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Codzienny konkurs premiowy,,Gło ' u 
CZYTELNICY1 
• Nie trzeba g.romadzić kilkudziesięciu kuponów! 

WYSTARCZY WYCIĄC NASz KUPON PREMIOWY zamieszczony obok, wypeł· 
nić czytelnie i przesłać do Redakcji naszego pisma w ciągu trzech dni. 

KUPON PREMIOWY z dnia u. 1x. 
1947 r. na PŁASZCZ ZIMOWY 

Już w n ie dz ie I ę dowiemy się, kto wygrał płaszcz zimowy - szyty na ob· 
Imię i Nazwisko ...................... „.„ ........••••.•.•.....• -„.„„ •...........................•.. „ .......• --·--·--

stalunek u pierwszorzędn_ego krawca! • Adres ......... ·····················-····················-··-·········-···-·-········"···„ ............... „.„„„ .••. . ............ „.„„.„._ 

Jutro zamicśdmy KUPON NA 10 METROW WĘGLA! Wyciąć i przesłać do redakcii .,Głosu" l6di, Piotrkowska 86 Ul nietro 

Osiem w.y.roków: ś 
zapadło wczpraj w Krakow·e ·na 
procesie przY,,,ódców WINu i PSLu 

KRAKÓW PA'P. W dniu wczorajszym przy I 8) Bzymka ni Strza1kowskiego na karę tę praw publicznych t obywatelskich honoro 

szczelnie wypelnionej sali, Wojskowy Sqd śmierci z pozbaw!eniem praw publicznych, o- wych oraz konfiskatę majqtku na rzecz Skar 

Rejonowy ogłosił o goci2:. 18-tej wyrok w bywatleskich i honorowych na zawsze i kon· bu Państwa. 

• • 
m1 I 
zienia, utratę praw publicznych obywotets. 
kich honorowych na lat 5, oraz konliakatę mte 
nia na rzecz Skarbu Państwa, z zaliczenlem 
aresztu tymczasowego na poczet kary. 

15) Wilczyńskiego Tadeusza, na karę no· 
zbawienia wolności przez lat 12. utratę pmw 
publicznych obywa:elsktch honorowych ?;tei 

lat 5, konfiskatę rr.!en!a na rzecz Skarbu Poń 
stwa z zaliczeniem tymczasowego aresztu na. 

spraw!e przectwko Niepokólc:zyckiemu, Mierz fiskatę mienia na rzecz Słarbu Państwa. 12) Kowalskiego MlrosJcnva, na karę dozy · 
poczet kary. 

wie i innym. 9) Kalskiego Eugenlusao, na karę śmierci wolniego więzienia, pozbawienie praw publi 
Wojskowy Sąd Rejonowy skazał: z pozbawieniem praw publtcznych i obywa. cznych t obywa:elskich honorowych na zaw- IS) Muencha Henryka, na karę pozbawie 

l) Niepokólczycklego Franciszka, m:r karę telskich honorowych na zawsze i konfiskatę sze oraz konfiskatę mienia na rzecz Skarbu ńra wolności przez lat 15, utratę praw pub-

śmierci i utratę praw obywatelskich t hono mienia na rzecz Skarbu Państwa. Państwa. lic nych t obywatolskf · l·onorowych puez lat 

rowych na zawsze, z przepadk!em całego JO) Koła Jana, na karę śmierci, utratę; praw 13) Tumanowlcza V{alerlana. na kc::uę śmłe1 5, konfiskatę majątku na n:scz s::arbu Pań-

mien·a na rzecz Skarbu Państwa. publicznych obywatelskich honorowych na ci, utratę praw publicznych i obywatelskich siwa z zaltczen!em aresztu tyrr"czasowego na 

2) Mier~wę Stanisława ~a karę pozbawi?· za;wsze t kon1iskatę mtenla na rzecz Skarbu na zawsze, k9Pfiskatę m!enia na rzecz Skar poczet kary. 

l'!ic wolnosct na okres 10-ciu lat, z pozbaw1e Państwa. I bil Państwa. I 17) Kuncemu Jerzemu sqd puścił przewi· 

niem pra:w publicznych t obywatelskich oroz 11) Langnera Wiktora na karę śmlercl, utra 14) Kalskiego St;fana, na karę_ 10 Ia1 w1ę· nienie w niepamięć ' przebaczył.. 
honorowjch na lat 5, przepadek całego m{e mu1.1111u.11in·111„1,1111.H1ll:HlllH 11t1„u.1.11.11.1M:1111a1.11:.ltu.11,1•1.1„m m:1"1111·m.111111 .1.1.1111111111.M,t:I 1.u.1.m.1111,1„1U1:M1il1.11111.111.u.i::u,1„1.111.11.u ,111.1.1111.111111.1u1.1..1'.1:1 

nia na rzeoz Skarbu Państwa z zaltczentem N • ' • • R d 
~~;:~f}.~~f~~~,fJŁ~::;zi~~~~:~ ~ OC. 0rozy l~SmlerCł W a 080SZCZU 
wych na lat 5, przepadek całego m'ienta na 6 6 
rzecz Skarbu Państwa 'Z zaliczeniem na po- Jak Pelzhausen podpalił wi.:.zienie i da-
cz . kary aresztu tymczasowego. ~ 

w!e~iaKC:()~!:ś~i;:!;1~:as,n~tr:~ępr~~b;~ , bijał ralujqcych się ucieczkQ Z ognia 
bucznycb r obywatelskich honorowych i:11zez Wszystkie zeznania świadków pi•tnuJ·=- krwawe 
lat 3, przepadek całego mienia na rzecz " -., 

Skarbu Państwa ' Z zaliczeniem aresztu tym· zbrodnie hitleroyvskiego zbira 
czasowego na poczet kary. 

5) Słannacha Karolca, na karę pozbaw!e- W dniu wczoraf· 1 karykaturzysta „Głosu rza, pod ~kortq plu· 1 · W Zgierzu były fu.ż I nie ne1 rozkaz Pęlzhau I niano .taśmę karabi· 
szym zakończoue zo- Porannego", Wielińskt. tonu egzeku:::yjnego. wykopane doły, bo- sena, niepodztelneqn nu, cud.:m uniknqlem 

ni a wolności przez ·lat 10, utratę ~raw pub licz stało prze0słuch.'wante Co rano na dz1· edztn· - T · · h ł b ! d · ł d · · n1 · • · „ ramwa1 1ec a ez w em poprze mego w a cy W1ęz1e a. sm1erc1. Na l·ym pię· 

nych i obywatelskiech honorowych przez lat 5.wiadków,_.których wy cu więzienia leżało 6 przystanku-mówi św. dnta grupa więźniów Świadek Franciszgk trze kazano nam paść 
5. przepadek całego mierrta na rzecz Skar- jaśnien!a doty=zyły O· do 8 trupów. W c.zasie -Przed Radogoszczem z Radogoszcza wyko- Gąsiorowski widział, pod murem na sali. 

bu Państwa z zaliczeniem aresztu tymczaso- kresu 'Od chwili ulwo- epidemii lud:;!, którzy stał Pelzhausen i Za- nała to na rozkaz Pelz jak Pelzhausen z dy- Równocześnie z ko-

wego na poczet kary. 1zenia Radogoszcza do dogorywalt, wyrzuca- chert - kierowntk ko· hausena". m!ącym jeszcze re- mendą: „powstań!" _ 

6) Karczmarczyka Alotzego, na kmę śmier tragicznego dn. 17-go n0 na śmietnik. lei dojazdowych, któ- WYŁĄCZNIE NA wolwerem wszedł do padły strzały. Niemcy 

cl, utratę praw publicinych i obywatelskich ł stycmia. Tragiczne w swojej rzy zatrzymali wóz t ROZKAZ kuchni po zablciu pod zamknęli tę salę i po. 

na zawsze i konf!skatę mtenfa na rzecz KONAJBCY NA wymowie były zezna· wsiedlt na przedni po PELZHAU::JENA porucznika rez. Józefa szli wyżej. W pewnym 
Sk b p · ~ nfa św!adka Mariana: most. Bylem obecny świadek Henryk Mil Madalińskiego i Ed- momencie poczu!Tśmy 

ar u anstwa. , SMIETNISKU Smagalskiego, motor· przy egzekucji i wt. czarek i świadek Senff munda Przybylskiego. dym i gaz łzawiqco -
7> Ostaf~na Józefa, na karę ~miercl, utratę< św. Bolesław Ko- n!czego, który na roz. działem, jak Pelzhau- stwierd.zajq katego. Zeznanta świadków duszqcy. Wśród ciqg-

praw pubhcznyc~. obywatelskich I hon<Jro· 1 walczyk wtdz{ał, jak kaz Ntemców wiózł sen asystował rów- rycznie, :i:e egzekucje dobiegają już do os- lego huku strzałów i 
wych na zawsze l konfiskatę mienta na rzecz strasznie tył kałowa- 150 osób t;amwajem nioż, pilnuJąc oficera w Radogoszczu były tatnic'h dni wtęzien:a jęków rannych zaczę· 
Skarbu ~aństwa. ny przez Pelzhausena na egzekucję do Zgie- egzekucyjnego. wykony• rane wyłącz- w Radogoszczu. Zezna liśmy śpiewać „Pocł 
______ _.

1111111 
________________________ iiiiiiiliiiiiiiiiiiiiliiiiiliiii-iiiiiiiill-imm:-..:iilliillll•-••----• jq nieliczni spośród Twoją obwnę" t „Bo-

• USA -n me .zWo'ła ko ngresu 
dla rozpalrzenta sprawy pomocy ·Europie · 

NOWY JORK PAP. - Senator Robert 
'aft. przywód1ca re·ph1blikań1c:;kiej frakcji 

k·o1ngre.su, oświadlczył na konferencji pra 

soweJ„ że nie widzi żadne.go P-OIW<Ylu dla 

iZw-0.Janiia nadzwyciaiwei sesji kongresu. 
Z•daniem Tafta svvnada w Emo'Pie takiej 

Amnestia w Bułgarii . 
SOFIA PAP. Z okazji trzeciej rocznicy nie. 

podległości rząd bułgarski ogłosił szeroką am 

nestię, która obejmuje również 

wolskowe. 

przestępstwa 

sesjj nie wyimaga, a konieczne informa- · p.rzed 15 października. Wierka Brytania 

cie. dotyczą·ce spra·w za.graJnicznych nie - tiwie.rzi Taft - nadal posiada P<>wa~· 
bedą cło dyspozycji przed drugą zwykłą ne reizeirwy, ale naturatnle choiałalby wie 
sesja kolłltgt'esu w styc:mio prizyszłego dzieć, na jaka pomoc moiże liczyć od 
roku. USA. W związku z projeikte:m pewnyich 

Taft sadzi, że kon.gires łlie jest w stanie ikół. aby w wyipadk·u niezwołą,nia nad
ta1k szybko zorientować się w s·ytuacji zwyc~atiinej sesji kongreisu zwołać k•omi
mi1~yncirodowej, · by ·powziąć natych· ;sje spraw z·ag~ankznych sena.~u .dła . przy 
miastową decy.zję. Ko~letne sprnwozda gofowania - zalec-eń na zwykla: · sesję. -
nie z konferencji · paryskiej oraz ra-pod Taft oświadczył, że - jego zdaniem -
ameryka1'ls-kiego mi11i-stra łJ'l"dfu ttarri'ma- rówrtii ~ż ta komisja nie bl'dde .w ' stanie 
na o 7~c:obacłt którym! roz"JT7C' i ni " !'~C"7<'g"O 7a:eclć przed s~yc7.11l•!!.IJ przysz
.S~anv Z.eC:noczone; nle będą gotowe lego roku. 

· "'-

cudem uratowanych że coś Polske", Wszy. 
podczas tragic:iinej no stkc dookola płoneło . 
cy z płonącego wlęzie Kiedy zaczęła ug!nać 
ma. Pelzhausen j11ż nie sie p~d nami podłoga, 
zaprzecza, :i:e w tych kilku z nas skoczyło 
strasznych godz!nach przez okna - zostali 
nie było go na terenie ont zabict w biegu. 
wlezienia - zawiGd!y Dziewięciu z nas prze
go przewidywanta, że dostało się na wieżycz 
świadkowie jego zbrc ke obserwacyjno zwa· 
dni żywcem sp!one>!! nC\ „bocianem". Niem· 
TKAG~CZNA NOC cy i 1am nie dali nam 
św. Tadeusz Dyla spokoju. RzuciU gra. 

.opowiada: nat, który, na szczęś. 
- W nocy z 17-18 i cie, n!e wypalił. Rano, 

stycznia obudziła nas 1 kledv sie ocknałem le 
pobudka. Spęazil! nas I żalem . po.d . kilkoma tru 
z II-qo piętra dwójka- pami, obok mn!e była 
mi na 'dół. W pewnej głowa bez ciało, od· 
chwnt z arleru otwo- , dzielnte rece i nogi. 
rzyli Niemcy ogiefa z Byłem ko mpletnfo o· 
karabinów maszyno- gł;< "•ny ! ran v w ra 
wych. Poniew.crż pod mię. Stw ierdzcim kate
o.tstrzal.!"m . zn_alazłom . qorycznie, . ż~ tej nocy 
się w chwni. ·arlv ;;rnTę Pelzhcrusen był w w!~-

(Dalszy ciao na str. 6·ej) 
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arui1ki gęnerał , arkosa · L::::::.!::?.)~~::s:::,:„ 
Berlina rzecznik niemieckiej partii ~ 
cjal - demok·ratycznej oświadc'liył wcz· 
raj, ii Schuhmacher otr;1,y•mał zaprosz 
nie ua udział w kon~resie Am1erykań's~' 
Federacji Pracy (AFU. który O'd!b ::>c;, 
się w październikn bież. roku, w ::< 

Fra·nci"c". 

Wojska demokratyczne gotowe są na zawieszenie bront - pod warunkiem 
stworzenia rządu, złożonego z przedstawicieli partii demokratycznych 
LONDYN (obsł. wl.). ·w związku z amne- jowa 2.e wszystkimi pa1i.stwami soju~znictymi. , Organizacji r:-iar.odów Zjedn.ocz~nych z proś

stią ogfoszoną przez rząd Sophulisa _ jak Jak wynika z lisltt, dowó~ztwo na_c~elnc .armii hą ~ postaw1eme sprawy (,rec11 na !.groma-
' d . . demokratycznej postanowiło zwrocić s1ę)do dzemu Generaln..,;z: 01\!Z. 

Cię!kie walki 
w lndonezii ;;:~:::~:;::·:~::~:.~ :~;;:~~·,::~:E:~, -z-o I n 1·„e r z e-~--t·u-r e c cy· w ·-Gr e·c 1· 1· 

l grecka armia demokratyczna gotowa iest . 
zawrzeć zawieszenie broni pod warunkiem, iż Hl~UKSELA PAP. - Jak donosi prasa 

. G ji d 1 . RZYM PAP. Jak· donoszą z Grecji, w Tracji skiej partii ludowej (rządowa) i partii demo- ho·lenderiska, w dab~zym dą,gu toczą s.1ę 
•1tworzony zostame w rec rzą ' z ozony z zachodn·1·.e1· po1·~wt11· s1·„ z"ołn1·erze tureccy, kto· k t · { · ) "' k ł h 1·t h „ "' ra yczne3 opozyc3a ., o ac po i ycznyc <.:iężlkie wa!lki na widu frontach n.a Jawie 
przedstawicieli wszystkich partii, sto!ących rzy przekroczyli !{ranicę .grecko-turecką. Zol- przypus:co:czają, że omówiona została sprjl.wa i Sumatrze i.>omi•C:dzy l10Suwającymi Ei ie 
na gruncie demokracji parlamentarne]. Do , nierze tureccy oświadczyli ludnoś-::i greckiej, utworzenia rządu koalicyjnego, w którym opo · h l d k. h 

.. j t t . ł z Y d Turc1·1· zyc1·a pos1·adałaby 2 teki, w tym tekę mi'n1·- na1prz6d oddziafami woJiSk IO en er-; JC 
rządu takiego muszą wejść również przedsta- iz re on ~n zos a~1~ P~~y ąc on o . ł . . . . d -:J u . lk . 

P b t 1 d h zo me stra sp.raw wewnętrznych. Premier Saka za- a armią in -0nezy,,S1ką. vv sroc' ·oweJ c.zr, 
. , . 1 EAM R d t inien proklamować o za ram i u nosc1 roznyc rzeczy, • 'd . 
;v1cie e · zą. ~n w . . 1 rze cofnęli się na terytorium tureckie. trzyma tekę ministra spraw zagranicznych. ści Jawy woj.ska holenderskie zna~ 11.rn 

powszechną amnestię i zagwarantowac uczci- LONDYN PAP. Agencja Reutera donosi, że W kołach opozycyjnych krążą pogłoski, że 'ię W ofen:sywie W okolicy Kad'jang.1ti. 
we wybory bez ingerencji z zagranicy. Mar- nowy premier rządu ture'.:kiego Hassa Saka wkrólce rozpisa·ne będą nowe wybory do par-

1 
Licvne potyczki patroli miały mieii•s·ce W 

1<os stwierdza, iż celem armii demokratycznej odbył konferencję z p.rzywódcanu repnblikań lamentu. · p·o·bliiu Ambarawa i Ma·langa. 
------------------~~------------~~~---~~--~--~--~~----~---------~-----..----.--~~~-----.,.,_ jest demokratyza-::.ja kraju, nl~maruszalnpść 

granic i niepodległość oraz wspołpraca poko-
11111''''" ' '•t·n111u11•11•1•••••••„•••H••••··•••1••••••••••••11••n•••••11••1•••••tt• 

Zapomniana konferencja 
PARYŻ PAP. W nadc'hodzqcy poniedztałek 

odbędzie się ostatnie plenarne posiedzenie 

h:on1crencji 16 państw europejskich w Paryżu. 

Na posiedzeni~ przewodniczyć będzie minis

ter Bevin, Będq; obecni równ!ez minister spra\v 

zagranicznych Francji Bidault oraz mtnister 
spraw zagranicznych Włoch Sforza. 

Polska · - a stan~wisko Francji. 
wobec planów odrodzen~a· ~ przemyslu n~em·eckiego · 

H'qwiad a.in. /llodzelewshReqo d~a Gazet:q Polsldej we Fruncii . 
PARYZ PAP. Przed opuszczeniem· Paryża wnościową w kraju. „Dzięki dostawie )!OO tys. obniżone a obszary zasiewu zostaną zwlęk. 

w drodze do Nowego Jorku na sesję zgroma- ton zboża przyznanej nam przez Związek Ra- szone" oświadczył minister Modzelewski. 
dzenia ONZ, minister Modzelewski udzielił dziecki 'za cenę niższą od cen amerykańskid1, Na pytanie, jak kształtu ją się obecnie sto
paryskieJ „Gazecie Polskiej" wywiadu, w kt.ó deficyt zbożowy zostanie w znacznym stopniu sunki polsko-francuskie „minister odpowie. 
rym scharakleryzował na wstępie. sytuację ży przezwyciężony, Przydzijlły chleba nie będą dział: „międ~y Polską a Francją lrwają nadal 

rokowania o zawarcie sojuszu jednakże opi
nia polska jesl zaniepokojona stanowiskiem 
Francji wobec zagadnienia odbudowy Nie. 
miec. Zastrzeżenia francuskie w czasie ol.lrad 
londyńskich nie mogły nie nosił. charakteru 
czysto platonicznego, mimo, że z góry było 
wiadomo, iż ~decydowane zostanie podniesie. 
nie produkcji niemieckiej przed odbudową 

krajów, zniszczonych przez agresję niemiecką. 
Dlatego też chcielibyśmy otrzymać ze strony 
Francji sprecyzowanie jej stanowiska w tej 
niebywale wainej dla pokoju Europy spr.a. 
wie". 

Związki ·zawodowe w walce z f aszyzmęm 
Louis Saillant o wzrastającei sile Swiatowej Federacji Zw'ązków Zawodowych 

MOSKWA PAP. Jak donosi korespondent nęła Trygve Lie na arbitra, lecz rząd hol._en-, L,puis Saillant podkreślił, że Federacja stała 
„Tass", sekretarz genBTalny światowej Federa derski sprzeciwił się takiemu rozstrzygnięciu si<; potężną organizacją międzynarodową, je. 

sprawy. . dnoczą,cą ponad 71 milionów członków, 
-::ji Związków Zawodowych Louis Saillant 

oświadczył, że w chwili obecnej Federacja 
·wprowadza w życie u-:hwały rady naczelnej, 
powzięte na • sesji w Pradze, w sprawie obrony 
interesów życiowych i praw klasy pracującej 

wobec ataków" reakcji. Federacja zaleca orga
~iz~ciom związkowym wzmoie.nle akcji ._ąątf. 

__ faszystowskiej oraz popieranie ka~panli, zinie. 
rzają.cej . do przywrócenia wolności demołtt'aty 
cmej w szeregu państw, gdzie w rzeczywista-

Rokowania. brytyjsko-jugosłowiaós~ie 
w sprawje wym'any handlowej dobiega· końca 

·LONDYN PAP. Jak podóje ,...agencjc.t Roi.ite Wy .,.„ brytyjsknnt przemyslriwci:rmi ~·sprawie 
xa, ~§Io • jugosło~ia~skie rokowa~a han ilości · towarów, które będą eksportowCrn.e do 
dlowe, ro~oczęte pr:i!ed 3 ty odnlmni w Lon Tugosl~wii, ?raz . dat wysylld., . 

1 
. . g . 1 • Jugosławia llczy na otr!l!ymanie maszyn, 

ści została ona zniesiona. 

Loui~ Saillant ;i;aznaczył, że Fedel'acja otrzy 
mała od Związków Zawodowych Holandii, 
Indii, Nowej Zelandii l Australii żądania 

przedsięwzięcia kroków w celu za.kończenia 

konfliktu pomiędzy Indonezją i Holandią. 

dyn e, ~~Jd~j~ llię na ukonczentu. Rzecznik sprzetu elektrycznego I róinycb narzędzi. 
Jugosławu osw10dczyl, Z'E! obie strony są za Anglia zalnteresowan.« jest przede wszyitkim 
dowolone z postępu rokowań. Członkowie drzewem ornz ~zeregiem Innych surowców ju 
delegacji jugosłowiańskiej odbyli już rozmo gosłowlańskich. 

Federacja ofiarowała swój arbilraż i wysu-
. \ 

Baler M isiejewa w lodzi , 

. SPROSTOWANIE 
Dwa wielkie występy na starlionie ŁKS-u 

Dzięki staraniom Towarzystwa Przyjaźni 

We \VczoraJszej notatce „Tkacze odpowl.tt- Polskn - Radzteckiej zawita do nas w drodze 

'5alq na wezwanie górników" zakradła się I ze. Szczeci~~ .do Mo~kwy słynny .balet .ra: 
omyłka drukarsM, którą prostujemy: dz1ecki Mo1~1e1~wa, lw.zący 128 osob - na1 

Zeepół d . I 1· b l I 528 k i l~pszych artystow radz1eckich. w balecte Moi 
o u-ze &tr i o s ugu e ros en, a 1 . . t • . ~ . . 

. . s ei ewa wys ąpi rowmeci:. grupa mlodz1ezo. 
'fe Jak mylnie podaliśmy 258. wych artystów radzieckich. która otrzymała 

Redakcja. i:;ierwszq nagrodę na festiwalu młódzieli'o· 
wym w Pradze czesktej. 

Balet Molsiejewa wystąpi w Łodzi no sta
clionie ŁKS-u dwukrotnie a to w sobotę, dni.t;r 
13 września o godzinie 17 po ; ludniu oraz 
w ni- -·-ielę. dnia 14 września rb. o godzinie 
12 w południe. . . 

Przedsprzedaż ł.iletów na ten ewenement 
artystyczny przeprowadzajq Zwtqzki Zawo
d~we, Kuratorium szkolne okręgu łódzklego, 
biura „Orbisu" oraz 1•sjęgarnle „Ksi_qżki". 

gnac'.i·ą. - Nawet jedzenia nie znalazłern. 
56 - Na ile nam starczy benzyny? 

R:ozeiszi!i , si'.e: w róż·nych kiemnkach., - Je&tem _stairy :-- b~Ź.mia<ła znów, fak 
Spalone i zmszczone mia te-czko wyglą- S'beile•st d•alekiego gorsk1ego wiatru - o·d 
dało na prawd•ziwv cmenfa.rz. Ani siadu powie.dź~ . 
lu1d1zi. i tył.ko mHczenie" grwzy i zmów mil- Grek popatrnał na starego, omoknr~·ł ję 
czeme. Na,gle m~ły qrelk:. wbaczył ~am-0- zy]{'iern i pos"Z~dł d'<'l!Ieij. · · 
~1i:e·go . .star;~a'. kt-ory. s1e·dz1.ał na· ku(lne gru Qu~l} z.a,głęlb1ł s~ę w rn1rna·Cth, clhcąc u
z~w 1, patrzał na me.g.o sz.eriok·o otwarty- pe~nic się, czy me zna:jd·zie tam kogoś. 
m1 ooz;vima; ~0(]1rzał w gónę,, g1dtzie znajdoiw.aił się lda 
. - EJ., " 9(]~z,e· ! - .k•rzyi]~n:ął ma:ły Grek. sz<OO.r. zr.e:sztą r~wnież zriu1jnowany. Po-
- A gdz1ez są WC!' ltt•dz1e? mYiś'fał·: ~ a mo.ze tam !<toś pozósitał? 

S~ar~ec, milc~aH", 1 • 'rn sp~.jrzał na nie- łielena gidy została sa1ma, przeżywała 
g.o Ja'k1ms .błędnym wvrolkiem. . . d'zrwne chwile, Pełne jakiego·ś nieokreśfo 
, -;-- Posz1l~ \~~zys.cy w gÓi"Y - P"OWJe- nefro sitlraclw. Nie byt to normalrny 
fa1ał be:~dzyne;c.zme. . . sitach k<Jlh.iecy. Bytłl() to 'raczed u~zuicie = A c·ieibte Z'ostaWll!l'il? ~,oiw~e·sZJeze}, bez.cna'Cliziejnośoi, przesiąk-

.Je&tem S't~. • "' . n'lęi~ trr\\m0ny<tn wyczekiwaniem czegoś• 
- rna•cze.go nie posz.eidłes z m.ttu? oo &1-ę im'ł<> w tpJ~z.er.aźlfiwej ci1szy panu~ 
- Je~tem . stafy - . powtórz~. · . . . ją~ed dokoła. Ta ci!sza przen,ikafa wszę-

. - Nle wies.z, g"dtz1e f!u moz;na ctiest~a d~e. N.aig;le powrócił Tari .• 
~~? - za11.w.W fu:a:ł!Y Gr..ek. - Nfo .tf<asm nfoma. - oZlllafun'1ł z r.ezw-

• 

- Bóg raczy wiedzieć. Może starczy 
dJO na1hliŻJSzego · miastec.?Jka. 
Powrócił brodaty Grek. Wyderajac 

ręce o spodnie, _rzekł do Jieleny. · 
.- Gdy:byŚ'ITly byli nie tak dale·ko od 

Niemiec, mog!iby~my · ucżynić ta samo z 
iclh miasfamL . · 

- Czy pan znalazł benzy•nię:? 
- Ani krope!1ki. Myślałem, że znalazr. 

łem jakiś bid1ón - okaziało się, iż to 
zmasakrowany tr~u,p. 

Znów otarł ręce o poipla tniotte SIPodnie. 
- J;lic niema - powiedział .Qut;ll. po-

vraeaJąc z poszuki'Wal1. "- · 
- Nie wrócił tylik:{) jesz·cze mały Gr~k 
- Może uciekf? - . powiedział br-0da-

ty Grek, wildzą·c zniecierpliwienie wszy-
'S'tłkich. . 

;- '!ego nie zrolbi napewno - {)diJJo
w1edzrnła f-Ielena. - Proszę go nie ru
s·zać. Wie sam , co wbi. Zosta·wtcie go 
w s•pokoju. 
Mały Grek powrócił po chwHi. Hele

na uważ,nie PO'.Patrziała na jego Pomar
s.z zoną miniaturowia; twarz, oochyloną 
~Uldft :Postać i, mimowoli westchnęła. 
Nie powiedział ani słowa i sia<lł do au
ta. Quel! włą·czył motor. Jechali niezb~;t 
pr:etdllw w mia·rę mo~n<i>śd ~s-.zcze~a.fac 
Pa:Ii;wt.a, 

Na pytanie o cele podrózy do Ameryki mi
nister Modzelewski oświadczył: „Jadę do No
wego .J9rku m1 Generalne Zgromadzenie ONZ. 
aby lam podkreślić wagę jaką Polska przyw1ą, 
zuje do tej organizacji i _ przyczynić się do 
wzmocnięnia autorylt>\'! QN,Z, osłablonegq _)V 
ostatnich czasach. • 

· Polscy ministrowie 
w Londynie 

LONDYN PAP. - W drodze do 1owe 
go Jork<u na obrady Zgromadzenia Ge
neralne,go ONZ Prz~hyli do Lonidynu ·mi 
ni.ster -spraw z.agraniczny•ch Zyg·muń1 
Mo1dlzelewski. Na dworc-11 tni·ni&tra M.o
d ze-le\\'·skiego powitał a111hasador R· P. 
w Londynie Jerzy Michałow~ki ora.z 
przed'srawiciele Foreign Office z dyn~
kl<>reim liancock'em na czele. 

• • • 
LONDYN PAP. - W dniu 9 bm. przy 

by,ł do L-0ndynu m:ni<:t(>'f Fk;\rbu Konstan
ty J?ałlrowski. który stoi na · czele dele
gac:Ji' Polskiej, przy byle-i na lJO!Siedzenie 
międzynarodiowe·go fuond1uszu monetarne• 
go i Międzynarodl()wego Banku Odtbndo· 
wy. 

I znów ogarn~ła w•szrstkich cisza. Gru 
zy, odiłamki drzewa, ku1py kamieni i 
drzazeg, wyrwy w ziemi. i cisza, ~isza ... 
Quell przypuszcza!. że napol1ykane po 
drod•ze mosty będ<'\. wszystkie u.szkodw
ne. Jednak, właśnie mosty były nfa.ckme
te i t10 g{) niezmie·rnie dziwiło. Wreszcie 
z~iba·~zyli ślady życia. - Sipo·tiJ<a-i; wieś~ 
m akow PalSą•cyic•h byidoło. 

Ta1p chciał ziatrzymać się, by lielena 
1110-gła za1pytać gdzie są NieI111cy. 

-:-, Mo~ maga coś konkretnego powie
diz1ec, •. 

- S'.kąd oni m-02jp. o tym wiedzieć -
zauwaz : ł Quel!. - Zresztą nie mamy 
czasu. A grunt - że Prawie nie mamy 
benzyny. 
. - Mi.efo1y n·adiziej1ę·, że jej starcz.y, za 

nim do1edz1emy d·o jakie·g-0ś mi•a.stecz'ka 
- rzekł Taip. 

- Moiże tam będą AwstraJ.ijcz~ncy. 
- ~nie. s!ę zdaje, że właśnie tu prze-

ohodziła 'hma greokieg-0 frontu. 
- Obawiam się, iż wszystko to skoń

czy . sioe. nową Dunkierką. - spokojnie 
pow1eid1z1ał Q.ueIJ. 

- · J~iezhYt. różowa przelJ)owlednia„ . 
·Ale co~ do. d1a&ka moglibY'śmY zr.obić ·? 
-- Nie wiem. - od•powiedział Quell.-
-. ~oie masz rację. Mamy zamało a-

mu.mc~i. 

- Nfo ty!'ko bo.„ . ('D. c. n..} 
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To nle jest tylko szczęśliwy pTIL', pddek 
ozpB Nr 1 wykon.ały i przekroczyły sic '. t1P 
wy plan produkcji. Kito był na wtorkow " 
wspólnym zebraniu kół fabrycznych obu b1u.t
nich partii robotniczych, musiał niewątpliwie 
dojść do przekonania, że spr a wa produkcji , 
s:p.rawa reaJ.izacji planu trzyle.tniego dostała 
się w mocne i odpowiedzialne ręce. W iml'~-

'· • Str. -S 
• 

l!iu obu partii podstawowe zagadnienia polity- W~gi·el _ to art. y· . kuł 1._szei·. p rz y czne, gospodarcze i produkcyj•ne zreferow>1ii _ 
wice.wojcwoda tow. Wincenty Stawiński 
ozłonek Komitetu Wojewódzkiego PPS, oraz 

~~~t~
0

i~~l
0

k\7~~k~PR. pi~i:jz~~!~~t=~d~f~ Nieprawdopodobne harce wyzysku - Punktualna dostawa' 
nawoływali cz-tanków swych paI'tii, by stanęli Ó ~ k I • 
w pierwszych szeregach współzawodniczących kartkówych przydziałów ukr c;i spe u ac1ę . 
o wykonanie planu. Nie był dare=y apel hl 
mówców, że należy po gospodarsku zająć się Cena węgla kartkowego wynosi, jak w1a-I węg.la. Srubowanie ceny do takiego poziomu tykułem p~erwsz~j J?Otrze.by, jak. mąka, _ c -~ 
siprawami fabrycz•nymi. Towarzysze · jeden po domo, zł 112 za korzec, cena węgla wolnoryń- jest zupełnie niezrozumiałe i niczym nieuza- tłuszcz, m~ęs~>, sol. 1. cukie'.. Jesl! spekulaCJ.~ 
drugim,. rze.czywiście po gospodal"Sku, wyka- kowego - wedłu!ł kalkulacji Centrali Zbytu sadnione. Ale jeszcze bardziej wydać się mu- artykuła~1 zywnosc10wy.m1 zwalcza stę. dzis 
zyiwali bra~i oraz sposoby ich usunięcia. O· Produktów Węglowych - zł 210 za korzec. si niezrozumiałą tolerancja, z jaką czynniki - zgodme z ustawą se~mową - . energ1czme 
becni na zebraniu przedstawiciele dyrekcji N.ajwyższy już chyba cza~ po.stawić publicz- powołane do walki ze spekulacją traktują do- i skutecznie, dlacz~go cisza panuJe pod tym 
skrzętnie ws·zvs.tJrn notowali. Nie omieszkają nie pytanie, dlaczego i na jakiej podstawie tychczas nieprawdopodobne harce paskarzy względem na odcinku opało.wym, dlaczego 
zapewne z rad tych i uwag skorzystać. prywatni . sp~ku.la~ci wę~low_i Żi!;dają już dziś, węglowych. . . . '. nikt nie zajrzy na place. gdzie po fantastycz-

„Gwożdziern" zebrania było je.go za- na ws·tępie 1es1em, 800 1 w1ęce1 zł za korzec Węgiel. rzecz prosta, 1est takim samym ar- nych cenach . sprzedaje się węgiel i drzewo, 
n111111111111m111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.11111111111111111111111111111l1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 , dlaczego kom1s1e kontrolne nie przY'volują 

właścicieli tych składów do opamiętania? G "'o' d to .... 7 ~ro .... 7' ~1-nal z wyjaśnień władz aprowizacyjnych, op:i· 5. ....,,.. ._. ....,,.. .a.a.a blikowanych w prasie łódzkiej, wynika, ze 
specjalnych kartek opałowych w tym roku 

·Oziś klijenci żądaią wytworów według swego gustu i potrzeb 11 ::0~~~;~;~]~r,1~~;~:~;~;1:~;'.:~~ ll'aruinhi pracą ~póldzielczeqo handlu u;lókienniczeqo j~śli _w .dostarczaniu ~ęgla k:i-r~kowego .nastą-
. ~ . . . . . . . . . . p1 mek1edy „przerwa . Takimi apelami, gdy z początkie_m b. tygodnia ~czl'.ła ~1ę w Ło- to _nar~stamu w s~ła<lach placoweilc _hand~u I za 1 m1har

0
d 805 ~mhonow •. to JUZ .w ostat~ im I nastąpią mrozy, nikt sobie ,~ p~ecu ni? nap_a-

}Zi ogólnol•raiowa narada spoldz1elm, prawa- społdzi.efcz~go . s.tosow tov:arnw.yc~, ktore me k"."artale L~~ r~ku os1ągmęto obrot. 4 mihar-1 li, bo papier płonie szybko 
1 

ciepła me daje. 
dzących sklepy włókiennicze. Poddane zosta- odpowiadaią ząda.mom khenteh 1 stanowią dow 499 m1honow. Jest to wymk1em =·:>raz Chodzi właśnie 

0 
to, by takich przerw nie bv· 

ł:y na niej analizie obecne warunki handlu ar- martwą pozycję uwięzionego w ~kh surow~a. bardziej. rozbudo~ującej się dołowej. si.eci ło, by dowóz i rozdział w~gla odbvwał się 
tykułami włókienniczymi na odcmku spół~ Pod adresem. przemysłu wełman~go sp:>ł- Sl;>rze<lazy artykułow tekstyl.n'>:'ch V: sp.ołdz,el· punktualnie i regularnie. O tym zawczasu -
dzielczym, naśw:eUono jego blaski i cienie 1 dz1elcy wysUl'lęli dezyderat, by na brzegach mach Samopomocy Chłopskie], Społdz1elmach już dziś _ powinny myśleć władze aprowirn
wysunięto pod adresem władz spółtlziełczych sz-t:i~ materiałów wełnianych wzdłuż ich dłu- Powszechnych .i Ro_lm~zo ~ H~ndlowych. . cyjne, na których spoczywa obowiązek zaona
ndszego przemysłu ora.z ogniw rozdziału arty- gosc1 był oznaczony procent zawartej w ,1ich Wzrasta udział sieci społdzielczych sklaoow trywania ludności w najniezbędniejsze arty· 
kułów włókienniczych szereg dezytleratów, wełny l znak fabryczny. Zapobiegnie to wszel- w rozprowadzaniu artykułów w akcji „Prze- kuły. 
które warunkują rozwój spółdzielczych placó- kim nadużyciom, jakie występują w handlu ty- mysi dla wsi". Obecnie już 70 procent towa- Uważamv, że sprawa opałowa, w zwiazk:i 
wek włókienniczych. mi artykułami. rów na tę akcję przez państwo przezna::zo- z zakończonym se~onem letnim, wysuwa 

Plan trzyletm, nakreślony dla ruchu spół- Z za~owo'.eniem zost.ał pow_itany puez. ~- nych idzie. korytem spółdzie!czym, Z1I1;niejsze- się dziś na cz~ło aktualnyc~ trosk. aprow;za-
dzielczego, prze'.Widuje powstanie do ro.ku 1949 czestmk~w Zjazdu fak~, ze z ?n:em .1 wrze,sma ruu na to.miast u1ega przydział towar~w t;,w, cl'.jnych .. Nalezy tu. ~y~azac n:i.aks2mum p;z~
- 56 Dómów Towarowych, 270(\ brnnżowych „Społem w swym d'Z'.ale włok1enmczym. zl1k- komercyinych, prze.zna~zonyc.h n~ "".1es. „ widywama, zaradnosc1 1. en~rgu, abv. wfaso;e 
skleµ<J,w włókienniczych i 5 tysięcy dzi-ałów w:dowa!o zaopatrz.eme sek.tora prywatnego., Zadeklaro~any udz:iał społdz1elm w dkCJl uniknąć przerw i komphkaq1 w rozdziale wę
włókiemuczych pray sklepach. W chwili obec- Wµrawdz1e sprze<laz dla kupiectwa 9~ywo.tne.- rozprowadzama towarow tekst.ylnych ;>rnwa- gla, będących prawdziwą wodą na młyn spe· 
nei isbnieje 720 sklepów włókienniczych, a do go nie stanowi~~ już w ostatnich mies!'.!Cach dzoi:ego przez Fundusz Aprow1zacyJnY. s!~.up.u I kulantów opa~owych. Zapewnienie regnl;rn1e· 
ko.i1c1i br. ma ich powstać tysiąc. Poza tym w1ększ~J po_ZYCJI w o_brotach tego dziam - zbo~a, poparty został apelem o przydz.dł Kie- go dos~a~czama ~ęgla ka~tkowego, to.- vbok 
ma d'Zialać 10 Domów Towarowych spółdziel- obraC<:1JCtC się w gram~ac~ 8 pr.ocen~. Cyfra dytow obr~to~ych.. . . . . kontroli 1 represi1 - najlepszy sposob_ or~e
c.zych w r. b. ta była rezultatem pohtyk1, zm1erzancq do Wzrost 1losci społdZ'!elcow iest m:imentem, ciwko bezecnym wybrykom paskarzy, zeru]Cj-

wyłączenia z zakupów w ogniwach centrdl- na który specjalną uwagę zwrócić musz1 i.Iz .a- c:ych dziś bezkarnie na odcinku węglowym. 
nych spółdzielczo.ści kupców prywatnych bran- łacze spółdzielczy i kierownicy placówek han- Mamy prawo żądać, abyśmy nasze z ko
ży włókienniczej. Pamiętać je.dnak należy, że dlu spółdzi~kZWJO. Nie jest objawem ?drc.- nieczn'?ści skron:me przydzia~y. węglowe otr~y
w roku 1945 obroty z sektorem pry;watnym w wym fakt, ze gdy w stosunku dl'l okres11 p.-zcd mywah w porę 1 bez trudnosc1. I chcemy wie.
tym dziale stanowiły 60 procent, a w roku wojennego obecne obroty spółdrielczości i rzyć, że wszy'stkje czynniki, orl którvch to za· 
1946 jeszcze 30 procent transakcji. ilość zatrudnionych w niej pracow.n·ików WZ!O- leży. dołożą starań, aby tak właśnie hyło. 

Zniknie trudność w zbywaniu otnvmywa
nych do rozsprzedaży drtykułói'v włókienni
czych wówczas, gdy całość produkcji naszych 
fabryk będzie się odznaczała należyitym, tech
niczny;m poziomem wykonania i gdy barwą, 
deseniem itp. odpowiadać będzie potrzebom 
klienteli. Uczestnicy zjazdu podkreślali fakt, 
że choć Jeszcze chłoI1Ilość rynku na artykuły 
włókiennicze jest bardzo duża, to iedl!lak okres 
głodu towarowego minął. Klient zaczyna być 
wymdga.iący i rozgląda się za towarem, odpo· 
wiadającym ieqo gustowi i potrzebom. 

Ogromny rozwój wymiany towarowej na sly ośmiokrotnie, a ilość posiadanych punk- Przy riszczędnP.i i racjonalnej gospodarce st'1r
oócinku włókienniczym handlu spółdzielczego tów sprzedaży c~terokrotnie - to iloś.ć człon- czy węgla dla wszystkich - i ni~t z luctz.i 
ilustrują nam następujące cyfry. Wówczas ków spółdz.ielni t-aledw.ie podwoiła się. Zwięk- pracy nie bądzie marzł zimą w mc..,p:i.lo.1e.i 
gdy w roku l!ł45 sprzedano artykułów w1:l- szenie wielokrotne szeregów spółdzielców sta-1 izbie, ani też i:ie będzi~ napyc~ał kieszei;i 
kiennic'tych na ogólną sumę ~3 milionow nie się lekarstwem na wiele bolączek naszej paskarzom, kupując od nich węgiel po 3bo-
w pierwszych trzech kwartałach 1946 roku - spółdzielczości. t. k. jeckiej cenie. B. D. 
----_;__---~-~r-~-~-----...,.;------·-------------~~---------------~ .;._.,,. „~...-

Detydera.ty spółdzielczości włókienniczej 
.:o do rodzaju 1 wzorów, najbardziej typowych 
1 najbardziej poszukiwa.nych przez odbiorców 
tkanin, powinnyby być doceniane i realizowa-
ne przez pm:emysł. I 
Opracowany przez specjalistów włókienniczych 
katalog w pierwszym rzędzie żąda.n yc!J przeri 
odbiorców ~kanin powinien być wzięty pod 
uwtlgę przez tych, którzy dysponu1ą asortymen 
tem produkcji naszych fabryk. Zapobiegłoby 

OGŁOSZENIE 

Państwowe Zakłady Przemysłu Ba-
lk a 

wełnianego Nr 5 w Łodzi, ul. Armii W trosce o poprawę bytu człowieka pra-
Czerwonej 8!.83, ogłaszają przetarg cy, dużą rolę odgrywa udostępnienfe mu roz 
nieogranic2 ony na przewinięcie 5-cłu rywek kulturalnych. Wiadomo powszechnie, 
silnihów elektrycznych do pomp głę- że popularny dzfś slogan „teatr dla mas" 
binowych firmy „Uta" 

Silniki podlegające reperacji są do wywołuje na wszystkich twarzach lekki u-
ohejrzenia w PZPB Nr .5 codziennie od śmiech . Czy może być mowa o teatrze dla 
godzmv 9-e.i rano dn 12-ej w Wydziale mas , gdy ceny b!letów !owirujq w granicach 
Ch emicznym. 150-450 zł. Jest to smutna rzeczywistość, któ 

Oferty w zalakowanych kopertach 2. 
rej przyczyn nfe zamierzam teren: toztrząsać. napisem „Oferta na reperację silni-

ków należy składać w Biurze Głównym Analogiczna sprawa fest z koncertami. 
n.Zakładów pokój Nr 4 przy ul. A"rmi' jedyną kulturalną rozrywką, uajbordzfej 
Czerwonej 81 do dnia 26 września br. dostępną dla ludzi prC11cy jest dziś kino. &'.ino 
uo god7 4-"l O•warcie 'lf Prt n'astąp' iest ic::sze ' jak :iardw 'udz!e oracy 'akną 
w tvm S;JffiVm dniu o qc.dz. 10-eJ rozrywki kulturalnej , można się codzi.:innic 

Dyrekcja ZaT:ladów zastrzega sobie przekonać we wszystkich kinoteatrach na 
prawo wyboru oferenta, tub też całko- trzech seansach. Taniość biletów w killach 
wite unieważnienie przetargu bez po. jest zjawY.skiem _niezmterni~ ifoaatnim. Jeslf 

_d_an_1 ... ·a.,..m,,_0..,ty„~~·-ó„w_ ...... „-._...,,,.....,,,_ ________ to, i:e ulqt aa kin dfo swiata pracy aocl:ioazcr 

,. 
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o UJ o inie 
do 66 pr1ocent, dzieji: się zo sprawą „Filmu lejkt". Dlaczego? Czy pracownicy przemyslu 
Polskiegd". Należy stę instytucji tej du'Że we,łnianego czy dziewicrsktego otrzymują 
uznante. Sądzę, że należ-ałoby jeszcze us- odnośne przydziały bez kolajkt? Nie stwa
prawnić technikę sprzedaży biletów ulgowych rzajmy nowych, nie uzasadnionych przywile 
Pożądane byłyby dW'if' kosy, sprzedajC1ce jów t nfe budźmy mepotrzebnej goryczy w 
bilety ludziom pracy, dla których seans w iudziach pracy. Podobno istnieją kroie, w 
kinie ma być wypoczynk~em i rozrywką , nte- których obywoiele sq tak zdyscyplln.owon 
jednokrotnfe pouczającą. Czy nie mógłby is!- że gdy ustą;pi się miejsca w kolgjce inwa
nieć nad kasq napis, wyjaśniający, tle bile- Udzie, ten czuje się glęboko obrażony. Na
tów ulgowych kasa sprzedać może Pocói: sza demokracja atoli jest jeszcze młoda i 
ma stać w kolejce 2 godztny 500 osób. kie· mamy smutny balast moraln y, odziedziczony 
dy jest tylko 300 miejsc po cenach ulgo- po razpreżeniu czasów rikupacji. Aie '~ mi. 
wych? Troche informacji ptśmiennych l !ro- nie Wychcwujemy nowe !'nko!cn;E i musi. 
eh~ ustnych ze strony personelu kinoteatrów, my dojść również :!o 'ak wysokiego por.:r.u
c wszystko pójdzie gładko. - Jeszcze jedno cla ładu i honoru, klóre nie po~oli korzy· 
nasuwa się pytanie: nad kasom! wszystkich stać jednostce z nieuzasadnionych przy· 
k!noteatrów widnteje napis: „Pracownicy wfnejów. 
„Fi'!mu Po1skiego" otrz.y..muja biletv nez ko. 

Jadwicrci Fuchsowa 



• z emy ku Polśce dostatku i rozkwitu 
gwarancją celowości naszych 

Ili Zjeździ~ Przen1qslu Zlent O d zqs•anqclt 
gospodarcza „ i wysiłków 'uwere n no ść polityc ż n a 

Przen1ó w i e n ie ntlnlst ra tow. ff. Hinca na 
W bblkzu zamierzonej odbudowv Niemiec, Mamy osiągnąć zadanie p.l'zeładunku węgla 

\<\· eźmy dr.ugi przykład , dotyczący Francji. 
We FranC"ji obowiązuje tzw. plan Monneta, 
który przewiduje rozwój metalurgii francu
skiej i wyikorzysta.nie tego oogactwa rud że

laznych, które Francja posiada. Na czym się 

opiera • ten plan Monneta? Na tym, że Niemcy 
będą zmuszone do oddawania części swego 
węgla dla metalurgii francus.kiej. Niemieoki 
węgiel . z Ruhry przyjść ma do francuskiej ru-

1 dy. Parę tygodni minęło od ogłoszenia planu 
Marshalla, ale już plan Monneta zawisł w po
wietrzu i dziś się już mówi o tym, jak ogra
niczyć .eksport produkcji przemysłu niemiec
kiego i w rezult<Icie wydaje się, że nie nie
miecki węgiel przyjdzie do francuskiej rudy. 
ale, ni es te ty, francuska ru<la będzie musiała 
przyjść do niemieckiego węgla. '-

magają udzielenia nam pożyczki? Swiadczą o 
tym niezliczone raporty, eksperr•tyzy, cla.ne, cy
fry, mMeJiały . Kto może zaprzeczyć, że udzie
lenie pożyczki Polskiemu Przemysłowi Węglo
wemu, polskim portom, daje pewność, ab$o
lu tną pewność, szybkiego wzmoże•nia eks.portu 
węgla, który jest tak potrzebny dla szybkiej 
odbudowy Europy? Nie ma i nie może być 
względów gospodarczych, dla których prze
dłuża się udzielenie nam tej pożyczki. Chce
my wierzyć, że Międzynarodowy ·Bank Odb~1-
dowy będzie się kierował w sprawach tidzie
lania pożyczek państwom, które do niego na
leżą względami gospodarczymi, jak wi~r1yU
my w to, że wstęp1.1jąc do tego Banku odnie 
z jego zasadnicz1'mi · założeniami. 

Ziemie Odzyskane 

utrzymując i rozwijając stosunki gospodarcze w roku 1949 do wysok-0ści 5 i pól m!l!ona . ton, 
z całym światem, zacieśniając i wzmacniając przeładunek rudy w roku 1949 - m1l10.~ia tc:m , 
stosunkj gospodarcze z tymi krajami, które Mamy prowadzić te nasze prace t-0k, azeby. w 
lraktują1 · nas jak-O równych, będziemy 01pierając roku 1950 zdolność przeładunkowa Szczecina 
slę głównie i przede wszystkim na wlasnej s:- 1 mogla wzrosnąć do 7 milionów to.n. To iel!t za
le, stawiali sobie jako główne zadanie nie dać danie reałne i to jest zadanie w~ona•lne. Trz.e 
się ubiec w wyścigu gospodarczym i stw!"l- ba nie tracić czasu, trzeba uczynić ze Szczeci· 
n:yć sytuację, przy której nasza siła gos~c- na-portu - obiekt szbail't:iarowy, trzeba osi'lg·. , 
drrcza i polityczna musi rosnąć >zy'bcl.~j, niż nąć te zadania, które przed szczecińskim por 
<; :ly niemieckiej agresji (oklaski!. tern i jego budowniczymi Sltawia Rząd (oklas· 

Te zadania, wygrania wyścig•i gospodarczt!- ki). 
ga byłyby niemożliwe, gdyby<n;y . albo nie Dmgi obiekt szta<ndarowy POMORZE 
wieli Ziem Zachodnich, ulbo gclybysmy nasz ZACHODNIE. Trzeba Szczecinowi jako mia 
czas przebywania na tych ziemiach zmarno- stu, Szczecinowi pojętemu szeroko, Wielkie-
wali. I mu Szczecinowi przyw>rócić charakter wysoce 

nasze1· dumy przemysłowego mi·as·ta, które zabrała mu wo1-
W tych warunkach jasnom jest, co ozna

czałoby dla nas wprzęgni"ęcie się do tzw. pla
nu Marshalla. WPRZĘGNIĘCIE SIĘ DO TZW. Tak się nie stało. Myśmy tego tia1•J iiie I my i musimy w roku 1949 wyproduko·wa• 25,5 
PLA"JU MARSHALLA OZNACZAŁOBY DLA. zmannowali. Bilans, który zaprezentował Zjazd milionów ton, tzn. osiągnąć wzror?t p rodukcji 
NAS: 'N swo:ch pracach komi::yjnych ; µlenainyrh o 34 procent. W koksie chcemy i musimy o-

1) Zg9dę na oclbudową NicmieC" na 'sta{ej v yrażnie- o tym świadczy. Al·~ fest jeszcze je- ' siągnąć wzrost produkcji o 57 procent i dojść 
bazie ekohomiczno • socjalnej, zgodę na odbu- dna. !·Lrona tego ?odaln.ie~;o ."\Jilans'.t, ktorn w I do produkcji koksu na Ziemiach Odzys~anyc~ 
dowę Niemiec, prowadzącą nieuchronnie do d71c.:e1sz(;' sytuaCJI musi oy:: spe::pln:e pod· 1 w wysokości 3.215 tys. ton. Chcemy zw1~szyc 
wzrostu niemieckiej agresji; kreslora. Przedmiotem na;'.ej :lumy jest nie produkcję surówki na Ziemiach Zachodnich o 

-, przedmiot na. Tu wchodzą następujące obiekoty, kkórych 
odbudowa i rozbudow;a musi być forsownie 
prowadzona w przeciągu najlbliższych 2-ch lat, 
które zostają nam do końca Trzyletniego Pia 
nu. W pierwsz~ rzędzie chodzi o dalszą roz· 
budowę kombinatu „Stołczyn". Chodzi o zbu
dowanie drugiego, wie1kiego pieca, chodzi 0 

zbudowanie aglomeracji oraz koksowni, która 
by pokqrwała zapotrzebowanie obu wielkich ,/ 
piec?w.,. chod~i o fabrykę superfosfatu,_ o pra
zalmę p~r~u i ~abrykę kwasu siankowego oraz 

2) podporzqdkowaJ11ie naszej gospodarld, lylko tr>, że zaludniliśmy le zismie, że zao:-a- 30 procent i dojść do produkcji 367 tys. ton. 
głó,1·11emu celowi planu - zadaniu odbudowy I hsmy ugory, że puściliśmy w ruch fabryk;. Chcemy wzmóc produikcję stali na Ziemiach 
Niemiec; Prn~clmiotem naszej rium;; jest także "to, że Zachodnich o 61 procent i dojść do p.rodukcji 

3) ograniczenie pasze; suwerenności gospo- vvyrwa1 ·srn1, te ziemie z rąk imperializmrz nie- 450 tysięcy ton. Chcemy dojść do produkcji 
dorczef, a ro za tym idzie i politycznej na n·'t"ck c go (oklaski) . Prze !11110/em nasze; clu · rukru na Ziemi<i.ch Odzysk;rnych w wysokości 
rzecz odbudowy Niemiec; my jest Io, że Ziemie te. ~ie będą. nigdy j~ż 222 tysięcy ton i wzmóc w ten sposób pi?· 

4) przekreślenie nasze; wielkiej szansy roz- arsenałem dla 'nie.mieckie1. agres11 .(ok}esk1.J. dukcję cukru 0 58 procerut. Chcemy wzmoc 
wojowej, polega;ącej na możliwości /ikwida· Przedm1.otem n~sze1 d~my. ;est to, ze ~1~mie produlkcję tkanin bawełnianych o 83 l_l'rocent, 
cji naszego wstecz·niclwa i na możliwości za- te·. z kazdy°! dniem st.a1ą się coraz bar.dzie1 po- chcemy więcej niż trzykrotnie na Ziie,mi a~h 
mienienia naszego kraju w kraj przemysłowo- tęznym or_ę.z~m Polski D_emokr:i.tycz'lsl. w wa:- Odzyskanych zwiększyć produikcję tkanin weł
rolny; ce o. pokoi 1 bezp1eczenstw?. (Oklaski.) nianych. Chcemy produkować w 1949 r. 400 

5) przekreślenie możliwości gospodarczej _. Z1azd podsumował wymk~ n·:z~eJ prac.y n.a tysięcy ton cementu na Ziemiach Odzyska
obrony przeciw niemieckiej gospodarce eks· Z1em1ach Odzyskanych. · Z Jazd ~ . wierdz1ł, ze nych uzyskując wzrost o 26 procent. 
pansJi. zadania postawione. na Drugim Zjeżdzie we V:, ŁĄCZNYCH 'LICZBACH CHCEMY w 

NASZE WPRZĘGNIĘCIE DO TZW. PLANU Wrocławrn,. zas«dmczo ~ostałJ'. . wyk:mai:e· CIĄGU TYCH 2 LAT POWIĘKSZYC PRODUK
MARSHALLA OZNACZAŁOBY TO, ŻE WŁAS· Tr.z.eba dzisiaJ na naszy".1 IJI 1.ZJetdzie pos a- CJĘ PRZEMYSŁOWĄ NA ZIEMIACH ODZYS
N.YMI RĘKOMA MUSIELIBYSMY NAŁOŻYĆ wie p~ze~ sobą te zadama, klore n~~ czcka_ią KANYCH O 60-70 PROCENT. 
SZNUR NA WŁASNĄ SZYJĘ. RZĄD, KTÓRY- na na1bhzszy okres. Trzeba po1taw1c zadani« 
BY SIĘ NA TO ZGODZIŁ, NIE MÓGŁBY SIĘ może już nie na rok, a trzeba postawić zada- Będzie to wymagało znacznego wzr9stu ~i
NAZYWAC RZĄDEM POLSKIM (długoirwałe nia na dwa lata - do końca planu 3-letniego. ly r,oboczej. Jeżel·i w połowie 1947 r. zakrud· 

b l 
Co przewidu1·e plan 3-letni, 1" eżeli chodzi nienie w przemyśle na Ziemiach. Odzyskanych 

urz 1we oiklaski). h o rozwój produkcji przemysłowej na Ziemiach wynosi nieco ponad 300.000 osob , to. c cemy 
Obrażono się na nas za to, żeśmy się nie Zachodnich? i przewi,dujemy w roku 1949 os1ągnąc zatrud

dali ~rzęgnąć do tzw. planu. Marshalla. . w węglu w 1947 r. prawdopodobnie nasza l nienie około . 41.0.000 ?sób, czyLi uzyskać 
Wprawdzie dziwnym się wydaje obraza na produkcja wyniesie 19 milionów ton _ chce- wzrost zalrudmema' prawie 35-procentowy. 
kogoś, kto nie chciał korzystać z pomocy. O-
brażono się na nas, i jednocześnie niektóre or- Szkoleni·e nowych kadr dla przemysłu 
gany prasowe starały się nam zarzucić, że dą-
żymy do izolacji od świata, że odcinamy się 

od Zachodu, że przerywamy na-sze stosunki 
gospodarcze z 2;achodem, że zasklepiamy się 
we własnej, wschodniej skorupie. 

To jest nieprawda, to jest kłamstwo. To 
jest n ie.prawda i to jest kłamstwo dlatego, że 
po pierwsze dziś każdy widzi, że rośnie i 
wzmagą się nasz handel zagraniczny ze wszy
stkimi krajami, które chcą z nami utrzymy
wać stosuruki gospodarcze. To \ jest niepra w
da i kłamstwo po drugie dlatego, że w os•tat
nich czasach w przededniu przygotowania pla
nu Marshalla i już po jego opublikowaniu za
warliśmy układy handlowe z Anglią i Francją. 
To 1est nieprawda i kłamstwo dla.tego, że każ
dy widzi. że jesteśmy lojalnymi członkami 
wielu organizacji międzynarodowych. To jest 
nieprawda i kłamstwo dlatego, że to myśmy 
zamicjowali nowe formy ścisłej międzynąro
dowei współpracy gospodarczej, które ujaw
niły się między innymi w porozumienfo pol
sko-czechosłowackim, a nic nie stoi na prze
szkodzie, żeby i inne kraje na równych wa
runkach nawiązały z nami takie stosunki, 

To jest nieprnwda dlatego, że cał·a nasza 
-polHyka gospodarcza jest polityką nastawioną 
na WZ!O·Sl bandJi.l światowego i na nasz ro sną
cy udział w tym handlu. To jest nie.prawda 
dlatego, że dowiedliśmy nie raz, że działamy 

i pracujemy nie ty lko jako dobrzy Pol acy, ale 
jako dobrzy Europejczycy i dobrzy obywatel e 
świata (oklaski). 

t tak chcemy i talk będziemy, mimo wszy
stkie przeciwności postępować dałej. 

Rzecz jasna, że te zadania wzrostu produk- Sądzę, że będzie Cl?lowym i wskazanym, aby 
cji i związane z tymi zadaniami, zadanie wzro· i inne resorty, których praca wymaga dłuższe
stu zatrudnienia, tak jak na Pierwszym Zjeż- go szkolenia kadr, jak resort Poczt i Telegra· 
dzie i tak samo na Drugim Zjeżdzie, stawiają fów, Kcrmunikacji, żeglugi, Odbudowy, posta
przed nami w całej rozciągłości zagadnienie wiły przed sobą proporcjonalnie do ich moż· 
organizacji szkolenia tych nowych rohotni- liwnści gospodarczych i potrzeb w sile robo
czych kadr. Mieliśmy możność tutaj w czasie czej zadania w zakrPsie szkół podobnego ty
m Zjazdu przekonać się, jak ·zostnla zreali- pu. Oczywiście, że forma szkół przysposobie
zowana myśl szkół przysposobienia przemy- nia przemysłowego nie może nam przesłaniać 
slowego, myśl rzucona na II-gim Zjeździe. innyrh form, z których najważniejszą są gim· 
Tl'! krótkie doświadczenia, które mamy w za- nazja przemysłowe i 3-letnie s:zikoły przemy
kresie tych- szkół. wskazują, że są one dobrą, slowe. Musimy w 1949 roku mieć w resorc;P. 
skuteczną formą zorganizowanego i świadomie Ministerstwa Przemysłu i Handlu 650 gimna
kierowanElaJa przenoszenia siły roboczej ze wsi ?jów i szkół przemysłowych ocraz 120 tysięcy 
do rozwijającego się przemysłu. uczniów w tych gimnazjach, w tym 30-40 pro-

Trzeba sobie jednak powiedzieć, że to, coś- cent na Ziemiach Odzyskanych. Ale ani szko
my zrobili w zakresie tych szkół, to ~ą do· ly przysposobienia przemysłowego, ani gimna· 
piero początki, trzeba sopie powiedzieć, że har- zja i szkoły przemysłowe nie mogą nam za
dzo miło i bardzo radośnie jest patrzeć na do- słonić zadania przekwalifikowania pracującego 
brze ..-umytych i dobrze ubranych chłopców i już na Ziemiach Odzyskanych per.sonelu. 
równie miło jest patrzeć na dobrze maszerują- Przypominam. że w ciągu 2 lat mamy o
cych chłopców, ale trzeba powiedzieć, że to ~iągnąć wzrost produkcji o 60-70 procent i w 
je.sit tylko forma i że za tą formą musj iść ciągu tych samych dwócb lat wzrost siły ro
treść, musi iść dobrze przemyślane i skutecz- boczej ma wynosić tylko 35 procent. Musi 
ne, fachowe przeszkolenie i musi iść dobrze więc rosnąć wydajność, a to wymaga przl'!kwa
przemyślane i skuteczne prrzeszkolenie oby- lifiikowania sił roboczych. Dlatego zadaniem 
wate•Iskie. Departamentu Kadr, dlatego zadaniem komó-

Sądzę, że będzi~ rozsądnym zadaniem, /e· rek,' zajmujących się rekrutacją i szkoleniem 
żeli postawimy sobie jako cel w roku 1949 o- siły roboczej we wszystkich Centralnych Za· 
siąg11 qć w szkołach przysposobienia przemy- rządach, we wszystkich Zjednoczeniach i ·we 
słowego, podleglych resortowi Ministerstwa wszystkich fabrykach, zadaniem szl1irmowym, 
Przemyslu i Handlu, 40-50 tysięcy uczniów, zwlaszcza szlurmo1vym na Ziemiach Oclzyska
w tym 15- 20 tysiecy w szkofcrch górnic.zych, nych - jest iak na;szersza rozhudowa Fieci 
a z całości około połowę na Ziemiach Odzys· specjalnych, specjalizacyjnych kursów robot-
kanych. I niczych. 

sztandarowe 

o wytwormę miedzi, jak również o fabrykę ce
mentu żu:lJlowego, która w roku 1949 powinM 
osiągnąć 1produkcję 50 tysięcy ton, a w ra
ma:~ długo farloweg,o już planu dojść d<J z<lo)
nosc1 produkcyjnej 100 tysięcy tQn, 

Jeżeli chodzi o obiek·ty przemysłowe na te
renie Wielkiego Szczecillla, to mamy dalej ja
ko ważny obiekt fabrykę sztucznego włókna 
w .~ydowinie. Chodzi o to, ażeby doprowa
dz1c w ram~ch tych 2 lat, które nam zostały, 
produikc1ę te] f<ibryki do 3.000 ton. Trzeba for
sować rozbudowę Państwowych Zakładów In
żynoie.rii w Szczecinie, tak, ażeby w 1949 roku 
doprowadzić do możliwośd produkcyjnych 
1.200 trakrtorów rocznie. TrzG!ha na tereni€ 
S~cze.cina uruchomić prze•twómie rybne, jak 
rowmez fabrykę słodu. 

JeżP.Ii chodzi o całość Pomorza Zachodrue· 
go, to t.rzeba rozwój przemysłu na Pomorzu 
Zac~odmm p.~ystosować do tych możliwości 
r~lmczych, ~t?re na tym tereniP. ist.nieJą. Na 
P.ierw~ze miejsce. wysuwa się tu przemysł 
zi.emma~any'. ktory w kampanii 1Q49-50 wi
nien pos1~da~ zdolność przeróbczą 150 tysięcy 
ton z1emmakow. Musimy dalej rozbudowywać 
bazę __ naszego przemysłu cuikrowniczego i po
stawie :na no~i ~ ciągu ~ych 2 lat cukrownię 
w Gryficach 1 w Kluczewie. Musimy jako pod
stawę prz~~~słu, jako bazę na tereniP rolnic· 
bwa, ro;:w11ac na Pomo.rzu Zachodnim a.rsenal 
plantac]i . lnu i konopi. z doprowadzeniem go 
do 4 tysięcy ha . . Musimy rozwinąć przemysł 
drzew.ny - kombmat. drzewny w Koszalinie. 
kombmat .dr~ewny w Gryficach, fabrykę mebli 
?r~ form~row w Słu.p~ku. Musimy rozwinąć, 
!esh ~od~1 .o przem. mmeralny, kamieniołomv 
1 .wapiennik~ w Czarno.,górze pamiętać, że roŻ
WiJaJ~c rolnictwo tych ziem, musimy stworzyć 
dla mego bazę maszynową i dlatego wysiłek 
przemysłu metalowego na terenie Pomorza Za
c?odmego musi .być skierowany na dostarcze
m.e maszym. rolm~zych dla rolników tych tere
now: S1:ąd zadame budowania fabryki maszyn 
r.olmczyC"h w SłUJpsku i fabrY'ki pługów w Ber
lm~u . Wszystko to wymaga bazy energetycz
ne]; ~!~tego w ciągu tych· 2 lat muszą pow
stac hme 10 tysięcy voltów, łączące Gorzow 

s_tarogard- Szczecin oraz Starogard - Bia
logrod. 

Taki jest bardzo ogólny i bardzo gruby 
rz~it .0~~ na te .zadania, które stoją przed na
mi, 3esh chodzi o drugi obiekt sztatidarO"Wy 
o obiekt Szczecina miasta i całości Pomarz-;· 
Zar.hodniego. 

Trzeci obiekt sztandarowy - MAZURY. 
Tqeba jednak jasno i wy.raźnie powie

dzieć, że· oczy mamy dobrze otwarte i że wi
dzimy dokładnie co się wokół nas dzieje. Ch ce 
my być nadal tak jak jesteśmy dotąd lojal
nymi członkami otganizacji międzynarodo 

wych, ale chc~my być n!~ tylk<)I _członkami, kt? 
rzv _ ponoszą pewne, dosc powazne obowiązki, 
ale korzystają także z prawa członkom takiej 
organizacji przysługującego . 

Jesteśmy członkami Międzynarodowego 
Banku Odbudowy i Rekonstrukcji. Chociaż 
niewątpliwie mieliśmy prawo pierwszeństwa, 
jako najbardziej poza Związkiem Radzieckim 
Zil;iszczony kraj w Europie, stanęliśmy cierpli
wie i skromnie w dość długim ogonku pęten

Musimy zrobić wysiłek dlatego, ażeby w tym 
okręgu bardzo przez wojnę zniszczonym, uru
choi;ii i ć ~ wiel~i przemysł metalow:y. Musimy 

PostawiHśmy przed sobą zadania wzrostu I słusznie, z uzasadnienjem czy bez uzasadnie- skonczyc z mezdecydowaniem w sprawie fa
produkcji przemysłowej w ciągu .2 lat dla ca- nia, nie otrzymywały na ten rozwój dostate· bryki w Elblągu (oklaski) i stwo1-.zvć tam wiel· 
!ości Ziem Odzyskanych. Wydaje się, że dzi- czny ch środków i. dostateczny.eh. możliwoś.ci. ką .fabrykę ciężk!ch i;naszyn. Mu.simy jedno
siaj jest już niewyst\lrczającym stawianie za· Jezeh tak zrozum1~my .zagadmema ob1ekto:v c~esnie rozpocząc odbudowę dawnych zakła· 
dań ogólnych dla całego terenu Ziem Odzys- sztandarowych, to 1a widz~ na te 2 l?ta, kto- daw „Bussing" z wielkim proqramem wytwór
kanych. Wydaje się, że przyszedł czas, kiedy re zos.taly nam. do wy~onanw Trzyletmego ~Ja - czości karoserii samochodowych. Poza prze
te zadania z konieczności muszą być lokalizo- nu, , 3 n~stępu1ące obiekty sztandarowe; pier- mysłem metalowym rozwój przemysłu na Ma
wane. Z tej metody lokalizacji, zreszta w spec wszy obiekt sztandaro.wy . - SZCZEClNSKI żurach powinien iść ściśle w parze z rozwo-
jalnych formach, korzystaliśmy już n'a I i TI PORT (oklaski). drugi obiekt sztandarowy - jem Sllirowcowej bazy· rolniczej . • 

Trzy obiekty 

tow o pożyczki tego Banku. 
Mogło się to nam podobać. lub nie, a.Je za

!ęliśmy nasze miejsce w ogonku i uważaliśmy, 
ze to jes't w porządku . Ale kiedy się zaczyni! 
pn:-estawiać ogonek, kiedy się stawia na pier· 
vr~zym miejscu tych, co przyszli rpóżniej i kie
dy się usiłuje dopuścić . do skarbca po kilka 
razy n iektórych , kiedy myśmy nie zostali do
~uszc~eni ani razu, to my zaczynamy uważać, 
ze cos w tej sprawie już jest nie w porządku . 

. Myśll'.Y. weszli do Banku zgodnie z jego za
łozemam1 1 z jego statutem, jako do między
narodowej organizac]i gospodarczej, która o
pie-ra swoje działanie na motywach gospodar
C'Eyeh. Kto 11toże zaprz<o czyć. ŻP wszystkie -
abwlutni<> wuntkie względy go9poclarcz.e wy 

Zjeździe. Co to były nasze obiekty sztandaro- MIASTO SZCZECIN T . ~AŁO~ć ~OMORZA 
we, jak nie lokali.zacja określonych zadań pro- ZACHODNIEGO (oklaski) 1 t~zec1 obiekt sztan - Przemysł cu.krnwniczy powinien w roku 
dukcyjfilych w odniesieniu do określonych 

0
_ daro~y - MAZURY (oklaski). . 1949 na tym terenie osiągnąć produkcję po-. 

biektów. Pierwszy obiekt - SZCZECINSKI PORT - n~d 3? tysi,ęcy to111. W parze musi iść odpo-

Na Pierwszym Zjeździe mówiliśmy o obiek- jest jasnym i hezspornym, że Polsce takiej ja· w:1edn.1e rozszerzenie plantącji. Przemysł włó-
. t d k . b ka teraz pows·tajl" nfr wystarczy Gdynia i krnnmczy w oparciu 0 uporczywi·e rozs~erzany 

cie sz an arowym, to.rym yła Państwowa Gd · k J ~ 
.fabryka Wagonów, na II ZJ"eżdzie wysunęliś- a~s · est jasnym 1 wyraźnym dla każ-de- obszar P.l.antacji lnu i konopi powinien prze-

go, ze Polsce, takiej jaka powstaje teraz. po- prowadzic szerok>< ro 7.~udowę roszarni· w 
my 7 wie·lkich obiektów sz•tandarowych. Wy trzebny jest riowy, t•rzeci. wielki polski port. s " " 
daje mi się, że na III Zjeździe, jako obiekty Rząd powziął w 'ej sprawie iecyzję. Zrzmie- zczyrtnie i Bartoszycach. Przemysł drzewny, · 
sztandarowe powinniśmy już wysuwać nie po- rzenin rządowe sprowadzają ·ię ·to 'eqo, 1że- opar>ty na i1sŁniejącej bazie surowcowei, musi 
szc2ególne fabryki i zakłady, ale miasta, rejo- by na rozbudowę Jortu ur ~eciri.s:,;„:ir, Jrze- prz.e.~rowadzi_ć rozbudowę obecnie czynnych 
ny i województwa. 5 kł d znaczyć w przeciagu 1ajb.iłszyt:'h ?-~h •at 'Jko- -cm za a ow i odbudowę 3 następnych, 

A_ jeżeli .tak jest, to rzecz jasna, trzeba wy- 1:1 6 miliardów złotych 'okiaski). 'T'V'">.g!P,clnia- przy czym specjalna uwaga winna być zwró
s~ąc te miasta, te rejony i te województwa, 1ąc w tym 1·ozbudowę i 'Jdb11doiqę oortu i 11ru- eon a n~ produkcję sklejek i fornierów w Mo-
ktore w dotychczasowvm. rozwo1u· Ziem Od- ·h ~; · t • h ' · · ~ o.=erue szeregu w ornyc ·nwP.styC)i, .~1- rągt> oraz na rozbudow~ zakładów w Szczy

0

t, 
zyskanych nie ~a imowah . pierwszego Ylie 1sca irzelinYch tla ,iur 1 ·~· szci"!'liilnoścf maqi.stra - 1 nie. 
1 .z tych czy mnych wzglęaow, słuszme czy nie li wi;glowej Sląb.k ~ zcz eci:r> I IDalszv ciaa 11a str. 5-teG 

\. 

' 
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ere·a pracy to żywe s·ły dis:e~szei_ P~ls/ Zapał i 
Ruch współzawodniclwa twórczym czynnikiem. naszego rozwo1 . 

NOSć SIĘGNIĘCIA DO NJEWYCZERPAL· j robotniczej w r-alei pełni doc1<>rn sw1md~~'1; .. , Są mo'l.liwe po trzecie wreszcie dlatego, że NYCH ZAPASÓW t TWÓRCZYCH REZERW że prncujc ona dla s1f"bie, a me dlr ek.op, (Doh.01\.cte·nie ze str. 4,1.ej) . I 
Takie 'są w ogólnych zarysach pods!a~owe 

.Adama na te dwa Iata dla_ trzeciego. obiektu 
s=tan.darowego naszego obecnego Z1azdu -
dla .1~zurów. 

Co bądziemy budować w planie 
długofalowym? 

stanowimy kraj o nowym ustroju gospodar- SIŁ LUDOWYCH I TWORCZEGO LUDOWE- tntorów. (Oklrt."ki). Dlatego. ze ~op1;To r' 
C'Zym. GO ENTUZJAZMU (oklaski). raz w małym Jeszcze stopmu I n.1;;c;o,tatE 

PRAWDA JEST, ŻE HISTORIA NIE ZNA Mamv możność przeprowadzr>riia do końca nym - jak barrl-zo niedo~tatPczi; rm, to m'· ŻADNEGO NOWEGO KRAJU KAPITALISTY- • -1 · • • na~tępuJe pewna iP 
Ó Ę OWAŻNIE ROZ planu 3-letniego i mamy możność P{lygotowa- tym na; ep1e1 w.ii>my --: - _ bv 

CZNEGO, KT RYBY SI p - n'ta podstawy do dalszego, d. ługofalow. ego_, nie- terialna, ogr_ ani~zona Jeszcze poprawa . WINĄŁ PRZEMYSŁOWO BEZ WIELKIEJ• I b t 
WYDATNEJ POMOCY ZAGRANICZNEJ. ALE zmiernie dalej niż trzyletm plan, s1ęgaJącego kasy ro o ntcze.1. , . " 

· Trzeba ten nowy ruch otoczvC' op1e„.a 1 /J 
MY NIE JESTESMY KRAJEM KAPITALISTY- wyRszielkcuz. 1·asna że le wielkie zadania nie przyj- Jęgnować cllatego, że len ruch :o. je I _nar·NJ 
CZNYM - MY JESTESMY KRAJEM O ~O- · • · I c1 
WYM TYPIE GOSPODARI{l, MY JESTESMY tlą nam be-z; "wielkich i trudnych' wrsiłków. sza gwnrnncja na.~ze1 przysz :"" · . . 
KRAJEM KTÓRY POSIADA żRóDŁA AKU- RzeC'z jasna, że te wielkie zadania. me będą Co to znaczy otoczyr opieką 1 p~elęri 
MULACJi, NIEDOSTĘPNE DLA KRAJÓW KA- mogły być wykonane bez p:z~łamama szere!JU wać? To znany po P.ierwsze. zwalrz'IC op 
PITALISTYCZNYCH. BO MYSMY ZLIKWI- oporów, szeregu niezrozum1en, 11zeregu prze- admini~tracji tam. gdzte one 1e:q:r:;ze ~c1. a c 
DOWALI MARNOTRAWSTWO WIELKOKA- jawów zacofania społecznego. i gos'Pod~rczego. jeszcze gdzieniegd-zie ~ą. przec ~k~ T?Z "O 
PIT ALISTYCZNE. MYSMY SKON CENTROWA- I jednym z odcinków, na ktorym mu st by~ to wi tego mchu. To znaczy zw'll~a.r· nt". tył 
LI :NASZĄ GOSPODARKĘ PRZEZ SYSTEM zacofanie i opór najprędzej przełamane. iest opory administrarji. i\le zwalnar ro·,rrn°z ~r> 
PLANOWY, BO MY WRESZCIE MAMY MOŻ- odcinek eksportu. ry tam, gd1.ie o-ne są, a one ·~s~rle ą ws.'. , 

Mówtliśmy dotychczas o zadanidch w za
kresie J;mdownictwa ograniczonego da'.ą 1949 
roku. Mówiliśmy dotychczas o zadarnac~ w 
zakresie hudownictwa przemysłowego, ktore
go efekty w postaci gotówkowej produkcji da
d-zą ~ię odc~ć już w 1949 roku. Ale '.rzeba 
<;Obie powiedzieć, że nie można odcmac me
chanicznie tego, co się będzie robiło do 1949 
roku od tego, co się będzie robiło .Po 1949 r. 
gdyby tak było, to rzec~ą jasną Je~t, ze po 
skończeniu planu trzyletmego nastąpiłaby ol
brz,·mia luka i przerwa zanim m9żna było~y 
uruchomić illastępny plan długofalowy. Trzeoa 
już w ramach planu trzyletniego myśleć i i_ii~ 
tylko myś-leć, a zbierać środki, pro1:ik.towac i 
budować to, co sięga poza trzyletm plan. to 

N·1e ma wzrostu·konsumqc1·1· ·11ez wzrostu eksnortu 
1 
~~~~tó:~.~:tn~~~~.~n-~~hz~:~~~~

1

:~~ru~1e_."~ 1." ' ru. ~ wiać w<:iechstrnnme wys•łk. rr, r>rln11 nik. 

co da efekty po roku 1949. 
Zawcześnie jest jeszcze, nawet na zarys 

' na mglistą nawet wizję długofalowego J:!la-
11u, a.le trzeba, ażeby trzeci Zjazd wiedział, ~o 
~aczniemy budować, jeżeli chodzi o wie!J:-ie 
obiekty !Przemysłowe. obiekty, k•tórych. pro
dukqa wyrasta poza 1949 rok, c~ z~czntemy 
'lludować w 1948 i 1949 roku na Z1em1ach Od
rvskanych. Polska była i jest krajem, który 
ńie ma dostatecznej ilości żelaza. Mrzonką by
łoby dalsze uprzemysłowienie Polski bez po_
~tawienia przed sobą zodanid budowy nowej, 
1,rielkiej, nowoczesnej huty (oklaski) -:'. Ta huta 
'I.ie będzie mogła być zibudowana do 1949 r., 
Jle ta huta musi być rozpóczęta w ·tych 2 la
tach. które dzielą nas od końca trzyletniego 
'lanu. Najbard1'.icj dogodnym punktem dla 

' ,:,udowy te,1 huty jest rejon GLIWIC. 
STA\-VIAMY PRZED SOBĄ TO ZADANIE 

!T\l\TORZENIA NOWEJ HUTY W REJONIE 
,'.;LI\VICKIM, HUTY Z PRZETWÓRCZOSCIĄ 
, !!LIONA TO STALI SUROWEJ I 750 TY
SIĘCY TON WYROBÓW WALCOWANYCH 
~oklaski). 

Mg.Jisle są jeszcze i niewyraźne zarysy pla
JU długofalnwego, ale wiadom~, że plan te1.1 
będzie -siEt opierał na rozbudowie energety~1. 
'?odslawowym ogniwem tej energetyki będzie 
, •elkn siłownin .w MIECHOWICACH, siłownia 
aa .200 tysięcy kilowatów, oparta o miał wę
glow • pobliskirh ko'Palń na. Zi.emia~h Odzys
~an eh. Nie zhudu;emy te.1 ;1łownt do 1949 
ro'·u, ale mu•imy ją projektować i 'l.HC"Ząć bu
lowac w tych lalach, które i!lam pozostają do 
1949 roku. 

Kra i .nasz dotychcias nie produkował m!e
lti Musim · postnwić przed sobą zadanie u
·UChomienin kopalni rucl miedzionośnych w o
'wlicach BOLESLAWCA nn Dolnym Siqsku. 
Jednocześn'ie mus1mv w oparciu o anhydryty 
rozpoczać budowę fabryki kwasu_ siarkowego, 
opartej na surowcach krajowych z osiągnię
riem t.akiej prcidukcji, która zlikwidowałaby 
~agadnienie defitytu kwasu siarkowego w 
Pohsce (oklaski). 

vV1emy. że budujemy wiele jnż teraz, a bę
dziemv budować jeszcze więcej w planie dłu
gofalowym. Dlatego już . teraz musi111y myś
leć o stworzeniu, nowego ośrodka przemysłu 
cementowego, o tym, ażeby w oparci\1 o m;-:-j
scowe surowce mineralne i bliski węgiel od
bud·n'ać· remenlownię OPOLE-PORT, któraby 
osią~nęła produkc1ę 400 tysięcy ton. 

·wreszcie pinty obiekt z rzędu tych obiek
tów. sięgających rpoza 1949 rok, to wie'lka ko
palnia. węgla „GIGANT" kpło BYTOMIA, ko
palnia, która w ostatecznym swym rozwo.1u I 
ina dać pro'fl.ukcję 3 milionów ton rocznie 
(oklaski). 

Zadania, które sobie stawiamy na dwa la
ta, które sobie stawiamy do rozpoczęcia w 
tych 2 latach 'Z myślą o przyszłości, są zada
niami olb ·zymimi. Tworząc plan trzyletni, sta
wialiśmy przede wszystkim na własny, polski 
vtysUek. .Teże·li założyliśmy w plan;e trzylet
nim nak•ady kapitału zagranicznego, to za!n
żyliśmv je w rozsądnych granicach, w grani
cach 20 procent całości nakładów. 

P"wsta je pytanie, czy w obecnej sytuacji 
międzynarodowej, politycznej i gospodarczej, 
w obećnej stawce posiadaczy kapitałów zagra
nicznych na rozbudowę Niemiec, czy w lej o
becnej sytuacji wskazanym jest stawianie so
bie tak wielkich zadi!ń i czy te wielkie zada-

wyposażonym tylko w eksportować. Powoli i slnpni.owo. w m·ił·ę :>rnry, pt'rm1!'Jilf' im dnqrze or·• '"'.>owar rl: 1 Jesteśmy krajem, wzros>lu produkcji i narastanid dochodu ca- prary. Po trzecie, to znac-zy dbac o rnałer niektóre surowce, - krajem, który musi 1111- k · T 
1
, lego kraju, muszą się włąc:zać: coraz nowe ar- ną rekompansałę przodowni ·o,v pr'lcy. 'J? 

porrtować surowce dla praC'y przemysłu, przez lykuły do na.szego eksportu. . rzy pn czw'arte, popu),-,rvrn•v;ir tyrh_ pFNI · 
pewien czas jeszcze żywność dla żyria ludno- Musimy wszyscy zrozumie.ć, że my ekspor- ników pracy, ti\k, 0 bv irh ni!Z:W'"_k<' 'I':'! 
ści i .materiały inwestycyjne dla dalszego s ":'e- /ujemy po to, żeby importowoć - że my im- zakład. miasto, kraj. To znaczy pn p•ąte. _n 1 

gv rozwoju. Tych inwestycji, tych surowr?w por/ujemy po to, żeby proclulwwoć i i11we5/o- czać kh nd każ.dym krolrn uwagą, szacunkt??'f' 
i tej i.ywności, dokąd one będą potrzebne, mkt wać _ że my produkujemy i inwcstu1emy po miłością. (Oklaski). 
nam nie da za darmo. to, żeby konsumować. Nie ma wzrostu kon- Oto nasze zadi!nin nn dzi-;iaj w sto;.unkn rlc 

Prawdopodobnie w roku 1947 całość nasze- wmcji bez wzrostu eksportu. ruchow współzawodnictwa i w stosunk? dr 
go eksportu sięgnie około 300 milionów dola- Wszelkie zacofanie na tym odcinku, wszel- przodowników pracy. Ale trzr>bn ,patnec _rl'· 
rów. Ale t!'Zeba pamiętać, że w roku 1949 pia? kie niedbalstwo na tym odcinku, wszelka nie- Jej. Tneba ~nbie powied„ieć. że d.,, 1s1e1;·· 
zakłada .powiększenie tego eksportu do 560 m1- staranność, wszelka lekkumyślność· na tym od- n~ch ws.pólzawodnirtwa nie stanowi jesz„
lionów dolarów, czyli chodzi o prawie podwo- r.'intku, muszą być pnełamane. - Przed całym rewnlucji technirznej. 
je·nie eksportu. kie·rownictwem przemysłu stoi jako central?e · Cóż to ·jest clzisie i~ze współzaw0dnictw0 

Głównym a11tykułem .naszego ekspo,rtu jest zagadnienie, zagadnienie eksportu, zagadme- dzisie.jszy przodownik pracy1 
węgiel Ostatnio przychodzą z pomocą włók- n.ie st~rann.ości, solidności, .ja~.ości w ekspor- To jesl skrupulatne wykonywanie ~w·,•, I· 
no, cwkier, porcelana, S<Zkło, cement i niektó- cie, w1.elkosc1 ekspo.rtu. (~klaski). . obowiązków, to jest zacbownllle 'l''ZOf"WeJ « 
re wyroby metalowe, ale tr.zeba zdawać ~o- Nie ulega. wątph_wosct, ~e ~rzcmysl, .kto.r'j: ~cypliny w pracv, to jest dobre z0rganizo" 
bie sprawę, że wachlarz. arty.kułów eksporto- rozw~ązy"".ał JUZ n.1e1edno wiell<te. z_agndnte~ie, me miejsca pracy i dobre zorgani,owanie ct~ 
wych musi by<': niezmiernie szeroko rozwintę- ro?w1ąze 1 zngad111.eme eksport11. ' ze do pize- roboczego _ to jest wielki i sumienn\' w· 
ty, nie tylko na wyr.oby przemysłowe, grlyż mysłu przyłącza. stę 1. dalsze dzied 7 m_y gospo- lek. To na dzisiaj w ·starczy. ale na jutro. 
przemysł nie może nieść na sobie ciężaru ca- ciarki narodowej, w p1e.rwszym rzędzie rolnic- już nie wyst;irczy. Trzeba, 'icby ten 11·1 

!ości eksportu i nasze rolnictwo musi zanąć two. wy.~ilek połączył się z viclkimi i grunlo1··~ 

O rewolue ię techn i cz 1tą w polskim przemyśle 7~~;.2111~~~~::\v1;~;~~c:nx::;~·. io~rz~~~: i~~l· 1~;1 
~ współzawodnictwa, tej In/i przociownihów pr~-

Chciałbym wreszcie na zakończenie poru- wych - inicjatywa wyszła od Pstrowskiego cy wyszlu no spotknnie zorganizownnn µo/sir, 
szyć sp:awę, moim zdaniem, najważniejszą. i od takich jak 'Pstrowski.~ technika i pofaka nnukn (oklaski). Trzeba, że· 
mianow1c1e sprawę nowych, przełomowych, To ca ceC"huje ten rnch, tn jest po piet w- by powstał genernlny plan /eclininnych uleo
rewolucyjnych zjawisk, które :rnchodzą u nils sze żywiołowość. Czy ten mch powst.al pod P1 szeii w przemyśle, renowącji, rricjonaliznci• 
ostatnio w zagi:Jclnieniach pracy. Można po- sją administracji fahryk, albo czy był znr- poKtępu. J jc>ieli to, co dały ma~y w poólrl(; 
wiedzieć, że jesteśmy tutaj na początku wiei- ganizowany przez organizację w fabrykach? rurhu w.~półzawoclnictwn i przoclo,1-nikńw pra
kiego przełomu. Jeżeli dzisiaj doszliśmy do te Ja wam pt'wiem, koledzy, w zauraniu, między cy, po/ąrzy sir; z tym, co cła polska teclin1hr1 
go, że nazwisko szareyo górnika Pstrowskiego nami, chociaż Io mnże I rorhc: psu i(' nastri)j, w pnstnci gencrnlncgo pfon11 trr/111irzri•" h 
zna już caty kraj (okla1<ki), jeżeli doszliśmy że były taki<' administrnqe, które ten ru<.h zmiun w przemyśle, to olrzymnm, rzecz 1 id
do tego, że to nazwisko przyjmow<ine je,t chciały zamarynować·, albo ktoie hyly nierłn- kq REWOLUCJĘ TECHNICZNA W P.OL· 
przez zja7d elit;' pr-zemy!<łowej n;ijburzliw~zy- talecznic daleknw1:roczne, 7.eby zohac1yć, że SKIM PRZEMYSLE (oklaski). 
mi oklaskami, to znaczy to, że coś zmien;lo to j('St wielka rzecz. Ten ruch powstał /.y-
się u nas w Polsce w dziedzinie zagadnir>ń wrnłowo, ten ruch powstał w rezultacie inie- Polski przemysł i kierownicy polsk12ao 

· · · · ·dl 1·11 tv wy z dolo' w. przemysłu w postaci żywiolowegn rwl u '" p >I pracy - tzn., ze 1estesmy u zro a now~qo / . . 
ruchu, ruchu, któremu dane jest zrewolurjo- Jaka jest druga charnkteryslyrzna cecha zawodnictwa i ruchu przndowmkow pracy, u-
nizować nasze życie gospodarcze. tego ruchu? Ten ruch nie tylko powstał ży- zyskali nową, wiPlką dźwignię. T •lk0 ślep' 

Zas1anówmy się,. jak pows-tał ten mrh. wiołnwo. ałe ten ruch rozwija się niezntiernie tej d7.wigni moze nie wi<lziP.ć, tylko niewloln•1 

Wcze.raj na konferencji prasowej jeden z ~zyhko i burzliwil'. z tej dźwigni 111e bę<lzie korzystał. My nie 
dziennikarzy zadał pytanie, które zdaje się Wystarczyły odgłosy $Jaska, zeby odezw~- chcem\' b.yć dni ślepymi, ani 11i<>udn\!1ym1. 
brzmiało w tens posób: Jak Ministerstwo ln sic; Lódż. . MY CHCEMY CHWYCIĆ ZA TĘ POTĘZ
Przemysłu i Handlu odnosi się do inicjatywy Czy to, że cała Pf'l"ka zn<1 nazwisko Pstrow- NĄ DŻWJGNIĘ. KTÓRĄ NAM DAtA POL 
- tutaj następuje nazwa gazety - w zakre- skir>go, czy 'to, że ten ruch jest zaraźliwy, czy SKA KLASA ROFlOTNJC'lA. MY CHCF 1Y 
sie ruchu współzawodnictwa pracy? to nie- wskazu je na to, że ten ruch głęboko OSIĄGNĄĆ SYSTEMATYCZNĄ PRACĄ RE

To jes-t pomyłka. Inicjatywa nie wyszła od dojczal, że ma głęboką pnrlstawt; społerzną? WOLllC JĘ TECHNICZNĄ W POLSKIM PRZE
gazety, inicjatywa nie wyszła od Ministerstwa Dlaczeuo teraz ten ruch może się rozszerzać MYSLE. MY CHrEMY ZBUDOWAĆ I MY 
Przemvsłu i Handlu, inicjatywa nawet nie wy- i -będzie się rozszerzał dalej z wielką szybko- ZBUDUJEMY SUWERENNĄ GOSPOD RCZO 
szła od Związków Zawodowych, a właściwie ~cią? Dlatego, że wolno, bo le rzeczy wyma- 1 POLITYCZNIE, SZCZĘSLI'NĄ, KV\IJTNĄCĄ 
nie wyszła od zarządów Związków Za wodo- ga Ją rzasu, ale term: do{licro rlo ro/ei kln•y POLSKĘ (hucznn oklaski i qłnsy hrR>"•l) 
1'11'1I11111 I I I I I I I I 1•1111111111; l I 11!ll111111: I I 11I1111111•1 I I I I I li Il 1111111111111111111I11I111111I111I1111I111I111IIliII1'111111II11111!J1 ! I! Il, 

• wędrówki po węg e 
Tow. Rednkturze! I mujem}' kartki żywno.ściowe łódzkie i tylko I 
Jest nas tutaj w Ozorkowie wiele setek w Łodzi możemy nu le kartki nabywnc żyw

osob pracujących w Łodzi. Do pracy dojeż- noAć i„„ opal. 
dżamy tramwa·jami podmiejskimi. Podróż do O ile ~prilwa żywności nie przeustawia 
Łocjzi i z powrotem zabiP.ra nilm do tr.zech go- wielkiego kłopotu - tv 8prawn węgla jest dla 
dzin czasu dziennie. · nas prnwclziwq lrngecliq. Węgiel na łódzkie 

Wszys.tko to jest j'e<lnak fraszką w porów- kortki musimy kupować w łodzi i przewozić 
naniu z tym, ro nam leży na sercu. do Ozo'rkowa. W czasie ·powrotu z pracy jest 

Chodzi o to, że pracując w Łodzi - olrzy- lo niemożlŁwe - a zwalniać się specjalnie 

dla tego „prŻewozu·· nie można . Doc hod: i 
więc do tego, że człowiek musi nieraz .rezy
gnować z opału - ho nie jest w staniP prze
wieźć węgla do swego miejsr:a zamieszk'laia 

Sprawa ta dotyczy również mien/.rn1icó'\' 
Zgierza, Aleksanclrowa, Pabianic. r<ons/anty 
no)Nn itcl. 

~~~hb~~~;!~;; '~~;;;;~:e~;~::s:;„;c, · G z y s 1· u s z n i e p o s t ą p i I i ? 
~OSOOdarczych w domu przy ul. Obywatelskiej Nr 121 sianęła na martwym punkcie. 

.Czy nie mnżnaby tej kwestii iako~ ITIA· 
czej załatwić? Nasze ozorkowskie ~/;Indy ,. ,, 
gla mogłyby się przeriez po pro~tu roz/•c zać 
z Łoclziq i wydawać nam węoie/ nn m1ej~cu . 
Byłoby to przecież o wiele pro;;t;;ze · z;in 
szczędziłoby niP•H1trzebnych sarkiió · 11'1 vet 
płaczu. · 

Są możliwe ?o wykonania. S~ możli.w~ ~o (przy ul. Kqtne na skutek wstrząsów bom- Ustawowe komorne w tym domu wynosi 
"', ko11d111a P.o p1er:wsze dlatego, ze ch~ci~z nie bowych w styczniu 1945 r. zarysowały stę, a od 7 złotych z groszami do 12 zł miesięcznie. wszyscy zdaią sobie z tego sprawę, 1ezeh cho- . . 
dzi 0 kredyty przewidziane w Planie Trzylet- p-0 pewny~ czas~~ zaw~llly ustę~y. Od 1eJ Czy w tych warunkach słusznie postąpili 
nim, to dość powa'Żina _ powiadam dość po- pory na tej posesji panują w;arunk1 san!tarne lokatorzy? 
ważna - część tych kredytów w rezultacie nie do opisania , gdyż jest to duży dom, za- Spodz!ewam się, źe w Łodzi' istnieje ja: 
już zawa tych umów handlowych i gospodar- mieszkały przez 71 rodzin t. zn. około 420 kiś urząd, który zainl.eresuje się tq sprawą. 
czych, u-mów prrnwidujących kredyt towaro- osób. Stan obecny dłużej trwać n!e może, gdyż 
wy, tlośł poważna część tycJ1 kredytów ;uż Komitet domowy zwracał stę w tej spra· chodzt lu o zdrowie tych, co majci być przy-
dzi5 może być uważana za zagwarantowana. wie tu i ówdzie. ale bez skutku. Adm!ni- szłością ~arodu, to jest - dzieci. 

Lokator 

J, KtólrG1k 

nr l•IJ.11' 1111.fll llllffll'!I· ' ''"''lllfl)llflillllllJll f'll I I 1'111 ,,,'91II''II1 I' . 

W ROCZNICĘ LIKWJDAC.11 GHETTA 
ŁODZKIEGO 

Ku uczczeniu Tli-ej racznicv llkwi<lif• 
ghętta łódzkiego odbędzie się w niPilzi<'k. 1111. 

14· wr:r.eśnla 1!J47 roku o gad?.iitil' 11-Pj rano 
na cmentarzu :7.ydow~klm uronystn.~r f,„1,,hn;,. 

W tej sn111tnej uroczystości we•mą nrl7i-1l: 
Są możliwe pn drugie dlatego, że w tej nn- slrator tego domu (jeden z pięciu sukceso

sze/ ciężkiej pracy nie jesteśmy sami i że mo rów) zrobił plan. nagromadzi! materiał dla 
żemy licz 1ć w okresie ciężkich truclnośC'i na po 
moc. której przyklaclem jest kredytowa sprze- budowy i zwróctl się do lokatorów. aby ci 
daż 300 OOO ton zboża przez Związek Radziec- pokryli część kosztów. Większość lokatorów 
ki w okresie kiedy odmówiono nam albo zre- nie zgod::l!a się na tę prnpozycję. tlumaczqc 
dukowcu10 do m.Jnimum orzvrl?:iaJv ?.boi:n na się małymi zarobkami i płacemem komor
Zachnrl2.1P fokla<.ki). ne:go. Wobec; takiego stanowiska sorawa 

Prezydent Miasta ob. E. ~lawiński. Wnirwnrl~ 
Łódzki ob. P Szymanek, Przewodnkrn'r y l\llR 

Od Redctkcji: - ob.· E. Andrzej<1k, przed~tawicu•le P"rlii pnli. 
Sądzimy, że ztansm sonlłamym posesji tycznych oraz orn"mz<v"je sJ}{llenne :i:nlnw 

przy ul. Obywcr1elskej 121 jak i w!elu in- skie 7 Prezesem Mqr M. B01lhervn~~hn na 
nych. znajdujacych s1ę w pod0™'1e:j syh1 crcii. czele. 
powm1en jaknaipredze1 ::ainten„sO"l'OĆ się Na tę uroczvstość zaprasza lu<lnni;c mlasta 
Wydztał Sanitarnv >:orzadu Mii;is.kiec;r- ł:.odzi '.i':wlowski" Shonnictw0 D"'l""'kri!lvcw~. 
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ausen - bestia n· esyta krWi Centralny Zarzątl Wytwórni Materiałów 
Budowlanych -- Oddział ~ Szczecinie 

Ogrom znis~czeń materialnych, jakie pozo 
stawiła po sobie wojna w naszym kraju, po . 
stawił zagadnienie odbudowy na pierwszyn, 
miejscu w hierarchii zadań i poczynań rządu. 

Korowód świ,adków 
(Dokończenie Z'E! str. 1-€j) 

ieniu - on właśnie ' sie nie ruszył , spiewa 
„n az z wachm::mam'l liśmy „Rotę". Sprowa
na naszej salt zrobil dzono więcej żandar
p ::-budkę . mów, którzy zaczęli do 
STRASZLIWE ETAPY nas. strzelać._ Udałem 

ZBRODNI zabitego t lezałem pod 
trupami. Około 7-eJ ra 
no usłyszałem silny 
wybuch, uc!ekłem wt~ 
dy na ll-e piętro. Kie
dy zapaliła się podło
ga, dopadłem do re
zerwuaru z wodq. Z 
góry widziałem jak 
!Ż andarmi zwoztli tru
py tych, co skakali z 
płonqcego więzienia. 

Sw. Brzozowskl rów
.iież należy do cudem 
uratowanych. W cza
się tego apelu w no
cy był na czwartym 
piętrze. Op~suje on Po 
dobnie, jak świadek 
poprzedni, etapy tego 
końcowego a.ktu bes
tialstwa i stwierdza, 
że widział jak Pelzhau 
sen strzelał do skaczą 
cych 7. okien i ucieka
Jącyc:h przez dach. 

Swiadek uratował 
sic w ten sposób, że 
po. hakach straż ackich 
zszedł na del i nkr,ył 
się za kominem .. 

świadek Stamslaw 
Jablo;\ski ma trudnoś
ci w mówieniu, które 
powstały po biciu go 
w głowę przez Pebhau 
sentt. świad€k kry
tycznej ńocy również 
był w .Więzieniu. Ukrył 
sie w rezerwuarze z 
wodą, który znajdo
wał stę pod strychem. 

Swladek Edward Po 
pławski znajdował się 
w transporcie 600-ciu 
w!ęźniów, przyw!ezio
nvch 17 stycznia ze 
Skierntewic. 

- Przywieźli nas ra
no i po wyładowaniu 
z aut ustawiono dzte
siqtkami. pod ścianą; 
na dziedzińcu . Następ 
nie po kąpieli otrzy
maliśmy więzienne u
brania i około godzi
ny 10-ej wieczór za
prowadzono n os do ce 
It na Il-im piętrze. 

Na d ranem usłysze
liśmy pobudkę Usta
wiono nas w pieciu 
szereg ach między pry 
C?".mi. Słyszeliśmy ge
stE' strzały z dołu, tu
pot na scho dach, jeki 
i krzyk;. Na salę we
szło pięc!u żandar
mów, którzv kazali 
schodzić. Nikt z nas 

Gdy się ściemniło, 
zszedłem na dól i u
kryłem stę za komi
nem. Nocq przyjecha
ło auto z mtasta, któ
re zabrało Niemców. 

KAT CZUW .l\ł. DO 
OSTATKA 

Sw!adek Ad·am So
wiak był równ!eż na 
sali na IHm piętrze, 
Widział do ostq!niej 
chwili Pelzhausena. 

Opowiada, jak z gru 
!Ja w!ęźnłów próbo
wał ugasić ogień na 
dachu; ale dac'h był 
przecież świe.i. 1:i pokry
ty smolą, która pra
wie, że gotowała się 
pod wpływem ognia. 
Na mojej salt było ktl 
kaset osób. Uratowa
ło się zaledwie 3. 

Swiadkowie: Antont 
Szmaja Józef 'Zleliil
ski i Zdzisław Skow
roński malujq st~sz
ne obrazy płonqcego 
więzienia. Wszyscy o
ni widzieli do ostał 
nie) chwili Pelzhause
na. 
Publiczność zgroma

dzona licznie na sali 
s(!Jdowej w c!szy i ski!" 
pientu słuchała opi
sów zbrodn! Pelzhau
sena, przvpieczętowa 
nych bestialskim ak
tem palenia łudzi iyw 
cem. Pelzhausen stra
ctł zimna krew, z k!ó
ra mordował swoje 
bezbronne ofiary-ma 
wypiekt na twarzy, a 
chw!lamt nerwowe 
drgawki. 

Tylu świadków zeznawało jUJ?; w proce
ste oprawcy z Radogoszcza, że wydawałoby' 
się , fee mamy już pełny obraz zbrodni popeł
nionych prze;: Pelzhausena. Tymczasem dal
sf świadkpwie na wczorajszej sesji popołud
niowej naświetlili nowe szczegóły. 

Przed sesjq do prokuratora Nowacktej, 
która ze wzgiędu no chorobę prok. Ciesiel
skiego popierala wczoraj sama oskarżente.-

UCZCZENIE PAMIĘCI S. P. PUŁK. DRA 
STAN. WIĘCKOWSKIEGO 

Z inicjatywy grona osób, Które współpra
cowały ze ś.p. pułk. drem Stanisławem Więc 
kowskim odbyło się w dniu 5 września br. 
pierwsze zebranie orgamzacyjne, mające na 
celu powołanie do życia Tymczasowego Ko
mitetu uczczenia pamięci i zasług tego wiel
kiej miary działacza demokratycznego, spo
łecznika i wychowawcy młodzieży_ 

Na posiedzeniu tym zebrani postanowili 
zwrócić się do 1..wszystkich osób, które mogły 
by przyczynić się do opracowania i zrealizo 

,wania programu uroczystości uczczenia zasług 
świetlan ej pamięci Sl'anislawa Wilckowskie 
go - z prośbą o wzięcie udziału w pracach 
Komitetu. 

odtwarza dantejskie sceny tortur kaźni 
sprowadzono byłego więźnia Radog oszcza 
Tomasza J4nlckiego. Człowiek ten p o pobi
ciu przez Pelzhausena jest zupełnie niezdol
ny do pracy, cierpi na zanik pamięci, osła
bienie władz umysłowych i zanik mowy. Jest 
to •ywy dowód b e stialskich okrucieństw. 

ŚMIERTELNA KĄPIEL 
Swiadek Bolesław Dyderko słyszał , i::ik 

Pelzhausen wydawał rozkaz zabicia Wi f.! źn~c 
Albas!aka. który w czasie apelu dostał ełc
ku szalu. Został on z miejsca zastrzelony. 

Swiadek Lech Kleszk!ewicz. studen~ Ut„ 
stracił trzech przyjaciół na Ra dogcszczn. Le
żelt oni wraz z nim nc „rewirze" (izba clrn
rych) ! Pelzhausen w czasie wizytacjt spytał 
Mateusza dlaczego tak długo chornict Wów
c::;:i.s ·Mateusz po słał ich do kąp\nli, której 
V11•nikfom była śmierć. 

SMIERC ZA CHLEB 
Swicr1ek Maksymlli.~n Tyla i Mieczysła~ Odbudowa powierzona została osobnemu 

Jędrzejewski byli w Radogoszczu w czasie resortowi a mianowicie ł"!inisterslwu Odbudc -
rozstrzeliwania 9-ciu więźniów za kradzteź wy Opracowano długofalowy plan inwestycj : 
c'hleba. Znajdował się między nimi brat św. i przystąpiono do jego <Vyko~ania. 
Jędrzejewskiego ! 12-letnt chłopiec, zwany Jesl rzeczą ze wszechmiar słuszną i oczywi 
·„Kruszyną". 'By! to niezwykle dzielny chło- stą, że dla wykonania zadań i osiągnięcia ce
pak - pomagał wieźniom, jak tylko mógł. lów wytyczonych musi Ministerstwo rozparzą 
ułatwiał kontakt między celami, nosił '.car!ki dzać własną i pewną bazą materiałową, I że 
1 wiadomości. dla dobra 0dbudowy kraju muszą być skupio -

ne w ręku tego Ministerstwa element , i czyn-
IZBA CHORYCH - IZBĄ TORTUR niki decydujące o dwóch kapitalnych zagad 

Swiadek Henryk Wa~ilews1ci pracowa' w nieniach planowania, a mianowicie: o produ:- . 
pierwszym okresie istnten!a Radogoszcza ja- cji i dystrybucji dóbr. 
ko fel~zer na izbie chorych. Brak było najpry Zarząd nad tą bazą materia„wą w zasięgu 
mitywntejszych leków. Dziennie zgłaszało się krajowym został powierzony Komisarzowi dl ~ 
100 _ 200 osób no opatrunki po pobiciu, dla Spraw Przemysłu Budowlanego w WarszawiE> 
ustawiania złamań. z Izby chorych obserwo- W terenie, w poszczególnych okręgach , dzia . 
wal świadek selekclę na dziedzińcu, w czasie łały Okręgowe Zjednoczenia Wytwórni Mate. 

RYKI BESTII wi Ź rialów Budowlanych. której kazał Pelzhausen czołgać stę ę -
Ostatetzpe skrystalizowanie formy prawnei "'w -zeslc Kopelan był areszto"•anv na n1'om na brzuchu t na łokciach pod uderza "' · .., w .. - '' - i organizacyjnej nastąpiło z dniem I sierpnia 

Boże Narodzenie 39 r. t do lutego 19:0 r. prze niami kija. 1947 r. Komisariat przekształca się w Centr 
bywał w więzieniu przy ul. Kopemlka. W I Po tym słychać było krzyki, nareszcie za Zarząd Wytwórni Materiałów Budowł., a Zje . 
tym okresie było 1rzech komend aniów wię- panowała cisza i padły 4 strzały. W nocy dnoczenia w Oddziały. 
zienia. Ostatni i najgorszy był Pelzhausen. auto wywiozło 4 trupy. E'gzekucja ta odbyła Działalność Oddziału Szczecińskiego zmie. 

Wpadał do celi ze szplcratą i rewolwerem, i się w celi straceń na 1-ym p!ętrze. rza w dwóch ki•runkach zasadniczych. 
p'1.-czas spacerów na · p odwórzu więz!ennym Na tym zakończyły się zeznania świad- I. Produkcja na zaspokojenie p itrzeb zwią 
bił l pQdstawial nogi, niektórym więźniom ka ków w dniu wczorajszym. zanych z odbudową kraju. 
zał ręce ! nogt na noc skuwać w kajdany. Dzień dzisiejszy przyn!este nowe rewela ir. Uruchomienie i odbudowanie rnkład6w 
Ryki Pelzhausena s!ychaćjbylo w całym wię cyjne zeznania. Zeznawać będzie prokurator zni~z~z~~y~~gadnienia komplementarne, r.:c!śle 
zientu. Sądu Ot kłręgo:wle~oo, TadeRusdzogPoaczhnzows17ki,stkytcóz- ze sobą powjązan~ i wysiłek "pracy musi pójść 

Swiadek Roman Chlodziński opowiada o ry zos a zwo m ny z a s c a równolegle 
apelach „czystości" i.vządzanych przez oskar ~ia 45 roku. z .~ar~q z podp~sem P~lzhausena, w rok,~ bieżącym zakładów w stanie pro-
żonego, mimo antysan1tamych warunków pa sw!a~ek Z1el'.ns.k1 z Kole1ek Do1azdowy:h, dukcji pełnej wzg!. częściowej z podziałem 
nujących w wlęzteniu. W czasie przegląda- orcrz Jedyny sW1adek obrony, generał maior na branże: ceramiki, Izolacji i betonu jest 10. 
nia bielizny Pelzhausen miał zw}'czaj kopa- Schutzpolizei Keilck, sprowadzony z w!ęzte-1 Plan na rok przyszłlt przewiduje urucho- -
nia w podbrzusze. nia. mienie dalszych c7•ernastu zakładów. 
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Bruki łódzkie leps2e 
Park samochodowy w budowie 

Postój taksówek przy ul. Moniuszki 

Kiedy ustalone będą ceny za kursy taksówek i dorożek ? 
I nareszcie dnia 11 bm. otwarty został ruch dzie~. 1-~o października br„ Należy też nad

dla pojazdów kołowych na całej ulicy Sien- ~iemc, ze w obecnym roku cały szereg ulic 
kiewicza. Uruchomienie „dziewiątki" na jej mebru~owanych, zmieniający.eh si;: w okresie 
narmalnej trasie, przebiegającej m. innymi deszczow w błotm•~e drogi polne, zostanie 
poprzez ulicę Daszyńskiego, opóźniają jesz- zabrukowany-:h, z przewidzianych 5 kim no
cze nieukończone roboty, nad wymianą to- wych ulic, zaopaJrzonych w brnki i chodniki 
rów tramwajowy-:h. Jednak, jak nas informu- dotychczas wykonano ponad półtora km. Mię
ją w Wydziale Komunikacji, przed końcem dzy innymi zabrukowane już zostały naste. 
września rb. ulicą Daszyńskiego ruszy tram- pujące ulice w dzielnicach robotnicr.yrh: 
waj linii „9". Piaskowa, Wyspiańskiego Dolna i Francisz. 

Roboty inwestycyjne zarewno na odcinku kańska. ' 
u~icy DaszyńskieC\lo, jak i w poz.ostałych' dziel W ramach robót inwestycyjnych na rok 1947 
mcach m1~sta w br. toczyły się w. reko~do- j przewidziana została również budowa parku 
wym te~p~e, a to przede wszystkim _dzięki samochodowego przy zbiegu ulic Daszvńskie
uruchom1~mu -:ale.go szeregu pomo~m~zych go i. Sienkiewicza na dawnym boisku llnion
maszyn, Jak pługow . d~ogowych , wozkow o Tounngu. Budowa tego parku zakończona zo· 
elektrycznym naf>ędz1e l elektrycznych beto- stanie w b. r. dzięki czemu taksówki łódzkie 
ni.are~. Dzic;ki tym ~aszynom i. celo"."ej or!!a- dziś parkuj~ce pod gołym niebem i tamują~e 

Zamierzone na rok 1947 roboty inwesty- mz~cJ_I p.r~cy Wydział Komumkacyiny mogł ruch uliczny, znajdą miejsce na tym placu. 
cyjne Wydziału Komunikacyjnego przy Za. po.diąc meJak.o nadprogramow.o, wyko_nan_ie Naprawa bruków i poszerzanie ważnvch ar-
rządzle Miejskim dobiegają· końca. i h b t d h d mnyc ro .o . rogowyc. , me . prze~1 zia: terii komunikacyjnych na terenie miasta przy-

W ub. tygodniu zakończone zastąły prace ny~ w plame 1.nwesty.~yJn)'.m, między_ innym~ czyni się w znacznej micrze do zmniejszenia 
drogo~e na odcinku u~., ~~szyńskiego P?mię p11:thcy tramwa1owe] 1 ~m~any _ naw1e,rzchn1 wypadków samochodowych, których w okre
dzy. P10trkowską a K1lmsx1ego. Na odcmku placu przi dwortu Kahsk1m, Jak rowmez sie powojennym kroniki miejskie notują nie· 
tym poszerzono jezdnię z 8,5 m do 10,6 m, a I przebudowanie zniszczonego odcinka ul. Gdań pokojąco wit!le. 
odcinki ulic przy zbiegu Daszyńskiego i Sien skiej, pomiędzy ulicami Radwańską i Żwirki. Natomiast dotychczas nie wicie zrol · ,„ 
kiewi-::za do 17 m. szerokości jezdni. Wszystkie te roboty zakończone zostaną na kierunku uptzystępnienia szerszym ~~oe~~om 

korzystania z taksówek i dorożek. Do dzisiej. 
szego dnia 360 dorożek i ponad 60 taksówek 
nie posiadają obowiązującej taksy. Jazda na 
tych luksusowy-::h miejskich środkach lokomo 
cji odby\'fa się zazwyczaj na podstawie indv 
widualnej\ umowy pomiędzy wł~cicielem po
jazdu, a pasażerem. Na umowie tej pokrzy
wdzony jest zawsze pasażer, który za „kurs" 
w obrębie miasta płaci 500 i w".ęcej złotych . 

Po zagajeniu zebrania przez prezesa prof. ,- Pryncypalnej 3, 8. pkt, 
dra W. Tomaszewicza, referaty wygłosili pre- 9. pkt. - Napiórkowskiego 
legend Kom. Centr. prof. dr. Jerzy Jodłow- - Pabianickiej 200 

• Kiedy opłaty te zostaną ustalone? Mamy 
już taksówki i dorożki, ulepszana jest jezd

- Nowotki 125, nia, powstaje park samochodowy, kiedy wy. 
72 a, 10. pkt. znarzone będą ceny za „kursy". 

ski, pe~. Strzałkowski i pos. mgr SL Zagór;;ki. Szczepienia dokonywane są coC:ziennie w 
Na zebraniu zostali powołani m. in. spo- dni powszednie w godzinach od 17-ej do 19-ej 

śród tzłonków Komitetu opiekunowie powia- Spriwdzanie, czy ospa się przyjęła odby
towi I miejscy poszczególnych ośrodków par- wa się w tych samy::h lokalach i godzinach 
tii. Jednocześnie powołano do życia przy Ko- w tydzień po dokonaniu szczepienia. 
mitecie Wojewódzkim \.Vydzialy organizacyj Zaznaczyć należy, że rodzice i opiekuno
ne, stawiając: na ich czele: Wydział organiza wie, winni niezgłoszenia dzieci do szczepienia 
cyjny - Kierownik starosta mgr Kaz, Bone- będą karani w drodze administracyjnej grzyw 
cki, Wydział Personalny - kier. ławnik Lon- ną do 2.000 zł. lub aresztem do 14 dni. 
gin Szymański, Wydział Go3podarczo-Finan
sowy - Kierownik radny W. Kaczma~ek, Wy 
dział Społeczno-Zawodowy - Kierownik ra
dny Ryszard Świątkowski, Wydział Prasowo
Propagandowy - Kierownik poseł mgr Sta
nisław Zagórski (zastępca red . Jan Wojtyń
ski). Wydział Młodzieżowy - Kierownil!: prof 
tir W. Łukasiewicz. 

BEZPŁATNE PRZYMUSOWE 
PRZECIW OSPIE 

SZCZEPIENIE 

EGZAMINY. KONKURSOWE NA POLITECH. 
NICE ŁODZKIEJ · 

W poniedziałek, dnia 15,9.47 r. o godzinie 
9ej odbędzie si'ę egzamin pisemny z matema
tyki dla Wydziału Mechanicznego i Włókien
niczego, o godzinie 15-ej dla Wydziału Elek
trycznego. 

w 
Ut ... 

rocznicę śmierc~ p=onie· 
~ snółdzielczości 

W dniu dzhiejszym przypada roczni1. 
śmierci prof. Rapackiego, jednego z pionie
rów spółdzielczości, który zginął podczas 
powstania Warszawskiego. 

Urodził się w Sieradzu, gdzie skończył rów 
nleż szkołę średnią. Następnie studiował w 
Lipsku ł Anglii. 

W ruchu spółdzielczym rozpoczął pracę 
swą jako redaktor „Społem" i „Rzeczypospo 
litej Spółdzielczej" w 1920 roku. 

W celu zebrania odpowiednich materiałów 
niezbędnyc;ll do zorganizowania urqczystości, 
związanycll z uczczeniem za1Sług Stanisława 
Więckowskiego, zostało powołane Biuro Ko
mitetu, które mieści się w lokalu Stronnictwa 
Demokratycznego w Łodzi przy ul. Piotrkow 
sklej 78, li piętro, tel. 121-67, gdzie udziela 
się wszelkich informacji w tej sprawie. 

Zarząd Miejski - Wydział Zdrowia przy
pomina, że w dniu 1 września rb . rozpoczęło 
się drugie sz:zepienie- ochronne przeciw ospie 

Z DZIAŁALNOSCI STRONNICTWA DEMO. które trwać będzie do dnia 15 października rb 

We wtorek, dnia 16.9.47 r. o godzinie 9-ej 
egzamin pisemny z matematyki dla Wydziału 
Chemi':'znego, o godzinie 15-ej z fizyki dla 
Wydziału Mechanicznego Włókienniczego. 

W środę, dnia 17,9.47 r. o godzinie 9-ej 
egzamin pisemny z fizyki dla Wydziału E
lektrycznego; o godzinie 15-ej dla Wydziału 
Chemicznego. 

W 1926 roku z wyboru kolegów zostaje 
prezesem "Społem". Imponuje swoim ogro
mem pracy, rozstrzyganiem najbardziej zawi. 
łych spraw z dziedziny ekonomii i prawa. Je
go program gospodarczy spółdzielczości spo
żywc'ów ogłoszony w 1936 roku . głosił tezy, 
że Polska winna mieć planową, uspołecznio
ną gospodarkę, zorganizowaną przez społe
czeństwo pod tego kontrolą, oraz pod ko;itro
Ią państwa. Ce1em tej gospódarkl winno być 
zaspolsoienie potrzeb ludzkich a nie zysk 
jednostek, przvczym spółdzieltzości wyzna
czył określone miejsce obok państwa, I dzi
siaj są realizowane -Jego idee w budowie D.9 
weao µdu>iu Pa.iistwa L1ldowew-

KRATYCZNEGO W LODZI. ?unktv szczep'eni-a mi~~zą się: 
W lokalu przy ul. Piotrkowskiej 78 od- I punkt przy ul P!otrko""'.""""i 113, 2. punkt 

było się plenarne posiedzenie Komitetu Wo- 1- dra Próchnika 41, 3. pi:nei: - Zgierskiej 
jewódzkiego S.t,ronnictwa Demokratvcznego w l 130, 4 punkt - Szpitalne} 12, 5 punkt - Sreb 
ł:..Q~ ·riyńskiej ?5, 6. punkt -=- Sańock.fiai 36. 7. xikt. 

/ 

, 

Vlydawanie kart wstępu na egzamin od 
piątku dnia 12-go bm. w SekretariaciP. Poli
technik.i. ~ 
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,konkur u 
Administracja czynna od godŻ. 8 -

16-ej bez przerwy obiadowej, w soboty 
-od godz. 8 - 13-ej. 

Redaktor· przyjmuje codziennie od 
godz. 15 - 16-ej. 

I< on to czekowe · redakcji „Głosu ;Piotr
kowskiegQ" w K:omunalnei Kasie Osz
Ćzędności w Piotrkowie nr. 425. 

-c>-

Komii winszuiemy 
Czwartek, 11 września 1·947 r. 
Dziś: Prota i Jacka. 

W aźniejsze telefon v 
1-0-49 Urząd Bezpieczeństwa Publiczn. 
13·14 Powiatowa Komenda M. O 
1'0-41 Miejski Komisariat M. 0. 
10· 7 _ ~traż pożarna 
11·13 C%ezpieczainia Społecz.na 
10-70 Sz·pital Sw. Trójcy 

Pogotowie lekarskie: nocne telefony: 
11-13 od 21 - 7 rano. W niedzrelę i świę 
ta dyżur dzienny w szpitalu św. Tró.icy. 

W dniu dzi5iejszym zarnie·zczamy dal S.ołtys.iak Teresa -< Narutowicza 8; 26) . g.iellońska l; 33) Krzewiński Jer ;;.;y -
szy ciąg naM\·isk czylelników, do których Ziekin\a Maria - Starowarszawska 27; I Roosevelta 12: 34) Gat-esz Mana - Li
los uśmiechnął sie w postaci j.ednego 27) Kuchta ·Jan ...- - Moszczeniica-~ola: I ma.nowskiego 49; 35) Zale\•..-ska Anna -
p()dręcznika na żądaną klasę. 28) Grzybowski Waldema·r - 3 Ma Ja 371 . . ..., L h _ 1 T · . 

21) Kraso/1 Alina - Sz·ewiSka 12; 29) Molenda Jadwi.ga ~ T<iq1kki1ego 25; PiJ.5u~skieg~ 25; ,)6) ee .. ?·ws<a . et es.a 
22) Jeżówna Hania - 3 Maja 7; 23) Or- 30) Pokusil'1ski Józef - Pi. Czarnieckie- - Prłsu·dsk1ego 48; 37) Z1olkQwsk1 Kaz1-
Ucki Jan - Pl. Czarnieckiego 3; 24) g<J 3; 31) Jele1kz21k Krys.tyna - Jagiel- 1 mierz - J Maja 17; 38) Pachulski ' Sfu
Szmitikówna Janina--DajkQwic-e 23; 25) lońska l; 32) Babski Wlady law - Ja- fan - Jasna 6; 39) WQfoiak Antoni -

U 
. ~ . 

1 
I • . I Krzywa 18. 40) Slera Jerzv - Starnwar wag_a., czy , e nicy 8 sww~ka 27; 41) G~·ę,dec ~'i Kazi1~ierz -

R'edakcja .,Glr0.s.u Piotrkowskiego" pro ści Rcdakc j'i jakie podręczniki szkolne 1 - M.~J,a 8;' -12) PawliJo.ewrc~ Slamslaw -
si uczestników konkursu; którzy wygrali ma.i<i im być wręcw.ne. Suleiow . Konecka 7; 43) Pięta Eu ge111usz 

b l d A O lerrnini,e rnzdawania nagTócl powia- - 3 Maja 3; 44) .Janiszewski Rajmund 
wemie, a y z.głasza i się '() dl1"''nistra-

:lominiy w najbliższych clniach. - Pił1sudsldego 55; 45) Kubicki Zb igniew 
.Cj'i „Głosu Pio1lrkowskie.go", ul. Legio- ł I k 

Uwaga! szczegó_y ~,~wego ~on. ursu - Starnwarszaw:ska 18; 46) Piotrowski 
n.ó>'7 16, I pi,ętro w godzinach Q.cJ 10 - 15 „Głosu P1·utrkows k1ego z cennymi na- I P'ł d 1 · . "" tl7) M'irzyń 
dziś · i ju.tro, celem pQdania/ do wiadomo- grodami podamy w najbliższych . dniach . reneusz - 1 su s<iego vo; ' 

4 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~ s~ M~czysław ~ Slarowarszawska 1 : 
48) Adrjańczyk , Barbara - Tomickiego 
28; 49) Banaszczyk Stanisław - Sule
iów; 50) Adriar1czyk Henryka - Tomi-Ze sportu 

Drużyna KS OM TUR - Piotrków ro Turow<:y grali bardzo ladnie i każda. ckiego 28; 51 ).Kandaszewsk·i Władysław 
zegrala mecz o we_jś{:ie do, k1asy „A" o- akcja byta p.J::i.nowo przepr~wa<lzanp. I- Twardol'la\Yicka 13; 52) RosŹkows.kl 
kr~gu łórdzki·ego w Łodzi z niiejsoowym . Tur .~;vstąpił w_ n~stępującym. skł~- ! Waclaw..-Boczna 1; 53) Niedziałkowski 

KI N A ,,Biegiem". . nz1f': Dr«:ig. Urbansk1. Redelewsk1, Sw1· '.Jan _ PiJsudskieg() 31; .54) S·ciesz ko .Ian 
. , _ .. . . I Zwycięstwo odniosła dnrzyna TUR-u :a,t. Dud z iński. Pałac Gnlano\Yski T. Prze - DaszÓ\\'ka. gm. Szydłów'; 55) Nawroc 

Kmo-Teatr „Bałtyk - <lz1s t dni na- w sto"unku 5: 4. Bramki dla zwvcięz- fęch Ryder, Rakowski i Golanowski II. ki .Jan - Pilisudskiego 145: 56) Kujaw
etę,:pne na.j;pi·ękniej15zy film produkcji poi- ców zd<lbvli: Golanowski JI - 2. R'ako\\1 Zawody prowadził sędzia ob. Rzęsa z Ło ska Helena - Rycerska 6; 57) St8ń:e.zyk 
skiej ,,Złota maska", w roli głównej L. ski - I, Gola11ow&ki I - 1 i Ryder - J. dzi. Zoficr - Pil6udskiego 67: 58) S0snowski 
Wysocka, M. Cwiklińska, A. Zabczyński, · --;----' Józef _ Tomickiego 7; 5g) Zakrzewski 

Władysław Waltie
1
r i inni. w·' _· ____ ._yslap o~ryszko" w Serocku Wiesław - Cwrna 6;" 60) Mich ;=tlski An-

Początek \Sleansów w dni powszednie. _ "t lit' W drze.j - Przedborska 23; 61) Rudzka 
niedziel€ i święta o gQdzinie 16, 18 i 20. · Wł d. I p·1 d k' 21 69) \'Tł ·W .J)oc\, o godziniie 24 wstał dok0<11any tów zbie!!l olmem na p·adwórze wzywa- a ys a\Va - 1 su s ·1ego : - ·0 o 
Dla młodzi,eży niedozwQlony. :r ~ · - , I st · ł p·i J I · 54 

nap.ad rabunfo\\..·y na ob. M. J. 111ieszka1·1 jąc pomocy.. Na śku_fok przernź.liw~go ararczy < ams aw - 1 ~uu <1ego · ; 
Kino „Polonia - ·mm pt. „Krnockaut."; k 1 l i... J l h · ) Ulm redziecki. ca ws.i i gmiiiy Podolin przez dwóch nie- ._·rzy ~u wu1·et ~am ,ni ę- Yf .w p1wni1~y, (dalszy ciąg w następnym numerze. 

. ' . . , . 1ed<en z banclyto\\7 oddal senę slrzałow 1111 w11 111111n1 ·11111111.11 1' 11.11111111' 11111111111 t'.lhl 

.-.-
0 

- " zn~io:nycb ois~brn·k'°:V· ~am:l,y-c1. po \\'.tar w kierunku piwnicy :~_lliąc _ cię_żko• ob. Ręczno 
Dyzury aptek. · g111ęc1u d10 mieszkania zamknęli zna·.1du-1 Irenę Cybulę. Następ11.1e bandyci zrnbo-

Dzi'ś. dyżuruje apt.eka maąistra Wita- jące si~ ~.1riies;ikaniu k<lbiet)~ w piwnicy., wa!i ~c. sklł'.1 obnts i zbi,egli w kieru.~ku Napad na zagrodę 
il.owskiego, Plac Trybunalski 1. WlascJC1el za.grod~ na widok bandy- wsi Ga 1i-;0w1rn. ._ (J) I Ubległ·e · nocy wstał dokonan y napad 

fllHlllllllllllllllllllll\lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnll!lllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll przez tr z~ c h n ie z n a n ych osobników, u-

·, obrady , ko ł a PPR.;. Pół.n a.·c '. .~~~i~~.':~~ ~~~t;~~~~~v:~k~~:JE: 
W Pioftrkowie odbyło się posiedzenie 75 ~roc. żol-nier~y pragni~ powrócić l N~ zak~)ńcze}1i~ pndjęto t1c_h~'' aJę st\\:o w:targnięciu do rnie::\ckania zrab.owali 

Koła PPR (północneg<l). Prze\vodnkzą- do kraJLI, lecz sipec1alne o<l<lz1aly Ande.r- rzen1a k-o ła oswia k·wego. ktore będzie garderobę męską i damską oraz 2.000 
cym posiedzenia był tow. <:irodck. Po re- sa (bojówki) tępią w1zdki€ przejawy miało za zadanie .likwidmvani,e analfab-e- 1 t 1 t , p d 1 . bu 

chęci p<lwro.tu. tyzmu w ogniwach partyjn)ch. : o yc 1 \\: go owce: . . o o w_nantu ra n 
feracie pirzystąpiono do dyskusji. W dys- Przemó,vienie to byl<l rnocno oklaski- Na zako1iczenie odś·piewanQ „Między- KU osobntcy oddaJili się w mewiacl-omvm 
k'l:l:sjj zabrał gło·s \ow. Józwiak, pirzedsfa wane nn.-eiz Z·eb•ranych._ nar·odówkę" (j) kierunku. (j} 
wid'el Wo}ewódzkiiego , Komitdu PPR, r -

k l 
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'tóry omówił kompetencj,e . poszczegó - • 

l'!ych in:siancji par·tyjnycli, pozatym krót D 
0 

d a _I k 
0 

w e . 
kio z.refernwał wal'kę reakcji z bl.oki-em s z c Z' e p 1 e n 
demokratyc.znym w chwili obe-cnej. _ . e· 

N-as.tęp.nie zabtał głos tow. Machało- • d • \.... 
W-icz, która omówila sprawę podniesie- przec1 w urow1 ,,.,rzusznem u 
nia poziomu politycznego-członków par
tii. Między innymi zabrał głos .tow. Szeli 
g.a, który przed ki!k<l'ma dniami powró
cil ze strefy okupacyjnej angielskiej. 0-
mówił on szeroiko wrogą ;proipa.gandę 
prowadzoną przer-L1 reakcyjną propagan
dę londyńską, która nie pozwala żołnie· 
rzom powracać do swojej ojczyzny. 

llllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

OGl.OSZENIE 
5 września zaginęła 8-miesięczna sucz 

.ca rattlerrka czarna z p~dpa,lanym brzusz 
.!dem (posiadała na sobie czerwone szelki 
do smyczy). Łaskawy ·znalazca proszo•ny 
jest ()-odprowadzenie pi,es.ka za wy:nagro 
dzeniem fXJ<l adres: Piotrków, ul. Ogro
dowa Nr 4 m. 2. Wszelkie wiaidomości w 
powyższej sprawi,e uprasza się kierować 
pod wyżej wymieniony adres lub telefon 
10-97. 
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--Ogłoszenia drobne--
sprzedam tanio samochód osobowy 

,Opel - Kadett" p-o Hkwklacji, r·ejestrn
wany, na ch<ldzie. Wiadomość: ,Piotrków 
ul. Piłsudsfoiego 38 m. 3, tel. 13-42, Ko· 
bos. 

Kaczkowski Kazimierz - Piotrków, 
zagubił legitymację PPR i legitymację 
Spółdzielczości. kióre unieważnia . 

Prezydent miasta P,iotrkowa wydał za I. W Miejskim Komitecie Opieki Spo· ska, Krzywa, Wiejska, Handlowa H z~ 
rządzeRi,e o p-r;ymusowym, bezptfaitnym, / łecznej ul. Piłsudskiego Nr. 27 od go~zi· rni·e-ś !nicza. 
jednorazowym dodatkowym szczepieniu ny 15 do 19. . • . l-6. IX. Poleśna, Wschodnia. Prosta, 

Szczep~enie odbędzie .. się \V następ1u- - Leśna. Kręfa, Rolnic,za, Micha!bwska , 
przeciwko durowi brzusznemu osób uro- jące.j kolejności: _ Spac"r0 wa. Wieczna. . 
dzon.yt;h w lata~h od 1887 do 1942 rqku, 15. IX. Mi·e·szkańcy następujących 17. IX. Piłsudskiego (do toru kokjo-
które W. okresi~ szczepie-nia z różny<:h ulic : Plac Litewski, Ut.e, ·.ska, ' Wierzej- wego). Plac Zamk·o ~' V, Zóra~wia, Wodna, 
wzg,Ję<ló\~ ,nie' podlciały się szczepięniu. ska. Wo.ihors.ka, Rakow6ka. Jeroz-olfm~ Stalo1\;a, Cmentarna.' Toruńska. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· ~~ · 18. lX. B~kl, Boczna, Słonec~a. 

G#o.1v Czytelnikó"!,. \ 

. Dom, który ·niszczeie 1 · 
Kwiatowa, Pr..omenada, Lele,vela, Mała. 

19. IX. 1-go Maja. Szeroka, Pót·no..-na, 
żabia, Hutnicza, Okrzei, Mireckiego; 
Topolowa . 

Dom przy ulky PifaudskiegQ 29/3J w obyło się jednak bez wypadku. W -innych i 20. IX. Łódzka, Karnlińska. Tw ri rdosło 
Piotrkowie, obejmujący O•koło 40 loka.Ii miejsca<:h <la.eh poza,padał &ię wraz z· wicka, P3wlowska, Brzezińska. Wia-
- nirszczeje. Zamożn~isi lokatorzy teg<l szalowani-em. ~ ' trncrna . 
domu zrepewwali na swói koszt dach Jużr od dwóch lat Jolrnforzy te,go domu ~2. IX. Ptłsudski~go (od _toru koiei do 
nad swoim1 mierszkaniami, a niezamożni mekl•uj;:i' Zarz ądowi Ńi,eruchomości piś- I konca J<.ochanowsk1egD·), N1~cat~. Czart
lokaforzy - rooolnicy, podcz,as deszczu . . · . . , . lmwsk1ego, P. O. W., Holowkt, Polna, 
mu-zi:J podstawiać różne naczyinia, aby mienme 1 ustnie .- za pr0sredmclwem dt()t- · Kości-el.na. , · 
się uchronić od zalania. Niedawno okap zorcy - ale bez sk.utku .. Brama w~jści~- 23. JX. Przeskok', Sadowa, Wido·k, .las 
dachu u dozorcy tego domu z powodu ~a. popsut.a w c_zaste wo1ny, dQ dnta dzr- na, Daniłowskiego, 
p_irzegn·dq zsunął s:i,ę z trzaskiem na po- ~l:'Js_zego J~~l pie zrepen:wana, co un:o- 24. IX. Słowadjego, Wyspiań~kie 2!o., 
d\vórz.e. W tym czasiie na podwórzu ba-1 zhw1a złodz,teJom ustawi<:Ztn<e krao:leze. Przyszla, Stroma, Owocowa. 
wiła się _ grama,da dzi,ed. Na szczęście Jeden z lokatorow. 25. IX. Zielona, Daszy1i.skiego, od Slo-

Smierć pod kolami traktom 
We w.si Krzyża.nów;' pow. piotrkQW-, wik, lat 44, zamieszkały w Woli Krzysz

ski€gp w czasie jazdy traktorem W1pa<lł topQrskiej. Nieszczęśliwy poniósł śmierć 
p()d koła teg-oż traMfil1rLf ob. Kocoł·eik Lud na mlejsctt. · , 

wackiego do Polnej, 
26. IX. Legi'()n9w, Sienkiewicza, Mk

kh~,wicza. 
27. JX . Osoby, które z różnych wzglę

dów nie mogły być zaszcz-ep1one w wy
żej podanych terminach. 

(<lalszy ciąg w jutrzeiszym n-rze) 

Wvrhwc~ Woi Komil'.ll Pi'R w Łodzt K·''11itel RedokcyJny Red I Adm. tóaź. Piotrkowska 86. Telefony: Reaoklor Naczelny 216-14. Sekretariat 254-21. Reda'.ccla nocne 172-1\. 
Dział ogłoszeń: Plotr:Cowska 55 tel. łll-SO Konto PK() VD - 1505. . Zakt Grał. Sp. Wyd. „tódzlci Instytut Wydawniczy". · . , ; D - Ot f,'qo 

CE'NNIK oc-· OSZEiil 'W'ydawnictwa „Głosu B obobrlcze~..,„ w ł.oiizł oliowlqmJClCV oa dn!a 15 czerwaa 1947 roku. W tekście: od 1-100 mm. zL 50, 101-200 mm. zł 60, powyte! z1 70, 
t. tekstem: od 1-100 = <Il 35, 101 .... !OO mm. :d 45 po'NyZef zł SO. Drobne za: JeC:bto el owo: poszukiwanie roiizin zł 20, handlowe ae karze, kupno ł apraedCI&) IL 25. sguby zl 20. 

· ,Poimtldwcmie rrracv zł. 10. W niedzielę i święta 300/o Ci:m*&f, • 
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ÓerUPKiu porażka piłkąrzy szWajcarskic~ 
w Łodzi ASC ,,Basel„ przegrywa 2:5 (2:1). 

/WAGA SEKRETARZE KOŁ DZIELN. GÓRNEJ 
Dziś o godidnie 17-ej w lokalu wtosnym 

przy ul. Se'dnarskiej 42 odbędzie się odpra
wa sekretarzy wszystkich kół. Sprawy bar~zo 
waiine - obecność obowiązkowa. 

WSPÓLNE ZEBRANIA PPR l PPS 
W dniu dzisiejszym odbędą się wspólne 

zebrania czł. PPR i PPS w następujących i<J

brykoch i iristytucjoc'I\: 
O godzinie 16-ej w sali CRDK zebranie 

pracown!ltów KEŁ, f. Hirszberg i Birnbaum", I. 

Drrugi występ pilka.rzy szwajcatskich w 
Polsce żakończyił s.ię ponowną porażką gości 

2:5. Robotnicza reprezentacja Łodzi okazała 

się lepszą od robotniczej drużyny s·lwa jc.ir
skiej i zwyciężyła zupeł.nie zasłużenie. W\ n ;k 
meczu mógłby być nawet wyższy, gdyby ło

"l:!z.ianie potrafili wyko•rzystać wszystkie sy· 
tuacje. 

Przyjazd Szwajcarów do Łodzi poprzedziła 

fatalna porażka w Warszawie 0:5 z reprezen
tacją' stolicy - toteż widzów nie zebrało się 
wczoraj na stadionie ŁKS-u wjele. v\Tszystkie
go może było do 3 tysięcy publiczności. 

Sympatyczni gosc1e, którzy podróż po 
Polsce odbywają własnym, luksusowym auto
karem, nie zademonstrowali, niestety, gry 
„luksusowej". Gra.li, ja·k na stosunki łódzkie, 

słabo i wyraźnie ustępowali. reprezentacji to· 
botniczej Łodzi. Drużyny wystąpiły w skła

dach następujących: 
ASC „Base!": Goetz, Sutter A, Erdin, Bu· 

se.r~ Sutter M., Meier, Kuending, SchoeunbEn, 
Weber, Lenthardt, Schoeunblin W. 

Rob. Reprezentacja Łodzi: Komar, R<:!ich, 
Pietruszewski, Wankajmt, Sińczak, Kędzierski, 

Waryński. 

ZEBRANIE TRÓJEK PPR .i PPS • K e 
Dziś o godzinle 14-ej odbędzie się zebra· I o a r z e c .z s c y 

Dfe trójek PPR i PPS Niciarni. . 

O godzinie 16-ej odbędą slę ws~kól.ne zde- . d • „ • • 
bt(lnia a:lon.ków PPR i PPS pracowni 0 w 0 - ZIS!QJ :pr~yjeidżajq do Łodzi 
d:i:lału Ruchu I. „Horak" oraz zebranie czł. . 
PP'i'ł i PPS Spółdzielni Spożywców w Rudzie Dzisiaj przyjeżdżają do Łodzi kolarze rze-1 s.ł<;wacji nie br~ł . udziału, bo _pr:ze~ywał 

scy, którzy w sobotę startować będą na to- wowcza~ "! Paryzu, przy~ot?wywując stę do 

Pabianickiej. rze w· Helenowie w meczu Praga - Łódż. I akadem1ck1ch mistrzostw swiata. 

ZEBBANIE KOMITETU FABRYCZNEGO i . . . . . Pojedynek mistrza Czechosłowacji z Be· 

DZIESIĘTNIKÓW „P!ERWSZEJ - RUDZKIEJ" .. D~ Łodzt przyjezdz.a m:strz Gzechoslo\~a- kiem i Kupczakiem zapowiada się ba.rdzo rie 

Dziś 0 
godzinie 15-ej odbędzie się zebra- Cjl Cigla,rz Wacław, wicemist.rz Machek VVctC· kawie i niewątpliwie ściągnie na tor hele

nie komitetu fabrycznego i dziesiętników ła·:-v· oraz Stefanek Zdenek i Capek. Wlodz1- nowski w sobotę wszystkich miłośników te· 

mierz. go pięknego i emocjonującego spontu. 

Pierwszej - Rudzkiej. :Orużyna łódzka wzmocniona zostanie Kup- Drugi występ kolarzy czeskich w Łodzi 
UWAGA DZIESIĘTNICY RUDY P.l\BJANICKIEJ czakiem, którego organizatorzy sprowadzają nastąpi we wtorek. w dniu tym ujrzymy cie· 

Dziś 0 godzinie ~7-ej w lokalu dzielnicy z Krąkowa. kawy pojedynek Czechów z naszymi kolarza-

ptzy ul. Wieniawskiej 5 odbędzie slę odpra- Mistrz Polski Bek z Ciglarzem spotk'a s;ę mi w wyścigu amerykańs·kim parami. 

wcr dziesiętników Rudy Pabianicklej. poraz pierwszy, gdyż podczas zawodów w W wyścigu tym startować będzie również 

Pradze w ramach Festivalu, mistrz Czecho· kilka par {./arszawskich. 
ZEBRA!jU\ KOŁ PPR. . 

W duiu dzisiejs:i:ym odbędą się zebrania 
k.:.J PPR w następujących ta1;>rykach l lnstytu- Z żqcia ~portou;eqo ZSRR 

Wątróbski, Fo1'nalczyk, Cichocki, Gbyl i Kr, 
szewski. 

Już pierwsze kopnięcia _piłki zdradzały wie· 
le braków technicznych u gości. Wielu z nich 
robiło wrażenie, jakby z piłką :hożną zapozna· 
Io się bardzo,. niedawno. 

W 14 minucie Io.dzianie prowadzili już 1:0 
ze strzału Gbyla. W 24 minucie wyrównaaie 
padło ze .strzału środkowego napasmika We· 
bera, a w 31 minucie Szwajcarzy z.dobyli pro· 
wadzenie 2:1, zawdzięczając b.ramkę również 

swemu środkowemu na,pastnikowi Weberowi, 
który zdobył ją „główką". Wynik ten tµrzy· 
mal się już do przer.wy, pomimo tego, że ostał 
nie minuty upłynęły pod znakiem generalnej 
ofensywy gospodarzy na bramkę gości. 

Po przerwie łodzianie mie!I jeszcze wię'k· 
szą przewagę nad gośćmi. W 12 minucie wy· 
równującą b.ranlkę stmelił CichoC'ki, w 16-ej 
minucie Gbyl podniósł wynik na 3:2, w 31-ej 
minucie Fornalczyk zdobył czwartą bntmkę 

dla łodzian. W 40 minucie wynik meczn 5:2 u
stalił znów Gbyl, strzelając najpiękniejszą 
bramkę meczu. 

Mecz sędziował wyjątkowo słabo p. Ro 
manowski, przeoczając wiele okazji do inter· 
wenC'ji gwizdkiem (spalone). 

UCZNIOWIE Z PIOTRKOWA 
POKONALI KOLEGÓW Z ŁODZl 1-:(J 

Mecz ASC „Base!" - Robotnicza Reorezen
tacja Łodzi pop!:_zedziło spotkanie dwóch T<!u· 
bów Międzyszkolnych: z Łodzi· i Piotrkowa. 

Zwycięstw<> 1 :O odnieśli uczniowie z Piotr· 
kowa, zdobywając piłkę ofiarowan'ą p.rzez ł.ódz 
ki Okręgowy Związek Piłki Nożnej. 

cjach: 120 k• t 1 I W I 
GOllNA PRAWA: 1 ome row wp aw przez o· g~ o godzinie 13-ej PZPn Nr 6 „S" - koło 6. . f 
O godzinie 15,30 PZT i RO. O godzinie 16-el 

PFTK. Moskiewski pływak I. Fajzulin dokonał o-

LEWA GORNA: statnio nięzwykłego wyczynu, przep,ływając 

o godzinie 14-ej I. „Eitlngon" - Centrala. wpław pmez W?łgę 120 kim. . . 

o 'goC:zinie 19-ej cenJr. Szk. Of. MO. O godz. Start. t~go i:1ezwy_kłe~o . wysc1gu, w któ

\6-ej PZPW Nr 3 _ zmiana dziel'lna. o godzi- · rym_ wz~~1 udział Fajz~1!Jn i pływ~k lemngra· 

nle 18-ej Sekcj.cr Kolporterów, Wędliniarnie. dzdk1StRl~1s n d- od1b2y0łksl1ę w punkcie odległym 
. . W „ . d a o a mgra u o m. 

O qodzuue 13,30 f. „ orta zmi~na rug · Po• 76 kilometrach pływania wycofał się 

GÓRNA: ReiseQ. Fajzulin płynął dal9j, mimo b. nie-

0 godzinie 15.30 robotnicy dniówkowi korzystnych warunków atmosferycznych. 30 

PZPB Nr 17 PWR. kim. przed metą niezmordowanego pływaka 

1'RAWA $~01lMIEJSKA: ~~witał1'.' organ~zacje partyjne fabryk w Sta-
. . l . o~ko- lmgraqz1e. 

O godzinie 13-~J zebran e terenoweg Fajiulin zakończył swój bieg w rejonie 

la Nr 4. O godzinie 16-ej Karolewska Man'!; zakładów „C~rwony Pażdziernik". Przeplvnął 
laktura, I. „W.agner". O godzinie 14-el ,,Esla · on 120 kim. w czasie 23:37,22, co jest św;et· 

O godzinie 16-ej f. „Gutman"-zmiana dzien- nym wynikiem. 

wodnikom osiągnięcie lepszych rezultatów. I Wyniki techniczne: Kobiety: 100 m. Secze 

Mimo to, uzyskano w mistrzostwach kilka nowa (Moskwa) - 12,2 sek„ 300 m. Owsi:m

WYl}ików, stojących na b. wysokim poziomie. niikowa (Moskwa) - 2:16,3. skok wzwyż _ 

Na pierwszy plan wysuwa się wynik ~ sko- Czudina (MosJCwa) - 1,64 m. skok w dal _ 

ku wzwyż, uzys.kany przez Aleksandrę Czu- J Czud•i·na - 5,63, r:zut dyskiem - Dumbadze 
dinę. Skoczyła ona 1,64, ustanawiając nowy (Gruzja) - 44 m. 

rełkord ZSRR. Konkurencja. ~yła moc.?o obsa· Junionki: 100 m. Gierasimowa (Moskw·i)

dzona. Zaczęto od wysokosc1 1,45, ktorą prze- 12,9 sek.; skok w dal Gierasimowa - 5 38 m.· 
szły wszystkie zawądniciki. 1,50 m. przecho· raut dys.kiem Belajewa (Moskwa) - 34'45 m '. 
dzą: Ganckier, Szachowa, Basowa i Czudina. sztafeta 400x300x200x100 m. Moskwa _: 2:26 'i 
1,55 m. skaczą ty1ko Ganekier i Czudina, pa· (nowy reko.rd ZSRR). ' 

dobnie jak .i. 1,60 m. . . . Mężczyźni: 100 m. Karakułow (Moskwd)-
Wysokosc 1,64 m. (! cm. lep1e1 od re1wr- 10,8 sek.; 800 mtr. Pugaczewski (Moskwa) _ 

du ZSRR) prze.szła tylko <?zudina. . . 1 :54,5; 5.000 mtr. Wanin (Moskwa) -15:08,4; 

na. O godzinie 15-cj PMT - oddział 1. O go
dzinie 17-ej zebranie koła piekarzy. O godzi
nie 8-ej Komp. Jluchu Ulicznego . 

W skoku w dal Czudma rówmez uzyslca- 110 m. p. pl. ~ Anisimow (Ukraina) - 15 2 s.· 

la doskonały wynik, skacząc 5,63 m. Spririter sztafeta 4x100 mtr. Moskwa - 42,5 sek, ~hód 
ka Seczenowa przebiegła 100 m. w 12,2 s~k., ·20 kim. Zeltynsz (Łotwa) - 1:38:11,4, skok w 

co z uwagi na ciężką bieżnię jest b. dobrym dal Kuźniecow (Moskwa) - 7,15 m.; skok 0 

CZUDINA BEZKONKURENCYJNA wynikiem. . . . tyczce_ Orzolin 4,12 m.; pchnięcie kulą Lipp _ 

Tegoroczne lekkoatletyczne mistrzostwa W konkurencjach męskich było rowmez (Es.toma) - 16,17 m.; oszczep Issak (Estonia} 

LEWA. SRODMIEJSKA: 
O godzinie 8-ej rano Posterunek - Łódź 

Fabryc:rn.cr. O godzinie 16-ej I. Krygier, I. 

„Fenum", Centr. Zarz. Kin. O godzinie 14-ej 
I. „Eitingon" - koło I, f. „Kebsz" 7 koło li. 
O god~int~l6,30 f. „Wutke", Gazownia -
kolo n. o godzinie 13,30 f. majnman - kolo 
Ul. O godzinie 18-ej ZWM - Z. Miejski. 

SRóDMIESCIE: 
O godzinie 14-ej Ośrodek Konf. Nr l od

dział „B". o godzinie 13,30 Ośrodek Koni. Nr 

4 - oddział „C". O godzinie 16-ej CZ PWŁ -
Dyr. Art. i Tkanin Technicznych, CT Hurtow
nia Nr 1. CT Biuro Fk:;porłowe, Centr. Zjedn. 
Spół. Przem. O godzinie 15,30 Zakł. Ubezp. 
Społ. O godzinie 16-ej Centr. Szk. zw. Zaw„ 

ZSRR zostały rozegrane w Charkowie. Odby- kilka dobrych wyników. Na szcezgólne wy· 61,73 m. 

ły się one w bardzo nie~orzystny~h wanm· różnienie zasługują .wynik.i juniorów. i j~nio- Juniorzy: 100 m. Pele (Ukraina) 11,6; skok 

kach atmosferycznych, ktore w duzym s.top· :rek. Dowodzą one, ze Związek Radz1eck1 po· w dal Osipow - 6,87 m.; rzut dyskiem Mat

niu wplyn~ly na .obniżen!e wy_nikó~". ~adają· 1 si~d'.1 narybek lekkoatletyczny b. dużej wa-r· wiejew - 37,43 m. 

cy deszcz 1 dotkhwy chłod umemozhw1ly za· tosc1. Na torze kolarskim w Tule, najlepszy.ro I 

Hala ll'i.u11 ęodz. -~ 

• Na ringu „Concordia" - ŁKS 
• • Dzisiaj o godz.inie 19-ej w hali Wimy ro-

zegrany zostanie mecz pięściarski o dru:~y

nowe mistrzostwo okręgu łódzkiego pomiędzy 
ŁKS-em a Concordią z Piotnkowa. 

Concordia piotrkowska odniosła osta~nio 

wysokie zwycięstwo nad IKP 14:2, to też na· 
leży się spodziewać, że ŁKS o ile. wy•lawi 

skład taki, jaki oglądaliśmy w spotkaniu z 
'Jęczą - nie będzie miał zbyt łatweigo zada· 
nia, aby powiększyć swój dorobek punktowy. 

Do ·najciekawszych walk będzie zapewne 
należała walka w wadze muszej pomiędzy 

Stasiakiem, a czyniącym ciągłe postępy 

Brzóską z Concordii. 

najstarszym w Rosji, na którym rozgrywane 
były mistrzostwa kolarskie od 50 lat, :msta
ły rozegrane z okazji jubileuszu SO-lecia toru 
wielkie zawody kolarskie i wyścigi za nro
wadze.niem motorów. W tej ostatniej kon!rn
rencji b. dobry wynik uzvskał zawodnik Pu
szki.~. k1wy ze leaderem Sasinem przejechał 5 
klm. w czasie 4:50,6, co jest już wynikiem· eu
ropejskim. Równocześnie wynik ten jest rów
nież nowym rekordem ZSRR. 

147 KLM. NA GODZINĘ 9p 

Centr: Szkol.a PPR. O godzinie 15-ej Urząd z ż qcia 
Pocztowy Łódż 2, Bank Rolny. 

Dl(S•u Przemysł Konfekcyjny 
na boisku we Wrocławiu 

Samochód produkcji radzieckiej, konstrnk· 
cji Peltoera, „Gwiazda - 2" o siln.iku mają
cym pojemność 350 cero., uzyskał na 1 kim. 
ze. startu lotnego szybkość 147,601 kim. na go 
dzmę, co przewyżsa:a reikord światowy dla ma 
szyn tej ka tego.rii. STAROMIEJSKA: 

O godzinie 16-ej pracownicy Ruchu PZPB 
Nr 2. O godzinie 14-ej Fabryka Wyrobów Gu
mowych. O godzinie 16-ej pracownicy Biura 
PSS. O godzinie 17-ej I. „Kapuściński". O go· 
dzinie 16-ej Przetwory mięsne. 

BAŁUTY: 

O godzinie 16-ej f, Goldman. O godzinie 

19-ej .,Naprzód". 
Dziś o godzinie 17-ej w lokalu partyjnym 

przy ul. Zgierskiej 71 odbędzie się ogólne ze• 
branie kobiet-członkiń PPR-u dzielnicy ba

łuckiej. 

Syrupatyczki mtle widziane. 

WRĘCZENIE LEGITYMACJI PARTYJ 
NYCH CZŁONKOM KOŁA PPR./ 

Onegdaj w pięknie udekorowanej świeUi· 

cy prncowników Łódzkich Wąskotorowych 

Kolei Dojazdowych w Helenówku odbyła się 
uroczystość wręczenia stałych legitymacji 
członkó•v· PPR - koła Helenówek. Licznie ze 
brnnych członków 'pa.rtii oraz zaproszonych 
gosci powitał sekretar~ koła tow. Apolilnary 
Geppert. Po wyborze prezydium zebrania wy
głosili przemówienia tow. tow. Szatur i Ryib· 
czyliski , podkreślając ważność momentu oraz 
obowiązki, jakie stała legi tymacja nakłada na 
członków partii. 

Po przemówieniach - tow. Borkowski.. 
pierwszy sekretarz d7.i,.elnicy Bałuty - wrę
czył legitymacje członkom koła. Na zakończe
nie uroczystości orkies1ra dojazdówek wyko
~a kilka utworów muzyc~ych, po czym ze· 
orani odśpiewali „Międzynarodówkę". 

; 

-
Dzisiaj mecz piłkarski 

DKS - RKS Płomień 
Zarząd Główny Związku Zawodowego Pra· 

cowników Przemysłu Konfekcyjno - Odzieżo· 

DZIS1'AJ MECZ PIŁKARSKI wego urządza w dniach 12, 13, 14 wrześ.nia 

W <oizwartek, tj. dnia 11 •września 1947 r. 1947 r. we Wrocławiu, Ogólnopolskie lgrzy-

o godz. 17-ej nil.. boisku DKS w Łodzi ul. Na- ska Sportowe- Pracowników Przemysłu Kon

wrot 73-75 odbęazie się mecz piłkarski o wej- fekcyjno - Odzieżowego. 

ście do klasy B, pomiędzy mistrzami grup Pierwszy po woinie zjazd 
klasy C: DKS - RKS Płomień. b I ł • C I W f 

Zarząd Klubu prosi wszystkich dziewiclrzy I a SO wen ow ·- . - . 
i pończoszników o przybycie na wyżej wym, W dniach 27 i 28 września 1947 r. odhę-

zawody. dzie się w Akademii Wychowania Fizyczne

Z żqcia Zr11~ 

Dzisia~ zeb ·anie pływaków 
W czwartek dnia 11 września br. o godzi· 

nie 17-ej odbędzie się w lokalu Klubu Sp:n
towego „Zryw" przy ul. Gdańskiej nr. 85 
zebranie Sekcj.i Pływackiej. Obecność wszy· 
stkich członków sekcji obowiązkowa. 

Polus trenuje pięściarzy 
„Gwiazdy" 

Popularny prz~d wojną pi ęściarz warszaw
ski, mistrz Eu '.0py w wadz~ lekkiej, Polu~ tre
nuje obecnie ~ekcję pięściar.ską pierwszego 
żydowskiego ~obotn i czego klubu sportowego 
„Gwiazdy". 

W niedługim c-zasie zapewne p1ęscia~ze 

„Gwjazdy" zaprezentują sie na ringu przed pu
b1icznością łódzk11. 

go w Warszawie na Bielanach l·szy po woj· 
nie Zjazd Absolwentów CIWF i Akademii 
WF. 

Uroczyste otwarcie Żjazdu l'ldbędzie się w 
sobotę dnia 27. 9. o godzinie 10-ej p'rzemó
wieniami,; gen. dr. Z. Gilewicza, dyr. !nż, T. 
Kuchara i dyr. płk. St. G.)megQ. 

.Na program obrad Zjazdu mię:'lzy 'nny· 
me złożą się: 

Plan pracy i zamierze.nia koła .1bsolwen
lów CIWF i A WF Qntz referaty: 

1) Gen, bryg. E. Kuszko - „Rola wy:::ho· 
wawcy fizycznego w realizacji planów i za
mierzeń Państwa". 

2) Dyr. yłk. Gómy - „Struktura organiza
cyjna, cele i zadania nowopowstałej do życia 

Akademii Wychowania Fizycznego". 
3)A<:ol. Z. Mawrocl:i „Cele i zadania ko· 

la Absolwentów CIWF A WF". 
Zgłoszenia przyjmuje oraz tnformacji u- Grynkiewicz (ŁKS} młody, oblecujący ko 

dziela Kierownik Sekcji WF Woj. Urzędu larz łódzki w trudnym wyścigu o górskie mi· 

WF i PW Kol. Okoński Józef, ul. Gurie-Skło· sfrzostwo Polski zdobył zaszczytne 3· miej· 

dowskiej 30, tel. 192-27, corl....,\e.QllUe w !JOdzi- sł:e za Napierała. (Warszawa) i Wamforem -
naw::h od 13 - 14-ej. • (KTa.k6w) •. 
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