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Pol ka a pa n

halla

Minis ler Przemysłu i Handl u low. Hilary ~Min·cl
o plana ch odbud owy agresj i niemi eckiej

w kolo.
Koledzy, III Zjazd Przemysł.owy Ziem Odzy- : drenii, związani z junkrami pruskimi i miliła 1 zwłaszcza krajów. wsrhodniej Eułopy
nie wiP.lkiej Rzeszv 1 rezerwat ciemnej niewol
1kanych odbywa się w okresie, kiedy nad ca- ! rystyczną kliką niemiecką.
To ten monopolistyczny niemiecki kapit;ił po niczej siły rnhorzej. To tego kapitału narzę.
:ą mię~zyn~rodo".''ą, a zv.:łaszcza nad europ~iBi5marck I Wilhelm
~ką sy,u_aq~ pohtyc.zi:ią _1 gospodarcz.ą c1ązy I stawił przed sobą zadanie gospodarczej i po- dziem i oparciem byli i
3.cią
Jedno w1elk1e zagadnieme - zagadmenle od- ; litycznej hegemonii w Europie, to ten monopo II i Hitler, to ten kapitał sprowokował
zorganizobudo:Wy Niemiec. Parę tygodni temu niezmier listyczny niemiecki kapitał postawił przed so wojn<:, to ten kapitał sfinansował,
ludów.
n1e zywo, a nawet namiętnie dyskutowana' bą zadanie zamienienia krajów Europy, a wał, uzbroił i pchnął Hitlera na rzeź
była sprawa stosunku poszczególnych państw
do t. zw. planu Marshalla, planu, który
~
"'
M
nam zaprezentowany, jako plan pomocy w od.
bez zniszczenia tego nawet pod kh kierownictwem.
Odbudowa Niemiec
budowie i relrnnstrukcji Europy.
Naorlwriit -· Im większa, im wydatniejsza powo 1ne dusLenie ginęły w Os'wlęcłmiacll
wiele ty monopolistyczneg o niemieckiego kapitału, a
Ch?ci~ż pr~eszło już od. tegot czasu
Jk
_,.,
.
1
d
pomoc kapitałów zamor~kich, dla mobędzie
posia
stanu
i
praw
jego
Y o !11Y· _ na na razie zachowania
go m me w1e?1Y· a e nie
t ki
. N'
d k .
tym mi1~~Y·
czym konluetme ten plan ma polegac, kiedy, 1 dania, taka odbudowa Niemiec nieuniknienie nopolistycznego kapitału niemieckiego,niebez. . _ an pro u; CJ 1 przemys 1owe1 iem 1ee, a '
gdzie w j~kich f?rmac~ i przy jakich nakła-1 pr.owa_d~i do o~rodzenia Imperialistycznej nie. gwałtowniejszy, tym ostrzejszy, tym
piecr.ni.ejszy będzie- rozwój niemieckiego im. 1ak1 ~ostał og,osz?ny przez władze anglo-arna
mieckleJ agresji.
dach ma się real!zowac.
Kto wątpi w to, niech sobie przy- r1:ka~skte w Berhn.e, J~st planem_ Odbudowy
perializmu.
fakt,
łagodzi
nie
nic
i
I nic tu nie zmienia
Marsha~ia
łe2e kapifal niemiecki będzie korzystał z finan pomni,jakie J>yły skutl<i inwestycji anglosas. N1em1ec na starej bazie ekonom1czno-spo
I
'
I\
pomocy monopolistów kich w Niemczech w okre$łe mii:dzy dwiema cznej, planem nieunilmienie prowadzącym do
Mgła tajemniczości otacza ten plan ł to sowej i materialnej
crqresjl. Jednocześnie len
tego planu dzieje amerykańskich I nic tu nie zmienia i nie la. wojnami. Odhurlowa Niemiec na starej bazie :ozwoju niemieckiej
w~zystko co pod znakiem
dużym stopniu rewiduje, ogranicza
w
pl0n
a.
odbudowę
oznacz'ł
c:znej
socjalno.ekonomi
pewnych
w
stopniu
pewnym
w
że
fakl,
godzi
kuliza
się r.a scenie politycznej, a zwłaszcza
do min;mum t w is:ocie rzeczy przekreśla pfan
warunkach I na pewien czas znajdzie się on gresji niemieckiej.
;;ami tej sceny.
reparacji, należnych od Niemiec narodom
ł
zoi
niewątpliwe
i
Jedno tylko jest pewne
przez Niemcy zniszczonym.
doświadpotwi~rd~one p~zez
stał~ to w p_ełni tygodm,
'f
Jedno Jest tylko peczen1a ostatmch
Plan len pozostaje zarazem w jaskrawej
dro.
polskimi
prąca
pancerna,
I żadne przykrywki i żadne etykiety nie miecka lawina
ne i niewątpliwe, że osią, że trzonem, że qłó
sprzecimości z zasttdą pierwszeństwa w od·
przyżadne
I
pożogę.
I
krew
poprze1
gami
ist
jaka
łącrności
przesłonić
Polski
dla
mogą
zasadniczą
że
punktem,
wnym centralnym
dla Pola- budowie lcralów prze:i:: Niemcy zniszczonycb
irle2, że myślą przewodnią tego planu jest po nieje mięclzy odbudową kapitalistycznego nie. krywki i żadne etykiety nie moqą
istnieje· i wreszcie ten plan jest planem lednosłron·
Utrczna i gospodarcza odbudowa Niemiec 11a mieckiego sialowego i maszynowego przemy. ków przesłonić faktu łącr.nośc.i, jaka
priemy. nym, planem arbllralnle usiłującym przckreś
tej samej starej. bazie socjalno-ekt>nr.m tc:mej, siu <1 salwami niemieckich okrętów wojen. miedzy kapitalistycznym niemiE>rkim
cy. li.ć zasadę je-'nośei czterech mocarstw, tedf•
która była podstawą rozwoju Imperializmu nie nych o świcie 1 września 193lJ r., niemieckich slem chemicznym a śiraszliwymi oparami
(Dalszy ciqg na stronie 2-ej)
przez
śmiercią
męczeńską
których
w
klonu,
nie.
miasta,
polskie
na
samolotowych
mieckiego i między innymi najohydniejszej lu eskadr
I.ITI111111111r1111·n·~ 1~1t't.f1~11'111·1•11.-1.111 111111111111
tlobójczej formy tegó imperiałiimu -hitłery- 1:M 11.11111u 1>11nn-r111111n1n1u1·11• 1M·u„1·,m111nn11111111111111u111_11.1n·11111·11nu11
zmu.
Jeżeli rząd polski i jeżeli cały naród polski najostrzej i najenergicrniej protestują
przeciw takiej odbudowie Niemiec, to nie dla
tego, żebyśmy byli wogóle przeciwni posta.
wieniu zagadnienia odbudowy Niemiec na po
rządek dzienny.
Nikt rozsądny na świecie i w Polsce nie
mvślał i nie marzył nigdy o wykreślaniu Nie
Kom11rl'ikat o rokowaniach was·zyngtof1 strefy anglo - ameryka1iskiej, celem po.
Jak s-twicrdza aLONDYN PAP.
miec z mapy Europy, nikt rozsądny na świe gencja Re•utera, roz1poc.zynaj.ące się w ski::h, mimo j,ż trwaiią -0ne już 4 tygod- wickszenia prodtµkcii Zagłeibia Ruhry i o
cie i w Polsce nie myślał i nie marzył o
- a- nie, dotychczas pocJ.obno nie został uz- plana:eł1 ·na· rbk przy1szły. ·
tym, ażehy Niemcy zamienić w jakąś środko Berlinie rozmowy anglo - frnnwsko
Co do tych PU'n•któw nastąp·iło }uż rze
Polsce i na merykańs1kie na temat pr·zyd·ziałów wę- go.dniony.
wo.europejską pustelnię, nikt w
w Wa<S·.Zy'11gtonie Porornmienie a
komo
Gdy zwoływano konferencję bcrli.11ską brak uzgodnionego konrnnikatu ma wy8wiecie nie !?tawiał przed sobą takich ludobój gla zachodnia • niemieckie.go nie mogą
czych, sadystycznych i jednocześnie utopij. rozwin<',ić siie na dobre wo.bee braku wia z1 dawało się. ie Anglicy i Amery1kanie
nikać .. z i1mych przycŻyn".
nych celów.
wynoiku rokowań -anglo • he·da mogJ:i poinformować, tam doklatl-
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był

WOJ„en

I •
'1·

.

Vglisy planu
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• in1szcze
• • k"'I - narz• dzie
przemys n1em1ec
n1a

Sp ory o węg··e1 Ru

y

Czterot ygodnio we rozmow y nie dajq rezultat u

I

flasz

protestu

głos

le dlatego podnosimy nasz głos protesł1,t
chce si~ odlmdowaćNiemcy, ale podnosimy
dlatego, że droga, którą wybrano prowadzi do
odbudowy Niemiec zaborczych, agresywnych,
imperialistyczny ch, zagrażających pokojowi
i bezpieczeństwu Polski, Europy i świata.
gdzie leżało
Jeżeli zadamy sobie pytanie,
źródło, gdzie była · siła motorowa trzech wielkich wojen, k.'tóre spustoszyły kontynęnt europejski, gdzie było źródło i siła motorowa
wojny franko-pruskiej 1870 r., pierwszej wojny światowej 1914. i drugiej wojny świato
wej, to .odpowiemy na. to pytanie, że źródłem
siły motorowej tych wojen był monopolistycz
ny kapitał ńicmiecki, kapitał, jądro którego
stanowili przemysłowi magnaci Ruhry i Na~e

„............_

„ ......

mBllR&l!ll~ll!m. . .

Min.

don1-0iści co do
amerykańs.kich

Londyńskie koła polityczne przyp·uszw Waszyngfonie w spra nie Francnzów o kro'kach. jakie zamierza czają, że Tlożo·sfaje to w związku z lnve
wie produkcji we.gla z Z2głębia Ruhry. ją przed'shvziąć wfadze zjednoczonej stia, ewenfoałn2j nacjonalizacji kn,paJń.
Władze ameryka(1skie na!egaja ju,ż od p-e
wnego cz.as.u, by zarządzenia nacjonaliza
c:yjn.e odrnczono aż dei chwili, gdy „n-aród niemicicki będzie mógt PGwziać w
te.i s1prawie de1cyzje na podsfawie demo·
kra·tycznej i w bardz·iej ustabiliizmvanycł
podróż
warunkach".
MOSKWA (PAP) - Dz.i-ennik „Praw- załogę Qkrętu oraz admirałów Jamasze·
Ze strony amerykatl.ski-ej wymieniono
da" zamieszcza sprawozdanie z podró- wa i Oktywarskiego .
5 lat jako -0kres konieczn'.i'zwi oki. Rzad
W czasie podróży generalissimus brytyj;ski w·skazał. że uważa t2·li3. zwło
ży, jaką odbył generalissimus Stalin w
Stalin inheresował się żydem maryna- kę za zbyt długą i p<Hlkreślił konieczdniu 19 si-erppia br. z Jałty do Soczi na rzy na okręcie, ich służbą oraz zwiedził ność zasip0ik-01eniia za.równ•o ś w·iafowoi opokładzie krążownika ,,Mołotow".
ha'le maszyn krążownika i wieże strzel- pinii publicznej . .lak i ~órni!i(Jw wiernleckich, że dawni właściciele lmrahl, ktt'it7''
nicze.
pona
Generalissimus Stalin wszedł
generalissimus a w.Sipółprncowali z Hitl~rem, nic be·dF, mo
Soczi
W porcie
kl.ad kraźownika- w towarzystwi·e wicena swe stanowiska. W Lon
premier~ Kosygina i generała Poskreby- Stalina powitał minister spraw z.agrani- gli powrócić
sądz;i, że zwłok·a w zrndagow1niL
dynie
Mołotow.
cznych
przez
szewa i został owacyjnie powitany
komunikatu was.zyngto(1ski-ego wyni~a z
dll,'Żcnia obu stron do znalez·ienia formuły kom1promisowd.

STALIN

•I MOŁOTOW

odbyli

po morzu Czarnym

Wyszyń~ Tkacze odpowiadaict
anie gornik c:\w

Sk

na wezw

.I

jedzie
.il. o H• Jorku

LONDYN

(obsił. włJ

- Wczoraj rano

do Lonidynu wiceminister spraw
Wyszyński w
zagranicznych ZSRR drodze do Nowego Jorku na pasłedzell!ie
Zgromadzcnla Generalnego ONZ. M:;i.
Wyszyf1ski udaje &ie. w czwartek do St.
l!lkręt1 u
na p<J.k.ładizie
Ue•dnoc zon :vch
„Que t.: i1 Ei! · 1 :~ '.:' th".

produkować:

Do
GORNIKóW ODDZIAŁ lll
KOPALNI „GEN. 'ZAWADZKI"

przy1był

l

Dąbrowa Górnicz.tt
My tkacze z PZPB Nr 2 {dawn. Poznański) pod kier naszego salowego ob.
2ródlaka Władysława przyjmujemy Wa·
sze wezw.ttnie. Zespół nasz Ilc:zy 259 tka·
czy i obsługujemy 258 krosien, na któ-1
rych .mamy wyrobić w miesiącu wrześniu 244.000 inetrów tkanin. Stając jednak
z Wami do wyścigu postmamy się wy-

I

więceJ,

ll l'l ll'l l' li ! ~!llllll lll l l! l"l 'l l l' ll' llll' l l'll li ll'l
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Ratyfłkacja tr~ktatu

pokojowego z Wiochami

lak
nietylko 5 proc.
PARYŻ (obsł. wł.) - W przy1szły p
to jest w naszeJ umowie, ale procent ten
odibt>d'z ie się w Pary:żu uru
niedz.iałek
jeszcze zwiększy. Wiemy, źe Wy górnicy pr.ttcujecie w ciężkich warunkach. czystość zł·ożenia dokumentów ratyf ; ~n
lecz lednak wydobywacie tonę zci toną jący>Ch traktat po·kojowy z Włochami. na
by Polsce 'dat dewizy, a nam robotnikom którą Przybędą mi-nister praw zagrani·
opał. My będziemy lkać i to szybko i cznych Włoch hr. Sforza oraz min. Bedobrze by dosłtirczyć Wam i wszystkim Yin.
Tego same.go dnia w Mo·sikwie odbt pracującym materi.".llów · na ubrania, Za·
zna.czamy feszc:zs, źt> zesp.ól nosi nazwę dzie sie ur·ocz~ ct o~ć zlo;'. enia dokumen „Tkacze z PZPB Nr 2 Sa' "! duża zmiana I" tów raiyfikacyfoyc h tra 1\ta tow Pokojol podcnv.ttć: będziemy co miesiąc na11ire wy.eh z Fi'nlandią, R•umunia.., Bułgaria i
wyniki

wyśdgu.

Węg·rami

•

/

GŁOb

Polska - a plan Marshalla ·
(Dokończei1ic ie

strony 1-cj)

gwar.::mcje odbudowy Niemiec na drodz~
pokojo\yej i demokratycznej, na drodze ni z;agrctiają_cej pokojowi Europy 1 pokojowi Pol
ski.
Dlatego ten plan. przedstawiony przez wla
dze anglo • i:nneryl<ońslrie musi budzić i budzi naj'l'.'YŻSzy 11iepokój i najostrzejszy pro· i
ną

łeBt n~rodu i rządu pr!2'kle90 (dluąotr,vcde

Nr. 249
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I!;kil)J\h \

ROBOTN1CZ~

chuman jedz;e do Londynu po pieniądze
ż (Ot}S!. wł.) -

Gahind fr inw- ju). d~:rektor vhwu 1»(lhud0<w~ orat dy·
oklaski).
powoł1ał \vcz;ora.i ·d-0 żyda specjalny rektor Banku t'rancji. Wczora•J PO połuJ~k powied~ieliś~y już t udowodni.liśmy,, I komitet tli a opracowani.a Planu zwalcza. <Jinh 1 nowo uLwonzona knm1s.ia -0id1hyła S1we
(a mkt nam nie mc:ze w tym względzie za· nia- in.flacji frantka j walki z d,rożyz1rn. ·Pierwsze posicdze11ie. Ma ona złożyć
pr~eczyć) - choć i:aJoś~ pJ..,..nu ~ars~o_Un s~o- W skład kQ1111isji, której przewodniczyć 'Przed k011ce111 bie 1 żącego rnie~iąca wy·ni1
wiła jest Jenc:i:e w mgw tcip?>mni!:z 9 sci to JG- : hedzie premier Raimadier weszli 111in1ister 1ki &\vyc.h prac.
0
go rdze~ie~, cenłraJ·ny~ pun~tem i:st :1bu· i Hirnnsów, minister ~wspodf11rki n~"-Oldowej
PARYŻ (obsl. wł.) Minist.er skarbu
dowa Niemiec w .takie-1 IMr·' ·_c .. w 1rrk!o; :r.o- 1 minister stanu (powołany do ezu\\'a'.1ia Robert Sch11rnnn 11·d 1ał l!iP wcz.oraj do
siała ona postavni>n-:r v; B•r •nie przez wla- nad \\'ykonaniem plarnt od!łrndowy k1ra- Londynu celem
przepl'O\\'Rdzenia rozdze anglo - amerykańskie. Knżciy p1aE opiera 1 _;._,
'
:;,.;,;,:;.;,:..:::..:.~_;~;,.....;...:;;;.~~~~,.;_--;_,_...;___.__....,,.,.~1ący sie no jakimś q!ównym zad~niu. stawia ~
lący sobie jakiś glówny ce: mu~i wszystkiE'
swoje części składowe temc. cE>lowi p 'J dp D- · .
rządkować. Dlatego nie u.lega wą:!pliwośct
nfe m o•.e ulegać wqlp1iwo:lc że hodk: cizia- ,
.
łania i że zamierzenie plant' r„'l:::ml:ctUcr na ·
LONDYN (ob1sfr. \vł.) ~Korc1~1p•ond,cnt 111~11Hki·e. Jak s,twicrdza kores.pontle11t -1uen1e· innych kmjów europejskich są i bę- 1 Re,ut·era •donos1i z New Del1hi, iż \v d::i,J- „w stolicy Hindus1tai1m nie rnz.pOtC1Zl!1ło sJę
dą musiały być podpor:i:ądkowc:me centralnej !-szym cią·~W sylwacja w mieście Je·s{ n~deir ·jeszcze normalne życie",
myśli planu odbudowy Niemiec.
na oięta. Przyw-0fan10 tam . kilka tysi:ęcy
W zwio,:zk11 z sy.t11acją w New Delhi
Co to oznacza? Oznacza to, że plan mu- :i,()łnierzy armii hinduskiej oraz Połiic.ian· Gandhi zapo\Vie.dział nową gfodówk~.
sil przewidywać taki stan pr11emys'l:u ł rol- 1 tów, celelłl sitłumie1ntia ro'zruchów w za- której celem je1S't - podobnie jak Jml>iZe
l!ktwa k:ajów, kt~re się .plano~i podporząd rQdku. Rozruchy r61z1poczoły się od....ata- dnio w Kalirncie -:- Z'mll's~enie 'do złożekug, talu . stan ktoryb".' me kol_ido:vał z od- 'ku tfin•dn:sów i Si•kihó\v na Sklepy muz.uł- nia broni prz,ez mes11ok0Jf1e elementy.
budową N1em1ec, a k~ry naoawrot wzma-

!

7

r ruchy w Indiach

•

I

Po11·c··a n·1em·1ecka maltretu1·e

~ii~~yż:e~~~w~~j j~dpbe~f~1%i~c~~:~or~~s~~~:~~

~~cfae~~es~o~:~~~a~Jni~~t :ra1i~:~oleqł;\

degra
Nie naszą rzeczą jest wtrącać się w spra.
wy gospodarcze i polityczne innych krajów,
nie naszą rzeczą jest moralizować na ten temat i wypowiadać takie czy inne sądy o ich
polltyce.
Mamy dość własnych kłopotów, zmartwień
t komplikacji, ale naszą jest rzeczą i naszym
obowiązkiem jest pilnie obserwować to, co
się dzieje na świecie i z tego co się na
świecie dzieje, wyciągać słuszne wnioski dla

.

emigranl6w

żydowskich

.

PARYŻ (ohsł. wł.)

-

Na mocy t.1cri
w ca\e:i frand;
'.''IHO\\'at11.0110 za 1kaz u·żywania benzynw
do R·amr.eliodów pryw<l tnych, wJaścicie1.e wo1.1'i ,\· nie bccln odtąd otrzymy" ;ić
bcn7.\"llV p1zy·~1'ziałowd. Ogólne ztnżyc1e
hc11Z\'11y w kraj111 ma być zredukowane
clo ']Jotowy. \V.v•dano rÓ\\·nież zakaz uiyw:iniR sa1tw-:li"dów o. Rile· wr·ż1<;zej, n;"
1:1 liP.
'.'.'ały

Raclv Min.is.brów

/\/o n1ar

q

ine.1ie

• d

bI kU
eszcze JO en „ o
dró~sppoa~in~~~fyy Pje~!n~ ~:łl~o~~~Y~~:jat~~i

J

SW'fCh

Piękna

pani

Peron, z.nana ongi

1
na obrady Bank u Odbudowy do Londynu

już

:~ą te:r:ił!T~:r:e ~~!:m~ 1 :~~ac~~~ł::z~i'g~!

reg sf0lic europejskich, a celem jej podróży iak się akazuje - były nieof1icjalne Bbiegi
celem ni.warzenia tzw. bloku łacińskiego. Iniciatorem tego pomysłu jest właśnie arqentyńsk1
:lvkt11tor, a do projektowanego „bloku" mia·
łvby weiść: frankistowska. Hi~zpa.?i~ i Por~u~alla Sal~zara, ewentualme rowmez Br<•zvl!a
1 Urugwaj.
przede ws.zysbkim o wywindowanie na

I

mtntster skarbu - Konstanty Dąbrowski
gubernator Banku Odbudowy, wicemin1ster
skarbu i prezes Narodowego Banku Polskiego Edward Drożniak - gubernator funduszu
walutowego, dyrektor międzynarodowego Ban
ku Odbudowy w Waszyngtonie Leon Barański
rmxz w charakterze doradcy, zastępca dyrektora Narodowego Banku polskiego Zygmunt
Karptńsk!.

usA na ·Holandi~
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przykładzie Francji. I Francja i Niemcy za.
chodnie mają niedostateczny urodzaj dla wy
tywienia swojej ludności. I Fr~ncja i Niemcy
WARSZAWA PAP Dn!a l•l b.m. odbędzie
iachodnie korzystają
z przydziałów
tzw. alo. się
. w L on dyme
. ze b ran! e ro dy gu bemato rów
,
.
.
kacji z jednego zrodła. Okazu1e się, że w kil
.
.
ka· tygodni po tym, jak rzucono myśl o pła. m1~dzyńarodowego Banku ~dbudowy i roz.nie Marshalla sytuacja układa się w ten spo. WOJU gospodarczego oraz międzynarodowego
sób, że w zwycięskiej rranejl przydziały chle funduszu walutowego.
bowe spadają do 200 gramów dziennie, a· w
pobitych Niemczech rosną do 1/2 kg.
W zwiqzku l! tym w dniu 9 bm odleciała
· Dokoi\.czenie mowy tow. Mmca zamiesci- do Londynu, drogą na Sztokholm polska demy w numerze jutrzejszy;m naszego pisma.
legacja finansowa w składzie następującym:

nych - niezby>t dobrze się czuje w pi.erścieniu b1okady moralnej, jakim otoczył'! go uczciwa .opinia. mięcl7:v,1,1 11rorl~w~ Tvm też llumaczy
przy1ęc1e, zgotowane pa· p się· „k•rolewskte
f
t • h·
· k· h
M
m eron przez aszys ow iszpans ir w . o
rkycie.
Próc.z pr-0jeli.tów „łacińskiego bloku:' i ró'i.·
nych odznaczP.ń„ ofiarowanych przPz rządy H i·
szpanii, Włoch i Francji (\), pani Peron uwoz
też z sobą do rodzinnego kra ju„. mnie i pr?y·
jemne wspomnienia. Byłv 11 r7PriPż i b•irzliw~
demonst.racje przed poselstwem argi>ntvń-kirn
w Rzymie - i wroqie wyslapienia ludności
szwajcarskiej, którn w wiPlu miPi,cown~riai::b
witaln auto ·pani Peron - kamieniami. Pod
wpływem tych demonstracji. małżonka dvkta·
tora zaniechał« nawet 11odrńi.v clri Ai1qlii, gdv:'
zamiar ten spotkał się ze zdecvclowanym ~pr'ZP
f'iwPm postępowE>j opinii h•vtvjskiej.

śleiPz~me~:~~cj; 0 a~~~~~a~~ 1 r~~:~~ki~h w~~~le1;

które toczą s:ię obecnie. Zgodnie z donie w og~le mane~vry reakrji, 7 mhzil i~.i:P O" r~
sieniami holenderskiej prasy poist·~;powe~ towama prestizu ?y~talorci. Hmpanu. W~rtc
.
,
.
S . , z· d
11rzytem zaznaczyc, ze własme Arqentyna 1es'
van Mook
udałI s.1e do · tanow
. twem, kt'ore· - 1ek rewaząc
„ so 1Jle
. za·
h
.
b.Je no- 1ym pans
czonyc w ce u za•pew111e111a so 1e PO· lecenifl ONZ _ nie ndwnlah swer•o amba· 9 .
• WP' ł YWOW~C h kół
' Madrytu. Ta dvplomatyczna
' . ' prowrikl!·
~
parcia
,
am efY.k an'sk'
r lC h dorn z
dla kontynuowarua woJnY przec1w1ko na cj'1 winna być należycie ocenioua i - "' ,,a·
rodi>wi indomezy]Skicmu.
I na.
B. D.

.

nikogo. Żadne.i 1•11·dzkiej postaci. Pano· 1 Quell zohac-zv't na horyzoncie masyw;,
55 wala absolutna cisza i spokód. V/j•dawa- skał i biała seror11h · ą~ orowadzricej de
ło się, że n'ie ma wo•iny, nie ma walki. nich HOS~'. Nie odioowiedział nic i pom1 Po pr·ostu Ju,d'zie wyjechali ha zamiejską knął d.alei.
j wycieczlk:ie.
Nagle usły>Szał warkot samolot6,w. Za
Ale trudno było fodnym Z1daniem raz- frzymał maszyn.ę. rnzeip ~·l sie w około
1
· łaidmviać a1'1110Slferę nieiprz1·.iażni, która Samolot~· leciały ni,slrn. Było irh sporo
ich -0,garnęta Po siprzeozce. ·
(
Kazał "'"zv.;:;tkim wy:iść z auta.
-: To mi siie nie podoba,
powie_ Co to za ;;;:imnlnty? _ za.prtał Tap.
d•ział Tav.
_ Co?
- Nie wiem. ]1odohne do „Ble11!1hei··
- A to. ie .ie·~t ciisiza i nie wi1dać ni- rn&w". ale mieliśmy ich nie dwżo.
kogo na lekarstw-0. Tu muisz.ą być Ore- Leq w kierunk11 połuid·nia.
- DO!pi.ero zaozynamy walkę _ spo- cy, albo k~o~ inny.
- Zaraz nojed1ziemy dialej, Po·stciram
k01jnie o·drzekł Grek.
- Grecy pe\vnie pouciekali.
się utrz~ · rnać hcnz:n1ę • do tej przekletd
- Moi.Jiwie _ powiedziała ffolena. _
- Możlrwe. Ale ktoś jed'!1ak musi tu Kal:ih<1ki. Może tR111 zn;iid7: ·: my · paliwo.
Ale to ju1ż będzie im1a· wojna. Proszę mu być. T to. że ni'ko.go nie ma - mnie. się
Eska1dr:i przeleciała nad nimi. ';i~d!
1powied·zieć, że Inglfai wc.atJe nie uważa nie podoba.
d·o auta i pojechali cl<ile"i. Zhl;,~ali si do
go za <lezertera.
- Jak to ty soibie tłU!maczysz:>.
Kalabaki. Miasteozko było dos·zczętnie
- Pwszę mu to powfiedz-ieć.
- Zauwarżyłeś, jaka cisza? T10 ci za zrujnowiane i martwe. Wśród zglis~c2'
- To nie bęidzie to samo.
wyczeKiwania. Ktoś musi si•:> zjawić tu nie 7111 lcźli żywej duszy,
-Nie nm~. Bardzo IJa'fla pnzepraszam lada chwiila. A nmż Niemcy?
- Nie znaid1ziemy tn nic. Wszystk
Ingl'izi. Ale nie mo.gę.
. DO\Piero srpof.ka11ie z jakimś wieśnia- zniszczone - ze smutkiem rJOwiedzial
. - Pam jest U1Party, fak oię6:!:-iie·sią·t ty kiem l'OZ!pmszyło ich obawy. Zatrzymali Quel! i zwróaił sio€' do brndatego Greka
s1ęcy diabłów za·uwalżył Quell.
ma1s·zyne i z,apyfali g-0, ~cizie Sfl, Indzie. - Oly pa·n nie wie. g.dzie moż'lla dosi'ać
- To ie&t od'znaką, j.ż jestem dobrym Ocl1powiedział, że schowali się w górach. benzyny?
Gre/kiiem.
Pojechali daleti. Drioga była nienad- Szuka'.inny tu.
- Dolbrym. czy nie, ale fodnak pan zwycza\ina. Jednak jedalo się nieźle.
- Niech pan porad'Zi się małego.
może mu to powi.edzieć.
·
'
- _Qldyiby Niemcy byJi. blisko pew·nie.
Mały Grek ba!"dz.o się oż:vwił, gdy do
. -:: Pros~ mi wylbaczyć, ale nil.gdy w obrn.h1by tę drogę - vowied~iał Quel! nieg-0 się zwrócono
uśmiechaj.ac si-e
zyo1•u.
Ta1powi.
I·rne'lcl:
'
A'.tmosfera s.ta'\vałfł si~ ~oraz w~e,ced na
- Prawd•oipodolbnie odpowiedział• - Mo.że szczęście nam doipisze. Bę1
~rę,~on:i. A·n~hcy ro wruez cmli się oibra- Taip. - Za1Pytaj Greka, czy daleko jesz- · dzfomy se;u·kać.
·
z.em. ~o sto.wacłl. broda,te.go Gr.ek~ za~ az·e.
,
I - Wfaśnie, s.ziwkać - skinął gfow;
'P~nowalo. m.11c~e'111e ..ale było to m1kze·
- A gid·z1e ta waS'za Kala•baka? - za- Quell. - Daję pięć minut c.zasu. Zostaf
me . wr{)lg1e 1 111.eprz~Jemne.
.
pytat Quel! br9date1go Greka.
i
bu, Hele·no. Powip,rlz im. aby natychmia!i.
~a drodze m~ s1potykano nikogo. WJ - T!lt11 :;:!~i;, te skały - wskazał Poszli szukać.
.
~.gole me był10 za·dne go ruchu. ~ie łwł·o- Gh:ek. - Widlz1 pan?
(ł!l. ~. ij,.)
1

Cóż do dia1Jł.a ! Przestia'llą wresz;cie
gadać, czy nie? - zaklął TR'P 'Po a·ngie~

s'ku. - Zrobie zaraz z nimi p.orzą1dek!
- Prz~cie·ż W1Szyscy się ter.az lcl:ócą
rzekła Helena.
- Proszę powied1z.ieć, że o ile nie wze
staną" \vyrziu1cimy ich z aiuta. oznajmił Taip.
- Proszę im nic nie mówić. - nagle
wmies. zał się <l10 rozmowy Qu~JI.
- Mam ic:h powy.że·i uisizu, Joh1n! - na
.Je.gał Taip.
- Nie miesza1j iię do nie swoioh
spraw, Tap: '3i Grecy po p.rostu usiłu
ją wyciąlginąć 11>ra'ktyczne wniooski 2e
swoich dlotychczasowych po·g!Jąidólw. Zo·
sńaw ich w spok<Jiu.
- 'Bojtfl,1 sk że bę.dą ich oskaiiać o
dezercję, Wj\daśniła Ta1JO\V'i Ii.ele·na.
- PrQszę powiedzieć koledze; że bynajmniej nie uważamy go za dezertera.
- z.wrócił się Quel·! do brodafe.go Greka.
W og(>le nik·ogo z w1a~s nie uwa'iamy za
dezerterów. Po prostu, ję;steście
no
walce. I na tym koniec.

iuz

'te

wvstępów sce.nicznych, odwiedziła sze·

Wyi· azd de Ie g· ac .1- P0I5k1-ei· cha~~~t~~·ya~!feerte~ .:~~~:~~~e ~:rdn;;~~~y ~~
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Nacisk
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Argentyiny.

w Hamburgu
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• •
WOJ'S'ka .~r~'tYJ•sk1ego } pohcn ~1~m1eck10).
vV chw11h g:dy u·chod'lCY chc1el1 usu·nac
vomosty. ł'1,C<Zące z lądem, u.żyto orzeciiwlw nim sikaweik, zapo-wiattl~jąc przy
tym użycie gazów łzawiących. Kti1lk11 emigrantów zwleczono siłą na ląid.

LONDY~ (obs•ł; wł.) -:- Z Hamlbur1ga
donoszą., iZ zakonczyło Się tam lątd?W~n.ie emigrantów żydowskitch, 1irzy1w1cz10
nych. na tirzech statkach brytyjos!łiicih. P::tsażer-0wiie trzeciego statku stawialii. szcz.e
gólnie silny <J,pór. który zdl!siły -Oddziały

na;~:~
~::;:~ua
w pełni jeszcze nie wszedł
w
ale mamy
preliminarze wykona.
życie,

·

111ów z h:iwiąc"Yrni tam mzecl 1sta\\frcieL~
mi Mil.'1;T , ~· 11arodowe~m Ban'ku Odlbudowy. Jak w'iadomo. fr.ancja uzyisk,ala oć
tego Bankn kredyt w wysokości 500 mi·
lionów dolarów, przy cn'n~ \\·y•korzysta·
ła dotąd tyl'lrn picrw<;zą ,iego transzę ''
wvsokości 250 mifionów ·dolarów. Tem·1·
tern rozmów SC'lmmana b ,d7fo f"}Jmwa ~
tran;;;zy te.i pożyczk·i.
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Pomorza Zachodniego:

Rozmowa z dyrektorem Ziednoczenia Energetycznego woj. szczec ńsk ego
LICZBY SWIADCZĄ O ROZMACHU PRACY
Długość wszystkich linii wysokiego napięcia w województwie szczecińskim wynosi 1 ty-

I
1

sięcy

kilometrów.

,

A oto jeszcze kilka liczb, odzwierciadlają
cych ipocfział i stan naszej gospodarki: jak już
wspomnia.no wyżej, kiosków-transformatorów
posiadamy oko'ło 2 tysięcy.
Zainptalowana
I moc na podstacjach transformatorów wynosi
oikoło 200 tysięcy k.1.v. Elektrownia w Biało
grodzie dała w styczniu 1946 r. milion trzysta
tysięcy kWh, a w styczniu 1947 r. 6 milionów siedemset tysięcy kWh.
Mamy w Szczecinie specjalne waq;ztaty,
gdzie remontujemy od piętnastu do dwudziestu transformatorów miesięcznie moey od 50 ·
do 1000 k.J.v. Rozmach naszej gospodarki ilu- l,

I

darki transformatorów posiada, jak wiadom-0, I
ogromne znaczenie w-0bec braku, który przeżywa Polska w zakresie olejów transformatomwych. W zrozumieniu powyższego uruchomiamy specjalne urządzenia do regeneracji oleju w celu obsługi nie tylko naszego Zjednoczenia szczecińskieg-0, ale również i sąsied
nich terenów. W praktyce oznacza to - od·
danie do gospoditrki 30 ton oleju miesięcznie.
W pobliskim Maszewie posiadamy wydział
odbudowy przyrządów precyzyjnych. Przepro- I
wadza się tam legalizację około 1500 liczni- ,
ków miesięcznie.
GIMNAZJUM ELEKTRYCZNE I DOMY
WYPOCZYNKOWE DLA PRACOWNIKÓW

I

Na odcinku naszej pracy społeczno-zawodowej mamy do zanotowa.nia fakt budowy
struje zestawienie następujących liczb: w ro- specjalnego gimnazjum elektrycznego, które
ku 1946 było włożone w gospodarkę naszą 70 ! będzie posiadało dwie bursy. Gimnazjum je·st
milionów złotyeh - w tym roku suma ta uro- obliczone na 100 uczniów. Już 1 września rozs!a do 150 milionów złotych.
poczęły stę tam normalne zaji;\:ia.
ZAMlERZENIA W SKALI OGÓLNOW przedsiębiorstwie naszym pracuje 2300
PAŃSTWOWEJ
pracowników. Posiodamy w kąpielisku mor·
„„
W dziedzinie naszej pracy mamy do odno- skim, Międzyzdroju, diwa domy wypoczyniko·:·,„
towania pewien szczegół, mający ogólno-kra- we dla naszych pracowników, zabezpieczając
jowe znaczenie. a mianowicie: - zagadnienie im w ten sposób wygodny i tani odpoczynek
Jlfynier Z. Mebel, vice-dyrektor Ziednoczenia I regeneracji olejów i oddanie ich do gos.pr:i- fXl pracy.
Pow.

I

I

,,13iałyE.riergetycznego
węgiel" energia
elektryczna
w Szczecinie.

odw gospodarce Szczecina i
ćałego Pomorza Zachodniego.
O wynikach pracy i zamierzęniach na odeinku energetycznym wojerwództwa szczeciń
skiego opowiada nam wicedyrektor Zjednoczenia Energetycznego w Szczecinie, inż. tow.
Mebel.
- Po.siadamy - mówi inż. Mebel obszerną gospodarkę energetyczną
na terenie
•Pomorza Zachodniego, ściślej mówiąc na terellle województwa szczecińskiego. \Vartość całego majątku naszego Zjednoczenia szczeciń
skiego jest oceniana na 200 milionów dolarów.
arywa

•

wielką rolę

12,06 Wiadomości połudn. 12,10 Przegląl

prasy stołecznej, 12,15 „Na swojską nutę"I
12,30 Audycja dla wsi, 12,40 Pięśni kompozyt.
rosyjsk. w wyk. Z Komorowskiej; 13,00 „Z
mikrofonem po kraju"; 13.10 Muzyka rozrywk.
14,00 (Ł) Kronika i komunikaty;
14.05 IŁ}
„Sp1ó'łdzielcze
wystawy rolndcze w wojew.
łódzkim": 14,15 (ŁJ Uwertury
Fr. Suppe'go
(płyty): 14,30 Przerwa: 15,00 Muzyka tanl!czna z płyt: 15,20 „Niedźwiedzie'' - pog. dla
dzieci starszych: 15.40 Utwory na altówkę;
16,00 Dziennik~ 16,20 (Ł) X-ta audycja z cyk
lu „od taktu do symfonii"; 16.40 ,,Przy głoś
niku"; 16.45 Skrzynka techniczna; 16,50 \,Głos
Młodych"; 17,00 „Na ·muzycznej fali"; 17,30
Wiersze o - Warszawie; 17,45 Pog. sport. dla
młodzieży; 18,00
(Ł) Pog. język.;
18,10 (Ł)
Chwila muzyki z płyt; 18,20 (Ł) Pog. popul.nauk. prof. S. Wegnera pt. „0 malarstwie
kolorystycznym" 18,30 (Ł) Koncert źyezeń
(cz. I) 19,00 „Z zagadnień świata pracy"; 19,10
„U naszych przyjaciół"; 19,30 Audycja Chopinowska; 20.00 'Dziennik; 20,20 „Melodie
świata"; 20,40 Audycja
rozrywkowa; 21,00
Koncert symfoniczny poświęcony muzyce czeskiej; 22,00 „Kłos Panny" - L. H. Morstina 1
22,15 „Mozaika muzyczna";
23.00
Ostatnie
wiadomości dziennika, 23,20 (Ł) Koncert źy.
czeń (cz. II) 23,57 (Ł) Program
lokalny na
jutro.

illllilllll-lillllilllilllill

ELEKTROWNIA CIEPLNA
Obecnie mamy wielką elektrownię cieplną
Podstacja transformatorowa w Starogardzie.
w Białogrodzie. Jest to elektrownia o mocy 111n11n111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u111111111111111111111111111111111111111111111111111111!1111111111111111111111111111n111111111111111111111111111111m.1111111111111111111111111111111111111i11111111111111
111111111 1111111111111111111111
14 tyisięcy k.1.v. Uruchomiamy również elektrownię cieplną w Żółwinie o mocy 6 tysięcy
k.J.v. Zamier-zamy w ramach tej elektrowni
zmontować, prócz istniejącej tam jednej turbiny, jeszcze dwie turbiny, tktóre zwiększą moc
omawianej elektrowni o dodatkDwe 10 tysięcy
k.1.v. Prace nad tym trwają rok czasu.
Jednocześnie znajdujemy się w Szczecinie
Rozumiecie, towarzyszko tłumaczy
rilllltowa.ny zarobek wyższy o 60 prrocent. A
w przede dniu objęcia wielkiej elektTOwni mi sekretarz koła. PPR, tow. Drojacki - nie podwyżki tej nikt mu nie zabierze, arru za ty- ku pozositałych amatorów przejścia na dru~
odd?,iał. Kilku1I1aS1tu zebranych · tu robotnikó'''
cieplnej o mocy 34 tysięcy k.Lv.
mamy innego wyjścia. 11kacza „ko.rtowego" dzień, ani za miesiąc, ani za rok. Tak tłu
wykazuje niem.niejszą niż tow. dyrektor tronie
nauczy
się
w
ciągu
kHk.u
tygodni,
a
drugą
maczyl
mi
sprawy
tow.
Droja,cki.
„BIAŁY WĘGIEL" ELEKTROWNIE WODNE
skę o dobro całości zakładów. Ta troska prze·
W tej chwili właśme odbywa się narada bija i w czasie omawiania doświadczeń tych
Posiadamy w ramach naszej gospodarki e- zmianę uruchomić musimy.
Tow. Drojacki sam jesł starym tkaczem pionierów „dwójkarzy", z dyr. te.chnicznym, tlk.aczy, , którzy na dwóch krosnach pracuią
nergetycznej 14 czynnych elektrowni wodnych. Jednocześnie uruchomiamy jeszcze 4 e- „wełniamym". Już i przed wojną zaczął prraco- tow. Korcem. Ra.z po raz otwie•rają się drzwi już jakiś czas. Dzielą się oni swymi spostrz-e·
lektrownie podobnego typu. W liczbie tej m. wać na dwóch krosnach, ale tego zaniechał. gabine·t u: to jeszcze jakiś ochotnik chce być żeniami z dy-rektorem i z „nowicjuszami".
in. znajduje się jedyna w swoim rodzaju na Robo-ta s'lła mu wtedy nawet dobrze, cóż z te- obecny na naradzie f wziąć pod swą opiekę
- Na 0S111owę dawajcie nde parafinę, ale
terenie niemal całej Euro.py·- elektrownia w go - wiedział p•rze.c.ież, że na jego drug.ie drugie krosl!lo.
„fede•r wajs".
'
krosno
czeka
za
bramą
bezrobotny,
wiedział
Chce
pam·i
też
spróbować?
- ziwraca
Rościnie o asynchronnych generatorach.
Zo- Na tamtej mamynie blat jes.t za (l,s try.
się do obywatelki Bilskiej,• tow. d)"rektm.
stała ona zbudowana, a następnie mocno zni- wtedy rfrwnież, że większy zarobek będziie do
Kore·spondent „Głosu RobotJnic:zego" niie
- Tak, ale wolałabym przejść n.a Sieiikie- barrdz·o rozurn 1<> tę „letka•rską" rozmowę, ale
szczona przez Niemców. Obecnie doipro~a stawał może przez kirl!ka tygodni, a potem roboita na c:hwó·ch kmsna,ch pozostanie, a zall'O· wicza (drugi oddział tejże fiirmy).
dzamy ją do porządku.
dyr. Korzec skrzętnie notuje każdą urwagę.
- Ja radziłbym pani zostać tUJtaj. Na
Wre nieustająca prnca na podstacjach, po- betk pójdz1e do kies1zenii Barcińsk1ego. Ale
Małą dys.kusję wywołuje młodziu.tki syrn
ludzie nie Sienkiewi·cza robota będzie trudniejsza.•
siadających moc od S do 15 tys. k.1.w. Po· dziś, wszystko wygląda inaczej:
tow. Mazura: chce razem z ojcem przejść na
czekają
za
b.ramą
na
krosna,
lecz
na
odwrót,
Rozstrzyga
S'Prawę
kró'llko
kolega-tkacz:
siadamy przeszło 2 tysiące podobnych podstaSienkiewicza i na „dwójikę". Chociaż ojciec i
- Może pójść; kobieita pracowHa - da pozos·tali dornśH tlk.ac:ze sąd·zą, że młodzian
cji. Moc podstacji czynnych wynosi 120 ty- krosna czekają na ludzi. Dziś, gdyby było
tkaczy nawe•t dwa razy tyle, jeszcze nie by-1 sobie radę i na Sienkiewicza.
·
&ięcy k.l.w.
nie da rady, temu jednak aż oczy s.ję świecą
łDby ich za w.ielu. Dziś wres'lde ma zagwaRównie szybko rozstrzyga się sprawę kil· na myśl, że będzie robił t<'lik jak stary tkacz.
lllll"lllllllllllll•llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllłlllllll!!llllllllllllllllllłllllllllllllllllllll
- Niech pójdzie i spróbuje - oTZeka narada.
Nie ma czasu na długie debaty - lu<lzh
muszą iść do kros•ien. Tow. Mazur jednak ma
jeszcze perwną propozycję do swych ws.pół
towarzvszy pracy:
~lqsk-Szc7.ecin)
- Ja uważam - mówli .-.. że eala nas:tl
W ramach rozmowy z dyrektorem Zjedno- we i tanie mi;iżliwości komunikacyjne, ale jedczenia Jawornicko-Mikołowskiego, tow. inży nocześnie znacznie odciąży nasz tabor kolejo- grupa oowinna przyiqć wezwanie górników i
nierem Smiegoniem, specjalny wysłannik na- wy, co jest niezmiernie ważne, zwłaszcza w tow. Korzeniowskie/; co wy o tym myślicie'?
- Wiadnma rzecz. chętnle przystępujemy
szego pisma poruszył temat wodnego szlaku okresie wzl'1ożonych jesienią przewozów to- Odpowiada mu dWUD·B<;:fka tkaczy mrodych
węglowego Sląsk Sz·czecin, prosząc tow. W8ro~vych.
Smiegonia o skonkretywwanie swego poglądu
Uregulowa'.le koryto Odry stwa,rza dogod· i sfar!'.7 vch, członków PPR i he~pa•rtvhwC'h.
- Tn napiszcie towr<rzvs7ko · Ż" MY, PAR·
w powyższym zakresie.
ne warunki do wykorzystania tego naturalneTow. Sniegoń odpowiedział, co następnje: go ~zlaku ze Śląska do Szczecina. Uważam, że TY JNI i RT'iZP.4 'RTY J'NT tkacze P7:PBW Nr 3
„Zjednoczenie, które reprezentuję, nie jest bez inicjatywa i posunięcia natury realno-pnl;:- z wien;n chęciq orzvąfPn„;i>mv d0 wvścicru
orncv. p„ 'z;emy się slarnli rlnf>. ir1k nafwiekpośrednio zainteresowane w zagadnieniu ko- tycznej na tym odcinku . powinny w równej
munikacyjnym z zachodnią połacią naszego mierze intere.sować zarówno Szczecin, jak i szrr korzyść nas7emu państwu i !dtlSie robot·
kraju, gdyż jego punkt operacyjny leży raczej Śląsk. Mówiąc o Śląsku, mam na mvśli przede niczej.
Nararln s:końrzon11 Nil i,J·lr1· s11n'vlr """' jes
w granicach Wisły. Jednak, muszę stwierdzić wszystkim przemysł węglowy. w interesie któ
ogromne z•naczenie szlaku wodnego Śląsk rego leży jak najrychlejsze usprawnienie i cze nb Rilska ' '\.\7Prkn"7"'"""1,·,,,'f0 w rlero·l20
Tnż
Szczecin dla ca.łe·go przemysłu węglowego. rozszerzenie tego szlaku. Stwierdzając powyż •oowrnh1ei z m'lirh:iilłu na <;'enld<>wicz"
Wykorzystanie Odry, zapoczątkowane zre~ztą sze, podkreślam, iż wyrażam mój własny ::>o- wszvst·k o ohei·n.eH nei miei•ru Wvnik oqlf'!rlziin WVpildł r1nhr7P N;i nn7ortn~ni<> m6wlą mi
i1awet przez Niemców, stwDrzy nie tylko no· gląd na to zagadnienie.
Pow.
jeszcze DOufnie: „Po co m"l'11 rnhll- n11 ied·
nvm ~rośnie, kiedv w '"'Tl sarnvm rz~s'" m'lpo miesiącu, lecz po · siedmiu tygodniach; qę na dwórh 7arobić o ·v'El" jp·1i 0 i. n '"'""''0·
mnie jednak nie chodzi o czas, a o co innego. cze~nie s•nemić rih<iwiązr>J< ·1hvwat.-1s'-'?
T-1. w.
Dlaczego obywatelka załatwjająca tę spra
11 11 1 111111111 111111 1111111111n1111111111111111111111111111111111::1H11111111 1111111111'1111~mn111111 r li'1 11 1111p11111111110.
wę nie powiedziała od razu mojej żonie: pro
szę przyjść za tydzień
lub dwa a . wszystko
O!;ła ~ódz'~
będzie załatwim1e? Czy obywatelka zdaje soCrl~"!:łcf.cb
bie sprawę, ile to jest straconych godzin pra
Wkrótce odbędzie sie w Łodzi rozdam<>
cy? Każda taka wizyta zabiera co najmniej
Wiele się już pisało o biurokracji, jaka cę i nie mogę się zwalniać, wysłałem po u. trzy godziny czasu, co w sumie daje około nagród mieis('()wemu rzemirisłu za udział w
panuje w naszych urzędach, afe taki wypadek pływie wyzn~czonego mi terminu. moją ~onę. trzech dni roboczych Nie hyłem wyjątkiem, Mir,rl7vnaror'łriwycb Tarqarh w ridań<ku .
jaki mnie spotkał należy chyba do .rzadkości. Sw1ade~twa Jeszcze nie było, miało byc za takirh jak ja było więcej.
W stoisku, urzadzonvm pr7P.7 ł'1d 7 l<ą Izbe
Na zwtóconą sobie
. d .
d . .
. ł
dwa dm.
Rzpmir-~lnirzą wystnwiłn S\f..,iP <>ks'1nnr>ty 14
P rzad sie
uwagę, że tak się nie powinno załatwiać pem10ma tygo mami z1ozy em po-1
.
danie o wydanie mi świadeclwa moralności,
Po . dV:u dma.ch żona otrzymała po.dobną tentów, obywatelka uczuła się mocno obra. firm łódzkich i wszystkie one ntr~vmały nagrody w pnstad 7łotych, srehrnych i brązo.
które miałem przedłożyć w Kuratorium Szkol o~po~iedz: będzie .gotow:. 7a trzy .dm. ~a żona.
wych mecli11i i tak.
nym. Podanie złożyłem w Starostwie Grodz- 111stona powtarza się szesc razy. Widząc, za
Urzędniczka taka nie tylko
wydaje złe
Izbie R7°miNilniczei w Łndzi przvznano
kim Ili! ręce pewnei młode] obywatelki, któ- to nie przynosi skutku, zw'llniłem się pewne świadectw1J o sobie. ale także o instytucji,
srebrny medal za estetvrzne 11rz<łd7enie stoi.
ra kazała mi się zglus1ć po miesiącu po od- go dnia i poszedłem
osobiście
załatwić tę która toleruje takich urzędników.
ska, poza ty!J'I W'l?VSCV wysli'IWCV łód?CV u.
biór świadectwa
sprawę.
· M K. , zyskali szereg ?.łotych, srebrnvch i brązo.
PoIJieważ mam bardzo odpowiedzialną pra
Świadectwo otrzymałem,
wprawdzie ni-e
~tałv czytelnik „Głosu Rob." wych medali.
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KONFERENCJA

I Związku ZawA<'lowego
Lodzi zawiadami11 Dyrektprów Technini;nych, Kierowników Personalnych, Przewodniczących ·i Si>kretar;y Rac
opiekuńczym skrzydłam
Dyrekcji
podlegających
Zakładowych ti.-m,
swego na- dar snują zbrridmczą legendę o „wielkich" · Przemysłu BawP.łnianego, , Wełnianego i Jedchciał przeżyć i widzieć nędzy
„hoh<rter,;1-ich" czyw1ch SS i gei>tapo. I dz le- wabniczo-Galanteryjnf'go 0 konferencji, kt6r11
rod11.„
W sklepie zapada cisza. Niemki myślą . W ci niemieck ie w to wierzą . Wierzą on!' w „bo- orlhęclzie się w dniu 11 września o go•iŁinie
ich wyohri\Żni pow,taje obraz „wiei/kiego Hi- 5kiego Arlnlfa" i „rycerski1:>go" Himmlera i 14 . ej w świP.tlicy PZPB Nr 6 priy ul. Piotr
'
„genialnego" Goebbelsa. Nikt im przecież nie kowllkiej l!l4.
tlera". Nie wspominają o tragedii Europy 0 milionach sipalonych ludzi, o setkach zniszNi\ konfV>renci'i omawiana hoęrl',e: 1) Spramówi inaczej, ani na ulicy, an.i w s:ik"\V>, ni-.
i i
., ;nęczonych miast, o„. mydle z ludzi. One nie grl?'.if'.. Rosną w przekoncmiu, że HitlP
_n.
Wf'- wykonania planu, 2lh'o/y~rJ~ oracy.
rhcą o tym myślf>ć. Im po.tr-zebny je5it „wie!l{i czennik, :i im dzie•je się krzywda.
wyzeJ wymien1oAnglosasi twierdzą, ię Niemry ;„ · if ą są ne. Obecnoi.i~ wszystkie
Hitler".
nyrh obowlukow~.
Jan KolP.cl<i
Wracają do domu do swoich dzieci i na- hitlerow,kie...
..._......_.,....._.....,..._,.....,.....,'...... ~ .............. ~ ...... ....,....,..,. ..... ,..,...._....._.. ............. ~~ ................ ~ .............. ~...._...._,......,.....,,.._,.~ "GIJ"~~.._... ........... ~
Zarzą<l

Odd:c:iału

Włókienniczego w

r

Jak ·roz •Wlta

groźne zakłaman ie

STUTTGAltT - we wn:e>śniu.
łi.Tbrew opiniom anglosa~kim, stwindzają
cym „z.nakomite po~ lępy·· w wypJe,ni1miu nazizmu - obłęd hitlerowski nadal istnieje w
Njem czech. Nie trzeba być sipecjalnie bystrym
ob Mrwatorem, aby do}rzeć jego przejawy.
''CZY przyjrzeć się temu, co robią NiemW
cy, ;.rz ysłuchać się ich rozm{lwom, zai,Meresowat się ich myślam i . Piętno hHleryzmu wyciśn i ęte jest na wszystkim, co czynią i dzi~ć się moi.na tylko temu,' że ulice miast niemieckich nie rozbrzmi ewają oc:hryplym wrzaskiem „Heil Hitler", kif'dy ulicami chodzą ci
11runi ludzie, którzy przed niespełna trzema fatami gotowi byli na roikaz „Fuehrera" wymordować całą ludzkość.

Heinrich Rueber iest przeciętnym kupcem
stuttgarckim. Ma mały sk\ołpik, w l,ctórym zbie
ira się okolicZllla kliE!'n1tela. Przewa:imie są to
kobiety.
Wszystkie zacz~ają rozmowy od bieżą
cych kłopotów, c kończą „ . wspomnieniami o
„dawnych, dobrych czasach". Obawiać się
nie ma czego i kogo. Ostatecz,nie - rozumuskazano najważnie:)szych i na
ją Niemki tym skończyło się . Za hitleryzm nic nie grozi, dlacrego by w i ęc nie wspomnieć o lepszych etasach, kiedy to i produktów i rzeczy
i nawet niewolników do pracy miał „Herrenvolk" pod dostatkiem.
Właśnie w kolejce oczekujących toczy się
rozmowa na tema·t braku mvdła. W trakcie
rozmowy jakaś paniusia wspomiina jak to było podczas wojny. Mydła wtedy nie l:>r~ko
wało, można było dostać I francuskie i czeilkie i polstkie, jakie dusza zapTagnie.
Kobieta stojąca obok, wtrąca nieśmiało:
- Mówili p11Zedeż, że dużo tego mydfll
rob.iono z Judzi... Sąsiadki nie pozwala.ją jej
dokończyć, napadają na nią i zagłuszają jej
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Krwawy zbir. Pel1hausen był ro~trache.m więtnlów - a nawet załogi

I

ZAMORDOWĄNY SKOCtF.K JIOWl!CIU
I
WISIEI.CY NA Wl'fi7ff'NNYC'l{ St.U'!>AC:~
...
SwiadeS. Stnni"lław Kup• był w lładogo
.
I świ'•
~w0fch 1"!zrcrn. św!orlek II
W dalszym r1qgu
~·
't.·:ru. w roki! 1942 7-qo 1uteqo - 1e2na e
·
do wt„zi"eni• jak „61:! .
_. ,,
k~ćry · ·Hl«
szczegółowo op!suje hi,,.triri11 1'.'0dknpu.
,,..
,„ u,
pr1yw ezwno
•
miał na celu ulatwi1mlq uei'\>c:irld. •Ni<lfolo. JH ...) dowiedzieliśrt•y stę _ •koczka sowiecwie lłrykopali już prze;śr.iP dhm" ~?; l?·u me ~1,,.oo. p 8 .zh~usen przyszedł w1edy na naszq
trów, ktedy i"rll"n z nich 7.le pnlqciyl druty s·:xl; w ritor:zeniu 8 wojej świty i pow!edzicrł:
wysokiego n n piec:icr t transf'lrm;-tor wv1ecial ,Jest tutaj. mtedzy wami szpieq, 11a kt6reqo
w powietrzP. 7.rr k. arę Pelzhm !I n krrz0l po· , :mu~Ycie wszyscy uważał:. Jeśli uciekn!e, zowiesić 4-ch wię?.nt.Św n~ :;hm('fo:"h nrr parte stani•ote wszvscy rozstrzelani''. Jednocze1h1le
_ k - :~tł tJdekorowa' now,;ogo więf.nto czerworze. Przez kilkR rl~t trupów ni" l'-d.,,jm<'wano 1
TRANSPORTY TRUPOW
dla wzbudz•mto arozy y ątr„ch11 wśród re'lz- '1 ·iyr.?i wptegam! I kazał młukł skako6. p~·-'u.p~Wslrzą!ilajqce wrażenię wyw0ła!y zezncmto
z terenu w1as w·i'.., kłi!n.1 dni sko ?:ek zn
·
.•
.
świadka Józefa Mietkiewicza, który praco-· ly więźmow.
. . dcr . ppJ:i:t:•rnsen nakazcił szczegółowe poszu. .
wal w zakładzie pogr.zebowym Kriegero.
Swicrtiek Bar1n~ri:>wf-:z widział równiez, irb~t'n'"· klóte na razie pozost"!ly bez rezulSwiadek przyjeżdżał codziennie na Rndo- jak Pcolzhausen wrrn z SS-manami b!ł lrze<eb 1 +mu, Wrt>.;zde jeden z wachmanów odnalozl
goszcz wozem, by zabrać trupy. Wywoził do Anqli" ów - ueY<>ld11~~·ńw z :-ibozu i"':ńc6w. i ~~""·dm "°'.-fl!inie1ego w icrlamante dachu wie
stedmiu trupów dzienni•, a w czasie epTdezienia, rid--le ukrywał 1ię przez kilko dni. W
mii czerwonki w 43 roku do 24 dzienn!e. Potvm trr.cl . 2 nym momencie wtę„ień ustłowal
PRZYGOTOWANJJ\ no POPl'AL'f'NJ~
za tym do więzienia przyjeudżały jl!'szcn
Ciakcrwtt rów11ic były nrn:.nio świodka, r~tow:.;ć s'.ę skokiem z dachu. Jedna)t!7e !!kOsłowa.
- Co też pani takle głupstwa powta·rza. dwa auta i wóz. Swiadek oblicza, że w ctą Edwcrrda Mcrslalarsl{t1>qo, który na kilka go- czyi tak n;eszczęśliwie, ż;e nie mógł już konPrawdziwa Niemka nigdy w to nie uwierzy. gu jednego roku w przybliżeniu wywiózł o- daJn przed podp!;IJeniem I7·go slvrm; 6 1945 l.ynuować uc!ecą~L Wówczas. P•llihrtu,:;eJ!
To była propaganda, po·trzebna okupantom po koło 2 tysięcy zwłok. Zwłoki ,stly ślady po- roku został przewieziony do sadu d0rnźnego wraz z łnnymi SS-manami dobtł go kilkom<
oo, by nas gnębić i prześladować. To podłe bicia jak równ!eż i ślady strzałów.
. strzałami.
,
j
•
kłams-tiwo, nigdy t990 nie było. To „Fuehter"
KRWAWA EGZEKUCJA
pr::y ul. Kil1ńsk1ego. Wyszło na aw. ze 1uz
ltATUSZY
DZJEDZlNIEC
KRWAWY
sta.rał się o to, aby jego naród nie żył w nę
na dwa tygodnie przed podpaleniem 'f'ehha·
Kups opowiada r~wnież o krwa
Swiadek
drzy, aby miał wszystkiego wl>ród„.
Swladek Henryk Bartoszewicz w roku 1940 usen kazał czynić przygotowania do tego O- wej er .ekucjl 19 marca 1942 roku .. W prze~
Na twa.me rozmawiających Niemek s:pływa pracował na izbie chorych w w!ęz1eniu. miał
·
~tateczneqr oklu likwldocjt wiez!eni -r. Mia- dzte-n Pelzhausen kazał osadzić w ,oddzieln~
aleń zadętości.
bowiem fałszywe dokumenty, op!ewajace na nowicie, kazał smolnwar. dachy. czeqo prze- celt kilkudzlasieciu więźniów, miedzy inny·
- Nie dali mu dokończyć W·i eikiego dziemówi z przejęciem jedna z nich - to nazwisko lekcnza. Opowiadał on 1zcuq6ło cie;; ntqdy nie robi sff!! zlmą, i ..,tosać w sto- mi nui o ktora Feje i profesora Dz11Htyńskłe·
ła był wielki Niemiec. Całe i;.we życie poświę wo o wypadkach strasznego mallretow n nin larni specjalne drewniflnE paliki. które póź go. KrytycznegQ
dnfa przyjechało auto po
cił dla swego :narodu. Chciał, aby nam było na rozkaz Pelzhausana. Pami~ta scenę, ki . dy ntei shliylv in)<:o ta~wie , !otwo rozprzestr:ie- tran~riort fycb luqzi S irrdek wJri:;d(lł, ~!edy
dobrze. Nie bał s i ę nikogo i niczego. Walczył na dziedzińcu ir.akatował 22 osnby w tym nJ,..,lace ogiefl.
\\",Jladcrli dfl uta, ie byJt kr:towcmi t p~bi
jak leiw i gdyby nie to, że głupcy nie zro· znajdował s!e nauczyciel nazw1s1ctem Olczyk,
zeznań i'wi..,rlk6w P•lzbcruaen ma cl w b9stkl~ki !pos6b. Po kilku c:rodz!naeb
r.zasie
VI
zum;eli jego pia.nu, hylih 'Śmy cl?.!ś panami }<t6ry w czasie bTcio dostnł krwntok1.1 z pluc.
la, vróclll'l auto - pu '"· ;i;rry~ an• kr •iq.
śwfota. Ten człO!Wiek padl na posternnku, tak Pelzhausen kazał go polewać wodą i bić w "vr-ieki na twarzy. Chwilami zari o f"1 pyton
W tym ~am m nkn•~te P11lrh usen Jr 'Dlł l
na które jedna]: nrJ,.,riwi ed7lT sq Zr:JW•ze ledjak może zginąć tylko wieolki Niemiec. Nie d.';dszym cią~u.
11akowe - wszystkt„mu jest winTen oslrrrrżo· koblete w datv. ktńr~ c:hcialc męhiw1 l'Odl'lć
Transporty do Lasów Lućmt<?r1!kich szły ny, był pO!!łrnchem 11ietylko wie?nl6w. al~ no- par;zke do wiezienia.' Nastap!ł natycł\mfoste
PODZIĘKOWANIE
Za okazaną pomoc i współpracę w Swięcle zazwyczaj nac'I ranem. Wyjnzdy odbywały wel calei :utłoql. Slowo za slowPm. ceq1 elk« wy krwotok.
·III-ej Rocznicy Reformy Rolnej Powiatowy stę dyskr'lłnifł - wlęźnfowie w kajdanach za eegiełką urasta gmctch f'lklów, św!adczq
NARZF.DZIA TORTUR
•
Urząd WF i PW-Łódź wyraża podi:iękowanie byli ładowani do aut, a następnie wysyłano cych pr:i:eciwko opmwcy z Radogoszcza.
świadek Stelcrniak mów!: „Brc:tk ~!6w, !)y
Miejskiemu Urzędowi WF I PW, Dyrekcjom ich do Lućmierza. Niejednokrotnie Pelzhausen
wła~-:twi• o)<reślfć tego zbira". Pałał on nfeN'l s~"if popo h1rlni(')wei w qqlszvm c!qgu
oraz Junaczkom 011 obiścle eskor1owal wlę?.Jliów. Jłozem z Pe 1z
Szkół, Dyrekcjom Fa.bryk
słychanq ni"P"l'f!iĄciq do PoJr.-ków r to l!iyło
hausenem wyjeżdżał wtęzień Pawlicki. który zeznawali śwtcr'riknwie , k 16'rvo;:b wvfo,;niemia motorem 1em1 dz!l'!łrxnia. Wvmvślcr!, lżył na
PWK i Junakom PW:
Gimnazjum. l Liceum Nr IV, I Miejskie pelnlł w lasach funkcję graha·~"t. Pawlicki zm:ehioły sie i twNzvly jenr>CJ calnść. po. kn:>nvm kt0kn uc:zucia: nnrnd„we '!'Olskie. On
VII Gimnazjum i Li- w zaufaniu opowiadał świadkow!, 7.e więź- twierdzajac w pelnf Mk.,,·zenia. Obraz kaźni
Gimnazjum i Liceum,
„war
właśnie bv' t''""'r:ą narzędz! tortur Pętkowskiej, ,. fowia w lasach Lućmiersktch kopali doly ie- w Radogoszczu st1wal 5ie coraz bardziej wy sztRtu" I „bec?:kl".
Gimnazjum i Liceum
ceum,
i coraz strns?:nfci•zy w swnjej grozie
raźny
b"t
,
Miklaszewskiej, VIII
Gimnazjum i tfreum
Gi'mnazi'uro i Liceum \Vieczorowe, Szkoła den dla drugiego, a ostatn,ego zer 1 ego grze·
świrJnP.k nnnwinf'!rt o rnanH os~qerinołe
_ poby - Na tym tie Pel1.hau~<>n st-Tnnw'ł post<ić cen- 1'<11~1' ·us1mn l{'tpnv raz znbar:ryl w ol:>{'!rWieczorowa Nr 12, Szkoła Wieczorowa Nr 8, b o ł P aw lt c k 1.. W czas! e 6 · c1·u m1'es!ecy
tralnq \"ładcy. „na"· k"~h
• · dk a na Ra d ogoszczu. d" L u ć m1ers
„ tvci(f i śmierci w włę- ka:ch kil!rn <"crlvr:h kartofl1 - zbił wtężniów,
1•
Szkoła Handlowa, ul Południowa PZPD Nr l, tu sw1a
las·~w wysl<ino ·w ten sposób 6 tran1!porf6w. zieniu, zdzicrnlego sadysty,
PZPB Nr 3 PZPB Nr 4 PZPW Nr e.
1<1mic:c cri dwcr kije.
llllllłllłllllllllll;lllłllllllllllłllllllllll;lllTTntHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllhllllllllllllllllllllllllłlllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllłlłllłllllllllllllllllllllllłlłl 1111111111111111111111111111111111111111111•1111
Swll'!n"k Wm•.i„1 widzTnł. ir.rk 'Pelihcrus•
'llabil 9-etu wię+nJ6w za lm1d1lat chlebo 'zebrania kół PPR i PPS w fabryce „Warl.<I", I. GORNĄ LEWA:
') godzinie 13,30 P:.:PW Nr 6 ,_ zmiana t. ''u"hn! - ~„i..,uyl się wtedy bardl".o, 1'ill le·
„Allart", I. „Leonard" i PZPB Nr 3.
O godrlnie l3-el I. Mal!:owskl.
rten z vrac:hman6w nabl!r.rł mu broń, by eODPRAWA REFERENT'F'.K GORNEJ
O godzinie 18-•I S!r.ait Ob zt1wa. O gedzł· ·neku<::fr.i p•'>rlT.Pi skrńc?VĆ. ~or.st•'1!1?1'11 rÓV'"
W piątek 12.9 o godzinie 18-ej w lokalu nie 18-ej f. Hocbman.
ni"'ż d'VĆ h qrm•1 1ków, w ehwili, !Jdv mte.ll
i dzielnicy pr:i:y ul. Bednarskie! 42 odbędzie ;tę
weiśł do kri:relk! Czerwn..,ii>cm 'Kri~yża, któT"
GORNA:
ndprawa. referentek dzielnicy GóraeJ.
do szp!tala'
O godiinie 13,30 PZPI Nr J7 - zmialla 1, 'Tliała ich onwi„7ć
Cł.onpw~ tnłEMĄTOlUUM
~!B.RANIE KOŁA TE!ll:NOWEGO PRZT
PZP11 Nr C. O aod:rTnie 14-eJ P'ZL.
S-w ladek Józef Ta1" 1'' .,,„kl prRet'lwał przei
WYl)ZIALE KOBIECYM GOBNEJ
O godzinie 13.30 „Cewka" Kr. 2.
c7as w prvwatnym mieszkaniu ?1!Jlzewf•n
lokalu
w
18-el
godiinie
o
12.9
piątek
W
KOMUNIKAT
PRAWA SRóDMit:JSKA:
hnu~•na Opowiadp, że nYej,..dnok•„+nte r.zy~
własnym przy ul. łedruuskiej 42 odbędzl~ 1lę
O god?inie 18-eJ terl'nowe koło Nr 3
Wydział Propagaady Komitatu Łódzkiego
clł mu buty. zbryzqane krwlq, ie Pelz'h:rnHn
~ebranle terenowego ltola prą Wydziale Kozawładami<:1, że w środę 10 września punk·
O godzinie 14·ol pF f'łr 12.
(')kracfal kn<"hn!e wiezil'>n11q, zo:bieraląc e&
biecym dzielnicy Górne!.
tucdnie o godzinie 18·ej odbędzie się kolejny
O godzinila 16-ei ,.Pudełko".
r1,., ~;eo bł~ Zrlan!em świcrdka fest
•yl}'.o
ZEBRANIA KOŁ PPR
wykład w ramach IV Dzfelnfcowego Kursu
O godrlnf• 13-et Ośrodek Enaf„kcyJny Nr Ol\ odpriwi,..ddal11y ·u~ g'lodnwa śmier<" tv„Tq.
W dniu dzisiejszym odbędą 1lę zebrania 2 - oddzial „B".
Szkoleniowego.
cy ludzi no Radogoszczu. poza odpowled:dol
Wyklodać będą w dzielnicach: Sródmie- k6ł PPR w następujących fabrykach I tnsty- I.EWA SRODMTf:lS~A:
cht„"l ~·lrcS'w lJJdl!:i.
nośclq za rozstrzel;ini~
tow. Gniazdowski, Sródmieście Pra- lucJach:
ścłe O goddnle 15,30 f. „Alt".
Karmił on najlepszymi kaskami c;wE>ao psa
we - tow. S?.czep.ttliski, Sródmieśc1e Lewe O g"ld:dnte 10-ef Prr:rc:owl'fov Ri11 (Cholnv). bemcrrdyna. który ju;, na mleso naw!!t paRUDA PABIANICKĄ:
tow. Tokorskł, Staromiejska - tow. Malicki,
\O aodzlnle 15-•I F11brylła Wó1tków Dzle- trzvć nie m6qł wtedy qdy ,„,.1.,.;„ k"'lnrt'I z
O qodzhałe l:J-el oddział U f. „Horak". O
Górna - tow. Jakubiec, Górna J.ewa - tow. godzinie 14-el 15 kom. MO.
-. głodu. „z przej,!ctowAqo v:tM1<>J'fr· stwrn.,.yl
c:innvch.
Nitecki, Górna Prawa - tow. Pietrasiak, Wi·
O aodzinie 13.30 I. ,,Ditzel" - 1, 0 ~0 I t 2.
Pelzh11usen kMmatorium glndowe" - powie·
O godzinie 16·•1 wykoflcz.alnła I. „Horak",
. dzew - tow. H<:1licz, Ruda Pabianlc:ka - tow. Budowa Wozów.
O godzinie 14-e) I. „r.itlaqon" - koło 3.
dzirrł świadek.
Szczegielniak, :Jaluty - tow. Gross.
O godzinie 16-ej f. „Z•nlt" l Ga?:oWl.\tO.
Pelzbausen ju:l: o nic śwlcr"kf.w )'Ilf" !'l"ta
WIDZEW:
ODPRAWA SFKRETARZY JCÓŁ
Nerwowo przenln"la irikr„~ nn!rr•kt - na nt
SRODMIESCIE:
O godzinie 14-eJ Wydział Chemiczny
Komitet Polskiej Partit Robotnic:oeJ przy
O god:i:l11ie 15-gj DvrekcJa 'Przem.y,,.1u MleJ- kogo nie paltzy, , niczemu nie zoprz„.-:za
r'~H\OÓWka PZPB Nr 5.
!arządzie Miejskim w t.odzi ;zawiadamia, te
~wi '1dkowte zeznctią z wielkim ~·zrnuenlem
t Woj. Uu:cid Ziemi.kl.
acowego
O godzlnte 16,30 PMS.
w dniu 10 września 1947 r. (środa) o godsł·
i:taf\vm im było doC"zekrr6 momentu, kt-.dy
O god>.iinl'e 15,30 ZJednoczente Pniemyslu
„Znicz'".
15,30
godzb!le
O
nte 17·el (5 po południu) w lokalu świetlicy
ich k!ft ~„olall'ł •J• 114 ławi• Hkttrłonyr;Ja ł
Organlczneqo.
O godzinie 15-eJ I. „Kunert".
Im. Marwna Buczka w ł.odzi przy ul. Moniusi
orioowi(Tda za: w~z:y~lkie SW(')ie 7.brn!!nle.
STA'ROMltJSl{A:
kl Nr 7-9 odbędzłe się odprawa sekretarzy Gó'SNA PRAWA:
ieraz rozpflmiP.łuif> rHiwnf„ Po'":hnn~<>n dn ;
O godzinie 8 30 Str.i:it Pr~emyslf'"''" P?'.l>B swojej „wtelkości" . ~·ie przypnszczrrl zapew·
161 i Dziesiętników Polskie! Partii Robotni·
O godzinie 15-ej Ubeir:płec:r. Społeczna.
Nr 2. O qodzh1ia 13 !lO f. .I'r»ieaorr•·:·• O goczeJ przy Zarządzie Miejsktm w t.odzi.
ne wtedy, . że zna!dq się ludzYe. którzy wyO glldzi11le 13,30 PZPB Nr I uA" - koła:
dzinie 18--el „KozlIJ-y".
Obecność obowiązkowa!
sl!:lt z pf"kła Radogoszezei, by dal: świ«ulec
1, 3 t s.
KOMITET
two prawdzie.
O gothłnte 15,30 I. „Schwelkert - Guma", BAŁUTY:
W dniu drlsiej.szym ..... dal1zy eiq9 pru.
O godzinie 11-el Fabryka Mebli, Stolarllla
(. „Otto lłeu".
WSPOLNE ZEBRANIA PPR ł PPS
w-octu 1qdowego.
• „3m". O godzinie 18-eJ „Radogosic:z''•
go_dziD.le I-tł PZPYł HL z~
' W dniu dzlsielsztm oclbęd~ alJ ~ał!łla•
Dru~i dzień rozprawy przeciw Walterowi
·
·
now• rewetacy1ne
P8lzhousenow1· ptzynióf.ł
•
zeznanl<i świadków.
f
Swiade~ Ed.ward, Gns w:dział, jcrk Pe:z- :
hausen śmiał 1nę i cieszył, kiedy załoqa w1ęiienia wykonywała jego rnzkrizy J>lc:ia i leci·
towanla ludzi. Wie o tym, że k<:1zioł on :i:amęezyć na śmierć trzech Żydów, którzy przebywall na Radogoszczu za ncfaczkę z ghetta.
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Redakcja i Administracja
PIOTIH( r n•V'.'-,!\ IE<.! O"
Piotrków· Tryb. - ul. Leg'ionów t 6, I. p:

telefo., 13,97
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„GŁOSU

.:itr. :

PIOTRKOWSKl

„Głos

Wi·e1k~ konlqir~. pt. ,,Głos Piotr.kowski" '7ebr:inych dzieci uczestników konkursu I \V wyniku los-owania 5 kompletów !1(F
Administracja czynna od g<:idz. 8 <lzi€ciom swoich czyte1ników za·k0ń- i kh rodziców odbyło się publicwe loso- ! wowydanych podręczników szkolnych na
16-ej bez przerwy obiadowej, w soboty
i czy! się w numerze sobotnim naszRgo wanie nagród. ,Losy ciągnęła 9-letnia [żądaną klasę otrzymują:
od godz. 8 - 13-ej.
dziewcz} nka Lena Nawrocka. córka\ 1) Jankowski Jan - Piłsudskiego 31
~edaktor prz'.-jmuje codziennie od pism;:i.
.
• .
14;
f~nkcjon~riusza P~P. :-amies.zkała w
~I
p~ł1;1d~ie
w
12
Wczo~aj o godzi~ie
godz. 15 - 16-ej.
Konto czekowe redakcji „Głósu Piotr· lokalu lon;i .,B1'łtyk w obecnosc1 hcznt ~ P1ntrknw1e nrrv ul!cy P1!swlsl<1eg-o 145.1 2), Plech Kaz1m1era - l,\Jarutowicz;i a9
„ 3) Bukowski Jan-Pl. CzarneddeQ'o 3;
I
k<Jwskiego" w Komunalne; l\asie Osz4) Ro_ zwa~1dowicz Wawrzyniec - Prze
V
czę(i.ności w Piotrkowie nr. 425.
1
1
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·

·

·
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Imvsłowa 29·
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O terminie rozdania na~ród powiado-1 -5) Dylor Kazimierz-:{ ;Maja 10 m. l&
Redakcja ,.G!o1su P·iotrkowskiego" pm
1 iOO nowowydanych podręczników na
na ihli7szych dniach.
&i .LJcz.e&tników k<rnkursu. którzv, otrzv_ - mimy
·
.
'
srod a, 1O września 1947 r.
najbli7.<:?ych 'Iniach .:Głos żąd:_ną kl~sę ~!rzym~1.ią:_ K~c~erek Pi:otrr.
u~~aga!
mali nagmd:·. ab.v ~g-Jaszali się do Ad~iDziś: Mikołaja.
. • lk"1 Mo~zcemca koło Piotrkowa, 2) Na J{le.
ci
nistracji .,Głosu PiotrkowskieR"o uhca p· t k
1 ."
10
1
~ugi wie . Maria - Bujnowska 80; 3) Legiedi Ste·
roz~oczynll
r ows.<i
, Legionów Hi. ł pi~1ro w godzinach od 10
fan - Słowa>ekiego 153; 4) Toma Hen·
- 15, celem podania do wia®mości Re· konkurs z cennym1 nag-rodami.
Ważniejsze ielefonv
Szqeg-ółv nowego kon~11rsu podamy rvk - Sknvcic.kictz<0 117; 5) Rrz,.,7r1wski
t0-49 Urząd B€z.pieczeństwa Pułlliczn. dakcji jakie podręczniki szkolne mają im
· 1Eu)!eniu'.':z ~ ·Mi~kiewkza 4.0: fi) [?,<JZ
wk.rótcę. .,
być wręczone.
f3-14 Powfatowa Komenda M. ©.
. i dż·er1ska Sabina - Legi·onów 16; 7) .Jani
10-41 Miejski Komhsaria·t M. 0.
Daszvńs·kie1Q'c l O:
I szPwski Le{)1n
10· 7:... 'ltraż pożarna
8) M::ircinkowski Mieczysław - Północ-.
V
11-l;j {!Jbezpioczalnra Społec2'1nia
. . na 7; 9) Szymczak Franciszek --! Slow ac
..
.
. 6'
.
.
HJ-70 Szpital Sw. Trójcy
~a ter.eme_ ~ow1atu pw'.trkow.:kiego_ ~o l . \~ '_zw~rtel~_C:.5~'.~:mie I~ odbędz1?. 6lę kier·o .23; 10) Lągiewsk_i l\~arcin _ Na~og.otowie lekarskie: nocne telefony:
1
Powiatowy Komitet Jp?s.1erlzenie. ·;zo~.tk1 Kom1t.Ptbl P{)\vtato t rutowicza 18; 1-1) Lachiewicz Joanna_
11_13 od 21 _ 7 rano. W niedzielę i świę <lima l \\~zes~1a
! Sk:iwa<Ckj,eiro 85; 12) Szczepaniak Fr and
•
ta dyżur dzienny w szpitalu Sw. Trójcy. PPR w P1otr1't0w1·e w 67 kołach dokonał \\ eg0 PPR ' • P~.
d 1 5 zpk _ Wojciechów kolo Kamii'iska:
.
• .i • • ,
.
w.ręaenia stałych legi.tymacji partyjnych
. ' h.OW
-1 ." nr-:-rz(l•ZOWS\II. Ste f an - w llJ<C'te{'
CM•J7 1 n1e l
o &_"j
dmu] 13
n1'e, le- • w db
CzłonkolTI
934
k'ł 1·5
•
• .i o polu
.
. bm.
·
" " ., \'!Jy·da·
rv
• \ Hr..[rzvt""anr'
.
'
A ndrzeJ'
k'
ł
!'4)
f
..
K
ł
,
.
o
f)-0$\PuZerne
ne
wspo
St·e
Zl€
ee
o
rnu
parz
Usunięto
członkÓm.
109
ili:ymac•1'i
KINA
g
11 e's·o ows ·1
. z kł 1\0 11 2mmsxa:
t
" b pp'· .1 p. ps
· b
!·
p 0 W 6· 15) K b. k' H
~. na .ereme a· a
R
I a rycznyc
(j)
Kino· Teatr „Bałtyk - dziś l d,ni na- U l6 czhmków.
Wo 1b6rz'; 16.) I( ttła lrn\:~k\e~el~ik~ enr~ \Ma
dów Przernysłorwych w Moszczenky ·.
"' • *
~tępine najp-i,ę:kniejs.zy film prndukc ii poiia I: J 7) Piaseck~ Mary•la .:._ Moszczeniskiej „Złota maska", w roli głównej L.
18) Balcer·ek Jan ..:_ Sfarowarszaw~
I
Wysocka, M. Cwik~i~sk~, A. Żabczyński, !!!.!!~.~" CzqtelnlkóUJ
IP-ka G: l(l) Doniec J.erzy ·- Piłsud.;;kieg0
·_
•
.
„,
Władysław Walt>e1r ! mm.
Was~<:iyków1 na Anna - 3 Ma_ia
·62;
. Po~ząt~k. s~nansow \V _d~! pmvsze.~me,
. . . . , 23. (n:~b7v ciąg w nastepnym numerze).
.
, . . ,
.
rne<lz1ele 1 sw1ęta o go<lzm1e 16, 18 1 20.
·
u pana Sw1erz\·nsk1e1 padek zdarzvł ,'11.ę
miasta
0d dłuzszego. czasu .na ten~me
niedozwolony.
Dla młodzi,eży·
1·111!111.!ltlll , lllll ' ll 'l'l'll'llll'IJl!lllJl"ll'lłł·!!"ll
.'
"
. „
•.
.
.
·
Kino .,Polonia _ Hlm pt. „Knockaut"; 1Pt<Jitrkowa zamka działalnosc Kom1~JI go w czwartek. Kto kupował m1ęs10 lub
Oożynk~
\Kontrolnych •. ~co ~ozwol~ło~ r:a wznowie- wędlinę. - ten dostawa! słoninę.
mm radziecki.
0 W zbiorowej manifestacji święta Re
A szary czlowi·e·k, który nie miał pie.
nlie samowoh panew rzezmk?w.
• Rolnej i dożynek w powieci~
formy
Jak to wygi ąda? AJ bo mem a słonmy n iędzy na wędlinę musiał odejść i jieść
Dyzury aptek:
ogółem brało udział 4f\
piotrkowskim
rzeźpan01wi~
ladni'e
to
Czy
Dziś dyżuruje apteka magistra Wita- - alb.o inacze.i ten dostanie sł°.ninę - bez okrasy.
.artystycznych zespołów
osób,
tysięcy
Sz.
M.
·
nicy?
wyTa.ki
wędlinę.
lub
mięso
kupuje
kto
1.
Trybunalski
nowskiego, Plac
111i1m11111m11111111111111:11111111111111111:11:1111r11•111111111111111111111111111111111rr11111111111111111111111111111111111·111im1111111111111u11:111111111111111m ·111111 111111 1H1111.11111 1l'll11 1111 11w11n1·rum11 1 11111111111 111 111 111 11· 111 111111 11' 1 1 1r:1111:11111 1 1 1 111 11'111 111 1111.111111rn1i 1~1 11 1 111 11· 111 111 11' 1E11i 111111 1 ' 1 1 11 111 1• 1"11-111111 11·1 11 1· 11 iud9v1ych z miasa Piotrkowa brało u·
15fi7. Prelegendział cztery, z gmin tów wysłano z Piotrkowa w powiat 58
artystycznych na poszczeWystępów
gólnych gminach odbyło się około 10fi.
Swiętc Reformy Rolnej na tereniE
Jednym z najważniejszych zada11. ja- cÓ\V do• kh dężkiego i tak od.p-owiedzial-1 praktyczną z działem, który traktuje o
wycho·
l
kształcenia
środkach
i
sposobie
zadaspol-ecz.eń&twa
Piotrkowa było zorganizowf'
ogól.em
przed
powiatu
nego
kie ma społeczeństwo cLo wypełnienia mają
działania
do
pole
Wi-elkie·
wania.
by
Trudno
dziecka.
wychowanie
jak
,
a
nir
gminacn.
19
ne w
to wychowanie młodego pok-01lenia. Wytoby wymagać, aby ogól rndziców P'O.$ia- tu nauczyciele i dyr·e kcje szkół, które
święto na i terenie całego powiatu wy
prostą
chowani·e dziecka nie jest rzeczą
<lał znajo1mość zasad peda·gugiki, ale nale mogą i powinni organizować wykłady i
bardzo dobrze i u~oczyście.
padło
i łatwą. Głównym zadaniem wychowaw- ży dążyć, aby jak najwięcej rodziców pogadanki celem dokształcenia rodziców.
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Ku uwadze rodziców I nauczycieli
I

ców j-e€>t wyrobienie cech dod.atnkh, wykorz.enienJ.e ujemnych.
W każdym spof.eczeństw1i-e jest wiel,e do
zrohien.ia w dz~edzinie wychowania, a w
bo okres
na~zym. prz.ede wszy.stkim okupacji wpłynął ujemni,e na d1araktery naszej młodzieży. Brak jest jednak
11 nas dobrych wychowawców. Popro.śtu
nie ma zainteresowania pedago.gią. Dzje
cl.zina ta Jest dla ogółu naszego spiołeczeń
stwa całkiem obca i ni>ei.n1ana.
jest kompletnie nie
0gół rodzków
przY.gotowany de trudneiro zadania wychowania dzieci. Nie dziwię się temu
- bo skądże rodzice mogą czerpać pot.rzebne wia<larnośd i int-eresować się pe
jeśli w ]J'r<Jgramach s.zkół
dagogią [ilgwsz-echnych czy też średnich nie ma
takiego prze1drniortu. Nie ma też żadnych
kursów .s.pecjalnycll, które odpowiedni·o
przy.gotowałyby przyszł·e mat.ki czy oj~11111:rm111111111!11111111111111111o1·11: 111111111111 111111111111111 11l1111 1 1 ,ii.i1 1111111111111111'"'" ' 11.1'1'11
(
"łdz"1ełn1·e
.

i

wychowawców

poznało

pedagogikę Warto by nad tym pomyśleć!

państwowych
. samorządowych i ZUSU.

Oo emerytów

Budujemy stadion sportowy

Na apel „Gło.su Piotrkowskiego" w
s.pra\viie budowy stadionu sportowego
dla Klubu „CEonoordia" tow. Leszczy11ski
JaITT wpłaca 500 zł. na konto Nr. 426 w
KK© w Pil()ttrko.wiie. Tow. Les:,oczyński
wzywa tą dirogą ob. Nowotczyńskiego,
właściciela przedsiębior&twa samochodowego i ob. Sadowskiego, zam. przy ul.
Pilsudskiegor 47 d() złożenia d'obrnwolnej
.ofiary na powyższy cel.

NA

Dnia 14

wrześ.nia

1947 ·mku ( w niie·

©b. inżynier Jerzy Szczygielski lnispek <lzi-elę) o godzini·e 15 (3 pap-eł.) ·w lokalu

tor Kontroli Ministerstwa Przemysłu ; Szkoły Powszechnej im. Emilii Plater w

Handlu złożył 3.000 złotych na budowę
.
·.
.. "
.
sta<lionu „Concordn w P1otrkow1e. (j)
Uwaga! Wsz·elkie wpłaty na bt1<lo\vę
"tadionu s-porfo,wego dla Kluibu „&iincordia" należy wpla>eać na konto czekowe
Nr. 426 w KKO w Piotrkoiwie.

Viotrko~ie, ul. Sienki·ewicza 8. <Jidbędz1e
tl · h
•
•
•
i.
·
się zie1uram-e orgamzacyine wszys \le
em.eiryrtóvt i ZUS. ce1em załozeni1a o·ddzia
łu Związku Emerytów.
Emeryci dla dobra Waszego stawciti
sj.ę lkznie!
Komitet Organizacyjny.

I

Sf\DOll'E-. 1

Mieszkaniec Piotrkowa Henryk Baum
vel Wióra, narodowości niemieckiej, z za
wodu kelner, w 1939 roku po wybuchu
wojny zgłosił swoje usługi władzom niemieckim, zapisując się do przestępczych
organizacji niemieckich „Sturm • Abtei ·
Jung" i „Schutzstaffeln", przy c~ym odznaczał się nienawiścią do wszystkiego
co polskie i okrutności;! w ~tostmku do
.
Polaków i żydów.

Przez

cały

(;zas okupacji,

idąc

na

ręk~ sił

przy sobie pas, ktorym

bił

pral.'.ują

władzy niemieckiej, działał na szkodę cy cych tam róbotników, znęcając się narl

wilnych obywateli polskich, biorąc udział
.
.
h .1 aresztowamach
Polako\v,
w„ łapankac
• .
.
.
bqąc ich bez naJmmeJszego powodu. Cho
dził często w mundurze organizacji do
której należał, nosił bro1'1, wyrzucał Po·
laków z restauracji, bijąc ich przy tym.
Będąc na stanowisku głównego magazyniera firmy „Arba" w Piotrkowie, no

.
'.
• . .
.
nimzi.
1 się rowmez nad robotrnl<a1111
nęca
d
·
d
d
cl
·
·
·
w
·yd
1
1<Ie yo prowa , za 1 1c.1 ro
1
z o s<1m1,
·pracy, bijąc ich kaźdorazowo nlemiłn·
W dniiu 6 bm. o go.ctiz. 20.30 drwóc;h
siernie nahajką. Baum, jadąc pewnego r,1
nieznanych 0 1S'0bi11'i'.ków, uzibri0j0!!1ycł1 w
·
I
bmń króiJ:lk;:i;, d:ok'Onało napad1u na fiHe:
zu rnlejką sulejowską. wyrzucił w, bipgu
S;półdzielni „Przy~złio·ść" w Zarwoid nwie1;
z wagonu ~o}aka, k!óry na ~kutek dnzmJ
gm. Łęfka1wa. Sprawy po we1j1ściu do lokanych obrazen P~ ki_l:<u dniach z marł.
lu ster·r10rywwali eiksipediienló'w SJJółBa~m ~tale tez _ubl.1z~ł. Polakom, qazydJzti.ellni maz znaid'u1j3,1ce się w sfklie1p~e OISoWaJąc ich „polskie ~\v1rne".
by, po czym z;ralbowaJ:i towar wartości
Za powyższe zbrodnie Baum vel ·Wióra
32.164 ifoty1ch. P:o 01bralbowam:Lu śklJe;pu
w dniu 2 wrześni. a 1947. r. odpowiad;:il
ban·dyie1 wfargn 1ę'li' clio mie1szika-n.i•a ea<1s1peprzed Sądem Okręgowym w Pintrkowi"'
'
dfonta Spółicliz·ielni. db. P. i ' ta'm ró'w11:też
Na mie3"skim sta<lionie sport·owym w skie, mistrz 'klasy· ;;C" grupy romaszo_' w· i w wyniku, rózp1awy. skazany został i1a
po ~terroryzi~wan.iu di~mown_ilków zra;l.łf(' .
'
,
.
waltt: ·1 garmfor męski, sznano'k da1msk1, . .
6 .metrów ,płó'tna. 2,5 me{ra materiału u- P1otrkow1~ ~ czw_artek dnia 11 wrz,~srna a RKS „Feniks" - Piotrków Trybunał- dziesięć lat więzienia z pozba wienil"1T1
bratniowego oraz 7.500 zł w gK>tówce. r.~. o g~dz1me _17 (5 p~~~l.) odbędą się Z?, ski, mistrz klasy ;;C" ·grup\ Piotrków. praw publicznych _i obyw-atelskich praw
nastąpi r.e- honorowych na lat IO, oraz n;.: konfisl\a
W niedzieię dn.ia 14 bm
Wartość zralbcrwainy;ch rzeczy \vY'!Josi \\ody piłkarskie o we1sc1e do klasy ,,A
Koński-eh. lt~ całego mieni : <
1v
drużyn
samy<:h
tych
wa.nż
„Neptun"-KońFKS
drnżynami
między
40.000 złotyc'h.
1
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·

·
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~l SO, 101-MO mm. ~ł 60, powyief zł 70.
W tekście: od l-100
CĘ'NNilt oc-· OSZEŃ Wyda'Wlll(:two „Głosu R obotniczego" w Ło'dz1
k tekstem: od 1-100 =n. zł S5, 101 - 200 Qlm.. 211 «;, oOWrief zł 60. Drobne :a ieC!no eł owo: poszuktwanfe rodzin zł 20, handlowe {le karze, kal)llo ł sprzedaż} :i.:L 2S, :i.:cruhv zł 2CI,
„osmld1ł'C'Jlie mcrq zł. Ul. W nieddełe i ś.więta SOD/~ drożej.
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Nudna g. r. a, kr omny wy ni k
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w•ł~o~~ly~:!~~ęża Polonię świdnicki!

3:2 (2:0)

i atmosfera na meczach
emocjonującej
piłkarskich staje się w Łodzi podobna cło iłt
mosfery panującej na oficjalnych bankietach.
Wszyscy siedzą i ... nudzą się, czyniąc pólgl0-

gry

.as.

I

sem tylko uwagi na temat za9ra1i pos1.c1eqólnych grnczy.
Takn właśnie ntmosfera panowalu wczoraj
na stadionie ŁKS-u, podczas gościnnego wyPolonii świdnickiej. Po emocjonalnej
stęp11
grze Ruchu, który w niedzielę „znęcał" się n-ld
Widzewem, wczorajszy mecz wypadł nudno.
Ani Polonia świdnicka. uni ŁKS nie zachwv.:1ii
nielicznie nawet zgromadzonej' pnsv!ą 9rą
Cułc 90 minut upłynęły pod znablicznośn.
Idem zwvklcj „kopaniny", z rzadh tylko urozmaiconcj ładniejszymi zagraniami, czy też
bardziej cm JCjonulnymi spięciami pod bramką rrzcciwników.
Zwycięstwo 3:2 (2:0) ŁKS nic może zaliczdć
do sukcesów, co gorsza, że w obliczu niedziel-

nego meczu z Poznaniem, z wyjątkiem Hugc:
dorfa i Łącza, nikt z ataku nie zasłużył na k
sznikę reprezentacyjną. Smutną też miał mi:i
kapitan ŁOZPI\
przyglądający się meczowi
.
p. Otto.
- Może jeszcze na jutrzejszym meczu z2
Szwajcarami będzie można coś wybrać z re·
P!ezentacji robotniczej - starał się po::ltr2vmyw1ć na duchu.

I

..
„B~sel" - Rob. Repr. Łodzi

-~---·-------...._ __..._.~~---~-------~-..---------·„,~---

Na ten od.c:łos w .ieduej chwili

St '·'di on .f:. tN. S „!!!!.~!.: 1"3

Lunatycy się zjawili,
A za nim? Lunatyczki,
Gubiąc w pędzie swe trzewiczki.

ASC

Dz isiaj o goclzm1e 17-ej na boisku ŁKS - u
przed publ!cznośc1ą łódzką piłk~rze
~iwa icarskie90 klubu robotniczego ASC „3"se!", któr7y zmierzą się z reprezentacją rob„tnio:ą todzi.
Sympatyczni goście grali w sobotę w Warszawie, gdzie przegrali z reprezentacje\ robotByli oni jednak zmęczeni
niczą Slolicy 0:5

•

wystąpią

I

podróżą. W Łodzi z pewnością zagrai<! lepiej

starali poprawić swą reputację
Nie trzeba zarominać. żP i w pi lee nożnej
Nt.edawnn.,
,,dzi'en"',
dużą rolę odarvwa tzw
bedą się

mieliŚTny "'qr rlriwńd. Rm h w niecl7iPlP, z Wf·
dzewem grał „koncertown", a w ponied1iał 0 k
om.al, że nie przegral 7 PTC w Pabianic;irh

Kolarze czescy
startują

•

_ _ _ __,,..-..,...,,,__

139. Pąu Twardo v'<ki na ko1mcie

leż przy.ie.chał PO minude.
Lecz stwierdzh•·szy zdrowie wszys-c
Zabrał ich na miód i whisky.

kich,

Swięto Lotnictwa

w obrazkach
W dniu Swięta Odrodzonego Lotnictwa
zamanifestowała
Łódź robotnicza
Polskiego
swe zainteresowanie i przywiązanie dla sprawy powietrznej obrony kraju i jej r'lzwoju.
Wielotysięczne rzes.-ze asystowały przy defiladzie, gorąco przvjmując maszerujące w zwartym ordynku oddziały wojsk lotniczych, zaś
niezliczone tłumy z entuzjazmem podziwiały
pokazy na lotnisku w Lublinku.

w

nto_,.~·--•·rr

...

Start PietraszPwskiPgo Luci;;na,
s'ał zawieszony przez włilsny klub.

znaklesn zapytania

- · -'"'~~1'<':"_....

ZWM w sobotę

Igrzyska Sportowe ZWM rozpoczynają się
już w sobotę. W dniu tym zapelnią się bois~~
łódzkie mlodymi robotnikami i chłopami. Program zawodów przedstawia się następująco:
W SOBOTĘ NA START!
o godz 8-ej rano zawodnicy zbieboiskach, gdzie będa rnzgrywilne
rają
pilkarzP n3
ich konkurencje, a mianowicie:
boiskach Wimy 1 \VKS-u, pięściarze na boisku Zrywu (Polesie Konstantynowskie). a l<?i<koatleci i _uczestnicy gier sportowych na bois
ku Zjed.noczon_ eh. Na hoiskach tych rozqn·Po
wane będą eliminacje do godz. 14-ej
W

sobotę
się na

ł... odzi

czeska liczY.ć będzie 4 kolarzy .
wśród których startowa<" bedą mistrz i wi;emistrz Czech0słowucji. Zo ,trony naszej .1 bnk
mistrza Polski Bera ujPymy zapewne równie.i'.
Kuoczaka i kilku 7a'.Vorh1ków war~Bv>~kirh
Drużyna

Pierwsi w produkcji
Młodz~eż

w

sobo~ę

Zapowiedziany przed kilki' tygoc111i1rri st~~t
kolarry cze'>kich w Łodzi, dochodzi do sk.itk•1.
Czesi przyjeżdżają jutro i w sobotę ujnymy
ich na torze w I-!P.ienowie.
Prngrum zawodów pozostanie prawdopodobnic ten sam, to jest składać się będzie z wyścigu. „Omnium" w konkurencji Polska _ Czechos!owacja i szeregu wyścigów z udziałem
juniorów i kolarzv miejscowych.

który zostoi pod

______._._...._.._,_ _.,...

Chcą być

„ __

Kalf 1towski

Wtefkim protektrcrem

~Pl'rS'Wa

Do wielkich sympatyków kolarstwa, a l'1razem jego protektorów zalicz" się komendilnt
straży ogniowej w Łodzi pik. Kalinowsk:.
Na w;zntkie nie.mal imprezy nrządz;rne
przez koforzy łódz.kich na torze w Helenowie
swych strażaków.
płk. Kalinowski · deleguje
którzy w dużej mierze ułatwiają pracę orgal)izatorom, zapewniając porządek na widow:-ii
i wewnąl rz toru. Zadanie to. jak mieliśmy
już niejednokrotnie,
mo?:ność przekonać się
nie należy ani do łatwych, ani przyjemnvch.

www a
Dowódca
Pułku Lotmiczego

Generał

Jaroszewicz
III wiceminister
Obrony Narodowej

Na zdjęciach naszego reportera widzimy
wiceministra Obrony Narodowej, gen. Jaroszewicza w czasie uroczystości poświęcenia i
wręczenia sztandaru pul·kowi lo•l lniotwa szturmowego ocraz jeden z samolotów, k1óry w
czasie po.kazu zabierał pasażerów do lotów
nad Łodzią.

~iQt.

ktróDi

lat-ało

40 bohaterl$w

•

Rracy.

Y
wystąpiła wc1oraj
Polonia świdnicka
Szyma1'tski, Sląlalt.
Andrzejewski,
sUadzie:
,'\nioł, Dzierżan, Buchalik. Kusz, Cichy 1, . Ho·
chy Jl, Kozubek i Manima.
f.KS: Styczyński (Makutynowicz), Wł0dar
czyk, tuć H. Rakowiecki Karolek, Łuc I, Ho·
gendorf. Baran. Janeczek- Łącz, Kopera.
Od gwizdka sędzieqo nrnarzvłn się od razu przewaga w polu gospotiarzy. Tempo 9ry
W
pozostawialo j~dnak wiele do życzenia.
14 minttcie tak Bara11 jak : Łącz marnuja dwi"'
W\ ma rzone pozyc jP do zdobycia prowadzenia
Dalsze minuty pie przynoszą nic
dla ŁKS-u
ciekawego. rlopiern w 24-ej jesteśmy świad
k~m; zamieszania pod bramką Polonii, któreC!n · ofiarą flnda bramkarz gości, „przydepnię
ty" nieostrożnie przez któregoś z gospodarzy.
Piłka była już w siatce. ale sędzia bramki nie.
•
uznał
W 35 minucie Łącz ładną „glówką" zdobył
prowadzenie 1:0. a \v 38 m;nncie Jan1!łzek ust3lił wynik do przerwy 2:0 dla ŁKS-u.
Po przerwie gra nie uległa poprawie. Ob'.e
drużyny wyglądały na „spucbnięte" W 2 minucie B.1ran pc1dwyższył wynik 3:0. W 28 mi·
nucie wskutek b\e,h1 brnmkarza Mal:utviv.iw:·
cza ąoście z.dobyli z karnego pierwszą bramkę Rzut egzekwował Cichy I. Makutynnw1C2
zamiast złapać piłkę, ·~dbił ją na nogę Cicber;11i. a len skierował ją ·1 wrileja do bramki.
zdobyl rlrug:i
W ostatn.iej minucie Cichy
b1amkę, 1tstalając tym samvm wynik 3:2 rlla
9ospodarzy.
Mecz sędziowal bez poważniejszych błędów
p. Th:el.

n

niedz,elę z~aje

egzam n na boiskach lodzt

przerwie obiudo.wej wsz.yscv zawodnicy l ~ala \pewno zc1cięta 1 dostarczy wiele emocji m(loś
nik0m boksu.
łódzka orgąnizacja ZV/M spotykaja się na st.'1<lionie Zie<lnoczonych, skąd wyruszy defilada
DOCHÓD NA ODBUDOWĘ WARSZAWY
ulicam: TymiPnicckiego i Piotrkowską do Placu Wolności, gd7ie nastąpi jej rozwiąz~nie.
Jak widzimy. lgrzysk11 ZWM zapo•.viad:tji
W1ec10rem tego dnin oclbPcla się jeszcze zasie naprawrlę riekuwie Będą impre:u1 masową
worly bokserskie na boisku Zrywu
startować bęrlą znan: rnwodn1cy. Gdy d0d~
my jeszcze że ri!lkow1ty ctor:hórl organizatriW niedzielę rano w dalszym ciagu na tych
1"7" nrze?n~ ' ?aią n~ odbuclową \Vaosz~wy, p0samych boiskach vrałrzyć będ4 pięściarze ;
wstcje nam tylko jedno stwierdzić, ie jest trp.iłkarze. Lekkoatleci na boisku Zjednorzon•.>ch
impreza godna całkowile90 poparcia.
będą narlal prz 0 prowcclz11ć eliminacje. Finały
skoków i rzutńw odbędą się już przed połud
NIKOGO Z TOWARZYSZY Nll1 MQZE
niem na tym samym boisku
ZARRAKNĄC

.MUCH" NA TURNIEJU
PI ĘSCI A RSKTM
Najbogatsze w imprezy będzie popoludnle
niedzielne. O godz. 16-tej na stadionie Zjednoczonych odbędzie się defilada zawodn1kó'"'
Po niej nastąpią pokazy qimnastyczne, fin~lv
biegów 60 m, kobiet, 100 m, 400 m, 3000 m
męi:czyzn. finały sztafet 4 razy 100 m i finał·„
wy mecz piłki nożnej Bodaj że najciekawiej
przedstaw~ać się będą finałowe walki bok5er·
skie. Napływ zawodników jest duży, a wśród
nich spotvkamy wiele znanych n:izwisk. "Jajciekawiej przedsiilw\ać się będzie sytuacja w
prawi2
potkają się
wadze muszej, gdzie
wszyscy najlepsi zawodnicy Łodzi, jak. Gn·
mulak, Kargier, Brzózka. Tu walka będzie· ~.ł
. .~.IW NF &MtJ?dli-J
u

Program obchodu

W przede ctn.iu obchodu „Dnia Spółdziel
w ŁDdzi, dnia 9 bm. w loSpołeczno-Wychowawczego
Wydziału
kalu
PSS konfe-rencja prasowa, na której prócz
obecni byli
przedS1tawicieli prasy łódzkiej,
członkowie WojewódzkiegD Komitetu Obchodu „Dnia Spółdzielczości".
Na konferencji omawiane były sprawy :z,wią
zaone z obchodem' „Swięta Spółdzielczofoi",
oraz cało
które odbędzie się dnia 28 bm
kotóra
propagandowej,
działalności
kształt
trwać będzie. od 21 do 27-go bm
Prze.wodńiczący Komitetu, ob. Kempa na.lweślił program uroczystości związanych z ob
chodem „Dnia Spółdzielczości".
· W obecnym roku, główny ciężar uroczysto
ści położony zostanie na teren województwa.
W „Dniu Spółdzielczości" odbędzie się w każ
dym powiecie cały szereg ałcademii, orgamwwanych pri~ aktyw spól0z:ie~~ o~ąz pocho·
'tly„ w k·tórych u@iał weźmci organii[cje p'OM·

„

pierwszymi i wspm cie

Dzień Spółdzielczości wlodzi
czości" odbyła się

se

_.,_._-..~~---·---..---~~-,...-----,.,.--

REWIA

Płk.

Szkielet z grubsza kapitan ŁOZPN-u ma iuż
,!alony, ale brak mu jeszcze kilku kandvd~ 
iw n11 nie.które pozycje, dzisiaj więc chłop
' y yrający z ASC „Base!" mają wielkie szan

w

Pof~.

<nz.J

NA TRYBUNACH

imprezę

organizowali niedawn
wlóknia rze. Uder2ył nas wówC'zas niemile brak
zainter2sowania tymi igrzy;kr\mi współtowa·
rzyszy pracy. Trybuny świeciły pustkami Spodziewamy się jednak, że lqczvsb ZWM zgromadzą na trybunach całą łódzką organizację
ZWM : zarazem "t~c5zych towarzyszy. opiekunów tej mlodzieży. która nie tvlko zdobyw~
pierwsze miejsce w produkrii 'Ile której
birją jest również 7dobvc-ie iPdnego z cznlowych miejsc w nn.o :n ~porcie.
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Lodzi?

w sterach pi.łkars...1<.ich
reprezentacyjny nasz bramkarz, Janik ma w krótkim czasie przenieść się
do - Łodzi, gdzie zamierza zapisać się na iedną
z wyższych uczelni Janik najp;awdopodob~1lei
zasiliłby w tym wypadku jedną 2 drnżyn iJlł·
karskich t.odzi. Wchodzić tu mogą w rachu·
bę dwa kluby: · ŁKS I Widzew Większe szan·
se ma ŁKS, gdyż wejście "Widzewa do Klasy
po ostatniej porażce_ z Ruchem.
Państwowej
'fYdaje się być bardzo. problematyczne.
Według

Łodzi

tyczne, Związki Zawodowe, Spółdzielcy i Zw.
Sam. Chłopskiej.
W Łqdzi w „Dniu Spółdzielczości" zorganizowane zostaną dwie akademie, jedna w
aktywu
dla
godzinach przedpołudniowych
spółdzielczego, przedstawicieli Związków Zawodowych, partii politycznych i organizacji
młodzieżowych. W godz·inach popołudniowych
w Helenówku pod Łodzie\ zorg!J.n.izowana zos-ta•nie wielka akademia spółdz.ielcza dla szerokich rzesz si:ioleczeństwa łódzkiego. Po części
oficjalnej odbędzie się w Helenówku szereg
pokazów sportowych l artystycznych. W m.
Łodzi pochodu w tym roku nie będzie.
Od dnia 21-go do 27 bm. Komitet Obchodu "Dnia Spółdzielczości'. zorganizuje w.ycieczki do zakł!)dów wytwórczych i instytucji
spółdzielczych dla dzieci.
Również w tygodniu od 21-go do 27-g-0 bm.
we ws~ystkich fabrykach łódzkich odbędą się
<ga.gadanki na t&)lat Nstorii I "OZ·wc.ju s.pqł·
dziekro·ści

Podobną

krążących

pogłose-k,

Protest

ŁKS-u

odrzucony

On~gdaj w

Warszawie na posiedzeniu Zarządu Polskiego Związku PJlki Nożnej rozpatrywano protest ŁKS-u odnośnie meczu z po·
znańską Wartą.

Po ożywionej dyskusji
odrzucony.

"Został

1>rotest powtórni•

