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KUPON PREMIOWY

Nie trzeba a·roi,1adzić kilkudziesięciu kuponów!
WYSTARCZY WVCIĄC NASZ.KUPO N PREMIOWY zamieszczony obok, wył!ełnić czytelnie i przesłać do RedakcJi n asze20 pisma w cl~$.?11 trzech dni.
Już w sobotę dowiemy się, kto wygrał ZEGAR KREDENSOWY.
Jutro zamieścimy ~UPON NA ZIMO WY Pł)ASZCZ DA'MSKI.
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na ZEGAR KREDENSOWI
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Królowie dolara chcieliby odebrać uprawnienia
Radzie Bezpieczeństwa i zapewnić bezkarność
imperialistycznym. zakusom St. Zjednoczonych
NOWY JORK (obsł. wł.). Minister spraw za.
granicznych Stanów Zjednoczonych George
Marshall zaproponował na środowym posiedze
niu Zgromadzenia Gene.
ralnego ONZ utworzenie
instytucji Naronowej
dów Zjednoczonych, któ
rej zadaniem byłoby roz
strzyganie sporów mię-
raw
dzvnaiodowych
mach karty ONZ, oczykosztem dotychwiście,
czasowych Uprawnień Ra
ny .Bezpieczeństwa w raUSA nie
mach której
zrealizować
są w stanie
wszystkich swych planów
zaborczych, lub radykalne
go ograniczenia suwerennych praw narodów I
państw na rzecz wszechmocy giełdziarzy z WallStreet.
Zabierając głos na poGeneralnego
siedzeniu
minister
Zgromadzenia,
MARSHĄ,LL
·arap ł!Mlllspaz1d l!llqsrnw
gatom nowy plan, który nazwał „planem
pokojowym" a który raczej wypadałoby nazwać „planem wojennym" USA i który prze
widuje następujące inowacje w 1trukturze
ONZ:
1) utworzenie spośród delegatów 55 państw
należących do ONZ „Tymczasoweqo Komitetu"
do spraw pokoju i bezpieczeństwa, którego za.
daniem byłoby rozpatrywanie sytuacji zagrażających pokojowi międzynarodowemu. Mini, ster Marshall oświadczył, że „utworzenie „Ko
mitetu Tymczasowego przyczyniłoby się do
usprawnienia procerlury pokojoweqo załatwia
nia sporów i do obciążenia odpowiedzialnością
za te decyzje wszystkich członków Narodów
Zjednoczonych". lnaczeJ mówiąc szereg najistotniejszych spraw ma być wyjętych spod
kompetencji Rady Bezpieczeństwa l oddanych
w rE:ce organu, w którym Stany Zjednoczone
mogłyby sobie zapewnić przewagę przy pomo
cy uzależnionych lub kupionych rządów małych państewek amerykańskich i Innych.
2) ograniczenie prawa „veta" wielkich mollllllllllUI llllllilllllllllllftllHIHIHIHlłłlllllllllllllllllllllllllUlllllłlłlllllllllllll

Tkaczki z Moszczenicy

podjęły

wezwanie tow. Korzeniowskiej

<

n ywa armii Markosa
I

Bitwy pod
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Atak na st licQ

1łCę es i ansę. "11~me WOJ· zmuszona Je5 przyznac
ska demokratyczne atakują Florinę i po· prasa prorząoowa.

nawe grec

j\:
Forma M aria z fabryki
w Moszczenicy tkaczka
na 4 krosnach wykonll
je 101 procent normy
przyjmuje wezwanie
t~~ Kor.zel)iawskiej z

".1
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przybywa /
do Polski

-

ą

-

j poru

ludu francuskiego "::"'" jest znanym przy•
jacielem narodu polskiego.

polskiego
rzctdu
Stanowisko
w.sprawie

sześciu najważniejszych. zagadnień międzyn·arodowyc 11

Przemówienie n1inistra lllodzelewsh&eqo na
6) Swgestie, dotyczące rerwiz~( katW
ONZ i ;problem jed'nomyślności wieH~ich
zqro1nadzeniu qeneralngna ONZ

1) Plan Marshalla pomocy diJa Europy, mocarstJw.
Po przemó·
NOWY JORK. PAP. Pod koniec mini's ter Modzelewski spre
·2) P-01it:Yka an~do - amerykańska w
wieniu sekretarza stanu USA Mars'halla
cyzował tezy, któryclh realiizacja sprzyja
zabrał gł'()s przewodniczący delegacji p0l Niemczech,
łaby wz·mocnieniu Organizac:ii Narodów
3) Grecja,
skiej minister Mod,zelewsiki, który przed
·
Ziednoazonych.
4) Palestyna i Bgi,Pt,
stawił stanowisko Polski w następują·
mow~ mistres.zczenie
(Dokładniejsze
.
RoZJhrojenie,
5)
cych SJJ1rawach:
mst:ra Modze'1ewsk:iego poda1111y jutro).

US A Zagarnl·a1·ą Gre' n1~nd1·."f ru~af~.6t;'~~ie~~~~T:~:r~~a~e~:;i~taG~
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neralne,g-0 -0droczon-0 do czwartku.

~
pomimo oporu Dunczyków ·
I
cal·
do
dążą
Zjednoczone
Stany
że
podkreśla,
do
ReuteiCd
JORK PAP. - Agencja
tej olbrzymiej wyspy
departament stanu po- kowilego

NOWY
opańowania
nosi, że ame11:ykański
dał do Wlia.domości, iż Stany Zjednoczone pro duńskiej i do założenia na niej licznych baz
wadzą w dalszym ciągu rozmowy w celu• za- lotniczych i meteorologicznych.
•
•
•
'
warcia nowego 1,1kładu w spraiwie Gre:ilandii.
KOPENHAGA PAP. - Rzecznik duńsklego
Rzecz.lllik Departamentu Stanu O·świadczył, że
rozmowy przeprowadzane są na po•lstawie ministe1Cstwa spraw zagranicznych oświadczył,
art. 10 układu z ·r. 1941, który przewi duje że Dania jest zainteresowana jedynie w colwizajemną wymianę · zdań w razie, gdy któraś kowilym zniesieniu układu, zawartego w r,
ze stron wyrązi życzenie zmiany waru;:ików 1941 .ze Sianami Zjednoczonymi w sprawie
·
ll!kładu. Dania dąży do anulowania układu z Grenlandii.
Od chwili zakończenia wojny D:mia dązy
•
r. 1941.
KOPE,NHAGA PAP. - Prasa dunska, oma· 1do anulowania tego układu i do przvwrócenia
·.
Grenlandii.
praw suwerennych Danii
wiając pe11tra~tacje w sp.rawie Grenlandii -

IWiy•ngrane

w codziennym konkursie
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Wczoraj wieczorem w lokalu redakcji

„Głosu" - Łódź, Piotrkowska 86, III pię
tro - została wylosowana kolejna pre·

mia nasze·go konkursu c-0c!Ziiennego z dn.
15 września rb.
STót: I 6 KRZESEL
wyigrał -0b. Zakrzewicz Stefalll, zamiesz·
kały w Lodzi, przy ul. fr3it1.ioiszkańskiej
11 - Pracownik fabryki imienia Józefa
wL
John) w

r
a
•
UZnanIe gIeł dY dIa ZbrO~ dnJ• za~::'t~~=•<i1~ni0i
o~. Z~wicz proszon~.
Van Mook dostame nowe samoloty czołgi
.

•
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DUCLOS

WARSZAWA PAP. - Na zaproszenie Ko•
mitetu Centralnego Polskiej Partii Robotnic.ziej
przyjeżdżaiją dnia 19 bm. samolotem z Paryża
TOW. JACQUES DUCLOS, WICEPRZEWOD•
ZGROMADZENIA NARODOWE•
NICZĄCY
GO FRANCJI I SEKRETAl<Z FRANCUSK1EJ
PARTU KOMUNISTYCZNEJ ORAZ E. FAJO •
czwNEK BimA PoLITYczNEG(!) PK?.
Levadią
Floriną
Tessam-Larisę.
Wy.bitni przedstawiciele demokracji fran•
I
p
N
d'"
L
··
G
.J
J ak uonoozą z reCJI, wa~nie zaf?'raza•Ją e~a. IJ, a. ~OP?- cuskiej zabawią w Po1sce kilka dni i zwiedzq
RZYM (PAP)
.
ofensywa W-OJ&k demokratycznyich roz- nez1e oddziały powstancow zna.1dują się nasze ośrodki przemysłowe oraz Zi~ie Od·
zyskane. Tow. Jacques Dudoś, który na prze·
wija się w dalszym cią,gu. Oddziały de- już w odległości 12 km. od Party.
demokraitycznej strzenl całego okresu_ . okul?acji hitlerowskie/
Aktywność arimii
mokratyczne zaatakowały ostatnio -sto·
k pozostawał we Franc11 i kierował ruchem o·
t
•
· t
•
••
L • J~.-1
. T all

•

f'.> .

JA'CQUES

carstw do spraw, kiedy ONZ musi podjąć ak- pomiędzy stronami zaangµżowanymi w spocję gospodarczą lub wojskową. Zdaniem mi- rze.
„Nadużywanie zasady jednomyślności monistra Marshalla, zmiana taka uniemożliwiłaby
stosowania veta w sprawach, wynikających z carstw pozbawiło Radę Bezpieczeństwa moż
6 karty (pokojowe rozstrzyganie ności spełnienia jej istotnych funkcji -oświad
rozdziału
sporów). Zdaniem Marshalla, zmiana taka po- czył Marshall. Inaczej mówiąc Rada Bezpiezwoliłaby Narodom Zjednoczonym na powoły czeńslwa nie podoba się p. Marshallowi I jego
wanie do życia komisji badawczych lub na mocodawcom giełdziarzom z Wall-Street, bo
(Dalszy ciąlg na str. 2)
wydawanie zaleceń podejmowania rokowań I
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HAGA PAP. - Zastępca gubernatora ge- dzie w dalszym ciągu stał na tym samym sta- skzemek 81 w nas.zeJ redakcJt, .Łod:ź, P iotr
ows a. 6, III IJ1c; tr-0 W godzinach od 14
.
fabryki w Moszczenie} neralnego holenderskich Indii wschodnich JC!ul nowisku.
. .
Tak więc prowokator wojny w Indonezji d·o 16-eJ.
tkaczka _na 4 krosnach beritus van. Mook, po . powroci~ z Nowego ~or
,!<
wykonuje 174 procent ku do H~g1, zakomumko,w al, ze rozmowy 1e- uzyskał pełnię uznania giełdy i handlarzy
ipJtzysyła].o
n.ormy, przyjmuje we- 1 go z. przedstav:!cie.[ami am~rykańskim_i ~ arn:at dl_a swyc.h poazynań, Ol w Ś]fld zaaJym' . Czy.~~icy zam!ejsoowi ·naldeiJo:ne. na
·lw.mhowców cie
Jiwie dalsze
•P<nMe Ind"'"''' nu<dy pmb'eg .pruny•lny .
tow.
•
ze
. .•
J. C%0/f1.Ó_W,
rz_qd
•
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Str. 2

Gł'.

Przeciw planom
wystę~ują

narody c

MOSKWA PAP. Dzienniki rcdzieckte po· 1·
~w1ecajq szereg artykułów drugiej sesjt Zgrn
"
.
• G
madzenia enerolnego ONZ. „Izw1asłia wska
zujq na to, iż sesja rozpoczyna swe prace
w ch-w!li, gdy na terenach zńajdujących się
w strefie wpływów USA i Wtelkiej Brytanii
- w Chinach, w Indon.ezj!, w Grecji l w Pa
lestynie - 1oczą się dzialania wojenne.
Inicjatorzy rozlewu krwi n.tz 'ych terytoriach nie życzą sobie aby sesJa ONZ skupiła
swą uwagę na sprawach zapewnlenia pokolu i bezpieczeństwa, to też prow.adzą ak cję,
której celem Jest odwrócenie uwagi świato
wej oplnii publicznej od tych smutnych faktów.
Pragnąc skierować działalność ONZ na to
ry fałszywe, USA - zdaniem clzier:nil;cr - pod
no'.:.~ą znowu kwestię vet.u i wysuwają wnios
Id, zmierzające do zniesienia zasady jednomyślności.. uchwal w Radzie Bezpieczeństwa.
Przemówienie Marsha 1)o według „Izwtestti"
· k a c: h ce za
d owodzL iż d~leg.oc ja amery k ans
WIZelką conę nariuclć 1w11 dyktando 1e1ji

ł
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Klęsk
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~:!.ym ducl1l' Gwałtowne
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•
za Marshallem Dulles oraz Evatt
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BELGRAD. PAP. jugosłowiańskie:

armi'i jugoZ>iem1e odzyska::le.

Oddziały

obsadzają już

zajęły

już

Pomorze

Znie.sfono granice, oddzielające ziemie odzyskane od Jugosławii 1 roz·ciągnięto na nie" konsfytucję· 1 i praw6dawsiwo
i

I

i~sz

Istrię.

Krajowa kGnferencja aktywu

PPR i PPS

ceniem mu przodowniczej roli w dziele rozbudowy i demokratyzacji szkolnictwa i oświaty
w Polsce.
Zebrani zwracają się do Rządu i T<CZZ o
przyśpieszenie prac nad polepszeniem i unormowaniem materialnej sytuacji nauczyciel.
stwa.
'lebranl, podkreślając poważne przeobraże
nia, jakie dokonywują się wśród mas nauczy.
cielskich w kierunku zrozumfenia podstaw demokratyczno - ludowej Polski oraz otrząsania
się spod wpływów wrogiej propagandy, wyrażają przekonanie, że przysz!.y Walny Zjazd
Delegatów ZNP przyniesie pełne z'.\lryeięstwo
postępowym, demokratycznym siłom w masach nauczycielskich, które poprowadzą organizację nauczycielską po twórs::zej drodze, zgo
1 dnej z tradycjami ZNP.

>~Z

z życia wielkiego poety - Lermontowa

PRZEMYSŁU

w

Łodzi,

zatrudnią

DZIEWIARSKIEGO Nr 3
ul. Sienkiewicza 82 84

natychmiast:

majstra do maszyn szwalniczych 1 zaczeplarek, oraz zeszywaczkł pończoch,
kellarkl i formiarki na formy metalnwe
I drewniane
Zgłoszenia

w

Wydziale Personalnym.

OGOLNOPOLSKIE ZJEDNOCZENIE
PRZEMYSl'.,U KA l'ELUSZNICZEGO
Łódź, G
i~ka 93

poszul<ujE' 1 • \ " hmiast:
1) kierownika wydziału planowania,
2) kierownika wydziału technicznego fachowca włókiennika,
3) kierownika Adm.-Hanplowego na wyjazd (Złotoryja),
4) kierownika pracy i płacy na wyjazd
(Złotoryja),

5) księgowego-'bilansistę na wyjazd (Zło
toryja).
Zgłoszenia z życiorysami i odpisami
świadectw składać do Wydz. Personaln.

ft
no ·ouz

._„ha.w..,·.-d·
.._._u_l>ll
ffi~rs ~ dl

li

·nauczycieli

oświatowego

W dniu 16 bm. odbyła się w Warszawie kra żliwe będzie stworzenie szerokiego frontu nau!owa konferencja aktywu oświatowego PPR i czycieli demokratów i uaktywnienie mas nauPPS, zwołana z inicjatywy Wydziałów: Ośw1a czycielskich w pracy nad demokraiyzacją
ty i Kultury obu partii. Na konferencji wygło szkolnictwa i usunięcia z n.ieqo resztek reakszone zostały referaty: tow. Cwlka, sekretarza cyjnych pozostało5ci.
CKW PPS, na temat ideologii jednolitego Iron
Zebrani podkreślają niez!omną wolę µxowatu i tow. Kuroczki, członka egzekutywy nauczycielskiej PPR, na temat taktyki współpracy dzenia wspólnej akcji na terenie ZNP. ZNP
zgodnie ze swymi pięknymi tradycjami musi
na terenie ZNP.
Po ożywione] dyskusji, w której wzięli u- się stać znowu ~rganizacją ~kupiającą t_wórdział liczni przedstawiciele obydw.u partii, przy cze, ~ostępqwe _siły nauczycielstw~ polskiego,
jęta ząstała jednogłośnie rezolucja treści na- czynme uczest.mcząc~qo w b~do"'._1 e demokra.
tyczn.o-ludowei Polski, w rea_l!zacp tych h.as.eł,
€tępującej.
o ktore. wałczy~y pokolema przewodmkow
REZOLUCJA
Nauczyciele i oświatowcy . aktywiści PPR 1pracy oswiatowe1 .
Zebrani aktywiści nalJ.czycielscy PPR i PPS
i PPS reprezentujący wszystkie województwa
- po zanalizowaniu na wspólnym zebraniu w wzywają całe nauczycielstwo do współdziaładl'liu 16 bm. obecnej sytuacji politycznej oraz nia w pracy nad aktywizacją ZNP i przywrósytuacji na odcinku nauczycielskim.
obu partii
Stwierdzają, iż nauczycielstwo
lnteresu;ącg lilna
musi włączy-(: się do realizacji uchwał kiero- M4
..-,
W
-WC
wnictwa PPR i PPS o pogłębianiu współpracy
między obu partiami.
Tylko przez zacieśnienie współpracy między
!'lauczycięlami peperowcami i pepesowcami mo

lndo ez1·· -M.1ny

(Dokończenie ze str I)
je, że łiolemi'rzy w cią,g11śo&tatnich 24 gotak łatwo
aktywność nie mogą tą drogą prze1>rowadza~
zwir:kszoną
dzin wykawli
swych planów, zmierzających do usl::inowienia
na ziemi i w po.wietrzu. Samoloty holen- panowania nad światem kapitału amerykań·
derskie prn.y Popairciu lornidwtl. wznowi skiego. Stąd dążenie do zastąpienia Rady Bezły si'lne ataki w centralne1 Jawie, na te- pieczeństwa nowym organem, który byłby bez
renie Salatiga i Amharawa. Holendrzy silny wobec awanturnlczych zamierzeń poU.
prze~a wili również akt~·;1ość ni potu d- tyków sprawujących władzę w USA w chwili
nie od Gombong i '" rejonie Soekaboe· obecnej. Narody Zjednoczone powinny zg<>u
agitował dale1 Marshall- na uchy
dzlć się lenie zasady jednomyślności w sprawach "fV
nikających z rozdz. 6 Karty oraz w sprawach
wnlosków o przyjęcie w skład ONZ. O ile
ONZ nie potrafi obronić inteqralności jednego
Rlląd J'lJ.gosla.wH ' przyznał z małych państw
jugoslowitlńskie.
Marshall deklamował
Pomorzu Słoweń>kiemu i TstrH 750 mi~ionów bezpieczeństwo wszystkich małvch 'państw
dinarów kredytu na rok 1947.
będzie zagrożone. (Sądził widocznie, że ludzie
Dnia 20 bm. ma być zakończona wymiana nie pamiE:tają o interwgncji w Grec.ii. o wo ·n!e
lirów na dinary. Na liczi1ych wiecach lud- przeciw Indonezji, o okupacji duńskiei wyspy
ność; ziem. od.z.Y.skanych man\fes.tv-je. swą . ra1 Grenlandii itp.). NiezdolnGf~ , Rady Bezpieczeń.
.
· dość z powrotu ao Madeny.
stwa ·do podjęcia skutecznych kroków w takim wypadku nakłada wielki<>. oho N"i::i.zkL na
Generaine Zgromadzenie. Wierze. że General.
ne Zgromadzenie potrafi sprostać tym obo-

Zacieśni:a się · współpraca

PA~STWOWE ZAKŁADY

k-

/

frontu od wybrzeża morza Żółtego na wscho wały ją i obecnie d;iałajq n.a obu Jej brze·
dzie do J!nii koiejowej Pejp!n - Pektn - Han gach..
Komunikat podoje, ft z ogólne) Uczhy 248
·
kou na zachodzie.
Obecna ofensywo stanowi dalszy ciqg roz brygcd Czang-Kai-Szeka - 202 brygady wał
poczętej jeszcze w maju kontrofensywy ar- czyly fui na froncie, czyli iże armia Kuomin
mii ludowej w Mand·ŻJurii oraz w prow!ncji tangu posiada reaerwy, sldadające 1ię zale
dwle " 21 brygad, które sq rozpro 11 one na te
Jehol i Hupe.
.Armfe demokratyczne, dzicr1.ające w pro- renie Chin.
Zgodnie z komunikatem, obecna kontrofen
wincjach :zachodnia • północnych, prawie
nic tm';'!olykając na opór, posunęły się znacz sywa armii narodowo - wyzwoleńczej ma na
nie na południe, doszły do największej ize· celu całkowite wy:i:wolenfe prowinc:Ji chili
ki Chin środkowych Yang-tse-kiang, sfOrso klc:h znajdujących slę na północ od raekl
Yang-tse-kiang.

walk.I

„I.zwiestia" podkreśla, że jest 10 dowodem ·
Wedfog donie13I~UKS'ELA PAP. tego, i'z polityka amerykańska w sto:unku
do ONZ coraz wyraźniej wysuwa al1ernaty- sień prasy holenderskiej, walki pomię
w~: albo bezw.a1unkowe podporządkowanie
de.y anmią holenderskCJ, a indonezyjską
slę ONZ Białemu Domowi, albo Ukwi4acJa
przyhie1rają wcrn,:z · na gwałtowności na
ONZ.
J,awy, Sumatry i
Powołując stę no „New York Times", dzien wszyslJkich frontach
n1k radziecki oświadcza, iż delegacja amery· Madury.
kailska ma. zamkr domag.oć się na sea)l za
I<omm1ilmt armii i11donezY'.is1dej podawarcla w ~kali światowej umowy w sprawie
„wzajsmnet obrony", podobnej do tej, jaką
ntedawno USA narzuciły krajom Ameryki po

Sloweńskie

Wc7nraj

wo is ka demokratyczne rozbiły 116 ~ryga·d Kuomintangu. - Wielka bitw·a
pod Szanghajem zako1iczona pełnym ·zwyc~ęstwem armii ludowei

wystąpi tuż

Wojska

-

przybył

1

ar ·i z

MOSKWA PAP. Agencja prasowa armii
narodowo . wyzwoleńczej Chin opubltkowo
la komunfkat 0 przeblegu wielkiej kontrolen
sywy rmnH demokratycznej przeciwko wojs·
kem C:i:ang-Kai-Szeka.

slowiańskiej

w godzinach
na Rynek Starego
1
1iasta minister Obrony Narodowej Man.za·
J.-.k Polski Michał Żymierski Wiraz z genera·
· łarni Mo&sorem, Połturzyckim, Bordziłowskim,
Szareckim, Góreckim, Prugar-KetUingem, Kas·
sem, Rudolfem Grabczyńskirn, Paszkiewiczem,
PoJiszukiem, Kusz.ko i gronem wyższy<:~ ofi·
ce~ów. Na rvndku Stan"g? Miastta lu dnoścd p.ra
CUJąCa przy o gruzowanm zgo owa a ser ecz·
ną i gorącą owację Wojsku Polskiemu, wzno
sząc okrzyki na cześć Marszałka Zy.:m1erskie•
go i odrodzonego Wojska Poilskiego.
popołudnfowych

olność

rna 7.aklu uje: „Delę(' cjo radziecka,
ludniowej na konfer ncji w Rio de Jc:meiro.
Siwierdzojąc Tż noroc!7 całego &Wiat.a saciom nie„ iennej polityki zagranicj;nej
'
.
walczyć_ będzie na. sesji z całą enerorzec1wne są t~go rodzaju planom i . pok~a
dają swe nadzieje w· dalszym zacieśnieniu '.;Jią o i:tzpewmenle poko1u powsio;echnego t
współpracy r~łonków ONZ, „Izwiestia" kon• współpracy miądzynarcdowej".

Jak wynika z. komunikatu, . armia narodowo - wyzwoleńcza rozpoczęła swq kontrofen
sywę w pierwszych dniach sierpn!a, po 14
ONZ.
Dziennik przytacza wypo\~icdź „New York miesiącach walk parlyzanckich, które poważ
l'imes", który twterclzi, !i. zgodnte z opinią i ni'e osłabiły armie Czang-K'lili-S:oeka. Działa~oszczególnych delegacj( na sesję, „przemó- ' nfo zaczepne rozpoczęły się na całej linii
Wien.is Marshalla r6wnozn.aczne jest z wypo- ~

Amerykańska wolność I

ich

lu· I

świat

oisko odgruzowqie aruav r,

WARSZA\VA.

wiązkom".

Minister Marshall oświadczył, że Stany Z3e
dnoczone przedłożą Generalnemu Zqromadzeniu rezolucje, w której ustalona zostanie odpowiedzialność za wypadki w Grecji. Rezolu
cja wysunie propozycje utworzenia nowej ko-·
misji dla przeprowadzenia dochodzenia w
oraz wysunie
zwią~ku z sytuacją w Grecji
szere~ dalszych zaleceń.
Stany ZjPdnoczone przywiązują dużą wagę
do zaleceń, które uzyskały jednomyślną apro
batę komisji specjalnej ONZ w sprawie Paleslypy.
Stany Zjednoczone zamierzają przedłożyć
problem niepodległości Korei Generalnemu
Zgromad?.;eniu, „Sądzimy, że sprawa ta powin.
na być poddana bezstronnemu osądzeniu człon
ków ONZ'. - oświadczvł minister Marshall.
Ma-rshail wyra.ził żal; że Polska i Związek
Radziecki nie chcą przyłączyć się do wnfos·
·ku większo·ści w :;.prarwie kontro Iii energii 'd•
tomowej, który jak wie.domo, oddałby wszy·
stkie źródła energ;ii atomowej pod wyłączmą
.
kontrolę USA.
MLnister Marshall podkreślił następnie, że
rozbrojenie zależy ąd
- zi;l.aniem jego trzecl;l spraw: 1) zaufania międzynarodowego,
2) tralk·tatów pokojowych dila Niemiec i Japo··
nii O:fa'Z 3) utwo.rzenia międzynarodowych sił
zbrojnych i ustanow.ienia kontroli nad ener·
gią

atomową.

w tych „pokojoiwych celaeh"
wie;:Jka indywi'dual- Stany Zjednoczone bez przerwy produkują
bomby at-0mowe i n.ie chcą się zgodzić na żan ość o niez:wykle wraHi\vej naturze, peł- dne wnioski innych narodów do zniszczenia
ich zapasów i zakazu produkcji tychie.
na sulbtelnośc.i i deli'katności wcz,uć.
w zwią;ziku ze spra:wą „veta", minister
Ten smukły i n1a·pozór nie$mi::tły młodzj.eniec ;po~iad~ł w so~fo niesnl;>tykany Marshall zaproponował utworzenie „Komitetu
hart d'ucha 1 wielką odwaię, ce.chą>Vała Tymczasowego", złożonego z 55 członków Na·
go prawość charakteru i umiłowanie ;r>ra rodów Zjednoczonych, który dz.iałałby do
września r. 1948 z prawem omówienia wszy·
·
ł
k „d
· b" ·
d
W y, ,,Prze• 'J'JaJące z . tlaz ego s -0wa ł czy- stkich s.piraw, zagrażających pokojowi i miał·
by prawo wysuwan>ia zaleceń w z·wiązku z
.
:
• •
nu.
I wła~m~ z.a to um!ro:vame p-ra:wdy i tymi sprawami. W razie potrzeby Genera~ne
za S~\·e ~m1ałe wystąpienia, za.:valkę wy Zgrornadtzenie mogło-by za rok pr:zekształcić
pow1ed·z1ana cariatowi w p.oezJ% Lermon komitet w imstytucję stalą.
_zamie.rzenia fV'.atshalla zmierzają fa~ . wl·
tow. z. osta_ł zesł~my na Kau1ka1z.
Prę:kną postac te.go szczerego demokra dac do poderwania autorytetu na1wazme1sze•
.
. ,
.
_iyJ.O'Ze dla nie-ktor~ch~ n~ziw11S~o to bę- {'y, głosiciela i miłośni'ka nairpięknic•j-, go organu Organizacji Narodów Z;ednoczo·
d1zie tyll<o echem: dzv~'lG~1em nie~?>"~ u- sz ·eh has eł 1. i'dei wi.crnic odr·· 0 rz ·ł ,_ nych - . Rady ~ez~i~czeń~tw~, do złamania
Y u zas~d~ 1~nomyslnosc1 wielkich m<!carstw,
•
kt . ' A K
slyszanyim, ale nie mow1ącym dz1s zbyt ta?' t "
wnie-81one1 do statutu ONZ przez wielkiego
I en {)\\ any a. or · onsows 1;
wie•le.
I Dla. prawdziwych znawców i1teratUiy prezydtinta Stanów - Roosevelta, zasady, bę·
. ć
.
ł b
.
I
A • t .
b'e t \\·~r do 1 na eiz.a ~„ ~l"~Y.IP?mme ~o- nazw'ISko Le.rmontowa będz,ie magn e sem dącej kamieniem węgielnym Organizacji Na·
1
„,? ie !1{) !- na~~' yb.tn!Clł8ZHh Po - u; I który llrzyc1ągnie cały świat literacki, rodów Zjednoczonych.
Wnioski Marshalla· zmierzają do przeszkime na.zwisko. okrywaJące splendo· 1 artystyczny oraz tych \v.szystkich·, którzy potrafią ocenić i zrozumieć \vart<' ~ć kształcenia ONZ w organizację podobnie bez·
rem. PO·ezJę roSytJ'Ską.
w.olnq jak ś. p. Liga. Naro~ó>I'., worgani~ację
Michał Lermontow._ ufa1entowany, ro- piękna i prawdy wielkie.go talentu.
man tyczny poeta R-01?Ji, urodził się w r. j Doskonale oipracmva.1y dialog i świet- mezd9Inq. do prze!:1wstaw1enia się podzega·
czom · wo1ennym
· ·
··
·
•
·
· ł • · ·
·
· ł k r ó•k
1814, zy
. • 'śl
· ·
h
Te· ·vni' osk· ~.
~ o i zgmą sm1erc1ą tr.łgt- na ilustracJa m11z 1 czna do.pełniaią nad/ , ,.,ars a11 a '"iazq się sci e s
· •
· .
„ · '.
·
· d .· . · .·
·
· ·
k 1. ć
:ldoł ł · d
czn
· a Je iJ1a on:ry swe llllle nie- zwyczaJ u aneJ l 2:0d'neJ obe)rzeni.a ca- planami odbudowy Niemiec · im.perialistycz·
_ą. ·
nych.
·
łoścL
śmiertelna chwaba..
Doibry<m i sł1u,sznyim 'l)0n1'YSłern filnnok
d
·
art z
w ym o 1caza ł o się si.ę-.gnięcie ·o
bioirahi 11.LCTZ'i sła\vny.ch, często zapomnianyoh, a godnych ze wsz,ęch mi·ar pa. .
·
mię.ci. . .
\Nytwonue zagraniczne ostatnio czer·
pią temat do fil'mów z życia wybitnych
] d ·
u ZI·
Na ekiranach kin łódzkich poiawił się
ostatnio film prod1ikcji r.ad'z ieckie.i, który ukazU'je nam w ciekawym i pełnym
artyzmu uji,ciu fragment z życia wielkie
~
g(} poety _ JirY:ka _ Lermontowa.

Lermontow -

I

Widoczinie

to

I

I

I

k'.'

Z

1

,,
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GŁOS

01s·ce

należy

sie pomoc!

Ten~encyjne pożyczki Mrędzynarodowego

Dużo s ; ę

ostaLnio mówi i pisze o Między·

w swych decyzjach k ieruje
litycznymi.

narodowym Banku Odbudowy i Rekonstrukcji.

się względami

Banku Odbudowy

do Banku Międzynarodowego i nddal
gotowe są ponosić różnego rodzaju świadcze
nia w celu jak najszybszej odbudowy Europy,
udział

po-

Tablica zwycięzcó;l
Ob. Morawski Leon w P.Z.P.B. Nr. 7
(dawniej Elsenbraun) wykonał w dniu ,'1.3
w 170 proc. Prz ą•tla
normę
września
Majchrowsl1a Wacława, pracownica tej samej fabryki wy lrnmała normę w 140 proc.
Ob. Liscłwska Maria, prządka w P.Z.P.B.
Nr 16 (d. Niciarnia) pTzeszła do pracy na
cztery strony i na 780 wrzecion. W dniu
14 września ob. Lisowska wykonała normę
w 154 proc. Ob. Jaguszewska Frandszka
również pracownica P.Z.P.B. Nr 16 wyko•
nała normę w 153 proc.
Rośnie łańcuch współzawod~ików w wyści
(
gu pracy.

Po-ws t ał an na podstawie uchwal w Bretton
Ostatnie oświadczenie prezesa Banku, Mac
W o ods w czerwcu 1944 roku, a (:elem jego Claya, mówi ące wyraźn i e o pomocy dla „tych
było „popieranie odbudowy i rozwoju teryto- państw europejskich, które -Jiaradza j ą się o be- !>(liska opinia sądzi, że pomoc należy s i ę jej
pr:zed Niemcami ,które doprowadzHy nasz kraj
rium ~z łonków przez ułatwi anie inwestycji ka- e.nie w .Paryżu" (nad planem Marsha lla
p11ało~1ych na cele produkcyjne" (Art. 1 p . 1). przyp. red.)
jest wyra żnym tego dciwodem. do zniszczenia.
. W statucie Banku zwrócono uwagę na to, Wywołuje ono szczególnie powaŻl!ly nil'!pokój
I dlatego Polska domaga się jak najszyblie „us t alając waru111ki poi:yczek dla członków, wśród p a ńs tw Europy Centralnej. Narody za- szego zaspokojenia jej uzasadnionych dezydektó rych terytoria macierzyste doznały wiel- mi eszkujące tę część kontynentu, wniosły swój I ratów.
W. Lemiesz.
kich zniszczeń z powodu okupacji lub działań
nieprzy jacielskic/J, Bank będzie zwracał . sz.c ze·
O
gólną uwagę na zmniejszeni!! ich finansowego c i ę ż am (Art. 3 punkt 16).
13 września najlepszy wynik dnia osiąg.;
Polska, solidaryzując się z zasadami statuPaństw. Zakłady Przem. Baweł•
nęły znowu
w
instytucji
tej
do
przystąpiła
Banku,
towymi
Ozorkowie.
w
nianego
charak terze członka, deklarując udział w wyPrzędzalnia średnioprzędna wykonała 187
so kot-ci 125 milionów dola,rów i wpłacając ja·
Przechodzeme na większą ilość obsługiwa- botników. W Pańsw. Zakł. Przem. Wełn i anego prbc. planu. Przędzalnia odpadkowa wykonała
ko jedeID. z pierwszych udziałowców część te·
nych maszyn włókienniczych staje się zjawis· Nr 3 - pracuje na 2 krosnach 11 robotników.
go udzi ału w zło cie.
172,6 proc. planu, a tkalnia 119 proc.
W Państw. Zakł. P.rzem. Wełnianego Nr 35 kiem coraz bardziej masowym.
D;i: i ęki temu mamy w liczące] 45 osób RaRównież P.Z.P.B. w Bełchatowie ""Ykonaly
przedstawiciela-gubernatod:i e Ban.·u swego
Tys i ące tkaczy i przl\dek przeszło już w pięciu robotników. W Państw. Zakł. Przem.
ra, a w liczącej 12 osób Dyrekcji Banku re- µrzemyśle bawetnianym na obsługę 4 i 6 kro- Wełnianego Nr 37 - ośmiu robo'lmiików. W 13 września plan w 119 proc.
Państw. Zakł. Przem. Wełnianego Nr 18 (Zieprezen cuje in teresy naszego kraju, Czechosło sien.
Niech fabryki łódzkie nie dadzą się tak
lona Góra) - 16-tu robotników i w Państw. wyrażnie zdystansować przez prowincję.
wacji i Jugosławii Polak - dyr. Barański.
_
(Zawidów
21
Nr
Wełnianego
Przem.
Zakł.
wełnianego,
przemysłu
robotnicy
Ostatnio
Rząd polski, obl'.czając skrupulatnie p.otrzellllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1!1111llllllllllllllllllllllMllllllllllllllllllU
by go spodarcze kraju, wystąip i ł do Międzyna którzy współzawodniczą v.r wyścigu pracy z Dolny S!ąsk) _ 8 robotn ików.
Ponad 100 tkaczy przeszło już w prze.myrodovvego Banku Odbudowy z prośbą o po- robotnikami · przemysłu bawełnianego, poczy·
śle wełnianym do nowych, bardziej udoskonanają także ulepszać swoje metody pracy.
życzk ę w wysokości 600 milionów dolarów.
.
Coraz wi ęcej robotników ptzechodzi z pra- !onych metod pracy.
Nie była to suma tak wielka, jeśli z jednej
Pionierzy ci wysiłkiem swoim pomnażają
strony wz fąć pod uwagę możliwości kredy·to- cy na jednym krośnie kortowyin do pracy na
we Banku, p·rzekraczające 16 miliardów dola- dwóch krosnach. Ruch ten, choć trwa od nie- pr.odukcję przemysłu wełnianego i jednocześ
u
rów, a z drugiej - ogrom zniszczeń w Polsce. dawna, staje się coraz bardziej popularny.
nie poprawiają sobie warunki materialnego
I choć kraj nasz należy do lllajbardziej zniW Państwowych Zakładach Przemysłu Weł- byt~ależy się spodziewać, iż podobnie jak to
szczonych w Europie i choć zwróciliśmy s i ę
jako je<lem z pierwszych krajów, to jednak, nianego Nr I (dawniej Schweikert) już 11-tu ma miejsce w tkalniach bawemianych, tak i
robotników pracuje na 2-ch krosnach. W Pań- w tkalniach wełnianych już w niedalekiej
jak to pow i edział w Szczecinie min. Mimc nowoczesne metody
przyszłości zatriumfują
„S tan ęliśm y cierpliwie i skrorrunie w dość dłu stwowych Zakł. Przem. Wełlllianego Nr 2 (d.
pożyczki".
gim ogonk u petentów
lllllllllllllllllllllllllrnllll lllllllllllllliiilllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllWlll
,. . . . . . . .
~e.~.z~?„ n~ obs,łu,gę' .2·c~, k,r,~sien ~0..ro~ „~ra~.Y·1111,„lllllll'l llfll1I!.1,111!1hl', l llllill!ll11lll1lllll1lllll
~ise~,t!.
lllll'l lll"11' ll'l"l l" l':l~rir111111111u111·11· I' ll'l.lli.1111 l'l"I Iii li 111:.111:•!1' l 'llllllllllll'll'1U:1m1111:111111111~1111~' 1:il:'ll'll.mlll'llllTillll
Ale, niestety, jak to obrazowo sbwiei:rd21l „11111111 I 1,1 I 1.111„11 I I I 1111lln1ni,.i111.1111111.11 11u1.iu11111, lllll lnl.I 1, ·~• Il 1111.1111..l llllti I
tow. Mtlnc, ogonek zaczyna się przesto;wiać, ria
pierws zym miejscu stawia się tych, co przyszli

Lepsze metody pracy-wyższy zarobek

1
I

....1!11111„„„„„„mm„...„„..KI pierwszy?

P.~·ze~· ysł wełn ianv przechodzi na w~ększe ilości krosien

Redakcja
,, GŁOSU ROBOTNICZEGO
przyjmuje ofiary na

Odbudowę

Warslawy

o

Zasadnicze zadania mas robotniczych świata

a „nawet usiłuje się dopuścić do
sk arbc a po 2 razy niefitórych, kiedy nie zostaliśmy dopuszczeni ani razu".

późn i ej,

DOBRA

EUROPY przemysł węglowy,
i linie komunikacyjne, stoimy

C ĄŁEJ

nasze porty
ci ągle w ogonku, a otrzymały już pożycZ'kę
Da'li a i Luksemburg, których straty wojenne
są bez po równania n iższe od naszych.
Otrzymala pożyczikę Holandia, która pożyczon3 dola ry zużyLkowuje na krwawą rozprawę z w:ilrz ącymi 0 ni epodległość ludami w
Ind ioi.ch Holenderskich.
\ V św! e tl e tych' faktów widać wyrAźnie, te
. Mię-Jz rnarodowy Bank Odbudowy w swej do·
tychczasowej dzi ałalności nie stosuje s i ę do
po dstawow ych założeń swego statutu, mówiących o tym, ie „Bankowi jako instytucji i urzędnikom Banku wolno kie<rować się tylko
w z g l ę da mi ek onomicznymi" (Art. 5 punkt 5) i

~J:~[__w_yw_ia_d_z_w_ice_pr_zewodnicźącym

I

Federacji Pracy Leonem Jouhaux

j

Na zakonczen·ie swojego \:::.t~1ego pobytu woju Swiato.weJ Federacji Pra ·; 'f, Leon Jouw Po.Jsce, wi ceprzi:?wodniczący Swia-towej Fe- haux odpowiada:
- Obecną fazą ro zwo jo wą najlepiej z ilu·
deracji Pracy, Leon Jouha ix, u d~ ! el : ł przedstawicie1owi Robotniczej Agemji Prasowej 'Strują cyfry: w pierws: ym , .,;;u P'-' wojn :e
wywiadu, w którym scharakte;ir.,;o wa• obecny Federacja liczyła 60 m1' '. :inow cz1 :1nków . w
etap rozwoju Swiatowej FdeL• !·; ;, wyp-:.wk- roku ub ie głym - 65 milio:low w roku b : eżi· ·
dział si ę .na ~!lmflt międz ynarodowej ~ytuacji cym - 70 milionów. Poza ni:i.:· '> ·r„1i zw: ązk ~·
:uchu :l_w1~zkow Zawodow,rcr orcz. k.rvtko u- mi zawodowymi Stanów ~Jad .1o conycil, poza
Jął wrazema ze swego pooy~u w s.o •. cy Po l· greckim.i, a także i „nibv nv. ąl l:1!ru1 " frnnk :stowskiej Hiszpanii, do Federacji na;e.'!'.\ Zw : ą
•ki.
Na py.tanie, dotyczące dzi,;ifo::1:11! '.!I I ~oz - zki Zawodowe niemal całego śwl 1~'!. Dotąci

I

0
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Zw!iedzalftą ffo§zczenicę

Zakłady

wsierpniu

Pomyślne

•

Organizacja i budow ok u
Światowej

My, którzy ponieśliśmy w W)'llliil\.u woi~1y
ta·k potworne straty, my, którzy przy niewielk i ej stosunkowo pomocy rozbudowaliśmy DLA

wypełniły

plan z nadwyżką

wyniki .dyscypliny pracy

Sitek Jan - krochmalarz 148,5 procent, Krawczyk. Ma~ia - przewijaczka 186,2 procent nor-

my.

sza się wydajność produkcyjna fabryki, a tak:te zwiększają się własne możliwości zarobko-

we. Tha.czka „czwózikowa", jedna z rekordziPrządiki moszczenickie nie pracują gorzej od
produkcji, opowiada .nam, że jej dwutystek
Pracując
dzialów.
innych
z
towarzyszy
swych
\
na trzy strony; najlepsze wyni.ik.i osiąga: Jaśki godniowa wypłata sięga około 6 tysięcy zł.
132,4 ,proc.; wyróżniają się: Sitek Miesięcznie daje to sumę blisko 12 tysięcy zło
Aniela Stanisława i Krawczyk Zofia, wyrabiając obie tych.
po 124,7 procent normy.
W fabryce moszczenickiej u.derza zwiedzaTkalnia posiada też grupę swych rekord<Zistek produkcji. Na ich czoło wysuwają ~ę jącego ład, skład i porządek. Nie widać porozpracujące na czwórika ch ob. ob. Froma Maria
rzucanych odpadków. Hasło oszczędzania i nie
i Piątkowska Helena. Pierwsza 'Z nich wyrabia niszczenia surowca jest w pełni realizowane.
Na specjalną uwagę zasługuje wysoki poziom dyscypliny pracy wśród załogi robot'1iczej Moszczenicy. Nie ffi:a tu spóźnień do pra
cy I nie ma zjawiska opuszczania wanztr.tu
Sitek Jan
przed zakończeniem dnia roboczego. \Vo.rto
krochmalan
przy tym zaznaczyć, że poważny odsetek ro148,5 proc. normy
botników mieszka w· punktach oddalonyó o
trzy, pięć a nawet siedem kilomert rów n:l fa ·
W Moszczenicy mieści się fal:>ryka baweł
bryiki i przestrzeń tę p;rzebywa piestv.
niana, stanow i ąca jedno z ogniw produkcyjjest faOdległą od skupisk robotniczych
nych Z e społu Baw ełnianego w Pabianicach.
bry;ka moszczenicka, ale przykład prnc;· jej zaTy m, co pod r óżują koleją na szlaku Łódż łogi może służyć za wzór niejed;iemu zes;>o ·
P iotrków znany jest rzucający się w oczy kom
łowi robotniczemu w Łodzi.
pleks c-ze rwon ych, fab!rycznych budynków, poło żo n y ch w pobli żu stacji. W idok ten n a suwa
fa tszywe zr esztą w y obraż enie o tym, że Mo: .:.~
szczenica jest wi ęk sz ym sk upiskiem o charakJa ~sk i Aniela
terze prze mysł owym. Talk jednak n ie jest. Za- Sipińsld Władysław
,p.rzewlekacz
prządka, 46 lał pracy
k hd y w Moszczenicy są jedynym, położooym
132,4 proc. normy
176,6 proc. normy
w tej wiejskiej okolicy obiektem przemysło
wy m - obiekte.m życ i odajnym, bo po pracę
i zaro bek c i ągn i e do niej ludność nie tylko 181 procent normy, druga - 174 procent. One /
z n ajb l i ż s zej, przy niej wyrosłej pól-robotni- to obie podejmują wyzwanie rzucone przez 1· ,
cze j o sady, ale i z okolicz,nych wsi. Fabryka scheiblerowską tkaczkę - tow. Kprzeniowskq. I
za~rud-n i a ponad 1400 robotników, w tym bli- Stają do indywidualnego wyścigu o osiągnię- '.
ł
cie wysokiej normy produkcji.
sko ocr p ro cent stanowią kobie ty.
Zrozumienie wag i i don i osłości podniesie- .
J ak nas informuje dyr ek tor fabry;ki tow.
.
Jó źwiak , plcn produkcji w m i es i ącu sierpniu nia zarówno produkcji, jak i jej jakości daciew ykonano i w k a żd y m dziale produkcji po- ra do całego zespołu robotniczego, majstrów '
s:3.da fa bryka mo szczenicka swych reko rdzi- i dy rekcji. Dzięki temu dzi ś w Moszczenic y
st ów. Przcw l ek acz Si piński Władysław wy- wszystkie prządki pracują na trzech stronach,
KalettJ Ani ela
Molenda Leon
;.. Tutejsza za-1
rabia 176,6 procent normy, Molenda Leon snowaczka
przykręcacz
ocenia z.wi~kszenie obsługi
P.rzykręcacz osiąga przeszło 200 procent nor- loga JObotnioza
llOII'my
158;3·
my, KaleJa '.Aniela - ~owac.z..(<a- - - 158 proc., ·m aszyn, wi~dzą ro:bo1niC'}\, że'!pnez ~o ·~w.ięk- ~~eszlo 20.0 .m.Qcęn.t

.

P.Wc,
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jeszcze jest nieuregulowana sprawili
skich Związków Zawodowych.
Polityka Zw i ązku idzie po lin!.i utrwn!e~a
przyjaznej wspólpracy pomi ę<lzy ws?vstl;:;m:
narodami. Za naczelne zadanie FederdcJi . ::,,ależy uważać budmvę trwałego pokoju, pokoju, k tó ryby już nie mógł być naruszony przez
żadne w y padki, w jakich nie mi ałyby gbsu
organizacje zawodowe świata. Współpraca
Federacji nie mo ż e s i ę więc ogranicz-yć jedy·
nie do walki o pokój drogą propagandy we
własnych ikrajach. Wspólp.raca ta winna zna·
leżć wyraz w udziale przeds1awicieli Swiatowej Federacji Pracy w obradach ekonllmicz·
nego i społecZ'!lego komitetów Organizacji
Narodów Zjednoczonych.
Współpraca wszystkich ludów, oparta na
solidarności mas pracujących, na zasadzie aprg.
;wiedliwości społecznej, może się stać gwaran•
cją pokoju.
Zapytany o wewnętl'zną sytuację we Fra.n•
cji, Leon Jouhaux odpowiada:
- Naczelnym zadaniem francuskich Związ
ków Zawodowych w obliczu nas.zych trudności jest walk.a o całkowitą jedność klasy robolmic,zej. Tylko jednolity kont może owocnie
walczyć :z zakusami reakcji. Taik jak i w in·
nych krajach, tak i we Francji zasadni.czym
ś.rodkiem uzdrawiającym gospodarkę !kraju jest
u111arodowienie kluczowych gałęzi pnemysłu.
Rozszerzy to znacznie nie t~k-0 p rawa, lecz
i obowiązki rrias pracqjących i pozwoli na go·
spodaI'kę planową.

W dalszym ciągu wiceprzewodnic-zący Sw•ia·
towej Federacji Pracy mówi o swoich wraże·
niach

z Polski:

- Dwie rzeczy uderzyły rrunie w Polsce:
po pierwsze wspaniałe osią g ni ęcia jed:nolitegJ
fron tu partii robotniczych. Odnoszę wrażen i e,
że u was jedność mas pracujących rzeczywiś·
cie nie jest ty(liko frazesem. Na tym tle zro.zu•
m i ałe są już odniesione sukcesy w dziedzinie
odbudowy go spodarczej. Druga rzecz uderza·
to ruiny Warszawy. Są one dowodem
jąca popełnionej z prem e dytacją zbrodni, zbrodni,
za którą pon i eść powinny Niemcy nie tylko
moralną odpowiedzialność, ale i odpowiedzi.al·
· ność materialną. Na tle rui n W a rszawy zada·
nie budowania pokoju nab ie-ra szczególnej wy•
mowy. Chodzi bowiem o o to , by takie barbarzyństwo nle mogło s i ę już więcej po wtórzyć.
(lk).
Centr. Zarząd Przemysłu Papierniczego
DYREKCJA PRZETW. PAPIEROWYCH
w Łodzi, ul. Piotrkowska 64
poszukuje:
1) Kalkulatora na s tanowisko kierownika
Oddziału Kosztów Własny ch,
2) Statystyk a - na stanowisko k.i!'J'OW·
nika Oddziału Sprawozdawczego,
3) 1nżyniera me chanika,
4) 2 techników-me chaników z prak tyką,
5) maszynistkę-stenotypistkę.
Warunki do omówienia. Źgfosz.enia w •
W,ydz. Person'łl.ąym Dy.r.ekcji PP.

~tt.
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Błędne

os

halo niespeln,,on'l.ch obietni~

o
·
Przebudzenie
lmperl•

•
•
A
a11• zm napotyka na wzras.11.aJ
CV opor

Tegoroczny zjazd
llfrykańskich

odbył

- Co zostałG z t~h obietnic - powiada
Londyn, we wrześniu.
autor doskonalej
przedstawicieli kolonii z rozgoryczeniem M. Orizu,
- Zostały
kolonialnym.
problemie
o
książki
się w mieśde Chelsea,
tylko zawiedzione nadzieje, gorycz i brak za-

!!!lanym skądinąd ze słynnego intematu dla
weteranów i inwalidów wojennych.
Na zjaz<l opróc.z delegatów z afryka1isk.ich
kolon.ii Anglii przybyli także przedstawiciele
niektMych domi111iów. Byli obecni równ:eż
przedstawiciele Bryty3skiej Ligi Antykolonialnej i pnzedstatwiciel amerykańskiego „Związ
ku Walki o RóW1I1ość i Braterstwo". Na sali
obrad znalazł się nawet przedstawiciel 'Chin,
'li:tóry zabierał kilkakr0 tnie głos w obradach.
Rok rocwie przywożą ze sobą delegaci tubylców upsitrizone licznymi podpisami petycje.
Według raz ustalonego ceremoniału, są ko-lejno przyjmowMJe przez ministra spraw zagranicznych Imperium Brytyjskiego. Od kilku.1a!tu lait minister ten zapewnia o czułej opiece Jego ~ólewskiej Mości i o jego dbałości
o dobrn ludów kolonialnych. Delegacje wrncaj4, stosunek do kolonii nie zmienia się, na
rok następny delegaci wyruszaią znowu w
i tak w kółko.
drogę W tym jednak roku sprawa wyg\ą.dała troZ rozmów prowadwnych w kn·
chę inaczej.
luarach wJelltiej sali gimnastycznej „Chels"!aClub" bił gorzki zawód i du.eh oporu. Delega'.
Złotego Wybrzeża, Steev Chaanem stwierrlził
;itwarcie:
_ Ludność Złcitego Wybrzeża przestaje
Wierzyć w powodzenie akcji „petycyjnej". Organizuje rac:z:ej rouc. h antykolonialnego oporu
u siebie, na miejscu.
.
.
. .
To samo ~zrnie . się w Sier~a Le~n~, to s;mo w Rodezjl 1 na.wet w hrytyisik,ie1 Afry-e

ufania . Wiemy teraz, że mamy liczyć przede
wszystkim na siebie.
Charakterystycznym momentem ostatniego
zjazdu kolonialnego był fakt, że przeważna
liczba delegatów atakowała przede wszystkim

zagraniczną politykę Stanów Zjednoczonych.
Występujący na zjeździe w charakterze gościa przedstawiciel Chin, członek Ligi Demo-

kratycznej, więziony w sw-0im czasie przez
Czang-Kai-Szeka, powiedział:
- Obietnice Roosevelta były dawane w
imieniu narodu amerykańskiego. Zapytujemy,
czy możliwe jest, by naród ten uległ takiej
wielkiej zmianie od czasu śmierci wielkiego
prezydenta? Czy możliwe jest, że obecnie chce
on strzelać rękoma swoich żolnier,zy do Indo-

,
,
R ·e alizacf a. marzen gen1uszo'W'

Pror z Wi
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uczonych

•
•
Verne, Shaw i Wells przewidzieli os1qgnut·
Ńauka ziszcza przepowiednnie„
eie wynalazków„ - Atomy w służbie ludzkości

tirz~zel~~~~~:~';~~a~it;a~~~~ka~c~;it~iij:r~t:
są darty: marzec 1942 roku
Churchilla, gwarantujące rozne~zony Sał_ll<>rząd. t.erytorialny pr~w.ie wszystkim kolomom. L1p1ec 1943 - oswiadczen1e
Churchilla, popa·rte następnie przez mowę
Roosevelta, dotyczącej autonomii 14-tu brytyjskich obsza·rów kolonialnych. Luty 1944 znowu przemówienie Roosevelta, w którym
b'yła mowa o szerokiej autonomii dla ludów
ko leni alnych.

cach. Pow.tarzane
oświadczenie

Przetarg

-
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Cen tralnej.
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nezyjczyków i do nas, Chińczyków?
Przedstawiciel Bry·tyjskiej Ligi Antykolonialnej, Alfred Donavan, mówiąc o polityce
Stanów Zjednoczonych wskazał na to, że „dziś
właśnie USA stały ~iq jednym z typowo kolonia•l nych, zaborczych i uciskających państw"
Powoływal się on na licz.ne fakty, świadczące
o tym, że w Indonezji nie tylko broń i >przęt
lecz i instruktorzy pochodzą ze St<lnów Zjednoczonych. Wskazał, pr.zytaczając dane cyfrowe, że na terenie Chin działają „ochotnicze"
brygady amerykańskie.
Coraz częścif'j w temdtuch rozmów powra·
ca zasadniczy motyw - walki wyzwoleńczej.
Ci Judzie nie zamierzają już dłuiej o nic i
nik.ogo prns.ić. Powiedzenir- jednego z delegatów stało się hasłem całego zjazdu. Brzmi
ono: „Nie ma po co zjeżdżać się do Europy.
Trzeba kontynuować walkę u siebie, w do·
K. .Jolowicki.
mu".

12 06 Wiadom. poŁndn., 12.10 Przeqląd pra•
sy st~lecz. 12.15 „Melodie Lu.dowe", 12,30
Aud. dla wsi, 12,40 Utwory w1olnczel. 13.00
(Ł) „Żychlin produkuje silniki", 13, 10 M1;1zyka
obiadowa. 14.00 (Ł) Kronika i komunikaty,
14,05 p 0 g. Ł.R.R. 14.15 (Ł) Czajkowski - Ka.
prys włoski (płyty). 14,30 Przerwa. 15.00 Mu.
zyka taneczna z pł. 15.40 {Ł) Kon.cert kame•
ralny. 16.00 Dziennik. 16.20 Pieś'ni w wyk.
Chóru Mieszanego f-ki „Suchard" w Krako·
wie 16,40 „z 1iaszej radiofonii", 16,50 Pog.
sport. 17.00 „Muzyka dla wszystkich". 18.00
(Ł) Arie operowe. 18.20 (Ł) Z cyklu aud. „Dl.a
Ciebie Vvarszawol" II. Komunikaty z Ak-::31
Odbudowy W-wy. 18.30 (Ł) Koncert życzeń
(cz. I). 19,00 Aud. TRU-u. 19,10 Aud dla woj·
ska, 19,40 Utwory S. Rachmaninowa. 20.00
z szerokiego świata", 20.15 Reportaż, 20.25
Koncert Sekstetu P. R. 21,00 Dziennk, 21.30
Muzyka z płyt. 21,45 Słuchow. pt. „743-ci
przeszedł". 22,tO Vliadom. sport. 22,1.5 Koncert
Ork. Tan. P. R., 23,00 Ostat wiad dziennika.
23.20 (Ł) Koncert życzeń (cz. II), 23.35 IŁ)
Program lokalny na Jutro.

n~eograniczony

Centralny Zarząd Przemysłu Wlók.ienni.czego Inspektorat Obrony Przec1wpozarowe1 ogłasza przetarq nieograniczony na skanalizowanie i zaopatrzenie w wodę zimną i ciepłą budynku
Centrum Wyszkolenia Pożamiczeqo C.
Z. P. Wł. przy ul. Tarnka 10.
Szczegółowe warunki przetargu, dru
Id ofertowe i informacje można otrzymać w Inspektoracie Obrony Przeciwpo
·<:arowej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiei
208/210 od dn. 18. 9. 1947 r.
Oferty, w· kopertach zalakowanych
lub nadsyłać do Gł.
składać
należy
Insp. Obr. Ppoż. w Łodzi ul. Piotrkowska 208/210 do dnia 2 października
1947 r. do godz. 13.00, w którym to dniu
i godzinie nastąpi otwarcie ofert.
Przy składaniu ofert obowiązuje wadium 1,5 proc. od ogólnej sumy kosztorysu.

Verne opisywał .takie pod~ó:i okrętem. ~·
morza ze Ś"l~ia~łem. w postaci lampy Rumkorffa, Pi;zypo1mm1)~c.ej. lampę elekhycz.n.ą. W kil- ~ Wlietnza:lym w pmec1ągu 80 dni naokoło swia·
ka~a.s~1e la<t pozniej uczony przyrodmlk amery- ta, co we współczesnej mu epoce wydawało
.
kansK1, W. ~es9s, przy pomocy skonstruo·w a- się nieziszczalnym marzeniem.
nego przez s1ebie aparatu bez dzwona nur1ko29 la•
przed
przepowiedział
Berna'l'd Shaw
wego, odbywał przechadzki po dnie morza,
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111i1111111m11111111111111 ty w~dlzenie na odległość. Wells, odznaczają!::y

Na długo przed tym, zani~ mi~ły. P.r:z:yoblec
JUZ pe<Wne
.
wynalazki w mozgach g,;-nms;-ow._
Znane są „proroctwa zna1<om1te~o. p1san;a
franc1.VSk1ego, JulJ1Usza Verne. Wymyshł <n rownież aparat, umożliwiający chodze·nie po dnie

się w ks~tałty !ealne, rod.z1ły. 5tę

w·sIuzb•le I ' dzkBIOJ• IVI e pome·

111111111111111111111111111111111111111111111111

l

niezwykle bujną wyóbraimią, opisał w
swojej książce pt. „Maszyna czasu" dość dokładnie teorię względności, zanim wynalazł ją
Ei•nstein.

się

11

.
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Teatr Kameralny przed nowym sezo11em

Nieznane pierwiastki na długo pned tym,
zanim zostały odkr}'lte, były już wyliczone 1
sztuk określone w tablicy Mendelejewa i Jethara.
repertuarowej
linii
Teatr Kameralny rozpoczyna tegoroczny ko.ntynuowania
sezon w połowie października. Podobnie jak współczesnych, nawiąże po raz pierwszy do Meyera. Jeszcze na tydzień preed pierwszym
roku zeszłego, dążeniem jego będzie wysta- rnpe'!'tuaru klasycznego, dając temu wyraz w w.z lotem braci Wright cały świat nau!kowy
wianie sztuk, stanowiących szc7.ytcwe pozy· wystawieniu „Szkoły żon" Moliera z Jackiem
twierdził Uipor<;zywiie, że ujar:zmienie powie·
cje repertuaru współczesnego zarówno poi· Woszczerowiczem w jednej z ról głównych.
Zespół teatru składać się będzie, prócz c'aw- trza za pomocą aparatów cięższych od niego
skiego,, jak i zagranicznego.
jest niedoraeczną fantazją. Dziś - niedorzecz·
Na otwarcie sezonu Teatr przygotowuje nych sił, z :nowozaangażowanych.
Odeszli z Teatru Kameralnego: C!'luonicki, ne stało się właśnie owe twierdzenie.
sztuikę słynnego autora „Elektry", Giradoux
PoO.óźe na księżyc, które były tematem
pt. „Amfitrion 38", jako druga wejdzie na a- DeiunovLcz, Duchocki i Żukowski.
Z nowo.pozyskanych aktorów na stale za- ty l u f antastyczmy-ch opowiieści, są już dzi~ w
fisz ameryka11ska komedia „Arszenik i koronki", grana z ogromnym powodzeniem w tea- angażowano: Daczyńskiego i Woszczerowicza
trach Paryża i Londynu. Następnie zobaczy- przebywaj11cych dotychczas w Łod-z\, świetną obrębie ludzkich możliwości i doczekają się
my reaHstyczny dramat społeczny, również komiczkę Buczyńską z Warszawy, Szumańską r~alizacji, gdy opanujemy dosfate<:znie s.traamerykańskiej autorki Margre<t Hellman, pt. i Szmidta z Krakowa oraz dwoje młodych ab- tosferę. Z tą chwilą loty rakietowe rozwbą
„Lisie gniazdo". Kierownictwo teatru projek- solwentów Państwowej Szkoły Teatralnej: się wspaniale, podobnie jak to miało miejsce
tuje wystawienie jednej ze sztuik Armanda S~· Głuszkównę i Guzka. Zespól składać się bę- z samolotami.
·
N
Jacroux; albo będzie to „Niezn11joma z Arras", dzie z :nast~pując:ych osób: Bugajski, Dac.zyńajważniejszym zagadnieniem naukowym
albo „Noce gniewu", najlepsza sztuka, jaka na ski, Duszyński, Guzek, Jaroń, Me!lnn, Mikołapisana została na temat niemieckiej olrnpacji .iewski, Szmidt, Tatarski, Vvoszczerowicz ora'Z obecnej doby jest b~z.wątpienia rozbijanie awe Francji. Entuzjaści wielkiego klasyka Buczyńska, Bielicka, Drapińska, Gluszkówna, tomów, które dawniej uważano za nieziszcz.al,
współczesnego, Bernarda Shawa zobaczą w Horecka, Jakubińska, Mrozow.ska, Szafl~rska, ną mrzonkę. Nasza rodaczka, Maria Curie·
Skłodowska, wynajduje rad, a wielu ucz<:inych
tym sezonie w Kameralnym jedną z jego ko· i Szumańska.
Reżyserować będą: Daczyński, , 1eJ;na. Ryb- pracuje . obecnie nad zastosowaniem energii
med ii.
.
Jeśli Idzie o współczesny repertuar polski kowski, Rudzki, Erwin Axer l 'Nyszcrairski. atomowe·].
Siły wyzwolone z atomów i powołane na
to kierownictwo teatru jest w posiadan!u kj]- W pracy reżyserskiej zadebiutuje w tym sezobł' ::.
· .. b
ku uad~słanycp utworów scenicznych, z któ- nie dosk.o~ały teatrolog Korz.enlows.k!, ktfJry s!użb dla dobra ludzk . .
osci, zmiem 1Y Y o 1cze
rvch najlepsze wystawione będą w 't ym sezo-1 Jednoczesme będzie doradcą literack1n:i tea~ru. _ . . ę
nle. Poza nimi wejdzie na afisz najnowsza W charakterze dekoratorów współpracować'. sw1ata w sensie pozytywnym w ciągu kilku
sztuka autora ,Lata w Nohant" 1 „Maskara- będą: Kosiński, Strzelecki, Rybkowski i Otto ! tygodni, ale te same siły, użyte w wojnie ja·
dy'', Jarosława Iwaszkiewicza. Tea~r Kamera!· Axer. Kierownictwo teatru obejmie Michał ko broń, zniszczyłyby w k·rótkim c:zasie to, co
było dorobQ,;iem wie•lu stułeci.
ny w nadchodzącym sezonie, niezależme of'! Melina i Erwin Axer.

i

ryzoncie. Przez cały diz·ień zro'bili zaled-1

-

Nie, nie to miałem na myśli. Przy-

63 wie ki'lka kiJ.ometró'\v. A le jednak, nim za puszczam, że nasze lotn'ictwo imż się e·

zmrnk, ').lrawie ju•ż vrzeihyl.i góry.
d·o Jiwady1jskiej równiny. By
ło już ciemno. Zatr;,ymali się na nocle•g,
skręca.iC!/c w hok. ttelena wyszła z auta
i skierowała się do l)Oblis'k:iego lasku.
Quell popatrzył za nią i wrócił do oię;.żaró\vki. Był śmiertelnie zmęczo.ny, ale
nie chciał spać. ·wolał jechać, aby być
j.ak nai'nrcdze.j w Atenach. Ten nocleg
1111ocno g-0 złośc.ił - I)rzeciei byli urawie jrni 11 celu.
Gdy zbliżył się do c1ię:żarówe·k, zoibaczył Tapa i Iielen<;, która illlż wróciła z
lasu i sied1 1Jiała teraz Qbok Tapa na rozesłanym obok maszyny brezencie. Starszy poruc.znik pnzyrząd·z:a ł herbaitę.
- Hallo, John! - zawołał Tarp. _ Pijemy he11batę. Masz kubek?
odlJ)owie_ :Nie hędę pif z \va mi Sierfant również przyduał Quel!. -

rpadł

Z1bliża1i się

Szkot i Quel1 wyskoczyli z ciężarów
ki i zohaczyili samoloty. I znów i;1ybuchy, serie CKM-ów, świst kul, warkot
bombowców„.
Nie czekając na odfot nieprzyjaciela,
Quell pobiegł do maszyn sanitarnych. Jedna z nich była powa·żnie usz'kodzona.
Gdy otworzył dr~i.czki tej, ~dzie się
znajdował.a Iielena, zobaczył. że dlziewtzyna leiży na podło·d'ze„
- Heleno! - krzy•knął z przenie•;iem.
Podniosła głowę„

z.a'Pyitałia,
Odleda·ły? P~:Patrzał na nią z wyrzutem.
ł>uścifa ocz.u.
- Tak - odlpowiedział.

-

Nie o-

P<Jwoli podniosła się z podłogi.
- Jesteś wariatka ----powiedział Quell.
h- Nie waż się wi~cej powstawać
binie, gdy jeszcze raz nad·Jecą.
- T'Ll tak samo bezip1iecznie, jak w po·
lu. Popatrz n.a nich. Nie mo.gę, ich p.orzudć. Czy d•uiżo maszyn uszkodzonych?
Nim d-0Qachali do Lamh, bombard-0wan-0· ich jeszcze clwa razy. Gdy w]echali

„,

do miasteczka. pa·liłoo się całe i było zuPre.·d·ko prze.jechali przez
na szosie.
- Popatrzcie! To jest wła·śnie Termopilska 'równina - powiedział Mackipherson.
Quell r-0zglą·dał się z zac.iekawieniem.
Dokoła było duiżo zieleni. Wi'd a' było,
że ziemia tu bard·zo żyzina i ur<łdzajna.
Na horyzonci~ n:aiaczyły ~y~okie gÓ'ry. rządlza koladę.
. •
.
.·
- To będ•z.ie istny culd, Je•ze1i ta ,,Arkia Noego" przeleci przez góry _ zau- , Szosą, ~n:mo, c1~mnośc.1,. Je~hały nała:
j ~1o~a1~e c 1ęizarow1k1. Cofo111e się na całeJ
wa.żył Mackrpherson.
K.Jedy Zlbqi'iali sie eto gór znów nadle- <farni nie u1stawało. Qndl był zły.
ciały bombowce. Tym raz~m Quell n•ie-1 ..- Zda1je się, że tylko t-0. i r·o•bi my .omal siłą; wyciągnął IieJ.enę, z maszyny p11emy herbatę i zatrzymuJemy się c1ą
i schował e_ię z n·ią i Ta'J)em w orzyd'ro- gie - dodał w zdenerwowaniu.
- Ciekaw jesteim, czy został jeszcze
·żnych krzakach.
.Bon:ilbowce n~·d1aty\\.-ały ciąJg!e, mniej kto w Atenach? - zauważył Ta•p.
- Jak to ty sobie wyobrażmo;z? - zatrzydz.ieści miw1ęce•J co <lwad'zie,śaia nuit. N4ektóre maszyny były :iutż uszko- pytał QueH.
- Patrz oo się dzieje. Cała armia się
dzone. Dr0ga była nieziwvkle trudna, bo
,
trzeba . był.o ćin"'1 " piąć sie pod górę. Z cofa - ciągną! dalej Tap.
tego włafoie ko.rzystały bombo·w.ce, któ-1 -;--- P :::wn ie Ate·n~r są pr c.e•pełn Yo ne woJre ukazywa:ły s1Ę. czasem se-tkam1 na ho- skiem. - rzekł nmv.ażnie_

·penłie ~burzone.
nie i znaleźli si·ę

walmowało.

-

foże1i

z niego w ogóle cośkolwiek

Poz.ostało!.

rNe rozumiem w takim razie, gd'zie
wszystkie „Iiunicany"?
- Pozostały w Egi'Pcie - wmieszał
się, do rozmowy starszy porucznik.
- Na !11,1dzie nas zdrowo pobili - p.o·
wie<dzinł Taip.
- A ty cze•!.;DŚ stę spodziewał? - z
iir-0nia zaonvtał Quell.
- Nie wie1111. J ed1Tak. nie takiego . lania.
- Musimy się cią,gle cofać - w-ycedził p1 rzeż zę1by Que1'!.
- Nie - z:a']Jrotestował Tap. - Gdy1
byśmy mieli równe siły. to byśmy ich
-

są

wykończyli .

Nonsens. Mamy przestarzałe me·to„

dy.

.Taka mu<:ha cię ugryzła, J.olhn?
E, co tam ~adać - uk-01kzył roz·
mowe,, QueH i odszedł dio swoje~ maszyny.
- Jak tam z heribaotą? - za.pyt.a ł Ma ck
'Piher.sona. aby · stłumić narastającąi złość.
- Za-raz będzie - odłpowie·diział sief"'
żant. -·Czy panienka napije s.ię z nam.i?
- Nie, będ.zie p.ira tam-rzekł Quel],.
Sam nie rozumiał przyczyn swoje1 złośs
ci. Ale WYCZ'uwał ją zawsze, gdy widział
Helenę razem z 1a'Pem. Dopiero Mack„
IP'hcrson przywrócił mu równowa:gę .
- Co wy myśliicie, czym się skończY
to ;vsz' " ko? :- zapytał Mackpher.son,
maJac na myśl.i caf.anie się.
(D. c. n.)
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,,Złote jabłko"

piastowskiej

Samochodem po przez wo1ew.
„
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us·;,·ec hn'i.ętym· i· rad' OW} c '
. osnym gąszczem nie.z1i"''

pie :-

. . Urncze .:a.kątki Pomorza Zachodniego cze-1
dus.zących się ~a skrawkach
K.aJą. na ludzi,
ziemi w Centra·1 nei Polsce. I Jeszcze Jeden
szczegół, cudoWIIla miejscowość międ'Zy Połk:
b ł
wl
cz ,
)nemN . a .. a czikem ,' Y a w~· orzystywana
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v npunktow
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k
owych dla. młodz1;zy. Nada1e się z~akomi cie
ov:o~isza,
do camp.mgo.w lebn,ch. La.s y, woda,
ce.ł Kaz?e iezrnro po.siada pływalnię •. a taicze
ma o z.niszczone leti;.1e. baraki camprngowe„.
Warto byłoby pomyś.lec o tym gdy zastana·
. _
,
d . 1t ' ,
wiamy się nad ty_m
wać nasz• ml d7 i . ' g zie a em ma onpoczy
0
• ez.
·'

puścizn 1

szczecińskie

·tal się do.slępny dl:" zmęczonych pracą Judzi j
A zrobi.ć to . nie tmdr~o --: po p~ost_u .trz7ba 1
tam poiechac . Bo miejsca JP.st cluzo i nie jest i
1
wcale drogo .
Dźw.inów ;est odległy od Kamienia o 12
I asy, ł ą·k't, ogro·
I znow
··
· PI ~-y.
k m. K ursuJą
dy.„ Sc?luclne, :iie miszczone wille, tonące w
powoclz1 ogrodow.„ I morz e, szrra-ragdowe,
szumiące morze i d ługa, z atłasowym, białym
'
piaskiem, wygop!lla plaża„.

czonych ogrodów„. Barwne rlojrzałe owoce
'
. '.
.
. .
uamaią się drzewa.„
ktorych
po d c:1ęzarem
Malown tcze lasv, pełne •. dębów, akacji, orzechów, starych i mł odych sosen.„ Odurzający
zapach zywicy i niezliczonej ilości grzybów
.
t
1w· .
przerożnvch utajonych w
'I
gęs. tnie rawy 1
. •
Znctny już szeirokiemn oyól~iwi PolczyJ1mchu „. s.kąpan e w słońcu i zieleni wioski,
Zdrój po Kamieniu i Dżwino.wie wydaje się
s<;hludne 1. wesołe„. Nawet surowe ślad.y mibar.dziej „miejski" i mniej .sympatyczny i przy-,
monq wo1ny w po3t1ci rui!'\, wvrw pr;:y dro·
lulny. Może dlat ego , że ludz ie tutejsi są otrudze i na polach, spalonych cz ołg<)w : aut, bezGcty srt; myśli o mo.rzu, a myśll się u nim
k
ł d!
a "')~Ch ·up starego żebs-twa - wyglądają wciąż, kiedy auto mknie wzdł>ui wybrzeża Po- ci przez febrę paskarstwa uzdro-.v;skowego„.
mnieJ ponuro na tle tej zieleni leśnei i żyz- mor:ra Zachodniego _ od ·razu przychodrzą na Wyczuwa się to na każdym niemal kr-0ku: w 1
„spelunkowatym" ho telu , w sklepie, w ka·
.
nych pól.„
Auto . mkme w dal wijąc'! s1~ jaik serpe.u- mys 1 dwa llrocze za·kąbk1: stary, owiany le- wiarni.
kościoła
zaklęte! w mury
gendą piastowską,
Te ~pecy•IU.110, 111emił" n6s1rr1ie 71~n,1dują
lyna szosą: .coraz nowe i .coraz ładniejsze w1- bndowanego przez Bolesława Chrobrego, Kadok1. D?mn, ukryte. ':" oienm d·i:--ew. owo co- mień Pomorski i Dziwnów nad otwartym mo- sWÓJ na jjaskrawst.y wyraz w Pi le·, qdz P '.': 1
wych, spiczaste koscto!Y· s.tare. 1 n1e?Jwykle l7€m. Są t-0 idealne punkty wypoczyn.ko-..vc. .niewielkiej restauracji za slnną c:en.; poddJ<\
Kamień leży nad zatoką, tonie w ogrodach, nam malusienki, nie woięcej n iż lO-cio gramo{).\"ygmalne, zakute w sre~10W11eczne, gotyc~1e formy.„. Jes'. to szlak rueznar:iy .d'l~. zwyk· jest otoczony lasami. Cisza, cudowne powie- wy kawałeczek cielęciny, huc.znie tyitułowany
rych turvstow, l!cznr,c~ '.'ur!opoW!czow. '.tłum- tr1Le„. Ruiny starych lnu;rów o-bronnych, 7 -mio „sznyclem wiede11skim".
· ·
· d·n!IOw1eczna
· ·
.
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jó·.\', Ustek
1 pałac b1skupt.„ Siedzimy na tarasie sympa- sem restauratorów Pomorza Zachodniego: c;d 3 dzie·wczynki i l chłopiec. Na zdjęciu szczęo
' .
. .
.
.
, k. . ,
· h ami,
·
· · · az· po wł
·
Dz1wnowa
·
. „ t
powracaiących na s-woie z1em1e pras ra- t
ia.
ze swymi· ma I u tk 1m1· pociec
1 ę am· sT1w1· ro dz1ce
a cz i· p·1
1· K am1ema
każdv kamień cmentamy, każdy, _ )_'czn.ego. h o t e 1u „ p o 1.o·nia , · o~ącego w zie 1e·
gdzie
re , O\\,
kryty mchem, ·mur kościelny lub obronny _0 m w1elk1ego parku 1 rozma~1arny. o. tym: ze śladu ryby, .ani mors~ie.J, ani rzecznej, ani które są w pełni zdr0wia 1 chowają się znakJ·
nosi niezatarte ślady polskośoi, starej i o<lwie· :-vart(I byłoby naprawdę, ab\ Kamien z iego z jezior. T.o jest doprawdy i śmiesrne, i smut· micie, jak na żywotnych i Jędrnych Slą.zakó '.'
przystało.
.
..._,....._....._.,..._,.......,...._.,..,_,- Pow.
wprost wa·J1Unkam1 do odpoczynku ne.„
cznei· r •jak starą i odwiieczną •i·es•t w nasiym idealmy1Illl
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narodzie pamięć o Piastach, królach Chrobrych 1 Smiałych„. Jest to sz!dk .c hłopów polskich zza Bugu, z ziem ren tra In ych, k1órzy 1u,
116 Pomorzu Zachodnim, silą własnych rąik ho·
ukryte w hoqadwJrli
dują ,;złote jabłko",
·
tych ziem.
Osady, wio-k~ są już pdne. \'Vszędzie rozbrzmiewa mowa -pol s'.~ a. której nareszcie przy·
WTócono pełnię praw na tej z.iemi, od wiek.5:w
polskiej i wytrwałej w swej polskości, za~dę
tej w ~1<.Fych murach, w nazwiskach na wie·
kc·•A y·h naqrobkach cmentaorzy Wliejskich, w
samych z iemczonych naz.wach wsi i miasteczek . Dziwno, Kamień, Połczyn„ . Niemcy wymawiali te nazwy: Dzi-wnow, Ka.min, Poltzin.„
Ale czy wymowa ?mienia istotę i pochodzenie ?

Na platformie dobrego
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Towarzystwo

łódzkie

wobec

Przyjaźni

sąsiedztwa

Polsko-. adzieckiej
I Polską

Wym any Kulturalne? między

Mresiąca

a ZSRR

W ty-:n unia.eh 0dbyła się w Łodzi konle-1 µrze4 'VojewódzKie, 1 ·Hejskie oraz tereno.we spraw_ ę programu „mie~iąca wymiany kultu.
ralncj".
.
rencja Delegatów Kół Powiatowych i tereno- Koła Towarzystwa.
Refe rent w o~szernym przem-0·.vienlU wska·
Prezes Bzowski st".''H:.1 dził, .ze kolosul!1Y
wych w siedzibie <?d~ziału Woje~ód~k!ego I
Tow~rzystwa Pr~yjdZill Pol~ko-Radziecklej w JLSt dorobek i ~l5lągn1ęc1a w ciąqu 30-letm~- z~ł clelenatom l<'~ł T_owa:zystwa na te zale,cego okresu rządow sociallstyrznych na tereme ma Zarzadu Woicwodzk1ego i Z arządu Głow.
Łodz1, przy ul. P10trkowskie1 272 u.
Najwyzs.wqo Rosji. Postęp jest tak widoczny, że zaimpono- nego, które mają być w dągu tego okresu
Sądu
Przewodniczył Prezes
tym propagandowego zrealizowane. 'A' konsekwensię
·wać może każdemu , kto interesu je
ob. Kazimierz Bzowski.
cji swojego przemówienia prelegent proponuKonferencję zagaił prezes Zarzątlu Wojew. problemem.
Z kolei p1ews ozowski udziclił qłobl1 pro- je: I) stworzyć komisję przy każdym kole, ma
ob. Bzowski, podkreślając doniosłe znaczenie
Tak jest, właśnie „Złote celów i zadań Towarzystwa Przyjażni Polsko- kuratorowi Ob. Jer7.cmu Jackiewi-;zowi, który jącą za zadanie przeprowadzenie miesiąca pro
,.Zło te Jabłko"!
które maja być zrealizowane w imieniu Zarządu 'Nojewódzkicno zreferował pagaucłowcqo na swoim terenie, 2) Koło ma
Jabłko ". Jec;t to symbol tego . c-zy;m już jest Radzieckiej,
nawiązać ścisły kontakt z miejscov>vmi orgai czym być: powinno dla nas Pomome Zacll nnizacjami polityrmymi i społerznymi, a w
dnie.
szczeqó łnośri z organiz;irjami tymi. ktore zgło
A •·ięc - uważu1my: zy'lna ziemia hura siły swój plan w pracy mie~·ąca "'ymiany
t."'!ano-n-zenlc.znJ, ogrody, lasy, jeziora, rze' i
i nstalif wspńlny plan działania, 3) pobudzić
i, w.reszc· e, morze„. Wiele prizeróżnych ob iP"miejsc:ową plac6wke Zwi:rikn N'luci:ydelst a
tów przemysłowo ·wytwórczych, z których
Dziesiątki tysięcy młodzieży dkadem1ck1ej \dent otr,,ymuje d o datkowo 1000 :zł. mks!ęc:z P~ls.kicgo w tym, kierunku, aby. na terenie
większość wymaga je<lynie nietlJbyt skomplimi.ej~cowych s~koł wy!ll~szone był)'. dla młokowanego remontu.„ U ocze zakątki letnisko- n.aszego mia sta, prócz wszelkich innych form nie rfo dożywia nte.
we - odpoczynkowe. Gęsta sieć wiosek i mia- :ipieki. wymaga także opieki lekankle).
Jeśli . idzie:_ ~ ~aopatrywame stę. w lekart: ~;ie~:~z~~~i:~.ei °tc:l;: ~o~~g~~a~~~q~~i:~::Ć
s teczek, gdzie każde gospodarstwo jes.t zelPkRozumiejqc doniosłość tej sprawy już w wa ! specyhkl ins!ytuc1!. udało sui uzyskac na miPjsrn rn nnirn iicj dwa wieczn~v świetlit:ryfiko·wilne, każdy domek murowany„
1945 roku z tnicjatywy Ministerstwa Zdrow!a w Izbie Farmaceutycznej zn!żke dla wszyst cpwe 7. uwrnlr.clnieniem 1ematów radzieckich,
Tych domków, prawie nietkmętych I ca- zaczęła stę 1worzyć na terenie Łodzi organi kich skierowanych s1ud<?11tów, ni(•Z'1możny~ 'il 40.rgan izownć w ramach ~wnjeqo koła oraz
„, ·vc;7abrowanych" jedy1nie ze szkła i
łych,
zacja, która miała na celu umożliwienie stu zaś Pomoc Lekarska dla Mlndz1ezy Akadem1 w m1eiscowyd1 uikładach pra"Y odczyty, wy.
metalowych klamek od diraw1 - wiele jeszrye
bezpłatnego leczenia. ambulotoryjno ckiej zwraca kosz1y wydatków. Bazpłalnte swie~l<mi · filnHiw r~d7if'ckirh. z okolicznościo
stoi pustka i r.ze~a na now,Ych przybyszów„„ dentom
MatPuały i wospekty
go i s:c1pilalnego. Inicjatywę oddano w ~;y- wykonywane sq rów1ile ;:i ,'\l'szelk"e anaJ: !.y. wymi pog?rl~~kam1.
dla odczytow 1 pnqacianek do~tarczy Zarzad
· itd
któ h .k.
k'
R tk
i d
'b
Powiaty nadmorskie ba.rdziej uc.ie·riPialy od pro owane ręce pro· ra u ows ieg 0 •
Głńwn " ktńre nale7.y zapntrzchować.
·
an 1• masaz>;;
.
.
.
W wypadku oblo zne1 cilo1oby student uice
działań V'OJennych. Jednak wszvsbkie te znisz- ry dziś. po dwóch latach istntenia Pomocy
~o rcfera.ne. wvynązała się ob5zern~ dys1-r , ,;e
d ·
· .•.
·
. .
· ki I b'
M d · · Ak d
·
czenia są łatwe do napra·wy i to stQsun.kowo Lekarsk1ej
o em1c e o 1a s~.Lz~ny zosta1e w szp1<a 1u, g ;-ie po .Y':"a. ,1 ~ kusJa, ..,„ ktorei zabierali qlo~ oszcz:ego!ni de
ło z1ezy
dla
tanim kos7tem. Uszkodzony czasem dach, nie śn!a nam, co w tej dziedzinie zostało zrobio za niego koszty pobytu . Szpitale M1e•sk1e 1 Je;:raci, orai człnnk„wie Zarządu Vłoiewódzkie
ma drzwi lub kawałka sciany. Ale takie re- Tle.
Czerwonego Krzyża do akcji tej ustosunkowa q~ na tematy objęte w porządku dzi<>nnvm.
m onty dobry .gospo darz zazwyczaj sam prze·
studentów ze wszystkich wyż- ly się z najdalej idqcct ż yczliwością , udzie· · Dziękuiąc zehrnnym za liczny udzi.ał w
fystęcy
12
prowadza z ła twoscią Tym bardziej, że mateszych uczelni w Łodzi obją1yc'h jest Pomocq laiqc SO proc. znii.ki dla PLMA . Tym więcej konferencji i jej owocne wyn1ki obrad, przeriału w postari cegły, kam;eni. dr1ewa mamy
Lekarskq dla akademików. Bezpła1nie ba- wydaje się dziwne i niezrozumiale słanowis wodniczący pr..,zes Bz;owski wezwał do wytę
tu w bród.
Społecznej, k1óra odmówt- żenia wysiłków, ażebv w rniesiącu wymiany
Vl/ieś na Pomorzu Zachodnim żyje na ogól dani są ont przez lekarzy wszystkich spe· ko Ubezpieczalni
dos tatnio. Mówią o tym sami rolnicy. Jeden cjalPości i to nie przez czas krótki, aie kan lu zniżek w swych szpitalach. Mimo wiąJu ~ulturaln ej bliżej zapo.znał się nar.ód pol~f:i z
z nich, przybyły zza Buga, spod Lwowa i :..a- sekwentnie do wyzdrowienia. Czynni s~ le· s1arań w tym kierunku, mimo fakiu, :i:e w zy~iem . kultur.alnyni l zdobyczami cywuzakll-1 cy1nym1 narndnw ZSRR, a tvm samym dororo,
. ·
h Ub
!'
d -t
· l ś ·
. h
m!eszkały dzis w osad?ie pod Knmieniem Po- karze wszyst k lC
wadził dr durhov·ego zblii'.'Onia obu ;ąsiaduezp.1ecza 1Dl m 1aszc~ą s.ę
specia no ci. pora n.a prze s~p.• a 1:ie•
morsk im, powiecl?,:iał nam: „Ziemio niPzła, 'ciwgruźliczo zaś pozwala na wczesne wykry mln umw.ersy1eck.1e, dotyc~czas me udo:tlo i<!7 i"'cych z sobą brater~ki<h społeczoJ'1stw slc.
grzech narzekać. A owoców i warzy w - ma- wanie choroby, k1órq w dalszym ciagu le::zy pzzekonac Ube;i:p1eczoln1, ze pomocy akade-1 1,·lai'!~ldch
my pełno. Karto fle dobr'l.e rodzą. Koniika o- się w sana1orium bezpłatnie gdzis ka::dy stu mikom nie wolno jej lnkcewaiż:yć.
Mnr Bronisław Kalwaiy
trzymałem. A domek taki, że i nie mall'•ZYł"m 1'11'111 '! rn1:1'l1"1"1 ll'll'l. UI l"lllllll •l.11:'1 .J;l li n 1:1.1 I I lll'lll lll'l'HI l'llilWlf I Il Il I I I lt 11111111111111111111111 Hl IJ I 11 111 11lI!111111.1111111111 llllll li!~
o p.odobnym. r elPkt·vcrnośi: w5zęd·1i P. naw e t
w stodołach, i pnkOJP schlndrrn„."
itq
::~
Może najbardziej charakterystyczną jest
rozmowa ze starym go spo·da rzem, ob. Franciszkiem T·wardowskim, obecnie zamieszkałym we I
wsi Stą.re Drewsko. Jest to naprawdę uroczy
zakątek wśród lasów i malowniczych jezior,
tonący w zieleni ogrodów i łąk. Siary rolri .i k
0
Twardowski prz1 wędrował tu aż spod l.odzi.
Tt;i_lfl/' g~p1ow sc1ąga <;".'y.r, niecodzie nn ym [\011111ni!,acJ 1 Zarząrlll i\"tiejskiego - przi"ll11t'"!•! ITIPJ tl'I tizicż\. Jfola Z\\1\1, TUP 1 Harc r~·tw~
Poch odzi ze wsi Strażew, gminy Woźniki . Pro- widoki.em plac między ulicami Północną a N'J- u1iq· \Vscl1odni ą. Ci średni przeLopują plac szu· i<;f1:iej:1ct' mi 1 -eriic> f':i;'11rz jum r-·i~q' 111v· 1
7
sił nas sperjdlnie o odnofowanie jego star0gn
worr. icj>ką . przedstawiający obrazPk jHkby żyw· In iąc n;1 nim ftrndanienłów, aby pil ich wyrzu· \1·i.:dzr szkolne zgnrlz1łv ~·ę z11·0 nić u ~ '5w nd
poad'e<;u i podani qo w piśmie. Dlaczego? .\\1e1sk1
Z;:irząrl
·eh,
In
szk
nauk
od
tyil?iPń
Wyrlw1!
którym
na
teren,
przeregulow;ić
c.:niu
cPm wy jęty z życia Warszawy.
trzymają 'ię
„A no, ;..., luc1ziska głupie
Pracuiri tu nrl d\l'óch dni urz n10wie gimnazjum Plar;larji projektuje zielet1ce. ~i~~nar:e ~ię nie· 1-"iew.val rohotn. Chłopcy pracuia z upali;!11.
swojej ziemi tam, w Centralnei. l nie wiel"Zą, im. [\o.:.ciuszki z ul. Sienkiew kza. Podzieleni r~ prlel \\<i rym pasem od Helenowa aż po 7dr<>wiP. Pr;·.y pi~knej por~o·lzi • dopisują hun1on, a. LO·
że tu sto razy lepiej. A mnie mają, pamiętają trzy grupy wykonują prace dla uporządkowania Najmłodsza grupa przyd zielona została do naj
c1\f~ scq1lyczny z pocz.1tk11 ~losnnek rohr!n•~ów
do pr<ry ucrni6w zmii·nił si· po cl\\ óch rJmoJd1
jeszcze i jak to, co mówię, przeczytają, to miasta.
łatwiejszych prac na Chojnach.
napewno uwierzą. Ziemię mam. 25 moirgów.
lnic.1nty wa orzy<;zrz:rn ia lodzi wyszla nr! <;,1- r;idyka!nir. Z rozmów ?. pracow11il,.1m1 Za1 rąC! najwięk s i - w ra mach pl1111ów · Wyd zi;ilu
du 1\\11·jskiego jasno wynik·i, że praca chlopco\V
.•„.-~,
Bo ziemi dobrej tu dużo, byleby lud1Zi więcej
1
- dla wszystkoich starczy. Chabu<Pę mają taką,
że tam, pod Łodzią, chyba tyl1k o dziedzic za
w
b~okach„srrzedn Z;:i~z1d \\i('j<.l~i. Szkota dosfa·
starych czasów taką posiadał. 2-piętrowa, pome O'J ~<1rz~d11 zlotowi ę z:1 kaldry ce<?łę o ·zysz•
koi duzo, elekt ryczno ść: wsiędzie, nawet w
Ze ?:loló1vek z.,'1Ś llrn~nie suma, któ::;J
czon~.
oborach. Konia dali, świnię, ptactwo jui mam.
Prokurator S O. w \l.'Mszawie prowadzi rln- - maj~ter fahryczny w Wl'nhPim. Piolr Kiib~1ier p1uznarzeniem jest st y1•endium dla nlernm~i·
A kartofli i owoców - szkbda gadać. Zboże
w bród. Dobrze chnd;;enie przeciwko nizej 1vymienionym prze- - slrazn1k ~.obozie pracy w Sanrlhach, podr·j· nych i ~dolnych uczniów i;rimnaz jum im . !(os·
·też urodziło. lł,yby z jezior tu 1est."
slęp·nm wojennym, wydanym przez wladze ;iliJn- r.r8ny v zahojstwo Polak• Stan•slaw;.i Duddti- ciuszki. Tak oto w pro~ty sposób SP"lnia '>ię n' ·a
S.
Gustaw Kłotz, placowy ,,. fahryce mott1- skieizo, Fryderyk Arnold - kierownik straży fa- zad.tnia m~cocLdennct waai.
.::kie.
"
,., się poznał na war- rów w Mosbach, Jó zef ,\;owak - starszy robo!- hryc zncj w I-lirzenheim. Ernest Dreyer - dozor·
Rolnik Twa1clo-." '
0
ca w fabryce maszyn w Raaguhn.
omorza Zachodniego.
t.ości „Zło·tego jabłl.;. a
OGfJi ?:;".UCIE SIE
Qrnhy. którym zmlna jest zbrodnicza dzfanik w war~zlatacb kołejowyr'1 N Hamburgu,
Miał rację. Ma również rację, że prosi 0 pr7P·
1
,,GŁOSIE
kazanie swoich słów zicmko m spod Łodz i Bn rrydc~vk Kohler - majster \\' fahrvce w Ke~- la'w·śr wymieDirin\'Cr proszone są • wskazanie
RR
.„
eaowego
U';.
"·'rl•:
i
Prr'.·uratoF•"
u
re;
ad
<-1".regn
Ju
fabryce
1
nadzorca
Kobbe
H~nrv~
miejsca istotme jes t duzo i dnbrych domk 1w se!.
n
~\IOj' a11.1~.!zt~11'
las ami , jeziorami, t'c ',Cch!'r .,. Brunswiku. Józef Kramer - majster w IV \Vu~zowie z powołaniem się na );r XXI. Ds. ,
O·~oczonych og•odam.
11
11
~=„l'-l'~--------~1..;..c.,. ~u""u-=x~.,,,.,;
war5zl<:tach kolejov.yc h w HuPla ch, J akub F ::ey .339/47.
starczy 1eszcze na wielu.
~ai 7.iemi -
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Polski film
ł.ó.dź ,

Nr.

OS

ulica

Poznańska

48.

tyczne przeszkolenie i kształcenie miot.lyi:h
kadr filmowców polskich. Je.s-t to dz iec!z:na
bardzo ciekawa i interesująca. Jak najszersze
masy naszej młodzieży powinny zainteresoFilm dfa
wać się dziedziną pracy filmowej.
to hasło realizuje właśnie Klub Filmas mowców Wąsko t aśmowców.
Wpisowe do klubu wynosi zaledwie 50 zl.

~op tym adresem mi eś ci s i ę w Łorlzi zarząd
głowny . K.JuTm Filmowców-Wąskotaśmowców.
:Elacówki tego klubu, cz ynne obecnie w każ
dym wi ększ ym mieści e polskim, folmowcy-wą
działają również przy oddziaskotaśmowcy
łach wojewódzkich Instytutu Filmowego.
Działalność klubu jest bardzo ciei~aw<l ·i

granicznym, jak na przykład film „Wdrszawa
oskarża" produkcji W. K. Kaspera i J. Atem·
borskiego. Film ten ukazał się w dwóch edycjach dźwiękowych - polskiej i angielskiej.
Montaż i opracowanie techniczne zostab wykonane we własnym laboratorium klubu w ł.o·
dzi. Film ten uzyskał przychylną ocenę kry·
tyki Sope<:jalnej.
Obecnie realizuje się (premiera odoE~dzie
się za dwa tygodnie) film trickowy długok1
120 metrów pt. „Księżniczka z porcelany' , nakręcany przez K. Kaspera i B. Sakwę. Dekora
cje - Natalii Olejarzówny. Jako aktorzy f'i·
mowi występują stylowe figurki z porcelany.
Akcja f,iimu toczy się na dwor.ze królewskim,
flirt między tańczącą księżniczką i księciem,
iktóry przybył w charakterze gościa, przeradza
się w miłość.
Kilka zdjęć z pra<:y klubowców niech ze'J1teresuje Klubem Filmowców - Wąskota~mow·
ców naszą młodzież. Realizujemy hasło: kiu:i
dla mas!

W/i

W Związkach
Zawodowyc~
.,.

KOMUNIKAT

Zarząd Oddziału I Zw. Zaw. Prac. Sam. Te.i
ryt. i Użyt. Publ. w Łodzi zawiadamia, że w
dniu 19 września b. r. o godz. 17-ej odbędzir
się w lokalu związkowym, przy ul. Wólczai'...

kiej Nr. 5 Nadzwyczajne Zgromadzenie Del~
gatów. Stawiennictwo obowiązkowe.

NA ODBUDOWĘ WARSZAWY
W dniu 14. 9. 1947 r. $wietlica Robotnil'lZI
P.Z.P. Weł. Nr 6 (Leonard) zorganizowała im·
prezę w związku z apelem Zarządu Głównego
Zw. Zaw. Wydz. Khlt.-05w„ której dochód
całkowity w sumie zł. 37.000 przeznaczona na
odbudowę Warszawy.
• Pokładamy nadzieję, że za wyżej wym.ie•
uczynią to i inni
nionym przykładem świetlice fabryczne.

Klub organizuje przeszkolenie Mies i ęczna skł a dka członkowska natom i as~
wiełostro:nna.
filmowe za pomocą wykładów, .Jdczrów, wynie jest dużo, gdyż
staw, konkursów .i specja1lnych pokazów fil- wynosi zło•tych 100, co
mów wąskotaśmowych. Prowadzi się pra::ę klub filmowy utrzymuje się tylko z własnych
badawczo-naukową w zakresie ii'.mu i foto- dochodów, gdyż, niestety, subwencje ze s~rony
grafi f.i'Lmowej, wywQ łuje s i ę i '.kopjujE! obnrn- „FHmu Polskiego" są bardzo szczupłe.
rzy nakręca.ne we własnym zakresie. Tworzy
Klub prod ukuje filmy krótkometrażowe,
we własnym laborato· jak również i pełnoprogramowe. ·wkrótce na
&ię filmy· dźwi ękowe
1tiunł wąsko-taśmowym, udziela s t ę szerokiej ekranach w ą skotaśmowych zobaczymy pełno·
KOMUNIKAT
pomocy technicznej przy produkcji i nagry- metrażowy film produkcji polskiej „Zbrodniil
P(ac. Sam,
Zarząd Związku Zawodowego
waniu filmów wąsko ta śmowych, re,tlizowanych i kara" (1 350 metrów taśmy). W realizacjt Teryt. i Użyt. Pub!. Odział I w Łodzi zawia•
przez członków klubu. Klub posi.1da swych wie.lki film o Polsce wS>półczesnej. Z ftlmow
damia, że w dniu 21 września b. r._ o godz,
przedstawicieli za granicą. Reiprezentuie zrze- dośw i adczaln y ch zobaczymy „50 lat f'lnm",
10-ej w lokalu związkowym, przy ul. Wólczań
szenie miłośników filmu z całej Polski i u- . Niektóre filmy ukazały się już na ekrani~ za·
skiej Nr. 5, odbędzie się zebranie ·pracowni.trzymuje kontakt ze wszysUdmi wąsko-taś
ków Wydziału Oświaty z następującym po.
mowymi placówJrnmi filmowymi ·<A· ~wiecie.
rządkiem dziennym:
Jes-t 1o najpopularniejszy ze wszystk ich rn1. Referat p. t. „Pragmatyka służbo wa". j
dzajów filmu polsk iego. Prowadzi s'.ę powsze'
2. Sprawy organizacyjne.
chną akcję popularyzacji kinematograEi wś~od
3. Dyskusja.
s.połecze1istwa polskiego .
Klub dzieJi s i ę ~ia 6 sekc}i: szkoleniową,
produkcji, kinową, współpracy ogóinej, towarzyskiej (sym!Patyków filmu), oraz tecirnicz.ną.
b11dowę
Członeik klubu mote należeć również do k!lku
związku z akcją pomocy na cele
se.kej.i je.dnocześnie.
Członkiem - miłośnikiem filmu może zostać
budowy sto.Jicy ·- wszystkie teatry krakażdy nowowstępu j ący do klubu, kandyi:atem
kowski~ dały nadprogramowe przeds.ta•
członek, który opa110wał techn;fotografem
wienia, z k~órych całkowity dochód .p.rz.e.
. "' •••
1
kandydatem-.t echnik'.em m- .
kę fotograficzną,
mowym zosti!je każdy po opanowc.niu te:ireznacz0:ny został ina cele odbudowy War•
w „ate.Jier" fi',1mu „Ks·ięiniczka
ty.cznej i praktycz.nej znajomości tecbn!k; hl·
Ruch bohaterki filmu - figmki po1Tcelanowej. szawy.
przy kamerrze filmowej.
mowej.
1111111111111 1111111111 1111111 ,11a1111n1 111111111.111111 11m1111111111111: 1 1;1111u11111111 11! 1,1111111111111111111111111111i;11111 rm11111 1:1:11·:11111·1u111111 1111111 1: 1"1iJ1.1111111 11 111 1:111111111111111111111111:111 1111n1u1H1111u1un11111111111111111. 1:11111:11h11111111:11111 ·11:1111111 111111•11111111r.1a1111:·1 1 11:11n1111111111nm111ni:1111m'ln1n111m1~n11111111111111ID
Po reaJ.izacji pier.wszego własnego filmu
wąskotaśmowego zostaje się czlonkierr> rwczywistym.
Fi.lm wąs.kotaśmov: y posiada przed sobą
wielką przyszłość. Za g r anicą na wąską taś
mę są kopiowane no rmalne filmy, nagrywane
na szerokiej taśmie filmowej . W samej Francji ist.n,ieje obecnie p onad 17.000 sal kinowych
z aparaturą wąs k ot aśmową. W z•w,qzku RaW skład komisji wchodzą 4 osoby - .przed- pla·c ówki i iinstytu<:je - i potl"Wa aż do koń•
Od trzech dni w naszym mieście przebydz ieckim film wąskotaśmowy zd0bywa coraz
ca tygodnia, obejmując miasto i wojewódz·
większą pop.ulaTność, szczególme m\ród mło wa. na inspekcji Międzyministerialna Komisja stawioiel Ministe·rstwa Zdrowia, Administracji
dzieży i w ośrodkach szko1eniowych. W An- Sainitarna, k·tóra pr.zeprorwad,zi kontrolę stanu Publicznej, Ministerstwa Bei:pieczeńs.twa i Głó- ·t wó.
·
Przedsolawidele komisji otrzymali z wy·
glii film wąskota~mowy, podobnie jc1k i w A- sanitarnego we wszystkich miastach Polski. Wlllej Komendy M. O.
Kontrola obejmuje wszystko, zaróiwi!lo sik.Je- działów Zarządu Miejskiego spis obiektów i
meryce, również zdohywa sohie prnwil· oby- Łódź jest pierwszym miastem, w którym przepy, magazyny, szkoły i wszeHdego rodzaju bez żadnych ograniczeń mogą wybierać te in·
prowadza się kontrolę. .
watelstwa.
s-tytucje, kt<łre pragną skontrolować .
lm!ll. . . . . . . . .
U nas w Po l~ce fi! >n wąskotaśmowy odgryPierwsze dni pracy komisji były' niezwykle
wa szczególnie wnżną rolę, umożliw1"1 i'lc- p!aKowocne; stwierdzono bowiem niejed!llokrotnie
niedbalstwa, zagrażające zdrowoln-0ścl publicz-
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Komisja Sanitarna przeprowadza

Przy

montażu

wyłącznie

filmu

wąsko .taśmowego za j ęci są

człoonkowie

klubu filmowców-

wąsko t aśmowców

NIEPRZYZWYCZAJONY DO RUCHU
WIELKOMIEJSKIEGO
Przy ·zbiegu ulic Sre.brzyl'1skiej i Włodzl 
mierskiej Tadeusz Krupiński mieszkaniec jednej z pobliskich wsi naje.chał dwukonnym
wozem na Feli)<sa Rzepkę zamieszkałego Łódź,
6-go Sierpnia 35. Lekarz Po9o_towia stwierdził
lekkie obrażenie i przewiózł rannego na
punkt opatrunkowy.
POŻAR

W domu Wł~. dysława Andrzejewskiego
przy ul. Kurczaki 31 wskutek złei budowy
przewodów w kominie wybuchł pożar, który
Straż

zlokalizowała.

w lodzi

„ ........„ ...-

lęp·enie złych
Zarządzenie

kontrolę

instynktów

nej.

Komisja ma prawo wymierzania natych·
miastowych sankcji karnych, ma prawo zamy•
kać in·stytucje, czy też działy poszczegó]JJ.ych
8. Topienie lub zakopywanie żywych ko- instytucji oraz może ~ymierzać grzywny d'W11·
ciąt i .szczeniąt.
dzies~okrotnie wyższe od ustalonych. W wy·
9. Puszczanie psów za tramwajem, samo- padku stwierdzenia niedbalstwa, które powochodem lub rowerem.
duje szkody natury gospodarczej, winni są
10. Łowienie lub trzymanie względnie han- przeikazywa:ni Komisji S.pecjalnej, a pnestęp
del 'Ptakami polnymi lub leśnymi, oraz łapanie stwo podciągnięte pod sabotaż.
zwierząt na wnyki.
Zarząd Miejski udz·i ela Komisji San.Ltamej
11. Krajanie żywych ryb ! oskrobywanie
jak najdalej idących wskazóweik w nadziei,
łusek żywcem.
że może wres;zcie ta kontrola doprowadzi do
12. Wszelkie drażnienie zwierząt.
stanu sanitarnego naszego
uporządkowania
13. Strzelanie z procy do ptaków.
(m. z.)
miasta.
14. Trzymanie chorych zwierząt bez lecze- n1111:111:1a1;11:1::1•111.1111°i.:n11 : 1;11t lil:l ll!IFl'.ll'l l C l'il l!lfi l'IMl!li ' ll:l:1 1· 1 „il !' ll~ITl!Tl' l''l"ll
nia oraz wszelkie nieludzkie obchodzenie się
1111
ze zwierzętami.
Karze podlega nie tylko znęcający się nad
zwierzętami, lecz takie właściciel zwierzęcia,
nawet gdy sam nie znęca się, ale pozwala na
ZBIORKA KOMPANII HONOROWEJ
ten czyn.
Związku Uczestników Walki Zbrojnej o
Tak samo -podlega karze pracodawca,
zwierzchnik, przedsiębiorca i każda inna oso· Niepodległość i Demokrację w Łodzi odbędzie
ba, •z której polecenia, lub w której ~nteresie się w dniu 18. 9. 1947 r. w lokalu własnym
używane są zwierzęta do pracy, jeśli świado· Piotrkowska 49. Stawiennictwo obowiązkowe.
mie pozwoli i dopuszcza do popełnienia czynów zakazanych i do nich nakłania lub zmuNORMY ZAPOMOG DLA RODZIN
/
sza.
Kolegium Zarządu Miejskie90 w Łodzi
Pomoc i podżeganie podlega karze.
Za przestępstwa nieletnich odpowiadają ro- na wniosek Wydziału 9pieki Społecznej
dzice.
ustaliło z dniem 1 września rb. rozpiętość nor
Na popełniających przestępstwa przeciwko my zapomóg, udzielanych rodzinom zast-ęp.
' ochronie zwierząt funkcjonariusze M. O. będą czym za utrzymanie dzieci od zł. 600 do d.
sporządzać doniesienia karno - administracyjne i kierować je do odnośnych Starostw 2.500 miesięcznie z tym, że stosowanie normy
ponad zł. 1.000 do zł. 2.500 miesięcznie musi
Grodzkich.
KOMENDANT M. O. m. ŁODZI
stwierdzeniem wyjątkowo
być uzasadnione
(-) MARCHWIŃSKI, ppłk.
złych warunków materialnych u poszczegól.
nych rodzin.

komendanta M. O. m. lodzi w sprawie ochrony zwierząt

Barbar:zy11s two h itlerowskie wywado piętno
na psychice ludzi, przeżywających okres oku
pacji. Brak human itaryzmu ujawnia się także
na psychice ludzi, przeżywających okres okuw znęcaniu się nad zwierzętami i dręczeniu
ich.
Znęcanie się nad zwierzętami, według ustaw
obowiązujących jest ,przestępstwem przeciwko
ochro.nie zwi e.rząt ze względów humanitarnych
i kulturalnych.
Przestępstwami przeciwko ochronie zwierząt są:

1. Uży,vanie do pracy zwierząt chorych,
rannych, lub kulawych, a także utrzymywanie
kh w stanie wybitnego niechlujstwa.
2. Przeciążanie koni, bicie ich po oczo.ch,
glowie, łopatkach, nogach, szarpanie lejcami,
używanie wadliwej uprzęży, jazda kłusem z
ciężarem zwlaszcza pod górę i z góry z obcią
żeniem bez hamulców, używanie do pracy jednych i tych samych koni w dzień i w nocy,
nienakrywanie i niepodkuwanie na ostro koni
w miesiącach zimowych.
Trzymanie zwierząt w dzień i w nocy w
ciemnych, wilgotnych, nieprzewietrzanych i
niezaopatrzonych od zimna pomieszczeniach.
4. Głodzenie zwierząt.
5. Nieodpowiednie przewożenie zwierząt,
niekarmienie i niepoje11ie zwie.rząt w czasie
drogi, oraz ~rępowani e nóg i skrzydeł drobiu.
6. Podskubywanie gęsi i kaczek, oraz wyrywa.nie żywym świniom szczeciny.
7. Trzymanie psów w zimie na krótkiej uwięzi w niezaopdtrzonych budach.
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potworów
Korowód
~"tfm:m~ifl
Postrach Rokicia przed
· ·
-,
Sądem

ZESPOŁY

GIMNAZJALNE DLA

DOROSŁYCH

Zarządu Miejskieg:; w
Wydział Oświaty
Łodzi w ramach oświaty dla dorosłych orga.
nizuje specjalne zespoły gimnazjalne.

Lekcje w tych zespołach odbywać się bę.
zacja w czasie wojny wydala W)"rok śmierci tlą po godzinie Hl-ej, trzy razy w tygodniu w
il,
us.till
przewód
Również
Smicta11sikiego.
na
lokalu szkoły powszechnej przy ul. Nawrot 12.
* * *
Okręgowy Sąd Karny rozpatrywał sprawę ·że Smietański bił be.z powodu na uli-cy dzieci
·Warunki przyjęcia są następujące: Zapisu.
Od ma.rea 1940 r. aż do stycznia 1945 ' Ber- Adolfa Smieta11skiego vel Schmellera, volks- polskie i przechodniów. Nazywano go postra- i ,ący się do szkoły winien: 1) mieć ukończo.
·
chem Rokicia.
nicke.r był kieTownildem f-my H. Buczyński deutscha.
nych 18 lat, 2) przedłożyć zaświadczenie pra.
Pro)<.. Grębecki, po ·wołując się na wyrok codawcy, 3) świadectwo ukończenia szkoły
Oska1rźony był członkiem SA i brał udział
.
„Polski FJat".
kary
się
domagał
organizacji,
podziemnej
osai
aresztowanie
zmuszał
że
spowodował
to,
o
był
łapankach,
w
Bemicker oskarżony
powszechnej. w.z9lędnie inne równoważne
robotników-Polaków do nadmiernej pracy, bił dzenie w więz i en i u wielu Polaków, bił ich w śmierci.
ewentualnie poddany
być
4)
świadectwo,
sędzi e go Łus.z wstępnemu egzaminowi sprawdzającemu.
Sąd pod przewodnictwem
gumą i s2p i crn t ą . Poza ty m spowodował za- besbials-ki sposób, berzprawnie zabierał rzeczy,
·
ć:.zewskiego, skazał $mieta1iskliego na 10 lal
trzymanie i , wywiezienie do Nieffiliec g,zeregu należące do Polaków.
Zapisy przyjmuje k~ncelaria zespołów co~
Przewód sądowy po•twierdził akt oskarże· więzienia.
robotnik ów polski ch.
dziennie w godzinach od 18-ej do 20-ej przy
zapowiedział kasację.
Prokurator
nia, a ponadto us t al i ł, ie podziemna organiul. Nawrot 12 .
S ąd !.kaza ł go na 5 lat więzienia.
.
P.r:zed Łódzkim Okręgowym Są.dem Karnym
ny w Łodzi podczas okupacji Paul
stanął zna1
Otto Juliusz Bemicker, człQ·nek NSDAP.

Osikair.żał

prokurator Pachnowski.

.Odbudowa Warsza.wv -
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Kro~!.k! l~~~~!,~~wa Wsie
„GŁOSU PłOTRKOWSKIEOO"

W dniu wczorajsz.ym odbyło się dwu<lzieste plenarne posiedzcnioe Woje wódz·
ldej Rady Narodowej. W zast~pstwie cho
rego przewodniczącego tow. Sochy-Domagal"Jdoego zebranie prowadził ob. wi·
ceprzewodlfliczący Jan Lorek, Na wsl~·
pie zebrani jednogłośni·e uchwalili, aby
diety z.a dzień wczorajszy przeznaczyć
na rzecz odbudowy Warszawy.
Po pr'zyjęciu prntok·óf.u z ()Statniego
pQSiedzenia rady złożyli ślubowanie trzej
nowi radni: Julian Gałaf z Lowicza, Hen

omu winszu·emy

Czwartek, 18 września 1947 r.
Dziś: Józefa z Kup.

Wainieisze telefony

i miasta na nowym ea 1 cy
w
Cl

Dwudzieste plenarne posiedzeme

Piotrków·TrylJ. - ul. Legionów 16, I. p:
telefon 18-97
. Administracja czynna od godz. 8 · 16-ej bez przerwy obiadowej, w soboty
·
od godz. 8 - 13-ej.
Redaktor przvjmuje codziennie od
godz. 15 - 16-ej.
Konto czekowe redakcji „Głosu Piotr·
trowsklego" w Komunalnej Kasie Osz·
czę<lności w Piotrkowie nr. 4!5.

~~!.i~t.o~:p~~~~~t:~. ~~bliczn. l
rn:i~
10-41 M1e1sk1 Kom1sarnit M. 0.

r

Wojewódzkie~

ryk Moles z Brz·ezin i Mikoh1 i

Rady M1r. "Io ~e1

W tyrn roku przeżywamy pei\·ne trud·

Stańuyk

z KoI1skich.

prZe\\o<lnia;,1cy IJ'::ldial cło
fakt ustąpienia ze 1;tanowi·
ska wicewojewody łódzkiego to\\'. Gór·
n!aka i nomirrncji na to -"ta11owlsko low.
Kazimierza Kucncra, dotych\:z3w1vcgo
starosty kut.nowski~~o.
Wojewoda łódzki ob. Piotr Szymanek
złożył sprawozdanie z dz.ia!aln0ści urzę·
Idu wojewodzkiego na okres od t kwiet·
nia· br. do 31 sierpnia.
Następnie
wiadomości

--.-.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Spor··t na odbu

owę

· .
•
10 I_ Straż pożarna
I Bełchatow.
'1l·13 Ubezpieczalnia Spt<1łeczna
Rcwelacyfoy mecz piłkarski na oclb1110-70 Szpital Sw. Trójcy
. Pogotowie lekarskie: nocne telefony: do·w~ \Var1'z.:iwy mir?z~· dru:żyną „nv11·13 od 21 - 7 rano. W niedziele I śwlę rekr.Jfl Pa11~nrnwyc 1h Zakład~w Pncnnta dyiur dzienny w szpitalu Sw. Trójcy. 1 s~u ~aweł11 1 an;gn" a „R.adą, Z.akladcl\q"
tycJh·z_e .zakładow .-0dlhc~z1e się w d11i11 21
wr1ęs·n1a o god 1zrn1e 1 {.~o.
K NA
- o
Kino-teatr ,,Bałtyk". Dz.iś i dni następ· I
nych na'n.?\\, zy f}lm nrodukcji franc:1s- PIOTRK<)W
kie! „OJCZYZNA . Pocz;fł,1tek seansow
Po,datO\\'Y Urz11;d \Vycho\\ atJi;i F\;.·yw d'ni powszednie. niedziele i Ś\Yieta o
godzinie 16, 18 i 20-e,j. Dla młodŻie,żv cz.nego i Pnp·poió10<bic11ia "'nj:ko\\'f'\1:-0
dov; ·olony od !art 14-tn. ·
w P.inrrkó'Wie 111'/ą·clr.a \\" dni-u 21 "1'1'7.CŚ
' Anon• ! J111ż wkrót.ce n.t ekranie l<ina nia hr. (niedziela) ·o ~nd1-.inie J:J-ej na ha
prod11ketii sen ie miC<J·;;ki 111 za wody pij· \Wte kie n;1 od
„Bałtyk' najpii kniejszy film
ameryka 1skie·i n braterskiej mHo~ci i po budowę 'Var,.;1:aw'Y.
.
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War zawy

3x:10 i. 3xH)O m.

s;1,tafct.a

-

zmienny.

W 7awoda-:h biorq udziuJ

1·

prc7-en!;i-

żrt'1skich i moskidL
Z\'!:łosze11ia 11iczrz·ef;wff~ eh pola konkursc111 Pr1..v;imui€ Pn\\'iatO\\T Urzn,id \VF i

.:,ic 'llkM średnich

I

P\V, 11!. Słn \\·ackiego 26, do goclz111y 15

i!O~ci ap1<Jwiz:icyinoe ~p·o\\'ocfowane
ur~<lzajc111 zbóż i brakiem pomocy

nie·
un·

rrowskicj. Na pokrycie niNloborów rząd
nas:r. zawnd umowę ze Związkiem Ra·
dzlcckim, na mocy które! otrzymamy •
300 tysięcy ton zb0ża. Nasi rolnky
otrzymają kredyty 1rnn twowe i pomoc
s.ąsic<lzlrn ustano\\ ion;i dekrot<>m. W projekde jest również umożliwienie zakupu

paszy zieloncJ na Ziemiach Zaclwdnich
po cenach ulgo~vvch.
Nast<;pni~ ob. wojewoda otnó\'ił .stan
l;e7.picczcństwa w nasz,·m wojewodz·
t\v·Je 0raz zwróci! uwaR"ę n;:i ·oni~cznqść
walki z sz<'pta1n propagandą. której ce·
Iem jc6t wpmw:idzcnie rNdźwięku mię·
dzy robotnikiem a chk1prm .
01m1wiajqc Z8Q8·dnicnl€ przem .słu ob.
wo iewoda s\\YiN<lził, ŻP sor zed ano za
przeszło 141 milio•nów 7.lotycb tnwarów
w!ókicnniczy<'h p() C-<'•nnch kQmcrr •in ·eh.
Zbvt zo.st81 zorg,;:inizowany tak, że odhio.rcnml sri i:r '1'.-l7irlnie. P<Jzatvm zorga
nlrn qinn r11d1on1c· punl,fr sprzedaży na
sam•xhodach.
Dla <'nil' )\Yik~;o zlikwidPwanlP. bi:.;zrolwcia proJ~ktuje ~ię 11rt1cl1<"1mi-enir.i spół

:a
J;1Jw 11i ''-1111dzi;inka Pr11~1 icl;:i;in
1
za
h
·y
ctn1lm
w;ickie
nb
·~
!'koki i lJflpi
wnrl11lkl\w łódz.kich. Bilety '' cic11ic 20
1d. dla 111łoclzi~·ży 1 wo.i-~ka. JO zł. dla
dziC'lni pra<'y.
»tarszrcl1.
Pow a: nry p·nzv<' je \ nnicarh 11r, ~·<lu
111111111111111111111H111111111111111111;111m1111111111111111111111111111111111011u11
\\':O}cwr\d7ki{'}:"O rn jn111 i 1 '"8 Ir r1 nip za·
,,Pięciu Zuchów".
święceni•u \V prn~ramie pn:ewitlzi,ane ·a nafltr~~
razv stadnin:{' j \\'Śrórl koni. po11oru
Kino ,,Polo ia". Przepii;knr film amekrrn kii r.cncje:
imh~ce
1
ŚWfri j J\Ur OrflZ rń:hT\'. Wrr.o'''<Hhi ~ię
tTkański pod tytułem ,.Ml ŁOŚĆ NA U:~
,.t11rnpa·' konll!niku.ie n.im. żr w o:tat pr7.:vm11~~J\\'C c-::rt·zrj1iPniA
OO m. i 100 m. - sh·I dowolny,
KAR TWO". Początek seansów 17.00 i
19.30.
j 11i~·h dn·ioach ob111żono. cen,3· w .J'.11ro11ie'' Jrżdi d1()rlr.i () k \'C'sf ie ulr<rn ie lud50 m. i 100 111. - str\ klas~·cznJ
ma:t, za•prze.stano nob1erac 10 11rocent do ności to prz<>s·dn 111·1io11 1łnlvd1 st:h ven5fl ·111. i 'rno rn. - styl na wznak.
Dyżury aptek:
datku w ctasie dancin&'LI.
200 m. - styl d-0wc>lu~·.
cji przeznacza si<' 1Ht dwą lotn*? nmbu·
D,ziś dyżuruje aipteka mgr. Ryla, Sio·
lansc lekarsk!J·d 11t. styczne i pr1vchod·
5x;)() m. - sztafeta - styl doowoiJny,
wacki-eigo 3.
I I I I I I I I I I I I I I I ·I I I I I I :I I Hl ;I 11 l't I 1,1 I' I li 'l:ll •lolli'l''I I 'I 11!11 I li I 11 I l I 'I I •l'l 111 I I I I t 1„1 I I I l:illllllliil,111111'·111.!1!11111111 111!111111111.I Mii I I l'l'tf 1!111111 1111 I 1''11111111'1 I. l'llH ·tlllllllll:ll •t llll!1l!ll li.iii M ·111 I I I f'lll I illll .I' f
nie rlcntystycw . W okre~ic 5prn' 'oldaw
rzym pracował< 11 przyd1rnlni, l\1JIUl11·
!1.' nu"ci ('Pirlf1111ir IH' t ":niL1 r11e.
W irzcch po\l, iat~ 'h pu:cprowarJ a $Ię
l111dm'·I? dr1'ig i n;n ir1 zrhni nri<i.r. m"'-t · '·
' fl t<•n rPI przrznnczon ·eh if~t J."lO nillo
~trzecia,
,
złotych z Jr lyf' V part h O I
n'w
rlrugie3 rzęści nieoficjalnej <1rlbylo lę pr Pd
\V romach 3-ej rocznicy uchwalenia Re.formy rium. gd7.tc po krńl kim okolic z no: riowym pr;·„.
rh,
"'il'llOfi':l\rl'lW"
V
•
krrdyf
7.
'il
i11ilionÓ
3fi
się
ndhyh1
Następnie
wieńce.
pn~więcił
mówirnit.:
d1J·
Rolne) odbyły si~ w Gorzkowicach uroczyste
stawil"nie kilku obrazków srcnicznych jah:
Gminny Komitet uroc;.ysta prnce~i<ł około k?ścioła I Msza. ' l'<:'IP· „Ci1lop~kie ż11iwn", „Chłopskie · więtowan1e" "Na
żynk1. zo~ganizow?ne przez
Om;:i\\·iaj;:i{' "nr;:iwP orlhnrln,,·, ~ ·"i ob.
1
przy 1 ·spółudzialf' Gminm?go Zwi.izku Samopn· browana przez l<s. wikarego KQwalRkiego. Pn flH·
odri p·n lkrc" Iii. Żf' orlhwlow .1110
oir.''
\\
tro.1,1·
•Hltańrzyla
Młndl.iP?:
innyrli.
kilka
i
'.vsi·'
mocy Ch!opo:ki,ei. z~rzaclu Gminy i Straży· Og· boże(1slwie pochód w takim samym porządku Jak
ka i k1<1knwio•ka i wyrcrytowała l<ilk;1 \\ irr•zy nH ~.:mo l'i'dvn1<ń'v 111ic"7'.:al11vrh. 4-5fl0 go·
nio\ ·ej.
pafirzcdnio przedefilnw I przed brnmą triu111[aln;1
Picśi't clziadow~k;1 ocl- spod<1rstwi li.600 s11)dót. Po?:a t m' pro·
Ju? o godzinie 9-ej zaczęły nadciągać pr1d gdzie przy j~li defilad~ Ojcowie, I\omilct i przl"d· ll'nrnt clo7.ynek i wsi.
1
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W,,Europie" tan· o
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·ynki

7

ce,

femizę strażacką. ndrizialy straży ogniowej, har- stwvir'rlP wl~dz powialowych i wojsko 1 ycli. Po
cerzy i mlorizież biorąca udliał w dożynkach. I(,1- uslpviPniu si~ korowodu dożynkowego przed re·
rowór\ uformowany ruszył spod remizy na plac rniq slrai:~~ką. z balkonu przemówił wójt ob.
przy szkole powszechnej, gdzie dołączyły się je·z Sobiera1sld, oddając głos przedstawicielowi W.!J.
cze inne grupy młodzieży. Na plac przed szko· delegalc;wi Starostwa i przedstawicielowi miej:;i.·u
lą przybyli przedstawiciPlc wl;irJz powiatowy::l1: weuo Zwiazku Stronnictwa Ludowego, którzy wy
starostwa, w0 jska i Powi~'(l"''~flO Związku --~ głc~ili przemówienia na temat urorzystości, pil
mopomccy Ch!opskiej.
czym orlbyło się skladaniP wieńców.
Prz.ed~tawidel W. P. por. Mucha przy jął r::1„„„.---~-pcrt cri wójta Gminy Gorzkowice ob. Sobierajskiego Leona, jako gospodarza uroczystości, po
Centrala Zbylu
czym kcrowód dożynkowy ruszył do kościoła w
Przemysłu Mil\e.ralnego
na;;tępuiącym porządku: Na czele pochodu sz!a
orh:estra Straży Ogniowej ze sztand;ir~m. oj::oOddział w Piotilowie Trybunalskim
wie i Komitet, za nimi gospodyni z bochnem chle·
'1'<>.lefon 11-68
ul. Słnw::irk:iel:(o 34 _
ba. za nia kosiarze z kosami i dziewczęta z si~rparni ,WÓ7 Zf' snopkami zboża, plug. brony i
polec;, clo rfostawy ··''::iitonowej:
dziewc7.ęfa z wieńcami w barwnych strojach lu'tA.•apno palone
dowych.
budowiane po zł. 1750 za 1 tonę,
W dalszym ciągu szla straż ogniowa t. iejo·
nu Gorzkowice, harcerze i ludność z okolicznyrh
budowlane extra po zł. 1900 za 1 tonę
wiosek, biorąca udział w świ~cie dożynek.
hydratyzowane (sucho gaszone)
~.;a stopniach przy wejściu do ko~r1ola pncl!ńrl
w workach 50 kg. po zł. 2520 za tonę
· pD\\ i tal ksird;r:a dziekana Łabęde Jan?.. prohoszna
franco stacja odbiorcza.
parafii Gorzkowice, który popr0wadzil Ojców,
Komitl!t i przodownice z wie11cami oo prezbite- · - - - - - - - - - - - - - - - ,.._ __.
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p1 ezr& :'>l1 aży Ogt1i1JWC' j ob. tJrbannwt"Z w;i:hi sir "~<ej~ t ''N. bnr::ik'Jwa.
Alnj7.y, w którr J slow ach satyrysl; wyl'i1 rlos!a
Przr 11 rh:::ir rlo ,-J1t ci\\"" pnrr!q 1yir. J.·..-,ńlo ~il' 11ir rnalo miejscowym obywatelom.
1],kgo ob. \rnjf'\ ·r„rJ;i pD<L1ł. że 0becnie
Or!:.pitwoniem Rnly zakońcwno 2-g~ cz.,.; w n;i f!\'rn ''""1ir11·,·,c1 twif' i~st nr··""~7ło
uronyslnśri dr·<YJL<•Wydt. O ~od·inic EkJ orl
Hia f si:ic<' koni. W 110rń ,·11;:ini11 7 CYfra
była się zah;11 a !anec na z udzialem orkiestry

~picw;ił

łótHicJ.
~f.1Q'8mAIE'1llfl-.i-.„.....aEi. . .lllllJC:~

pr7.Prhw1h111:1 po7lo ,-jp kf1ńskiP i ~l
o ·17 tv ;~<'V. jcrh~ .; .... n ; ~ trzeh<i 11'11'1 tyl ko ni co przed \\"Ojn:}, b1 zas: "f1' rJi) je tra l\torv.
W rl3lszvrn ri;1~;11 sw0tieg1 SOT3\Y0zrJaili8 oh \\'0i0w<1d:i nrn;iwi;ił spra\1 ·ę "'le·k·
tr\"fjk;!{'ji wsL B11r!11 ie sie 0h"'tn; lirię
(>]<'ktr\'.'7.11::) 4'.;ii'k - f rrlź - W;:i;sza"·a.
Pn1d '.7C Sl<Jc:ln heclzi<' rolprowacł7:J!1V po
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OBWIESZCZl:.NIE O LICYTACJI
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W myśl ~ 83 rozr1orządzenia R<1dy J\linis!row
dnia 25.6 1932 r. o postępowaniu q~zckucyjuyrn

Skarbowych (Dz. U.I~.P. Nr 62, poz. 'i80)
1 Urząd Skarhowy w PiolJ kowie podajr do ogol·
nej wiarJr·mośc1, że dnia 23 wrze~nia 1947 r. o
gCldz. I t .3fl ·w lokalu Wieczorka Władysława przy
ul. Kochanowskiego I J, celem uregulowania n~
lcznrśc; poda!kowych na rzecz t Urzruu Skar·
bow<'gc w Piotrkowie, odbędzfo się sprzcd;iż z Ji.
cytacji \\ pierwszym terminie niżej wymieni'.lnych ruchomości.

Władz

Toharnia Stow. Mech. z Ameryki 1 szt. war·

\ość. szacunkowa 130.000.

'~czelnik Urzędu Skarbowego Gla11a Władyshw
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Przygody
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pomrry
1

Wi~ni1iUJ

rnl<tJPU pasz/ na

7,iemiarh Od:;rvsk:inych i zaopatrzenia
mi;ist w zi.P.mni·aki.
W odpowie<lzi na !nt€rpe1acje i zapy·
tania radnych glo15 zabrał ob. \V(ljewoda
,:ar}ewniaiąc, że wszystkie porusmne za.
ga'1niteni a stopniowo będą rozwiązyWa·
1

rie.
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NASZE

PLAGII

Dalszy dąg za,gadnień orriawianycli
na pos;edzeiniu Wojewódzkiej Rady Narodowej, a w szczególności zagadnienia
samorządu terytorialnego podamy w ju
trzejszym niumerze naszego pisma.
0

Myszy

spać

nie

dają!

G:o to?

Leci z sufitu!

Kaczki za

wodą!
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Dobra impreza zawsze
może 1 liczyć

KOMUNIKAT
„Komitet Polskiej Partii Robobniczej przy
„,,r z ądzie Miejskim w Łod z i zawiddamia, że w
dniu 18 września 1947 r.' (czwd rtek) o ~odzime
tu (4 po południu) w Teatrze T.U.R. ul. 11-go
~isto[lada 21, odbęd z ie się wspólne zebranie człon
• tów Pclskiej P 0 rtii Socjalistycrnej i Polskie]
i'"rli: Robotniczej ..
Obecność obowiązkowa!

UWAGA SE.KRETARZE KOl 'SRODMIESCIA,
BAŁUT I RUDY PABIANICKIEJ
l);;iś o godz. 17-cj w lokalu własnym prZ} ul.
Piotrkowskiej 63 odbędzie si~ odprawa sekreta·
rzy wszystkich kół Sródmieścia.
Dziś o R"odz. 17-ej odbędzie się odprawa sekretarzy .kół Rudy Pabianickiej.
Dziś o godz. 18 w lokalu własnym przy ul.
711ierst.ie'j 71 odbędzie się zebranie sekretarzy kół
dzielnicy Bałut.,
ZEBRANIE KOt PPR.
W dniu clzisie,iszym odbędą si~ zebrania
w uastępujących fabrykach i instytucjach.

kół

RUDA PABIANICKA
O godz. 16-ej pracownicy biura „Horak".
WIDZEW
O godz. 15-ej f. „Warszawski"
GóRNA PRAWA
O godz. 15,30 P.F. Tkanin Aiurowych - ko·
ło I. O godz. 16-ej P. Zjedn. Koronek i Firanek
- kolo I., Dyrekcji Konfekcji - kolo I.
GORNA LEWA
O godz. 14-ei f. ,.Eitingon" - Centrala. O
godz 19-ej C. Szk. Of. M.O. O godz. 16-ej
P.Z.P.W. Nr. 3 - zmiana dzienna. O j!odz. 18-ej
lekcja kolporterów, wędliniarze. O goclz. 13,30
Warta" zmiana li.

„

PRAW A. SRODMIEJSKA
- O godz. 18-e'j terenowe kolo Nr. 4. O g:idz.
15-ej Zwiazek ~cwizyjny. O godz. 16,30 „Elekzmi<1·
łroh11dowa". O godz. 13,30 f. Gutman na I. O godz. 15-ej P.M .T. - oddział li P. F.
Nr 90. O godz. 14-ej f. „Pattberg" - zmiana li.

Gd'l'.' we wtorek .wi.eczorem na torze hele-1
n.owskim rozbłysły swiatła, przypomniały nam
się dawne, odl egłe czasy. Ul ica Oboźna i niero:zlączne z nią „Dynasy". Tłumy przed kasam1 i jasno. oświe.tlona miska tom obstąpio'na
-?1-orzem głow. D;dsiaj nie ma Dynasów, ale
J~st to.r w Helęnow.ie, który swą świetnością
me wiele ustępował torowi dynaso•wskiemu,
ale chociaż leżał w Łodzi, nie był nam zbyt
sympatyczny, gdyż byt caŁkowicie okupowany przez Niemców. Tak jak Dynasy są zwi ą:
zane z nazwiskami Tkaczyków, Szymczyków,
Stankiew1iczów, czy Podgórskich, tak tor he!~nowski . bl'.I związany z nazwiskami Millerow, Szmidtow, Puszy, czy Reulów.
Dz:isiaj tor befo·n owski zmienił swe obli7ze. Dzisiaj p.rrzypomina Dynasy nie tylko
swiatlem elektrycznym, ale i tym, że obecnie
zdobywać będzie na nim ostrogi kolarskie
mło~z.ież polska, tak jak zdobywała je niegdys na Dynasach.

publiczność łódzką

Tor h~l;nowski. n_ia obecnie wszellde dane
aby przeiąc tę spusciznę.

*

*

*

Dwudniowe za,W'Qdy międzynaro<lowe, Z'Jr·
gani;z.owane przez TUR łódzki, z udziałem
sympatycznych kolarzy czeskich, dowiodły
już niezbicie, że kolarstwo tororwe w Łodzi
mieć może tylu zwołenników co piŁka noż:ia
czy boks. T.r.z eba tyliko, aby organizacja ich
była zawsze ta.ka, jak w sobotę i wtorek . .Jakoś inaczej tlziałal cały aparat. I sędziowie
byli mniej śpiący i zawodnicy bardziej zsuoordynowani.
Tylko publiczność jeszcze nie była całkiem
korekt. Pomija.my już dantejskie sceny przed
wejściem - bo każdy chciał jak, najprędzej
dostać się na swoję miejsce, aby nie spóźnić
się na emocjonujące fragmenty walk polskoczeskich, ale co oznaczały gwoździe na torze Kapitan ··drużyny czeskiej JUNG przed mi- tego nie możemy zrozumieć.
krofonem.·
P.rzypisać to należy tylko zwykłej huliga-

·o §tatnlei chwili

Z

Polska

Finlandia 4: 1(1 :1)

Bramki dla Polski zdobyli: Spodziera 2 i Cieślik 2

Po „radosnej porażce" ze Szwecją, z du·
fym niepo.kojem oczekiwaliśmy wc:::or.oj na
wynik meczu w Helsinkach. Obawialiśmy się
po prostu zimnego tuszu. Tymczasem chłopcy
nasi nie zawiedli oczekiwań większości.
Piqle spotkanie z Finlandią wygrali wca·
le ł.~dnym stosunku 4:1 (1:1).
. Trzeba za:maczyć . :tP jest to plerwsze
spotkanie międzypaństwowe po wojnie, które
zakończyło się naszym zwycięstwem. Dotych

czas bowiem ponosiliśmy same porażki.
Wczorajszemu meczowi przyglądało się
w Helsinkllch 25 tysięcy widzów. Bramki dla
Polski zdobyli Spodzieja 2 i Cieślik 2. Hono·
ro r 1 bramkę dla Finów shzelił Turson.
Dotychczasowy bilans spolltań - Polska
Finlandia przedstawia się następująco:
W:,rgranyrh meczóvr 3,
Zremisowanych 1,
i przegranych I.

Szermierze Of. Szk. Pol. Wych. wlodzi
zdobywają

SRODMIEJSKA LEWA
O godz. 15,30 f. „Stefan Werher". O :{odi.
15-rj P.C.H. - kolo IV. Samopomoc Chłopska.
O
Bałuty.
O godz. 13-ej Pracownicy Kin godz. I :i,30 f. „Kleinman" - koło li. O godz.
lb-e.; f .„Mytke Dettloff" f. „l(ebsz" - kolo I,
C. T. - ·Hurtownia I.

wicemistrzostwo Armii

W ramach zawodów sportowych o mistrza- wieloikrotny reprezentant okiręgu krai!rn·w skiestwo Wojska Polskiego w dniach 10-14 bm. go, por.-lek. Czyżowski.
Po bardzo ciekawych i stojących na dobw Warszawie, dmżyna szermnea:cza Ofic. Szk.
Polit.-Wych., staTtująca jako repre zentacja rym poziomie walkach młodzi szermiell'ze Of.
DOW III w składzie: kpt. Foikt, ppor. Jawor· Szik. PoHt.-Wych. ulegli starym ru·t ynistom w
skf i podch. PaJiga odniosła nowy su'kces, eli- stosunku 3:6, zdobyrwając tym samym wicemiSRODMIESCIE
O godz. 17-rj C . Z.P.Wł. O godz. 16-ej C.T„ nfinując silne zespoly szablowe DOW V w st·rzostwo drużynowe Wojska Polskiego na
lje{:n. Przetw. Pap. O godz. ł8·e.I C.T. ~kład· stosunku 8:1 ora'Z DOW II w stosunku 5:4, rok 1947, przed drużyną Lotnictwa, Marynar·
nica P111icz, Nr. 2. O godz. 15-ej Z·jedn. Przem. kwalifikując si ę tym samym do ro.zgrywek fi· ki Wojennej i innych.
Swego rodzaju rewelacją w drużynowych
Mater. Piśm . i Biurow. O godz. 15,30 Spółdziel nałowych.
W walkach finałowych s.zermierze Ofic. rozgrywkach szablowych by aczeń kapitania Wojskowa.
Szk. Polit.-Wych. spotkali się z reprezentacją na Fokta podchorąży Paliga, który dzielnie
Sfi\ROMIEJSKA
DOW I, w skład której wchodzili: olimpijczyk pomagał i ~ekundował swemu nauczycielowi,
O godz. 15.30 „Zajdenwurm". O l!'odz. 17-(.'j i wielokrobny reprezentant Polski mjr Szl'm- przyczyniając się w dużej mierze do osiągnięC. T. o.godz. 16-ej f-ka Nr 15.
·
i 'tego sukcesu.
pliński, doskonały szabLista mj•r Brzezicki
O godz. 15,30 wykończalni P.Z.P.J. I G. Nr. 8.
O godz. 19-ej „Naprzód".
Z druż11now11ch nai§trzostw Lodzi

I

WY JASNIENIE
Komis Ja Kontroli partyjne] wyjaśnia, fe f)b.
Tatl<eusz Gawroński, usunięty z partii za kra·
dzież . pracował nie w Państw. Zjednocz. Zakła
dów Przemysłu Jedwabn.-Galantery jnego tódź
Po!udnie, jak podano omyłkowo, lecz Łódź-Pół·
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Gdyby to tak u nas...

60 tys· ęcy wirlzów na zawodach lekkoaHetycznych w Paryżu
Stadion Colombes, jeden z największych
stadionów Paryża, odlegl:y jest od śródmieścia
J 18 km. Może on pomieścić około 60 tysięcy
widzów. Na niedzielnym meczu lekkoatlelynnym Francja - Anglia stadion był pełny!
Wipły.w kasowy z zawodów był rekordowy
- wynosił bowiem 2 i pół miliona franków.
Z ja'ką zazdrością będą to czytali nasi lek~oatleci, których na zawodach w Łodzi o·klasmje„. 200 lub 300 widzów.

„I KAP E" szykuje
na· sobotni mecz z

I

Ben;arninkicm tegorocznych bojów o druży-1
nowe mistrzostwo Łodzi w pięściarstwie jest
nie
·
· A „ J k d0
te] pory '
iklub sportowy „IK PE · a
baTdzo mu się szczęściło.
W sobo•tę dnia 20 bm. młodych pięściarzy
czeka poważna rozprawa z jedną z najsilniejszych drużyn łódzkich - „Tęczą", Jak się <lor

wi~dujemy, do spo~kan:a tego drużyna ,._IKA:

przygotowywuJe się bardzo starannie 1
na ringu wzmocniona dwoma nowymi zawodnikami, Leszczyńskim i Banasia,k.iem.
Mecz sobotni zapowiada się więc ba.rdzo
ciekawie. Odbędz.ie si~ on w sali Teatru Popularnego przy ulicy Ogrodowej 18. Początek
o godzinie 19-ej.
PE

wystąpi

~

Lekkoatleci łódzcy Warszawie
W niedz·elą trójmecz: AZS, HKS,

ŁKS

W nadchodzącą niedzielę na stadio.nie ŁKS i ;;iimpijska, rzuty dysk1err. i .:>szczepem , .rJ2'
przy ul. Karolewskiej odbędzie s.ię trójmecz pchnięcie kulą , ,;k:Jki w dal i ·9zwyż.
Ponaljto odbędzie się kilka -'<onkurencj.i polekkoatle•l yczny drużyn męskich AZS, HKS
i ŁKS. W zawodach tych, wezmą udział naj- między juniorami HKS i ŁKS.
Piłkarze
Bi1lety w cenie zł 10 dla :nlodzieży szkollepsi lekkoatleci naszego okręgu, z mistrzem
Szwecji
nav{ązują kontakty
Polski Jaraczewskim, Kurpesą . Prywerem, Li- nej i zł 20 dla dorosłych. Doc-hód z imprezy
na powskim, Sosnowskim, Wdowczykiem, Garn- p.rzeznaczają .:irganizatmzy na fundusz OdbuDoskonała postawa naszych pUkarzy
Owczarkiem, dowy Warszawy. Wszyst.k:Te miejs.ca siedzące.
Maciaszczykiem,
lfieczu P-0lska - Szwecja wywołała w całej carczykami,
Tym razem z uwagi na cie-kawe zawody i
Szwec}i wielkie poruszenie. Jak donosi „S;:iort" Wójcikiem i innymi czołowymi zawodnikami
frekwencja z pewnością dowspaniały cel - kierownictwo rtaszej drużyny nawiązało Łodzi.
Na prngram ?.awodów złożą się następ'.lją pisze lekkoatletom.
już liczne kontakty z drużynami szwedzkimi.
Początek tej ciekawej imprezy o godzinie
Jes?.cze w tym roku mają nas odwiedz i ć ce konkurencje: bi<:gi na 100, 400 i 1500 mtr.,
oraz 110 mtr. prrzez płot.ki, szta.!_ety 4 razy 100 9,30 rano.
drużyny AIK (Sztokho.Jm) i Malmoe, w roku
~----------~~--~
obiecała przyjechać „Kamrazaś pnyszłym
.
terna". ,
Poza tym po meczu na stadionie Rasunda
szereg klubów szwedzkich wyraz.ił podobno
gotowość rozeg rnnia szeregu spotkań · z druży
nami pohkimi w Szwecji.
Jedną z największych trosk menażerów a-1 walce o tytuł mistrzowski. Joe Louis odpowiemerykańskich jest obecnie znalezienie prze- dział, że. nie. widzi obecnie dla s.iebie gr~żi:~
ciwnika dla mistrza świata wagi ciężkiej Joe go przeciwmka. Dodał ponadto, ze w na]bl!z.' . d szym czasie przyjeżdża do Ameryki mistrz
. .
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Bob Fitch, którego zapewne wszyscy miI utrzyma się na ringu, to w
łośnicy lekkie j a.tletyki pamiętają z jego po- n_rch pięsciarzy..a.inerykansk1ch w .teJ kateg~- minacyjnycb
bytu w Katowicach, po powrocie z Europy rn wszyscy bowiem zdecydowanie ustępują czerwcu przyszłego roku mistrrz świa,ta będz i e
:io Ameryki o3wiadczyt. że detinitywnie wy- Louisowi. Pewne nadz-ieje pokładane są jesz- się chciał z nim zmierzyć.
w.fuje s i ę ·z cz ynnego życi a sport.owego i n ;e cze w mistrzu Szwecji, Olla Tandbe rgu , nie
Na zakot'lczenie Louis powiedział, że zde·
weżmie udz i ału w Igrzyskach Olimpijskich w wiadomo jedn a k, czy Siwed ich nie zawiedzie. cydował się ostatecznie opuścić ring po przy?'~ondynie.
Osta~nio, podczas poby·tu mistrza świata szlej walce mistrzowskiej bez względ,u na to,
Fitscb jest profesorem bota1D3.ki na. uniwer· w Bufallo, dziennikarze zapytywali go, kogo czy spo·t .kanie to zakończy się jego zwycię·
Mecie w Kolorado,
za swe~o r;mz:vszłeao przeciwnika w stwem, porażka, czy też remisem,
uważa

polscy
w

Joe -Louis ·w pogoni za przeciwnikiem

· Fitchowi s1nzvlu zyła

się

przed

Ptaga„Łódź.

ner.ii, łobuzerstwu w najgorszym - zbrodni•
czym stylu.
Na gwóźdź leżący na torze mógł najecłia~
zarówno Czech jaik i P.olaik i przypł{łcić to
jeś1i nawet nie śmiercią, to kalectwem, lub
Sądzimy jednak, źe te.n
poważną kontuzją.
sporadyczny wypadek będzie ostatnim i w.ię•
cej się nie powtórzy.
W p.rzeciwnym raz.ie żle by to świadczy•
ło o łódZJkiej publiczności.„

*

*

*

*

*

*

Ko·larze czescy z gościny w P-0lsce byld
bardzo zadowoleni. Bardzo wysoko cenią Beka
i Pie•t raszewsk.iego. Tor helenowski uważają
za dobry.
- Chcielibyśmy mdeć tak.i w Piadze - i
mówti.li,
Skarżyli się tylko na nierówną p.rostą po
Sta.ruszlka po•
przeciwległej stronie trybu.n.
garbiła się nieco i huśta jak„. „morka". Stąd
trudno wykręcać dobre czasy i ustanawiać re-.
kordy. 12,8 sek. na 200 m - to czas jak na
toT łódzki ba,r dzo dobry.
Bardzo uroczyste było pożegnanie kolarzy
czeskich po wyścigu amerykańskim parami.
Przy flagach państwowych umieszczonych
na masztach pośrodku boiiska stanęli za.w od·
n~cy polscy i czescy. P.rzy dźwiękach hymnów
- czeską opuścił kapitan drużyny gości Jung,
podwójJ!y mistrz Polski, Bolesła»~
polską Napierała.

"'

..

Poczęty gasnąć światła i trzeba

bylo ro•

zejść się do domów. Ale zapewne wielu z
dzów długo jeszcze miało pr.zed o<;.zyma
walki Beka i Pjetraszewskiego
rywające

wipo2

Cihlarem, Machk.iem, czy Stepankiem, a w
uszach grzmot oklasków i wrzask rozentuz•
jazmowanego dziesięciotysięcznego tłumu.
(Kr.)
11111111 u 11 u 11111111111 11111u11n1u1u1ntt111u11nunu11111untn1uu~nunutt

pięści

„Tęczą"

Drużyna łódzka

meczem

2:1

. Wczoraj na stadionie ŁKS-u spotkrilem ob
Piecyka, który się wyrwal z któregoś z felietonów Wiecha i wpadł do Łodzi •na mecz dy·
rektorów z Zarządu Miejskiego.
- Faktycznie, gdy o stolicę chodzi :a ho·
nor sobie poważam poprzeć daną imprezę. Ale
widzę, że u Was wcale klawo chłopaki ko~;:.
I to nie zawodowcy.
P-0c1Zułem się bardzo dumny z tej miaroda/•
nej opinii. Starając się o~egrać rolę starego

łodzianina, począłem przedstawiać p. Plgcyko•

wi graczy na boisku.
- Tu w bramce, po prawej stronie, gra wl·
ceprezes ŁOZPN-u, p. KobyUński, ten grul>By
pan - to ławnik Kazimierczak, rówhież wice·
prezes ŁOZPN-u, a ten wysoki, przystojny
to dyrektor Prezydium Zarządu
brunet
Miejskiego· - Ginsberg, ten przystojny blon·
dyn z falującq czupryną - to naczelnik Wy.
działu Gospodarczego Z. M„ p. Kulesza.
Pan Piecyk żachnął się.
- Tytuły mi nie imponują, - rzekł oschle

-

niech

pokażą

co,

mają

w nogach„.

Na boisku działy się cuda- 1 cudeńka. Sprin·
ty, driblingi, strzaly na auty J poza bramkę.
Ryk entuzjazmu głuszyły jednak astmatyczne
sapania starszych panów I częsty gwizdek
mjra Sznajdra.
Pan Piecyk by! niezadowolony.
- Niech schudną, co lak oszczędzać balo·
nów". Widać, że Io się już wszystko rozbra·
Ale chłopaki
diaży[o i o piłce zapomniało . „
Przecie na War•
mają ambicję I patriotyzm.
szawę się pocą„.

Naraz p. Piecyk się poderwał. Jednym su·
sem przesadził barierę i znalazł się na -środku
boiska. Nie wiem czy chciał dosięgnąć piłki,
mjra Sznajdra przerwał grę.
Pan Piecyk miał jednak inny cel.
Długo biegał od g.racza do gracza i ściskał
ręce zziajanym panom.
- Bo się pocili - jak mówił - dla Jego
ukochanej Warszawy.
gdyż· gwizdek

*

•

•

Mecz zakończył się z wy cięstwem pracov1·
ników Administracji nad pracownikami Pned
siebfo•stw: ~jeisikdch 2:1.

