierw
ekSlperci niemieccy u cz.estniczy}i w oiPra szym okresie okupacjI, zwalniani są ostatnio 
C()<waniu pIanIU odrbudowy g{}Slpodarczej przez anglo-amerykańskie władze okupacyjne. 
Europy, wYPQ<wiedzjałjl się za odrodze- Skompromitowanych przemysłowców zastę 
niem wojennegO potencjału przemYSłG-, pujq nowi osobnicy, realtzujqcy konsekwent 
wegO Niemiec.. oraz przeciw.ko demonta- n!e odbudowę przemysłu wojennego Niemiec. 

I gacja polska w • e 
przeprowadza rokowallia gospodarcze z ZSRR 

"Kras~aja Zwiezda" ,wskazuje na jedną: z Iycll 
postaci Wehrhe!mera, b. prezesa kOnC6n;lU 

chemicznego "Schering", który Obecnie kleru 
je , całym niemieckim p.lzemysłem chemicz
nym z "I.G. FarbenIndustrle" włącznie. 

Szlab przemysłu wojennęgo Niemiec
konkhzduje "Krasnaja Zwiezda" zostal 
przy pomocy Amerykan całkowicie odbudo
wany, 

Wypłynęła z powrotem na powierzchnię 
cała dawna gwardia hitlerowska, m. in. Er
nesl Krinsken, jeden z potenlatów przemy
słu hulniczego Niemiec, b. radca ekonomicz
ny niemieckiego ' sztabu generalnego, który o
becnie występuje w roli męża zaufania An
glików w Hanoverze, b. działacz partii IlitIe
rawskiej i członek wojennego komitetu prze
mysłowego Hillera Buecher, obecny prezes 
koncernu N.K.G. IV Hamburgu, b. współpra
cownik Hillera i jeden z głównych kierow",
ników faszystowskiej gospodarki wojenneJ 

Wśród faszystów greckich 

MOSKWA PAP: - Do Mbskwy przybyła 
delegacja rządu polskiego w składzie: mini
ster aprowizacji Lechowicz, min. pełńomocny 
Różański i dyrektor Iwaszkiewjcz. Delegację 
powitali na lotnisku ze strony radzieckiej _ 
wiceminister handlu zagranicznego Siemiczas
tnow, prezes "Eksport - Chleba", przedstawi-

ciel MSZ z szefem protokólu Kiriłowem na 
czele, oraz ze strony polskiej - ambasador 
RP Marian Naszkowski i radca handlowy am
basady dr. Lipowski. Przyjazd delegacji ma 
na celu przeprowadzenie rozmów gOSPOdar-, - Jesteście nowym rekruleml 
c:zvch 7. orzedstawicielami rzadu radzieckiego. nazwisko? 

- BevinoDsis Trumam>Dulosl 

Jak wasze 
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tli. MOSKWA PAP, - Oln" I 'ląc na l"n,ach 
fi>lJ'rawdy" prz)l'z) n}' rOlc/qloll flJtil1 1/('/l'.~I'ri
~ik6w konferl'llcji pur) ,kil'l w III '1/1IJ,1/ 110 
~lanu Mar~li{/I/(I,·l'lIblil y,I,1 1,IIJZII'lloi WI! 1,,-

i.
OW' slwlpl'u7.ll, II. 111"1\' /111"1111" 11If'II 'C" lItl~ ci /111 
nocy crf1)eryl,(//i~lii('j l jJWlhl tr'od"'llI In 11," 
o IIdzlelcnia Il'j JWllICHy v }Jj, 11l' ~1.)1I1 1Z';

.lic Niemcom byl~' g10wI1 m po 'l'Od,lm ni\'
i!adowololliil. W'"IU \JLII'"IIIh',W 1,()[JI"Ii'Il' ji 

.J 

• 
WI 

glia - i 
na ja 

ozczarowane machi
iów am ryka·r skich 

ry, \V rrzlIll.lci naWt' All~ll Oc1r1UIlt;1r I 
odn';5l'1 sir: O!JC'lllll 7. 1(,71'r\\''1 do IPlju pli11111 
l\n,liiz,,)<!c pl/re;l\ if'll,twil 1ni,:dlV IIrrqP'1 i 
USil, \ViklrJl'ow d',wI"lzi, :ir W\ 1111 ilj'l olle 7 

nic·{ h'~1 i ll\ollt"lIJI tlt\~ tllHIH'l ,111 II ').-1 Ud'it l-

• e r 

f,llt'lri" 'l, ,b,,,, i" 7aq1c,'blo RI/IlTy oJ/wry
hl/li-,liilll !;oll-qul/l, któuy c]Onli1qil j'l Sil~ t"qo 
('or,ll lI"t,lICI~wif't, Te wlo~/Iie przC'tiwi,I'1 
~twu, I"P/ III1O V\ ikll)rowo. <fi r//I)I\ no prz\'Cz'/
/)(1 \\ \/11\ 1111udo n 'ali/oeji liloflll \)" '",'lrl, 

Wio i żądaj reform poł cZhych ł 
RZy,t[ PAP, - "AvonlI" z 15 bm, PfZYllO-llikWilIUCjO J/lCJnnrclJii . i p~7.epr~\\'adzenJe fe

si artykuł PIOI! u ellnI, wtórym ]eildC'r $0- form s/lo}t'c7.llycl! - ]('dj nie pIerwsze dwa 
('),oIistyc?,llv o5wiildcZiI, iż ilngln - aml'rykUJ'l- punkty 1051<1ly zrE'a1izowane, "\Tybory, które 
"j..i" \\'fJj"J-.r1 (j/;ujJw yjllf' Wf' 'vl'ln.wC'ch unie- odbęrlą siC' na Wi05nf) 1948 roku - pisze, len-
IrI":iI,, .. ·,}y 1J1I."}JJfi\\ (lrlU'II/l! [('fOT/II s}Jolt'c7.- ni - m\ls:zą nJno'Żliwić przppro\I'llClzC'n/C' TC-

II y! li, formy I PIIIP j I f) ,1( ' jfj(l(lt'Zf!('j~ prlC'm}'lilu, w 
I I,7"rll k.-,nir IIllo,'r.i - pi lP NL'nnl, -- lifZf'('ilVlll'fll /.Juldf'J/I ruzie nit-' 1.r/olomy C1nik

Jtllr ,101111,1\ jJllC'c1 Jldl111klil wJosl1111 w chwl lIejcl pOVlslrllfi" wc \\1087.C'cll T!UIH'qO f('ii1lJtl 
li uJlddkil t.1t;/y/JlIII: W}/wuit'llll' /wrnrl()wp ifl~z} slo\\ ,~/(it'go", 
___ -:-_ ..... ~....:_; 't 
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Hremiecl{[e związki zaw 
za jednością Niemiec 

• 

BEl{U I'AP, - Mięfltystrefowu \o.ol1leren· 
cja NiemiN;kich Związków Zawodowych, od
iJ y wLljqcn siC' w BO(]f'nw('ilcr, uchwali la rF1~
luc je:, którd C)losi, ~,e los ll/clu prncujqceqo NHl 
lIIil'~ OTllZ los CClI{'(lO nfl1oc/u niemlerkJf!(lo 7.0-

I'/CI "ci (/,llIlr'/Iil/ j"ill1o~f'i c/;onomiclnr'j I r n -
lityc'/ncj Nic'mi('c oraz wprowclclzC'nia jrrlna
li/eclo 1/,IUII'oclml sIwa IV calydl N;l'lIlcz"rI. 

\V tym Gr'/II Nil'lJticrld 7.\odf!7.Jd 7(/\0" odo-
1I'f' :iqc1ujq utworzenia organizacji. , lilóTC1by 
lj, lr", .. "1 clIly II d IJmclljqcy Nif'mJPC':. 

]edno("Ześnip kon[., [P!lcia wila df'cyz ip, li1" 

dy !liln lnC'j ś .. \ iatowC'j Fecl"rocji Zwi'F ów 
L.ulo\ucluwych, kIÓf,\ ?'ootl-!Ila sil) w 'lilsacl1; l<> 
nu IJl'Zj ;f" "" lIi('A\if! ~ ich ZWii\!.ków do F"']()' 
racji. 

Japonia smaczny kąsek 
WASZYNGTON PAP,- Radca depIiPlaQ1f>nlu 

stanu Charles Bohlen wrc;czył w dniu 15 bm, 

charge d'affaires ZSRR Carapkinowi notę, w 
której rząd Stanów Zjednoczonych stwierclz!l. 

iż inicjatywa zwołtlnla konferencji 11 pllńst\' 
dla opracowania traktatu pokojowrgo :z Ja . 
ponią, nie Jest sprzeczna l umową poczdamską -• r C S I pdnnje obC'cni,' pfu;lon;lni, ';,1 Aliql,,, i 

Frllncja na skl1\rol, pl 1.l"1. \,Will I '<jo Pl'lf'1 nit, 
\dę7kiC'~o ~1'\I/.ySII ąOSp,HJilr' 1.C'QI1, fU.' t) II" 
'lljjl są w stnnit-! ui).."I/!lI JH.llIILIl', 1'~17, c'li. fi pn\ 
,i'omoi'y MarsIlUlI" II rolo\\' ClI\ II' I)i, fil ,~I\ III 

rrzr,riz;p samych .~i, bil', (11 .. ,'nI' ol!j11ni',,1I111 
konfPrencji parVRI.jt i l Clvill, 'ldMli 111 \\ 11.1,1-

:rOWd spod:zil'wał ~jf:, it' r1zic!ld 1l1'IJlOwi ,lal
-!hi'llli\ otrzyma Yi!yhl,ll Irrl'{l)'f)', kltJII' 1110111-
ją jrgo preRliż i W11\10Clllą f,lrnycj" \nljlli, 

ie ~ Iylk j dno' ć klasy robol • , .. 
c 

. , 
OJ CIU akcji do władzy 

J\l'l\rrvk~nie \Iwleinili ud,il,l, lIie 1111\1 ,Ii 
~TF'(lylów od 1I<lęp~lw J~/llllii II, Ul/h 

I 

w s Jholt; z trybuny kongresu lym ~amyll1 )llleclwko republ!ce w nildllei na 
socjillisLyczneqo D,1l1iel nucenia Prancji reżimu dyktatury l ucisku, 
MJyC'r odczyliJl list, wy- Spisek kagulard6w jeden z głównych or!Janiza 
SlUS()WilIlY do IJnulu de- larów któ!ego by1 niedilwno oklaskiwany pod 
l"H<lltJW pr7~z ekri:lil- (,7.3S, monlfoRtacjl w Rennes, le~t wyraźnie 
Iza ,TJencr,,1QC'!1() trrtnC:ll- ,kil"r lwany przeclwko In~tylllcjom republikań 
,:,i('j 11 ,tr I ii ~fllTłuni~ty. 'kim, 

.' Anlbd. Jtlur lndfi \V Clll i - Thore7a. W li. Ta sytuacja p(lłna niebezpi cze11stw, powin ... 
ZSRR, pani Wigllya Loksh liii l'illHlil ""lIlrli. ,\ II' Iym m, in Glyt<lIily: 11, ~wrócjć IIwiLgę wszyslki<:h prucllj:~cych i 
k w/ll/\ 7a p(l~lDdlliclwt'ln agt'lIt'jl T SS 11,,- "Spf/IWę Jlumcjl, jej b 'z w,7ysll-'ich deruokriltów. 
stępU.'I"C'0. or"dzie do nurotlu IoHI'III'( kl",!o: pit'Cłll'"lwil ! odvko' k' t / ... " Dzl"ful. po~iulJtlie ja i wcwroJ all} (omu 

"PlZ}'lI'iflZ/am dla lit/wdów I(.Slł/I ",(,l, - deJw"ll 7,i1kwt'slillllllWU_ ni7.l/l It'~t llC./s/cm TC"akcjl, lecz closwiaclrzpnie 
anI;' rnulrnwJcnia i n(ljlep,~lC" ż)-'! l"lIiu nurCi- no 1 na a~t'nie, mIC:,dlY(\~- wyku/n10, że antykonll1n!zrn slui.y zaw~7.C za 
du J/ldyJ~kipgo, 11lCIle obucl711y Sil, cizi, /ClI 1)u I ' Ud(b()\\jl.j l zdNal]P. SIlę, 7,e punkt wyj4cia do ataku przt'ciwko c!lln~ci k.11l 

, , o ue owa cm ec na~ 'I I k d k li Ot OklP.,lc NIemocy l sloJq wobpc glf/lIllt)'Clll - 't" I l db (I 5y robolnlc7cj pr7.ec w o cmo r!le, o 
go 1fld(1nifr 7.mobl/izownnla swych -%UNOIJÓW / Sp'lll jl PTl.

K
6! o l jU ową dlnc7ego iii}Mlmy, że aklywHcl komrlnisfvcmi 

, , , ranc, O!zys a ąc z I . /' f I I'h i " k 'd ZOIyoll170Wnrll(l !lwC"go życla nnroclowf'qo 1(/", \ Tl sOCJ(I IS rem moa I y powrnnl zo f1.Z ym 
aby rnoQł' m;llć l/nlrinE' im lII/('js('(" \ol "ód ~ol'ez , . ' I cazem gdy wvmogojq tego okoticznośrl ;:jllc!' 
norodol\' llIiłl1;Cj('yrlt pokój . i przyc1.yllić ~jc; lych okoll('/nOSI'I, rcc\l,rl:l p,ndnos! qlowql zw~ nnrzyć sl~ w akcji przf'clwko wspóllll'mu 
~'o ro:zw;a?(1n/o UlyndnJf'ń, :lI1grai.(ljrlcych Jlo- 1f'I1I1ICy wlndzy osnhl~I CI r.1j poruszeni I wro~owi. 
kO/(lv,/ / rn,~Ic;p()wi ludzko,~oJ, Wszczynit ją oni woj ilE: prZPclwko - partiC'lm j rrn, ka ta - lak wfem - jr>.ql Tównie1; ......... ~.~ ............................................ a.~ ......... ~ .................... . 

II: 

Iros](q aktywlslÓw socjaIJsI 'Cznyrli, Klllstt 
robotnicza by/aby nlC'wątrliwll' jednnmi'ślna 
w swej aprobacie, gdyby wasz konflll'S po
wziqł takie decyzje, które ulolwiłyhy jednollł 
akcji I stwoTzy/yby pI%cszkodę przpriw ata
]wm rcakcjl na instytucje dE'mokrnll'c:r.ne, 

-Narady mini .r6w 
kandynawskich 

SZTOKHOLM PAP, - Werllug clrllli"-I!;' 
nia z Kopenhagi, w dniu 26 sicrpnlil /')cz .ki
\'{nne jcst tam spotkanie minl~trów spraw oza
qran c.mych NorwAgii, Szwecji i D<l.nii, któ· 
rzy muią omówić swoj!' stanowisko wobec po
r?ądku obrad ozgromaQ7!'nln ONZ, rnzpnrzy
na.illcyrh się w Laka Suc~e~s 11, wr7e~nll\ br, 
Ponadto w naradzie ma uC7pslninvr minl"t r 
~praw 7/!!'Irilnirznych I~lf1nclii. (,d~m qpntk.
nia jest koorrlynowanie png[Ąoów krajow 
skandynitw~kich w róinyrh aklualnych z1lga
dnieniach, 
••••• ~ ••••••••••••••• m •••••• 
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t Jardzlej obciątający 
zbrodni hi lerow 
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tlERMAN GOERING 
RUDOLF HESS 
RANSFRANK 
JOACHIM von RlB F.:Nl' OP 
WILHELM KEITEL 
ERNST KAVfENBRUNNER 
:ALFRED ROSENBERG 
FRANZ von PAPEN 
ALBERT SPEER 
KARL DOENITZ 
ALFRED JODL 
BALDUR von SCHIRAC:ł 
JULIUS STREICHER 
WILHELM FRICK 
WALTER FUNK 
HIALMAR SCHACH1.' 
ARTUR SEYSS-INQUAR'l' 
ERICH RAEDER 
FRITZ SAUCKEL 
Von NEURATH 
HANS FRITSCHE 

Odpowiada-

za popełnione przestęp twa nfa 
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~Tr, 225 GŁOS RADOM3ZCZANSKl Sir. I l 

Kronika m. Radomska 
Dziś niedziela, 17 sierpnia 1947 roku. 

Rocha. 

• 
I 

• r 
. I?Y~ury aptek I' rozwijają -ntensywną działalność w owiecie radoln zeza i 

Dyzur lll<,ctzloelny i no.cm pr!ni .aptC'kil J~eier::l! Kullur\' i Sztuki \\' Rad('llll~ku dzo r<JZlegl<" \\)-magajij\'ę pra,,'dzi\\€1, 
mgr. Spoza prz" ul. Llmanow 'kleo-o 2. ma za zadanie 'pobudzać, pielęg-nować, ni<' tylko ksią7,kowej ',\ iedz", d')~\\ i?rl· 

T l 'f wyszukiwać wszystko to. co twórczy wy czenifl na poIli prflC\' :,p0Ieczi1ej i '7m:- :-ill 
e eony si/ek człowieka wykryslalizuje w postaci ()l'l::;anizilcyjnf'g'(), I"ra<'o\\ nik 1\111 i \1;. r 

Sh<lż Pożarna Nr. 10 teatru, muzyki, ~piewu, nlalarstwa, - :pokczniki<,m, do~ko)1ale or je'llllj;]c;. ITI 

PPR Nr. 35 .:-1-0\\'0111 rozleg!ądziedtinę arl\slyczn~. 6i~ \\' ż:-!cill klllturalno·. pO!f>CZI1\ rn 'NC· 
PPS Nr. 74 W przed\\'ojl'nllt'j, .anilcyjncj POIH~C: ol· nu \\' ktcir:-m pracllje, 11 ('o Mj\\·aini,,·· 

Stacja Kole.iowa Nr. 58 
Starostwo Po~'ialowe Nr. 91 

P. U, B, P. Nr: 11 
P'()l~kie Radio Nr. 15. 

K i n CI 
.t\~i{'j:\'()we kino "Wo,łnośr" WrS\\'J{" 

Ha film produkcji francu~,kiej pt. "Mac
sy1ianka". Począlek seansów godzina 15, 
17 i 19, 

hl'l)' l11ia til dziedzina !\n)rc7.0':'ci namdo· szc. posiadać zRlIfanir "rlO/f'{'Zf'r;:t \\'11. 
\\cj \Y cnlYll1 trgo 510\\'(1 znac7.cniu leża- Praca .pnlpz"wa bD\\'km kst ,<i7if'ctliną 
la odłogiem. ,,/':\(:ie kultlll'alnc" bylo 1)1- narrlw Hlhklna. g-rl7ie niE' t110żna otn:;.!')· 
Im dla w\hranych. wać r: gor ~h'('znie nal aZól\' i lil!,aznw 

D/L' jaj . prawy kultur\' rozwi~z) \\'<lI1C _ trleha dotrzeć 00 ~I bi kaiflc~o 7:1-

Si! odważnie, w skali ogólnej przez pail' g'adnieniil. f'l1'lrtra\ h; j-O i tal flokiPro
stwo, Odrabiamy na tym oddnku wido· wać każdą dzied7in9 pracy. aŻl"hy ~JlO
wiekowc z<lniNlbania. tWOI'r.ąc ku/tun~ lecrcństwo odnjo,ło'knr7V~ci . 
l1i1rodoWi}, wyrosłą na pudłożu pOlskie: l kolei prze{'horlzim' 00 kOl1kr eo tn \ h 
1.[0 charakteru narodoweg-o, upowszech- ')~i'!gnift· ki ItuI aln~('h II' 11::l;'.7 m Pll\' le 
niając wszystkie jej formy j udost~pnia- ciE', Ob, Sado\\ski \\ dirza poszcze2:ólne 

- .iąc je- calem u narodowi. dziedzin)' pracy, zahzyt11uiąc się dłlJżej 
Ad 1'<:'. lłNlflk<-'ji i Adnlinislracji: ulica O(hJa j'f'll1V ,glos 'ob, Sfld()\\'~kiE'lnU, ~ic· na prohl .. mi\' ć",if'tlirow\'m. 

f<oŚCiU'lki Jr. 13, Godziny przyjQć 10- rCl\\nikrj\\i p-o\\'ażncgo rd('udu. który u· ... "S"'ietli'a, - \\e<lług słów kif"ro\\ni 
14. Tel. Nr. 12, przoejmie zap-oznaje lias z istotą pracy ka - oczy" if,cie na odpo\\ iednim r<lzio-
1łI11 II III II 1111 II II IIl1tllilllll 1111111 1I1111111111111f1l1ll1111 III 111111 1111 111111111111 kulhlrall1cj \\' pov\;iccie, mie je-t l1ajndpo;>. ierJniE'jc,zą formą u-

e Z Y TA J C I E I 
-'- "R<'fl:rat l'ullur)' i SZlllki je't pIH' po\\'sze<'hnipnia kultur~ i ~połecznecr<) 

c~)wką stosunkowo młodą. i.stniejąq do., w)'życia się artyslyczneqo jednostki, 

I 
plero oel 194,C) rokH, W Poll'<:e prz('d· Wniosek rr(),>t~': - nalf'Ż)' l1akt ' \\nif c, ŁOS RAOOMSZCZANSKI". \\:rz~śt1!o\\'~ j' Mil1L::ter~two r"ltllury i S7.tu świeW e. których '" po" ipcie jest 23, 

" kI mc Istniało, Zadanta rekra1u ą bar- wy,<;zkolif kier()\\ nikń\\' świetlic j kle· 
11'1'1'1'111.101'1 1'11 '1,111,1"1 1 1'I, I 'P,t!'lą'I I, III'I'I I I 'IIIiI'I'I'I IIII '11 1'1 ł 111111111111111111111111I1111111111'III'II'IIII'llliJlll'II'II,1111111111' 1
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·rodukcja a ratów I k 
Pil"\'\\' za p,ol()",a 1947 rakII prz) ni()gla l da1.::.zego 1'0 z\\'o jll lcj gałęzi przemysłu 

dals7e poważne o:ią~llit;cia \\' oclbucto, p~:'iada ,u,t\\'~rzcnie lrz~~h central.nych 
,,'ie j I'ozbuno",ie pobkiego przelll\':,łu II l1u lr t.LldIO\\I' I łkonst:'L1k~ll: lnakczlll~l troz 

, , I I" " 1'" )llC'O"']C U ('i! o roWl1lCZ sz 'o mc wo 

Zjednoczt'nia - obecnie po lada ono 4 
gimnazja prz my~ło\"e, z ś pią.te znaj 
duje się \\ stadium uruchamiania, 

s. 
aparatClw e~klryczn}cn, ,01\ naczYI •• ~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_ 
t1-o 'najlbardziej zni zcwnych prliCZ w'Ojllt,'. G#owno 
Przem}~l tcn pr7cd wojl1;/ skupiał ::.i<: 
głń\\ nic w W<1r. zawie Ob'C{'llie CZ) 11l1~ i 

~ą \\' War.,..:zawie 4 fflhryki aparatów. 
lektrycznych na og()ln~ liczlw I S zalda 

dÓ\\7 p(ldJcgl) '/J li dJlo\.'zellilt. 
Równol gl{' '1. . plJ.,lępu ią'l':j odl>lH]()\\,;/ 

fabrYKi tlf7ąuzcl1 1<1\)\'.(',1,11\,\,", na:'>\ęp,ui L' 
r.'1Zblldowa d(Jly<:hl:zu' czynllyell dzia· 
ło\\' prouuk<:ji' oraz lIrll 'h n!l1i:ink no
\,"vch działó\\'. W pierwszej poło\\ ie 1'0' ku bież i.J c ego II rllchomilJ.n-e [\()\H' dzi:lł\ 
prod'lIh~.ii elekroiechnikl l11otOr,VI.3cyjnl'j, 
przyrządó \\ ' pomiarowych, \\,) /iJczniku\V 
automatycznych dla rozdzidni i pod:;t;]· 
eji oraz liczników j€>?i10razowych.i trój
fazowy h, jak N)Wme,Ż szer~'gl! ll11l)' ,h 
aparatów, 

(0 rozwoju przemys1u aparatów elek
try-cznych świadczy znaczny wzros.t pro 
dukcji, J'tórej wartoś~ za piei'\\' 'ze pól· 
rocze hr. \'\:yn05i 494 milion" złotYlh. 
pOOczas g'dy W(lrto~ć prodl!l'cji za clrllgit' 
półrocze 1946 rohl \\')nio~la 280 Illili()· 

nó~' złotych. 
Plan prvuuk<:ji, nahe;lol1\ dla ,zakła

dów przerny61u aparatów el ktn ·7.l1ych I 
na pienv'zą polo\Ą'ę bieżącego roklI, wy· 
konany został w 139°/\;, BardzQ zna<:Zrli~ 
wzrosla również li 'ZDa zalrl.ldniotf1vrll. 
która wynosi obecni. około 5 t\si~c:y 0-

-ób, podczas gdy w polo~'ie ubieglego 
roku stan zatrllJniellia ni~ prz<.'!,r(\ 'zal 
3,200 praoeowniktlw, Duże zna('Zł'nie cli;) 

-==~ Ogłoszenia drobne II~ 
Stępień Edmund zamie zlialv ,\\'e wsi 

Kwpl,in gm. Zanwś.cic, !I.niev:azllia br· 
tę rej-estracyjną \\'yda.n:) przez R.KU -
Piotrków. 

Staszewski Jan 7,<1 m ie.::;z" a I)' "'e wsi 
Woiniki gm. DOlbrY6Z\'ce 1II1ie\\'azllia za 
gubiona legitymację PPR. , 

Chłopaś Józef zal11ie~u.kaly IV GajQci· 
cach gm. PajęcZ(Jo pow. radolllszezall' 
ski, unieważnia zagubiony dOlI ód 050' 

bisly, książkę kOlliCl i karl~' rejestracyj- ' 
'1ą wydaną przez lU U - Piolrków. 

a r duk l 
4 fabrYkantów trucizny pos lo do. obozu pracy 

. '" osliltnich tygodniach Delegatura Komisji dwna na pół roku do obozu pIliC '. 
Sp('('ia1nej w Lud'li przeprowadziła ma,ową ') KWilpis7. Stanisław, zamie57kaly 'e wsi 
"kcję celem wykrycia' bimbrowni. i. z1ikwido- Woła S7,yrlłowiecka - pot .loku. 
wtmiil han<11u tą trucizną. W związku z tym Bronisława Pawlrlwska "'lomieCtkala we 
1I.t~I~'lllli'lce usoby osadzone zostały w obozie wsi SernU -- R mie~ięcy' OhOZll pr",cy, 
jJr.l! y: Michalski 'y\"ildy~ł"w zamil'szkAly WP wsi 

Miller Janina, zamieszkała w Głownie -, "Vygoda - dwanaście micsi~cy obozu P r"ICY , 

O., ill y, prl.} uliC} Piłsudskiego 36, zoslała osa· Dz, 

I I 
o ofiarach "'\Vojny 

Zakład Uoezpieczeń Społecznych za zgodq W razie śmierct opiekun6w, siłł10ly EęCłq 
Ministerstwa Pracy t Op'eki Spolocznej bę- posiadały uprawn!f!!nia do Tent sierocych na 

dZle wypłacał dodatkt do Tell\ osobom wy· równi 'Z dziećmi naturalnym!. Zakł'ad Ubez
chowujqcym sieroty, których rodzice zmarli pieczeń SpoI. będzie przyznawał uprawni~niCl 
lub zag!nęli w ok1:esie od l wrześnIa: 1939 r. do renty wdowom, wychowujcrcym sieroty wo
do 16 grudnia 1945 r. - do czasu ustawowe'l jenne na, równi z wdowamt posiadającym! 
go unormowania tej sprawy. dZleci wlasne. 

-------------------------------------'~,----------------------~~~--

Konika gospodar a 
\V sali obrad "Społem" odbyło się zebra

nie, na ].. lór lU wybrano Komilel Obchodu 
"Dnia Spótd",ie!czości" z woiewodą, dr. K. 
Pasenkiewiczem na czele. Postanowiono rów· 
nit~ż zorganizować powialowe i gminne korni. 
tety oraz omówiono program uroczystości. 

kredytów przypada na teren wybrzeża odz)' ,
kanego. Pożyczki idą na kupno sprzętu, rp
mont i budowę laboru plywają!=eąo, remont 
i kupno silników, remont osad oraz na 7.11' 

gospodarowanie. 
Morski Instytut R vbacki dysponovtać b~

dzie w najbliższych miesiącach ponad 20 sil· 
nikami kutrowymi z zamówim't dokonanych w 

Bank Rybaków Morsl'ich w królkim okre- Danii. Umożliwi to iutlchomh'nJe szer('gu no' 
sic swojej dzi,l!n]ności ud~.Ie]il jllż 48 milio· wych jednostek, których kadłuby są już w 
lIll\\' zł. kI pdy lów, PlilWic polowa lldzielonych końcowej fazie produkcji. 
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1'0\\ niko,' 7f"p"lćl\\' al h.~tl ~zn ch W 
;wipllin Pirrw'vv trI! i k 11' S lila kiprow 
l1il<r)w 7r"pnłów ,l rh"d~'f' ,,\, "ch odh ł się 

Radnm!'ku w l virtniIl br. 
\r7ielo \\ nim wiział nO, I1r7P'ln ikó\1' z 

C3'f'!Z() Pf3\\'iidu, ZP \\ 57\',;;1 kich <,\\ :etlic, 
pr."\;<>\j"j:, ~.ip r"rI'1bnf' klw"\' {'(l ,61 ro
I.;u Bęrla one brrlźcPnl 00 pr..<l<'Y 5)stema 
ty(\2nf'j, kS7.lillcąc i{'dn('clf'~nie kędry 
ś\ó,t li cl.:1n, 

lajbilrrlzir:j rOZp0'\ -,zf'rhnkli1ą forl1la 
ora,\, ilrll -'!\CZMj II· na: 7 ' m VII' !rcie 
Jest tE'atr' amator<ld ~kłarla ją' :'ę na ,tQ 
rOi'lMakie ,zvl1niki. a \ PIU\' i"71'm rze 
0.zi<> rr1'~tot;l '~ r()· kci\" nlw,niC' posiad,· 
m\' 17 71'I'f'lolńw Ipillrtlw ilmatorskirh. 
\1,' P"rI"ll1l'l,!J i,tnif'1f' i r07.wiia c;ję .,~po 
I clny Tf'alr Al11alo!skj" na ,,\,.-,I;jm r:1 
ziomiE' arlv"h czn\'m, pro\\ ad20nv prl z 
za" od \\ ą" r,,'7\'~e'r1.;ę nh Haioul '0\\ kz. 

~rf)'p{'lfl\ Tpatr \l11rihr c ki g'1 t1p\J:e 
najzd()lniejsz~ch amiltoró\\' ze \'sz\'·~tkid. 
(J'fgani;;Jrji młoriz,,"żn\\ 'Ch, 

Problemf',n1 trudnym do roz' iązania 
,;est Slmł\"'a chórów. ktńra p05U\\a się 
oporniE' ilap-rzód z po' odu braku \\ ykwa 
lifikr)wan:'ch jedn(,c:t€i{ '" terenip. i braK1,l 
:nstrUI1lf'l1tó:\.' rpuz\<'Zn\(~h, ObeCniE' p .. 
'fiat posiada 8 "hóró ", z których po "az 
11)' dOj'ol'ek arfy~.t~('zno·n1uz~('zn posia 
do h Iko TOF. $piE'wac;ze im. Stan ,Mfl
niusiki \\" l~ adoms.ku. Pr0"Zf' tf'~O na u
wagę la iuguja' Chón' w Kon:ecpolu, 
St0bif'du Mif'jskim, P:łjęcznie I Dobr~'
sZ)Tach. Krokiem nilprzńd hed7ip \l tej 
cJzied7inip l11ie,ięn'n' kur<: <ila on'S'f'n
:ÓYi', któr\' proj.f'ktujelTl)" \\'e ',r7I"śntu. 
Po"ażną Iro,c:,kę rpfNat u slan(',ll,i prob
lem uZd0lnkl!1ych jedno tek, Zbr dnją 
\\'ohec niłrodtl jest ni-z{'zenie. 7an'edbv
~'anie 111 alenłl1\\ anI ,h jf'on0",tf'k i\1uo,1 
zn~knąr z p "ierz-rhni (\ p p.laokń>:l. Mu, 
zyk;mló\\''', Dpuszczol'l)('h przez f-pote. 
czpńs(\\'o. marnuiących ~\wdf' zdolnoś{'l. 

Refpl':! I K IIHm ' i Sz tuki, kfórpg'o gló ' 
n~ m za<iani:Jl11 jf'st nk "pap! rko\\ a ro
bota" If' 'z no{'i~ranie d na joołeglejsz 'ch 
zakąlków PO\\ iatu \\' , 7ukuje ukryte ta~ 
lent y, st(lJ'a :ię o p,ntl'zebne :,h'pendia, 
"'} ~vłaji)c t) ch artv<,[ń\,' z "bożej 1>I.-1\i',' 
do odp<l\\'iE'dnich ć'zkół art ystyc ZIl\'C h 
Dotych 'zas "ysIali '1111' 10 tego rodzaju 
jednostek do szkół. 

Odrlzielną II' I){'\~ nym sen . ..,je dziedziną 
pracy jcst zachl.1wanie pewnych warto
ści kulturalnych, tradycji - oczy\\ iście 
tradycji \V rOZllmienil) pozytywnym, Gtro ' 
jó\V regionalnych, zabrtk()wy<:h budo\'.-!i, 
lwiowego przemy~łt1 <lrt,\~tycznego itp. 
Referat Kul,fury i S7.ttJki' 6f::ll'a się o mu·' 
chamienie pewnych funollsz\', któreby 
miały za zfldallie uruchomienie ośrodków 
przemysłu ludowego. Szybko bowiem po
stępująca niwclacja kulturalna zadera 
od,rębllości regiol1al,ne. Zanikają barl"l1~ 
pasiaki, plótna sa 111 oozi;t!o \l\e , rzeźbione 
łyżniki, zg-rzebne dwa jaczki. Zadaniem 
refera1u jP<;l :r.achowanie tych okazów 
naszej kultury re~ionalnei". 

Od \\'\'ześnia, mó\\'i ob, Sado\\ski --
będzi€ll1'y kontynllowHjj studia ludoznaw 
cze. Zeb'l'any materia! chcemv \ 'ykn rzy
star do 0rracn\\ ania \\'i(kl\\'iska rf'gi0nal 
nego, opartego na mo!} \\'a h ludo\\'ych 
z naszego rejon'u, cn~ w rodz"ill "Wes-e
la f'llja\\skie,go" i do onrac0\\'a,nifl 1110-

nogr::lfii po\\'ialll, W .larliul11 realizacji 
znajc!ujc sit;' spra\\a kapeli I u<lm\'ej , PQd 
kreślam, że z inic.ial) \\ \' referatu 7,orga
nizowano już p,rzen rokif'm kapE'lę ludo
wą, (ll-c 7.c \\'7.glęnńw final1e'o" rch 11111"ia 
no na pe~'i('n ('Z(l~ zrezygno\\'(1(; z j{'j 
u~lllg, Obecnie po z::lpewllieniu na kn CE'ł 
odpo\\'ierlnich SU11l w blloż<,cir. kap{'la 
ludo \'a tReLl\ie S\\':) prn<:e;' obj(l7.(lem po, 
\\'ialll, niosąc <lo najo<lIeglej$7,cgn zakąt, 
k8 11lllzyk~ polską. I ' 

00 \,rzdniCl urll<'hol11i0!lfl 7,Qsliłnie 
lakże poradnia teatralna, mUZYC7na i bi~ 
bliotcka teatralna, celellI pr7v./ścia 7 po
mocą wS7ystkim tym. któr7y prag'l1ą pra 
rowa ~ na niwie Iwl{ura Ine j, 
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ct:NNłK OC'· OSZE~ WydawnIctwa "Głosu Robotniczego" W Łodzf _ . W Tekście: od 1-100 mm, zŁ 50, 101 -,700 mm, zł 110, p wytej III 70. 
h łaiDi;tem: od l-lOO mm. zł 3S, 10l .... 20{1 l1Z1lJl. zł 45, P.o.wyŻ6) zł 60. Drobne sa Jedno sJ OWO! poszu.kiwanie rodzin ej ~O, hanólawe (1e karze. kupno t s;me,d.ai) tl. 25, zguby zł 20.-

ooe~~ani. D(C'CV d. W. Vi '!l~rl.&.łe 1 święta 88914 dr.oi.aL 
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------~------------------------,------~~~------~~--~~----.-------------------------------
PRZYGODY 
pięCiu typiultv Z Banialuki 

SG. DOIpadł negra i go gwałtem 
Wsadza w auto. Wieją autem 
Negr się wzbrania i tłumąc.zl'. 
Kajtek słuchać ~o nie raczy. 

~7. Jalk Wlia,tr ~nają, tłum icb goni, 
W ciąiŻ im siedząc na ogonie. 
Byle port oSjągnąć na czas! 
fo uie łatwa będzie praca. 

~8. Gaz wduszaia.. z całeJ moc~ 
L ~ :eż.dżają o północy 
Na wysepk,t:. Stary fijol 
P:j'wem ich IWŚ(' ~ "rr,yjał. -

Cena bułki 4 złote 
Komisja Cennikowa na m. Łóclż prosi o uzu

'ełnienie ogłoszonego w dniu 15 bm. Cennika 
.-.rr 2 przez podanie ceny na bułki 50 gramów 
~ mąki 80-procentowej - 4 zł. za sztukę. 

DYZURY APTEK 

. • II 

isali · się .. • 

ł I I 
Wyścig kolarski włókniarzy wygrał po zacięte; wal .. 

ce Łazarczyk z Częstochowy 
Jest takie stare jak (Zjednoczone), Stolarczyk (NaJ zód) . Lazar- j dobrego wrażenia li dość skromnie zebrane' 

świat przysłowie: "gdzie czyk (Victoria) jechała razem. Tak było do na mecie pubUcmości. Tak jeździć chłop q 
się dwóch bije tam trzeci ostalnich niemal melrów. Dopiero jak ujrzeli nie wolno! Nie lylk:o, że to nie jest "fair' . 
kOI:-zysta··. O prawdzie rozciągniętą wzdłuż szosy białą taśmq mety ale zagraża kalectwem innych. 
jego przekonaliśmy się rozpoczęli finisz wszyscy trzej. Na jakieś 50 
wczoraj podczas wyścigu metrów przed nią, Wojciechowski bez widocz 
kolarskiego wchodzącego nei przyczyny, mając wolną drogę przed sobą 
w ramy Ogólnopolskicli z środka szosy rhre zjechać niespodziewanie 
Igrzysk Sportowych POlO' na ścieżkę, zawadza Stolarczyka i sam jak 
ski ch Włókniarzy. Gdyby długi rozciąga się na zie>mi. Stolar:::zyl; niE' 
nie nieporozumienia jakie pada, ale to wystarczy, aby Lazarczyk już 
między sobą mieli w cią-! przez nikogo nie niepokojony skończył wyś 
gu całej trasy Wojcie-! cig .. 
cho'V'ski (K.P. Ziednoczr,- i TAK .1EZDZlC NIE WOLNO . 
ne) ze Stolarczykiem (Na ! W ogóle ~akończenie wczorajszego wyści-
przód Ruda Pabianicku) gu prześladował jakiś pech. W walce oczwar 
kto wie, czy te a metry te i piąte miejsce byliśmy świadkam i nowego 
stuprocentowej wełny na zderzenia, tym razem pomiędzy Radwańskim 

.• . . garn~tur. ("lipy" tu żad- z Częstochowy, a Krawczvkiem ze Zjednoczo-
neJ nH' moze ?yc ?O włokmarze na tych ~ze- nych. Ci dwa] walczyli tak zacięcie, że obaj ... 
c:ach SIę znają) me pozostałyby w ł~odzl, a I wpadli na sędziów mierzących czas na skraju 
me pow.ędrował):by do ~zęsto.chowy. A tak' I szosy. Raowański wyqzedł z tej przygody z 
ele.ganc.kle ubrame będZIe mIał Lazarczyk ołamanym kołem, a Krawczyk ze zdartą skó-

I (Vlctona - Częstochowa). I ~ą z łokci. ' I KRAKSA NA MECIE Nieczysta jazda ~a finiszu . zawodnikó:v 
Przez caly wyścig trójka: Wojciechowski, k.p. Zjednoczonych me pozostawlła po sobIe 

IIJII'II'l lfI IIIII111I" " ""nl! "I.""IIII'IIIIIIII"'1II1IUIII,"'IIIII"""'III,"III'I'IIIII, ' 1111111' 1"" Irll'III'lllfl lllll ll ~II!'l: II'Hllllllnlllłlllnll"lllll'UUI'" 

zisiaj zakończenie Igrzysk ~Ió niarzy 
Dzisiejsza niedziela upłynie pod znakiem 

zakończenia trzydniowych , Ogólnopolskich 
Igrzysk Sportowych Włókniarzy i Klubów 
Spółdzielczych. 

Z ważniejszych imprez włókniarzy notuje
my następujące: 

Godzina 9-10: Przybywanie uczestników 
molocyklowego zjazdu gwiażdzistego z całej 
Polski przed Dom Związków Zawodowych. 

nzj~1 oliC;olOQ LOZB 

Komunikat Kapitana 

Godz. 9: Basen KP Zjednoczonych - tina
ły zawodów pływackich. 

Godz. 15: Stadion ŁKS·u - zakończenie 
igrzysk. 

Finał turnieju piłkarskiego. 
Finały zawodów lekkoatletycznych. 
Pokazy gimnastyczne . 
Wręczenie nagród. 

Związkoweg 
waga półśrednia: 

r 2 

PRZED DOMEM ZW. ZAWODOWYCH 

Przejdźmy jednak teraz do samego wyśd' 
gu. Pomimo, że start honorowy miał się odbyi 
przed Domem Związków Zawodowych udek o 
rowanym uroczyście w maszty z flagami na· 
rodowymi o godzinie 8 rano, grupa 14 kola· 
rzy do wyścigu 100 km. i kilkudziesięciu de 
wyścigu 30 km. (karty wyścigowe) wyruszy
ła na właściwy start na Chojnach dopicrf' 
po dziewiątej. Przez miasto prowadził zawo 
dników Wojciechowski ze Zjednoczonych. 

TROJKA UCIEKA 

Za kościoł~m św. Wojciecha nastąpił wł?. 
ściwy start. Najpierw .pomknęła stawka ni'! 
100 km, później ruszyła młodzież . My towarzv 
szymy tym pierwszym. Już po kilku kilome 
trach zaczynają odpadać słabsi. którzy nle 
mogą wytrzymać dość ostrego tempa narzu ' 
conego przez Wojciechowskiego. Zawodnicy 
rozciągają się w długiego węża. Z każdym 
kilometrem trójka Wojciechowski, Stolarczyk 
i Lazarczyk zdobywa coraz większą przewagę 
nad pozostałYI)1i i wreszcie zdecydowanie się 
urywa na wiele kilometrów jeszcze przed pół
metkiem (8 km. za Piotrkowem) Od tej pory 
wyścig odbywa się tylko pOlI)iędzy tą trójką 

NA MECIE. 

Pomimo dość częstych prób żadnemu z nich 
nie udaje się zerwać z kółka pozostałych kon
kurentów. Razem wpadają na półmetek i ra
zem jadą do finiszu, którego przebieg daliś
my już na początku. Pozostali przybyli dale
ko w tyle. Nie za świetny czas uzyskany 
przez pierwszą tróikę. należy usprawiedliwić 

silnym wiatrem, który utrudniał jazdę kola· 
rzom od półmetka. 

1. Na zawody bokserskie w dniu 28,8.47 r. 
oruanizowane przez ŁOZB na otwarcie sezonu 
bokserskiego wyznaczam następujące pary: 

waga musza: 

Olejnik (ŁKS) - Trzęsowski (Tęcza) WYNIKI TECHNICZNE. 

waga średnia: Wyniki technic2;nego 'wyścigu przedstawia-
Rychtelski (ŁKS) - Markiewicz (Tęcza). ją się następująco: 

Kamiliski (Tęcza) - Brzózka (Concordia), 
Stasiak (ŁKS) - Kargier (Zjedn.) . 

waga półciężka: 
Urzędowicz (Victoria)-Skrobiranda (Tęcza) 1. Lazarczyk (Victoria - Częstochowa) -
waga ciężka: 3:13,23. waga kogucia: 

Czarnecki (Zryw) - Czarnecki (Zjedn.). 
waga piórkowa: 

Niewadził (ŁKS) - Jaskóła (Tęcza), 2. StoIarczyk (Naprzód -;-Ruda Pab.). 3:13,25 
ZyIis (ŁKS) - Stec (Concordia). 3. Wojciechowski (Zjedn.) - 3:15,44,8. 

Marcinkowski (ŁKS) - Grymin (Tęcza). 
Bagrowski (Victoria) - Guzewski (Tęcza). 

Stawiennictwo zawodników obowiązuje Wojciechowski ukończył wyścig pieszo. 
zgodnie z regulaminem. .: . 4. Radwański (Victoria - Częstochowa) -

waga lekka: • Kapitan Związkowy ŁOZB S. Krawczyk (Zjednoczone) . 
Mazur (Tęcza) - Bonikowski (ŁKS). (-) SieIQla SIanisław. 6. Wójt (Naprzód - Ruda Pab.) (Kr) 

1- O m. skacz uźm-ński (DKS) 
na Igrzyskach SportOWYCh Włókniarzy 

Pierwszy i drugi dzień Igrzysk Sportowych z DKS-u w skoku wzwyż osiqgnqł rewelacyj 
Włókniarzy obfitował w liczne pierwszor,zęd- ny wynik 1,80 cm. Drugie miejsce Z'ajqł tu Ro 
ne wynIki sportowe. Szczególnie no uwagę gowski (ZyIardowianka) osiqgajqc wysokość 
zasługuje lekkoatletyka IN której Kuźmlński 1,76 <m1. 

Centralne Zjednoczenie SpÓłdzielni Przemysłowych 
. Rzeczypospolitej Polskiej 

Centrala w Łodzi, ulo Zachodnia 68, tel. 118-59 i 132-38 
€»DDZIAty: 

Bydgoszcz, ul. Marcinkowskiego 'i Łódź, ul. Zachodnia 68 
Gdynia, ul. Batorego 23 Szczecin, ul. Śląska 5 
Katowice. ul. Stawowa 20 Warszawa, ul. Koszykowa 35 
Kraków, plac Dominikański 4 Wrocław, ul Szewska 61/62 

DOM Y TOWAROWE: 
Bydgoszcz. ul. Marcinkowskiego l Wrocław. ul. Szewska 62/63 

Zrzeszamy i zaopatrujemy ID surowce potrzeb:v.e do produkcji 
spółdzielnie pracy, działające ID branżach: 

chemicznej, mineralnej, papierniczej, poligraficznej, spożlJwczej, gastronomiczno· hote
larskiej, elektrotechnicznej i usługowej 

W skoku wdal zwyciężył ró,vvn!eż Kużm!ń 
ski (DKS) - 6,44, drugim był Ryterszyld -
6,Ql m. 

W dysku triumfował Kuźmińllki oSlqgajClc 
wyntk 4.0 m. Drugim był ~anc - 35,50 m. 

W biegu na 100 m ~yctężył Grabowskf 
Zyrardowianka) - 11,3 przed Bedkowskim 11,7 

W biegu na 800 m. 'zwyciężył MIrowskl 
(Zyrardowtanka) - 2:10,4 przed Billem ('tUB 
Len) - 2:12,6. 

W biegu na 1500 m. zwycię,źlyl Mfrowsk1 
(ZyrardQwkrnka) - 4:24 przed Sołusko (Vic· 
toria) - 4:28,5 .. 

Pchn!ęde kulq: 1, RogowskI (Zyrardowian 
ka) - 11,72. 

Pchnięcie kulq pań: Stańczyk (Zjednoczo 
1).e) - 8,45 2. Mel.zik (Zjednoczone) - 7,66. 

Z Igrzl]sk Wł6kniar~ 

Wyniki piłkarskie 

.~ ...... ---~~~~ .... ~. ,..~--"'...-~,~~. 

ł FABRYKA WYROBÓW WEŁNIANYCH ł 

Dalsze rozgrywki piłkarskie ćwierć i pół

finałowe Włókniarzy przyniosły wyniki nastę
pujące: 

! B~;~ ~~~C~SCy i S~:a ł 
~ Lódź~ Biuro: Piotr"owJl6.o 44 tlel .. 170-46 I 
I .Fobrq"a: Gdoń.ko '33 tel. "88-23 
~ 

Legia (Krosno) - Len (Wałbrzych) 3:1 
Bzura (Chodaków) - TUR - Len (Kamien· 

na Góra) 0:6. 
Lechia (Tomaszów) - Pogoń (Prudni~) 3:0. 

Finały zawodów Spółdzielców 
Dzisiaj kończą się również w Łodzi Ogól

nopolskie Zawody Klubów Spółdzielczych. 

Program dzisiejszych finałów przedstawili 
się następująco: 

Boisko w Helenowie - godz. 9-12,30 -
finały w grach sportowych. 

ł poleca: I Dzisiejszej nocy dyżurują następujące apteJd: "I 
':ymera (Wólczańska 37), Bojarskiego (Przejazd 19). materloał męSkloe o dam SkI o e 
Unleszowskiego (Dąbrowska 24bJ. Epsztajna (Piotr. y 1 
:=J~:a 2~~~::;:0;;:~k!ej (B<zeziillka 56). pawlu·I.~___ _ ~w ____ .. ~ "" = =" = = = = = •• 

Godz. 10,30 - fmały zawodów bokserskich. 
Boisko w Pabiankach - godz. 11 - fina

ły turniej \l piłkarskiego. 

Boisko w Heleniowie - godz. 16-21 -
rozdanie ' nagród. 
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• Wybrzeze • 
p~t~zne pł caP Isk.i 

da' k, Gdynia i Szczecin o i j , w· t rz d 
Zagadnienie odbudowy i gospodarczej przyszłości 

• aml 
(Wywiad specjalnego wysłannika "Głosu Robotniczego" z wojewodo gdańskim tow. inż. Źrałkiem) 

Wojewoda inż. tow. tralek 

~onomika naszego kraju. zwłaszcza w jej 
obecnych formach. wymaga szerokiego odde
chu. Do tego oddechu potrzebne są potężne 
l'łuca. Tymi płucami jest właśnie Wybrzeże, 
II. przede wszystkim trzy największe otwory 
na szeroki świat: Gdańsk, Gdynia i Szczedn. 
Trzy magiczne punkty naszej gospodarki 
wewnątrz i na zewnątrz. Rola i znaczenie Wy 
brzeża w naszym życiu gospodarczym i polio 
tyczno-ekonomicznym w ogóle - wzrasta z 
każdym dniem. O całol(ształcie stosunków na 
Wybrzezu, o jego blaskach i cieniach, palą
cych zagadnieniach i potrżebach, opowiada 
wojeN/oda Gdański - inż. tow. Zrałek w ra
mach wywiadu udzielone.,IłQ naszemu specjal. 
rlemu wysłannikowi. 

- Województwo gdańskie na równi ze 
Szczecinem wchodzące w skład kluczowego po 
jęcia Wybrzeża, - mówi tow. wojewoda, -
należy do jednego z najmniej szych terytorial 
nie w Polsce. Ciekawie przedstawiają się 
szczegóły jego obecnego zaludnienia, które 
przedstawia obecnie wyższy stan ludności, niż 
za czas6w niemieckich. Oczywiście, że w da
nym wypadku w grę wchodzi przede wszyst
kim ludność rolnicza, a więc, wiejska. 

nia na Żuławach są wielkie. Zniszczono do 
80 procent budynków. A trzeba wiedzieć, ~e 
Żuławy liczyły 3.500 zagród. Zatopione zosta
ło 120 tys. ha. 

Obecnie prowadzi się na Żuławach inten· 
sywne osuszanie teren6w. Odwodniono już 
ponad 80 tysięcy ha. Na 30 tys. odbywa się 
obecnie odwadnianie. A 10 tys. ha przygoto
wuje srę do tej akcji. Ciekawym jest zazńa
<;zyć, że pierwsza pompa na Zuławach zosta· 
ła uruchomiona w dniu Swięta Pracy - l-go 
maja 1946 r. Obecne odwodnione tereny żu
ławskie są już obsiane i uprawiane. Spodzie
wamy się tam urodzaju szacunkowo do 20 
centnarów z jednego ha. 

ELBLĄG - MIASTO, ŻYJĄCE I'RZYSZŁOSCIĄ 

Z zagadnieniem Żuław łączy się ponie
kąd kwestia Elbląga. 

Po wyzwoleniu Elbląg znalazł się w dziw
n~j sytuacji, a mianowicie: sprzeczności gra
nIczne, aktualne r.-zed przyłączeniem do Pol· 
ski jej prastarych terenów, zostały zniesione 
kosztem Elbląga, kosztem poniekąd jego in
teresów i rozwoju. Siłą rzeczy, na pierwszy 
plan wysunęły się Gdańsk i Gdynia. Nado. 
miar złego, Elbląg obecnie nie posiada urzą
dzeń portowych, a przede wszystkim nie ma 
dostęptl jako port, bo kanał elbląski jest za 
płytki dla statków morskich. 

W tych właśnie warunkach. hamujących 
rozwój miasta i portu, powstała i stała się 
aktualną nowa koncepcja Elbląga. 

PERSPEKTYWY ELBLĄGA 

. Pierwszym warunkiem dla rozwoju Elbląga 
Jest otrzymanie normalnej komunikacji przez 
Wisłę, Z tym się łączą rozwój przemysłu, od
budowa stoczni, zakładów samochodowych 
itp. Przyszłość tego miasta polega !również na 
tym, iż do Elbląga można będzie przenieść sze 
reg instytucji z Gdańska, zasadniczo zaś stwo 
rzyć z niego ośrodek instytucji' mlodzieżo
wych, związanych z Wybrzeżem. W najbliż
szej przyszłości w Elblągu powstanie też uz· 
drowisko - "Krynica morska". 

Nadmienić należy, iż obecnie w Elblągu 

Olbrzymie stalowe ramię - jeden .z najwięk szych w Europie dźwigów pływajqcych 

łostockim na czele. Leżąc na odnodze Wisły, Ina tym odcinku. Jest nim odbudowa zniszczo. 
może też spełniać poważną rolę spławną. nego Gdańska. Jak wiadomo, stary historycz.; 

NIE MA JUZ PRAWIE NIEMCOW ny Gd.ańsk jest nie~al doszczętnie. zburzony. 
NA WYBRZEZU ZbudUjemy nowe wasto, zachOWUjąc zabyt· 

kowe budowle . 
. <?becnie na terytorium Wybrzeża według , 

of~cJah;ych danych, pozostaje tylko 20 tys. PALĄCE ZADANIA WYBRZEZA 
NIemc~w. Ale llczba ta jest nieścisła. VV Poza odbudową Gdańska, na pierwszy plan 
pr.aktyc~, Nie~ców ~est znacznie mniej, gdyż wysuwa się je.szcze. kilka palących zadań na. 
wIększosc z :llch uCIe.kła sama do Vaterlandu szeg? ~ybrzeza. PIerwszym z nich jest wy_ 
w drodze melegalneJ. Mamy do 300 tys. pełmeme planu trzyletniego w zakresie prze
a~tochtonów, przeważnie Kaszubów, których ładu~~u. W 1949 r. przeładunek ma wynosi~ 
NIemcy przymusowo wpisali w swoim czasie 25 mIl!0~6w ton. Drugim zadaniem jest przy. 
:Q.a volklistę, ale, jest .to ludność ~OO procen. stosowanIe ry~ku krajowego do konsumcji 
towo ,polska, ktora, mlm~ prus~ckIch pr~eśla· ryb w zakr~sIe naszych obecnych połowów. 
dowan, zdołała zachowac swoją polskosć. Na tym odcmku mamy nie byle jakie sukce. 
JEDNO MILIONOWE MIASTO Z TRZECH sy. Przyt?czę kilka charakterystycznych liczh: 

MIAST w sty~zmu 1~46 r. poł6w nasz wynosił 100 t. 

UJSCIE "POLSKIEGO NILU" ZYZNA 
ZIEMIA ŻUŁAW 

- W granicach naszego wojewolhtwa, 
mówi tow. Wojewoda - znajdują :;ię t. zw. 
Żuławy. Jest to najżyźniejszy obszar ziemi, 
leżący w ujściu Wisły poniżej poziomu mo

znajduje się około 30 tys. mieszkańców. Cen· Obserwujemy niezwykle mocny proces 
trum miasta jest bardzo zniszczone. Ale Elbląg zrastania się I.rzech miast w jedną całość. _ 
z łatwością 7.mieści w swoich 'ramach jeszcze Gdynia, Gdańsk i Sopot. Niewatpliwie w dą-
30 tysięcy, J,.osztem niewielkich remontów, gu najbliższych 25 lat z tych trzech miast po
nie przekraczających 15 tys. zł. od kilku izbo wstanie jedno wielkie, milionowe miasto -
wego mieszkania. Znaczenie Elbląga może I centrum naszego Wybr7:eża. 
być wielkie, gdyż jest on naturalnym połącze- Jeżeli już jest mowa o miastach. to wy
niem z morzem dla kilku województw, z bia· mieńmy jedno z naczelnych naszych zadań rza i przypominający z punktu widzenia nie

zwykłej żyzności i położenia geograficznego 
sławne ujście Nilu. Zuławy zostały, jak wla- ... 

w. maJu tegoz roku już 1400 ton, a teraz lo
wrmy od 4 - 6 tys. ton miesięcznie. 

Jedną 7! nac7.elnych pozycji w ram/lc-n 
palących spraw Wybrzeża jest również za
gadnienie r,acjonalnego zagospodarowania Żu. 
ław. 

. Tak siG pr.zedstawia z grubsza odcinek ży. 
ela naszego Wybrzeża w oświetleniu in. 
formacji WOjeWOdy gdańskiego. 

domo, zatopione przez Niemc6w. .-ru ce nuszqch portów 

TAM, GDZIE WOJNA SKOI<rCZYŁA SIĘ M ' d k " , · l' 
"m~i~~d::;::~~~~;~e ';1::, '~~~~ U S I m y u o s o n a I c m o z I WO Ś c .i p r z e ł a d 
i zapory, Wiedzieli, co robią, gdyż Żuławy bez IfIqwiad Z "ieroUJnihieBl B.a. 

un Ó 
sprzecznie należą do najbardziej urodzajnych . • ,"gr. JokoloUJski ... 
ziem nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Poważną pozycję gospodarczą w życiu Pol-
Nie wolno zapominać o tym, że na Żuhwach ski zajmuje Biuro Odbudowy Portów (B.O.P.). 
z jednego ha uzyskuje się do 40 centnar6w I BOP reguluje i usprawnia pracę naszych por
zboża. twó - tych wylotów na szeroki świat. O bie-

Dziwnym zbiegiem okolicznośc,i Polska, żąc'yc~ ~prawac~ i ak.tual~ych za.daniach tej 
będąc pierwszym ogniskiem wojny, była też w:azneJ mstytucJI, mającej zasadmcze znacze
terenem jej spóźnionego finału, który n·ze- nIe dla Wybrzeża oraz całego kraju, informu
grał się już po kapitulacji Niemiec. Pokój je naszego specjalnego wysłannika kierownik 
zawarto 9 maja 1945 r., a walki na Zuła~ 'ach wy§ziału sprawozdawczego, mgr. Sokołowski. 
-.:akończono dopiero 12 maja 1945 r. Zniszcze- "W najbliższej przyszłości - mówi mgr. 

Sokoło~ski - w porozumieniu z G.U.M.-em 
ma powstać Instytut Morski, którego zadaniem 
będzie odciążyć BOP w pewnym zakresie bie
żącej pracy. Ale narazie trudno jeszcze ściśle 
określić zasięg działalnaści tego instytutu oraz 
konkretny termin jego powstania. 

Obecnie naczelnym zadaniem BOP-u jest wy 
konanie planu 3-ch lelniego, równolegle zaś do 
tego musimy usprawnić urządzenia przeladunko 
we w portach oraz dopasować same porty do 

=-.c 

Podłoże ekonomiczne argi h 
Wqwiad Z dgrehtore lH B.T.G. ob. DrozdoUJskiDl 

wykonania p!anu. Jak wiadomo, mamy ezter'} 
grupy towaraw do przeładowania, a mianowi
cIe: do .I-.ej z tych grup naJeżą: węgiel i koks 
do . dr~gIeJ - ruda, złom itp., do trzeciej _ 
oleje l t.. zw. masowe towary, do czwartej zaś 
- drobmca. Plan trzyletni przewidUje dokona. 
ni,e przeładunku przez nasze porty '17,5 mili'. 
n?w ton. Z tej ogólnej liczby na Gdańsk i Gdy 
n~ę ma przypaść 10,5 milionów ton, na Szcze. 
cm - około 6 milionów ton. reszta zaś - na 
t. z",:. małe porty. Aby plan był zrealizowany, 
mUSImy wydatnie powiększyć zdplność przeła
~unkową nas~ych port6w. I to właśnie jest 
Jednym z naJ aktualniejszych zadań bieżących 
BOP-u. ' 

Zwróciliśmy się do Dyrektora l\'Iiędzy- stwa Północne i Kraje, Południowe i środ-I Targów zarysowały się wyraźnie mocne 
• narodowych Targów Gdańskich ob. Droz- kowej Ameryki interesowały się głównie ekonomiczne, realne możliwości, zarówno 

dowskiego z prośbą o poinformowanie nas przemysłem artystycznym oraz galanterią, w dziedzinie eksportu jak i importu. Mu
w zakresie tranzakcji handlowych, zawie- porcelaną, szkłem i przemysłem tekstyl- szę, również podkreślić dodatni akcent po
ranych w ramach pierwszych dni Targów. nym. Na marginesie należy podkreślić, iż lityczny, który niewątpliwie posiadają Tar 
Jednocześnie, poprosiliśmy ob. dyrektora o interesuje on również kraje Północy. gi Gdańskie. Świadczą one wymownie, że 
podzielenie się wrażeniami z otwarcia oraz Na Targi przybyło, prócz wystawców Gdańsk, te~ "cas:us belli", placów~a przez 

. Palącą kwestią jest konieczność powiększe
ma ilości dźwigów. Nie można zapominać o 
tym, iż sporo z posiadanych przez nas obecnie 
dźwigów, znajduje się w remoncie, a więc, 
faktycznie nie pracuje. Pewna część z nich 
I:JOchodzi z demobilu amerykańskiego, reszta 
J~st montowana w kraju. W ramach trzylet
mego planu przewiduje się powiększenie iloś. 
ci dźwigów w Gdyni o 97 obiektów. w Gdal'i.· 
sku zaś będzie ich. około 90. Nowe dźwigi u. 
funduje częściowo BOP, a częściowo Centra
la Węglowa, zainteresowal1a ze zrozumiałych 
względów w zwiększeniu ilości pracujących 
dźwigów. 

przebiegu Targów. zagranicznych, sporo delegacji z wielu kra- ~a~e ,lat~ u.larz.~~na. przez pr~skl~go na-
- Poruszając zagadnienie zawierania jów, nieraz bardzo odległych i egzotycz- Je~dzcę Jest ~ZISl~.l me tylko ~ledzIbą l?o~

tranzakcji hand~owych, - mówi ob. dy- nych. Z delegacji należy wymienić dele- sklego robót~lka l chłopa, a,le ~ednot!zesn~e 
rektor, - należy przede wszystkim uwzglę gację z Węgier, Czechosłowacji, Austrii, w~rszlatem Je.g~ pracy, ~toreJ owoce Wl

dnić moment stworzenia podłoża ekono- Finlandii, Danii, Belgii, Meksyku itd. Licz- dZImy tak obflcle w, pawllonach wystawo
micznego obecnych Targów Gdańskich. ni kupcy i przemysłowcy przyjechali na- ;'łych .. Jako s.zc~egoł h.umorystyczny, ma
Podłoże ekonomiczne przedstawiało się, wet z Brazylii. Jest wycieczka kanadyj- Jący mewątphwle. swoJą ~h~~akte~yst.Ycz
pod wielu względami dużo lepiej niż pod- ska, specjalnie przybyła na Targi statkiem ną w~mowę, nalezy w~r:llemc to ,ze Jesz
czas Targów Poznańskich. Przede wszyst- "Batory". Bawi liczna grupa przemysłow- cze medawno dostawahsmy pod adresem 
kim mieliśmy w tym zakresie szereg uła- ców tureckich i egipskich. Na Targach Biura Targów listy z niektórych krajów 
twień ze strony Rządu. Dotyczyło to w znajdują się również przedstawiciele han- europejskich z takim napisen: "Danzig -
pierwszym rzędzie znacznych ułatwień de- cliu i przemysłu z USA oraz amerykańskiej polnisch ~kupation"... Dz.iś, g?y:, 0_ Tar
wizowych oraz, w ogóle rozrachunkowych. strefy okupacyjnej. Nie brak Holendrów, gach GdanskIch rozeszła SIę WIesc l. ~o
Właśnie ten moment wpłynął wysoce do- Szwajcarów i Szwedów. tarła nawet do tak egzotycznych kraJow, 
datnio na zawieranie tranzakcji. W okresie importu duże zainteresowa- jak Meksyk, Argentyna i Brazylia nikt nje 

Zawarto już szereg tranzakcji. Należy nie wśród naszych importerów wzbudza może_już wątpić, że Gdańsk jest cytadelą 
podkreślić, iż v.: zakresie m?żliw?ści nasze- przede wszystkim produkcja Philipsa, oraz polsk~ego przem~słu,. stworzonego prz~z 
go eksportu zamteresowama panstw euro- szwajcarskiej firmy "Minadey". Produkcja polskIego robotmka l chłopa na rdzen.me 
pejskich kształtowały się przede wszyst- tej firmy ma duże zastosowanie w odbudo- polskiej i prastarej piastowskiej ziemi. 
kim w kierunku przemysłu spożywczego I wie zniszczonych obiektów budowlanych. Wywiad przenrowao 7 ;' 

oraz przetworów rybnych. Natomiast, pań- Jak widzimy. iuż w oierwszvch dniach Pow. ,. 

Z zagadnieniem odbudowy portów, prócl 
robót mechanicznych, a więc, pmawianej już 
kwestii dźwig6w, łączą się roboty budowlane 
na terenie portów, jak np. 0dbudowa maga. 
zynów portowvch ol:az naprawa falochronów 
morskich. Mamy zniszczone magazyny w por. 
cie Gdańskim, a w Gdyni są uszkodzone fa. 
lochronv. Na marginesie gdyńskich falochro
nów drobna, nie pozbawiona osobliwego hu
moru. uwaga: zatopiony przez Niemców przed 
wejściem do portu Gdyńsh.iego "Gneisenau", 
obecnie, na przekór ich złej woli. odgrywa 
bardziej pokojową rolę - jest czymś w rodza 
iu falochronu i broni ~wvm mClsywem Gdy
nie od sztormów, 
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a No łód'tkich ekranach ;,..;,;.....,;;.,.;;;...;;..;.;..;._ ...... _-
Howy film ,,7 

o praW6 dlll no "el POP7JA tT7€hR hylo 11',,1-
lZy tł\k MinO, j'lk n pl'7pmil\l1y ekoJlo!'nirzrw, 

W l~-ym wieku 'l'M5l.wil ~z,larhrrkR, z '''ńrej 

Orygil'tllny 111m produkcji anglelt;l-iej p1, 
Ollnla II rorhirów, w Cl rnnl,,~lu, B:"fjlll'l 1" o - cuda oblnLOWrlnia, "i7",eq ~cpn w pa- l "Siedem zClsłon" do pIłWl\<lgo lItopnia odb e-
IzhA!'h, SflI7ilt~Ii\, roni"''',l'' nO!] nbinrill, '!f olrll, dntknir;tym "zarazą snll", 
rH7yjrl'1 tn jf'j 10rl;.iCF~, n i (ln hGrlzitl ji} ,rI, Z nip/w\ kicI or)'qinnlnokl<\ stylu id.,i", w ga od s7.tlblonu tematyki 7.achodnlo-eur!)l'~l-
wlrdv!ł, NClrl rIIncm Ilqly~zallJ pllkn'li" rio pdl'?'" 'ltt'hia irl"Rri W innyn' mów wiers'lu, 

naic7f~~riej rekmtowilli si'} pi~ilr7.r, miAlI! mOl- bl' k' cirzwi, Opowl~rli\: ,,''''' 'C 7.rywitm ,iE; I bleg- konll jąC'y wól jesl rownie dla Leśmiana tS I 
skiej, ZwlaszcliI na odcinku rozpracowani':! 

scenariusza or.aa ujęcia nlelrt6rych jego Irag-
nopal na Ipmilty lilerarldn, na ich rorl',aj i l1ąl Wlntr po nll'1111' rlnvnni, ~E'T{''' w piMSI i zro71lmli1lv jak rzlowiek, usiJują"y pojąc 
styl oprarowania, O ponii,onym ludzie z rE'- 7.1\mlrra .. , Nie!. .. To _ Bóg, nie oni!" JiI!"ż1' sens sweqo iSlnienia na zif'mi. Adam lvi1c!kie- n,entów. 
Qllly wlerly nie r iMlno, Wiecej mlej~ra w Ii- w~trz{lsająC'e j('~t to r07,C'1.ilrOWHnle dzie rl\l1- win W\,kllWnł dro~i rita nowrj wyobra7.ni, 1\ Psychologiczne! a\rona ciekawie pomyś~,':I
'eriltU!Z" lal11lych (,ZMÓW zaimuje k0\1 ni?, Pil- ki, któr,1 przekladil miło~t dó""'forlzicow Ilrld Bole_law Leśmian, Jtlliiln tuwim, poeci wspól- n"łgo, lecz mlejscllmi l'byt rozwleklego sco-
T b .. k któ h l I 'ł K' rl I 1 h mllo~ć floga, r~eśni, korzystają z n'pj w pełni, 
o , ry go o S ug Wd . II" Y w (I nc InnY WiE'T~7, "W patArII kr,\lpwny ~pj,vPj" Grzegorz Topolo, 
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·zv byłCl nhllrwne il'go halIadAmi, roman~'l- Ado", Hlchlewicz 
li, ~onetami i "l)liacjami", - Co tf'n c:r.lowiek 

'l'pisll if'?! - nie posiadllli się z óbur7,cnia, 

) ducharh, diahlarh, świteziankach, upiorach, 

<opi P'\irl! ch I Co 'la gminna wyobraźnia! Co za 
lemiltv, motywy! Ludo,we, pospolite! W Iyrh 
: '1sClch howiem s7,anujący gię pOf'ta powinien 
)yl pisilr wyłilcznle o salonach książerv"h, 

N 
rlJad woda ",lelka' i c't..':ilta, 
Staly rzędami opoki 
I wocla tonią przcjrzysta 
Odhiła twarz.e ich czarnt'. 

E.K 
Odbiła światło - ilos ~njknąl. 
\ woda. Jak da wniej, czysta, 
Stoi wie,lka i przejrzysta. 

Te Wflctę "ic\ze d()koła 
'1I1't~kich rlworarh i przeplatać te tematy czę- '1~ld w(~dą wielką i c7,y'l(l, l ":;zystko wiernie odbijam, 

ł dumne oDoki czoła, stym wzdychaniem do boqów rzymskich i Prz~bieJ:ly czarne ohłoki 
grE'ckirh, Bvły specjalne książki, jak dzisiaj l woda tOtl18, przejrzystl:\ I hłyskawic!' Ilolmijam. 
k~ii'ji:ki k1\chClrskie, w których zawarto prze- I Odbiła kształty ich marne 
piSy, o ~zym mo~nA pisać i - co gorsza - i _ ~ !«lłom tr;r;Cba "tać i lI:rozi~,_ 
lak plsac, Za nieuka był poczytywany ten, I Nad woda wielłlą J C'l,ys,t~, ' Obłokom de~zcze przewOZIe. 
kto nie tworzył wedlug recept, -zawartych w I BłvsnPJo \Hdłui i :;rom ryknął Błyskawicol1l grzmieć i gitląć: 
książce pl. ,<;,tU~d. \V11l0t \\ uTe?.I". Nil' byl<1 II l ~\'Od~ toni l\ przeJr;~ystą Mnie płYI1~ć - płyną6 - i lllynać ! ... 
to w dod .. tku I.Slą'll.il pol,l"" <111' pll"Je:tl 7 III r II) 111"1111,111,11,11 I 1.1 I 11111'111111111'11111 I I I II I 111I1111 I III 11'1111 H I f.I 1011,11 LI'I"H' 11101 1'111 

Francji, I 

Nic też dziwneg,), że poezjI" A(].,m. li(- I •• Iioll Tllwi,n 
~iewic1.a spntkaly sl~ 'Z u!Jólnym putępienic m I 

I sIaly sit) nawet pośrnil!wiskil'm, Mickif'wicz 
doskonale z krytYkami d.ll sobie radę, Do
wiódl im, że majq puste glowy, że są nieuxa
mi, że nie id'l z postępem rzasll. 7.dslugą M:f'
kle vil'za jest to, że rozbił w 'puch zakutą wy
obraźnię swego wieku i otworzył jej nowe 
perspektywy, Cdyhy dziś żył, napewno wy
('Iąqnąlby nuif' ręce do ndvych Tuwimów, Ji\
slrnnów, I <,śmian()w. l'I1P( je;' irh fantazja 
lak daleko poszlcJ dlog,wti, J,lIlre OH kj(~rlYś 
o 'w ')f7vł, 

• lirki!' ... (1 luhil tw61e zośi J,\Ilil Knrhil
nows lefll!, C'7~;slo czylywal jpgo Irpny. DlI'\ 
tal<.e hyłhy WZI usmny, qrlyh ITIIJ!11 wziąr' rio 
ręki tom wierszy B\lleslaWd Ll"śmiClOR, T l.e~
mian, :.':mdrły w UJ:!7 rokn poeta, czr:il l<llrha
l1ow~ki('!IO, a o jrgo córerzce Urszuli napisał 

-jer>z pl. "Urszula Kochanowska". 

"Vyohrdżnia Leśmiana napewHo b}rlahy bli
ska Mickiewiczowi. W książkach Le~m'~na I 
zamknięt) jest najpiękniejszy świat dziwów, 

.K wawy c h 1 e 
WUHśnie wam z t11J.'le,i ziemi 11.ieh~ \\ ale 

zboże: 

Cieżkie, vgrollllle kłoS}. napl!Clniałe 
ziar/la, 

Cuda sili będll działy w pulchnCj ziemnej 
korze, 

la ziaruo k:1źde - horZec da ,,"m zlch_ 
CZ<1rna. 

ZbU:'rzccie płon 7asobny na długich lat 
wiel~ 

Wymłócicie cep:uui d;lry JJłocltlcj J,;leby, 
Pon~pelniacie worki, młynarz ziarno 

zmiele, 
,'atk:1 mąkę zamiesi - i upieCZe chleb 

I przy dymiącej misie siądźcie z słowem 
Bożvm. 

• 

natiuna, ,nieco przypomIna slYllnq ongiś ~z:~\-

kę znanego dramaturga i reżysera rosyjskie

go Grzegorza Ge (not'l bene - Polaka z pn
cbbd:tenia) pt. "Trilbi", graną na scenCIch 

PHlwie wszystktch krajów Europy. Zasadllł .. 

czym temntem lej mocno melo-dramatyczno!. 
ale nie:zwykle bcrlwnej 5:!tuki, była demonic!! 

na niemal moc, którą posladal wychowawca 
nad swoją młodą l ulalentowaną wychovla

nićą. Ta lajemnlcz<f moc opieftlla się o oso~ 

bliwą sugestię, k~6rel podstawą z poc:/:ą\ku 

był atrach przed zagadkowym opiekunem, a 
pói:niej podświadoma, lecz gorąca miłość. 

I nietylko -tematycznie film przypomina 

dawno jUIŻ :r,r.:Ipomniany melodramat rosyjskI. 

"Siedem zasłon" posiadajq również zbliżone 

do "Trilbł" elekt y akcji . jak np. - wprowa
dzenie hyp/lo,:y i lranlJu hypnotycz'1egQ loko 

jedu 'go :z citynl1\kilw pogłębienia Ileści. Finał 

f1lmu jest rownlei blliulcczo podobny do fi
oalu .. Trllbi". 

Moie właśnie to pcxłobleństwo stwar;ra z 

"Siedmiu zasłon" ciekawe i pasjonujqce pu_ 

bJluność widowisko. W~zak, wiemy, ii wła

śnie dobry melodramat nole-ty do najbard;zlel 

populcnnych rodzajów twórczości dram<:tlycz

nej. Scenariusz nie jest )cdDak pozbawiony 

dłużyzn , Mie;scaml słabnie (zwłaszcza w {lI}

eaą\ku) wewnętrzno dynamiczność akcjI.. 

N,Q pochwałę zasługują, prócz gry głównej 

bobaterki, umielę'ne wykorzystanle mu~y I, 

lalco zaatIdnIczego tło całej akcJi oral: piękna 
zdlęcla pleoerowe. 

Pe1Ą.-ne za5łr~eż.nle. zwłaszcza po zellllI

wi niu a pełnymi prawdziwej l Clklualne, ,,:ily' 

e!owości" rad%lecklrnł fflmami, budzi sam te~ 

mClł tego II1mu. Czy naprawdę nie mamy o

becni b.archieJ aktualnych I Intel I lącyeh 

lagodnieli od Ivłęblanio l'.yc:hologl1 nlezb l' 
nomulnych dwoJga lud~? 

\' szererlu wif'rszy mówI Leśmian o śWIe
cie zwierzęcym, ludzkim i bo~kim, o rad-O- I 
ścw:h i klęska,rh hoiyrh i r7łowieezyrh, Oto 
Urszulka opovl'lada, jak przyszła do nieba, 
Pan Bóg podarnwal Jej taki sam d()mek, jaki 

Ojciec krzyzem przeżegna bochen wy
pieczony, 

Lecz. gdy gO krajaĆ lAlCW ie vORzczer
blonym nożem 

TryśnIe z chleba wa zego trumietl krwi 
czerwony 

, 
ap._ 

lflI8--da -z 
- wielka tragiczka p l ka 

dzieńszczyznif', Jako (,rJtka powstanea. Feltk
Sd Sierpi.ÓskJeqo, dZ1E'rża'l'c y niewielkiego 
majatpczku Lipow"j. 'ynio ła z dom'u uko
chanie Ojczyzn , słuząr jej wirrnif' niP tylko 
na cenie, JE'f'Z również na polu społpcznym, 

. Ukl')ń "lywHy rp.n-Ię w Wllr~7.'.lwie, liczy 
SIę trudnel ~zttlkl il1{lor,\kieJ II Jń7l'fa Kotar
biń5kiego II po if'l.wyk le \Idanvm rlpbiucie 
w r, 18A1 nR H'pniE' krllkowąklel zaczyni'! ~wjet 
ną ~wą karierę, porzątknwo w rnlach naiw
nych Sti\rp WygI ilktnrglde - i1l7. po pl~rw
~zych wyMf'pach wrÓ7.yły młorl7,iutkiE'j kol!'
źanee wielką przyszloAć - 1 nip. nrny1iły ~lę, 

Po trzyletnim flllb rip ni'! ~r:pnip. KHkow. 
sklej angi\żuJe się rio Lwowa, $k~rl wkrotC'" 
zabiera Ją zpowro\.em do Krdknw~ Terl"lln 
Pawlikowskl. dYTPktor ~wi"i:o otwMtego tP/lt
ru ml"lskipgn, Okrps Pilwhkowskll"qn, to 110' 
ty wlpk ~reny pol~kirj, kontynl1owany na t~p 
ni" przez Józ,,!a Kotarhiliskle!1ll, O!);tl dyrek
lorZ' zrywilJa z dOI yrh':zaso- yrn 51"hlonpm 
rppertuarowvm, wypelnlanym przeważni" k.o

Przed kilknma dniami zm1Hła w L.arnownJ. mpcli~mi I m"lorlram~llImi ftan(u~klmi. Rm-
PO'\, oporzvń~kim, Jedna 7 niqwiekszyrl1 kwila pol~~~ r1r~m'lłl1rqia, pr7."Ptowćldzają~ 

obok j.,d·z"le" skiej, Luno ,"'l, Wysorkie,l rewl'lluC'ję w 1."l!Irze, 
t Przybyłko PotockIej, Iragiczka I nrltwórrzy- Przyh\8Zewski. Wy"plr1ń~kt, K~zimier'l Tpl
ni ról bohater~ki( h - Wanda Slemaszkow, maJ er, Kisi'!lewsl.;i, Rydel. 21 ł,WiSkl, KS3pro
.Jeden z tyc,h "'yjatkowych ta!entó , który w WICt. l'i'! ~ceni" krakowski"'.! ukazulą Sl~ drll
setkach swych r61 wvdob T'wal na powlerzrh- maty ,dl!lkirh,k~rd\ n'l\A.'czykow - lbl'enll, 
tlle odt''1Ó'czOści ni'lISzlachetntel~Zf' Pler last.kl I Strindf,prqil, BIB n,<lUn 1 lon rh. 
czł""'-I,!pcńr,t" a Jest ta' lakby wymaTZ('ny r"'pHtud T 1'11 ... Si!!-

Ur rI- ona przr:od 79 laty na Kresilch, \I' Gro . ::::::;z'óuwet. fd lei Indywtdu11nośd I tlimot"-

ram"'ntu, Bez przellady po iedzieć mozna, że 
~tllł~ ~ię w~połtwóTczynią niejednego dzif'ła 
dramatycznego. 

Twori:y niezapomni"llf' kr~acif'. Pierw&ZII 
"PRnMiI Młoda" w "We~e]u" WyApiań$kieg(>, 
nlll"hnionil pol~ka K"s5andrll w roli Marii w 
,,'I'Varszawiance", "Jewdoeha" w "Sędziach", 
iywiołClwa w namięlnościarh i lraqiżmle "Mty 
narka"w "ZaczarOWAnym, kole" Rydl/l, nie-
7apomnillna • ..Julka" w ,,sieci" KisieleWskiego, 
Kultura i inslytnkt artystyczny pozwl\lają 'jej 
wn!kn<lt: w pqyrhikę każdej roli, wydObyĆ 
rałe boqllctwo tonów z OIljballtziPj RkomplJl(() 
wanego I na jrlUl~z~go instrumentu, jakim 
j"~1 d\l~za llldzka 
Sipmlł~zkowa byln jedyną tnoże nil ~eeniE' 

pol~ki"j w~paniilłą orltwórczynią ról lbsenow_ 
skirh, tąc7.~cych :z; jej nazwi~klell'J naJbogllt
szą 1 ni\jpiękniej~zą kltrt!':, Dala tym pos!.a
"lom niezwyk.łą rOZm/litńFC: w~zystkirh trud
nych I złn),onyrh odcieni, w nles /Iz!telnie 
r~y~lej I ŚWlel.nPj formie ~ktor~klel. 

Pl')5t acie sreniczne, ~1ymaQaiące skupienia, 
p!' rhir'znej tre. CI, znajdowały w niei niezrów 
MO'! InterpTfllalorkę, Ryła najwyhitnlejszą 
lir yslką tpillru rl!illi~1 ycznego, 

Wielkim talpn!"m swoim t)bdzinla kolejno 
€rI~ny' kr~kl')wska, wanZdwsk." I lwowska, któ 
ra zlIlr? m~la Mlyątkę M I dłużej , bo do ro
ku 1920, POły""'" i 'ZlIchwyc" zagranicę Wy
~Iępy w ZlIgrzt>hlu, Prllrlze, Wiedniu, 'Berlinie 
l PlHyill' są ledn"m trlum!p.m, Pra~1I zagra
n'rz,n,' 'prlnoalo~nir zalicza lemaszkowa do 
najwybltnlej6zyeh Indywidualności "ktorsklth 
świata. 

Crly PO pierwsz,,1 wojnie świiltowp.j powst., 
jp konieczn"ść tworzenia teatrów na Zacho
dzlp, Sl"rnn~! -owa obelmul~ rJyrekcję -ceny 
b, dqo J.-Ie I ;ta"riając lą na wysokim pozin. 
mil". Trudne łednak war'lOkl ttnanso io1e DO-

wodowane tym, li !'lle chd 1/J i~ć po linii re
pertuarowPj, obliczonej nil n1ewybredny gust 
&zerokiej puhllcznoki zmUSIły ją po dwóch 
lat {h do rezygnllrj\. Rozpoczyn nl'\stępnls 
występy golirinne niemal fl/\ W zy~tklrh wiek 
szych Rcenach. 

W r. 1924 Polonia lIlPervkań-ka wzywa 
arlystkę do Stanów ZJE'nnnezony,h, D <'Uletn: 
pobyt na drugiej pMkttli odhywlI nowy ta
lent Siemaszkowej - jako "'rybitn"j działacz
ki IIpołecznej. Jeździ po wszystkich skuois' 
kach polskich - uTządz'Ijąe odczyty, zebra
nia, podnosząc dllcha n1.Irnrlow gn i . pójniĘ 
wAr()d rod/lkńw amprykllńsk!ch. Szczególnie' 
czynna jeM wśrórl młodzieży, oro/mi ując nie 
zlic1:Ona ilość TPcilali poezh polsklPj, akła
da i[\c szkolę dramatyezTl<ł w Chirago i daląc 
zer ,g przed~tawleń z wlaqną trupą-

WrńciWllr.y do krllju ćlDqażu jl" gię do Lwo· 
wa, gdzie wy, tęplt je nlemAI do wyburhu woj
n rlldżl cko-niNI'1If'C'kiej, Znlll"zł zy si'" na
stępnie, w okrE'~ll" okupacli niemipcklej \ 
Wieltc7.c~. jako RkIr'JmM nt1uczyd lka dykcji 
i rll'!klatnacji, pnr!tTzymVj+' Ur'l dur 1U s«'olch 
11CzrdÓw i cz"'ka Z wiar"!. na qodZ1D, odwetu. 

PrzychodzI wrMzci'3 upragnil')ny dzień wol, 
no~ci. 

Wanda 5jemd5z~ owa, nip bacząc 011 pode
szły wiek, rluca si" w lr umlłl"Jwanei pra
cy, ohlljmul'lc dyrckc.i~ Tealru ZiemJ Rze zow 
Ilkfel, kt()ry prowadził/! do l"J~ta n'ej ChW1I\ 
życia, 

lmie Si ll'Juzkow j nil Z8WgZ'! JE' t o: ląza
ne :z; najwsI'amalezym Okre~PI\l ealru pol-kie
go, Oddana /!zluc... i ceni" bez reszty, nie 
uznaj .. :l:adnyc.h Ic mpromisow - "j"lk m, ze 
3ZCZP.tego kruszcu wykutym talentem łużyła 
całe życie S~tuee, Pla~-"''' l NatClde,wr 

J. , Tlotzyński 
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Zaloga roboin· cza 

realizuje wspólne 

f {. 

rzy wa sz 
fabryki Pasów i . 
uChwały aktywu PPR i 

Wspolźycle ka.zdej malej załogi ronotni-I kół PPR t PPS regulamie zbierały sią na no_ 
~ej l!st zazwyczaj Inne, aniżeli większych _I rad.v dla omówIenia wspólnych spraw i usta
powtedztałabY'IIl oarazfej rodzinne. Wjemy, lenia planu pracy. 

Pikieró 
PPS 

Sb 5 

~e słowo "ro'dziDlle" nie zawsze wymawlamy Należałoby w planie pracy uwzględnić 
W sensIe doaalnim. Roduny bywają dobre t wspólną akcję szkoleniową dla podniesienia 
...te. Ozlonkowte jeanel rool!:iny pracuj q, ucz a poziomu ideologicznego członków obu kół. 

Trzeba tylko trochę wysiłku i dużo d JbIej 
woli. Załoga Fabryk! Pasów i Pikierów zas!a- I 

guje na uwagę. Składa się nie tylko ze stu ro I 
botnik6w t pracowników - ale stu jedn0E+Q· \ 
frontowców. Stqd ! jej sukcesy produkcyjne. W Orłowie odbyła się uroczystość ZClprzysię
___ (B) :renia rekrutów dywizjonu artylerii nadbrzeżno 

Jłę, inni zaŚ są lentwi, kłócą się oddz!aly- -----------------------------------------------------------
W1lją demoralizująco na awe oloczenIe. 

Załoga ronolnlcza Faoryki Pasów i Pikie· 
rów jest bezwzglęanTe w sytuacji uprzywile
jowanej. 96 ronotników f pracowników na o
gólną liczną 106 zatruanionych, to c'Złonko
wIe PPR' r PPS. Szczęśl!wie się złożtyło, że w 
.el rownle nie kłócono się, pracowano il!
lensywnle-wspólnfe :zastanawiano sIę jak u
lepszyć produkcję, obniżyć koszta, podnieś': 
wydajność. 

Zaproszona na wspólne zeoranie PPR i PPS 
- co w tel fabryce jest równoznaczne z ogól
nym zebraniem calel załogi, gdyż dziesIątka 
l:ie'Zpartyjnych również była obecna - oez 
11101 ej woli otrzymałem oryginalny wywiad. 
tłol:iolnlcy· t majstrowTe, pracownicy i kierow
nictwo opowiadali dzieje swej fabryki. Dzieje 
n!e:zwykłe choć znane o.zęśclowo nam łodzia
nom. W 1946 r. były właściciel inlż. lan~ckt 

~głoslł się po "swoją" fabrykę. Robotnicy pa
m!ętaJt stare rządy ob. Janickiego. - Każdy 
o.złonek związku klasowego był wyrzuc~J1y 
przez ayrekcję za bramę. O strajkach nie by
ło mowy. Zer najn1awinniejszy sprzeciw - re
dukcja. Zdarzył się nawet takt tragiczny wy
padek w 1937 r., że zreaukowany z fabryki i 
jednocześnie wyeksmitowany z mieszkanl.a 
ropotnIk Myszyński Konstanty popelnił samo
nójstwo, rzucają;c się pod pociqg. Pomnł tych 
czas6w rObotnicyi okupowali fabrykę, wystę
pując pzzeciw reprywatyzacji. Od lipca 1947 
roku fabryką rządzą robotntcy - i. trzeba 
przyznać, że nie najgorzej. 

W czer.wcu 1946 roku - wyprodukowano 
927 kg. pikierów (naj ważniejsza prOdukcja 
fabryki) - w czerwcu 1947 T. 2,807 kg. 

Na piki ery, po polsku - gońce czółenko
we, jest ogromne zapotrzebowanie w przilmy
śle włókłenniczym. Normalnie gońce czółen
kowe zUJZ'y'wają się, po 200 godzinach funk· 
cjonowania. Ob. Janicki proponował odno
wić tylko stary zapas przedwojennych pikie
rów, które rzekomo mogłyby tys1ac godzin 
placować. Dokonana pTóba zawiodła. Obec· 
nie nowe kierownictwo fabryk!, dyrektor na· 
czelny tow. Wesołowski - członek PPR, r:J.y_ 
rektor techniczny tow. Kawecki oz!. PPS wraz 
z ca1q załogą wznowiło próbę, i Wy5Zl.') z 
niej zwyctęsko. Czt~ry pikiery nowego typu, 
oddane do PZP.B Nr 1 pracujq jll,Ż\ 460 g.)dzil1 
i są: nadaj do użytku. JeŚli ten nowy typ pro· 
dukcji ~wstan!e przyjęty, zaoszczędzi państwu 
wiele ml!ionów złotych. Da znaczną oszczęd
ność skóry i procy. Mocny gatunek pikieró'N 
pokryje całkowicie obecne zapotrzebowanie 
przemysłu włókienniczego. Załoga jealłolito
frontowa pracuje oez zgiełkliwej reklamy. 
Bez szumnych słó,w istnieje w tej fabryce je
dnolity froDt przy warsztatach pracy - jed
nolity fronł w najlepszym znaczeniu tego sło
wa. 

* .. * 
Na ' pierwszym wspólnym zeoraniu wszyst-

kich członków całej załogi po wysłuchaniu 
referatów, wygłoszonych przez tow. tow. Sze
Irańskiego (PPR) i Biegańskiego (PPS) UCh'NC-

10nQl'1 :zbierać stę w tym samym skladzfa raz 
w miesiącu. Nie wybrano komisji porozumie
wawczej. Przyjęto wniosek, by zarządy obu 

rze Ubezpiecz 
Smętny los pacjetów na ul. Leczniczej 

przed pustymi gabinetam~ 

... Wiadomo, kogo kląć ... 

Powodowani licznymi interpelacjami na
szych Czytelników, narzekającym na załat
wianie spraw przez Ubezpieczalnię Społeczną 
w Łodzi, a szczególnie na brak dyscypliny 
wśród pracowników tej instytucji, urządziliś
my przed kilku dniami mały fotoreportaż z 
Centrali Ubezpieczalni, którego celem miało 
być wyłowieńie "spóźnialskich". Okazało się, 
że w Centrali nader rzadkie są wypadki spóż
nialstwa, w każ'dym bądź razie rzadsze, niź w 
innych instytucjach łódzkich. 

Tak więc nasz "atak" na spóżnialsklch w 
Ubezpieczalni Społecznej niejako zawiódł. Nie 
daliśmy jednak za ,vvgraną. Na drugi dzień 

uajniespodziewaniej o godz. 1,30 zawitaliśmy 
w zatłoczonym lokalu oddziału Ubezpieczalni 
przy uj. Leczniczej, gdzie odbywa się przyj
mowanie chorych. Już o tej godzinie. panuje 
ożywiony ruch przed wszystkimi okienkami, 
w których urzędnicy wydają "numerki" do le
karzy ... Nie przypuszczałem w og6le, że w Ło
dzi może byt tylu chorych. A jednak, jak nas 
informuje wożny Ubezpieczalni, taki, a nawet 
większy czasami natłok panuje co dzień. Pac
jent, wybierający się do lekarza, zabrać musi 
z domu obiad, a nawet i kolację, gdyż na 
przyjęcie u doktora czeka się tu godzinami. 
Co gorsza , lekarze spóźniają się tu niemal-że 
regularnie. Jeszcze miesiąc temu połowa le
karzy spóźniała się dzień w dzień do pracy. 
Dzisiaj dyscyplina pracy w tym oddziale U
bezpieczalni poprawiła się. Są np. oddziały 
lecznicze, w których lekarze są obecni już o 

~złltelnic;qpi .. zą 

ski • 
I 

- To nie ładnie, pani doktór, tam już od 15 
minut czekają chorzy ... 

godz . 1,45 mimo, że właściwa praca rozpoczy
na się o ósmej. O tej godzinie zastajemy w 
protezowni dentystyki dra Henryka Lejzero
wicza, który 'Z listą obecności czeka na 
przychodzących do pracy". Właśnie na liście 
obecności podpisuje się praktykantka - ob. 
Mirosława Stańczyk. Ale tuż obok za drzwia
mi, zaopatrzonymi w szyldzik: "Dentystyka", 
obrazek, niestety, jeszcze dziś charakterysty
czny dla lekarskich przyjęć w Ubezpieczalni. 
O godz, 8,15 znaczna większość foteli denty
stycznych jest pusta. Dentyści i dentystki o 
tej porze są zazwyczaj w drodze do pracy, a 
tu, na ,.miejscu ich pracy, setki pacjentów z 
podwiązanymi szczękami , popuchniętymi twa
rzami czeka, klnąc z cicha i cierpliwie na spó 
źniających się lekarzy-dentys tów. Robimy 
zdjęcie pustego fotela dr Sz. 

Zresztą., pOdobnie dzieje się i na oddziale 
chirurgiJ. \ O tej porze powinni tu .E.y':ć już 
dwaj lekarze, a nie ma jeszcze ani jednego. 
Drzwi zamknięte szczelnie na klucz ... Na cze
kającego niecierpliwie pacjenta spogląda z 
wysokości drzwi kartka z nazwiskami leka
rzy, którzy tu powinni być od dwudziestu mi
nut, a których jeszcze nie ma i nie wiadomo, 
kiedy przyjdą. Dobry to zwyczaj wywieszać 
nazwiska przyjmujących lekarzy - wiadomo 
chociaż, kogo kląć! Ale dla pacjenta to i tak 
niewielka pociecha. 

Za dentystami i chirurgami, nie pozostają 
w tyle okuliści. W okulistyce o. godz. 8 min. 

• • cle l 
Kudowa - perła uzdrowisk dOln0śląs-1 turrune, jak muzyka i dorywcze przedsta

kich ratuje zdrowie wielkim rzeszom pra- wienia teatralne umilają pobyt. 

cowników ,korzystających z wczasów. Zy- Te blaski Kudowy zaciemniane są czę

ciodajne wody, prześliczny park i piękne ściowo przez fakty, które zmuszają do re

ok?lice stwarzają idealne warunki wypo- fleksji nawet najbardziej leniwego "wcza

czynku. Liczne wycieczki i rozrywki kul- sowicza". Mimo woli nasuwają się natręt-

Karpacz - stolica harcerstwa polskiego 

y 
• 

osób. • lec la 2 • 

spotkania • na szczycIe Snieżki Radosne 

I 

u kina 
- Kolejki 
przYjęć 

chorych 

Dr Henryk Lejzerowicz jest już o godz. 7 
min. 45 przy pracy. 8am dopilno\\'uje, by li st" 
obecno: ci była podpisana. 

25 przed drzwiami znajduje si~ tłum pacjen· 
tów. Przed drzwiami bezczynnie stoi wożny, 
którego zadaniem jest wywoływać chorych 
do lekarza. Lecz z tamtej strony drzwi - pu
sty gabinet przyjęć... tylko kilka głodnych 
much smętnie bzyka. W wyścigu spóźnień 
prym jednak wiodą lekarze z wydziału chorób 
wewnętrznych. O godz. 8 min. 40 nie ma je
szcze tutaj ani jednego lekarza! 

... Nie przypuszczaJem w ogóle,. że w Łod?' 
może być tyje chorych ludzi ... 

Obywatele lekarze z ul. Leczniczej! 
Nie powtarzajcie praktyk z okresu Kasy 

Chorych przedwojennej. Weźcie przykład ze 
swych kolegów oz eentrali, gdzie nikt się nie 
spóźnia. (Dz} 

o 
ne pytania: czemu tak trudno było w Ło .. 
dzi osiągnąć skierowanie na pobyt w Ku .. 

dowie, jeżeli w domach wypoczynkowycn 

są wolne miejsca? Czemu przebywają w 

Kudowie pracownicy, dla których wskaza

ne jest górskie powietrze, podczas, gdy in
ni o słabym sercu, z trudem oddychają, 

wspinając się po stromych ścieżkach Kar
pacza? Czy nie należałoby przy rozdzie-< 

laniu wczasów liczyć się z opinią lekarza 

i kierować "właściwych ludzi na właściwe 
il1iejsca?". Czemu wreszcie rodziny praco

wników zostały pozbawione prawa korzy

stania z "wczasów" po tzw. cenach komer

cyJ'nych (300 zł. dziennie)?- Właściwy wy-Może jeszcze oficjalnie o tym nie Ogłoszo'l Zbocza góry oblepione są formalnie wspi- zdrość, że pani DziubaIska lub pan Skowronek 
no, więc powiem wam poufnie, że Karpacz nającymi się ludziskami i gdyby wypadło ko- wyjechali jednak za granicę. poczynek pracownika - to kwestia wy-
Itał się stolicą harcerzy polskich. PodążajCj muś, siedząc na obłoku, obserwować to mro- Ponieważ, jak to się mówi, wszystkie dra- aaJnoscl pracy. Ogromna zdobycz demo-
~taj jak do Mekki a w Dniu Swięta Odrodze- wisko - uśmiałby się serdecznie. gi prowadzą do Rzymu, zdarza się, że na 
nia odu;-ł się tu formalny zlot, przy czym Pewna leciwa niewiasta z oszroniona glo- szczycie Snieżki nasi harcerze spotykają się kracji, jaką są wczasy, powinna być wy
wszystkimi drogami strojnym szykiem masze- wą, zamiast kołysać wnuka, ~\Tspina się' stro- z harcerzami czeskimi. Wtedy radości, okrzy- zyskana maksymalnie i w sposób naj bar
rowała młodzież do Karpacza. mą drogą i powstrzymując gwałtownie bicie kom, wiwatom nie ma końca, a ogólne WZIU- dziej q racjonalny. Jak najwięcej pracowni~ 

Jeżeli, naiwny urlopowiczu, chcesz tu przy' serca uśmiecha sie blado: szenie doprowadza do tego, że zaczynają zry-
być pociCjgiem, to musisz się ulokować w ja- - Ach jak mi' wali serce! Oto sposób by wać ze siebie różne lilijki i trofea i wymie- ków na wczasach i ani jednego wolnego 
kiś sprytny sposób: np. w ubikacji, lub obqk mieć znowu 20 lal! uiają je pomiędzy sobą na znak wieczystego' miejsca w domach wypoczynkowych-
palacza, gdyż wszystkie siedzące, stojące i wi- A na szczycie! braterstwa i przyjaźni. t d' kt l t l t 
szące miejsca są zajęte przez harcerzy. Ządni sławy zaopatrują się w kioskach w o o zasa l11cze a - ua ne pos u a y. 

W ~ociągu zdą.żającym do Jeleniej GÓr.y - żetony, herby, medale, ordery, różne kapelu- Wieczorem fala odpływa. Szaro·brązowa Dobra wola czyni cuda. Może w roku 
t lk l ł d b t d l młodzież pieszo, autami, pociągami opUSZCZ'l 
.y o J? ~Ile na eza em o r~c .w? nllOW. siki, pantofelki, serduszka i schodzą obwie- Karpacz, a nazajutrz znów o świcie suną no' przyszłym Kudowa zajaśnieje piękniej .. 

A coz Ich tam gna w dZlen J w noc do szeni jak drzewo choinkowe, i,nni żądni mniej we szeregi. Ponieważ każda historia powinna szym]' eszcze blaskiem, a cienie znikna. zu. 
Karpacza?... h k b' 

Otó;z: tędy droga na Suieżkę. J jak onniś estetycznyc roz oszy, a lu ląCy uczciwie pod mieć morał, możemy na podstawie powyższe- r pełnie ., 
królewicz z baśni nie szczędził trudu ni znojn, jeść, zastają opustoszały bufet, gdzie mogą za go przypuszczać, że jeśli społeczeństwo nasze" . 
by wreszcie dostać się do zaczarowanego kró- cenę sznycla nabyć zimowe widoki, które z potrafi z takim za~ałem zdo~ywa~ i inne I JadWIga Fuchsowa 
lestwa Snieżki, tak dzisiaj całe społeczeństwo rozpaczy posyłają przez Czechy najbliższym \ s~c~yty, wtedy będ~l.emy. mogl~ gWlzdac na 
wczasowiczów ma tylko jeden cel - zdobyĆ' przyjaciołom. Po dziesięciu dniach ukłony te meJedno, co nam dZIS psuJe krew. I C t·' Gl Rb' 
S7.C7:vt Sllleżki. docierają do naiwnvoh. budząc podziw i za- Zofia B. zy aJcle " OS O otniCZY', 
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Kobiet pol. 
... 

ił I r-
WSZ ·w walce o kó· i 

Na rzecz pokoju 
.' i, wolno '·ci 

tbrady Swiatowej Fetłeracji Kobiet 
20 września hiei.ącf'go rakli w Szwe ji roz

'l0czną si.ę Ill:iracly Komlleln Wyl~ollilwc~"go 
SwialoweJ Demokratyc7nej Feclf'racji Koui('t, 
w klórych wezmą nd7.;jj pl7.f'dslawlciell,j lo i
lionów kobiet z C'aJf'go świ~ta. 

Naczelnymi 7.~qatlnif'niilmi ohr~cl będ;! SP"l
wy wciągnięciu kobiet do widl;; 7. fJ57Y;>;lJ1pm 
i wsteczną frukc,ą, l1r.ll11i~('ie idf'o1t\)qii rnszy
sZlowskiej, muz llLrwolpnlR polojn śWlcilOWf'
go i zup ,'wldl,'nin kobieto, w~z 'slkicl! pJcJw 
ekoll0micznycb, 5.JcjBlny h i politycznych. 

Na obrady KOll1i1etn po jadą / óWnit'l (lele
gatki naszyc'h kCJblet - pr7.f!d lowi 'f,n;i ~, o. 
L. K. Delegnfl-i Polski pOTllS7ą sl-Jlawę d"J'a;/:
n~j pomocy dla dz ieci l1dszych wynis'l. 'zonych 
wojną, oraz sp/,awE) pomocy więź'niom polit.y
cznym Hiszpanii, wśród klóryr'l\ zl1;)irlllją 5lą 
setki i tYSiąCE' kubiC't. 

Naszym pl7.edsIJwiciI'Jl.o m, kture bęuą 
rzecznikami WSl.ysrkich tyt:h spraw, życzymy 
z całego serca pOWOdZrDia nit ObC,HIi'lch w 
Szwecji. 

Obra.dami SwiatoweJ Federacji T';:obiet za
interesowały się równieź nasz" Związki Za
wodowe. 1 sJuszllfe - wszaJ, wleJ\szość lda
sy pracującej w naszym klaju SI-1Iu.Qwią ko
biety. Delegacia polska będzi .. mia'la waLki e 
!'łowo do powierlzeuia w S7.tokllOlmi ~ . DI<J.~e
go też już teraz musimy sprawy te omówić na 
zebraniach fu.llIYC1.nyr.h, binlowyrh i tlOnlO; 
wych. Któż bard7.if'j od kobiety polskiej za
interesowany jest w sprawie pol ojn ,j wojny' 
Któż bardziej min!e:eGOWduy iŁ'st 'VI 7,lliszcY~
niu ogniska hl 'erv?mt: i tlowc,j wojny w !-li •. :-
panii generala :'rall'C< . 

'" . '" 
Dnia ~2 bm. o godzInie lS-el w sali Miej-

Ski0j Redy Narodowel przy ul. Pomorskiej 16 
odbędzie się nadzwyczajne zebranie, org.ani
,owane przez LIgę Kobiet w Łodzi_ 

Celem zebrania jest zajęcie slanowls)[(t 
wobec spraw omawil1nyeh na konferencii 
tiwwtowej Demokratyc:znej Federacli KobIet 
!DQlącej się odbyć we wrześniu rb. w Szlole
holmie. 

Beferat wygłosi ob. 0buchowsl,a _ Ptysio
wa. Ze względu na donIosłość sprawy prosi
my pr:zedslawicleli instytucji spolecznych i 
partii politycznych ,o IiC?'!y ud:ział. 

Obecne>ść przewodniczącego Kól LIgi ICo
hlel na zebraniu lest obowiąz)towa. 

o 

SI[ 
ZbJi7.a się Jcsieil. PUfloc1n !lic zawsze do

pisllJe. Toteż w garderobie kobiece i iJoważną 
lalę znów zaczynają od9rywai: kostiulllY i 
plas~cze. 

Na załączonych .rysunkach przedstawiamy 
naszym czytelniczkom modele dwóch płaszczy 
i kostiumu_ Płaszcz z kapiszonem .przeznaczo
ny jest na dni słotne i wietr.zne. Sporządzony 
ilyć powinien z jasnej, nie nazbyt grubej 
weJny. Przyhraniem kapiszona i kieszeni 
pJdSZC7.il Si) szC'rokie plisy z materiałn ciem-

necJo, hamUJntzujqc0no w barwic z całości q 
płaszcza. 

Krojem i fasollĘ'm płaszczyk ten naddje 
ię do sylwelek kohict młodych szczup-

łych. 

Drugi płaszczyk- jest odpowiedni ella nie
wiast starszych wiekiem. Uszy~y być powi
nlcn z malp!'iiiłu o barwie ciell1nei. Ciekawą 
nowością jest duży, "podwójny" kołnierz, 

Na wzór kołnierza i dół płM7czaz~lawi(")ny 

jest z kilku części. Plosi. z t'-n sporządzić mo-

źerny na wat()/in:e - polska iesfprf ~~r1~ ma 
opinię piQkrll',i - l1ywa jednak rh\odna. 

Kostium składa się z do~ć kr6tkieno ?akie
tu i szerokiej zlekka rozkloszowanej spódni. 
cy. Jeśli !lO sporządzimy z ciemno-zielonego 

Z InicjatqUJII Lig'j "obiel __________ ~ ____ ~ __ ~w-____ ~ ______ ~ ______ 

Instytut 
i 

p swa Domow 
zakres Jego 

, 
zadan 

ujqcej, ponieważ odci,)żn ią one kobidy 
d 111<1c1l1lierllej pracy \V g'o,s-podarsiwie 

domowym. Teh dzi;;Jlalności:) Whll1y być 
objc:le r(Jwllież rodziny pracownic7.(>. 

IN p'rzypndkll pbJi\'cia przez fn.slytut 

Gospodarslwa Domowego wyżej wy
mic,nio'nych za,da(!, Ministerstwo Apro
wizacji wyraża g'OlOWOŚĆ udzielenia mu 
wydatnego po,pn-rcia \,r ramach l istnieją
('"ch możliwości. 

/iti' _ 

SC 
, 

mdleri<llu, WÓWCZnS brzeqi kla]\ ::Jraz brzegi 
kies7eni QhS7.>r)t'111Y ciemno brązowym aksa. 
mitem. 

l5e t-łl!l'O kostiumu w dm chołdnfelsze no's!ć 
będziemy złocisto-brązowy sweterek. 

1IIJ111IlIlIIlIlIlIlIlIlI"'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"'IIIIIIIIIIIf~tlIIIIIlIIIIIIIlIIIIII1JIIIlIlf1ll11l!1I!!Ul!!! 

Szkło, które się _ nie tłucz e 
w wielkich hutach szklanych.- F. Kawalie

ra w Sarawie (Czechosłowacja) udało się inż. 
dr. Horakowi wytworzyć masę, z ' której wy
robiono nowy gatunek szkła, oznaczającego 
się tym, iż w źclden sposób nie można go 
stłLlC. Z nowym s7klem przeprowadzono ~ze. 
reg doświddczell, ~tó[e dowiodły nadzwyczaj
nej jego trwdlośc;i. Tak IIp. manierka , polowa 
ze s7.kJa tego wydmuchnięta, chociaż ją w 
najrnzmailszych pozycjach oraz z wysokości 
ai 4 metrów rZ\1cano o ziemię, nie zbiła się. 
Później tę sumą manierkę, do której nalano 
zImnej wody, polożono. na żarzący się węgiel 
woda w QuI d7.iJ krótkim przeciągu czasu za
gotowaJa się, manierka jednak nie pękła, -
przeciW11le mo:i:na ją było ręką zdjąć, przl 
czym nawet nie była gorąca. Z .takim samym 
korzystnym dla wynalazku wynikiem doko. 
nano 1 szeregu innych prób które wszyslkig 
dowiodły wysokiej wartości nowego szkła, o
raz jego użyteczności d}a przemysłu. 

Ciekawym objawem jest również t'a wła
ściwość nowego szkła, że dwa kawałki jego 
można przy uźyclu silnego ' miechu nad mo
cnym plomieniem spajać zupełnie, jak dwif 
bryłki metalIl. 

Minister A prowiżac ii o,b. WI. Lec ho
ilTicz ip'fzytąl d-el.eg·ację Zarz<)c111 Glów
nego Ugi KOibiet, która prz,e.cHożyJn pro
jekt powo!a'l1ia do życia Instylul'u Gos
podarstwa DOlTIowegu_ Inslvl1lt ten 
miały za zadanie InJcjowani·e bnda(l' 
n a'1..lJkow ych w zakrerSi,e g06p(}daof'5lwa 
domowego prze.z itllSl y'tuc je clo tego po
wołane or az ipOpl iI a,ryzll<: ję wyni1((iw 
lrch badal1 w calym l,rajll. 

Zburżorie zacisze dOIno"\1Ve 

Ob_ Minis.ier o{lllliósł się porzychyTnie Ko • 
I tro ki codz'lenne kobiet Au 

_II 

I ty 
do te,goproje,khl i u.wal ce,1{)wość ora,z lobiely brytyjskie nic truJ,niąc-e si~ ~iowe będą jes'zcze bardt:iei obcięfe?" 
użyteczność Instytutu Go~podarslw Do- ŻiHJllq pr:1q znr()obkow~, nie za;nJrujrłce _ słychać io zda,nie w częslych rozmo
mowego, ze swej strony zaproponował 1 b t 
jednak znaczIle rozszerzenie zakresu je. ~.<1{l lnego slan'ow isl<a W or.g:1t1izn>cjach wac l ko ie . 
go działalności na dziedziny, w ldó/')'cl1 ~p'ol-e.:zn 'ch lllb politycznych, wiodly I Tru,ano z nimi dyskulować. Najgo>r
resort Aprowizacji je,'t s-z-czeog6Inie ta· przed wOJllq spDkojny żywot, stojąc l1a sze, że mają swoją rację, rację po'partą 
interesowany. Zdaniem ob. M i,f"jristra, Ilboczll od spr<1\V wi\żnyd i wielliich. I a.rgllmelllall1i przekonywującymi: bled-
Instytut ten wini,en przede w zy~tkit1l ,Dzi si8j j st ina-cz,ej. Obecnie każda szymi niż za1.wyqaj tw~rzyczkami 
Prze:p'rowadzać badania ilnl,ielowe co 'do 1 

kobie!n zojll1l1je się p'uli!yką, każda czy· dzieci, w)'śv·,'iec ll,wyl11 garniturem mębudżetów dOl1lowych rodzin pracowni· 
czych il POZiOllll1 spożycia w różnyell ::J g07ely, z zaparlvm .tchem śledzi cle- I za, w 1\l6ryl11 o'n [lig'dy w życiu nie po.-
grupach spole,:zny{:!1 i wyniki tych ba- b'aty parlamenlarne, interel.Sllje 8ię ,trak- kaZilIby się przed woj m) w biurze, w/as
'lań przed1kł<ldać od,powie<ln,im wlai(lz.om. talatni zawieranymi przez pa{istwo. To nymi rozczlapnnYll1i pnntoflallli, kl0re w 
Drugim zadaniem Tnslvtllt'lI winrno być z:jinlere<;owilnie ni,p \vyniJd.o na sklltel: i widogodzillr1ych ogonl\a-ch 6trifcily swój 
oopl..!laryzowanie w spolecz,ello,twi,e za- ;:Jkichś prz~I{J1110\,-ych zmian w psychi- . dawny sz)' le 
sad racjonalollego żywieniiD, stosowni€ ce angieJsl,ich micszl,alkĆJw." ni0 jest I Prawie każde pismo ang'ielskie, tak 
do wyników bad811 i zal-eC€11 placówek leż skllll;:ielll wojny, ot poprost 11 - złe codzienne· jale i tygodniowe pOŚia(]a spe
'1a ukowych (m. in. Pol,sk ie,g'o KOI11 Hel II cZ%}' n IH,taly, a spra wy wyży,,",i1eni a, c j31:n y dzi a I, w którym kobiety mo.gą 
Zywnościow-cgo, który zostanie \V tl:lj· oralll , llbrn.nin są trllonyl11i probl('nHlmi, ~ i,ę swobodnie wypowiedzi,eć _~! kwe· 
t)]iższym CZ:l6ic powolany). Trze-:i4, ni,(' "PfcJ7iljqC)'l11i sen z, oczu brylyjrSkil11 mę- ~li'ach abool',blljących je, mogą się p{)ża-
mniej ważną fllllk!Cją ln&lytlltll, winDO ŻOlTl ·· (a.llll. • lić na t.r!ldności, zwierzyć z Idopotów. 

O,c;1::tlnio ogłos zony plan nowych ogra M~ż()wie btanll, polilycy zaczynają 
być objęcie opi{'].~i nnu wJ;l~ciw'l organi- niczell _'poll,ał. się z rozgoryczeniem COFRZ poważniej Sif~ liczyć z kobietami, 
~acją wszyslkich instylucji żywienia \\'śr6d kouiet. "JaIdo nowe ot:izczę1tno- Starają się oni żyć w zgodzie z tymi 
zbiorowego w ];:'ra}u w celll zapewnienia ści, nowe wyrzeczel1ia? J ' II~ teraz trlld- "szarymi" kobi-etallli, które od wieków 
im trwalych WArunków istnicniil. T-e no zwi~7,al' koni,oc z kOllcem, iak my z8dawalaly się zaciszem domowym. 
Inslytucje winny znaleźć puparcle w wywi~lżcrny /Się z obowiązków, gdy na- To lelż swe a'pel,e cz~' to slderowują 
najszerfizych warstwach ludności pra- I sze już bardzo skrol11l1e racie żywno- d() kobiet, by dla dobra kraiu zrezygno-

wal}, ze swych drÓ'bnych wygód i przy.;: 
jemności, by 6taraly się wyżywić r3tlm 
bez sarkań i narzekań. 

Oksfordzki instytut satystyczny prze
prowadza od S-miu lat badania nad sto .. 
pą życiową Anglików. Tego[Oczn.e sta. 
tystyki notują dalsze obniżenie się 6tOpy' 
życiowej, tak charakterystycZine dla po~ 
wojelI1nej Anglii. Instytut ten prz-erpro~ 
wadza również wywiady z kobietami, 
notlljąc ich wy'powiedzi 00 do prowadze~ 
nia gospodarstwa domowe,go_ Z odpo
wiecJzi tych wynika, że naogół zarohki 
męża tlie starczają na utrzymani€ do" 
11111, kobiety zmuszone Są cz.erpać z 
06zc'lQ.cJnQści poC'zY!l1iiOnych w daw!l1ydi 
czasach_ 

Dowodem, że U wielu rodzin ri5\,fno; 
\\'aga budżelu dÓ!110wego osiągnięta zo" 
sta I a 'kosztem rezygnacji z racjonalne .. 
g'o sr~dzania urlo,pl1, był fakt, że letni.; 
ska i uzd rowiska n ad morskie, tak rojne 
ii gwa rne przed wojną, były w tym se" 
z.onie prawie, że pUlS te_ Przeciętny An.; 
glik nie móg'! sobie pozwolić na kosz.; 
tov,my wypoczynek nad l1l-o!'zcm 



spółudział społeczeństwa w wymiarze pOdatków z życI,. Par!!!. 
KOMUNl1tAT 

l{omilGł d:r.l"lnicowy LG",'I'el Sr6t1mle1skleJ 
r.crw1adamfa ninieJszym, ie r,abawa ogrodowa 
w JqUanowte, lt6rCl mlał'l litą odbye 11 sierp
nia odbqdziG się dopIero W nOlllępną Dlet:zte. 
Iq d"llq 24 ~lerpnla:-

Clłonkow.e Obywatelskich Kom·sj~ złoźyU ~Iubo\v ·rue 
Od poniedziałku Komis.CI przystępuje do pracy 

l!:omJłet Polskiej Pa lU l'obotnit.:zej przy Za 
n;qt:hde Miol!\olrim w tod:.d", zawiadamia, te 
w dniu lS l'ierpnia 1917 r. (w ponfedzlałsk) o 
gorlll'il'lle 17-el (S po południu) VI lokrdu świe
tlicy im. MCldona Buc~k(l w Lod:1 przy ul Mo_ 
I'Ih\iłZIt! Nr ?IO ndbrędzlll 'nlę ndprawCl ekr8" 
IClI~y Kól i nlliesilłlnik6w rol~kił!1 Pcrrtil tło
boll\lca: i prry Zflu:qdzll'l Mlslsklm w LodzL 

<::luhuję. ~.e w c'Zdsie pełnienia ~w)"ch 
CZ I nn~(1 w Obvwatel'ikiej Komisji POd'llko
WIC l prl'l r;pr,\\ dO:: będę w myśl przepisóvv pra
ni. 1)p7.~tr'll1nie i wedlug najlcpszej wiedzy i 
~lImipnid Ol dZ , że v.'szystko to, co dojdzie do 
m!' l wiaool11ośc:i w związku z pelni ~nicm man
dalu w Komisji, zachowam w tajemnicy rów
nip?: po ustaniu \llanclalu". Tymi sIowami 70-

pi7.ysiężeni zosioli dnia 13 bm przewodniczący 
l Inwnicy Obywole}sl\ich Komisji Podatko
wych prz)' Urzędach Skarbowych w Łodzi. 

Dn'i! lego we wszystkich urzędach skctrbo
'I-\'\'('h Łodzi orlbyły się uroczystości ślubowd

nin pi7ewodniczących i członków Obywa ld
~kir h Knmisji Podatkowych. $lLlbowania przy
jal przewodniczący Miejskiej Rady NaroJo
WE'I. low. Andrzejak. 

cio czynili!«1 społecznego do pomocy i ws~ół-I wlęk"zośri ~.; aclknw pndatnicy _ (O me _leŻ:6 
prdc y Z urzędoml sl.-arbowyml, łe/.alo w row- lo w ll1tpnrll lI~tiłwod1rwry. VV poszczeool
nej mierze w interesie Skarbu Pallstwa, jak i nych powinlach w ~k!ilrl 1cnmis]1 weszh n'!wf't 
w i,ntercsie IlczciWe9(l podatnika. wyłijC'Znie włi1ści,-ipłe przEdsiehi~rstw., ~ WIęC 

Gdv w ("odzi Obywatelskie Komisj" Po- podatnicy-, zaintercSoWilOl Q50błsnl> w spr~ 
(l"tKowe du prclcy przystępują już 'IN najhliż- wie akcji wymiar6w i domiillów pndFllkm -ch, 
slych dniach, w puwiatdch województwa ł6dz woher czego 'Voj P wÓrl7.ka Rilda NArodow" 
kie90 Komi je dZ;dlają;uż od dnia t2-go lip- sl.-nrzysta w n.llb1i7.s7,yrh dniiłrh ~ Pf7y"l\IIJu 
ca bI. Juk sit) jednak obecnie dowiadujemy, I ją CE'go jei prawFl Wllrln)' (",Innknw PrI\Vf'llo 
do Pov,'Iulowvrh Komisji [lowołani zostali w wycl1 homi.,ji Ppr/nl/w\\ vr-h. (Oz) ObI>CI10~Ć obowlązltowal 

., • • , 
1 le • 

RepQrłaż Z uroczy łośe! fabryczny 1'3 
T-I- w:ęc Obywatelsl.-ie Kom. ·'c Pod-ttko

WE' - po' spelnieniu ostalnich !olmalności -1 
będ'l mogly przystąpić do poWierzonych im 
zcldml od najhliższego poniedziałku, dnia 18-go I 
Sierpnia br. 

Pi .:;rwszym zadaniem, jakie stanie plzed ' 
komi~.iami, będzie rozpatrzenie spraw, przy
gotow'Inych przez urzędy skarbowe, celem 
wydania oruczenia w tych wypadkach, co do 
ktnrych Ufzqdy posiadają materialy, uzas;:lll-
l11i\jące koniecznośĆ ustanowienia noweuCJ, , 
zqnrlnego z faktycznie osiąganymi ohrot<lI11i. 
wymiaru podatkowego. 

Po wykonaniu tego zadania, Obywi1tc1skl~ 

Komisje Podatkowe zajmą się rozpatrzeniem 

~zprpgu zażaleń podalników w sprawie 110/0-, W sobotę dnia 9 ~lerpnią w świetlicy PZPW 
zOllych 110 11Ic:h przez. ur,zędy skarbowe rzeko- Nr 3 im. 9 Muja odbyła sie nlecodz!enna uro 
mo za wysokIch domlQfOw poctallwwycll. I l' . . 6d' !k' d czys osc: c~wuro z posr pracown ow u e-

. Przez powolanie do życia szerol.-iC'gu czyn- 'korowanych zoslalo Krzyżami zasługi. 
lllka społecznego przy urzędach s'","UtlW\ ch ., ~ 
w postaci Obywatelskich Komisji Pudatku- Uroczyslosć zagall pr~ewo~nlc.Zqcy. Rady 
wyc/:!. i dawniej już istniejących Komisji Oc!- Zakładowej tow, Kucharski. KroIkle okolJczno
wo!awczych, stworzone zostaJo mal.-simum ściowe przemówienIa wygłoslIi przedstawi
gWiłrancii należytego i zgodnego ze stanem ciele obu parlii robotniczych, ZWM, Lig! Ko
faktyc-znym określenia wymiaru podatkowego. bieL- (to ostatnia wręczyła wiqzankę kwiatów 

Każnemll przedsiębiorstwu, uwa~aJącemu ob. Szer Helen!e) oraz Inspektor Pracy ob. Kr.:: 
te riomiar naznaczony przez urzędy skarbowe jewski. 
był niesłuszny, przysługuje obecnie prawo W zasIepslwie dyrektora naczelnego za-
l!:łożenia zażalenia do odnośnej ObywateIsk ie j b l l 'd ł t t h' t K 
Komis ii Podatkowej, od decyzji której przY~ ra g os yre (or ec l1l.cz~y, ow: orz~c: 
• ługu ip pr7prlsięhiorsl WIl odwolanie się uo Wskozał on na. zaszczyl, Jaki spo.tkał Zl'lk_a 
Komisji Odwoławczej, urzędlljącej przy każ- dy przez nadct\1le Krzyzów Zaslugl czterem z 
dym 1Jrzęrl7ip SkHbowym. najbardziej g orliwych pracowntk6w. Nastp.p 

Jak z pnwyz~~pqo wicilł/'". p;lwnłanie do ży- nle om6wił różn!cp w nbc'hndzeniu podobnych 

I P!-l'lnR poświęcenta. samozaparcia efcho, 1 .. 01 

,.,. ", " nif)!lt?udz"!nte spełniało ~we obowlqzki 
: " ,:" I TOW, AnIoni Oybuh!ld ... lektromonter - to 

uroczystości w PClIsce przedwrześniowej, ja
kiemu ,wtedy wyfIC1C2:enr panowIe, w śnie',no 

białych knszulach f lśniących kołnterzykach, 
dostępowali za szczyt6w za 'z asługi, ai: nadal 
często bijace w godnosć: ! egzystencję mas 
prapujacych. a dziś, wśród robotntków w blu
zach rnbnczych, n~d ",je ale krzyże zasługi 
tym_ którzy procą swą kładą fundament do
brobytu całego narodu , 

i j~c:len z b\1downrc~yr,b f organizatoróv, pracy 
po .wyzwol!?nlu. WielktE> są jego zasługi w 
walc!? z postojami. Na uwagę zasługuje fakt 
udoskonolenIa przez n iego ma;;zyny' ,., ko'!łov' 

I 
nI, przez zasto;pteni~ pasJramt klinowymi Il~ 
iywanego dotychczas drC'lgiego l łatwo nf

I szczqcegn sie łańcuchcr G·al1o. Ulepszenie tO' 
l,najdUie COIO<l szersze zaslo!lowonte wprzsc 
myśle. 

! Ob. Słani.lflw Mek",a, b!yqai:izi~ta na pral-
nicy - jego nte9poźyte siły i energia W oz:a. 

, krMle kOl1!terwaclT i naprawy maszyn, przy. 
czyntajct się do zachowania ciągłości pracy, 
Przeciętna norma prodUKcyjna - wynosi 160 
prrlc. 

Tow. Słanl!ilaw Mendnaik za nlapo~złako; 
wrmq uczciwość, pn::enl",~in1']y 'Z krosIen tkClc, 
kich no funkcll') ptrożnlka przemy~łoweqo, za 
sumienna ~htżbe przy ochronI .. mfania pcrfJ_ 
sIwawego zMtał 'odznaczony Brązovrym Krzy' 
;'",m Zasługi. 

Scharakteryzował l om6wlł następnie za' Po z!0zel1iu życMń udekcrowonym P!Z<}1!i 

sługi wyróżnionych. Przyjrzyjmy stę i my bil I czlonk6w kOmJl"', tu Ut,oCZY~tO:;cfOW"gO. za rał 
żel ich po~tociom : qloe kiprowntk ]Jersonalny 10w Dwoicrckt, ży

Ob_ Heleno S;;q~, tkaczka, wyrabiC'lictca czar lm daiszej owocnej pracy dla d bra klcr~ 
przl'!ciąlnie isn proc. normy produkcyjnej, d!1 sy robC'tnlcz9j, dlo Polski n .. mokrcrty zn"'j . 
pracy przysłaplła wn?\ po wy~N!}l9nlu l z ZO- .. lk 

'1 - d d t ł Z . I .. tucown PZ!PW Nr ;] im. '<I-go M,ajc.t 
pał"'m WZlę a Ble o z .. CI peWnoBclq n .. 
oozekiwala za pracę swą zaszczytów, lecz ROalAK TADETJS2 

."~--~--~-------------------------------------------------------~r-----~~~-=~~~~~=-~=~==~==~--~--~=---~~=---=-.. 
Przemysłowo-Handlowa Spółka Iłókien"icza 

"B O ST O N" 
" HRAJVCH.I i S-ka 

Łódż, Piotrkowska 44, tel. 127-84 

I~ l-~ P r .1 E: 

, 

WEŁNĘ OWCZĄ 

W KAŹDEJ ILOŚCI 

WYTWORNIA 

• 

SZCZOTEI l PEDZLI' 
• n Jagie _I 

w. 
NR. 19 

ZAKŁADY TAPICERSKO ~SAMOCHODOWE 
W. BONIKOWSRI-T. TOM,AtA-Ł. WOJCJECHOWSKI 

Lódi, ut Andrz.eja SIt'IIR'a 14_ SI:hd: ul. L DaSz.IJńskiego 41. Telefon 161-83 

W~Jkonui~my wSl,elkie onicia samochodowe. plandeki różnego rodzaju, 
pokrowce wewnątrz i na chłodnice, wó/fób mebli miekkich 

, S 
D , 

E 
ulica 

•• 
RT WIC 
Południowa 

LHAII 
I S-K" , 
Nr. 78/80 

POLECił 
SIATKĘ FIRANKOWĄ, WATOLI~ 

Nl~ i SZALIKI 
::z:as: • 

I' 

•• POL KA AGENCJA DRZEWNA 
9 Spóikti Z. ,. gr odp .. 111 .. , l\rl.Z8u;tt 

ODDZIAŁ W lODZI 
uf. NOf'ułOwleza 47, łelefo!1''ł: 177 -6a, 269-04, 167-07 

poleca: 

DESKI I 

CE 

A L E sosnorue i śruif'rkoUlf' IV pełnym asortymenCIe 
p r o d u k c j l L a s ó W P a ń .8 t UJ o UJ !l c h 

Wagonoruo - hurt, ze składów - detal 

T ALA BN 
ODDZIAl MORSKI W ODYN I - ŚWIł;TOJAŃ5KA 23, TEL. 217-96 

Sklepy detaliczne w Gdyn i Sopocie 
Agentury: Elbląg, Be~łowo, Słupsk, Łeba 

pole~8 

ryby morskie świeże, mrożone, solone i wędzone oraz przetwory rybne 
DETAL - HURT -IMPORT - .EKSPORT 

PRZEDSIĘBIORSTWO EK5PEDYC JNO -TRANSPORTOWE 

"POLEXPRESS" 
Sp, z 0llr. odp . 

Łódź. ul. Narułowic%a 21. Tel~f~n 193-28 
w li II o n u j e t e r m i n o lU o ładunki kolejowe drobnic" wagonowo 1 samochodami 

do wsz!Jstkich mialIt Polski 

II · 

P tO - IE NIA 

I II 

ODÓ BU o LANYCH 
l6di, ui. Wschodnia 72, tel. 257.65 

\V ), k 0- n u j ~ 'v S z e 1 k i e p r a c e 
wchodzące 'v zakres budownictwa 

, . 
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L O D Z. 
ZBYT PRODUKCJI , 
PANSTWOWEGO PRZEMYSLU 

• 
WLOKIENNICZEGO 

STYLN 
o IUSZKI (; 

TELEFON)" : 

Wydział Ogólny 
Biuro Prasowe 
Wydż. Handlu Hurtowego 

164-30 
203-55 
261 .. 73 

Ił' KRA..IIJ ; Nfi EKSPORT 

SPRZEDAZ PO CENACH HURTOWYCH DLA KUPIECTWA DETALICZNEGO W HURTOWNIACH: 
SZCZECIN 
KOSZALIN 
GDANSK 
OLSZTYN 
POZNAŃ 

TORUŃ 
BYDGOSZCZ 
KALISZ 
WARSZAWA 2 
LUBLIN 
BIAŁYSTOK 

Sw. Wojciecha '1 
Swierczewskiego 1 
Wrzeszcz, Libermana 38 
Al. Wojska Polskiego 5 
Kraszewskiego 21-25. 
Zeglarska 2'1 
Focha 5 
Plac 11 Listopada 2 
Bracka 25 
~akowskie Przedmieście '1 ' 
Grunwaldzka 11-15 

LODŻ 1 
LODŻ 2 
RADOM 
KIELCE 
CZJ;:STOCHOWA 
JELENIA GORA 
WROCŁAW 
KATOWICE 
BYTOM 
BIELSKO 
KRAKOW 
RZESZOW 

NarQtowiczil 45 (zaopatrzenie WojewMztwal 
Kątna 3-5 (zaon;'łrzenie Łodzil 
Wacława 4 
Daszyńskieyo 2 
Al. Kościuszki 28 
PI. Prez. Bieruta 1 
Rzeźnicza 1 
Szopena 2 
Ks. Nawrata 9 
Dolne Przedmieście 338 
Rynek Główny 15 
Plac Wolności 2 

{ 

Zaopatrzenie gosPodarstwo morskiego CI) tekstvlia i 

Znaczne rozszerzenie dostępu Polski do 
morza wywarło wpływ na wszystki.e ga
łęzie gospodarstwa narodowegó. 

Powierzchownemu obserwatorowi mo
głoby się jednak wydawać, że związek 

przemysłu włókienniczego z morzem, 
przynajmniej , jeżeli chodzi o zaopatrzenie 
gospodarstwa morskiego na tekstylia, jest 
minimalny. 

Ze przez uruchomienie większej ilości 
portów, import surowców włókiennicżych 
l eksport gotowej produkcji staje się łat
wiejszy i sprawniejszy - to jasne. Ale. z 
tego, że cały szereg artykułów, produko
wanych przez przemysł włókienniczy, jest 
potrzebny 11ldziom morza w ich pracy za
wodowej - naogół mało kto zdaje sobie 
sprawę· 

Liny, sieci, przędza rybaeka, ubrania 
ochronne, nieprzemakalne ubrania ry
backie, płótno żeglowe, szczeliwo, 
tkaniny marynarskie - oto lista produk
cji "morskiej" przemysłu włókienniczego. 

Prócz tych artykułów specjalnych tek
stylia powszechnego użytku są takż~ nie
zbędne i luaziom l statkom. 

Rozprowadzenie potrzebt:lych artykułów 
włókienniczych na wybrzeżu (jak zresztą 
i w całym kraju) - z jednej strony, a po
znanie potrzeb i zasygnalizowanie ich 
przemysłowi, który na tej podstawie za
planuje odpowiednią produkcję - z dru
glej strony, to zadania Centrali Tekstyl
nej. 

Badanie rynku włókienniczego na wy
brzeżu ma wyjątkową wagę, wobec zupeł
nie specyficznych potrzeb tego rynku i 
małej ich znajomości w ośrodkach produk
cyj!lych w centralnej Polsce. 

Centrala Tekstylna weszła w bliski kon
~akt z rynkiem "morskim" od niedawna, 
z chwilą przejęcia od P. 9. H. bezpośred
niego zaopatrywania detalU. 

Hurtownie Centrali Tekstylnej w woje
wództwach nadmorskich powstały w 
Szczecinie, Koszalinie, Gdańsku i Olszty
nie. Dalsze placówki będą stworzone w 
województwie olsztyńskim: w Ostródzie, 
i.,idzbarku Warmińskim i Giżycku, w 
województwie gdańskim: w Gdyni, Koś
clezynie i Tczewie; w województwie 
szczecińskim: w Słupsku , Szczecinku, My
śliborzu, Starogślrdzie i Gryfinie. Urucho
mienie tych placówek nastąpi w ciągu 

miesiąca września. 

Dotychczasowy stan zaopatrzenia wy
wybrzeża w tekstylia "morskie" (przez 
określenie to rozumiem artykuły wyliczo
ne wyżej, jak liny, sieci itd.), a także w 
tekstylia _powszechnego użytku, nie był 
zadawalaj ący. 

Istniejące na wybrzeżu placówki hand
lowe były nastawione na szybkie, doraźne 

zyski i nie potrafiły ani spenetrować spe- - wybrzeża, związanych z charakterem je
cyficznych potrzeb rynku, ani zrozumieć, go pracy, nie odsuwają bynajmniej na 
że dążenie do zaspokojenia tych potrzeb plan dalszy sprawy zaopatrzenia ludności 
może im stworzyć perspektywę zysków na wybrzeża w tekstylia powszechnego użyt
dłuższą metę. Kupcy prywatni, a także ku. Wszak na wybrzeżu żyją; nie tylko 
kierownicy państwowych czy spółdziel- "wilki morskie", a zresztą rybak i mary
czych placówek handlowych, przybyli narz poza sieciami i linami potrzebuje tak
przeważnie z centralnej Polski, nie znali że ubrania, bielizny ,swetra itp., a statek 
potrzeb gospodarstwa morskiego i nie po- trzeba zaopatrzyć w obrusy, prześcieradła 

k d 
. i t. p. 

trafili wpłynąć na s 001' ynowame po-
d I te artykuły, choć lepieJ' rozprowadza-trzeb rybaków, portów, statków it . z pro-

ne przez dotychczasowy aparAt handlowy, 
dukcją. niż tekstylia "morskie", docierały na wy_ 

W rezultacie powstał stan taki, że Cen- brzeże w nieproporcjonalnie małych iloś
trala Tekstylna, mając np. na sprzedaż ciach. 
większe ilości lin, na które na wybrzeżu Obecna polityka zbytu, prowadzona 
niewątpliwie istniało duże zapotrzebowa- przez Centralę Tekstylną poprzez włas
nie, miała poważne trudności ze zbytem. ne hurtownie, w oparciu o dokładną ana
gdyż była skazana na pośrednictwo "le- lizę rynku, powinna wkrótce doprowadzić I 

niwego" aparatu handlu hurtowego, na do całkowitego uzdrowienia rynku włó-
który nie miała dostatecznego wpływu. kienniczego na wybrzeżu. I 

Aparat ten nie umiał też Centrali Tekstyl- Zaspokojenie potrzeb gospodarstwa mor-
nej powiedzieć, czego właściwie, rynek skiego jest dziś, wobec tego, że Polska co- Każda sieć, dostarczona rybakom _ to 
morski potrzebuje. raz bardziej staje się państwem morskim, więcej tanich ryb w kraju i na eksport! 

Obecnie sytuacja się zmieniła. Nowo- jednym z naczelnych zadań wszystkich Każdy zwój lin - to lepsze działanie 
gałęzi przemysłu polskiego. transportu morskiego, to dewizy; za które utworzone hurtownie Centrali Tekstylnej 

Trzeba, żeby każdy z pracowników kupimy surowce i maszyny dla fabryk! 
nawiązały już bezpośrednie kontakty z przemysłu zdawał sobie sprawę, że zao- l O tym warto pamiętać. To nie są czcze 
Centralą Morską (instytucja państwowa patrzenie "morza" leży w interesie gospo- ! hasła. 
podległa Ministerstwu Zeglugi, która za- darstwa narodowego i każdego obywatela i Nasza praca dla gospodarstwa morskie-
opatruje przedsiębiorstwa morskie, sta·tki, indywidualnie. I go stokrotnie się opłaci! 
porty itd.), z przedsiębiorstwami rybacki-
mi, z liniami żeglugowymi; znają icn po
trzeby i rozpoczęły sprzedaż. 

Do hurtowni wybrzeża zostały już SKie
rowane większe partie teksty1ii "mor
skich". 

Hurtownie zaopatrują także w artyKuły 
włókiennicze na dalszy przerób wytwórnie I 

sprzętu rybackiego (przędza do wyrobu 
sieci, 'płótno na żagle, materiał na ubra
nia rybackie itp.). 

Duże znaczenie ma też zaopatrzenie w 
tekstylia "morskie" detalu, który sprze
daje je wielkiej rzeszy drobnych ryba
ków. 

Aby zapewnić jak naj doskonalsze zaspo
kojenie potrzeb gospodarstwa morskiego 
na przyszłość - hurtownie Centrali Tek
stylnej przyjmują od swych klientów za
potrzebowania na dłuższe okresy z góry. 

Pozwoli to Centrali Tekstylnej na uzgod
nienie zapotrzebowań co do ilości i asorty
mentu z produkcją przemysłu. 

Już dzisiaj, po bardzo krótkim okresie 
penetracji na rynku nadmorskim, Centra
la Tekstylna dość dokładnie zna potrzeby 
tego rynku. 

CENTRALA TEKSTYLNĄ 
BIURO EKSPORTOWE 

OFFICB CENTRAL nu COMMERCE 
TEXTILE 

Bureau d'ExporŁation 

CETEBE" II '_ 
Ł6dź, Kościuszki 15, tel. 140.76 

Dostarcza towary włókiennicze do wszystkich krajów świata 

Fournit les produits textiles pour tous les pays du monde 

"CElEBE" no largoth Gdańskie ~ 
Biuro Eksportowe Centrali Tekstylnej "CE. 

TEBE" wystawiło w swoim pawilonie na Mię
dzynarodowych Targach Gdańskich caly asor
tyment artykułów włókienniczych, przeznaczo
nych na eksport, ze specjalnym uwzględnie
niem artykułów "morskich" jak liny lniane 
i bawełniane, ubrania ochronne dla rybaków, 
sieci i płótna żaglowe. 

Pawilon "CETEBE" był jednym z najpięk
niejszych na Targach l otrzymał w konklll'sle 
estetyki 3-cią nagrodę. 

cuzi, Holendrzy, Węgrzy, Turcy - zwiedzili 
pawilon i żywo intęresowali się wystawiony
mi towarami. 

Na miejscu zawarto transak<:je na sumę 
kilkuset tysięcy dolarrov. 

Szereg dalszych transakcji z kupcami, któ
rzy związani przepisami importowymi swoich 
krajów, nie mogli dokonać zakupów na mi2j
scu - jest w przygotowaniu. 

Kupcy ci zabralI ze sobą kolekcje próbek 
i zostali poinformowani o cenach towarów. 

Wysiłki Centrali Tekstylnej, zmierzają- Liczni kupcy zagraniczni, m. in. Amel'yl;:a-
Udział "CETEBE" w Targach przyniesie 

niewątpliwie wiele korzyści i jeszcze bardziej 
ożywi eksport tekstylii z Polski.. ( ' e do zaspokojenia specyficznych potrzeb nie. Argentyńczycy, Belgowie, Duńczycy, .fran 
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E = I Zjednoczenie obejmuje następujące zakłady elektryczne, zajulująf'e ~'~e .zawodowo wytw'arza- 'I __ I niem, przetwarzaniem i rozdzielaniem energii eleKu)cznej: i_ 

ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO ELEKTRYCZNE (ELEK'fROWNIA W ŁODZI) = = i Łódź, ul. Daszyńskiego 58, telefon 283·40. ~ 

1= . TOWARZYSTWO ELEKTRYCZNE OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO (ELEKTROWNIA W CZĘSTOCT-łOWIE) ,1==:_ 

g Częstochowa, ul. Najśw. Marii Panny 26, telefon 10·18. 

:: TOWARZYSTWO ELEKTRYFIKACYJNE OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKO-PIOTRKOWSKIEGO (SIEC ROZDZIELCZA) == 
~ Częstochowa, ul. Najśw. Marii Panny 26, telefon 10-18. ~ = = i ~ 
~ ELEKTROWNIA W CZĘSTOCHOWIE (SIEC ROZDZIELCZA) § 
i Częstochowa. ul. Najśw. Mal'ij Panny 26, telefon 10·18. § = :: 
;: ZGIERSKIE TOWARZYSTWO ELEKTRYCZNE (ELEKTROW NIA W ZGIERZU = I Zgierz, ul. Strykow'ska 69, telefon 28. ! 
I § ~ ELEKTROWNIA W PIOTRKOWIE (ELEKTROWNIA W PIOTRKOWIE) § 
I Piotrków, ul. Narutowicza 35, telefon 12-51, = I ZWIĄZEK EL~KTRYFIKACYJNY MIĘDZYKOMUNALNY PRZEMYSŁOWEGO OKR.,GU ŁÓDZKIEGO "ZEl\fPOV' (SIEC ROZDZIELCZA) i 
:: Łódź, ul. PiotrkowsKa 61, telefon 132·15. ;g = = 
; BUDOWA LINII 220 KV SLASI{ - ŁÓDZ - WARSZAWA, i 
I Łódź, ul. Magistl'acka 22 telefon 277·05. f§ 

~ ~ 
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~ ~ ~ ubraniowe, sukienko\ve i mundur- ~ 
~ Kpt. mar. handlowei z wykształceniem inżyniera ~ l kowe szkolne t. z. bostony). ! -= budowy okrętów - na kie- ~ §. § 
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:: : ~ PANST\VOWA FABRYa{A MEBLI i 
~ Inżyniera bud. okrętów - na stanowisko inspektora ~ § ~ 
~ ~ § i MECHAłHCZHA 01$80 BKA DRZEWA ~ 
€§i 2 inżynierów hydrotechnik6w z praktyką morskq ~ § Gdori!iih - JłI.-ze§zcz, ~ 
~ 31§ ~ ul. Grunwaldzka. 211/217 § 
ęI 31§ - Dostarcza masowo na eksport i obrót wewn. ~ 
~ y." .... ~" .. ,~"',,9.:,,"'~"'; G. U. M. wzywa _~ystkich . ~ - ~lEBLE BIIJROWE I SZKOLN E § 

~ E STOLARKE BUDO\VLANA, SKRZYNIE : I oficerów marynarki handlowej ~ T eile/on 412-'30 
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J; cowników morza. : rób wl -kienoiczq 

~' ~-V~ <4J() 
~ Lgla.z.t SIę w G/ównYII Urzędzie MOI~kim w Cd.ń<~u. § I LÓd!: ~iOtl"koWSka 44, tel. 175-08 

Ibl 

: Gdori.h-WrzeJzcz~I.Grunwu.uL~o47 :~~-------------------,-------. 
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