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PISMO POLSKlliJ PARTII ROBOTNICZEJ 
ROK ID .: · ") SOBOTA t·3 WRZESNfA 1947 R6KV NR. 252 (833) 

. 
Codzienny konkurs ·prem·owy, Głosu" 

KUP-DH PREMIOWY z 
0~~Au1 ~: 11

• KOMPLET GARNKÓW ALUMINIOWYCH 
CZYTELN·ICY! 

Nie trzeba g-romadzić. kilkudziesięciu kuponów! 
WYSTARCZY WYCIĄC NASZ KUPO N PREMIOWY zamieszczony obok, wy

pełnić czytelnie i przesłać do Redakcji n aszeR"o pisma w ciągu trzech· dni. 
Już we wtorek dowiemy się, kto wygrał KOMPLET GARNKóW ALUMl-

Imię i nazwisko················-·······-·············-··········----·-··-··············-····-·-··························
Adres ·························································--··················-·-···········-······-·······-··-···-···-·----

NlOWVCH. · 
Jutro zamieścimy KUPON NA POR CELA NOWY SERWIS STOŁOWY NA 

6 OSOB. 

Zakład pracy ............................. „.„ .••••..••..• ·--·····----·-·············--·········--························ ·····-··--· 

Wyciąć i przesiać do redakcji „Glosa", l6dż, Piotrkowska 86, Ili piętro 

. al. ży ość dla N·e " 

Ameryka daje 100 tysięcy ton stali i wyżywienie. - Dotychczas 
podarowano N. emcom żywności za I miliard dolagrów 

NOWY JORK PAP. Podpisana ostatnio w /koszt zwiększenia importu żywności będzie po 
Waszyng_tonie umowa na . ~emat organizacj! 1 niesiony przez USA. 
pro_dukcł1 węgla_ w Zagłębiu Ruhry przynosi Najważniejszy problem Zagłębia Rurhy, tzn. 
dWJe 9łowne zmiany: . decyzja o nacjonalizacji względnie pozostawie 

1) Wobec utworzenia anglo.amerykansklego niu własności prywatnej, pozostał nierozwiąza 

na wnowa obejmuje tylko okres najbliższych 
6 miesięcy tzn. do czasu wejścia w życie „pla 
nu Marshalla". To oświadczenie Drapera wska 
zuje, że propozycja Banku Międzynarodowego 
będzie wzięta pod uwagę jako sposób sfinan. 
sowania odbudowy Zagłębia Ruhry w grani
cach planu Marshalla. 

NOWY JORK PAP. - Prasa nowo

Leon 
Jouhaux 
przybywa do Polski nadzoru nad tą produkcją, Stany Zjednoczone n;y. 

uzyskują czynną, a praktycznie biorąc pierw
szo-pJanową rolę w administracji Zagłębia 
Ruhry, która dotychczas była wyłączną dome

Podsekretarz stanu mini5terstwa wojny USA 
William Draper, do niedawna doradca ek-0no. 
miczny gen. Cłay'a w Niemczech, kiedy brał 
udział w ostatnich fazach konferencji, oświad. 
czyi, że zawarta umowa wejdzie w iycle w 
ciągu najbliższych 3 tygodni. Draper powie
dział również, że konf~rencja nie dyskutowała 
propozycji Banku Międzynarodowego w spra. 
wie udzielenia pożyczki na odbudowę Zagłę. 
bia Ruhry. Propozycja taka będzie rozważona 
jako plan długoterminowy, podczas gdy obec-

ną brytyjską. 
2) Powierzenie bezpośredniego zarządu nad 

rrodnkcją węgla w Zagłębiu Ruhry Niemcom, 
Jako pierwszy wypadek te_go rodzaju, jest za
'{loczątkowaniem charakterystycznej nowej po. 
Iii ·1<1 amerykańskiej w Niemczech. 
' Umowa przewiduje, że dwoma najważniej
szvmi elementami akcji dla podniesienia wy
dobycia węgla w Zagłębiu Ruhry jest: 1) zape 

.iorska zamieszcza korespondencję z Ber WARSZAWA PAP. - W dniu 14 bm. 
lina, don<>szące, że <'lPuhlikowano tam cy przybywa do Warszawy w1ceprzewodni 
fry d-0tychczasowe1 pomocy USA i Wiei czą cy ~wiatowej Federacji Zwia ~kAw 
kiej Brytanii d'la Niem•ec. We•dług tych Zawodowych. sckr~tarz Genc ralne1' Kon
cyfr, koszt żywności, wysłanej -do Nie- federacji Pracy we Prandi i przewodni
r:iiec od koń-ca wojny, wyno.~i okO<ło mi-1 czący Rady Gospodarczej Francji LEON 
ltairda d{)l]arów. Wysłano ogółem około 7 JOUHAUX. Leon Jouhaux zabawi ·.v Pol 
milinów ton żywn(iiści, sce około 3 d·ni. 

''mienie górnikom odpowiednich racji żywno- """"-

!~~i:!f h~~~~~3!~~:=~~:ji~~~:~~r~~~=~~~ SoJ·usz komun·1sto'w 1· soc1·a11·sto'w ze~·- „''ch obu tych wai-unków, zobowiązując się do zao-
patrzenia Zagłębia Ruhry w 100 tysięcy ton 
stali i do 1.większenia o tyle importu :iywno. 
ści do Niemiec, by racje żywnościowe górni. w Pradze została podpisana umo a o ścisłe~ współpracy obu part•i kó.w w Zagłęhiu Ruhry osiągnęły minimum R V lit 
1550 kalorii dziennie. PRAGA PAP. - W piątek, dnia 12 bm. o· 1 „Dnia 11 września 1947 roku, przedst:i.wi· 

Sir William Strang, przewodniczący delega- publikowany został w Pradze wspólny komu· ciele czechosłowackiej partii komunistycznej 
cji brytyjskiej, dał wyraźnie do zrozumienia, nikat prezydium czechosłowackiej partii komu 

1 

i czeskie] partii socjal - demokratycznej od
że Wielka Brytania nie przyjęła żadnych do- nistycznej oraz prezydium czeskiej partii · so- byli wspólną konferencję, na klf.órej omówili 
datkowych obciążeń finansowych I że cały cjal • demokratycznej następującej treści: szereg ważnych zagadnień, jakie w ostatnich ..... ~.,..,.. ............ ..._..~~ ...... ..._.,.....,...._,..~ ...... .....-..... ....,, ............ ~~~ .................................... ..,..,. ..................... ..._......,. .............. ~ ................................. ...... 

Gazy łzawiące zamiast- chi ba 
Starcia policji z demonstrującymi robotnikami we Francji 

PARYŻPAP. - W Le Man&, na połu
dni·owy zadhód od Paryża, dosz.ł-0 w 
czwartek do starcia międ·zy po.Jiciją a de
monstrantami, protesiflującymi przeciwko 
J>Olilyce ru.ądu w d7Jedziniie aJP.roovizacy.j 
nieti j konl'troH cen~ Pol'i.cjai zasit()lso.wała 
ga1zy ~zaiw~ące i uży1wala hydirainrtów. 

Szer-o~ rollJ.oitni.ków 0011fo1sifo 1>01wa1ż1re 
01bralcinia• Po,licja init-ett"we11ii0Jwia~a., gdy 
robo1t11i~Y· 01hlega~;:i;cy gm.aich pretjekitury. 
cJbailil'i me.faft-01wy parkam, uS1iłując we
drzeć sie nia: di7.iedzin1iec. 

PARYŻ (obsł . wł.) - Jak donosi agencja 
France Presse w całej Francji trwają strnjki 
protestacyjne przeciwko po li tyce ekonomfrz
nej rząclu Ramadiera. 

W Tuluzie miał miejsce jednogodzinny 
strajk generalny. 10 w.rześn.ia na we'Z'Wanie 
CGT zastrajkowali r-0botnicy Brestu. Tego sa· 
mego dnia przerwało pracę 1200 robotników 
Tulonu. Na placu Teatralnym odbył się zor· 
ganizowany pTzez CGT wiec, w którym wzię
ły udział t 1•siące gospodyri (lomowych. Odbył 
si ę również szereg stra j·!<ów 0strzegawczych 
w departamencie Garonny, Girnndy, Pas de 
Calais i Biron. Okręg paryski prawdopodobnie 
w ciągu najbliższych dni stanie iSlę o'§rod· 
klem ruchu straikoweqo. 

Wczoraj członkowie rady generalnej de·· niczący rady związków zawodowych ostro 
parlamentu Sekwany poparli żądania .::złon· 1 krytykował politykę rządu i przedstawił po· 
ków związków zawodowy~h. j stui:t'Y · robotników. Robotnicy oświadczyli 

W LiJJe ogł-0sili strajk robobniicy fabryki : pirefektowi, że jeżeli w ciągu 48 godzin ich 
·tkackiej Pole. W Roubaix strajikujący doma-; żądania nie zostaną spełnione to przylączą się 
gają się podwyż,ki plac. W Marsyi!ii odbył się 

1
· do ruchu strajkowego, organizowanego vrzez 

masowy wiec robotniczy, na kitórym przewod· CGT. 

Zatarte walki w 

•r- I.Jak donosi fo'ilonezV.r~1i:i agenc'.fa prasowa na Terenac'fi zaktyic'!i' ,,rzez Holen-1 
drów ~'7~aga.ici ~ie walk' odd7 'aló\\· n<0 rtn:.in.:kkh z ok1J11nntem Na !111stra:.:ii - I 
walki uliczne w Malang - które już tn: ł o dwa .E.azy \\'. r_ę!_ach Jl_olcndró:.'l.

4 

/ 

czasach wywołały żywy oddźwi ęk w 3~ero 
!kich warstwach narodu. Prze<lstaw1c1e1e obu 
partii doszli po dłuższych rokowaniach do 
wniosku„ iż w interesie spokojnego rozwiąza· 
nia wszystkich' aktualnych problemów, w :n
teresie zgodnego pokonania trudności, wywoła 
nych tegoroczną posuchą oraz w interesie po· 
myślnego zakończenia wielkiego dzieła pl1J.nu 
dwuletniego jest utrzymać i utrwalić ·..vspoł
pracę wśród wszystkich warstw ludu pracu· 
jącego. 

Przedstawiciele obu partii zawarli umowę, 
w myśl której dążyć będą ze wsezch s:J do 
tego, aby rozwój stosunków politycznych w 
Czechosłowacji i wspólpraca w łonie frontu 
narodowego nie były niczym zakłócone, aby 
w atmosferze spokoju mogla być opracowana 
nowa konstytucja i aby powszechne wybnry 
parlamentarne mogły się odbyć w przepisa· 
nym terminie w przyszłym roku. 

Na wspólnej konferencii przedstawiciele 
obu partii postanowili wydać odezwę do swo
ich członków wzywającą ich do wytworzenia 
wśród narodu atmosfery zgodnej współpracy. 
Dążąc do ścisłej współpracy, jaka jest warun 
kiera likwidacji zamierzeń reakcji i która jest 
jedyną demokratvczną drogą do .socjalizmu, 

(Dalszy ciąg na stronie 2-ej) 

Dziś 
otwarcie· lgrzvs k ZWM! 

W godzinach od 8 do 14 
odbywają się eliminacje w piłce nożnej, 
lekkiejatletyce, grac-h < n '1r 1 ~wvch i bo
ksie. 

Godzina 15.30 
Wielka defilada sportowa. 

Lista nagród 
wciąż powiększa się , 

Szczeaółv n ~ str0nle 8.ej 
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O I I? t k u s A k · b · t .Nowy gabinet perski 

Y. a s ·azana na an· r. ·c wo LONDYN PAP. - Z Teheranu don.o-
. SZ'-l\'· że Qihavam es Sultaneh, który znów 

• • • • . . został premierem, · 1Hze dstawił s?.achow1 

Henry wan ~, t k . . « < ta z d d . nowy ~abi11et .. Sprawy za~raniczne objął ace os ro Ary y UJe oczy anta ~ • na . are~ae. m1ą zv~~ro owe) I "': .tym _ga·hineci e ~o.1tri_ fJ&fandiari, b. am 
NOWY .101(K PAP. - B. wice:prezy- piN>blem Pałe......:.łyny t!Jie może poz-o&tać dt· w ·zdknn dąz 11'1-0llll " "( 1,0t;ciowym. Jed- h<tsad-01 Iranu w Anka1ze. 

dent Stanów Zjednoczonych Henry Wal- St;\nów Zied~ocW11ycfl sprawą <J1bojęt11a. naikże idee !llie moga być zdławione za Sam premie"r otrw111ał również tek~ 
lace wygło si ł w Madi1son Square Garden Kol1Cząc "' ·e przemówienie. W ct llace TJOllJ10oClł dekretów. iNe nru~i'-y z.a1}Gmiitać praw wewt*frzny•d1. We•dłu~ .age.n::;j1 

Przemówienie·, w którym ois-t.m fli1krs1tyko· µzna~z~rł. że pod pretekstem .. wal ki że nsychntza w'l\i0!1•Ul .iesit ~łówną br-011ią Reutera. głównym 'Pr< blemeJn, rrzed ;i a· 
wał poi'itykę z.mgraitliiCl7filą s.t.a1116w Zjecln~ przeciwko kommliznwwi'' między11a.r<H1-0 P·rop-a,gaird.0>wa re„·1'cyjwe~ ka)J.1itriłizmu kim , tafo 110\vy rząd irań ski, są rokowa-
ozonych. Walfacc wz.eimawiał na zebrntH'll I we koła re.akcyj111e wałoza., ])('17,eciwko na świecie. nia ze Związ'kiern Radzie·ckim. 
tow:.1. rzyf! twa „Po.s tępbw~noh Obywateli . ..;;;....;.;,;;.;;,;,;_..;..,;;;;.;.;·:.;.;.~-_;;;.;;;;;,;;:;..· ...;;.;.;;.;;.:;;.;.:..;;.,.:..;.;.;..;~;;..;;;;; _______________ ~-------:--------......-

~:a~~~· t;:~n,;c~~~~r~l~~J)~l~z~~~~l~a;v~~ I Gr c1· a· n •. e u z n 
i'ło1~Jł Prz.e;mowlenie. którea-0 na tęp· I 
8itw1<:m hY~<> us1:ąple11ile jego ze s.ta1oowls- · 
ka m·inis1tra ltaa1<ll11. ch-0oląti tekst przemó 
~:::~:11.~:,'°'unionry wstał z preizydenitem ani rządu narzuconego przez Stany Zjednoczone 

,,Orl h:•:.H~ czasu - o~wir1dc;1,ył Walia- MOSKWA (oih . .;~. wł.) · -- ~a·k donosz<11 !owała przed p<Jlpuli tami, lee.z 11airód i czenie. stwierdza1.iace, ii So1phuMs przyłą 
ce - - nie zrobl-0.m> nie.stet~' nic. ~ebv o- i Aten Komi te W~·kona\\"CZY ueckiej partie Iewioo"•0 nie dadzą się wci.ągnu,ć czył się do poli'tyki TsaJdaris.a, którą sam 
~ia1n.11ć vo1roiwtni~nte 1.(1 Zwią:zklem J(a... irartii soc.iali8b"C'7;nej E'l..D 01mbli•kował do tego spisiku: W8rLielkie ko1mbi11a1cle iir,110 n.::1J'J,wa~ Połityką banikrutów. Tis t·o tnym ce
d:z.1e1c.k1m. Ws1zęd21ie Stainy Z.!e<lmJoCzonę ośw1·ado~nie, w k1tórym M:wieird~łł. iż u· rujące isti;łie~1ie lewjcl)wego 01bQ\zu dem-0 Iem rziil,idu So))lhulisa - "Podlkreśil a dalej 
IW'(}•Waidza JK)ility·k<l ·Wk1:11zai1111 11a bflnkruc· tworzennc nQJCI 11ą,ci:k1iem ameiryikańSJkim k1raJŁycizu;t;go ~kaiz~m11e S·ą na 111tePDw<>d:t.-e- oświadczenie - jest ~11ilsiz~em1ie 4lbow 
t ' 10·. zanhrn0> w Wie.Jkiei Bryfanii, w Gre r.ządu Sorphuli&a n•Je n•rZl'CZY·IJli l"ic do u- nie. lewiooiw~o. 
cJi Ja1k i w TUircJi. I spolm,łeni·lł weiwna·brz ~ra·!n. Oświ a<lcze- Je•dno·cześnie donosz111, i ·ż Jlartia lewico D()lpóki wi~1ziie11ria są przeipełnJlone, 

WaJla·c1a zaatR1kowa1l Hoover.a, ktli-n' nie stwierdza. iż 1>artla libe.rah1f', skair>itu wycb liherał6w również w~"dala f,świad- clQę>óki w dalszym ciągu i1S1tnliE1ią oboo;y 
dąi~r "°' -0dvudowy Jlr1.ł·l1WSłu niemieckie ~ ••n •' -·· ·- "" • • · kou1ce11tra.cy.ine na wizór <Jlboro w Dachau 
go. r.o je-4 ~mrzccwe z układem po~t.· '. p N • • dQJPóki armia żand;i1rmerii i polic.ia sa ba 
dam 1ki·m. w ~l)ra·wle Za11dęł>la RulłrY 1' o . a cy z I e m I e· za

1
mi rea1kdi greckie.i - końcl':y oŚwiad· 

Wailaiee rnświfl.dczył, że „nie w<Jłn.n oddać ~ czen1e - naród nie da wiairY gOllosłow· 
Sial'Ca pri:emyS:ł'{)weigo Eur{)IJ'lY zacho·dnie•j d p .., d t e· t nym deklairaic.fo1m r.z:1du. 
w rę-c·e tych, kUJ<ł"ty użyji\ teig"" Potei.:ja· 0 I ezy en a 18rU a MOSKWA-PAP. - Al!;enc:ia TASS d<J-
i.. .... rz„,,.... -1 e I .k 

1 
noRi z A ten. że r-O'z'T\o cze,,ła się tam r.nq;· 

w ,, · ·~·mY'1Yl{)IW ·~<> l'•rz<:ie w o 11ia1rcH <>m \VARSZAW A (PAP) Prezydoent 11iaJ'ą, 7.e trwać będą wiernie przy sztan .,, "' 
n.·•rnp<>·~k·1 „ s I t h dó Prawa sądmva przeciwko i;ren-eiraJnemu 
... „ u1 "''l" 1 u · " J111;0>w e yc 11o1tr<> w. fJ,,ec"y"'ri~p-1 .i·l„J. Ob. i:;1· ~rtil <>·lrr..yrnał od darze narodowo~polskim i wierze OJ' ców. 
dod 1 \\' 11 · dli ...i 

1 
'" „ "' ' · J'V " '' '-'· ~ek'retairu~wi EAM Pari!ó1iat!id·es101w1• i ~-om 

a . n . ace - me pa , na lJVlfl Wił· . Z . k I' 1 I . N. h s· W dal"'Z)'m ci· ąg" rez0luc .i,i cz. ~'·tamy: li:i flO to. ż~by raitowąć P<N'Aimy~ nJemioc WHJZ ·u o a <O\\' w 1erncze<: z ie· "' . " J ezło.nk{llm centraln.eJto konnitetu EAM -
ki". dzi.bFJ w Bo>Chum, rezoluci~. jaka zapa- Z podziwem i uznaniem patrzymy na Gavrilidis.e>w'i i Kirkl{)IS()wi oraz wycla.w-

0111a ,, - i Aiiąc politykę zagraniczną ~ta- dla w dniu I O sierpnia rb. w Herne odbudowującą · Si~ Ojczyznę naszą. Z cy dziennika „Elełte;ri Ellf'da". Władze 
n6" Z·icdnoczony:ch WalJucc stwierdził, (Westfalia) na zębraniu mężów zaufania utęsknieniem czekamy na powrót nasz oskarżyły prz:nvad·ców EAM 0 s'Pi,sek an 
że ~·ołityka ta ,,brooli UliSla<I reakcyjn~ich 99 gr()lmad (~go zwii)zku. do Macierzy - chcemy pracować nie tyipaństwowy na :n-0d·sta,\'ie oska r7, eń sfa 
a _n1 wolności". „WątJ)ię, _ pow i edział Zebrani na konferencji m~żowie r.au- dla obcych, lecz razem z braćmi naszy- , hl'Y'kowanY'ch -przez osławion e•go mbis
\\a1 Ia-:r: -- żehy preizyde·llt Truma~1 zda· tania przesyl11ją · Prezydentowi R.P. wy- mi - dla wspólnej Matki naszej Ojczy· ' „t_rn_z_e_r_v_a_sa_·--------·--=""' 
";r'. f{J1bi-e ca~k<>wi~ie S1p.ra1we r. nf.ebezllie· razy szacunku I poważania . oraz zapew- z~1y. · 1 SOJUSZ komun •Sto• W I S.OCJ~=a: 
cznej drogi, na którą 7Ałltl·r.Ywaitl"'Jlł kn1~". I 

\\ alli!Ct' 'J.JOd1krcślił, ze StRJny Zjed110w N o w. e . d ' ·e k r· e· I ył listów czeskich 
c·w1ne lllle mo~ą zl~n{IU'iOWać wn•·kł, którq I • (J • (Dokończenie ze strony l ·ej) 
ll't-OlWll•; .z1 !1.illr 1d l:flldQ1neizyj.Hjkl o swodą obie partie - czechosłowacka parda komu-

wolnoosć, me m()1'Uł t.er;, l)lf'ZO,lść do porząd oołoszono w Dzienniku Ustaw nistyczna i Cf/.eska partia socjal - demokratv-
Jw dziem;.;gi0 1~d dąże111ilłJli1J łlłl1t'()d1t ehlri ~ , czna dqżyć będq do teg-0, aby w ramach fron-
kio~v do wołnoścl. WARSZAWA PAP. Prezvdent Rzeczypospo- stytutu biologii doświadczalnef - im, Nenckiego. , lf! narodowego powstał ponownie blok socja-

Tnuc.za ·em rz~d ameryku1i"lki JlOPiłlra litej ~arządzlł nqlo!!zPnie w Dzienniku Ufft11w o uchylen~u Rozporządzenia Prezyden~a R. P. ' ~ftY.czny w najszerszym tego słowa znacze-

""' Chinach rządy clykta<tonkle. Takte R. p, nutępujący<'h cl1>ku1tów: o wycofaniu :i z dn .. 15 hp~a 1~27 .r- w ~prawie wyu:ua;.ów c_e u . . . . . . . 

Proces Maniu 
roznoczn ·a się w patdzlerntku 

SUKARBSZT PAP. Dzi1mnikl buk4reszteń
~ie donosią, że w przyszłvm miesiącu rozpo
e:i:nie ~le; rozprawa s ądow11 prz!!dwko pr:6ewo. 
dn!crącemu opozycji partii chłopskiej Maniu. 
Maniu alimie pned sądl'm wraz z 26 ~zl„nka· 
ml 5waj partii. 

Olbrzym.I potar 
w Czecho•łowaełi 

PRAGA PAP. W n1iejsc:owości Satelow (Mo 
rav. y) wy buchl w tych dniach w pa11stwowych 
akładach przęqzalniczych Linela olbrzymi po 
br, który wkrotce strawił cały obiekt fabry. 
ell~Y wraz ze skladaroi Hurowe\:fo lnu. l'astwą 
po:wni padło 3 !yi;iące kwh1l11li lnu oraz 
WISZ)'.s lkle maBzyny. Szkody wynos?:ą kilka mi 
Uo11ow koron, 

- l(to jesteśde? - powtórzył Auistra
Mc zy1k. Przypatrywał im się uwae:nie. 
Z.dziwienie je,Jrn było uz,asa.dnio11e. Zoba
czył brud'tle banda.że na gkiwie. Quda. 
Jego czarną hĄ' arz. fa11tastyc:1me łacihma-
1y . nic przypomina'}a,.ce m11ndurn. Spoj
rzał na clzicW'czynę, u•śmiechnię·f.a, i ład
na. lecz u 1bral1ą W brud1na zółtą SU'ki·enkię~ 
P o•pał'rzył 1w przyde1ptane pantof.Je bez 
)bcasów. Zobaczył .dJwóch p•o1dejrza11ie 
\VY~latl;.ij <'/cych Gr<'" 'iw, z który<:•h je·den 
miał ka rabin. \Vr 1 : it' wzrok .foe·g·o za· 
trzym ai się na T <» · . a raczej na je.go 
dzi wa1cz'ny1ru pół greckim. P6ł au·giel·s•kim 
·Zabrudzonym i mocno z:ni zc·z-0nyn1 mun
durze. 

- Strnsznie je:,;teiśmy ude1szeni. że 
S1'o t1kaliśmy tu właśni~ pana. - zwrócił 
~1ę cio .~:u·st rall jc1.yka Ta.p. 

- J est e~my 3 Janiny - d-0dał do tyich 
ełow Q u€JIJ 

bł 
1 

iacl<leJJo bilonu metalowego, 
0 

9ł uzyw'BneJ przy liur!ow1I", o utworzeniu Pan Powyzszy ~o~u~tnk.~t podpi sali : w imi eniu 
O egn. n em . 

1 
t atwowego Instytutu Naukowego lecznkzych rzechoslowack1e1 partu knmunsstyrzne1 pre

przej~<'lll na wła8nosli paf\5 we mienił\ pozo•• \surowców rotilinnych, o uregulowaniu połoźe. mie,r Gottwald, minister i'!lformacji - W&St.ław 
I go po o~obach prze1ledlonych do ZSRR., o ula prawnPgo koliclołów t'!Wangellcko.rełormo. Kopecky oraz sekretan generalny parth -
zmianie ror.ron.j\dzenla prezydenta R. P. 7. dn, wanego w Rzeczypospolitej ·Polskiej, kościoła po~eł Slansky, 
24 październ*a 1 r., o l(omunalnych Ka. mariawickiego l koiicloła staro-kalollckiego, W imieniu czesk iej partii ~oc j al - demo
H11d1 Oszczc:dno~c!• o z1tkrP.&le. dzlnlai:ite . urzę. . orga~iz11c1l 1. z~kresie 1l7lnłanla władz admi. kra l y~z·nej: wicepremier Fierlinger, wiceprze
du Ministra l.esmctwa, o Uf.lanstwowJenm In. n1straq1 morsk1e1. wodniczący parląmeonł.u TynH•s i sekre·łan: ge

neralny partii poseł Vilin, 

W rolach qłównvch: 
KINO „POLONIA", Piotrkowski! 67 

PRAGA PAP. Cała prasa czcch<ls łow11cka za 
mieszcza na czołowych mkjscach tekst wspól 
ne.go komunikatu, wydanego przez obie głów 
"" partie czechosłowackie o wRpó!p racy. A. KONSOWSKI 

N. MA.TENIK< WA 
N. MASALSKI 

l'ocz. eansów w dni powszednle: 16, 10,30, 21 
w niedziele i święta: 13,30, 16, 18,30, 2t. 

DZIS PREMIERA! 
Dziennik „Rude Pravo" podkreśla znaczenie 

1' lej umowy, stwierdzając, iż fest ona nie tylko 
wlalkJm krokiem w kierunku utrwaltmla funda 
nJ(·ntów frontu narndowego, ale zdecydowana 
ot'pow·edzją na wywrotową l 'łntypaństwow:~ 
działalność krajowej i zagranicznej reakcji, 
która usiłuje rozbić jedność ludu pracującego 
w Czechosłowacji. 

Nowy film r,allziecld z życia sławnego poaly 
Muzyka: 

W , PUSZKO~ 
S. PROKOFIEW 

Prod11kci<1:. SO.JUZD!ETFILM LERMONTOW Centralny organ pa rtii socjal-dcmokraty'.::Z
nej „Pravo Lid11'" nnywa umowę z komunista 
mi wielkim czynem, który zapc~wnir ma Cze. 
chosłowacU spokojny rozwój w jej .":yciu poli 
tycznym. 

Eksploatacja: l~lLM POLSKI RPżyser: A HENDELSTEl 

13ilely bezpłatne i paue.partout wa:tne od od wtorku 16 wneśnla 

,porządku - powieo(.J-.r,iał Que.11. - \Vraca- cy i:;ą w poblii11. Zale-dwic dwa· - trzy 
'i8 mv z Janiny, Kole·i!"H i fa -: ie1steśmy z kil o,metry sitą•d. Sły•.' zyc i e strzelaninf;i? 

Australi.ic.z.y•k patrzał nr1 nioh 11ie11fnie. 
- Jesteśmy Anglilkami - powiedział 

Quell i WS<kazał na z•no•;;zoua, ·ozna•k·i: lot
nika br~rt.yj•Slk i e•go, którą mia·! 'Prr.v..:ze·pio 
na: na knr !Jce. 

- A reszta? 
-:-- Grecy. Gwara11tuJę za 11iclt. lhiew-

czyna t·o pielęirnia i•ka, poJechała z nami. 
- Pros'zę pokazać ·do1kllmeniy -- rze•kł 

AwstraJijczy1k. 
Mów]ą>C wyrainym akcentem all'strnli j 

skiim Quoellowi od'razu przy"Pomn i ał Wa
na, Wyjął r. kieis ze·ni szcząfki zwiJgo rnia
łY'Ch, <.:u1den1 ocalałych dokumentów„ z 
który·ch ua.iważnie1~ zyim była przeipust1ka 
wydana przez Szta1b Dowództwa Bnrty1j 
skich Wojrsk w Grecdi. Tap równic1ż po
kazał i:;wo.ią iirze'):mstkc; . Helena wyci ą1g
nę:ła fakieś gre-ckie zaświadc ze n ie, Gre
cy pokazali swoje żolniers1kie k:':S iE,tze,czki. 

- M·oi e1ce 1wć pewni! Wszy;; t1rn w 

-SO-e.i eskadr.V lotnicze•L Saimo•lot mód zo- - Kiedy ma przejść to auto? 
sta·ł strącony, a kolega lezał ·w sz1pital1u. - Każ.tlej chwili, Słyszycie ? Znów tu 
Cu dem udało ~i·ę, 11am.d:o~tać aa•to, ale za le·cą - l}OWie·dział Australi:iczyik. 
brakło be11;1,y·n~ · . Co słychać 11 · was? Istotnie tlał się . słysz.eć war·kot z1bliia-

- Z·daje się, że rzeczywiście wszyst- ją()yd1 sio r.a,molotów . 
. ko macie .w l)OJ"Z<\'d'ku - · od1powied:ział - Laitają tak przez. cały dzień. Na(}-
Australijczy'k, pr zeglP;d a·iąc doku111e11 ty. J.e•pied zrobicie scihod,z·ąc z mostu. 
Sipojna·ł ;i·eszcze raz na czartu\ {)lhrośnię Ze·szli z morsitn na ,pole. A11•>'tra!UczY1k 
tą i zmasa·krowami twarz Q11•ella. - Py. sze•dt za 11imi. Quell spodr 1, ał na nie.go. 
ta-cie - co stycl1ać 11 nas:? U na\'l - gor.a.~ ~Aimoloty j1111ż 11·kazały si1~1 na horyz,011cie. 
co! - d1odał znacząco. - Miejmy nadziej<;, że uda Ri oP,, wysko-

- Czy trafimy d·o Aten? czyć z te·j p11ła1P'ki. - 110\vie'dział Tap 
- Czaisern \\'YL'~ · ł;11my talli ciężarówk~. Q11ellowi. · 

Ale coraz r7-adzied. - Cz.a;;u mamy niew iele - rze1kł Au-
- Jak st oją sprawy ':' - ;1,anytał Quel!. stralijczy k. - Jeżeili nasze auto nie wró

, - Gorze.i niż 11od p<ie>m. Bo111l1ard1nj ą ci, ·to ;1,naczy, 7-e Niemcy Jada chwila u-
11as co cJzień . każą się na szol'lie. Dlatego właśnie tirk 

-::- Ale w o·i.;óle co s!y1,;hać? Przeóeż inte'!lsnvnic lrombartl11dą La rfasę. 
nic nie 1vieinw? - Samoloty zawróciły w ki erunku 

- W o•góle? Żle. Ahsoh1tnie nic nie miasta. Bornhow•com towarzyszyły nieli-
słyszeli•ście? czne n·oś1cigowce .. Wi·d<lć było. że nie spo 

- Nic. dziewali Rię SIJ'loflkać \V,t~;kts; ze.go o'Poru. ' 
- On11Ś'ciliśmy l" l ori1nit~. P-0tern .Elasison. 'vV tdetów11ym szyki11 samofot y krąiżylY 

Sam cli ahel wit>, co tam się działó. Born- natl- miastem. zrzuicając 'ser ie hnrnłi . By
bard o\va!i nas pieki-elnie . Nie mogl i.Smy l-0 'Sł:i"Chać w.v1huC'l1y i wi d a ć kl ę·b ~· czar~ 
nic uohić , Nie mieli ~r11y ani jednego sa- nego dymu. 
1110J0 t11. ;hł61pcy trzy•mali się .iAK mogli." · · ~ Bomlbardują Jnrni sko - zau' •aivł 
Ale - trnd1no.„ AuislTali:ktyk. - Zdaje się, że trafiiają 

- Cóż tera z będzie? Na Io tn i~ku z,n a j•d'()w ały si ę nasze po§ci-
- Przypuszc.z.am. że co.fniem~' ~ie w g·owce. 

góry. Otrzymałem rnzkaz po wrotu do - Pó.idtdem:v właśnie tam. - ')?owie.-
Par.sali Saperzy mają z€rwać ten most, dział Ta~ 
.ia1k tvllko Pr zeJdzi e a·ufo ta,;cznosci. Niem (D. c: . n.) 



Sfr. 8 

IJplorą hitlergz,...u po•utuJą UJ Holandii Co usłyszymy przez radio 

S! .. ,: .. 'f3WCY WOJ. ny zab(orcze1· ,. gwałtu' w w lndonez1··, stoł~~~~ey;iaf~.~5 ~~~~i;::·;F.12R%icr:i~~l;~P[;,~'6 Audycja dla wsi, 12,40 (Ł) Recital fortepianowy 
13,00 „Z mikrofonem po kraju"; 13,10 „Popular 

K li b • · • • b" h • k h • ł • na muzyka operowa"; 14.00 (Ł) Kronika i ko-0 a orac1emsc1 na wy itnyc stanow1s ac w pans Wie munikaty; 14,05 (Ł) Lehar - Wiązanka melodii 

Tłoiandio od kilku mies!ęcy jest na ustach 'I stępujące ustępy: „Wiemy, ze.· w nasqch sze· nte jasnej, żeby wykluczyć wszelkte złuiize- ~i~~i·!~ui~r~i~uy;;:ii'.!.cg;~; (p~1~JJ; ~4~;~~~ 
C<lłego świata. Ten stosunkowo mały kraj, do regach znajdują stę elementy pI2estępcze i nia. Najciekawsze jest, że z pośród byłych 15,00 Muzyka taneczna z płyt; 15,20 Audycja r9fu 1942 panujący nad rozległym imper!um 

1 
rekiny wojenne. Jednak, prosimy nte utoma- kol!aboracjonistów, którzy podp!sal! powyż- dla dzieci: 15,40 Muzyka z płyt, 16,00 Dzien. 

kq~onfolnym, rozpoczął krwawą WOJnę prze· 1 miać ich z nom!. Cóż kazało nam przebywać sze „oświadczenie"; według lnformacjt socjo- nik; 16,20 Arie operowe; 16,40 Skrzynka tecli 
clwko iWczorajszym swym obywatelom na S11 w szeregac'h nacjonał - socjalistycznych'? Je- Jistycznej prasy holenderskiej, cały szereg o- niczna; 16.50 Pog. gospodarcza; 17,00 „Przy 
ma:h:ze i Jawie. · dynie tylko prze'konan!e, że w ten sposób siu- sób znajduje się już na wybitnych f klerowni- sobocie po robocie"; lS ,30 (Ł) Koncert życzeń 

· d (cz. I) 19.00 „Tu mówi Śląsk"; 19,15 „Nowe Ro11:potrz.my nieco we"'f11ębzne sprawy Ho-lżymy Holandti i jej tnteresom. Przypuszozali- czych st<:rnowiskach w armii I rzą zie. ksi-ążki" _ felieton; 19,30 Mozart _ kwartet 
1andii. Mają one śctsły zwdq:zek z nastawte- · śmy, iii: pokonanie N!emców równoznaczne Mlędzy innym!, wśród tyc'h byłych holen- smyczkowy Nr 13; 20 ,00 „z życia kultura!. 
niem tego kraju na zewnqtrz . Budżet woj.sko- jest z nieuchronnym chaosem w Europie, co derskich hltlero.wców figuruje również nazw!- nego"; 20,05 „Kobieta w świecie"; 20,10 „Od. 
wy powojennej Holandii jest jak na tok m~- w konsekwencji spowoduje upadek naszej oj- ska pułkownika van Deema, który, jak do· krycia w Strzelnie" - pog.; 20.25 „Muzyka 
ly kraj ogromny. Każdy robotnik 1 każdy pro- czyzny. Spodziewaliśmy się przeż nasz wyst- nost prasa, jest dzisiaj Jednym z lderov:ników Radziecka" ~ au~ . . s~;-muz . ; ~1 . 00 1) Dziennik, 
cown~k holendersk! na własnej kieszeni od- lek> · zachować s.zanse odbudowy Holandii po „akcji" w Indonezji. 12) .,Sprawy 1 !uazie - fehe ton ; 21 ,.30 Mu-
czu.wa to. przy potracenlach z wypłaty lygod· tej wojnie". . Powyższe informacje rzucają charaktery· zyka .~anecma z yłyt ; ~ 1 ·.45 Słuchowisko pt. 

! . . „Znak. ; 22,10 W1adomosc1 &portowe; 22,15 niowej lub mies!ęcznej . Każdy również rozu- Jeż-eli samo „ośw1adczen e" mogło nasu- styczne„ światło. na wewnętrzną sytuoc1ę w 

1 

Koncert Orkiestry Taneczne j; 23.00 Ostatnie 
mia, ż,e szybkie vryczerpante słę d olo row·ej nąć pewne wątpliwości, to „motywy" stawia- Holand11 i, pomekąd, tłumaczą krwawe wy- wiadomości dziennika; 23,20 (Ł) Koncert ży. 
po.żiyczk! jaką Holandia otrzymała po wojn1e, ią całe zagadnienie w płaszczyźnie dostotecz padki w Indonezji. Pow. czeń (cz. II); 
tłumaczy si ę przede wsiystldm wydatkamt na 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

!'.;g~:7;:e~::!::n~;yl:~:~~::~~;M~~~i~om:ł: Wzrost produkci· ·1 wzmaea do br.o byt. mas q

0

. pa

1
b.rui1~·e· cie zasiado lt p~zedsta,wiciele lawiru- . 

ją:cej"·partii pracy i oni, właśnie, uspakajal1 

nie~r!~~:~~:~~~:n:1~·s:;1;rs::-~t:~o 0~:~~~i~~ Wspóizawodnictwo żywotnym współczynnikiem poprawy bytu klasy pracującej 
wantiu tak wielkiej armif DO stop!e wojennej Rozmowa z sekretarzem do spraw przemysłowych KW PPR w Katowicach tow. i nż. Rogowskim 
(prze zło 12.5 tysięcy ludzi pod bronią) . I - Ruch rekordzistów pracy wśród ,§Jąskich zawo<lnictwa w pośrednim ogniwie, jakie ste.• 

W łonie rzqdu holenderskiego, w zwtqzku górników powstał spontanicznie i w kilku nowi oddział kopalniany. · 
z przyqotowaniaml wojennym!, od pewnego' 

1 punktach naraz. 
czasu doJrzewal kryzys wewnętt7.no · polił!a- ! OSWIADCZENIE AKCJA WSPÓŁZAWODNICTWA ·w INNYCH 
ny. - i PIERWSZEGO REKORDZISTY GAŁĘZIACH PRZEMYSŁU 
Wybuchł on też wśród zasiadających w I W rozmowie ze mną, jeden z czołowych W przemyśle hutniczym w większości hut 

rząd ,ie członków partii pracy ! i pierwszych naszych rekordzistów-górników- mamy współzawodnictwo i ruch rekordzis tów. 
Na skutek wojny w Indonezjt kil.lcu wybit- I tow. Pstrowski zaznaczył, że rekordy jego nie I Dowodem powyższego może służyć huta p. n. 

gają głównie na usystematyzowaniu pracy ca- wają się mistrzowie - A. Mendel oraz J . Ha· 
nych członków teg") stronnictwa wystąpiło z! wymagają specjalnego wysiłku mięśni, a pole- „Florian", gdzie na czoło rekordzistów w ysu· 

partit a kUlm !nnych złożylo mandaty poseł- Jego zespołu i odpowiednim · przygotowaniu I nusik , dający ponad normę 175 procent. 
skie. Jednocześnie , ukazały się ośw'iadczenia : przyrządów pracy. Współzawodnictwo w hutach odbywa się 
kilku odważnych f ide?lo9:i.cznie ':czciwych i Ruch ten zatacza coraz szersze kręgi, bo· 1 również między zespołami. W sierpniu we 
11ocjalis!ów. którzy pubhczme zglos11i wystą- wiem robo.tnicy przekonali si ę podczas wypłat, „Florianie" na czoło wysunął si ę zes.pół Ha· 
pieni e; z pcrt1! pracy dla.\ego , że podepta no że zwiększona wydajność przynosi im większe nusika, osiągając 141 procent. 
podstavrowa zasode s:Jcjal!zmu: nieuciekc:t- / zarobki. Jednocześnie przekonano się , iż kie~ Poważne miejsce w ruchu rekordzis tów 
ni"' Eie do przymusu wojny .. W wev.'llętrznym I rownictwu bynajmniej n ie chodzi o podwyi:- oraz na polu współzawodnictwa zajmu je słyn· 
::tretu Hol = tlti w dalszym ciagu trwa - u- szenie norm przez współzawodnictwo. na huta „Pokój". Jest to, jak wiadomo , naj-
kryta do pewnego s topnia, lecz :i;acieklo W<Zl- KONKRETNE FAKTY I LICZBY większa huta w kraju. Pracu je tam 10 tys ięcy 
ka lm.pe-riolistów hOiendersldch :o: klasą toboł· Obecnie mamy rekordzistów, wyrdbiają- lu~zi Brygada mistrza Jana Czecha osiągnęła 

• t · t cych stale od 150-ciu do 200-u procent nor· na .1lepszy wynik . - 1~4 procent. ntezą orcrz ,wszystktm1 le!emen am1 pos ępo- my. Powyżej 200-u pro c;ent wykonali w By- P1~~.szego s1erpma .Jlr. zało qa ~1!-,~Y. P n. 
wymi narodu. tomskim Zjednoczeniu P. w. gómicy ~j \V. •/ .lonan „ wezwał~ załogę hut .'.'Pok~J 1 „Ko· 

Prz'firzyjmy się zbliska z kogo właściwie z kopalni „Łagiewnice" oraz Jan Tyczka z ko- scmszko na odcmku produkCJ1 sta/1. 
i;kłCTda się imper1altstyczny element r:ządów 1 

palni „Bytom". W Zjednoczeniu Rudzkim 200 
hol<?nderskich . Niemal na kilka dni przed w oj procent wykonał ob. Macha z kopalni „Paweł" 
na "" Tndonl')zji, z ambon wszystkich kośc1o - i wielu innvch. 

„TWA PRACA, JAK RAKIETA -
DLA INNYCH - PODNIET A" 

łów Hołandli ogłoszono publiczne przyznanie ' Należy p-odkreślić, iż współzawodnictwo. 
s!f' do winy ze ' strony 25 wybitnych b. nazi· rozwija si ę nie tylko między rębaczam i i ich 

Hasłq to jest wyp isane na dużej tabF ~y, 
umieszczonej n~ fron tonie fabryki papieru w 
Kluczach. Cała til tablica świadczy o pomy· 
słowości robotników w za:kresie walki o leu· 
sze wyn iki pracy. Mamy tam B kolumn , wy· 
szczególn iai ących w ciętej, dnwripnej formie 
leniwych , gadulski ch oraz najlepszych robot· 
ników, pracujących w tempie samolotu lub 
rakiety. 

!!łów h lende rskich czyli t. zw. kollaboracjo- Tow. Inż. Rogowski brygadami, ale również i między kopalniami. 
mstów. Ci , nie.wątpltwt zdrajcy własnego na- a ostatnio pomiędzy p-o szczególnymi Zjedno-
rodu w swoim przyznaniu uznali dotychczaso III Sekretarz do spraw przemysłowych KW czeniami Węglowymi. Na pierwszy plan wy-

PPR w Katowicach, inż. tow. Jan Rogo·nsk1 suwa się współzawodnic two między Centra/-
we swe „credo" polityczne za błędne , „ scharakteryzował bieżące zasadnicze wytycz- nym Zarządem Zjednoczenia Przemysłu Wę· 

~o tego charoktetystyczn~g? „oświa-dcze- ne na froncie pracy górniczej oraz w innych glowego a Centralnym Zarządem Przemysłu 
n1a' dołączonE> zosialy memn1e1 c!eka.we „mo galęzia<:h przemysłu na Slą.sku w następujący Włókienniczego. W danej chwili zasta.na·nia- I 
tywy". W lych „moiywach" zn-ajdujemy na· sposób: • my się nad możliwo ścią uzupełn ienia wsoół-
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U z n a n i· e .d I a Prac Y1 !.łl.!11!~no. ~:~~k~~o~o11~;?0.a-
Krzyz. e Zasługi· na "I. ers1·ach roboln1· ko' w I n1e do Okręgowego Urzę~u ~ikwidacyjnego 

t\'.UBIAK JÓZEF - kler. fabryki 
odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi 

Naród polski, a w pierwszym rzędzie sze
rokie rzesze robotnicze oceniają i rozumieją, 
że praca jest główną dźwignią naszego roz
woju i pomyślnego jutra. Tym, którzy wytę

swą pracą przodują, państwo i i społe-

.~ 1 w ł.odzt, oplata ZCI podanie pob1erana była 

f :ll.).j\i\j'\).(f: I w ~~::~~~ procedura ta jest bardziej skom· 
;;_,,.,„_._„„...... I plikowana, a mianowicie: 

I Człowiek procy zwalnta sTą z fabryki lub 
z b!ura, aby złożyć pocl=ie. Zda je się, że to 
czynność prosta, a , jednak okazuje się 
inaczej: 

Po kilkunastominutow ym stan:u przy o. 
kienku w OUL, dowiaduję się. że należy 
z otrzymanym blankietem iść do Urzędu Pacz 
towego, aby tam wpłacić 50 zł, i nas teon!e 
ccly łańcuch straty cennego czasu. na zbądne: 

1) chodzenie na pocztę, 2) stanie taro w 
kolejce, 3) Zajmowanie czasu urzędnikom 
na poczci e, 4) powtórne wyczek!wan'e w ko 

Malowskll Eugenia Kubicka Maria Konopa Mad a Ofiara Władysława le)ce OUL. 
odzn. brqz. Krz. Zasl. odzn. brqz. Krz. Zasl. odzn. btąz . Krz. Zasł. odzA. brąz .. Krz. Zas!. Nie wiem, jakte względy kterowaly Dy. 

czeństwo umieją być wdzięczne, a przyzna
wane licznym robotnikom i robotnicom od
znaczenia są podniosłym symbolem tego u
znania i tej wdzięczności. 

Ostatnio szereg robotnic robotników 

Państw Z. Przemysłu Jedwabnicze-Galan
teryjnego Nr 6, ul. Kątna 20-22, odznaczo
nych zostało za swą wieloletnią pracę i wzo
rowe wypełnianie obowiązków Srebrnymi i 
Brąlmwymi Krzyżami Zasługi. 

rekcją OUL. ile zmieniła dotychcz.lscwy sy· 
.$Iem ?clatwiania, ale, molm zdanis .n takie 
r·!urok rn tyczne pomysły u lrudn!ai'4: życie 
ludności przez zabieranie jej czas~, n :uaż ::i. 

l jąc p n ytym Państwo na straty gospod'.:~~e. 

Przepis przepisem . Un!w ersytet ma bez 
wqlp1enia swo jq racJ ę. Ale drugą racj ~ . rów 
nie n iewątpliwą, ma ktlkudzies!ęci u młociych 

. ludzi, którzy nie mogą i nie mają czasu cze· 
• · kać Czekali już przez 6 lot wojny , nie zmcrrno 

Czy te1· sprawy n„1e mo~z· 11a załatw·1 c· '· ~~~~ j~:::~e~~\eP~~~~~·w:i:z;r:cc~y~o~~~n: 
możemy ich teraz krzywdz ić zbyt rygorystycz 

Jak się dow1odujemy, 15 wrześn!a r.b. roz· 
poczną się egzaminy maturalne 1il11 ekster· 

· nów, do których to egzaminów przys\qpi w 
Łodzi kilkaset osób. 

W związku z tym przyszli maturzyśc; moją 

rozb1jają się jednak 0 to , że zapisy na Dni ' nie . p~jętym! przepisami; "L~p i ej je. b ".lwte.m 
wersytet trwajq tylko do l września Młodz; j nag1qc do potrzeb chwtli. n1± ~a-,.1aC' powod 
ludzie narażeni byliby więc nle ze swojej do niepotrzebnego rozgoryczenia. 
winy na to, że przepadł by im n!epoltZf!bnie I Znojąc dobrq wolę Kierownictwa UniW6r 
cały rok studiów. · sytetu ł.ódzk!ego nie wątpimy, że podz elt 

lapęga Czesław 
odzn. brqi:. Krz. Zasł. 

l poważne kłopoly. Chciel1by oni mianowicie 
po złożeniu egzaminów dojrzałości bez niepo 

Bakes Józef , trzebnej straty drogocennego czasu wstąpić 
odzn. srebr. Krz. Zasł. ~ natychmtast na Uniwersvteł. Zamierzenia 1ch 

Uniwersytet sprawę tę traktuje jak d:J tycl:. l ono n a sze zdanie i 11motltwi kilk udzia :.1ecm 
czas rygorystycznie , nie chce. zgodzić s ię na maturzystom stud1a . na k tóre tak nieciexpli· 
powtórzenie po 2 tygodniach zapisów na wie czekaj,o., 
nowe. " S. 
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. Rozpoczynają sie I Na drodz do jedno 
l~~~!as~!ki~~~-~o!e ct~: ~,~·dki~ w •. e I k I w' --

" . Cl 

nowej masowej impre?.y. ZWM-owcy Loch~l I k ok n a p r z 
w!'ljewództwa walczyć będą z snbE! o p1•ymttt 
w spcn•rifll, .Jest to p!crwszn Impreza tego ro- · 
dzaJU, urządzona przez nas. i U " d TR W z 

Robimy j<\ po to, by polrnzać społeczeńi;twu mowa 11\I~ zy OM uR a WM zatwierdzona 
Lodzi. że ZWM-owcy z fabl'yk potralht nie ! W dniu 4 bm. został uczyniony wielki krok Związek WRlki Młodych stwicrdznją, że pod
t~·lko m·acować na 6 krosnach, osiiucając wy- r,ap1•zód nA d1·odze do :i.acie~nienia współpra- stawowym wspólnym zf!dflniem obu naszych 
sokie normy produkcyjne, ale i zdobywać cy między OMTUR i ZWM. Naczelne władze organizacji jei::t ukazanie całej młodzieży 
zwycięstwa na bieżni Robimy ją po to, by obu 01·gan1zacji, n więc: .Rada Naczelna OM polskiej tej dro9 i do celu, jest wychowa:iie 
pokazać, że młodzi chłopi potrafią nie tylko TUR i Plenum ZG ZWM zatwierdziły umo- nowego człowi<'ka - patrioty nowej Ojczy
tworzyć bry.l{ady 7.niwne, ale i osiągać sukce- wę podpisana. uprzednio · p1·zez przewodniczą- zny; ofiarnego w walce, wytrwałego w pra
s,- na boisku. Impreza nasza musi stać się cych obu organizacji kol. Lucjana Motykę i cy, ideowego i uspołecznionego. Dla urzeczy
imprezą masovn., propagującą sport w:fród kol. Aleksandra Kowalskiego. wistnienia tego podstawowego zadania obie 
szerokich mas młodzieży. Musimy pokazać Umowa po zanalizowaniu wielkich re>form, organizacje uznają za koniecz11e zacieśnienie 
:iziś siłę i prężność nar.>zej 01·g1mizacji. Dla te- j2.kie zaszły obecnie w Pol~ce, stwierdza:. współpracy i solidarności działl'nia we wszy
go dziś na stadionie . walciyć będzie ze sobią „Te rewolucyjne przemiany otworzyły przed stkich podejmowanych przez siebie pracach .. 
\V szlachetne.i r:vwal!zacji ponad 1000 ZWM- młodzidą polską szeroką drogę do lep, zej Scisłe współdziałanie obu naszych organiza
owców i dlatego w dzisiejszej defiladzie i ju- p1•zyszłości. Nie jesteśmy już pokoleniem lu- cji przyczyni się do oi;tatecznego usunięcia 
l-ro na ti·ybunach boisk nie powinno braknąć dzi zbędnych - każdy z nas ma możliwość wpływów wstecznictwa i wstecznych ideolo
ani jednego ZWM-owca.. twórczej pracy dla Państwa Ludowego, dla gii na młodzież, . wpłynie decydująco na 

zacieśniania wspó1pracy między OM rUR i 
ZWM, uzgodnienie stanowisk wobec ważnych 
zagadnień ruchu młodzieżowego, wspólna 
walka 7. reakcją, wspólne poparcie dla dzia
łań Swiatowej Federacji Młodzieży Demo
kratycznej, wspólna mobilizacja młodzieży do 
udziału w odbudowie kraju i pracy w inity„ 
tucjach społecznych, wspólna off>n~ywa ideo
logiczna wśród młodzieży, jednolite występo
wanie na Komisjach Porozumiewawczych. 
Punkt 7-y umowy wytycza konkretne formy 
współpracy. Mówi on: 

społeczen'stwa Cor 0 z w·„ce· s · b t · zwiększenie wkładu młodego pokolenia w 
Igrzyska te musią stać się "'łębokim prze- . · a i-. J ynow ro o ·ni-„ C"ych i chłopsk1"ch P"ZY war·s~t tach · odbudowie Polski sprawiedliwości społeczneJ·, 

·~~·ciem każdego członka ZWM lódzkie"o. Ha- .., ~ ' ,, a " pracy 1 „ n~ l 0 wach szkol eh 08 · g s ł Polski bez wyzysku człowieka przez człowie-
Eło uspor1owienia mRs musi być podchwyco- " " ny 1i,i a .po eczny awarrs. 
ne przez całą naszą organizację. Pokażemy W praktyce realizuje młode pokolenie swe ka". 
ż~ umiemy wyzyskać i sport, jako jedną ~ prawo do korzystania ze zdobyczy wiedzy Po stwierdzeniu, że obie organizacje doce
młodzieżowych form pracy. i llfiltury, do odpoczynku, ·zdrowia i wszech- niają ważność współdziałania umowa w 7-u 

stronnego rozwoju. punktach wytycza konkretne postanowienia. 
Rozpoczynnją się l-sze lgrzy$ka Sportowe Masy młodzieży coraz szerzej włączającej Postanowienia te to: wychowanie kadr obu 

ZWM Lodzi i województwa. ' się do budownictwa Polski Ludowej, nie zaw- organizacji w duchu_ jednolitc>go frontu klasy 
Zawodnicy n::i start! sze widzą jednak jMmą droJ(ę i cel tego bu- robotnicze.i i ~ojuszu robotniczo-chłopskiego, 

J. F. downictwa. Organizacj11 Młodzieży TUR i w duchu wzajemnego zaufania, oraz stałego 

R.óu;n!L start w szranki zycia 

Celowe zmiany na wyższych uczelniach 
„ . . . . Udostępnienie nauki młodz" eży robotniczej i chłopskiej 
oUJnie. ~ozwmęły im; P? wojnie n~eze wyż-1 ce S<potika.Jibyśmy się z nadmiarem ludzi o wy będzie odźw.ierciedleniem rzec-zywistego ukła· 

~~!? t~c:zelnie. Po.wstało w1_ele uc~elni n_owych kształceniu prawnic2ym, gdy w innych cl:zie· du sił w Polsce. 
~!~tac~. 

1 
k!t~re ich _mgdy me P?S1adały. dz.inach naszego życia odczuwamy ~otkliwy Należy jesicze bardziej udoslępnić naj· 

~;;:1 Y 0 . wte e dt~dr. L1~zba studentow zw1ę- b·rak fachowców. zdolniejszej, najbardziej warbościowej mło· 

kezyli.1 się, ~ porownam:i ze S·tall;em sprzed Bardzo często młodzież w wyborze za.wodu dzieży robotniczej i chłopskiej możliwosć stu
w,c3ny, . 0 przeszło .47 tysięcy, pomimo, ze 0 - kiieruje się nie swym rzeczywistym zam1·10- diowania. 
golna l!rzba lurlnosci zmalała o o-koło 10 m1: lionów. waniem, ale względami ma1erialnymi - skąd W:ieLkie obowiązki spoczywają pod tym 

w ie w 
1 

d . 
1 1 1 

. np, na wydzial slornatologiczny ilosć zgłosze11 względem na związkach zawodowych, orga-
P r _szyCl woc 1 , atac 1 po.wo•3ennych dziesięcio:\uotnie pw.ewyższa rzeczywistą ilość nizacjach młodz1eżowych, partiach politycz· 

ta wielka hczba studentow brała się przede mie1'sc. Tymczasem w kraJ·u naszym brak fi- h . d h kl d h b k" ł 
'wz,rstki'rn st „ · · l' · · 

1 
ł d · . nyc , ra ac za a owyc , y wyszu 1wa y 

~ ~ _ · ~''•· ze m1e 1srny wie e m o z1ezy zyków, których potrzebuje wiele zakładów ' · d t · · ł d · · h · 
zapóź.nionej w studiach wskutek wojny. Jedni przemysłowych i kto'rych zarobki· są ro'•m11·ez' wsro. ~ars w pracuiąc~J . m o z.iez"I'.' tyc _na1-
"Zdall

. matur ed · · · k , n• zdolme]szych, naJWarlosc1owszych 1 by klero-
' · ę prz sarną wo3ną, 1'11Ill u on· dobre ł · h · k „_. b 

czyli tajną szkołę w k ~ · k „ · · way 1c na 10 wslępny, guu.te sposo em 
0 r sie 0 upa<:JI, Jeszcze Ocl egzaminu wst„pnego na pierwszy rok skróconym może się przygotować do studiów 

ini1ym wojna przerwała studia uniwersytec- " I h t · t d · · k · " f'k · · 
kie. Obecnie fala ta już prri:epłynęła. To też studiów zwolnieni są absolwenci wstępnego c o JeS ~ antem, nic 01!11s31 wery .1 ~CYJ-
z no vym rokiem akademickim , można było roku studiów, oraz młodzież zasłużona w wal- ny.eh, by ka~dy .syn chlop_s,kt, cz_y, rob~tmczy, 
tak ograniczyć ilość miejsc na naszych wyż- ce z okupantem. Młodzież wyró'Ż!niaijąca s·ię ktor1'. pragrne się kształcie wyzeJ, mogł się 
szych uczelniach, by odpowiadały one lak- w pracy społecznej i gospodarezej odbudowie uczyc. . . . 
tycznemu zapotrzebowaniu, by uwzg.Jędni9ny k,raju, oraz młodz,ież, kctóra chociaż pochodzi Na ~o~ wstępny .wyzszych u_czeLm .Jest 
byi przy kierowaniu młodiieży na odpowied- ze środowisk, ma•jących u!Jrndniony dostęp do 4.500 m1eisc dla. wybitnie zdol.ne1 młodz1ezy 
nie wydziały zarównCl Plan Tnzyletn.i, jak i kultury - wykazała wiele hartu i wytrwało· t"l'.'ch warstw, ktoye były do niedawna odsu-
niożliwości lokalowe danych uczelni. ści w zdobywaniu wiedzy. męte od kultury t wiedzy. Rok wstępny - to 

Dotychczas bowiem pracownie i sale wy- Wpłynie to bez wą·tpienia na zwiększenie n~e jest furtka dla, nieuk~w .• lecz ,umożliwien~e 
kładowe byly przeladowB.IIle słuchaczami, pro- ilo5ci robotniczych i chłopskich dzieci na na- r~wnego startu te1 młodz1ezy. ktora przez wie 
fesorowie i asystenci nadmiernie obciążeni. Z szych wyższych uczelniach. Oo·tychczas bo- ki była krzywdzona. 
drugiej zaś strony spotkaiiśmy się ze zjawi- wiem, pomimo tylu zas-złych w naszym życiu Spełni zaś swe ważne zadanie rok wstęp
skiem, że na wyższe uczelnie zapisywali się zmian, skład społeczny s.tudentów w po.rów· ny dopiero wówczas, gdy każda gmina, każ
ludzie. którzy potem wcale się nie uczyli, nie naniu spn.ed wojną nie. u~egł zmiani_e - .za- dy większy zakład przemysłowy, postawią so
zdawali egzaminów, zajmując tylko niepo- led"".1e 11 proc~nt młodz1ezy pochodzi. 7.e sr~- bie za zadanie wynaleźć, wydelegować z po
trzebnie miejsce innym, pn1goącym rzetelnie . ~wis~: r~~otmczego, 9 procent ze srodow:- śród swego otoczenia ·ludzi najzdolniejszych, 
pracować. J 8 a c ops 1_ego. . . . najwyżej stojących moralnie. Ale wydelego· 

Ten stan rzeczy musiał ulec zmianie. o- Jest to mez~o~y ~bJaw .. zachod~t bow~em wać, lo jeszcze nie wszystko. Samopomoc spo 
hecnie wprowadzone zostały na \>ierwszy rok obawa, ze nowa mteltgencJa _będzie .mrnła łeczna powi•nna zapewnić swemu „wybrańc::o· 
stucliów, egzaminy wstępne. w Komisjach Eg- zbyt słaby kont~kt ze społecrenstwem, ze me wi" także pomoc ma1erialną. 

• 

„Realizacja współprac:v i zbliżenie między 
obiema organizacjami przyjmie następujące 
formy: 

a) conajmniej raz w mie~iącu będą się od-
bywać wspólne zebrania pełnomocnych 
przedstawicieli odpowiednich Komitetów 
OMTUR i Zarządów ZWM centralnych„ wo
jewódzkich, miejskich, powiatowych, dzielni
cowych i Zarządów Kół; 

b) conajmniej raz na dwa miel':iącn ndby
wać się będą wspól:iie szerokie narady akty
wistów centralnych, wojewódzkich, miej
skich, powiatowych, dzielnicowych, oraz 
wspólne zebrania kół obu organizacji; 

c) będą or{fanizowane wspólne w:vstąpienia 
'i imprezy, dyskusje ideowe, wspólne kursy 
i szkoły oświatowe, propagandy spółdzielcze. 
sportowe, zawodowe i inne; 

d) Redakcje „Młodzi idą" i .,Walki Mło
dych" oraz innych odpowiad<ijących sobie 
czasopism i wydawnictw OMTUR i ZWM od
bywać będą wspólne zebrania conajmnieJ 
raz w miesiącu: między redakcjami zostanie 
w.prowadzona stała wymiana materiałów re-
dakcyjnych". · 

W zakończeniu umowy stwierdza sie, że. 
„niniejsza umowa o współpracy nie jest po
sunięciem koniunkturalnym, ale krokiem na
przód w zbliżeniu ideologicznym r organiza· 
cyjnym". 

Umowa została zatwierr1zona. Jt>~! ona bez 
wątpienia jednym z najważniej~zych wyda
rzeń w ruchu młodzieżowym w Polsce. Nie 
wolno nam jednak poprzestawać na stwier
dzeniu faktu. Trzeba aby każdy OMTUR
owiec i każdy ZWM-owiec zrozumiał zna
czenie umowy. Trzebn aby zebrania, o któ
rych mówi się w umowie odbywały się rze
czywiście. Tu jest zadanie dla każdego człon
ka naszej organizacji - przez stałe kontakty 
z kolegami OMTUR w fabryce czy w szkole, 
przez w!;pólne zebrania, dyskusje . - da,żyć 
należy do zbliżenia ideologicznego. Przez 
wspólne organizowanie takich akcji jak „Wy
ścig Pracy" czy „Wyścig Nauki" wci flgnąć-i 
niezrzeszoną młodzież do szlachetnego w y sił- · 
ku odbudowy i bardziej jeszcze zbliży<: nasze 
organizacje w konkretnej pracy. 

Musimy wprowadzić umowę w czyn Tyi
ko wtedy spełni ona rzeczywi~cic swe zada
nie i stanie się - jak mówi jej zako1'iczenie
„Krokiem naprzód ku ~caleniu obu naszych 
organizacji młodzieżowych". 

Jer:.ry Feliksiak. 

• zaminacyjnych poza czynnikiem fachowym za 
siadać będzie również czynnik społeczny, a 
mianowicie: przedstawiciel OKZZ i przedsta
wiciel Związku Samopomocy Chłopskiej. Każ
dy z kandydatów, oprócz egzaminu piśmien· 

Kronika organ1zacy1n· 
nego, związanego z kierunkiem obranych z województwa 
przez niego studiów, zdawać będzie egzamin 
ustny z nauki o Polsce współczesnej. W ten 
sposób czynnik społeczny z~pe~ni wyższy~ 
uczelniom ścisły kontakt z zyc;em, dla kto
rego przecież uczelnie te przygotowują fa· 
eh owców. 

Władze nasze, stojąc na stanowisku praow
dz·iwej demokracji, chcą zepewnić młod.zieży 
po ukończeniu studiów pełne możliwości wy· 
korzystania nabytej wiedzy. Toteż na niektó're 
wydziały, jak np. wydział prawny, została o· 
graniczono ilość przyjęć, pęd bowiem do za· 
wodu prawnika jest nieuzasadniony w tej ilo· 
ści . w jakiej się to dzieje dotychczas. Wkrót-

OGł.ASZATCIE SIE I 
w „GŁOSIE ROBOTNICZYM" 
nal11onularnieimm dzienniku w woiswodl'lwie 

Dnia 8. 8. 47 r. odbyło się w Zarz. Woj. 
ZWM w Łodzi plenarne posiedzenie Zarządu 
Woj. z udziałem delegatów na Zjazd Krajo
wy. 

Trzy sprawy zasadnicze stanęły przed ple
num: praca oświatowo-wychowawcza na m-c 
wrzesień jako wstęp do Zjazdu Krajowego 
ZWM; igrzyska sportowe ZWM 13 i 14 wrze
śnia, współpraca z OMTUR-em. 

Z i·adością zaznajomiło się plenum z treścią 
umowy podpisanej przez ZG ZWM i KC OM 
TUR. Na zakończanie przeprowadzono m1ędzy 
uczestnikami zbiórkę na odbudowę Warsza
wy, która przyniosła 2.500 zł. 

• 
W Dożynkach, organizowanych 14-go wrze

snia w Opolu na Sląsku weźmie udzial ~runa 

ZWlV!-owców z woj. łodzkiego z pow. o.ie-

radzkiego. Grupa ta wykona na 
reg tańców i odśpiewa szereg 
ZWM-owsR:ich pieśni. 

Sląsku !'Ze-1 ków Rad Zakładowych. Po wysłuchamu re
ludowych i feratów i dyskusji, zebrani przyjęli rezolucję, 

w której stwierdzają, że młodzież robotnicza 

* 
Coraz więcej popularności z<lobywa sobie 

organizacja ZWM na terenie szkolnym. W 
chwili obecnej jest już w województwie 39 
kół szkolnych z 1.100 członkami podczas gdy 
pół roku temu kół l ych było tylko 9. Szer"g 
aktywiRtów szkolniaków bierze czynny udział 
w organizowaniu i obsługiwaniu kół fabrycz
nych i szkolnych. 

Z Lodzi 
We wtorek 9 bm. odbyła się odprawa po

święcona udziałowi młodzieży w „Wyścigu I 
Pracy". Na zebraniu obecnych było ponad 
100 osób przewodnJ<'.~ 'J r :-'ch k61 Z\:\TM z fa· 
bryk włókienmczych 1 ZWM -owcó·Jc człon -. 

Łodzi była inicjatorem „Wyścigu" dalej 
chce przodować w produkcji. 

* 
W niedzielę, 7 bm. odbyło Rio spotkanie 

absolwentów Centralnej Szkoły Organizacyj
nej ZWM- z terenu Łodzi. Zebrani dyskuto
wali nad ulepszeniem form pracy w terenie 
i nad formami samokształcenia. 

J. F. 
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V..TolP."-ódzkim łódzkin1 prrekaza!'rn stannwi. 

' 

ska Wicewojawody, ktorn pr:zeJ!lł z ra\ uslę, 
pu]ącego wicf'wojeworlv Sta11 i~ława Górmaka 
- na własn'} prośhc~ opusz,~aiąceqo służbę 
w administracji rań!ltwowf'i nr''.'V wicewo 
jewodd KHzlm icn: I ncncr, do lychcZt1so •y 1>ta. 
ro s ła r owlatnwy kul nowski. 

zebrania PPR i pp... pracowników tram wa ·owych Akl pr7.d"11
·
011 ia odbył się w a«vśr<ie na-u rzenlików wy miałów Urtęclu qabinecie ' Na marginesie wspólnego 

„.Będzie .l"'~zczp lepie.i" ... Tak;.i optymisty- .,Zebrani wkrzą ni<"7.łomnie. że jed;vną bro- fl przede wny~tkim niezłomna wola bratnlch wojewody, porzym o godz. 15-ei n11ała miej-
czną odpow1ed7. dostałem od przyg0dnego są- nią d l;.i zachowania suwerenno~ci gospodar- partii rolJ11tniczych Polskiej Partii Socjfllisty- sce pożegnalna zr1poznawrza herbatka. 

Jada - pracownika KEf, - ni<' ;mam na- czej Po lski, d l::i poprawy byt u klaRy pracl1.ic1- c7.nC'j i Polskiej Partii Robotniczej - ?.ebrani Aktu przeJ..117,a~ia dokonal osobiście Woje-
zwiska, ani przynależno~ci partyjnej tr->go to- cej. d l ri dobra cale go narodu, d la odbudowy pn~•tnnawiają kontynuować i zacieśniać lizcze- wo.rla. L odzk.1, , ~10h Szymanr>k. wyqłas~~l)C\< 
warzysza - gdy z zadowokniem stwicr- zrujnowanej Ojczyzny i dla po~i awienia Pol- l'<\ wspólpn1cę miqdzy obli p<1rtiami. krotk1c pl'7emow1eu1.e.. Nri~ I C)pnl~ w im1F1nrn d 'ł " ' i ['t f t t · k'. . · ' • . . . · · . . . . . , . . . . W!<zystkJch naczP \ntkOW wycJzli'llt1w ~ perqo-

ZI am, ze Jc>c n~ 1 Y ro;i. u . nnnwaJarzy ~ i w rzędzie panst~ silnych .1 nie~alezn) eh, Zebran'. Jak na.iostr~e.1 polqp1~Jn . zb:odm- nelu UrzGdu Vlojewódzkieqo przen1ówił na-
<Jkrzepł znacznie w porownamu do zes7.łego JCSt ~-ełne wykonanie. trzyletmcgo. planu g?- cze mach111acJe reakcyJncgo podz1emJR 1 w-z~-l \'"Zelnik Wydzrnlu _09ólnego Janus1 Jałowie
roku. j spodarczcgo. Zebr;:im przyrzekaJą, ze me W'lją Rz-id orfl7. całe społrc7.ei1siwo pol?k1e cki. żeg-n a j ąc w serdecznych słowach ustępu-

Przl'bir>g nstat11ir>go w~pńliwgo zr>brapia I szczędz;:ic sil nA swym odcinku zawodowym I cto be7.wzgi~dnego wytępieni;:i b;ind szpingow- jącf'go wicewojewndcc; i wita j~r 1eqo nastepcG 
tramwaj11rz · wykaz;:ił, że powyż,ze twir>rdze- stać będą na straży wykonania planu i zw;:i\- · Ł'kich WIN- u i PSL-u, Jqtórycli rizial;:ilnosć tak w. d11ls~ym dą!:111 . 7.a.bierali qł os: us~ępując~· 
nie jest uzasadnione. czać wrogie s i ły, przcciwstawiajficc się i I jaskrnwo zclemnskował oi<1atni proces w Kra - W~'"cwoiewod.a Go.r!l!Rk. '.Jrl!Z wir.wo1~wodo-

prze!'i:kadzaiące w realizacj i tego planu. k . " Wl'.- Knrner 1 Stawmskt or1,17, Naczelnik Wy-
Po referatach o ~ytuacji poli1vczm j wygło

szon~'Ch przez low. Logę-So ·fr1i:;kiego i tow. 
Pokorfri<'~O rozwii;tęła się sz..,roka dysk l'Aja 
rzeczowa, 1rncechowana troską o dobro wla~-

. I owie · . . d"Z1ał11 Samorządnw1>qo W lPS"'nberq Ahrl'lno-
W zrozumieniu. że dla. wykonania tcl'(o Pic~niami robotniczymi zakonczon 'l zebra- wir_z i pr.rzes Dzia ł u· Rolnictwa i Rf"fortYJ Rol-

dzieta koniecnr.~· jest \l"."'ił"k całego nnrodu, nlC'. B. Beątus. n ych Hi lewicz. 
11 III11 1'1III111 I I I I ł'I l'T:l tl I I I I I 11I 11 \ I1 1'1 1 111111' 1111 1 11 1 1111 1 1 I1 1III I11 II 11 111111IIII I 111 I !•I 1'11111'1 111''1II1:111111111111111 1'111'1I1"1' 1 '11 kl l· l llil'l'l' I I 11 1 1111 1 I 

:~!;~;~:.t~;L:~~~;:o:::~~!i~\~~;. ~~:~~)~:8zl~~~ 1 N ~ e z a p o m i n a · m y o f r o n c i e a n l y d r o ż y ź n i a n y m 
iest p0mo~tem do lci.t sytych i ~zc:zęśliwych. 

Tow. M~1sla!;:irz wsn~mina blęcl,v or~ani;,a- Co rob ą Fabl'' czne Kom tety do Walk' ze Spe lc ulac !ą? 
.~Jl robo'niczych po pierwszej woJnie fiwia- . . _ . -
to

"·ej· Br~\- ·ednol·t „ f 
1 • , _ . ·i Pr:.?erl lrzerna. mlesiucan1 tow. Muclei. 1 lnw Fr1b1 • n;pych t~'> wallu z hcl•wa 1 ~p<>ln1 . nef. celern przekazywania lr.h do Delegatury. 

n • „ " J l e,..o ron u pt 7.) cz~ n1 . · \i · b · d · 1 ·11· ł 
1 

:1 h kl 
1 

d h 
1 

. . . 1 przr>'·''"d111czac' D"leg Kom S!!!ec1a!ne1 ' T,o- i!cją, ktore y z J~ ne 1 strony 71TlO 11 zmva Y Projekt low. Madaja znalazł s·rnroki 1. na-
s e ' 0 nas yc ę~ ~ naro 0 \' ·c · r 0 cierpien Idzi na s7~~sŻ ·m -fnru~ dz1~ł11cz · rohotnin.vrh rc•hv'mków i prnc0wmków fahryk d1J szero-ą h 1 k l t d • I tychmiastowy 0ddżwięk w fabrykach łódzk1cl:1 mas, P.r~;uJ cyc ~a ego ra1u pn:ei 11 wa- w r"tlDK wmń~ł nro1ek 1 or9;ini 7ac ji czynnilrn kir,1 k ~nt r1Jh r nku łód7'-1eqn, przPde WFzys-
dz1e<c.ia • . . spr1łeC7.nego w fahrylrn h \\ poslPci Komile. tkim do nolnwuń n athtżyć n atury spek11lacyj . tvni bi'!rdziej, że był szc7e~ńlnie "ktua lny w 

J)iry~l te rnzwmąl następny mowca, tow . Ku- 11 11 11111111111111111111111111111111111111111111111111 11 1111 11 11111 11 11 1111 1111 1111111 1111 11 111111111111111111111 111 111111111111111 11 1111 11 1111111111111 1111111111111111111111111111 nkres ie wzmożoiwj akcji flntyspekulacyjnej. 
!odz e;czyk (PPS). W koni.ekwe ncjl tego w szer„.qu fabryk pow

'ro '· Wlod:uczyk (PPR) mnwił n brakach i 
medoC'iąimięciach w prncy tramwajarzy. 
.,Wielka. prze!<zkodą w t1H1w<1niu br;:ików była 
dot,·chi.:zasnwri . nieufno:'ć peperowca do pe
pesr' ca i od\\ r"1 nie. Ten stan powoli zanik"! 
i mam nadz.ieje. że ju~ nie wroci. Dobry pe
pesowiec na stanowisku będzie mile widzia-

slnły 7-osobOWI' Komite ty cło w .1l k l 7 T.Jd1wą 

, . ~t'Jr. "°"1.::tĄ ~_..;,~ -" /'J ._ ~· _ ~ • ~~~t <(I~-• ~ i Speknlac f ą, il szereg poważnych iMtvtucji, 
'Ir f „ ~ ~~7/- 0%{.f.rl'.d"' ., -. ~· • _ · • j11k Z je dnnc'/'.eniu Przemysłowe czy Wyższe 

__ . .,:=,' - =-:-~,,c.:. n~-; ~JP!.:P.R# fil-~·; ~.,. '- Uc7t>lnie z łnżyły SWÓJ akces o w~p1'iłprflcy. 
C}";.r-fj - • V~~·• Ji!A,' • 72).? r. ~ . 

_)) ~.~~- \:~~-.._ ~r, t:.~~~-~ ~ . ~ ~3 ka ~;~/:~~n=~~ln;q:~~;i~:i::~k\;lo~;iil~z~:~~:~ 
C- _ ~ __ - - stawac' p oczęły najpieirw w \Vi.mi14. potV!T' 

n - przPZ p<>p„rowca i peperowiec przez pe
pesowcR .. Teclną mamy drogę - jeden cel". 

w PMT, w PZPR Nr 2 PZPB Nr 1, a wre~z"c1e 
Tylko „figa" . - Swoista polityka. - Slilr ' ka wał. -. Dohry wujas:r.ek. tk' h . k h we wsz s ie w1 ę szvr zakłilrlarh pracy od 

T w ~ : 11·1cwicz propnnu.ie stwonyć ko
mit~t •11i z.yparlyjny, kt<'>ry roz "iązn"Jy 
najwazniej. ;:0 z;:igadnienia parlvjne i w ten 
!posóh prz czyniłby się dobratersl iej atmosfc 
ry na zebra liach ogólnych. 

Bardzo, v.iccie lubię egzolyo:11e owo ... , l'< i miec, którym lekką ręką przydziela się nr·f\ne komitl"ty . VI/ praktyce dnia cnrll'ieune
Bo to i smac111c, i pożyler-zne (wilam'nv). a •nili ird1ik dt>larów pokazują. dowd1il'lie na- qo "Zdały one swój początkow· ew.arnm. zna 
i C'ld"ie splc11clo·u kons11me;1towi. ln;i. ·~ 'J 1oclorn - ofinrom ni0tnieckiej zahor 'l '~·i. wy 
pat-rz<1 lttoziska na cz 0wicka, który za1~rla 

1

7."j \\·'mienioną fifJQ. Jest to <lowrip /. du7.ą -:-zny ndsete!< osiijqnięć w WflicP. z lichwą c:en 
pomarańcz, il inac,;ej na tc1l." cqo, ~o ZW) ,,;ą, 1Jrod<1. ho liczy sohie już ~O lat, kiedy. to Ddeg?.tu ra łódzka miała do 1.11wdzięrzenia 
polską !Jruszkę opycha. A j.?s.„J; np. rlamP :,er- równie intensywnie l~czonn remy ni>inier.dej wki'..nie tym komitelom, a to przede wszys
~a pOCZ~StnwaĆ W kinie, !'l ju.l W żaden Rj1U bestii, zapominając O Śmiertelnie przez filą 1kim ozi ęki ich żywotności. 

Tn1\. Slowikow~ki w s voim n:eczowym sób nie śliwkami, a tylko i wylaczn;e :>om<1- I pok<1s<rnych . . . . Jr>dnr1k jak to u nas czesto bv•>·a - pod-pr.z;emow1eniu przypomina towm·zy~7.0m, ż;:- ra.1i.czami, wz .. glt'.,dme \\.·inoqr011211'l. Pozy!ywny i Dobry Wllj.iJszek ZZ<l o~edlJU ,-_,~t ł1a~dzn, -
l ł I jęt" z entuzj11zm!'m akrje t rwają dópńt •, do-tra1 '·je, z\\ laszcza konduktorzy - członko- rezultat za J1egow .. m1o:,nyc1 nwaranlJ\1•;11,y rnrclzo nickonsc>i, wentny. Dohry wu ·il.~zek 

b lesze Od{·z-s b1ezareno seansu I l póki na widownię niP wpłynie nowa akc1a. ··ie o u :ir ii - rnają poważne obowiązki e P a.. • ,.,, · · · l k i · bk b K'I' • · · szy J 0 Zdpom na 1 szy o wy acza. 1 "u set Dziś v. poszcze~Jńlnych fahrvkach w1ekszÓ5ć 
polit ·czne. Z ty eh nov, odov bai tl~·o ~ie ncir?~Z l~m „_ zhrodn:arzy wojen n; eh oczekuJC' wyroku, lecz 

1 
· b · • · · I p <ie ujac:ych nr1wet nie wie, kto jest p ęvod. 

P .... ' _, ,, I . ~z z~ ,, . l i • ' ó W d- iietmcą prz . yc1u do ',,)Q _1 'I 'Gk"-'er,o .. n- I nie mC>gą doczekać ~ię (a my t_yrn bardziej) r n· rn ° JC. c .. ie 11 l )Cl\\C w 0 I sportu eqzotv-:-znych owocuw. Miały ·r c w , . . , , . . . mczącym Komitetu. Koła partvine PPR 1 PPS 
"OV>i dzi na v. ~·;;uniętc zagadnic•iia witany · · l · · · J d k • · ozprav.) sadowej, ho dohrc>mu wujaszkowi Ra.·dv Zakłaclowe, 3 pr·ze-'e w·._ z'_ "·tk1'm prze-u • • ,„... · , uo11=?g1rr1 m1.:.s1ącu. e ,1a czas pt\'l'l, n h kł · . d~ . z 0 

(I ,... "~ 
ov·ac~'Jme prze7. zebranych. wbral głos obce- o• . .,..oce nie. Obawiam się, Żf' ze w·;;,· 0 tl 'C;h '7.il ra . 0 ~ienlę ,,y na rozpraw~ s.1do~ą._ ehv w1idr·ir;;ący Komi1etów, powinm jak na1szyb 
ny n::i z br0 niu prez·.·clent miasta Lodzi, tow.jo. trzymamv tvlko ... tic.J" t .. zci . tyle . aku.ral, .· 1 .. 0 

. nie. rak.ie. smu.lne_ •• tohv .. sią. czlowwk u.- . "' 1 - " ! k k dej n7.ywic prace swych Komi I P\Ów, orqam-
Eugenius;: Stawiński. ile otrzymały od USA 1rnnstwu, ubICfPF'Cf' smia •. 1.a on. Ps1.dkr •w, clzicki dolarom zgi-się o dol1irow4 po'l.yczkc. v\Tui Sam ohiccywdl, !1 nęlo JUZ tylu ludzi w Grecji i In donezji, lu- zuj;\c zebrania sptawo7 dawr ze, których w 

.' Tram\\'<ł.J·arzc lódzc.v zdali egzamin z pa- · zn°- 7 ne 1· w1"0 kszo"..: fabryk od dłuz'szego cza ob:H"/Wał, rz11cał pełnymi na.rśr:iami 1 ·1.;1-n•' dzi ktorzy nikomu nic zlcwi nif' zrobili, kló- · ""„ - " · ~" · · -
tr1otiozmu - mówi miedzy innvmi low. Sta- ł · k db cl · · · E "U '"o· ·o· le 11i'e zwolywan~ ekul , t n1· • J s ow ·a o o u. ov:1c z111sz-zonc1. ·'.1' ony, o ·ych całą winę stanowi rG<l rlo nieporł l c 9 łegn ' ' ,., · · · "• 5 P r.!l e zo-
wi11ski - wywiązali się 7. obowiązków pm- pomocy, do k.tore.i Ame;yl il '7;u!e s1q m,m;\ b lu i ucm"kracji. 11 dl'l k l\kur-c>I łotrów spod stiJ jeS'ZC'7.f' o~tatecznie pnl>onany 1 ieśli z.a-
l ·ego Pol n ka. Wykazaliście, że ni' zawicdzi~- Ul<' • zohow1ąz11na„ w konc:u 7a;;p1r.w1l rn,rny, cit>nrnrj f1Winzdy nie mu pieniędzy, by ich nier:foamy walki z nim, nie onueszka pokazae 
cie zaufania Rz2du Polski Ludowej. Nic rhoc stary szlan1er: „Moze w m;o\u, · \,J„e w po .,..ic~ić swe wilrzr npe v1y. (Dz) 

Niemcy, jak cheą Anglososi, ale my pierwsi ~ruclniu, może jutro po pułurlniu ... „ •ma=---------m•m•• •••••••••••----------------
będziemy odbudowani", Bardzo lubię stare s·; i d~Jicry, bo mi p1 „ nn 

minają czasy bujne1 młodoki, ale .1ie l11Jii"! 
sturych kawałów. A nie inacze 1. iak ~tnrvin 
i niesmacznym w r!odatk.u kaw11łem ;ia7.V'id; 
można anqlo~askri · politykę w slns;.1:1 1.u clo 

Huraganem ol-l«sków ;:o!':1ał;i p 17.;vjęta re
zolucja, z ~tórcj wyj<1iki poniżej przytacza
my: 
l!lm133m.-illlr:=!Ell!illlllllll--~S:lllmlll~=---- -Ot1•1arcie sezon111 lłl Tea t rze lł'@jsha/Pol.1 tr ... ie~go 

• spi:r·· ••• e rz • ,,Burzę" wystawiono w ramach k'mkursu S!efano, druga przez las do moncr. Topog1a. 
sze,l<.;;phow3kiego z końc(m ubieg!r:go sezo· tl e wi'lać· clrnqi zahl<~kc111 nii iaJ'lC \ cl1 <;lę 
nu. Konkurs przyniósł !nsceniz<11oro· Leono fia scPny J<"St Jaw przejrzysta, 7.c> na jej 
wi Szyll,.,rowi, dekorc<'orowi Wladyslm'łowi nieustann~e postaci komedii. 
Dasz wskiemu i aktorom Hanin oraz Pietrrrsz Sto:lym mieszkańcem wyspy i jej prawym 
ktewiczowt zaszczytne odznar-zenia. dzieózicem po matce czmown!cy Sykarcksi~ 

„Burza" jc~t jednym z na JPU\\ ażnicjszych jest Kallban. Władztwa pozbawił go ! ucty · 
ut.worów Szekspira. Napisana prnwdnpod0b-1 nil niewolnikiem Prospero, ksiażr> Mediolanu. 
nie dla uczczenia jakiejś uroczystof<„i dwor- I"' ~r3Lcony znów ze sw()jego p a frntwo przez 
skieJ, pełna jes\ cudown-ośc! i symbultki, ·ale zdrajc~ brata. Ale n!e tylko nad Kalibanom 
goryoznych postaci i demonów. Akc ja rozgry I roztoczy! w'adz<' dobry Prosp e ro. m o ca cza· 
wet się na fantastycznej wyspie, do k!órej rów zmusza do us lug jasnego ducha Ar·ela 
bn:egów przygnała szalejqca burza okię t kró i całą gromad ę p omniejszych d uszków,· ).<rą 
Ja ~apolu. :' qi;ych nTewidzialnie na d wyspą. Ich tn 

Lubowano się za czasów Szok 0 pi· w opo tpicw. czy muzyka niepokoją, dtęczą lub 
wieśc!ac'h o utopijnych krainach i w'yspcrch usypi-'1j0, r •bitków, sprowadzonych na 
nieznanych, o których najdziwniejsze wiei.ci i: ma·;ifq Prospero. 
przyn sill żeglarze z dalektch podróży .. Is \- Zycie i los czlow!eka zaleiżne .;q od l""r
nle1e sporo dokumentów t dziel naukowych, mułki. zapisanej w cząrnoksieskiej ks!ędze. 
opisujących z wszystkimi szcz gólam! wys- Bez· ·alni. nie zdolni do buntu porusz1ją ·;1< 
:PY świętego Brandona, g dzie w strumioniach ! działają ja'~ mari-1netk!. Buntują si('> jedy
plynęlo mleko i krew, wtdziano nc rvet wyspę nie Kalibon i Ar!el. Ka liban chciałby spalfć 
- wleloryba, na 1-tórego grzbiec!e rosły drze księg., śpiewa pieśn! o wolności. ale jego 
wa. Równocześnie krq,:iyly wieści o lud ach. myśli przenik~1 Prospero ! obezwładnia go 
którn nie znajac d obrodziejstw cywilizacji 

1 
uk:!uciem tysiąca komarów w baqnie . A.rfol 

;l:yjo szczęśliwie i nic muszą pracować. musi się odwdzięczyć Prosperowi za uwo!n1c 
Blogoslawieństwo pró':nYactwa byle naj- n!o go z drzewa. w którym zamknęla go nie 

wiekRzym dobrodz!ejrtwem kmimr „Ut,..,piI". gdyś Sykoroksa. 
Relacje podróżników traktowa· o jak naj- Magiczna tntryga Prospern odnosi skulek. 

bardziei serio, serio lPŻ stworzył <;wują wys- Pr0spero odzyskuje koronę. er córka wydaje 
pę Szekspir, przydając jej fantastyczne for- za młodego ksiocia Neapolu. W czynach Pros 
my, całkowicie realne. I pera nie ma c'hąci odwetu, zemsty, zwyc!·.ist 

Czytając „Burze" mOlż.naby szczegółowo wo pozwala mu okazać wielkodu~zność prze 
narysować pian wyspy, kontur jej skcilis! go baczenia i wielkoduszność swa posuwa Pros 
wybrzeża. \"yznaczyć miejsc„, gdzie aloi cha pero aż do unlcąslwtcnio \\·la~nych Jil mcr-
1C!: Prospero, od kt6re1 p10\ adzi JEldno ~ck · 1-:;::nyc:h. nfc-„czy 1 'i'ic>g1, ~wracr; wolność 
ki:r d(l bacmm. w ktćr:·ch ug1w.zł Trynkulo i } Anelowt i Kalibanowi. 

Nir. mnqiem znale:f.ć 1.\- <'g~emplorzu „1'111- wy~ łarczaJC1c .... 
r.iy" 7.ad;iych danych, odnoszqcych sią d0 Cała mve.• ;;iozoiiczna zamknii:ita w ~o. 

sceny pojed nania Prospera i Kollbcm a z ;::; l;'<::Ji ,,llluzy", dr0ga czio1..,irka poprz<"z krzyw 
tetycznym przytulen!E'!!:. do piersi. Oto co mó- d t,, zmagania, w których biorą udzioł duchy 
wi Szekspir: nieba i ziem!, aż cla wyzwolenia czystego 

ProspNo: I dź, lolrze, do chC1ty, weź mych czlowkczeńslwa jest wyraźnie narysowcmtt. 
wspólników do chaty. jeśli prcgniesz, b ym Przedstawienie ująle w jed11olili;:j mmle 
et przebaczył, przebierz ich stosownie". c' lrnracyjnej, 0 uproszcz01Jt;ij a 1ednocześn!"' 

A na zakończenie: wyrafinowa nej iormTe. nie pozwala widz~wd 
Prospero: Precz stąd nalychmiast l" na złudzenie morza, okretu czy wyspy. jest 
Nie wiem, czy te s łowa można uważać za abstrakcy j ną scenerią, na tle której rozgry-

czul" pojednanie Wydaje mi sif> sprawq tro· wa s'io poc:;mat. 
chE" r)'zykowno pacl.kladant0 dodatkowych Aktorsko najciekawsze postacie ~l vorzyh: 
symbolów do postaci Kal!bana. U Szekspira Vietraszklewicz, Łapinskt i Weqrzyn. 
to, co jest 11aptscme, is-·t nr.1piam1a dobrze. l. J.M Szonc;u 

• 
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~ódzka Biblioteka Publiczna w zbyt ci~snym pomieszczeniu 
Wielu laknqcych wiedzy odchodzi z braku miejsc 

Rychłe wykończenie · gmachu przy ul. Kopernika palącą potrzebą 

W czytelni obowiązuje absolutna cisza. 

m!eszkańców na sze go miasta, '.c;zczegó!n!e r .. 
teraz, gdy tłumiona przez w!ele lat żq1!za J 

wiedzy wymaga szerokiego zaspo kojenia. S0. I 
w ieczory, gdy dziesiątki studentów i rob::i ~n ; · 

ków-samouków z braku mtejsc .n1e ID'.) 'Jq 

korzystać z usług Biblioteki 'Publicznej . Sk::om 
ne p omieszczenia Biblioteki Publicznej n•„ 
sprzyjajq pełnemu dos!ępowl do książki . Je · 
dynie szybkie zrealizowanie planów Zarzcdu 
Miejskiego odnośnie bibliotek i wypo życz '.ll 

ni książek - a więc rozszerzenie siec! b ib!! .:> '. 
i tek dzielnicowy ch, głównie w dzielnica ch ! v ' 

: botniczych, a przede wszy stkim dokończen! s 

korzystanta z ks ięgozbtoru przez szer::i1'!e W katalogowni Poważnym czynnik1em kulturaln.ym na te
rerue n aszego miasta są biblioteki, wchodzą 

ce w skład sieci bibliotecznej Zarządu Miej
skiego. 

okazałego budynku gibliotekl Publicznej przy 
ul. Kopernika pozwoli zarówno na powiększe 

nie księgozb ioru, jc k i stworzy możliwo.k: l 
masy (Dzj biblioteki Na Zielonym Rynku 
~ ...................... ~.._.,. ............. .....,.. ............. ~""lllQlll"' ..... .._,..~.._,...._,......,......,.....,.....,..._,.~~....-. ...... ~ ...... .....,..~~ ...... ~ ..... ~..._...~ .... .,..,..~~~ ....... ~ .... 

Stanowiq one najbar.dz!eJ dostępne źródłu 
noiuralnego uzupelnien!a ńauczania zawo
dowego, począwszy od dzieci do lat 14-tu. 
a skończywszy na mlodzie1ży gimnazjalnej ! 
studentach szkół wyższych. Z usługi ty-=h 
bibliotek korzystają dziś wszystkte warstwy 
ai;)ołeczne - robotntcy, rzemteślnicy, kupcy, 
inteliqencja zawodowa, artyśct i t .d. 

Bestia · niegodna · życia 

B-arbarzyńsk! naf.eźdżca hitelerowskt nisz· 
czył na równi z ludźmi i ksiqżikę polską. 

Większość kstqżek popularno-naukowych 
beletrystyczn.ych, dostępnych dla szerokich 
mas Polaków, została przez Niemców usun!ę 
ta z btbliotek miejskich t spalona w Pab~u

ajca.ch Jwż w pierwszych dn!ach okupacji. 
Biblioteka Publiczna, przede wszystkim dzię 
kl sw~u potencjałowi naukowemu, w pew
nym stopniu ocalała. Nierównie · gorszy los 
spotkał 4 istniejące przed wojną wypożycza! 
nie popularnych ks!ążek dla dorosłych . Za. 
wa.rtość ich została całkOwkie zniszczona. 

Księgozbiór Bibltotek! Publicznej został 

w.ywieztony ze starego lokalu przy ul. An
drzeja 14 i złoż.ony w nowym gm·achu przy 
zbiegu ulic 'Kopernika i Gdańskiej, dziękt 

Pelzhause11 
W dniu wczorajszym na sesJi przedpopo

ludnioweJ licznie zgromadziła się ?;>Ubliczność 
w oczekiwaniu na przemówienie stron i o
statnie słowo oskaJ.iźonego. Na sali sądowej 
Z<1instalowane zostały mikrofony radlowe i 
fragmenty sesji były nagiywane na taśmie 
dźwiękoweJ. 

Przed zamknięciem przewodu sądowego 

.prok. Nowacka zgłosiła wniosek o ujawnie· 
nie zeznań świadków, którzy nie zgłosili się 
rur rozpiawę, z akt śledztwa Komisji do Ba
dania Zbrodni Niemieckich i o zaliczenie w 
poczet dowodów rzeczov..-ych zdjęć fotogra
ficznych. Obrońca wniósł o zaliczenie w po
czet dowodów sądowych również zeznań. zło 

~nych przez szereg świadków }V czasie śledz 
twa. Wnioski stron zostały przyjęte i na lym 
z.amkl!.lęto przewód sąd-owy. 

Głos zabiera prok. Maria Nowar·ka: 

ł.0Dż OSKAllA OPRAWCĘ 

-krotnie · skaz~ny na śmierć 
ściślejsze dane z zaznań świadków, podała, , ale nie bfałem udzi4ł11 w eg:i:ekuelach w 
iże ~ przybliżeniu liczb.u zwłok, wywlezlo- Zgierzu I Lasach Lućmterskich. Nie . r;powo
nych z Radogoszcza sięga 28 tysięcy, do te- dawałem śmierci tylu ludzi, byłem zawsze 
go należy dodać, tych co zginęli w egzeku- przyzwoity (?!), nie dawałem rozkazu, aby 
cjach w Zgierzu i w Lućmierzu. Spalonych Więźniowie byli mordowani l dręczeni. 

zostało 1500 ludzi. „Takie żniwo zebrała 

śmierć w Radogoszczu przez swego lunkcjo-
111:1riusza Pelzhausena". 

FUNKCJONARIUSZ ZJ!.RODNI 

„Pelzb.ausen był funkclonaxiuszem władz 

niemieckich. I lunkcjonaduszem zbrodni -
kończy swoje wzruszające przemówienie pro
kurator Nowacka - z tych względów kara 
śmierci jest uzasadniona". 

· Po przerwie glos zabiera prok. Jerzy Le
wiński. 

- Proces ten Jest wycinkietn w.'llk narodu 
p olskiego ze swym śmiertelnym wrogiem, Jest 
to proces dw óch światopogląd.ów, a na ła

wie oskarżonych znajduje się naród nlemiec„ 
kl. 

„Pelzhausen był przedstawicielem progra
mu hitlerowskiego w stolicy polskiego pro
letariatu". 

AKT BARBARZY~SKI ZEMSTY 

Pelzhausen nic nie m6wi o tr.oglcznel 110-
cy z 17-18 stycznia. Dopiero nu wyraźne PY· 
tanle sędziego Walewskiego odpowia.da1 
„Nie bylem obecny, gdy więzienie się paliło 

15-go stycznia opuśclłem Łód:i:. Proszę 0 ła
skawy wyrok". 

Przed ogłoszeniem wyroku w godziD.aeb 
popołudnlowych przekazano Pelzh.a:uaenowi 
list od żony z lłeichu, pełen •Nylewnel czuło
ści. Okazało się, te kat z Radog oszcza po
trafi się · wzruszać - czytaJqc list, płakał. 

W ciszy, ~<:tka zapanowała na s a li p rze
wodniczący sędzia Walewski odczytał wy· 
rok. Za k01żdy z czterech punktów oskarżenia 
Pelzhausen został skqzany NA KARĘ SMIERCI 
Łącznie .został sk.ozany na karę śmierci, a
l.tatę praw publicznych i honorowycJt na za w 
sze, oraz na konfiskatę całego mienia ner 
rzecz Skarbu P.aństwa. 

Uzasadnienie wyroku odc '.':y lal ławnik -
prezes MRN - tow. Andr7.eja k. 

czemu uległ on częściowej tylko dewasta:cj!. Radogoszcz przedsionek obozów koncen
z chwilą odzyskan1a n!epodległości, zaczęfo tracyJnych stworzony został w mieście naJ
słę praca nad zabezpieczeniem księgozl::-io- bardziej uświadomionego robotnJka polskie· 
rów, uTUchomiona została Biblioteka Publicz- go, któxy jeszcze przed wojną buntow.ał się 
na, a z darów i ze zwrotów jak!e obftc!e na · przeciw majstrom niemieckim. Na p rocesie 
płynęły wskutek a kcji propagandowej, !>O- ł.6dź skariiyła się przed nami, płakała i os
wstał w latach 1945 i 1946 szereg wypoży- kari:ała ltata Pelzhausena 0 zbrodnią - są 
czelni książek. to wystarczające dowody dla sprawiedliwe- - Widzimy, Panowie Sędziowle, w spale-

Zasoby biblioteczne przeastawiajq sią go wyroku. Ponieważ lednak żyjemy w pań- niu Radc>goszcza ten s.om akt barbarzyńskie! 
UZASADNIENIE WYROKU 

- Pierwszy raz w d!:ie jach luóz'kości dało 
się spotkać z takim zmechanizow.anym, z ta
ką premedytacją przygotowanym T przepro
wadzonym masowo okrucieństwem . Było ono 
traktowane jako obowią:-:ek niemal i to byłci 
zbrodni.a, za którą odpowiadać wir1ni człon- · 
kowle lego narodu. 

Jak następuje: każda z wypożyczalni pos1a- stwie demokratycznym 0 spmwiedliw ych są- zemsty wroga w stosunku do inteligencJi t 
da po 2-3 tys!ące tomów, zaś księgozbiór da.eh, musimy zebrać dokumen!y dotyczące robotnika łódzkiego, który przez pięć i pól lat 
Biblioteki Publicznej - 45 tysięcy tom?w. działalności Pclzhausena w zakreślonym ścl- trwał w niezłomnym oporze, broniąc polsko-
skatalogowanych i dostępnych d!a czyteln! śle terminie i miejscu. ścl naszego miasta - podobnie, Jak bohater-
k6w. Właściwie - n ie zupełnte dostęl>ny-::h . OF AR ska ludność naszej Stolicy, lttó_i:ej ducha· bar-
Ruch czytelntk6w w Bibliotece Publicz"lej PELZHAUSEN MORDERCĄ 30 TYSIĘCY 1 barzyńca ne potrafil z!amać i z nienawiści 
wynosi przeciętnte s tys ięcy osób m!esi~cz · Następnie prokurator Nowacka podkreśl.a- , 3 ' il Warszawę. 
nie i nie odpowiada istotnym potrzeb::l:'ll jąc, ile podaje cyfry, opierające się o naj- R d t b 1 ł'dzk' 

------------------------ - a ogos::cz - o sym o o 1ego mę· S O r • czei1stwa. Br.acia nasi zginęli tam śmiercią 
PRAWA R DM_EJSKA. męczeńską z pieśnią paltiotyczną na ustach. 

O godzinie 16-ej „lmas". O godi:inle 15,30 Wzorów takiego męczeństwa można szukać 
ł. Goepert. w czc.sach antycznych. Radogoszcz to u.osze 

GORNA PRAWA: Termopile. 

• 

O godzinie 17-eJ ogólne 
ków PPR PZPW Nr 2. 

GO RNA: 

zebranie człon-

O godzinie 11-el I. „~istram'.', PZL. O godz. 

UWAGA SEKRETARZE DZIELNICY 18-ej „Chojny". Obwód Nr 62 i 53. 

STAROMIEJSKIEJ! LEWA SRODMIEJSKA: 

Dziś o godzinie 15-ej w lokalu własnym o godzinie 13,30 f. „Edelman Grize", Szpl· 
pny ul. Nowomiejskiej 6 odbędzie się odpra- tal Ubezp. Spoi' .o godzinie 13-ej I. Margulis 
wa sekJetarzy wszysUtich kół dzielnicy Sto· i Wolman, f. Braun, f. Finster - koło 7 · 1 8. 

romiejskieJ. O godzinie 14-ej Gazownia - koło 4. 

ZEBRANIE INSTRUKTOROW GórneJ PraweJ SRODMIESCIE: 

. Dziś 0 godzinie 18-eJ w lokalu własnym o godzinie 14-e! Narodowy Bank Polski. 

RADOGOSZCZ - SYMBOL MĘCZEŃSTWA 
. 1 AĘSTWA . 

- Wierzymy głęboko, że, kiedy łzy współ
czesnych obeschną, Radogoszcz stanie się 

symbolem nietylko meczeństwa, ale mestwa 
i poś .... ięcenia łódzkie-go inteligenta i r~bot
nika. Wyryty będzie tom napis podobny do 
tego, który Spartanie umieścili dla pamięci 
swych synów: ,,Przechodniu, powiedz Polsce, 
powiedz Łodzi , żeśmy tu legli męczeńską 
śmierciq w obronie świętego prawa miłości 
narodu, ojczyzny l Łodzi". 

Prok. Lewii!ski zakończył swoje przemó
wienie słowami: 

Obozy według relacji Brytyjskie j ll:O! isjl 
Pcrlamentarnej nazwane były najniższym 
punktem degradacji człowieczeństwa f«ką 

kiedykolwiek osiągnęła ludzkość. Ąle mylll 
sii: brytyjski sprowozdawca. lsfnlał jes_zcre 
nH:szy punkt degradacfi człowieczeństwa kie 
dy podp.olone zostały budynki, w któ.rych by· 
n ludzie, kiedy zamierzano spalić tych ludzi, 
jak niepotrzebne l'Upiecie, 

Te stnępy masy ludzkie! stłoczone w b'u
dyn;:ach obozowych były jut bliskie wolno• 
ści . Wojska polskie i radzieclde zbliźajq się. 
niosąc im wyzwolenie. I wtedy kat lładogo~ 
cui - Walter Pelzhausen daje rozkaz pale
n ln: włęzienla W'l'az z ludźmi. 

W chwili ucieczki, kiedy raczej nal żało· 
by myśleć o własnym tyciu, jedyną myślą 
oskarżonego Pefahausena Jest zniszczenie 
tych, którzy gehennę więzienia przetrw.alł. 
Podpalenie obozu, to ostatni akt ponu1eJ tra
gedii Radogoszcza. Oskarżony Pelzhansen 
był panem tycia i śmterci Istnień ludzkich pn·r ul. Bedn.atskiej 42 odbędzie się odpra- o godzinie 15-eJ PWR. o godzinie 14-ej Dru

wa instruktorów organizacyjnych Gómej Pra- km'nia MBP. o godzinie 17-eJ Książka Nr I W unnkniętych w więzieniu i nie zdawał niko-
- yrok, Panowie Sędziowie, winien być 

wel. WoJew. Zarz. ZWM. O godzinie 13-ej Kolo 

ZEBRANIE TROJEK PPR i PPS f, „Horak• przy Szkole PrawniczeJ. 

Dziś o godzinie 11-eJ odbędzie się posle· BJ\ł.UTY: 

menie trójek PPR i PPS I. „Horak". O godzinie 13-eJ I . . Rzejak. O godzinie 18-eJ 
• • 

Dziś o godzinie 11-eJ odbędzie się wspól
ae zebran"fe członków PPR I PPS Tkalni Nr 7. 

EEBRANIA KOŁ PPR. 

Żabieniec. 

STAROMIEJSKA: 
O godzinie 18-eJ PSS, koło I. O godzinie 

16-ej I. Zeidle, f. Tamara, CMMO, F. Nr 14. 

KOMUNIKAT 

nietylko najstr.asznlejszym potępieniem zbrod mu rachunku z ilości ciał pomordowanych. 
ni Waltera Pelzhausena, ale pierwszym po- A Im większy był ten rachunek, ttm bard:.:łej 
mnikiem, pierwszym napisem ku ezci łódzkie- zadawała? on Jego niemiecką potworną da-
go bohaterstwa. szę. 

Przechodząc do Indywidualnych zliroCłnł 
Następnie głos zabrał obrońc.<r adwokat oskarionego Sqd Okręgowy stwierdził, i:P: wt

Gombińskł. Starał się on sumiennie wypelnić na Jego zostoła udowodnioną calkowicl9, 
swe trudne zadanie obrońcy. Cytująe"z nie- gdyt materiał dowodowy, którego dostarczył 
słychaną- erudycją wyjątki z dzieł wybitnych przewód sądowy wypełnił treść aktu oskar
polskich naukowców, starał się przeprowa- tenla f przeszedł jego ramy. 

W dniu dzisiejszym odbędą się zebr.mtła 
tól PPR w następujc;cych fabrykach I insty· 
tucJach: 

dzić tezę, że Pelzb.ausen Jest wytworem 1y- Potworne zbrodnie dokonane przez o'ikat· 
stemu, bezmyślnym robolem hitlerowskiego źonego wymagajq Jak nafsurowszeJ repres!l 

Wydział Propagandy Komitetu Łódzkiego rełZ:!mu. karneJ, Jakkolwiek nlewspólmierneJ z iJośclq 
BUDA PABIANICKA: zawiado:tmla, te w poniedziałek dnia 15·9 br. I Jakością popełnfonych zbrodni i dlatego 

b I k o godzinie 17-ej w świetlicy KŁ. , ul. Sienkie- OSTATNIE SŁOWO KATA Sąd Okre.gowy postanowił un.mler•.", ć o~kar-
0 godzinie 18-ej ze ran e terenowego o- „ , ,. ~ 

wfcza 49a odbędzie się zebranie koła Lekto- Ostatnie słowo Pelzhausena to szereg nie- fonemu naJu--'s:zą kare _ KARE. SMIF.BCr. 
la obwodu 14-go. h • ~ 1 ~ . 

. r6w oraz Prelegentów Dzielnlcowyc . istotnych dla sprawy wyJałinieti, które wzbu- w czasie odczytywania wyroku oblekły• 

,WIDZEW: Obecność wszystkich obowiązkowa. Cłzają pomruk Dledowlerzanla na sali 1qdo- wy Filmu Polskiego filmowały zarówno oskCll 

O ;odzinie 17-ej zebranie terenowego ko· UWAGA AKADEMICY PEPEROWCY! wej. ~nego, Jak publlcznr 3ć i skład SąCłu. 
la Sikawy. „Noszę mundur 40 lat. Przytl.aczaJące Przewodniczący poinformował oskarżone-

W środę dni.a 17-go bm. 1947 r. o godzinie dowody pozwalają mi domyślać się wyroku. go, ze przysługuje mu prawo skargi kas.<J~yj• 
GORNA LEWA: · 19-eJ w lokal\l ł.K !Plł przy ul. Sienkiewicza Przybyłem tu nie po to, by mścić się na na- neJ do Sądu Na)wyiszego. Jak się dowlada-

0 go.zdinle 12-eJ P~P.B Nr 1~ - ZJ?icma 11, l:,:dbęd.zle się Z~brcmie Akade.mic. kl«:go Ko• rod.zie polskim - za mną stał system SS, 1qct Jemy, Pehhausen ma zamie_ r sko~ałać u 
I.~ Y(ęQJow,r. O -!'IO.di!Dle t„•I ~olei tere- Ja P._Ch'ł1lnfł9.o. Q.becność ~on~ e'tiowi9z:„ ~ę>ticyJ11.J'.A . ~.Jt.,~łu9ł{ąCJdi<.au p~fA~ 
.t'we, CD& ał "' -4Uusznf•~cm:uca:.ml1.elt•n1e!d'6re-~ec:„ · a izm:. / 
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I p ee zn Redakcja i Administracja 
„GtOSU PIOTRKOWSKIFGO" 

Piotrkow-Tryb. - ul. Legionów 16, 1. p: 
telefon 13-97 Przed wybora1ni auczyc ~elstwa Polskieeo 

Administracja czynna od godz. 3 -
16-ej bez przerwy obiadowej, w soboty 
od godz. 8 - 13-ej. 

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

Konto czekowe redakcji „Głosu Piotr· 
kow6kiego" w Komunalnej Kasie Osz-· 
czędności w Piotrkowie nr. 425. 

-o-

Komu winszuiemv 
Sobota, 1<3 wrześni,a 1947 roku, 
FHlpa. . 

Stoimy \Y przede.dniu \\·yborÓ\\ do Po \\ielkiej burz~ dziejo\\el i smulnych 
władz p·::iwiatowych Związku Nauczyciel doś\\'indczeniach przeszłości lal 1918 -
stwa Polskiego w \\oje\\·ództwie łó<lz- 19.39. pQ•Winniśmy być pomni celó\\ jakie 
him. W nackhmlz;.icycli wyborach należy na111 przyświecały w naszej walce prze
widzieć nowy e.tap na drodze zma~at\ ci\Yko rodzimemu ·wf'kcznidwu i obcej 
ia-ki~ prnw:-i<lzi poi.ski naucz~'c iel 0 ugrtm przc1110q, powinniśmy pamiętać, Ż€ o
tOo\\-anie odrod;;onej Pol.ski Ludowej. ży- bccna rzeczr,·iskiść polska zrodziła się 
jemy dziś w innej sytuacji. aniż~li przed \\' rrz·ullacie wieloletniej i ofiarnej wal
laty. •Pol ka, któt"ą budujemy, lo Pot ka ki tych, którzy po<l .~zfan<larami demo
$\\ i a.ta Pracy i Sprawieclli\\'oŚci Spolecz kr<1cji walczyli z terror0m sanacyjnym 

i Qinęli \\' obozach hitlerowskich. 
nej, wy\\'akzona krwi<J robotnika, chlo-
Pa i inteligenta pracującego, to naj\\-~'Ż- Wierny, że są jeszcze \\"Śrórl 113S i ta
szy cel o:,i;)~nięty na drodze naszej walki cy, którzy nie chq wirlzier za{'h0dzą~ 
i wieloletniej prac\· i najpiękniej:-zycli tra c~·rh przemian i cz~ski w hnractn~1m 1 
dycji Z\Yi<1zkowych nauczycicls!wa. I bierny111 oczekiy,·aniu daj<) postuch pod-

~zeptom \Vrngiej propagandy pł.) nącej z 
zagranicy. Zamiast \\·znosić g-mach h~u 
jącej się Pol.-.ki Ludowej, czekają - sa
mi dobrze ni'<' \\"iedząc - na ko.go i na 
co. Tym n<J!<>żv odpm" iedzieć wvraźni-e 
i bez n•ied0111Ó\\·ień, że się mylą. że S\Vą 
b-ezczynnli~ci;! .s;;:kn<lz<J spnł>ecz-E'ństwu i 
obie samym. Polska I udowa pragnie 

w nac. widzi-ef- S\Y<licb ,::;zermiNzy na 
wszystkkh szuehlach pr;;ic:y or2:aniza
c~1JMj nasz.Pgo związku i na każdej pla
rów.·E' 6•rnl<'unej " terenie. 

ZdajPmy sohiP. \\·szyscy dobrze sprawę 
z fego, ŻP n::iszp. tera7niPjsze położenie 
materialm> ni<:> je.:.t łahn~. że mam, do'ć 
trudne \\'arnnki pracy zawodo\\f'i. Nie 

Ważniejsze telefony 
10-49 Urząd Bezpieczeństwa Publkzn. 
f3-14 Powiatowa Komenda M . 0 
1-0-41 Miejski Komisariat M. 0. 
10-7'... ';traż pożarna . Uwaga, I 

przoerzuc::ijniy zatym winy na µa1i.::;two i 
•ICY '• ~ZF.Jrl - one czynią 11·szystko co Jeży w 

I ich mocy by w 11;:ijkrńl.szvm czasie o<lbu 
"kiP'.!o" ul. L<:>gionów Nr 16 J piętro, ce- dawać znisz.czf'nia wo ]ennf' w naszt=ij go 
Iem pmlania do ,,.iadom0ści Red;:ikcji ja- s~?darc-e. ahy pQpra\\'ić nasz byt i zapew 
kit' p·odrc•czniki i:;zkolne ma ią. im być ntc nam p0rfsta\Y) kulturalnego r(lz•rnju 

11·13 l!Jbezpieczalnia. Społecz.na 
1'0-70 Szpital Sw. Trójcy 

R€<lakcja .,Głosu Pi0itrkowskic~0" 

PoO"otowie lekarskie: nocne telef1rny: 
f1·13 ~d 21 - 7 rano. W niedzielę i S\ •ię 
\a dyżur dzienny w szpitalu Sw. Trójcy. 

przypomina ucz€slnikom konkursu, ldó· 
rzy wylosowali nagrndy. że dziś o godzi 
nie 13 mija ostateczny tNmin zgła"7.ania 
się do Administracji .,G!()Sll Piotrkow-

\\'ręczone. Obe< na sytuacja nakłada n;:i nas ob-o-
---- \\·iązek spotęg0\n1nia wy-iłków. abv słu

żyć rrzykła<lem mili0on~m obywafeli w 
mieście i na wsi Droga do urzecZ\'wist
nieni a\\' życiu lych prz-emia1n j0st rrn:c.fa: 
prowadzi ona przez tworzenie silnej or
g-anizacji za wo<loweJ, by wybrane w nad 
chodzących wyborach przez kolefeńskie 
zaufanie na wszyslkich s;i;czchlarh orgaa 
nizacyjnych zwi<Fku nowe Z:.irząr:ly byty 
zdolne i chciały spro~tać temu zadaniu. 
To znacz\·. hv \\ vhr.in0 no\\'f' "fadze 
z~,·iązknwr we;zly na drogę \\'sp•~ldziała 
nta z \\'l;ir!zami P0lski Ludowej i nawią
zywały ś<:iślr-jszq niż dotvchcza.s Jacz
ność z ruch<'m z;:i \\'o<lowy.~ zrze-.wnvm 
w_ Z:viqzJ_,::icli Zawo<lowych, hv \\;;;:pólny
rn1 s1łnm1 dosl<Jrczyć czfQ•nkom Zwi.:izku 
~mskli\\'ej op.ie ki lrkar.-;kiej i \\ ~ r0czy11-. 
1rn w uzdr<lo\nskach '"czasie "alrn<'ji i ur 
lopó\\ .. By organizO\nić k11rE-\' jlod1ios.zą
c0 yo.ziom d~daktyczm. rf:oz\\'i jar prasę 
pos'>-11-ęc0n;1 ~pra\1 nm naucz\'ciels.kim i 

KINA e .a o ·dzi 
na wystąp baBetu Moisłejewa 

Kino-Teatr „Bałtyk - <lziś i dni na
&tepne na ipiękniejszy film produkcji pol
skiej „Zło'ta maska", w roli glównej L. 
W ·socka, M. Cwik!iń·ka. A. Żabczyński. Wydział Socjalny Przemy.siu Szkl;inc- dnia 13 bin. (SQ•h0fa) do go(l°zin) !ł rano 
\Vładvsław Walte•r i inni. \go \\' Piotrk0°\\'ie organizuj-c \\·yjaz<l d'.l zglo·sil" :;i\;'· d:o Wydzi<1łt1 Sw jalnego Prze 

Początek, s~ansów \\' '.!~i po_wszc~nic:.

1 
L:1d1i na w~·slQp~· ~!~·n_ncj g-rupy_ radzicc- l11)Sł11 Szl,Ja1i<>go, 11li{'a L<'gionów Nr Cl 

niedziele i swięta o g<1dz1111e lli. 18 1 20. ktch artysiov.· Mn1s1e1ewa. \Vy.1azd na- (kl. 10-39) i opłacić bildv ulgowe, 
Dla mlodzi~:i.y niedozwolony. stąpi z Piotrko\\'a \\'niedziel~ dni>1 I I hm. klórr ::--;i z:-ir<'zcnrnw;11w dla członków 

Kino „Polonia - film pt. „Knockaut"; o godzinie 9,30 ra.no :p·od gmach11 Zjed- z,~ i<p:kó,\- za,rnrlowych. 
film radziecki. n~czenia Przemrłu Szklanego ul. Legio Crna biletu na przcd:-ta\\ i~nie \\'ynie-

- o - now 9. :-iic;: 20 z kit:: eh. Smriki lnk()mocji stara 
Dyżury apteki 

1 

\Vszystt<~'<', z;1kł~dy pra~1·. i_ in~i.y_!uc_ic si_~' ~ilłHtwić_ każdy rnk!Cld 1:1_-aęy \\_zględ 
Dziś d,,·zuruje apteka me1gistra Wita- chcące wz1qc 11rł1,1ał \\' te.1 .iczdz10 1 na· J me rnsl! t11cJ<1 prnq na swo.1 s~m::.ob s.a-

nowskiego, Plac Trybunalski 1. . być bi!P·iy na przNls!a \\ie nie 111 usz;1 do rnnd:; icl; ii'- '' ł H5 n~ rni · a)lloochod ami. 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

- szknlnnn itp. " : 
Sctd Ok!<>gow,_- w Piotrl·owt z udz1alem' niach. W fabryce tGij pracował równYe· Mie- · Za pcwyl.szc zb1odnie. Sqd Okręgowy, "" D · I r ,...,. „ ro-za org;mtW\\'ania ~i nego Z P 

łavmlków w dntu 5 wrześnio 1947 r. rozpoz- czysłavr SzajewRk!, czynny członek po!E,k:ej wyniku rnzprawy 1 po przesłuchaniu kilku- . d l ; rz0szl'Jneg0 w Je no ihm ruchu za"·odo 
nawal sprawę Brunona Krygtera, oskarżone- orgcntzacji wolnościowej, po którego przy· dzlesieciu świadków, . którzy potwierdzTli W 

1 
. t ri 'd . 

go 0 zbrodniczq c!Z'ialalność w czasie okupa- sz!T gestapowcy w celu zaaresztowania go. zbrodnicza działalność Krygiera skaza! g'"' na ). n. '.~S rog;l l11E'Za V<l ną, na ktorej 
ci! nt.:im!eckiej przeciwko Narodowi Polskie- Wtedy Krygier doprovradził Szojewskfog.} dozywotn!~ więz!enTe z pozbri,.;ie:•iem praw fll:zy-;~ie,szy~y. zrrafi:rn.wanie ws1ystkirh 
mu. do biura fabryki, ułatwtajqc gestapowcom publicznych i obywatelskich praw honoro · Pl a)!'OIC'n dązen szerokich rzesz nauczv-

Brunon Krygier, mieszkaniec Piot1kowo. aresztowanie go, w następstwie czego Sza- wych na zawsze, oraz orzekł przepadek ca- [ ciels1 wa. 
11arodowoi'ici niemieckiej. z zawodu ślusarz, jewsk! został rozstrzelany. lego jego mienia. (i; • -1- W dniu ''.'ho rów. gł<lS\'. ~ależ_, ocltfać 
przad rozpoczędam działań wojennych wy- ..,.._., <la tvch, ktnrzy l1AJprędze.1 ' na1~urn1en-
iechał ;; całq; swoją rodziną do Niemiec, a d a · · h · b 
kiedy ~·ojska n!emiockia zajęły Polskę, po- u UJ my s a- on s or·' owy '1Iej ze~ .cą I ędą mogli tym zada111om 
wródl do Piotrkowa i otrzymał pracę w Za- . ~prosL:ic. 
kładach Drzewnych na Bugaju. Po pewnym St. 
czcrs!e Krygier zgłosił swą przynależność do 
narodowości niemieckiej i z tej racj! otrzy
mał stanowisko kbrownicze nad robotni.kami 
nol"kimi ! żydowskimi, oraz stanowisko ko
mendanta straży fabrycznej. Na tych stano
w1skach Krygier wykazywał całq swq nie
nawiść do ludno:ici polsltiej i :łydowskiej, sta 
Io chod7:ił ::: nahaJkq, którą bił l znęcał się 
'l<:Id ptccujqcymi robotnikami Polakami i ży
dami, dla błahych po;wodów, kopiąc ich l 
wymyślając. Kiedy kilkunastu Żydów, pracu
jących na Bugaju, skazanych zostało przez 
władze niemieckie no karę śmierci i miała 
odbyć się egzekucja, Krygier doprowadzał 

tch z fabryki na miejsce stracenia. Na tere
nii;, fabrykt Krygier donosH o robotnikach 
i;;późniafq:cych się do procy, jak r6,vn!eż o 
innych nawet bardzo dr<>bnych P'Zewin!e-
1111111.1111111:1111111111 Hllll•ll1lllllllllll'l'lll!llllUllll'loll!illllllllllllill!I 

dpowiedzi Reda~cii 
Ob. S. )tfoczysław. Nagrody w 

Konkursie nic otrzymał obywatel. 
ostatnim 
Prosimy 

spróhowac szc7.ę!kia w następnym. Losowa" 
nie odbyło się publicznie w lok::ilu kina ,.Bał-
tyk". (.i.). 

-°'Ogłoszenia drobne--
unieważnia się zaigubio•ny dO\\ Ód oso

bisty, kart~ RKU, zwolnieni<'! z więzienia 
·1ódzkiego - Kopernika 19, kar!Q amn€· 
:stii, 20 sl'.tuk fotoi::n1fii. i'la nazwisko 1\a 
niecki S!aqi.,,faw, Hieronin1. za111ie~zkały 
Pintrkńw, ltl. Garncar.;ka 21 111 4. 

Na skutek wezwania µraco\\ ni ka /11icj 
;:;kiego Komiie,tu P.PR w Piolrko0wi low. 
Skwarczy1fa,kiego Si.ainislawa .rdo złoże
nia dobrowolnej ofiary na budowę sta
di9nu sporto\\-cgo dla klubu „ConcQr
cli·a" - low. Kępifrs.ki Jan, I sckrdarz 
Miejskiego Komilci.11 PPR \\'1płaca I .OOO 
złohTh na konto Nr. 426 w KKO w Piolr 
k<J\\iie. Tow. Kępii'1ski wzywa tą drogą 
ob. Berenca, Przewodnicz<1c<:go Po\\ ia-

z ży ia 

towej J<ad.1 Narodowej w Piotrkowie d(l 
zloże11ia dobrowolnej ofiary na po\1. yz· 
;;,zy cel. 

Uwaga! Wszelkie w1platy na budowę 
sladionlł .<:.portowego dla klubu „Co.ncor· 
dia'", nakż~ \\·placać na konto czekov;e 
Nr. '126 \\' KKO w Piotrkowie. 

Do dnla dzisiejszego zebra-no złoty-eh 

42.100. 

pa 
W lo.kalu Powiatowego Komitetu PPR w/ piolrkow::kiego, ktora ma być zwołana na 

Piotrkowie odbyło się posiedzenie 6-ki par- d7.ień 19 bm. 
tyjnej PPR i Str. Ludowego, na którym omó- Na konferencji tej zostanie opracowany 
wiono sprawQ reorganizacji Rad Gminnych, plan dla W$pólnych po~iedz„11 kół partyjnych 
oraz ustalono program konferencji 6-tek par- SL i PPR. 
tyjnych PPR i SL z terenu całego powiatu (j,), 

owe w adze partyjne 
Miejskiego Komitetu PPR w Piotrkowie 

lfo odbytym ostatnio zebraniu aktywistów Kierownik Wydziału Przemyslowego. tow. 
Miejskiego Komitetu PPR w Piotrkowie w o- Wesołowski Jan; 
becności I Sekretarza Wojewódzkiego Komf- K!erownik Wydziału Propagandowogo: 
tetu tow. Minora t członków Woj. Komitetu to- tow. Sykus Emilia; 
warzyszki kpt. Stock i tow-. Jóźwiaka, doko- Kierownik Wydziału Organizacyjnego: 
nano wyboru nowych władz partyjnyc'h Miej- tow. S!edlecki Kazimierz; 
skiego Komitetu. K!erownik Wydziolu Kolportażu: tow 

Licznie zebrani towarzysze wybrali z po- Skwa,czyński Stan!~law; 

śród <>iebie następujqce wladze partyjne: I Redakcja ,,Głosu Piotrkowskiego" :tyczy 
I Sekretarz: tow Kępiński Jan; n1nvym Władzom Partyjnym, owocnej pracy 
II Sekretarz: tow M_!sztela Henryk; dla dobra Polski c.emokratycznej. (i) . 

Na odbudowę Warszawy 
K0ła Fnbryczn~ PPR i PPS prz\ fabry 

kach: „Spo!Pm" Fa1bry.ka Pn'\.•h\ orów 
Owocowo-Warzywnych \\ PiQ•[r;.;(11\'i-e i 
Pańshrnwych Zakl3dach Dri'.e\\'OVch z.or 
ganizowaty za.ha\\ ę t:i'nerzna Całkowity 
zysk_ netto z fPj impr€·ZY w umiP złotych 
9.020 przekazano na odbudo\\ ę Warsza
wy. 

Karambol na Slos e 
10-go września br. o godz. 11-ej na szosie 

Piotrków - Łask. na 12-tym kilnmetrz':! oko
ło wsi Kamocin, samochód cic:.iarowy naje
chał na brykę ob. KrólikiE>wiczn Wlady~ława, 
zam. wc wsi Kamocin, i:rm. Szycil<\w. Króli
kiewic7. wraz z żoną ulegli ogólnym · obraże
niom ciała. 

Kronika 1 rorska 
W baseni~ portu I") backiego w r·oh 

brz·egu je ! już czynna stacja bunkro''·3 
.uruchomiona przez Centralę i"':-:xluklóY; 
Naftowy-eh, od<lzial w Koszal111ie. 

• • „ 
W Darłowie buduje się osiedl€ ryba 

ckic z dotacji Gló\\·nego JnspPUnratu by 
bołó, lwa Mor . .-kicgo i Delegatur i Rzi!du. 
W najbliższym cz11sie rozpoczną się rów 
ni-ci prace przy pogłębianiu prn·tu. 

Wv,.i.,,~„ Woi Komlt<?t l'PR w hc-! 7 1 K·" •ei1 Redok<"Vin • Red ' Adm Łódź. Pio!rkowsko 86 Telefony: Redaktor Noczeinv 216-14. Sekretariat 154-2ł. fileda!<qa nocna 172-.31 -~ 
Oziol ogłoszeń, Płotr:Cowska 56 tel. 111 50 Konto PKO VII - 1505. Zakł. Grat. Sp. Wyo, .,t6dzld Instytut W'{downlez.y•. D.-- ul~ 
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Za tekstem: od 1-100 mm. :I 36, 101 - 200 m.m. cl 45, oowy~eł zl 60. nrob11 11a !~no sł owo: ponutri.V.'lłllf• rodzin 11 20, hcmdlowit Cle łr:qrze, kupno 1 "11;>r.!eda2) zl 25, zguby 11 aa, 

poszukiwanie oracv d. 10. W niedzi~ i ~l!ła 'JQO/e dtożeii- · 
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PRZYGODY 
pięciu typków ·z Banialuki 

140. Murzynowi faik z komina, 
Zadymila si·r. cw1.»ryna, · 
Bo nie um iał bez zargryzki 
P.ić n~riemian mtiód i whisky. 

141. Zrazu sfod.zial więc PQnury, 
• Pzy!ym zaczął awantury, 

Lu111aityczki da.rł za włosy, 
Te Jc.r.zyczały w nie00głosy 

li":'ICm"l"'l"''":I ·runll''j ... lllP'""~·... ...'"I[} ,L::;,11~::~! I.. 1..:::it1i„1111 ~ i..:h.~~1jl..!~~ "·~ 
TYDZIEl'il MAJDANKA 

W związku z „Tygodniem Majdanka" któ. rv ma się odbyć w czasie od dnia 20 - 28 
września 1947 r. i równoczesnym Zjazdem b. 
więźniów Majdanka, projeklowana jest wy
ciec'Zka do Lublina na uroczystości związane z 
„Tygodniem Majdanka" w ramach. którego 
odbędzie się poświęcenie kopca z · kości po. 
mordowanych na Majdanku więźniów oraz 
proces przeciwko 100 essmanom, katom Maj. 
danka. 

W imieniu Polskiego Związku b. Więźniów 
Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów 
Koncentracyjnych w Łodzi wycieczkę orga
nłri:uje Polskie Biuro Podróźy ·„Orbis", Łódź 
ul. Piotrkowska Nr 65 i 68. 

Dokładne informacje i zapisy w „Orbisie" 
Ilość miejsc ograniczona, 

Zapisy na Rok Wstępny Studiów na Politech. 
nice Łódzkiej 

Od dnia 10-go wrześnfa br. Sekretariat Po 
litechniki Łódzkie j przyjmuje zapisy na Rok 
Wstępny Studiów tych kandydatów, którzy 
uzysk<tli zaświadczenie w Państwowe•] Komi 
sji Wcryfikacy jno - Kw alifikacyjnej, urzędu
jącej przy Kuratorium Okręgu Szkolnego 
Łódzkiego (ul. Jaracża i 1), uprawniające ich 
do wstąpienia na Kurs Wstępny. 

Zapisy p.rzyjmowa,1e będą tylko do cllllia 
30 bm. włącznie. 

NOWE TELEFONY Str. nEMOKRATYCZNEGO 
W ŁODZI 

Nastąpiła wewnętr7.uct ;eoi g<HH 2:<lCJ<t biur 
Sekretariatu Wo1ewódzkiew, Stron r.ictwa De-

1 mok ratycznego w ł..o dz1 , Biura Komitetu czyn , 
ne są cały dzlen , dyrektor hiura przy1muje I 
od 9 do 13, telefon Biura Sekretariillu Komi
.tetu Str. Dem. nosi numer 121-61. Nato:niast · 
telefon wydziału gospodarczego i referatu 
prasowego nosi nume r 216-56. Biura Komitetu 
mieszczą się przy ul. Piotrkowskie.i 78. 

GL0S Nf. 252 

Ze §łportu_ 

Młodzież ·Z W M zdaje egzam·n 
• • • fizycznej przed ·robolniczq Lodziq ze 

Defilada 
sweJ sprawnosc1 
zawodników przeciągn ie dzisiaj ulicami Tymienieckiego i Piotrkowską 

Dzisiaj rozpoczynają się dwudniowe Igrzy
ska Sportowe młodzieży zetwuemowej. W 
szlachetnych bojach na bieżniach i boiskach 
Łodzi rywalizować będzie z sobą 1300 za
wodników. 
Wyjątkowo ciekawie zapowiadają się: tur

niej piłkarski, w k tórym bierze udział 49 
drużyn i boks. Te dwie gałęzie sportu liczą 

wśród młodzieży ZWM najwięcej zwolenni-1 na boiskach: WKS-u, KS Arko, TUR-u, KS 
ków. Wimy i Ogniska. 

ZN ANI PIĘSCIARZE W JUNGU 
W turnieju pięściarskim startować będzie PILKARZE GRAJĄ: 

szereg popularnych zawodników jak Brzóska, Na boisku WKS-u grać będą następując. 
K a rgiel, Gomulak i wielu innych. drużyny piłkarskie: 

Eliminacje we wszystkich gałęziach sportu Zryw - Łódź II, KS ZWM - Złotno, 
rozpoczynają się dzisiaj o godźinie 8-ej rano ZWM - Opoczno II, ZWM - Sródmieście 

----------------------------------------Prawe, ZWM - Sieradz, ZWM - Barciński, 

Dzi!Jiiai o ąodz. "l'Il'•ei w Heleoowie 

Mecz kolars i Praga - Łódź 

Jung Machek Cihlar Scep.<inek Capek 

Mecz kolarski Praga - Łódź składać się 

będzie dzisiaj z 4 konkftrencji: 

I. Wl'SCIG POJEDYNCZO NA CZAS 
400 M. 

1. Cihlar (Praga) czas 
2. Machek (Praga) czas 
3. Stepanek (Praga) czas .· 4. Capek (Praga) czas 
5. Bek (Łódź) czas 
6. Kupczak (Łódź) czas . 
7. Pietraszew ski L . (Łódź) czas 
8. Sałyga (Łódź) czas 
Zawodnik, któr y uzyska najlepsi~ czas zdo

bywa dla swej drużyny 8 punktów, drugi 
7 punktów itd. (ostatni 1 punkt). 

Il WYSCIG „SCRATSH" 1.000 M. 
Po eliminacjach w grupie czeskiej i polskie j 

walczyć będą w spotkaniach dw ójkowych 
pierwszy z pierwszym, drugi z drugim , trze
ci z trzecim i czwarty z czwartym zaw odni
kiem. Spotkania te wyglądać będą prawdopo
dobn ie następująco: 

Bieg I. 
Cihlar (Praga) 
Bek (Łódź) 
1 . . . . • 
Bieg Il. 
Machek (Praga) 
Kupczak (Łódź) 
1 • • • • • • • 

z ••.••• 

2 • • • . .I 

Bieg III. 
Stepanek (Praga) 
Pietraszewski (Lódź) 
1 • . . • • 
Bieg IV. 
Capek (Praga: 
Salyga (Łódź) 
1 . . . • . 

2 • - • • • • • 

2 . • • • . • • 
Punk tacja ostateczna ta sama: 3, 7, 6, 5, 4, 

3, 2 i 1 p . 

III. WYSCIG AUSTRALIJSKI 
6 OKR. TORU 

(Ostatni zawodnik na mecie odpada 
Finisz co okrążenie) 

Startuj ą : Cihlar, Machek, Step<1.nek, Capek 
(Prciga) i. Bek, Kupczak, Pietraszewski, Sały-. 
ga (Łódź). 

1 . • . . 2 .••• 3 . • . 4 • 
5 .••• 6 .••• 7 ••• 8. 
Punktacja~ 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. 

IV. WYSCIG DRUŻYNOWY 
Z 2 STARTOW 4 KM. 

Praga - Cihlar. Machek , Stepanek, Capek 
ł'~ódź - Bek, Kupczak, Pietraszewski L„ 

Sałyga . 

1 . . • • . • • 
Ogólna punktacja: 
Praga punktów 
Łódź punktów 

2 • 

Nagrody naplywajq ••• 
Do Komitetu Organizacyjnego Igrzysk 

wpływają ciągle nowe nagrody. Oto lista 
ostatnich nagród: 

Kurator OSŁ Baculewski ofiarował 2 piłki 

i siatki:. 
Prezydent m. Łodzi Stawiński - statuetkę 

z bronzu. 
Ob. Wende, dyrektor CZPWł. - 3 metry 

materiału wełnianego i 4 m etry jedwabiu. 

Z lqrz.q§h Z Ił' /H 

Wojewódzki Urząd PW i WF - sztoper. 
F-ma Kowalski - rakieta tenisowa. 
F-ma •Pujdak - aparat fotograficzny. 
Fil.m Polski - popielniczka. 
WKZ - 2 pary butów. , 
Oprócz nagród zwycięzcy otrzymają dyplo-

my. Nagrody są wystawione w oknie wysta
wowym f-my „Switezianka" przy ni. Piotr
kowskiej. 

EkwipRMek dla pięściarzy 
Dar pplk. Marchwińskiego 

Lista nagród dla zwycięzców w Igrzyskach 
Sportowy~h ZWM co godzina powiększa się . 

Wspaniałą nagrodę dla na jlepszego zespo
łu Związku Walki Młodych ufundował Ko
mendant MO m. Łodzi ppłk Marchwiński. 

ZAGINIENt 

P. płk. Marchwiński ofiarował 8 par rękawic 
bokserskich, 8 koszulek, 8 skakanek i 8 par 
pan tofli, a więc cały niemal ekwiptmPk dla 
drużyny pięściarskiej. 

ZWM - Brzeziny, ZWM - Brzeziny, ZWM 
- Sródmieście Lewe, Naprzód - Bałuty, 
Alart Ruseau, ZWM - Zgierz, PZPB - Po
znański, Zryw - Łódź I , Opoczno I , ZWM -
Koluszki , ZWM - Campe, Hofrichter. 

BOISKO ARKO 

Spotykają się drużyny : ZWM - Ozorli6w, 
ZWM - Żychlin, KS ZWM Czarni ..:.. Radom
sko, Film Polski, ZWM - Kutno, ZWM -
Aleksandrów, ZWM - Pabianice 2, PZPB 
Nr 1. 

BOISKO TUR-u 

Grają: ZWM Koziny Staromiejska, 
ZWM - Badad, ZWM - Dan~gier, ZWM -
Konst antynów, ZWM - .Fabrykf, Obuwia 
Nr 1, ZWM - Piotrków, ZWM - Lajbert, 
ZWM - Kutno, ZWM - Rawa Mazowiecka. 

BOISKO „WIMY" 

ZWM - Terenowa Góra, ZWM - - Wifama, 
ZWM - Union Tekstil, ZWM - Książka. 
ZWM - Widzew, ZWM - Łowicz, Zryw -
Pabianice I, ZWM - Lida. 

BOISKO OGNłSKA 

Zryw - Łęczyca, ZWM - Gajer G'óma, 
ZWM - Radomsko 2, ZWM F-ma Nr 400 
Staromiejska, Zryw - Zduńska Wola, ZWM 
- Buble Bałufy, ZWM - Dobrzelin, ZWM -
Ruda Pabianicka, ZWM - Końskie, ZWM -
Tramwaje. 

GODZINA 15.30 

Zbiórka na stadionie Zjednoczonych 
Wszyscy zawodnicy biorący udział w za

wodach, jak również cała organizacja ZWM 
o godzinie .. 15.30 zbiera się dzisiaj na boisku 
KP Zjednoczone skąd wyruszy de!Hada uli
cami: Tymienieckiego i Piotrkowską do Pla
cu Wolności. 

Po defiladzie cała młodzif>ż ZWM uda się 
na gościnny występ baletu Mojsiejewa, któ
r?f odbędzie się na stadionie ŁKS-u. 

JUTRO FINAŁY 
Niedziela będzie dniem finałów. Spotkania 

piłkarskie rozegrane zostaną na boisku KP 
Zjednoczone, na tym samym boisku odbędą 
się finały zawodów lekkoatletycznych, finały 
zaś turnieju bokserskiego w hali Wimy o go
dzinie 20-ej. 

Dzisiejsz» program Z J,Y M 

Co i gdzie? 
Piłka nożna: boiska WKS, Wima, Ognisko, 

TUR, Arko. 

Lekkoatletyka: boisko ~P Zjednoczone" 
Siatkówka: boisko Zrywu. 

Boks: boisko Zrywu. 

Eliminacje trwają od godziny 8 do 1-! 

Komu ni.kat 
Zarzqdu Miejskiego ZWM 

Miejski Zarząd ZWM podaje do wiado

m()ści całej organizacji, że bilety na występ 

baletu Mojsiejewa będzie moźna nabyć na 
boisku Zjednoczonych dziś o godz. 15.30. 

BILETY NA BALET MOJSIEJEWA 

NA BOISKU ZJEDNOCZONYCH 

Dziś o godz. 15.30 zbiórka całej łódzkiej 

organizacji ZWM-u na stadionie Zjednoczo

nych (róg Tymienieckiego i Kilińskiego) . Stąd 

nastąpi defiladą przez miasto. Po defiladzie 

wszyscy uczestnicy udadzą się 

ŁKS-u, by podziwiać występy 
siej ewa. 

na stadion 
baletu Moj-

KANDYDACI ·DO SŁUZBY KOLEJOWEJ 
BĘDĄ PRZY JM O WANI 

NIE 2·go bm. z domu rodz!ców '.Jrzy ul. Slowtań 
skiej 27 wyszedł !O-letni ian :l.okiel ~ nie po
wrócił. 

podczas przebiegania i:>rzez !Ot tramwajowy Zarząd Miejski 
będąc pod gazem wpadł .on pod tramwaj ZWM 

W zwi:;izku z corari Iiczniejszynrl pod'ł
ni<1mi o przyjęcie do słuzby kolejowej, Dy
rekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Ło
dzi podaj e powtórnie <i o wiadomości wszys
tkim zai~ tereh0wanvm , że wo bec '>rctku za 
potxzebowauia , 1ww..;.ch kdndydatów do służby 
kolejowej nie 11 rzyjmuje się. 

Nadsyłan ie podań w sprawie przyjęć jest 
bezcelowe, gdyż pozostana one bez rozpatrze. 
ni!r i odpowiedzi. z ł11> 

!inii Nr 5 t uleg ł ~mtażdżeniu lewej nogi m111 11 1 11m1• 1 1' 1 11 1 11 1 1 11 11 1 1111 1 11 11~ 11 111u11 111 1 1111r1111l!t!ll ll l~ 1 1: 1 1• 1 1 1 11 11, 1 11 1 1 u1 1 11 1 M1:~ 1 1;;1 r: 1r.1111 

Z 11.licy )worskiej IO wyszła i n!e ,powr6-
cllN ~ntonina "'!'acka, lm 77. 

Przewieziony został do szpitala „Betleem". z LIGI KOBIET 

TRAGICZNE SIWTKJ · BRAKU OPIEKI 

WÓDKA CZY NOGl. Na ;J od wó rzu l0rnu inzy ul. B l ękiotne j 29 

To pytanie rozs !rzygnqłby każdy z Iuc zi poC.:czas ~abawy •rp :J dł do studni ! poniósł 

normalnie myślqcych nci korzyść nogi. Innego śmierć na miejscu 2-letni Piotruś Błaszczyk, 

zdania ł:iyl ob. Mteczysław Rzepecki, com. w 1 camte.szkały tamże. .Zgon stwax.dził · lekarz 
Zgierzu ul. Mleczarskiego 5. W Julicmow!e pagotow!a. 

Społeczno • Obywatelska Liga Kobiet na 
Chojąact zawiadamia członkinie i sympatycz 
ki Ligi o „Wiecu Kobiecym··, który odbędzie 

się w dniu 13.9 rb. o godziine 18-ej w lokalu 
własnym przy ul. Rzgowskiej 94 w da1WI1ym 
kinie „Mewa" 

Po zebraniu będzie wyświetlany tnm. 
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