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Bzy-włókniarze czy górnicy? 
zczeqólqpodpisanej ,U..,Olłlq o H'.pólzalllodnict~je 

Donosiliśmy już w dniu wczorajszym o 
pocloisaniu przez przedstawicieli Centralnego 
ZV.·iqzku Zrtwodowego Górników l Zarządu 
Głównego Związku Zawodowego Pracowników 
Przemysłu Włókienniczego układu o współ
zawodnictwie. przy podpisaniu układu asysto
wali przed3tawiciele Ministerstwa PRemysłu 
! Handlu, Centr. Zarządu Przem. Węglowego 
i Centralnego Zarządu Przemysłu Wrókie.nni
czego. 

Przedsla wiciele związków podpisali układ 
ten wyrażając opinię pół milionowej rzeszy pra 
cowników, zatrudnionych w przemyśle włó
kienniczym i węglowym. Rz za ta zdecydo
wana jest wypełnić i przekroczyć plan nakre-. 
iTony przez 'paiistwo i dążyć do dalszych wy
siłkó'.,., '."T kierunku podniesienia stopy życio
we; najs7.erszych mas pracujących w Polsce. 

Wiadomość podana przez nas wzbudziła 
ogromne zainteresowanie wśród mas robotni
czych Łodzi i województwa, Spieszymy przeto 
z d0datkowymi wyjaśnieniami. 

Na mocy układu wyniki pracy obydwu 
p:7.omyslów w czasie od l września do 31 
grudnia rb. ocenian~ 9ądą przy poro, y punk- . 
tow za wypełni.enie określonych zadań, S-tro
n:!, którd uzyska większą ilość punktów uwa
żana będzie za zwycięzcę wyścigu współza
wodnictwa w pracy. 

Każda ze stron za wykonanie planu pro
dukcy jnego za miesiące wrzesień, październik, 
listopad i grudzień otrzyma 50 punktów. 

Strona PRZEKRACZAJĄCA wykonanie 
planu produkcyjnego ·otrzyma 20 punktów. Za 
przekroczenie planu w przemyśle włókienni-

Członek Zarządu Gl. Zw. 
KukuIski podpisuje umowę. 

ezym przyjmuje się wyrównanie niedoboru za 
mie&iąc lipiec i sierpień rb. Za przekroczClnie 
planu w przemyśle węglowym uważa się prze 
krOCZEnie wydobycia węgla kamiennego o 1 
procent. 

I czyJo nagrodę w postaci sztandaru i jego ml
niatury oraz nagrody pieniężnej. Sztandar o
trzyma zwycięski Związek Zawodowy, minia
turę jego otrzyma Centralny Zarząd tego 
przemysłu, który zdobędzie większą ilośĆ 
punktów. 

Nagroda pieniężna będzie podzielona po
między obydwie s'trony w proporcjonalnym 

Tow. Szczęśniak przewodniczący 
. przemawilól· 

tV uroczyslości podpisania umowy o w s,06Jzawodnictwie wzięli udział m. inn.: 

stosunku do. ilości ptląlktów zdobytych, prz}' 
tow. czym strona zwycięska 'otrzymuje jako dodaŁ· 
dyr. I kową premię 50 p.unktów. tow. Al. Burski, KukvIski, Szezęśniak, Morgoń oraz wiceministrowie Szyr, Golański, 

Sumy pieniężnę, przypadające na .każdy generalny Centr. Zarz. Przem. Węglowego T opolski i dyr. CZPWł. Bajer. 
Centralny Zarząd podzielone zostaną pomiędzy 

niezbędne najlepiej pracujących i najbardziej w wyści
gu zasłużony,ch pracowników i robotników. 

Ostatnia klauzula świadczy o tym, że w 
warunkach dzisiejszych wzrost .' \irydajn'ości 
pracy musi iść w parze ze zwiększeniem 
BEZPIECZEŃSTWA PRACY. Ta okoliczność 
wykazuje naoGznie charakter naszego państwa 
ludowego, w którym robo/nik pra'cuje na sie
bie, a nie na kapitalistę, 

W czasie trwania współzawodnictwa posia
dają obie strony prawo wysyłania komisji do 
strony współzawodniczącej celem oceny wy
ników pracy. Komisjom udostępnione będą 

wszelk,je materiały sprawozd.awcze, 
dla oceny danego przemysłu. 

Jak się dowiadujemy, wiadomość o pod· 
pisaniu umowy o współzawodnictwie zelek/ry· 
zowaJa świat pracy Łodzi. W wielu labry'kaeh 
toczyły się już gorące dyskusje na ten temat. 

W dniu 25 każdego miesiąca przedstawi
ciele obu stron zbiorą się w celu oficjalnego 
ustalenia wyników pracy poprzedniego mie
siąca. Ocena ta, w formie proto'kółu będzie 
opublilwwana. Sądząc z wielu objawów można stwierdzić, 

Ostateczny termin współzawodnictwa zo- że włókniarze żywo zakrzątnęli się wokól 
stanie ustalony na wspólnym posiedJeniu oby· sprawy współzawodnictwa. 
dwu stron w dniu 31 stycznia 1948 r. VViadomo, . Łódż nie chce ustąpić pierw· 

Ministerstwo Przemysłu i Handlu wyzna· I szeńslwa Katowicom. 
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W przemyśle włókienniczym współzawod· Kładzie podpis przewodniczący Zarządu wiceprzewodniczący CZZG 
nictwo obejmuje produkcję wyrobów baweł- Zw. Włókniarzy tow. Al. Burski. umowę. (PPS) podpisuje umowę. nianych, wełnianych i tkanin z jed\\ra biu, liii\1llllI!llilIlll";;;SW __ IEli ____ .... IIIII ... _____________ .. ____ •• III&lIlli ________ B!: •• II __ FFI .. IiI1.III .. II!lc:&Wii&hiIlll!liI!l!it .... II!i:ll ... e'B ___ 1lllll!i1&llMIlI __ um' __ _ 
włókien sztucznych i wlókien łykowych (le,n, 
juta). • • ym S a q Za podniesienie wydajności pracy na jed· 
nego robotnika o 7,5 procent w przemy.ślc 
włókienniczym i o 5,5 procent w przemyśle 
węglowym zostaje przyznana premia w wyso
kości 20 pL/nlttÓw. "vV wypadku mniejszego 
lub większego wzrostu wydajno~d pracy przy 
ZTI'1je się każdej ze stron mniejszą lub więk

Sul(cesy wojsk powstańczych wzn~eciły panikę wśród faszystów 
szą ilość punktów w stosunku propor~iOl~al- PARYŻ PAP. - Z Aten dOIlOSZą, że 
nym. Dla obu przemysłów okresami porÓW-I premier grecki Mal(simos wraz z rządem 
nawczymi są miesi.ące cz~n:'iec i grudzi;l\ r,b. \ podał sie, do dymiSl,ii. 

Za zmniejszenie doscl NIEOBECdY c~ Król Paweł wezwał Maksimo,sa, aby 
przy pracy o 20 procent przyznanydJ będZie • • k . . . d I·k· 
5 punktów, Ilość ta w zależności pd f'lktycz' nadal !lelmł łun .C,le pre!1ue,ra o Zł W'l-
nego zmniejszenia odsetka nieobecnych ulega dQwama kryzysu rZ!ldowe.go. . ' 
w stosunku proporcjonalnym zwyżce lub ob- ATENY PAP. - Z Aten donOSI agen
niżce. Do ilości nieobecnych nie wlicza się cja Fra.nce Prcsse, że do Pireusu przy
osób, będących na urlopach wypoczynkowych były dwa kotitrtorp~dowce amerykl'diSlkie 
oraz kobiet ciqżarnych, zwolnionych z pracy. Mail! one P'OZ{l,~tać w Pireusie do 27-go 
Okresami porownawczyml w tym wypadku Sierpnia 1947. r. 
są fI i IV kwartał br. 

Za zmni!-jsżenie odsetka WYPADKOW przy 
praty o 20 procent otrzymuje strona 5 punk
tów. W miarę zwiększenia lub zmniejszenia 
ilość punktów zostaje proporcioncilnie zmniej
lZona lub zwie.kszona. 

... ... 

PARYŻ PAP, - \Aedfug' doniesień z 
Grecji, w k·olac'h monarcho - faszystow
skich SZerzy s1p,1 !lJilika w związku z no
wymi su kces 31m i aorm.il demokraty-cznej i 

n,iepewł1I\, sytuacj~. w której zlwlazł się 
rząd. Coraz czę~ciej zr11P:.a)n się wypa·d
ki ucieczki wybitny·ch funkcj'01Hl.riuszy 
rZ'Il,du ~eckiego zagranic'~' Org"n Zerva'
sa "Etniki Flagi" doma,ga się • .aby rząd 
przedsi f 'Wziął haki w celL1 l1'przedzenia 
takich w"naclM'W. W Sal·onikach zwięk
szyły się w""ad'ki s'przedaty nierucho
mości POD warunkiem wypłaty należno
ści zagraniclu. 

* ... * 
BELCRAD PAP. Z GJecji donoszą o 

nO','lycli aktach terroru mOJu1' ·:·'li:;.tycznevo 
wobec demokratów grec ~ich. W dniu wczo
rajszvm monarchiści rozstrzelali w Serez 10 
osób: '\V Dramie rozstrzelano 'kierowników 
EAM n-i Macedonię - maiora Merkurieao i 

Rllbasa. Sąd doraźny w Lerinie skazał na 
śmierć 1 oficera i 3 żołnierzy, którzy prly
stąpili do oddziałów demokratycznych, a na
stępnie zostali wzięci do niewoli przez woj
ska rządowe. VV Lal1lii skazal~o na śmierć 7 
żohlierzy z bCi tfllionu rządowego, któr:zy opu
ścili pozycje w obliczu oddziałów armii de. 
mokratycznej. W miejscowości Trikali wl" dze 
greckie rozpoczęly nową serię masowych u' 
reszlowall. Przeszło 1000 mieszkańców tego 
miasta zesłano na wyspy. Na terenie całe] 
Grecji zabroniono kolpOJ;low mia dziennika 
demokratycznego "Rizo,paslis". Rada nllnJ

slrów na posiedzeniu nadzw} czajnym znowu 
omawiała sprawę oficjalnego postawienia po
za nawiasem komunistycznej partii Grecji I 
frontu naroe/owo - niepodległo~ n iowego. EA~. 

(Ciąg dalszy na stroni" 2-e il 
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Rf'7.ygnacje Maksimosa poprzedziło demon

stracyjn p \I tąpienie mnisłrów reprezentuj a-Y I Dy~tJ~ze!p lP ~~n)I~-SZ!)~ li 
pusty .. - '" .... . I k cyeh trzy pll1'tie centrowe. mi rą m WI"OCI a misJa angle a · z zyng onu Wycofali się milnowicie Sophokle~ Veni"e 

D A l'· b k los, liberał, wiceprl'mic>r Papandrpll, socjal-de 
et ng II przy vwo om f Y ań ska komisja finCHlsowa cyzja Argentyn~;, która odmawia dal- mokrata zajmujący stłnowisko ministrf! Rpraw 

dla konł:rolovJan.a gospodarki r=ądu brytyjskiego. ~zych dostaw mi~sa do Wielkiej Brytanii wewnętrznych OTaz Kanelopoulo6 (Unia Naro 

Ro eZarowCi!ni W LO\'ldvnie. Nowe CłO -. z· ki ogr-l\I· -ze- z powodu zawieszenia konwersji funta dowal, który był minisl.rl'ffi lotnictwA. o::r.. ..... "" W przeddzień dymisji rządu Maksiml'sa, 
"ia żywnościowe, Bevin knuje z konserwatystami sterlinga. ujawnił się w gabinecie greckim w .. wnrł.r~nv 

P~an zmiany rz""du brY;YJ'sk,"eso d ,. . t . I kryzys na tle metod, jakie chcieli zilslo OWi!Ć .... ~ ;;, Nowe tl'U noset plę rzące SIę prze( rzą poszczególni ministrowie w obecnE'; trudnej 
LO lDYN (Obs!. og-raniczeniami ~!,ospodarczymi. OC7ckuje dem Partii Pracy usiłuje wykorzystać. mi sytuacji kraju. Wśród tych metod hyło rów

\,\'1.) yl Wielki~j się, że w najbliższym czasie nastąpi no- nister Bevln i J'eQo zwolennicy dla zl11ia- nleli zalecane przez niektórych ministrów oU 
l 1·\ l"n I ~ cjalne rozwiązanie partii komunistycznej ko 

) <I II Iczono SIC' •. 1 d . ł" • i b d . t . l k . '1 . we Zł1101eJszenre przy Zła ow zywnosc 0- ny o ecnego rzą u l sworzenla rząt LI 'O alicji lewicowej E M. Trzem wymienionym 
Z pomys nym za- h M' . ( t A '" . d ministrom, którzy byli zwolennikami bardziej kOlicz"oiem narac! wyc. mis crs \\'0 prowlzaCjI zapowla alicy jneg. o, \\' którym braliby u zia ł kon-

~. _ . ..' libllralnych metod, przeciwstawiał ~i" blok za 
\\,aszyng(0\1skich cia, 7C nawet spożywanie posiłków w re serwatysCl pana Ghurchtlla. Rev1l1 SądZI , eClljl,cy radykalne posunięcia, na czele kłó· 
w ciagu krótkiego stu racjach będzie wymagało kart żyw- że wlączE'nie konl'\erwatystów do rzadu rego sta.li Tsaldaris z pąrtii populistów, GOnlU 

~la u PO\\ 't . \\"[['d E I ' . • I z parUi liberalno_narodowej i Z",rv"., 
... '.. ro sir ·1 l'I a "ac y oznacza, no,>clOwych. ulatwi mu uzyskanie p(.zyczki 11 banide PARYZ PAP. _' Z Alen dOll(')si agencJ'<J. 
że dotą.d nIe osi~g'nięto w Waszyngtonie I 

Rząd przygolowuje ró\vnit"ż dalsze" rclw c:meryJ·allskich. Przypus7cza się na I France PrMse, że ubieglej lIocy 300 pow/Jtań· 
poroltl.mienia. Poh\'iE'rdza lo departament h I··. . ,.,. I' t; l' l o· "~. t.. ców zC/C/takowało miaslo Nr:grila w MfłC'edofliJ. 
stanu, który podal do wiadomości, że nr(~.leJ SU10W(' o~raI11CZe~la spozycla e- \H~, ze. p an en SU",NO\\an] Je. plzez ~?j~ka rządowe odparły ich dopiero po cię' 
rząd Stan6w Zjednoczonych zamierza w nergIl elektrycznej. SyluacJę pogarsza de Wall-SlIeeL ~]mh walkach. 

• t 
., 

I n 
ciągu najbliższych paru tygodni zbadać 
sytulłcj~ gospodarczą Anglii, aby powziąć 
odpowiednie decyzje. \V tym celu w)'sy 
lają Stanv Zjednoczone do Londynu spe 
cjalną komisj~, pod przewodnictwem amp 
r: .. :kal'lskiego mini"lra sl{;:}rhll Snydera. 

Dotv·hczas tego rodzaju komisje zwy
kło się wysyla.ć tykC1 do krajów półkola 
nialnych lub pańslewek poludniowo-ame
r~ kańskich, lo le7. \\'iadomości te podzin 
łah w Lonrl) nie jak kubeł zimnej wody 
po h'C\'inowskirh obietnicach, że wraz ze 
zgodą na plan Marshalla spłynie na An
gIk złoty deszcz dolarów. 

Zdradzieckie plany napaści wpadły w ręce r publikanów 
L(?NV irN (ybst. \VI.) - 'vV c!iłe;i 1l1do-lność w ~!,odko\V'ej .CZL'śei .r ~ w~r, 11,sihd.~c I ~z-ia>ły hQJel1der~k~e p~d jl11~ .now'!" ~d' 

Ilezu toczą Slę zacl'ęre waliki nlle,dz.y lio- przełamac obronę JlIdonezYJskl8! na d,l{)- kroJO.ną na szerokia; ~kalę ore.ns~vę ~)1ZY 
lendl'ami a lml'0nezyjc:wkami. Orldzlały I d,ze do Jogjakarlty. Z wypowiedzi prasJ' UŻ,YC1U nowych tankow, s8molotow l a.r~ 
hDlenderskie r.oZ\,·ija~B.' ożywiona. działal wynika. iż w najbliższej przyszłQścl ocl- Merii produkcji hrytyjs'kiej i al11~rykafl· 

I 
ski ej, 

T k I d I '· I d "" LONnVN PAP. - .lal< donOSI indone-a wy CI. a wo no c n II repu1bllkańskich w1Jadły dokumenty SWlad ~ 
:z,yj,sk~ ag,enc.ia Antof\ra-, w l'!lICe \\"ład~ 

Gubernator e.hawaru usuwa rade mini trów II czą<;e. j~ li<?lenc1r~y po, tano\~ili rozPOm 
Liczą 'i.ę. tulnj z dalszymi drastycznymi 
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Broń amerykańska 
płynie do Aten 

PARY! PAP. - Agencja Franc", Presse I ~ję utworzenia nowego gabinetu powil'l'zono C Zi
f
1
.C. cr71ałanl~ :\'Q~enl1~ Pl'z~cJ\vkł2 lndo: 

donosi '1 Peshawaru, żp gubernator sir Geor- przp.dstawicielowi ligi muzulmsJlskiej i pq;y- nezYJczyk'?m J€,gzcze 22 maJ.a 19-1t r., h; 
ge Cunningham u.~unq/ radę ministrów pó/- .wódcy opozycji w miejscowym zgromad'lE'lliu lila 2. nllesJąCe 'Przed zerw~nlem rokowan 
nocno - zClchoclniej prowincji granicznej. Mi- narodowym Khan Abdul Qnaych. pOko,I{)\VYCh'j dokumentow tYCh wyrda 

• ,... kał jż prerni holende,rski Beel oświad-

emonstracJe antybrytYJskie W Kairze ' c~ył srulbern ato l''Owi "<In f'v1ookowi. że 
DeI' rlamenl stRnu podoi do w!adollloi:cr, 

te w ramach amerykańskIego planu pomocy 
Gracii wypłynęło do Aten 9 slatków z ładun
Idem dalszych 50 tysięcy ton .przetu wolen
:n.go i żywności, wartości 18 mU. dolarów. 

Umowa lotnicza 
Pol ka-Jugo ławia 

BELGRAD PAP. - W dniu wczoritjszy·n, 
podpisano zostala w Belgradzie umowa lotni
c~a między Polską i Jugosławią. Z ramienia 
~olskl umowf) podpisał ambasador RP Jan Kil
reI \Venclc. i.l z ramienia rządujugoslowiaó, 
ak.leg r mini.' ł er komunikacji Desie. 

Zatwierdzenie wyroku 
na aferzystów cynowych 

LONDYN PA!'. - Jak dono5-1 agencja I z. pohcją· Dwie osoby zostały zabite, 7S - od-
Reutera, w piątek wieczorem zarządzone 20- mosło rany. . . 

t I K . l t' r .. Premier Eglptu Nokrdshl - Pasza uddE'słal 
s a. o w fliTU!. os r~ pogo OWI!!. ~ leJI W) z Lakp Sucres telegram, w którym potę)'lił de-
zWIązku 7. burzliwymI de>monetrilc]aml anty- mons'lrarje, poclkreślająr, że przynO~ZCI on". 
brytyjskimi, w cZRsip ktńrych wzn057C,nn ró- ,~PTowj,. EtJiPII.1 więce; ,ęzkody,' niż korzyści. 
wniei okrzyki przl'ciwko Radzie Bel.pieczeń- Premi/!'f prosi naród pgjp~ki o cil'rpJiwo.fć 
stwa. Demonstracje doprowadoziły do statda t WzyWfł do njptakłńcClnlQ ponqdku. 

~OClol qornf(oUJI przyqan'.!! 

D arlamenl lanu gro 
Milionerzy amerykańscy zaniepokojeni sytuacją w Grecli 

\Ai .soboto wieczorem de}larta'me-ar ~ta- rjnkańl'!kie.i. obwan:ie st,,'ierclza.iąeych 
HU o~ło.sil deklarację, o!;kalfżaj~lcą Alba- w. ła1nie prz.ez USA zl::'!lró\ 12.000 inl'tru
nie. Bułgarie i Jugosławię o powodowa- kłorów wojSkowych, setek czołgów. sa
nie incydentów granicznych, kt·óre Wy- molotów. dział i olbrzymiej jlDśc; .,przę 
d.arzyły sie poczynając od kwie'tnia br. tu wojennel!o dla rządu faszysto\\''lko -
na granicach między Grecj1fł, a tymi ha- monarchLttycznego, ledwie trzymajC\cego 
.ial11i. Ponadto de11art·ame.nt stilml za:rz'ulca się na hagne,tach angl}o - amerykań.skich. 
tym krajom rzekome oka'zyw'lllllie pOrno-- Ale ta jawna interwencj~ anl!."losaska. 

W--\RSZ,..\ WA PAP. Najwyższy Sąd 
Wojskowy :latw ierdził w całej rozcią,{!loś 
ci wyrok, wydany prze7 Rejonowy Sąd 
Woiskowy w Warszawie na afel'zystów 
cynowych, 

cy 1}()Wstallcom g·reckim oraz d,aje do zro zmierza.~9 .. ca d() przeks;dakenia bohater
-zumienia, że s~uacja ta moż,e pociągnąć skiego narodu greck.iego w nąr6d niewol 

za sobą "akcJę, międzynal'odQwą dla za-I ników, to w słownictwie dy·plornał.ycz
chowania pokoju na Bałkanach". nym - tY'llko ." .. lJomoc". ukcesy ])QW

V'." Wa&lYl1):!'tonie zapomnieli widać o S't,a,ńców greckich s'P'ęld1za,ją widać sen z 

Komunikat 
D~la 25 sierPnia 1947 r. o godzi

nie l6-ej w ~all konfe,rcncyjne1 Ko
mitetu LódZlk,!ego odbedz,ie sis łącz
ne pOSiedzenie Egzekutywy Komite
tu Łódzkiego i Klubu Radnycb PPR. 

Przedmiotem obrad b~dzie plan in 
westyCy.i!lY ZarlJllidu Miejskiego na 
mk 1948. 

ObecJloSć Wl'z)/stkich Radny,ch· o
bowiązkowa. 

PnuydiulIl Klubu 
Radnych PP~. 

depeszach zami·eszczon-sncal w praj:;je ame oczu milionerom ill11erY'kańskim. 

rzed trzecim zjazdem przemysłowym 
Ziem Odzyskanych w Szczecinie 

·,"'.ARSZA WA P:Ap. 23 bm. W . minlster- , ~ańsk! omówił zasadnicze problem,Y, jakie 
stwl~ Przenlyslu I Handl~l, odbyła. SH~ k?nfe- omawJ~ne będą na tegorocznym z.iezdzie. 
rencJa prasowa w sprawie TrzeClego Zjazdu W plerwszy,m dniu na plenum wygłoszą, 
Przemysłowego Ziem Odzy&kanych , który nd przemówienia propagandowe wicepremier Go
będziE> si~ w Szc7eciniE> w dniilrh 7-9 wrzE'- mułka i wiceminister Przemysłu i Handlu płk. 
śnia be. Szyr. Po posiedzeniu plenarnym rozpocZ'ną 

==:;;~====~=======-!.-.:;D:2y:.:r:ek::l~or BiUT/l O'rganizc1.l'ji Dostilw oh. So- prace komisje. 

d7iałania wojenne 'la jedynym sposobem 
ureguJowilnia konfliktll. 

Nowa katastrofa lirnicza 
w Wielki i BrytClnii 

LONDYN PAP. - W R dni po trdllzllwej 
ak plozjl w kopalni "William" w Whltehaven 
WCLOti\j rano wydan;y\a si~ 'K.atas\rola w Ira· 
palni "Morri~on" kolo Annfield-Plain w hra'l
stwip Durham, W chwili katastrofy w kopii
ni 7najdowało się 2,( górników 'MI\i.any nocnej, 
1!l zginęło. 5 pozostałych przy 7.y c:iu , przewo\
znie rannych, wydobyto na powlen.chl'lię. 

o Jedność działania· 
ZWM i TUR 

\71/ atmosl-el"ze wz.aiemnej szczeroścI i 
pełne.lW zroz,Ulmienia odbyła się konfer1!n 
cja przedstawicieli zarządów wOJewódz
k'icłJ 7JW M 1. OM TUR w todzi. niil któ
rej omówiono całoksz~ah \\'spół'pt'acy 
między olbiema orS!:,aniżiQc,j,ami na terenif.· 
województwa łódZlkie'go. 

Przedstawiciele obli or~a,nizl3cji mło
d1zieżowyd '1>-odkreśliJ.i w swych wyp-o
wiedlziach konieczność ściSłego wSl'ół
działall'ia. wys11'wajl:ł,'c przy tym konkre-' 
tne projeMy form ws'półtpracy. 

Dla rlOzpaitrzenia i o])J'acowania ty.ch 
projektów wyl·onione wsta'ly t, zw. mie
szane dwój/ki mediilcyjne~ 

~1"~"~'''~~~:~;~~::::;-p'::~~~ : : 
: WIELKA ! 

ZABAWA LUDOWA: 
Dom Pro pag a nd~ 

lJL. PIOTRKOWS KA Nr 262 r TrZlI orldestrp. Atrakcji 

W Norymberdze L:;;:'::~~~.~~~:: ..... 
_ o.. ~ NARADY GOSPODARCZE 

rokurator amerykański zb!er8 w Polsce materiały o niszczenIU polskOŚCI i Polaków ł aktywu SL i PPR 
"VARSZAWA PAP. -Pn.ebywający w War puj<lcych organizacji: "Rushn", "VOIlli", Dzieci obywateli krajów słowiańskjrh by-

szawie prokurator w urzędzie rady dla ozbro~ "RkJdv" (unędy do SplUW rasy, osadniclwfł, Iy 7abierane do Niemiec, celem wychowania 
dni wojennych wojsk Stanów Zjednoczonych, volksdeutschów i umocnienia niemieckości). ich jako Nie.mców. Dla ułatwienia tego zada
Edmund H. Schwen.k odbył dnia 23 bm. kon- Zasięg działania tych organizacji był bardzo nia i zmylenia wszeJkich śladów, nazwiska 
ferencję z przedstawicielami prasy polskiej. szeroki. Zmuszano obywateli pols'kich do dzieci zmieniano, umieszczano je w interna. / 
Pn.edmiotem konferencji byly przygotowa.nia przyjmowania obywatelstwa niemieckieqo, lach, względnip u rodzin niemieckich. Prok. I 
d<l słynnei "Sprawy Nr. R", któm r07pocznie skoro tylko uważano, że Sil zhliżeni do fler- Schwpnk pokazał dziennikarzom fałszywE' mp-j 
sj~ pfz~d Irybunalpm w Nor)'mbf'ldZF' w pai- milń. kiPj grupy E'tnicznej. ~le:rn tego postę- tryki urodzl'ń, ktÓlt e/wilmizaly, Ż' dziecko, 
d!J"rniku br. i polrwelok. póJ roku, (I W kló- powania było stopniowe wciąganip ~bywateli na któlf' mE'tryka ta opiA\vała, urodzone zo-
rej głównym o,~kC!r;iyciE'lem bęc/zip wla,~nlr polskich do "niemieckiej ~pnlecznl')śd". Dla slało w Buczkowie, wo j. pozllcuiskif'go. W i-I 
ptok. Schwen]..·. priZyśpieszenia germanizacji, szereg. o~óh na- . . . ~lOCIE', w mlt~Jscowośrl lej znajdowala ~ię jr

• .spra",·a Nr. R" dolyrzv Jlćlrodu pol~kiego, rodowości polskiej zoslało przymll~owo po,la dynie specjalna plncó\V],n nił'llIjecl,(1, l~IÓrr1 o· 
gdyż przedstawicielE> jeno byli głównie prZllcl nych do Niemiec, gdz,ip kształcono jp w du-
miotem przestęp t, , obJętych nklem oskarie- cbu ideologii hitlerowskiej, a wleJI! z lych o. dE:bICIn~ roC!ZlC'Ol)l lJOJsl;/l11 dzieCI badu/a, c/bv 
nia. Na ld\vie 0ókarzonych znaJdZIE' się 14 ~6b zostało wciel.onych do WOjska nIemiec- S f1iri,udzJC. , C.Z\' sa one zda/nr rlr> "PlUłQllizce/l, 
Klemc:ó '" i iedna l Tlemka. ktorz)' prowadzIł! kiego, wząlędlllE' hitlerowskich formal:iJ par ~'.Q flIp.mlpcknh doktryn raso' yc.h.. 
s, 'a d.z:i:!alność. prze~tepc.::a w ramach naste- tVI!!Vch.. 

iarząd Wojewódzki S. L. oraz 1(0 
mitet Wojewódzki PPR w Łodzi po
łają do wiadomości, iż dnia 24 s!t'.r
llnia br. o ~odz .. !lloc.l ral!o odbędą 
)1Iię Narady GMlpoc\arcze Aktywu 
wiej)1lJ(le~o członków SL l PPR ~ U· 
d~iałem przedstawicieli władz Woje 
wódzJcioh ,\'II następujących 'POwlao 

lich: ŁODZ, BRZEZINY. ŁASK, 
Z~I'z~d WO.iewó·dzki 

Stronnictwa Ludowego. 

Komitet WoJewódzki 
PQ!~kiej Partii Robotniczej. 
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Stocznia w Gdyni uległa zupełnemu pr.lIwie 
zniszczeniu podczas wojny. Energia i poświę' 

c:enle robotników: doprow<Iddly do tego, ze 
810<::zl1ia pracujlł dziś pełną parą - 40 czyn
nych obrabiarek w montowni kipi pracą. Sam 
,,'ydziaJ mech::miczny zatrudnia 450 robotnI
ków. Oto wielki statek morski "Lechistan" po 
gruntownym remoncie w stoczni poplynle 

rychlo w daleki świat. 

Parowy miot - wykuwa częścI ok~ętów. 

ret 
race Stoczni Nr 13 w Gdynil 

• zwiększaj q an naszeJ Iloly morskiej 
(Zd;ęcia dokonane przez sTJecjalnego w~}słannika)l Głosu Robotniczego") I . 

Uobotniczy trud l ofiorne wy!lilki w2:niosiy 
Gtocznię Nr 13 z gruzów. l dziś nie szczędzą 
pracy, nby n.ajpelnie; I naj rychleJ wykonywać 

I
· wszystkie roboly. Oto grupa najwydatniej

szych w pracy robotników stoc;:zni Nr 13 z in'Ż. 
Segerównq na czele. kiej pracy nad remontem okrętów. 

Str. 3 

Duszą kadlubowni w stoczni jest brygadzista 
- traser tow. Majchrzak. W rozmowie z na
szym wysłannikiem .apeluje on do wszysIkicIa 
wykwalifiltowanych roŁ-otników, aby przyby
wali tu do pracy. Slocznla dotkliwie odczuwa 

brak fachowców. 
... "II'IIItIlIIlIt ........ 'I.,III ..... 'I.lIU .. tI .. IlItIIl •• ,IU.U ••• ,1111111111111111&1 

Nową in§tru..,ent 'qospodorczq Pol§l~i - -

Międzynarodowe Targi Gdańskie. otwar 
te punktualnie w zapowiedzianym oddawna 
terminie 2 sierpnia rb., są niewątpliwie s m
mną imprezą, - skromną, ale udaną. 

Każdy p0C74tek jest trudny. Ci, któn:y 
bli;i.cj stykali s i ę z paromiesięcznym (de fac
lo - tylko paromiesięcznym) procesem mon
towania Targów Gdańskich. doskonale wie
dzą, że te początki były bardzo trudne: ?a

kres branżowy wypadł w rb. jeszcze stosun
kowo szczupło, udział zagranicznycb wystaw
ców był z natury rzeczy dość przYPddkowy, 
obroty targowe utrzymały się jednak w po· 
ważnych rozmiarach. Nawet sama nazwa Tar 
;Jew w roku bież. nle była zgodna z rzeczy. 
Ivistością, ponieważ uruchomioąo tylko pawi
lony _w Gdyni i Sopocie, sam zaś Gdańsk, ze 
względów czysto technicznych pozostał nie
jako na marginesie. A jednak impreza winna 
bye' uważana za uwieńczoną powodzeniem. 

Najistotniejsze jest bowiem to" że Między
narodowe Targi Gdańskie zaczęły istnieć. POL 
sce przybywa nowy instrument pracy gospo
darczej, nowy czynnik w międzynarodowych 
.stosunkach handlowvch, nowy element stru
kturalny w organizaćji ekonomicznej. Nie jest 
lo dziś jeszcze insIrument doskonały, ale je
go doskonalenie jest możliwe, a więc będzie 
z czasem osiągnięte. 

Najbardziej znamienną cechą Targów 
Gdańskich jest ich umiejscowienie w rejonie 
dwóch głównych portów morskich Rzeczypos 
poHtej. Na okoliczność tę słusznie położyl 
silny nacisk w swołm inauguracyjnym prze
mówieniu wicepremier Gomułka. Nasz dostęp 
do morza jest przede wszystkim bramą han
:Ilową· Przed wojną szło prze'Z te dwa porty 
L6,3 miliona ton ładunków eksportowych i im 

jest problemem najistotniejszym. W tym ro
zumieniu Międzynarodowe Targi Gdańskie są 
ważkim czynnikiem ogólnonarodowego wysił
ku w kierunku organicznego wmontowania 
naszego rozległego przymorza w wielostron-. 

ny mechanizm życia gospodarczego Rzeczy
pospolitej. Problem Turgów Gdańskich przede 
wszystkim pod tym kątem widzenia ma wła
SCl\vą dalekosiężną tre~ć konstruktywną i a
spekt dzieła o skali ogólnokrajowej. 

s~a · mocno stanęła nad monem 
w iełkie m.ożliwości eksportowe 

W piśmie "City Observer" ukazało się sprawozdanie specjalnego wysłannika 

z fargów Gdańskich. Korespondent zaznacz a na wstępie, że "organizacja Targów na 
.; międzynarodową skalę przez tak zniszczony kraj, jakim. jest Polska, mogłaby się wyda
wać na pierwszy rzut oka zby,t śmiałą", Sprawozdawca zaznacza jednak. iż scepty
cyzm jego w tym kierunku był całkowicie bezpodstawny. Opisując "Targi Gdańskie", 

korespondent wyraża żal, że Wielka Bry ta nia nie była na nich reprezentowana. Nie
mniej Targi dały nader pożyteczny obraz osiqgnięć polskich, szczególnie w dziedzinie 
handlu morskiego. Jest bardzo mało odcin ków - podkreśla autor - w których Polacy 

wykazywaliby tak wielkq żywotność i przedsiębiorczość, jak w użytkowaniu portów 
morskich. Gdy zetknąłem się z nimi po raz pierwszy w początkach 1946 r., były opu-
sloszałe i zniszczone. Dzisiaj zapełnione są dziesiqtkami statków I tętnią pełnym ży

ciem. Ta'rgi Gdańskie wykazały różnolOd ność polskich możliwości eksportowych, w 
którycn również naród brytyjski jest niewąt pIiwie zainteresowany". 

Korespondenta interesuje szczególnie rozwój polskiego rybołówstwa. Ponadto 
zwraca on uwagę na możliwości eksportowe w ,innych dziedzinach, po cenach konku
rencyjnycb. Autor podkreśla tutaj polską .produkcję wyrobów szklarskich oraz mebli, 
podkreślając ich specjalną użyteczność. Polska - pisze korespondent "City. Obser
ver" - uzyskała nader poważne zamówie nia z państw europejskich i z poza konty
nentu. Ale niezależnie od samych wyników Targów, są one jeszcze jednym dowodem 
polskiej przedsiębiorczości i decyzji wyko rzystania jej nowych możliwości morskich 
i przemysłowych na rynkach światowych". 

Wykresy pokazane na Targach Gdańskich 
raz jeszcze unaoczniły nam niesporną prawdę, 
że zagraniczna wymiana Rzeczypospolitej roz
wijii się w doskonałej harmonii na dwóch 
wielkich skrzyżowanych na zaplecżu osiach: 
równoleżnikowej i południkowej. Obydwie są 
ważne, obydwie coraz bardziej żywe, obyd
wie oczywiście słuszne i uzasadnione. Oś po
łudnikowa to kierunek halidlu zamorskiego, to 
nasz udział w życiu gospodarczym Zachodu, 
to współudział Polski w odbudowie Europy. 
Już tegoroczne Targi Gdańskie dały miliony 
dolarów obrotów na tej osi. Minister Prze
mysłu i Handlu H. Minc powiedział w Pary
żu, że Polska przez swój eksport i import 
włączy się w nurt międzynarodowego życia 
gospodarczego i czynem udowodni swój nie
zawisły aktywny stosunek{ do międzynarodo
wych problemów go.spoda,rczych. Targi Gdań-

• ski e w miarę swoich sil potwierdziły tę za
powiedź i nadal potwierdzać ją będą. 

Nasze miasta portowe dotychczas ŻYły w 
cieniu techniki portowej. Sprawność technicz· 
na portów była i jest większa od spra"mości 

gospodarczej miast portowych. Too. 'bieg ewa 
lucji ńależy zmienić w ten sposób, że przy dal 
szym wzroście sprawności portów trzeba po
tęgować funkcje gospodarcze miast. Poważ· 
nym osiągnięciem na tej drodze jest start Tar 

I 
gów Cdańskich, które wnoszą w życie środo· 
wiska miast portowych delty Wisły silny im· 
puls nowych zadań i nowych potrzeb. 

Bilans otwarcia Targów jest skromny. Ale 
kraj winien dopomóc, aby bilans pierwszej 
już pięciolatki tej lmprezy był dowodem roz
woju. Bo to jest gospodarcza walka o wiel
kość naszej roli na przymorzu L na morzu, 8 
więc walka o klejnot Rzeczypospolitej. 

Tadeusz Ocioszvński 
PrezEs Gdyńskiej Izby Frzem.·Handlowej. 
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trzyletnim planem gospodarczym, można śmia 
ło przewidywać rozmiary przeładunków w 
Gdyni i Gc1ań.sku na przeszło 20 mil. ton. Są 
:0 obroty bardzo znaczne. i nie można dopusz 
czać, aby roi" nas?ych czołowych miast por
towyrh" VI tych obrotach miała się ograni
czać do funk.:ji technicznego przerzucania la 
dunków z wagonu na statek lub ze statku na 
wagon. 

Jes:feSDlY pa.nst~eIn Jnorskiln 

Polsce potrzeba jak najwięcej krętów 
Nasze stocznie pracujq pelnq parq 

Nasze miasta portowe muszą brać czynny W oparciu o prawie 700 km naszego roz· I w skład naszej floty handlowej wchodzi oko- ton, seria kulrów rybackich, holowników oraz 
istotny udział w organizacji naszej wymia- szerlcinego wybrzeża stajemy się państwem lo 32 statków. W drodze rewindykacji dosta- statków przybrzeżnych. 

ny zagrunicznej oraz wypracować sobie akty· ]'. . d . 
wną rolę pośrednika handlowego w obrotach morskim i, jako takie, coraz poważniej i re· lsmy mIę zy innymI, niespełna dwa miesiące Jednocześnie przeprowadza się prac" nad 
między tymi obcymi krajami, dla których szla alniej myślimy i zastanawiamy się nad za gad- temu, statek "Kalisz", znajdujący się obecnie wydobyciem i wyremontowaniem większej I_ 
!ci transportowe biegnące przez Polskę są na- nieniem rodzimego przemysłu okrętowego. w Gdyni. lości zatopionych statków, w tym także kil
turi1lnymi szlakami ich handlu międzynaro- Posiadamy obecnie 4 ważne ośrodki tego Jednak zagadnienie powiększenia tonażu ku statków zagranicznych. ' Dotychczas wydo
dowego .. Nasze miasta portowe muszą szukać przemysłu: w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie oraz jeśt palące, a ze względu na przeciążenie byto przeszło 60 statków. Ciekawe są dzieje 
dla siebie szerszej bazy egzystencyjnej na E/hlqgu. stoczni zagranicznych, coraz bardziej na pier· pewnego greckiego statku, który zawitał do 
tych samych torach rozwijania funkcji han- Po minionej wojnie cały świat odczuwa Gd . t' d . 
dlowyCJl, nil których w ciągli dzieJ'ów llkszlał. wszoplanową pozycję wyslIwa się kwestia na- ym uz prze wOJną, opowiada jeden z naj-

- dotkliwy brak tonażu okre. towego. Nie lepieJ' l stars·'ych ho~m" o'w d· I' t b tow'lła się wielkość takich miast. jak Rottpr- eżytej pracy własnych stoczni. ,.., "n q 'ns (lego poru, o. 
d A . przedstawia siC; owa sprawa i u nas. Wsier· Bołd)'n Grek " len -tał 19~9 t . 11m. ntwerpla, Milrsylia, Goeteborg itd. Za- Pelnym ufllchomieniem i pracami naszych . " zo~ w r. ;:, za oplony 
gos od" v'n'e W b . M k . pniu 1939 roku hasza flota handlowa obeJ'mo- prz"- na- n'o' . d b I' N ' kl' p "ro\ 'd I Y rzeza ors lego "tore stoczni kieruje Zjednoczenie Stoczni Polskich _L 0, ",lc;pnIP wy o 'l I go lemcy. o 
jest naszym dzie jowym zadaniem. wymaga wala 43 statki o lącznym tonażu 123.000 ton. rzy póżniej, w 194.5 roku, .;ami go znów po-

d I . 6 talk' . l I' b ct . P ci ' przy Depilrtamencie Morskim. Wedlug real prze e wszyst{lm nasycenia obszaru przvmor s ow zn~lU)wa o SIę w li oWle. o czas . - wtórnie zatopIli. A teraz "greka" wydobyto 
skle~o, a wi.ęc głównie miast P?rtow'y~h ;"stot- dz ia łań wo Jen'l)'('h straci Hm': 17 'ił -. ·';:';w. f; IllP w· "r ~' ·n.,~n,- b.li plan'l rezultatem pra· z powrotem. Najciekawsze, że statek ów do
nyml .. fUl'k~Jaml. g03podarczyml; w5rnrl tV( 11' -.: . ." '11'" prze? ~; ,Te·,.\ 7' ,." ~ '1. ~ 'Ił! ( l'y ln< ~', ul sI lcn. ,JI~b,,"Wti:1 l,:.;·1~i2 O!W;O g tychczas znajduje się w niezłym stanie. 
lunkcll posredJ1lctwo w hc:ndlu zaQ[i':nIC~ln; Ol n .- z .. QJ J. Lii li ~~ Iemcv na olL '{ku. N.l [olzie • Iltilvi'dJ sta,huw o WVDornO~CI 2-3 tysięcy ~ Pow 
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>1\ IC wypOWiedzi poety o sobie, z dwóch 
zre~zttj okre.sów pisarskich najłepiej charakte 
l')izu,ią. t \\'órczość poetycką Stanisława Pięta
ka. 

"PleMI moja choć jest, jalc zmierzchem 
lzwilgniona powieka, 

OJla wyspiewa wielkość chwili, chwałę 

[każdego człowiekcI. 
Sługą jest .ziemi, z której żyźnie wyrosIa 
Tchnieniem kraju, w którym szumi obłok 

[jak liośna". 
(Gwi({zdy), 

Oraz cytata z WIersza "Gwiazdy" 
Ach, zbadać jeszcze sen ludzi pod niebem". 
Sen dziecka, dziewczyny, starca, Ptzeży~ 

Iw powiekach 
len' zelilwlonych' chor: chwilę, by ujrzeć' 

• [tam siebie .. ," 

, , 

k.onkretny krajobraz. NiE' znajdzie się taki€.I 
wsi na żadnej mapie, albo\viem jest to wieś 
marzenia. To, że poeta posługuj~ się innym 
gatunkiem słownictwa, i prawie że w zu
pełności nie czerpie z barwnego, wieMnie 

I twórczego ludowego słownictwa, wywołuje 
niejednolitość spojrzenia. Wynika lo również. 
niejako 7 procesu wtórnego. Poeta przypo
mina sobie jakgdyby z mgły widziadeł sen-
nych. Dlatego też widzialność zjawisk i.est 
zamglona, nierzeczywista. Obrazy fragmenta
rycznie będąc realnymi, hardzo konkrplnymi, 
dwoją się, 7mieniając się ustawicznie zalei
nie od wizji. We7.mv dla przykładu pali} cho
ciażby pOrÓWllaJ1. " Jak dobrze oprzeć Iwan 
o szum", "Łza na I,warzy, jak oglód srebrny 
hłądzi", "wlokły się pasma skrzypiec, jruk zo. 
prząg zhłąkanych w śniegu koni". W Iym wy 

Sq \0 uwagi oqolne, t.lolycząC'f' rFllej Ipgo 
Iwórczości poetyckiej. Jeśli zaś spojrzy ~ię 
na Jego linię ewolUCYJną, od pieTw~zego to
mu wierszy do ostatnich, dojrzeć możemy 
wiele. Pierwsze wierszE' z "Alfabetu Oczu" , 
hyły bardzo metaforyzowane, były mniej skon 
struowane i zawierały w znacznej mierze ele
Illent autohiografic:r,ny. Był lo niejako pamię
Inik, liryczny, upoetyczniony. który za pomo
rą 7ewnętrznych akcesoriów dawał rłateki o
braz wsi. Z wy ją.tkip.m wiersza "DzieJl z i
gip.l" (Głód) iadnych ~połecznych 11 reniów. 
PT"lyrodil, lęsknota, miłosć. 

,,/(10 mówi o krWI?-=
.lej nie ma, 
Jest tylko zapach z/emi" 

pad ku odległośĆ' skojaTZenia wynika 7, cało- Jllo\WI poeta w wierszu "PowroL Dalszy roz\Voj 
kształtu wizji i 7, konstrll1ktji wiersza. Mela- poetycki blegrue wyrażme w kierunku wzbn-

I 
fora jest ucznciowa. Ohrazy są przeważni", qacenia i pogłębienia rzemiosła 1J000tyckiego; 
widziane w ruchu. Są one dynamIczne i nil" - to dbałość o czystość wizJi poetyckiej. 
zastygają· ie jest. to slalyC'zna metafoTa iak Słopn.wo el1 minuje się więc nadmiar meta
np. w obriłzach impresjonistycznych, ale dy- for, pogłębia jf> znacznie, a co ważnieisze, po-
namiczJ1a, stale zmieniająca się 7. jednego e- głębia swńj stosunek do w5i Jako inspiratora 
lementu w drugi. Pomimo tego, że metafory poetyckie90, nawiązuiąc do tradycji literac-

I 
są częstokroć odkonkretnione, skojarzenia są kiej. Element.y ludowe łączq się z tradycją li· 
oderwane, wiersze te w niczym nie przypo- t.el'acką zostają odpowiednto przetworzone. 
minają surrealistycznej maniery, poniewilż Zwrócenie się do źródeł staropolskie j łiterattl
elemenl konstrukcii w Ivch utworach je~t ~H- rv pogłębia równocześnie ob5erwacJą kultury 
nie zaznaczony. ludowej. Duźa uczucioWQśf pozwal.a Doerie 
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Stu,JiJ/ow Pięt ... " - -..-

-WYZ"'WOJL.ENIE 
NIP wieJe zaarzcli If'tebu, by v chwili 
Zupomnieć. IVO trupy palrzałem \II piasku, 
A 010 rad(J~cj .~ir: kryć nie ~iIę -
Spie-w konie pOI u bliskie-go lasku. 

Motury p/cr" ,,/10' p<,;clzq. Blflle \Vii lęgi 
Promieni zakurzvly 1'/.1011 ~ZO[e-IC1. 
C'lrlg by zbłarizlł w pył, w ciemow złole 

[pręgi, 
!.ccz uJOI! Iv IM; [trag!; l' n,ebo 01\'.'1el0 ... 

NJke ma mlodq twarz zczernJałą IV dymie, 
A orz y jasne tuk, że blosk SIę mieni. 
No, atak len w wielkim słOWIe zasłynip, 
Konie kurz rozniosły rźeniem promieni. 

l kC/v, (llkndo znik(J IV 101 pud niebplI1. 
Na pwsku zostal .sIad, który motvIp y 
CaJują, s~ulialąc w 8InĘ'tlw za chlebem. 
A'ike już jabłko je I "ta '110 pIle. 

Za czym jeszcze westchnąć IV cichym 
Iwzruszen1U~ 

Żu!werz spi, obok żo.lmerka w potoku 
Przegląda Się. Z 8zczęśroia ukląkłbym w 

ICleJlJu. 
;"ecz ogień skacze w dalekich chałup oku. 

w p O LU ' 
lec. l tym UnIeSJertlem 1\' piersi jak najełłutaj, 
Las - J brzózka klęcz)' bOlia na Dolame. 
Widnokrąg wchłania słoncf> jak złotq różę 
Tam, gdzie wiCI/trik wzgórze iegna na rozstanie. 

1 uwierzyć trudno, że dnI ji.ątoparlf/ 
To JUż. WJe~ w b/ękJlnym " zlile pod nJ~benr tOniE; 
Chaty białe, wierzby, grusze Idą rade 
W polach powłóczyć się, w Bzum nawiedZiĆ 

lbłonie. 

Smiech diiecJ w dalJ nnwz, }irzyk, krzyk 
[wesoły 

Bolcśnif schyla wllzakż/> skroli Mgłą grozo,. 
ltltulenl w ,;Jaazcze Niemcy IIlk w chochoły 
Do zajęcy i do ptttk6w biJq z wozów. 

'" * '" 
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TIilwiqzac do lradycji SIelanki oraz ballady. 
Taką sielanką jesl wif'1'&'Z "Nad rzeką w no 
cy", balladą jest wiersz "Niebo". Nawiąza.nie 
do sielanek BIOdzińskiego szczęśliwie wpły· 
wa na rozwój jEgO talentu, Sielanki są bodaj 
najlepszym i utworami w tej książ{:p.. Corat 
wyraźniej zaznacza się również wpływ Sło· 
wackiego. Wyczuwa się tak w sposobie budo 
wania obrazów poety<:kich, w używaniu ko
lorów, jak i w tonacji romantycznej jego bal
lad. Coraz bardziej występują elementy "piC
kie. Elementy epickie zaznaczają się w nar· 
racyjnym sposobie opowiadania, coril~ więk
szym odrzllceniu melafor. Opowieści poetyc
kie PięJ.aka J:nilją akcję i swoje wą"l...i, podczas 
gdy w lirykach podstawowym elemenlem 
wiersza jest obraz. Temat y C'lin i e Wlersze oz to
mów "Legendy dnia i ndr,y", oraz "Obłoki 
wiosenne", to smutna droga zabłąkanegC' czł • 
wieka, kroczącego pomięc1zy wspomnieniem m! 
łości a iplu z wspomnien pierwszych lat chło · 
pięcyC'h. Wydżwięk wierszy coraz częi.ciej 
jest niemal tragiczny. "Stać będę wśród 
zmierzchu w dotyku śmierC'i" - mówi p~eta 
w swoim wierszu "Wyznanie", Zmierzch", 
"Atak serca", "Smierci dłonie", k,tóre jak 
szarfy opadają na ziemię, żegnanie się 7. uko
chaną - oto są motywy. Bezsprzecznie nie 
ma tu krzepy chłopskiej, nie ma miłości do 
ziemi, na której się pracuje, ale nie ma r6w
nocześnie sztuc:mlej pozy i sentymentalnej de
klamacji: Poeta nie stara się bynajmniej o ja
kąś pozę, o gesty, pisze tak, albowiem w ~e'!I 
sposób czuje. Wyczuwa przecież doskonale to, 
że jest zdeklasowany, odeI'WaoI1y od swego śro 
dowiska, zabłąkany w dużym mieście. W u
tworach epickich tematyOCa społeC'lina bardziel 
jest zaznaCZOilla, np. wiersz. "Pomór", rzeC?: o 
głodzie na wsi, czy też w romanty'cznym na
stroju utrzy.m.any wiersz ,,'libieg". Tu tra
giczna historia chłopa, który zabił ekonoma, 
staje się pretekstem do opi'5u uczuć zakocha
nycb. Zresztą i w tym epickim utworze reali
sty zna kanwa opowieści zamglona jest obra
zami poetyckimi, które wyrastają raczej z tra
nycji romantyC'Lnej poezji, niźli z naszej epo· 
kl. "Kolumny błękitu, fiolety i srebra" w fym 
wypadku nie są przekonywując~. Pomimo 
tych zres1.tą nielicznych nieKonsekwenCJi u
twory "Zdrada" i "Zbieg" należą bodajże do 
naj ciekawszych, jwe powstały w ciągu lat 
międzywojennych. Fan~azjo'wórstwo w tych 
utworach jest w gruncie rzeczy nit"zym innym 
jak przeżywaniem n.owych kombinacJl eleme!! 
tÓ'w zdobytych w spos-tne2eniacb. Zresztą 
wiersze oz tego okresu są hardziej opanowane 
kompozycyjni~ i zawierają duźy ładunek re- • 
fleksyjny. W utworach pisanych po wojnie 
stosunek świata, do zjawisk społecmy<:h jest 
znacznie dobitniej zaznaczony. Zmienia się 

tematyka. "Wojna", "Wyzwolenie", "Stil re 
miasto w Warszawie", "Do rodaków", wiers2;e 
ao matki a nawet do przyrody są już wybit
mI'! refleksyjl'le. Refleksyjna jest pointa, wy
pływa ond z całej atmąsfery obrazu I Jest nie
jako przeciwstawjeniem do tematu, ŚWiado
mym dYiSonansem i dlatego wywiera tak duze 
wrażenie. 

. ":' sumie jest to książka bezwzględnie WM 
tOsclowa, WIllosząC'a do Meraotury nowe, cieka
We i swoiste pierwiasbki. Wiele z tych utwo
rów. zajęło już w literatul"'t:e !woją trwałą Pl)' 
zYCJę, 

!Joezja jak zmierzchem zwilgniona powie
ka, Uora WP snie odnajduje innych i siebie. 
Spróbujmy przeto zamalizować pokrótce wy
b. r jegn W1 erszy "Dom rodzinny", bęrlącyrh 
lllejako 1)T,zekrojem dotychczasowe] jego 
twórczości. Piętaka określa się wielokrotnie 
mianem chłopskiego poety, ponieważ opisuje 
wil?ś i pocJ10dzi ze wsi. Zdaje mi ' się, że le
go I'Ociz"ju określenie poely w ddnym wy· 
padku 7,byl ll1aJo oznacza. Ażehy bodaj w 
Ol'zyblizenill wyjaśnić sobie lo wszystko, co 
lączy się 'l jego twórczością, nilJeżaloby wy· 
ja5nić szereg spraw. /:i,. więc po pierw-;ze, po
choruenie klas9we w tym wypadku nie Illlm/! 
cz. wszystkiego, ponieważ wyszedłszy ZP. 
swojej warstwy, zaczął myślei' innymi kate
goriami. "Dom rodzinny" nie jest domem, w 
którym się żyje i pracuje, lecz do którego pro 
wadzć\ wspomnienia, marzenia, refleksje i 
sny. Studiując i pracując w mieście, tęskni 
do wsi, a będąc na wsi, s,pogląda na nią 1')

czymfl miej!'>kie~ro człowieka. Wid?! rodzin
ne strony, tęskni do nich, rozumie doskonale 
swói rodzinny krajobraz, swoją przyrodę, ele 
skoro '?:aczyna opisywać, to cisną się słowa 
częstokroć inne, z innego, miejskiego środo
wiska. Daremnie przeto chciałby klo~ dojrzeć 
w wierszarh tych jakąś konkretną wieś, jakiś 

Tak, wyszedłem, zobaczyć Ukochaną, 
A Ujllitł!'lTo. w poIli rączkę odrqbnną. 

. Stan/sław Piętaki "Dom rodzinny", wydaw-

J nictwo Oddziału wiejskiego Związku Zaw, LJ· 
tera/ów Polskich. 1946 r., 8tr. 142 . 

.lon "urari 
>== 

p Ik ni 
Przed wojną moja praca zmUszała mnie' sen przez chwilę zaczęły się palić - ł}olem 

do częstych wyjazdów na wieś. Bilrdzo lubl- sionce zgasło. Zmrok szybko zapadał. Szed
łem le wYjazdy. Dużo mi dawały radości wló- łem zupełnie be7.t.rosko, ri\rlując się pięk!nym 
częgi po z"lpAdlych wioskach. Jakie piękne i i ciepłym wieczorem. Po przeszło półgodzin· 
CIche przezyłem wieczory i noce, pof.róc\ pól nym marszu znalazłem się w lesie. Było tu 
\ la5ów daleko or! gwaru miasta. już dość ciemno. Jedodk7.e maszerowałem 

A le były i ciemne strony tych wędrówek. bez żadnych obaw. 
tzęslo zdaT7:ały =ię ,. 'oady rahuI1kowe. Zaw- W pewnej chwili usłyszałem za sobą czy 
~ze laki przyhysz 1 1SI.J stosunkowo dob- jeś kroki, a właściwi.e trzask łamanych ga-
I"lP ubrany, z lecz" .v której spodziewano łęzi. Obróciłem się. Zobaczyłem o jakieś 50 
się Clużo p,ieniędzy, działał przyciągająco na metrów od siebie na ścież('e, którą szedłem 
roznych rzezimlebzków. człowieka. 

. \tVvszedlern wlellczas wieczorem ze wsi, Nie byłoby to nic dziwnego i niepokojd-
Zmie.rzajilc pip,szo do stacji. Miflłen1 przed so- Cf'go, mógłhy przecież rówrueż, jak 1M, ZdąZilĆ 
bą - klm. r11ogi. . do ,tacji. Tak - ale wygląd i strń1 lego o~ob 

By: pIękny SIerpniowy wieczór. ~łonce: za I nik dawał duzo do myślema, d raCZej do 
C~Od:;lło Osia lme promleme lagodme· oswle- "lrdchu. 
100ah: ląs , do K 10rf'!Jo 7.l'I1iHzałem. CzubU 20- Twarz CH!mnd i nhmi.nleta. Gło\~ a OWllllf; 

• 
• 

ta w jakiś łachman. Wy~oki i barczysty - mftie (, jakieś dwadzieścia kroków. Zmu
płaszcz, który miał na sohie, cały w łatach, 8zam się ze wszystkich sił, aby nie z~oząć 
jeszcze go podwyzsza!. Podpierał się dość biec. Wtenczas będę zgubiony. Przypuszczam, 
qrubą lagą· Typowy włóczęga albo rzezimie- że nie odwracając Fię, ani nie biegnąc, trzy-

szek. mam go W szachu I w pewnej nieśmiałości. 
Zauważyłem lo pr~ez jedną chwilę, gdyż 

Z/lraz odwróciłem głowę, udaiąc, ;'e nie zwra

cam na niego najmniejszej uwagi. Lecz ner

wy moje były napięte. PostilJlowilem iść: da
lej z najwię1i-szą swobodą, urlawat:, ie zupeł

nie lekceważę sobie jego obecność. 

Myśl pracowała. Co trzeba robić, gdy zo
stanę napadnięty? Bronić się? Nie mam żad

nych szans. Włóczega bez wątpliwości prze· 
wyższa mnie swoją siłą fizyczną, poza tym 

mil w ręku lagę, której ja nie posilldam. Nie 

- Jeszcze mam Il kilometr drogi do stacji, 
niestety, ciągłe lasem. Nie wiem rllaczego 
tak długo odwJekll swój nilpad. Trzyma SiE 
jednak zawsze w odległości dwudziestu kro. 
ków. Przpcież za parę chwil będziemy ne 
slacji, a on ciągle id7.ie za mną. 

Myślę, że już zrezygnował. Pf>WJIO si~ 

mnie bał. Dochodzimy do sta.cji. Wygrałem 
W,inszuję sobie mornych nerwów. 

Teraz p!'wno 7.Cl!w.yJe się w Iils - myślę. 

Skądże! Wrhodzlmy ra7.em nil ~lil.Clę. 

mam również żadnej broni. To aezczelny łaidak - dziwię się. Mało 
Tymczasem sly"'zę jego klOk! coraz bli- lego. Porlrhorlzi rio mnie. Uśmiecha Sle przy' 

zej. IdZie trop w lrop za nIlli!. Je5l Coraz hli- jaC'leJ~k'1 . 

zel· Las gębtnieje - Jeol zupełnIe ciemno. - Ale ~Ię l1ne~zvłem. te pana tam lA l~. 
1!' od \'racam oię jednakz'? lerz przV"PIEE:am sle 'potkał!!:m' Za Hl" lo 'lIe d",'o Ike razme) 

tro{:he: kloku. On takze. JE"t Clilole: bl1sk0 
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Krosna czekajo; na .. spóźnialskich·· w P .Z.P .B. ~r 8 ~l!l~I§.UII 

Brak dyscypliny d,aje znaczne straty w produkcji OTWARCIE KURSOW NAUKI JĘZYKOW 

Kursy Nauki Języków. zorganizowane dla 
{jorosłych przez Wydział Oświaty Zarządu 
Miejskiego. rozpoczną swą działalność po 
przerwie w~kacyjnej dnia 8 września. L~cje 
języków angielskiego. francuskiego. rosyjskie 
go dla początkujących i zaawansowanych od
bywają się w poniedziałki. środy i 'piątki w 
godzinach popołudniowych od godz. 17 do 20 • 

. Dlaczego PPR-owcy lak poźno ty.m się za-jęli? 

zastaj€'lI}.y przy pracy jeszcze 
minut po zakończeniu zmiany. 

Starzy włókniarze - tkacze. prządki, szpu
larki, majstrowie i pracownicy uchronili swe 
fabryki od zagłady. i uruchomIli. ożywili war
sztaty pracy. Pisaliśmy o tym niejednokr01nie, 
mówimy i piszemy pr.zy każdej okazji. Nie 
szczędzili trudu - w najgorszych warunkach 
o głodzie i chłodzie fachowcy. zapominając o 
ambicji zawodowej, stali się "czarnymi robot
nikami". szklili okna. nosili wodę itp. W 1945 
roku proletariat Łodzi zbżył celująco egza
min. z przywiązania do swych fabryk i z pa
triotyzmu. Cóż więc się stało, że ten sam 
włóknIarz w 1947 roku nie wypełnił planu? 
'Wiemy już wszyscy, że oprócz względów tech 
nicznych (ciężka zima, brak surowca i węgla) 

jedna z najważniejszych przyczyn był - po~ 
zwalę sobie na ,\upelnie niepopułarne i nielu-' 
r'-"'e wyrażenie - brak dyscyplby pracy. 

Stanisława, młoda tkaczka -
porządkuje sWOj~ krosna po odpraco

wanym czasie. 

A przecież obok nieczynnych były i ·czyn
ne krasną. -,:>rzy których pracowały do godz. 
21,30 stare tkaczki towarzyszki Olczak Regi
na, Klimczak Maria, Bartczak Janin.a. Garnys 
Stanisława i inne. Garnys Stanisławą - mło
da tkaczka, jeszcze ł później z uporem po
rządkowała krosna, tłumacząc, że muszą być 
w porządku dla rannej zmiany. 

* ... * 
W tych dniach odbyło ąię zebranie wszy-

stkich majstrów i kierowników oddziałów. Po 
stwierdzeniu, że w lipcu planu nie wykonano 
(tkalnia w 87 pl'Elcentach - przędzalnia - o
koło. 90 procent), uchwalono zmobilizować 
wszystkie siły do walki o reąlizację planu. 
Zebrani postanOWili uświadomić robotników 

'~o do wagi ich pracy i zap!'owadzić należytą· 
dyscyplinę. 

Tow. Potocki slusZ!llie podkreślił: Że za 
stan na oddziałach odpowiedzialni są w du
żym stopniu majstrowie, którzy dotychczas nie 
poczuwali się do tego ważki~go obowiązku. 

Pracownicy podkreślili, że w znacznej mie
rze przyczyniło się do tego stanu wadliwe 
kursowanie tramwajów. Dyrekcja KEt. nie
wątpliwie uwzględni prośbę fabryki o przesu
nięcie kursowanIa o.statnich tramwajów na 
go~ 23. . 

Szkoda tylko, że towarzysze z dyrekcji i 
kół partyjnych PPR i PPS tak późno zainte
resowali się sprawami planu. Mamy nadzieję, 
że w PZPB Nr 8 nasz reporter w najbliższym 
okresie nie zastanie ani jednego pustego. kro-
sna; . • . IBl 

y prawdę 

. Zapisy na. kursy wymienionych języków 
przyjmuje Sekretariat również w poniedziałki. 
środki I piątki od 25 bm. w godzinach od 
16.30 do 19.30 w lokalu Kursów przy ul. Piotr
kowskiej 115 - lewa oficyna - I. piętro. 

OTW ARC:IE MUZEOW MIEJSKICH 

Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział Kul. 
tury i Sztuki, podaje do wiadomości, iż od 
dnia 21 sierpnia rb. Muzea Miejskie (Przyrod
nicze. Etnograficzne i Prehistoryczne) otwar
Ite są dla publiczności. , 

PODZIĘKOWANIE 

Dyrektorowi Szpitala "Betleem". WPantt 
Drowi Stanisławowi Sławińsktemu, za urato
wanie życia naszej córki Teresy. a personelo
wi szpitala "Betleem" w Łodzi za troskliwą 
opiekę nad chorą serdeczne podziękowanie 
składają tą drogą 

Janostwo Wojtyń~cy 

. PODZIĘKOWANIE 
Dyrekcja Robotniczego Towarzystwa Przy

jaciół Dzieci - Oddział w Łodzi. składa ni. 
niejszym serdeczne podziękowanie kierownic
twu Miejskiego Ogrodu Zoologicznego za ła
skawe udzielenie wstępu na teren ZOO, ba
wiącej w naszym mieście, wycieczce młodzie
ży polskiej z Berlina. 

la? 
'rJzimy do sedna sprawyl W r. 1945 or

S.,: "ato rami i jednocześnie najoliarniejszymi 
budowniczymi byli peperowcy i pepesowcy
najbarriziej uświadomiona cżęść klasy robotni 
czej. Oni pierwsi stanęli do odbudowy zruj
nowanych fabryk. Za ich przykładem szli inni. Trudność nabycia masła stała się powo-, Masło, z nabyciem klórego ma trudności przy I nych odcinkach aprowizacy J..lyc'h trudnośo1. 
Wzywa.li nawet do bezpłatnei pracy i mówili dem Irytacji czyniqcych zakupy gospodyń. Ma godny kiiel).t, znajduje się w większości skle- Dezorganizacja rynku pozwala nieuczc1'Wym 
o konier:zllości tej ofiary. sło po cenie godziwej, w mieście naszym o- pów łódzkich dla "stałych odbiorców" oczy- elel1'l:entom kupieckim na ciqgn,ięcie nadmier 

Z1.1p"łnil' ina r 7.ej dzieje się dzisiaj. Dyscy-- bowlqzujqcej. nabyć można jedynte w skle- wiście sprzeaawane - z grzeczności - po nych zysków z hanalu artykułem, którego 
plina pracy - dla pewnej części nieuświado- pach m1eczarskłch PSS-u. Jednak ilości roz- cenach odblpqajacych -znacznie od cen na bTak został sztucznie wywalany. KulisamIo, 
monj ch robntnik\?w - to niep?pularne. ~ł~- plOwadzonego przez "Społem" masła- nie są nIe obowiązujących. brotu maslem winnyby się zająć w tej chwili 
w~. Feperowc'( 1. pepe~owcy m.e wyjasn~ają wystarczające i nie pokrywają zapotrzebowa- Spadek produkcji mleka, tóry wystąpił w or~ana Komisji Specjalnej - i zastosować 
zalc~ze - sami me S\~lecą prZYKładem. Z11u- hia ludności miejskiej na ten artykuł. Spół- ntektórych okolicach kraju. a który był wywo- środkt, które doprowadziłyby do równowagi 
stn)ę to na przykładZie PZPB Nr 8. A prze- _ . > • 

:ież zaloga robotnic.za PZPR Nr 8 wypelnHa ~lelc;osć dostarcza do Łodzi _~odzlenDle o- łany lokalnym brakiem deszczów, został wY- zaopatrzenie naszego mIasta w ten artykuł. 
)l~n 1. kwartału zwyciężając w wy~dqu pra- oło 000 kg. masla mleczarskiego z czego zyskany przez spekulantów, jako wygodny NIe pierwszy to raz występuje Ęjawisko speku 
;; z PZPB Nr 7. . drobn~ ~z~ść idzie na zap~lrze?owanie szpi- pretekst do wywołania zwyżki cen na maslo. lacji masłem, energiczna kontrakcja ze stro-

21 sierpnia - pierwste!Jo rlnid po urlopie tall miejskIch. reszta dostaje Się do normal- Nie ma dostatecznych podstaw natury oblek- ny powolr" ch do walki ze spekulacją czyn-
aie stawiły się do pracy ~2 tkdczki. Z powo- nago obrotu. UtyskIwanie na brak masła. o . k ó b . h 'l! t ł'k ' bl t k k l 
du tzw .. "śzewskieg.o ŚWlęt~" około .8C krosien tyle nie PQkrywajq. ste z, istotnym, sta. nem ty~~ej, t re y w te) c WI mo_ ywowa

ku
y. nI oworaz szy {O I na szero ą s a ę parny-

bvlo meC'z.ynnych pt'Zez OS\(~t'\l god'ltU. 22 Sler- rzeczy, 'Że wprawdZIe \V mieście jest medo- zWYLkę cen tego artvkulu na łódzkim ryn ślana akcja interwencyjna ogniw spółdz!el· 
~nia nie zglosiło ~ię na <;zil.s· 13 urlopowanych stcteczna ilość masla sprze'dawanego po ce- D\ozyzna masła i trudności zwtązane z jego czości mleczarskiej niewątpllwie zlikwiduje 
'~aczy, z niel.:stalonych pr~yczyn tego dnia \ noch właściwych, natomiast masło znajduje nabyciem są wywołane glq handlarzy i p~- w Łodzt trudności zwIązane z aprowizowa
nIe stawJło SIę do pracy jeszcze 22 tkaczy. sIę w handlu. ale p0 cenach wygórowanych. średników, dq;żąeych do stworzenia na róz- ntem gospodarstw domowych w masło. 
Ponieważ wielkiej rezerwy zakłady me po
siadają - kilkad;z:iesiąt krosien było nieczyn- n_nn_llII_nn_nll-"!!!!'1I11 
nych. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~O~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

O godz. 21,30 kończy się IV P2PB Nr 8 
druga zmiana. Punktualnie o godz. 21 krosna 
i zespoły przędzalnicze zostają be~ obsługi. 
Na pierws;:ych "uciekinierów" natknęliśmy się 
w portierni o godz. 20,50. Młode dwie prządki 
tłumaczyły portierowi. że ... nie wiedziały, 
która godzina. Poczucie czasu straciło wiele 
innych prządek i Część tkaczek. Osierocone 
wrzeciona nie kręcą się, krosna są nieczynne. 
BeztrO,ski naslrój robotnic świadc.zy o tym, że 
absolutnie nie zdają sobie sprawy, jakie kolo
salne straty - ile dziesiątek, setek tysięcy 
straconych dla kraju metrów tkanin, kilogra
mów przędzy oznacza te zmarnowane przez 
nie pół godziny. Niestety, prócz tow. Klimcza
ka, sekretarza PPR i tow. Potockiego, dyrek
tora technicznego zakładów, nikt z peperow
ców czy pepesowców nie zwrócił robotnikom 

Przygody 
Jasia 
Wie re ip i ąty 
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uwagi i nie przejął się tym niezwykłym sta- ................................ " ...... " .... .. 
nem na sali. 

Sufit Mail) 
sposóbl. 

}$:wiatek 
odżyjel 

Niech sobie deszczyk 
pa~a przez sufit! 
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Gdy ciężarówki oddaliły się. popelzli 
po b1o:ie dalej. Byli już na szosie. Nagle 
Oells podniÓSł glow<'. obejrzał się. dooko
ła trąc i ł Qllel1a w ramię i porozlImie-
• vawczo skinął głową. Zgi<;,ty w trzy 
czwarte. prędko przebiegł na czwora
kach przez SZf1SC. Mokry piasek trzesz
czał pod ich stopami. QlleIl upadł na zie
mIę Po dnll!:id stroni,e SlOSY. Na niego 
SP10t Ni tra It' k!';is. Przyczaili sie. I znów 
Zó:l chwile pllJ)clzli dalej. 

nr;;z··z piHlal COi':lz R('stsZY. ZdC1wało 
sir, że pcizna, iuż wiele go.dzill. Przez ca
ły czas słyszeli głosy włoskich żrunie
rzv. W reszcie dotarli do rze'ki. Odp,o-

ny. Jednak tylko w niektórych l1'!iejscach I włosk,ie słowo, a?y odpow:iedz.ieć na za· 
sie·gała im do kolan. Szli powolI. z. tru- py~anle wartownl.ka. Ale mc me przych~ 
dem i ostrożnie. Zinma woda przenlkaro I dZlłoO mu na mysI. A gdyby nawet oos 
przez. odzież. Qu·ell musiał się wstrzy- odpowiedział, mógłby doczekać si'e no
my\vać. abycz.asem nie krzY~l1!\'ć. ~vych . pytań. ~a ~tóre nie znalazł.by już 

Przeprawili S·lę przez rzeke: l odrpoczy- z-adneJ odPOWIedZI. Zdecydował SF WIęC 
wali na brzegu. usianym białymi kamycz leżeć spokojn'e i czekać na to co będzie. 
kami. Deus pierwszy ruszył naprzód. - OlIa!. .. Wstawaj AnsaIdo! Tu ktoś 
Nagle rzudł się na ziemi~. każą'c ener- jest. 
gicznym ruchem uczynić to samo towa- - Stul pysk! Czego krzyczysz jak 
rzyszom. To nagłe runięde na ziemię wariat? 
zl111J1sit.o Qu,elta do zaciśnie'cia zeMw - - Mówię ci - tu ktoś jest - upie-
strasznie go zaholały rany. Leżeli i nad- rał się PJłZY swoim wartownik. 
słuchiwali. UsłyszeoJi czyj'eś kroki W po- - Jeż'e li to grecka armia, to p'a! Ją 

czywali. siedząc w jakiejś jamie, nawpół bHżu. sześć! Powystrzelaj Greków i zamknij 
pełnej wody i brudu. . Po uphrwie kilku m 'l1u,t popełzli dalej. swoją fontann~! 

Wtem Deus szepną~ coś na ucho Nitra- naprzód. Ziemia była kamienista. Rll,chy Znów nastapiła cisza. Leżeli nie ru-
Ieksisowi. ich powodowały szmery. Nagle rozległ szaja'c się. Tak przeszło pół godziny . 

- Prz'eprawiać ię przez rzekę bedzie się tllŻ pod bokiem głos, wołaj'11,'Cy po Quellowi zdawało się, że minęło już spo 
my tu - cicho P(}wiedział Nitraleksis włosku: ro ez,asu. WreSzcie Deus znów popełzł 
Quel'lowi. - Tli nie głęboko. p.o tamtej - OHa! ... 0I1a !... naprzód, zachowując wszelkie Sl'odki 00-
stronie Włosi. Trzeba u ważać. W razie Wrośli w ziemię i przydchli. .., . strażności. 
czego, - trzeba bedzie uciekać do gó- - Olla ... Kto idzie? Quell skierował się za nim. Nitraleksia 
ry. Ęedziemy się trzymać staregoQ kory - Milczeć nie warto - przemknęło kroczył obok nieg{). Nagle rozle,gł się 
ta rzeki. przez głowe Qllellowi. Jeżeli ten krzyk: 

- O key! - 1lśmiechnął sip. Qlle11. Włoch lls1yszał' szmer i nikt mu nie od- - Ans::l!tlo! - krzvkl12,lł wartownik ~ 
- Horkay! - mruknął pod nOSem De-/.poWie na jego zapytanie, to zechce sam za sekund' dodał: Odpowiadajcie, bo 

us, ·spojrzawszy na Queąa. Popełzli dal~i. sprawdzić. Wtredy będzie źle. - Usiło- będę strzelali 
Woda w rzece była ZImna, a prad SIl- ·wał sobie przypomnieć iakieś najprostsze ~ tD. c. n.) 
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~UC9 ~,r.łtp:y DMO~Żf 
Ol'O.V,lą.ip.,vem 'fł1Jł/.. U-' 

;dsze pocH'cny tak \Iliasnie .o:::tę!)ują. 

j.':lJ:z~by ":3 vszeJka "c \1~ (,'41');1.. r dQwie, ~ 
Pld\'iClZi ·,vC.;kI t ·.fW r 'ystowi~. 

;:"oVS1;-Z(~ 'm 'mn 2< '.zv.je, cym a,aPllęt
nlf;; pr~gJłi~ Jf/il-;Y tlI' vis. wY~~ilpa<: 'h~ IV 

rzecc, im I)prdziej lT_<una si.~ p-rzeci~~ .. 
~Tiu, ty'~ \vi.'ik.sz;-} OCQlitP, . ma dzieclw 
'Qdy) ni.ed(?jrZ'al-e J0iłlko Itp. 

C~ropii: w t.*irn wypDdj;!:u? Czy PO
t';>(!i"ć dzic.'CiąJw li »~ wS1l:ystkO? OC'tyWL

ście, że :1ie Chodzi " to, b'y na~z zal{az ni.e 
był 6<'1'tY w ,tal;}, ci . fonnic) ktbra~ god~
la w jego amnkjc:. Kr6y1<iem an~ bj~j:effl 
ni('fczo się nie csiągnie - oqwrotq.j.,e -
d7.~! ";;* jc;zr::c bardzi(>~ 'Slę lfprzc przy 
,\\',' l ·Nąj:;"..c:cej w;-;kó~'ać rn-~ sp,Qk.Q
jem i wykazaniem zrozumienia dla pokM~ 
'{v. , 

. - ~hcesz sie k;łoać? ter bardzo przyjem· 

, r. 232 

• >;Jobl~~a l sl d,<:b;~ \lbra.tia WÓVJczGW. gdy różuotO~ kręacje kWY,c :;~ ~4tniczą; . ee· Spo o~iętego ~ leklto kloe~ ,. a skin· 
jej ~azder<Jba iślal w1~ctv;,ię dobrc;m.Q: 0..0 typu chą j~t ~~nQilć. 
j~j urody i sy.lwe*i" - lej ZRS"4ZiA hQ~ują 

~, IV'ypo.sożone.go :i:akietu wyst.ajq róźkl no
$zonej pod ntm kaw,izelki sool1.gdZ'Onej z tego 

~ist.zz.y~i0 ~biQt\l - p~y;ionkl .i ~oi~ ~late 

:1 

N:a zalqC2011~'ch rysunkas:h. przedstawiamy 

1
< naszym ~!'teJ {czkoJ;ll 1l,loĄ~.Je dWÓCh. kostiu 
.,n,ów i "uk):t3~!, :które ~ .. ,ihły jZGa.4Q.ptqvnn.~ 
PZ;Zęz J.l,a ~ lOios.t.uyce V/li FJ;ancji. 
• ·e,.w",y 1oQ" jest spo,x.zq~y z n;tięk 
kiej p~ystej ''lejny tkanej w po~y. (W na. 

l 
s;!:ych warunkach nJ,o'Ż·E/ być n<;l ten JaęQ.n Za-

Y""P.P.'· \l1j.ęś~~<? . J,1.10c.iy' '{ d&imy. 7.~ ~QÓJlI;) tosow.tll1a tale pos.poł·~a 1U:: "joq,e].ka". żakiet 
t n9~ne sq: ró'w.nw;:zeJ3J;Ue sl,l,knie .Qb.:We uiny i d,ł.1,lgi, ~ódn1c:;:1:;o: b. w.q.ska. 
i kloszow.e, plcs/:.~ p.t;oste w Jipii i fa,nta1.yj ~ JeśJ} iOktet tego kOlltJwnu s-porz~zim.y na 
ne, żakiety <3;tug1$o i luju , Q};Q.z ,k.:có:kte i wcl.ę walc in~ sl 7-yl; naD). tę.!!!. stI~ J}lOźe ,u,iemal 

co kostl\llll materiału. 

lo ode, 
ko~ !lSlci" 

zorovtno .: 

W ty;ch dntac;:łJ. op~ zcw.a/ą :90Js,kę" dzieci i i .. warunk6w aprOWiZOCyjJJ.YCh - zapewn~~Y1 ,l;ll,~jq pięć rozy dti~nnje, plzyrosiy ncr w l~tze 
rumuńsk\6, k!6r~ ~t ~o b}~:>kp trzymie-! dzieciom najlepsze warunki pobytu. 1 bywaJą' mlGorQ,owe, 40 S leCI. ...... _ o Qwóch 
si~zny okres c;:::a/W ~~d:z!ly ;u ~ w hajll Dzięki zrozum!epju, jakie wykazc;tł dJa "cl9 ~jLa.cQc:h chylu w Po;s e. 
~Q kolq~tach latp~'. I ~<awości" dziennikQ.lslci.ej ob. Mą-rszaiłe-k ~j. Dziad ta zgJomadZQ:n,e ~o':.hOdzą z c:tol;· 

Z wpkacji w PoJscę • ą~z:ysloiQ o QłQ jy .. mu Kowalski, który Vi towa,rzyst:wte prez.ep.a c:y Ja 2, z tych te~ęn6w -Ilu :łaH, kt6re 'C!j

'--rqca małych R,Ulll'ł;o.ÓW. ,t<.yie c-!:lrrJi do n~.s .• • Towarzystwa Przyjaźn! Polsko-Rumuńskiej pul c'fęt.ej ZOB qJ'f dotj{nięte c;lz;';(~((n;fJmf w~je!1' 
,by -qą}łl,a,ć sił r ',drow~a 1;l.Cl r;-Ols'dm ąh)ębi.~ y'c'vl1'lika. W,eckiego r gen. Wito~dQ wIzytował u~:, Ił of-la io icl-ęskq l'lU z~ i ~ł? ~. 
i mleJc . . ' l w okres~e spędzonego w KuaoWIe ullo ,k?lo Pq~ięć tI tym ~~ tc'h l)Qjbl:ższym w j 'illU 

~~e ;I.llomy ·Wwc-wą..l,i@ jeszcza ś;p6 ÓW IOpO nje, <.1ziecI rumuński.ch ~ Nar?żnie ~ąlo K',wiz jest d.ężk.o, lilie dPl).flz,cro. dzieci i d..-m ms '!ujq 
iyWczy.ch w kraju za wl.ęle, ole tym co 1»;1,:1Y I kC! - miałam moznosc ZWledz'3ma "wc=a. n to W ~pO:$ób, który nos 'Zi'ISiUj: J .zar!'!· 
ehętn!e dzielimy sie 2 ~ymr,. d.6 zy ~ql'ef:lj s6;v-': d.la małych fl.wn~w. W zamku ~alQ zem ~0lf!. YmpoPllie. Ob. Ma ,ałqlti(ow?:lski 
się w dużo cteils?-ych od ~ClS, ;?,,~lJkQ~~. NIę ':mensltlm ~~ol~ow.;:p.Q ~ J.ednym z l.ego ~kTZY c,l?q..a z~l llQl>pół dideci ~lG~W~: dużą i!r)~
stać nas bylo '!).o ·to, b',' 'Oos«~(,; zywnosć za· deł 200. dZIecI. W!'elkle sale zamtpn!?n.'nG c;1n: łQ4yczy.· Cz,ęściq cllł,im;ków zosla'a 
grożonej 91-Rdęrt . ]'\"m lfidi. i" go.rncym sef- sypialnię i jadcllni~, w częśc~ olbrzymIch !<O· C'_uoc% pZi>y nas Qbd ielcnr. Ze ,.dziwi,ea'e:n 
c~ (j#.(%;oVlc:L8!'~y (;~ !'>.ci".", ,1j~ęc'iJJ' ~~ !y~a~z'i z.mon1o,wano umY,walnlę, kU,chnię ~m wJą.J:imy, z.e ci ~cioki, zer wyją/krem Df1j/1ulicj 
~. . . . ' kowq wyposazono w kotły - a dzieCI l slI.ych, trzy i clltętoJatk6w, cukielk6.w ~;!> je. 

Mc;rl, :J,ClsJ guścIe :po opjeką swych QU' rodą.ano do zabaw du~y park pp:yzalIlkowy dzq _ a slodycze w tym wie,Ku - to ,lako. 
czy.ciej~ . i w~ic'itQw.aV:lcÓy; zo~:al~ 'r.ozmięszcze Pogoda 'sp~z.yjq~a tego .1 ~ ty~ Plę~- ma rzecz. Có,ż jest tego pz;!:ycilynQ:? OkcrzuJe 
ni vr r6-mych okO/lcocn QJSKł na okres Wch uym zakątku ~:Ieml kłodzkIe! - ,ak, z~ ~z!e s:ę że dzieci chowają zawsze otrzymane cu 
~,dN1:"·~:p.ych ,.vf~a~t. !~a p~~yt teb Wyl?IąpO C;~ c~łe d~i spę.dzały n~ św!e:~m p~~:e\!zu. kierki, chcą: za-wieźć je dl) dom1l dla 
la lJll.elSC'!'lI'l<,c , iiClo,'e & lf1.ci~ s., jC'P klS,mąty- A dZJa1ąn.0 słonca pOWIetrza , lnff)l') " i\imego no:jQ)jższych, k tó1ym l.ie P17';g:zd o w I1d • .faJe 
.<:':::'}\ic4 ':al-Oló H. OiJPi; :~.§:.Qni::;il. nomjęczczeń 0(1' ""10ryic. 7nać n.a tryH -~qcyd: ~clIO <G~ ",,;,cze.,je takich Nc;rkacjl, p,- t .vi,;:;:;' w .-jor::", 
---.=-~ .... -~ ... _.~~.~ b '- ~CI"'~'1C" 'Ns?yst·--te d,,··~! f . - .. . -<--- , . ~ --- .- - ,";;q.P«ycl oc O"lv "'.:--" ..... ,. " ' ," C :)'" co będzie ilu~tracjo zc:",J)~'lej · . "1" "C' 

w~1tnię $ię popraY'Illy" - ośw'odr:zo 'l",m ) dowodem paro~ęct 
z dUjIla k!,\illQwnik lc.o~on1ł - "PQ"ijid O'f·tV 

Dla uczcze-nia ?,~'i~yluiącydl, ri:d;t:, urua. 
~==:~5Jr.~~==-!!:!'!l~~-=-~~!"!III''!!!''!l-''''ł qZBją "okaz T/.QJQdo'Vlych iOlicow ! IDtJl.'" r.::. 
1· pi.ej/ żt.'l4y{;.to s.qbie kupił 'fłol szkoi,e lla iqn;ze dZ16VfczynJd ichl!" "'", .lJJjlrlw· a q stą 
}ill'zerwie'? wkrqg t tailczq , orą" VI l<:dn ·jfi"'. O:lE.j "leś 

na l'?;eCz. Ja "ei chę.l1t~bym tQ sal!ł-<' zro- D~iccko dop I~ZC on w t;e! "'posój) .10 11~. Urz.eKajq;cy i~st i rytm l :n"lt o·c. ,~90 !a~1 
bila, ale ~~c ą~a r czą,~u. Wie$/. co? l1l-92:e spółki Vi U'Qsl:e () m.J;odszą iQst.i.'~'.czkę co, ju·ż ) najlf1,liejsze w/u.:;zaja .,it;; w ',;ol() 
pójl1?;i",m,v r~f.U# w .}i~4?iel. - b-~łaPvm prze\';aij:~i,e PQstił{~ si~ o to, Q~ ni-tł zą.wieśc l tqńC<:G! WSZ7'p*~f; <: r:'~l;iq i emp«Y(In1enh:il 

n.il"~pokpjł1ą o Cit:bik i ho,cb.ę zą.m,ł'Q na, ze zq.ui' n~P. matki. Owszem, może czasem ,1odzonych tllpce-r<':y. Nask~9' 'j p-l.)i·s l p-
ko/ne. D~iew,('u./c o!c6ik' ~r'''i 'dz", ';i':1etnq ty się kąpiesz, a ja - nie. spróQGw' . vJVh~f/aj-l. 

'ol ~ .. tiojnę". rak jak je ,!'l')I";V-l!=;. 'Y'l\q '" koi..tcl 
, - j,e.QJ,}jr'il~lJ~ jap·l:.q? tp ni-e o.o}n-;?;e -- - A jak zjem, 7..eby ona n~e wi.ą~iała? pPlllils lcn przy pr.r::.G'l W po Ił. ' 

ja r~ ~ tłlgp 11-aja~Uam i. ~~i z ~gQ' cały r~etl· QliQ Je4 qk wt.e<iy mR-~Cf) -i wyk,a· "Pechsm" ~tonii w lic,;, I ł1y IQ, 7<-
ą.m'-?ąl?1ł-ą· Pr?:.ełtrQ j' j ~- ~ ile pestj:l:i są zać. że to jest niesluszne. ~ń.ęk$;;:oś6 pn:.cbywaj(.;ych u IizlĘcl prze 
c~~rtie, f.p mQtl'l-ą~ . . • "(; WQj.lfO j.ej ck~rnywą.ć . - 5ło~,0 W- chodziło odrę. 'j a ,pHi') ;,t' Q UllleJ7łO liwilr.! 

Takie wyjaśnienie sprawy tr:,tfia pl'zr~· h. tL'aiia do PT .e}:ol1apia najwi.f;lk.<::7em'J awiqi1'crn~1l (lnla tu dZLCC~ JUrni ',,, dch z • 
ważnie do pr~e~Qp.ap.ja nawet mą1-cgo Uf- p~OjlJ*o;.\ft, ho i Im ~Jlagnw, by gl} nie rlTz.eby;wjqcymi w sqs'ecJz(wI" 'w ,.:Jlli'.lac:u· 

wisa. Dzieciakowi impofł~je, g4y się go Qlcłan1ywa~/O,. Q.l!łećmi ·poillkimi . 
trą~tuie powążl}ie, /,jaJ{ qqrOf>~go" i ątara Naturałn.if~, ie 1 przykład~ tiie wyczer· Wakacje spędzona Vi p()\SC~. dż-ię { ~ -reia 

się Q..q lłOziqmu <łQl:qcłego PQ.Qni.eść. pujq sr.tek tysiqcy trudności, 7. kwrYlPi ste dzied, dałyby wówczr:;r; ma1y 'R :In',' (,,:l 

B .1 . lk l l ... ccli wie.Gej· niż . ..lobry litau zdmwUl ·,t1zw ~· fil.f..,'IJ) \V~c ą p.ąffi.Qca, wyc 1-QWlfWCf.ą ':l ~;r; ::1ż,ia matl a' przy -x:'(:'1 0 .... v 'y- '+ ... 
lOyby i hli*~j poznqć 110S" kml, p' Hzez 

mQ~.e Qv,ć w talii..cp. wYłHą~ach mtod!lze 'vaniu sWJlch nzh,d, Z truclnoŚ/;jami tyąij zblizelj.l8 z mQ!yrni Po]oKQmI, a i ]'\lIs,;y.ll 

1-'Qd~eij~-t.wo.: .'" '. j ym łatwiej da ona wJ-#e l.'ą4ę, im lep:el dzieciom RU1}}Ul1la slajaby slą bliiE'ozq, rm:ez 
- J3,Qi~ łłfi, te malutkił też zechce IDdów I rozumie, że dziecko Iłależy traktewać ·.JO- przyjaźń nawiazanq z ich lówieśnfkomi. Ru· 

,a to dla· niej ·niedobre. Jak myślisz, może ważnie - ja kdoros'eQ"o C'złowieka. munaml. T.1r 



GŁ(j)S R0B0TNl@ZY 

Gl '- WI\Y ore · walki z rakiem , 

Łódź musi mieć rad na cele lecznICze 

Str. , 
:1 

3-go września 
rozpoczęcie roku szkolnego 

JI!Ir się clo"l1adujemy, rok Izkollly roZpOCi!!' 
nie !lj~ w Lodzi i w wolewódzlwil!' w ~rod. 
3-gc: ,· .. r~e~l\ia. 

Rak jest jedno: z chorób, które stanowią I głównie przez ludzi pracy. PrzypadkI '·.lica w I gwarantował jak naj idealniejsze walUnkt lecz Speku I anei panosza karl' 
plagę ludzkości. Wiele kl!nik i labo:atoriów środowisku robotniczym nfe należą do nad- nictwa, jest szkopułem, który działać musi ha- • -, "'f 
naukow!,ch, .wielu lekarzy! uczonych 1'0świ~'1 kośc~. M07n,?ść szybO iego rozpoznania i l_e_ mująco, no wielu spośród 1ych, k!óxzy na- P.rzeprCiwadzona konłrola w mi~szkcl1uu 
ca swqJe badania wynalezieniu skuleC!zn"'g;:, i czenla przypadków tej ćhoroby w mie5c,~, świetlaniu radem powinni być podd~ni.· Woltasik WcrJ.rH przy ul. Kordeckiego Nr II 
środka. który leczyłby raka bez ner3WiOllrll! którego sq mieszkańcami. mo clla nich decy- Te trudności zniknq: dopIero WÓWCZ03, gdy w Lodzi wyka~alo. iz Wnjlasik Waler1a od 
l sk~lpelu chitu~ga .. 00 tej pory jednak -·rs;.;el_ dujące ;r1l~clEenie. Wyjaz~ dla prze!?row'adze- ł.6~ź _bę<V!ie dys;ponowalo lIleo,,-bJ!dl1ymi iio- dłuższe~o cza~u produkowała h lmb~r :;prze-
Ide .te USJłOWCInla nie zostały nagrodzone po- nla Jeczema do lllnego mIaslo. o::hocby na wet łCJaml radu. o dajac go w celach zarobkowych. 
\,rod:oeniem - jedynym skutecznym środ\:iem ------. IN czo~i", kontrolf vr mies..:kaniu Wojtaslk 

W ;~l~: ~:j:~ef:n:;j~:~~a~ ,~:~iaŚde.lla~ I Reiestrac)-a kart zaopatrzenia od września znaleziono 13 11trów bimbru i calkov'ile urzet-
~Vm wzorowO zorgamzowqna Przvchodma ; . ,dzien! .. do golowallio bimbru. Bimgs:r zostal 
Stacja Przeciwrakowa. Poza 1ym - istlliał w n~lł.h;p.ln!. na cbleb i od~lielnie na pOlllstałe artykuły zatrzymany jako dowód TU'CZowy. podcz~s 
ezpT10łu Betleem specjalny oddztał dl0 Ch. 0- Ministerstwo ApIOwizacji zarządziło, aby I żyć bed~ill specjalnie do rlljestracji na chlEb. gdy urzo;dzenia zostały znIszczonI'! na mi~l' 
''''''ch Ila raka l . $(m. Według zeznań 1Noit[lsik 'Nolerii b'lmbeJ 
'l : • o . . o ., ~ poczynając od wrz~śnia: rb. wprowadzol.a Zarzadz("ni~ powy,ieze ma na celu ulllożhwie-

Nt.mcy zJ,i~:'IC1owal~ dZlOlalnosc 100Wo. 2·Y- I zo~tC!ło odrębna T&jestraclo kurt zaopatrźFn lo ! nie kOn~ll!1'\ent{)m wykupywa n1'e chleba '-arl- tym razem mial być IIŻyty na wesel o któr@ 
I tv'a: d~ ~alK~. z Raklem i c~łą ~osJad,,:ną no chleb i odrębna na pozostałe arty\ivly spo II kowego w pu/dach rozdzielczych w pobliża mialo się odbyć w dnt ll c\zlslj;)jszym. Ohe'cniE 
"rzez Łodz Hose radu wy,wtazl!. \ Tak ]ay żywcze za wyjqtki'?m mięsa. PosIada cze kart, mil"jsr:a zamieszlwnia. Natomiast pozo~tałe drugi w9łąpić vr z'viazek m <:rV",?113i-;Y. Ob~c,ni!\ 
zresztą wywieźli rad, posiadany przez Shpl- zaopcrtrz"'nia bedą je wiec moqli zarejeslro- I artykuły maga być lladctl pob ierane w sied matku 1 córko pow!'nruia mic""l 1'10 '1" .. 1 .. d' 
taln!ct:,o innych miast Pol~ki) .. Ob€'cni.:"l pow Wać w jedroym skI "'pip r07d7.ielc7.yM. na chl")b.!lOZC17"i'eICZej Rejonowyc'n Cenlrali Aprowlza- obozu pracy. 
119 110501 radu zostaly z . .y\he~llec :ewl~dyk~- a w innych na pozostałe p rodukly. I cyjnych lub \\0 sp"ld~ielniClch zamknIętych Poslano"1;enip.m Del"'qcAlury Komisit Spe-
wane. Było lego nie Wlele t Łódz raau nlP. Do rejestracji no w!;zy~tkTp rrrlykuly spo- pry.y zaklcdach pracy. cjalnej \" Łodzi Silcorski' Wt!claw, wjaśc,;~:eJ 
otrzyrr.alo. Wiamy jednak, ŻE: oblScnie nadcho- i żywcze za wyjQtkl0m 111le~a i r:hlpba .JuŻ-le! N(lldy dodać. że P(1CZyJ1ajqe od wrześp;a piekarni w Łodzi przy ul. 6-go SiSipnl:r 5 z~ 
!bą do Polski większe iloś ci radu, Z 15 WU' I będzie tak. jak dotychczns , odcinek rC'je- kOll~1\T!1",nci h encr otnlymywali chleb cześc\-..j pobierant€' l1odmi!Jrnych cen za pi""'IZV ',\ o !l 

m6w raclu •. ,oliaro:"'Qnego . naszemu kr~io'~;·I' stracyjny. natomiasl na r;r.1eb wyci '1ać się be- i w mniejF7.ych tlo§ciacn. W tym (1el.lI na po- karany został qrzy\\ na w wYsokoŚci 20 l 'n;i."ł ' 
pewna 'josc powJUna b. y.c . przyz!lonu: . ' ') L,. cizie J' eden z wnjny;;h klJPonów, J(\óreqo nu- S7.cz"laóln <' kupony sklepy będ c\ wydawać po cy złotych. . 
Brak ra~u w naszym o mleSC)~ po~ostawl~ . J:Jl:-1 '!ler oznar..,zy Urzad Woj",\"ódzk'i lub Re".oII Zq- 0.5 kc. cht~ha. przy czym ?hlo;b 5w~e~.y mo: 
za ncrwlQ.sem leczenle setki chr,ryeh. Ict~r~ y opahzenia w warszawie . 1 Lad?!. Od listo pa- I hyc.o do~ tarC7.0ny .", pun.ktow rod-o ""czych 
nte decydują sIę na lec2enle. 1l'b. go z.m:ed- I da rb . Mmisterstwo wprowadzi do kart zoo- przyn'1imniej co dr'.Ig i dz;<:>n. C O USłysz". nlV prlel rarli l) 
bulą. Fakt, że pows1ojq olbrzymie cen'raJn~ 'ltrzE'nia V odr.in .. k rej"!':tracyjny. k1ńry ~lll- _ _ .0 • l' o 
szpitale dla chorych. do kiolych mogą l,yc ,· Progi oJ.m ni! niedzielę 2A sierpnia 1941 t. 

~~:roov~~~tr:~:l?~~ ~~!;i;~::i~\)~~n~; 7.?~_~_ i StYf1endia szkolne dla dzieci .włókniarzy 8.2;·~~)p~~~~~a :~d~lz~t~:~~n~~)8~gJr~Z::r:~~_ 
c6wki <:lo wcrlki :o: raklem w naszyrn ln1eSCle 'l . '. . . I czen (cześć I,sza), R.50 Muzyka. 9.0P Tabo-

Tow, d!) wCllki z ra kiem rcaktywowało f;.WCI 23 Państwow" Gimnal-jum i l.ic~unt Jil""P-1 Wloklllarzy w l,odzl ufundował przy a3 G:.m- ! żeń"h"Cl 'l PoznaniiI, tO.Oo J\nrl. 8Im'rno-lTIuz 
iizicr!olrtoi<ć; po wojni~:. <li sponujac już w 'e j' da W centrum 20 b .. 1<1.':Ifowego pOllw·b!;t" I na:r.ilH'l\ i tic<!um "Iypendl." dla 20 chlopcuw. I wopr. BolesłaVo.'a Busiakl"-'''icza pl. ..Pieśni l 
chwil! przy ul. Curi e_Skłodowskiej budY!lo inlernat dla chlopców, gosporlCJutwo ogr_O)dni- ~ dzi~ci cZ;;lI:I,ów o zwiqzk1\. ;Hm,ie:s'/!~aITch na le pioseTlki wlosk~e':' .11,30 (ł.] Feliet(1n \]Ierarki 
ktem. w którym powstać mer punki porc:;:rJ.nTG- c%o-rolnlc~e, pn:e7naCIr,Il11e dler polneb .nter-! ren~e todzl. k.torych I!tan J:drOWl~ wymaga - fra9m. z k.slą~k l o A~~ady Fiedlera pl .,Ka
lwa t stacja leczniczo. Snuje ono plany 51'110 0 natu. WyjątJCOWCl pomyślne łą lam wCIfUJ~kl! lakIch wo~unkow ~drowol~ych. ~akl~ 1I~:werr:ra nada ~achnaca zyw~cą • t 1.4,? (Ł] _ ainowsze 
~ .. nddzialu dla chorych na raka vr jed- I zdrowotne <:Ila mołd2:1e7.y' lIłobs7.el fi2:ycznle l pobyt w mIernacle 23 GimnazJum I Ltcflum. l1agrama płyt markI "Mewa. 12.0:> Poranek 

ruelllcr '1 I' lo' dzkich Jednak 1'aknaiszy"::>-1 Idórej stall zdrowia wVm.7qo pr:r.ebvwc:ml'II ner I Stypendium zapewnia opłacenie internatu. symf. w pl'zerwip Radio1..ronika. t 3.30 .• Niem.-
nym zp szp' a I· ' .. " . .' .. , . ••• 1340 A d dl ;. ,. I ' o' 

1• o'vanie t''{ch ~amierzeń ! kon;:.eJjcll świe'Żym p<Jwielrzu . Kondydacl pOWInni Ile zglollić \IV kaaeeJarn cv po v. oJnle. '. U. a ~\\ 10t .IC wleJ-
Si1:1? Zleql7.. , G. • • skI' c'" 14')5 Cllwl'la BI'ura St 1. 0 1'''0 7 .. o rad W roku szknlnym 1947-')1 b ed:r.ie uTUcho- 23 Państwowego Gimnazjum 1 Lkeum w h::;- .... , .-' ue 10\ '. <'.J .• a-
rC~IJą: SIę o brak - . u . o . . .. o ' 1 ' - . I d' h d qadki radiowI". 14.40 Teatr Wyohraźni --

l."'clz l'pst wiplk m miaslem. zam' ~,sz~<alym rnlOna druga i Ir:l!ecla klaso glm'J(I~Jum "go - ml\1le od 25 do 30 Slcrpn a, w go zlnae t) . D' I ł h t l .' SI 1- ')0 'd 
. . d kIlO d 12 P - -' I k" - dy " 1(1 Je w u e ce .evensona. ~.- 'o, u 

~oo -_~ , M _"*~-- .- lloksztalcacego oraz pierwsza 1 ruga CI~.Q o . (I %aOpmIOWCU1U prze~ e .. rza 1 ł dl d' i ł d' L 5 'O PJo ~;lllo 
. '. \ • I ci I d '" d Od S.- muz. a zlec Tl1 o szvC". 1 .'+ " 

liceum typu molemalyc7,no-\1~yr.7.nego i nn- rekCJe. osta ecz~q' ecy>: łt W'f a .. C1TZą - Gabriela FaUl". 16.02 Koncert ilrlvslow ri!-L!st goń,~zy manislyc>:nego. dlli.?iu. Grod1.klp.go. Zwlą"\(u lcrwodowego dzieckch laureatów międzyndmdny,-qCl 
. .. _ "- n Oddzioł grodzki ZwiąZKU Zawodow,}go Włokntarzy. Konkursu lHl fesliwalu w Pradzp. Hi.4:' "Z żv-

D~I':lJlJh1rI'I. Koml~I~Specj'.1h~ęIW~Qd.i al, t ,. el,."c;e nu§zQcl, CZQte'",'''óJIIf ('ia 1{.I1:l lu ra lneq'l". ,n.'i~ AUrł .. poetyc.1d. POD 
'!10C" II l J I ,~ D",l>retu li.: dlllil lG h:'llopodo i ..!' e p. ,. ". ' "Poc!wlecz(1rek 1HZ' 111 I krofofl1 p", tR.OO Bl7,et. 

1945 ro (D%o U. ]t P. Nr 53. pOl!:. 302) i arl. 189 MI dl .. ,.Carmen" - °reril w 4-rh aklach w ". 'vk 
f.p k' 10.1 ł.e O z.e/c solistów, chóru i 01'klestry operv Sleoskiej . w 
r l n J( pOl'l'!lt UJ~ 1!u"g go . ~. przerwach: Il Tlerenzja, 2) Dzienn\k. '21.30 

S"rĄNISLAWA a.ASKO Aktualn. dźwiękowe, 21.50 Muzyka, 22,05 (Ł] 
~yn!1 l. ch,P a \ S\elan\\ ? Gr"&'fbo' !\\ńcb" \,lr. Pracujfl w jednym 7. Zckl.<:Jd6w Pn:f!l'J\y!\ło. \ le' ~prawle w Okręgow j Spóld:iehu tyJl.,_ \o\'iad. sportowe. 22.10 (Ł) Rezen"a, ·~2.15 Kon 

wych \ lI.o\et.ne mi 'karty -7.ywl\oic\owe 'lI\O'lll c7.aJlltlei nlo. fldnloll\Y IIkutku l 1I.1l pro ' hę \I. cert. 23.00 Ostatn wiad. rlziennika l·adlOweqo . 
2!1 willtm<:t 191fj r. w J.odzi, ~om. ""Iatnio w \ . • b Ni d l . do t (zb" 1.\ & I al m. l:arelfł',,\rowQne w ~1t ep\e ,11 ryemym. e CI sptawn .nla II aw tO lC1Cl o .. c 1\ II • 23.10 Wiadomości ,porlowe. '23.30 (Ł) Koncerl 
Loc'!li. prl,! d. Fe,,,~lyilskif!~o Nr 7, łodloll'ch- ddś praktykuje słę 'u, ie mlekO. na\eine 9\1 mleka na drobnlejllZe a _tQlot dnstO'ł:'T) - żvczen {('ześć T1-'1~) ')~ .5!i (Ł) Prom. Ir:>k. na 
ttikc!. 11' ':-I'l'~;i.90 o zbrodnie 1 art. 286 S 2 dzieciom, ro"-dziela sie "hurlę:m" jedl'\oTOz"- olr7.yrn<r1o odpowted<! odmowną· Ponięwat lIły- Jutro. 
K. g, WO. Czy le"! lo słuszne ~ Pt"-ecleż ohzym:rne S:l:ę· że pod(lb"~ zJawilleo W"f'lJłępulq I w hl 

,.dnor.tu:owo ilości mleka ni., mogą być p r:!~:I.: "ych 11lrlepClcll fabrycznych. t1cz. lIa to, 1.. • Klo'· ol, ;-h: "", ohecne miejsce poby1u Sla

nb;lcr"'~ )i\""lw, lownrony 'elit o nalychmil'IąlQ
we llovrlad';mienie najblihzy posterunek 

Mm~~i C!-:VI'atebkie, lub Oelegaturę Ifnntlsji 
Spet;j(!i"'"i w t.od.:i, l'l. Gdońsku Nr 10'1, tel. 
Ziil 42 i 256-10. 

dzieci wykor:o:y!!ta"~ lub lIq wykcm:y!'tanB je · Okręgowa Spółdzielnia Mlecz.~r!lk(J publir.z
dy"ie w malym slap"lu. Olr?;ymone rnleJcn nie :I:<rpylanl! odpowi8, lalrie motywy "kłcntiCl~ 
bqdt kon~umlllą dorośli. a jeśli jego ilośc; lą ·Ią do zajrnowanla w tel .prClwie takiego 
jesl du.żCl. c?ęŚć mlllka po prosiu się Inom"'I' !lt?l't"wi~kC!'. -O 
Je. Na wszelkie uwogi odbiorców ~kle9"VlI] Stały Czytelnik "CIOlU I'oboluje_zego" 
Odpowiada, 'ile kiJ\t-:I!uolne jej reldaJ11acj~ w 

DzlsieJ~eJ nocy dyżurują następujące ~pteki: 
RemblehńsJdego (Andrze ja 281. Szvmański~qe IRe· 
k:clńska 81. Zundetewit'za (PIotrko wska 251. Szlin· 
denbucha (Srebnvńska 6ft. Kasperklewicza (Zg ier· 
ska 54). Lipieca IPiotrkowska 1931. Pastorowei !Ła, 
t1ie"rnicka 120) . Pawłowskiego (Piotrkowska j 'O?) 

----_.---------~--~------------------------------~~------~--------------------------------------~----~ 

ADRIA - .. Złota maska' 
BAJKA - Serenada w donie słoń .. 
BAŁTYK - "Sąd Narodów" 
::;DYNIA - "Ukochany" 
HEL - Miłość na ]fok'lIstwo 
MUZA - Goal. 
POLO TA - Cienie Prz2szłości 
PRZEDWJOŚ TLE - "Szcześliwa 13" 
ROBOTNIK - "RGbin Hood" 
R.OMA - t-.1aly dżentelmen 
~EKORD - ,ISerenada w dolinie słońciI" 
STYLOWY ..- "Konik Garbusek" 
Ś\I\TIT - Piolr r (pierwsza seria) 
TĘCZA - "Konik Garbusek". 
rATRY - "Bolele I Lolek" 
WOLNOSC - "Bohatf'Tki PacyfiK:!' 
15,30; 11,45; 20.00 VI :l.iedz. I.szy se(,n< 13..15 
WŁOKNIARZ - "Wilki morskie" 
,V1SLA - Dziewczęta z baletu 
~ACHĘTA - "Ciche wesele" 
OS\oVIATOWE - Polowanie nd słoń('e Byla 

sohie dzieweczka ... I. - • 

D~REKCJA . GIMNAZJUM PRZEMYSl. 
przy P.bia'llckim Przemvśle Chemiczno 

Ul jta bi:mic.a ch, 
ut RoJi-Zpmielskiego 05 

z"wiadalni a, ,;,e 

EGZAMINY WSTĘ NE 
odh~d,! ~ i ę 

dnia 28 sierpnia 1941 r. o codz. 9 
ID lokalu gimna zjum, 

PoalaOl!1. o Pt~lI)ęcic przyjmuje cod2.lennip 
sekretarIat szkol!!, 

i''''~~~fi~''~'~'~~~;'~~6~''''''''''''''''''''''''''''''''1 
ODZIEŻOWYCH 

,~K RAJ K t.\" 
Sp, Z ogr. odp. 

I
I t.6di, III. Ur%ędnic~la 9 I 
i'"IIIUlttłUłlllllltlllltll"'łI'''''tllłI'"'IIłIHlltll.tll!t!UUI'''''''U''·It'''' 

:tI . ttH' . I:' .. nl .... I I"I"'.t.tlll ' . II!." 'I" •• ,.~IIł1.!IUtl!.łI"I I ....... . . ,.I".I~ 

he<' A B R 7 K A I 
Cukrów i Czekolady 

Kar~~AD~:.~~~ymskll 
Łódź, N apiórkowskiego 23 

telefon 209-59 
: : 
..... ", ........ """"H ... "" .. "." ..... """."" ...... " ..... , .. 1'"'''''Ił''''''' 

Ostrzeżenie 
O tuegd gię przed kupnem maszyny do li o 

rzema na 4 dzielłania marki "Facit" Nr 71660 

<ikladzionej w Hurtowni Nr I Centrali Tekstyl 
nej, Łódź. ul. Piotl!o.o\'ska 80 w dn. 21-22. 
8. 1947 roku. 

Sprzedaż aukcyjna futer 
<:;enl.rala Zbytu Przemysłu Skórzanego w 

Lodzi, podaje do wiadomości. że w dniu 3 
września t947 roku o q(1dzillie 13-ej odbędziE' 

się w n<J szvm magazynie w Łodzi przy ulicy 
Liro dno "skiego tf.i6, aukcy jna sprzedaż niżej 

wyszn:eqólniońych skórcllk futerkowych: 

Pizmaki 70n sztuk 
Wydry naturalne 15 

Lisy rude 600 

Tchórze naturalp< 800 .. 
Kuny 6t'! .. 
Foki 0.000 " 
Oceloty \,000 

" 
T.UI.1Y rzarne brązowe 10.000 

" 
RcllpJ.;tdnci zobowiązani są prze,d aukcją 

- Q - &. 2 & 

KOMUNIKAT 
Zarząd Oddziału T ZwiąZkU Za'I"Jdo \·ea.c 

\Nłókienniczego zwołuie plenarne posipdze!~iE 

wszystkich Rad Zakładowych Przemysłu 1Nło_ 

kiennkzego, które odbęclzie się w dniu O 

SIerpnia 1947 I. punktualnie f) 'lodz. 12-ej 'v 

Centralnym Robotniczym Domo Kuli ury - uj. 
Piotrkowska 243, z następującym porzadkiellI 
obrad: 

l) Sprawa wy~cigu pfacy między przemysłem 
włókienniczym, a górniczym, 

Ohecnosć wszystkich obowiazkowa pod rygo· 
rem organizacyjnym. 

Zarząd Oddziału I 
Zw, Zaw, Rob. I Prac, Przem. Wł!lk, 

w Lond 

wyka7dt: się ~wiadectwem przemysłowym na \ ... ------_________ II!I!I!!!II!!!!!I!!I!I 24&3 

hieżący rok. wpłacić wadiuJ11 w kwocie :i0.000 ~1!1I!!!_!I!!!I_!I!!I-!I!!!I!!!!I!'!!!!!!!!I!II!!!!!!!!!!I'!lI!!!!!!!!'!'!!!g,.I!!!!I_!!!I 
l O I d · . . , . J l' . .4!1§§&J - !!1A!@§ft!W!!!1 'l. q <; zmy J lIl.ormaqe w Joezl pod po-

w.7.szym adresem w dniu .1 września 1947 ro
ku od godziny 9 do 12-ej. 

WYTWORH I ~ BIELIZNY 

",! DA" 
Edward Chojnabki i S-ka 

Łódź, Nowomiejska 10 

VślJl'echnij się 

""odosz(,7elnv samochOó~ 

• 
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Okręgowa Mleczarnia Spółdzielcz~ 
w Zda - skiei ol· 

E i 
: : 
~ Przy ulicy Opiesińskjej Nr 3 ~ 
i ~ : . : 
: : 

~ E G Z Y S T U J E o d 1 9 3 7 r. I:: 

Skupuje mleko w każdej ilości oraz. prowadzi skup jaj, 

wyrabia masło, posiada sklep' przy ulicy Stęrzyckiej Nr l 
i sprzedaje maRło, śmietanę, mleko i inne produkty 

nabiałowe - oraz jaja. 

: E 
:111 •• 11 ..... 11" .. 1111111 ••• " ... 1111 ... , .. ""' .... '''.111''''' .. '' ....... "1I1' .... IIII .. II ........ 'I".IIIIUIIII.,.,II""'I''''' •• '''''.III IUnlt'III"IUUJII""''''''''''': 

lARZAD POWIATOWY 

ZWIĄZKU SAMOPOMOCY CHtO PSKIEJ 
W Sieradzu, ul. Ogrodowa 2 

zakupuje przez gminne Spółdzielnie Samopomocy Chłopsidej 
zboże, "wkonuje różnego rodzaju inweSł1}cje i prowadzi 

handel żgwca. . 

REJONOWA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOCY CHŁOPSKIEJ 
W Sieradzu 

rozprowadza materiały odbudowy wsi, jak: cement i wapno. 
Prowadzi 2 gorzelnie: M~cka Wola Małbów i cegielnię w I{ro
banówku. W 1946 r. cegielnia wYPl'odukowała 2 miliony sztuk 

cegieł. Na 1947 rok produkcja podniesiona do 3 milionów. 

SPÓŁDZIELNIA GMINNA SAMOPOMOCY CHŁOPSKIEJ 
posiada 33 resztówki. młyny, cegielnie, rozgałęzienia sklepów 

spożywczych i tekstylnych po wsiach. 

FABRYKĄ PAllf DACHOWEJ »6ospodarz« 
i PROOUKT6w SMOŁOWCO YCH Sp. Akc. w SIERADZU 

Papa dachowa gwarantowanej dobroci, smoła prep., pak. lepik, 
karbolineum I-a g~t., asfalt, taśmy bitumiczne izolacyjne.: 

SKŁAD MATERIAŁOW BUDOWLĄNYCH 
uznany przez Centralę Zbytu Przem. Mineralnego. 

Stale na składzie wapno, cement. 
SIERADZ, ul. P.O.W. 106, Telefon 53. 

----,------------------~ 

'ań~twow~ la~ła~J m~mnłu Ili~wianKiWłO ~r ~ I · 

W . Zduń S k ieJ - Woli, Królewska 6/8 

'p R o D U KUJ Ą: 

I 

l l 
SNf1RPETY i HO/\/FEHC,!ł; 

dziecięcą "'ę§hie 

'========================== 
WYTWORNIA 

MATERIAŁOW BETONOWYCH 
M. Bł.OCHOWICZ 
SIERADZ, UL. P.o. W. 27, TEL. 135 

Produkui e: 

dach6wkę cementową, bloki, 

s ł u p y o g r o d z e n i o w e, 

dreny studzienne i kanalizacyjne 

w s z e I k i c h r o z m i a r 6 w i t. p. 

" 'OI(R~GOYfA MLECZ AR lA SPOtDZIELCZA 
"W O T N I C Z A N K A" 
W SIERADZU. PRZY UL. ZAMKOWEJ 15 

przyjmuje od dostawców- członków mleko 
oraz 

prowadzi skup jaj po cenach naiwyż~zych 

I 
~ ' 11111 .U.II. 1'11 ". II ... ,It ..... 111 ... ,11.111 ..... " .... '111.11 U" "IIU'I.ltll111 II ......... ' .. II' ....... , .. 11111'''' ............ "" I' II. "' .......... lilII ........ " .... '''.II ... ~ 

! PANSTWOWA CENTRALA HANDLOWA i 
ł . 

I TKALNIA MECHANICZNA 
t 

pod zarz. Państw. dawniej B-cia PinczewJcq 

70UNSKA WOLA, Złotnickiego 16,- lei. 186 

Produkuje tkaniny jedwabne, 
bawełniane i' p6łwełniane. 

i Oddział Rejonowy w Zduńskiej Woli I 
1::::::_:_ ul. Daszyńskiego 1 I rozprowadza po cenach ściśle hurtowych między konsumy, 

zrzeszenia pracownicze i kupców detalicznych artykuły SpOZYoN-
cze, chemiczne, żelazne, szklane i papiernicze i prowadzi sklep 

ziemiopłodów po cenach wolnorynkowych. 

----------------.--------- ;11.11111 .... ,11 .... 11111111 1 .... ''' ..................... 11 ............... 1111 ............ II.n ................... II ............. ,." ........... " ... I· ..... IIII" .. 'III,. •• 11 ...... n.: 

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

Firma "O P AŁ u M,!r.i,~, ... ,~.~,,~"~.,~,,~,~~.2,~ 
.!i'ER~DZ .. P.O.Ił'. "o. TEL • .!I6 

POSIADA NA SKŁADOZIE 

materiały budowlane t. i. stolarkę, deski 

Państwowa Centrala Handlowa 
Oddział w Łodzi Agentura w Sieradzu 

ul. Kościuszki 25 
Rozprowadza towary następujących branż po cenach hurtowych: 

l. spożywcze 2. włókiennicze 
3. żelazne 4. papiernicze 
5.. szklane 6. chemiczne 

i ziemiopłody. 
podłogowe, oraz materiaty opa~owe. I 

---~---------~~~~~.~~----~ I F abryka Maszyn Państwowe Przedsiębiorstwa . Budowlane Rolniczych 
• 

l
i Odlewnia 
pod Zarządem Państwowym 

Zduńska Wola, Złotnickiego 44 
~------------------------------------------------------_. 

ZjednoczenIe Ł.ódzkie Odział VII terenowy 

S i er a d %, P. O. W. Nr 57 fel. 108 

Ekspozytura. Wieluń, Panieńska 6 fel. 67 

Zelaza 



Fa ry,ka Pończoch 

· Jan Jani·szewski 
Aleksandrów k./lodzi, Ogrodowa 13 

\MŁYN AUTOMATYCZ~Y 
\ 

• Toku 's .... 
, . 

SIERAl?Z, yl. P. o. W. 43 tel. 43 

I 

SPOlDZIELNIA 
ROLNiCZO-SIERADZKA 
Spółdziel'nia Z odpowiedz. udział. 

• w Sieradzu 
. , . 

ł e 
" ' r· ;il~;~~;;;;~;~~~;;~-;O~CZOCh f ..... ' .. ' .. , .. ,; ..... ,"', ...... , .... , .... · ....... · .... ··,· .. · ..................... , .. · ........ , ....... , .. , ................ , ................ , ..................... , .. , ............ ! 

,. lU I I /J. iII . I' PAŃSTWOWE ZAKŁADY ! Handel 
materiałami 
budowlanymi i wlaśG. J. Daszkiewlcz r ~~nMnt~~lI~WII~~Klm~ i ~~1I~I. nr .~ 

IAleksaad'." . k~~~~d:~. Ko/łątaja 13 I Oddział w ZDUŃSKIEJ WOLI ul Zielona 11 , I A. ' BeFliński ' i beon Rrzemycki 
Sieradz, P. O. W. 35, tel. 123 

iW'Il~II'Ił1"lIllmtlmlllllllll!llnltn'n::ItIllLl'l!llllrllilłlIIUIJlłurIL,tIJ1UlIlUmlllIltllltHIltUn:IUu:n;IIUUmU'1I!UIIUIIIT'1I1 EłrJIIII • •• fllt""HIIIIIIII.,I IIII IIII.IIJllrtl.I.,I.1IIIlll'I'tI'I"I"'II"""IIII"1111".,1111111111111111""'111"1"1"'11'11'1'1.1111'11"1111""11"'1"11111111111.111111. ;:. ==========: 
MECHANICZNA FABRYKA POŃCZOCH l • 

Fabryka Maszyn Rolniczych i Odlewllia lelaza I 

. LEWANDOWSKI 
, . K. . L .i p i ń S k i 

feleł. 105 i Sierad z; ul. 'Kośc:iunki 7 

1.1.1.IIrl.'IIIIIIIII,łlllllll ' I,I"IIIII.IIIII'IIIIII111.111111J11 ••• ,IIIII.IIIIIIIIIIIII.I"IIII •• 111111111"'1111'11111111111111.11111'1.111111111111111111111"111.1111111111111111 

ALEKSANDRÓW k. ŁODZI, ul. Bankowa 11 
Fabrqku Ił'stąl'Ż:ek i TusieBl 

Komunalna 
, Kasa Oszczędności ,' 

powiatu Sieradzkiego· 
w Sieradzu 
Telefon NI' 110 

MECHANICZNA FABRYKA P-OŃCZOCH 

AJEWSKI' 

99 łI' .§. tąŻ k ,.~~ r ............ " ........ " .................. " ............... " ..... " ................ ,i 

J, LOd'ź u,. DowlJorczgl<ów 25 te'. 203-45 I ~::c~::~~: i 
·łfUl.,IIIIUIJłfl.'łll ....... łłU ..... U'UI1.lIlIlIlłłllłłlIIIlIIItU't'UIlII1I11ł1UIUnłuUłlllIllIll'I I U'IIIIIIIItIlIUIIII",JIIIIII.UIIII.,fll.UIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII :. J. M ,. k·: 

ALEKSANDRÓW, ul. Zielona 16 

Wyrób pończoch fildekosowych 

Mechaniczna WytwOrnia Pańczoch 

. . ,~ 

. 8. JA,ROCINSKI ' 
Aleksandrow, ul. Armii Czerwonej 42 

§ ............. Gi·~·~~~·I:~~ .... ·p~·~~·~·Y .. ~ł~~~ .... e~·ń;·t·~~~·y .. ~h .... i~kł~·dÓ·~ .... K~·~·f·~k~·Y .. I:·~·y .. ~h .......... ·.... ł • J r l a II n o w ~ II 
ID ŁODZI, ul. ZAMENHOFA Nr 10 i ~Aleksandrów, ul. Zielona 23 r 

Przyjmuje kandydatki na wydział krawiecko -bieliźniarski ;11.1I1I111 ... IIIIU .......... llltllłłl ... IllII11t1 ... II ..... UłlJl}łlllIll .. IIIIIJl .. Ulllł 
do dni 28 sierpnia 1947 r. włącznie, w godz. od 9-12 

Wymagane waronki: iek: od 15-18 roku życia 
. Wy '~oie: ukończpne 8 kU!s szkol y p,owszec\11J,ej,. • ~ •• _. 

PflY zaQls1e ~a\ezy złozyć.: 
1. Podanie wraz z zyeior1sem, 3. Swiadedwo szkolne, '~:_::~_ 
2. Swiadectwo urodz,ęnia ~melrykę}. 4. Dwie fotografie. 

Uwaga: !\ażda uczennica otrzymuje 1.000 zł miesięcznie stypendium. 
DYREKCJA GIMNAZJUM • 

..... "., .... 11111." .......... 1 ..... "111 ..... ".11 ................... , ............ 11 ... II1 .. tI .... ., .. I"rlllltllll : lllrtlllllllllllllll".U~' I IIłIIJIIIIII11'111111111111111'111"" 

. Państwowe Zakłady Przemysłu Bawełnianego Nr 17 
poszukują 

wykwalifikowanych tkaczy-czek, prządek, przewi
jaczek, maszynistów, elektromonterów, ił arzy 
oraz u c z n i 6 w n a i k a I n i e i Ił' r z ę d z a I n i e. 

,-

Mechaniozn.a Pończoszar;nia 
, . 

W. Wojfyniak' 
Aleksandrow k. Łodzi 
Wojsk'a Polskiego :lI 

" Mechaniczna 
Z g,t 0 ' 8 Z e p i a ' w Wydziale Personalny;m I:,. Tadeu5z 

~ ,~ Łódź, Rzgowska 26/2R nOL'1I'1K fi 
PońC!oszarnia 

I. Maierski 
Aleksandrów k. Łodzi, 

------------------------------~-----------' 
• 

II GIMNAZJUM PRZEMYSŁOWE PANSTWOWYCH 
ZAKŁADO W PRlEMYStU BAWEł:HIAHEGO W Łodzi 

Konstantynów. Zeromskiego 14 I 
r ' I, , 

ul. Bankowa }'5 Wydział Przędzalniczy 

przq;Rluje zopi$q 
• --, do klasy I. kandydatów, którzy ukończyli 7 oddziałów szkoły powsz, 

Mechan'czna Pończoszarnia I Przyjęci do wyżej wymienionego gimnazjum będą otrzymywali stypendia, 

MECHANICZNA POŃC10SZARNIA 

J. Kwiatkowski 
Wiek kandyd'ata od '15-18 lat. , i 

w. S t a s i a k ela Janiszewski ~~b=~=~=p=~=~m=u=je=s=~=re=~=ia=t=u=~=' U=I, =o~gr=od=~=a~=N=r3:~=W=9=od=rl=na=~=o=d=8=~=-e=~~ 
Państwowe 'Zakłady Przemysłu Wełnianego Nr. 41 w Pabianicach, ogłasz~ją 

Alekaa ndrów k, Łodzi, ' 
Wojska Polskiego 29 

MECHAH lelNA "OŃCZOSlA RHIA 

M. KOWALSKI i P. MAJEHSKI 

Aleksandrów, 'I" I:.odl.i) 

ul. ~ratos:re ... :ski(-go 4 

PRZETARG 
na generalny remont studni na posesji w Pabianicach. uL Polna 23/25 oraz na smaro
wanie dachów w ' naszym' oddziale we w&i Grzeszyn'. 

Wszelkie informacje i ślepe kosztorysy otrzymać można w P.Z,P.W, Nr. 41 w Pa., 
blanicach ul Polna 23/25, 

Otwarcie ofert nastąpi dn, 29, 8, b, r. o godz, 10, Wadium w wysokości 2 proc. 
oferowanej sumy należy wpłacić na konto P,Z,P.W, Nr, 41 Nr: 1113 w N:B:P: 

Aleksandrów, ul. Daszyńskiego 23 

.~~~~~~. 

~
.-. . 

{~ Mechaniczna Fabryka Pończoch 

~ Z SPD' Ł" , . Zastrzega się prawo dowolnego wyboru oferenta bez względu na cenę, oraz unie. : 

" w:'"":" P:"t::~" b" POd"", P"Y"Y~ ' " !I " .. . 
U W.A ~ ~." &s~. Ob. Adl1ł fi str{;~t~rzy, Ofaz ' ~mltet. y Domowe ~ll 'lODZ, UL. P1EKARSI{A~7/29 l 

Społdzlelma "BUDOWA" Pablankka 32 I studni mech3nicznych, Instalacji n,ir wodoc:ią· : : 
teł, 152·43. Uluchomiła oddziały: Slusal'sko· gowych, łazienek it, Remimtv dachów nod : , : 

-
---__________ ....! Budowlany i Dekarsko Bla harsk' dl ' f' h ' . p •• -:. ...................... . ..................... : .................. . 

.. - • - C l a naoraw: ac owym klerowructwem. ~- - -' -..~ 

-

• 



• 

• 

~·~tr~.~l~O ____________________ ~ ______________ ~ __ ~ __ '_cr_- _l-__ '_'_'_)~~ __ ' __ ~w ~~'~~ ______ , ______________________________________ ___ 

ljed 

[§I~~~~l§]~~~ 

z 
ECINIE 

~ remo " 

ołudn'~ 

, P"6tr ~owska 3 

Pieprz importowany KawIti. he a ę , l:Vt'rrll , deli 
tesy. korzenie we własnym opakowan!u. 

ok 

~, 

CZĘDNOŚCI miasta ~ĄBIANle I KOMUNAL 
w II A 'B I A N I C A C H, . I. e~III'O"~ I. 

l ~,,;: .,J.'=IIłU i ',_~ __ =P=lłilJl_n.a: Wit dy oszczędnościowe Udziela kredlItu dla: Rzemiosła - Rolnictwa - Drobnego ~rzcml1słu 

Z 11 l· a ! I\) i a. Przelemy i przekazy na wśżystkle miejscowości LL lIraiu oraz 
- ---- ,.,tzepl{)WłłaZ8 w~zelkie operaoł bankowe. 

--------------~----~~~------

Lokaty - Rachunki czekowe 

POT, ul • 

" 
, • l(' ił'~ 

70\,\7 

BUN 
ul. SzodhoUJ 

• 

fi 

o fi telelon .,'ll 

WY RA B I A: maferi y we ian p6 we n a-

I ne, su na In dur 'e, at~tykuł-y 

u "ani we, su ienkowe, ' o e. 

Specia ość - oabar ' lny 'lllun u

rowe . . 

.. _ .. ~'~"::.~~.,:: 
",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. H 

Magazyny towarowe j biura - ul, Traugutta 4 
Detalicz a ze 

l r ł 'tll. 'f't-łlr.lg łłł 4. al. '[ 0-36 
" 3 ul. Rzgowska 3Sa tel. 106·33 

.. ,,4 ul. Targowa 23 
, -.1 Piotrkowslm 72 (Grand.Ho , 

. I - piętro) 

y. 

Sklep Nr 6 ul. Piotrkowska 72 (Grand-Hotet, 
parter) 

PhlcówkA ut lIliSZH, ul. G-go ser;:>uia -4 l. 18-32 
.. ' Piotrkowie Trub., ul. Stalina 40, t. lIJ-32 

się 

w .... .. "" .................. , ............... ", ... " " . , ....... ~.,'" •. " ............... , ...... , .................... , .. " ..... "' .......... , . . . ......... "' ''' '', 

UR lA ~ 

1ber ... ana 8, telelon ;"l98
C;U i 

D A tĄ I A : źe Z . iem l-gO sierpnia 1947 r. ~ 

~~~.~~~~~~~~~~~~~ 

I: 
l~ 



GLOS RADOMSZCZANSKl Str. 11 

.. 
CI KroIlika lit Rad0111ska I D· ·1 

NIedzid., dni. 24 ,ieł'pni. 1947 roku, Z 
Bart/om; ja. 

" IQW omunl ach 
. Dyżury aptek i n;lbieraią sił do pracy W nadell odzącym roku szkohłynl 

D. ' Żl1r no,'ny pf'lni iiptflkil "mgr, 
Spoza" przy uJ. Ul11ano\\','kiego 2, 

Tel fony 
Straż Pc?':Hnll Nr. 10 
PPl~ Nr. ~j5 

PPS Nr. 74 
Stacja I olf'j<>\\ a Nr, FiB 
Starost \, (J Powiatowe Nr. 91 
P. U. B, p, NI': 11 
Pol kil" Radio Nr. 15. 

K in a 
Mi€i~CO'\ '-e kina "Wolność" \v 7 świetla 

film prodllkfji pol~ki€cj p. t. "Ada to nie · 
wypada". Począt~,k .::eansów o godz, 
17 i. 19 .. 

Adl'€''s Rerlahcji i Administracji: ulica 
Kośeiuszki Nr.. 13. GodziTly przyjęć 10-
14. Tel. Nr. J2, . 

Na drugi Illrnu,' kDI{)oii l<,>tni,C'h 1\ Go- h'lrn'lOfJijne\l1l1 \\':>półżY{'J'\J ' ?, l11ło{lzieżą. 
lTIunirRch przyhy/o II H dzieci, f,60 clzi,ew Dzięki pOl1locy kiero\\-n ika radom, 
cząt i 59 ch/llpców, II' \~j liczbie ()7 dzi€- :'l. (· za(lsld€g(,\ Racli0\vęzla oh, E, Lecewi
cj pracownik6w 7.je<JIl()czony<:h Zakla- cza, kolonia je~t I.l'adi,o[ol1!zo\l,·ana: po
dó\\' D~zewny<: h (dawniej firma iAd(! 5 ITIftłych !Ylośników \\' blldynkach 
WCln.-:che) i f)2, sldcrowan)'ch przez Ko- i dwa dui-e' nflz;wną.tn:, co umożliwia 
mitel Kolonii Letllich \V R::IdoIllSk1l . dzieciol11 slilchanic n<iwel lla w() ln ym po 

Kierownikiel11 l(ol'Onii j.est ob. Zenon wielrzlI muzyki i. czyttlnych przez mikro 
Chabrzyk, p,racownik Zjednocwnych Zrt fOIl k ' ii)żek. 
kładów D!'ze\vnych" któn' stworz~/ .l11i' l . T ryb ~yc j a <:Iziecl zgodll~-c z lIstalonym 
/~ a t 111 os 1<" rę wspo/pracy, ~przYJa]~:łq l'cgl!\ilrJlIllem ]€,lil I1ChstęP-Ulący: 

Elektryfikacja powiatu 
Komitet clektryfikClcji Pl'b~' \\'oiewudz 

rwie lócld(i111 \Y zwinl\l1 z 3-!etilim Ph
nem Oclhll'clowy lIrl.~' Ilomncy Pań':it\\'a 
1I3Wla,'z ll,ie prace przy~(lt()\\';]\1 ..;/,c '" wo
jewództwie do elekto'fikac.ti krellll ~(\ 
pomocą l1lie.i~c{)wych elektfl);1 ni \\' Piotr 
kawie, Czę-stoc'howie i oddlzic,łu Rad·o m-
sko. . 

Młodz(lwy i Hogwidl.Uwy. Pr,:e",:dll.:e 
się przeprowadzenie sieci \vysoki~go 
napi:' da ze ilt'CI\:.ia przelwórczJ oraz hu
dowę sieci ruzdzielczej lLi.!deg-o '1api,,
cia, dlllgo~cl O'koło 3 km, 

Dobrze byłoby, ażeby La pn~ykl .'l
dem Mlodz<lw i BO~'widzów l)OSZ!Y in
Ile wsie, jak :;itobiecko Szlacheckie, Wo
la J edliflska i osada Brzeźl1ica. ~c1zie ,id 

Obecnie w powieCie rad{)rn;,;z ':z il.l1sidll1 li\ieć elektryczna przechodZi prze,z ich te
przy tąJliono j ui do el€ ktrrfi kac.i~ wsi ren. 
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K nferencja referentów podatkowych 

7 i'ano - pobudka, naslępnie ć icz€ 
ni,l 'iel(:l:;ne. rny<'if', Hp.el. 8 g·adz. ~niada
ni",; 9 - 10 zajęcia zespolo\\'e; 10 - l ! 
gry I Z::Ibrl\vy dowolnE': 10 - 11 .30 2-sd-<> 
śniąda nie: 11.3b - 13 zajęcia .do ~'oll1€; 
13 - 15.30 obia,1 i J€ŻakOWH ni,e: 1530-
17 ,zfljęcia d()\\'Olne; 17 -- 17 ,~~O poch"i::
czarek; 17.30 -- 20 z Hjęcia l(~'~p(Jlow.e: 
20 - 20.50 koltlcja i apel. . 

Pożywienie jest obfite l różnorodne . 
Ogólny lladzór n~ld e/ziećrni ma ją nau
czyciele, którzy.i~ otacza ia tmskll, 'ą 
opieką. Wyc110waniern fizycznym ki€rują 
junacy z PW. 

Na l11iejscu za:[rudniona j(~st t akże ~i · 
gi€lli",t'ka . która \\'ykal.ul-e wielkr3 dba-
h~ć o cod:'denrJą hil~·j{'nę dzieti , . 

Na ogńł c1.zieci wyraża j ą zado",{)lel1ie 
i J'rldość z poby,tu w G{)l11Unic3ch . .. Pł'ZY
było mi 3 kilo - mówi z dumą Jedenasto 
leJ/li staś, której!o buzia taokrlłgliła się 
i zaróżowiła, jak jabłuszko - ładnie jest 
na koloniach". 

Staną kiedyś te szeregi dziatwy do ży
cio lvej waJ.ki j może dla niejednego z 
nich pobyt na koloniach stanie się jedy
nym jasnym promieniem dziecińsh\:a, o
śwj€~ającyrn ciężką drog;ę \ alk-j o byt. 

W przY8zlości projektuje się nowy, 
specjalnie przeznaczony dla kolonii budy 

W dl1lu J 8 sierpnia br, \\ -ali Wyclzia lu glądać przebiegu ~ k{' ji pocia tkowej \\' te- wódzki d(J I';pl'a w podatko\l'ycb za,kom u- nek, gdyż pomieszczenie dotychczasowe 
PrJ\\'iat'()\\ego \\' Radomsku odbY/H się renie, oraz \\'jnny one stwar'lYć org'an'a nikowal. że powiąt radomszczański po- okazuje się za szczupłe, W· niedzielę 
kQnferencjrt referenlów 1){ld8tkowych i kontrolne na cza··s oddaw,~nia zboża', siada 100 milionów złotych zeległości w dnia 24 sier'f)nia na zakończeni€ p.obytu 

.':;-€'!\Tf'tarzy gmin powiatu radomszczali- Samoponloc Ghlopsl\H na t('r{'nie- po- podatkach. Zbyt późne wyznaczenie eg- rJdbędzi'0 się przedstawienie pt . "Basni€ 
s.ki'ego, przy w-:;póiudzi8Jr woie\vóozkie- \\'iatu je t wIRśnietym cZV'rIl1ikiem, który zekutorów gminnych, czy też poborców - BRjeczkl - Swierszczow€! skrzypecz-
go pełnomocnika do spraw podatkowych dopomoże do sprawnego prz,epmwadz'e- j,est pO\VRżnym zaniedbRniem,' a \V czę- ki" Z. Kowna(:kiej. . 
Jb. Rozpędi<a oraz p,rzedstawicieli miej- nia akcji podat,ku grunto\\"eg<l. ści rą.wnież sabo,tażem. Funkcję e,gzeku- M?że, spoleczeJ'istwo radomszczariskie 
scowej administracji publicznej, samo- Z kol~i miej6cowy ref-erenl poda'Uwwy torów C'1.y poborców należy powierzyć odwl,edzl /Swą mlodziei w Gomunkach I 
rZćJdu gminnego i par,Ui polityczny<,h. ol11ó\\'il spr3wę metody wymiaru poe/at- ludziom z pewnym wyksztalceniem'l przybędzie przyjrzeć się wynikom pracy 

Pelnol11ocnik wojewódz,ki do spraw ku gruntowe,go. I zdają9m sobie spra\\l'ę z odilowiedZial- \ nauczycieli idzie!!!. 
p0datkowych podC'zas obrad omówi! spr(l Na zakończenie pelnomocnik woje, n-ej pracy (lIa dobra Kraj,u. _ . A wad<'l! 
'·' ,· ę podatku gruntowego, przypomi'nając ---~."..-___________________________________________ _ 

j€-dnocześnie ~tr\lkturę p.arlatko\\ q 
sP"zf'd J 9:39 roku, oraz lIci"k I"olnika i \"y 
~) -;h'.vapic :;;!:0 \I' o\l'ym c7.asi,e 

Ob-ecnfe podatek gruntowI' ma dilĆ 
panstwlI 8 m"iarc\ów 7'otv~h i p-ewną 
czę€i zb""ża p'o t'enach ui'talonych, 

mo omoc Chlop ka kupuj 
bydł dla Zie . - d ak 

Pom~;śll1f~ \Vyniki akcji podalkowej za WIOEf:nnp l letnie posu-:;ze :Xlci~gnęly lflten encja ta ma dwa dodatni-e aę;;pek-
leżą jednal, od sposobu 'Przeprowadzenia za ,sobą obok strat \1 teg{)ro<:zll\{'h plo- ty. bo z jednej strony zahamowała spa
jej \\' tereni,e P illlSiwo daje rolnikom nach zbóż. także stratv nR o(l.~inku dek cen bydła, l drugiej ura towała setkI 
li:::zne ulgi. lecz mimo leg'o lustracja pa z. Na slkuk>l, zmnieisz,ony('h zbio- najlepszych sztuk hodowlanvcb od 
przeprowa,rJZ<lllH przez pełnomocnika ró,,( sian CI ch/op sI i1l1~1 j}l'Zf,d widmem rzeźni, 
wojewódzkieg{) dal3 \\' kilku p()\via{ach braku pa -zy i zaczął \1' pier\Ą'szych mie- Na terenie naszego w{)iewództwa zar
ni,kły obraz. W szczeg'ólno 'c i majątki siącach let,nich gwallowną \vyprzeda7 gani:zowano doŁąd5 spędów, a miano
administrowane przez Pań,,,lwo wykazu- bydła . To nagłe z",ięk'3zen i e podai)', po- wicie: w Piotrkowie, t czycy, Gnrzko~ 
ją największe zaleglośc i porlatkow€, Za ci;ągnęlo z·a 50bH g\i'a/tO\\'nv ~ p(dek cen wicach, Radomsku I Kłomnicach .- za
ten stan rzeczy odpowiadać jednak będ q żywca tak, że cena krowy z 80 iys ię-cy kupuj ąc ogółem 80 sztuk bydła hodowla
administratorzy danych n~a.iąt.kó\Ą.'. zł. spadla w ostatnim czasie na 20 - 30 nego rasy czarno-2'raniastej w wieku od 
Pełnomocnik wojewódzki wyraził rów tysięcy złotych. 'By/'O to, rzea oczy"'i- lai 3 do 8, i przesl.ano je już dla osad

nież niezado\\'olenie \V spra ",ie akcji po- sta, zjawisko nlezcll'Owe - to t€Ż nale- ników województwa olsztyńskiego. 
datkowej na placówkach gminnych w ra ~ało . przedsięw ziąć natychmias,to\V~' Techniczna strona skupu p,!Owadzona 
domszczarlskim oraz apelowal d0 mi·ej- srodkl zaradcze. jest przez aparat "S.polem", którE' otrzy-
~co\~ego l!rz~d:u Skarbo\vego o ,I~ontrolo I . Już w majl! b.r . wy?tąpj./ z inter'Wetl- mało na ten cel specJalne fundusze z 
wal11e gmm 1 Ich ' pracy w alk c]l podat- CH Zarząd Głowny ZWIązku Samopomo- Min . Ro]nictw 3 i Reform Rolnvch - (na
!.:owej. I cy ChlopskieJ or2'anizując po powiatach wiasem mowląc fundu ' ze k JUz się 

ParHe polityczne powinny również rio szczególnie uboj!ich w paszę skup bydła Ildaściwie wyczerpaly i . IV tel ch\\' ili 
hodowlaneR'o dla Ziem Odzyskanych. akcję ,kUpli na lerenk naszeg'o \\'oj-e-

~lIl!IlImlllll lllllU\IIIIIII\I\\II\I\II\IIIIUII\I\\\II\\\\II\II\ \lI\lI\1IlIl\IIIIlIl\\\lII\\I\\II\\\IIIII\IIIIlIl\l I 

ł.J śm iechni i się 

t:ot~graf: Co[nij .~lę pall, pSl,ie młodyl 
Nowożeniec : Niestęly, już 7.11 pÓt.110 1 

waga~ chorzy na oczy! 
L€k~HZ i}()wiat.owy l'ac!OIlIEI.CZH1'iski po I i niewidomi k()J'zystać będ~ z ulg lub bez 

daje GO ogólne j wiadomości, że w cZi1si€ pola tnej p()moc~' ~ 11~z amożni ', winni zao
od dnia 2 wrz€'śnia br. do 10 wrześnift patrzyć (~ię \V kady IIbóstwa wystawi'O
c'Odzi,enl1i~ w godzinach od 9 do 13 \V ne prz C'/.: ZarZijd Gminy. 
SzpHa,lu Powiatowym \V Wiel'uniu na W.~zY"'cy nie\vidomi równi{'7. powinni 
Ocznym Oddziale odhywać się będą prz), zg]e,s il; . ię do badania ewentualnie dla 
jęcia chorych na oczy i dokonv\\'Cmie o' lldziel<:nia im bezpłatnej pomocy, 
pera ji przez lek f1rl.V oku lisrlów z War- Zi1 staf{)stę , PowiaŁo~l'ego 
szawy Zi! z l1iżl\O\\'ą opłatą, u.sta-loną Lekarz Powiatowy 
prz~z. Wyd7ia/ Powiilt<l\vy. Ni.ezamoini wz, dr. Sl. Jasiński. . 

ronika gospodarcza 
Pod przewodnie lwem WOjewody dr, K. Pa' 

~e)lkj~wic:za, odbyla się konferencja, poświ~
eona ~prawom odbudowy powiatów przyczół, 
kowych ,oi krakowskiego Omówiono z~da, 
niK Komisji Odbudowy tych powiatów, pod
krei;\aj"c iż odburlowll ob~jm\li" nit" tylko \1-

sunięcie zniszczeń wojelmych" lecz i l'ozw6.1 
7,yda gnspodarczego. 

Z koki wy~lllcbano ~prawo~da.ń 1 dol ch 
C'lilRovlych prac oraz ustalOlll'" wylyczne na 
niljbli7.57.Y okreR, 

\, ództwa p,ro\\'adzi Rblnkza ~ntr,.la 
Mięsna) Zwi:·ązek Samopom::Jcy 
Chłopskiej z aś wziął na s:ebie z jEdnej 
f-trony organizację spędów bydla i kon
trolę nad wycenianiem, aby rolnili nie 
zostal pokrzywdzony. Cenę żywca \V te; 
akcji ustalono na 80 zł. za kg" do tęg~ 
dDch,odzi jeszcze od J - 10 ;)j'ocent ce
ny kupna za raso\\'OŚĆ, i do :35 procen1 
za mleczność:, tak, że pj'z.ew~tna cenCJ 
krowy wynosi' okola 4·0 ty~. (:1 wiec ~,o· 
rzyst'1liej dla chłopa, nii na wolnym 
~ynku). Zaznaczyć należy, ie fina!lsu je 
to przeclisięwzięcie Ministe:-sh\'ó ~(o1rii 
et wa i Ret Roln ych i tylko 0d te~'() zale
że~ będzie czy z ter€nu naszego II. '(I jE'> 
\\'odztwa wykupiony zostar.l i ", pelen za, 
pmjektowany kontyngent - t. j. okol,., 
tooo sztuk. Ministerstwo l~ oll1ict\\'a 
L\<1zieJilo także specjalnych fundu6z,:\\ 
dla osadników na zakup bvclla z tej ak. 
cji im dostarczonego. ., 

Aczkolwiek akcja ta bi,lrac ogólnj'e 
dala dotychcza6 dobrE' wY;];:":'. nie r(n:
wiązuje calkowkip zagadnienia maso
Wf'j wypl'zenaży bydła - 1'0z\\'i<j.zanie 
In lei y w closŁa rczeniu na teren nasze
go województwa odpo\\'ieLlI'i1ei ilOŚCi 

pasz. P 0'11 i,e\\aż W.S.G.W. np, 7aopatru
je się w swo im zakres ie w pa.szę z Zlem 
Zachodnich - czy nie mogłyby SIę lajć:lć 
!ą spra wą także spółazielni.e? Czv wa
g,onami, którymi wysyła się 113 Zi€rni,e 
Oc/zyskane krowy - tam teis:-:e spół
dzielnie nie mogłyby \yys y !ać do nas 
prasawanego siana czy słomy? 

Trz.ebaby temll :du \\ ' czas z<1rac!zić, 
Za doi'aźną interwencji) SamDpOm{)cy 
Chlopski€Jj winny pój ść przedsię ~2it!cia 
na dluh~ą metę. 

Wvd~w~q, WC/I Koml!'!l ~PR 'w ton".1 K' , .. '<;II Redo~cvir)v R~d.l Adm. Łódź, P;otrkowsko 86. relefony. Redolclor No=eIOV '216-14. S81:retariot 254-21. Redalccta nctencI 172--31 . ' .. 
OzIol egł~s%eń: Plołr(ow$U SS t.l. I łl 50 Konto PKO VII - 1505. lokI, Graf. Sp. Wyd. "Łódzki ~,Jt W,tdCMniav". ._ I!J'·O , ,~ 
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Str. 12 

PRZYGODY 
pięc~u typków Z Banialuki 

l05. Gdy na milę się zbliż~'Il. 
Zobaczyli w pewnej ch\~i1i, 
Że to ludziom (Da;i.1!. słowo) 
Ogień' palił sie nad gło{)wa,. 

10ti. A gdy byli ;już na hrzegu 
Jeszcz·e jeden dziwlIY szczegół 
Ich ud~J'zył, niiariQwicie ten, że tu· 
bylcy ll1i~1i ciała z parafiny a l1a ich 
~łowac~ tlił się za,palony knot. 

lo.7. Kra.i ich zw::ł się Paraiil1i~, 
Kiedyś o nim pisal Pliniusz, 
Lecz część 'znaczna tego dzieła, 
Gdy si'l: palił Rzym. S1plo",p,'ła. - • & 

SZOFER OFIARĄ 

Obok firmy Horaka przy ul. Pabianickiej, 
motocyklista w stanie nie trzeźwym, Pawelec, 
zamieszkały w Rudzie Pabianickiej, jadąc bez 
światła, najechał na szofera KoUickiego Zyg. 
munta, zam. w ŁodZI ul. Zeromskiego 150. 
Szofer doznał obrażeń cielesnych, sprawcę 
8resztowano. 

SMIERC PRZY PRACY 
Na tereniE: firmy Poznański został przeje

chany przez wagon 20-tonowy napełniony wę· 
glem, Marcinak Józef, lat 60, zam. przy uL 
Ogrodowej 60. Wezwany lekarz pogotowia 
stwierdził zgon naskutek zgniecenia żeber i je 
lit. Zwłoki zabezpieczono. 

CHĘC PRZYGOD CZY WYPADKU 

Dnia 19 bm. przy ul. Bazarnej 7, wyszła z 
domu rodziców 14-letllia Krystyna Drewnow· 
ska i nie powróciła. 

ZNOW KATASTROFA 

Wczoraj wieczorem przy zbiegu ulic Piotr
kowskiej i Sródmiejskiej, miała miejsce ka
tastrofa samochodowa. Samochód osobowy 
jadący z Placu Wolności, jadąc z nadmierną 
szybkością najechał na dorożkę Nr 111, wy· 
jeżdżającą z ulicy Jaracza. Samochód prowa· 
dzony przez ofic. Wojsk Polskich. roztrzaskał 
dyszel dorożki, wyrzucając dorożkarza i za· 
:łając uszkodzenia cielesne przechodniom. Szo 
:era zatrzymano. . 

Nr. 232 

Ze spor!!!, 

Em cjonujqcy pojedynek 
Stoczyli wczoraj Bęk z Kupczakiem na torze Helenowsk~m 

Bek i Kupczak! Już I mistrzostwa Polski Kupczak poprawił się wy-
tylko te dwa nazwiska raźnie), ale rozwiną~ ją moż.e jed~nie na. 2.0~ 
wystarczi,ł, aby wśród - 250 metrach. B'7k nato~l1ast me tracI Jej 
miłośnike-w kolarstwa przy fmlszach o wIele dłuzszych. 
wywołać dreszczyk emo· Wadą obydwóch tych kolarzy jest małe o· 
cji. VI/czoraj kolarze cze- trzaskanie w startach z równymi sobie prze
:;ey nie zjawili się na ciwnikami . Obydwaj jednakowo tracą głowy 
_tarcie, a jednak na tor i wskutek braku opanowania nerwowego po
helenowski przyszło o· pelniają kardynalne błędy taktyczne. 
lwIo 2 tysięcy widzów Przykład L W finale pierwszym o pierw
lobaczyć walkę tych sze i drugie mieisce Kupczak tuż przed 200 
Iwóch najlepszych na- metrami będąc na pierwszej pozycji przepusz
'zych sprinterów. Zwy- cza wyraźnie finiszującego Beka przed siebie 
ięstwo i tym razem od- i rzecz oczywista, pomimo szalonych wysil-

niósł Bek. Łodzianin po- ków nie moźe już mu nawet dojść do kółka. 
konał Kupczaka dwu- Przykład II. W drugim biegu finałowym 

{lek 
krotnie w finale wyścigu sprinterowskiego o 
dobrą długość, a przegrał tylko roz o pół dłu
gości. 

Bek ' znowuż, prowadząc wyscig na pierwszej 
pozycji dopuszcza Kupczoka do krótkiego fi· 
niszu akurat na - ostatnich 200 metrach, naj· 
bardziej odpowiada jące mu , krakowianinowi, 
'i oczywiście przeq,,: wa wy<cig o pół dł'.lgości. 

DLACZEGO BEK JEST LEPSZY 
OD KRTJPCZAKA? OBAJ NIE UMIEJĄ WYGRYWAC 

W czym leży prz!'wago Beko nad Kupcza- Z PIERWSZEJ POZYCJI 
kiem? Przede wS7.vslkim w większej wvtrzy- Z tych dwóch przykładów wynika jeszcze, 
małości. Kupc7.ak rozporządza w tej chwili że tak Bek, jak i Kupczak nie potrafią wy
szybkością kOl1cOWą nie gorszą od Beka (od grywać z p ierwszej . pozycji. Jest to oczywi· 
tUI'U"IIUUU""II''''''''"I1U''''"'''''''''''''''"''III''IIIIIIII'UU'llłI .. ""tI .. , "'''111'''' III'"'' "" ''''II 110111 II '"''''11111'''11111111'''''''''''"''''' """, 
Dzial olic;olnq LOZB . .... , .. -

Komunikat Zarzqdu Nr 3 
1. Poddje s i ę rio wiadomości klubom, organi- 3. 

zującym spotk,mi a, ŻE' prawo wstępu na 
zawody posiildają właściciele łegitymacji 
koloru zielonl'go, na których II góry figu
ruje: .. Uwi\ga: Przecl ili7.a się wiJżność do 
dnia 30 kwietnia 1948 r.", po dpi sana przez 
członka ZilTząnu .ŁOZB pod stem plem kolo-
ru czerwon ego. 
Legitymac je bez przedłużenia tracą swą 
ważność. 

W nas tępnym komunikacie podilne zostaną 
numery legHymacj i ważnych oraz nieważ
nych. 

2. PPclil je się rio wi.vir)tności. że w dniu 28 
bm. w hali "Wimy" o godz. 19-tej odbę
dzie ~ię oficjalne "Otwarcie sezonu 
1947/48 r .... 

Zwracamy uwag ę na ostatm komu nik at 
Wydz. Sportowego LOZB Nr 5, pkt. 8 i 18 
bm. i w7ywamy kluby dÓ podania nal ych
miast: 
I) gd zie odbywają się treningi, 
2) w jakim czasie, 
3) kto prowadzi tren ingi. 
W czasie od I - 15 września przeWIdz iane 
59 inspekcje WP '...-szystkich klubach. oruz 
t'reningi dla zawodników zaawa nsowanych. 
Pozatem odbędą się lekcje z trenerami, in
struktorami i przodownikami. Cwiczenia 
odbywać si ę będą w hali ,.Wimy", przy 
uL Armii Czerwone,! 82. Kierownicy sekcji 
są obow i ązani do skrupulatnego przestrze 
gania zarządzeli trenera Sztamma. 
W nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 
bm. prosimy złożyć legitymaCje wolnego 
wslępu do przedłużenia. 

ście pozycja trudna I trzeba być bardzo otrza 
skanym w licznych i poważnych startach, a· 
by wyczuć chwilę, w której przeciwnik, bę· 
dący na kole rozpocznie atak i natychmiast 
przejść samemu do kontrataku. Tej sztuki 
można nabrać tylko w startach z kolarzami 
równej klasy, a niestpty, takich mamy tvlko 
dwóch: jednego w Łodzi, a drugiego w Kra· 
kowie. 

Gwoździem wczora jszego pragramu był W} 
śCIg sprinterowski na 1.000 metrów. W przed, 
biegu pierwszym Kupczak rozprawił się bez 
'wysiłku z Sałygą (KS Tramwajarz) i Forysiń· 
skim (Tramwajarz). w czasie 15 sek., a w dru· 
gim Bek' pokonał Janika ("Sieć" Wrocław) l 
WQ;cipszka (DKS), w czasie takim samym-
15 sek. 

W pólhnill" l Kupczdk wveliminował Jani· 
ka. w czasie 14,8 sek. a Be k kolegę klubowe· 
go Sałygę, w czasie 15 sek. 

Finał wskutek wyrażf\P!jo błędu taktyczne
go KlljJczak )Jr~E:grywa o długość do Beka, w 
czasie 13 sek. . 

KUPCZAK ZWYCIĘŻA BEKA 

W drugim biegu fi-
Hałowym wyscig popro
wadził Bek do ostatni ch 
200 metrów, dając Kup
cZilkowi wszystkie szan
se na zwycięstwo. Zw y· 
ciężył Kupczak o pół 
długości. w czasie 13,:1 
sek. 

W trzecim , decydu
jącym spotkaniu Bek. 
będąc na drugiej po
zycji rozpoczął walkę 
na przedostatnim w ;
rażu i pokonał zde· 
cydowanie Kupczaka 

Kupcw k 

znów o długość w czasie ' 13,1 sek. 
Trzykrotnie walczyli również ze sobq Ja

nik i Sałyga w finale II o trzecie miejsc.e. 
Pierwszy wygrał Salyga w czasie 15,3, drugi 
i trzeci Janik, w czasach 14,4 i 14,8 sek. 

W wyścigu rozstawnvm na dopędzenie na 
10 okrążeń toru triumfował G ryszl\iewicz 
(ŁKS), w czasie 6:7,01 sek. przed Wojciesz
kiem (DKS). 

W podobnym wyścigu dla zawodników nie 

Zwraca s ię uWdgę klubom na kOf!1unik.)t 4. 
kapitana związkowego z dnia 17 bm. Nr 2 
("Głos Robotniczy", Nr 225 (B06) z dn . 17.8). 
Prośbę KS "Zryw" zalatw:a s i ę przyrhyl
nie, przy czym zwraca SIę lIwagę na za
htwjenie lislu nasz~go z 22 bm. 

Za Zarząd: 

(-) I licencjon owanych zwyciężył Les7.c7\yński (DKS) 
Ze/7is/aw Cwiek w czasie 6:52 przed Umińskim Zd. 
Sekretarz (Kr.) 

Cz • 

Dzisie,5sza niedziela ne boiskach piłkarskich 
Czy będzie pJdał deszcz, czy świecilo słoń

ce, n3 bo i ~ kach połskich hędą się dzisiaj to
czyć dalsze boje o wej ście do Klasy Państwo
wej. Znów wie·czorem będą dźwięczały we 
wszystkich . redakcjach telefony i padały wcią:7 
jerłne i te S'lme pytania: "Taki jest wynik 
meczu Crilcovia - ZZK, czy KKS - Polon:,! 

się ciekawie. HCP (Poznań) walczy u siebie 
z WMKS-em ze Szczecina, a Lechia 'Z Polon ią 
bydgoską. Ze spotkań tych powinm wyJsc 
zwycięsko gospodarze - HCP i Lechio.. a ta 
ostalnia utrzymać się na pierwszym mipjsr.u 
tabeli nadal. 

(Bytom)?" WIDZEW ODPOCZYWA 
Z chwilą, gdy rozglywki zbliżają się do W grupie IV drnżyna Widzew, sluproren' 

końca. zainter i'sowa nie nimi wz~asta. Dzisiej: towy faworyt na finalistę dzisiaj udZIału w 
~z~ Ol~clzl~la. na przykład ~owInna WyłOOlC rozgrywkach nie bierze, Radomski KS nato
JUz 5 fInahstow z grupy klubow A klasowych. I miast spotka się z CKS-em. Na zwycięzcę t y-

SY~ACX~ WSROD. MTSTRZ0~ 1\ KLASY po~n~r~~i~ R~S~a faworytów uchodzą Legia 
głUp I e I Tarno vla gra swoJ ostatOl mecz (WdfSzawa) i WKS (Siedlce) Legia spotka się 

z P~rtyzantem z KIelc. Faw?rytem Jest tu .Tar z Mazurem, a WKS z Sokołem. 
nov~a, ale. nawet. gdyby goscle tylko zre~lso- A teraz przejdźmy do "repów". Najciekaw
wal! w KIelcach I ~ak m~lą zapewnIOne pierw szym spotkaniem w grupie piel wszej będzie 
sze mle J.sce w sweJ . grupIe. . KKS (Poznań) _ Polonia (Bytom). lime, jak 

D:-uglmecz v: tej .gru'pl~ JarosławskI KS -:- Skra _ Poloni~ (Swidnice), Wisła - Ogni
LechIa Ole będ~le miał JUz zildnego maczenla sko, cZY . Polonia _ Motor uważane są za 
na ~kład t~be~~. t t . .., . R czcza formalność I nie będą miały więks7ego 

grupIe os a mm przeclwmKIPm u- znac~enia. 
chu (Wielkie H'l jduki) bęrłzie dzisiaj Sarma-
cja . Nie ulega wątplhvości, że Ruch odniesie 
tu zwycięstwo i wejdzie jako drugI finalista 
do puli finałowej. 

Piast (Gierlice) powinien pokonać łatwo 
Victorię z Wałbrzychu. 

W grupie III obydwa mecze zapowiadają 

CRACOVIA GRA W ŁODZI Z ~ZK 
Grupę drugą otwiera spotkanie łódzkie: 

Cracovia - ZZK. Wynik tego meczu zdaje 
się być z góry przesądzony na korzyść gości. 
AKS spotka się dzIsiaj w Toruniu z Pomo-

Sztamm W roli wojażera 
Trener PZl od\viedzi Łódź na początku września 

W związku z programem wysz-koleniowym I' instruktorów, obejmujący w całości 28 go-
częściowym przygotowaniem olimpijsk im. a dzin (po dwie godziny dziennie przed połud

z tym zwi ązanym ujednoliceniem akcji szko- niem), 
leniowej, Wydział Wyszkoleniowy PZB dele· c) treningi zaawansowanych zawodników 
guje trenera PZB, ob. Sztamma do poszcze- po dwie godziny dziE'nnie po południu. 
góln ych OZB. Trenera Stamma deleguje się do poszcze-

Trener Szt mm przeprowadzi w czasie od gólnych okręgów w następujących te rmInach: 
1 września do ko ńca grudnia br. inspekcje I Łódzki OZB - 1-15 wrze~n!a 1947 r.; v.:ar-
oraz doskonalenie przodowników i instrukto- szawski OZB - 16-30 wrzeSOla 19~7 ~.; ~lą
rów w okręgach. W czasie pobytu trenera ski i krakowski OZB - 1-15 pazd.zlermka 
Sztomma w danym okręgu przeprowadzi on: 1947 r.; częstochowski OZB - 2-15 l~stopada 

a) inspekcje wszystkich treningów klubo- 1947 r.; szczec iJ\,k i OZB - 16-30 .I!stopada 
wych OZB, 1947 r.; lubelski OZB - 1-14 grudnia 1947 r. 

b) kurs doszkoleniowy dla przodowników 

rzaninem i też nie powinien mieć WIele kło
potów z uzyskaniem zwycię~twa. Trudniejsze 
zadanie natomiast będzie miał prawdopodob
nie Rymer z Gedanią. 

W pozostałych spotkani 'lch gIają: RKU -
Grorh r,w, i Radomi'3.k - Orzeł. 

W grupie trzeciej me powinno być żadnych 
niespodzianek. Garbarnia powll1na pokonać 
PKS (Szczecin) . LubHnianka Tęczę, Czuwaj 
(Przemyśl) KKS. (Olsztyn). a poznańska Warta 
katowicki WMKS. 

Dzisiejsze imiJre~y sportowe 
BOKS 

Stadion ŁKS-u godz. 10.30. Towarzyski 
mecz bok~"rsk; ŁKS-Zjednoczeni (Bydgoszcz), 

PIŁKA NożNA 

Stadion ŁKS-u godz. 17.30 Mecz o wejścii/ 
do Klasy Państwowej Cracovia - ZZK. 

"G~odni(f zw,'c!.ężaLtL~»l~}C~ 

leszcze . mało krzywd 
wyrządZiła im' "Lullwalfo" 

Dotychczas wszyscy sportowcy państwa· 
lia.nckich przestrzegali zasady nieutrzymywa· 
nia kontaktów sportowych z Niemcami. 

Pierwsi tej zasadzie sprzeniewJerzyli się, 
oczywista, Anglicy. W Kolonii odbył się o
statnio mecz lekkoatletyczny pom:ędzy stu· 
dentami okupacyjnej strefy brytyjskiej a re· 
prezentacją "Oxfordu". Mecz wygrali "głodu
jący" Niemcy w stosunku 75:69 p. 

Najciekawsze z tego meczu to to, że wszy' 
stkie rzuty, do których zawodnikom, jak wia
domo ; potrzebna jest odpowiednia waga, wy
grali Niemcy (I) Może ta porażka uwolni w 
końcu Anglosasów od zmory - panującego 
rzekomo gŁodu w "biednych Niemczech". 

I OGt,·'\SZAICtE SIE 

W "GŁOSIE ROBOTNICZYM" 
naipopularniejszym dzienniku VI wo iewództwie 
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