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Klo ierwszy-wlókniarze czy 9órn ·cy? 
Szczeqó,lq. podpisanej ·.un1~w1:1 o wspó#.zaH'odnictwie 

Donosiliśmy już w dniu wczorajszym o 1 

podpisaniu przez przedstawicieli Centralnego 
Związku Zawodowego Górników I Zarządu 
Głównego Związku Zawodowego Pracowników 
Przemysłu Włókienniczego układu o współ
zawodnictwie. Przy podpisaniu układu asysto
Wdli pizcdstawiciele Ministerstwa Przemysłu 

Handlu, Centr. Zarządu Przem. Węglowego 
i Centralnego Zarządu Przemysłu Włókienni
czego. 

Przedstawiciele związków podpisali układ 
ten wyrażając opinię pół milionowej rzeszy pra 
cowników, zatrudnionych w przemyśle włó
kienniczym i węglowym. Rzesza ta zdecydo
wan:i jest wypełnić i przekroczyć plan nakre
idnny przez pa1istwo i dążyć do dalszych wy
silkuw w kierunku podniesienia stopy życio
wej najszerszych mas pracujących w Polsce. 

\Viadomość podana przez nas wzbudziła 
oq or.me zamtoresowanie wśród mas robotni
cz eh Łodzi i województwa. Spieszymy przeto 
z dodat1·owymi wyjaśnieniami. 

Na mocy układu' wyniki pra<:y obydwu 
p;zemysłów w czasie od 1 wrzefoia do 31 
gr:uc nla rh. ccen·ane będą prz..y .pomocy p.nrik
tów za wypełnieme okreslanych zadań. Stro
nłl, którd uzyska większą ilość punktów uwa
żana będzie 11.a zwycięzcę wyścigu współza
wodniccwa w pracy. 

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

Strona PRZEKRACZAJĄCA wylwnanie 
planu prodL1kcyfnego otrzyma 20 punktów. Za 
pn:ekroczenie planu w przemyśle włókienni-

W uroczystości podpisania umowy o w spólzawodnictwie wzięli udział m. inn.: tow. 
low. AJ. Burski, Kukulski, 'Szczęśniak, Morgoń oraz wiceministrowie Szyr, Golański, dyr 
generalny Centr. Zarz. Przem. Węglowego Topolski i dyr. CZPWł. Bajer. 

Ostatnia klauzula ,świadczy o tym, . że w 
warunkach dzisiejs?-ych wzrost , vvydajności 
pracy musi "i3ć w parże ze zwiększemem 

BEZPIECZEŃSTW A PRACY. Ta okoliczność 
wykazuje naocznie charakter naszego państwa 
ludowego, w którym robotnik pracuje na sie
bie, a nie na kapitalistę. 

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

wszellie ma:teriały sprawo.zdawcze, niezbędne 
dla oceny danego przemysłu. . 

W dniu 25 każdego miesiąca przedstawi
ciele obu stron zbiorą się w · celu oficjalnego 
ustalenia wyników pracy poprzedniego mie
siąca. Ocena ta, w formie pt-0lokółu będzie 
o publikowana. 

Ostateczny termin współzawodnictwa zo
stanie ustalony na wspólnym posied;zeniu oby
dwu stron w dniu 31 stycznia 1948 r. 

Ministerstwo Przemysłu i Handlu wyzna-

ezvm przyjmuje się wyrównanie niedoboru za 
mi€$iąc lipiec i sic;·pień rb. Za przekroc1.cnie 
planu w przemyśle węglowym uważa się prze 
kroczenie wydobycia węgla kamiennego o 1 I 

p~o~111przemyśl.e wlókien~iczym w~pólza\\rod-1 Kladzie podpis przewodniczący Zarządu Gł.,. Przewodniczący i;:~z_. ... 
mctwo obqmuie produkcię wyrobow baweł- Zw. Włókniarzy tow. AJ. Burski. low. Szczęśniak 
nianych, wełnianych i tkanin z jedwabiu, 
włókien sztucznych i wlókien łykowych (len, 

I czylo nagrodę w postaci sztandaru i ;ego mf• 
niatury oraz nagrody pieniężnej. Sztandar o• 
trzyma zwycięski Związek Zawado.wy, minia· 
turę "jego otrz~ma Centralny Zarząd tego 
przemysłu, który zdobędzie większą ilość 
punktów. 

Nagroda pieniężna będzie podzielona po· 
między obydwie strony w proporcjonalnym 

Tow. Szczęśniak przewor'"liczqcy CZZG 
przemawia. 

stosunku qo. ilości pUJ,J.któy.r zdqbytych, przi' 
czym strona zw.ycięska :otrzymuje jako qodat· 
kową premię 50 p1.mktów. , 

Sumy pi_ąniężpe, przypadające na kaźdy 
Centralny Zarząd podzielone zostaną pomiędzy 
najlepiej pracujących i najbardziej w wyścfo 
gu zasłL1żonych pracowników i roboiników. 

Jak się dowiadujemy, wiadomość o pod· 
pisaniu umowy ó współzawodnictwie zelektry· 
wwała świat pracy Ł(Jdzi. W wielu fabryl;ach 
toczyły się już gorące dyskusje na ten temat. 

Sądząc z wielu objawów można stwierdzić, 
że włókniarze żywo zakr~ątnęli się wokól 
sprawy współzawodnictwa. 

Wiadoma, Łódź nie chce ustąpić pierw· 
szeństwa Katowicom. 

Morgoń, wiceprzewoliniczący CZZG -
(PPS) podpisuje umowę. 

•• jutil). D . . 
Za podniesienie wydajności pracy na jed- s 

wló/\ienni•·zym i o 5,5 procent w przemyśle 
węglowrm zo-;taje pryznana premia w wyso-

rzq u .W ncgo robotnika o \.5 procent_ w przemyśle y m I a 
::;r~vi~~S?~~~k'..~~~~st:'w;J~~~I~~i ~~~is~~~~ Sukcesy wojsk powstańczych wznieciły panikę wśród faszys~ów 
ZTI'iJe się kvżdej ze stron mniejszą lub więk

I 
sz,1 ilość punk1ów w stosunku prnporcjonal- p ARYŻ PAP. - z Aten don-0>szą, ze niepewną. sytuacjii, w którei ztwlazł sie I 
nym. Dla ohu przemysłów okresami porów- premier grecld .M,aksimos wraz z rząd.em rząd. Coraz cześciej zd11'7..ają się wypa·d-
naw~ąmi są m·Gsiące czerwiec i gruJ?;ień rb. podał siP; do dymisji. ki ucieczki wybitnych iun!icjo.nariu.szy 

Za zmnicjszc!'lie ilości NIEOBECNYCH K 'I p ł ł M k . b id e I. . o z 
przy pracy 0 20 procen t przyrnanych będzie ro awe we~wa_ ~ suno.sa, . a y rZil\ u ~ ~ uego. zagranic·~„ . nrnn erva-.

1 s punk/ów. Ilość ta w zależności od foJktycz- nadal pełni1 iunkcJe urenuera do zhkWI· sa „Etniki Floi;i" doma·~a się. abf rzą d 
nego zmn:ejszenia odsetka nieobecnych ulega dowama kryzysu rządowego; • przeclsi·. ·wziął kroki w celu uprzedzenia 
w stosunku proporcjonalnym zwyżce lu\;> ob- ATENY PAP. - Z Aten donosi agen- takich wvpad1ków. V\T Sal·onikci-c.h zwięk
ni2ce. Do ilości ni<::obecnvch nie wlicza się I cja France Presse. że do Pireusu ')lrzy- szyły się w•··,adki ~;oprzedaży nietucho
osób, bę~ącyc~ .na urlopach v~ypoczynkowych były dwa kouritrtorred{)wce ame.ry.kańskie mości pod wan111ki~·11 wypłaty należno-
oraz kob~et c1s'larnych, z~rolmonych z. pracy. Ma.tą one zHStać w Pireusie do 27.go foi zagranioa. 
Okres?m1 porow1rnwczym! w tym wypadku sierpnia 1947 . r. * • * 
są Il 1 IV. ~wart?ł br. I . . * • • BELGRAD PAP. Z Grecji donqszą o 

Za zmw·'j'SZcnie odsetka ~YJ>ADKÓW przy . " . , , • . • nowyd, aktach terroru mon~1· lastycznego 
p'.acy o 20. procent. otny1~m1e strona .5 . pun~- ' , ~ A~YZ PAf-,. \\dług d-0mes1en z I wobec demokratów grec\:ic.h. \V dniu WC7.o-

• ~o·~·. W mi.arę zwiększema l~b zm.n·e1sze:i1a l G1.ec11, w kQ;ach monarcho-. fasz~rstow- rajszvm monarchiści rozsirzelali w Serez 10 
llosc punkto\~ zostaje proporc1ondrue zmmeJ- sk1ch szerzv SI!!~ Jl".nika w związku z no- osób. \V Dramie rozstn:elano 'kierowników 
czona h.1b zwiekszona.- ' wymi sukcesami armii demokratycznej i EAM ua Macedonię - maiora Merkurieao i „ 

Rubasa. Sąd dotaźny w Lerinie sk1zal na 
~mlerć 1 oficera i 3 żołnierzy, klórzy pLy· 
stąpil~ do oddziałów demokratycznych, a na
sl.ępme zostali wzięci do niewol! przez woj
~ka rządowe. W Lamii 'skazano na ~mierć 1 
żoinierzy z ba tal i o nu rządowego, którzy opu
ścili pozycje w obliczu oddziałów armii de· 
mokratycznej. W miejscowości Trikali władze 
greckie rozpoczęły nową serię masowych a· 
resztowań. Przeszło 1000 mieszkańców lege 
miasta zesłano na wyspy. Na terenie całej 
Grecji zabroni:ono kolportow11nia dziennika 
demokratycznego „RizoEpastis". Rada mm1-
strów na posiedzeniu nadzw. ;.zajnym znowu 
omawiała sprawę oficjalnego posta1vic11 'a po
za nawiasem komunistycznej partii Gr::cji I 
frontu narodowo - niepodlegir ·,·'o'.vego. EAM. 

(Ciąg dalszy na stroniP 2·e il. 



I 

···~' 
Nr.~--

amiast złota· ·k ·b J • · •· · d Dymisja rz11du ' Gracłl - u e z Im· n BJ w o- y (Dokończenie ze strony 1•Bttej). 

, .' 
• . Rezygnacje Maksitnosa poprzflr.lziło. demo:ri .• 

. strac.yjne ustąpienie mnistrów reprl'lzentu~ą-

z t ~ k Ó "ł j I W I cyclr' trzy partie centrowe. . ' pus ym1 rę· oma wr ' Cl a mis a angiCt ska z a zyng onu Wycofali się mianowicie Sophokle~ Veriise 

D A 1• • b ' k los, liberał, wicepremier Papanrlreu, socjal-de 
O ng U przy ywa amery aiJska komisje fincr s tV'G cyzja Argentyny, która odmawia dal- mokrata zajmujący stanowisko ministnt spraw 

dlf& . kontrolaw ilia g'OSpodarJci rzadu hrylyJS~ieg:o. szych dostaw mięsa do Wielkiej Brytami wewnętrznych or11z Kanelopoulos (Unia Naro 
D „ ...... a„cw . L ..'I - N . • k• • z p"wódu zawieszeni" konwersJ'i funta dowa), który był ministrem lotnictwa. ,._, ,...,.. ... • a ~le W OU~Yl\'le.,, OWe Clfł::IJ te gra:nteze- .., " w przeddzień dymisji rządu Maks.iniosa, 

nia i.ywnościowe, Bevin . kJ1uje z konserwatystami sterlinga. ujawnił się w gabinecie greck.im wewnętrl:ny 
l 0 d b • k• kryzys na tle metod, ,iakię chcieU zastl'sewać 

paan ZmiCll\'f ·r»tq U ryiy;s 1e90 Nowe trudności piętrzące się przed rzą poi;.zezególni ministrowle w obAcnej trudnej 

LONDYN (Obsl, ogrankzeniami gospodarczymi. Oczekuje deh1 Partii Pracy usiłuje wykorzystać mi sytuacji kraju.• Wsród tych met&d było rów-
wt) W Wielkiej · · 'bił · r l . dl i nłe:i 11111;\(lana prr.ez ~h1któryoh ministrów on 

. ·,, .. . ·. . się, ze w naJ iszym czasie nastą.pl no• nisł~r Bevin Jego zwo enmey a zm a· cjabie rozwiązanie partii komunistycznej 1 ko 
Br ytanu liczono SJP · · · ' d · ł" · · • · b d · t · I 1 .1 " we zmme1szeme priy r.ia ow zy.wnoscto- ny o ecnego rzą u 1 $ worzerna rząc u rn allcii ławkowej EAM. Tn.(lm wymie>nionym 

l',·orplcozm_ ... 1Y1
1

1~enn1ynn:la.rzaad- wych. Ministerstwo Aprowizacji zapowla alicyjnego, w którym braliby udział kon~ ministrom, którzy byli zwolennikami bardziej 
-.· , . . . . liberalnych metod, przeciwstawii\ł sii: blok za 

wnszyngto(1skich , ńa, 7e nawet sp()7.yy.oanie posiłków w re serwatysc1 pana ~hurch1lla. Bevm sądzi, Jecaj,cy radykalne posuniflcia, na- ciele któ~ 
\\' ci;Jgu krótkiego sturacjach będzi~ wyma~ąło kart żyw- że wJączenie konsennityst6w do rzaclu rego stali Tsiilduls z partii P?PUlistńw, Gonm 

t·> • t • \~ "l!f · I E 1 '' • . . . ·, . · . 111 parUI Uberalno-narodowej 1 ierva1. 
cza~u. l' O\VfO s.1r rl' fil a · -:<H y oznacza, nosc1owych. uhitw1 mu uzy~kf\111e pnzyczkt u banktE' J>ARYż PAP. _ z Aten dono~i "gencJ'a 

, ze dotad nie OSli)g"t1ięto w w aszyn..,tonie I 
"""' Rz;id przygotO\\' uje również dalsze,,. rÓ\\' ameryl·Hńskirh, . Przypus7cia się ntl' France PrMse, że ub,, iegłe:J nocy 300 powsla~· 

porozumienia. Potwicrdrn lo departament d . . . , . . . . , t . l· l _ . ,. , . t ., ców zoalnkowalo miasto Negrito w Mocedon11, 
stanu, który podał do wiarlomości, że bar ZICJ · uro\\ e osrramczema spozyc1a e· ~ e • ze Pan en "'uge1 o wan) JeS P1 zez· Wojska rządowe odparły ich dopiero po ciir 

rząd Stanów Zje.<łwH.:zonycb zamierza w nergii elektrycznej. Sytuację pogarsza de Wall-Street. _ 'i.kich walkach. _ 

ciągu na.lbliższych paru tygndni :zbadać 
sytuacJę gospodart:zą Anglii, łby powziąć 
odpowiednie decyzje. W tym celu wysy 
lai11 Stany Zjednoczone do Londynu spe 
eJalną komis.ię, pod prze\\'odnictwem am<:! 
ryksńskiegn minis1ra skarbu Snydera._. 

tall na stotlcą ·1ndonezil 
_Zdradzieckie plany napaści wpadły w ręce republikanów Dotychczas tego rodzaju komisje zwy- . 

kło się wysyłać tyko do krajów półkolo • LOND"rl'i (ubsł. wł.) - \V całej llłdo- ność w środkowe.i cz~·.ści J~wy, usiłu,ią.c 1 dzi~·ły holenderskie podejh1'~ nowa., za~ 
uiahwch .lub państewek południowo·atne- nezji to~z.ą się zac1·e,!te wa1lki ~niedzy _łfo- przełamać obronę indonezyi·s~a.1 ~a dr·o:. ! k~o1o_ną na _sz.erolW; ~ka1ę ~te.nsy~ę prz: 

·. . . . . , . ' . Jęnd·rnm1 a Indone·zYJCZYkam1. Ockh:lały d,ze do .To~oa1rnr\t:y. Z wypow1edz1 prns:v~ uzycru nowyC'h. tankow, ~am?lotow 1 at 
rykanskich, to tez Wtadomosc;:i te podzta hole.nderskie rozwti:iak· ożywiorui. działial wynika. i'Ż w najbłiż.sze.i IJrzyszł.uści otl !yderii prod~ukcJi hryityj;;•k1ej 1 amt"rykań• 
łałv w ·Londynie jak kl.}bet zimnej wod.Y - 8kiej. . 

po,bevinowskich obietnicach · że , wraz ze Ta"k wygląc;la 'wolnos' c· lnd"1·1 !;ONDYN Pj\'P. - Jak donosi 1ndone· 
d I M . h· li '1 ;"' - A • zy;tska a:gencJa Anhtra. w l'ę!Ce wfad~ 

zgo ą na P an at s a a sp yn.~ ·na n - repuibhkańskich wpadły d<>knmenty świa.d 

glię złoty des.zez dolarów. . Gubernator Reshc:rwaru usuwa radę ministrSW l czą~e, i~ tt~lenctr~y posta.no~ili rozpo~ 
Liczą się tutaj' z dalszymi drastycznymi PARYŻ P.(P. - Agencja France P.re!;1Se ł sję utworzPnia nowego gabinetu powierzono CZJflC. działam~ wo:renne :Prz_ecrnrko Ind~~ 

'llłllllllllllllllm• 111111111111111111111111111111111111111111111111m11111111111111111 donosi z Peshawaru, że gubernat,or sir Geor· przedstawicielowi ligi muzułmańskiej i przy- nezy}czyk<;>m ie,i;zx:ze 22 maJa.1947 r., tJ. 

Bron• amerykan' ska ge Cunningham usunął radę ministrów pl>l· wódcy opozycji w miejscowym zgromadzeniu{ na 2 .n11es1ące przed ~erw~rniem rO'kO'\Vaft 
nocno - za hodniej prowincji graniczńej. Mi- narodowym Khan Abdul Quaych. pokoJOWY<:'h. Z dokumentow tych wym= 

płynie de Aten ·oemons·1rac1·e 80tfbf.JIYJ.Sk.18 W 1a·1rze. ~=yłiż ;~~";~;to~~~~0%~~~ ~~k~~~i~ia:; 
Deparlcunent sianu padał do wiadomośc;, d·ziałama w-0Jen11e ililą iedyhym l!'.POSr.)bem 

~e w ramach a1nerykańsktego planu pomocy · uregulow.a•nia konfliktu. · 
Grecji wyp!ynęlo do Aten 9 slatków a· ładun· LONDYN PAP. · - Jak donosi agencja I z. poiicją. Dwie osoby zostały zabi~e. 75 od- ___ _, 

kiem dalszych 50 tysięcy ton sprzelu •woj•m- Reutern w piątek wieczorem zari;ądi,one zo- n.iosło rany. Iowa ka·tast..:1fa 10' rn1"cza 
nego i iywności, wartości 18 mil. dol9rów. ' . . . .. Premier Egiptu Nokrashi - Pasza nadesłał I ' 

sta~o w Kfl.(rze . oslr~ pogotowJe . p~l!Cjl w z Lake Succes telegram, w którym potępił de- w· lk" • B .... 
Umowalotnicz& 
Polska•Jusosłc:iwia ., 

związku z gurzhwym1 demł>nsłraCJam1 anty- monstracJe, podkreślająr, że przynoszq one . w 1e •• , rytanJI 
brytyjskimi, w C'lasie których wznoszono ró- ,qprnwie Egiptu więce>j szkody, niż korzyści. LONDYN PAP. ~ Vf 8 dni po straa~!iwej 
wnież okrzyki pueciwko Radzie B~Jfleczeń- · P1e11,1ier pro:si naród egipshi o cinpliwość ebp!ozji w: kopąlni „ William" w Whitehave.n 
~Lwa. Demonstracje dopn~wadziły do .starcia i wzywa do.1 n~ezakłócnnfo porządku. _ c wczoraj rano W,ydarzyłą sic katastrofa w k1:1· 

BELGRAD PAP. - W dniu wc;zdrajsz'yrn 
[5odp1sana została w Belgrad'lie umowa Jrytni
cza 'między Polską i Jugosławią. Z ramienia 
Polski umowę podpisał ambasador RP Jan Ka· 
rol 'Wende, a z ramienia nądu jugosłowiań· 
sk.iego minisler komunikącji Desie. 

• · ' · palni „Morrbon" koło Annlieltl-Plaln w hra~J-

~ Of(: IOI _qar~NoUJI przyqanl_!! stw1e· Durham. w chwm kata!'ltroty w kopal· 
ni z.najdowało się 24 gómików 2'lllliany nocneJ. 

Deparla- meni ·s1anv.' gro·z1· 19 zginęło. 5 pozostałych przy życiu, przew~· ?.nie rannych, wydobiy\o na poV(ienchnię. 

Zatwierdzenie wyroku 
na aferzystów cynowych 

Milionerzy amerykańscy zaniepokojeni sytuacją w Grecu O Jednośt działania 
\V :"Obotę wit!czorem departament sta- rykańsk•iej', -0bw.an:ie stwierdzając}"c1h ZWM i TUR 

WARSZAWA PAP. Najwyższy Sąd 
Wojskowy zatwierdził w całej rozciągłoś 
c,i wyrok, wydany przez Rejonowy Sąd 
Wojskowy w Warszawie na aferzystów 
cynowych. 

Komunikot 
Dnia 25 i;ier1>11ia 1947 r. o ~odzi· 

nie 16.ej w sali konferencyjnej Ko· 
mitetu Ló.dz.kiiego odbędz·ie się łącz· 
ne · p.-0siedze11ie Egzekutywy Komite· 
tu Lódzkie~e> l Klubu Radnych PPR. 

Przedmiotem obrad he,:dzie plan in 
wesl:ycyinY Zarządu Miejskiego na 
rok 1948. · 
Obecność Mizys.tkich Radnych O• 
bo,..-hiikowa, 

nu ogłosił deklarację. O-'Okadają.cą Ałba' WJ"3łanic przez USA zgóra 12.000 in:trn
nię. Bułgade i JujtoSławie o p0wodow.a· ktorów wojSkowyd1, setek czoł~ów. u
nie incydentów granicznych, kt·ór·e wy- molotów, dział i ołhrzymie:j ilości lilPrzę 
darzyły się poczynając od kwietnia br. tu wojenne.go dla rJ..ą·dn fa,;zyst<>wsko -
na· granicach między Grec;iia, a tymi il.<-ra- monarchistycznego, ledwie trzymającego 
farni. Ponadto departament stanu zafZiuca ~ie na bagnetach an~lo - .amerykańskich. 
tym krajom rzekome okai,ywanie p0mo- Ale ta jawna int-erwenda anglo•saska, 
cy powstańcom g,reckim ornz daje d10 zro zmierzaY,,„ca do Prr.eksztake-nia bohater· 
zwmienia, ie .sy:tuacfa ta może· pociągnąć skiego narodu grecki ego w naród ni-erwol 
za sobą „akcj~. międzynarodoW13, dła za-, n:i·ków, to w .,ijlłownictwae . d:vtplomatycz
coowania l)()koju na Bałkanach". nym - ty·~ko.„ „pomoc". Sukcesy J)Ow-

W Waszyngtonie :1,apomnieli widać v sfa,ńców g·r·eck,ich A•pti1dzaią. widać sen z 
depęsz.ach zami,eszczonyic'łf w prasie ame oczu mili'On-erorn amery·kafiskim. 

Przed trzecim zjazdem przemysłoWym 
~i•m Oclzyalcany.:h w Szczec::iałe 

WARSZAWA PAP. 23 bm. W minister-1 bański ornówil zasadniczp, prnblemy, jakie 
stwie Przemysłu i Handlu, odbyła sit: ~onfe- omawiane będą na tegorocznym zjeździe. 
renc_ja prasowa w sprawie Trzecdego Zjaz3u W pierwszym dniu na plenum wyglo~zą 
Przemy!lłoweg" Ziem Odzyskanych, który od przemówienia propagandowe wh:epremier Go~ 

Prezydium ,}(fobu będzie sifft w Szt<zecinie w dniach 7-9 wrze- mułka i włceminbter Przemysłu i Handlu płk. 
Radnych PP{{.· śnia br. · . Szyr. Po posiedzeniu plenarnym .ro~ocz·ną 

W atm~erze· wz..a}emnej szczerości 
pełnego zrozumienia odbyła Mię konferen 
cja przed1'tawicieli zarZĄdów wojewódz
kkh ZWM i OM TUR w ł.odzi. na któ
rej omówfono całoksz•tałt współpracy 
między Obiema org,anizacjami na tereni~ 
województwa łódz.kieig-0. 

'Przedistawiciele i0bu organjwcji mło
d~icńowych .Podkreślili w i1wych wyp.o-
wiediz,iach kon1ecz.no~ć ścisłe~o. wsnół
działan~·a, wyi.„uwa.il!\1c przy tym konkr,e
tne Projekty form ws;półwacy. 

ma rozpatr2enia i oJ)racow:rnfa ty-eh 
rrrofo'któw wy~onione zosta1ły t. 'l;W. mie
szane dwójki mędiacy.ine. 

'f'!":"' •••• • •• ~~;r.~~~~~~ . . 
; Niedziela. 24 sierpnia ~ 

· WIELKA : 
ZABAWA LUDOWA! 

Dom Propagandy ł 
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HARABY GOSPODARCZE 
Prokurator amerykański zbiera w Polsce materiały o niszczeniu polskości i Polaków 1 aktywu SL 1 PPR 

WAR5ZAWA PAP. -Przeb)wający w War puj4cych organizacji: „Hut!iha", .,Vami",I Dzieci obywateli kia}ów słowie.n&k:ich by-1 
Zarząd Wo;iewódzlei S. L. oraz Ko 

mit•t Wojewódzki PPR w Lodzi łJ(ł.. 
JaJą. do wl~domości, li dnła Z4 ~itr• 
r.mfa br. tf) ;odz. 1'J·el ra110 od~ 
lfJe Narady Go~J>()darcze AJdri"'111 
whJjsld•;o c:.tłOłłków SL I PPR ~ u· 
dualem Ptzed~tawkl~Oi władz .• W~Je 
wódzkiclt w natłłPuiacy!:b .P<JMa• 
a.cli: tODl, BRZfZlN\', LAS!(. 

g.zawie prokurator w urzędzie rady dla zbro· ,,Rkidv" (urzędy do spraw msy, osadnictwo, ły 2&bterane do Niemiec cetem wyd1ow11.nta 
dni wojennych wcijitk Sta,nów .ZJ.ednoczonych, yolhsdf!11tsch6V.: J umocnJenla ' ~lemleckoścJJ. ich jako Niemców. Dla ~ł1Hwienia tego . zada
Edmund Il Schwenk. odbył dnia 23 bm. kon· Zasięg dztahntłll . tych orgnn1z11c.)1. był bardzo niii i zmyl~ni!l wtzelklch ś1ad6w, nazwl~ka 
fora-ncję z . . pr1!edst.11wid~lm. n i prasy polskisj. szerc>ki. Zmmizano obywateli p_ólfl'kicb. do· I dzieci zmieni~no, umie~zcz;mo jł' w inl.ern11• 1 
Pnedmlatem konferenc:Ji były przygot,owa.nla przyjmowania obywatels-tw11 in1emiec.k1ego, tach, w.zgl~dnrn u rndzm niemie-ckicn:· Prok. I 
do ełynnej „Sprnwy Nr. 8", która rozpocznie skoro tylko uważa,n-0, że są zbliżeni do ger· ~hwe1* p!}kl!Zllł dziennikarz,om folszywe me- I 
s_i~ pr~ed ttyb_unałem w Norym.b-etdze w. pat· mańelf~ej grupy etnicvMj. C!!l1'm. tego poftą· tryki urodzefl, które ~twierdiiiły, że dziecko, I 
cwermku br. 1 potrwa ok. pół roku, a w Jr.tó- pow:ama był-O stopniowe wciąganie obywat:el! na k1ónl / !Mtryka ta opiewała, uródzóne zo. r 
rej gł~wnym oskarżycielem bę!lzie włMnie pola~i~h . do_ „nle~ieekiej .. społec.zno~ci". Dlll stt.iło. w Buczkowi~. woj. pozna!Ukiego. w 1- 1 
prok .. ~chwenk. „ . prnysp1~s~ema l=(e1.mamzac.i1, sze1eg 0!!6b n~- stóde, w ntiejsCQWóśd tej zn1Ijdfwała sie /~· 

„Sprawa Nr. 8 dotyczy M~du polskiego, rodowosci polsk1e3 ZóS<tdłO pxz.ytnusowo posła . . , • . . - , , · z id t;v · · rl ki 
gdyż pnedstawk1ałe .)ego byll głównie przed nych do Nienrie.c, gdzie ksztalcono je w du· dyme spec1al~a plru ow~o nie1!'-iecka, która o- arzą f OjeWO Z 
miotsm prże,$t~pstw, objętych aktem os.k!ltfie- chu ideologii hitlerowskiej, a wielt: z tych o- debrane :odncom polsk•m dz1""c1 bacl11Jn, oby Stronnictwa Ludoweg~. 
~a. ~a .ł.a,~ie o~k. arz:>nych ~na jdzie elę 1~ sób zogUtlo wtidony ch. do woj11k11 ni.~miec- alwJerdzlc, ezy 3q ,one zclal(ze ,,,, rw rmonltaC]i, I .l(u.miteł WllJ~wódzki 
Nismcow 1 Jstlna Nientka, ktorzy prn"1t1.1.dz1h kl-ego, •vzql~dn1~ h1tlai·ow11ku::h formacn par- W(} tt1„mlNk1ch twktryn . rna<JW}'ch. I . PaMd~J Partii Robot.ttiCZet• \ 
swą działalność przi!!~hiocza w ram:i.cb na11te- tv.mvch.. · - . :------=-_,,,.,.,, _______ .,,,,.,_,,, 

• 
I 

~ 
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Po.l skie okrety płynC1 w wi t 
lPta ce Stoczni Nr 13 w Gdyni! 
lzwię?.cszajq sian naszej lloiy morskiej 
l (Zdięcia dokonane przez svecjalnego w~słannika „ Głosu Robotniczego"), 
i 

I 
~~+>-........ !„ i 

I 

Stocznia w Gdyni uległa zupelnemu pr.<1wie 
zniszczeniu podczas wojny. Energia i poświę
cenie robotników doprowadziły do tego, że 

stocznia pracuje dziś pełną pcuą - 40 czyn
nych obrabiarek w montowni kipi pracą. Sam 
wydział mech·::mic:zny zatrudnia 450 robotnl-1 
ków. Oto wielki statek mo!ski „Lechistan" po 
gruntownym remoncie w stoczni popłynie 

rychło w daleki świat. 

Parowy młot - wykuwa części okrętów. 

I 

I lkb~;n'...:zy .irud·\ oli:cme - wysHki.„. wzniosiy I 
I stocznię Nr 13 z gruzów. I dziś nie szczędzą 
pracy, Clby n.<1jpelniej I najrychlej wykonywać 

I 
wszystkie roboty. Oto grupa najwydatniej· 
szych w pracy robotników stoczni Nr 13 z lni. 

Segerówną na czele. 

/\'ową instru.,,ent qospodarczy Polski 

:~ 

Grupa robotników. stoczni odpoczywa po 

kieJ pracy nad rem.ontem okrętów. 

Duszą kadłubowni w stoczni jest brygadzistCI 
- traser tow. Majchrzak. \V rozmowie z na• 
szym wysłann:ktcm .<rpeluje on do wszysUdcb 
wykwalifikowanych robotników, aby przyby• 
wali tu do pracy. Stocznia dotkliwie odczuwa 

brak fachowców. 
lllłUUllllllllUllllllllłlllllllllllllllllllllllllllllllllllllłlilllUtlllllllłllllllllf 
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• ich ·O 
I Międzynarodowe Targi Gdańskie, otwa1 I jest pmbleu1em naiistotniejszym. W tym ro

le, punktualnie w zapowiedzianym oddawna zumieniu Międzvnarodowe Targi Gdańskie są 
terminie 2 sierpnia rb., są niewątpliwie skro- ważkim czynnikiem ogólnonarodowego wysił
mną imprezą, - skromną, ale udaną. ku w kierunku organicznego wmontowania 

Każdy pcGąlek jest trudny. Ci, kt.órz~· naszego rozległego przymorza w wielostron

ny mechanizm życia gospodarczego Rzeczy
pospolitej. Problem Targów Gdańskich przede 
wszystkim pod tym ltątem widzenia ma wła
sc1wą dalekos:ężną treść konstruktywną i a
spekt dzieła o skali ogólnokrajowej. 

Wykresy pokazane na Targach Gdańskich 
raz jeszcze unaoczniły nam niesporną prawdę, 
że zagraniczna wymiana Rzeczypospolitej roz· 
wija się w doskonałej harmonii na dwóch 
wielkich skrzyżowanych na zapleczu osiach: 
równoleżnikowej i południkowej. Obydwie są 
ważne, obydwie coraz bardziej żywe. obyd-

blii:ej stykali się z paromiesięcznym (de fac
to - tylko paromiesięcznym) procesem mon
towania Targów Gdańsk.ich, doskonale wie
dzą, że te poC'1ątki bvly bardzo trudne: za
kres branżowy wypadł w rb. jeszcz€ stosun
kowo szczupio, udliał zagranicznych wystaw
ców był 'Z natury rzeczy dość przypadkowy, 
obroty targowe utrzymały się jednak w po
ważnych rnzmiarach. Nawet sama nazwa Tar 
;JÓW w roku bież. nie była zgodna z rzeczy
wis'ością, ponieważ uruchomiono tylko pawi
lony w Grlyni i Sopocie, sam zaś Gdańsk, ze 
w;gledów czysto techniczńych pozostał nie
jako na marginesie. A jednak impreza winna 
t>yr uważana za uwieńczoną. powodzeniem. 

Polska mocno stanęła · nad m orze m wie oczywiście słuszne i uzasadnione. Oś po· 
I łudnikowd to kierunek handlu zamorskiego, to 

nasz udział w życiu gospodarczym Zachodu, 
to współudział Polski w Qdbudowie Europy. 

Najistotniejsze jest bowiem to, że Między
mHodowe Targi Gdańskie zaczęły istnieć. Pol 
sec prz 'bywa nowy instrument prac;y gospo
darczej, nowy czynnik w międzynarodowych 
stosunkach handlowych, nowy element stru
kturalny w organizacji ekonomicznej. Nie jest 
to 'd:r,iś jeszcze instrument doskonały, ale je
go doskonalenie jest możliwe, a więc będzie 
z rzasr>m osiągnięte. 

Najbardziej znamienną cechą Targów 
Gdańshch jest ich umiejscowienie w rejoni.e 
:iwóch głównych portów morski.eh Rzcczypos 
politej. Na okoliczność tę słusznie położvł 
silny nacisk w swoim inauguracyjnym prze
mówieniu wicepremier "Gomułka. Nasz dostęp 
:fo morza jest przede wszystkim bramą han
:ilową. Przecl wojną 'szlo przez te dwa porty 
16,3 miliona ton ładunków eksportowych i im 
mrtowych. zaś na okres 1905 · r. zgodnie z 

Wielkie możliwości eksportowe 
W piśmie „City Observer" ukazało się sprawozdanie specjalnego wysłannika 

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

k\lrespondent wyraża żal, że \Vielka Bryla nia nie była na nich reprezentowana. Nie
mniej Targi dały nader pożyteczny obraz osiągnięć polskich, szczególnie w dziedzinie 
hand/u morskiego. Jest bardzo mało odcin ków - podl<ri?śla autor - w których Polacy 
wykazywaliby lak wielką żywotność i przedsiębiorczość, jak w użytkowaniu portów 
morskich. Gdy zetknąłem się z nimi po raz pierwszy w początkach 1946 r„ były opu
stoszałe i zniszczone. Dzisiaj zapełnione są dziesiątkami statków i tętnią pełnym ży

ciem. Targi Gdańskie wykazały różnorodność polskicll możliwości eksportowych, w 
l<tórych również naród brytyjski fest niewąt p/iwie zainteresowany". 

Już tegoroczne ~argi Gdańskie dały miliony 
dolarów obr9tów na tej osi. Minister Prze· 
mysłu i Handlu H. Minc powiedział w Pary· 
żu, że Pa.Iska przez swój eksport i import 
włączy się w nurt międzynarodowego życia 
gospodarczego i czynem udowodni swój nie· 
zawisły aktywny stosunek do międzynarodo· 
wych problemów gospodarczych. Targi Gdań· 
skie w miarę swoich sił 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 sprawnośc: 
gosoodarczej miast portowy'ch. Ten bieg ewe 
lucji należy zmienić w ten !?POSÓb, że przy dal 
szym . wzroście sprawności portów trzeba po· 
tęgować funkcje gospodarcze miast. Poważ· 
nym osiągnięciem na tej drodze jest start Tar 

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

Bilans otwilrcia Targów jest skromny. AIE 
kraj winien dopomóc, aby bilans !JierwszeJ 
już pięciolatki tej imprezy był dowodem roz· 
woju. Bo to jest gospodarcza walka o wiei· 
kość naszej roli na przymorzu i na morzu, ci 
więc walka o klejnot Rzeczypospolitej. 

Korespondenta interesuje szczególnie rozwój polskiego rybołówstwa. Ponadto 
zwraca on uwagę na możliwości eksportowe w innych dziedzinach, po cenach ko'nku· 
rencyjnych. Autor podkreśla tutaj polską produkcję wyrobów szklarskich oraz mebli, 
podkreślając ich specjalną użyteczność. Polska - pisze korespondent ,,City Obser
ver" - uzyskała nader pow:ażne zamówienia z państw europejskich i z poza konty
nentu. Ale niezależnie od samych wyników Targów, są one jeszcze jednym dowodem 
polskiej przedsiębiorczości i decyzji wykorzystania jej nowych możliwości morskich 
i przemyslowych na ry~kach świątowych". Tadeusz Ocioszyński 

Prezes Gdyńskiej Izby Przem.-Handlowej. 
1.11.1 i1n rn Iii M'l't 111111•r1:zir.11•1·1r1••1•1,1!lll1'1'rn.11~m·11111·r'l"l"lm:1•n r111l'tl11·11.mnn:1l„l' l •l·l''l'llli:lff l .l'1t11.1·1~1 1 •1,111 1 11rn, 1·1111·1· 1 , 1 1i1111:1,11111·1„l"l11·1"•'rn11111111;n 111.1:1.(1.11.11..11:11. 1,1.u· 1,11,11.i:,nv 

trzvlefnim plrnem gospodarczym, można śmia Jeste~ ..... y p-an" s4~TeJll morski-~. ło rirzew;tivwać rozmiary przeładunków w o:w.a.aa .a ~ A.a.a 

1:~~~~~~,G~~~~~~:l~~~~f;~cz:~~:::h~~f a:~~~~~.~ p o I s c e po Ir ze b a. 1· a k n a 1· •. 1· ę c e· 1· o k' r ę I o' w towyr:h w tych obrotach miała się ograni-
czać do funk..:ji technicznego przerzucania ła 

e~~~~: z wagonu na statek lub ze statk·.1 na N as ze s 1 0 c z n i e pracuj q pe I n q par q 
Nasze miasta portowe mus brać czrnny w oparciu o prawie 700 km naszeflo raz-' w skład nas:i;ej floty handlowej. wchodzi oko- ton, seria kutrów ry'backich, hol9wników oraz 

i Istotny ndzial w organizacji naszej wymia· szerzonego wybrzeża stajemy się państwem ło 32 statków. W drodze rewindykacji dosta- statków przybrzeżnych. 
ny zagranicznej OFaz wypracować sobie akty- morskim i, 3·ako takie, coraz poważniej' i re- liśmy między innymi, niespełna dwa miesiące wną rolę pośrednika handlowego w obrotach Jednocześnie przeprowadza się pracę nad 
między tymi obcymi .krajami, dla których szla alniej myślimy i zastanawiamy się nad zagad- temu, statek „Kalisz", znajdujący się obecnie wydobyciem i wyremontowaniem większej i· 
!{i· transportowe biegnące przez Polskę są na- nieniem rodzimego przemysłu okrętowego. w Gdyni. !ości zatopionych statków, w tym także kil· 
turalnymi szlakami ich handlu międzynaro- Posiadamy obecnie 4 ważne ośrodki tego Jednak zagadnienie powiększenia tonażu ku statków zagranicznych. Dotychczas wyda· 
dowcgo„ Nasze miasta portowe muszą szukać przemysłu: w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie oraz jest palą~, a ze tzględu na przeciążenię byto przeszło 60 statków. Ciekawe są dzieje 
dla siebie szerszej bazy egzystencyjnei na E/blqąu. stoczni zagranicznych, coraz bardziej na pier- pewnego greckiego statku, który zawitał do 
tyrh samvch torach rozwijania funkcJ·i han- p · · · · · ł · · t a· G 
dl h · 0 mmwne.1 wo.irne ca v swia o czuwa wszoplanową pozyc1'ę wysuwa się kwestia na- dyni tuż przad wai·ną, opowiada ]'eden z na.1·· owyc , na których w cią'.ju dziejów i1kształ- d k '> 
towała się wielkość taki.eh miast, jak Ratler- ot /iwy brak tonażu okretowego. Nie lepiej leżytej pracy własnych stoczni. starszvch bosmanów ąrlvńskie!l'o portu, ob. 
d·"ffi, Antwc>rpia, Marsylia, Goeteborg itd. Za- przedstawia się owa sprawa i u nas. W sier- Pełnym uruchomieniem i pracami naszych Bołdyn „Grek" ten został w r. 1939 zatopiony 
gospodarowunie Vvybrzeża Morskiego >Ctóre pniu rn39 roku 'ni\sza flota handlowa obejmo- przez nas, następnie wydob 'rli go Niemcy. któ · wała 43 statki 0 łącznym tonaz·u 123.000 ton. stoczni kieruje Zjednoczenie Stoczni Polskich Jest ni\szym dziejowym zadaniem. wymaga rzy później, w 1945 roku, sami go znow po· 
przede wszvstkim nasyrenia obszaru przymor 6 statków zn.J 'rlrn·;;i!o się w burlnwie. Podczas przy Departamencie Morskim. Według real- wtórnie zatopili. A teraz „greka" wydobyto 
sklego, a w: ęc głównie miast portowvch i~to!- dz i il.łań wo 1::n:1yrh str~riJ· '"'': 17 ;t -t' '"'' (' nir ""·f· ' .,,„nr.- ;q? plan•1 rezultatem nra- 1 powrotem. Najciekawsze, że statek ów do• 
nymi fu11kcjami gospod11rczymi; wć.rr)rl 1v· h' - _, •, 1 :> przez ~· .1 ; ' -.: "~": ': ·11-· ··y n'.,· !1 ;t ·~"'· i1i:!uwc::i ',~dzi okc,·o 3 tychczas znajduje się w niezłym stanie. 
funkcii pośrednic:wo w hJn::llu lcIQr<.1 IJU.1.111 „., - ?.::Oid.J.!i ~~iCntlV na 5~i.'/kU. NJ raz,e nuwy<.11 slau,ow o wvoornośc1 2-3 tysięcyt Pow 
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TERATURA i ZY IE 
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Stanisła 
' . a 

' Są lti lrw.ctg1 ogólne, da!ycztlt.e ti:lłe.l Jego konkretny krajobraz. Nie 7.najdi'1e c\i'fl !&kie.i 
wsi na żadnej mapie, 11lbo-wiMn jes-t to wieś 
marzenia. to, żi! po!!li!I poSlłtlgujit\ si~ innym 
gatuńkiem słowrUclwa. ł piawli!. że· w tli· 
pełnośi:I nie c.z-e11płe bar-wne10: wleczńie 

I twórczego lndowe~o !ltow:nir.1.wil, wywotuje 
- niejednaJil.oilć spojnenia. Wyftil!a t11 rt')wnii!ż 

niejako z ptące9u. wtórnego. ł'oe!a przwo· 
mina sobie jakgdyby z mgły widzia.deł sen· 
nych, Dlarego tez widżlalMiJt zjawisk )i!scl 
zamglona, njerzeczywisla. Obrazy lragrnenta· 
rycinie będąc reatnymi, ba.rdzo ko11lcrer.nyirti, 
dwoją si'l, żntienlając s:i:ę tt~tawicz.!!ie zależ· 
nie od wi.zji. Weźmy dla pr.zykładu parę cho
ciażby porówna1\1 „ Jak dobrze oprz.eć tw1nz 

tworczó:M pcle!yddeJ. .J~.śli zaś ~pr>jn:r się 
na jś!Jl'l Jlnlfli f!'Wółt1cyjńą, (Yd p.letw~1:!!gó Io· 
mu wier. zy do ostatnlch. iłojrzeć mozemy 
wiele. fti~rws11e wie-ril1:e ?. „Alfal:ie·to Ort11". 
były bardzo met<llory.zowane, &yly mni!!j irkon 
struuwańe l zawierały -w :io;Mczilej mlel'te ele· 
me.nl 1nttohlogtalicz11y. Dyl to Dłejalw pamię· 
tnik, fuy{'.Zrty, upae1y{'znlm1y. ktłlry ta pomo
cą zewrtęltZIJYdJ akrewi1ów rh1w>1! !Jdl!!k.i 0-

br-aż wsi. Z Y.filfid~m tvi!?'r~za „D-tień z i· 
gie!" fG!ódJ iadnyr.n ~półe('~nyth ake$nłów. 
Przyrórla, !ęs·kMfi'I, mHok 

„Klo 1r16wJ o Jm:vi? -
.Jej nie ma, 
JeM lyllw za1111ch tiemr 

· o sz9rt1", „Łza na tw1nzy, jak ógród srebrny 
blądii", .,wlokły :ł'.ię pil.S'ma skrzył)lec, jak. z:c, 
prtąg zhł<fkanych w ś1tiegu kcmi". W tyt» wy 
radklJ odległość sko.ta:11Ze,nla w.ynl.k11 z calo- mo1'\'i pnela w wierszu „PowróL Dal!zy rozwój 
hztałlti wizji l z twnA-trilltcjl ·wletsu.1. Mel.a- poetyokl '\Jiegnie wy111źnil! w !dem:nku wzbo· 

I fora jest 11czudo-wa. Obrazy są prz~waźnie gacenia i pogłębienia n.e.tnlosła po~tycklego; 
widziane w tttch\t. są one dynamiczne I nie - ło dbałość o c:zywl„ść wiz.il poetyc:ldej. 

i zastygają. Nie jellf fo statycrtta metafora jak Stapnt11wo eliminuje się więc 1111ihnłar meta· 
t np, w olmv:11cli lltlpresjonlstycznych, Ale dy- for, pogłębia .ie znae7.nic, a co ważmej5ze, po· 

I namiczna, ~!ale zrnHrti.iając11 ·się z .leunego e- głęqla swój ittosunek do w.si ,jako lns.µiralora 
lemen.tu w dmgl .. Pomlińto I.ego, .ie metahny poetyd•.iegó, nawiązując do tradycji literac· 

1 ~ą c:tęttolm1ć odkottkretnione, skoj11rzenia są kiej. Elementy ludowe łączą s.i.ę ż tradycją li-
1 óder-wane, wletsze te w nlc.~ym nie przy}>o· f:exacką zosfają od;pow.led:tlio ptżetworżtY~e. 
, minają smre11Ji~tyc21nej manli!ry, ponieważ Zwrócenie eię: c:Jo źródeł stampobldej hleratu· 

I~ element konstrukcji w tych-utworach je~t sH- ry !'!Ogłt}bla r.ównocześnie obsetw11cją hiHury 
. . . . nie zaznaczony. . : ludowej . Duża uc:zt1ciowość pozwala noecie 

,., .'t''; eo~·typ~wiep.~zi P~iethy 0 
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zr„s1 '1 JUeSuW 1satS1'.· c na e1p1e c ar= "' - · 
ryzują twórczość poetycką Stan·isława Pięta- §tani.sław Pi"ętak 
ka. 

„Piesń moja ·choć jest, jak zmierzcl1em 
/zwJJgniona po-wieka, 

Onu wyśpiewa wielkość chwili, chwalę 
flcaźdego człówfeka. 

Sługq jest ziemi, z której żyźnie wyrosła 
Tchnif!nlem kraju, w którym szumi obłok · 

· [Jak sosna". 
(Gwwzdy). 

Clraz cytaila z wieniza „Gwiazdy" 
Ach, zbc,d.ać jeszcze s.en Judzi pod niebem. •. 
S.en,_~d~ieq4,a. dzlewczyny, ~lprca. frzeży~ 
. " : . . . [w powi13lfacl1 
Ich :odzfwlonyr;h chóć chwilę, by u]izec · 

' · .... , · · ·· · · ·'·[tam .'!iebie • .'." 

Poezja jak zmierzchem w ilgniona poWte
ka, która we śnie odnajćlujł" innych i 11iebie. 
Spró~ujmy przeto zanalizować 'uoktótce wy
b~r Jego wler_l!Zy „Do.m rodzinny", będących 
Il.Je.tako , .PriZekrojem dotychczasowej jego 
tw.órrzo~c1. Piętaka r>kreśla Rie wielr'l'krotnie 
rnidllem chłopskiego poety, ponieważ opi'1Uje 
wieś i pochouzi ze w~i. Zdaje mi &ię, że te
go ro.dzaju określenie poety w danym wy· 
padku zbyt ma:ło oznacza. Ażeby bodaj w 
\,)rzyhliżeniu wyjaśnić sobfo to wszystko, co 
tączy się z jego twórczością, należałoby wv
jdnić szereg spraw. A więc po pierwme, po
chodzenie klasowe w tym wypadku nie tłuma 
c:zy w11z:v5tklego, ponieważ wy.szedh;zy ze 
$WO~ej warstwy, zaczął myśleć! innymi kate
g<1ria:mi. „Dom rodzin.ny" nie· jest domem, w 
któ.rym się ży.je i pracuje, lecz do któręgo )HO 

wadzą wspomnienia, . 1 marzenia, refleksje i 
eny. Studihjąc ł pracując w mieście, tęskni 
do ms.i, a będąc na wsi, &pogląda na nią o
czyma miejskiego człowieka. Widzi rodzin-

. ne strony, tęskni do nich, rozumie doskonale 
swój rodzinny krajobn1z, swojq przyrodę, ale 
skor.o zaczyma opisywać, to cisną się słowa 
częstokroć inne, z innego, miejskiego środo· 
wiska: Daremnie przeto chciałby ktoś. dojrzeć 
w wierszach tych jakąś konkretną wieś, jakiś 

"1YZ'WOLENIE 
Nie •vide zdarze1i lrzetm, by o chwilJ 
Zapomhieć. Na tmpy pattzalem w- piaMu.t, 
A oto rarlCści się kryć nie silę -

Nlke ma ftlłfJdq twarz zczemiałą w dymie, 
A aczy jasne lak, że blask się mieni. • 
No, atak ten w wielkim słowie zaslynie, 
~!Ile hm-z rozniosły rżeniem promlehi. Spfew _ MnJę poi u bli11idego lłJslm. 

Mowry piet•,,.:1,:e µędzq. biali:! wslęgl 
PMmleni zakurzyły dłoń szolera. 

1 kawrtlkdcla wikti w inf pud niebem. 
Na plasku zostdl ślad, który motyle y Czolg hy zblą,dził w pył, w cieniów :tlóte 

[fJt~l, 
I.ecz aion Ni.he ~-i.rogę 1·1 iziebo,, ptw.i.,.era.,„ 

Caittją, stukajo,r. w 11mellw za chlebem. 
· Ni'ke- ]U'i jabłko je j, Qta 11a 0 p1fa. 

# 

,I 

•Za· czy1it jeszcze wristchttąt- w cichym 
1wzruazeniu? 

Żo!wen śpi, óbok żołnierka w po/oku 
Przegląda si~. t szczęłcla ukląkłbym w 

· [cieniu, 
Lea ogień .1kacze w dalekich chahlp oka, 

·w P.OLU 
Ik i tym unie.siertiem w piersi jt1.k najtJ.łu:zt:j& 
l.tt5 - J brzózka klęczy boba na polanie. 
Widnokttig wchłru1ia Sloftce jak zlotą r6źę 
Tam, gd'zie wiatrak wzgórze źegno na rózsk?.tli~ 

I uwierzyć tru.dno, że dni ltstóp1J.do. 
Tc już.Wieś w błękitnym szkle pód niebem tanit!. 
-Chaty bit!lt!, wierzby, grusze Id.tj rade 
W )ólach powlóczyć się, w szum nr1.wiedzić 

[błonie. 

Stniech dzieci w dati narm;, krzyk, krzyk 
[we~óły 

&ile/inie schyla w.szakie skt.oń nagłq grozq.. 
Zatuleni w płilszcze Nfem.cy jak w chochoły 
Do z(ljftcy i do .ptaków bij4 z wozów. 

• * *-
1'1.!k. wy~zedlen>, zobaczyć U•kochanq, 
A ujrzalem w po/u rączkę odrąbaną. 

nMvl4Mi; do !rad-ycjl sielanki '>1112 113.UatłY. 
1'11.ką ;1.if!lartk~ je!l! wJMsż ,,Nad tzeik4 w no· 
cy", balladą jest wiers2 „:Niebo". Nawiązań.ie 
do siela·Mk 13rchłzińslliego sztzęśli·wie w·pł'f· 
wa na rozw&) }ego tl'\łe:ntu, Sielanki it<!I b-Od11j 
najlepszymi utwoTami w tej k!i>ią:żce. ćorai 
wyraźniej zaznacza się rr1wnleż wpływ Sło
wackiegt'I. Wycżitwa slę tak w spósobie kmdo· 
Wilnia obraz&w poetyclcich, w u:i:ywanln ltó· 
Joi;ów, jak j w tonacji romantycznej jego bal· 
rad. Coraż bardziej występują elementy epic· 
kic. 'Elementy epickie zazna~ają iię w nar• 
rilcyjnyrn sJ>Qsobie o.powiadania, coraz witłk• 
szym odtzttceniu metafor. ,0pów>i eścł poetyc· 
kie Piętaka mają akcj~ i swo)e w~flki, podczH 
gdy w liryka·ch podstawowym elementem 
wiersża je:st obraz. TemalyC'.lmle wiewze z tó
mćtw „Leg!!ltldy dnia i nocy", ota?. „Obłaoki 
wio!łeruie'', to !)mutna droga iabJąka·ttego czlo· 
wtiell.a, kroczącego pó-tnlędzy wspomnieniem ml 
łości 11 żalu z w~pom:illeń pMrwszyd1 li!-1. chło· 
pi~cych, Wydźwięk wierszy coraz cięściej 
jest ttlemal tragiczny. . ,.Stać będ~ wśród 
zmierzchil w dotyku ślńiercł" - mówi poeta 
w swoim wiertzu „Wy21J1anie„, Zmiettch", 
„Atak serca", „Smie1ct dłonie", ktete ja1k 
sza:rły <>padają na ziemię, iegna.nle &lę z uko
chaną - mó są motywy. :Bezsprzecznie me 
ma \11 krzepy chłopskiej, nie ma miłości dn 
ziemi, na której się pracuje, ale nie ma rów· 
noczeinie sducz;nej p~Y i sentymentalnej de· 
klamacjj. . Poeta nie stara się bynajmniej o ję.· 
·ket§ pozę, o gesty, pisze td., albowiem w te11 
sposób czuje. Wyczuwa przecież dosko.nale to, 
że jest zdekfaMYWany, oderwany od ~-Wego ~ro 
dówiska, zabłąka·ny w dużym mieścte. W tt· 
tworach epiak:ich tematyka społecwa bardziej 
jest zaznacz0il1a, np. wieHz. „Pomór'', rzec>z o 
głodzie rta wsi, czy teź w romantycznym na· 
's·troju utrzymany wiersz „Zbieg". Tu tra· 
giczna historia chłopa, który zabił ekonoma, 
staje się prełelu1te.Ul do ophm t1czuć iakocha· 
;nycb. Zresztą I w tym epicltdm utwOl'2E! repłi'· 
sty«;zna kanwa op01Wleścl zamglona jest obra· 
zami poet;yokimi, które wyral'ltają 1at26j z tra· 
dycji rnman•tycz.ne,j poezji, niźli z na&tej epo
k.i. „Kólumny błękitu, fiolety i srebra" w tym 
wypaaku nie ~ą przekouywujące. Pom.iI!l(I 
tych złet;ztł{ nieliczn'fcli lliekonukwenc}I U• 

twory „Zfuada" i ,;Z.bieg" należą bodajże do 
najciekawszych, jakfi.e powstały w ciągu lat 
m.iędzywojeruiycb. Fantazjotwórstwo w tyJ:-b 
lllworach jes.t w gruncie neczy niczym inńyM 
jak prz~ywaniem nowych kombinacji el•m.en 
lbw ?dobytych w 11pos-tNeżeniach. Ztentą · 
wi rsze z tego okresm są bardziej o'panowan6 
kompozycyjnie i zawierają duży larłunek re· 
tlek1yjny. W utrworacil ph,anych pe wo-jitJ:e 
stosunek 9-wia·la, do zjawisk społecznych jest 
wacznie dobitniej zaznaczony. Zmie~ia się 

tematyka. „Wojna", „Wyzwolenie", ,.Stara 
mia1tto w Warszawie", „Do rodaków", wl@rsze 
do m&t:ki a nawet do przyrody są juź wybit· 
nie refltk5yjne. Refleksyjna jest pointa, '"'Y· 
pływa t>na z całej atmosfery obra'ZU i jes.t nie
jako przeciwstawJeniem do tematu, św1a.do· 
mym dy·sonansem ! dlatego wywiera ta.\!: du.n 
wrażen~. 

"V:' sumie jesit to ktSiąźka bezw2ględnie WM 
tośc1owa, WIIlosząca do literatury nowe, cieka· 
we i swoiste pierwiastki. Wiele z tych utwo• 
rów zajęło już w liter.atune swoją t'l'W'ałą P"' 
~y{;ję. 

. Stanisław Piętak; „ Dom rodzinny", wydaw· 
mctwo Oddziału wiejskiego Związlłu Zaw. U.· 
feratów Polskich. 1946 1., sir. 142 . 

.Ian 11'.urań ta w jakiś łachman. Wysok,i i barczyi>ty - mnie 
płaszcz, który miał na sobie, cały w łatach, szam 

- o ·jakie5 dwadzieścia kroków. 2mu· 
się ze wszystkich sił, aby n:ie uczę~ · 

biec. Wtenczas b !)dę zgubiony. Przypuszr.zam, 
że nie odwracając się, ani n ie biegnąc, tn:y· 
mam go w szachu i w pewnej niesmiałośel. 

SpOlkanie w lesie jeszcze go podwyższał. Poc1pierał się dość 

grubą lagą. TY'Powy włóczęga albo rzezimi e· 

szek. 
Pned w-0jną moja praca· zmuszala mnie · sen przez chwilę zaczęł s· pal'· t · · Y ię · 'IC - po. em Zauważyłem to pnzez jedną chwilę, gdyż Jeszcze mam e kilometr drogi d~ stacji, 

dfi częsty~h wy;jazdów na wieś. Barazo lubi· słóńce zgasło. Zmrok ·szybko zapadał. Szed- d · ·ł ł d · · · • zaraz o wroc1 em g owę, u .aJąc, ze Tule zwra· niestety, ciI:le ·1asem. Nie wiem dlaczega 
łem te wyJ'azdv ... Dużo mi dawały radości wló - łem zu ł 1· b t k · d · · · 1··-pe 11 e. ez ros ·o, ra UJąc się p1ę"'1.lym cam !\a niego najmniejszej uwagi. Lecz ner- tak długo o leka swój napad. Triyma si~ 

częgi po zapadłych w.Joskach. Jakie piękne i i ciepłym wieczorem. Po przeszło półgodzin· · wy moje były Diifl}ięte. Postanowilem iść da· jednak zawsze w odłegłnści dwudziestu kro· 
ciche przeżyłem wieczory i noce, pośród pól nym marszu znalazłem się 'w lesie. Było tu lej z najwdększci swobodą, udawać, że zupel- ków. Przecież ·'Za parę chwil będziemy ne 
1 lasów da-leko od gwaru miasta. 1·uz· dos'c' cr'emno Jednak,; m ł · ' ~e aszerowa em nie lekceważę sobie jego obecność. stacji, a Olll ciągle idzie za mną. 

Ale były i ciemne strony tych wędrówek. bez żadnych obaw. 
tzęsto zdarzały ~ię '""oady rabunkowe. zaw· w. pewnej chwili usł'~szałe11J za sobą czy Myśl pracowała. C!o trzeba-robić, gdy zo· Myślę, ze już zrezygnował. Pewno się 
sze taki przyby~z 7 · ~ 5 1,i stosunkowo dob- jeś kroki, a właściwie Trzask łanfhnych ga· s·tanę napadnięty? Bronió się? Nie mam żad- mnie bal. Dochodzimy do stacji. ·Wygrałem. 
t"ze ubrany. z teczk w której SJ1odziewano lęzi. Obróciłem się. ~Zobaczyłem 0 jakoieś 50 nych szans. Włóczega bez wątpliwości prze· W~nszuję sobie mocnych nerwów. 

się crużi;i pieniędzy, działał przyciągająco 11ę. metrów pd siebie na ścieżce, którą szedłe!Jl wyższa mnie swoją siłą fizyczną, p.oza tym Teraz pewno zaszyje się w las - my-slę. 
różnych rzezimieszków. człowieka. , ma w .ręku lagę, której ja nie posiadam. Nie Skądże! Wchodzimy razem na stację. 

Wyszedłem wtenczas wieczorem ze wsi, Nie byłoby to n-ie dziwnego i niepokoją- mam również żadnej óro~i. To bezczelny !ajclak - dzi•~ię się. Mafo 

~-mie~ając pieszo do stacji. Miałem przed so· cego. mógłby 'przecież· również, jak ja, zdążać Tymczasem słys0zę jego kroki coraz hli· lego. Podchodzi do mnie. Uśmiecha się przy• 

bą 5 klm. drogi. do stacji. Tak - ale wygląd i strój tego osob żej. Idzie trop w trop ZB mną. Jest cora:z bli- jaciel~kó. 

Był piękny sierpniowy wieczór. Sh:ińce za nika dawał dużo d-0 ·1 · · d · · L tn' · · t łn' mvs ema, a raczeJ o Ze]. .as gęs · ieJe - 1es· zupe _1e ciemno. - Ale się ucieszyłem. ze pana tam w 1~' 

chodziło, Ostatnie promienie łagodnie oświe· str,cl1u N' d · · d k. I ' · · tk ł 1 z· · ~ . ie o wracam su~ Je na ze, _ecz przyspieszam s1e ~oo.· a em. a.wsze to we dwo1ke raźni&) 

f.lalv lą,s, do któHwo 7.mierzatem. Czubki &o· T-ylarz uemna i nhrnfoieta: Głowa owinię troch<; kroku. On także. .Jest ciąqle .blisko 

•. 

, 
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rak dyscypliny daje znaczne straty w produkcji OTWARCIE 
Kursy Nauki Języków, zorganizowane dla 

dorosłych przez Wydział Oświaty Zarządu 
'Miejskiego, rozpoczną swą działalność po 
przerwie wakacyjnej dnia 8 września. Lekcje 
języków angielskiego, francuskiego, rosyjskie 
go dla początkujących i zaawansowanych od· 
bywają się w ponieclziałki, środy i piątki w 
godzinach popołudniowych od godz. 17 do 20, 

Dlaczego PPR-owcy tak poźno łym się zajęli ? 

J ninę Bartczak zastajemy przy pracy jesLc.ze 
• : w parę minut po zakończeniu zmiany. 

Starzy włókniarze - tkacze, ptządh.1, szpu
larki, majstrowie i pracqwnicy uchronili swe 
fa.bryki od zagłady i .uruchou11li, ożywili war-
ztaty pracy. Pisaliśmy o tym i'Nejednokrotnie, 

mówimy i piszemy przy każdej ·okazji. Nie 
szczędzili trudu - w najgorszych warunkach 
o głodzie i chłodzie fachowcy, zapominając o 
a bicii zawodowej, stali się „czarnymi robot· 
nikami", szklili okni!, nosili wodę itp. W 1945 
roku proletariat Łodzi złożył celująco egza. 
min z przywiązania do swych fabryk i z pp.· 
triotyzmu. Cóż więc się stało, że ten sai:n 
l'łókmarz w 1947 roku nie wypełnił planu? 

iemy już wszyscy, że oprócz względów tech 
niemych (ciężka zima, brak surowca i węgla) 
Jedną z najważniejszych przyczyn był - po
awolę sobie na zupełnie niepopularne i nielu-

' ·r>e wyrażenie - brak dyscypli':ly pracy. 

A przecież obok nieczynnych pyły czyn-
ne krosna, przy których pracowały do godz. 
21,30 stare tkaczki towarzyszki Olczak Regi
na, Klimczak Maria, Bartczak Janina, Garnys 
Stanisława i inne. Garnys Stanisława - mło
da tkaczka, jeszcze i później z uporem po
rządkewała krosna, tłumacząc, że muszą być 
w porządku dla rannej zmiany. „ • ft 

W tych dniach odbyło się zebranie wszy
stkich majstrów i kierovmików oddziałów. Po 
stwierdzeniu, że w lipcu planu nie wykonano 
(tkalnia w 87 procentach - przędzalnia ~ o
koło 90 procent), uchwalono z.mobilizować 
wszystkie siły do walki o realizację planu. 
Zebrani postanowili uświadomić robotników 

,co do wagi ich pracy i zaprowadzić naleiytąr 
dyscyplinę. 

Tow. Potocki słusznie podkreślił, że za 
stan na oddziałach Odpowiedzialni śą w du
żym stopniu majstrowie, którzy dotychczas nie 
poczuwali się do tego ważkiego obowiązku. 

Pracownicy podkreślili, że w znacznej mie
rze przyczyniło się do tego stanu wadliwe 
kursowanie tramwajów. Dyrekcja KEŁ nie
wątpliwie uwzględni prośbę fabryki o przesu
nięcie kursowania ostatnich tramwajów na 
godz. 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. (B) 

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

OTWARCIE MUZEOW MIEJ$lilCH 
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• 
te są dla publiczności. 

PODZIĘKOWANIE 

Dyrektorowi S_zpitala „Betleem", WPanu 
Drowi Stanisławowi Sławińskiemu, 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,scy 

PODZlĘKOW ANIE 
Dyrekcja Robotniczego Towarzystwa Przy„ 

jaciół Dzieci - Oddział w Łodzi, składa ni· 
nh!jszym 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. 

Czy naprawdę brak masła? 
·qdzimy do sedna sprawy! W r. 1945 or

r..:. atorami i jednocześnie najofiarniejszymi 
budowniczymi byli peperowcy i pepesowcy
najbardziej uświadomiona część klasy robotni 
aej. Oni pierwsi stanęli do odbudowy zruj· 
owan' eh fabryk. z:i ich przykładem szli inni. Trudność nabycia mas la s1ała się powo-1 Masło, z nabyciem którego ma trudności przy I qych odcinkach aprowizacy J..:iych trudnośct. 

~zywali n:iwet do bezpłatnej pracy i mówili dem irytacji czyniących zakupy gospodyń. Ma godny klient, znajduje się w większości skle- Dezorganizacja rynku pozwala nieuczctwym 
·on:ecmości tej ofiary. sło po cenie godziwej, w mieście naszym o- pów łódzkich dla „stałych odbiorców" oezy· elementom kupieckim na ciągnięc_ie nadmier 
Zonełnie ina• zej uzieje się dzisiaj. Dyscy· bowiązujqcej, nabyć można jedynte w skle- wiście sprzedawane - z grzeczności - po nych zysków z handlu arty!Cułem,, kloregc 

plina pracy - dla pewnej części nieuświado- pach mleczarsktch PSS-~. Jednak ilości roz- cenach odb!"qcrjcrcych znacznie od cen na brak zostcd sztucznte wywołany. Kulisamt o• 
onych robotników - to niepopularne sio- prowadzonego przez ,,Społem" masła nie sq n1e obowiązujących. brotu masłem wtnnyby się zająć w tej chwil! 
a. Peperowcy i pepesowcy nie wyjaśniają wystarczające i nfe pokrywają zapotrzebowa- Spadek produkcji mleka, tóry wystąpił w organa Komisji Specjalnej - i zastosować 

zał -dze - sami nie świecą przykładem. Zilu- nia ludności mi"'jskiej .na ten artykuł. Spół· ntektórych okolicach kraju, a który był wywo- środki, które doprowadziłyby do równowagi 
stJ11ję to na przykładzie PZPB Nr 8. A prze- I 
_ież załoga robotnicza PZPB Nr 8 wypełniła d.zielczość dostarcza do Łodz! codz ennie O• łany lokalnym brakiem deszczów, został wy- zaopatrzenie naszego mtasta vr ten artykuł. 
Jan I. kwartału, zwyciężając w wyki911 prłl- koło 2000 k~. m~sla mleczarskiego ~ czeg.o zyskany przez spekulantów, jako wygodny Nte pierwszy to raz występuje zjawiJ;ko speku 

." z PZFB Nr 1. drobna częśc Idzie na zapotzzebowame szpi- pretekst do wywołania zwyżki cen na masło. lac1'i masłem energiczna kontrakcja ze stro· 
z tli ''kih t d t' . d 1 , 21 s'erpnia - pierwsztcy<• <.loi<1 po urlopie r. mieb1s 0 'ureskz _a os a1e sbię ko norma · Nie ma dostatecznych podstaw natury ob!ek· ny powołr -- . eh do walki ze spekulacjq czyn· 

"l"' st•11'1·1y s1·ę do pracy 22 tkaczki· Z powo nego o rotu. tys ·1wc::nia na r:a masła, o .· , · · -. • ... - -~ · . · - , 
1 

- k . t · 
1 1 1 

tywne1, ktoreby w te1 chw!It motywowały nikow oraz szybko t na szerokq skalą pomy• du tzw. „szewskiego święta" około 80 kro~ien •Y e me po rywa1ą s ę z is o nym s anem • • . . . . . , było nieczynnych przez osiem godzin. 22 sier- rzeczy, ze wprawdzie w mieście jest niedo- zwyżkę cen tego artvkuł~ ~a łodzkim ry~ku. sla~a. akcia mte:v.:en~yina 0 ?n.1w s~oł~zie.l· 
nia nie zgłosiło ~ię na czas 13 urlopowanych stc:teczna ilośg masła sprzedawanego po ce- D1ożyzna masła i trudnosc1 zw!qzane z 1ego czoscr mleczarskie1 mewq!pl!w1e zhkw1du1e 
~ac:y, <:. nie~~talonych pr~yczyn tego dnia I nach właściwyc'h, natomiast masło znajduje nabyciem sq wywołane gra handl_arzy i ~~- "": Łodzt trudności. zwtqzane z aprow!zowa-
1e . sta"'.1!0 .się. do pracy Jeszcze 22 tkaczy. s!ę w handlu, ale po cenach wygórowanych. średników, dqżqcych do stworzerua na roz- niem gospodarstw domowych w masło. 
~ome_waz w.:-lkieJ. r_ezerwy .zakłady n.ie po- 11- 1111- 1111- 1111- 111111'411!!!11111,.,,,.1111- 1111- 1111- 1111- 1111- 1111- 1111- 1111-1111-1111-1111-m1-1111-1111-u11-1111-1111-a 
s1ada1ą - k1lkadz1es1ąt krosien było n)eczyn-

11111111
„01111111111111 ,nmmnmn•uuu · 

nych. 
O godz. 21,30 kończy się w PZPB Nr 8 

diuga zmiana. Punktualnie o godz. 21 krnsna 
l ze~poły przędzalnicze zostają bez obsługi. 

a pierwszych ,,uciekinierów" natknęUśmy się 
w portierni o godz. 20,50. Młode dwie prządki 
auoaczyły portierowi, że .„nie wiedziały, 
która godzina. Poczucie czasu straciło wiele 
innych prządek i część tkaczek. Osierocone 
wrzeciona nie kręcą się, krosna są nieczynne. 
Beztroski nastrój robotnic świadczy o tym, że 
absolutnie nie zdają sobie spraw}, jakie kolo
salne stra1-- - ile dziesiąt.ek, set<>k tysięcy 
stracon,'ch dla kraju metrów tkanin, kilogra. 
n1ów prz!;dzy oznai::za te zmarnowane prze11: 
nie pół godziny. Niestety, prócz tow. Klimcza
ka. sekretarza PPR i tow. Potockiego, dyrek
toia technicznego zakładów, nikt z peperow
ców czy .pepesowców nie zwrócił robotnikom 
uwagi i nie przejął się tym niezwykłym sta
nem na sali. 
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Niech sobie deszczyk 
pada przez sufit! 
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Gdy ciężarr'wki odda!iry się. popelzli 
po blo~ie dalej. Byli już na szosie. NagJ.e 
Deus podniósł głowP, obejrzał się dooko
ła. trącił Quella w ramię i porozumie
' ·awczo skin<Jł glową. Zgi~ty w trzy 
czw:::rte. prędko przebiegł na cz\vora
kach przez .szr sę, Mokry piasek trzcsz
.;2ai pod ich stoPJmi. Q11ell upadł na zie
mie po drugie· stroni·e szosy. Na ·1i;;go 
pJdł t-1i!ralt>k"is. Przyczaili sie. I znów 

z eh' ·jl popclzli dalej. 
IJe;;z "/. Pil( ;il cor:1z ~~s(c;zy. Zdawało 

si , że wizną inż \\·iclc gcclzin. Przez ~a
ły czas siyszel: glosy włoskich żołnie
zv. Wreszcie d<Jtarli do rzeki. Od.Po-

• 
ny. Jednak tylko w niektórych J1!iejscachl wło.sk.ie słowo, a?Y odp-0w!edz_ieć n.a z.a• 

39 siegała im do kolan. Szli powoli, z. tru- py~ame wartownika. Ale me me przych~ 
dem i ostrnżnie. Zimna woda przenikała dził·o mu na myśl. A gdyby nawet cos 
przez -0dzież. Qudl musiał się wstrzy- odpowiedział. mógłby d·?czekać sh~ no
mywać, aby cz.asem nie krzy~na,ć. :-VYCh. pytań, ~a ~tóre me z.nalazł.by już 

Przeprawili s-ię przez rzeke: i ()·d'Poc.zy- zadnei odp.ow1edz1. Zdecydował s1e więc 
wali na brz.e·gu. usianym białymi kamycz leżeć spokojnie i cze~ać na to c-0 będzie . 

. kami. Deus pierwszy ruszył naprzód. - Olla!. .. WstawaJ Ansald>0! Tu kto·ś 
Nagle rzucił się na ziemie,, każą•c ener- ieąt. 
giczuym ruchem uczynić to samo towa- Stul pysk! Czego krzyczysz jak 
rzyszom. To nagłe runięcie na ziemię wariat? 
zmusiło Qnella do zaciśnieda zehów - - Mówię ci - tu ktoś jest - upie· 
strasznie go zabolały rany. Leżeli i nad- ra.ł się Przy swoim wartownik. 
słnchi wali. Usłyszeili czyjieś kroki -w po- - Jeżeli to grecka armia, to P·al Ją 

czywali. siedzac w Jakiejś jamie, nawpół bliżu. sześć! Powystrzelaj Greków i zamknij 
pełnej wody i brudu. Po upływie kilku minu•t popełzli dalej. woją fontann~! 

Wtem Deus szepn•a,1 coś na ucho Nitra- naprzód. Zi·emia była kamienista. Rnd1y Znów nastąpiła cisza. Leżeli nie ru· 
leksisowi. ich powodowały szmery. Nagle rozległ' szaj.l:J•c się. Tak przeszło pół godziny 

- Prz-eprawiać się przez rzekę b<>dzie sie. tuż pod bokiem gło·s, wołaj·a,·cy po Quellowi zdawał<0 sie,, że minęło już spo 
my tu - cicho powiedział Nitraleksis włosku: ro cziasu. Wreszcie Deus znów popełzł 
Quellowi. - Tu nie głęboko. Po tamtej - 01113.!.„ Olla!... naprzód, zachowując wszelkie środki a-
stronie Włosi. Trzeba. uważać. W razie .Wrośli w, ziemię i -przycichli. strożności . 
czego, - trzeba bedzie uciekać do gó- - Olla„. Kto idzie? Quell skierował się za nim. Nitraleksis 
ry. Będziemy Si'-' trzymać stareg<> kory - Milczeć nie warto przemknęło kroczył obok niego. Nagle rozległ się 
ta rzeki. przez głowę Q11ellowi. Jeżeli ten krzyk: 

- O key! - uśmiechnął się Qucll. Włoch nslysz.ał szmer i nikt mu nie od- - Ansaldo! - krzykn11,1ł wartownik ; 
- ttorkay! - mruknął pod nosem De-1 powie na jego zapyta. nie, to zechce .sam za sekund· dodał: Odpowiadaj-cie, bo 

us, spojrzawszy na Quella. Popełzli dalej, sprawdzić. Wt•edy bedzie źle. - Usiło- będę strzelali 
Woda w rzece była zimna, a prad sil- wał sobie J'rzypomnieć iakieś najprostsze!" tO. c. n~} 
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Każda ' n1a1ka mus· dqiyć do pogl 
bienia swej 

om i szkoła 
wiedzy o dziecku gd ż 
razem pracujq aa che>-

iem prawego człowieka i obywatela 

JIĘUBRA Są ludzie dobrej woli~ JA· , K 
ale trzeba hn pomóc 

Przed pa1u tygodniami piaaliimy o naglą· 1 

Cej pótrzebie pracy kulturalno ·ni~ątoyeJ· .• „~o~~e1aJ'est dobrz&' ui?ranc; wówczas. gdy 
wśród ,kobiet. Wskazywaliśmy na to, ie o- jej garderoba jest właściwie dobrcma do trnu 
gramne pole pracy znajduje się tuz pod rę- jej urody i sylwetki" - Tej zasadzig hołdufc; 

q kal?deg-0 wykształconego c2łow~eka, te mistrzynie ubioru - par~onki 1 mo~~ dlats 
trzeba tylko ięką sięgnąć, by się 0 nie „za· 
llaczyć". 

Apelowaliśmy do ludzi dobr'łj woli -
pizede wszystkim do kobiet -1h•cłigenfnyda.; 
Mie-Ujmy nadzieję, ie artykul nasz zapoczqt· 
l1.11le ptzynajmniej . szerszą dyskusję - a to 
Łylby jUi poważny krok naprzi>d dla rozwiq;' 
sasiia zagadnienia. · · 

· Do,vi'!dzieliśmy sit. że profesor Uniw~rą· 
te!u· ł.ócizklego; dr. Natalia llglewłcz, kierow-

.-.niczka osrodka dziecięcego w Re'f1"0ntówce, 
zorg.lJ~izowała- grupę &tudenló'Y - ochotnik6w, 
którzy zaj~li się odcinkiem pracy, o kt6rym 
pisaliśmy k'ilka lygodni temu. My dowiedzie· 
Uimy się o tym fakcie zaledwie killr.o:r dni te
mu. prof. Jlgiewi:cz 1 jej studenci pracę swą 
wo:cpoczęli na dług~ przed ~drukowaniem. • _. ,. 

1 
;,. ·y • 

na1.1ze90 artykulu. Najlepszy to dowód, ze. test ,. ·· 
to zagtl~aienie. które wysuwa samo tycie, za• 
gadnienie, które musi' niepokoić kałdego czio· 
wi~.J<a myślącego. , 

!fo czym polega ptaca grupy mkl.dlriety 
tm! "rnyłeehiej pod kiero\mictwem prof. U· 

~·. I ' 

. różnorakia kzeacje ktorych zasi::!dnic?ą ce· 
.chq •jes·Mnność. 1 

gil!wicz.? Na załąC2onych rysunkach przedstawiamy 
Ch<1d~t oua po >Jiłeflakaft•CJch robotnic-eyr.h .,. ' naszym czytel niczkom modele dwóch kosttu 

l d111e wtil-<n;óWki rodzicom, jak majq poste-
po C!ł: ze śwymi d:irie~mi. Jrlóre. w zakładzie mów i sukienki, które zostały zaadoptowan~ 
w l!.e •montówce odzyskują moHiwoś~ nor· przez na sze siostrzyce we Francji. 
molneqo rozwoju (jest to za.kład - klinika dla Pierwszy koalium jest spo1ządzony z mięk 
dzit>ci, cietpiących n-:1 pewne schoraenia ntir· k1ej :puszystej wełny tkanej w pasy. (W na-
wow~ J psychiczne)! szych warnnkach mo·i.e być na ten fason za-

Kotdy ze ·stddentów ma pod swą opieką g ,• ~·; iV'lll mieście .nody widzimy, ż~ modne s1osowana lak pospolita już ,,jodelka". żakiet 
Ok1dlone dz\ecko i jego rod:tinę. Praca lek 1 n9szone eq: tównocześnie suknie ob.::isle l uźny i długi, spódniczka .b. wqska. 
ma na celu dopilnowanie. by dolne rel'!uUaty i kloszowe, ptasicze· pioste ·w linii i fantazyt · Jeś11 , żak!el iego kostiumu sporzqdzimy na 
wy~li •.-,~awcze osią~nięte przez prof. Dgle- ne, żakiety długie 1 lu~ne~ oraz kró:~~e i wcię watolinie służyć nam ten strój może niemal 

Spod <Jt>iątego w ie~ko kloszową baskin· 
k·• wyposaż-onego żakietu wystajq różki ,no· 
szonej pocl ntm kamizelki sporzqdzoneJ z !(')go 

co Jiostlum materiału. · 

Sukienka przemac:zona fest dla młodef 

p~nti. Fason b. dogodny na kombtnaoj_' 

• 

w•~1; nrn zostały w naslepstwle zmarnowane te. Przegfqdając kolekcję francuskich maga- ai do pierwszych mrqzów. 
w J\ Vi•W redzkie!.skim. Jest to praca wielka f ._ · : I · " ,. · 

- . A. • • i i _._ zynów mód napotykamy na stałe kontrailty. Następny kostumllr: to ianlazYJny ubxor. Za pr.zerol:>koV?q. Uazyta być może .zorÓ\'1110 .: 
pQ'W«'{-r.n,. przecież: . 1ze zq nie mn e w ...... ą, . • . • . . • 1 ' · • ·. · • . . 
i n:..~ ~ca byluby objęcie mas szerokteh izes:i Ka-ldy z · „mistrzow·• łraneuskieJ 1110dy •tworzy lm.::~k \1ykonczony sutaszem. c emnQJ wełny, !ak 1 z 1edwab1u. 

tQdzieÓw: 111czlil~ól'lił> · matek .. nor»1t:i1nyeb'~ l!ttttllllmllftlttnunmnn11nnn1mlillllHIHl!llttllllllllP.ffllllllffllffilHttllllllllllllHlllllllllłllłi:lt\tt!lli 1 !:!!nH!lL~i';ll!\HIHilllllllllllilll!lllnllllll!l!!llli!JUlll!!Hll!lllllHl!!lllli!!ll\tllRll!llllllln!\UUillIDil!lllllJ]llllllllnlllllllllfillll!!lllTillllfilllllllllltUlllllllllID mlll!ll!Ull!lttl!lllllllll!ll™lll 
d„i„t:1 , Hl<6ł 1!'0W":r.echnyeh_ i przedi;zkbli. Ma· ... . llJC 0§••. f,fJ ftJaroźnte 
Jo ,,, 1est w ·pnctl·ow. ?"! :n'l1Ud"a pr.<:1ca na- Y · Z ~ _.,. 
UCl"v„iela , ' ukole przekreślona anstaie· ptzez M' 1 • • 
zły W\•l"w doml..I wddt:il'lllikieqo Y. środov i11ku a I u m u n 
J'0"<1~fkd•u~n!)'ł Czy za przykfadem i:iuden- , 
tów ~h. tlgi w.i.cl': nie powinnoby p6jsć ·nau-

na 
„ . . ,. . 

c~„i~li;iwo? w tych dniacin opuszczajq Polskę . dzieci I i warnnków aprowizacyjuych - zapewniłv l mujq pięć razy dziennie, p1zyrosty na Wl.:lze 
leroz dmg :;:'!c?. ' Sprr.1,vy wyehnwaw· rumuńskie, l:tóre dlugt, bo blisko lrzyruil:1- l civ.iec!om na jlepsze warunki pobytu. bywają rekordowe, do 6 kg. - po ciw•ch 

C7'e to u;eu płnrwą?or:i:„dnej wnqi. 'Nie 1'Uuej sieczny okrH czasu spęd;:iły u. nas w kraju l Dzięki zru::umieniu, }akie wykazał ci.Ja .,cię miesfqcacb pobytu w Po:sc· . 
ne =l"' "'~2-11io mr.j q jednall Gtigll)e sprawy 0 • na koloniach lGtnlch. j icawości" dziennikarskiej ob. Marszałek Se!· DziecT tu zgromadzone µo::hod:ą 2 0~,~lt

świał-:>n e. 7.ająć ti~ nlmt mo9lnby nietylko z w-akacji w Polsce korzystało około ty· 1 mu Kovnilski, który w towruzystwie prez~sa cy Jass, z łych terenów Rum:mii, któze ncj
n.aur.iyclelstwo, lei:z ~ni.dy , c?.ł~wiek wy· .siąca małych Rumunów. Przyjechr!lf do mis, ' Towarzystwa PrzyJaźni Polsko-Rumuńskiej puł ciężej zostały dotknięte działaniami wojea· 
kszt"kony. Stud„nei-wychov;nwr.y zag\ą~a!:i by nabrać s ił ~ zdrowia n(l polskim chlebie kownika Weckiego ! gen. Witolda wizytowo nymi, a,_ ostatnio klęąkq suszy · . głod:Jm. 
do miet::::lwit r1os:icge961nych torizin - inni - i mleku. . w okresie spędzonego w Kudowie urlopu, k'llo Pam!ęć 0 tym, że Ten najbliższym w j 1,,,u 
itudenci 1 nles•nden.ei - monlih_y urzgdzać Ni·e mamy wprawdzie 1•.,.sze<ie środków spo 111e dzl'eci rumuńskich vr Narożnie koło- K'adz I t 'k · d f · · d · 

6 
"' 1es c ęz o, me opuszcza z e::1 1 em JUS '!Ułf 

PO!ntlarne pcr,a .;ianlt1 E grupair1 lo~ator W źywCJJych w kraju za wiele, ale tym co rn<imy k.:r - mfcrłam możność zwfedzsnla „wcz:i,.. nam' to w sposób, który nas wzrnszo: i zaw
ąkreśloneqo d..,l\1u, z rµpcrmi tobotn1c po- chętnie d:zi·eHmy sie z tymi, którzy znaleźli sów' dla mc:dych Rumunów. W zamku N::no zem nam imponuje. Ob. Marszałek t:ov1'll:;!d 

szczególnyc'i abryl1. s!ę w duzo ctęzszych od nos warunkach. Nie ·',n1eńskim ulokowano w jednym z jego skrzy obdarzył zespół dziedi kolonijnych dużą Hc{;-

Sprawą te. ,;riloiy &ię 1.'ljąt:. tu-dzie do· stać nas było na to. by posłać iywnośd 2:1· deł 200 dzieci. Wielkie sale zamienton·'.'l na ciq słodyczy. Częścią cukiezków zosta'ą ' 
tirej woli 2111id' si0 - w'idzfmy. ie luz się grożonej głodem Rumfrn ii. crlli qoracym $2_?- sypialnię i jadalnię , w częśc! olbrzymich ko· dziec! przy nas obdzielone. Ze :;.dzlwienl'e:n 
źnalei\i ~ . ~ «rbi lvll!o o ło, by hn pomóc, cem ofiarowaliśmy go~t°in"I d11:ieclom rumu6· ątarzy zmontowano umywalnię, kuchnię zam widzimy, źe dzieciak!, za wyjatkiem ~1 (1jmnkj 
by ułatwić im d!'F. r1e d• zernklcll rzes~ pro- sklm. kowq wyposażono w kotiy - a · dzieci.im $Zych, trzy i czterolatków, cukietków nie je· 
cującyc!· cl'-:r l-, ,r. r J, „; "•bY 01hviaty i kul- Mali nm·: c;us:::ie pod opłekq ~wych nau- oddano do zabaw duż't park przyzamkO""'V dzq _ a słodycze "W tym ;.;ieku _ io !ak<> 
ttiry byly p:zoa ł1.' le lr.1 ::v:T:1kn!ete. A więc, czycieli ·i wychoYJawców iwst~1ll rozmieszcze Pogoda sprzyjc.la tego lata w tym plęk- ma rzecz. Cóż jest tego przyczyną;? :::lk:szuie 
czekamy Uti inicj:.lyw () <fig,mizacji, która ni w ró-inych okolicac}\ Polski na okres 1ych 11ym zakqtku ziemi kłodzkiej - tak, źe dzie s:ę że dzieci chowajq zawsze o!rzymar.e cu 
pierwsza powinua ui:;rowc; tą sie ~aintereso- zdrowotnych wakacji„ Ner petbyl tch wybran c~ całe dni spędzały na świeżym powielrzu. kierki, chca: zawieźć je'o,, d :i domu dla 
wać - cze~amy u · inir:jatyWP SpoJ~~:Eno-0.. :e miejscowości. które z racji s\-. ;tib. klimaty- A dziaianie słońca powietrza i ·intensywnego najbllzszych, ·którym nie przypadlo w ud~;fal e. 
bywatelskii;j Lki Kobi€1. t z. W. cznych walorów. odpo,::1ednich pomieszczeii c diyw'iania znać na tryskających zdro':.r' em r,pc;cizenfe takich wakacj!, p•zyw:hif. .<- v· rlcm: 

„ . ._..~_1·-w:w ww ...... w ....._.._..._ i";vcnzyczkach dziecięcych. , ,Wszys~~ie ci zi -~i cr1~ , co będzie ilus tracj o. ?.;;Lna11l') · ylo~c 
Hątr.i& U.'til fJOf.f.'OUJCZQ ·,11ybltnie się poprawiły'' -;- oś.wiadt::m ·~~,n .1 dowodem pamięci 

lafa~. an,:- owoc ·n. a1· 1. ep i e1· s. mak u1· e :.:::e::~~~'::,:o~:pi~ ::··:::ol::: 
.\l~sz~ ..l)!JC:iect1y ~<'fr w!asnie postępują, 

•·at by -;a 'NSzell~a " nt; chcl?.łv do.wieść 
• - rł ł 

pr;;:.w:iz ;wosr:: tego ' ysłowia. 

lm ostrze rojmm: Z< ';.."\zu3e, iym irnm1ęt-
11iej pragnie rna1,)' urwis wykąpać się ~ 

rzece. ill}. bardziej rr:uma się przeciwst.a
wia, tym :większ<i och1.>tę ma dziecko na 
.ody, niedojrzałe Jabłko itp. 

Co robić' „v takim wyj.':1dku'? Czy po
z.v:.:. .lcić: dzk:crnko ;i na wszystko? Oczyw1-
~cie że .n.ie Cho:izi ,... to, bv nasz zakaz nie 
by' . ·.~r.ny v: . tal~iej formie', któraby godzi
.la w j ego a,mhicję. Krzykiem ani biciem 
n if',;ego ~ię nie c'!iągnie --· odwrotnie -
d:> lC': '.ak jeszcze bardzie~ się uprze przy 
rn ol n Najw· .,,r·ei w:skórać można spoko
Le1'!1 i wykazarn~m zrÓzumienia dlą paku-
~~: . 

· - ~hcesz sie ka.nać? to bardzo przyjem-

przerwie'? 
na . rzecz. Ja też ch<;iniebym to samo zro- - Dziecko dopuszczone w ten sposób .fo 
biła1 ale nie mam czasu. Wiesz co? może spółki w trosce o młodszą siostrzyczkę 
pójdziemy- razem w niedzielę - byłabym przeważnie postara się o to, by nie zawieść 
niespokojna o 'cie~ie ~ trochę zazdrosna, że zaufania matki. Owszem, może czasem 
ty się kąpie§:.:, a ja - nie. sprobo-vvać wybiegu. 

- . Niedojrzale jab'l:o? to nie dobrze - - - A jak zjem, , żepy ona nie widzia.ła'? 
ja raz się tego n,ajadłam i był z tego cały Nietrudno jednak wtedy malcowi wyka-
ambatas. Przekró j j~ - - o ile pestki są zać, że to jest niesłuszne. . . 
czarne, to można. · ,Nie wolno jej ckłamywać" - słowo ta
; Takie wyjaśnienie sprawy trafia p1·ze- kie .trafia do pr .P.konania największemu 
ważnie do przekonania nawet małego ur- psotnikowi, !Jo i on pragnie, by go nie 
wisa. Dzieciako,-..ii imponuje, gdy się go Ua .ywano. 
traktuje poważnie, „j~k dorosłego" i stara Naturalni~. że te przykłady pje Wj' (;ze•·· 
się do poziomu doro::;lęgo podnieść. pują setek tysit~ey trudności, z którymi 

Bardzo wielką pomocą wychowawc.1.ą •n . :.l r;ę 1 ~ ".żda m :.ifka przy wychowy-
może być w takich wypadkach młodsze waniu sv.-ych dzieci. Z trudnościami tymi 
rodzeństwo; „ tym łatwiej da ona sobie radę, im lep!l•J 

__ -Boję się, że malutka też zechce lodów I rozumie, . że dziecko należy traktować JO

a to dla niej niedobre. Jak myślisz, może f 'YaŻnie ~ ja kdoros1ee'o .:złowieka. 

Dla uczczenia wizytujq..: ~·c h , •.izh·;1 u~<:c:t. 

cizajq pokaz narodowych ta l1ców iumt, >'1 .•k· r;::. 

Starsze dziewczvnki i chlopcv usiawim(. ,;«ą 

wkrqg t tańczq ;,borę" w iakl śplev;c.t.ie; ;'J l 9Ś 
ni. Urzekajq;cy jest i rytm i melodio: ~ "go tań 
ce, już najmniejsze wl~czc1iq s ię w tmł0 
1 tańczą wszystkie z pasjq ! temp'!mmenk:1 
urodzonych tanceizy. Naslqplly i 1i(lofs} w'~ 
kalne. Dziewczęce głcsik1 zcwudzą :.;JTJe i ;x· 

, ,ciojnę". Tak jak Jq ~p.e\\C!j q ysiq,· ioi...kl 
rumuńskich przy ·pracy \ ' l ~olu. 

„Pechem" kolonii w N. ro:tu1e by i" .o, i e 
wiąkszMć przęb.._,waic cych tu dzleci' prne · 
chodztlo odxę. Ta <·pidem:a unieqo•lh ·iJrx 
nawiqzante kontaktu dziec• rum u' »kich z 
przabywającym'i ·w sqo!emtwiG na ~· lo ::lac~, 
dziećmi polskimi. 

Wakacie. spędzone v„ Polsce. dzię:I:; • -yc!:< 
się dzieci.. dałyby wówcza małym R1: m·1°0,;, 
ccś więcej niż dob1y stan zdnwia - • ,.iuz w~ 
J1lyby im bliżej poznać nas ~ kraj , p np rzez 
zbli-ienie z małymi Polakami, o i f1Ct s::y1n 
dzieciom Rumunia siałoby się bil±nq, przei 
ptzyjaźń nawia.zanq z ·eh· ·1ó-v,':ieśn1komi. Ru· 
m uno:mf. I.I; 



G ł. 0 S R 0 B 0 I N J ~ Z Y. . ' • 
'· września Głó ny. orcti walki a raklem 

lodź mu 1 mieć rad na cele leczmcze r zpa 
3-eo 

ie r ku kolneg6 
f~k Ił~ dftwładttl!mf, tiłk HkOhtf tO!putł· 

uie 3i4' \\ Lodi:I i w wofgwódzłwie w środł 

Rak jes1 I dna z chotób, Il óre lanowio I glównlP J'1U1. ludzł pracy. Przypadki ;•;ika I gwarantował Jak lalid .alnie)azs w-arunkI lecz 
plagę lud'1fotłc:ł. Wiele kl!nik i !aho:niotlów $rociowisku robotniczym nie na!ei:a do rzad· nictwa. jest szkopułem, który działać ni.UEi ha
naukowych, wtelu !t?karzy t uczonych poś·'llt> I kości. Możność szybkiego rozpoznani8 i 11?- mujaco, na wte:lu spośród tych. któIZy no · 
ea swoje b!!!dania wynalezieniu skutecznego, czenia przypadków lej chornby "" mie§c~'), świetlaniu radeJn pdwin.rti być poddani. 
hodka, który leczyłby raka bez n~• !etk11 którego aq młeszkańcami, ma dla nich decy, Te trudności zntlrną do~tP.ro wówcza5, gdy 
l skalpelu chfrurga. Do tej pory fsdnuk · r~.~el- dUJctc• ~ acHnie. Wyjazd dla przepraw-adze· Lódż będ:de dyi1po11owało 11iezb~dnymi iio· 
de ie 'lsiłowcmia nie zostały nagrodzo11e µo- nia.Ieczenla do innego miasta, choćby nawei ścicrmi indu. 

' kul 11 i p noszą karę 
Przeprowadzona kontrola w mteszkrmilł 

Woftai!łlt Wttl rii przy ul. Kord1eckisgo Nr 8 
w Lodzi wykazała. iż Wojtasik Wcrl~rto: od. 
dłuższego czasu produkowała l:<lmber sprz*• 
dajac life. w c Jqcl! t.aroblmwych. 

wodzeniem - jedynym skutecznym środkiem -----------

W' walce z rakiem pO?.O!łlał - "'"· 'Re1A traci"' a k t a patr·· e . . d' wr „. ntal!ł w czasie konl!Olt 'łl mlezzkaniu Wojtasik 
Przed 'Wojnq lu tln:jonowala ,w mieś.~ie m:i· l ~ • ar z o 1.. n1a o z.s znaleziono 13 l!trów bimbru i całkovnte urzei-

~ym wzorowo zorganizo-·vana Przvchodnia ·i • dzr&nl• do qolowa11ici bimbru. Bimq®t zost!l 

t~cja Przeciwrakowa. Poza tym. istniał w n-,ll\7'/ftlni• ną cbłeh i oddłi•lni• Iła ' t• •••• łł'IYktłJ zat1zynt<irty jttko cfowód rzeczowy. podezdł= 
łzpttalu Betleem sp~cjalny oddzta! dt-:i cho- Mmie;ers\wo Aprowizacji zarządziło, aby lżyć b•'frią :fp<tcjalni~ drt r~j łtotjf nq, chl:łb. ądy urządzenia zostały m1szczon~ 1\a li:'Hel· 
"•eh na raka I j ~ou. W<>dlug Żezrtcrfl Wojlasil< Walerii b'i1"'błi 
•r - · poczynajac od · września' rb. wprowadzono Zan:ad;;J.ni'" powyr~llze ma na celu umo'i'liwie· 

N1 m y zll~'."iaowoli dziaictlność To. 1cnzy· 7.0~lała adi,IJfłlJ •Ilf •lracija Jf~•t '4Jopatri:Antn ~ni" kot1,n1'1"nlom wykul)yw,mte chi bet kart· tyrn rrii~m 111ta1 być użyty n11 W11!3•le, którt 

twa~ ~ ':V~IK~ . 2 Rakłom I c~lq ~011_'.;~r:l?:1~ I 110 chleh J C!dr~btttt na pot.oi;łdle arlfkuł_? spll I ko_wego w puktach .rozclzlelcir~ch w µnblit\'.1 miało aię ndbvć w dntu clzisi<>i•zym. óbO.cnU 
prze„ Łodz ilosc rodu wyw!e"l! \T'-" 1a."k 1 żywci>.e za wy1ątlci"TT1 mlei;:a. p()!;lf'ldacze ko·ł mt~isco ;:orn\th:ckama. Nr;ton'11.'1!!1 pozostałe drugi !113łap!C: w zwiaz'3k mcrr;e-ńsl<Y ObCJr:ni~ 
zresztą 'l'TV'ł'l t.ll red, poslodmiy prz~7 szpl- 'I zaopatrzenia będcr je Wiec rooqli ?.crrejestro I iirtykuly mogrr być nadal poh;f'rane w sieet matka t c6rlco pnv„-edruia miasl na w~~„1~ ~, 
Utln!ct':''? innych mi. asl Pol~ki)., Obe~_n'.~ priw· ;<1ać w jędnym sklP.pio rnzd„ielc7.ym na chl.-,o. rozct7.t1>Jczej Rejonowyc"h. Centr!!lli Apr~w. iza· obnzu prn,-y. 

!le 1losc1 radu zostały z Niem.ee r_ m~dykn- ci 'N innych na pnznstn ł"! p;odukly. .

1 
cyjnyclt !nb w spr}ril".1'i!lnlaeh wmk _Yetyeh l'oełonr.i••iflnfąm D'll ~gc,tuty Kom.l111Jt Spe· 

ono, .Fl'{Jo IP.go nie wie!!" ł ł.ód~ tar.iii nii:i f Do r~j~!!tror.:jf na w9zy:o1tlc1~ ortykuly sp'•· przy zaklodac:h pracy. cialnsj w Łodzi Sikorski Wcrclaw, wlascI,,.;111 

~łrzyrr.ała. W~emy jedna.k, ~e. obecnie n~di::~o- j 7.ywcze za wyjafkl'olm m!e~o i r:hl..,ba slui:-rł; Nale:i:y dodcrć. 7.~ pnczyno:jqc •ld wiześnia piekarni ..,., Lodzi przy ul. 6-go Steipnfo 5 ?.t 

d.z~ do P<Jlski w1ększ~ 1losc1 radu. Z .S _9 .ał· I be<lzie lak. jak dotychC'zns I o~r:in~k. r~i9· ~011s11T!H"~ci h<::rla ?lr.7.ytny .raJI cltle~ cz1tśclel I pobierantt nad!!l.i~mveh cen za pi,o -:zy-i;o tł 
mow riidu, r;fiarowanego nas7.emu kro1aw,, 1 s:racyjny iia!omH11JI na .r.1'.Jeb wvoin. nc sie og- i w mni.!o1i:zyoh t}osc1ac.h. W tym ce:)u na po· - .· 

.1 . . · b · • „ A '-..:i~· ' - l<arany ZOf!t••ł qrzY'' ·w w~soko!el ';} 1-rs1_,. 
ewna , osc po.wmna . yc . pr;iy;on n .... ' · ·· 1fai~ jeden z wrilnych kuponów, k1óreqo nu· "'-cz„ąólrt• lrnpnny 11lde„y b da wyda'•V.ć po c złot eh · 

!Iak ra~u w JJCLSzym. mieś~~ "''"·::a~:. P~· I mer 07.nar.::y Urzad Woj.;wódzki !nb Res.or! Zn· 0,5 kg. chla.ber. ptz, r!ZYI11. ~hliib ~w~~y Ma y . y , 
%a na· 1asem leczenie setio cho~ eh. ,\orz ł I oPairz„n!<I Wr.irPt.awie t ł.odzt Od h111opa-r być do..~larczany „..., nunktow r~7d-: e•czycb • 

• 

n1e d cyduja sie na leezenl 'lu". on zrn PO- I r!a rb. Minisleral \'O 'll'J'TOWtfdti do korl zao· przynajmniej co tlrugt cizi•dt. n o 11słvszv"'Y "f-'81 r"'d""•o 
buja. Fak • i:„ powsloja olb17 ;'nt•r0 '4n'roln~ I p'"'lf7."11ic V odr.in<!lc r'-'l"~hoc riny kl..\ry !'lu - - · · ,,, P ~ 11 

zpiłal6 dlo cllorych, do ł6i~cb mo~a L"c • • · 1łtngr""' nil nledzltl~ 24 słerpnt~ 1947 P. 

lrie1owani chorzy z cal~·;<> kra)U, nie 1);7.e~a Stynend·1a szkolne dla dzreei wł6knlarzy 'i',00 Poranna aud. muzvczna, 8.00 Dzien,11}; 
4:;;a o zbyteczności posicdanio lok<J}n<1j pla- f" . · ; ll.20 rLJ Progr. n<> rlziś. 8.28 fŁJ Konrert zy. 
c:6,..•ki do wołki :r: ro ·1em w nauyns mleścłe. I # _ . . ł I cz~n kzeM· l-!lza). Jl,50 Muzyk21. 'l.On '1ab<'I· 

Tc>W dn walki z talri~m TeakływoW<llO ewo.! 22 Paf!flh\<P\\- Gl1'111ClililUI\ J.1Cf>llm po ... n•· i Wl6J.nla~y- ~ ~.ftdłł ufundował pny za Q • ŻPń9two 7. l'ozlilania. 111 on Auo ~ł01"Jlf).JllU? 
di:ia!alnosć po wojn!e. u1 s~onujoc już w 'eJ I da w centrum ?.O ho'kt<:irowegt> pcuku·l·:n1:1· 1 na.zJu~ '. Lic:-um io!ype~lii.-:t dl~ ;-o chlnpc&w,, w opr. 'Bolesława Busiakiewir.za pl. „Pi~&ni I 
chwili przy ul. Cutfe-Sklodow9klej budy n· Internat dla cblopi;:ó~-. 901podo1stwo ogt'>dm· [ d?.Jr.c1 c:r:111111'ow zw1q'l!kt1. "am1ls:df,aty11Jł no te 1 pio~enkl wl0skie.", 1 l ,30 [Ł) Feli'!tn11 literacki 

kłem. V'/ którym µowslać ma punki pomnnic- czo·rolnlcze, pri:P.Zllaco:n~e dla potrzeb iptf!•· t •P-nie ł.1>dzi. których ston zdrowiu wymaga · - fraqrn. z k~ia~ki . A~~ady Fiedlera pt. „K;ł· 
t1'"a t stacjel Jeczn'czc:. Snuje ono plany stvro · I natu. Wyjatltnwn pomy. P. są: \am warm1lcl: lakich wor1111kt1.., 11drl)\lOI fCh. latlf 1IWC1ł2!a nndd ptichnaca zyw1cą . 1 J .itO fŁ) Namows7.• 

nenia oddr.'.aht dla chorych no r~ka ': jed-1 zd_rowolne ril·1 m_nłdzie*r •lobazej łizyc:mie ! oobyt '~· iał•r•~cle 23 G,llllaaztam I. Lłceullł. M!Jrania płyl marki :.Mewa", 12.05 T'oranek 
ym z.<J szpitali lódz1cich . Jednak 1aknai•rny::>· ! ktorej sian ;:dr„WHt wym.„ao pr:r.!!bywanla no ltypPndtlłlJI :&ątę"Vtnip Gpłac:ehie l•temahl. symr. w przerwit> lladiokronika. 13.:JO „Nief!1· 

~z."" zrer;Ji:wwanie lych i ... mt rzeń t ko•1;:.~i:-cii '~wietym p11wieh:&u. 1tondydacł powuud eię ~l ił w "(lftętlcult ry po Wojnie". !:ł 40 Aud. dla ~wietlic wiej. 

ro„b;-
10 

„il?. 0 brcrk _ r.~du. I W roku szknlnym 1947-">l .b. ęd.:ie. u1uct •. o· 23. P_aństwo''""""" at .. •01J• I Uc , w łł't· ~kich, 14,2.'i Chwila Rii1ra Slucliów, 1Ą,:1(l 7!· 
l 25 d 30 · I d l h <i ąadki radiowe. 14.40 Teatr vllyohr;iżni - · 

l.órł7. JP.S! w;elk 'm mit:slen' zami;-z.c~olym miuaa druga i tJzec:ia klasa g1mr.azium n~o. •nme od , o ."''!rp~ o, w go 'I: "ac. " „Di11bPł w butelce'' Slevensona, 15.20 \ud 
noluztalea.ceno l)Jaz płerws7a i drnga klo"a JO do 12. Pn zaophuowoa1u pHH: l k~uia ł dy 

• lic•urn typu mot•małyczno·lizyt:znego I nt•· r'!kCl4'. 01tałac~ą der.yzl. wyda -Ot ąd Od· r,ilhriCo>la p„ 11 ,,.., Hi.02 KnnrPrł Rrł "'""' rn 
" I ,J.- muz. rlli! lł?.iPcl młodS'lyrh, 1.5,40 Pi,.,~ni 

L·st n CZY 111'1!nl:-;tyczneqo. dzl,'.Tłll_ Grodzk1eao 7.w1dii:ku 7t1wodow go rl . kh I • . 
~ " nec c 11ureatow m1ędzynd1nrln\\•r CJ'' 

Qddtioł grodtld Zwlą:i:ku Zawodowego Wlókmarzy. konkur!<U na festiwalu w Pradzc>, lfi.1.5 „Z ży· 
'D i ... . ,:ilura Komisji lpec~talneJ w l.odtl Aa! _ • · I l I t I , na.sz11cl Czętelnihów Clił ku tura !lt>go", 11>.50 Aur!. poclvr:\.rl, 1'1.0ó 

tftoc·· •ni li i 13 Dekretu z dnh 16 Ji!!!topada n erpe PC e „P(ldwieczorek pr1y mikrofonip", 1R.flfl Bizet. : 

1945 r. (1'7:. u. B. P. Nr 53, po:r:.,3!Ji) art. 189 Mleko dla dz1· • „Carmen" - oper;'! w 4-ch riktach. \.\"Yk 
i 1 .IP pouukuj-. :zblagłego , Cl ~ołistów, chóru i orkiestry operv Sll!skie1, ·w 

przerwacn: 1) Recenzja, 2) Dziennik, 2l.30 
STANISl:.AWA i!ASl\O <\ktualn. dźwiękowe. 21.50 Muzyka. 22.05 (ł.) 

L i I Gt f .• G b Je" „ PJtlC:l.lję w jednym t Zokł!.ldów P1zemyslo-1 łeJ sprawie .„ Olcręgow I Spółdzielni Ml~. Wiad. sportowe, 22,10 'L) DezP ... ~"'a. '.'2.1.5 T{o· n 

tyn~ ud l<a „ • anu 11 . rą 0 "" ie,„ ur •. wych t aołełne ml 10 .- tywaoici11we mam a:araklej Die odaJosły 11n1Hu1 i Il• prnU.1.ę u- ' "" '~ - · " " 
25 I 1 I' ł. d - tCJt1ai ••r cert. 23.00 Ostaln wiad. dziennika radioweqo 

'!!;w Aln o 9 o t. w o za, zam. o• o w i:areJe1Jłrowane .., •klepie fabrycmtym. Nie od sprawalelli«l doałtnr (rosbiełcr llołci iialdla•· 23.10 \Viadomości ~portowe, ?3.30 fLI Konc.erl 
ł.od;:i. pt?.7 ni. f <>•;;o:tyń11ldt>'.'.JO Nr 7, radlntech- dzli praktykuje alę tu, że mleko. ncrle'ine go mleka acr drObnlejaze a sl?:llJ dó~tawy) - 7.yczeń (r7~,:;;; TT-~ć!) . 2355 IŁ) Pro(f~. lok. ni! 

nika. nr1,!<;j11 ~1.&11190 a zbrodnie :r. ort. 291 § 2 didec:iom, rozd:ziela 1ię ,,burtem" jednora:w- lllr2ym<1la odpowled2 odmoWttą. Poniewat 11ly- jutro. 
il. K. wo. C:i:y )est lo słuszne? Przecież otrzymrrne •zę. że podob1te ztawi1Jlo wy1tępuJq I w in· 

KtPk_o\ :. ich l!n·;: obecne miejsce pobytu Sta· jednor.'J1:11owo ilości rnlelta nie mogą być pr?.u nych 'lklep(lcb labtycuycll. lica• •n1 1fł, te 
d~ieci wyłtonystan• lub 11ą wyltorzyi.tane je, Okręgowa Spó_ld:delaia Mlec:r.o;i;rskcr pubłk:r.· 
dynie w małym stopniu. Otrzymane mleko 11ie zapytana odpo'llfi•, )Okle •łłłJWY •Jr,ania
badt Jron11umufą dorośli, a jeśli jego llo<\«: ią Ją do zajmowania w t•I 1prawi ._kiego 
je~t du.ża. część: mleka po prostu się mmnu-

1
' ,,,cr„owiska. -O 

je. Ha ws:r:elkie uwagi odbiorców skle?owa Stały Czytelnik „Gło11u )ęobotniczeęo" 
"dpowiada, łe kilk<:rkrotnE' jej reld<:lmat:j~ w 

niąlaw" .s~ „;i:.,, pio:<:tony jest <t natychmiasto-

e ~o·dod;m:tenie no)bliżuy pn11terunek 

Mili~!' o,, 1• 'ritelsl;iej lub Delegaturę Komisji 
Specj<1i "i ,_.„ t.odzl, ul. Gdońsk-tt N1 l.07, tel. 
261-42 i 256·10. 

Ozisiej,,zej nocy dyżuruia następujące ~ptłkh 
R&mlaieliń~kil!!!O fAndf'.?eja 28), Szymańsk1eqo IR~ 
·1ci1\ska 81. Zundelewicza (P1olrkowska 2.51 S:lin· 
~enbuch~ !Srebt7vliska 67). Kasperkiewic::2 tZgier· 
ska 54), Lipieca !Piotrkowska 1931. Pastoro···~i fł.2· 
qiewnidc~ !201. l'awłowskie!lo IPiotrkowskA 30'tl 

-------------~~--------------.;._ ________________________ ........ ____ .., .... ._,._ .... ..,..,..... 
·------------------;..._.~----~·~--------------------,_..-------..--

ADRIA - „Złota maska' 
BAJKA - Serenada w donie słor1< 
SALTYK - „Sąd Narodów" 
3DYNIA - „Ukochany" 
HEL - Miłość na JekdrS!WfJ 
MUZA - Goal. 
POLO IA - Cienie Przcs,;ło~ct 
PRZEDWJOSNIE - „Szcześliwa 13" 
ROBOTNIK - „Robin Hood" 
ROMA - Mały dżentelmen 
U!KORD - „Serenada w dolinie slofic,i' 
STYLOWY - „Konik Garbusek" 
$WIT - Ptotr I (p:crwsza seria) 
n;czA - „Konik Garbusek"'. 
fATllY - „Bnlek· i Lolek" 
\ OLNOSC - „Bohaterki Pac y l11n 
15,30; 17,45; 20,00 w niedz. 1-szy seao ~ 

WLóKmARZ - „Wilki morskie" 
NISŁA - Dziewczęta z baletu 
"..ACHĘTA - „Ciche wesele" 
C>SvVTATOWE - Polowanie na słońce Była 

sobie dzirweczka. -
DYREKCJA GIMNAZJUM PRZEMYSŁ. 
przy Pahinickim Przemyśle Chęmiczn. 

w Pabianicach, 
ul. Roli-ZymieukieRO 5 

n1wiada111iR, 7.e 

EGZAMINY WSTĘPNE 
odbc-1fa się 

dnia 26 sierpnia 194 7 r. o 1odz. 8 
u• lok;olu glmna1ium. 

fodama o przy1ęc1e przyjmuie codziennie 
sekrPtariat szkoł);J. 

„ 

WY ROB MA TERIAtÓW . 
OOZIEZOWYGH 

RA .Il{. L 
,, 

" Sp, ~ ogr. ndp. 

i, Udż, ul. Urzędnicz 9 ~ 

I ~łU•łHłłttt•••••••••U1t•t1ł•łt1t••····••••1111nun•tt1łttłl•IUIUt••··•1•••1oot1u: ,J•ł••t•U•Jl • l•l'łflll"llltlllłłl•l•O••lftll•llllt1 1 ''',"''Jlll 1 !!11'1'!!''''''"'''t•'f'0• 
. I 

IFARRYK i 
Cukrów i Czekolady 

Karol fiostomskt 
SPADhOBIERCY 

~ Lódź, Napiórkowskiego 23 ~ 
~ telefon 209-59 ! 
;łtUUfll•ltlłltllllUUllHIUIUU"UHIUUUttłUUłtUłtlłłUUU ll''"UUl•lttU;' 

At 3 i 

Ostrzeżenie 
Ostrzega • 'ię przed kupnem •1>aszyny do li· 

czenia na 4 działania marki „Facił" Nr 71660 

skradzione] w Hurtowni Nr 1 Centrali Tek~tvl 

nej , Łód"':. ul Pwt rtow-;ka 60 w dn. 21-22. 

8 1947 roku . 

Sprzedaż' aukcyjna futer 
~entrala Zhytu Przemysil1 Skórzanegc w 

Łodzi, podaje do wiadomo~ci. 7.e w dniu 3 
wrze~nia 1947 roku n qodzinie 13·ej odbędzito 

się w nas7.ym magazivnie w Lodzi przy ulicv 

limanowskiego 166, 'lukryjn11 sprzrrlflz niżei 

wyszczególnionych skńre!..- futerkowyrh: 

Pizmaki 
vVvdrv naturalne 
Us\ rude 
Tchórze nahir11.ln• 
Kuny 
Foki 
Orrlnty 

i. uhy <:'~i'\rnt• brązow•· 

,700. sztuk 
15 

fiOO 
ROO 
60 

n.ooo 
I.OOO 

JO.OOO 

" 

" .. 
Reflektand who1v1azani ~ą pn:td aukcją 

KOMUNIKAT 
Zcirz;i,d Oddzijhr I Związku Zaw•Jdowe~'!' 

'A'łó~ienniczego zwołuje pletrnrne posfodzeni~ 

wszystkirh Rad ZaldaddWych P1;oemysłu Włó
kienniczego. które. odbędzie. $ię w dniu 30 

sierpnia 1947 1. punktualnie o qodz. 1 ''-e.i " 

Centraln •m Robotniczym Domu Kultury - ul. 
Piotrkows\...a 243, z następującym porzadk1om 
obrad: 

1) Sprawa wyścig1l pracy między j!l'zemysłem 
włó~ienniczym, a górniczym. 

Oberność wszystkkh obowiązkowa pod r•1:10• 
rem nl'ganh:acyJ11ym. 

Zilrząd 01ld11h1.łu I 

Zw. Z11w. ltob, l Jlrst:. Prżenl. Włók. 

w Łodri 

wyka7ać ~ię Awiadectwem przemysłowym n.a 1-·---... --..-~-llł!ll--•••-•!!W 
h1eżący t •>K, wpłacić wadium w kwocie SO.OOO I llllil!'ttli$lllllłll!lltll!l!lll!!l!""W•l!!l!l•„l!lll!!Pl!l.!"!lł!!ll!l!l!"l!!!!!!!l!lll!ll!• 
zł. Oqlęcl:tiny i Informacje w Łodzi pod po- l&s& _g - _L 

W\· 7.szym adresem w dniu ~ września 19-47 ro. 
ku od godziny 9 do 12-ej. 

1Jśn1lecl1nij się 

WY1WORlll ~ BIELIZNY. 

„ 'e DA" 
Edward Chojnabki i S-ka 

łódź, Nowomiejska Ut 



/ 
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Okręgowa Mleczarnia Spółdzielcza 'ańitwowe la~ła~y 'nemyYu lliewMn~m10 ftr~ 
, I I 

, 

w Zduńskiei Woli ·w Zduńskiej-Woli, Królewska 6/8 
Przy ulicy Opies>ńskiej Nr 3 

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

1 

Skupuje mleko w każdej ilości oraz prowadzi skup jaj, 
wyrabia masło, posiada sklep przy ulicy Stęrzyckiej Nr 1 
i sprzedaje masło, śmjetanę, mleko i mne produkty 

nabiałowe - oraz jaja. 

l 
PRO DUK UJ A: 

I 

i 
I 1(01\/FEKC.IE; 

dziecięcą 

•• „„„„„„„ ... „.„„„„„.„.„„n1n11tttllUUllllllłlllłlltlltllłllllUlłlfłlłlllllłlłllflłlłlłlltłlłlll•llllllłlltlłlllllłUllllllllł lllłlllłllfllllllllllllllllllllllllł: ·--------------------------------

ZARZAD POWIATOWY 

ZWIĄZK SAMOPOMOCY CHŁOPSKIEJ 
w Sieradzu, ul. Ogrodowa 2 

zakupuje przez. gminne Spółdzielnie Samopomocy Chłopskiej 
zboże, łVJ)konufe różnego rodzaju inwestycje i prowadzi 

handel żywca. 

REJONOWA SPÓŁDZIELNIA SAMOPÓMOCY CHŁOPSKIEJ 
w Sieradzu 

rozprowadza materiały odbudowy wsi, jak: cement i wapno. 
ProwadŻi 2 gorzelnie: Męcka Wol~. Małbów i cegielnię w' Kro· 
banówku. W 1946 r. cegielnia wyp1·odukowała 2 miliony szt~ 

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. ! 

. 
FABRYKA PAPY DACHOWEJ '))6ospodafZ« 
i PROOUKJ6W SMOŁOWCOWYCH Sp. Akc. w SlEltADZU 

Papa dachowa gwarantowanej (łobroci, smoła prep., pak, lepik, 
karbolineum l·a gat., asfalt, ta~my bitumiczne izolacyjne, 

SKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLĄNYCH 
uznany przez Centralę Zbytu Przem. Mineralnego. 

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

' 
I TKALNIA MECHANICZNA 

pod zarz. Państ~. dawniej B-cia Pinczew.1cq 

7~UNSKA WOLA, Złotnickiego 16,- tel. 186 

Produkuje tkaniny jedwabne, 
bawelni an.e · i 'p6łwełn ia n e. 

. 

.WYTWÓRNIA 

MAlERIAŁOW BETONOWYCH 
M. Bt.OCHOWICZ 
SIERADZ. UL. P .o. W. 27. TEL. 135 

' Produkui e: 

„ 

dachówkę cementową, bloki, 

s ł u p y o g r o d z e n i o w e, 
. . 

dreny studzienne i kanalizacyine 

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

. 
. ' 

11 

OKRĘGOWA- MlECZARNiA SPOlOZIELCZA 
,,WOTN I.CZAN KA'' 
W SIERADZU. PRZY UL. ZAMKOWEJ 15 

przyjmuje od dostawców· członków mleko 
oraz 

prowadzi skup jaj ·po cenach najwyższych 

I
. : ~„„ 1111111111111111 „.„„. I ltlllll lłltlfl „„„„ ... „. „.„.„.„„.„.„„„.„.„ .. „.„. 111111111 lłlflłl Ił" llłlllłłlllłlUI """'" '"""I nu tlłłUffltłl li""" .„„„„ •! 

I PANSTWOWA CENTRALA HANDLOWA I 
Od~ział Reionowy w Zduńskiei Woli 

ul. Daszyńskiego 1 
rozprowadza po cenach ściśle hurtowych między konsumy, 
zrzeszenia pracownicze i kupców detalicznych artykuły spoży N• 

cze, chemiczne, żelazne, szklane i papiernicze i prowadzi sklep 
ziemiopłodów po cenach wolnorynkowych. 

------------------------------------------= ~ 
__ ..,,,,.,. _____________________________ ~llłlł!lłllllllllllllltfłlllłlllllllllłłlłlllllllllltłlłllllllllłłlłll~lłllłlllllłłlllłllllłlllllllllllltlłllłlllllllllłttlllllltllt•ttllllłłl'łlllłlllllłłtlłlllłtłtlll'l'Jlllltllll\1; 

Firma „OPAlu M!~.~~„.~.~,;~.~„~„~~.~;~~! 
.'§IERADZ„ P.O.H'. 110. TEL, ~6 

POSIADA NA SKŁADDZIE 

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: 

1. spożywcze 2. włókiennicze 

podłogowe, oroz moterioty opałowe. I ____________________________________________ _. 

3. żelazne · 4. papiernicze 
5. szklane 6. chemiczne 

i ziemiopłody. 

Państwowe Przedsiębiorstwa Budowlane 
Zjednoczenie Łódzkie Odział VII terenowy 

S i e r ad z, P. O. W. Nr 57 tel. 108 · 

I Fabryka Maszyn R,olniczych 
i O d I e w·n i a Z e I a z a 

I pod Zarzqdem Państwowym J 
'-----~~-E-k1_p_o_z_yt_u_ra_:_W_i_e __ 1u_ń_,_P_a_n_ie_ń_sk_a_6 __ 1_e_1._.6_7~~~~___. _________________ z_d_uń_s_k_a_w __ o_1a_,_zi_1~_•_~_ic_k_le_g_o_4_4 ________ ~ 

... , 

. 

• 

I 
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i 
I 

~
I 
' 
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-



Fabryka Połlczoch 

Jan Janiszewski 
AleksHdr6w k. lodzi, Ogrodon 13 

~ - .. , , . „ . . , , Str. ,9 ----=-==-------------=-_,,, ______ ...__ ______________________ __ 

. . 
MŁYN AUTOMATYCZNY 

R. T okar!iihi 
SIERADZ, ul. P. O. W. 43 tel. 43 

• 

SPOŁDZIELNIA 
ROLNICZO-SIERADZKA · 
Spółdzielnfa z odpowiedz. udział. 

w Sieradzu 
; 

i. .i;:a. t. 111 11:1.11 ·11m11~rw1 ' ' 1111 •w::m"' :wr: t111111 ~! 1 m<' 1 11n 11; 11111
1111:u11:11111n1u11u11111u11111111111tt11nnn11111tt111n111iun1111111111unu111111111utn11u111111111111111n11111r 1111111unun11un1111tuu111111111111111nu ___________ ...,.....__ 

Mecha~iczna Fabryka Pończoch ! I I 

1 .... 1 J D1D k~ ~ ~ ._1,_ =~-='- '~nMniuA lli1iiiiRimf i~A iŁ~ii1ft1. nr ł ~=_! 
wfaśc. • asz 1ew1c:.z 

;: : : 

Handel 
materiałami 
budowlanymi 

A. Berliński i L11on Przemycki 
Sieradz, P. O. W. 35, tel. 123 

Aleksagdrów k./Łodzi, Kołłątaja 13 " = Oddział w ZDUŃSKIEJ WOLI ul Zielona M = 

I Tel. 38 !! I 
ł1• u.i: w1111~1tlllł1 1Uttl1111UI ' ' l!/I 111 11 ll!!:I' Uli'llllll\Ul!!łll l '!IUHIUIUUli!llHIJlłll UILJlmU'I 11u11 111u1 .J: nl llfll~ =.„.„„„„.„„.„.„„„.lłlllłłllłlłlllllllłlllt1111111łll111UlłllllllllllllllłUllllUlllllllllllllllllłlllltlłllllłłtUJ1111111111111UUllltllllllllllllllllłlllłlllllt111Ull~ :-..-----------· . - --- "" · . ,,.--. ---

Fabryka Maszyn Rolniczych i Odlewnia Zelaza ~GRANICZNA FABRYKA POŃCZOCH I ~ 

' . 

I K. L i p i ń s ki 
R. LEWANDOWSKI ·~Sier~adz,~ul.K~ościua~~ki7=:z-~~~~~telef.~·105 -

Komunalna 
Kasa ·Oszczędności 

powiatu Sieradzkiego 
w Sieradzu . 

ALEKSANDRÓW lf. ŁODZI, ul. Bankowa 11 

~"'„."„„„„„fl„„„„ .. „„„„„„„„„„„„„.„ ... uu„.„.„„„„.„„.„.u„„.„.„„„„„„„.„„„„.„.„„„„,„„.„ •• „„.„.„„„.„„.„„„„„„„.„~ 

~ ~ 
~ Fabrqka ll'stążek I Tasien1 ~ Telefon Nr 110 . 

~ ~ "'----------------·= =--------~---~--~.--~,..----: : JlllllllllllllłlllllllllłllllllllłłllllllllllllllłlllfłlłllłlllllllltlllllllllllllUllłfH I MEcHA-Nm-zNA_F_Ae-nrK-A -Po-Ńcm_c_a_ 1 ~9 łl' .s t ą ż k a'' ! i MrcH1rucz1t1 ! 
I .f:ódż ul. Dowbbrcząhów 2& tel. 203•4!1 () POŃCZOSJARNIA I 

R- MAJEWSKI t„.„„„ ... „.„„„„„„„.„„„„„„„„„„„ ... „ ... „ ... „.„ .. „ ... „„ ... „„.„„.„„„ ....... „ ...... „„„.:„„1(1 ..... „„.„„„„„„.„„.„ ...... „„.„„„„.i ł J. M l. k .! 
„ = ... „ ... „„„„„„ ... „„„„ ... „„„„„„„„„ ... „ ............... „„„„ ... „„ ... „„„„„„„ ... „ ... „„„„ ... „ ... „„„„„„ ... „„„„„„„„„„ ... „„„„„.„„.; ~ 1~la 1nows 1~ 

~ Gimnazjum Przemysłowe Państwowych Zakładów Konfekcyjnych ~ ~ • . ~ 
E w ŁODZI, ul. ZAMENHOFA Nr IO s § Aleksandrów, ul. Zielona 23 E 
~ „ Przyjmuje kandydatki na wydział krawiecko -bieliźniarski ~· i~"'"'""""'"Y'"'""'"'"„„ ... „ ......... „„ ... „„„.y ... „„„„„„„ ... ~ 

. ~ do dnia 28 sierpnia 1947 r. włącznie , w i;odz. od 9-12 § 

ALEKSANDRÓW, ul. Zielona 16 

Wyrób pończoch fildekosowgch 
E Wy~gane aruńkl: Wiek: od. .15-..-18. roku życia E 

-----------....: ~ Wykszfafceme: 'ukoficzone 8 klas szkoły powszechnej,. ,,., : Mechan1'cz11a Pon·czos,zar.n·1·a 
g==- · Przy zapisie ńależy złożyć: ~ I' 

----------- I. Podanie wraz z ż~ciorysem, 3. Swiadectwo szkolne, § 
. :_ 2. Swiadectwo urodzeń1a- (metrykę), 4. Dwie fotografie. „ § 

:. Uwaga: Każda uczennica otrzymuje 1.000 zl miesięcząie stype.ndLum. ~ 
• DYREKCJA GIMNAZJUM E 
lllłlUUIUUlłlłllłllllłllllłllllłlłłłłffłlłlłlllłUlłUllłllllłlllllłlłllłlllllllll ,llllllllUUlll11111łłlłllllll1111łlltUlłllllUlłllłllllllllllllłlltllltllltlllllll : lllltllllltlł Mechaniczna WytwOrnia Pańczocb 

~ J A R wli> jl Państwowe Zakłady Przemysłu Bawełnianego Hr 11 

S. J~ROCINSKI 1 poszukują 
• 

Aleksandrów, ul. Armil Czerwonej 42 
wykwalifikowanych tkaczy-czek, prządek, przewi
jaczek, maszynistów, elektromonterów, ślusarzy 
oraz u-cz n~ i w na t k,aln·te i P•r z.q dz al .n·i e. 

·r~--_...==-----........ ---=----- -------------z--g,_ł_o_s_z_e_n_i_a_w_w_y_dz-ia_l_B_P_€_rs_o_n-al-ny-m---: M ech a n i cz n a Łódź, Rzgowska 26/28. 
Pończoszarnia 

1. Majerski li GIMNAZJUM PRZEMYSŁOWE PANSTWOWYCH 
Alr.ksandr6w • Łodzi, ZAKŁAOO W PRZEMYSŁU BAWEŁNIANEGO w lodzi 

ul. Bankowa 15 Wydział Przędzalniczy 

/ przqjnauje zapisq 

~.~echan '.' czqa Pończoszarnia' 1 do klasy I. kandydatów. którzy ukończyli 7 oddziałów szkoły powsz. 
Przyjęci do wyżej wymienionego gimnazjum będą otrzymywali stypendia. 
Wiek kandydata od 15-18 lat. 

Cz. Janisze wski :-~Za...,pis_y_p_r'T:'{-jID-UJ-·e-se-kr-eta-ri-at Łódź, ul. Ogrodowa Nr 34, w godzinach od 8-12-ej. 

W. Wojtyniak 
Aleksandrow k •. lodzi 
Wojska Polskiego 31 

Tadeusz 

DOLlll'KA 

Konstantynów, Żeromskiego 14 

MECHANICZNA POŃClOSZARNIA 

I. Kwiatkowski 
i 

Aleksa ndr6w k. lodzi, 
Woj ska Polskiego 29 

na generalny remont studni na posesji w Pabianicach, ul. Polna 23/iS oraz na smaro· •~~~~~~~• 

wanie dachów w naszym oddziale we wsi Grzes'T:'{n. ~= 1· !J 

MECHANICZNA PONCZOSZARHIA 

M. KOWALSKI i P. MAJERSKI 

Aleksandrów, 11' ł od 1 i) 

ul. B1atosxe•" sl<iE"30 4 

Wszelkie Informacje i ślepe kosztorysy otrzymać można w P.Z.P.W. Nr. 41 w Pa- 11:=:l Mechaniczna Fabryka,Pończoch =::~ł 
bianicach ul. Polna 23/25. • 

Otwarcie ofert nastąpi dn 29. 8. b. r. o godz. 10. Wadium w wysokości 2 proc. l: z E s p o l ' ' =:. 
oferowanej sumy należy wpłacić na konto P.Z.P.W. Nr 41 Nr: 1113 w N:B:P: i 

. . Z~strzega s i ę prawo dow~lnego wyboru oferenta bez względu na cenę, oraz unie- ~~ i 
wazmP:ia przet~:gu bez podama przyczyn. .-; • f ~ '' l 

u !.~„='"~.' .~:~~Ab.· •. ~~-~.~ :•r~1'·~~~.Y ~,~.~=Ly!~!!~~!i ~o~~!~ ~: 1 LO DZ, UL. PIEKARSKA 27 /29 lj 
tel. 152-43, uruchomiła oddział}: Slusarsko- gowych, łazienek itp. Remont dachów ood f: =:;;;;;-.:;;;;;;;;;-„ •••••••••••••••••• ~~ 

----·~------..; Budowlany i Dekarsko-Blacharski dla naora"w: fachowym kierownictwi;,m.. • • · • • • * • ._ • * • .... • __. • • • • 
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~~~tr.:...;.;IO~------------------------------•'~-~-·-r-~ --· -· _„ _1._1 ___ .. ......,· ', ~~·..;...,,,,_ __ __,, __________________ ~-------------

Bi•~~wa & temont statk6w rzecznych 
\ 

Budowa i remórit ba·rek- r~ecznych 
- ~ 
~ 

~ : 1 

'r;}' !; / 

tO~l~ie , ne~nouenie ~nemnło Wełniaoe~o 
PAN~'l'WOWA FABRYK 1\. ·Nr 17 

- / 

Z .DIJNSKll • H'OLA 
ul5 Szadkowska 6~ teleton, "11.!J 

WYRABIA: "f J ł ł • materia y wę niane i pó we n1a-

. · ne, sukna mundurowe~ artvkuły 
- el ~ 

ubraniowe, sukienkowe, k o c e. 

Spec.{alność - gabardiny niundu-

ro we. 
„ „.... r;:, - . ' ~ ..e.. :.._, _ _,_ ___________________ ___ 

Buri·owa i ~~mont kon~trukcj ~ · stalowych~ mr."'"*""m=-.,,,~1~~mt:„,,,\lt,,„;a,,,,,11:'"'"*'"'*"~"'„.,:.~ 
· ~ ~P.~!~~!.ęJ.~.~!.r.!.~~.Y...L~t.Y.~~~.~;.~.~~ tnntnOI n" !!J!!!!L.w„!~~?.!1 ... M~:...!!~M&~U!J . ;~ 

'. ; "" ~ z.odp.ndz.w.Warszawie ~rU H telefon 110-36 ~ 
. ~ ""''"""'"""'"'';·~·:":"~dz i" n as I ę p u i q c: ~ d :·~·:·~·;~"'""'"'"""""' ·~ 
~ TEKSTYJ:..iNY. PAPIERNlCZY. ~EBLOWY, U 

~ ,,....- "-, I • ' ~ RRM:ANENTU PONIEMIECKIEGO 

\ W ś'zelki~ prace WChOdllią,, :ce W . Z8k res Q bf ó~k j mtc,h.aniCZ 0 e• i ~ :„_ Maeazyny Jewarowe i biura - itl-, -Tra&gutta 4 _ 
Detaliczna sprzedaż wyrobów tekstylnych: 

~ 
Sklep Nr I ul. Traugutta 4. teł. 110·36 Sklep Nr 6 ul. Piotrkowskfl 72 (Gralńł-HruJ, 

„ „ 3 ul. Rzgowska 35a te!. 106·33 parter) 

~~... ~ z·· \i 'ednoc1~e·n 1111' e S"to· cz'':' n·. i _' P,_ G_1s· k·1ch' \ ~---· : :.;.: ~:.:~';·:::~:.:::.::: Pl~~;:::;!~.~;~;::.:.~. ::: ' 
!'' J ' U ~ , D11i1 Pap;onfolf - Hotlu„lal - ul. PWohnlliu ll, toi. 152·'4 

ii Składy i 11rzetw6rstir1 11111lernłcze - ut Próchnika 16 (I 

~ 
· j G Dział remanentu pooienteckiege · - ul. Piotrkowska 70 (w podwórzu) IJ 

D el,eq{a ,. ra - J ~ c X. ee n ~ :.. !.!?..~ .. ~.fł..!..r:1.!.~ Zaleca się wszystkim Radom Zakładowym .zainteresowa(; się . a:mr- ~-==-
: tymentem tych towerów. . - . n 

w DlUALE TEil:STYLlll'M-wazelkiego rodzaiu wvrob,- 1ekstylue ~~ 
w DZIALE PAPIERHICZTM-zeszyty' bruliony tH1kolae, J:sl•si l!andlowe. · ~ 

V.- · " . ~~r=t~~~ bloczki 1tasow• is. „. / · . 
~~~~l!I~ IS~-~· . .· a ~ ,., DZIALE MEBLOWYM""1-1lfZCJ1dzenia. bi'lll'OWe. •tolowe, kuchenne, lapt::cany i .Jo P• • 

„ , ~· • - •• ·Ceay u1klreni:yi••· o~słuja fachwa ! D 
--=""""""~"""""",,__ ____ ..;... ....... -~,~·~--~~~~- ~~~~~'!"'.:~~T.~ ..,._~l•_~~. ~-.. · ~1k!':!le;::::)es_~~~ 

i ;;.;.P,,r fł ,„ ' .-;r ':R . - . 

. -.FRA. c1szeK';G.LUGL·A -~-CY} ·Ska 

Hu R T.: l . d • Południ&\V>a 2~ 'e I 115-32 
DETAL: O . ~j Piotrkowska. 3 · .• 126-99 

POLECAJĄ . 
i -. . 

Pieptz importowany kawę, herbatę , wma, delika· 
t.esg, korzenie we własnym opakowaniu. 

·Rok z~oz$nia 1899 

I KOMUNAtNA KASA ostCZĘDNOŚGI .miasta PAllANle 
w PABIANICACH, ul. C.,.Onej ·Armil Nr 7. Tel. 21 

~rzJJjmuie wplt,t.u ~.a: Wkłady oszczędnościome - Lokatu - Rachunki- czekowe 

Udziela liredutu dla: Rzemiosła - Rolnictwa - ·Drobnego przemysłu . - , 

Z a ł a t rn i n: Przelewy i p~ekaa11 .1~a wszystkie m(ejscowości w kraju omz 
-ptzeprowal:łza w~Iki.e ope_racje · bankowe. 

lłlHJłUHUHllllUHJIHlllUłf l!llłlłlł11111łłłlllllHl1łCłl1111łłłl!llll1lł1111UHltUllłlUt11UllUłllSłllllUll1Ul\U.HlłłUlłHi.UUIUlHłlllUłłH?UtUll?1%:UIUHl11ł 

! [BllRAlA, lfKUYlHI I I HURTOWNIA I. 
~ w GDAŃSKU - WRZESZCZU - ~ 

ul~ llłherntana 38! tele#on 4•9BB 
• • 

Z A W 1 AD A M,I A · źe z dniem I-go sierpnia 1947 r. 

rozpoczęła sprzedaż hurtowq ar-
' I tyk ułów tekstylnych na wojewódz- - ! 

u!_ ( :Iwo gdańskie dla seklora uspo- ! 
f' łecznionego i kupców detalistów _ 

;;Ułll:!!,;llUHt~Jłl.UOólłłHHllłllltllUHHHIHHt.U;JnJ~~n~;J~Jł!l1ll:1111111tHllHllfllłlllll!lłłlttłłUHUHłłl.U....,llllHUOłUHIHnnu1n1111tUIUUlllllltl(ll~UI;. :i.-"""""'""""""''r"&.~~~_.--~~ 

~~~~~~~~-~~~~~G~~~S~~~~~~~~~~~~ 
-~-~~ --~ . . · .... · - -~ 

11 OKRĘGU POl\fORSKIEGO ~.~.~ 
f€t · SOPOT9 ul. ST Al.iltl/I · 69t!I-~ tel. · . , iii 
ł) ~ I~ 
m - Jie1'1- i ~yrqby flc1i:u'li\1e wSzelk•egO"' rotJ·,„::rju, . ur q~ l ~ 
m .· . dz~la Sklepowe. b ·· ';::~i. L.:l~e. p.,,j.ui.dy. P<llo> ._„GM j I 
f[I L . . . lianł.ochodo~~ klepka parkietowa_ _ __ I @ . 
~JW~$~~~$$ES@mm~193~~~~~~tZ;·~~~~r~~~~~ 

' I 

L .... ;. _ " . ·~ · _t ;· I'" " 

' 
:~: ' . -· . .:::::- . '-· 
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Str. tł' 

Kronika Piotrko~tNa'Chl.opl płacą, po.dale· k grun. to.wy ~edakeja i Adminjstr~l!.la • I 
„Gtosu Pl-O f'Pl.;OW"'łl<IHiO" . . 

Pfotrków·Tryh. - ul. LeJ,!lon6w l6. I, p; · Powrót do normalnego życia jest rówmP.z szkodnicy. ktoryn:i\ zaim;!. się Komis.ie Spec-
telefon 1 3~97 powrotem• dn normalnego wypełniania oho· jalne, 

Ad . . t „ . " cl . wiąz~ów obywatelskich wobec państwa i spo- W walce o norm.;ilizacj~ nar:::tego życia wła 
. mm1s 1acp czynna o godz. 8 - łecz.enstwa. Jednym z obowią~ków ob 'Walelfl dze pa1i~twowe 1 przys.tąpiły do wzrqożeib.ej 

1,6-eJ bez przerwy obiarlowej, w soboty iest regularne płacenie podatków, bei któ· kontroli podatkowej, k'tór11 stanowi \ektię 9· 
~d godz. 8 · - 1 S-ej, rych . ~ie można odbudowywąć kraji1 i pro- bowiązkow obywatelskich, d iednnczesnie dal-

R _ 1 kt . . . wa.dz1c normalnej qospodarki pa:ństwowej. szy etap normalizacji naszP.g-O iycla zbiorowe-
ł!'Cia ,or prz_nmuJE' eqdziennie od Wil!~u obywateli, marząc o szybkim uea.li:1;0- go. Kontrolą (>Odat'k'.ową objęt11 zostiilCI .rów-

gndz. 15 - 1 fł'~('J. '~anrn naszego życia po wojni~, jednoczesnle nież wieś, która ·przystt;pujP ol:iernie ~Q !1pla-
Kan t(1 cz~knw.e l'f>dąkeji "Gf()S 1 Piotr· 1?_1echętnie .i z oclą.gnn_iem . się. spelnia l~n wła· j cani;i p.Ptłi!lku. ~nn11·oweqo. J11k wi~dpmo 1 po

! o\, ki q·." \ _ , . · . . -~, ~ sn1e obowiązek. Są rowniez 1 tacy, klol'?:y u- datek ten ezę!"CIQwo splacariy bęi:lzu~ .w natu· 
~' ~s ~~o :v. 1f\omu:1aln_ UJ Ką:;:,w O„z. l.uyw~J<l i;woje istot.ne dochody i nie chcą ' rze, GZQsciewo _w· gci,tówc:r. Podatek gruntowy 

ci,cirrosc1 W P1otrko\Y1e- nr. 425. spelnrn(· h>!j obywatelskiej powhmofoL s".l to w naturze 1:apli1cić m01 tylko 4fJ0/0 ł!Q~po-
- - f) -

g o:m.u wins~uiem ,, 
Niedziela, 'N sierpnia 1947. r. , 
Bartlomi~ja. 

Wałniejsze telełonv 
t Q. 4~) U rząd Bezpieez~nshva Publiczn. 
13- I 4 Powiatowa Knmerida M. 0 
10-41 Miejski Komisariat M. ©. 
JO.-:-. :;;traż; pożarna 

11 -l 6 Ubezpieczalnia Spolec~na 
10·70 Szpital Sw. Trójcy 

Sk za nie awanturnl 
Sąd Okręgowy w Piotrkowie rozplQ

znawal s.prnwę mieszka1iców WISi \.hod
nÓ'vY, grn~ny Stara Wieś, oskarżonych o 

kJ. że w nasie hńj'ki uderzyli . kamienia
mi Adolfa Dudka. który dDznaJ pęknięcia 
czaszki w nasiępslwie czego zmarł. 

W wyniku r«tpr~,~·y s~doW€i zostali 

Glo,są ~zgtelnl~óUJ 

sk~zani Stanisław Rutkowśki na I rok 
i sześć miesięcy więz ien ia z t~ liczeniem 
aresztu tymczaspwego od 12 kwietnii 
do sierpnia hr. Kazimierz RutkowskJ, .ia· 
ko nieletni, na u111iesząepie w zakładźlc 
poprąwczym z zawieszeniem wvkon1nia 
tegoż , na okres lat sześciu. 

Pogotowie lekarskie: nocne . telefony: 
t I· rn od 21 - 7 rano. W niedziele i świę j 
ta dyżur dzienny w szpitalu Sw. Trójcy. Ku uwad·ze p. admlni·strat.or1 

.Już kilka razv zwracali się Jokatorz~· 
K I N A zamieszkali przy ul. Pił'sudskiego ·Nr 3 

Kino Polonia - prz-e'Piękny kolorowy w Piotrkowie do swego administratora, 
!Hm pt „Czarodziejski Kwiat". Począ- że lada dzień może nastąpić wypadek 
tek sean&ów 17.30 i 19.30. ponieważ na I i II piętrze belki są ober-

Kino· 'featr „f, :iłtyk" - komedia mu· wane i przegnHe i dom ten wymaga re
zyczna produkcji szwedzkej „Wesąły montu, · 
Pensjt':lnat" z udziałem znakomitego ko· Administrntor jednak lekcPważy so-
mika Nilsa Poppe. ' bie ten stan rzeczy. W tych dniach w 

godzinach popoludniowy<łh oben' al .się 
gzyms i spadło 50 cegie1 na chodnik. 
którf' do dnia dzisiejszego leża. 

Pan administrator nie rac~yl nawet 
s·prowa-Ozić Immisję, aby zbadała, czy 
doin nadaje się do użytku. I 

Niech piłn administrator nie lekcewa
ży sobie życia ludzkiego. 

Początek seansów w dni powszednie, I ------------ - - ....... -------.,.... ............................................... _"'""_.,..'l""" 
!'liedziele i święta O godz. 16, 18, 20. Dla I z~ ..-.r1ad' oww.fen.ie 
młod.ziezy dozwolone od lat 1 'l-tu. -..... ·TT .11..11.• 

-
0 

- Poni-eważ 7.<larz<1j<i się, wypadki, że zf>i-era SJ>f'Cjalny inkas~nt - ob. Wacław 
Dyżury aptek i. . ł prenumeratorzy wpłacają za ::ibonament An<lrzeJew.ski. · 

Dziś cl) żuruje apteka mas,?istrn (.1ra·· · rozoosidelom gaz"t - zawi11da111iłlmy. R('rl;ikd~ i Administn1cja 
bo\\ skieQ/l, Rynek Trybunalski Nr. I. że prenumeratę za „Gl-os Pkitrkowski" „Głosu Piotrkowskiego". 

S'Wi'Q'i"O'"""''W"O'i"lil'J"'""'W:S"''f ""'i""""ii'F~O·d·laJii 
Przygotowani do obchodu trzeciej rocznicy .Reformy Rolnej 

w całym kraju powstały już i rozpoczęły I w~ięcia udzinlu w dożynkach Przy.~posobienle r 2. rrzez :VYd~ jnij prap~ ~ wi~cśj chleba 
p!acę Wojewódzkie i Powiątowe Komitety Rolniczo - Vlfo;11Jwwe. rlla mrnst, w1ęce1 towarow dla ws1!. 
Gbchodu 3-ej rocznicy Reformy Rolnej. W Komitety Wojew·ódzkie nawią7.nją łącz- 3. Zbl©rowym wysiłkiem oczyścimy handel 
&kład KomHefów wchodzą przedstawiciele ność z Komitet.ami obrhodu S•.vh~lil Lotnic'.twn. ze sp.el\ulantów! 
li\•, Sam-0pomocy Chlopskiej, Rad · Narodo- klórn przypada r:akże ·w (\nlu 7 wrzdnia i po· 4. UztHo">vi1tty źyC.le wsi przez rzetelną. po· 
~\tych, PPR, SL'. PPS'. '..\Tydz .. Kultury i .sztuki, luizy l?tni~ze przenoszą _częściowo na gminę, mnc !H\$iedzką, należyte ro:iprowadzenie to
~";,· Zawodowych, L1gt Koh_1et, ZvVM. I „WI- włąeza1ąc Je do proqramn ohchodn uroczy11lo- warów puemysł111wyrb i płicenie pódłtku· 
CI , OM TUR, Przxspo.sob11•nlil Rolni:-z~ -: ści rocznicy Roformv Rolne[. Gdzie niPgd7.ff' rrzei. wstv$lkichl 
Wo1sk-0w~go, orgamz'.1,CJl społ!'!Cznych _1 WoJ- uda się może zor~1anlzow!lć kilkurninu!oWP. . · . . ,, , . _ 
1ka Polskiego. Komitety te zorganizował'-' 1 łat 1 t "l 1 1 . . ,· . k. j .5. Tworzmy itpołuztelcze ·osrodkl maszyno· 

1 >'?Zp nc o y ·n a ucnosc1 '\1e1s 1e. dl · 1.. • d · · · · • h 'Jl 
już w większości komitety gminne - bezpo· we a zw.tę.;:szenia wy a.1nosc1 nco.:>zyc po . 
średnir:h orqanlzalorów uroczystości. Pragnąc podkreślić znaczenie tej rocznicy, 6, Pracą w PRW podniesiemy oświatę rolni 

w wielu miej~cowośdach przygolowuj.e siq 
3-cia rocznica Reformy Rolnej będ7.ie ob- otwarcie lub powola11{e rlo życia placówek cz4 na wsi! 

ehodzona w gminach i przyjmie formę doży- kulturalno oświatowych, qo&podarczych, 7. Organizujemy si~ w Zwiążku Samopo-
nek orga.niwwanych ?.godnie z przyjętymi•re- wręczenie ilktów na:diłnia, wręczenie odzna- mocr ,Chłop~kie.f! 

darstw, a mianowicie ktorych doch6c! 
w sto~unku mcznym wynosi ponad 40 kw. 
żyta. Gospodarstwa t~ podzlelono · na dwie 
\\ategarie. Jedną stano.wią gp&ppdarze oajbar· 
dziej zamozni. których zl>iory wynoszą w sto
sunku rocznym ponad 60 kw. żyta i którzy 
płacą podatek gruntowy wyjąc;,ilie w na.tu
rze (drugą ratę) , Gos1md<l rie. których doehócl 
roczny wąha się do 40 ~ 60 kw. żyla płacą 
w naturze tylko poiowti drugiej rai\'. Ponadto 
prze:wichdany jest i<z0reu ulg dl1;1 qosnoctarzy, 
którzv ołrzvmali ziemię · i piJ!rcelac11 i innych. 
P~ńslwo rohotnlczo - chłopskie pragnie i.a.'k 
najba.rclziej ułatwic chłopom spełnienie alfo· 
wiązku podatkowego. alf' -wyn1ilg!\ jego wy
kona.riia do dnia I lis to pada bi „ ponieważ w 
interesie wszystkich chłopów leży jak na..i· 
szybsza i pełn13 normalfaacj01. życin gei~podą.r· 
czego naiw.ego kra.fu. Wobęic lego, że skazani 
jesteśmy pnede v./szystkim na własne siły . 
musimy lal posłępowac, abv. wykazać świ~· 
I.u, że jeste~mv nat~dem ż\rwotnvni i nieugiE)
lv111 i 7.e w nowvrh qemni.:rnlvryny.-h warun· 
!;;·'<•\1 kwź.dy obywatel stara się prze~ właści

we 'VVpeJnieUle ~'A'OiCb oboWiS,~ÓW f)OnlÓC 
reszrilJ spoleczeńslwa i pań.stwu przy odbudo· 
wie krttju. Podatek Qnmtowv ma howi&:m 
przyuiesr" około 15 mmardów złotych i ()koło 
320 tysięcy ton tyta potn.ebneqo dlą zaopa· 
trzenia ludności miejskiej w chleb kartkowy. 

Aby podatek został spłacony w tych roz
miarach, I aby ułatwić .wsi wvpełnięnie. tego 
ril'""··i,izk:u - stworzono spcci"'"'' "IJ~ra~ kon
trolny.' Na terenie wsi działają spnłee?mi po
borcy podatkowi, któ.rzv pomogiit rolnikom w 
spłacaniu podatku gruntowego. 

Wieś, którą państwo ludowe dzie:ki ,re!o.t· 
mie rolnej i sl11łei trosce o rozwoj życia kul
luralnęgo i gospodarczego pod.11iosło de sta
!\owislrn czynnika równcin:ędnego w palislwil'l 
z innymi warstwami pra'cu jącv1ni musi zro
zmnieć, ie obowiązel,c ten powinna wypeł11ić 
wzorowo. Leży to zresztą w interesie Siłmej 
wsi. Robotnik w mieście potrzebuje rhleba, a 
który daje mu silv przy warsztacie pt"Zemy· 
"!owym, a wieś potrzebuje produktów prze
ri1vsJ:owyrb. Musi więc zaopatrzyć J.ucinosc 
miejską w chleb - źródło siły potrzebnej ro
botnikowi do prary. Pańslwo odbudo.wuje 
zniszcrnne w~ie, rozbnrltJWU,il' szkolnictwo 
wiejskie, otdcza coraz bardziej wnikliwą 
troską całokształt źyeia wiejskiego. Poda.tek 
len stanowi !;rocif·k, który naród rla jr paJ'1stw11 
~by mogło ono ze swe.I strony dobru~ s.pełnić 
obowią'Z.ki wobec obywateli, wobec wszystkich 
obyw~teli, a więc i wobf!c wsi. O tym proce
sie wzajemnej wymiany i usługi mu1>zą bar
dziej światli rolnicy przypominać tym WSZY,· 
stJ,dm swoim sąsiadom, którzy w·cią'i jeszcze 
nie rozumieją dokładnip, '.'iWOich obowiązków 
wobec państwa. Spłacilllie podatki w naturze 
w przepisowym lf"rminif' leży również .w .in· 
teresie ·rolników, po.nieważ latwieJ dowieźć 
zboźe do punktów zborczych w .okresie pogo
dy pr7eri nasłaniem jesfonnyrh l!lłot i rozto· 
pó . Wie~ przez pun.ktua]n~ i rzetelne sp!a· 
r:;1nir podatku 9runtowego i pomoc .iakiej U· 
dziell ap11ratowi kontrolnemu w jego pr·acy 
wyk.iże S't\f·o.ie zrozumieńle dla potrzeli> pai\· 
r-!w;i · i rzer1.ywłtłłą wolę jeqo pełnei 1:1elbudó· 
wy. · (eh.) 
flf I 'l"l"ł 11 r.ił·f!fli!•!fltf M' , ,,, ,. t t'l ·t Ił.!"'' U·t'tł.:~·E~f!t I I.i r '"' ! ! _!f, 

Kronika · ltulturalna 
radziecki 

g!onalnymi zwyczajami. · czeń i 11aqród jednostkom i grupom za pracę 8, Reforma Rolna 
Komitety Wojewódzkie i Powiatowe po· społeczną, gospodarczą i polityc,mą, oraz za pów i robotników! 

Moskiewski Dom Literatów przekntak:·1ffy 
~.c1~tał na Centralny Dom Literatów Związku 
Pisarzy Radzieckich. Dom.. stenie się osrodkiein 
kierującym pracami naukowo-metodyczną i 

to zwycięstwo chk•- twórt:zlf pisarzy radzieddch. VJ Domu ur~ą· 

tnagają Komitetom Gminnym w odpowlL'dnim kgnlrnrsy PRW. 1 pów 1 ' • 

zorganizowanht urociystości. Za icb stara- Na zakończenie uroczysfofoi org<1nizowa· 9, Ni.ech żyje S'o.ftl&'t rrihnh1ików i chlo-
uiem w obchl'>dzie na wsi WfJZmą 11rlzir1ł dele· ne będą zabawy tane:crne. to. Nikt i TIJC nie. podw.aży nt1i;zych 
gacje i grupy robotników. Orkiestry i miej- I tmiw 
skie zespoły artystyczne związków za wodo- Teooroczne ~wi~to Rl'fMntf Roltiej ohcho- do Zii:lm Odzyska 11ych.I , 
wych, ZWM, Ligi Kobiet, wyjiłdą na 7 wrze- rlwne będzfr pod has.l 11 mit 11. Niech iyje sojusz ze Zwią.zkiem Ra-
inid. na wieś i urozrn11in1 obr hń<I lei rlrmiosłej I. Więcej zboż.a dla wy7.ywieni11 kraju, dl11 d~if'ckim f 'wszystkimi narodami ~owiańskf· 
~ radosm~j dla polski<"j wsi rocznicy. qmocnienia niepodll'glnści qrisporlcH~'Z!!jl t mi! Pl 

dzane będlf !iyMematyell)nie wieczory autor· 
skie i zebrania dyskusyjne oraz wykładv z 
dziedziny teorii marksizmu - leninizmu, Wo
zofii, estetyki, życia międzynarodo.wego e\tc 
ProjeJi;:tow;uie jest stworzenie przy Domu Li· 
t~ratów sceny literackiej dla prac ekspery· 
mentalnych nad nowymi utworami dramatycz· 
nyml ora7. insce!lizacjami uf.worów Hlerackich 

tnlRUllfllllli8lllllllUllHlttllumłlORlllH!fł!UlllDIUllllllllłHlttlRUU NllHlllNIRlltlllll Jak przedstawia 1>ię płan obchodu uroczy· 
1tości? 

Po rannym nabożeńr;twie młodzież zoi9a· 
.1izuje korowód, który przejedzie pr-tez oko· 
liczile grom11dy ze śpiewem i muzyką, pTzy
pominając plahtem o maJącym się odbyć po 

·Młttd'llłi'• zebraniu. Niektóre organ·izucjP. szy-, 
t.uj4 lekoracje, jak np. tablice propagando
we, m9wiąn~ o Oj!ilągniP,c:it1ch i zllclaniach na 
i>rzyszłoM-, które staną 11a miej&c<'lch zgroma
d'zeń„ Spóld7.ieloie· r.zyni<1 pr7Yf/Otowania, aby 
cgromadzonych na zehr11nin ugościć napojami 
'hlodzącymi i &lodyc:zami. Juź ohecnie w .szfl' 
·egu gmin przygotowania poRttnęly się tak 
laleko, że opracowano tra. ę, którą miejsca· 
lie kap!'le przejdą z mnzyka, przez oko,J,icznP. 
1romady, zwolu.iąc tym sp;Ó!obem ludno~ć na 

Areszt za pędzenie bimbru; l.Jiiłnlechnll •lę 

igrom.erl.zenie, 

Urzę<lnky kontroli •h<11 r..r1wei /. Piotr- j sad'lony ·.i1 a1 eszcie, a ~prawa j~go P'l'-Z<'!· 
kawa we W.si r argal . l•1S , gminy .)zyd f kaz~ina ,>f'OKlll'fltfltQWi Sądu Okręgnw~' · 

16\V, Uj<'.WJlil.J lajm1 gorzelnię ''N r~tnyrn ,. go , \V ~io!.rlwwie. \V Wynill<Lt :ozpr&-w:y 
rwmple-c1.e 11 Wladyslt1wa Grobelne~o, sądo\V<'J Są<l Okręg·owv w P1otrkow1e 
którego zastali porzy pędzeniu Mnmg.onu , \skazał Władysława. Grohelnego na , tru 
Z.nal~ziono także w dwóch be<:zkach "250 mie\Siącł! are~zt-u i 10 t)'sięcv złotych 
lilrów zaór.ru i 9 Ilirów gotoweg-o samo grzywny 7. zamianą w raz[ie-..._nieścią,gai

gonu, Grobelny został za~rzymany i o- noki 11a 20 doi ar-e&-t4u. 

Na miejsrn zgrnmadzei1 po częikl 1Ho<:zy- K •k Od 
stej przy(lolowultt !li.li 11.trakcjti. Przyjezdne l roni a gosp .,,„ • 

' miejscowe 7e1poły artystyt:Znf! wy&!.ąpią z de- · · • A · -
&laplarj1nnl wierszy, fragment.ami sceniczny- Poli przf!Wf!dnl!'!wem wojewody· dr K Pa· ~unłęcio zniszczeń wojennych, lecz .roiw6j 
mi, śpiew0m. muzyką, taltc<'m. niekt6rych . . · , . · l „ 
więl'l.szvch gminach orgatiizuje się konkuniy I '"nkiPWleza, ndbył11 się konfe~encja, pt>~WH!• zvc a gospóuarczego. 
zespl'll6w 11rt-ysłycznych. w innvch odbędą się eona &prawom odbudowy poWllllów przyczół. Z kolei wytłnchtrnl" gpra.wnuhń 1l dotych
za.wody i po.ktizy Ludowych Z~~połów SpM· knwych woj krakowskiego Omów.iono zada- c'l!lsowych prac oraz ustalono wytycz,ne na 
towyrh. nia Komisji Odbudowy tych powl111.ów, pod- najbliższy l'>ktet. 

SzrtP<t<'ilnfo a/Oywnle przyqolftWUfe cię rfri kre~laJąc, ł~ ndburlowa obe-jmuj~ nie tylko u-
Potograf: G:ołnij aię pan, panie mfodyl 
Nowożeniec: Nltfitety, już za póinoł 

Wvr! -: \Ą.·c!ł· Wo! Komil~I pp~ w tccfał ~ · „ reł hcjok.cvJn'f Red 1 Adm, Łódź,. Piołrkowsko 86. feleforv• ~okfcr NaGe!nv '-l'-14. ~łcrioł Z$4-2;1. Raila'Scjla aoaia 17.?:)łl 
Oldąt 99loszeń, Pło~r~o~lca ~ tef. 11 l ~ Kontr! PKO Vlł - t8DS- ZC!lkl. Gr•ł· Sp. Wyd'. • .t6dtld fn!fytvt _ '!'łwJ~ntca7 , . .· . . . . . 

~NU~ or-' os·z~ Wfdawnfolwcs „Głosu !ł ob•mi~ę," w t.odzt • , . "· , . . . ~ tek6dtt:· ~dl 1~119$ ~- ·~ ~· tet-.~ ~'. ."1. ee! •~lll'lj\iiir.!lafllltial ~ 7\ł, 
lis tekstem: Od 1-100 m:zn.: 111! SS. lfll _. 200 mm. llł '5, P.owYźef zł 60. ":Cl§ti.e M jed1!o el owo: poma~e ~m,n lt1 aó, hant!ae-We (te lias!M, lciinó t ap=~ d; ę&. zeiltlir t'l • 

~s:m.klwonie prócv H. 10. w rueo~ i ś.W.i$Ła ~ !~ eł~ 

t 
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PRZYGODY 
pięciu typków z Bamaiuki 

105. Gdy na miłe. się zbliżyli, 
Zobaczyli. w pewne.i chwili, 
że to Iudzic>m (Daje słowo} 
Ogień palił się nad gh>wa.. 

1Ul>. A gdy byli już na brzegu 
Jeszcze jeden dziwny szczegół 
kh uderzył, mianowicie ten, że tu
bylcy mieli ciaJa z paraiitw a na ich 
~łowach tlił sie zapalony knot. 

• Wt. Kra.i ich zw~ł się. Parafhtią. 
Kiedyś o nim pisał Pliniusz, 
Lecz część znaczna tego dzieła, 
Gdy stę palił Rzym, spłon?,fa, - ·=== 

._ - Nr. 232 

Ze sportu · • -
Emocjonujqcy pojedynek 

Stoczyli wczoraj Bek z Kupczakiem na lorze Helenowskim 

Bek 

Bek i Kupczak! Już I mistrzostwa Polski Kupczak poprawił się wy-

tylko te dwa nazwiska raźnie), ale rozwinąć ją moż.e jed~nie na. 2.0~ 

wystarczą, aby wśród - 250 metrach. Bek natomiast me traci 1e1 

miłośników kolarstwa przy finiszach o wiele dłuższych. 

wywołać dreszczyk emo- Wadą obydwóch tych kolarzy jest małe o

cii. Wczoraj kolarze cze- trzaskanie w startach z równymi sobie prze

scy nie zjawili się na ciwnikami. Obydwaj jednakowo tracą głowy 

•tarcie, a jednak na tor i· wskutek braku opanowaniil nerwowego po

helenowski przyszło o- pełniają kardynalne błędy taktyczne. 

koło 2 tysięcy widzów Przykład I. W finale pierwszym o pierw-

1obaczyć walkę tych sze i drugie miejsce Kupczak tuż przed 200 

rlwóch najlepszych na- metrami będąc na pierwszej pozycji przepusz

'zych sprinterów. Zwy- cza wyraźnie finiszującego Beka przed siebie 

C'ięstwo i tym razem od- i rzecz oczywista, pomimo szal01~ych wysił

niósł Bek. Łodzianin po- ków nie może już mu nawet dojś.ć do kółka. 

konał Kupczaka dwu- Przykład II. W drugim biegu finałowym 

kro tnie w finale wyścigu sprinlerowskiego o 
do?r~ długość, a pn:e,g~ał tylko raz o pól dłu
gosc1. 

Bek zn0wuż, prowadząc wyścig na pierwszej 
pozycji dopus1.rza Kupczaka do krótkiego fi

niszu akurat na - ostatnich 200 metrach, na j
bardziej odpowiada iące mu, krakowianinowi, 
i oczywiście przegrywa wyścig o pół długości. 

DLACZEGO BEK JEST LEPSZY 
OD KRUPCZAKA? OBAJ NTE UMIEJĄ WYGRYWAC 

W czym leży prz<'waga Beka nad Kupcza- Z PIERWSZEJ POZYCJI 

kiem? Przede w~zvstkim w wiEikszej wytrzy- Z tych dwóch przykładów wynika jeszcze, 

małości. Kupc:zak rozporządza w tej chwili że tak Bek, jak i Kupczak nie potrafią wy

szybkością końcową nie gorszą od Beka (od grywać z pierwszej pozycji. Jest to oczywi-

Dr;j;#''';"jj';'j;''j';~;··LO,ZB•1••:„.,„„„„.,„,,„,„„„,„,„,,„u,,,,,,,„,,,"'""'
''„,,,,,,,,,,,,„,„.„„.u.un 

KomunikalZarza;du Nr 3 

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 natyl!hmiast 
przejść sąmemu do kontrataku .. Tej sztuki 
można nabrać tylko w startach z kolaq:ami 
równej klasy, a niestety, takich mamy tylko 
dwóch: jednego w Łodzi, a drugiegb w Kra
kowie. 

Gwoździem wczorajszego pragramu był W} 

ścig sprinterowski na 1.000 metrów W przed· 
bięgu 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) i 
Woicieszka (DKS), w czasie takim samym-

15 sek. 
W półfinale I Kupczak wyeliminował Jani· 

ka, w czasie 14,8 sek. a Bek kolegę klubowe· 
go Sałygę, w czasie 15 sek. , 

Finał wskuti:'k wyraźnego błędu taktyczne
go Kupczak pr;:.egrywa o długość do Beka. w 
czasie 13 sek.· 

KUPCZAK ZWYCIĘŻA BEKA 

W drugim biegu fi· 

1. Pod-ije się do wiadomości klubom, organi
zującym spotkania, Żl' prawo wstępu na 
zawody' posiadają wlaściciele legitymacji 
ko.Inru zielnnerro, na których u góry fign
ru.ie: „l;Jwilga: Przedrnża stę Wilżność do 
dnia 30flkwiełnia 1948 r.", podpisana przez 
członka Zarząrlu ŁOZB pod stemplem kolo

nalowym wyścig popro
wadził Bek do ostatnich 
200 metrów, dając Kup, 
czaR.owi wszystkie szan
se na zwydęstwo. Zwy
ciężył Kupczak o pół 

3. Zwracamy uwagę na ostatni komunika\ dłncrości. w czasie 13,:J 

Wydz. Sportowego ŁOZB Nr 5, pkt. 8 z 18 sek'. 

ru czerwonego. 
Legityrnacie bez przedłużenia tracą swą 
ważność. 

W następnym komunikacie podane zostaną 
numery legitymacji ważnych oraz nieważ

nych. 
2 .. Podaje się rlo w!11rbmo.5ci. że w dniu 28 

bm. w hali „WiDly" o godz. 19-tej odbę

dzie s'ę oficjalne „Otwarcie sezonu 
1947/48 r.". 
Zwraca się uwagę klubom na komunikat 
kapitana związkow0go 'i dnia 17 bm. Nr 2 
(„G!os Robotniczy.", Nr 225 (806} z dn. 17.8). 
Prośbę KS „Zryw" załatwię się przvrhyl
nie, przy czym zwraca się uwagę na za
t!!twienie listu naszego z 22 hm. 

bm. i wzywamy kluby do podania natych- w trzecim, decydu-

miast: jącym spotkaniu Bek, 

lJ. gdz.i0 odbywają się treningi, będąc na drugiej po-

2) w jakim czasie, zycji rozpoczął walkF: 

3) kto prowadzi treningi. na- przedośtatnim w'-

Kupczak W ~zasie o.d 1 - 15 wrze.śnia przewidziane rażu i pokonał zde

$ą 1.ns~ekCJe we ws.zv_stk1ch klubach. oraz cydowanie KupC'lak;i, 

tremng1 dla zawoclmkow. zaawansowanych. znów o długość w czasie 13,1 sek. 

Ppzatem o?b~dą się lekCJe z .trenera.im, m- j Trzykrotnie wałczyli również ze sobą Ja

struktor?m1. 1 przodow111k~mi. . C\~.1czema j nik i Salyga w finale II o tnecie miejsce. 

odbywa~. się będą . w hali. „W1~1y • przy Pierwszy wygrał Salyga w czasie 15,3, drugi 

ul. Arm11 Cze.rwane] 82. K1erowmcy sekqi I i trzeci Janik, w czasach 14,4 i 14,8 sek. 

są obow1ązan1 .do skrupulatnego przestrie- W wy§cigu rozstawnym na dopędzenie na 

g;ima zarządzen trenera Sztamma. 10 okrążeń toru triumfował Gryszkiewicz 

4. W nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 (ŁKS), w czasie 6:7,01 sek. przed Wojciesz

bm. prosimy złożyć l!'Ogitymacje wolnego kieQ.1 (DKS). 

wstępu do przedłużenia. W podobnym wyścigu dla zawodników nie 

Za Zarząd: I licencjonowanych zwyciężył Les7.czyński (DKS) 

(-) Zdzisław ćwiek w czasie 6:52 przed Umińskim Zd. 
Sekretarz · (Kr.} 

1Eze amy n~ finalistów 
Dzisi.ejsza niedziela ne boiskach. piłkarskich 

Czy będz:e padał dPszcz, czy świeciło słoń- się ci.ekawic. HCP (Poznań) walczy u s1eb1e 

ce, na boi!'.l;ach polskich będą się dzisiaj to- z WMKS-em ze Szczecina, a Lechia z Polonią 

czyć dc1lsze boje o węjśrie do Klasy Państwo- lrydgoską. Ze spotkań tych powinni wyjść 

wej. Znów wierzorl:lm będą dźwięczały we zwycięsko gospodarz.e - HCP i Lechia. a ta 

wszystkich redakcjach lPlf'fony i padały wcią:' ostatnia utrzymać się na pierws'lym miP.jsr.u 

jedne i te same pytania: „Jaki jPst wyn11; tabeli nadal. 

meczu Cracovia - ?.Z[(, czy KK<; - Pol1'n"1 I' · . 

(Bytom}?" WIDZEW ODPOCZYWA 

.z chwyą, gdv r~zgryw~i zl,JizaJ-l ;;i~. rl.o W grupie IV drużyna Widzew, stuorocen-

konca zamt<'fPsov, ~me mm1 wzrasta. Dz1s1e3- t f t f )' • d · · · • · 1 

sza niedziela na orzykład powinna wyłonić owy_ a wory .na ma 1s· ę z1s1a1. um:1a.u w 

]·u· 5 f' r t · , kl b · A kl h rozg1 ywkach me bierze, Radomski KS nato-
z . ina is ow z g. upy u ow asowyc . miast spotka się z CKS-em„ Na zwycięzcę ty-

powany jest RKS. 
W grupie V za faworytów uchodzą Legia 

(Warszawa) i WKS (Siedlce) _Legia spotka siP, 
z Mazurem, a WKS z Sok'.ołem. 

rzaninem i też nie powinien mieć wiele kło

potów z uzyskaniem zwycięstwa. Trudnie3sz~ 

zadanie natomiast będzie miał prawdopodob
nie Rymer z Gedanią. 

W pozostnłych spotkaniach grają: RKU -
Gro hów, i Radomiak - Orzeł. 

W grupie trzeciej nie powinno być żadnych 
niespodzianek. Garbarnia .powinnd pokonać 

PKS (Szczecin} Lublinianka Tęczę, Czuwaj 
(Prz.emyśl) KKS (Olsztyn), a pozna1iska Warta 

kat.owicki WMKS. " 

Disiejsze imurety sportowe 
BOKS 

S!adic:n ŁKS-u qodz. 10.30. Towarzy&ki 

SYTUACxA WSRóD MISTRZÓW A :<L,\S\ 
W grnpie J Tnrnovia qra swój ostał.ni mecz 

z Partyzantem z Kielc . . Faw'orytem jest tu Tar 
noYia, ale nawet gdyby goście tylko zremiso-

SZOFER OFIARĄ wali w Kielcach i tak mają zapewnione pierw 
A teraz przejdźmy do „repów". Najciekaw

szym spotkaniem w grupie pierwszej będzie 

KKS (Poznań) - Polonia (Bytom). Inne, jak 
Skra - Polonia (Swidnice), Wisła - Ogni
sto. czy Polonia - Motor uważaae są. za 
c'!czą formalność i nie będą miały więks7ego 

mecz b'l!-serski ŁKS-Zjednoczeni (Bydgoszcz), 

Obok firmy Hpraka przy ul. Pabianickiej, sze miejsce w swej grupie. 

motocyklista w stanie nietrzeźwym, Pawelec, Drugi mecz w tej grupi<> iarosiawski KS -

iamieszkały w Rudzie Pabianickiej, jadąc bez Lechia ni; będ7:ie miał już i:1dne90 rnaczenia 

świu!.ła, najechał na szofera_ Kotlickiego Zyg- . na układ t?beh. . . ., . 

munta, zam. w Łodzi ul. Żeromskiego 150. W grup~e II .osta.tmm przC'uv:r~1K_1em Ru-

Szofer doznał obrażeń cielesnych sprawcę chu (W1elk1e Ha,1duk1) bądz1e dz1s1a1 Sarma-

t<fesztowano. ' cja. Nie uleg:i wątpliwości, że Ruch odniesie 

SMIERC PRZY PRACY 

tu zwycięstwo i wejdzie jako Jrugi finalista 
do puli finałowej. 

Piast (Gierlice) powinien pokonać łatwo 

Victorię z Wałbrzychu. 
W grupie III obydwa mecze zapowiad.:iją 

znaczenia. 

CRACOVIA GRA W ł',ODZI Z ZZK 

Grupę drugą otwiera spotkanie ló'1zkie: 
Cracovia - Z.ZK. Wynik tego meczu zdaje 
się być z góry przesądzony na korzyść gości. 
AKS spotka śię dzisiaj w Toruniu z Pomo-

Na terenie firmy Pozna11ski został przeje
chany przez wagon 20-tonowy napełniony wę
glem, Marcinak Józef, lat 60, zam. przy ul. 
Ogrodowej 60. Wezw;my lekarz pogotowia 
stwierdził zgon naskutek zgniecenia żeber i je 
lit. Zwłoki zabezpieczono. · 

CHĘC PRZYGOD CZY WYPADKU 
Sztamm w roli wojażera 

Dnia 19 hm. przy ul. Bazarnej 7, wyszła z 
domu rodziców 14-letnia Krystyna Drewnow
ska i nie pcwróciła. 

ZNOW KATASTROFA 

Wczoraj wieczorem przy zbiegu ulic Piotr

kowskiej i Sródmiejskiej, miała miejsce ka
tastrefa 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
dając uszkodzenia cielesne przechodniom. Szo 
:era zatrzymano. 

Trener PZB odwiedzi Łódź na początku wrżeśnia 
W związku z programem wyszkoleniowym, . instruktorów, obejmujący w całości 28 go

czę;ciowym przygotowaniem olimpijskim, a dzin (po dwie godz.iny dziennie przed połud-

z tym związanym ujednoliceniem akcji szko
leniowej, Wydział Wyszkoleniowy PZB dele
guje trenera PZB, ob. Sztamma do poszcze
gólnych OZB. 

Trener Sztamm przeprowadzi w czasie od 
I września do końca grudnia br. inspekcje 
oraz doskonelenie przodowników i instrukto· 
rów w okręgach. W czasie pobytu trenera 
Sztamma w danym okrc;gn przeprowadzi on: 

a) inspekcje wszystkich treningów klubo
wych OZB, 

b) kurs doszkoleniowy dla przodowników 

niem), 
c) treningi zaawansowanych zawodników 

po dwie godziny dziennie po południu. 
Trenera Stamma deleguje się_ do poszcze

gólnych okręgów w następujących terminach: 
Łód7.ki OZB - 1-15 września 1947 r.; war

szawski OZB - 16-30 września 1947 r.; ślą

ski i krakowski OZB - 1-15 października 

1947 r.; częstochowski OZB - 2-15 list-O"pada 
1947 r.; szczeciński OZB - 16-30 listopada 
1947 r.; lubelski OZB - 1-14 grudnia 1947 r. 

PIŁKA NOŻNA 

Stadion ŁKS-u godz. 17.30 Mecz o weJSCl9 

do Klasy Pa1istwowej Cracovia - ZZK. 

„ Głodni" zw,1ciężają S)Jl))ch -
krzywd 

wyrządziła im „Luftwaffe" 
leszcze mało 

Do lychczas wszyscy sportowcy państw a· 
lianckich przestrzegali zasady ,nieutrzymywa
nia kontaktów sportowych z Niemcami. 

Pierwsi tej zasadzie sprzeniew.ierzyli się, 

oczywista, Anglicy. W Kolonii odbvł się o
statnio mecz lekkdatletyczny pomiędzy stu
dentami okupacyjnej strefy brvtvjskiej a re· 
prezentacją „Oxfordu''. Mecz wygrali „głodu

jący" Niemcy w st<>sunku 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 Anglo~asów od zmory - panującego 

rzek0mo głodu w „biednych Niemczech". 

' 

ór;L";~:zATCIE SIĘ 

w „GŁOSIE ROBOTNICZYM 11 

najpopularniejszym dzienniku w województwie 
W ;;;ow•w• 
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