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~Memorandum povistanców· ·greckich 
§do Orga~izaci-i Narod6w Zjednoczonych · · =· 
--~ I S h I" . - o 0 ~ Tylłl razem premierem zostanie Sophu W I E L 11 G = op u IS zaslqp1I Tsaldarisa lis. ~:~r~ysięi~nie. nowego rządu ma na - . 
..,.. · - stąp1c JUZ w ntedztelę. . 

PARYŻ Obsł. wł.) Agencja „Hellas wani ministrowie z obu partii. w ten spo w pi~tek Sophulis .k?nferował z nad- Konkurs I 
Press" donosi, ie generał Markos wysto sób zakończy się krótkotrwały, bo zaled zwycza1nym wysłanmk1em USA H~n~er . 
sował do ONZ memorandum, domagają- wie tygodniowy żywot, nowego monopar sonem t z ~mbasadorem amuykanskm1 
ce się dopuszczenia przedst~wiciela de- tyjnego rządu Tsatdarisa. Mac Veagh em • 

mokratycznej armii greckiej na sesję 800 LEC--IE MOSKWY J8Sl8Dny o 
.§ ~y~~· d~~!~::::~~~::~:c~0~~!';d:1~~: • . .· . · 

~ :.„.~ ~ 
dnoczonym. 

Marsz na Ateny! · 
MOSKWA PAP. Agencja Tass notujt l 

wiadomości z Grecji według których grec l 
kie oddziały po~.stańcze przeprowadziły 
skuteczną . ofensywę w kierunku Aten, ł 
zajtnuj;ic po drodze szereg miejscowości. 

• • • I 
PARYZ PAP. Agencja „Hellas Press" I 

-0glasza następujący komunikat z Grecji: l 
„Grecka armfa deme-kratyczna atakowa- łl 
la wojska rządowe w róinych punktach 
Tracji zachodni~ oraz zajęła wioski Ne- I 
och<łfi., Daphnon i Serero. Wojska rządo 
we poniosły ciężkie straty. W ręce armii 
demokratycznej wpadła znaczna ilość 
materiału wąjennego, sprzętu i iywnoś 
ci. Post ~runek żandarmerii , w Neochor 
został zniszczony a most na rzece Ev· 
ros kolo Serero stał się niezdatn~„ do u
iytku. 

• • • 
LONDYN (Obsł. wł.) Z Aten donoszą, 

że w sobotę przywódca populistów Tsal
da ris i przywódca liberałów Temistokles 
Sophulis postanowili współdziałać dla 
utworzenia nowego greckiego rządu koa
licyjnego, w którym mają być reprezento 
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Przed sesją ONZ 
Mołotow nie jedzie do USA 

W AR SZA WA PAP. - W dni1f wczo
rajszym minister S'Praw zagrani cznych, 
Zygmunt ~odzeiewski opuścił W arsza· 
wę, udając si·t} na 2-gą sesję ogólnego 
zgromadze'llia Organizacji Narodów zje. 
dnocz.onych, która „o7JPOCZnlie się w dniu 
16 bm. 
· Porzia,'dek dzienny d·ru1gjej sesji. Zgroma 
dz.enia Geueralne,go obejmuje 40 punktów 
m. in. s,prawę ustosunkowania się ONZ 
do Hiszpanii, trakt-owania tHndusów w 
unii południowo - afry1kańskiej , zaleceń 
sp ecfalnej komisii ONZ, dotyczących 
pr:zys.z.łości Palestyny, procedury stoso
wani a prawa veta, incyidentów granrcz
nych w Gr.:cj i, rewizji traktatu poikoio
wego dla Włoch ( wniose1k taki zgłosiło 
kilka pa6.stw ameryki łaciń'skiej},- oraz '.Po 
m·ocy 'p.ounrrowiskiej. 

* 
PARYŻ PAP - Urzęd•owo donoszą, 

że na cze\e de.legacji francuiskiej ONZ. 
stać be,dzie minister spraw zagranicz
ny~·h Bidault. Ponadto w skład d-e·legacji 
weid\ minister -0br-0ny narodowej Va'!l 
Delibos, minister mbót prnblicznych i tran 
sportu Junes Moch, przc1c:Jlstawiciel Fran
cji w Radzie Bez'p ieczeństwa ambasador 
Aleksander Parodi i generalny sekretarz 
konfederac]i pra_icy Leo·n J ou·haux. 

Raidzie·okie.go wpływa pod zna1k1~m o'bcho 
d11 800-lecia stolicy. 

Prasa donosi z.e wszystkich krańców 
ZSRR o rekordowy;ch cyfrach pr-0dukcji., 

Szczegóły u 
jui wkrólc:e . =: 

l osiąganych prze.z za;k~ady przemysłowe, 
w wyniku wyści·gu pracy, urządzonego 
przez robotników radzie-ckich z oka'Zdi 
jubiileuisz.u Mo1s~\vy. Chł-01pi z lic"Znych Komitet Ekonomiczny 
01bwodów R-0s}i. Armenii i Re,pwbliki Ta 
tarski·ei przyśpieszaiią tempo d·ostaw 'libp- Rady Ministrów 
żowych. o.r,ganizując doda~k1owe taborx WARSZ~WA PAP. Po półtoramiesięcz 
zilwia i żywnośd vod hasłem: .,Ku czci nej przerwie, w dn. 5 bm. odbyło się pier 
800-lecia MoskWY". Bez przerwy płyną 

- po-totki darów dla mieszkańców stolicy wsze, w okresie jesiennym posiedzenle 
zwiv,izikowej z odległych republik i okrę- f<:omitetu EkonomicznegG Rady Minis
gów. trów. Rozpatr.ywany był plan zaopatrze· 

W Moskwie panuje niesłychany ruch 
i o;żywienie. w konc·erta-ch i widowi- nia w żarówki i artykuły chemiczne na 
skach. kt6re odbe1Clą się dziś na ulicach IV kwartał, plan skupu i rozprowadzenia 
i vta-ca~h M:0skwy weźmie udział ogółem ziemniaków Ra okres jesienny, sprawa 
100 tys1~y artys~ów teatralnych, muzy- rozliczeń miPdzy przedsiębiorstwami pań 
ków i śpiewaków. Ogrnmn~ zabawy lu- . '!-. 
dowe r-0z,pocz;eły się j,uż w sobotę na ~stwowym1 1 „Społem". oraz sprawa 

MOSKWA PAP. - Dzień 6 września pla-cach centralnych i w parku im. Gor-i przedpjat Ra poczet zaHczek na poda tel; 

i=1~ę~h~~S~k~tzy-111-a-1yCh~WOiSk 
Rozkaz Ministra Obrony Narodowei Marszałka Polski Michała Roh-Zymierskieeo 

· L O T N .ł C YI 1 Nie zbrakło polskiego lotnika przy zdoby- f.a z zapałem zapoznaje · się · z lotnictwem " 
W dniu dzisiejszym Wojsko Polskie wraz z waniu Pragi, Warszawy, Kołobrzegu, Berlina kolach Ugi Lotniczej. 

całym narodem obchodzi tradycyjne doroczne w okresie walk o przełamanie Wału Pomor. Polskie Linie Lotnicze „LOT" utrzymują już 
$więto Lotnictwa. skiego oraz w bitwie o Anglię. regularną komunikację lotniczą ze stolicami 

Dzięki niestrudzonym wysiłkom obozu de- Po zwycięstwie lotnictwo nasze stoi na stra. w~elu krajów europejskich •. 
mokracji polskiej i życzliwej pomocy Związ- ży polskiego nieba, czujnie strzegąc granic Rosną kadry lotnicze, rozwija się polska 
k_u Radzieckiego, Odrodzona Polska . posiada i bezpieczeństwa kraju. myśl lotnicza, potężnieją skrzydła Polski. 
dziś lotnictwo, wyposażone w nowoczesny Naród polski kocha lotnictwo i zrobi wszyst L O T N I C YI 
sprzęt oraz liczne szeregi lotników, obznaj- ko, by kontynuatorom najpiękniejszych pol- Jesteście cząstką narodu, służycie wiernie 
mionych doskonale z najnowszymi osiągnię- skich tradycji lotniczych umożliwić start na Polsce Ludowej. Niejednokrotnie już dawa. 
darni wiedzy i techniki lotniczej. najwyższe poziomy. I liście dowody swego wyrobienia obywatelskie 

Lotnictwo polskie zdoby)o sobie prawo do Dziś Swięto całego lotnictwa polskiego~ go, biorąc aktywny udział we wszystkich ak-
wdzięcznej pamięci i hołdu całej Polski, bo Młodzież polska z zapałem uczy się sztuki cjach o charakterze ogólna-społecznym, uma. 
słąwa polskich lotników związała'Się. na ·zaw. latania nie tylko w wojskowych szkołach lot cniając serdeczną więź wojska z masami lu. 
sze .z bezprzykładnymi na przestrzeni całej hl.

1 

niczych, lecz również w licznych aeroklu- dowymi. Przykładem tej pracy może być rów 
słoni zwycięstwami Od.rodzonego Wojska Pol. bach i szkołach lotnictwa cywilnego. Naj- nież pomoc okazana przez lotnictwo nasze w 
skiego. młodsi entuzjaści loti;tictwa - młodzież szkol. okresie powodzi rb„ która to pomoc znalazła 
1111wrnm1111tt111,' 'llmm111m111111111111111tt11111m111111111111111111111m1111m1111111111111111m:m111111111rn11111111111111111111111111111nmtt111n1111111H111111111mrn11111111111111111 1111111111111111111rnrn1111111111m1111m1111111111111111m1111111111111mnm11m111111111111m11n1m111111'111«11111111111111111u uznanie całego społeczeństwa. 

Górnicy wzywają włókniarzy ~:~~~~~!~:i~!r..~:~:::.:::'~!~·.~ 
W dniu Swięta Lotnictwa życzę Wam, aby 

·do współzawodnictwa W wykonaniu planu r6'":ńież i dalsza Was·za praca·. przyniosła jak 
najlepsze rezultaty dla dalszego rozwoju sil„ 
nego lotnictwa Demokratycznej Polski. 

Oddział III.cl kopalni „Generał Zawadzki" w Dąbrowie , Górniczej, złożony z prze
szlo 300.u górników, wzywa do współzawodnictwa w w:yścigu pracy odpowledńi ze
spól włókniarzy z fabryk łódzkich. 
ZobowiązujE!mY się przekraczać normę miesięczną · po~żej 50/ó miesięc:znlego pia. 

nu - · w ciągu czterech miesięcy, licząc: od dnia 1 września 1947 r. · 
Następują podpisy: · . . 

Niech żyje Odrodzone LotnictwO" Pdhkie. 
„ Michał Zymierski, Marszałek ·Polski 

Uwaga! 
. Uczestnicy WIELKIEGO KONKURSU 
SZKOLNEGO p. t. „Głos" dzieciom SWO• 
ich Czytelni.ków„ tylko 

Minister s1l'raw zagranicznych ZSRR, I 
Mołotow - nie wetmie udziału w sesji 
ONZ. ZastęJloiw.ać go będ~ie wicemini
ster Wyszyński. 

1) Dróżdż . Bolesław - sztygar 2) Czapla Antoni - dozorca, 3) Banasiak józei ·111 -
górnik, 4) Hyla Stefan - górnik, 5) Podsiadło J.an - górnik, 6) Ba.naslk Michał - 
górnik, 7) Krakowski Józef - górnik, 8) Oracz Józef - górnik, 9) Czapla Jęzei -łado 
wacz, 10) Wllle Roman-ładowacz, 11) Zych Wincenty - górnik, 12) Bargieła Włady. 
sław - górnik, 13) Suwała WładysJ,aw- - górnik, 14) Sikora· Jan - dożorc:a, 15) · 
Dróżdż Eugeniusz - sekretarz PPR. 16) Pobiega Kazimierz -górnik, -17) Wyderski Jan 
ładowacz. · 

Dąbrowa Górnlc:za, dn. ł września 1947 roku. 
Od redakcji: pewni jesteśmy,ie robotnicy Łodzi nie omleszk~ją szybko odpQwledzleć 

na apel górników. Robotnlć:za Łódź nie pozostanie w tyle~ 

DZIS i JUTRO 
pnyjmowane są jeiszeize wycięte kupo. 
ny. 
Składać Je lub nadsyłać nail&ży do re. 

daikcii •• Gł<J8U 
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„ 

Str. 2 GŁOS Nr 246 

• 
I o a w USA 

I 

D ot ro NOWY JORK PAP. Z Chicago i szere 
gu innych miast USA nadchodzą wiado 
mości o znacznym wzroście kosztów ła) on n ą utrzymania w ciągu ostatnich miesięcy. 

KRAKÓW PAP. W dalszym ciągu procesu pern. Stara się on odgr!niczyć działalność ł Po przerwie przewodn~czący . udziela g_łosu Powodem tego jest przede wszystkim 
Niepokólczyckiego, Mierzwy i innych - za- osk. Karczmarczyka od akcji „Z" akcjl „O"' oskarzonym dla wypowiedzlma ostatniego ustawiczny wzrost cen na produkty żyw 
brał głos ob'rońca oskarżonego Kabata adw. i „Biura Kontroli" oraz od kontaktów z obcy- słowa. kł d 
Wener. Obrońca nawiązując do konkluzji ak- mi ambasadami. Osk. Niepokólczy<fk'.i · Proszę o sprawiedll- nościowe. Niektóre produkty, naprzy a 
tu oskarżenia o gromadżeniu i "przekazywaniu Po przypor.nnieniu kompletnej kapitulacji wy wyrok. masło, mięso, kukurydza, owies, osiągnę 
materiałów przez oskarżonego Kabata celem i .wyrażenia żalu i skruchy przez oskarżonego Przewodn.: To wszystko? ły ceny nieznane dotychczas w dziejach 
szkodzenia państwu zmierza do wykazania, na ro~prawie prosi o wymierzenie możliwie ła Osk. Niepokólczyckl: Tak jest. USA. Zwyżka trwa w dalszym · ciągu. te wyjaśnienia i czyny oskarżonego pozosta- godne] kary. 
wały z sobą w zgo dności. Obrońca akcentu· Przechodząc do oskarżonego Wilczyńskiego Z ko~ei . P:zewodnicząc_v udziela głosu osk. Istnieje zdanie, iż zjawisko to jest W du: 
je chłopskie pochodzenie oskarżonego Kabata adw. Heilpern prosi o wzięcie pod uwagę przy Mierzwie 1 innym oskarzonym. . . I żej mierze skutkiem akcji spekulacyjnej, 
następnie jego działalność w organizacjach wymierzaniu kary orzeczeń psychiatrów z ro. Wyrok w procesie Izby Kontroll zostanie , k i 
młodzieży wiejskie) , podobnie naświetla obroń ku 1942, stwierdzających u oskarżonego psy. ogłoszony w środę dnia 10 bm. ktora zatacza coraz szersze ręg · 
ca postępQ\Vanie os. arżonego Kabata w okre- chopatię i infantylizm. c•unn•""""'""""'""'"'""„"'"'"'"'""'"'"'""""'"„"'""""„'""'„tł"'""""'"'"""""'""""""lł"""' 11 """"'""1""'""''"""11! sie okupacji gdy dzi ałał w batalionach chłop- Z kolei wygłasza mowę " obrońca adw. Libes 
skich i jak zeznali świadkowie wraz ze swoją kind obrońca osk. Strzałkowskiego i Stefana 
grupą czynnie współdziałał i współpracował Ralskiego, obrońca wysuwa koncepcje odpo
z partyzantką: Obrońca prosi o uniewinnienie wiedzialności za to wszystko co stanowi przed 
Kabata. I miot toczącego się procesu czynników i osób 

Nas ępnie zabrał głos obrońca oskarżonych stojących poza oskarżonymi. Obroń~a widzi w 
Karczmarczi ka i Wilczyńskiego - adw. Heil- Strzałkowskim jedynie speca wywiadu. .............. ~,~---------„~----

Zjednoczenie Stoczni Polskich 
ZAKUPI 
kaidq ilość następujących materiałów: 

e ebran·e Z;"rz .du ~1. 1·=·===. . Zaw .. Wł-~kniarzy · 
Dnia 6 bm. odbyło się w świeUicy PZPB 2. częste l regularne odbywanie narad 

N.r 6 pny ul. Piotrkowskie! 194 plenarne po- wytwórczych, któr.e sq niezbędnym elemen· 

Ple 
z 

• ŻELAZO PROFU.OWE , 
PRĘTY ŻELAZNE, MOSIĘZNE I MIEDZIANE 
DRUT ŻELAZNY I STALOWY 
BLACHY ŻELAZNE, MOSIĘŻNE I MIEDZIANE 

grubości 

OKUCIA BUDOWLANE 

różnej 

•led2enie Zarządu Głó\ nego Związku Za· Iem planowania prodllkcJi labiyczneJ..=:: ~:===:: 
wodowego W16knlarzy. Na porządku dzlen· 3. Prop.(Jgandę i org1nlzacJę zwięktzenla 
ftym figuiow.ti!y sprawy współzawodnictwa wydajności pracy, drog'ą przechodzenia na 
pracy mlędZ"j' włókniarzami a górnikami, większą obsługę maszyn. 
podniesienf.<1 wydajności pracy, usprawnia· 4. Organizację komisji produkcyJno • ko-
nla organizacji -pracy jak r6wnlet sprawa ordynacyJnych przy fabrykach i oddziałach ! 

SRUBY ŻELAZNE, MOSIĘZNE I MIEDZIANE 
GWOZDZIE ŻELAZNE I MIEDZIANE 
WKRĘTKI ŻELAZNE, MOSIĘŻNE I ALUMINIOWE 
NARZĘDZIA DO OBROBKI METALI I DRZEWA 
~ARZĘDZIA WARSZTATOWE odbudowy ~ar11a,vy. związku. i 

Jako pierwszy zabrał głos przewodnt~ą- W ramach ogólnego wyścigu pracy uale· 
r:y awlazku, tow. Aleksander Burski, który w Iły organizować wsp6łzawodnlctwo między 
obszernYJl2, jasnym referacie zobrazował sy- poszczególnymi zakładami piacy, między od 
tuacJę przemysłu polskiego - Jego niedo· działami fabrycznym!. oraz współ:rawodnlc
magań l osiągnięć. · two lndywidu.ałne między poszczególnjml ro 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE (okrętowe) 
PRZYRZĄDY POMIAROWE ELEKTRYCZNE (woltomierze, , 

amperomierze) 

botntkami. 
Tow. Przybył wezwał całą ćwierćmilłono· Plenarne posiedŹenie Zarządu Głównego 

wq rzeszę włókniarzy do pracy w dniu 21 poleca \11t11ystkim oddziałom związku organl· 
września na rzecz 0 <9>udowy W.(Jrszawy. zowanle raz w miesiącu ogólnych zebrań ro 

TRANSFORMATORY AUTOMATY ELEKTRYCZNE 
MATER I A Ł Y I N S TAL AC Y J NE do KANALIZ.!\CJI, 

' WODOCIĄGOW I CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

i?o Teleratac!h wywiązała się dyr.kusJa, W botnłczych, na których Rady Zakładowe I dy 
któreJ głos zab1erałł . Uczni delegaci z terenu rekcje powinny alrładać aprqwoadanla z pne 
Polaki. Mówcy z ca!kowitą aprobatą i peł· biegu i reallzacll wyścigu pracy. 

NARZĘDZI.A SPA LNICZE ,MATERIAŁY SPAWALNICZE 
AZBEST 

nym uznaniem odnieśli się do zalnaugorowa. · Plenarne zebranie Zarsqdu Głównego 
se~p ~·6,cig~ f.~O~y; .miJd~ wJ~knlarzaml,:,~ Związku zawodowego k~ c.-, 
glirnikanu. lą ćwlerćmllionową mo.sę c:slonkowskq zwlqr 
·.· .Pod f"'koniti: 11:9l:rrani<.:1 UT:łtwxllono mola· ku do współd1lałanla: w dziele reałlsac)i 
cf ę, z wielkim uznaniem przylmujqcą fakt współzawodnictwa pracy aż do osiqgnlęcla 
'l&lnlcJowania przez Zarządy Główne Zwiq· pehaego zwyclęstwa. 

SZCZELIW A AZBESTOWE, GRAFITOWE I GUMOWE 
TECHNICZNE WYROBY AZBESTOWE 

ZCZELKI DO BU7!LI T~E H 
WĘŻE GUMOWE (tlen, acetylen, sprężone powietrze) 

sków ZawodowycJi Włókniarzy I Górników Hasłem katdego włókniarza musi stać się 

FARBY - LAKIERY - EMALIE 
POKOST - OLEJ LNIANY 

„ 

współzawodnictwa pracy między włóknlmza pełna rę.allzacJa Planu \'rsyletnlego!' FARBY POKOSTOWE I SUCHE 
mi a górnikami. PodkreślaJąc, te rozpoczę PrsyJęto równiet re1:0lucJę w aprawłe odbu 
ty wyścig pracy między wlóknlarzaml a gór dowy Warszawy, nawoluJącq wszystkich wł6 
nikaml będzie w krótkim czasie rozszerzony kntarzy do pracy w dniu 21 wrzełnla b.r. na 
ni« możliwie największą Ilość gałęzi prze· rzecz odbudowy Stolicy. 

PĘDZLE - SZCZOTKI DO SZOROWANIA I ZAMIATANIA 
MYDŁO .- SODA- BIELIDŁO 
DREWNO LISCIASTE - TARCICA 

myału. • w zakończeniu reżolucja podkrełla, te ple 
Celem osiągni<icla maksymalnych wynl- name zebranie Z«rz.ądu Głównego Zwląaku 

ków we współzawodnlctwie pracy plenarne Zawodowego Włókniarzy solldaryzufe się cal 
posiedzenle Zarządu Głównego zaleca wszys kowicie z uchwałą KCZZ, przewodniczących 
lkim oddziałom związku, R.<1dom Zakładowym i aekretauy wszystklch Zwłqzków Z<lwodo· 
I wszystkim członkom związku zapoznanie wych w Polsce I równocześnie ~wa wssy· 
się z realizacją planów produkcy)nych l wy stklch funll:c)onariuszy związkowych do WZllf 
(atne ulep111enie o?gant1acji prr.rcy przez: cła udziału w dniu 21 wrzełnLu w pracy na 

FORNIERY - MARON - DREWNO EGZOTYCZNE 
SZKŁO OKRĘTOWE ,LI~ KONOPNE I MANILO~E . 
BECZKI: 50, 100, 200 litrów 
Zgłos~enia z podaniem ilości, rodzaju, jakości i ceny prosimy 

kierować na adres: 

1. Scisle współdziałanie Rad Zakładowych rzecz odbudowy Warszawy, według swych 
I dyrekcJi jak równlet Rad Zald.adowych 1 za I kwallllkacti zawodowych, wespół z ealq kia 

zrednoczenie Stocz ~1 Polskich 
: Wydział Handlowy - Gd a ń s k - ul. Jana z Kolna Nr 31. 

logami fabrycznyml / sq robotniczą. ~ Tel. 310·41, 42, 43. -:- Adres telegraficzny: Z ET E S PE. ~ 
11t11111t111111111111t111111111111K11r111tt•••••••t11111111111111111111111t11u11111111••••••••11111•11111tt1n1•11111111111111111t11u1uo11111111111111111111111111111111111i111111 

- Tak. Ale to nie są żarty. 
52 - Afo będzie gorzej, gdy zatrzymają 

was dwóc'h: pana i jego. 
- Nie jestem dezerterem... - upar

cie twierdził Grek. Spojrzał wprost w 
oczy Quelowi. · 

- Niech pan mi wy1baczy,· - pow~ż
nie rzekł Quell. 

Brodaty Grek z lekka się uśmiechnął. 
- Rozumiem pana. Pan iest rołnie

rzem ....,.. powiedział. - A więc - jedzie 
my. 

- Niech pan mu .pow.ie, że go zalbiję, 
Mały Grek i brodaty Grek cieripliwfo - Mały powiada - do1<-ą,d wy • .tam i je:żeli pi'śnie komu słówko. Niech nie wy 

czekali na nie•go przed SZ1Pitalem. Kiedy on. Chce również trafić dlo Aten. pm;zcza pary z ust - POWiedział Quel!. 
wyszedł poszH za- nim, umiejętnie Iaw'i- - Na wszellki wyrpadek prosz.ę go o - Sam wie o tym. B e:dę przez ·cały 
ruJa'C w tłumie za1anyich krwią ran.nych. to zapyfać. czas mva'Żać na nie•go. 1 

- Sl!Ucha..icie - ~rócił się do nich Brodaty Grek zwrócił się do · małego. - A jednalk niech mu pan to powje .... 
Quell gtdy odeszli od sz;pHafa. - Czy Ten z ożywieniem mu odrpowiedział. - T.wierd1zi, że goi6w na w'Szys~o, a-
chcecie jechać do Aten? . Chciał coś tłłu'maczyć, ale Quielll &10 by tylko jechać z nami. 

Brodaty mi1C'loał prze.z c:hwi!lę. Mały w wS'trzY1111ał. I - Do!brne. . 
og&le nie zrozumiał py;tania. Quiell z za- - Na mił<Y.ś\; boską, ciszej! Co on ga- Quel! wid'z,iał. że mały Grek Jest bl'is-
ciekawieniem patrzał na hroda·teigo Ore- da? ki pła-czu. Zro'biło mu się żal chł<Jtpaka. 
ka. Miał sta111owczy. !lldeicyd1ow~my na - Powiada, że ipójd1z.ie z naimd. W A· - Muszę dos·~ać benzyny. Znajduje 
wszysfiko wyraz· twarzy. renach ma ron·ei i d'woje diziied. I .żiaden silę na lotnisku. To ipięć kilometrów 

- Tcrk - od!I)Ow:iedział wreszcie. - oficer ni.e czeka na je1go powrólt. stąd. 
To będzie najlepiej.. • - Niech czeka. O~lpowiadam za nie·go! - W faiki sposó'b możemy być pomoc-
. - Mogą pana za:treymać. Mo1gą na wet Bwd'aity Grek powiedział małemu, że ni? -
<Jskarżać o <i'ezercj~ i wtedy„. - badał mwsi jednak wródć. - Pomo!żede przenieść benzynę. 
go Quell. - Stanowczo Cihce jechać z nami - tłu - Dobrze. A jalk dostaniemy się clio A· 

- Nie jest-em dezerterem. Oficer-0wie maczył urywane greckie wy·razy broda- ten? 
ka-zali nam pójść do d~u. Chcieliśmy ty. ~ K!ro z was zna drogę iprzez górską 
w.alczyć. Dotycihczas nie rzuci'łem kara· - To dezerctia! - zawyrokował Quel!. przełęcz Me:tsowo? 
ł»nill. Ni~omu g-0 nie odldam. Nie byłem - Ale ma1m wra·żenie, że leipiej go za- Grecy zamienili z s91bą ki.llka słów. 
t nie Jestem .dezerterem. I :brać.. . . , · - Znamy tę droig~ . Ale w Trikkafa -

Quell nie wąbpił, że mó'wi prawdę. - Pan siir boi, że wygada? .- zapytat Niemcy. · 
- A iak ten mały? QueU · - W faninie też · b:vli Niemc:v. Chce-

' 

cie naprawdę iec'hać ze mna~? 
- Naturalnie. Ale jak tam trafimy? 
- Nie zaprzątajcie teraz iym sobie 

głowy. Musimy dostać za ws11elką ceną 
benzyny. 

ttelena przeszła do małego pokoiku, 
gdzie mieszkała raz.em z innymi p i el~-g- / 
niar'kami. Nało•żyła c~pły płaszcz. scho
wała do ikiesze11i wełniany dżemver, rę· 
kawiczki, listy -0d rodziców i kilka chu
stek do nosa. Zgasiła światło i wyszła. 

Na korytarzu nikt nie zwrócił na nią 
uwagi. 
Zaczynąło śwHać. Wyszła z sali i skie 

rowała się Jw wyólściu. 
- To :pani? - usłyszała nagle głos 

Tapa. 
- Tak No, jak tam pan? 
- Potknąłem się 'Parę. razy o tmpy, 

ale ja•koś docią•gnąłem tutaj, · 
- Nie możemy zwUekać - powiedzia

ła. - Wyjd'ziemy na dwg~. 
Podtrzymywała go pod rękę, gdyż 

szedł chwiejnym krokiem. Zatrzymali sję 
na drodze. Czeka-n o'koło g-0dziny. Pra
wie nie Sipostrze.gli, · jak obak nich prze· 
szedł Quel! z Grekami, niosąc kilka biqo
nów z !benzyną. Za kilka minut be'-szele
stnie zajechało auito:- ttelena zauważyła 
w pobl'i'iu -0d nich jakieś dwie ciemne 
Postacie. , 

- Niech pan s11ojrzy - powiedziała 
Ta'.Powi. 

- Miejmy nad-zieję., że t-0 nie patrol.
odipowiedz.iał. 

Gdy auto się zatrzymało, Helena i Taip 
zJbliżvli si:p, do nie.iro (D. c. n.) 
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Str. 4 

Witold Ulanowski 

W tych dniach odwfedziłam w Łodzi pra· 
c:.ownYę Witolda Ulonowskłego, znallego ncrm 
z przed wojny z Warszawy rzeźl::itorza otaz 
lnicjatora szeregu teatrów kuktełowych. Lo
kal mieści się· przy ul. Piotrkowskiej w d')mu 
Czytelnika. Mały pokoik, do którego wpro
wadził mnie Ulanowski jest cały zaw!ea:wny 
i zarzucony mtniaturkowymi dziełkami n:u
ki plastycznej. 

Wskazawszy mi mlejsce przy b!urku, U
lanowski przysiadł na skrzyni i oparł rE)ce 
lla kolanoch 

- Pracownia nosza jest zalążkiem przy
szłej wielktej pracowni przemysłu artl'stycz 
nego. Teatr„Faramuszka" jest włośnie jednym 
a jej dztał6w - zaczął. 

Mówtąc pokazywał mi lalki, ko!orowa I 
inne różne drobiazgi. Zdejmował ie ze :fo;a. 
ny, rozkładał, objaśniał 1 umieszczał znov.'11 

na swoich mtejscach. Przedmioty te ukazy 
wały mi się ożywione i wkrótce mały RCJ!.':o:k 
zainteresował mnie swojq aliystycznq wy
mowq. 

Pomyślany i założony przez rnanovd'.de· 
go teatrzyk obecnie dobrał sobie do kterow
nictwa rzeźbiarkę Irenę Piechocką. Te dwie 
osoby prowadz{l teatr i nadają mu ton ar
tystyczny. Teatr funkcjonuje od roku. Wysta 
wn zeszłej zimy szereg sztuk dla mo!ych 
widzów, w Łodz!, oOhył przez lato wyc;·ępy 
objazdowe, a obecnie przygotowuje program 
na najbliższy sezon Teks~ j)n:ygotowują 
Kownacka i Januszewska. 

„Fciramuszką" interesuje si~ Departam•nt 
Teatru i udziela jej nawet od czasu 'io czasu 
drobnych 11'1bwencjt dla zachęty do praC'y. 
Jeanak2Je drobne te i rzadkte zcrp ogi nie 
wy1tar<:21ają na sfinansowanie teatru. Nara
z!e „Faramuszka" wystawia swoje spektakle 
dwa razy w !ygodniu (soboty i niedzie~e) t 
procuje wolczqc z 'du~ymi trudnośclamt ma
terYalnymi. Wywiązuje się jak mo" w r~· 
mnch swo!ch możltwości i posługuje się r.c'ld 
podziw skzomnymt śro'dkami. 

Oto cały .teatr obsłużony jest właściwie 
przez dwóch ludzi. Jeden to aktor, drugi -
akompaniator. Pokazany na na3zym zdjęciu 
czazodziej wych-Odzi przed parawan ze swoją 
cudownq skrzynią, w której znajdujq się 
lalki: Skrzynta jest przytwierdzona do r-rk~ora, 
o ręce, które wid2imy są sztuczne. Ręce ck
tora natomiast operują lalkami ukrytym! we 
~ętrzu skrzyni. 

Kronika· oświatowa 
W związku z reorganizacją szkolnictwa po

wszechnego, Kuratorium Wrocławskie zorgan'
zowało we Wrocławiu 2-tygodniowy kurs dla 
nauczycieli wrocławskich ązkół po·wszechnych. 
Kurs te;ll, rozbity na trzy grupy: geograficzno
p~odniczą, fizycz,no-matematyczną i huma
l!listyczmą, zgromadził ponad 100 wykwalifhk.o
wanych sił nauczyciełskich. Celem kursu było 
rozszerzenie wi~domości z zakresu przedmio
tów specjalnych oraz szczegółowe zapoznanie 
nauczy.tle!stwa z programem nowootwartych 
6'1mych klas szkoly powszechnej. 

§..J. os 
- I •• • 

Z wizytq u „F ararnuszki" 
Więc „Faramuszka" to mistyflkacja prestt pagondowych ! wystaw!ła objazdowo sze

gitatorsko·teatrolno, oddztaływanle na wy· reg sztuk na temat walki z drożyzną, z alko 
obraźnię pr.zez zaskoczenie, niespodziankę, holizmem itp: 
co daje pewien kredyt zaróWlllo samej sztuce Centr<1lny Instytut Kultury oraz TUR Zr.iję· 
jak i widzowi. Cza!!od:.i:iejstwu ulegają na· ły się ostatnio kwesttqi rozpowszechniE>nla 
wet dorośli, a có1J dopiezo mówłć ,o mło"c:l.o· tego un!we-rsalnego śtodka roz.rywkow..i-wy 
cianej publiczności? chowowczego, Na te'rent!l całej Polski powsto 

Byłam w zeszłym roku świadkiem pięknej nie szereg placówek, które będą jak ~yby 
sceny, w której czarodzfej nawtązywał kon- filarami swej wielkiej matk! - ;,Faramuszki" 
takty z dztećml. Mianowicie, proponował że Po wyjaśnien!och formalnych Ulanowski 
je zamieni w zwierzęta. Amatorów byb n'.e· przeprowadztł mnie do drugiego, w!ększego 
mało, zwłaszcza prze!stoczen!e w tygr:rsa pokoju. Jest to warsztat, gdzie sporządzają 
jest, jak się okazuje, ·szczytem marze1i dla rekwizyty i lalki. Na "taborecfe p!ętrzy się 
chłopców. Reflektujący no przeistoczenie stos bltźniaczych typków urzędnika, nawet 

udali stę za parawan, poczym, po przywdzia ubrania nie r6'żnią stę niczym, do nojm.niej
niu masek zw(erzęczch wyskoczyli n::i wt- szych drobiazgów. Obok prawie pod sulii 
downtę wyjąc,miaucząc, ujadając. Była te ułożona sterta zielonych skrzyń czarcdzięja. 
nielado zabawa. - Aż tyle? - zapyta!am zdziw!ona. 

Widzimy w!ęc jaklmt niewyszuk'łnymi - Jeden taki tronspOit jut został wysłany 
sposobami można rozpętać prawdziwte i:za- - mówi. Ulanowskt. Chodzi nam o to, ntly 
rodziejskie teatrum, teatr rozpowszechnić w jaknajw!ększycl:! ra

Taki teatr jest bardzo tant, użyteczny i I mach tak, oby nawet d~ieci w szkole mogły 
nadaje stę do imprez objazdowych. To też go sobie urządzać na własnq rękę. / 
„Farami.'.s:;':;" została użyta do ;celów pro-. Rzeczywiście plany i nadzieje na przysz· 

Ekran 

łość teatru „Faramuszki" jako popularnego' 
.
1 
środka rozpowszechnianta kultury, aci w'JpO· 

, niale. 
I Jest to prawdziwie piękne podejścte ao 

pracy społecnnej. Jestem zachwycona 
samym tecitrem. Zasadniczo koncepcjo !est 
oryginalna i da aię łatwo zastosować. Pos!oó 
i rola czarod2:ieja wypełniają wszystk!e wa. 
runki dziecięcej wyobraźni. Lalki prosta, la! 
pidarne, pełne wyrazu. Szkoda tylko, że trek 
wencja mela i - jak mówi manowski - dro 
gie afisze, tanie bilety. 

Niestety, u nos wciqż jeszcze nie doce· 
nra stę teatru kuktel. A np. w Rosjt Sowie
ckiej jest on st<nannie pielęgnowaną gałęzią 
sztuki, zaś twórcy jego jak naprzykład Ob
rozcow znajdujq swoje miejsce w kartach 
histortt. S. z. 

zwierciad•e:rn . -zycia 

owe film adzi-eckie 
Prasa radziecka podaje interesujące szcze- j sia, lamparta górskiego, 

góły dotyczące nowego filmu przyrodoznaw- śnieżnego, orła czarnego 
czego nakręconego przez znanego realizatora szkańców gór. 

jeżownika, indyka j Na ekranach ukaże się również film kolo. 
i wielu innych mie- rowy „Moskwa socjalistyczna". Film ten za

filmów naukowych B. Dolina, twórcy słynne- Film ten prawdopodobnie' będzie wyświe
go filmu „Prawo wielkiej miłości" wyświet~a tlany i poza granicami ZSRR. W dniu 7 wrze
nego również i u nas w Polsce. Film ten „Tro śnia we wszystkich kinach Związku Radziec
PY Tiań-Szuniu" już wkrótce ukaże się na I kiego rozpocznie się wyświetlanie nowych fil 
e~rana~h ra~zieckich. Jest. ~o filt;i ? wypra-, mów dokumentarnych ~świę.conych 800-leciu 
wie gorskieJ w pasmo T1an-Szunskie. Praca stolicy ZSRR - Moskwie. Film „Moskwa -
operatorów napotykała na poważne trudności. stolica ZSRR" opowie o kulturalnym i prze
Dr?ga prowadziła w zbocz~ch i ~olinach gór- myslo"-ym życi~ st?licy, o stal.inows~im pl~
sk1ch, - trzeba było wspmać Slę na wyso- nie rekonstrukc31 miasta, o udziale m1eszkan
kość 4000 metrów, polować na koziorożce i ców miasta w realizacji pięcioletniego planu 
wilki górskie. . odbudowy i rozwoju gospodarki narodowej. 

Główną rolę w filmie „kreuje" młody je· Przy realizacji tego filmu Centrala Studia 
leń, jedna z 111ajrzadszych odmian ikozioroż- filmów dokumentarnych wykorzystała wiele 
ców. Film zawiera m. in. fragmentami cieka- zdjęć archiwalnych, dzięki czemu na ekranie 
we zdjęcie watki stada wilków z koziorożca· ukaże się cala historia Moskwy od paździer
mi. Na taśmie filmowej zobaczymy życie ry- nika 1917 r. do ostatnich dni. 

wiera 5 odrębnych części: „Moskwa - port 
trzech mórz", „Najlepsze w świecie", - (me
tr.o moskiewskie), „Moskwa - centrum wy. 
dawnicze", „Gwiazdy Moskwy", „Moskwa 
przyszłości". 

Ukaże się również specjalne wydanie kro. 
niki filmowej „Nowosti dnia". W Leningra
dzie odbudowane zostały zakłady „LANKINA. 
PA" - leningradzkiej fabryki aparatów kino
wych, projektorów najnowszego typu oraz a. 
~aratur do idjęć dźwiękowych i do filmów 
stereoskopowych. Produkcja już przekroczyła 
poziom produkcji przedwojennej. · • 

W Moskwie rozpoczęta została praca przy 
nakręcaniu 7 nowych filmów o tematyce roz
rywkowej, w tym dwie komedie kolorowe. 

Recepta na eło, d repertuarowy w Polsce f~r;z~:p:~~~.g~o~~at~~~r~~n~~e!om~:=~~~ol ~~:1~::v r~;;~:ia~a~ea~~el ~~~~~~-ko~Idr~~d~:et::h · tystycznym danego teatru, wybitniejszych •rzed· konkursów ujawnił się i Wykrystalizował talent 

' · - !~~ic;;~łe~~~=~~:,egoNa~:i;t\ó~~f:żc~~~~~u~r:t~". ~~::'~~u;;~wp~e~is!~~ąte~ ;~':!~~ :tu~i ~.~:ł~wf: • 
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" 
- er ÓW wai; wystawienia wyróżnionych sztuk na -scenie z teką", . B. Afinogenowa, twórcy słynnego •. Stra-

U UWO ze DOSZgC re'RgS danego teatru. Jednocześnie powinien być•uwzględ- chu" i wielu innych. Zaznaczyć należy, !ź Fajko 
Głód repertuarowy mocno daje się we znaki bardziej dokuczliwy - chcielibyśmy .. · .~ . w niony w warunkach konkursowych moment ewen- przed wzięciem udziału w konkursie, :igłoszonym 

wszystkim teatrom świata. Teauy słusznie się skar- pierwszym rzędzie, naszym teatrom i odno~nym tualnego „wygładzenia" sztuki przez kierownika li- w swoim c:_z~sie przęz teatr w Kursku, był Z'jl'Yk
Źil na brak aktualnych utworów dramatycznych, cynnikom · na pewną receptę, stosowaną w tym za· terackiego teatru lub zawodowego literata. lym robotnikiem fabfycznym, a Afinogenow, z za
które potrafiłyby w pełni oddać przeżywaną przez kresie w niektórych krajach. Z góry zaznaczamy, Taki konkurs. należy spopularyzować wśród naj- wodu ślusarz; został „wyłapany" w drodze · podob· 
nas rzeczywistość, pol'Y!Wając jednocześnie Mdza. iż ponitsza recepta nie rozwiązuje od r11zu I w szerszych mas, .wciągając do niego po przez odpo- nego konkursu przez teatr charkowski. 

Nie lepiej dzieje się pod tym vn:ględem w Pol- całości zagadnienia rodzimego repertuaru, lecz w wiednie świetlice Itp. organizacje, ośrodki robot· W konkursie dramatycznym, odbywającym się 
1ee, gdzie dotychczas możemy policzyć na palcach ramach bliższej luli dalszej przyszłości może przy· nicze, młodzieżowe oraz inne. obecnie w ZSRR, na tereile wszystkich r~pnbllk . 
utuki współczesnych naszych pisarzy, porunające czyhić się do powiększenia kadr naszych drama- Zrozumiałe jest, iż sąd konkursowy będzie miał związkowych, bierze udziak tysiące autorów. Na 
tktualne tematy, zaczerpnięte z obecnego życia na- turgów, do wyłowienia pewnego nowego narybku ciężkie zadanie do pokonania: przeczytać większą przykład, w jednej tylk<> fede:racji rosyjskiej jury 
rodu. Nie bójmy się ··r tym wypadku postawić literackiego, a przede wszystkim do wciągnięcia ilość czasem wybitnie grafomańskich utworów. Ale konkursu otrzymała dotychcza!, jak donosi pr„sa, 
kropki nad !: dotychc: ·wy dorobek dramatycmy szerokich mas w orbitę życia teatralnego I literac· z tego nawału nierzadko dadrlą się, niewą•pliwle, 522 sztuki. Na Ukrainie przesłano n& konk!lrf 150 
naszej nowej literatury ' 1'1oże pochwalić s!ę ani kiego. To ostatnie, samo przez sie, ł<1czy się z po- wyłowił bardziej wartościowe rzeczy. Wśród po· sztuk. W ostatnim czasie jury federacji rosyjskiej 
jedną prawie pozycją, .Jra w pełni stałi!by na jęciem niezbędnego uspołecznienia sztuki, a w p;er· czątkujących autorów uda się odkryć taliinty, kló- otrzymuje po 30-35 sztuk dziennie. 
wysokości zadania i byłaby w stanie wypełnić lu- wszym rzędzie uspołecznienia naS'Zego teatru, zbli- re mogą przyczynić się z cza§em do rozszerzenia Przytoczyliśmy tę garść informacji konkrntnych 
k:ę na odcinku naszej współczesnej dramaturgii. tenia go do mas. kadr literackich. Ożywi się zainteresowa!lie tea· po to, aby zainteresować konkretnie t praktycznie 
Fakt tym dzlwnieji?'l:y, że prawie wszystkie współ- Powyższa recepta polega na ogłaszaniu konkur· trem I sztuką wśród najS'Zerszych mas. Wciągnie nasze teatry możliwością „wybrnięcia" do pewne· 
czeme sztuki wyszły spod pióra zawodowych i u- sów przez same teatry (oczywiście, takie, które, ze się ' po prostu te masy do bliższej współpracy. go stopnia z trudności repertuarowych, a z .Jrugiej 
~dolnlonych llteratów. Nie cliodzl tu bynajmniej względu na odpowiednie kierownictwo I ogólną li· Nie należy zapominać, iż uczy nas tego prak· - realnego zbliżenia się .do mas na drodze walne· 
) wyciągnięcie w tyrń wypadku jaklegokoiwiek nię artystyczną, stać na to) na najlepszą sztukę, tyczne doświadczenie Związku Radzieckiego, gdzie !Jo uspołecznienia teatru. Sądzimy, że teatry tej 
l:.onkretnego wniosku lub stwierdzenie jakiegoś poświęconą zagadnieniom współczesnym, zaczer· podobne konkursy nie są bynajmniej nowością. miary oraz po~agi artystycznej, co Teatr Wl•jska 
faktu. Byłoby lo. i niewczesne, i niesłuszne. Po pniętym z naszej aktualnej tematyki. I Prawie każdy większy teatr radziecki, zwlas7.cza na Polskiego, TUR, oraz Kameralny (chodzi w d11 nym 
prostu, w związku z nadchodzącym sezonem tea- Warunki P?~obnego. konkursu powinny być o• pr<_>wincji,. pe.riodycznie ogłasza P.odo~ne ~onkursy, wypa~ku. !Jł~":'.nie ? tak społecznie wyrazisty dro• 
tralnym, gdy ów głód repertuarowy na odcinku pracowane dosc szczegołowo, uwzględniając zasad· ktore z b1eg1em czasu zaczęły się c1eszyc ogrom· dek, 1ak1m ies.t ł.odżl powinnv tym się hlPci za• 
rodzimei twórczości dnmatvcmej będzie jesi:cze nicze wvtyczne oraz moż1iwości i intoncie a1ty- nym pQwodzeniem. A co najważniejsze, po wstęp· interesować- St. Powolockl. 
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Mysłowice, dnia 4 września 1947 r . Apel rębacz kopalni .slowice••1 (-) Frysztacki Antoni - członek PPR. 

szereg . rekor~st~w, wśród których czoło1'.1e I sp?łY wł?kniarzy Fab:Vk Łódzkich. Zo.bowią. Powyższe wezwania do współzawodnictwa. 
stanowiska zajmują rębacze z A. Frysztack:m zu1~my się przekraczac normę codziennie i da , niewątpliwie, poruszą świat pracy włókniarzy 
(członek PPR),. W. Procharskun, P. Kwidzie- wac 150 procent ~ormy. · . · I i zacieśnią węzły, łączące robotvJków Łodzi 
jem (czl:onkowie PPS), W. Kaszycą {bezpar- Mysłowice. dnia 4 września 1947 r. i Sląska na polu wspólnej walki 0 dobro kła. 
tyjny) na czele. Przodujących ludzi pracy na Zymlok Józef - członek PPR; Szopa Wła- sy robotniczej. - Pow. 

Antoni Frysztacki -
rębacz kop. „Mysłowice" 

kopalni jest dużo i należą do nich i pepe- dysław - członek PPR; Procharski Wilhelm -1 
rowcy, i pepesowcy, i bezpartyjni. członek PPS; Szmid Paweł - bezpartyjny; I ·· · 

RĘBACZE WZYWAJĄ WŁOKN!ARZY Figura Alojzy - bezpartyjny; Jureczko Raj-
. Dowodem zrozumienia znaczenia zwiększe- mund - bezpartyjny; Podstawa Wilhelm - j 

nia produkcji i wydajności p1acy, opartego o bezpartyjny; Bożek Rudolf - bezpartyjny. 
solidarność i ambicję robotniczą, 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 

! cjatorzy wezwania, grupa rę\Jady, pracują- z kopalni „Mysłowice" - tow. A. Frysztacki 
cych zespołowo i wybijaiących od 140 proc. prosił nas o przekazanie łódzkim włókniarzom 
do 220 proc. ponad normę - prosili o zako- następującego wezwania indywidualnego; 
munikowanie owego wezwania do wspóli:zawod WEZWANIE TOW. FRYSl.TACKlEGO 
nictwa z łódzkimi włókniarzami za pośred- Ja, Frysztacki· Antoni, rębacz , z kopalni 

'bt!y piszemy 0 'kopalni „Mysłowice", od nictwem naszego pisma. „Mysłowice"w zrozumieniu idei wyścigu pra-
tazu rzed ocz a sta · te trudności które WEZWANIE cy, soli~a~ności ro.botniczej, opartej o zdro-
ma · pdo okon~a ó Jl r . ' t . My, rębacze z kopalni ,,Mysłowice", pracu. wą amh1cię robotmczą w walce o plan ·trzy-
t Ją. śl Pk .. k lg .rn cy, p acu1ący na eJ jący zespołowo w zrozumieniu idei wyścigu Jetni,wzywam do współzawodnictwa włóknia. 1 areJ, ąs Jej opa m. t l"d • h f i j · f b k I' „ kl b ' Po niemieckim ab nk k alni b ł pracy so 1 arnoscl ro o n cze oparte] o rzn a ry ouz c . I 

en · ·Odr u tu op . a .1Y a. mo-l zdrową ambicję w wake 0 plan trzyletni, wzy I ·zobowiązuję się przekraczać normę codzien Szopa Wladyslaw o zmszczona. remon owano Ją s1 atnl ro- • . . • 
1 botników. wamy do wspołzawodnictwa odpow1edn1e ze. nie l dawac 250 procent normy. Mys owice 

Warunki pracy są bardzo ciężkie, głów- --- - -~ .... ··- -· --- · ·-··· - ~~- - ~- . . ~~ .~~-

nie, ze względu na to, :i:e kopalnia jest „ga- Za z SC „ '' V s"' zowa" J grożą pożary. Pracuje w „Myslowi- • 
cach" obecnie 3200 ludzi. .. 
MIMO TRUDNOSCI -::- „MYSŁOWICE" WY- ' 

KONUJĄ PLAN Z NADWYŻKĄ. •polskim światem pracy przyszłość s.wojej Oj-1 
Ale trudności są pokonywane. ·Plan wyko- i czyzny - Polski Ludowej. 

nuje się w cl.ągu ostatnich miesięcy z nadwyż W kopalni pracuje obecnie 4.500 osób. 
kami. W sierpniu wykonanie planu sięgało i Równolegle do pracy produkcyjnej, a, więc, • 
101 procent ponad normę. Rośnie ruch rekor- wydobycia węgla, - id4 remop.ty i naprawia-: 
dzistów oraz współzawodnictwo w wyścigu 1 nie tego, co Niemcy p·1psuh. A remontów tych 
pracy indywidualne i międzyzespołowe. Zało. i jest nie mało ... 
ga górnicza w calości bierze udział w wyścL USWIADOMJENIE ROBOTNIKOW POD-
gu pracy. STAWĄ WYDAJNOSCI PRACY I 

Należy to przypisać w pierwszym rzędzie Ustalona norma dzienna wydobyria węgla 
rozumieniu przez robotników samej idei jest pięć "tysięcy ton. - Norma ta jest strue 
spółzawodn!ctwa-poprzez pracę i jej vv:iąk- przekraczana. Zespół górników kopalm „Za-

F'fgura Alojzy 
Mysłowtce 

---~ 

pracy 

szą ' wydajność do dobrobytu. Nie małą rolę brze-Wschód" wydobywa codziennie 5.350 ton. 1 

odgrywa tu również moment zapału oraz zdro Stałe nadwyżki, coraz większe i częstsze - to I I-sza konferencja w sprawie współzawodn:c:wa 
wej ambicji robotniczej. Nie małe znaczenie punkt honoru gómików, nieustannie w ten (Kop. Zabrze - Wschód) 
posiadają również wspólne zebrania kół PPR ' sposób wal~zących o plan i o poprawę swego cewników. Współzawodnictwo poszło w kie. 
1 PPS, które odbywają się co miesiąc. N~ tych bytu matenalnego. nmku indywidualnym l zbiorowym. 
zebraniach są omawiane wszystkie sprawy w Gwó*dr.ł Bernazd Krauze Jerzy W sierpniu plan został wykonany w 106 WEZWANIE Wł.OKNIARZY ŁODZKICH DO 
zaikresie wykonania planu, trudności technicz- Przewod. Rady Zakł. wice-dvrektor proc. Pierwsze dni wrześniowe rokują, iż licz I WSPOŁZAWODNICTWA 
nych uzgodnione poprzedr.o na poszczególnych Kop. Zabrze· Wschód Kop. Zabrze, Wschód ba ta .. ?ędzie przekrocz?na, gdyż „Zubr~e- Trafiamy właśnie na zebranie robotników 
kołach. Rozpatrywane są wspólne akcje spo- W~chod staną~ do • w~połzawodmctwa, ktore kopalni. Zebranie Jest specjalnie poświ~cone 
sobów zachęcania załogi do współzawodnictwa Na zachód od Katowic znajduje się znana objęło cały świat gorniczy. I sprawom wyścigu pracy oraz zagadnieniom 
AKrrw PPR l PPS DAJE PRZYKŁAD kopalnia „Zabrze-Wschód". Jest to wielki Wyniló d:>:ienn~go wydobycia są sta'.e. po- W3;cól.;:awodnictwa. Omawiane jest nadal wez 

W miesiącu lipcu i sierpniu br. orgITT!łzo- obiekt, który przed woiną znajdował się w duwane P . radio. Orn'lw! S„ _6 rme.z ~a ''anie przodującego rębacza kopalni „Jadwi-
wane były w niedzielą grupy, złożone z ak.-1 niemieckich rękach. Niemcy prowadzili tam zebra:iiach koł PPR. i PP~. N.a odcmku zycia ga" _ob. Pstrewskiego, który rzucił jeden 2 
tywistów PPR i PPS, które pracowały poza gospodarkę wprost rabunkową, zwłaszcza w p~rtyjnego. prowadz~ się o~vw1on~ -~rac~. ~rat- pierw·szych na Sląsku hasło współzawodnictwa 
godzinami swojej pracy zawodowej, na dole, ostatnich latach swego panowania na prasta- me robot.mcze partie w~polme,-sc:sle z1'!1ąza- V/ezwanie te., zresztą, poruszyło csły świat 
dając przykład 1 wzór soli1lnej pracy. rych ziemiach polskich. Widomą oznaką tej ne w kazdym poczyna~m z sobą, - w;az. z górniczy narówni :r; wezwaniem włókniarzy 

Na porządku dziennym są, organizowane rabunkowej gospodarki jest nieumiejętne wy- bezpartyjnymi górn1kam1 walczą o podniesie-, łódzkich. 
przez koło PPR, indywidualne dyskusje w korzystr:wanie .wars,l_w i ?okładów węgla, nie I nie wydajno.ści pracy, ? w_z~ost produkcji. żywo jest komentowane wezwanie włók. 
przedmiocie wsp6łzaw0dnictwa. zwracame nalezytej uwagi na miarową i pia- Na tereme ~opalnl _istmeje 11 ~ół PPR. St~, niarzy. Jeden z przodujących ludzi kopalni rę 

~ZOŁOWl LUDZIE KOPALNI nową eksploatację, wskutek czego maszyny i le odbywąją s1ą wsp?lne zeb;ama z kołami bacz Rudek powiada: „Znamy włókniarzy, ja-
Rzetelna praca uświadamiająca, równolegle urządzenia ulegały psuciu. PPS. A~tyw obu par~11 robotm~zych przoduje ko ambitnych ludzi pracy. Wiemy, że oni, jak 

do zrozumisnia przez ogół robotników_ don~o- . Dziś go~pod.ar,zem tej wie.lkiej kopalni, za- w ~y~c1gu pracy .o.a 15. 8 .. ~ ~~:rJatywy ak- j i .my, widzą drogę podniesienia dobrobytu za. 
słośc! znaczenia wyścigu pracy - d~e pozą- miast niemieckich baronów, jest robotnik pol. tyw,stow PPR podj~•O v.:spoiza .rndni~two na , rowno naszych rodzin, jak i całej klasv ro
rlane wyniki. Kopalnia „Mysłowice" posiada ski, polski górnik budujący wespół z całym terenie kopalni, ktore objęło wszystkich pra- botniczej w szlachetnej inicjatywie współza. 

rywarzuje w 
e •• WYLObycłu 

• Za 
wodnictwa. Ale górnicy - to ludzie zacięci. I Jl Będziemy walczyć o wyścig pracy, przystępu
jąc do współzawodnictwa z włókniarzami". 

Górnicy interesują się życiem i pracą włók 
niarzy - „My dajemy węgiel, - mówią -
włókniarze zaś - to, w co się ubieramy. Bez 
odzieży, bez ciepła w mieszkaniu, bez ciepłej 

saży robotnika w odpowiednie przyrządy, ja- rzucili nowe hasło: musimy dać dziennie 4 strawy - nie ma dobrobytu naszych rodzin!" 
kie potrafi stworzyć warunki do pracy. tysiące ton węgla. zamiast ustRlonych 3,270 Grupa przodujących rębaczy kopalni, sły. 

1 Zapał robotników kopalni „Generał Za- ton. Już w pierwszych dniach września wydo. sząc bezpośrednio o towarzyszach pracy z Ło 
'wadzki" oraz osiągnięte przez ::i.ich wyai.ki bycie dzienne doszło do 3,800 ton. I dzi, .postanowiła ~ystosować wezwanie_ d~ od. 
świadczą 0 życiowej szczerości słów gó•ni. III-cl ODDZIAŁ WZYWA ŁODZ. powietlmego Uosciowo zespołu włokmarzy 
ków. Otóż, trudności produkcyjne, które dały . . . . • . łódzkich, wzywając łódzkich· robotników do 
się we znaki szczególnie w maj'li br, z-:>s~ały Jesteśm'Y': w grome .przodujących gormk~;: wsp6łzawodnictwa zbiorowego. 

·już w czerwcu pokonane. W czerwcu kopalnia III:g? od.działu kopalru „Generał Zawe<:dzki ·I „My, niżej podpisani 'rębacze kopalni „Za. 
dała 80 tysięcy ton węgla„ Lipiec przeszedł Wsro~ mch 5~ peperowcy, pep~s.owcy 1 bez- brze-Vlschód" w zrozumieniu solidarności ro-

d h ł . K l i . d • 90 tysięcy partyjni.. Prav.:i~ wszyscy wyrabiaią nonad 180 botniczej oraz olbrzymiego znaczenia współ-po as em. „ opa n a musi ac . procent 1 wyzej. 1 • • • „ • . 
· toni" Liczba ta została przekroczona - w lip. . . . , . zawodmctwa w zakresie realizacji swietlanegc 
cu dano zamiast 90 tysięcy ton - 91,547 ton , .Pa~aj~ PXtam~ d?tyczą:e . pra:y łództoch jutra Polski Ludowej oraz całego polskiego 

1 K al i I I l n d 109 włokmar„y, ich zyc1a. DosWl~dc„ony starszy świata pracy wzywamy wło"kni·arzv fabryk 
1 
węg a. op n a prze 'roczy a p an po a . 'k . . . . . 1 , r 
proc .. normy. gorn,1 prosi w imieniu sw~im. oraz :wmc 1 łódzkich dg współzawodnictwa. Zobowiązuje-

„Generał Zawadzki" y.rysunął się na czoło wspo~tr;iwarzyszy, praLy 0 z:o~erue :Vłókmaizom my się przekraczać normy dzienne i dawać do 
K. Mosur „. kopalni dąbrowskich i dumnie podtrzymuje tę łódzkim tradycyjnego „s.zczęsć. Bozel -:- „~b;: ! 250 proc.' Powyższa umowa z włókniarzami o-

~. Rady Załogow. Kop. „Gen. Zawadzki I . . . 1 .ł praca szła I Aby wygrab wspołz.awodmctv. o i [ bowiązu]e nas przez całv czas pracy „ 
pozycię wspieraną przez wysc g pracy l wspo my i oni - powiada - i zaraz dodaje - . r . • • 

Kopalnia „Generał zawadzki" w Dąbrowie zawodnictwo indywidualne i ~biorowe sw-iir~ bo 'jak tak właśnie wygramy _ to cały. nasz Rudek Wilhelm, Supomk Wilhelm, Duck 
· · · · · · k 1876 K I · robotn1"k6w Hasłem tych ambitnych pof'zynan . . . · Ewald, Malcherczyk Paweł, Galwas Augustyn, Górniczej istmeje jUZ od ro u . opa ma · sw1at rohotmczy jak Polska dłuaa i szeroka . . · · · · ·" · t - krócić wszelkie p!7erwy w pracy! ' ~ · · I Grychtol Alfred, Eckert Ludwik W1lczek Je. wstała przezmanowana z dawmejszeJ „Paryz jes . 5 . . • . - . to odczuje. Polepszy się los i naszych rodzin, . ' 

na Generał zawadzki" gdyż dzisiejszy woje Mimo ynększych 1losc1 dm nieroboczych w 1 wszystkich rodzin robotniczych!" rzy, Po~oda Henryk, K~aś Piotr, ~zołtysek Ro 
wod~ śląsko-dabrowski' generał Aleksander sierpniu, w tym miesiącu osiągnięto 112,7 p;o- „ . • . r bert, Bohm ~a:"e~omec~ny Alojzy. 

. . . . t . ł ś i k cent ponad normą. We wrześniu górnicy Nagle zbhza się grupa gornlków, zyw., roz I Z upowazmema powyzszych rębaczy: Ko-
Zawadzki, pracował megdys w ej w a n e 0 

· prawiających. Jeden z nich powi«da: „My - i misja Kontroli W~półzawodnictwa: Krauso 
palni.. to znaczy oddział II postanowilFmy WNwać Jerzy, Gwóżdź, Bernard, Widera Jerzy. 

Dyrektorem ko.p~lni jest l?ż· to.w. Gawędz-

1

. do współzawo!1ni~lwa j:den. z zesp ·łów fa. j Zabrze, dnia 4 września 1947 r. 
Id. W bezpośredmeJ rozmowie, ktorą przepro-. brycznych włokmarzy łodzk1ch. A onieważ 
wadził nasz korespondent z górnikami akty- ich nie znamy - chcemy wezwać ich za p0 
wistami i sekretarzami obu bratnich partii ro średnictwem pisma robotniczego". Za chwilr:> 
botniczych - PPR i PPS - godne , podkre- już jest ułożony tekst wezwania i górnicy 
nia jest to uznanie wśród robotników, którym jeden za drugim. podpisują. 
tleszy się Dyrekcja Kopalni. Czynny społecz- Tekst tego wezwania zamieściliśmy w dzi-
nik i wzorowy facho-..viec, tow. Gawędzki za- '!>iejszym numerze na stronie 1-szej. JeJ'eś.ov 
w„-, jest pierwszy przy pracy, dając przykład ! pewni, że robotnicy Łodzi odpowiedzą na ,1pel 
(nnym. ~ górników. W ramach ogólnego współzaw id 

.v.Jr>RE WYNIKI I AMBITNE PLANY nictwa górników z włókniarzami mogą z so-
Mówimy tak neroko o dyr. Gawędzkim bą rywalizować poszczególne fabryki, a nawet 

dlatego, iż sami górnicy z naciskiem podkreś-1 · · . . oddziały fabryczne. Włókniarze nie pozosJaną 
lają, że wydajność pracy. i pod"-'.Yższenie pro. . . . . . . . . . w tyle! Włókniarze wykażą, że i pod wzg!~-, 
dukcji w wysokim stopmu z~ezy C'd spraw- Waisztary elektryczne 1„. naw11alme . s1Jn1kow dem pracy i pod względem świad "'mości poli · 1 
aości kierownictwa, od tego, Jak ono wvoo- KoD. „Gen. Zawadzki w Da.b1ow1e G. tycznej dorównują braci górniczej I 

Kopalnia „Zabrze - Wschód" 
Widok ogólny 

, ' 
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• nan1 planu 
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f całą tygodlllióW'kę z kolegami przepił. Ani gro-
sza do domu lilie przyniósł. Co też ja tym " 
dziec!aikom, orpró~ suchych kartofli, dam do Wrz-esień, miast piękinej, słonecmej pogo-
jedze.nial dy przyniósł nam chł<>dne i de1&zc2owe dni. 

tycznych, jest płaszcz. Na sporządzenie płasz· 1 go ~r.ządzlmy 1 pia~kówe~o lub szarego 
cza jesiennego wybieramy materiały grubsze materiału, na przybranie w p1erwszym WTI>ad· 

- A mój, t<> znów w karty prawie wszy- To skierowało uwagę '"zystkkh kobiet na ko 
"atko pnliJrał, ani komorne nie zapłacone, ani nieczność wcześniejszego zajęcia się gardero
światło - w 'tym tygodniu, to już o głodzie bą, przeznaczoną na dni jesieni. 

o barwach nie nazbyt jasnych - gdyż te \llle- . 
gają w tej ponze roku szybkiemu zabrudzeniu. 
Płaszcz taki najlepiej uszyć na watolinie i 
podszewce. 1 po ciemku będziemy w domu siedzieć!" 

... Często słyszymy takie luib poqob.ne ut~ki· 
wania ze strony kobiet, nawet pracujących na , 
równi z mężem. Bo przecież zarobki jednego I 
tylko 'I małżonków nie zawsze wy~tarczają na '. 

. utirzymanie gospodarstwa i dzieci, na liczne 
wydatki. Sytuacja taklcll kobiet, na których 
barkach spoczywa gospodarowat11ie zarobion_y
mi pieniędzmi, jest nie do pozazdroazczen.1a. 
Mąż, 1 jak to :mąż, może być najleps'Zy dla zo-
111y i Jiziecl, aJe; ma słabą wolę i kiedy koledzy 
ciiwną do szynku - nie od~awia -.zaporo!-, 
na o obowiązkach, jakle wziął na s1eb1e. A 1 
potem moiie nawet i żałuje, ale zawsze jesl ; 
już za pó7m.o, by błąd naprawić. , 

Na nczęścle jednak sprawami tymi zaint.e_· 
1 

resowalo &ię Państwo, które dba o rozwoJ. 
do,bro, zachowanie. i dobrobyt rod'Zillly. Zó 
1tała uchwalona specjalna ustawa, tak zwan~ 
,,Nowe Prawo Familijne" z 29 maja 1946 rok11 

·prawo to reguluje sprawy rodzizme, majątko- 1 
we, małżeńo;kie i opiekuńcze. ' 

Między mnymi prawo to us1ala, że oboje 
małżonkowie są obowiązanJ do wspólnego 

·wychowywania dzieci, wzatemnego zas-pokaja
~ Ilia potn:eb o5obio;tych, do ptowadzernia wspó-1 

I mego gospodarstwa. Jeżeli natomiast jedno 'I. 

małżonik:óvr nie przyczynia się do utrzymania 
rod'lrlny, a 'llliPTacowaine pieniądze trwoni be~

\ u.iytecmle - drugi małżone~ mo:!:e wystąp1ć 
ze skargą do Sądu Grodzkiego, który jest wła 
ścliwy w tych sprawach. Dotychcza9 wpły~ę-

1 ły tytlko 5k.argi ze strony żon, których męzo
l wie 111ie aują się w obowiązku pomagać w u
, itrzymaniu domu. Sąd na posiedzeniu llliejaw-
21.ym i07lpa1ruje te sprawy i może nakazu~ 
pracodawcy, by zarobki męża wy,płacal czę
ściowo lub w całości, żonie. W 'ten sposób 
pozbawia się męża pokusy pkia, czy gry w 
karty, a dzl:eciom i żonie zapewnia się spo
lkój i pewność, że s1arczy pieniędzy na wszy
stkie ni.e1będne wydatki. 

Naturalnie mąż, jeśli :!:ona jest rozrzutna, 
ma równie'! 'Prawo do takiej samej s~argi. O· 
kazuje się jednak, że kobiety na ogół są o-
1zczędnlejsu. lepiej pam.lętafą o swoich obo
wiązkach, bowiem do Sądu nie wpłynęła jesz
e.ze żadna skarga ze strony męża. 

.Procedura sądowa w tego wd!aju spra
wach jes1 niesłychanie szybka, a opła:ty sądo
we bardzo niskie. Można obejść się bez 1tdwo
kata, wystarczy złożyć podanie napio;ane bez
płatnde w biurze pora:d prawnych Ligi Kobiet, 
czy Opieki Społec~nej i dostarciyć Sądowi 
świadków, że s-karga oparta jest lila prawdzl· 
wych i słusznych podstawach. Stronie skar
żącej służy :zwolnienie od opłat sądowych do 
chwili rozstrzygnięcia sprawy, a później trze
ba uiścić opłatę od wniosku w wysokości 50 
zł 1 od wezwania w wysokości również 50 zł. 
Sąd rozpat:mje więc te sprawy „na kredyt", 
co jest dużym ułatwieniem·, bo przecl&Z czę
sto żo.na„ której mąż nie daje pieniędzy, nie 
ma tych niezbędnych paru złotych na ópłaty 
eądowe - dopiero wyrok Sądu zapewnia jej 
minimum egzy"Stencji. 

Jeżeli więc znajdzie się wśród. naszych 
Czytelniczek nieszczęśliwa żona, która głowi 
się nad ~ym. jak odzwyczaić męża od złych 
nawyczek, które rujnują dom i życie rodzi•n
ne - nj.ech nie zwleka ze złożeniem adpo
'wiediniego wniosku w Sąd.zie Grodzkim. Nie
jeden mąż na pewno będzie ąam wdzięczny 
za takie wła~ie uregulowanie sprawy swoich 
obowiązków. M. Z. 

Na zahaczonych rysunkach przedstawiamy 
naszym czytelnlc:zkom trzy mode.Je modnych, 
jesielll1lych palt. 

Pierwszy z nich wyipadnie niezwykle efek
townie, ij,śli na jego uszycie przeznaczymy 
materiał ciemny (najlepiej granatowy, maren
go, ciemno.zielony lub bronzowy). Na orygi
nalnym modelu wykończony jest on paskiem 
skórzanym, pasek ten jednak moż!'! być wyko
nany z materiału. Ozdobą tego skromnego w 
!linii płaszcza są orygiinalne kies.zenie. 

Następny płaszcz, to luźne palfo sportowe, 
i;.porżądzone "I: materiału w kra-tę. Ten fao;on 
nadaje się głównie dJa kobiet, obdarzonych 
smukłą sylwetką. · 

Na trzecim rysunku przedstawione . palto 
us..:yte być może :z materiału nawet cokolwiek 

• cieńszego, jeśli podłoŻQne zostarnie waioliną. 
Rękawy przechod;:ą w karczek. Jako ozdoba 
tego płaszcza zastosowany jest aksamit, użyty 

, .,cl; .r}HJWszy1n 1 „J.. .L J l'oszonym u-
biorem na ulicę w naszych warunkach klima-

na pokrycie kołnierza klap I patek kieszeni. ku utywając brązowego, w drugim wypadku 
Elegancko będzie wyglądało to palto, jeśli namego lub granatowego aksamitu. 

Na d.r-oqach do lepszeqo jutra 

Kobiety pod.jęły walk o plan · 
Jako zadanie • chwili we wssystkich 

łódzkich fabrykach wystąpiła sp1awC11 podnte
slenl'a wydajnołcł pracy i koniecznołć n<rd· 
robienia isfniełących niedoborów I wykona-

nla bieriqcego planu mlueśloneJ produkcJI, 
Zadanie nie nalłatw1eJsze. Nie ulęklt się go 
robotni.cy~ gdyt zdaJq sol::le 1pr~wę :ir tego, 
:ie suma ptacy, Jaką wł~ć będą musłelt w 

"ąclk wqcho•.«a1111r.z!I. 

Trzeba zacząć od siebie samego 

to, by produlu:f ę 1wych warsztatów podnieść 
do na!eżytego poziomu Jest pozycJą, która im 

się 1toluołllie oprocentuje. Zwiększenie wy
daj906cl pracy pociągnie za sobą powlększe 
nte Indywidualnych mrobi>kw każdego ro
botnłka, wykonanie planu gwarantuJe wir_,st 
dobrobytu naJszerszych mas I zap(>biegnie 
Joklmkolvrl\ik trudnościom na wewnętrznym 
rynku H<>paltzenia. WJększoś{: ekip robot• 

To może się wydawać dziwne, ale faktem siebie. Z natury bojaźliwe ł chwiejne - za.

1 
ntc:zych w działach produkcyjnych 16dzktch 

jest, ża każda matka musi zacząć wychowa- miast z_nale~ć pomoc ą, ;odziców - zostają fabryk atanowtą kobiety. w Ich ręku w prze 
nie od siebie samej. Przyjrzyjmy się codzien- przez nzch Jeszcze bardziej zachwiane, przytłu • J I . lerżq, 
nym kłopotom z dziećmi, a zobaczymy, że tak mione. W ten sposób dzieciak wyrośnie na I waza ące ml~rze dotychczas zdobyte 
jest. Gdy matka nie panuje nad sobą, dener- człowieka tchórzliwego, bez charakteru, bez 1 rekordy wyda1nołci pracy, z Ich lll\t szere· 
wuje się, krzyczy - traci posłuch nawet u własnego zdani11 własnej woli. Będzie to czło gów pnd!o weiw.<mie do rywalbiacJł. Apel 
4-5 letniego brzdąca. Owśzem, niejedno dzle wiek nie uzbrojony do zwalczania trudności Scheiblerows!deJ tkaczki ob. KorzeniowskieJ 
cko chwilowo podporządkowuje się woli zde- życiowych - zdany_ na łaskę i_ niełaskę losu. nie pozostał bez oddźwięku. Jut setki robot-
nerwowanej matki, ale zwycięstwo tak.ie nie Tylko opanowamem, spokojem, rozumem . • 
wiele jest warte. Dzieciak o moi;;nym charak- można uzyskać wpływ skuteczny na dziecko. nic podjęło rzucone łm wyzwa:nłe wyścigu. 
terze najeży się, ukryje w sercu bunt i po- A teraz druga strona medalu: każda matka Post(fwlone sobie zadani-a zrealtzuJą, gdyil 
czucie krzywdy i będze szukał odwetu. Będzie chciałaby, by pociecha jej była szczera, praw ' kobiety słów na witrtr nie r:n~s:afą. Atmos· 
się mścił zarówno na swej matce, ojcu, ro- domówna, grzeczna i miła Dziecko. jednak wi- tera wyścigu dodera do W!'Z:"fSlkich zakła:· 
dzeństwie, jak i na wszystkich którzy mu się dz1 dookoła siebie postępowanie wręcz od- dów niacy. SłaJq d'") r..le!:Jo nie tylko „asy• 
nasuną pod rękf'. Znałam małego chłopczyka, wrotne. . . . produkcji, lecz o~ami.« ona cala zespoły 
który był postrachem dla dzieci I zwierząt swo - Jakby sąsiadka chciała pozyczyć sobie I robołlłicze. Ni~ nie chce byt zaU"'tony do 
jego podwórza. Podpatrzyłam go raz, jak bez pralki, po~iedz, że jest zła!'1~a. grona -maruderów l onles„ałych. do grona 
pamięci waiił batem w „ k;arnień. - Alez, mamo, ona me Jest złamana - t h któ • b 1 b i 1 fi 

,Ja z ciebie pasy będę darł, ja cię zabiję, ja sam widziałem. yc • rzv me c. rn u n e ."°~n. ą J>ra· 
- syczał przez zaciśnięte zęby. - Głupi jesteś, mów jak każę. cować. Kobiety • ~ł6knt<:1rkt Jodzkle zrozu-

Te same słowa słyszał od swojego ojca, w Takie sceny domowe zdarzają się bardzo miały wagę l domos'ość wykonania planu 
czasie aż nazbyt częstych porcji batów. Sporo często. · - t wied:r:ą, te odpowted?1d„oś{: za Jeqo 
lat później spotkałam malca w Ło'dzi- w dro Zdawałoby się, że to błahostka, że prze- wykonanie n.a idt !'.f16wnie l:lcnll:ach spoczy-
dze „w świat" (pochodził z prowincji). cież jakoś żyć i radzie sobie trzeba, nawet z wa. Wiemy rkc.di..,Qd, ie riasze kfłhiely z pod 

- Zabiorę do siebie mamę, gdy podrosnę sąsia~ami. Dla ~zie~ka jest t~ jednak rzecz j Jętych prac t z raz przvj<!łych na siebie obo 
- ojca nie chcę znać - oznajmił mi twardo powazna. N~ takich 1 setkach mnych przykła- wiązków wywi(!niJ" słę bez ZGJ'Z!l'.tu. V/Jók-
12-letni „podróżnik". dów uczy się ono kałmstwa I obłudy. Nauczy 11.ta.rki lód:r:kYe Ju+ niarnz i c!,,. ... „l':e ea:.'lminy 

Tak wpływa bicie i krzyki na dzieci o mo się ono 'Okłamywać nietylko obcych, ale i r.:dawcrły Dlatego' tet mn>flemy być pewnl te 
cnym chara-k.terze. Na ~ieci słabe 1 chwiejne własnych rodziców. Wychować dol>rze swe ; 1 't 1 k ~ ' 
oddziaływuje bodaj je~zcze gor~ej. Tracą onej dzieci. nie łe~t rzeczą la,t~ą. Nie ulega .żadnej „„~„~~.~„::.:„~111~=.„~!:„"""'"m"'"Hllł""'""1111111„ 
całkiem poczucie swe] wartości i pewność wątpl~wośc1, ze zaczynac ie trzeba od s1ebe, 

NASZE PRZEPISY GOSPODARCZE 

Przed. konqre•en1 UJ !izto&holnr1ie ;;;....;...;;;;... ____________ ..... :;... ________________________ ~ ________ ,,_..., ........ Zraz ·z dorsz 
Wielki • wiec SOL K w Tomaszowie az. Produkty: 1,5 kg dorsza na 'lepiej w Jed

nej sziuce, 1 duża cebula, 1 ogórek kwaszo111y, 
5 dkg słoniny (mo'i:e być wędzona), 2 dkg 

W związku z mającym się odbyć w Sztok
holmie Kongresem Swiatowej Demokratycząiej 
Federacji Kobiet, na terenie całego kraju od
bywają "się zebrania, których uczestnicy wy
suwają dezyderaty, jakie polskie delegatki na. 
Międzynarodowym Zjeżdzie Kobiecym w imie
niu najszerszych mas naszego społeczeństwa 
mają przedstawić. 

W dniu 31 sierpnia został zwołany w To
maszowie Mazowieckim, ~araniem mi~r.;co· 
wego oddziału SOLK wielK.i wiec pod hasłem 
„Walki o pokój~ w świecie", Zgromadził on 
około 500. osób. Referat okolicznościowy wy
głosiła członkini tomaszowskiego oddziału 
SOLK, ob. Zofia Grębacka. 

Ob. Marta Fijałkow$ka omówiła udział Ko
biet Polskich w walce o pokój. Ojcie<: Ber
nardyrn z Piotrkowa podkreśilił pożytec?:ną ro
lę, jaką spełnia na terenie naszego kraju 
SOLK wysuwając hasła walki o t>Okój 1 &pra-1 
Wiedliwoś"ć na świecie. Zebrani na wiec11 u· 
ihw!!!li naste:Duia.ca. rezolucjw 

„W związku ze zbliżającą się sesją Ko
mitetu Wykonawczego Swilf;I. Dem. Fede
racji Kobiet, która odbędzie się we wrześ
niu rb. w Sztokholmie i z przypadającą w 
w tym czasie rocznicą agiesji hitlerow
skiej n<1 Polskę, my kobiety-Polki, zebrane 
w Tomaszowie Maz. w dniu 31 sierpnia 
194'1 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, odrodz-ellia siły gospo· 
darc;:zej I wojennej Niemiec, kryjącym !łię 
za planami Marshalla, występować będzie-

my w obronie pokoju i Demokracji. I 
Domagamy się od naszych delegatek, 

ażeby na sesji Komitetu Wykonawczego 
SwJat. Dem. Federacji Ęobiet jasno J do· 

\ 

śmietany, pieprz i sól tło smaku. . 
bitnie o§wiadczyly, że naród Polski, a w Wylwnanie: Po oczyszczeniu \ nasaleniu 
szczególności k-0biety stoją na stro:ży po- pokrajać rybę na kawałki. wieH;o'r.i dłoni i 
k-0ju i żądają likwidacji ogn.ls.k wojny, ja- lekko zbić, aby kawałki były płask i e . Na każ
k/ml są Hiszpania - Franco, przede. wszy- dy kawałek ryby położyć kawiJlek słoniny, 
stkim reakcja grecka, wspierana prze.z im· kawRłek ogórka , cienko pokrajanv, plasterki 
perialistyczne koła anglosaskie. cebuli surowej !nb przysmażonej. Posolić i o• 

Ządamy wolności i niepodległoścl dla pieprzyć. 2winą(: kaw11'łki ryby napełnionej 
tych bohatersko walczących narodów: pro- farszem w ciasne rulony i za.piąć je patycz
tes1ujemy przeciw te:qowi Franco i reakcii klem (wykałaczką). Obsy')'.l ,~ Ć przvgotowane 
greckiej, żądamy uwolnienia wszystkich zrazy mąką pszenną. zmic'!szaną z kąrtoflaną, 
więźniów ~olitycznych oraz wstrzymania obrumienić na gorącym th1szczu l du.s i(: pod 
wykonania wyroków śmierci. pokrywą po dodaniu odrobi:ijy wodv około 30 

Żądamy zaprzestania udzielania pomocy minut. Gdy zrazy będą miękkie, dodać należy 
światowej reakcj.i faszystowskiej rządom dla smaku do uzv;kap<"qo sosu śmietanę. p0 • 

Grecji i Hi.npanii, żądamy wolności dla lu- dawać należy zrazy z kartoflami i jarzyną. 
du Indonezji. Dorsz, aby był sma·czny i stracił niemiły odór, 

Zwracamy się ~o Ko.mit.etu \'Vykonaw- musi _po o.czyszczeniu przeleżeć ~4 godziny 
czego z gorącą p-rosbq uzyc1a swego wpły- ! w marynacie, sporzą'1z0nE>j z vrndy, octu, k;:i· 
~ ~ celu przv_wróce~ia pomocy pounrrow l rze~i. i jarzyn. Ocet używamy w proporcji 20 
sk~h. . która 1i:st , niezbędna dla naszych j' częsc1 octu na l OO cz.ęś-ci wody. Inaczej mó· 
dzieci 1 szybsze/ odbudowy tak bestialsko wiąc-na szklankę wody, bierzemy 115 6zklan.• 
Ullszczonego pr.zez hitlerowców kraju", lt4 oQtu. 
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• 

~tr. 8 !j t 0 s 

Rzut ok.a na Szczec.in . " . ·pacerem po m1esc1e 
Co przede wszystkim uderza w Szczecinie? monty i odbudowy. Odremontowano teatr nad I odbudowę sumy daje ten, kto chce przepro· 

Odrą. Uporządkowano wnętrze gmachu 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 blok, czy też mniejs~y obiekt. Od· 
w~d.z1 .r~monty :oznych ob1ekt_ow ,gosp?da.rk1 budowę domów mieszkalnych prowadzą rów
m1e1sk1e1, a więc - gazowm, wodoc1ągow, . . 'Id · 1n·- · k · N' d d 
linii tramwajowych itp. mez spo . ~re ie m1esz. amowe. 1~ awno. o -

• dano do uzytku blok, liczący 44 m1eszkama. 
Ciekawie jest pomyślana w Szczecinie od- Na ogół należy stwierdzić, że w Szczecinie 

budowa domów mieszkalnych w zakresie inie- głodu mieszkaniowego nie ma. Istnieje wpraw
jatywy prywatnej. 25 procent p0trzrhnc1 na diie Komisja Mieszkaniowa. Jednak głównym 

I jej zadaniem jest walka ze spekulacją miesz· 

1 
kaniami. A la spekulacja jest, bo chodzi o me

l ble, po prostu szaber, gdyż spekuluje się ZW'f· 

kle umeblowanymi mieszkaniami... 

Szczecin przyszłości... miasto zieleni, tętnią· 

Nr 246 

ZEBRANIE KOŁA GRODZKIEGO 
STRONNICTWA LUDOWEGO W ŁODZI 
Wczoraj odbyło się zebranie Koła Groa:a. 

kiego Stronnictwa Ludowego przy ul. Andrza 
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. 

WARSZAWA PRZESCIGNĘŁA ŁODZ 
O 776 osób więcej mieszkańców 

Dotychczas Łódź była pod względem ilo. 
ści mieszkańców największym miastem w Pol , 
sce. Naszej llqby 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. 

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 
mianowkie stwierdzenie„. wiadomo, Stolica. 

Moc zieleni, w powodzi której formalnie tonie 
to piękne, wielkie i okazałe miasto. Rozłoży· 
ste, szerokie aleje, rozległe parki, wiele ogro
dów przy każdym domu, przy każdej willi, 
drzewa, krzaki i kwiaty na każdym wolnym od 
zabudowań kawaleczku ziemi„. W tej bujnej 
zieleni znikają częściowo ruiny. Jest tych ruin 
w Szczecinie nie malo, bo wlaściwie przeszło 
50 procent miasta Jeży w qruzach. Zwłaszcza 
oplakanie przedstawiają się nadodrzańskie 
dzielnice Szczecina. Rozbudowane ongiś do ko
losalnych rozmiarów lic:ime zakłady przemy· 

1 
słowe dzielnicy portowej, związane były ściśle 
z eksportem i importem Szczecina. Po dwóch I 
alianckich nalotach już u schyłku wojny, nie 
zostało z nich literalnie nic. A z większych I 
zakładów w mieście ocalała tylko jedna hu· 
ta żelazna „Stolczyn", obecnie huta „Szczecin", 
pracująca dziś już pelną parą i trochę zakła- i 
dów przetyvórczych. 

ce życiem nowoczesnego portu.„ A w zielo· _11 

nym gąszczu bulwarów i parków, dyskretnie l Poftrzebny oa zaraz 
Ale Szceecin jest uroczy, mimo tych swoich . 

ruin i zgliszcz. Piękne domy, z których jednak 
sporo ocalało w śródmieściu. Ładne, stylowi' . 
wille w najlepiej zachowanej dzielnicy willo- ; 
wej. Szerokie ulice, luksusowe. po prostu jezd· · 
nie, chodniki, autostrady.„ 

schowane ślady minionej przeszłości, tchnące GLOWNY KSIĘGOWY - KIEROWNIK 
wiekami i historią„. Zamiast ruin dawnego BUCHALTERII 

I teatru, gruzów domów, ulic i uliczek, pierś- obeznany z przebitką I planem kont. 
cieniem otaczających zamek Piastów nad Odrą 

I - olbrzymi bulwar, zieleńce i kwiaty„. Reflektujemy tylko na siły wykwa!if!. 
Takie są z grubsza i na dalszą metę nowe kowane. Zgłaszać się do P.Z.P.J.G. Nr t 

Połczyn - Zdrój z lotu ptaka. plany rozbudowy Szczecina w przyszłości. Kilińskiego 162 (Wydział Personalny). 
l\Iiasto jest rozlegle. Odległości są znacz

ne. Wprawdzie po mieście krążą w różnych 
kierunkach schludne wagoniki tramwajowe. 
Tramwaje szczeciiiskie - to jeden z niewąt· 
pliwych plusów gospodarki mitjskiej. Jednak 
nie wszędzie te tramwaje docierają, a odleg
łość od jednej dzielnicy miasta do drugiej wy
nosi czasem do 9"-10 km. Stąd trudności po
ruszania się w tym pięknym mieście. 
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Sta·emy ·mocną stopą na·d Bałtykiem 
Stoczn~e szczecińskie w toku pracy - Pro!ekt Kanału Duna~-Odra 

. . . . 
Szczecin odbudowuje się bardzo po.woli. 

Przynajmniej przybysz nie od razu nawet zo· 
baczy Tealne ślady tej odbudowy. Jed.nak ta 
odbudowa idzie. Na razie najbardziej aktual· 
ny jest pierwszy jej etap: usuwanie gruzów. 
Akcja rozbiórkową jest pełnym toku. Jed
nocześnie gromadzi się materiał do przyszłej 
budowy. 

Zjednoczenie 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 7naczenia 
Szczecina, jako ośrodka handlu morskiego. 

1 Dni·a 30 czerwca br. nastąpiło otwarcie stoczni 
. „Gryf" oraz w tym samym dniu wr~czono 

sztilndar przechodni, ufundowany przez pracu· 
jących. 

Szczecin potrafi wykorzystywać swoje zni· 
szczenie. Na terenie miasta istnieją liczne 
spółdzielnie, podstawą których jest zbiórka 
złomu. Przoduje wśród nich spółdzielnia 
„Piast'', która powstała formalnie z gruzów 1 
na tych gruzach zbudowała swoją całkiem ła
dną egzy,stencję. 

Są też prowadzone na terenie miasta re-

Z problemem stoczni szczeciń~kich wiąże 
się zagadnienie importu i eksportu w ramach 
komunikacji wodnej, oraz problem tranzytu, 
co jest podstawą zasadniczych zadań . portu 
szczecińskiego. 

Na terenie Szczecina Zjednocunie Stoczni 
Polskich posiada clwie stocznie: .,Gryf" oraz 
„Odra". O obecnej sytuacji w tych stoczniach 
informuje naszego specjalnego wysłannika 
llyrektor Zjednoczenia w Szczecinie, ·tow. A. Statek na. pochylni 

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

- Aby w pelni zobrazować sobie ---'mówi Pracowaliśmy w warunkach · nadzwyczaj 
dyr. Palatyn - sytuację obecną w stoczniach trudnych. Nie bylo obrabiarek i nie było żad· 
szczecmskich, sięgnijmy do niedawnej jeszczo nych urządzeń pomocniczych. By! mróz i gole 

I przeszłości, do stanu, który zastaliśmy w chwi- ręce robotników. Ale .wszystkich ożywił sz.cze· 
li rozpoczęcia działalności stoczni. A więc ry zapał oraz cel. jednako bliski i „swój"-...-

1 króbko: slopiei1 zniszczeń wynosił 95 procc~t. slucznia „Gryf" musi być uruchomiona! Tak 
Najbardziej byla usz,kodzona wielka stoczma się też stało! Jfyliśmy pierwsi, którzy w prak
„Odra", trochę mniej - stocznia rzeczno-mor- tyce urzeczywistnili i rzucili hasło wy.§cigu 
s.ka „Gryf". · pracy. 

z tych właśnie powodów skoncentrowaliś- Odremontowano kadłubownię, spuszczono 
my naszą uwagq przede wszystkim na „Gry- prom, uporządkowano tr.>ren pracy. Pracowa
fie". Okres 1945-46 należy uważać za nie· 1 no z ogromnym zapałem. W. wyścigu tym 
zbędny wstęp do właściwej pracy. Ten wstęp wzięli udział wszyscy robotnicy - partyjni i 
był wypełniony przez remonty oraz koniecznP. bezpartyjni. Przykładem świecił aktyw obu 

f'xa. r~-:-:it portu w Szczecinie na Ue Elewator.a uporządkowanie terenu pracy. bratnich partii robotniczych - PPR i PPS. 
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".rn1ftą wQdarte nf6;eżdzcont - w po~_ trudzie odbu~!!I~~-~ 

Rozwói przemysłu włókiennicze20 na Ziemiach Odzyskanych 
Jedną z poważniejszych gałęzt przemysłu 

naszego na Ziemiach Odzyskanych 4est p1ze
mysł włókienniczy. 

17.000 w· marcu f946 r. do 1.388 na dziań 11 pełną poświęceń pracą robotnika, majstra i 
czexwca rb. W tym 11amym czasie obniżył się inżyniera polskiego, torującego drogę polsko
odsetck Niemców z 47 proc. do 2,2 proc. ogó- ści na Ziemiach Odzyskanych. 
Iem zatrudnionych. W niedlunlm czasie ostat· I III Zjazd Przemysłowy vr Szczecin!e, który Jeżeli wartość produkcji. przemysłu wł~- " 

kienn!czego Ziem Odzyskanych wynio~ła w ni Niemcy opuazczq Polskę. podsumuje rezultaty pracy calego przemysłu 
r. 1945 bltsko 15 milionów zł (wg cen z r. 19~\7) llo6ć pracowników umysłowych wynos! na ZO. i zajmie się wytyczeniem daleko na· 
to wzrosła ona w r. 1946 do 178 mtlionów zł. 5,900 osób co stanowi' 9,3 proc. ogółu zatrud- przód wybiegających planów, zajmie ntę rów-

. • nionych. nte.ż nie,wqtpliwte i perspekiywami dalszego 
Plan produk.cyjny n~ r?k 1947 przewidf- Wszystkte powyższe cytry sq i:~::::traeją ro:iwoju przemysłu włókicnnic~ego na tym le· 

wał wytwor~e.me na Ziemiach Od~~skanych I s·:~: sów osiagn!etych upetr!ą, codzienną. ren!e. 
towarów wlok1enn!czych za 231,8 nullonów :d 1 • • 

(w cenc~ch z r. 1937). W ciągu pterwszego pół- i ,lll[i)lijl\!·l~iill~~i~~~-\jr~;, rocza rb. został ten plan wykonany z nad· [! 
wy>f•ką. Wartość. wyprodukowanych tciwarów 
przrikroczyla 121 miltonów zł. 

W ciągu sześciu miesięcy roku bie.ż'ącego 
wykonano na Ziemiach Odzyskanych blisko 
23,5 mtlionów metrów tkantn bawełnTanych 
(20.6 proc. ogólnopolskiej produkcji) ponad 
.288,000 metrów tkanin wełnianych (10,7 pr\>cr. 

ogólnopolskiej produkcji), 7.300.444 metrów 
tkonln łykowych (56 proc. ogólnej prodnkeji), 
3.160,000 metrów tkanin jedwabnych, (37 prcc. 
ogólnej produkcjt) 459,000 kg. sztucznego je
dwabiu (18 proc. ogólnej produkcjt), 1.867.~DO 
sztuk konfekcji, 1.887,000 sztuk wyrobów dz1e
wiarskic'h itp. 

Stan zatrudnienia w przemyśle w16klennt
czym na Ziemiach Odzyskanych ulega siale) 
zwyżce i osiągnął n.<:r dzień 1 czerwca o;ylrę 
63,SDD osób, podczas kiedy ilość osób zatrud
nionych w przemyśle włók1enn!czym Ziem Od-

1 
zyskanych w marcu 1946 roku wynosiła . 
tyiko 35.900 osób a w sterpntu 1945 r. zaled· , 
wie 4.500 osób. ! 

Równolegle z rozwo!em przemysłu włókien l 
niczego na Ziem!.ticb Odzyskanych ncutępu)e 
lego repolonizacla. Ilość Niemców spadła a· Prz.ądzalnia no odbudowie 

Dziś „Gryf" jest czynny. Na stocxni- wy· 
konuje się remonty kilku jednostek pływają
cyd1. W odbudowie jest statek „Trzygłów" i 
,,Aldona". Wyremontowano też motorówkę 
„Rusałka". Zostały odbudowane 3 jednostki 
wydobyte z dna Odry. Niebawem do stoczni 
przyjdzie na remont większa jednostka -
własność żeglugi „Gryf'', oraz kilka ścigaczy 
motorowych. Jednocześnie stocznia przepro· 
wadza remont własnych urządzeń i potrzeb-
nego sprzętu. -

STOCZNIA „ODRA" W FAZIE ROZBUDOWY 
2 czerwca br., po nięzbędnym przygotowa· 

niu terenu pracy, zawrzało również na „Odrze". 
Zniszczenia są tam wielkie, ale szczery za

pał robotnika jest jeszcze większy. Rok 1948 
- to punkt kulminacyjny wysiłków „Odry", 
rok, w którym już pełną parą prowadzona bę
d70ie budowa nowych, większych jednostek, 
gdyż dla mńiejszych jest przeznaczony_ „Gryf". 

W chwili bieżącej w fazie rozbudowy_ są 
magazyny, kuinia, rozpoczyna się remont ma
szyn głównych itp. 

Stocznia „Odra" znajduje się w kręgu spe· 
cjalnego zainteresowania zagranicy, a mia::io· 
wicie - Czechosłowacji. Niedawno była tu 
delegacja czeska, szczegółowo informująca siłj 
o „Odrze". 

remoncie 

KANAŁ DUNAJ - ODRA I PRZYSZŁOSC 
STOCZNI „ODRA" 

· Istnieje projekt, że Czesi wyposażą 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 kanałem z Odrą i stąd wy
płynie ścisla wspó~praca nie tylko na odcinku 
stoczni, ale również w zakresie wszelkich ope· 
racji w okręgu basenu Dunaj - Odra. 

Dział mechaniczny wykonuje roboty, zwi~
zane z obrabiarkami mechanicznymi. Prowadzi 
remont 5-ciu dźwigów. Jeden z nich już odre· 
montowano, a 4 będą ukończone do dnia 20 
września. Przystąpiono do wykończenia rozpo· 
czętych przez Niemców jednostek o wypor• 
ności 3.500 ton. 

AKTYW BRATNICH PARTII 
NA PRZEDNICH POZYCJACH PRACY 

W Zjednoczeniu Stoczni Polskich wśród 
rzeszy pracujących prowadzi się intensywną 
pracę ~ołeczno - polityczną, która jest jedną 
z podstaw wszelkich poczyna1't robotników. 
Przodują na tym odcinku bratnie partie ro· 
botnicze - PPR i PPS, ściśle współpracujące 
z sobą. Dwa razy na miesiąc odbywają się 
wspólne zebrania PPR i PPS. 

Koło PPR, sekretarzem którego jest tow. 
Rozenstadt, liczy ob~cnie 163 czło.nków. Ogól• 

1 na liczba pracujących wynosi około 240 osób. 
Koło prowadzi ożywioną działalność, zbierając 
się raz na tydzień celem omówienia bieżących 
zagadnień ·aktua~nych, zwiqian:vch z pracą I 
życiem ocfólnvm. PoWJ 

• 
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Lódź, ul. ll'ólczarisua 216, tel. „4!1•88 

Wyrob Tkanin 

BA WELNIANYCH i JEDWABNYCH 

F . WESLING 
K~WOLF 

Łódź, 

Piotrkowska 17 

ajewski 
L ó d ź, u ica Dowborcz kóUJ 2!1 

FUTRA 
FELIKS ANDRZEJEWSKI 

Ł ó D Ź, Piotrkowska 33 

Po Ie ca: 
gotową konfekcję futrzanq oraz skórki futrzane 

wszelkiego rodzaju 

s ŁAD • ATE IAŁO PIS 

• 

Str. 9 

w S z c z e c. i n i e 
ul. J eka_ Malczewskiego 34 

p .sz huje: 

i n ż y n i r i e c h n i k ów: lądowych, 
wo nyc , mechan ·ków i elektryków 
Ref Ie k tuje się tylko Ii siły wysoce kwalifikowane 

lflarunhi do ontóUJlenia 

T. • • 
Techniczna Obsługa Rolnictwa P. P. 

lł'ł"KONłJ.IE 
we własnych ar szt at ac h 
wszelk ego rodzaiu 

E ONT . W' 

Ó i MASZYN 
OLNICZYCH 

Remonty y k o n y w a n s ą 
szyb o ta o · s r &e 

Komunikat 
Z dn:em 22 wrzesn a br. siedziba Zarządu i biur Centrali BGS 
zo.1taje przen e1ión z lodzi do Warszawy. 

owy adres: 

Warszawa-· ~dmieśc:e, ul. Warecka 11a tel. 869-62166 
Redakcja i Administ acja Spółdzielc :;;ego Przeglądu 
Bankowego, pozostaje nadal w Łodzi, Al. Kościuszki 47 

cel. I 97-93 • 

Bank Gospodarstwa Spółdzielczego 

IE NYCH I 
s-cY I 

----------------·-------------------------Ł ó d ź, ul. Piotrko ska 55 tel. 163-37 
PAŃSTWOWA: CENTRALA HANDLOWA 
Oddział Wojewód1ki w Szczecinie Al. Woiska Polskiego 52 

p1tłeca w ka!d1ch i leśclach 110 cenaclt_ hurtowych: 
CUKIER 

. -

c 1\-1 AKAR O N 

WNIA CZEK OLA DE 
CUKIEUKI ' 
W I N A O \V O C O W E 
SOKI 

przyjmuje zamówienia na 
dostawy wagonowo: 

m~ki, k:;~zy, ziemn·a ~ 6w, warzyw 

Ló ź„ 
P. C. H. - REGUl. l\ TOR CE?ł FUTER 1-0-C ET _ ___._ ___ __, P, C. H - prze& sa„r:> ,q a ee swoich _ca9entar, ro•prowad•a lowm be•poared

n10 d la aw:tila ])rą. , 

P o dnio1Na B 

cENTRAL!a~.~.!'!.?oARczA „Solidarność" I 
Sp6łdz. z o. o. 

Oddz. SZCLECIN, Al. Wojska Polskiego 26 
p t f t c a: Konfekcje męskę, damskę i dziecinną - Óbmuie - Kołdry 

CENY NIŻEJ WOLNORY1 KOWYCH. Członkowie 'l.w. Zaw. korzy ,tajlł z IOO/n rabatu 

I MAS O Ą Pa.ODO Ct Ę męskiej bielizny i od7ieży 
ochronne.{ z_ po,vierzonych materiałów wykonuje 

SPOtDZIELłłlA P~ACY AS1RA'' 
KONFEKCYJ 0-B I ELIŹ I RSKIEJ J J . 

Łó dż, u · ~ J r cza 6, tel. 135-22 
R a b a t dla instytucyj państwowych i samorządowych 

----------------·~~~---~~--~------·-·--· --- ~-
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•> fL I" \V IF • Polska Żegluga Pr~ybrzeżna 
'ał~twowe la~ła~y 'uemyYu ·Koni e~[Jine10 

W SZCZECINIE 
Telefon Telefon 

2932 ul • .IAGIELl_ONSH.A 20/22 2932 

FABRYKI: 

zczecln, 111. Jagiellońska 20 

Szczecin, ul.- 5-go Lipca 16117 

Mysl~borz, ul. M. Stalina 75 

wg1'onują UJszelką konfekcję„ 

odzież i bieliznę. 

ł 
: 

i i . ~ I( li na Bałtyku Sp. z o. o. 
UJ Szczecinie. ul. Dworcowa •9. tel. 31'2 .5 

Komunikacja na trasie Szczecin - Sminoujście - Szczeci 
s/s „U KRA I N A", s/a „SA N'. 

Na trasie Szczecin - Mi~dzyzdroje - Szczecin: 
s/1 „T E L I M E N A". 

Połączenie Szczecin - Trze bierz - Stobnłca: 
m/a „JOLANTA", m/1 „ALDONA". 

Na trasie Gdµnła - Sopot-Hel: 
m/s „G R A Ż Y N A". 

Planou anie uruchomienia komunikacji na trasie 
Szczedn - Gdgnia - Szczecin: 

1/s „B E N I O W S K 1•·, 

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

Gdqnia-Dworzec /łfor.1hi9 lel. 22268. 
C11tral1 • Szcz1el1l1: 

Bilety ulgowe dla lnwalld6w woleuyc:h, wo! owyah, fwakciomari•••Y U. B. l M. o., 
młodzieży mzkolnef i wcsa.awe za okoaanlem le9l1Ymac:il ddboweł jak tównłei dla aorvcml• 

aowanych abiorowyc:la Wfc:łecaek. 

'i 
! 

! 
! 
~ : 

• 

Btlet" do nab11cla: „Orbis" I kasa na uabrzeiu w Szczecłnfe. 1==========. 
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WYPRAWIALNIA i FARBIARNIA 
SKOR FU.TRZAHYCH 

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

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

bowania i farbowania. Wykonanie terminowe. I 
Ceny konkurencyjne · 

.:!JllllllllllllllllllllllłlllllUlllllllllHlllllllllllłllllllllllllllmllllllllllllllllllllllllllllllłllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllHllllllnllllll'll'lllllllllłlllllllllllllllllfRlllllllllllllllllllllllll!:, 
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I SPOŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA i 
I z odpowiedzialł.'lośclq udziałami i 

ZIEDMOCZENIE PRZEMYSŁU APARATOW ELEKTRY~Z YCH 
Łódź, Piotrkowska 111, tel. 220-58, 182-08 

p r o d u k u j e w podległych zakładach : 
WYŁĄCZNIKI RĘCZNE 1 AUTOMATYCZNE NISKIEGO-NAPIĘCIA 
APARATURĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ WYS O JC 111 GO NAPIĘCIA, 

ROZDZIELME OKAPTURZONE, APARAT UR Ę DZWIGOWĄ, 
UR Z Ą DZ EN I A TERMOTECHNICZNE, ELEKTROTECHNICZNY 
SPRZĘT INSTAJ.ACYJNY, LICZNIKI ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

I ZEGARY ELEKTRYCZNE, APARATY ,ELEKTROMEDYCZNE 
_ PRZnZĄDY POMIAROWE Up. 
Wyłączna sprzedaż przez Central~, Handlową Przemysłu Elektro. 

technicznego w Warszawie i jej Oddziały rejonowe. 

'ańUwowe laUaO Ho~owłi Romo 
lnspektorat-LóDź 

ulica IP'iotrkowsha 6B niietSz. 4 

Prowadzą na terenie Województwa Łódzkiego ho: 
dowię zbót, nasion warzyw, buraków cukrowych i sadze-
niaków ziemniaczanych. • 

1 

~ w .Szczecin/ie .... ~ 
~ ~ -::::;::::==========================================~ 5 =~ 
~ ul. Ha§zub.1ka Nr 61 ~ -

1 tel. 
25

-
36 
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=Fundusz Wyriwnawczy ~ ' WYTWORNIA 
PERF UM.ERYJllO- KOSMETYCZIA 

9~JIPI' ARM A t0
5 

Łódt, ul Wólczaflska 198/200 

~obntnik6w -Portowych = 

w SZCZECINIE 
ul. J. M a I t z e w s k i e 1 o 8 m. 4 
pos~u1'uJe 

ZA~. W 1919 r. 
jako Centrala finansowa Komunalnych Kas Oszczędności 

jednoczy z Rórą 400 placówek bankomgch i daje klientom sze· 
rokie możliwości dokqnania szgbkich i be\f>ośrednich zleced 
przelewowych, 1L!Jpłat telefoniczn11ch i akredytl]w. 

~rutynowanego kierownika stołówki I SZJ<Ol.A PRACY SPOLECZN J I_ 

W OD y I W I A 1 O IE I K R E MY ~ d I 3 r O b n t n i k ÓW P O r t OWY C h ~ - Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego w to izi 

k ~ Ofert, uleuwzględftioue pozoataDll bez ! I_ przy1'muie wpisy na wydziały: 1. Oświatowo-Kulturalny ,_-

poleca: 

w na!lepszym gatun I ! odpowiedzi. ! 
s---·-------"'!"---~~ ~„„„„„ ... „„.„"„„„„„ ... „ ... „„„„ ... „ ... „„„„ ... „„„„„„„„„„.: I \ ~: ~i~~~~:ł~!;yjno-Samorzą~owy I 

Fabryka Wyrobów · włókienniczych 

_„ARGONA" · 
Łódt, ulica Piotrkowska 182. 

Telefon 277-96 . I 

W ·-m sp fi# •tt ,-= Jnformarje i ZRłoszenia w Sekretariacie T. U. R. -I 
przy ul. Piotrkowskiej 243 <Dom Kulturg) 

~===============::::::::;:=::;:::~~:::::::;=======,_== 
Wytwórnia Pończoch 

J. P~r~~~~\i 
Lódź. ul. DH'Or§ha JO 

. 

Zjednoczone S'61dzlełn·e Krawieckie („DOM MODELOWY" i „TRUD") p. f. 

lllOlll /HODELOH'I"' 
. polecajq laniq •P.rzedaż w nowootwarlym sklepie 

iw Lodzi„ ul. Piot.rlf.oUJ§ a 4 ... 
Palta damskie Ód 30 proc. do 60 proc. wełny od 6.300 zł. do 11.514 zł. . 
Palta męskie ,, „ „ „ ;; ;; " " 8.536 „ „ 12.527 „ 
Ubrania " „ „ „ ;; · ;; " ,; 5.890 „ „ 12.907 ;; 
Spodnie „ „ „ „ „ ;; „ „ 1.650 „ „ 4.314 ;; 

oraz wielk:i wybór czapek. t krawatów . 

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

K ł . . s k I 7 I PANSTWOWE ZAI<:ŁADY --Stef an a uza 1 - a MASZYNY rto PISANIA PRZEMYSŁU BAWI:ŁNIANEGO 
w Pabianicach. ul. Armii Czerwonej 3 

p 
0 

Ie ca: SPRZEDAŻ ODZIEŻY j OBUWIA R E p EkR A C J '.F. TRZECH ~;:~~;~~ELNYCH oraz arty uły biurowe MAJSTRÓW-PRZĘDZALNIKÓW 
rastę do o~uw'a i zaprawę Ceny konkurency,ne 1. na oddz1a1 przygotowawczy 

Wy t w ó r n i a · Chem czna 
1EOFIL PAŁCZYŃSKI 

Łódż, ul. Nawrot 43, Tel. 220·'.i2 

do Podłó„ I. Kray-e~sk-1 1. na maszyny obrączkowq 

I 
li lódź ul.Piotrkowska Nr 8 1. na niciarki. 

'' 
p r i m a I i n " lódt ul. P· ołrko ska 11 Zgłoszenia przyjmuje Wydział Personal. 

t-;iiiiiiiimm;iiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiii ny w godzinach od 8-ej do 15-ej. (~-----------~------·----~. „ I i •• -:-. _________________ __, ____________________ ~ 
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Nr. 246 O L O S K U T N OtW S K l S.tr. Jl' 

W byłych siedzibach obszarników -
te.tni no-w_e życie , 

~z UJę_d ... ~wki po resz_t~':'1kach San1opon1ocq CblopskiejJ 
Gmmna Społdz1elrna „Samopomoc sala sw1etltcowa„. Zresztą sklepy to <lo- te.re1·e pomidorów wł'° , · d 

Ghlopsl " K · · · d b , · • , szczyzny sw1a czą 
· ·rn w :zyzanowte znana szer?,: p1·<;ro . ro na. częs~ _mająt_ku naszej .s~-ó!· dobitnie o pieczolowH·ej opfoce ze stron 

ko pod _symbo!Iczną nazw~ „Jutrzenki; dz·1elrn, w teJ chwil.i bowiem powaznteJ· tutej5zego ogrodnika... y 
- prze3ęla w swe wladarne 13 rieszto- szą pozycją są nas.z•e reszitówki... R t' k I( „ . 

Ut na wek powstałych z Rdl()rmy Rolnej. - esz ow a onary to rzecz.yw1sc1e 
. Przejęła, zagospia.d.arowafa i ani myśii JEDZIEMY NA RESZTOWKI.„ drog?cenna _perła, doskona.J~. utrzyman~, 

się wyrzec, bo przez dwa lata gospoda>r!O' ma J~~nak )ed?ą. sbzę: otoz na pu~wo-
Komu winszujemy 

Poniedziałek 8 września t 94 7 roku. 
Qziś: Narodzenie NMP. 

-o~ 

Telefony 
Pow. Kom. M@. - Nr 22 
M~ejski Posterunek M@. - Nir 33 
Starostwo Powiatowe - Nr 31 
Prezydium Pow Rady Narod. - Nil' 1'02 
Zarząd Miasta Kutna - Nr 30 
Stra·i Pożarna - Nr 4'1 
Urząd Repatri1acyjny - Nr 86 
Pow. Zaikład R!ektrycz.ny - N1r 32 
Pow. Zakł. Ub. Wz. ul: Narut. 20, tel: Hl8 
Urząd Zdrowia - Nr 91 
Komunalna Kasa ©szczędnoŚGi Nir. 43 
Polska @'Zerwooy Krzy;ż (PGK) - Nr 89 
Szpifal Powiatowy - Nr 20 
Ubezpi.eczalnia Społeczna - Nr 3t4 
Apteka „Pod @rłem" - Nr 106 

wania wydobyła z nkh k.Uka milionów - „Konary, t.01 nasza naj.oe,nnj.ejsza rzu 1·e1 is.toją .JU~ od rok~ za<pommane 
złotych dochodu. S:półdzielnia „Jutrzen- perła. Warzywa i owoce wypro<lukowa- trzy m~oc_k~rrne l _lokomo?1la: !Deszcz po
ka" ~·h()ć mieści się na razie w niepozo·r· ne tu w ubiegłym roku dały nam ponad zos!1lwtł JLIZ na. rnch SW()IJe ~lady . . Po~ie· 
,1ej, sł10mą_ krykej chałupie, ma już w tej milion złotyc·h czystego zysku, a w tym '"'.az ?yłe P~T .1 M:R _zabromłu społdz1el-
ehwili ponad 3 miliony obrotu miesięcz- roku spodziewamy się więoej ... " n~ ~pick?wac się mn:1, chcemy przypom· 

nego a W Sklepach J·e· moz'na dostac' I · • · · t 1. • W mec o mch 1"0R-ow1. , J • rzeczyw1sc1e ies na co 11czyc. sa- ·· 
wszyst~o, ~zego dusza zapr~gme... . dzi:e ~ż ślir:Jrn idzi1e, is:<l~ się patrzy .na j · SADY, SZK0ŁY PRZEDSZKOLA 

T>a s1:edz1iba to tylko chw1!10wa - za- ugma.iące się p{)ld ctęzarem owocow,., , ' „. 

pe·wn.ia nas „do.bry duch" gminneg0 Za- qrzewa. J~bł1k~,. gruszki, śliwy - a co P{)I K.onąrnc_h zwieid,zamy jeszcze cały 
r~ą4'u Z;viązku, Sam~P.omo1cy .Chlop5kiej, Jedne to ?tękn_ie1sze.... . . s:z,ei~eę; -1 resizt~wek. W . t,ele1grafltc:z_nY'~ 
loerowmk sz1ko1y powsze.chne1 w Kasze- - iP.omewaz owoc?w będzie w tym 10 s:krocie .pio.kł?SI•e. te?o, c~~n:Y tam w1dz1e 
wach Kościelnych ob. Wa.Jczaik. z doch0 ku S•poro - opowiada. z za:pałem ob. II prze~istaw1·a się . Jak ni1ze.1: 
do.J.r spó1łdz;ielni za·kupiliśmy już ()dpo- Walczak . 1:oibimy właśnie. starania, : Rusto~ :-- (po<lo;bni·e jak Konary) to 
wiedni budynek murowany, w naijblii· a•by ut'uchom1ć Jeszcze przed' z~mą włas- J:den w1eilk1 ~ad. Między <lrzewami wspa 

61z.ym c·zas1e zamierzamy .go rntZebrać, ną spółdzielczą przetwórnię · owocową, małe pla1nla~1e war.zyw. I t11 widać wy
przenieść tu, \!/ :pobHie gminy i wybudo- bo „Społem" nie może podołać nawało- korzyst~ny Jest każdy kawałek ziemi. 
wać dla spółdzielni gmareh jak s.ię pa!rzy., wi prncy. Budyn.ki o<l:plQw~ednie już ma- B~, praktykowarr:a tu i•est na;veit upraw.a 
C-bcemy aby tam znalazły się pom1esz- my, maszyny 1uz nam oh1·ocano... m1ędzy;rzę4owa 1 ta·~ np. między pomt· 
ezenia: sklepy, plelcarnie, masarnia i W o'grodzie wspaniale utrzyma!Fle pJan d(lrn!!l•I ~osI?l! wspamałe selery, a w trus 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~ k~wia~~~·· Nad tym ~Z%~m pa-

nrnją niepo~>zmlnie owoce... · , 

Rak szkolnv rozpoczęty w. ((a~zewach l(ościelnych tei sady •. 
i'cllt~ JeJSlt 1 coś no:wego. Pianieważ jest tu 
l'artlilliy P.alac, spóklzielnia przekazała tę 

llroczystości rozpoczęda nowego ro- ki na terenie miasta, prze:cywając na r~tów't{ę na szkołę powszecliną i przed 
52. ku szkolnego odbyły się w dniitt 3 bm. ten dzień swoje tradycyjne mifozenie. ~kole -: .a. s~d na dzia_łk~ doświ~dczalne 

w :Kutnie i na terenie całego powia·tu. Od dnia 4 września w szkdłach śvW.e· oe:q~ . uczrn_ow I nauczyc1e!I. W te1 chwili 
O godzinie 9 i 1t) młodzież szkolna wy· żo wyremontowanych i wybielonyeli ~faśn}>eJ końezy ~!ę t.µ_ genera1!1Y remo.11t_.. 

. . . . . ' 'W ybległyrn rol~łl s.zik0lnym liyły tu JU'Z 

Apteka Sukc. H. Walenta - Nr 'I 
Apteka mgr. Z. @hadńskiej - Nr 

Tymczasewy Adres Redakcji „Głosu Kut• 
nowskiego" PvNiatowy Referat Kultury i Sztu. 
ki, Kutno, ul. 29 Listopada 1, tel Nr. 1"1. 

słuchała nabożeństwa w kościele·, a na- ro~p?częly się normalne zaJę~ia. Ml.to- (3_,J~tasy_ i przed·szl(CJ<f.e z 50 cf~eómi. w 
stępnie udała się do szkół, gdzie zebrali dz1ez s:akolna, ~począyts~ i nabraw· ·łhJ!m rnku urudfiami•a się da.tsze klasy. Tm 

.----------------, się przedstawiciele . władz szkolnych i szy świeżych sH w ozasł~ furii łetni'eh \\f.f,aś-ni~ bęlzlie n~ 8-klasowa ·szkoła 

C 
• • rodzke. Trzy szkoty powszechne w Kut z nowym zapałem wzięł>a się do p:uaey. ·p6W.Szedinia. 

zy!GJCl8 nie: 1, 4 i 6 są zradiofonizowane, to też Szkoda tylko, że szkoła powszec!hna _ Ee~i~n!ee. Wf pięl<IJy_m p.a·meu m1e'śei 
• o godzinie lll młodzież w tych szko· Nr. 4 nie zdążyła ukońez.yć remontu, ~ię __ o~eeme sz~mła ro1m'7a: ornz prze~-

Głos Kutno.wski" ł h ł h ł · · · t k t k · · · · SiROle. Za ta1emy własme gr-0mad11{ę ac wys UC a a przemowieme ow. ws ·u e czego J8J uczruow1e w 1".iY'm (l1"'" -l·"1ch . r· I•u h d . . . 

I 
. . , . . I . . . _11"'.:pt=; \ . • I "() woareznyc Z1€Cl zam· 

U mm. Skrzesze:-vs~e?o. P-rze~ow1e~n.e roku r?zpoczną · ~~~ę . <:o na.3mru'eiJ z- ~yan na _dz1~ciMu ~łaco>yym z·aba~ą w 
.._ _____________ . -.1 to nadawał~ rowmez wszystkie głosm- ty.godmowym opozmernem. „;~!eoz~ou .-:-" pód 0 1I<iem fa~łiiowej 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllttllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllHlllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllll!lllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll f rzerszlfoła~. Da1~ko Hr~ tu iesi<:~e do 

Bla kl. 1· c1·en·1e Motor - Al.kalo1·d11'. :~~~:~n=;;.~:.~:~i ~ 
Fabryka Motor-Alkaloid w Kutnie 

nie jest (na szczęście) spółką akcyjną, 
jak o tym mylnie informuje napis na 

. wywieszce, pamiętającej prawdopo-
dobnie przedwojenne czasy. Zakład 
podlega Zjednoczeniu Przemysłu Far· 
maceutycznego i jest jedynym w Pol
sce zakładem, wytwarzającym morfinę 
i kodeinę, kluczowt; specyfiki, niezbęd
ne przy fabrykacji najrozmaitszych le
ków. Ta niepozorna placówka, nie po· 
siadająca ani wielkich budynków, ani 
potężnych, skomplikowanych maszyn, 
zatrudniająca zaledwie 94 ludzi, za
oszczędza państwu miliony cennych de
wiz - i nie tylko zaoszczędza: produk· 
cja tej fal:;lryki idzie na eksport do Buł
garii, Finlandii, a ostaJ;nio nawet do 
Italii. 

Poukładane na podwórzu sterty no
wych cegieł i doły ziemne, w których 
lasuje się wapno, świadczą o tym, że 
dyrekcja myśli o rozbudowie zakładów. 
Istotnie, w planie na rok przyszły prze
widuje się wzniesienie nowego budyn· 
ku, w którym /pomieszczą się biura, 
świetlica i stołówka dla pracowników. 

Nie wszystko jednak, co si~ dzieje w 
Alkaloidzie, należy do rzędu zjawisk 
dodatnich i godnych pochwały. 

·ze strony zespołu pracowniczego do
chodzą nas wieści o nieumiejętnym i 
niedbałym gospodarowaniu dobytkiem 
państwowym. Oto jesteśmy w ślusarni, 
gdzie stoją cenne narzędzia i maszyny. 
Od pierwszego rzutu oka widać na po
dłodze -ślady zacieków wody deszczo
wej. Naturalnie, dachy przeciekają. Za· 
interpelowany przewodniczący rady za· 
kładowej ze zmieszaniem wyznaje, że 
właśnie w najbliższym czasie mają za
miar przystą1pić do reperacji dachów. 
~zy ąi.e za długo się namyśla1110 z łą 

reparacąj? W tym wy.padku n)e można 

si~ tłumacZi)'ć sakrame_ntalnyim. „b:&a
kiem kredytów". Pieniędzy b~o dosyć. 
„Rada Zakładowa za mało si~ ~tere
suje sprawami fabryki" - up:r;zedzono 
nas. Byliśmy zmuszeni w to uwierzyć, 
kiedy zainterpelowany przewodniczący 
Rady nawet w przybliżeniu nie umiał 
podać ilości produkowanej na miesiąc 
morfiny. Uważał, że jest tQ nie jego 
kompetencja, lecz inżyniera. J>est to z 
gruntu błędne podejście do sprawy. 
Każdy pracownik, a w szczególności 
radca zakładowy winien się intereso
wać sprawami produkcyjnymi zakładu, 
w którym pracuje. 
Poważne pole do popisu mają tutaj 

oba koła partyjne. Jak dotąd,. przyznać 
trzeba, ich aktywność jest niewielka. 
Trzeba, żeby koła te zaktywizowały' ze
spół pracowniczy „Alkaloidów" w wal
ce o racjonalną gospodarkę, w walce 
o · usunięcie nie dociągnięć i braków tej 
tak poważnej w naszym życiu gospo
darczym i społecz!lym placówki. 

świt 

Morfinę i kodeinę wyrabia się z głó
wek maku. Zakłady odkupuj~ od chło· 
pów bezwartościowy dla nich produkt, 
płacąc po 10 zł. za kilogram. Potrzeba 
wielu ton główek makowych, aby 
uzyskać niewielką. ilość morfiny. Przy 
zużyciu rocznym około aoo wagonów N a 5 a I --1 5 ą d 0 w e 1• kolejowych surowca fabryka daje w 
efekcie około pół tony gotowego fabry- f 
katu. Ale ta niewielka ilość Ymorfiny Niejaki Józe Wojtocki oddał do re-

peracji zegarek u zegarmistrza Roma-
warta jest wiele miliardów złotych. na Michalaka, prowadzącego swój za· 

Miesięcznie produkuje się w „Alka- kład przy ulicy Królewskiej 17. Po 
loidzie" 33 kilogramy morfiny, co wy- pewnym cza~Je Wojtacki zgłosił się po 
nosi 110 proc. planu. Na początku przy- odbiór ~garka, twierdząc, że ·zgubti.ł 

ł k d k 
. , pok-witowanie, wydane przez właści-

sz ego ro u pro u cJa ma wzrbsnąc . 1 kł d Ot ł · ł . . . . cie a za a u. rzyma swoJą w a· 
do 40 kilogramow na m1es1ąc, a w ostat sność, lecz to go nie zadowoliło, albo-
nim roku planu trzyletniego dojdzie I wiem po powenym czasie zjawił się po 
ona do 80 kilogramów miesiecznie. , raz drug i. 

Tym razem mając pokwitowanie, 
domagał się raz jeszcze swego zegarka. 
Otrzymawszy odpowiedź odmowną, 

$.ierował . sprawę na drogę . ~dową. Tu 
jednak spotkało go przykre rozczaro· 
wanie, albowiem s~dzia zbadawszy ca
łą sprawę i poznawszy się na grze 
sprytnego oszusta, skazał go na 
6 miesięcy bezwzględnego aresztu. 

powiad>a wyełiowawc1Zyrn - po tyigod.; 
ni'Owyrn pe:Oycj.e tutaj, stają się grzec-ż• 

oo r 11ard1zo e.hętnie dostooo1wu.j.ą stę do 
programu". 

Z'a pałacem rozciąga się 40 liekfa,rowy 
sa~, będą~y w zarządzie miejscowej 
stl<oły ro!nrczej. A prepos: -czyby Ri•erow 
nfotwo tej szko•ly ni.e moglio uszczknąć 
trochę owooow dla dzieeJ z przedszkola 
h'.fóre, co1praw~!a obia·dy rprzynoszą ze s.o: 
hą, ale owoce, sz<:i;ególnie dla dzieci by-' 
łych fomaili-są na<lal ipożądanym raryta 
seim . . Przeci~i t'°' ,,szk:olne" owoce, a 
„przedszkofaki" ._ fo tei bą<lź co bądź 
ucznia•foi. · 

Młogoszyn. Wspaniały pałac położony 
wśród sta•rych szlachetnych drzew zaję
ty jest na efom wypoczynkowy dla kole
ja.rzy. Niestety, ja•k nas informują miej 
s.cowi lu.dzie - w tym roku żaden kole
ja!rz go nie od,wi•ed:Z.il. PKP plaq za nie· 
go SpóMizielni dzieriawę, a wcafo z ni•e· 
go ni•e korzystają. A gdyby tam bik 7.-.~ 
ganiwwać uniwersytet ludowy. Moiebv 
pomyślały o tym odp10.wiedni·e czynniki. 
a możeby i „Jufrzenka" - ponieważ roz 
porządza tak s:porymi <l'Ochodami - do
rzuciła coś od siebie na zorganizowanie 
tam jaki.ej swojej placówki kulturalno
oświatowej. Pod0<bno inne spółdzielnie 
a6ygnują jui na k :cele! 

* .... 
Na tym kończymy · naszą wędrówkę )'(, 

resztówkach. Na Qgól biorąc resztówki Ł€ 
na ter·enie gminy Krzyżanów zostały za 
go.spod a rowane diQbrz.e. w większości ż 
nich w byłych s.iedzibach obszarników 
krzewi się nowe, bujne chłopskie żydE' ... 

A. 

Wvdr;wn •, Wo!. Komll"lł ?Pl" w todzl Y · •n'łet Redol:cvinv Rad 1 Adm. tódź. Plotrkowslco 86. Telefony, Redaktor Noczełov 211,.14 Sekretorioł 2.';4..2J. Reda!a:ta QQCrlo 11?:-31. . 
Oział ogłoszeń: Ptotr:Cowska 55 tel. 111 50 Konto PKO VII - 1505. Zol:!. Grat Sp. Wyd. „tódzkJ Instytut Wvdownlczv" . iD - or 

ceNNHt oc.·osZER .:Wycknmlctwa „Głosu B obotm.czegoN w ł.odzt . _ "! tekście: o~ 1-100 mm. zł. 50, 101-200 ~· tJ 60, powy.Zef zł 10, 

fa te•lll'ł......., o«t t-100 llUlt: :J 95. JOV' - ~D mm. d '5. PQwyiel sł 80, f)fobne _aa łe&lo eł ewo: p~szukiWaD!e roiWn z~ 20, hcmcilow.e (le "~e. ku»Ao ! eJMZeCitdł do 25, zguby s1 211 
"''"'"""Joi'l!I'<""'"' -~--- "". tn ,,. „t„de:§c;ł@ i ~ saot. iko6af.. 
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PRZYGODY 
pięciu typków z Banialuki 

~ „_,; , .. ' . 
,:~·'" ,, . .,, .. 

134. Lecz wchrż fruną wyżej, wyżej. 
Do J;si~życa coraz bliżej. 
PaJeolog w gwiazdy patrzy 
W doświadczenie swe bogntszy. 

135. Już po1 nimi st\-atosfe.ra, 
Stoipni sto poniżej zera. 
Mróz tu }est iais'te duzv, 

.G Ł O S 

Ze sportu 

Widzew walczy dziś z Ruchem 
w meczu finałowym o wejście· do Klasy Państwowej " 

Rozgrywki o wejście do Klasy Państwowej 
posunęły się już tak daleko, że dzisiaj dru
żyny A klasowe rozpoczynają już spotkania 
fi.uałowe, które wyłonią trzy drużyny ligowe. 
Najwięcej szans na awans do Klasy Państwo
wej mają Ruch, Legia i exeqno Lechia i Wi· 
dzew. 

siaj w Tarnowie Tarnovia z Legią. Za fawory· (Polonia) ·nie uda się chyba wywalczyć nie 
ta uchodzi tu Tarnovia. tylko zwycięstwa, ale nawet remisu. 

Spotkania pierwszej grupy kończy mecs 
CIEKAWA WALKA DWÓCH POLONII Szombierki - Motor, w którym zwycięstwo 
Trzynaście nowych wyników padnie dzisiaj powinno przypaść w udziale pierwszym, ::ho

w pozostałych jeszcze trzech grupach starych ciaż nie uratuje ich ono od ... pozostania poza 
kandydatów. rubikonem ligi. 

W Warszawie 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 „ .. 1ją świdnicka od.niosła ostatnio nielada sµkces, się dzisiaj finisz pomiędzy Rymerem a RKU. 
łodzianie, przekonamy się dzisiaj na stadia· zwyciężając Szombierki, toteż warszawiacy Obydwa zespoły dzieli róż.nica 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 najgroźniejs.zym bp- drogi do zdobycia punktów. Własna jednak jak i RKU będą miały jednakową ilość punk
daj przeciwnikiem Rnchem, wielokrotnym mi- publiczność i boisko dają im jednak więc:ej tów, gdyż Rymer nie ma wiele szans w spot· 
strzem polski. S!ąz11ry w chwili ob„r.nej pczi~d szans. . . kaniu z Cracovią w Krakowie, a RKU jest po· 
stawiają niewątpliwie klasę wy7.,zą orl ło- W Siedlcach tutejsze Ognisko gościć bę- ważnym faworytem w spotkaniu z Pomorza
dzian i należy się !inridziewać, że ze spotka- dzie u siebie kolejarzy poznańskich KKS. "\V ninem na własnym boisku. 
ni11. tego wyjdą 7.Wyrięsko. ale ambicją łodzian tym wypadku nie pomoże chyba ani własne Nie bez szans na wejście do ligi jest rów
będzie osiągnąć jak najlepszy; wynik, grlyż boisko, ani własna publiczność i gospodarze nież w tej grupie Gedania, która dzisiaj zmie· 
stosunek bramek w dużej mierze może zawii-\ będą musieli oddać dwa punkty gościom. To rzy się z Radomiakiem. Je,żeli Gedania wyjdzie 
zyć na końcowych losach tej rlrnżyny. samo można powiedzieć o spotkaniu Polonia z tego spotkania zwycięsko, sytuacja w tej 

Drngie spotkanie finałowe rozeg~ają dzi- (Bytom) - Wisła (Kraków). I tu gospodłrzom, grupie znów się nieco skomplikuje. A na to 
__ __, ____ ..._,_~-- • się znnosi. 

„Tour de Fr 
1 Dć!lszc spotkania, jak AKS - Grochów I 
' Orzeł - ZZK będą należały do kategorii „o-

· Wyśc!g - dookoła Europy chcą zorganłzować Jrancuzi 

tarcia łez" i wyniki ich nie będą już miały 
wuływu na ostateczne wyeliminowanie „li• 
gowców" z tej grupy. 

GARBARNIA - ŁKS 
Trzecią grupę otwiera specjalnie nas inte

resujące spotkanie pomiędzy Garbarnią (Kra· 
ków) a ŁKS. Kilka tygodni temu ŁKS pokonał 
Garbarnię w Łodzi 3:1.,. czy i tym razem uda 
s:q mu powtórzyć ten sukces, przekonamy się 
niebawem. 

Jale sport kolarski staje się popularny w E
uropie,_ świadczy śmiały projekt, jaki powstał 
w. Paryżu, międzynarodowej siedzibie tego 
sportu. Otóż Francuzom mało jest słynnego 
ich „Tour de France", gdyż, jak donosi 
„Sport", projektują oni zorganizować wyścig 
jeszcze bardziej gigantyczny, którego trasa 
wynosiłaby około 10.000 km (!) 

Wyścig ma nosić nazwę Wyścigu dookoła 
Europy, a trasa jego przebiegać przez Brukse
lę, · Amsterdam, Hamburg, Pragę, Warszawę, 

Kijów. Bukareszt, Mediolan do Paryża, gdzie 
odbyłby się również i start tego wyścigu. 

Kolarze w drodze byliby okrągłe 60 dni, w 
tym IO dni przeznacza.nych byłoby na oj}po· 
czynek. 

Czy ten śmiały projekt doczeka się reali
zacji, trudno na razie przewidzieć, -:chociaż 

Francuzi są poaobno zdania, że do roku 1950 
uda im się go zrealizować. 

Szczęść Boże! 

Dalsze spotkania w tej grupie przedstawia
ją się następująco: w Lublinie spotkają się 
PKS (Szczecin) z Lublinianką, w Poznaniu 
Warta z Czuwajem i w Kielcach Tęcza -
KKS (Olsztyn). Faworytami w tych spotka· 
niach są gospodarze. 

bez strzelca" 
na stadionie „Sparty~' 

Z pewnością niejeden z Czytelników jest n1ejszych sytuacji. Trzy razy znajdowali się nastąpił przełom: Polacy chcieli grać i wygrać 
ciekaw, co pi?ala - prasa rz.Pska po występie polscy napastnicy sam na sam z Horaki.zm i nawet, ale naprawdę nie mogli, gdyż byli 
naszych piłkarzy w Pradze. Oto przytaczamy nie potrafili momentów tych wykorzystać: ~rnnd:i:-cyjnie wyczerpani. Nie byli w stanie, 
Oj:ń'llię spra\vozdawcy „Nase CestC1", jeclyneg:i raz Jira i raz Senecky uratowali syt~ację na jak nasi g~acze (włączając w to także Parpa
pisina ·sportowego w O:echoslowacj1: linii bramkowej. Polskę, przed utratą więc~j na) w decydującej fazie .gry „zebrać się w so· 

. „Dziewięć bramek. na· meczu międ!yp.1ń- bramek jak 6 uratował Janik, który wszyst- bie" i rzucić wszystkie swoje walory na SZdl4j 
stwowym to bardzo dużo; ale w meczu Pol- kim Czechom żywo przypominał niezapomnia- walki. 
ska - Czechpslowacja mogło ich być i 15 i nego Planickę. p r ·. . h b 
nikt z widzów nie dziwiłby się, gdyby wynik Polacy. mogli osiągnąć przy szczęśliwych . rzeg:a.1 :oz~icą tr~e~ ram~k,_ al; poka· 
brzmiał 10:5 (dla c7.echoslowacjl). Obydwie dla nich okolicznościach dużo lepszy wyaik,, zali ~mbiqę 1 ofiar?~sc, Jaką ch_c1elib_1:'my wi
drużyny nie wykorzystały szeregu najclogod- aniżeli 3:6. Kiedy doprowadzili do wyniku 3:4 ~:ie;- u n?szych piłkarzy. Pubhczn~sc czeska 
--------·~"' ~""""'""~~~-~~-. w-·- •.. ~--=·· .. ,_ e wlasme cechy darzyła Polakow wielką 

· :,ur.:r:>2vi to ~-ie służy. IF - Dz"siejsze imprezy sporłowe 

~11•1111~111:1!1J"]Ul"lll •r'lllłl~ ... n~1,.„,,~ll} 
Przed l.({rz;;ysha~i Z JiJi' M 

sympatią. Musimy pamiętać o jednym, że w 
okresie wojny football był w Polsce zabronio
ny, a nielegalnych piłkar~y Niemcy karali 
więzieniem i obozami. Tym bardziej m1,1simy 
więc podziwiać młodą polską generację. H-1 p• f I .-3 11 

. 1 I! "'~·u HUth r Dzisiaj w Łodzi odbędą się nastl:}pujące im-

um::: mm .• 11 Lm1IL!.1111 . Lm tł1u1:~!L:ua ,„ . Halą: Wimy, godz. 11. Mecz bokserski o 
., ,c " 11 1 li 1111' 1• . prezy sportowe: 

ZAKOŃCZENIE: KURSQW DOKP ŁóDt 

W tych dniach na dworcu Ł6dź-Fabrycima 
1'dbylo s~ę uroczyste zako1iczenie kursu na 
ldhmktów służby ruchowo-handlow-ej · w 
)OKP Łódź. 

Kurs rozooczął się 6 III br. i trwał do 28 VI!! 
!947 r. W tym czasie przeszło przeszkolęnte 

52 pracowników. Ukończvło kur~ 48 słucha

czy z czego: 4-ch . z wynlkiem b. dobrym, 26 
z wynikiem dobrym i 18 z wynik!ęm dosta
tecznym. 

Wkedyrektor K. P. ob. Koper po wręcze-

mistrzostwo okręgu ŁKS - Tęcza. 

Boisko KP Zjednoczone, godz. 11. Mecz o 
wejście do kl. A: TUR (Piotrków) - Resursa 
Bieg. . 

Boisko ŁKS. Mecz finałowy o wejście do 
Klasy ' Pań-i;twowej: Ruch (W. Hajduki) - RTS 
(Widzew). 

Siwa:carzy przegrywają 
·W Warszawie 0:5 

Wczoraj na stadionie Wojska Polski8go 
w Warszawie odbył się mecz pom' zy ASC 
„Base!" (Szwajcaria). a Robotniczą Reprezen
tacją Warszawy. Zwycięstwo 5:0 odnieśli Po
lacy, którzy posiadali przewagę przez cJły 
czas gry. 

500 zgłoszeń wpłynęło 
do Uom tełu Organiracyjnego 

Najlepszym graczem Polski. był Janik -
Igrzyska sportowe ZWM, które odbędą najgorszym Baraiiski. Janik był bardzo dobry 

się w dniach 13 - 14 września cieszą się ol- przy dolnych piłkach, słabszy przy górnych. 

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

gólne koła trenują z zapałem. Na zebraniach 
dyskutuje się o sprawach sportowych. 

Do Komitetu Organizacyjnego Igrzysk na
płynęło do 6 bm. ponad 500 zgłoszeń, a będzie 
ich na pewno więcej. Napływają również na
grody. 

Komitet jest już w posiadaniu nagród od 
OKZZ i Spółdzielni ·wydawniczej „Czytelnik". 
Nagrody przyrzekli m. in. Prezydent miasta 
ob. Stawil'tski, Komendant MO, płk. March
wii\.ski i i'nni. 

Obydwaj jego koledzy grali bardzo ofiar
nie i nawet. skutecznie, ale bez żadnego pia· 
nu. Często się zdarzało, że w najbliższej odle· 
g~o~ci znajdowało się dwóch polskich pomoc· 
mkow, a napastnik c~eski był wolny. 

Obydwaj obro1icy polscy zupełnie nie kryli 
skrzydłowych, grając wyłącznie pod .swoją 
bramką na polu karnym. Na skutek takiej ich 
taktyki pod brawką Janika .niejednokrotnie 
znajdowało się aż 14-tu graczy. 

. niu absolwentom św!cde.ctw uko:'!c?:e1:1Ja kur
su wraz z na:gndcmi pien;ężnym!, -.v k.r6tkim 
przemówieniu podkreślił ważność służb, ja
k!e będą pełni!!, oraz apelował, by przez 
;tcrannq pracę przyczyniali się do roz'woju 
kc lej nic twa. •li§trzo§tl'lmM boh!iier§hfe rozpoczęte . 

Gra w polu polskiego ataku była niejedno
krotnie piękną dla oka, ale w całej piątce 
br~k. ~~st str.zeka na miarę Wilill}<rnrskiego. 
Dz1w1hsmy się bardzo, gdy trzykrotnie na· 
pastnicy polscy będąc sam na sam z Hora
kiem nie potrafili strzelić bramki. 'Najlepszym 
gracz~m w tej linii był Gracz na prawym 
łączniku, ale był on otoczony troskliwie opie
ką Ludia. Szczęśliwym strzelcem okazał się 
Cieślik, ale dwie jego bramki powinien jed· 
nak „międzynarodowy" bramkarz obronić. 
Skrzydła bardzo słabe. Srodkowy napastnik, 
Spodzieja, nie zdaje sobie sprawy, na czym 
polega jego funkcja". 

Następnie przemawiali kolejno nc.:czelnik 
Wydziaiu Ruchu ob. Gryzel, prezes Okręga · 
wcgo Zarzą:du ZZk ob. Suda i str. tnst~uktor 

ob. Glogowski. · 

Pierwszy mecz i pierwszy walkower 
· · · · Zryw zwyc~ęża Zjednoczone 16:0 · 

?G!.lł-S'ZANIE POltĄSA~ PRZEZ WSCIEKŁEGO Drużynowe mistrzostwa okręgu łódzki~go 
::>SA. w boksie rozpoczęły się pod niezbyt pomyśl-

W ubiegłym :niosiacl! został slwterdzony nymi auspicjami. Pi~rwszy mec.z pomiędzy 

na. tcrente Łodzi przyp.udek śmierci z powo· Zrywem a KP Zjednoczone, który się odbył 
du wścfoldizny z racji pokąsania przez wczoraj w sali Geyera zakonczył się walko-
wśc!:ii;lego psa. werem 16:0 na korzyść Zrywu, gdyż Zjedno-

W związku z tym przypadkiem Oddział czone nie potrafiło skompletować ósemk:. O 
~anitarny Wvctziału Zdr<>wia przypomina, te ile sobie przypominamy w roku ubiegłym 
w każdym ~ypadku pokąsania prze1 psa Zjednoczone też większość spotkań przegry
wś :lekłego lub podejrzanego o wściekliznę I wało _w podobnyi_n „styl~" - poco wi~c mę-
4ateży nieiw!ocznie zwrócić się do lekarza ~zy się w kl. A jeszcze i_ w tym roku i :iara
Dozoru Sanitarnego na terenlei swego Komi- za na szwank powagę mistrzostw? 
scnla1u w celu poddania się szczepieniu Mecze mistrzowskie, kończące się wal~o-
ochronnemu. we{ami jeszcze przed pierwszą walką w zna

c1mym stopniu osłabiają zainteresowanie i bu-
ZBOŻE SIEWNE dia Ziem Odzyskanych dzą nieufność do całej imprezy, ostudzając za 

J k · d · d · Ok · D ~k pał największych nawet entuzjastów sp::>rtn 
a się ow1a uiemy z ręgowe1 Yi~ - . . . k' . 

cji Zarządu Państwowych Nieruchomości Ziem pięsciar' ego. Z.d~mei_n naszym t~~eba byłoby 
skich, majątki państwowe z okręgu Łodzi, bę- nad tym pow~zn~e się za~tanowi~, abv mi
dące pod zarządein tejże instytucji, wysiały I ~trzostw~ Łodz~ ;1eszyły. się • n_alezną powagą 
już po żniwach z nowych zbiorów 28 tysięcy 1 zau[amem wsrod pubhcznosci. 
kwintali zboża siewnego dla Ziem Odzyska- Wczorajsze walki towarzyskie poza wal-
nych na okręgi Olsztyn i Białystok. k~ w wadze muszej Kargiel (Zjednoczone) -

. „ 

Gomulak (Zryw) nie stały na poziomie mi
~trzostw okręgu, a w niektórych wypadkach 
Jak naprzy~ład w wadze półciężkiej przypo,mi 
naly __ raczeJ pierwszy krok., W ogólnej pun
ktacji towarzyskiej zwycięstwo 9:7 odniósł 
Zryw. 

Wyniki poszczególnych walk były nastę
prjące: w wadze muszej Kargiel (Zjednoczo
ne) zwycięży! na punkty dobrze trzymającego 
się Gomulaka (Zryw), w wadze koguciej Czar
necki zdobył 2 punkty walkowerem, w piór
kowej Grzybowski (Zryw) zmusił do podda
nia się w drugim starciu Pacyllliaka (Zjedno
czone), w lekkiej Kazimierczak pokonał nie
znacznie Krawczyka (Zryw), rozporządzające
go niemniej silnym ciosem, w półśredniej Ki
jewski (Zjednoczone) zdobvl 2 punkty w. o, 
w półciężkiej Hollak (Zied!loczone) zremiso
wał z Myszkowskim fZryw), a w wadze cię

żkiej Kłodas (Zryw) znów zdol;>ył punkty dla 
Zrywu bez wałki. 

W rinau sedziował dobrze o. Twardowski. 

Pięściarze radzreccy będą 
startować w Polsce 

Według wiadomości, pochodzącycłt z War· 
szawy, Wszechsłowiański Turniej Pięściarski, 

który w tym r?ku ma się odbyć w Polsce, z 
pewnością do idzie do skutku. 

Międzynarodowa Federacja Bokserska wy· 
raziła _podobno swą zgodę na start pięściarzy 
radzieckich, pomimo tego, że ci nie należą 
je~zcze do związku, tak, że organizatorom o· 
becnie me stoi już nic na przeszkodzie, aby 
te ciekawe zawody zorganizować. 

Przyjazd pięściarzy sowieckich do Polski, 
też jest podobno zapewniony, 
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