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Memorandu 
\ 

m powstailców greckich 
do. Organiz8cii Narodów iiednocz·on,ch = 
I S h I• -- 0 .• 'li Tym razem premierem zostanie Sophu W I ELKI G op u 1s· zaslqpil Tsaldar1sa I lis. ~:i~t~ysięz;nie. no~ego rządu ma na • . . „ ___ ....;;;... ___________ ..;.;;;_____________ _ stąptc JUZ w medz1elę. · . 

PARYZ 0bsł. wt) Agencja „Heltas wani ministrowie z 6bu partii. w ten spo w pi~tek Sophttlis .k?nferował z . nad- Konkurs I 
Press" donosi, że generał Markos wysto sób zakończy się krótkotrwały, bo z.aled zwyczalnym wysłanmk1em USA H~n~er · 

ł d ONZ d · d • wie tygodniowy żywot nowego monopar sonem 1 z ambasadorem am€'rykansk1m . 
sowa o memoran urn, omagaJą· • : Mac Veaah'em 

:o:!!t:::::jzc:r:; ;;:::i:~aw!~elase:~; 8tyJnegOQrząOduTSO!dlEa. CIE MOO. SKWY Jes·1enny· o 
ONZ„ by przed~tawić st~nowisko walczą · · • · . .§ 
cych demokratow greckich Narodom Zje , 
dnoczonym. Ra·dzied<le·go u1pływa pod xna1kiem o·bcho Szczegóły 

nuż wkrótce· 
u 

Marsz na Ateny! 
- MOSKWA PAP. Agencja Tass notuje{ 
wiadomości z Grecji według których grec I' 
kie oddziały po~tańcze przeprowadziły 
skuteczną ofensywę w kierunku Aten, 
zajmując po drodze· szereg miejscowości. . . . I 
PARYŻ PAP. Agencja „Hellas Press" 

ogłasza następujący komunikat z Grecji: ' 
„Grecka armia demokratyczna atakowa- l 
la wojska rządowe w róinych punktach I 
Tracji zadrmtn~j oraz zajęła Wioski Ne- ! 
ochori, Daphnon i Serero. Wojska rządo 
we poniosły ciężkie straty. W ręce armii 
demokratycznej wpadła znaczna ilość 
materi11łu wojennego, ~przętu i żywnoś 
ci. Posterunek · żandarmerii w Neochor 
został zniszczony a most na rzece .E\'
ros koło Serero stał się niezdalny do u-
żytku. · 

• • • 
L<)NDYN (Obsł. ~vł.) Z At~n ?onosz1, 

że w sobotę przywodca popu!Jstow Tsa1-
daris i przywódca liberałów Temistokles 
Sophulis postanowili współdziałać dla 
utworzenia nowego greckiego rządu lma
licyjnego, w którym mają być reprezento 
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Przed sesją -O~Z 
Mołotow nie jedzie do USA 

-d.1J 800-lecia stolicy. . 
Prasa donosi ze wszystkich krańców 

ZSRR o rek-0rd'Owych ~yfrach Pr-0du'kdi, 
i osiąganych przez zakłady przemysł-0we, 
1 w wyniku wyścigu 'Pra.cy, urząodzonego 

przez roibotników radzieckich z okazti·i 
j1u1b:i1euiSz.u Mo·slkwy. cht-01Pi z ncznych Komitet Ekonomiczny 
{)lbwotlów Rosji, Arme'Ilii i Repu1bliki Ta Rady Ministrów 
tarskiej przyŚ'pieszadą temvo dostaw ~ho-
żowych. organizując dioda t'kowe· tabory WARSZAW A PAP. Po półtoramieslęci 
ziboża i żywnoś·d 'Pod hasłem: •. Ku cz.ci nej przerwie, w dn. 5 bm. odbyło się pier 
800-leda Mó·skwy". Bez przerwy płyn·a; 
])otoki darów dla mieszkańców stolicy wsze, ·w okresie jesiennym posiedzenie 
zwit-J.17.!kowej z od.legły-eh re·publik i okrę- Komitetu Ekonomicznego Rady Minis
glhv. trów. Rozpatrywany był plan zaopatrze· 

W Moskwie panuje niesłychany ruch 
i ożywienie .. w_ kąn-certacłt i wid·owi- nia w żarówki i art)'.kuly chemiczne na 
skacli, które odbc!da. się dziś na ulkaab IV kwartał, plan skupu i rozprowadzenia 

, i placach Moskwy weźmie udział ogółem ziemniaków na okres jesienny, sprawa 
1~0 tysię~y artystów tootiraiLnych, muzy- rozliczeń między przedsiebiorstwami pań 
kow i śpiewaków. Ogromne zabawy !u~ - . . "· · 
dowe rO~j}OCZPły się i•UŻ W &oho.tę na ~ stwowym1 I „Społem .' oraz spraw~ 

MOSKWA PAP. - Dzie!1 6 wrzes111a pla.cach centralnych i w parku im. Oor-lprzedpłat na poczet zaliczek na podatek 
w N\.oskwie i na t.crenie caleg·o Zwi2,·zk11 kiego. , obrotowy. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

L O T N I C YI Nie zbrakło polskiego lotnika przy zdoby· na z zapałem zapoznaje się z 

ięto ·skr·zJdlaty·ch \VOisk 
Rozkaz Mm.stra Obrony Narodowe~ Mlrszałka Po ~ski Michała Rol~-Zym erskiego 

lotnlct;vem 'W 

W dniu dzisiejszym Wojsko Polskie wraz z waniu Pragi, Warszawy, Kołobrzegu, Berlina kołach Ligi Lotniczej. 
całym narodem obc~1odzi tradycyjne doroczne w okresie walk o przełamanie Wału Pomor. Polskie Linie Lotnicze „LOT" utrzymują już 

święto Lotnictwa. skiego oTaz w bitwie o Anglię. regularną komunikację lotniczą ze stolicami 
. Dzięki niestrudzonym wysiłkom obozu -de· Po zwycięstwie lotnictwo uasze stoi na stra. wielu krajów europejskich . 

. WARS~AWA PAP. - W ·dni~ wczo- mokracji polskiej i życzliwej pomocy Związ- ży polskiego nieba, czujnie strzegąc 'granic Rosną kadry lotnicze, roz~ija się polska 
rajszyim mi11ister spraw zagra111cznych, ku Radzieckiego, Odrodzona Polska posiada i bezp,i'eczeństwa kraju. myśl lotnicza, potężnieją skrzydła Polski. 
Zygmunt 1\iodze·l~ski opuścił Wars•:t.-a- dziś lotnictwo, wyposażone w nowoczesny Naród polski kocha lotnictwo i zrobi wszyst L O 'T N I C: YI 

wę, udając sir,, na 2.gą sesję <>gólnego sprzęt oraz ·liczne szeregi lotników, ob.znaj- ko, by kon~ynuatorom najpiękniejszych poi-. Jesteście cząstką narodu, służycie wiern1t. 

zgromadzenia Organizacji ~a~~dów Zj~ mianych doskonale z najnowszymi osiągnię- skich tradycji lotnicżych umożliwić start na Polsce Ludowej. Niejednokrotnie już . dawa-
dnocz.<llllYCh, która rooopoczntte Silę W d11ttU ciami wiedzy i techniki lotniczej. najwyższe poziomy. · . I liście dowody swego wyrobienia obywatelskie 

16 bm. . · . . „ · , 
1 Lotnictwo polskie zdobyło sobie prawa do Dziś Swięto całego lotnictwa polskiego. go, biorąc aktywny udział we wszystkich ak-

PoyZJą'dek dzienny dru'.gie·~ S.eS·Jl Zgroma .wdzięcznej pamięci I hołdu całej Polski, bo Młodzież polska z zapałem uczy się sztuki cjach o charakterze ogólno-społecznym, uma-
dze~ia Oeneralneg-0 obek1mu~e ~O P_unk0tóN~Z~ sława polskich lotników związała się na zaw- latania nie. tylko w wojskowych szkołach lot cniając serdeczną więź wojska z masami lu. 
m. 1n s•prawę ustosnn owani,l s1e· - · b · kl d. - . 1„ 1 . . · . . d · 
do ttiszpanii, · trnkt~wania Hiindtrsów w szte .z

1 
ezp~zy a. nymi na przestrzeni . ca ei h. ł mczyc~1, lecz rownie~ w licznych aeroklu- owymi. Przykładem tej pracy może być rów 

uni' południowo. _ afryikańsldej, zale·Ceń son zwycięstwami Odrodzonego Wojska Pol. bach 1 szkołach lotnictwa cywilnego . . Naj- nież pomoc okazana przez lotnic.two nasze w 
sp~cfalncj komi'Sjj ONZ, .dotyczących skiego. _ młodsi entuzjaści -lotnictwa - młodzież szkol. okresie powodzi rb., która to pomoc znalazła 
pr,zyszłości Palestyn~ „ proce~ury st~so-1 111111111mm1111·:·a: •1•111111111111m11111!11111111111111111111111111111m111n1111111H11i111H111nmm1111111111,m111;r111111111m11111111111111111nn11111111m1111111111m1mrn1111111111m1•11 m1111111111111u11111111111111h1:;"h11m1:11111, u111111111111i:1: ··m1 , 1tt111111m1111rn·1m1111111111111111111nu uznanie całego społeczeństwa. 

wania prawa veta, incyidentow graiuci- G • • • 1 • k li Pracą swą w ·ostatnim roku dowiedliście, że 
ny-eh w Gre.cJi, rewizji tra)\ta·fu poilmlo- orn1cy wzywa1ą w o n1arzy nie żałujecie trudu. aby podwyższać stale po. 

k;f :~ p~tls·~ł~~er~Y\0:~~s.k~ti, ~~!~s~~ ; · . li · zi~ ~:i:g~;;!::~~~:::;w~ życzę Wam, aby 

mocy_ pounrmw<skie.j,; do współzawodnictwa . W wykonaniu planu również i dalsza Wasza praca przyniosła jak 

PARYŻ PAP - Urz.ędiowo donoszą, 
że na czele de.legacji francuskiej ONZ, 
stać he1d1zie mini-ster spra\v za•grankz
nych Bidault. Ponadito w skład ddegacii 
wejdą minister oibrony narodowej Va'tl 

/De!1bos. minist·er roibót PU!blicznych i tran 
sportu foles Mooh, przeid~tawiciel Fran
cji w Radzie BeZ'J)ieczeństwa amlbasador 
Aleksander Parodi i generalny sekretarz 
konfed.eracJi prncy Leon Jou'haux. 

M:ini~ei: spraw zagranicznych ZSRR, 
Mołotow - nie weźmie udziału w sesji 
ONZ. ZastęvolWać a:o będzie wicemini· 
ster Wyszytisikł. 

Oddział III.cl kopalni · „Generał Zawadzki" w Dąbrowie Górnit:zej, złożony z prze- . najlepsze rezultaty dla dalszego ·rozwoju sil. 
szło 300.u g6rnlków, wzywa ~o współzawodnlclwa .w wyścigu pracy . o(,lpowlednl ze. nego lotnictwa Demokratycznej Polski. 
spół włókniarzy z fabryk łó(lzkich. Niech żyje Odrodzone Lotnictwo Polskie. 
Zobowiązujemy się. przekracŻCłć normę· miesięczną powyżej 50/o mlesięcznlego pJa. Michał Zymierski, Marszćlłek Polski. 

nu - w ciągu czterech miesięcy, licząc 'od dnia 1 września 1947 r. 
Następują podpisy: , 
1) Dróżdż Bolesfaw - sztygar 2) Czapla Antoni - dozorca, 3) Banasiak Józef III -

górnik, 4) Hyla Stefan - górnik, 5) Podsiadło Jan - górnik, 6) Banasik Michał -
górnik, 7) Krakowski Józef - górnik, 8) Oracz Józef - górni.li:, 9) Czapla Józef -łado 
wacz, 10) Wille Roman-ładowacz, 11). Zych Wincenty - górpik, 12) Bargie.ła Włady. 
sław - gói;nik, 1~] Suwała Władysław - górnik, · 14) Sikora Jan - dozorca, 15} 
Dróidż Eugeniusz - sekretarz PPR. 16} Pobiega Kazimierz -górnik, 17} Wyderski Jan 
ład"wacz. · 

. Dąbrowa Górnicza, dn. ł września 1947 roku. 
Od redakcji: pewni je$teśmy,że robotnicy Łodzi nie omieszkają szybko odpowiedzieć 

na apel górników. Robotnicza Łcidi nie pozostanie w tylel 

Uwaga!. 
Uczestnicy WI•ELKIEGO KONKURSU 

SZKOLNEGO p. t. „Głos" dzi.e6iom swo. 
ich Czytelników" tylko 

DZIŚ i JUTRO 
pirzyjmowaine są jeszcze wycięte kupo. 
ny. -
Składać je lub nadsyła~ należv do re. 

dakcji „Głosu", · · 
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W. y·r:oL n' a· ·,·11· p'· oko··lcz·- y"c( ie0 o i s~ka N~~~~i~~:.Z~hi~g~~zere ft . ' 6 I gu innych miast USA nadch.odzą wia?a 
· , dz Ś d mości o znacznym wzroście kosztow ogłoszony zostanie w nadcho ącą ro f:ł utrzymania w ciągu ostatnich miesięcy, 

KRAKÓW PAP. W dalszym· ciągu procesu pern. Stara się on odgraniczyć działaln.ość I Po przerwie przewodni.czący. udziela ~losu Powodem teo-o jest przede wszystkim 
Niepokólczyckiego, Mierzwy i in.nych - za- osk .. Kalczmarczyka od akcji „Z", akcji , „O" oskarzonym dla wypowi~dzema ostatmego ustawiczn \~zrost cen na produkty ŻY'J.\ 
brał głos obrofi:ca oskarżonego Kabata adw. i „Bmra Kontroli" oraz od kontaktow z obcy- słowa. Y . , t kł d 
Woner. Obrońca nawiązując do konkluzji ak- mi ambasadami. Osk. Niepokólczycki: Proszę o sprawiedll· nościowe. N1ektore produk y, paprzy a 
tu osk"l:lrżenia o gromadzeniu i . przekazywaniu Po przypomnieniu kompletnej kapitulacji wy wyrok. masło, mięso, "kukurydza, owies, osiągnę 
tnateriałów przez o.skarżo·nego Kabata celem i _ wyrażeni13; żalu ~ skruch1'. prz.ez osk~r~o'.lego Przewodn.: To wszystko? ły ceny nieznane dotychczas w "dżiejach 
szkodzenia państwu· zmierza· do wykazania, na r.ozpraw1e prosi o wymierzenie mozbwie ła Osk. Niepok6lczycki: Tak jest. USA z · k t w dalszym ciągu. 
że wyjaśnienia i czyny oskarżonego pozosta- godneJ kary. . . . , wyz .·~ .r.wa . . 
wały z sobą w zgodności. Obrońca akcentu- Przechodząc do oskarżonego Wilczyńskiego ~ ko!e1 . p~zewodmcząc.y udziela głosu osk. Istnieje zda me, lZ zja w1sko to jest w. du: 
je chłopskie pochodzenie oskarżonego Kabata adw. Heilpern prosi o wzięcie pod uwagę prz.y Mierzwie 1 mnym oskarzonyll1;. . . I żej mierze skutkiem akcji spekulacyjnej, 
następnie jego działalność w organizacjach wymierzaniu kary· or:zeczeń psychiatrów z ro- r-yrok w ~ro~esi~ .Izb~ ~ontroh zostame która zatacza coraz szersze kręgi. 
młodzieży wiejskiej, podobnie naświetla obroń ku 1942, stwierdzających u oskarżonego psy" og oszony w ro. ę ma m. 
ca postępo't.ivanie oskarżonęgo Kabata 'v okre- chopatię i infantylizm. ., 111 "' 01111 ,„ 1111 "„"'"' 11 ""'"""'u111111u1111111u11111u1111nou•uonuutu•'""'"'"„"'"'u1111u1•1•J""~'''• 11 • 11111 1111 • 1111"' 11111111" 111""11 " 11111"! 
sie okupacji gdy działał w batalionach chłop- Z kolei wygłasza mowę obrońca adw. Libes : • p I k • h : 
skich i jak zeznali· świadkowie wraz ze swoją kind obrońca osk. Strzałkowskiego i Stefana Z.1· e dno cz e_n· ,„ e st o cz n I o s I c grupą czynnie współdziałał i współpracował Ralskiego, obrońca -wysuwa koncepcje . odp o- _ 
z party'lantką. Obiońca prosi o uniewinnienie wiedzialności za to wszystko co stanowi przed 
Kabata. I miot toczącego się procesu czynników i ·osób 

:Następnie zabrał głos ,obrońca oskarżonych · stojących poza oskarżonymi. Obroń~a widzi w 
Karczmarczyka i Wilczyńskiego - . adw. Heil- Strzalk'owskim jedynie speca fwyw1adu. . 
~-.,.,.d <lilcl ; b q zs=. A .o::::e:_:ąa ;µa „ -•<· xzww 

Plenarne Zebranie Z~ rządu, Gł. 
· z~v. Za"'ł'V'. Wł"ok'niarzy 

Dnia 6 bm. odbyło się w świetlicy PZPB 2. Częste 1 regularne odbywanie narad 
Mr 6. przy ul. Piotrkowskiej 194 plenarne po·. wytwórczich, które są niezbędnym elemen· E° 
siedzenie Zarządu Głównego Związku :i:a- Iem płanawanin · produkcji fabrycznej. ~:·-
wodowego Włóknlaizy. Na porządku dzien- 3. Piop.<tgandę i organizację zwiększenla 
nym łigwow~ly sprawy współzawodnict~ra wydajności pracy, dtogą przechodzęinia na ~:::: 
pracy między włókniarzami a" górnikami, większą obsługę. maszyn. 
podniesieni',Q. wydaJttości pracy, usprawnie· 4. Organizację komisji produkcyJno · ~ ko-
nla - organizacji pracy ' Jak równiei sprawa ordynacyjnych inzy fabrykach i · oddziC,.ach - ~=-
odbudowy Warszawy. związku. 

Jako pierwszy zabrał głos przewodniczą- . . W rani:«ch .O~ólneg? wYścig~ pracy nale- ~=::::
cy związku, tow. Aleksander Burski, który w I lży orga·~Izow~c wspołzawodnictwo . między 
obszernym, jasnym ·:eleracie zobrazował .sy- po~zcze~olnym1 zakła_dami pracy,_ nuędzy od 
tuację ptze:mysłu polskiego,; _ jego niedo- dz1crlam1 t.abryczny~ oraz wspo~wod~lc· 
magań i osiągnięć. , two .~ndy:"'1du.'llne między poszczegolnym1 ro 

· . l be>tmkam1. Tow. Przybył wezwał całą ćw1erćmil ono- Pl . dz . z d Głó 
· d - 21 enarne pos1e en'łe arzą u wnego wą rzeszę włókniarzy do pracy w mu · 1 stk" ddZicrl wi k i 

września na rzecz odbudowy W:mszawy. po ecc wszy 1m 0 om z ąz u organ· 
zowanie raz w miesiącu ogólnych zebrań ro ~ 

:i'o r.ef·eratach wywiązała się dy!',kusja, w botniczych, na których Rady Zakładowe I dy -~ 
której głos zabierali liczni delegaci z terenu rekcje powinny składać sprawozdania z . prae ~ 
Polski. K6wcy z caikowitą aprob<Itą i peł· biegu i realizacji wyścigu pracy. g 
nym uzn~n.iem odnieśli. si!l do ~ab~_augor~:-'1a. Plenarne zebranie · Zmządu Głównego ~ 
ne,go_. wy~c1gu pro.cy między _włokman;anu a Związku Zawodowego Wł6knlarzy ·~wa ca- g 
l11~,~~=~\.: ~'1 ··,'·'·-~>x .' ,.;. • ~ " "' „, ._ ···;, \ łą ćwierćmllionową ml!l3ę Gżlonlcó~ktt zWJqz· ~ · 
. , „ ;..Pf:'~. ~_9piec „ ~~rani.« , uchwalon_9. rezolu· ij ku do współdziałani.-:i w dziele ~eallzacji ~ 
cję, • z w1el~im uznCIJ}iem ' P?WJmiłjqcą . ~t, współzawodnictwa pracy at do os1q9nlęcia g 
taln1cjowama przez . Zauądy Gł~wn~ Zw~ą- p~lnego zwycię11twa. . . ~ 
zk6w Zawodowych Włókniarzy 1 Gornlkow Rasiem karżdego włókńiarza musJ stać się _ g 
wspó!zti~o~nict~a pracy między wlókili'll'za pełna re.allz?cja Planu ·Trzyletniego." - ~ 
mi a gornikamL Podkreślając, iźe rozpoczę Przyjęto równiei re%0lucję w sprawie odbu : 
ty wyścig pracy m!ędzy włóknlarzami a,.J.Jór dowy warszawy, nawołującą wszystkJch włó § 
nikami ~ę~zie W: ~tólkim czasie rozszetzony kniatzy do pracy w dniu 21 -września b.r. na ~ 
na mo!hv.r1e naJWiększą llość gałęzi prze- rzecz odbudowy S,tolicy. ' E 
mysłu. w zakończeniu rezolucja podkreśla, ie ple i 

ZAKUPI 
kaiclą ilość następujących materiałów: 

ŻELAZO PROFILOWE 
PRĘTY ŻELAZNE, MOSIĘZNE '1 MIEDZIANE 
DRUT ŻELAZNY I ~TALOWY· 
BLACHY ŻELAZNE, MOSIĘZNK I MIEDZIANE 

grubości 

OKUCIA BUDOWLANE 
SRUBY ŻELAZNE, MOSIĘŻNE I MIEDZIANE 
GWOŻDZIE ŻELAZNE I MIEDZIANE 
WKRĘTKI ŻELAZNE, MOSIĘZNE I ALUMINIOWE 

· NARZĘDZIA DO OBR:óBKI METALI I DRZEWA 
NARZĘDZIA WARSZTATOWE 

różne; 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE (o"krętowe) 
PRZ-fRZĄDY POMIAROWE ELEKTRYCZNE (woltomierze, 

amperomierze) 
TRANSFORMATORY AUTOMATY ELEKTRYCZNE 
MATER-I A Ł Y I N STAL AC Y J NE do KANALIZACJI, 

WODOCIĄGÓW I CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
NARZĘDZIA SPA W ALNICZE, MATE!°'IAŁY SPAWALNICZE 
AZBEST 
SZCZELIWA AZBESTOWE, GRAFITOWE I GUMOWE 
TECHNICZNE WYROBY AZBESTOWE 
USZCZELKI DO BUTLI TLENOWYCH 
WĘŻE GUMOWE (tlen, acetylen, sprężone powietrze) 
FARBY - LAKIERY - EMALIE 
POKOST - OLEJ LNIANY 
FARBY POKOSTOWE I SUCHE 
PĘDZLE - SZCZO'rKI DO SZOROWANIA I ZAMIATANIA. 
MYDŁO - SODA - BIELIDŁO 

DREWNO LIScIASTE - TARCICA 
FORNIERY - MARON - DREWNO EGZOTYCZNE 
SZKŁO OKRĘTOWE, LINY KONOPNE I MANILOWE· 
BECZKI: 50, łOO, 200 litrów· ' . 

Celem osiqgni<:cia maksymalnych wyni- name zebr~nie Z.<rrządu Głównego Związku g 
kpw we współzawodnictwie pracy plenarne Zawodowego Włókniarzy ~olidaryzuJe się cal ~ 
posiedzenie Zarządu Głównego zaleca wszys kowide z uchwalą KCZZ, przewodniczących g 
lkim oddziałom związku, Rr:idom Zakładowym i sekretarzy wszystkich Związków Zawodo- ~ Zgłoszenia z podaniem ilości, i-odzaju, jakości i ceny proshn:v 
I wszyslklill c%łonkom związku zapoznanie wych w Polsce i równocześnie ~wa wszy· ~ kie1·ować na adres: 
••• li realizacją planów produkcyJnych I wy stklch funkc,onariuszy związkowych. do wzlę i z· d • St p I k. lh 
ilatne ulepszenie. organizacji pr,<1cy przez: cia udziału w dniu 21 wrześni<t w pracy na ~ r'.&1.dłOCZenle OCZ ill O S ~C 

• 1. ścts!e współdziałanie Rad Zakładowyc;h I rzecz odbu}dowy Wmszawy, według swych § Wydział Handlowy _ Gdańsk _ ul. Jana z Kolna Nr 31. 
i dyrektji Jak również Rad Zakł.<rdowych z za ltwalifikac i zawodowych, wespół z calq klo § • 

legami fabrycznymi. ' są robotnic:zą. . ~''""""'""""'~~~: .... ~~.?.~.~~:.„.~.~;., .. ~.~:.„„:::.„„~~~·~~„„~~.~~~~~~!~.~~.~.:. „~.~„~.~„~„!.~: ..... „ ... „„„.„; 

- Tak. A1e to nie są tarty. cie naprawidię. jechać ze mna~? 
52 - ·Me będzi,e gorzej, gdy za trzymają - Naturalnie. Ale j!l!k tam trafimy? 

was dwóch: ,pa11a i jeg0. . - Nie · zaprzątajcie teraz tym sobie 
- Nie jestem dezerterem„. - up;u- g1'owy. Musimy dostać za wsz,e,lką cen~ 

c~ twierdził Grek. Spojrzał W'Prost w benzyny. ' ~ 
oczy Quelowi. łielena wzeszła d-0 małe·go pokoiku, 
· - Niech ipan mi wy1baczy, - 'Poważ; gd•żie mieszkała raz.em z innymi piel-ęg-
nie rz~·kł Quell. n'iarlkami. Nało,żyła óe;pły pla'Szcz, scho- -

Brodiaty Grek z , lekka się uśmiechn::i,ł. wała do ikiesz,eni wełniany dżemper, r.ę
- Ęozumiem pana. Pan iest źi'ołni1e- kawkz:ki, Hsty od r-0d'zków i kHkil. chu· 

rzem - . P:owiedi~iM. -'- A wi~·c -_jedzie stek do nosa. Z1gasiła ·świafł,o i wysźła. 
my. Na Jroryfarzu n.ikt nie zwrócił na nią 

- Ni-ec;:11 :pan mu ;pow,ie, że go z.ai]jiję, uwagi. · 
Mały Gr·ek i" brodaity Grek cieripliwie - Mały ·powiada - doką:d .w.y,' tam i ieJż.eli :Pi~nie komn słówko. Niech nie wy Zaczynało śwHać. Wyszła z sali i skłe 

czeika'li na nie1go Prze1d szipitalem. Kiedy on. Obice ró'wnież trafić di<h Mein. puiszoza pary z ust - r>ow.i:e'El-z-iał Qu01l. ro\vała Si\7 lm wycilściu. , 
wyszectł posz'l<i za nim, wmiieijęitnie law'i- - Na wszellki wyipade'k prosz•f gio o - Sam wie o .tym. BQdię wzez cały - T-0 p~ni? _: usły-szała nagle głoi; 
mj;ąic w tłumie zala1nyich krwiią ra1inych. t>0· zapytać. cz.as uważać na · nie1go. Tarpa. 

- Sl:iucKa,}de _:_ ziwrócił się <l1<) nich Brod;aty Gr·ek zwrócił się <llO małego. - A jedna'k nie·ch mu Pan to Pow,i~.„. - Tatk. Mo, jak tam pan? 
QueH gidy odeszli od smMaila. - Czy Ten z ożyiwieniem mu odipowieict:z.iał. - Twierdlzi, iż,e. g,o•tów ną w's'zyst'ko, a- - Potknąłem się TJarę razy o trUJPy, 
chcecie jechać dio Aite,n? - O~cM co1ś . t~uilllaczyć, . aie Qu1e1u go by tyllko '}ecihać 'z nami. a,J,e. ia1koś docia,•gnąłem tufai. 

Broda·tY mi1JiC1z;ał1 p·rzez c:hwidę ... Mały w wistrzymał. I - Dolbrze. . - Nie mo1żemy ZiW!leka ·ć - powied'zia· 
og.ótlię- n,fo zroz.mmał pyitania. Quiel1 z za- - Na mH01§ć ho's1ką, ciszej! Co on ga- Qu·el1J ,wrd!z;iał, ż,e mały .GreLje·st hlis- ła. - WyiJcJizfomy na drorg>ę<. 
ciekawieniem pa,trzał na br.odaierg-0. Gre- da·? kii ' pła1czu. Z•r-0ibiłio mu · się''iŻal ch!)O!paka. p,odtrzymywał.a g.o pod rękę-. gdyi 
ka'. Miał .stainowczy. zid,e1cy,diowany na - Powiada, ż.e ipóti·d•z.ie z nami. W A- - Mus•zę <losfać benzyny. .Znaj1d11je szedł c'hwi·einvm krokiem. Zafrzymcili się 
wsz:y:stiko wYraz · twany. teina:ch ma .Wn-ei i dw-0de dlz1ed. I ż:aden "Si~ na l,otnis'ku. To ipięć kilometrów na · <lr,o<l~e. Czeka.Jl ollmło godziny. Pra-

- Talk ~ od!Powiooział wreszcie. ofice,r nie cwk;i. n.a je1gzy powró:t. stąd. wi,e nie spostrze•gtJi, ja:k obo1k n.ich prze· 
To b~rz.ie nailevied„ - Niech czeka. O'dlpowiadam za nie1go! - W jaki sµosólb możemy być _ pomoc- s~edł Quel! z Grekami, niosą,c kiilka bido-

- Mo·gą uana zaitrzymać. Mogą nawet Bmd!aity Grek p-owiedizfał mał·emu; że ni? . nów z !benzyną, Za kHka minut bez.szele-
o:skar,żać o dez.er<?j,ę. .i wtedy„. - bada•ł muisi ,jed1nak wrócić. - Pomo'żede, :przenieść benzynę. stnie zajechało aut·o. Hefona zauważyła 
g-0 Quel!. - stlano:wczo ohce Je'óhać z nami.....: tłu :.....- D01brz;e. A jalk dostaniemy si~ do A- w p01Ni•żu -O'd n.i'clh jaikie·ś dwie ciemne 

- Nie jestem dezerterem. Of.icerowie ma,czył 1,uwwane greckie wyrazy brioda- ł~n? posfacie. 
ka<załi nam pójść do 1dlomu. yhcieliśmy ty. · · - K't'O z was zna dlrorgę v-rze.z gór:ską - Niec;h pan S:Po·frzy - powiedziała 
W;a,1iczyć. Dotycihczas nie rzucrł·em kara· ~ To dezercijal - zawyrorkowa'ł QueH. :przełęcz Mie'ts.owo? 1 • Ta'.powi: 
l)1riiu. Ni~omu .,go nie odl<bm. Nie byłem - Ale ma1m wra'żenie, że lClP'ied g,o za- Grecy za:mieniłi z. solbą ij(J:!lka słów. - Miejmy nad•ziej.ę., że t-0 nie ')Jatrio,I.~ 
t n'ie .je·st,em .d1e'u~r1terem. ,1 , IQir.ać. ., , · _ : . . .·- Znam:y te d1roig;e, Aile w .Trikkafa - . odipowiedozfał. · 
Quełl nie ,y.ąt1pił, ;ie mólwi prawdę. __; Pa11 się boi, że, wyig.adia? --,.. z:al!Y'tał Ni•emcy~ . . ' · » „ : • . Gdy auto się zatrzymało, Helena i. Taip 

A iak t'en małyi? ' Qiuell - ' . ' ' - w Janinie też byiH Niemcv. Chce- zJbliżV'li g,}P1 .do ni€cll'O. en. c. n.) 



Nr. 246 GŁOS Str.' 

Ni• straży po111ietrzngf..h granic Polslf..I I 

Dziś 7 września 1947 roku, zwyczajem do
rocznym, w Polsce obchodzić będziemy Swię
to Odrodzonego Lotnictwa. 

Cały naród powinien w tym dniu być ser
cem przy polskich skrzydłach, dlatego też pra
gny o nich kilka słów napisać. 

Tak się już złożyło, że $więto Lotnictwa 
zbiega się z 8-mą rocznicą wybuchu dru:iiej 
wojny światowej, tej wojny, której pierw.;zą 

ofiarą padła Polska. Ogarniając wspomnieniem 
tamte czasy pamiętamy, że niejednokrotn:e 
zapytywaliśmy siebie w chwilach, gdy chmary 
hitlerowskich sępów pustoszyły nasze mias!a 
i wsie, gdy łuny pożarów krwawiły nasze wi
dnok1ręgi - gdzie jest polskie lotnictwo? -
Dlaczego pozwala bezkarnie hulać germańskim 
drapieżcom po naszym niebie? 

I wtedy spoglądając na rozlepione afisze, 
na których wymalowane były samoloty a ;H 

dole orzący rolnik z napisem: „Spokojnie m<J• 
że pracować rolnik w cieniu .stalowych skrzy
deł", zrozumieliśmy nagą prawdę. - Zrozu
mieliśmy, że nas oszukano, że wyłudwno o· 

!Swiąto -polskich skrZyd·eł 
e; re 

Lotnictwo nasze zwycięstwami swymi 
odwet za wrzesień I - wzięło-

Program na niedzielę 7 września 1947 ~· 
7.00 Muzyka, 8,00 Dziennik. 8,20 (L) Prog1. 

na dziś. 8,28 (L) Koncert życzeń (cz. I) 8.50 
Pog. Zw. Polskich Rodzin Radiowych. 9.00 (L) 
Msza polowa z okazji Swięta Lotnictwa. Ka. 
zanie Ks. Dr. T. Wilczyńskiego. 10.00 Aud. z 

poświęcając życie w walce z dziesięciokrotną dniach czerwca 1943 roku, nad daleką Oką. w okazji Dnia Swięta Lotnictwa, 11,00 (L) Nowe 
przewagą wrog 1 -- lotnictwo 1Msze nie ode- czasie gdy formować się zaczęły jednostki ·płyty marki „Odeon" (L) Nowela H. Sienkie. 
grało prawie żadnej .roli w tycP. historycznych Wojska Polskiego, powstaje __pierwszy p•1tk wicza pt. „Wesele'. 11AO (Ł) Koncert popu. 
dniach września 1939 roku. lotnictwa „Warszawa", a następnie drugi pułk larny z płyt marki „Odeon''. 12,05 Poranek 

Jeżeli łValki te przejdą do nistori;, to tylko nocnych bombowców „Kraków". symfoniczny _ w przerwie _ Radiokronika. 
dlatego, że te nielicz:rn poty :7,>:.:, stoczone Otrzymujemy w tym czasie ad Zw:ą:tku 13.30 ,,Niem. cy po WOJ.nie". 13.40 Aud. dla 
przeciw przygniatającej ilości wrogi!. cecho- Radzieckiego wspaniałe samoloty tzw. „Ja"\ci" 
wato niezwykłe bohaterstw·) : brawura. i samoloty „Po-2" do hocnego bombardowania. świetlic wiejskich. 14,25 Chwila Biura Studió"W 

Za·· śmierć niezliczonych skrzydlatych bo· W miarę rozwijania się naszego lotnictw:i, 14,30 Zagadki radiowe. 14,40 „Szekspirowska 
hderów odpowiedzą ci, co posyhh !eh w nie- tworzą się coraz to nowe pułki, zaopatrywane Gospoda" - słuchow. oryg. 15,20 „Koszałek 
równy bój - ci. którzy nie dali im w ręce od· przez ZSR~ w n.owoc~esne ~amoloty, na któ· Opałek spotyka jesień" _ aud. dla dzieci. 
powiedniego sprzętu, ·dostosowanego do ów· rych polski lotnik mo_gł dac zapłatę za War- 15.40 Aud. muzyczna pt. Wiosenne rano". 
czesnej chwili, bo gdy Niemcy posiadali sa· szawę, Kutno, Koc·k 1 cały łancuch zbrodni, . " . „ 
moloty myśliwskie o" szybkości około 520 km popełnianych na narodzie polskim. 11?.02 Słuchow. pt. ,„Orlim. Szlakiem · 16,27 (fi) 

. na godzinę, to nasze Pe-11 miały tylko ?.80 km W walkach na szlaku bojowym Odrodzo- Liszt - II Rapsodia węg1ersk~ (pł). 16,35 (I:.) 
na godzinę i było ich niewi.ele. nego Wojska Polskiego, sławą okrywają się 1 „Na widowni tygodnia". 16.45 „z życia kultu. 

Zdarzały się wypad~i. że nasz mysliwiec polskie skrzy~ła - nie. był~ teraz nieró".'· l ralnego". 16.50 Poezja chińska. 17.00 „Padwie. 
nie mógł stoczyć walki z bombowcami nie- nych walk, me _było. w.śc1ekłe1 r.ozpaczy, ze czorek przy mikrofonie". 18,25 Aud. rozryw. 
mieckimi. gdyż te były szybsze od nieg.J me m~ .c~ym zmierzyc. się z wro_gie~.. . kowa. 18,50 Aud. literacka. 19.00 U naszych 
(He-111 - 350 km na godz.). W rzeczywista· DzisiaJ z dumą mozemy powiedziec, ze ma- I . . „ " • . 
ści dzisiejszej zmiana zaszła ogromna. Obóz my potężne lotnictwo. Obóz Demokracji, któ· \przyjaciół ' 19,50 . ~ktualn~ści dźw~ękowe, 
Demokracji nie popełnia starych błędów-do· ry ma władzę w swym ręku, nie dopuści cło . 19,50 Koncert Polskiej Kapeli Ludowe). 20,30 
ceniając pierwszorzędną wagę lotnictwa, kła· podobnej katastrofy, jaka nastąpiła w 1939 „Na muzycznej fali''.. 21.00 Dziennik. 21,30 Mu. 
dzie ogromny nacisk przy maksymalnych Ny· roku. Lotnictwo nasze nigdy już nie zawie· ,zyka. 22.05 (Ł) Wiadom. sportowe. 22,10 (Ł) 
siłkach swoich możliwości na jego rozwój i dzie, gdyż służy w nim i kieruje jego szkole· „Pamięci poległych pracowników miejskich" 
budowę. niem i budową polski chłop i robotnik, którzy 22,15 Muzyka taneczna. 23.00 Ostat. wiadom. 

Do powstaąia silnego Odrodzonego L:ltnic- za wolność zawsze najdrożej płacili, bo włą.s· dziennika. 23,10 Wiadom. sportowe, 23,30 (Ł) 
twa Polsldego przyczynił się również nasz so· ną krwią. Koncert życzeń (cz. II). 23.57 (Ł) Program !o. 
jusznik, Związek Radziecki. W historycznych Jachimek Z., por. lotn. i kalny na jutro. ....... ~ .... ....,.. ......... ~.....-~~ ...................................... ..._.....,. .... ~~~ ................... ....,........ ......... ~ .... ~.._... ................ ~ ..... ...,.,.._, 

statni grosz w imię najszczytniejszycll hasd. Polska rozbudo· w·ui·e _si·e na· d morz· em I by go przehulać albo wywieżć za grnnicę. 

Malowano nam oczy jednym i tym samym 
samolotem, który przekazywany był dzies:ąt- • 
kom róimych miast, rozentuzjazmowani oby- Z ja~d prze..,vslowg w Sz.:;zecinle 
watele wierzyli, że samolotów przybywa nam w dniach od 7 do 9 września br. w Szcze- magały szczegditi.ej czujności oraz sprawdza· została niemal podwojona. 
coraz więcej. ci nie odbędzie się III Zjazd Przemysłowy 'Ziem nia i omawiania metod pracy. Pierwszy zjazd Pierwszy i drugi .Zjazd Przemysiowy we 

Oczekiwaliśmy akcji sojuszników, szu~alŁś- Odzyskanych. postawił zadania, które pozornie wydawały Wrocławiu, poświęcony był przede wszystki·ll! 
my angielskich i f!"ancuskich lótników, lecz . Zjazdy Przemysłowe. Ziem Odzyskanych ~ię nie~yk~~a.lne, .a które ?-zięki sposebom zagadnieniom odbudowy przemysłu śląskiego 
tych również mie było. planują doroczne zadania dla tego przemysłu ich reahzac31 i ipatnotyzmowi naszych robot• i mobilizacji do tego celu jak największej ilo· 

Pozostaliśmy sami zdani na włas- w ramach Trzyletniego Planu Odbudowy Go· ników zostały nie tylko wykonane, ale na- ści sił robotniczych. 
ne siły a w razie przegranej, na laskę ! :i;e- spodarcze_j i są jednocześnie przeglądem, pod w~t p:rzekrocz~ne. Na pierv-:szym zjeźd~ie, Zjazdy odbyły się we Wrocławiu, jako sto 

_ _ sumowan~em dotychczasowego do~obku'. ~a- ktory odbył się we. WrocłaW'!u P?_d. kom.ee licy województwa koncentrującego gros prze· 
ła.skę. wroga. I st~ło się fakt:m, że pom~~o świądczen i metod pracy. War~_nk1, w 3akich 1~45 roku, postanowiono spro:v~dzi~ na Zie- mysłu Ziem Odzyskanych. Zadania ostawio• 
wie~iego .. zapał~ 1 _bo~alersk1ch wyczynow, obejmow<:liśmy i odbud~wyw.ah~my ~e~ prze· ~1e. Odzyskane 100 tys. robotmkow i pr~co~~ ne na obu zjazdach: mobilizacji sif robotni· 
pomimo, iz lotmcy nasi staczali ~ifiarne boje mysł w pierwszym okresie „p19mer_sk1m . wy· mkow przemysłowych. Cyfra ta w reallzac11 czych, odbudowy kluczowych i na·ważnie"• 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m111111111111111111111111111111111t1111111111111111111111111111111111111111111111111m1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!1111 szych gałęzi przemysłu tych Ziem,-;,ęglow~-

z frontu walki o produk.cj~ go i cukrownlczego,-arganizacji, planowego ' 
szkolenia nowych kadr pracowniczych zostały 
wykonane i przed przemysłem Ziem Odzyska· 

' nych stanęły nowe cele. 

PPR :,..owc·y"'·. a Q·D· gar q pracy cie~ohci:j~~e~. tr;~ ~::ńs~!r:c~~ ~~~łs~eajb~~. 
szy zachodnim morskim szlakom. Zwołanie 
zjazdu do Szczecina oznacza, że weszliśmy w 

Rozmowa z I S?.kretarzem Woj. Kom. PPR w Katow~cach łów. pos. Edwardem Ochabem ~;Inejt~ r;iz::ta~'r od~~~~n:i~.ęgis:c~~~f~ 
I a1ne rezultaty. Odbyliśmy szereg wspólnych 
zebrań z PPS, w ramach których obradowano 

I nad planem oraz ~agadnienie~ współz_awctl· 
nictwa'. W rezultacie członkowie PPS i PPR 
oraz bezpartyjni robotnicy wzięli czynny u· 
dział w szeroko zakroj011ej akcji -współzawod· 
nictwa i ·wyścigu pracy. 9 wtześinia zbiera się 
Kom~sja Porozumiewawcza obu bratnich par· 
tii robotniczych, podczas obrad której będzie 
szeroko omawiane również zagadnienie współ· 
zawcdnictwa. 

Układ o współzawodnictwie pracy między 
górnikami i włókniarzami, jak wiadomo, został 
zawarty z inicjatywy włókniarzy. Gómicy po· 
witali tę inicjatywę z entuzjazmem. Należy 
nadmienić, że już od dawna współzawodn:c
two o większą wydajność pracy jest stoso-

wane wśród śląskich górników, zwłaszcza na jest tym punktem geograficznym naszego pań 
odcinku wśród młodzieży robotniczej. W tym stwa, w którym najwygodniej wiążą się nasze 
zakresie w:ysunęli się na czoło ZWM-owcy. droyi ekonomiczne w świat z drogami ha.ndlu 

Idea współzawodnictwa wyrosła wśród gór międzynarodowego. Szczecin jest dogodnym 
ników Sląska odruchowo, wypływając z no- portem tranzytowym dla państw Europy Srod 
wego stosunku robotnika do pracy. Przyczyną kowej i dla paffltw skandynawskich e!cspor· 
tego nowego stoslltilku do pracy jest zmiana tujących swoje produkty do krajów środko· 

struktury politycznej i społecmej w krajul wo-europejskich. W m'ia!:ę normalizacji sto· 
oraz trzeźwe zrozumienie, iż wz.rost produkcji sunków ekonomicznych szybko wzrasta zna· 
jest najfopszą gwarancją dobrobytu material· czenie Szczecina na mapie Europy. Nadszedł 
nego robotników oraz całego narodu. więc już czas, aby sprawy morskie zostały u· 

Górnicy SI11ska dobrze wiedzą o ambicji szeregowane w zespole zagadnień ekonomicz· 
robotniczej włókniarzy. Ambicja ta jest pod· nych w sposób, wiążący je organicznie 7 

stawą solidaI1J1ości robotnicze). Życząc jak nową sytuacją gospodctrczą tej części nasze· 
najlepszych osiągnięć włókniarzom, górnicy go kontynentu. Na zjeździe w Szczecinie zo· 
śląscy przyłożą wszelkich starań, aby zd~owe staną omówione zagadnienia 'przemysłowo 
to i szlachetne współzawodnictwo daki i dla morskie i sprawy dalszej aktywizacji gospo· 
nich jak najlepsze rezuHaty. Pow. darczej przede wszyst!im. Pomorza Zachod· 

PZPB Nr14 przyzwycieZają trudności 
W 1-szym półroczu r.b. Jut 107 ,5 proc. planu 

1 rocze 46 r. - 82,2 procenti I-sze półrocze 471 na przyszłość ma się na bacznośt:i. · 
r. ~ 107.15 procent; Wymowne są te cyfry .. o~ Oczywiście, że przy ~akim biegu spraw 
pow1ada3ą one więcej, o zasługach zalo_g1 1 PZPB Nr 14 miały W'.szel:kie szanse, by plan 
dyrekcji, aniżeli sążnistx artykuł. Pomimo, że p~odukcji wykonać i przekroczyć. Niestety, 

Tow. pos. Ochab uważam tu słowa za zbyteczne, pragnęłabym nieszczęśliwy przypadek przeszkodził temu. Na 
r jednak zwrócić uwagę n·a jedną. rzecz - na Przędzalni Pierwszej zepsuła się maszyna pa· 

I sekretarz Wojewódzkiego Komitetu PPR I narady wytwórcze. Oto leży przede mną pro- rowa. Od 1 lipca do 10 sierpnia rb. była ona 
tokół jednej takiej .narady (z dnia 29. 8. br.). całkiem unieruchomiona. Strata wynosi 400 

w Katowicach. tow. poseł Edward Ochab po· Odbyła się ona w Przędzalni 2 (dawniej Stei- tysięcy kilogramów niewyprodukowanej przę· 
dzielił się ze specjalnym wysłannikiem, ,,Gło- .1 gert, od lipca skomasowanej z PZPB Nr 14). dzy. Ucierpiała na tym i tkalnia, gdyż nie 
su Robotniczego" uwagami na temat szeroko i Ciekawy• jest sam skład uczestników. Je~t tu miała przędzy, odp<>wiedniej numeracji (plan 
i intensywnie rozwijającej się wśród górn:· i , dyrektor naczelny i techniczny, kierownik wykonała tylko w 92,8 procent•ach). 
ków Sląska akcji ws,.Półzawodmictwa pracy. j przędzalni, przewodniczący Rady Zakładow·ej, Nadrobić te strctty nie jest oczywiśde łat· 

! sekretarze obu kół Partii robotnkzych, kie· wo. Brak im. wykwalifikowanych prządek dla 
- Od dawna kładziemy nacisk - powie· • rownik ,Re:~ona:lny . i ref~ren: soc)al_ny oraz uruchomienia, trzeciej zmiany. Ponadto praw· 

dział tow. Ochab - na zagadnienia walki o , 200 c~lonk?w załogi robotmczeJ. Jezehby kt?ś dziwą plagą zakładów są wypadki łamarnia dy· 
produkcję. Nasze organizacje partyjne na Slą- j ! pomyslał, ze tak. szer~ka narada skończyła się scypliny pracy. , 
sku w pełni doceniają c~łą doniosłość tego Piekarska CH:Jława Pa.chols.ka Genowef , tylko na r.~fer~cre kt~regoś .z. dyrektoró.w lub Miejmy jednak nadzieję, że ten stan rze· 
zagadnienia. Dowodem powyższego jest fak}, (PPR). 26 lat pracy· (PPR), przqdka 1 rok na dy.sk~sJi między ki~rowmkie~ a ~a3stre,m, czy wkrótce ulegnie zmianie. Faktem jest bo· 
że w zakresie wyścigu pracy oraz współza- pracy , to ~y s.rę grubo omyhł-..Robotnicy me .tył.Ko wiem, że PZPB Nr 14 mają poważny zastęp 
wodnictwa, peperowcy śląscy, a liczba ich na . zab1erah głos w dyskus)i, lecz ~yikaz~i głę- świ/ldomych robotników, któ!ZY ro1Zumiej~ 
terenie województwa sięga 150 tysięcy osób- PZPB Nr 14 - to jaskrawe potwierdienie boką troskę .0 wykonani~ Pl?nu ~ podali kon- swój obowiązek Polaka i proletariusza. że 
przodują i stanowią aw{lngardę śląskich rzesz tej starej prawdy, że nie ma tak złej sytuacji, kre~e, a po~yteczne wm.osk1, kt?re to wyko· tak jest naprawdę, mamy dziś nawet fakt o· 

której nie 111ożna byłoby poprawić. Pod ko· nanie uła~wrą. Jesz~ze Jedną ciekawą . r~ecz czywisty. Oto dwie prządki, Genowefa Pa· 
pracujących. niec '1946 roku CZPWł. nosił się z zamiarem w~r~wadz1ła dyrekc3a PZPB ~r 14: dzien w cholska i Czesława Piekarska, podjęly wezwll· 

Na odcinku walki o produkcję, o jej pod· zupełnego zamknięcia tych zakładów. Planu dz1en odbywa dyrekt~r tec~icwy,_ tow .. ]{acz: nie do wyścigu pracy. Jako pie_rwszy swój 
niesienie, na froncie wspó~zawo~ictwa or~z tu nie wyknnr·:i.no i w ogóle painował ,,bala- marek, odprawy z kierownikami 1 ma1stram1 krok, deklarują one gotowość do przejścia na 
wyścigu pracy PPR wspołpracu1e z bratnią gan". Na szczr cie skończyło s'ę tylko n1 za. 1 Bad• iąc pn:v<::zynv niewvkonania planu, vr obsługę większej Ilości wrzeCion. Rozumieją 
Polską Partią Socjalistyczną. Jedno lit" fra:it mi arze zamknif: c'a, a d:'3 n'\' .:hyo3 t0g(• nie 1'!•1•'· .„.·,. - .„1'1 t~-i"ie, jak ro nitre rl„ !<ł~b- one, że zwycię~two klasy robotniczej -zależy 

rob;tniczy, realizowany we w:;zv: "·· '·-· :ins- · żalu ie ka d-,chudzą d·J g!ówrrego winowJjcy. Ten o· 1 w tej chw:li od w:'kon:mia Trzyletniego Pla· 
jawach działalności obu bram.eh paiti;, sz.-:zc· I Przeglądam cyf~y wykonania planu pczę· statui oczywlście, dostaję ... za s.w9je. O<;tchodzJ nu, że zależy ono od każdego ldloi:rrama wy• 
g6:lnie na tym odcinku daie pozyt~ną i re· dzalni I-ej (dawniej R<lmisch i M~er){ Il p_6ł· l czettO ~ utratia- ·10 ibroc.eJJt ~-W.At:Jlr~mif, 'AI!· nrodukowanei orzedzv 



Str. ł 

Witold Vlahowski 

'W tych „dniach odwtedzilam w ł.odzi pra· 
c:ownię Witolda Ulanowskiego, znanego nam 
1 przed wo1ny z Warszawy rzeźbtorza orai: 
lnicjatora szeregu teatrów kuktełowych. Lo-
1cal mieści się pxzy ul. Piotrkowskiej w d':lmu 
Czytelntka. Mały pokoik, do którego wpro
wadził mnie Ulanowski jest cały zawtes:tony 
1 zarzucony m1niaturkowyml dziełkami ~·G:u-
kl plastyąznej. · 

Wskazawszy mi miejsce przy~ bturku, U
lanowski przysiadł na skrzyni i · oparł ręce 

lla kolanach 
- Pracownia ncisza jest zalqŻ'kfem przy

szłe! wlelktej pr.ercowni przemysłu artyslycz 
nego . Tea.tr„Ferramuszka" jest właśnie jednym 
s jej dztalów - z'aczqł. 

Mówtqc pok~ywał mi lalki, ko?orcw~ i 
inne różne drobiazgi. Zdejmował le ze śc:a· 
ny, rozkładał, objaśniał 1 umieszczał znov.-u 

ner swoich mtejscerch. Przedmioty te ukazy 
wały mi się o<żywione i wkrótce mały poko!k 
zainteresował mnie' swojq artysłycznq wy
mowq. 

Pomyślany i -założony przez Jnanow;'.de· 
go teatrzyk .obecnie dobrał sobie do kterow. 
niciwa rzeźbiarkę Irenę Piechocką. Te dwie 
osoby prowadził teatr i nadają. mu ton ar
tystyczny. Teatr funkcjonufe od roku. Wysta 
wił zeszłej zimy szereg sztuk dla mo!yi:h 
widzów, w Łodzt, oi:ioył przez lato wyc;·ępy 
objazdowe, a obecnie przygotowuje program 
na najbliższy sezon Teks!y :;irzygotowują 
Ifownacka i Januszewska. 

„Faramuszkq" interesuje się Departam„n~ 
T.eatru i udzieler jej nawet od czo11u do c.zasu 
dfobnych subwencjt dla zachęty do pracy. 
Jednakile drobne te i rzadkte zcrpomogi nie 
"lYStarczajq na sfinansowanie teatru. Nara
z!e „Farcrmuszka" wystawia swoje spekt'l.kle 
dwtt razy w !ygodniu (soboty i niedzie~e) 1 
pracuje walcząc z dużymi trudnościamt ma
terialnymi. Wywiqzuf e się jak motie w ra· 
mach swatch możltwości i posłu9uje się r.od 
podziw skromnymt środkami. 

Oto cały teatr obsłużony jest właśc:wie 
pyzez dwóch ludzi. Jeden ao aktor, drugi -
akompaniator. Pokazany ha· naszym zdjęcill 
czarodziej wy~hodz1 prze'd p·errawan ze swojq 
cudownq; skrzyniq, w któ?ej znajdują się 
lalki. Skrzynta jest przytwi-erdzona do <>.k~ora, 
a ręce, które widzimy sq s~tuczne. Ręce ck
tora ·natomiast operujq lalkami ukrytym! we 
~trzu skrzyni. 

Kronika oświatowa 
W związku z reorgMJ.izacją szkolnictwa po· 

wszechne9o, Kuratorium Wl'ocławskie zorgani
zowało we Wrocławiu 2-tygodniowy kurs dla 
na-uczydeli w:rodawskich szkół powszechnych. 
Kitr6 tę, rozibity. na trzy gmpy: geograficzno· 
px:i;yrodniooą, fizyczno-matematyczną i huma-
111istyczmą, zgromadził pona~ 100 wyikwalifitko· 
wanych· sił nauczycieilskich. Celem kursu było 
roiszerzenie wia'd-o~ości z zakresu przedmio
tów s,pecjalnych oraz szczegółowe ZillPoznanie 
nauczycie~stwa z programem nawootwartych 
ói;mych k:l~s szkoły powszechnej. 

liY 
Z wizyłq u „Faram.uszki" 

Więc „Ferramuszka" to .mistyilkacja pxestt pagandowych · i wystawtła objaz<iowo s:r.e
gitatorsko·teatralna, oddztaływanie na wy· rag sztuk na temat walki z drożyznq, z alko 
obraźnię przez z-askoo;enie, niespodziankę, holizmem itp. 
co ~je pewien kredyt zarówno samej sztuce Centralny InstJ_tut Kultury oraz TUR zr.;ję· 
ja!k i wMzowi. Czairoc:Jziejstwu ulegają na· ły się ostcrtnio kwesttąi rozpowsze<:h'!lit>nla 
wet dorośli, a cói;i dopiero mówtć o młodo- tego untwersalnego środka rozrywkowu-wy 
cianej publicznośs!? chowawczego. Na terente całej Polski powsta 

Byłam w zeszłym roku. świadkiem pięknej nie szereg placówek, które będq jak ;Jdyby 
sceny, w której czarodziej nawtqzywał lcon. filarami swej wielkiej matkfi- „Ferramuszki" 
takty z dztećmi. Mianowicie, pxoponowcl że Po wyjerśnientach formalnych Ulanowski 
je zamieni w zwierzęta. Amatorów był::> n'.e· przeprowadził mnie ' do drugiego, większego 
mało, zw!aszczer przetstoczente w tygrysa pokoju.' Jest to warsztat, gdzie sporządzajq 
jest, jak się okazuje, szczytem marze\1 dla rekwizyty i lalki. Na taborecie piętrzy się 
dhłopców. Reflektujqcy na_ przeistoczenie stos bltźniaczych typków urzędnika, nerwei 

udali · stę aa parowem, poczym, po pizywdzla ubrania nie rć<źnią stę niczym, do nojmniej
niu masek zwierzęcych wyskoczyli n::i w1· szych drobiazgów. Obok J:1rawie pod ~ulii 
downtę wyjąc,miauązqc:, · ujadajqc. Była to ułożona sterta zielonych skrzyń czarodzieja. 

• 

nielada zabawa. - Aż 1Yle? - zapytałam zdziwtona. 
Widzimy wtęc jakim! niewyszuk-:inymi - Jeden tal.ci transport już- został wy-;lany I 

sposobcrmi mo<ż.na rozpętać prawdziwte i::Ża- _ mówi Ulanowskt. Chodzi nam o to, uliy 
rodziejskie teatrum. teatr rozpowszechnić w jeiknajw1ększych ra. 

Taki teatr-j~st bqrdzo tant, użyteczny i I mach tak, aby nawet dzieci w szkole ' mi:tgły , 
nadaje stę do imprez objazdowych, To taż go sobie urządzać na własnq rękę. 
„Farnmusz': -:i" została uillyta tlo celów pro- Rzeczywiście plany i :padzieje na 

1 !ość teatru „Faramuszki" jako popularnego 

I środka rozpowszechnicmta kultury, są wspa„ 
, niale. · 
ł Jest to prawdziwie piękne podejścle do 

pracy spQ·łeC'Zlllej. Jestem zachwycona 
scrmym teatrem. Zasadnicza koncepcja !est 
oryginalna i da się łatwo zastosować. Pos!ać 
i rola czarodzieja "Wype!ntają wszyslkte wa. 
mnki dziecięcej wyobraźni. Lalki proste, la· 
pidarne, pełnę wyrazu. :5akcda tylko, że !rek 
wencja mala i - ja'k mówi Ulanowski - dr-0 
gie afisze, ternie bilety. 

Niestety, u nas wciąli jeszcze nie ::łoce
nia stę teatru kukteł. A np. w Rosjt SowJa. 
ckiej jest on ' stcrrannie pielęgnowanq gałęzią 
sztuki, zaś twórcy jego jak nerprzykład Ob
razcow znajdujq swoje miejsce w kartach 
historii. - $. Z. 

Ekran zwierciadłem Życia 

Nowe filmy radzieckie 
Prasa' radziecka pQdaje interesujące szcze- j_.,ia, lamparta góirskiego, . jeźownika, indyka I Na ekranach ukaże się również film kolo. 

góły dotyczące ńawego filmu przyrodoznaw„ śnieżnego, orła czarnego i wi~lu innych mie- rowy „Moskwa socjalistyczna". Film ten ~a
czego nakręconego przez znanego realizatora szkańców gór. ' wiera 5 od'rębnych części: „Moskwa - port 
filmów naukówych B. Dolina, twórcy słynne- Film ten prawdopodobnie bGdzie wysw1e- trzech m~rz", '.,Najlepsze w świecie", - (me
go filmu „Prawo wielkiej miłości"_ wyświetla tlany i poza granicami ZSRR. W. dniu 1 wrze- tro moskiewskie), „Moskwa - centrum wy. 
nego również i u nas w Polsce. Film ten „Tra śni a we 1 wszystkich kinach Związku Radziec- · dawnicze", „Gwiazdy Moskwy", „Moskwa 
py Tiań-Szuniu" już wkrótce ukaże się na kiego rozpocznie się wyświetlanie nowych fil przyszłości". 
ekranach radzieckich. Jest to film o wypra~ mów dokumentarnych poświęconych 800-leciu Ukaże się również specjalne wydanie kro. 
wie górskiej w pasmo Ti.ań-Szuńskie . . Praca stolicy ZSRR - Moskwie. F1_lm „Moskwa - niki filmowej „Nowo~ti dnia". W Leningra. 
operatorów napotykała na poważne tru(iności. stolica ZSRR" opowie o kultt\ralnym i prze- dzie odbudowane zostały zakłady LANKINA~ 
Dr::iga prowadziła w zbocz~ch, i ~olinach gór- .m;Ysłowym życiU. st?licy, o sta~inows~!Il pl~- PA" _ leningr~dzkiej fabryki ap~;atów ki'no-
sk1ch, - trzeba było w.spmac się na wyso- · me rekonstrukCJI miasta, o udziale m1es&kan- , . . . 
kość 4000 metrów, polować na koziorożce i ców miasta w realizacji· pięcioletniego planu wych, pro3ekto~o:" n_aJ~owszego ~ypu o~az _a. 
wilki górskie. odbudowy i rozwoju gospodarld nanidowej. Haratur do zd3ęc dzw1ęk~wy~~ l do hlmow 

Główną rolę w filmie „kreuje" młody je- Przy realizacji tego filmu Centrala I Studia ster.eoskopowych:. Produkc1.a JU~ przekroczyła 
leń, jedna z najrzadszych odmian !kozioroż· filmów dokumentarnych wyk01~zystała wiele poziom !>rodukcJ1 przedwojem;1e1. 
ców. Film zawiera m. in, fragmentami cieka- zdjęe archiwalnych, dzięki cz.emu na ekrani.e W Moskwie rozpoczęta została praca przy 
we zdjęcie walki stada wilków z kotziorożca- ukaże się cała histori~ Mos_Jcwy od pażdzier- nakręcan~u 7 nowych .filmów o. tematyce roz. 
mi. Na taśmie fi1mowej zobaczymy, życie ry- nika 1917 r. do ostatnich dm. rywkoweJ, w tym dwie komedie kolorowe. 

Recepta\na g· ło' d ~repertu·arowy w Polsce i!r~z~:p:~~~~o~e:t~~r~~n:~~e!o~~~::~~:1oi ~~:1~i'~1~ r:;~=a~a~ea~!ei r~~~~~~y.ko~u~sr~d~=et:~b ' · tystycznym danego teatru, wybitniejszych przed- konkursów ujawnił się i wykrystalizował talent 

' . "· ~~~~ic;;~łe:Z~~:::.egoNa;:i;taró~[:zc~~~~~~iliar:t~: · ~~::i~~U:~~wpr~ia.is!:~~ąte~ 1;!~!~~ ~~tu~i ~.~~~w~~ 
. - d li · s-rÓlll ·wać wystawienia wyróżnionych sztuk na scenie z teką", B. Afinogenowa, twórcy słynnego „Stra--u Ull/O ze DQSZQC r .ezq "'"" danego teatru. Jednocześnie powinien być uwzględ- chu'' i wielu innych. Zaznaczyć należy, iż Fajko 

Głód repertuarowy mocno daje się we znaki bardziej dokuczliwy - chcielibyśmy ·„ - - ~ . w niony w warunkach konkursowych moment ewE'tl· przed wzięciem udziału w konkursie, :>głoszonym 
wszystkim teatrom świata. Teaotry słusznie się skar· pierwszym rzędzie, naszym teatrom i odnośnym tualnego „wygładzenia" sztuki przez kierownika li- w swoim czasie przez teatr w Kursku, był zwyk· 
Żi\ na brak aktualnycb. utworów dramatycz.nych, cynnikom na pewną receptę, stosowaną w tym za- terackiego teatru lub zawodowego- literata. łym robotniki.em fa·brycznym, a Afinogenow, z za
które potrafiłyby w pełni oddać przeżywan.ą przez kresie w niektórych krajach. Z góry zaznaczamy, Tak.i koJlokurs należy spopularyzować wśród naj- wodu ślusarz, został „wyłapany" w drodze podob· 
nas rzeczywistość, porywając jednocześnie widza. iż po.niższa rece.pta nie rozwiązuje od razu J w szerszych mas, wciągając do niego po 1przez odpo- nego konkursu przez teatr charko·wski. · 

Nie lepiej dzieje się pod tym vzględem w Pol· całości zagadnienia rodzimego repertuaru, lecz w wiednie świetHce itp. organizacje, ośrodki robot· W konkursie dumatycznym, odbywającym się 
sce, gdzie dotychczas możemy policzyć na palcach ramach bliższej lub dalszej przyszłości może pr;zy· nicze, młodzieżowe oraz inne. obecnie w ZSRR, na tere~ie wszystkich republik 
;ztuki współczesnych naszych pisarzy, porus:i:ające czynić się do powiększenia kadr naszych drama· Zrozumiałe jest, iż sąd konkursowy będzie miał związkowych, bierze udział: tysiące autorów. Na 
1kitualne tem,aty, zaczerpnięte z obecnego życia na- turgów, do wyłowienia pewnego nowego narybku ciężkie zada,nie do ,pokona·nia: przeczytać większą przykład, w jednej tylko federacji rosyjskiej Jury 
rodu. , Nie bójlily się .„ tym wypadku postawić literackiego, a przede wszyS!bkim do wciqgnięcia Ilość czasem wybitnie grafomańskich utworów. Ale kon~ursu otrzymała dotychcza_ei jak do·nosi ·pre.sa, 
kropki n!d I: dotychc · "NY dorobek dramatycr.ny szerokich mas w OTbitę żrcia teatralnego i literac- .tego nawału nierzadko dadzą się, niewą•pliwie, 522 ' sztuki. Na Ukrainie przesłano na konk•in lSO 
naszej nowej literatury ' może pochwalić się ani kiego. To ostatnie, samo przez sle, łączy się z po· wyłowić bardziej wartościowe rzeczy. Wśród po· sztuk. W osta~nim czasie jury federacji rosyj skiej 
ledną prawie pozycją, .. jra w pelni stałaby na jęciem niezbędnego uspołecznienia sztuki, a w pier· czątkujących autorów uda się odkryć talenty, któ- otrzymuje po 30-35 sztuk dziennie. 
wysokości zadaniił' i byłaby w stanie wypełnić lu· wszvm rzędzie uspcłecznienia naszego teatru, zbli· re mogą przyczynić się z czasem do rozszerzenia Przytoczyliśmy tę garść' informacji konkretnych 
kę na odcinku nas.zej współczesnej dramaturgii. żenia go do mas. 1 kadr lite>ackich. Ożywi się zainter&sowa!l.ie tea- po to, aby zainteresować konkretnie l jlraktycznie 
Pakt tym dziwniejszy, że prawie wszystkie współ· Powyższa recepta polega na ogłaszaniu konkur· trem i sztuką wśród najszerszych mas. Wciągnie nasze teatry możUwością „wybrnięcia" do pewne· 
czesne sztuki wyszły spod pióra zawodowych i u· sów przez same teatry (oczywiście, takie, które, ze się po prostu te masy do bliższej współpracy. go stopni(! z trudności repertuarowych, a z drugiej 
ldolnlonych literatów. Nie chodzi tu bynajmniej wzgl~du na odpowiednie kierownictwo i ogólną li· Nie należy zapominać, iż uczy nas tego prak- - realnego zbliżenia.. się do mas n\ drodze walne, 
> wyciągnięcie w tym wypadku .jaklegokoiwiek nię artystyczną, stać: na to) na najlepszą sztukę, tyczne doświadczenie Związku Radzieckiego, gdzie go Uspołecznienia teatru. Sądzimy, że teatry tej 
.konkretnego wniosku lub stwierdzenie jakiegoś poświęconą zagadnieni·om współcze$nym, zaczer- podobne konkursy n.ie są bynajmniej nowością. mia:ry oraz pQwagi arty&tycznej, co Teatr 'Wojska 
faktu. Byłoby to i niewc<Zesne, I nlesl.uszne. Po pniętym z na·szej aktualnej tematyki. I Prawie każjly większ'y teatr radziecki , zwli1,szcza na. Polskiego, TUR, oraz Kameralny '(chodzi w danym 
prostu, w związku z nadchodzącym sezoaem tea· Warunki podobnego konkursu powinny być o- prowincji, periodycznie ogła sza podobne jtń'ikursy, wypadku główQie o tak społecznie wyrazisty ośro· 
tralnym, gdy ów głód repeDtuarowy na odcinku pracowane dość szczegółowo, uwzględniając zasad· które z biegiem czasu zaczęly się cieszyć ogrom, dek, jakim jest Łódż) powinnv tym się bli i.ci za• 
rodzlmei twórczości dumatvc:inej będzie jes-z;cze nicze wvtyczne oraz możliwości i In.tencie a1ty- nym powcdzeniem. A co najważniejsze, po

1 
wstęp· interesować St. Powolockt. 

/ 
\ 

' ~ 
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Apel r b k I •• I - łiłi I Mysłowice: dni11 4 września 1947 r. ę 0 CZ q 0 P 0 ft •9tW• '-f .§ 0 UJ 6 C . (-) Fryszti1cki Antoni - członek PPR. 
szereg rekordzistów, wśród których czołowe sp?IY włólmiarzy Fab}"yk Łódzkich: Zo_bo:vią- Powyzs:re wezwania do współzawo<l1Ji•'l\va, 
stanowiska zajmują rębacze z A. Frysztackim zu1~my się przeluaczac normę codziennie 1 da niew:i,tpliw1"', poruszą świat pracy włó!m'arzy 
(członek PPR), W . Procharskim, P. Kwidzie- wac 150 procent ~ormy. . . I i zacieśnią węzły, łączące robotI'Jkćw Łodzi 
jem (członkowie PPS), W. Kaszycą (bezpar- Mysłowic~. dma 4 wrzesma 1947 r. • I i Sląska na polu wspólnej walki o dobro kła. 
tyjny) na czele. PrzodująĆych ludzi pracy na Zymlok Jozef - członek PPR; Szopa W1a- , sy robot ikzcj. Pow. 
kopalni jest dużo i należą do nich i pepe- dysław - członek PPR; Procharski Wilhelm -

1 rowcy, i pepesowcy, i bezpo.rty1ni. członek PPS; Szmid Paweł - bezpartyjny; 
RĘBACZE WZYWAJĄ WŁOKNIARZY Figura Alojzy - bezpartyjny; J ureczko Raj. 

Dowodem zrozumienia znaczenia zwiększe- mund - bezpartyjny; Podstawa \A/ilhelm -
nia produkcji i wydajności p1acy, opartego o bezpartyjny; Bożek Rudolf - bezpar tyjny ! 
solidarność i ambicję robo tniczą, jest wezwa- Tow. Frysztacki wzywa do współzawodnictwa 
nie, rzucone pod adresem łódzkich włókniarzy włókniarza z Łodzi 
ze strony rębaczy kopalni „Mysłowice". Ini- Jednocześnie,· wspomniany już rekordzista 

A 'lloni Frysztacki -
rębacz kop. „Mysłow!ce•• 

1 cjatorzy wezwania, grupa rębaczy, pracują- z kopalni „Mysłowice" - tow. A. Frysztacki 
cych ze.społowo i wybij aj ących od 140 proc. prosił nas o przekazanie łódzkim włókn iarzom 
do 220 proc. ponad normę - prosili o zako- następuj ącil"o wezwania indywiduaher,j'): 
munikowani'e owego wezwania qo współzawod WEZWANIE TOW. FRYSZTACKIEGO 

C'1y piszemy o kopalni „Mysłowice", od 
razu przed oczyma stają te trudności, które 
lllają do pokonania górnicy, pracujący na tej 
1tarej, śląskiej kopalni. 

Po niemieckim rabunku kopalnia była mo
cno zniszczona. Odremontowano ją siłami ro
botników. 

Warunki pracy są bardzo ciężkie, głów
nie, ~e względu na to, że kopalma jest „ga. 
zowa'" I grożą pożary. Pracuje w „Mysłowi
cach" obecnie 3200 ludzi. 
MIMO TRUDNOSCI - „MYSŁOWICE" WY

KONUJĄ PLAN Z NADWYZKĄ. 
Ale trudności są pokonywane. Plan wyko

nuje się w ciągu ostatnich miesięcy z nadwyż 1 

kami. W sierpniu wykonanie planu sięgało 
101 procent ponad normę. Rośnie ruch rekor
dzistów oraz współzawodnictwo w wyścigu 
pracy indywidualne i międzyzespołowe. Zało. 
ga górnicza w całości bierze ndział w wyścL 
gu pracy. 

Należy to przypisać w pierwszym rzędzie 
A zrozumieniu przez robotników samej !dei 
•współzawodnictwa-poprzez pracę i jej więk

szą wydajność do dobrobytu. Nie małą rolę 
odgrywa tu również moment zapału oraz zd10 
wej ambicji robotniczej. Nie małe znaczenie 
posiadają również wspólne zebrania kół PPR 
i PPS, które odbywają się co miesiąc. Na tych 
'Zebfaniach są omawiane wszystkie sprawy w 
zakresie wykonania planu, trudności technicz
nych uzgodnione poprzedr.o na poszczególnych 
kołach. Rozpatrywane są wspólne akcje spo
sobów zachęcania załogi do współzawodnictwa 
AKTYW PPR l PPS DAJE PRZYKŁAD 

W miesiącu lipcu i sierpniu br. organizo
wane były w niedzielę grupy, złożone z ak
tywistów PPR i PPS, które pracowały poza 
godzinami swojej pracy zawodowej, na dole, 
dając przykład I wzór solidnej pracy. 

Na porządku dziennym są, organizowane 
przez koło PPR, indywidualne dyskusje w 
przedmiocie współzawodnictwa. 

CZOŁOWI LUDZIE KOPALNI 
Rzetelna praca uświadamiająca, równolegle 

do zrozumienia przez ogół robotników donio
słości znaczenia wyścigu pracy - daje pożą
dane wyniki. Kopalnia „Mysłowice" posiada 

Ko 
rywanzuJe w 

nictwa z łódzkimi włókniarzami 7.a pośred- Ja, Frysztacki Antoni, rębacz z k C'palni 
nictwem naszego pisma. „Mysłowice"w zrozumieniu idei wyścigu pra- , 

WEZWANIE cy, solidarności robotniczej, opartej o zdro- , 
My, rębacze z kopalni ,,Mysłowice", prar::u. wą ambicję robotniczą w walce o plan trzv_ 

Jący zespołowo w zrozumieniu idei wyścigu letni.wzywam do współzawodnictwa włólmia. 
pracy l solidarności rohotniczP.j opartej o rzr. fabryk. łódzkich. 
zdrową ambicję w walce 0 plan· trzyletni, wzy I Zobowiązuję się przekraczać normę 
wamy do współzawodnictwa odpowiednie ze- nie I dawafr 250 procent normy. 

codzicn i 

„z -

Gwói clr.i: Bem .d l(1a11ze Jerzy 
Przewod. Rady Zakł wice-dyrektor 
Kop. Zabrze • Wschód Kop. Zabrze ·Wschód 

. ,, 
1 polskim światem pracy przyszłość swojej O j- I 

czyzny - Polski Ludowej. j 
! W kopalni pracuje obecnie 4.500 osób. 
! Równolegle do pracy produkcyjnej, a, więc , 
j wydobycia węgla, - idą remonty i naprawia-
! nie tego, co · Niemcy popsuł. A remont6w tyc'.1 
\jest nie mało.„ _ 
' USWIADOMIENIE ROBOTN!KOW 

STAWĄ WYDAJNOSCI PRACY 
POD-

Ustalona norma dzienna wydobyria węgl '! 
jest pięć tysi~cy tern. - Norma ta jest stafo 
przekraczana. Zespół górników kopalm „Za
brze-\V schód" wydobywa codziennie 5 350 tan. 

! Stałe nadwyżki, coraz większe i częstsze - ~o 
punkt honoru górników, nien:;tann:e w ten 
snosób walczących o plan i o popra,wę swego 

' bytu materialnego. 
W sierpniu plan został wykonany w 103 

proc. Pierwsze dni wrześniowe rokują, iż licz 
ba ta będzie przekroczona, gdyż „Zuhrze
Wschód" stanął do współzawodnictwa, które 

Na zachód od Katowic znajduje się znana objęło cały świat górniczy. 
kopalnia „Zabrze-Wschód". Jest to wielki Wyniki dzi-cnnego wy dobycia są stele po-
obiekt, który przed woJną znajdował się w dawane przez radio. OmawiaPe S'\ rt, H "•ż n 
niemieckich rękach. Niemcy prowadzili tam zebraniach k61 PPR i PPS. a o cinku życ'a 
gospodarkę wprost rabunlwwą, zwłaszcza w partyjnego pr wadz~ się o~ywi"Pl:' .?rac~. ~rat
ostatnicb latach swego panowania na prasta- nie robotnicze pa rtie wsp::ilnie śc1:;le z '/qza
rych ziemiach polskich. Widomą oznaką tej I ne w każdym poczynaz:iu z s o::,ą , - w:c.>z. z 
rabunkowej gospodarki jest nieumiejętne wy- bezpartyjnymi górnrnarru walczą o podmes1e
korzystywanie warstw i pokładów węgla, nie I nie wydajn~ści pracy, ? v.:z1:0st pro.du1,cii. 
zwracanie należytej uwagi na miarową i pla- Na tereme kopalni 1stm eie 11 koł PPR. Sta 
nową eksploatacj ę, wski.itek czego maszyny i le odbY'vają się wspólne z 0 brania z kohmi 
urządzenia ulegały psuciu. PPS. Aktyw obu partii robotniczych prznduje 

Dziś gospodarzem tej wielkiej kopalni, za- w wyścigu pracy Od 15. 8 . . z m iriatywY ak
miast niemiecl<ich baronów, jest robotnik poi. tywistów PPR podj ęto wspołzawodn·c \:JO na 
ski, polski górnik budujący wespół z cal.ym. terenie kopalni, które ob ięło wszystk'd1 p:a-

•• Ge 
wyto byciu 

z . / 
„czarnych dia mentót'V" 

f'Igura Alojzy 
Mys!owtce 

pr 

cowników Współzawodnictwo ' poszło w kie
'1.-cku indyv ;dualnym i zbiorowym. 
'\TEZVł ANIE WŁOKNIARZY ŁODZKICH DO 

WSPOLZAWODNICTWA 
Trafiamy wla5nie na zebranie robotnikóvi 

kopalni. Zebranie 1est specj alnie pośw i':lcone 
„p uv1 1ll wyścigu pracy oraz zagadnieniom 
w ółzawoclnictwa. Omawiane jest n adal wez ...
Fanie pucdująccgo rębacza k opalni „J adwi
sa" ob. Pst 0wskiego, który rzucił jeden z 
· :erwszych na śl1sku haslo współzawodnictwa 
\' 1ezwanie tr zresztą , poruszyło cu1V świat 
q0tn~czy narówni 1 wezwaniem włókniarzy 
15dz'dch. 

Żywo jest komentowane wezwar>ie włók. 
niarzy J eden z przodujących ludzi ko,..alni rą 
bacz Rudek powiada: „Znamy włóknbrzy , ja
ko am'1itnych ludzi pracy. Wiemy , że oni, jak 
i my, w:d:.ą d<ogę podniesienia clob:-obytu za
równo naszyćh rodzm , jak i cał ej kbsy ro
bocniczc1 w szlachetne] in icjatywie wspólza
wo::'nictwa: Ale górnicy - to lu dzie zacięci. 
Bc;dz'emy walczyć· o wyścig pracy , przystępu
jąc do współzawodnictwa z włókniarzami". 

Górnicy interesuj~ się życiem i pracą w:ók 
ni:irzy - „My dajemy w tigie.l, - mówią -
włókn'.arze zaś - to , w co się ubieramy. Bez 
odti·2ży, be.z ciepła w mieszkaniu, bez ciep!ej 

saży robotnika: w odpowiednie nrzyrzątly, ja-{ rzucili nowe ha'Sło: m?simy ~a~ dziennie~ 4 stra:vy - nie ma dobrobytu n. aszych ro.dzinl" 
kie potrafi stworzyć warunki do pracy. tysiące'. ton '_Vęgla, zaru1as_t 11r._„! ~y~11 3,2.0 Grupa ?rzod~ iących · rębaczy ko palm, sły. 

Zapał robotników kopalni „Generał Za- ton. Juz w pierwszych dni ach wr-~.;;n-a wy<lo. sząc bezposredmo o towarzyszach prncy z Ło 
1 Wadzki" oraz osiągnięte przez :!ich wxa~i bycie dzienne doszfo do 3,800 ton. -, dzi, postanowiła WyS!OSOWaĆ WeLWarde do Od. 
świadczą o życiowej szczerości słów go'Ili- Ill-ct ODDZIAŁ WZYWA ŁODZ. powiecmego ilościowo zespołu w:ó!mi11rzy 
ków. Otóż, trudności produkcyj:.ie, które dały ~ . . _ . _ łó1zldcl1 , wzywając łódzkich robotników de 
się we znaki szczególnie w maju br, z0s•ały Jeste~m~ w grome .przodup,cych grrm~ 1:! współzawodnictwa zbiorowego. 
już w czerwcu pokonane. W czerwcu kopillnia III:g? od.działu kopalm „Generał z ... w.::d;: ~ · • „My, n;żej podpisani ręb acze kopalni „za. 
dała 80 tysięcy ton węgla„ Lipiec przeszedł Wsro~ mch s~ peperowcy, pen_es.owcy 1 bz- brze-Vłschód' w zrozumieniu solidarności ro

' pod hasłem: „Kopalnia musi dać 90 tysięcy partyini.. Pra~i~ wszyscy wyrabiaią nonad l30 bo~niqej oraz olbrzymiego zn aczema współ
tol).!" Liczba ta została przekroczona - w lip- procent .1 wyzei .. zawodnlctwa w zakresie reaJ izacj i świBtlaneg c. 
cu dano zamiast 90 tysięcy ton - 91 ,547 ton Pa~aJą P'(tam~ d?tycząc;e . pracy łó~zkich ~utra Polski Ludowej oraz całego polskiego 
węgla. Kopalnia przekroczyła plan ponad 109 włó~marzy,. ich _zycia Dos'\~I<.dczvny s,ar~zy świata pracy. wzyw amy włókniarzy fabryk 

górn.1k prosi w 1m1emu sw~1m _ or~z ~woich łódzkich do współzawodnictwa. Zobowi<',zu i·e-proc. normy. łt ł ł k „Generał Zawadzki" wysunął się na czoło ws po. owarzyszy_ praL y 0 z oi:enic :v 0 marz om my się przekraczać . normy dzienn e i dawać do 
K. Mosur Zawadzki" kopalni dąbrowskich i dumnie podtrzymuje t_ę łódzkim tradycyinego „s.zczęsć. f.ozel -; ·:Abi'. 250 proc. Powyższa umowa z włók::ia.rzami o-

)irww. Rady Załogow. Kop. „Gen. I . 1 1 praca. szła. I Aby w.ygrah w_spo.zawodn.cl . .vo 1 , bowiązui·e. nas przez cały czas pra;:;y." pozycję wspieraną przez wysc g pracy 1 wspo d d d 
b' · h my,. 1 om - P.0~ia a - 1 zaraz 0 aie -· j Rudrk Wilhelm, Suponik W ilhelm, Duck 

Kopalnia „Generał Zawadzki" w Dąbrowie zawoc!I;istwo indywidualne i ~ i~rowe ~~ww·. bo. Jak tak "'.'łasm~ wygram y - to ;:ały n~sz Ewilld, Malcherczyk Paweł, Galwas A:1gustyn, 
Górniczej istnieje już od roku 1876. Kopalnia I ~obotl;nkow. H.asłem t~ch ambitny-eh p„, zynan świat ro?otmczy, Jak .Polska. dłucra 1 s'ero n Grvchtol Alfred , Eckert Ludwik, Wilczsk Je
iostała przemianowana z dawniejszej „Paryż" iest :- skr~dc wsze~kie prze:w~ w pracy! · ~o odczuJ~· Po!ep~zy, si-~ lo.s 1 na~.zycb rodzin, rzy, Pogo~a Henryk, Knaś Piotr , Szołtysek Ro 
na „Generał Zawadzki", gdyż .dzisiejszy woje . Mu_no większyc~ 1.lości d;ti n;eroboczych w 1 wszystkich rodzm robotmczych! l bert, B3hm Paweł. Konieczny_ Alojz". 
Woda Śląsko-dąbrowski generał Aleksander s1erpnm, w tym m1es1ącu os1ągmęt? 112,~ pro- • _ , d w ś 0 !cy Nagle zbliża się grupa gorników, żywu 10z Z upoważni'?nia powyższych ręraczy : Ko. 
Zawadzki, pracował niegdyś w tej właśnie ko cent pona normę. e wrze mu g Tn p rawiającycb. Jeden z n ieb powiada:' „My _..!. misja Kontroli Współzawodnictwa: Krausa 
palni. to znaczy oddzia} II postanowiliśmy v.•t>nvać Jemy, Gwóżdź, Bernard, Widera J erzy. 

Dyrektorem kopalni jest inż. tow. Gawędz- do wspołzawodnictwa jeden z zesp iłow la- I Zabrze, dnia 4 '\\Trz eśnia 1947 r. 
kl. W bezpośredniej rozmowie, którą .przepro- brycznych włókniarzy łódzkich. A onieważ 
wadził nasz k orespondent z górnikami akty- ich nie znamy. - chcemy wezwać ich za p,,. ~%\' 
wistami l sekretarzami obu bratnich partii ro ~ średnictwem pisma robotniczego". Za chwil' ~}0/•il 
botniczych - PPR i PPS - godne podkre- ! już jest ułożony tekst wezwania i górnicy · . · . ...,~ 
nia jest to uznanie wśród robotników, kti}rym jeden za drugim podpisują. 
deszy się Dyrekcja Kopalni. Czynny społecz- Tekst tego wezwania zamieściliśmy w dzi-
nik i wzo"owy fach i>wiec, tow. Gawędzki za- • siejszym numerze na stronie 1-szej. Je..;'ć!~.nv 
wo-~ ' ~st pierwszy przy pracy, dając przykład i pewni, że robotnicy Łodzi odpowiedzą na a,1 I 
\nnym. I qórników. W ramach ogóln ego wspólza·w id 

.., ~URE WYNIKI I AMBITNE PLANY nictwa górników z włókniarzami mogą z s1-
Mówimy tak szeroko o dyr. Gawędzkim 

dlatego, iż sami górnicy z naciskiem podkreś- l „ ·· · . 
łają, że wydajność pracy i podwyższenie pro - .· >".''·''''.' . . 
dukcji w wysokim stopniu zależy 0d spraw- Warsztr.:ty elektryczne '.„ naw11al111e . silników 
aości kierownictwa, od tego, jak ono wvpo- KoD. „Gen. Zawadzki w Da.brow1e G. 

bą rywalizować poszczególne fabryki, a na\1 ·=t 
oddziały fabryczne. Włókniarze nie pozos t 'łn 1 
w tyle! Włókniarze wykażą, że 1 pod wzgl~
dem pracy i pod względem świa 1,imośoi peli 1 
ty'"znej dorównują braci górniczej! I 

Kopalnia „Zabrze - Wschód'" 
Widok ogólny 
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Bojowym zadaniem . wszystkich 
włókna jest 

' 

• pracownic 
planu • nan1e 

; UBiil<t 
dzieciakom· oprócz suchych kartofli dam do Vlrzesień, miaS't pJęlrnej, słonecznej pog".l- tycznych, jest pla•szcz. Na sporządzenie pla.sz· go &porządzimy i piaskowego lub S'Zarego 
jedzenia! ' ' dy .przyniósł nai:n chłodne i deszczowe dni. cza jesieruiego wybieramy materiały grubsze. materiału, na przybranie w pierwszym wwad· 

...... A mój, to znów w karty prawie wszy· To skierowało uwagę W1Szystkich kobiet na ko o barwach nie ną.zbyt ja>Snych - gdyź te ule· 
·atko pBegrał, ani komorne nie zapłacone, a.ni nieczność wcześniejszego zajęcia się gardero· gają w tej porrz:e roku szybkiemu zabrud~e?iu. 
światło - w •tym tygodniu, to już o głodzie bą, prze.znaczoną na dni jesieni. Płaszez taki 111ajlepiej uszyć na watolinie i 
l po ciemku będziemy w domu siedziełl podszewce. 

Oięsto słyszymy takie lwb podobne utyski- Na załączonych rysl.\nkach p~stawiamy 
wania ze strony kobiet, nawet pracujcteych na 

1 

naszym czytelniczkom trzy modele modnych, 
· l>k dn jesiennych palt. 

równi z mężem. Bo przeciea: zaro i je ego Pierwszy z nich w)"padnie nie.zwykle efek· 
tylko z małżonków nie zaW5ze wyistarczają na townie, jeśli na jego uszycie przeznaczymy 
utrzymanie. goiopodarstwa i dzieci, na liczne 
wydatki. Sytuacja tak.iich kobiet, na których materiał ciemny (najlepiej granatowy, maren· 

go, ciemno-'Lielony lub bromowy). Na orygi· 
barkach spoczywa gospodarow8.lllie zarobiony· nalnym modelu wykończony jest on paskie-m 
mi rpieniędzmi, jest nie do p<Jzaz<iroszczenia. skórzanym, pa-sek ten jednak może być wyko· 
Mąż, jak to mąi, może być najlepszy dla żo· 
lllY i dzieci, aJ.e .ma słabą wolę i kie<iy koledzy nany z mate.rialu. Ozdobą te~o skromn~go w 
ciągną do szynku _ nie odmawia _ za'JX)m1- lilllii płaszcza są oryginalne kle-szenie. 
:oa 0 obowiązkach. jakie wziął na siebie. A Następny płaszcz. to luźne pal<to sportowe, 
potem molie nawet i ża1uje, ale zawsze jest sporządzone z ma.teriału w kratę. Ten fason 
już za pómo, by błąd naprawić. nadaje się głównie dila kobiet, obdarzonych „ 

Na szczę§cie jednak sprawami tymi zainte- smukłą sylwetką. 
resowalo się Państwo, które dba 0 rozwój, Na trzecim rysunku przedstawione palto 
dobro, 'Zachowanie i dobrobyt rodzi'Ily. Zo- uszyte być może z materiału nawet cok<Jlwiek 
•lala uchwalona specjalna ustawa, tak zwane cieńszego, jeśli podłożone zostaITT.ie watoliną. 

Nowe Prawo Familijne" z 29 maja 1946 roku Rękawy przechndzą w karczek. Jako ozdoba 
prawo to reguluje sprawy rodzinne, majątko- . .. . tego pła.szcza zastosowany jest aksamit, użyty 
we małi:eń>Skie i opiekuńcze. I . •>ct,.yJ:Jv"~zym , „.1. c. . J noszonym u· na pokrycie kołnierza klap i patek kieszeni. ku utywaj'lc brązowego, w drugim wypadku 

' . b . b1.0rem na uUcę w naszych warunkach klima· Elegancko będzie wyglądało to paltO", jeśli =arnego lub granatowego aksamitu. 
Między innymi prawo to ustala. że o .01e 

mał~nkowie są obowiązani do wspólnego 
wychOIW}'Wanla dzieci, wzajemnego zaspokaja.-

In.la potnelb osobistych, do prowadzenia wsp61 
aego gospodaMtwa. Jeżeli nafomi·ast jedno s 
maraomców nie przyczynia się do utrzymainla 
rod'Zlny, a 'Zaipracowa:ne pieniądze trwoni bez

\ uż~e - drugi mal;i:onek może wystąpić 
\r;e skargą do Sądu Grndzkiego, który je.st wla 
śc!Jwy w tych s-prawach. Dotychczas wpłyn~· 

\ ły tyil.ko skargi ze strony żon, kt{>rych mężo
wie 111ie czują się w obowiązku poma~ać w u· 
itnymaniu domu. Sąd na posiedzeniu nieja,w-
11.ym ro'Zlpa;truje te sprawy I mo:te nakazać 
pracodawcy, by zarobki męża wyiplacal czę-

- k-lowo lub w cało§ci, żonie. W ten sposób 
pozbawiia się męża pokusy picia, czy gry w 
karty, a dzieciom i żonie zapew,nia się spo
lkój i peW'Ilość, że starczy pieniędzy na wszy· 
fikie nie'Ebędne wydatki. 

Naturalnie mąż, jeśli żona jest rozrzutna, 
ma również prawo do takiej samej skargi. O
kazuje się jednak, że kobiety na ogól są o
ezczędniejsze. lepiej pamiętają o swoich abo· 
wiązkach, b-Owiem do Sądu nie wpłynęła jesz
me żadna skarga ze strony męża. 

Procedura sądowa w tego rodzaju spra
wach jest niesłychanie szybka, a o.płaty sądo
we bardzo niskie. Moilna obejść się bez adwo
kata, wystarczy złożyć podanie napi>Sfille bez
płatnte w biurze porad prawinych Ligi Kobiet, 
czy Opieki Społecznej i dostarczyć Sądo•Ni 
świadków, że skarga oparta jest 111a prawdzi
wych i słusznych pod~tawach. Stronie skar· 
źącej służy zwolnienie od opłat sądowych do 
chwili rozstrzygnięcia sprawy, a później trze
ba uiścić opłatę od. wniosku w wyookości SO 
zł i od wezwania w wysok{)ści również 50 u. 
Sąd rozpatruje więc te sprawy „na kredyt", 
co jest dużym ułat~eruiem,. ho przecież czą· 
sto ż001a, której mąż nie daje 'Pieniędzy, nie 
ma tych niezbęd!llych paru złotych na opłaty 
sądowe - dopiero wyrok Sądu zapeW1I1la jej 
sninimum egzysten~ji. 

Jeieli więc znajdzie się wśród naszych 
C'Zytelnlczek nieszczęśliwa żona, która głowi 
się nad . ·tym, jak odzwyczaić męia od złych 
11awyczek, iktóre rujnuJą dom i życie rodzilll· 
ne - niech nie zwleka ze złożeniem odpo
~e&lego wniosku w Sądzie Grodzkim. Nie
jeden mąż na pewno będzie sam wdzięczny 
za takie właśnie uregulowanie ~rawy swoich 
obowiązków. M. Z. 

Na .drogach do lepszego jutra 

Kobiety podjęły 
Jako zodanie chwili we wszyałkk:b 

ł6c1Uich fabrykach wystąpił.a sprawa podnle
slenia wydalllo~ci pracy i konieczno~ n<rd· 
robienia istnieJqcych niectobo.rllw l wykona-

1'qc:lk wuchou1adiczy 

nia '2Wiqcego planu zakreślone) prodakcJł, 
Zadanie nie naJłatwieJsae. Nl• ulękli 1łę go 
robotnlcy, gdyt zdaJq sol:le spMWę z tego, 
te suma p'ra.cy, jcrkq wloZ!yć będą musieli w 

Trzeba zac.ząć od siebie samego 

to, by produkcf ę •WJ>cb warsztat6w podnłełć 
do nalełytego poziomu Jest pozycją, kt6rcs im 
się stokrotnie oprocenłuJe. Zwiększenle wy. 
dajnołcl praq pociągnie zca sobą powiększa 
nie lndywlducilnyab _mrob6kw kaid~o ro
botnUra, wykonaa?e plonu gwarantuJe wzrost 
d~brobytu 11.ajszerszych mas I zapobiegnie 
jaJtlnWolwiek trudnościom na wewnętrznym 
rynku mopalrzenici. Większość ekip robol• 

To może się wydawać dziwne, ale faktem siebie. Z natury bojaźliwe l chwieJne - za- , niazych w działach produkcfjnych ł6dzklch 
jest, ża każda matka musi zacząć wychowa- miast z.nale~ć pomoc u ~o.dziców - zostają fabryk atanewiq kObiety. w kh ręku w prze 
nie od siebie samej. Przyjrzy jmy si~ codzien- przez mch ieszcze bardziej zachwiane, przytłu ważaj I 

1 
l""4W. 

nym kłopotom z dziećmi, a zobaczymy, że tak mione. W ten sposób dzieciak wyrośnie na . ące m erze • --. dotychaas zdobyta 
jest. Gdy matka nie panuje nad sobą, dener- o:łowieka tchórzliwego, bez charakteru, bez rekordy wyd~Jnośc:t pracy, s Ich łat szere
wuje się , krzyczy - traci posłuch nawet u własnego zdania własnej woli. Będzie to czło gbw paello wezw.anie do rywalłzacJl. Apel 
4--5 letniego brzdąca. Owszem, niejedno dzie wiek nie uzbrojony do zwalczania trudności SchełblerowslrJel tkC1C2:kt ob. Borcentowskiel 
cko chwilowo podporządkowuje się woli zde- życiowych - zdany. na łaskę i, niełaskę losu. nfe pozostaJ bez oddZwięka.; Jut setki rioboto. 
nerwowanej matki, ale zwycięstwo takie nie Tylko opanowaniem, spokoiem, rozumem • 
wiele jest warte. Dzieciak o moliłlym charak- można uzyskać wpływ skuteczl!ly na dzie·cko. I nic podfęło rzucone im wyzwanie wyścigu. 
terze najeży się, ukryje w sercu bunt i po- A teraz druga strona medalu: każda matka Postawione sobie zadania z:reallzuJq, gdył 
czucie krzywdy i będze szukał odwetu. Będzie chciałaby, by pociecha jej była szczera, praw l kobiety słów na wiatr nie rzueaJq. Ałmos• 
się mścił zarówno na swej matce, ojcu, ro- domówna, grzeczna i miła Dziecko. jednak wi. fen wyścigu. dociera do wszystkich zakJa
dzeństwie, jak i na wszystkich którzy mu się dzi dookoła siebie postępowanie wręcz od· d6w praay. Slaj(J: do niegp nie tylko „asy" 
nasuną pod rękę. Znałam małerro chłopczyka, wrotne. I produkr.jl, le~ ogarnia ona cal• zHpoły 
który był postrachem dla dzieci i zwierząt swo - Jakby sąsiadka chciała pożyczyć sobie robotnicze. Nikł nie chce być zaliczony do 
jego podwórza. Podpatrzyłam go raz, jak bez pralki, po~iedz, że jest zła?1a~a. grona -maruderów 1 oplenałyr.Js; do grona 
pamięci walił batem w.„ kamień. . - Aie~d· ~amł o, ona me iest. złamana - tych, któ:zv nie cbc:q lub nie potrnfiq "ra-

1Ja z ciebie pasy będę darł, ja clę zabiję, Ja sam w1 z1a em. · , I 
- syczał przez zadśnięte zęby. - Głupi jesteś, mów jak każę. oować. Kobiety • wł6kn~'lrkl ł6dzk e zrozu-

Te sa!\le słowa słyszał od swojego ojca·, w Takie sceny domowe" zdarzają się bardzo miały waqą l doniosłość wykonania planu 
czasie aż nazbyt częstych porcji batów. Sporo często. - l wiedzą, te odpowfe!hlalność za Jego 
lat później spotkałam malca w Łodzi- w dro Zdawałoby się, że to blahostka, że prze- wykononle n.« tr..h g:lównle bCll'kach spoczy-
dze „w świat" (pochodził z prowincji). cież jakoś żyć i radzić sobie trzeba, nawet z wa. Wiemy skądlnqd, ze naaze kobiety z pod 

- Zabiorę do siebie .mamę, gdy podrosnę sąsiadami. Dla dziecka jest to jedhak rzecz Jętych prac l z raz przvJP.łych na siebie obo 
- ojca nie chcę znać - oznajmił mi twardo poważna. Na takich i setkach innych przykła- wiqzlt6w wywiol!ujq się bez zarzutu. Włók• 
12-letni „podróżnik". dów uczy się ono kałmstwa i obłudy. Nauczy ntarkt łód:r.kie I~ nforaz I cfo ... '!'%8 ernnminv 

Tak wpływa bicie i krzyki na dzieci o ma się ono okłamywać nietylko obcych, ale i zdawały. Dlatego tet m'J'temy być pewni t~ 
cnym charakterze. N~ dzieci slab~ i chwiejne wł.as~yc~ ~odziców. Wychow~ć dobrz~ sw~ Ian %ostanie · kona11. . ' 
oddziaływuJ·e bodai· ieszcze gorz.eJ .. Tracą one I dz1ec1. me. ~es.t rzeczą la.twą. Nie ulega· .zadneJ P wy Y 

Ulftll Ul Ul fłtłl 11Ultlłłlł1Ułlłłl1 lfłtfl łl I łll 11 Ull I Ul U fi• '111 lt I łł Ul Ul 111 łłl „. 
całkiem poczucie swej wartości 1 pewność wątphwosc1, ze zaczynac je trzeba od s1ebe, 

NASZE PRZEPISY GOSPODARCZE 

Przed konqre5e1n w !izto&bolDflie Zrazy z dorsza 
Wielki • wiec S O L K ~ w Tomaszowie Maz • Produkty: 1,5 kg dorsza najlepi~j w jed· 

nej sztuce, l duża cebula, 1 ogórek kwaszol!ly, 
5 dkg słoniny (może być . W:ędz.ona), 2 d'kg 
śmietany, pieprz i sól do smaku. 

W związku z mającym się odbyt w Sztok· 
holmie Kongresem Swiatowej Demokratycznej 
Federacji Kobiet, na terenie całego kraju od
by\vają się zebrania, których uczesllnicy wy
suwają dezyderaty, jakie polskie delegatki na 

· Międzynarodowym Zjeździe Kobiecym w imie
niu najszerszych mas naszego społeczeństwa 
mają przedstawić. 

W dniu 31 sierpnia został zwołany w To
maszowie Mazowieckim, sitaraniem miejsco
wego oddziału SOLK wielki wiec pod hasłem 
„Walki ~ pokój w świecie". Zgroiµad:tił on 
około 500 osób. Refernt oko\icznościowy wy· 
głosiła członkini tomaszowskiego oddziału 
SOLK, bb. Zofia Gręb11cka. 

Ob. Marta Fijałkowska omówiła udział Ko
biet Polskich w walce o pokój. Ojciec Ber· 
nardyn z Piotrkowa podkreślił· pożyteczną rO'· 
lę, jaką spełnia na terenie naszego kraju 
SOLK wysuwając hasła walki . o pókój I spra· 1 
wiedliwość na świecie. Zebrani 0.\1; wiecu. U• 
ihwalili ~as:teouiaca... rezolucj• 

„W związku ze zbliżającą się sesją Ko· 
mltetu Wykonawczego $wiat. Dem. Fede
racji Kobiet, ~tóra od]?ędziB• się we wrześ· 
niu rb. w Sz'lokholmie i· z przypadającą w 
w tym czasie rocznicą agresji hitlerow
skiej na Polskę, my kobiety-Polki, zebrane 
w Tomastzowie Maz. w dniu 31 sierpnia 
1947 roku oświadczamy wobec całego świa
ta, że nigdy nie zapomnimy straszliwych 
skutków wojny i terroru faszystowskiego, 
milionów zabitych naszych dzieci, mężów, 
braci i najbliższych. 

Będziemy mobilizować wszystkie kobie
ty i cały naród do walki przeciwko pró
bom odrodzenia ·imperialistycznych, faszy
stowskich Niemiec, odrodzenia siły gospo
darczej i wojennej Niemiec, kryjącym się 
za planrimi Marshalla, występować będziP-· 
my w obronie pokoju i Demokracji. I 

Domagamy Się od naszych delegatek, 
ażeby na sesji Komit~tu Wykonawcze.go 
$wJat. De.ar. Federacji - Kobiet jasno: i do· 

bitnie oświadczyły, że naród Pqlski, a w Wykonanie: Po oczvsczeniu i nasoleniu 
szczegó1'ności kobiety stoją na straży PO• pokrajać rybę na kawałki. wie lknki dłoni i 
koju i żqdają likwidacji ognisk wojny, ja· lekko zbić, aby kawałki były płaskie. Na kaz
kimi są Hiszpania - Franco, przede wszy· dy kawałek ryby położyć kawałek słoniny, 
stkint reakcja grecka, wspierana pIZez im- kawałek ogórka, ciein'ko pokrajil.ny, plasterki 
periaiiśtyczne koła .a~g!os~skie. • .. cebuli surowej lub przyScmażonej. Posolić i o· 

.Żądamy wolnosc1 1 niepodległosci dla pieprzyć. Zwinąć kawałki ryby napełnione) 
tych .bohatereko. walczqcy.ch narod~w: pro_~ farszem w ciasne rulony i . zaip i ąć je pa tycz• 
testuJ~fI!Y ~rzec1w terrow1 .Fra:i.co 1 reak.c11 kiem (wykałaczką). Obsyipać przygotowane 
gre~k1.~1, ządamy uwolnienia wszystki~h zrazy mąką pszenną. zmieszaną z kartoflaną, 
więzmow . pólltycznych oraz wstrzymunta obrumiernić na gorącym tłuszczu i dusić pod 
wykonania wyroków śmierci, pokrywą po dodaniu odrob iny wody o-koło 30' 

.Żądamy zaprzestania udzielania pomocy 1 minut. Gdy zrazy będą miękkie, dodał n.aleŁy 
św atowe; reakcji faszystowskiej rządom dla smaku do uzyskanego sosu śmietanę. p-0 „ 
Grecji i His.~panii, żądamy wolności dla lu· dawać n&le-ży zrazy z kartoflami i jar:żyną. 
du Indonez11. . . Dorsz, aby był smaczny i stracił niemiły odór, 

Zwracamy się ~o Ko.mit.etu Wykonaw· musi po o.'CZyszczeniu przeleżeć 24 ~od.ziny 
c~go z gorącą prosbą uzycw swego· wpły· w marynacie, sporządzonej z wody, octu, ko-• 
wl! ~ celu przv_wróce~ia pom~cy pounrrow , rze~i . i jauyn. Oce-t używamy w pro·porcji 20 
sk~e1'. . która ]~st niezbędna dla na~zych cz.ęsc1 octu na 100 c.zęsci wody. Inaczej. mó
d.ziem 1 szybsze1 odbudowy tak aestialsko-1- w1ą.c-na szklankę wody, bierzemy 1/5 szklcm· 
znmczonea.a przer hitle1owc.6w k.ra.ju.". lei .odu. 
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W sercu In • • on z SMIERC POD BELAMI 

Biali 
Latem bieżącego roku, na krótko przed na

paścią fiolendrów na Repulblikę Indonezyjską, 
ikraj ten zwiedziła dełegacja Międzynarodo:wej 
Federacji Młodzieży Demokratycznej. Jedna z 
delega1ek, reprezentująca Związek Radziecki, 
opi,suje. na łamach\ tygodnika „Nowo je Wrre· 
mia" wrażenia i obserwacje, po.czynione w cza 
s,ie podróży po kraju, spływającym dziś krwią. 
pod ciosami imperialistów holenderskich. 

DWIE STOLICE 
Po podpisaniu układu pomiędzy Holanc,lią a 

Indonezją, Batawia (rµl. Jawie) stała się cen
ifrrum administrncyjnym diwóch wła.dz: ko.Io
.nialnej - holenderskiej i rnpublikańs.kiej in
donezyjskiej. Wszystko tu jes.t podwójne: 
urzędy, rpieniądze, sztandary na budynkach; 
nawet miejsc-0wa radiostacja uległa podziało
wi i, nadając audycje w dwóch jęzY'kach, od
miennie infonmuje świat o wyipadkach, zacho
dzących w Indonezji. 

Batawia faktycznie jest w rękach hoiender
skich i na1jpiękniejsze dzielnice zamieszkują 
wyłącznie Holendrzy. Tu widzi się ·wspaniałe 
wille, tonące w zieleni ogrodów 'i kwietników. 
Ale Batawia jest również obozem wojennym 
Holendrów. Wszędzie pelno holenderskich ofi
cerów i żołnierzy: siedzą oni w czołgach, w 
samochodach, &toją przy armatach, zapełniają 
kina, parki, ulice. 

Według umowy z Lingadżati, ·w skład Re
publi•ki Indonezyjskiej wchodzą wyspy Suma
tra, Jawa i Madura. Terytorialnie w rękach 
holenderskich pozostalii większi!' część krnju, 
a1e na tym obszarze mieszka tyilko 12 milio
nów ludzi, podczas gdy ludność Re!Publiki prze 
wyższa 60 milionów. Zasadnicze bogactwa 
kraju - to kauczuk, cukier, ryż. Jawa sta
nowi za:równo go&podar;czy jak i polityci;uy i 
kuJ.turalny ośrodek ik.raju. 

Właściwą stolicą Republiki jest obecnie 
Dżokiakarta, niewielkie miasto jawajskie, po
łożone w pobliżu Oceanu Indyjskiego. Pomię
dzy terytorium holenderskim a indonezyjskim 
ciągnie się pas neutrn>lny. Teren Republiki za
czyna się od stacji kolejo·wej Kamboen, strze
żonej prze.z żołnierzy '!epublikańskich. Uzbm
jenie ich jest s·kąpe i różnorodne; natomiast 
Holendrzy są uzbrojeni w nowoczesną broń 
angielską i amerykańską. 

Diokiakarta jest niewielkim miastem, ale 
życie· kipi· w nim i przelewa się wszystkimi 
ulicami. Komfortu J luksusu nie znajdzie s,ię tu 
taj; wszystko jest proste, skromne i nieboga
te. Jedyne w mieście ki·no prze•pełnia stale pu' 
bliczność. Są w mieście' s:vkoly różnego s,top
nia. Nie dawno otwarto wystawę malarstwa 
indonezyjskiego, na której można oglądać 
prace około 50 m11Jlarzy. W centrum miasta 
:wznosi się obszerny, niezbyt kształtny budy
~~ ~L,._,_,., . ..'.MD+flrn· '!t:&?ie1•@4:0iWitiU 

\ 

i czarni b - '' ,, rac1..a: 
nek - dawna rezydeincja gubernatora. Obec-
nie · mieszka tu prezydent Republiki - Soe- Jednym ze sposobów terroryzowani a ~po-

WYCZYNY NAJEŻDŻCÓW 

karno. kojnej ludności jest stosowane przez Holen-
PRAGNIENIE LUDU I POLITYKA drow ostrzeli_wanifr i bombardowanie znienac-

KOLONIZATORÓW ka wsi i miasteczek indonezyjskich. W pewnej 
Byliśmy - pisze korespondentka radziec- miejscowości widzie'liśmy w szpitału dzierw

ka - w wielu miais•tach i wsiach Indonezji, czynkę, ranioną ciężkÓ w kręgosłup przez ho
.rozmawialiśmy z ludźmi róż.nego stanu i róż- lenderskiego lotnika. · Strze1lając z ka-rabinu 
nych poglądów, ...-widzieliśmy olbrzym,ie .trnd- maszynowego, śc;igał ją na otwar tym polu tak 
naści przeżywane przez ten kraj, _poznaliśmy dh1go, dopóki dziewczyna nie padła, przeszy: 
cie:r-pienia narodu pod jarzmem obcego najaz- ta kulami. 
du. Ale wszędzie spoikaliśmy się ze zdecydo- W bombardowaniu Surahaji brali udział 
waną wolą narodu, który chce walczyć o swą również lotnicy angielscy, którzy należą do 
niepodległość. Hnlenderscy imperialiści nie oddziałów wojskowych, mających z polecenia 
\chcą zrozumi-e&; że już nigdy nie będą pano- ONZ dopomagać w zabezpieczeniu s.pokoju i 
vrać w Indonezji, gdyż naród indonezyjsk i porządku w Lndonezji. Zamiast porządku i spo 
przeszedł wielką szkolę doświarJrzef1 wojny koju, niosą śmierć i zniszczenie. 
i rewolucji, ocenił wa11tość wolności i wie, że Aby podważyć i ro1:bić jedność narodu in
demokracj:i całego śiwiata stoi po jego slro- donezyjskiego, Holendrzy. imają śię starych, 
nie. znanych skądinąd :;>posobów: wyszukują róż

Holendrzy, dążąc do zdławie·nia młodej Re- nych lokalnych najemnikó,w -- quislingow
publiki, od rlwóch 111i esięcy stosują wobec Jn- ców, którzy z holenderskiego rozkazu tworzą 
donezji ~ysl<>malycznq blokadę. Przy pomocy marionetkowe rządy i ogłaszają „niepodleg
lotnic-twa i okrętów wojimnych nie dopnsz- łość" tych czy innych okręgów. Oczywiście, 
czają do wybr,zeży Republiki okrętów zza gra- masy Indowe 1ndonczji 'llie mają nic wspól
nicy, nie ppzwa,lają na swobodną wymianę 11ego z tymi renegatami i protes tują przeciw
handlową. Dlatego tąf; luclnnści brak te•ksty- ko ir:h manewrom przy każdej sposobności. 

Na terenie PZPB Nt 3 przy ul. Kątnej 6-8 
samochód z belami bawełny uderzył w pobli
ski płot. Na skutek tego bele spadły na zie
mię i jedna z nich przygniotła Wojciecha 
Nalberczaka, lat 57, zam. przy ul. Kamiennej 
17, który poniósł śmierć na miejscu. Szofera 
Ludwika Agaciaka zatrzymano. 

ZABEZPIECZYŁ SJĘ NA ZIMĘ KOSZTEM 
RODZICOW ' 

Z domu rodziców przy ul. KrośnieP,skiej 20, 
uciekł 15-letni Jan Snladyń, zabierając płaszcz 
zimowy, spodnie i pieniądze. 'Zbiegł on w nie$ 
wiadomym kierunku. 

Z BŁAHEJ PRZYCZYNY 

6 września 1947 roku o godzinie 1-ej w 
nocy przy zbiegu ulic Tatrza!1skiej i 'Skiernie 
wickiej zapaliła się doczepka traktora. Dozor. 
ca ob. Łuczak doznał ciężkich poparzeń, 
wskutek których zmarł. Jak stwierdził naczel
nik Straży Ogniowej w Łodzi, ob. płk. Kali
nowski, pożar powstał od piecyka, który znaj 
dawał się w doczepce. Dochodzenie prowadzl 
milicja. · 

PRZYWIĄZANIE POZA GROB liów, odz .ieży, medykamentów. Tysiące ludzi Indonezyjczycy oświadczają twardo, że je-
umiera jedynie z powodu brnku lekarstw. śli Holendrzy 'Zmuszą icl1 do tego, walczyć hę- Znów notujemy wypadek samobójstwa· z 

Indonezyjczycy -- to naród spokoiny, zcląl- tlą w obronie swej niezawisłośd do ostatecz- tęsknoty za ukochaną zmarłą osobą. Przy ul. 
ny, pracowity. Wystar.czy spojrzeć choćby. na no~r i, pro'wadząc nieubląganą wojnę party- Odyńca 19 mianowicie popełniła samobó:stwo, 

·plantacje ryżu, nprnwione i nawodnione z o- zancką, Posługując się bronią angielską i a- zażywając nieznaną truciznę Genowefa Wa
gromnym nakłarlem pracy, aby zrozumieć, do merykai1ską, Holendrzy mouą, oczywiście, zo.-, lewska, lat 32, pozostawiając list wyjaśniają
czego zdolny je:< t tutejszy chłop, jeśli pracuje jąć niektóre miasta, nigdy jednalc nie zawład- cy, że umiera . na prośbę swego męża, który 
dla siebie, dla swego kraju, a nie na rndrn- nrr całym krajem, bo do tego nie dopuści mi- tego samego dnia zmarł śmiercią naturalną. 
nek obcych e1<spJri ;1 tB.t.orów. !ujący wolność 1iaród Indonezji. . B. D. Dochodzenie w toku. 
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e($! y s I cz · samoobr'ony 
Obywa elsl~(e ~om s"e·· onirolmie d~~alajq z rozmachem 

.fH'rze/kor:ma 1WUj~ljCO llJJ)Tqft'IOUJU C'Y)lr 
Cył~y bilansu dzinłri/nofoi Delegatury Ko- ..spekulacyjnej w. sensie pozY_lywnym ~a sze- lamie i z rozmachem działa~ych Obywatel· 

misji Sperjalnej :w ubiegły miesiąc mają swą rok1c rze;ze kupiectwa łodzk1eg?. Akcja .cale~ sfrich Komisji Kontroli Cen zarówno przy Sta
specjalną wymowę. go . spoLczeihtwa prz~c1w rneuzas?dnto_ncJ rostwach Łódzkich, jak i w owiatach wo ·e-

Pozornie mogłoby się zdawać,, że w os ta t- zwyzcc cen daie pomyslne rezultaty. DziaJe . d t P J 
nim miesiącu w porównaniu z ubiegłymi, na- się to z dwóch zasadniczych powodów: po . wo z :Wa: .. 
stąpił wzrost przestępczości natury spekula- picr;1sze, ca.ty ~zereg „zatwar:Jzi.alych" speku-1 DZH1'.u aktyw110sc1 Obywatelskich Komi;jl 
cyjnej. Tak przynajmniej mówi sucha wym0- lantow „zmiękł pod w1elom1es1ęcznym dzia- • Kon.troll Cen Delegątura mogła gros wys1łkow 
wa liczb. W lipcu hr. Delegatura skierowała laniem czynn ika społecznego . W większości j przerzucić na wyszukiwanie i unieszkodliwie-
98 wniosków '<> ukaraniP obozem pracy, a w wypadkach strach przed obozem pracy, lub nie grubszych okazów szkodnictwa gospodar
sierpniu aż 177. W lipcu br. zastosowano ka1 ę wysok~mi kara~i ?ieniężnymi P_Ołożył kres czego. Na koncie naszej działalności w ub. 
grzyvvny w 188 wypadkach, a w sierpniu w szero/~1111 macl11nacJom spekulacyjnym_. Z dru- miesiącu mamy szereg suk1;:esów naprzykład 
366 wypadkach. Jednak, gdy porównamy jesz- gie] JEd_nak strony. _Delegatura K~m1sji SpEl- na odcinku walki ze szkodlfwym dla interesó..;. . 
cze i inne dane z obydwu przytoczonych mie- CJ alne.i .1 trzy Kom1s1e Obywatelskie, powoła- , . . . . . -:- . . . . · 
sięcy, otrzymamy właściwy obraz natężenia i ne jej do pomocy w walce z nadużyciami Il Panstwa l spo~ecznosc1 m1e1sk1e1 rozdz1elntc
sukcesów w walce ze spe)rnlacją. Oto - w spekulacją wzmogły jeszcze bardziej swą dzia-, twem fabryk~tow, nadesłanych do rozprowa
lipcu br. przeprowadzonych zos~lo 59 akcji Jalność. · j' dzenia na wieś; wykryto kilka specjalnie za-
antyspekulacyjnych na terenie ł".'od'li i wo je- Gdy przed dwoma lub trzema miesiącami . chlanuych i obrotnych szabrownik~ fortepia-
wództwa, a w upiegłym mi esiącu aż 129. walką ze spekulantami prowadziła w pierw- I nów, obrazów, maszy·n do szycia itp. z Ziem 

f~ 
Tow. M. Bohdan, zastępca przewodu. Dele- szym rzędzie Delega~ura przy pomocy doryw- Odzyskanych . 

. · 't...1-/'r WO~·.A I J I gatury Kom. Specjalnej w Łodzi tak oto inter- czo organizowanego C!!:ynnika społeczRego - Jak nam k a· ąd . d . 
· f"' I j j ~~/V OZ.~ pretuje wymowę tych liczb: „Obserwujemy I to obecnie, główna zasługa w wielokrotnym ł s ą m wi~ omo!.-aparat_ spo ' ,. , 1l !- ~ , ,J!" · powolne, acz stale oddziaływanie akcji anty- pomnożeniu don iesiel'l leży po stronie regiµ- eczny powołan_y_ do _walk'. ~e spekuli\,.CJą _zy· . · -- , I skałby na swe] spręzystosc1, gdyby Komisie 

· · Notowań Cen, prace swe wykonywały szyb-

K r W a W Y P O t W O• r . I mi~jsk_iej 6 plen~rne _posie~zenie komitetu I ciej i dokładniej. 
. A. ~ o r\-n dzielm!:'Gwego StaromiejskieJ. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że ~en a-

. ~ o(. .'-/~{i{ Jl;. l KOMUNIKAT parat samoobrony społecznej jest jeszcze bar-na ławl·e oska"'z· nych (" ,4~5- I I . dzo młody, nie przyswoił sobie należytych 
r ~ "" \'.= ~ Wydział Propagandy Kom1te1u f.ódzkiegu form i stylu pracy, lecz po pewnym czasie 

W dniu jutrzejszym rozpoczyna się w O ~i'· IADTI ., zawio:tlamia, ze w poniedziałek 8 wrześn!a ! dzi ąki dobrej woli i ta trudnosć zostanie usu-
1~ -_ ·.,,__.,,.._ ·-:- . punktualnie o godzbi.ie l8-e1· odbęd.zie si„ ko I nięta. Dz. kręgowym Sądzie Karnym proces Waltera __ .., 

Pelzhausena, komendanta koźni na liadogos;:: ~~ . 7""- :_lejny wy~tiad w rar.iach 4-go Dz1elnicow~g:) ! ---- ~' fl 

I ' ICursu Szltoleniowego 1 i,9 ~OWO!O Ył Z h ~ . czu. Wśród mieszkańców naszego miastQ „ · -.-. 
proces ten budzi zrozum1ałe poruszenie I :nr~ UWAGA PEPEROWCY GOBNEJ LEWEJ! W:kl.'ldac b?dq. to'",'.. tow.: . . ., UW.Am!. ZWM~owcy SZKOLNIACY! 

- b · · • · I Komitet Dzielnicowy Górne1· Lewej zawia- Dzielnica środmietcie - Tokoisl>t: .. ud- D111'a 8 bm. (pon•edz1"al<=>k) o godz~in•e 18 j mtere11ow.an1e, wszyscy 0'\'llem pam1ę ~Ją, . . . . • . . " - l ·e 
• • _ • . • , • T- damia wszystkich S\.Voich członków, że loltul l rn1e1Jc1e-Prawe - J~9odzmskl; Stodmieśc1e-
1le łez i c1erp1en wsiąkło w c;lz1cozm ee tego , dzielnk'owy. ZD.'ljdujo się obecnie przy ul. Lewe _ Pietrasiak; Staromiejska _ Mada- w lokalu Zarządu Miejskiego ZWf"!, PL Zwy· 
wtęzYen!a, i jaką grozą przejmowała w cza- Sienkiewicza 102 przy rogu ulicy Abramow- I liński; Górna - Alpern; Górna-Lewa - Pa- c'.ęstwa 13, odbędzie. się odpra~a p:zewod-
sie okupacji sama tylko myśl o istnieniu skiego. dowi::z; Górn.tt-Frcrwa _ Łoś Widzew _ mczqcych, ewentuct!me delegatow Kol Szkol _ 
Radogoszcza. PLENARNE POSIEDZENm KO.M. DZIELNIC. Holcmcm; Ruda Pabianicka ~ Jaszczyn; ·Ba- ; nych ZWM. . 

śRóDMIESCIA I ST.!\ROMi:~JSKIEJ luty - st'czep.tiński. I Obecność .obowiązkowa pod rygorem orga-

Sprawi ee' " 
dorr 

oku w stosunku do pi'ego 

· -ufo fOlC'l rdowan;rcl> 

W ponledziolek 8.9 o godzinie 17-ej w Io· BAŁUTY nT.zacyjnyml 
kału własnym przy ul. Piotrkowskiej 63 od- Pz1ś o g~dzinie 10-ej rano odbędzie się 

I. będl'ie się plenarne po!iiedzenie komitetu zebranie koła ,1"r.ijmontów" oraz kola „T.eo· 
dzielnicowego._Sródmieścla. Obecność wszys- filów", o godzinie IS-ej „Pabianka" 
tkich obowiązkowa. WIDZEW 

* • * 
W poniedziałek 8,9 o godzinie 17-eJ od- Dziś o godzinie 16-ej odbędzie się zolmmie 

, będzie się "' loka.lu wlai;nym przy· ul. ·Nowo- terenowego kola „Stoki" 

=-----.... ,--„ ............ „„ ............ _..,,.,""" 
OGł..ASZATCIE SIĘ 

w „GŁOSIE ROBOTNICZYM!t 
najpopularni.efszym dzienniku w województwie 
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·Rzut ok.a na Szczeciin 

Spacerem po mieście 
Co przede wszystkim uderza w Szczecinie? manty i odbudowy.1 Odremontowano teatr nad I odbudowę sumy daje ten, kto chce przepro

Odrą. Uporządkowano wnętrze gmacł).u Banku wadzić remont, a Państwo zaś daje pozostałe 
Narodowego-. Odbudowano most łączący dziel- 75 procent, bez względu na to, czy odbudowu
nicę _willową z ~i~stem. Z~rzą~ MieJski pro~ ' je się" cały b\ok, czy też mniej~zy obiekt. Od
W?d.z1 r~monty _roznych ob1ekt?w gosp?da_rk1 budowę domów mieszkalnych prowadzą rów-
1?1~.Jskle], a_ więc -:-- gazowm, wodociągow, nież spółdzielnie mieszkaniowe. Niedawno od-
lmu tramwaiowych itp, . . . . 

• dano do nzytku blok, liczący 44 m1eszkama, 
Ciekawie jest pomyślana w Szczecinie od- Na ogół należy stwierdzić, żę w Szczecinie 

budowa domów mieszkalnych w zakresie inie- głodu mieszkaniowego nie ma. Istnieje wpraw
jatywy prywatnej. 25 procent r·~lrzrhn c I m1 dzie Komisja Mieszkaniowa. Jednak głównym 

jej zadaniem jest walka ze spekulacją miesz
kaniami. A ta "Spekulacja jest, bo' chodzi o me

j ble, po prostu szaber, gdyż spekuluje się zwy
kle umeblowanymi mieszkaniami... . 

Szczecin przyszłości... miasto ziele.ni, tętn.ią· 

Nr 246 

ZEBRĄ:NIE KOŁĄ GRODZKIEGO 
SIRONNICtWA LUDOWEGO W ŁODZI 
Wczoraj odbyło się zebranie Kola Groa:i, 

•kiego Stronnictwa Ludowego przy ul. Andrze 
ja Struga 12. Przewodniczył ławnik Wiktor, 

Omawiano sprawę reformy rolnej i wyzna
czono mówców, którzy ud~dzą się do licznych 
miejscowości województwa na uroczystości 
3-ej rocznicy reformy rolnej. 

WARSZAW A PRZESCIGNĘi,A ŁODZ 
O ·775 osób więcej mieszkańców 

Dotychczas Łódź była pod względem ilo. 
ści mieszkańców największym miastem w Pol 
sc;e, Naszej liczby bowiem 555,326 mieszkań
ców nie doścignęła nawet stolica. 
Według ostatnich spisów jednak -okazuje 

się, że Warszawa wysunęła się znów na czo. 
ło miast polskich, licząc 556,100 mieszkańców 
z czego 197,476 posiada Praga, zaś 358,626 le· 
wobrzeżna część miasta. 

' I 

Na naszą niekorzyść rozstrzygnęło wpraw. 
dzie tylko 776 osób. Fakt jednak, że jesteśmy 
na drugim miejscu pozostaje niezmieniony. 
Na pocieszenie pozostaje nam tylko jedno: a' 
mianowicie stwierdzenie„, wiadomo, Stolica. 

Moc zieleni, w powodzi której formalnie tonie 
to piękne, wielkie i okazałe miasto. Rozłoży
ste, szerokie aleje, rozlegle parki, wiele ogro
dów przy każdym domu, przy każdej wilU, 
drzewa, krzaki i kwiaty na każdym wolnym od 
zabudowań kawaleczku ziemi... W tej bujnej 
zieleni znikają częściowo ruiny. Jest tych ruin 
w Szczecinie nie mało, bo wł.ilściwie przeszl9 
50 procent miasta leży w qruzach. Zwłaszcza 
o·płakanie przedstawiają się nadodrzańslCie 
dzielriice Szczecina. Rozbudowane ongiś do ko
losalnyct1 · rozmiarów liczne zakłady przemy
słowe dzielnicy portowej, związane były . ściśle 
z eksportem i importem Szczecina. Po dwóch i 
a!ia,nckich nalotach już u . schyłku wojny, nie 
zostało z nich literalnie nic. A z większych 
zakładów w mieście ocalała tylko jedna hu
ta żelazna „Stołczyn", obecnie huta „Szczecin", 
pracująca dziś już pełną parą i trochę zakła
dów pr?etwórczych, 

Ale Szc;::ecin jest uroczy, mimo ty·ch swoich 
ruin i zgliszcz. Piękne domy, z których jednak 
sporo ocalało w śródmieściu. Ładne, stylow•' 
wille w najlepiej' zachowanej dzielnicy willo- , 
wej. Szerokie ulice, luiksusowe po pros-tu jezd- · 
nie, chodniki, autostrady„. 

ce życiem nowoczesnego portu„. A w zie.Io· 
nym gąszczu bulwarów i parków, dyskretnie I 
schowane ślady ininionej przes.złości, tchnące 
wiekami i historią„. Zamiast min dawnego k 

teatru, gruzów domów, ulic i uliczek, pierś
cieniem otaczających zamek Piastów nad Odrą 

I 
- olbrzymi bulwar, zieleńce i kwiaty„. 

~oP.rzebny od zaraz 
Gł.OWNY KSIĘGOWY - KIEROWNIK 

BUCHALTERII 
obeznany z przebitką i planem kont. 

Reflektujemy tylko na siły ·wykwalifi
kowane; Zgłaszać się do P.Z.P.J.G. Nr 1 
Kilińskiego 102 (Wydział Personalny). 

Takie są z grubsza i .na dalszą metę nowe 
plany rozbudowy Szczecina w przyszłości. 

Miasto jest rą,zległe. Odległości są znacz
ne. Wprawdzie po mieście krążą w różnych 
kierunkach schludne wagoniki tramwajowe. 
Tramwaje sz<:zecińskie - to jeden z nie·Nąt- . 
pliwych plusów gospodarki miejskiej, Jednak 
nie wszędzie te tramwaje docierają, a odleg
ł2.ść 1fd jednej dzielnicy mia,sta do drugiej W'J· 
nosi czasem do 9-10 km. Stąd trud·ności pd· 
ruszania się w tym pięknym mieście. 
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Stajemy mocną stopą, n~d Bałtykiem 
Stocznłe szc~ecińskie w toku pracy - Proiekt Kanału Dunai-Odra · 

. . . 
Szcz.ecin odbudąwuje się bardzo po;woli. 

Przynajmniej przybysz !llie od razu nawet zo
baczy realne ślady tej odbudowy, Jed.nak ta 
o'dbudowa idzie. Na razie najbardziej aktual
ny jest pierwszy jej etap: usuwanie gruzów, 
Akcja rozbiórkowa jest w pe~nym toku. Jed
nócześnie gromadzi się materiał do przyszłej 
budowy. 

Zjednocienie Stoczni Polskich w Szczecinie 
posiada wielkie znaczenie w zakresie aktywi
zacji portu szczecińskiego. Zagadnienie stocz
ni, postawienie ich na odpowiednim poziomie 
- to pozycja niemal kluczowa dla znac;;enia 
Szczecina, jako ośrodka handlu morskiego. 

l Dnia 30 czerwca br. nastąpiło otwarcie stoczni 
1 „Gryf" oraz w tym samym dnia wręczono 
ł szt<rndar przechodni, ufundowany przez pracu· 
ją cy eh, 

Szczecin potrafi wykorzystywać swoje zni
szczenie. Na terenie miasta ' istnieją liczne 
spółdzfelnie, podstawą który.eh je.st zbió.rka 
złomu. Przoduje wśród nich spółdzielnia 
„Piast", która .powstała formalnie z gruzów i 
na tych gruzach zbudowała swoją całkiem ła
dną egzystencję. · 

z· problemem stoczni szczecińskich wiąże 
się zagadnienie importu i eksportu w ramach 
komunikacji wodnej, oraz problem tranzytu, 
co jest pods.tawą zasadniczych zadań portu 

Są też prowadzone na terenie miasta re· 

szczecińskiego. .I · 
Na terenie Szczecina Zjędno cz<" nie Stoczni 

Polskich po·siada dwie stocznie: .,Gryf" oraz 
„Odra", O obecnej sytuacji w tych stoczniach 
informuje naszego specjalnego wysłannika 
dyrektor Zjednoczenia 'w Szczecinie, tow. A. . Statelc na pochylni 

Palatyn. WIELKI WYSIŁEK ROBOTNIKÓW 
ROK PRZYGOTOWAŃ I PRACY HASŁO WYSCIGU PRACY 

- Aby w pełni zobrazować sobie - mówi Pracowaliśmy w warunkach nadzwyczaj 
dyr. Palatyn - sytuację obecną w stoczniach trudnych„ Nie było obrabiarek i nie było żad
szczecińskich, sięgnijmy do niedawnej jeszcze nych urządzeń pomocniczych, Był mróz i gołe 
przes'Złości, do stanu, który zastali śmy w chwi- ręce robotników. Ale wszystkich o-żywił szcz"!-

1 li rozpoczęcia działalności stoczni. A wi ęc - ry zapał oraz cel. jednako bliski i „swój" -I krótko: stopień zniszczeń wynosił 95 proca1'.t. stocznia „Gryf" musi być uruchomiona! Tak 
Najbardziej była usz,kodzona wielka stoczma się też stało! Byliśmy p1erwsi, którzy w prnl;;
„Odra", trochę mniej - stocznia rzecz no-'llor- tyce urzeczywistnili i rzucili hasło wyścigu 
S<ka „Gryf". pracy: ' · 

Z tych właśnie powodów skoncentrowaliś- Odremontowano )<.adłubownię, spuszczono 
my naszą uwagę przede wszystkim na „Gry- prom, uporządkowano teren pracy. Pracowa
fie". Okres 1945-46 należy uważać za nie-, no z ogromnym zapałem. W wyścigu tym 
zbędny wstęp do własciwej pracy. Ten · wstęp wzięli udział wszyscy robotnicy - partyjni i 

. .„. „„ . . . • • był wypełniony przez remonty oraz konieczne bezp~rtyjn.i. ~rzyklade1'.1 świecił akty'." obu 
fragment poitu w Szczecinie na ile Elewator.a uporządkowanie terenu pracy. bratnich partn robotmczych - PPR 1 PPS. 
llllllllllllllllllllllillllllłlllllllllllfllllllllllflllllllllllllllllflllllłllllllllllllllllllllllłllllllllllllllllllllllllllllllllllll!l!ll'llllłlllllllflllllllllllllllłllllłllllllllllllllllflłlłlllllllllllllllllllllllf!lllłllllllllllllłllłllllllllll!·· '!!111111 

Hrwia wądorte n ~;eżdzcolH - w pocie i trudzie odbudowane 

Rozwój przemysłu włOkienniczeeo na ZieiTiiach łfdZYSkany.:h 
I 

Jed\ią z powa.żnieJszych gałęzi pnemysłu 
naszego na Ziemiach Odzyskanych jest prze
mysł włókienniczy. 

Jeżeli wartość produkcji przemysłu włó
kienniczego Ziem Odzyskanych wyni05ła w 
r. 1945 bltsko 15 milionów zł (.wg cen z r. 19~·7) 
to vrzrosła ona w r. 1946 do 178 mtllc>nów zł. 

I . 

17.000 w marcu Hl46 r. do 1.388 na dzt~ń 1 I pełną poświęceń pratq rgbotnika, majstra i 
czerwca rb. W tym sa.mym czasie obniżył się I inżyniera polskiego, torującego drogę polsko- '. 
odsetek Niemców z 47 proc. do 2,2 proc. ogó- ści na Ziem1ach Odzyskanych. . l 
Iem zatrudnionych. W nięcilugtm czasie ostał · III Zjazd Przemysłowy V' Szczecinie, który · 
ni Miemcy· opuszczą Polskę. podsumuje rQzultaty pracy całego przemy:;!u 

Ilość pracowników umysłowych wynos! na ZO. ! zajmie się wytyczeniem daleko na-
5,900 osób co stanowi 9,3 proc. ogółu zatrud- przód wybiegających planów, zajmi<l się rów-
nionych. nte!i, nie,wqtpliwte i perspektywami dalszego Plan produkcyjny nd' _rok 1947 przewid:r- · 1 I 'kl · . . . h d sk h Wszystkte powyższe cyfry sq :~ _:s'rcrcją rozwoiu przemys u w o enruczego na tym te-

wał Vv-ytworzeme .na Ziemiac O ~1: 0,!lyc ' s· ::: <'.' cr.ów os'iagnletych upartą, codzienna .. renie. 
. towarów włókienmczych za 23 l ,8 m1honow :d I · · · 

(w cenach z r. 1937). W ciągu pie1,wszego p6ł· : 
iocza rb. został ten plan wykonany z nad· ' 
wy>i!kq. Wartość wyprodukowanych tow:-irów 
przekroczyła 121 mil!onów zł. · 

W cią'gu sześciu miesięcy roku bie.ż'ącego 
wykona;no na Ziemiach Odzyskanych b~lsk.o 

• 23,5 mtlionów metrów tkant11 bawełntanycl: 
(20,6 proc. ogólnopolskiej produkcji) ponad 
1.288,000 metrów tkanin wełnianych (10,7 pr.:ic. 
ogólnopolskiej produkcji), 7.300.444 metrów 
tkanin !ykowych (56 proc. ogólnej produkcji), 
3.160,000 metrów tkanin jedwabnych, (37 pr~c. 
ogólnej produkcf!) 459,000 kg. sztucznego Je
dwabiu (18 proc. ogólnej produkcjt), 1.867.MO 
sztuk konfekcji, 1.887,000 sztuk wyrobów dzie-
wiarskic'h itp. -

Stan zatrudnienia w przemyśle w16klenn!
czym na Ziemiach Odzyskanych ulega !ialeJ 
zwy!ce i osiągnął rL<:r dzleń l czetwca ~ytrę 
63,5!!0 osób, podczas kiedy ilość osób zatTUd
nionych ,w przemyśle włók!ennfczym Ziem Od-! 
zyskanych w marcu H!46 roku wynosiła '. 
tylko 35.900 osób a w sierpni-u-. 1945 r. zaled· 1

1 

wie 4.500 osób, 
Równolegle z rozwojein przemysłu włókien , 

niczego na Zieml<:rch Odzyskanych następuje l· 
lego repolonizacla. Ilość Niemców spadła a· 

I 

. ' 

, Prządzalnia po odbudowie 

Dziś „Gryf" jest czynny. Na st-0c;zni wy· 
konuje się i'emonty kilku jednostek PiYwają
cych. W odbudowie jest statek „Trzygłów" i 
„Aldona". Wyremontowano też motorówkę 
„Rusałka". Zostały odbudowane 3 jednostki 
wydobyte z dna Odry. Niebawem do stoczni 
przfjdzie na remont większa jednostka -
własność żeglugi „Gryf", oraz kilka ścigaczy 
motorowych. Jednocześnie stocz·nia przepm· 
wadza remont własnych urządzeń i potrzeb
nego sprzętu. 

STOCZNIA „ODRA" W FAZIE RÓZBUDOW\' 
2 czerwca br„ po niezbędnym przygotowa· 

niu terenu pracy, zawrzało również na „Odrze". 
Zniszczenia są tam wie11de, ale s:z;czery za· 

pał robotnika jest jeszcze większy. Rok 1948 
- to punkt kulminacyjny wysiłków „Odrv··, 
rok, vJ którym już pl!łną parą prowadzona bę
.dzie budowa nowych, większych jednostek, 
gdyż dla mniejszych jest przeznaczony „Gryf". 

W chwili bieżącej w fazie rozbudowy są 
magalyny, kużnia, roz,poczyna się remont ma
szyn głównych itp. 

Stocznia „Odra" znajduje się w kręgu spe· 
cjalnego zainteresowania zagranicy, a miano· 
wicie - Czechosłowacji. Niedawno była tu 
delegacja czeska, szczególowo informująca się 
o „Odrze". 

Statek w remoncie 

KANAŁ DUNAJ - ODRA I PRZYSZŁO$C 
STOCZNI „ODRA" 

Istnieje projekt, że Czesi wypważą stocz· 
nię :,odrę" ze swej strony w maszyny okrę· 
towe w celu skoordynowania pracy naszej 
stoczni z pracą stoczni czeskich na Dunaju, 
które niebawem mają tam powstać. Dunaj zo
stanie połączony ka:nałem z Odrą i stąd wy·_ 
płynie ścisła wspó~praca nie tylko na odcinku 
stoczni, ale również w zakresie wszelkich ope· 
racji w okręgu basenu Dunaj - Odra. 

Dział mechaniczny wykonuje roboty, zwią· 
zane z obrabiarkami mechanicznymi. Prowad~i 
remont 5-ciu dżwig6w. Jeden z nich już odre
montowano, a 4 będą ukończone do dnia 20 
września. P~zystąpiono do wykończenia ro~po
czętych przez Niemców jednostek o wypor• 
naści 3.500 ton. 

Al\TYW BRATNICH PARTII 
NA PRZEDNICH POZYCJACH PRACY 

W Zjednoczeniu Stoczni Polskich wśród 
rzes:z;y pracujących prowadzi się intensy;vną 
praqę społec_zno • _polityezną, która je>St jed:ną 
z podstaw wszelkich poczynań1 robotników. 
Przodują na tym- odcinku bratnie pmtie ro· 
botnicze - PPR i PPS, ściśle współpracujące 
z sobą. Dwa razy na miesiąc odbyiwają siq 
wspólne zebrania PPR i PPS. 

Koło PPR, sekretarzem którego jest tow. 
Rozenstadt, liczy obecnie 163 człon,ków. Ogól· 
na liczba pracujących wynosi około 240 osó.b, 
Koło prowadzi ożywioną tlziałalność, zbierając 
się raz na tydzień celem omówie1'l.ia bieżących 
zagadnień aktualnych, zwi~'ZMlvch z pracą f 
życiem oaólnvm. Po, 

/ 
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TKAl..JNIA MECHANICZNA. 

Bracia KINDERMAN I ROSZCZE SKI 
Lódź, ul. lł'ólczansha 216, tel. "14S·BB 

Wyrob Tkanin 

BAWELNIANYCH i JEDWABNYCH 

A 

f·R. WESLING 
K.WOLF 

Łódź, 

Piotrkowska 17 
„t11łllUlllłłllllłltlłlłllltłltllłlllłllltUUUtlfllHUlllllUUlłllłl1111łlłUlllllllłłlUllłłłlllllllflttltllłUtlllłłllłllłlltłlll1łllłl'4111111łlłłllllllltłłlłllłUUlłlłlllłl 

I Tkalnia Wyro ów Jedwabnych ! 

E. RajeUJ§ki 
Lód ź, ulica Dowborcz kóUJ 2.!J • 

: : 
=.„„UłllUl.UUlłJlłlłlł ..... „„„.„„".„„ ..•. „„ ......... „ .. „.„.„ .•. „„ ••••••. „ .. „ .• u11n111lll'OlłUlłllllflłllllłłllłlUIUllłlllllllłtlUlllUlłlUU1t11111u1111i= 

FUTRA 
FELIKS ANDRZEJEWSKI 

Ł 6 D .Ż, Piotrkowska 33 

Po f.e ca: 
gotowq konfekcję futrzanQ oraz skórki futrzane 

wszelkiego rodzaju 
' 

• S K.ł. A D MA 1 ER I A Ł O P I S IE YCH I 
A. I. O ST O S 

BI o 
Sz I I w z c1n1e 

ul.Jacka z k·e 034 

p • • 
• • • • • 

lą h, 1nzyn1ero o • • 

nvcb, i el try • o ow 
Reflektuje się tylko na siły wysoce kwalifikowane 

H'arunhi do oniówienia 

Techniczna Obsłu 

Remonty w y k o n y 
szybko ta o -s r 

-

• 
O C V 

omun ~ 

E 
tach 

Z d iem 22 wrzesn•a br. si ,dzib Znrządu i biur Centrali BGS 
zo.1 aje przen-e z Łodzi d arszawy. 

Nowy adTes: 

Warszawa-~,~ mieśce, ul. ~arnc a 11a tel. 869-6266 
Redakcja i Administ a ja Spółdzielc ego Przeglądu 
Bankowego, pozostaie nadal w Ł0dzi, Al. Kościuszki 47 

tel. 9"'-9t 

Bank Gospodarstwa Spółdzielczego 
s-cY I 

----------------~~=-~=-="'*""=-----------------
. 

Ł ó d ź, ul. Pioirkowska 55 tel. 163-37 
PAŃSTWOWA CENTR I_JA HANDLOWA 
Oddział WojeN6d ki w S:cczecin·e Al. Wojska Polskiego 52 

CUKIER I 
11e1eca w at reb I śclach po cen cb burtowych: 

M l r o ' prz imuie zamówienia na 

WNIA C -ŻE'"K\/L ,\'.: D E d stawy wagonowo: _ . 
curIEHKI • 
~v Ó 7k.A1 o \v o co w J:t~ . ·1, 1v zie:rn a ó· , warzy AC 

Lódź„ FUTER I OCET . P. C. ff, - RE „U!. TOR CEN 
P. C. H - pr:;:e:& szar.:> ce; 11 o~ •woich age11 nr, raz:>r:>w'ldza towar be:apoared• 

n.o dla •w a pr i-Y• 

Pol16dn ·owa B 

I. 13 -22 
R. a b a t dla in tytuc, Tj państwowych i samorządowych 

-
HURTOWNIA DROGERłJNO-KOSMETYCZNA BI 

• 

--
·. ~ zc~,-1~01 J~--- K T oraz rejonow.g 

~ .A I Oddział sprzedaż9 w lod;i;i, ul. Piotrkowska 183 I 
Łódź, u I. p iotrk owska Nr 89 teł ef o n 141 -o~ Sprzede ją instytucjom, paó twowym I ich prncownikom •owuy po 
-- _ --~--- -· _ . _ _ _ ----- cenach hurtowych w pierwszorzę~nej jakości _ _ 

, 

• 
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Pal~twowe · ia~ła~y PuemyYu Kont et[Jjne10 
ł (fj. I~" IF Polska Zegluga Przybrzeżna ~ 
~- . ~ , i na Bałtyku Sp. z o. o. i 
5 l : 

'W SZCZECINIE 
Telefon Telefon 

2932 ul • ..IAGIEf..1.0NSM.lł 20J22 2932 

FABRYKI: 

Szczecin, ul. Je1giellońska 20 
:/' Szczecin~ ul. 5-go Lipca 16117 

Mysl1borz, ul. M. talina 75 

01v•o uJą UJszelką hontehcję. 
odzież 1 bieliznę. 

I 111 Szczecinie, ul. D•orc'owa '19, tel. 317 5 , i 

:

·:·=·====.g==. Komunikacja na trasie Szczecin - Swtnoujście - Szczecin: s/s „U KRA I N A", •f• „SA N". 
Na trasie Szczecin - Międzyzdroje - Szczecin: 

s{s „T EL IM EN A". 
Połączenie Szczecin - Trze bierz - Stobnica: 

m/s „JOLANTA", m/• „ALDONA„. 

· ~ Na trasie Gdpnia - Sopot-Hel: i. 
5 m/s „G B A Z Y N A". 
= Planou anie uruchomienia komunil:acji na tra.sie : 

Szczec;in - Gdynia - Szczecin:
s/s „B EN. I OWSKI". 

Wycieczkle morskie 
P r z e w ó z ł a d u n k 6 w. 

Bilefg do nab„cla: „Orbis" ł kasa na nabrzetu w Szczecinie. 
Gdgnia-Dworzec "'or.16'1, tel. 22268. 

BU•tr 11lgowe dla Inwalidów. -leuyc:]l, woJslcowyc:h, hanlcc:fonarias•y U. I. i M. O •• 
młodsiei„ aakolnel i wcsaa.ow• sa okcaoniean legitvmac:li •luibowel jak równiei dla &01'9-1• 

:towunyc.h :abiorowvc:h w,.c:leczek. 
:.

i=:. C I I I ~ I I I _ W S Z c Z e c I I I e : ==.: 
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WYPRAWIALNIA , i FARBIARNIA 
. SKOR FUTRZAHYCH-

Józe/ Koper i S-ka 
ŁÓDŹ, ·ul Ceglana Nr 15117 (Bałuty) telefon 218-25 

Posiadamy na składzie różne skóry futrzane 
specjalność: foki (imitacje). Przyjmujemy do gar

bowania i tarbowania. Wykonanie terminowe. 
Ceny konkurencyjne 

IJtllłllllllllllllllllllllłllllllłllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllłlłllllllllllłllllłlłlłlłłlłlłllłłllllłlllllłlłlłłlllłUlllllłllllHłllłłlłlllłłll'lf'lłllłllłllllłllłlłlłllłlłllłlllłllllllłlllllłlłłlłllll~ - ~ 

i SPOŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA I 
§ § 
~ z odpowiedzialnośc::iq udziałami ~ g ~ 

ZIEONOCZENIE PRZEMYSŁU APARATOW ElEKTRYez YCH 
Lódź, Piotrkowska 111, I L 120-58, 182-09 

p r o d u k u j e w podległych zakładach : 
WYŁĄCZNIKI RĘCZNE i AUTOMATYCZNE NISKIEGO NAPIĘCIA 

A.,, ARA TURĘ ZABEZPIECZAJJ\CĄ W Y S O KIE G O NAPIĘCIA, 

ROZDZIELNIE OKAPTURZONE, APARAT UR lt DZWIGOWĄ, 
UR Z Ą D Z E N I A TERMQTECHNICZNE, ELEKTROTECHNICZNY 
SPRZĘT INSTALACYJNY, LICZNIKI ENERGII ELEKTRJCZNEJ 

I ZEGARY ELEKTRYCZNE, APARATY ,ELEKTROMEDYCZNE 
PRZYRZĄDY POMIAROWE Up. 

Wyłączna sprzedaż przez Centra!S Handlówą Przemysłu Elek.tra. 
technicznego w Warszawie i jej Oddziały rejonowe. 

PańUwawe la~ła~y Hohwli Rarnn 
Inspektorat-ŁÓDŹ 

ulica Piotrkowsha 68 D'lie!łz. 4 

Prowadzą na terenie · Województwa Łódzkiego ho: 
dowię zbóż, nasion warzyw, buraków cukrowych l sadze· 
niaków ziemniaczanych. 

I 

i w Szczecinie ! 
I ul. "aszub.11'a Nr 61 I;===========::;=:==============: 
I 1e1. 2s-aa i 
~llflllłłtmnnllłlR1111llłlllllttllllllttllllllłlllllllllłłłłlllłHllllllllJlllllllllłlllllłlllllłllllłlllłlllllllłlRllllllllllUJllllllłllllllłllłllłllłllllłlłl łlllllłłlllllllllllllłllłłłllPllłllllllłllłlllłlłlllłłllllłłłlllF 
..--------'!'!'"""·- ~~I""""'- "---:. illH11łtlHlllHUt•UnntHtlłłlUIUU•HHHUl1•HłHHUIHJłłlłUlłlłUllłłlłlllł"•: 

WYTWÓRNIA ~ fundusz Wyr6wnawczy ~ 
PERF UMERYJllO- KlłSMUYCZlfA I :0

1ms n~k:~ :8Jt1°;1f: I 
,,PA.R~A.6>5 ful. J. Malczewskiego 8m.4! 

Łódź, ul Wólczańska 198/200 ~ pas z u lf. u Je 
poleca: 

WODY KWIATOWE I KREMY 
w nałlepszvm ·gatunku 

~ rutynowanego k ie ro wnika stołówki I=~ 
i dla robot.oikńw portowych 
~ Ofertg nieu'Wzgl4;dnione pozo11tan1t bez ! odpowiedzi. 

--------------- HIHH•ttHlllHłllłtllHIUIUłlllłllłllłtłłlllłll„łlHlllllllHHIHtlJlłłłłHłllllłll 

----------------"": AA §4 ft$ 

Fabryka Wyrobów Włókienniczych 
. 

„ARGONA:' 
Ł 6 d f, u.lica Pi ot r k o w ska 182.

1 
· Telefon 277-96 , 

Wytwórnia Chem czna 
1EOFIL PAŁCZYŃSKI 

' Łódż, ul, Nawrot 43, Tel. 220-SZ 

p o l e c a: 

~astę do 01ww:a I zaprawę 
de pod 6g 

Wytwórnia Pończoch 

J. P~n~~~u . 
L4dź, uf, Dwor!ll•• 10 I 
Stef an Kałuża i S-ka 
S~RZEDAŻ ODZIEŻY i OBUW.IA 

Ceny konkurencyine 
Łódj. ul.Piotrkowska r 8 

POLSKI AllK · KOMUIAL Y 
ZA~. W 1919 r. 

jako Centrala finansowa Komunalnych Kas Oszczędności 
jednoczy z ~órą 400 placówek bankowych i daje klientom sze
rokie możliwości dokonania szybkich i bezpośrednich zleceń 
przelewowych, wypłat telefoniczntJch i akredytyw. 

SZKOŁA PRACY SPOLECZNEJ 
Towarzys a Uniwersy le ta· czego w to izi 

przyjmuje wpisy na wydziały: 1. Oświatowo-Kulturalny 
2. Administraeyjno-Sa.morządowy 
3. Spółdzielczy 

Tnformacje i zgłoszenia w Sekretariacie T. U. R. 
przy ul. Piotrkowskiej 243 <Dom Kultury) 

Zjednoczone S,óldzlelńie Krawieckłt („BOM MODRIWY" i „lRVD") p. f • 
lllO/łl IHODELOB'W' 

/ ' 

polecajq tanict sprzedaż w nowootwartym sklepie 
.., Lodzi._ ul. PiotrhoUJ§h.a 4 ~ 

Palta damskie od 30 proc. do 60 p:·oc. wełny od &.300, zł. do t 1.514 zł. 
Palta męskie „ „ „ „ ;; „ " „ 8.536 „ „ 12.527 ;; 
Ubrania " „ „ „ ;; „ „ „ 5.890 „ „ 12.907 ;; 
Spodnie „ „ „ --.. ;~ ;; „ „ 1.650 „ „ 4.314 ;; 

o;raz wielki wybór czapek i krawatów. · 

_ Członkowie Zw. Zaw. za okazaniem legitymacji otrzymują 10 proc zniżki. 

MASZYłłY do PłSANłA 
REPERACJE 

oraz artykuły biurowe 
I. Krafe"W'Ski 

l6dź ul. P1otrkc -:ska 17 

PANSTWOWE ZAKŁADY 
PRZEMYSŁU BA WEŁNIANEGO 

w Pabianicach. ni. Annii C:zerwonej 3 
poszukują 

TRZECH SAMODZIIlLNYCH 
MAJSTRÓW-PRZĘDZALNIKÓW 
1. na oddział przygotowawczy 
1. na maszyny obrączkowe 

1. na niciarki. 

Zgłoszenia przyjmuje Wydział Personal-

li 
i 
i 
J 

1„ „Prima! n" ny w godzinach od 8-e.j do 15.ej. c::&s• as Mr . - N •ewa u'------~---------'~------------"' 
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Piotrków-Tryb. - ul. Legionów 16.·I. p: Główny Pełnoma•cnik R.ządu do Akcji jnż od sierpnia 1946 roku również i w ra 

dowie WSI u 
w lecie 1945 roku do Akcji Zniwn~ 

na Ziemiach Odzyskanych skiernwanG 
około 50 tysięcy iitdzi. którzy wespół z 
Wo.jskiem Polskim, zebrali plon z przes2 
Io miliona heMarów~ zapewniając chieb 
i ziarno do si.ewu osadnikom i repafrian 
tom. Posunięcia te, zapewniły krajo1wi 
zapas zboża hamując zwyżkę cen i za· 
żegnując widmo głodu. 

• 

telefon 13-97 Siewnej, płk. Eugeniusz Lenkiewicz w mach Ministerstwa Ziem Odzyskany.eh. 
Administracja czynna od godz. 8 - związku z trzecią rocznicą reformy ml- J·eszcze podcza\S trwających na fronde 

'16-ej bez przerwy obiadowej, w soboty nej podzielił się ~ prz·edistawicjeJ.em PAP walk, na wk)snę J 945 roiku, Akcja siew
od godz. 8 - 13-ej. szeregiem niezwykl-e ciekawych informa na dostarczyła rolnikom 90 tysięcy ton 

Redaktor przvjmuje codziennie od cji z zakresu swego resortu. · ziemniaków 1 93 tysiące ton zbóż jarych, 
godz. 15 - 16-ej: Zadaniem „Akcji Siewnej" j·est zorga- pioza-t.eim wiele innych nasion, bądź to w 

Konto czekowe redakcji „Głos P!Qtr· ~izo:vanie ~ przeprowa_dzenie P?m~cy ~ formie zapom?·gi bez.zwrotnej, b~dź też 
kowskiecro" w Komunalne. I\as~e Osz. ltkw1d?1wa1n1u zn.J!SZcz,en oraz ltkw1dacJa na skrypt. d!uzn~. Pom?·c ta, ·obJęla o~-
czędnoś~i w Piotrkow·e nr 1 

425 oidłogow. Zadanie to, było prowadzone 

1 

szar caleJ Polski, w p1envszym rzędzie W tym samym rn·ku niezamożni rolni· 
cy z <lo1kniętych p-oż.o•gą wojenną powia 
tów p0rzyczólkowych, otrzymali na skrypt 
<llużny 41 tysięcy ton żyta i pszenicy do 
siewu. Prócz t€go na Ziemiach Odzyska 
nych, pańshvo ;przeprowadziło dla nowo· 
przybyłych o~,adn;ków orkę traktorami 
-kosztem 143 milionów zlotyd, umaili 
wiając tym samym, ohsianie pk~rwszvd1 
750 tysięcy hektarów ozimin. Pań1stwo 
zrezygno•Wało ze ŚWiadcz;eń rzeczowy-eh 
od wszystkich rolników na Zkmiach Od 
zyskanych, zrzekając się okolo 160 fysię 

1 • · początkowo tylko w ramach Minister· za·o1patrzo.no jednak 42 .pi0wiaty najbar· 
- t> - stwa Rolnictwa i Reform R?lnych, ale dziej zniszcz6ne w trakcie ·walk .. 

Komu winszu'emy 
Niedziela; 7 września 19.47 r Z ż11cia Partii 

Dziś: Piotra Klewer. Zebr n··,·· 
Ważniejsze telełon' 

J0.49 Urząd Bezpieczeństwa Publiczn. 
·13·14 Powratowa Komenda M. 0 
1-0-41 Miejski Komisariat M. ©. 
JO. - _ ~traż pożarna 
1t·16 Ubezpieczalnia Społeczrn1 

i0-70 Szpital Sw. Trojcy 
\ Pogotowie lekarskie: nocne telefony: 

11-13 od 21 - 7 rano. W niedzielę i świę 
ta dyżur dzienny w szpita 111 (:"' Trójcy. 

KINA 

koła -terenowego 
W lo·kalti Miejski·ega Kola PPR w 

I Piofrkowie odbyło \Się zebranie kola te
, renowego, na którym by~o obecnych · 1 OO 
członków. Na ze.braniu omówiono s.pra
wę je<lnoli1-eig.o frontu, która wywołała 
sit.ny entuzjazm wśród rraszych towarzy 
szy. Tow. Jóźwiak, przedstawiciel Wo
jewódzkiego Komitetu omówił sprawę 
walki z reakcją. Sprawa jerfooląeigo froin 
tu nie jest zjawi1Skięm przejściowym, aLe 
wynika z.e z<lrowych tendencji prnletar-

iatu ku }erdneiśd w walce o lepszą przy
szłość. 

Po przemowieniach wywiązała się oży 
wiona dyskusja, w której wzięli udział 
tow. tow. Wiśniewska, Jarkowska, Lo·
wwski i szereg innych. Koło w toku ob
rad nakreśliło sobie plan pracy w ciągu 
miesiąca. 

Po wyczer-paniu porządku dzi-enn€go, 
zebrani zakończyli orbrady odśpi·ewa-· 
niem hymnu proletariackiego. 

Budu1em.y stadion sporlow~. 

cy ton zboża. • 
W chwili obecnej.Akcja S~ewna niesie 

dals.ZQ pomoc mlnikom. Tran.sporty ziar 
na siewnego, wynoszące Qkolo 40 tysię· 
cy toin, zois.tały skierowane na Zachód. 

((ino. Bałtyk - „Dziewczęta z baletu" 
- film prod'llkcji radzieddiej. Początek 
seansów o 16, 18 i 20. Na apel „Głosu Pi·otrkowskie.go" w 

KINO POLONIA wyświetla wesoły sprawie budiQtWY s~a~ionu spG~tow~g? 
film <!! życia dwóch chłopców, pod tytu- ,dl~ Klubu ".c~nwrdra pr~co_wmk. Mt-eJ.
łem Mal Dżentelmen" produkcji skiego Ko,:nit_etu P~R w P1obk?w1e tO\v. 

dz.ika Mariana; I-go s,ekre.tarza Miejskie 
go Komitetu PPR tow. Kęp.iński€go Ja
na i tI-go s€krelarza Miejskiego Komite 
tu PPR tow. Misztela Henryka do zł•cJ<Ż ·e 
nia dobrowolnej ofiary na powyższy c.el. 

Nadch~odząca akcja siewna · 1948 roku, 
będzie jui ost~tnim etap,em pracy całe.go 
aparaitu · maiso•wej poimo7y państwowej. 
dla goispodarstw chłopskich. Ustąpi aria 
miiejsc·a akc}i dług-01planowej, różniącej 

s.ię od doraźnej pomocy lepszą organiza 
cją wszyistkkh elementów odbudowy wsi 
pol1Skiej i bę·dzie nlezawodnie ukorono· 
waniem dzieła reformy rolnej. 
llllll llllll lilll l ll l ll l l~ llll ll lll lnlll l ll llll !l l ll l ll l ll l li l li l :tl ll l ll l li l ll l ll l lllll lll l l! l ll l l: t 11m1 111• 11 . 1 1! l l l "Y 

am r 'irnńskiej ' Skwan::zynsk1 Stanisław \V1płac1ł 200 zł. 
e Y :..._ 

0 
_ na konto Nr. 426 w KKO w Piotrkowie. Uwaga! Wszelkie wpłaty na budowę 

sbdiomr spmtowego dla Klubu „C'.:oncoir
<lia" należy w1p.facać na konto czekowe 
Nr. 426 w KKO w P1ofrkowie. 

D • k. Tow. Skwarczy11ski wzywa tą drogą 
yzury aple • redaktora „Głosu Piotrkowskiego" fo'vv. 

Dziś dyżuruje apteka magistra Wita- \ Jodłowski,;go Janusza, I-g·o" eekrntarza 
nowskiego, Plac Trybunalski 1. KomHe1u Powiatowego PPR tow. Mlu-

Wypadek ria torie 
Na stacj1i t1owarowej PKP w Piotrko· 

wi·e w czasi·e przechodzenia prrez tor 
między wagonami został przygnieciony 
przez bufory ob. Gielocińsk·i Henryk, rn· 
botni1k fab.ryki ch€micznei z Woli Krzy
szfoporskiej. Nieszczęśliwy w kilka mi· 
nut pio wypadku zako•ńczył życie. 
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Rozwój spóld.zielczości w Sulejowie 
W powiecie 1pfotrkowskim n·iema ta

kiej gminy, ani większej osady, w której 
nie byłoby jaąejś spółdzielni. Masowość 
tego ruchu zalezy j-oonak nie raz od tego, 
kto stoi na czele i jak się gospodarzy. 

Po prze'Prowadzeniu wyborów w Spał 
dzi•elni w Sulejowie i wejściu do Zarzą
du człcnków PPR i PPS, Spółdzielnia za 
częła się szybko rozwijać. Rozwój spół
dzioelni w Sulejowie wyraża się ,v; cyf
rach następując~: w'roku 1945 Sipół<lziel 
ni a liczyła 226 członków, w ciągu owego, 
roku przybyio zaliedwie 9 czło1T1kó\v. W 
roku 1946 przybyło już 95 członków, oo 
stanowiło w roku 1947 w sumie - 330 
czionków. · 

Obroty Spółdzielni staie rosną i wynio 
sły w miesiącu styczniu ,!Jr. 720.000 zł., 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllllJllllllllllllllllllllllllllllffillllllll 
Głosy Czytelników: 

Syreny, króre szarpią nerwy 
IsiJ:.nieją u nas w Piotr.kowi·e i jasnym 

jest, że muszą one po•dawać sygnały do 
pracy. jednak ni.ektóre z tych, fabryk ma 
ją sygnały przypominające alarmy lotni 
cze. Wyjąc przez p1arę minut taka syrena 
s-tarpie nam już i tak stargaine nerwy. 

Od chwili wyzwolenia upłynęło już 
dwa lafa - dobrz.e więc by było gdyiby 
wreszcie dyrekcje poszczególnych zakła· 
dów pracy . •pomyśl'ały o zmianie swych 
sygnałów i nie przypominały okresu 
bombardowania. 

Stały czytelnik „Głosu Piotrk." 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

~ -Oeloszenia drobne --
setter irlandzki 5-miesięczny; suczka, 

~<lstąpię. Piotrków, Silawackiegb 38 - 5. 

Sprzedam tanio samochód osobQwy 
„Opel - Kadett" po likwidacji, re1jestro
wany, na chodzie. Wiadomość: Piotrków 
ul. Pi!<StJ<lski·ego 38 m. 3, tel. 13-42, Ko
bos. 

w lutym - 733.000 zł. w marcu -1 Spółdzielnia w SulejQtwie po~tawił? so 
1.975.000 zł., w kwietniu L 2.846.000 zł. bi·e za słusz.ne zadanie - wciąg•nięcie 
w maju - 3:411 :OOO zł., w cz·erwcu - wszystkich ludzi pracy - do swoich sze 
2.946.000 zł. regów. 

lł'olo 1'rz9Jztopor..!.!!.!!_ 

Sk nie wkiejni • w sly r 
w ,e wsi Wola Kirzysztoporska gmina mawiających się ze słow:arni: „dosyć taj ~o ~v pioerś wywołując ranę zagirażającą 

Krzyżanów, powiat piotrkowski. po•wsta kłótni", na to Koca•lowa zaczęła wymy- zycm. 
ła sprzeczka między Bronisława Kocałek ślać Pi-otrowskiemu- nazywając go ślep- . Za czyn ten Bronisława Kocafowa od
a jej ·bratem .~óz~fom Mu~iałem; Nie. ~i- , cem, ~ kiedy t~n zwrócił jej uwagę,. żeby p-owiadała prze.d Sądem ©kręgowym w 
domy Ant0.m P110trowski myslą-c, ze mu me wyrnyslała, Kocalowa wyjęła z . . . · 
sprz.ecza się jego syn, zwrócił się do prze plOd chU!stki nóż i ugod.ziła Piotrowskie- Pi~tr:ko:vie 1 skazana zosta.la_ na l r10k 
_________ _..._,,.... __ _,,,_ • ....,_........, _______ ,.... ........... __ I w1ęz1erna. Zasą<lzono od niie1 na rzecz 

Od ...... o•a11:edz1· Re· dakc'll.·1· I Aintoni>ego Pi0itrowskie.gip t.yfo!em po; 
~ Tft' .t;:. /iJ wód.ztwa cywilnego 25.000 złotych od-

Tow. inż. De11asiewicz w miejscu. Pro \go". Prosimy ·o naides!anle .swoich ar;ty- 1

1
·.· szkodowania i 1.690 zł. na koszta pro-

simy' zgłosić się do naszej Redakcji. ku!ów do Redakcji, względnie os1obi'ste cesu.' 
Stały Czytelnik· „Głosu Piotrkowskie- zgłosz-eni-o się między godziną 15 - 16. 

• llllllłlllllllłllłlllllllłllllllllllllllllllllllłllllllłlllłlllllllłlłlUlllll!llllllllll• 
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Huta szk#a ,,HORTENS li'' 
' pod zarząriem pa1ł•;twowym 

UJ PiotrhoUJie Trgbunolshitm1„ ul. 'lrnąo /Uaja 211 

Nowy cęnnik detałiczay 
Komisja <!:-ein.ndkowa w Piotrkowie na 

podstawie ,telefonogramu Wojew.óqzkiej 
Komisji Ceinnikowiej poda.je do; wiado
mości mi•eszkafioom miasta Piotrkowa, 

ogłasza ·przelarg ieonraniczony Ż·e cen:y na arrty1kuły pierwszej potrzeby 
':ID ohowiązujące od dniu 1 września rb. na 

na budowę budynku terenie miasta Piotrkowa uległy częścio 

dla slrażv pożar11ej i magazynu materiałów we.j zmianie. Od dnia t€go obowiązują 
Szczegółowe· informacje oraz ślepy koszto- Zarząd huty zastrzega sobie prawo do wol- następujące ceny na 1 kilogram: 

rys otrzymać można w wydziale technicznym nego wyboru oferenta - wyłączenia części Mięso wiiepr.zowe bez dokładki zł. 
huty. Termin składania ofert pod wskazanym robót lub unieważnienie przetargu bez jakich- 23. O·, schab i baleron zł. 260: kioełbas.a kra 
adresem do dnia 15 września 19'.i' r. godzina 
10 rano. kolwiek odszkodowań i bez podania powodu. kowska zł. 350; po•dgarlana zł. 190; po-

Wymagane wadium 2 proc. od sumy kcrsz- Piotrków, dnia 5. 9. 194'.i' r. lę<lwica wędzona zł. 450; parówki, ser-
torysu należy wpłacić do Narodowego Banku Dyrektor administracyJ·no-handlowy delkhzł 360· szynka crotowana zł · 430· 
Polskiego konto żyrowe huty „Hortensja" i - 1 ' ' · "" · ' • • 
kwit dołączyć do oferty . , Walczak baleron gotowany zł. 430; szynka wędzo 

Również należy dołączyć odpis rejestru I Dyrektor Naczcln · na bez ko,śd zł.350; boczek wędzony su-
handlowego oferenta. S. Trawiński I rowy zł. 330; salceson włooki zł. 290; sal 

ceson czarny zł. 290; p-olędwka zł. 250· 
lll!lllnll!lllllllll!lllll!llllll~llllll!U1lllll!llll!mlllll!lllllll!llllllll!lllll~llll!mlllll!lllllll111lllll!lllllll111llll~llil~ll!!~~'lUll!fflllll111lllll111ll lll111lllll!lllllll111lllll111llllllllllllll!lll masło osełkowe zł.360. · • 

1 

Wvdowcri· Wol Ko~t PPR w Łodzi K · ·n'tet Redolccvinv Red 1 Adm. Łódź, Piotrkowska 86. Telefony: Redaktor Naczelov 2!6-14 Sekretariat 254-21. ~ nocna ł~ 
Dzlal cgloszeń 1 Piotr~owska 55 tel. łll 50 KQnto PJ{O V11 - 1505. Zok!. Grat. Sp. Wyd. „Łódzki lnsłytut Wyd~ez.y · • ' f8!lL10 - ,!! 
CENNIK OC'" OSZEN Wydawnictwa "Głosu R obotnic:zego" w ł.odzt "lf! tekście: od 1-100 mm. zł. SO, 101:.-:aoo mm. d 60, powy!el zł 'IO. 
za tekstem: od 1-100 mm. zl SS. 101 .-, 200 mm. zł 45, powyżej zl 60. Drobne za jedno si owo: poszukiwania r.odZlll zl 20, handlowe (!e karze, kupuo ł SDrri:edm.) d. 25, zguby zl 2lt, 

· · poszukiwanie pracy zł. 10. W nledn&łe I śWięta 390)-11 ckożej. 

I• 
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PRZYGODY 
pięciu typków z 8anlaluki 

134. Lecz wchiż fruną w:vżeJ, wyżej, 
no ksież~rca coraz bliżej. 
Paleofog w gwiazdy patrzy 
W doświadczenie sw~ bog:-Jszy. , 

.G Ł O S 

Ze sportu, -
Widzew walczy dziś -z Ruchem 

w meczu finało~ym o wejście do Klasy Państwowej 
Rozgrywki o wejście do Klasy Państwowej siaj w Tarnowie Tarnovia z Legią. Za fawory· (Polonia) nie uda się chyba wywalczyć nie 

·posunęły się już tak daleko, że dzisiaj dru· ta uchodzi tu Tarnovia. tylko zwycięstwa, ale nawet remisu. 
ży.ny A klasowe rozpoczynają już spotkania 1 SpotkanJa pierwszej grupy kończy mecz 
finało.we, · które wyłonią trzy drużyny ligowe. CIEKA WA WALKA DWÓCH POLONII s'tombierki - Motor, w którym zwycięstwo 
Najwięcej szans na awans do Klasy Pańs~wo· Trzynaście nowych wyników padnie dzisiaj powinno przypaść w udziale .pierwszym, :.:ho-
wej mąją Ruch, Legia i exeqno Lechia i Wi· w pozostałych jeszcze trzech grnpach stilrych ciaż nie uratuje ich ono od„ . pozostania poza 
dzew. kandydatów. n1b~ kon~m ligi. 

W Wa;szawie Polonia stołeczna stoczy dzi- FINISZ RYMERA I RKU . 
AMBICJA CZY RUTYNA? siaj pojedynek z Polonią świdnicką. Polonia W grupie drugiej najciekawiej zapowiada 

Jakie szanse w tym towarzystwie; 11'iją świdnicka odniosła ostatnio nielada s~ces, się dzisiaj finisz pomiędzy Rymercm a RKU. 
łodzianie, · przekonamy się dzisiaj na stadlo- zwyciężając S:z;ombieI1ki, toteż warszawiacy Obydwa ze.spały dzieli różnica dwóch punk
nie ŁKS-u. RTS Widzew spotka się w pierw·, nie będą mieli prawdopodobnie zbyt łatwej tów, a dzisiaj najprawdopodobniej tak Rymer 
szym meczu finałowym z najgroźniejszym bo- drogi do zdobycia punktów. Własna jed,nak jak i RKU będą miały jednakową ilość punk
daj prr.eciwnikiem Ruchem, wlelokrotnym mi- publiczność i boisko dają im jcdn~JI wię·:ej tów, gdyż Rymer nie ma wiele szans w spot· 
strzem Polski. S!ązar.y w chwili nher:nej przed szans. " kaniu z Cracovią w Krakowie, a RKU jest po· 
stawiają niewątpliwie klasę wyższą od ło· W Siedkac;h tutejsz-e Ognisko gościć bę· waż.nym faworytem w spotkaniu z Pomorza· 
dzian i należy się spod.ziewać, że ze .spo tka- <lzie u siebie kolejarzy poznańskich KKS. W n inem na własnym boisku. 
nia tego wyjdą 7Wyci ęsko. ale ambicją łoozian tym wypadku nie pomoże chyba ani własne Nie bez sza.ns na wejście do ligi jest rów· 
będzie osiągnąć jak najlepszy wynik, grlyż boisko, ani własna pnbliczność i gospodarze nież w tej grupie Gedania, która dzisiaj zmie· 
stosunek b. ramek w dużej mierze może zaw;1- l będą musieli oddać dwa .punkty gościom. To rzy się z Radomi&kiem. Jeżeli Ge-dania wyjdzie 
żyć na końcowyr.h losach tej drużyny. sarno można powiedzieć o ·spotkaniu Polonia z tego -spotkania zwycięsko, sytuacja w tej 

Drugie spotkanie finałowe rozegrają dzi· (By-tómJ 17 Wisła (Kraków). I tu gospodarzom J :.rrnpic znów się nieco skomplikuje. A na to _ _... _______ .,.,.,..,.,_. . ! si P, zpnosi. 

.· ··10' ur de Francejj · 10 mało I Orz~~!lsze zi~t~~~~·Jl~~~żat:~o-ka?:~~~~~.o~ 
- · larc!a łez" i wyniki ich nie będą już miały 

I I '. · ~ _· ' wply wu na ostateczne wyeliminowanie ,,li· 
· gowców" z tej grupy. 

Wyścig dookoła Europy chcą -zorganłzować f rancuzi I Trzecią g~~:B~~re~~ spe~~~ni~ nas · inie• 
.Jak sport 'kolarski staje się popularny w E· Kijów, Buk11;es;i:t, Mediolan 'cto Paryża, gd;i:ie re mjące spotkanie pomiędzy Garbarnią (Kra· 

uropie, świadczy śmiały projekt, jaki powstał odbyłby się również i start tego wyścigu. ;(uw) a ŁKS. K,ilka tygodni temu ŁKS pokonał 
w Paryżu, międzynarodowej siedzibie tego Kolarze w drodze byliby okrągłe 60 dni, w C:<Jrbamię w Łodzi 3:1, czy i tym razem uda 
sportu. Otóż Francuzom mało jest słynnego tym 10 dni przeznaczonych byłoby na odpo- s :(~ mu powtórzyć ten sukces, przekonamy się 
ich „Tour de France", gdyż, jak donosi czyarn,k. nicbetwem. -
„Sport", projektują oni zorgau1izować wyścig . Czy ten śmiały projekt doczeka się reali· Dalsze spotkania w tej grupie przedstawia· 
jeszcze bardziej gigantyrzny, którego trasa ją !l,ię następująco: w Lublinie spotkają się 
wy\!losilaby około 10.000 km (!I zacji, trudno na razie przewidzieć, chociaż PKS (Szczecin) z Lublinianką, w Poznaniu 

Wyścig ma _ nosjć nazwę Wyści-gu dookoła Francuzi są podobno zdania, że do roku 1950 Warta z Czuwajem i w Kielcach Tęcza -
Europy, a trasa jego przebiegać przez Brukse· uda im się go zrealizować. KKS {Olsztyn). Faworytami w tych spotka· 
lę, Amsterdam, Hamburg, Pragę, Warszawę, Szczęść Boże! niach są gospodarze. 

------------------------Cze.1i pi.1zą t · 

a.J •• POiski al ~k ·bez slrzelca" 
· f. '.: Echa wyst~pu naszych p łkarzy na stadionie · „Sparty" 
:di!lk:~ . ,1Z pewnoscią ;niejeden z Czytelników jest niejszych sytuacji. Trzy razy znajdowali się nastąpił przełom: Polacy chcieli grać i wygra( 
~ ciekaw, co pisała prasa czeska po występie polscy .napastnicy sam na sam z Horakiam i Bawet .al.e naprawdę nie mogli, gdyż byli 

135. Już p0d, nimi stratosfera, 
Sto11n.ti sto poniżej zera. 
Mróz tu Jes.t za~ste du7.v, 

· .Murzynowi to nie służy. 

L'lKOfl'CZENIE KURSÓW DOKP ŁóD! 

. W tych dniach na dworcu Łódź·Fcbrycz~a 
1dbylo s1ę uroczyste zakończenie , kuręu · na 
ldiunktów służby ruchowo-handlowej w 
DOKP Łódź. 

Kurs ·rozpoczqł się 6 III br. !trwał do 28 VW 
!947 r. W tym czasie przeszło' prne'szkolenie 
52 pracownlków. Uko1'lczylo kum 48 słucha

czy z czego:. 4-ch z wynikiem b. dobrym, 26 
z wynikfom dobrym i 18 z wynikłem dosta,
tecznym. 

W!cedyreklor K. P. ob. Koper po wręcze· 
niu absoiwen\om świadectw uko'ftczeni.a kur. 

•su wraz z nagr·::idam! pieniężnymi, w krótkim 
przemówieniu podkreślił ważność dużb, ja
kie będq ·pełni!!, oraz .apelował, by przez 
:;taranną . pracę przyczyniali się do rozwoju 
kolejnictwa. 

Następnie przemaw.i..ali kolejno nc:czelnik 
Wydzfoiu Ruchu ob. aryzel, prezes Okręgo · 
wego Za.rzqdu ZZk ob. Suda i s~r. Instruktor 

· ob. Głogowski. · 

naszych piłkarzy w Pradze. Oto przytaczamy nie potrafili momentów tych wykorzystać: ~ondycy3me wyczerpani. Nie byli w stanie, 
opinię sprawozdawcy „Nase Cesta". jedyneg~ raz Jira i raz Senecky uratowali sytuację na Jak nasi gracze (włączając w to także Parpa
pisma sportowego w Czechosłowacji: linii bramkowej. Polskę, przed utratą , więcej na-) w decydującaj fazie gry „zebrać się w so· 

„Dtiewięć bramek · na meczu międzypilń· bramek jak 6 uratował Janik, który wszyst· bie':'.1 rzucić wśzystkie swoje walory na szalę 
stwowym to bardzo dużo, ale w meczu :>ol· kim Czechom żywo przypominał niezapomnlu· wa\i;1. 
ska - Czechoslowacja mogło ich być i 15 i nego Planickę. 

Przegrali różnicą trzech bramek, ale paka· 
za!i .ambicję i ofiarność, jaką chcielibyśmy wi· 
dziec u n1szych . piłkarzy. Publiczność czeska 
za te własnie cechy darzyła Polaków wielka 
sympatią. Musimy pamiętać o jednym, że w 
okresie wojny football był w PoJ.sce: za!Jotonio· 
ny, a ' nielegalnych piłkarzy ·Njemcy· karali 
więzieniem · i obozami. Tym bardziej musimy 
więc podziwiać młodą polską generację. 

nikt z widzów nie dziwiłby się, gdyby wynik Polacy mogli osiągnąć przy szczęśliwych 
"'brzmiał 10:5 (dla Czechosłowacji). Obydwie dla nich okolicznościach dużo · lepszy wynik, 
drużyny nie wykorzystały szeregu najdogod- aniżeli 3:1:. Kiedy doprowadzi]i do wyniku 3:4 _________ _,_,~~ . ...,.-,,,....„,11:.~~ ....... ..;··.-:r;??:n:! s„ :~• · •:m~ ........._~~·~-.-

·-...-

oz:siejsze imprezy sportowe 
Dzisiaj w Łodzi odbędą ·się następujące im

prezy sportowe: 
Hala Wimy, godz. 11. Mecz bokserski o 

mis.trzostwo . okręgu ŁKS - Tęcza. 
· Boisko: KP Zjednoczone .. godz. 11. Mecz o 
wejści'e do kl. A: TUR (Piotrków) - Resursa 
Bieg. 

Boisko ŁKS. Mecz finałowy o wejście do 
Klasy Państwowej: Ruch (W. Hajduki) - RTS 
(Widzew) .. 

Szwa~carzy prz_egrywają 
· w Warszawie 0:5 

Przed J.grz~skpn3_i ZWM 

500 . zgłoszeń wpłynęło 
do Uom ~etu Organilacyjnego 

.Najlepszym ·graczem Polslp był Janik· -
Igrzyska sportowe ZWM, które odbędą n<l)gorszym Bara1iski. Janik był bardzo dobry 

się w dniach 13 - 14 września cieną się ol· przy dolnych piłkach, słabszy przy górnych, 

brzymią popularnością, wśród młodzieży Srodkowy pomocnik, Parpan był filarem 
ZWM-owej całego Województwa. Paszcze· drużyny. 

gólne koła trenują z zapałein. Na zebraniach Obydwaj jego koledzy grali bardzo ofiar· 
dyskutuje się o sprawach sportowych. nie i nawet skutecznie, ale bez żadnego ola· 
. Do Komitetu Organizacyjnego I~rzysk na- nu. Często się zdarzało, że w m.jbliższaj odle· 

głości znajdowało s~ę dwóch ·pohski!:h pomoc· 
.płynęło do fj bm. poJrnd 500 zgłoszeń, a będzie 'k · 'k k 
ich na pewno więcej. Napływają również na-

m ·ow, a napastm:- czes i był wol.ny . . , 

grody. Obydwaj obrońcy polscy zupełnie nie kryli. 
Wczoraj na stadionie Wojska Polskiego . . _ . : skrzydłowych, grając wyłącznie pod swoją 

w . Wwrszawie odbył się mecz pomiędzy ASC Ko~1tet :Jest JUZ w posiadaniu nagród od bramką na polu karnym. Na skutek takiej ich 
„Basel" . (Szwajcaria), a Robo-tniczą Reprezen- OKZZ 1 Społdz1elm Wydawniczej „Czyteln!k". taktyki pod bramką Janika .niejRdnokrotniE 
tacją Warszawy. Zwycięstwo 5:0 odnieśli Po· Nagrody przyrzekli m. in. Prezydent miasta I znajdowało się aż 14-tu graczy. 
lacy, którzy posiadali przewagę przez cały ob St · · k' K d 

.'. .a:111·n· s .1. omen ant MO, płk. Mar:::h- Gr.a w. polu polskiego ataku byla nie3·edno· 
czas gry. - w k k 

:7~~----~--~-~~---~~--1_n_s_i_i_m_n_1_. _____________ ro~ie~~~~ ~a.~ w ~aj~~ 
•• • . ~ brak Jest str.zeka na miarę Wilimowskiego. 
••ll§trZO§fWlil bolt!!iiers6'tJe rozpoczęte Dztlwi.liśmy się bardzo, gdy trzykrotnie na-

p;erwszy n1ecz ICI p1·era115zy wa••oower k~:i~l~le ~~:r%1~~~ce1tt~ra~kta~aj~e;!~;~ I f1 li ~Il gracz_em w teJ lmu był GfąP na prawym 
. . łączrnku, ale był on otoczo.tJ.y troskliwie ooie· 

Zryw zwycioża Z1"ednoczone r19.9 k~ ,Ludla. Szc~ęśliwym strzelcem ~k~Ża!: się 
. Ilf H ! • C1eslik, ale dwie .Jei-ef' bramki powmien 1ed-

'ZGLJ\.SZANIE POKĄSAfł PRZEZ WŚCIEKŁEGO Drużynowe mistrzostwa okręgu łódzkiego Gomulak (Zryw). nie stały na poziomie mi- nak „międzynarodowy" bramkarz obronić. 
~S,A-. • w boksie rozpoczęły się pod niezbyt pomyśl· -strzostw okręgu, a w niektóryctr wypadkach Skrzydła bardzo słabe. Srodkowy napastnik, • 

W ubiegłym miesiącu zoster stwierdzony ' nymi auspicjami. Pierwszy mecz pomiędzy Jak naprzyl_dad. w wadze półciężkiej przyporni Spodzie ja, nie zdaje sobie sprawy, · na czym 
na terenie LGdzi prnyp.-;rdek śmierci z pow. o- Zrywem a KP Zjednoczone, k. tóry się odbył ły polega jego funkcja''. 

na „racze] pierwszy krok., W ogólnej pun- -----------------·---· 
du wściekli:zny z racji pokqsania przez wczoraj w sali Geyera zakończył się walko- J;:taCJi towarzyskiej zwycięstwo 9:7 odn iósł 
wścl.el:!ego psa. ' werem 16:0 na · korzyść Zrywu, gd\'ż Zjedna- Zryw. „ 

· W' związku z tym przypadkiem Oddział czone · nie potrafiło skompletować ósemki. O 
.'5anH.cm1y Wyc!zia!u Zdrowie przypomina, ie ile sobie przypominamy w roku ubiegłym Wyn~ki poszczególnych walk były nal!'tę· 
w l:ażdym wypadku po~ąsania ; przez psa I Zjednoczone też większość spotkań przegry· prjące: w wadze muszej Kargiel (Zjed~o r- zo
IVś ~lekłego lub podejrzanego 0 wściekliznę wało w podobnym „stylu" - poco więc rnę· ne) zwyciężył na punkty dobrze trzymającego 

4 alezy niezwłocznie zwrócić się do lekarze ;zy, się w kl. A jeszcz.e i. w tym roku i nara- się Gofuulaka (Zryw). w wadze lrngu~iej Czar· 
Dozor.u Sanitar.nego na tereniei svvego Komi- za nu szwank powagę mistrzostw? necki zdobył 2 punkty walkowerem. w piór-
saria!u w celu poddania się szczepieniu Mecze mistrzowskie, kończące się walko· kowej Grzybowski (Zryw) zmusił do podda· 
ochronnemu. werami jeszcze przed pierwszą walką w :ma- nią się w drug.i~ starclt~ Pacym.iaka (Zię,_dno

cznyro stopniu osłabiają zainteresowanie i bu- czone), w lekk1ei Kazimierczak pokonał nie-

. ' 

ZBOŻE SIEWNE dla Zie.ro Odzyskanych dzą nieufność do całej imprezy, ostudzając za znacznie Krawczyka (Zryw), rozporządzająte-

J k · d · d · Ok 1> owe· Dyrek pał największych nawet entuzjastów sportu go niemniej silnym ciosem, w półśredniej Ki· 
a się owia u3emy z · r-.g J • · · · k' Zd · t b b ł b i·ewsk1· (Z1'ednac ) d b ' 2 kt 

cji Zarządu Państwowych Nieruchomości Ziem pięsciars iego. . ~me~ naszym ~~e a Y o ! · ~ - zone z o Y1 pun Y w. o, 
skich, majątk! paiistwowe z okręgu Łodzi, hę· nad tym pow~zn~e się za~tanow1~, abr m1- w półciężkiej Hol1ak (Zjedrroczone) zremiso
dące pod zarządem tejże instytucji, wy~łały I ?trzostw~ Łodz~ ;ieszyły. srę . n~lezną p~wagą wał z Myszko-wskim (Zryw), a w wadze cię
już po żniwach z nowych zbiorów 28 ws~cy l zaufamem wsroa publtCZ<IlOSCl. żkiej Kłodas (Zryw) znów zdobył punUy dla 
kwintali zboża siewnego dla Ziem Odzyska· Wczorajsze warki towarzyskie poza wal· Zrywu bez walki. 
nych na okręgi Olsztyn i Białystok. 1 ką w waclze inuszej Kargiel (Zjednoczone) - W rincm sedziował dobrze p, Twardowski . 

Pięściarze radzieccy będą 
startować w P,olsce 

Według wiadomości, pochctlzących z War· 
s.zawy, Wszechsłowiański Turniej Pięściarski, 

który w tym roku ma się odbyć w Polsce z 
pewnością dojdzie do skutku. ' 

Międzynarodowa Federacja · Bokserska. wy
razi la po\].obno swą zgodę na start pięściarzy 
radzieckich, pomimo tego, że ci nie naleźą 
jeszcze do związku, tak, ~e organizatorom o
becnie! nie stoi- już nic na przeszkodzie, aby 
te ciekawe zawody zorganizować. 

Przyjazd pięściarzy sowieckich do Polski, 
też jest pÓdobno zapewniony, 
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