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„Jestem rad, że będąc w
Lcndynie w drodze do Nowego Jorku, mlalem
sposobność zetknięcia się z ministrem Be·

rzą
złożył zonMosI oddaniawwizyty,
vinem
powrotnej
drodzektórą
dowi pol11'1demu

o a ofe
ilości cz.oł 05 ów ~

w·1elkf;8

sy- wa

samochodów pancernych

puchar
gen. Moczara

walczy jutro i w niedzielę na boiska-:h
cala łódzka młodzież ZWM

Modzel w•kiegol
dla prasy brytyjskiej

chu przymierza, które połączyło oba kraJe ' nie ujęte w deklaracji. z!ożoneJ 3 wrze~nia
we wspólnej walce przeciwko agresji hltlero br. oraz w demarche ambcrsadora polskiego
w P.i:nyiłu, ogłoszonym w dniu 9 bm.
wskiej i niemieckiemu imperializmowi.
Muszę podkreślić, że nie sprzeciwiamy się
N.a.leiy s!ę spodziewać, że problemy Jeszcze nie z-ałałwione, kióre powodują czasa· uporządkowaniu gospodarki niemieckieJ. Zwra
mi tarcta w naszych stosunkach codziennych, cam jednak uwagę na punkt zasadniczy, któ
znajdq szybkie rozwiqzanie ku obopólnemu ry p odztela wiele innych państw, a mianowicie, ż e kraje zniszczone przez agresję nie
zadowoleniu.
w szczególności oczekufemy zadawalofq. miecką mają pełne prawo do pierwsze:ństwa
cego rozwiazan"la kwestii Polaków westwals w odbudowie, zanim podejmie się kroki do
odbudowania machiny przemysłowej narodu
kich. którzy pragną powrócić do kr.aJu.
W dziedzinie polityk! ogólnej nie mogę n.<:ipaslniczego.
Udaję się teraz do Nowego Jorku, gdzie
pnminać milczeniem ZO'lliepokojenia pOlskieJ
opinii publiczncJ. spQwodowanego' plonem będę przewodn i czył delegacji polskiej na
podniesienia niemleckleJ produkcji. co Jest zgromadzeniu ONZ. Polsko oczekuje w1ele od
krokiem niebezpiecznym, mogącym dop10wa- Zjednoc.zonych Narodów jako Instrumentu, ma
dzić do odrodzenia impertali:i:mu niemfockie· jącego zorganizować pokój i współpracę mię
dzy n<:irodami.
go, imgraiająceqo bezpośrednio Polsce.
Trzeba szczerze powiedzieć, jakie są blę
Pl.'ln ten„ zwinzany ściśle z I.zw. olorlą
.
. ..
.
.
.
„
MarE<hallo, "-ikazal, .ze nasz.a niechęc do u: dy te) 01ganizac11 1 d~yć. do ich usunięcia
działu w dyskusjach paryskich była w pelm w duchu za.:1ad, które o;z:yw1aly te Qrganizac:Je
d h
· ·
•
·· • · b d
-~k
. J ~v o res1e l~J u. owy'. a m1anow1c1e w uc u
.
uzas,adniona. I ugruntowana.
LONDYN PAP . Minii:ter spraw zagraniczOfic_j.alne stanowisko Po1.ski był!> wytaz- Jedności dz~<:ilama 1 Jednomyślności.
nych Zygmunt Modzelewski, znajdujqcy stę
tyj~ ki cj pow i edział:

:0 d::~auią

1

Adres···················································································-···················-····················-···:··-······-

Oświadcze~ie

:yc~~.n~:~~·y:~r~:::d::en~~n:;::!~~;o~~~:

w,ęgla.

Imię i nazwisko . ....................................................................................:.............................„ •. „„.~

· WYSTARCZY WYCIĄC NAS~ KUPO N PREMIOWY zamieszczony obok, wypełnić czytelnie, i przesłać do Redakcji n ,· ~~ego pisma w riag-u trzech dni.
Już w poniedzialek dowiemy się, kto wygrał 10 KORCY WJ;:GLA z dostawą
do domu.
Jutro zamieścimy KUPON NA .KOMP LET GARNKOW ALUMINIOWYCH.
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1300 zawodników na starcie!
49 drużyn,
bierze

udział w

turnieju

piłklarskim.

Szereg cennych nagród
czeka

zwy-:ięzców

Cała młodzież

Igrzysk!

ZWM

spotyka się jutro o godzinie 15,30 nil
stadione K. P. Zjednoczone!!!
Szczegóły

dotyczące

Igrzysk na stronie 6

~.---·--------------

10-ta roczna· ca s· m·,erc1·

Tomasza Massaryka

I

PR~GA (obsł. wł.) . W . dniu 13 września zbie
.rze się uroczyste posiedzei:iie zgromadzenia
narodowego w celu uczczenia zasług zm.:1Iłego prEzydenta. Odbędą się również m a~:e.
3
.
sta-::i"e fr.ontu narodowego oraz
wiec, w cza.
,
sie którego wygłosi przemówienie burmistrz
Pragi Vacek.

Holendro'w

ruszyły

na

pozyci. e lftf.E1008ZYJ Sk1"e
0

0

Agencja Reutera, mocft?dów Paince-rnych. Oiensywa posu- \czasó_w wojny gubernator van Mook utrzymy
wa się ~od osł•oną lotnictwa w kierunku wał Jak natiepsze stosunki z , ministrem Marshall.~m, ktory zawsze popierał stanowi-;ko Ho
\\·schodmm i uółnoćny1m.
BRUKSELA PA~. Sk_raji:ie prawicow~ prasa 1·landu w sprawie intlon~zyjski~j .. Podrói: g11ber
wojska bo·Je.uderr.lk.ie r<J1'l!p•ocze,ły zaikro.i.o_ holenderska wyraza w1elk1e zadovrnlen;e z po natora van. Mook nalezy uw.lz1c ::a poważny
nv na szeroką skale atak n.a półnO!Cny
1
• w_ollu pod róży gubemato.ra van Mooka do Sta ~ukces poh_tycny. ,,Dzienn_ik" wyraża pogląd,
•
• ' · ~ · . " ".r ; • ,
·
zJ.ę ~dkre~lit: wiel: raz~, dqte_nlem ~ prag- ~v:chod {)>U ..,ei~rnJran„, W srod~QIWeJ czę now Zjednoczonych, gdzie odbył '>Il ważn'.! ro z~ Stany Zjednoczone okazą całkowite poparmemem n; ,du P?lsk1ego. 1est utr,„ym?me przy s~1 Jawy. ~OJ~ka h~~11?erS1k1e. wi:rowa kowania z „pewnymi wpływowymi osobisto- cie rząd?~i holenderskiemu i że w najbliższej
J.aimych stosunkow z Wielką Brytanią, w du- dz1łv do akc;i1 w1edką 1l0<sc ClZ<Jiłgow I sa- 1ściami". Dziennik „Handels-blad" pisze: „od przyszłosc1 rozpoczną się nowe Wdżne opera.
rno111111 ·1111111'111 °1·11.1111 111111 11.1•111 1111n11111i:·111·11·111·H1 Ml I· I 1'1'1111·11 Hl'f.l ·l'l'flil nr 1mn1111·11111111111'1,111.111111111111::1uM:;L1n111u1111·t'Tlldf:l'I M 111·11t cje woje_nne przeciwko Indonezyjczykom.
LONDYN PAP. -

kwy.

w

czasie mojego dzTsiejszego spoJkan!a
z ministrem Bevinem, dokonaliśmy przeglqdu
za~odnte11., zwiqzanych z rozwojem stosunków· polsko _ brytyjskich. Jak to miałem oka-

A

p1owoł11jąc się na komtrnikat re•puibEkańdonosi, że
indo·nezy·js'l<ied.
s1kiei armii

SZTANDAR INDU

Mgliste zapowiedzi eWakua(:ji ,woj$k

LONDYN (ob:sł. wU - Naczelny d-0-1 ~itych wzgię.dn.ie P•rzesunięte na inne tewć•cl.c a ok ti'Pacyfoyich woijs •k anglo - ame rytorfo. Gen. Lee zaipowie1d!ział r&wnież
r:vk a11Sikich w rnjo n ie Morza Śrócl z iem- WJ' Cofanie w o .i•s k 0 1ku•pa·cyfo Y'ch z redo'11u
ne·g o ge11. Lee .&a.pow i ed ział. iż -0d ddś P<>la, Przechodz~ceg9 Pood kontroli~ Ju-

go:SławH. Ositatn:ie oddziały

a111glo - rumeteiryforium
Włoch w przewidJzfaITTym teirmtnie to
zimwzy t:I<> dnia 14 grudnia rb.
roznoc1zną s 1ię przyg<J<f()wanlia do eiwaku- ~--~------------------...;..______..;;:;;;,.;....;;;;.,;,;,.,;;.;._ _ __
acji tych wo.isk z te1ryt<J1riium Włoch.

W n a d·..: hodz ący ponied ziałe 1k oddziały anglo - amerykańs1kie zo1srtaa1.ą usmmę
te z liniii demairkaicy;ine..i M-0irgam1, ~ddzie
te,rytQ1rium juJ?:OL'iło•wfańs.irie Olfl
la.iącej
.strehr okuoiacy~in-eii a:n~l-o - aimoe1rykań
siki-ej. Sfa'llłtąd oiddzjalły te ZQ 1S1ta11ą pne-

wle:ii10<ne do

i dirn1gą, mor~.1ką Pt-ie
do kra1iów ma1cieir:zy.

JJ-Oirłów

trarn~1Po1rt01waine

Wielka bitwa W Grecii

W de!pc.szy z Aten a
gen c ja F ra nce P r esse cytuje informa c je
k
.
·
gre·c k 1eh władz w oJs:ko wych, że w o oPARYŻ PAP. -

li~ach Pair;1!l1 ~11 t<;czy się
D1H"d7.:y W-OJ Sk;' !nI

"'.iclka bitw~
a pow~ta•1

rządaw~1 m1

tarni. kl ór ~ mi do,va<f 7 ·i 1: ~ 1 .""~ · - • ··~ .
Rcizultaty tej :.,.: ~ :\ y a;.;: SJ, J~L: L.~ 1lC z1~·.u,;.

rykańskie

mają

OiiJllłśdć

Konterencja Banku Odbudowy
i Funduszu Monetarnego

w Londynie

LONDYN (obsł. wł.)
skarbu Dalton do•konał

- Brytyjski m inis.ter nić maksymalny wysiłek dla odbudowy gos·
wczmaj w Londynie podarki zrujnowanego kraju, to należy mu w
otwarcia drugiej dorocznej konferencji Mię· interesie ogólnym udzielić pomocy z ze•W·
dzynarodowego Banku Odbudowy i Między- nątrz , ,:idyż na.wet te kraje, które bezpośre
narodowego Funduszu Monetarnego. w swo· dnio n ie ucierpiały na skutek wojny, są poim .,memówieniu min . Dalton wezwał pr.z.ed- wi ązane z iJOłożen i em gospodarczym innych
stawicieli tych instytucji do rozpatrzenia k rajów i tym samym zale~ne od ich stanu
wszelk ich sposobów, które mogł y by się prrzy- finansowego i gospodarczego. 'Zdaniem Dalczynić do szy l: - ~~ go rozwiązania palących tona do poprawy sytuacji może się prz y czyproblemów g·1s podarczych i fin ansow vch kra · nić zn -p ny wzrost pro -111 1.... fii na sk alę św i a·
jów eur-::i p::ijsk!ch a l bow i ~m 1"""1 .,.;c. •vch tow'\ ' oż · w 211 :_, i" nrl' u m ·" ·:z.-r·.r nri.·w: ~ .1
I „, " " ' « ·_, s i ~ "'·pr; > 1 M •n 1) - !l on ;' w.er
W krm'?' enc ji ze s trony Polski bierze u·
1
l Jz;!, ;,; jti.ł,~0.w 1ek kc:UJy n :uóu wjn~n uc;zJ.· d.1~al_ ~llo· li:~grbq:KQD~~~~
.... ·'
-. -~
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dniczqcy ,kongresc
Nehru - .p rzewo
_
.
.
.
. Pandit
mdyisk!ego. prf? z3 ;1 lW~ nowy sztCT~'l :u indu.
Sz tand a r t·:r ..l!Zq trzy p as1 - pomaraiiczowy,,
'.bi~łY:· i zielony z niebieskim kalem P.OŚI9i:lku.:
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skrytobójczego

wytępienia

pseeseul./owcry opoplwerzmcay

inorder-

Pro~es krakowski ujawnił w pierwszym rzę.

żądajr·

Tra1nwa1arze

tu·okow•l$\;p, nienowL" do ro1'kioi ''"okmll
.-ty 1 sprawiedliwy wyrok Narodu Polskiego. doprQwadza Je ~Io zaprzedania sii> tej właśnie
Pro-::es krakowski Pdsłonił całą ohydę reak- reakcji, która jako naczelnP i na1hliższe swocyjneqo pod?:iemia, wyrok ją przyqwoździł. je zadanie w Europie stawia odłiu(lowę potęgi
niemieckiej.
\V procesie krakowskim stanął pried nami
Odbudowa Niemiec. restauracia niemieckit!sztah_ reakcyjnego podziemia. dla którego ża- gri po,tencjału qospodarczeqo _ to hezsprzec;:.
den i:;rorlek prowadzący do obalenia demokra nie niebezpie\:zeństwo zagraża.iące Polsce Lucji i zagarnięcia władzy nia--był i nie jest rlowej, bytowi niepodległości naszego kraju.
zły. Bardziej niż .na któryn1kolwiek z dotych- Łącząc sic; z reakcją anglosaską, jej sic; zaprze
czasowych uje,wniło sic; na tym procesie po. dając, ..'..... stoczyła się reakcja polska i jej
wiązanie tego podziemia z wywiadel,IJ. zagrani. ·
·
manowce
t
r
11

wej, szpiegostwa i
stwa.

,'

ROBOTNICZY-

~

toi •d<ady rnodow•l·

·oto, co ujawnia proce· ~rakowski.
Każdy uczciwy Polak potępi z głębi duszy
tych, którzy znaleźli się na j~dneJ nlasz~ZJ'.'źnie z reakcją ..angl~sa~ką, kt.orzy wzma„maią
I w konsekwencii pohtyk.ę, wiodąra do 1dbndo':"·y za~orczyrh Nien11~c, whrew mtere1;om
Panstwa i Narodu P.ol~kie90.
.
Wyrok w pr01;esie krakowskim, - .'.o wy.
rok Narodu PolsJn~go 1iad pol.ską reakcJą :wraz
z Mik?łajczykows.om PSL-em -to potępienie
drajcow narodu

naeowaa-nz

band WiN-u i PSL-u

Pracownicy połączonych instytucji kole
Elektrycznej Lódzkiej i Lódz'.;ich Kolei Doj°;z
dowych - cz!on;.;,owie PPS i PPR na wspo
n• m zebraniu w dr.in 11 WJ'Zelinia rb. udn·
Jili m. in. co nostP,puje:
Zebr;mi jak najostrzej polęplaj~ zbrodnir.'
machinacje reakcyjnego pocltif'mi.1 i w1y'1«
ja Rząd oraz rałe spole·~r.r.i1•two
polskie ci
benvzględnP~ro
wylępiP-ni-1 band
szpi;_qo"
skicb WJ~.1: i PH.11, których dziafolnosc I;:
Jasi• rawo i.rlem1tsirnwał o•,:t1lni proces w K'
kowie.

a d·la wyzna.wc·ow'. dolar,"

.
cIayton karc1. uczestm"k.ow . obrad pary sk1ch
M.nister
·
t f'

1

dzie sdsłe powiązanie podziemia sanacyjnego
r. Miltołajczykowsldm PSL.em.

.

,, · •
d iel odlbll'O
LONUYN (.o·bis•l. wł.) - Kore•s1>ondentlwiceminister gosipodarki Stanów ZJcd110·r sa111e pora 1ą _ z_rnv1c. \\„ ·.z <'.
'
Oskarżony Mierzwa zastępca sekretarza ge- J:>e11t"'ra 4.•cJ'J<>'lJ••, Pa1·~·iża. i"ż wcznra.i <>- c.zmn.11c'h Cla~'fo•n <JStro
skrytylk.·ował \.VY gospodarcze•.1. f.n101P.1 i_,_ OŚ\.\ ia.d,cz[
neralnego PSL i członek 'Radv Naczr.>ln<'j tego '....
u '
u
•
16 k
t r
e ] yć tnkto'' an1 J'
stronnictv.ra, ktqrego poCtpis widniał jeszcze kazR!o !'ie. ie konferencja va.1'11;;t\y euro- p·rzetli;;fawiony. JHzez deile,ga tow ·
ra- z·e 1 :aip~H etl moz '· ,
'
"
nt ~do niedawna na centralnych ori!.'zwa-:h P5L-u, pejskic•lt p·rawdrnpod·ohnie nie :-akońc;,y jów cttrDpey;;k10~1 n111~o·rt, doty'.c~ą~y bo- dym.e J~lko „tym,c,z.a~io" Y .za.rys ~ ~h~i
oraz osk. Buczek redaktor naczelny " Piasta" się. fa·k przcwi•dywano w ll·On 1~dzia'łe1~, trzeb tyc)1 krnJOW. _Cl,~yt-011 n~'.''~ ał_ Vell ,pow1edz ostatecz.na na pr~aitJt
ąir "
- to nie „doły" PSL-u Powiązanie ich z WtN 15 W'l'7,CŚllia. Alihowiem na ,,0 s 1cd1zeinu rn]lort „IH;tą zaku11rnw , w kto1e1J 111.c u- Ja.
! korz/stanie 7. informacji siatki wywiadow- k<>nferenc~ii. które odbyło" sic \\' środ1"'. \\ 7,1g]ęd~1io110 tego, cu kraje eu•ro•p-~
Clayt-011 zao'l;H,'dał. aby ra1port zo~tał. p0
(!Zej WIN.u- wskazuje> na jerlną linię postę-· -n(}wnie przepracowany
w my&!I Je·g•

~::::.j:.:k:::,:· ,:~~:~: !:::.::·:::: IZwół ani e-Rady Bez· pieczeń stwa~;:::~ł~:::~~~::l::~:::::,;~.k::
1

dłu~emem _1rndzlent1a i

1ego

obroncą ~a a~e?I~

l-

pol!t.1'.CZ!~eJ. I .na odwrót czego pOWledziec i
zrobic me moze legaln~ PSL - w tym wyrę-

W

S

.
.
••
;aw•"
e
fl'ndone••"lk
. Eg .piu
..u
s
1

cza je podziemie.
, NOWY JORK PAP. Przewodnicz<1cy Rady
Nt"' ma w rzeczywistości istotnej różnicy Bezpi<>czei'istwa, rleleqat radziecki
Gromyko,
ideologicznej między WIN i Mikołajczykow- , zapov. iPrlziul na posiedzeniu Rady BPzpiE>cze1'iskim PSL. Zza .fednych „i z.za druqich "'WCJl.ąda-1 stwa, ŻE' zwoła w najbliższych clnia:h .1:0.wo
w;'wlaszczony obszarn1.< i fabrykant, zw1ąza- posied7.enie, jf!7.eli nie otrzynlil wiadl'nr1o~c1 z
ny t~ su\cern nici. z pot~ga~i wrogimi. Polsce. I Indonezji 0 losie zalereń rady w sprawie konDlateqo t~ polskl rea~C]Ontsta łączy się z ob,- I mktu holendersko-indonezyjskieqo.
cym wywiadem przeciw własnemu narodow1.
Amb. Gromyko złożył swe oświadc7.e11ie po
T rllatego widzimy jak WIN wnosi memoriał
do ONZ oczerniający rząd Polski Demokratyc,..1iej i domagający się obcej interwencji zbroj
nej, podobnie jak Mikałajczyk kołata o ni<i
I! r,wych zagranicznych protektorów.
Jedni i drudzy chcieli z Polski zrobić Gre•
•
qę, rhcieli pozbawić ~raj nasz niepodległego
bytu i uczynić zeń koloni<: zachodnich moc3rstw. Słynny memoriał organizacji padzieWARSZAWA PAP. Toczące się od dłuz~zemia do ONZ, to dokument hańby i zdrady na go czasu w Bukareszcie rokowania handlowe
rodowej reoakcjl polskiej. Drogą osk. \Vllczyń- pomlę,dzy polską delegacją a przedllłowicle
ski - por. Thonesk -- i ambasador ameiylami zainterHowańych resortów gospodarkański p. Bliss-Lane, szłv zawarte w nim wia,aomosc1
· · zagramcę,
·
h
d
.
·
'd
c.,.,,ch
Rumunii wkrótce zostaną s!it1alizo.
zo y za.iące nasz naro
~.
i nasze młod_e państwo. Na rozkaz obcego am wane.
basadora przer?hiÓno te~ do~~ment, gdyż za
Dotychczasowa wymiona tov.:aro•wa l'l Ru·
mało znwl~rał 1eszcz~ kaiumnn na Pol~kę.
muniq opiera s1ę no '!mowie wymiany pro·
To c.o Jll8dło podzt~mie. reakcyjne. w ~wyrn duktów naft0wych i rud mcnganowych warmemonaie to wypowiedział pan Mikołaiczyk tości 134.089.000 zł. wzamtan zo węgiel 'i knks
w sposób bard1iej dyplomatyczny. Podziemie
•
reakcyjnE- i Mikołajczykowskie PSL są nie
Nowa umowa znacznie rozszerza listę tntylko powiązane i\ciślt> ze soht1
ale wszysl warów, zarówno po stronie importu, j<>k l ek:;
kimi nićmi powiązane Sił 7 reakc.lą 11 nglosas- portu, a tym samym p<iwiększy i;umę globol.:
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głosowaniu nad ~prawą egipską.

V>'.. ~prawie

tej wysunęła rezolucję deleg.acJa chmska_. zakcaiąc polubowne z.ałatwien1e sporu . międ~y
WiPlk'l ~rytailią a Egiptem. Pr~pozycJ;'1 Chin
zdobda 1eqymc dwa gło~y" sam) rh Ch .n 1 Ko
lt~mb~i. De~egal pol•ki" o~wi?.drz 'l. po glo~~wa
~11:1 • .zE' Chmy "':' .'COfuJCl SWO] pm Jeki do ~cze
sn1ciszego stadium.
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W rolach głównyth:
A. KONSOWSKT
N. MATENIKOWA
N. MASALSKI
Muzyka:
v,r. PUSZKOW
S. PROKOFIEW
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paltwem płynnym i rudami manganowymi,
równ!eż dr.zewo bukowe. ołów, skóry bar~nie t jagnięce, piryty, moJ·uchy, szmaty i sze
•
. b ęreig Innych artykułów. Polska doslarczac
dzie poza węglem i koksem, nasiona buraczane, maszyny i nnrzędzto, cht=>mtkalill. ma
teria y ogniolr vałe, artyk11ly wl6k!ennicze,
porcelanę I fajans.
Jednocześnie z zawofclem umowy ha.ndln·
t
wej, podpisana zostanie porozum enr hnani;owe, obejmując• wzajemne nalaimości pnl·
sk · rumtińsk!e .przed i powojenne.
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Pncząlek

sobotę,

Mimo kilkakrotnych odezw w sprnwie stosowania oszczędności w zużyciu energii elek.
lrycznej, a w szczególności muchamianin mo
torów do pomp i8dynie w porze nocnej od g0
dzl'lly 22 do ,6 rano, większość dm;orrów domowyrh nie stosuje się rlo wyclilneqo zakazu.
wląrzając motory w okresie niPdozwolonyrn.
czym powodu1'ą zwie.kszenieo obciążenia .w po.
·
rze dziennej.
Elektrownia Łórlzka nslrz!'9a 0h. ob. dozor.
row, że w razie nierpspektowani11 w. w. zarzą.
d zen 1a oszczę d nosciow~o,
.
zrnus~onn
bedz1e
niezależniP od wylączPnia silnika rło pomp.
wyłączać rownif!ż ins1a1acie i;wia\la 1>\Pkt:ryr·1nego w mieo;zlomiu tychże rlnzorców.
Eleklrownia apeluje dn nb. ob. 11clmini trato
rów dornów n dopilnowanie ZA s vel strony
ści!-łego przeatrzegilni!I powyższegn :rilt"ladze,
Inia.
ELEKTRO,•\TNIA LODZKA.

Wł:..óKNIARZ

A HENOELSTEJN

•remiera odbędzie ~lę w
w klnie „POLONIA"

reo' w domowych!
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ZĘ WZGLĘDU NA

Produkc1a: SOJUZDIETFILM
!ksploa~acja:
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I Wezwan1"e do

KINO „BAŁ TYK"
Narutowi<"zil 20

FILM RADZJEC'Kl
Z ŻYCIA St.A WNEGO POETY
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bil:J11s 11 l)ła !niczego
·raJÓ'\\- euro
petl•.'ki1.:-11 na s11mc; 22.;)()0 milionÓ\\ d-0):-i
rów. De.fi<.:y't. ten ma sic T>r'O·?;l'eR~ wni'
zmnicj•szać. jedna'kże ten11po .iiesr·o redul<
cii nza ]e,żniaJą jego re·dRktorzy o·<l Wle 1l·
okoliczno·s'Ci. na któr1c- kraje euro1pejski'
.same 11 ie m<H?;ą mieć \\.lpływ11.

cyt

-

w11:i:n~ 01ł wtorku

zapytał

l<.: nic \\ i-c . ..;arna

m, co ;t,rnhi

(:.;.;-e-

16 wnesnia br.

ku,11;0 mngli zna leić w. Larissie. Mogli t\
by również Niemcy. T~"mczasem nie
spo tknli i~"\\· ej d11sz,·. T~·lko coraz g'łoś-

Quel I. Sie·tl:t.ii-!ł i pa- 11 iei sł' chać hył,o kanonadę. Nad miana dro1<!:t>. 111si!1J1.iąi..: pr:t.:-. Pomnieć so- stern 111101<'il się czarny dym. Nade t)uell
bie rnaDC okolk: Larissy. z które.i k1orzy- u.irzał na moście sylwetkę i:i'kie.goś czło
stał, .~dy hyli tn ostatniln raiern. Dok<i,1d wiekn.
:-;io s·J<ic1·0,\·a~ '? l ~ć pr.o,.;to prze>d si•ehie?
\V1dzi1.·,..7 - inpy·tał Tap.·

1w

[~yzykowne,

.bD mo•żna stracić orienta•~ic

i nic tr;iiić w oc;(ik d1n. i\tcn.
- Na•Pra\~"dę !lll\'lf<>, .iak w kie·~zeni
hrnka - r.1·cwidnw:lł T<t•ll ·bidony.

Gdylby "my 11Iieli wlc;<i..:e·j htd'Zi, tlaliradę. Nie mieliśm\1 rÓ'\\"t1ież
linii frontu. To terż coś utaczy. P.om.y-ś
leć tyl'ko ja 1k prędlko
11a!ltl'l,1pił
111Padek
Frani..:ji.„ Do1y•chc7.al\l nie mog•t:: przy1j1ść

by5my sobie

d·o siebie ze zdziwienia.
...._ Mam wTa•źenic, że bo wiszy<stko uie
ma zn.-1c;,e11ia - \''. :e•dzH 1nzez zęlbY

Quel!.

Co też ty ga\[a, ': - z•areagował ży
wio Ta.p. - Mie'1iby'rny· ir-011t!
- w~zystko .iedlno. nk b.y z le1go nie
wyszło.
'
- Myśliisz '? W ta-kim ra~ic. d'laoezeg-0
nikt me nie robi'?
- Diabli wiedza! Nie wie1rn - odipow1edział Qu·ell. Nie wiem dloprawdy.
Zbli'żali sie do nria1sfa. W od1d>ale11iu
majaczyły JUIŻ syhve~ki zlbur tony•Gh d•o~
-

mów.

-

'

To Trikikala __:_ powi>Eidział Taip.

- l ;,nów bu>1111bowi..:e Quell \\'iskazal na horyzont.
W Trilk·kala t~ż nie było żywe.i d11siy.
Prze jed1ali prze.:1. martwe miasto. Q11e.fl
skier•ował sie na ooł·uclnie.
- Jakie naste11ne- mia.sto? - 7-Hl))'lHł
Tav.
- Laris~o.;.a. Tyl•k>0 11ic wie 111, .ial< iny
tam tra.firny. cid1n rzekł Quel!. Tr11p
t~raz s.iedzi<Jf o•hnik niego na przeJ•nim
s1edze11ru.
Przejeż·dtżRli p·rzez 111oi,c(, ~rd:-.' Quell zauwa•żył. iż 111otor 7,ac·zął „pO!J'l'i1uw.ic''
B:d f'() 0<hJaw me1p•okoją•cy . .s~rgnal. że pa
lhv·o ies( na ukończeniu. Mijali i>zcre·~ · Ż<lkrr,tów i nagle ~a fodnym z ni·ch coś z<1hucz.alo w motorze i auto stanęlo jak
wryie.
- Kres wedró11•ki - Powiedział ponuro Ta•n.
Ouell m~ta wił ma·szynę na bo'ku &zo.&y.
1

1

Tak.

No' i co dnle,i?
Dalej?
- no diad1la! C7.yżlb-y ta b~·l Niemiec'?
~kicrmvali .c;il(' '' prn·s·t d·o mostu. Bro·
· - Trn1dno,- rzekl Quel!.
Czekać 111
clłn~o nie nwżemt. Nic ma na to cz•1 su. daty Gre·k krn ·x~ ł nH 11r1.cdzie, \'V3·te·
żnjqc wzr<1k. w11nt1·rw::vli l'i(,' w , ylwetClindźrny Pie.szo.
\\'ysiedli ;.: 111us:1.yny i. no1'di nnPr~ód kc m.i.iacznct~ na mo.'cic. Tap Pi rn ~zy
po dro-dze. Helcnu ,.qinirzała poza ~ie·l)ie. zorientował się \\' s~·ti11acdi.
- Svń:i'l'Z iw jego ka1pel11·s.z - powieZobacnła <mln nsfa\\ io·ne na buk11 s.z.o.
sy. Cllaraktcry1styczna cJiln Quella pedan dział Quellowl.
R:-,7 li :inii prawie nn mnścil'. Człowieik
tycz,ność nie n1p11is1.cznła !i;o nRwet i w
1<;ki~rownl siie do nh.:h.
Miał
rn~ g;lowie
J c'h ,okolicz•11osi..:iaclt.
okqgly
kapelusz
Ztln.ie sir,„ fo słyidiać wyih11dty c<hurnkter~·styc.zny
b'Olnh - zwr<kił się do Qnt!l.Jn b1'10>dnty \\'O.i•~k n 11istral i is>kidi.
t11·eJc
- yo zn .icdni? - z:w;:i'lał po ąnde1\l•J In nic b~rły homby. to hylu ndyłe- sk11 A11sirnlijczyk, Q·11.ell 1.obaczył, ie na
;•s•kn kanouacla. Q11t>l1 zrnzu1mial.-,.,.·dY rękawie 111a onnslkę ?. li!enuni „MP' r,,ii..:iął nadsb11clii\\"ól\;. Prze..;zli P<trę kilo- o'ztiaku polowc•;i i1rn·dflr1merii.
,
mc·t1·ów, s:kręci'li "- bok i 1rng-le ndrzeli
- UrJfownn1! -- zasrnial Rie TH1p.

ze-

1

I„,

Laris·~e. [)orn~· l1l iastcczka były juiż vu.- M:-:śolu !n 1u. że umrc ze strach·u !
pełnie bli1sko.
Przy,mała sie li·e lena.
- DobrndiśHtY w re•szcie! ~ wv'kr,;y- Mamy Sz•częrś'Cie! To Australo•s
knaJ Taip.
•
wyjas11ił małemu Grekowi brodaty Grek.
Szli ·o~twżme. Uważnie w1oatrvwal! sie Mały Greił' zachowywał S'!)okój. ·
w każ'dv na1Potlkan·Y dom. Nie ~riadoimo,
'';'). e. n.)
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~.Odbudowa N~~miec - jednaką grnibą dla Polski i Francji.;;:~:;~~:~~~G~'.}(~;~;t~:J~~g
Jasny Cel d em ar C h e am b • P. U ł ramen la

Politykę Polski Ludowej cechuje szczerość.
W w:zeciwieństwie do wielu mocarstw, nie
mamy niczego do ukrycia, śmi<Jło mówimy o
naszych celach i o naszej drodze do realizacji
~nej demokra~ji ludowej,- Dyplomacja na~za
rue zna obłudy 1 zakłamania. Wobec zagramcy
jasno precyzujemy nasze stanowisko wykluczając nieści~łości i niedomówienia. Takie podejście do wielu spraw o wielkiej wadze ogromnie ułatwi::o współpracę i porozumienie międ
ey naro d am1,· co s t anowi podstawę w walce
o pokój.
O,:;tatnio o:tłoszone demarr·he amb. Putramenta w Paryżu świadczy. że i tym razem
stawiamy kwestię otwarcie, żądając od Francji również szczerego sprecYzowania swego
stanowiska w kwestii niemieckiej.

Polska stoi twardo na straży uchwal poczdamskich, które gwarantują pokój w Euro,:>
poprzez zlikwidowanie potencjału wojennego
Niemiec, które zmierzają do pełnej demokratyzacji społf'cze1'1stwa niemieckiego celem powolnego wciągnięcia go do rodziny narodów
..... miłujących pokój.

Paryżu
.

mik.rcfcnem po kraju"; 13,10 Koncert Polskiej
Kareli Ludowej; 14,00 (Ł) Kronika i komun!.
trzeźwo ocenia :::vln"-·~, nie przeciwstawiają
Wobec toczących się rozmów polsko-fran kety; 14,05 (Ł) Rezerwa; 14,10 Koncert popu.:_
się polityce au„1osn.skicj w Niemczech. S:w- cuskich w celu zawarcia traktatu. zabezpie- lamy z płyt; 14.30 Przerwa;
15,00 Muzyka
kając poparcia potężnego mocarstwa w poli- czającego oba państwa przed możliwością ja- tan<C·;zna z płyt; 15,20 „Coselta" - .słuchow.
tycznej walce wewnętrznej z silami poslępo- kiejkolwiek agresji niemieckiej, chwie.iność dl.a dzieci; 15,50 „Nasze uzdrowiska"; 16,0C
wymi ~r:mc!i i nie _p~·owad~ąc_ samodzielnej rządu francuskiego oraz uleganie naciskowi D-ienn:k; 16;20 Pieśni ludowe; 16 35 Audycja
pol!tyln sami nastawili na s1eb1e pułapkę.
Stanów Zjednoczonych. wzburlza w nas pe- dh chrirych; 16,50 Pog. sport.; 17,00 (Ł) Kon·
Potężny protektor żąda zaś bezwzględnego wien niepokój. To też słusźnie amb. Putra cert c:a przodowników „świata Pracy"; 17,45
posłuszeństwa rc'.wnież w dziedzinie polityki ment zaż'ldał w imieniu rządu polskiego wy- Audycja dh mhr1 7ieży. 18,00 (Ł) WiadomośC:
zagranicznej ~ licząc się zupełnie z intere- jaśnień. Chcemy bowiem by partner zajął sport!ilvte; 13 05 (L) „Na łódzkich ekranach'\
sami narodu francuski,,.go.
•
wvraźne stanowisko. by w kwestii, ktńrej je- Hd:O (Ł) Chwila muzyki z płyt; 18 •20 (L)
P
k
„Lelrnr 7 e - Stud ?ntom" 1 18 •30 (Ł) Koncert
rzy ła d em tego była ostatnia konferencja dy.ne słuszne rozwiązanie leży w uchw<".łach żv~zcii
fez. IJ 1o,oo Koncert symfoniczny,
\v Lol'l°rlynie w sprawiP !'"flnksienia po7-io- poczdamskich, jasno się wypowiedział Mamy 20 ('.'i Audvci? lit~racka: 20,20 Muzyka ludowa
m11 produkcji przemysłu riiemiechiego w któ- nadzieję,
że w dalszych rozmowach rząd 2 1.00 Dzi cni \' . 21 30 Muzyka z płyt; 21,40
rej Fr~_ncia brała urlzial. Rrila jeJ_ nci teJ ko~- francus}·i sprecyzuje SW!' sta"lowisl;o w tej Kwact'ans piosenek; 21,55 „Kłos Panny"; 22,lf
ferPnc11 była. h<irrlzo T'' 7'·kra i_ rh:'lc m; ważnej dla obu narodów kwe~tii i że ostflte- \Viatl ~ m nś·-i ~r>ort<Jwe; _22, 15. (Ł) K?r:cert. roz
chcąc delegaci francuscy zmuszem byli uznac czne rozmowy te doprowadzą do poro.z11 mie- rywknwy: 23 f1'l Oslatme wiadomosci dzVinr„
postanowiema godiiące '' bezpiHzciir-~wo za-1 nia i zacie~nienia więzów tradvcyjnej przy- ka; 23 .20 (Ł) l«rncert życzeń (cz. II); 23,57
równo Francji. j'.łk i inn~·ch narodów Eu.ropy. jaźni między n8.szymi narod<"lmi.
fŁ) Program lokalny na jutro.
r11·..-11nn1·11.n1111111n111111111111111.11·1111111111111111111111'1"1111 t"l tłł 11n1111"11111.1•11ni1rn 1111111i.1.1.1.. 1111·1111'11.11.11J1;,1,i11i1.111111111 r·rnrn IHl"l"r'IHlll9
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Budowa linii elektryczne~ najwyiszego
nap i cia na ukończenju

Francja n:ijbliż~zy sąsiad NiPmicc od zachodu, j!'st w równl'j mierze za.intereso-wana
w ścisłym przestrzeganiu przez wszystkie modunek tego węgla. Dużo ~rodków wyma~ał
carstwa uchwał poczdam~kich, które zapewjego transport. I dlatego uzywano dla cclow
niają jej pokojowy rozwój. Zarówno bowiem
przemysłowych paliwo tylko dobr0go gatunPolska, jak i Francja były stale zagrożonP
ku. Węgla pomieszanego z piaskiem, pyłu
ze strony militaryzmu niemieckiego, oba te
węglowego - najtańszych gatunków wqgla z
kraje padły w ostatniej wojnie ofiarą zaborracji ich małej kaloryjno§ci nie opłacało się
czości niemieckiej, która poczynila niesłycha
wozić. W pobliżu kopalń grom:irlzono te odne spustoszenia i wyniszczyła najwartościow
padki na hałdach ,gdzie powoli- marnowały
szy element ludnościowy.
sie na skutek samospalania.
W obecnym układzie stosunków, w obliczu
Tak działo się w Polsce ctopA1d ni<:! powiastanowiska mocarstw anglosaskich wobec Nie
Jy nowe wiatry. Przyniosły one ze sobą rewomiec. podyktowanego nie interesem narodów,
lucję nietylko w polityce i ekonnmice, ale i
a interesem garstki kapitalistów, państwa naj.
w technice. W r. 1946 skrystalizował się ostalilii;,dziej zainteresowane i zagrożone. granitecznie w umysłach naszych energetyków giw e z Niemcami, jak Francja i Polska, pogantyczny plan wykorzystania węgla odpadwmny tym bardziej zdwoić wysiłki cel"m.
kowego. Plan ten polegał na przetworzeniu
stłumienia wciąż niewygasłej groźby agresji
węgla odpadkowego na mi<"jscu w pobliżu
niemieckicj.
kopalni i przesyłaniu go do różnych Lentrów
Niestety,
obserwując
bieg wypadków,
odbiorczych nie wagonami, ale> za pośredniestwierdzić należy, że stanowisko Francji wotwem przewodów, i nie w formie surowca,
bec zagadnienia niemieckiego budzi obawy.
ale w postaci gotowej energii ekktrycznej.
Jej mqżowie stanu dali się wciągnąć przez
Nowy plan umożliwił nietylko wykorzymocarstwa anglosaskie do gry, w której
~tanie marnujących
się
dotąd
odpadków.
Francja nic niP może zyskac, a wkle straci·. Końcowe "1a<1ium rnonlazn przeela przy po. Miał on również na celu odciązenie naszych
Uchwały poczdflmi:kie zostały przez rządy
mocy olbrzymiego dźwigu
magistrali kolejowych zmniejszenie niezbędanglo~::iski~ P?gwalc~ne, pi:zemysł ~iemiecki
Od clrvili, gr!_\· pn ra7. pi0rw"zy zarl~-mił kl'l- nych dla przewozu węgla ilo,\ci parowozów
odbud~wuJe się. narod zas odpowiedzialny min
fabry:zny,
od chwih uruchomienia i wagonr1w. zredukowanie µracy polegając<>j
za WnJnę, traktowany jest pobłażliwie i za- pierwszej mas,:) ny p01;-uw~J w L<idzi w szdć- na załadow;iniu i wył2. dowaniu węgla. 7Wolchęomy do wy~tąpi!'ń antydemokratycznych. dziesiątych Jatach ubiegłego stul!'cia zdany nienie poważn:vch ilości węgla na cele konFrancuscy mężowie stanu, wbrew opinii byl nasz przemysł na do·.vóz węgla. '
rnmcyjne oraz na eksport.
olbrzymiej większnści spolecze11stwa, które
Dużo pracy knszlował załadunek i w'·łaI oto jednym z podstawowych ogniw płam111•••1111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 ,1111111111111111111111111 1111111111 11111111111111111111111111;111111111111111111111
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n:i trzyletn!eg.o s~ała się bu~o~a IinU wyso
Jucgo napiQma Śląsk - Lodz - \Vauzawa.
Zgothie z tymi planami winna Warszawa stolica państwa oraz Łódź - stolica polskiego przemysłu włókienniczego, otrzymywać
miast długich pociągów z węglem gotowy
prąd elektryczny.
Warszawa otrzymuje już od pewnego czasu prąd z elektrowni wodnej w Rożnowie.
Dlatego
postanowiono zbudować · przede
wszystkim odcinek Łódź - Śląsk przesuwając budowę linii Łódź - Warsrnwa do końcowej fazy plam1 trzyletniego.
W normalnych warunkach winno samo
sporządzenie projektu trwać rok. Budowa linii powinnaby zaś trwać 2 lata. Ale kraj
nasz przeżywa dziś czasy osobliwe. Entuzjazm często łamie rutynę, a kierownictwo i
robotnicy budujący linię wiedzieli, że Elektrownia Łódzka posiada maszyny sfatygowane, że pracuje ona bez rezerw, że kotły proszą sie ,iuż o remont i że bardzo często aparatura Elektrowm się psuje.
I dlatego p1 z~·stąpiono do pracy z na sią i
oddaniem. W myśl nakreślonych plar.ow linia
rozpoczyna się w Ławiczu kolo Będzina i
przebiegając prawie po idealnej linii prostej
mimo Częstochowy
Radomska i Piotrkowa
dochodzi do Janowa, w odległości 8-u km. od
Łodzi. Tutaj budowana jest podstacja, mająca prąd wysokiego napięcia przetworzyć na
prąd o napięciu niskim i średnim.
W pierwszym okresie z powodu braku niezbędnej
aparatury, zamówionej zagranicą
' będzie linia posiadała napięcie 110 tysięcy
wolt. Dzięki temu można będzie przesłać do
Łodzi moc około 20 tysięcy kilowatów (Elektrownia Łódzka przy pełnym obciążeniu może wytwarzać 50 tysięcy l,ilowatów).
W niedalekiej przyszłości przy napięciu 22f>
tysięcy wolt i całkowitym wyposażeniu podstacji w;;rośme moc przesyłana do 150 tysięcy kilowatów (z czego
Łódź
otrzyma 50
tysięcy k. w. a Warszawa 100 tysięcy k. w.).
Na marginesie warto W3pomn'eć, że w najdalszej przyszłości przewiduje się przed'uże
nie linii Śląsk - f.óc'ź -: Warszawa aż do
samego Wybrzeża. Za lat kilka· praca portów
odbywać
się będzie
przy pomocy energii
wytworzonej na ślą~ku.
Wróćmy jednak
do linii Śląsk - Łód2.
Długość jej wynosi 161 km„ zbudowana jest
na słupach o wysokości 28.4 mtra (ok"ło 8-u
pięter). Każdy słup w3piera się na czterech
fundamer.tach betonowych z żelaznymi kotwami. Ciężar słupa w zależnriści od rodzaju
(a jest ich kilka) wynosi od 7 tysięcy do 12
tysięcy kg Odległość pomiędzy poszczególnymi ~111pami wyno~i przeciętnie 450 mtr. N8.
całej trasie ustawionych zostanie 330 przęseł.
Prąd przeprowadzać będą 3 przc. w .1 ,y, zawieszone na slupach na wysokośL\ 31,4 metra
nad ziemią. Pomiędzy słupami wysokość przewodów oczywi~cie się obniża. Najmniejsza
odległość ich od ziemi wynosi nad polami 6.7
.
metra nad drogami i torami irnlejowymi 8 i
I mlennq prnc~. !iuch S'efan , m"ch ~n ik·ślusarz pół metra. średnica przewodu wynosi blisko
zo wyremontowariie i doprowadz~!"lie maszyn 3 ctmr. Niezwykle cenny ten przewód - to
do stant• używalności Mad"'j Mleczys 1 aw "1;vtwór pracy robotnikó ·,· i inż;-nier<'.'.v „mesnowacz przyczynił <iię do uru c'to mi9n!a 10- h1lurgii' zminej fabryki metalowej w Rabryki po wyzwole>n!•· wykonuje do 1Sf1 pro- dom~ku.
Dwa p·;z-;wndy odgromowe Z"'ViP~znne na
~ni normy. Jasiński Ignacy, mechan.k ślu.
sarz, jeden z tych którzy uru::homili lubiykę, wysok0ści 28,4 111etra (7 m~trów pono.cl przeSokolowsk0 Maria. 1-Zwor~l;:a, wzn·"wo wy- wodami roboczymi), uziemionĘ; na k"żdvm
konuje swą pracę. Vvoźn!CTk C"'cylfa. cęro· słupie chroni•; będą linię przed wvJRrlowawaczka, wykonuie ponad 200 procent normy niami a1m0sferyczn~ mi. średnica ich wynosi
'
Gibki Kaztmt<'rz dz', wimz, 1ec!P'l z naj'ep· 1(1 i pół mm.
szych fachowców fa' -vkf. Olesi"iski H~nrvk.
970 ludzi pracuje nad budową linii f,A<lź dziewi:arz, wyk~nuje 185 proc. normy Opfola
Stani~law, dz"ewt--:rz, i'-'d 0 n z nnilen'7.'Jch pra Sląsk ... Robót nie przerywa sie ani w niecownlków firmy . Jcrniak Hąl·na. kicirownicz- dzielę, ani w św;~ta Praca trwa po 10 i wię
ka far rvkf. do·JTn Kan!! jPclnr: z tych któ- cej ,godzin dziC'nnie.
Byle lepiej . b"l• p1·nrl,..,.Pi 7!':'~- ...... -.;~r~„~ bndorzy uruchami~li fahrylcę po wyzwol"Jllll nzią
ki jej energ-icz·i„j ' of!on1<>i pr""TC" f1bryka o· wę byle s'ybciej dać ŁoJzi ol.yw ·~.,,,. -irąd
eleklryczny.
siqgn~!a wysoki poz:am produkcji.
Lemk:.z.

.

28 robotn;ków Łódzkiego Z_ełlnoozenia Przemysłu Dzfeuv arsk fgo

Bcrrdzo w!e!e piszemy o !abrykac'h prze·
myslu bawełnianego
wełnianego. Gw':Jli
sprawi9dliwo~ci należy pow!edzleć, że robot
n!cy innych gałęz! przemysłu przyczyniajq
się swq oficrmq pracą w równej mierze do
przyśpi<Jszenia t odbudowy kraju.
W św!e. I
tlfcy robotniczej dawnej firmy Slolper odby· I
ło się odznaczenie Krzyżami Zasłt1q! 28 pra-1
cownikóv.- z fabryk podległych Łódzkiemu
Zjednoczeniu Przemyalu Dziewlarsk!cgo. /!cl·
moslera uroczystości nacechowana była ser·
deczno:ścia. Obecni by'i przedstawiciele Zie- I
dnoczenia, Zwiazków Zawodowych, Parttt Pe 1
lttyczn,ei i prasy.
Po przemówieniach Naczelnego Dytektora
Zjednoczenia tow. Wrób'ew:::ki 0 go. przedsla·
wicielkt Zw1azków Zawodowych posłanki Pi·
wowa skiej ! sekretarza Dzielnicy Sródmi 0 ś. ·
cie Pr. PPR tow. Gla+-ewskiego, 1'1 ,..czelny Dy·
ri:;ktor ZjPdn„czenia tow. Wróblewskt doko.
nał dekoracji odznaczor.ych.
1
Oklaskom i wiwatom nie było końca Roz·
rzewnieni roboln!cy przy hur.znych oklcskacb
zebranych całowali sie z posłankq Piwowarska
,
Po zakończcn!u dekoracji w !mieniu <'dznaczonych przemówiła tow Markiewicz Wła
dysława, krojczyni z flrmy Stolper dzlP.kujqc · zak Maria, szwaczka, wykonuje normę w 220
za otrzymane odznaczenia, które bedq dla 1 procentac'h. Borucki Adam, majster dziewiarnich bodźcem do dolsze; cieżktoj i ofiarnej ski. zo uruchomienie szeregu maszyn, przy.
pracy, dla dobra Polski Ludnwej ! klasy pra. I czynienia stę do podnfes!enia produkcji. E·
cujqcej.
berlowi.cz Feliksa, zeszywaczka, wykonuje
Odznoczeni zostali srebrnym krzyżeITI za· 202 procent normy, ~ciborek lH'na. dzturkar·
sług!:
Kominiak Frandszek. majster dzie· ka, wykonuje 192 procent normy. Rutkowska
w1arski za zabezpiecz nte fabryki przed gra- Weronika, s!Pbnawaczka, wykonuje 190 pro·
bieżą- i ruchamie~1e jej .. Brazow~m K;zy'l.em j ce?\ normy. Kubis l.nnn , cewi~czka, wyko.
Zaslugi odzn8.czem zostali: Banasiak )ozefa- llUJ' ISO procent normy. Chorazak Walenty.
szwacz!-ct, wykonuje przecietnie 200 procent na. zeszywaczka. wykonuje 210 procent nor·
normy Kozlow~ka Halina. dz"e"''arka. wyko. my. M0r.Jdewlcz Wlaclyslowa krojczyni. wy·
nuje normę do 190 procent. Modrzejewska konuje 200 proc„nt n~rmy Bielawska Cecy·
Zofici. dziewiarka, .f•'kanuje n0rme do 180 lia. cewicczka. przekrarza normę 200 procent.
procent. Grnbow<;k,a Stanisława, cer...,waczka Kaźmiercz~k Józef, robotnik farbiarski za dłuza pllnq i sumi to.nnc:i pracę. C'echanow<;ka gol to.Inią i sum!ennq pracę. '.::!erczyk Euge.
Sle:fan!a. szwcczhr, wykonuje nnrme w 215 ntcr, szw<czka za wydajna prrice Choman!uk
procentcrch. Porcrda Stcrnisł-:iwa rekmdd7ar· '."'.odzimi"Jrz, dziewiar?.
za zcrbezp'eczenie
ka, czynny członek Rady Zakładowej. •Chorą· fabryki po wyzwolen!u i za długoietniq su·
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GŁOS

Oprawca z zamiłowania

W Związkach
Zawodowyc~
UCIIW AŁA

Zbrodnia Pelzhausena udowoddiona

Ko8zn1orno noc n1ordów i podpalenia no Radoqoszczu
:·J••-. ··h·.-.

W dniu wczorajszym zeznawali

~„.-:·

RAD

ZAKŁADOWYCH

czm

ODDZIAŁ ŁÓDŻ
Na posiedzeniu Rad Zaklado~ch Cen~·
Zw. Zaw. Metalowców, Oddz. Łodz, w dniu
9.9.4? r. w lokalu CZZM Oddz. Łódź omawia.

..:··

ostatni
no oprócz spraw organizacyjnych, sprawę oświadkowie w procesie kata z Radogoszcza. ''
' dezwy Międzynarodowej Federacji Zw. Zawo
świadek Feliks Biotnicki również widział
I dowycn, ora1. spraw•; odbltdowy Warszawy.
Pelzhausena w czasie podpalenia więzienia.
W sprawie odezwy Swialowej Federacji
Fakt, ~e Pełzbausen podpalił ludzi żywcetn
zw Zawodowych aby zapoznać robotników z
nie budzi już żadnych wątpliwości, potwieratakami kapitału na zdobycze r~botnikó~ l na
dzony został bowiem przez wszystkich, któ\Demokrację, wskazać. na
ni_ebez11ieczenstwo
rzy zostali cudem ocaleni.
1 imperi.a listycznej
polityki pan~lw kapitalisty
NOC ZGROZY
c1.11ych, usiłującyc.~ oćlbudo~w- faszyzm, postanowiono urządzw zebrania w większych
Swiad.ek Rafał Żarnecki należał do grupy
zakładach pracy. W sprawie odbudowy War.
32 więźniów, którzy 15 stycznia 1945 r. mieli
szawy, wziąwszy pod uwagę, że spraw_ne d~ia
być wywiezieni- do obozu koncentracyjneg1
łanie naszego aparatu rządowego, osrodkow
w Gross-Rosen. Zamknięto ich jednak w speJ,.ulluralnych i gospodarczych nie ~oże ~by
. cjalnej sali, ponieważ tory były uszkodzone
""l1'wy obraz. - Szczątki pomordowanych i spalonych ofiar Pelzbausena.
Stra.,,.wać się w zniszczonej przez wrogow s tolicy ,
przez naloty samolotów sowieckich. Swiadek
Keueck. Zeznaje w języku niemieckim przy ;ebrani delegaci jednogłośnie w myśl apelu
znajdował się krytycznej nocy
na drugim tern udali się w stronę miasta.
KCZZ postanawiają by w dzień 21 wrześnii!Swiadek Jerzy Pawłow:;,ki był na Radogosz- pomocy tłomacza.
piętrze. Kiedy zaczął się apel, Więźniowie na
Pytania zadaje wyłącznie obrońca, adw. · wszyscy met<1l~wcy. tak ~racownicy umysłowi
czu,
kiedy
w
1940
roku
przywieziono
tam
11
tej sali byli przekonani, że mają się szykować do transportu do Gross-Rosen. Tymcza- · partyzantów z Radomia - Pelzhausen z za- Gombiński. Stara się ón ustalił: okoliczność, jak i. pr.aco~n~cy .h:.1ycz~ zaro~~~d:~ep~~~:;
że gen.- Keueck był władzą przełożoną Pelz- waneJ. nie~1eh oharowa.li na 0
ę
sem kazano ustawić się im piątkami i otwo- dowoleniem przyglądał się śmiertelnemu ma. .
.
.
st
k'1 czone1 stolicy.
neżowi,
;jaki
spotkał
ty.
e
h
więźniów.
hausena
l
ze
ponosi
on
wmę
za
osun
•
Uchwała
pfzeszła
jednogłośnie,
przyczym
rzono ogień z karabinów maszynowych.
świadek Karo\ Ficel widział, jak zamordo- panują9ę. -w Rado~oszczu. Tymczase.m .Ke_ueck zebrani zaznaczyli, źe wdniu 21 wrześn~a nie
Swiadek udał zabitego. Wśród jęku rannych
i huku strzałów stracił przytomność. Kiedy wani · zostali dwaj gruźlicy, którzy mieli być k--Mt~ ~am obecme przebywa .w w~ęz1~m1:1 w zebraui zaznaczyli, że w dniu 21 września nłe
Łodzi i czeka na sprawę, tw1erdz1, ze Jego może zabraknąć ani jeclnego metalowca przy
ocknął się, na sali było
jeszcze ok 35 osób. przewiezieni do .>zpitala.
____
Po przerwie fotel oskarżycielski obok pro- zadaniem było tylko dozorowanie wart w
Myśleli oni, że Niemcy już uciekli. Nagle poczuli dym i zauważyli blask ognia - więzie kuratora Nowackiej zajął prokurator Jerzy więzieniu i pilnowanie spokoju i porzą-dku,
Przemysł prywatny
nie płonęło. Niektórzy zac;zęli wyskakiwać Lewiński ,który brał udział w przesłuchiwa oraz tego, by nikt nie uciekł. Na tym polenocną ~racę
gały
jeg-0
inspekcje.
przez okna - zostali trafieni w powietrzu niu świadka Tadeusza Pachnowskiego, proObrona:
Czy
świadek wiedział, że na
Wobec
konieczności
odciążenia Elektrowni
kuratora
Sądu
Okręgowego.
strzałami Niemców. Swiadek wyskoczył pod
Radogoszczu mordują więźniów?
Łódzkiej, na zebraniu branżowych Zarządów
osłoną dymu i ognia i przedostał się do wie- .
ZBRODNIE NA WŁASNĄ RĘKĘ
Swiadek: - Nie. (Przez salę sądową prze- oraz kierowników Zrzeszeń Przemysłu Pryżyczki obserwacyjnej „bociana". Było tam
Prokurator: - W jakim stopniu Pelzhau- chodzi pomruk oburzenia). - Bicie i morwatnego, zwołanym w dniu 10 września br,
kilkanaście osób. Kiedy ogień ustał zosta- sen znęcał się osobiście nad więźniami, a w
ło tam tylko 3-ch żywych. Reszta zginęła i jakim stopniu wykonywał zarządzenia zbrod- dowanie było w niemieckich więzieniach za- powzięta została uchwała, że wszystkie zabronione (?!) - .dodaje po chwili
kłady prywatne, korzystające do produkcji
nawet nie można było rozróżnić zabitych, tak niczego reżimu?
z enęrgii elektrycznej, przejdą w zasadzie .w
„PELZHAUSEN - STATECZNY
strasznie byli zmasakrowani. Swiadek zaczął
Swiadek: - Wszystko w Radogoszczu odprzejściowym okresie trudności technicznych
URZĘDNIK Z DOŚWIADCZENIEM"
uciekać wraz z dwoma pozostałymi przy ży bywało się pod kierunkiem Pelzhawiena. NaObrona: - Jakie jest zdanie świadka o Elektrowni Łódzkiej na pracę nocną, w g<l'
ciu. W Konstantynowie zostali wyswobodze- wet wachman~ obawiali się go i gorliwiej bidzirrnch od 23.30 do 6.30.
.
ni przez czołówkę Armii Radzieckiej.
li w czasie apelu, gdy przyglądał się Pelzhau- Pelzhą.usenie?
W związku z tym Izba Przemysłowo-Han
Swiadek: - Uważam go za spokojnego i
Wiele nowych momentów wnoszą zeznania sen. Mając swobodę wykonywania zarządzeń
ma duże do- dlowa w Łodzi poleca, aby przemysł prywatny
świadka Józefa Zieleniewskiego. Nie był on władz hiUerow:::kich, Pel:r.hausen powiększał statecznego urzędniRa ,który
dostosował się całkowicie do tej uchwały.
w czasie okupacji więziony n-a Radogosz- kaźń w Radogoszczu terrorem, który stosował świadczenie (!}.
W wypadkach specjalnych, gdy w pewnych
Na tym zakończone została wczoraj przeczu ,ale mieszkał w domu, oddalonym o 50 na własną rękę.
słuchiwanie świadków.
Mimo sumiennych zakład;ich praca będzie musiała odbywać się
metrów od więzienia i z tego punktu przez
Prokura~or: Jak świa'tlek został zwolnio- usiłowań obrony, świadek Keueck nie wniósł w ciągu dp.ia Zrzeszenie branżowe zawiadacały czas obserwował tragiczne wydatzeńia.
. do sprawy nic istotnego.
mia o powyższym Elektrownię Łódzką, po„W nocy z 17-go na 18-go stycznia około ny 17 stycznia?
S:Viadek: . - Rano zosi.alem. wywołany l - W dniu dzisiejszym zostanie zamkni~ty c;lając bliższe szczegóły o firmach. W tych
godziny 2-ej - mówi świadek - usłyszałem
odgłosy strzelaniny, jęki i ikrzyki z więzienia. mysl~łem, ze zaprowadzą mme na p~ze~łu- przewód sądowy, po czym zabiorą głbs pro- wyp<1dkach praca za zgodą Zt"z~sZPń branżo
O 8-ej rano nastąpił silny wybuch, po któ- chan:e. Tymczasem otrzym~1łem zw_olmeme z kurator i obrona. Obok prokuratora Nowac- wych odbywać się winna w godzrnach od
rym zobaczyłem, że więzienie płonie. Pożar podp1sem Pelzh:rnsena. Kiedy opuszczałem kiej oskarżenie będzie popierał prokurator 11-ej do 19-ej.
trwał aż do 19 stycznia.
Wówczas wjechały bramę więzienną, widziałetn Pelzhausena, .Jerzy Lewiński.
1
Wyrok zapadnie w godzinach popołudniona Radogoszcz czołgi radzieckie. Prosiłem który właśnie wracał z obiadu - był w munwych. Przemówienia stron i wyrok będ<;l nawraz z dwoma sąsiadami, by oficer sowiecki dunc, bez płaszcza.
0
pozwolił nam otworzyć bramy więzienia. KieSWóJ BRONI SWEGO
ł gn'Wane na taśmę dźwiękową przez Polskie
dy otwarliśmy bramę, oczom naszym ukazał
Następnie zeznaje ostatni świadek, świadek Radio, a ńastępnie transrultqwane na
całą
się straszny widok dokoła
leżały ·stosy obrony generał major Schutzpolizei Walter Polskę o godz. 18.40.
spalonych ciał, zmasakrowanych i okaleczonych zwłok. W pewnym momencie ze stosu
trupów wydostał się jakiś człowiek i rzucił
się nam do nóg
z błaganiem o darowanie
mu życia - był przekonany, że to jeszcze
ciągle Niemcy są na terenie więzienia.
Mieszkańcy Radogoszcza jak mogli, przyjmowali nielicznych ocalonych więźniów.
z ogólnej liczby 223 tysięcy volksdeutschów kwidacyjnych na ;:wój majątek ruchomy, w roków sądowych wprowadzających zrehabi·
KAT SPEŁN~Ł SWĄ ROBOTĘ
na obszarze całej Polski, którzy złożyli poda- znacznej części już. sprzed21ny przez Okręgo- litowanych w ich maJątek ruchomy stahowl
19-go stycznia o świcie wfdziałem, jak nie o rehabilitację, część składa jednocześnie we Urzędy Likwidacyjne polskiej ludności. poważną grnżbę.
Pelzhausen wraz z innymi wachm17nami au- zabezpieczenia w Okręgowych Urzędach Li- Uwzględnienie tych zabezpieczeń drogą wyCelem jak najśpiesznieiszego uregulowania
11-1111-1m-1111-1111-1111-1111-1111-1m-1111-1111- .m1-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1 111-1111-11 sytuacji prawnej majątku byłych volksdeutschów ,dnia 11 bm. odbyła si.ę w Łodzi konferencja, Żwułana przez Okręgowy Urząd
Likwidacyjny z udziałem
przedstawicieli
OUL-u, partii politycznych, Związków Zawodowych, organizacji społecznych oraz- k6ł
prawniczych.
Zebrani na kunfercn.cji po wysłuchaniu referatów i przeprowadzonej dyskusji w przytłaczającej większości
(przy dwu głosach
Zarządu Głównego
i
Przemysłu Spożywczego
. W Łodzi odbyło się szóste, z kolei p_o siedze-1 cję wewnęirzno-organizacyjną Związku, uza- \potępia antyspołeczną działalność podziemia wstrzymujqcych się) przyjęli rezolucję, w
nie pl.enarne_ Zarządu Głownego Zw. Zaw. sadniając konieczność reorganizacji Oddzia- gospodarczego, które poprzez niczym nieuza- której apelują do Rządu, by w drodze aktu
Rob. 1 Prac. Przem. Spożywczego, które za- ł łów przez komasację i powołanie do życia sadnione zwyżki cen, pov.ioduje zniżkę real- ,ustawodawczego uregulował naj<pieszniej sygaił przewodniczący Zarządu Głównego tow. Pododdziałów i zapowiedział Zjazd delega- nej wartości poziomu płac. Plenum wzywa tuację prawną majątku b. volksdeutschów w
Julian Lisowski, witając przedstawiciela tów na Walne Zebranie Związku.
wszystkich członków do bezapelacyjnej wal- ten sposób, by przestała ona być płynną, powodujqcą w skutkach, wynikających z obecKCZZ, kierownika Wydziału Spółdzielczego
Po ref:entach nastąpiła żywa dyskuf:ja, w ki z hydrą spekuia.cyjną.
nego
stanu prawnego, cłągłą niepewność tytow. Br_;wzowskiego oraz delegację riiłodzieży której brali udział: tow tow. Kulesza, Raje~) Plenum Zarządu Głównego Zw. 'law.
z Centralnej Szkoły Zw. Zaw.
wicz, :Piotrowski i inni. Poruszano kwestię Rob. i Prac. Przem. Spożywczeso, wyraża tułów własności. Zebraai w rezolucji składa
. Po od.czytaniu protokółu z poprzedniego po- nasilenia walki ze spekulacją, kwestię walki hołd i uznanie walczącej Hiszpanii i Grecji, ją wniosek, by: „Na terenach, na których
s1edzema przez generalnego sekretarza tow. z międzynarodowym faszyzmem, a w szcze- wyrazem którego jest zadeklarowanie przez przymus podpisywania volkslisty .nie by' poWacława Bieńkowskiego, tow. Brzozowski golności kwestię walk! ludu hiszpa11skiego i Oddziały: Warszawa, Łódź, Poznań, *raków wszechnie sto~<owany - majątki poniemiecw~głos1ł. ~efe:a: na t~mat uri:1asowienia ,sp?ł- greckiego.
po 10.000 zł. Plenu11;1 zwraca Jię do pozosta- kie nie mogły być W zadnym WY Jadku Z'l\Tadz1elczosc1 wsrod zw1ązkowcow, podkreslaJąc
łych Oddziałów o ofiaro~anie dalszych kwot. canc ani w naturze, ani w .t;ormie odpłaty,
· d
, ·
Du:l.o uwagi poświęcono kwestii niehono·
Je .nocze_sn.1e niedomagania i osiągnięcia spół3) Plenum Zarządu
Głównego zw. zaw. jeśli były nabyte w czasie posiad!'.nia volks.
rowania układów zbiorowych przez zakłady
·
d zie l czosci.
pracy.
Rob. i Prac. Przem. Spożywczego, w naJ- listy. W wypadku d<Jkonanej sm·zedaiy maGeneralny sekretarz tow. W. Bieńkowski
ostrzejszej formie piętnuje zbrodniarzy pro- jątku ,który podlegałhy zw1·otowi, zamiast
z dz1'ałal11os'c1·
p rezy d'mm
W sprawie oclbudow"
zdał SPI·awozdan1·e
·
·
• Warszawy plenarne cesu „Izby Kontroli" i machiawelskiej poh- zwrotu majątk11 t1>go w .1aturze, uprawniony
za okres od 1. 4. 47 do 31. 7. 47 r., które zo- posiedzenie Zarządu Głównego Zw Zaw. Rob. tyki pana S. Mikołajczyka, który z PSL-u winien <>tnymać jedynie sumę, uzyskaną ze
•
h · i Prac. Przem. Spożyw<lzego, całkowicie soli- uczynił azyl dla degeneratów i wykoleje11ców sprzeda.iy".
Siało J' edno
. „'-'ł·os' 111·e przyJ'ęte p1zez
· ze b ranyc
Po sprawozdaniach poszczególnych członków daryzuje się z uchwałą KCZZ przewodnie·ą- politycznych.
Dziadosz.
Zarządu Głównego z kolei zabrał głos tow. cych i sekretarzy wszystkich Związków Za4) Plenum Zarządu Głównego Zw. Zaw.
J. Lisowski ,który w b. obszernym i rzeczo- wodowych w Polsce, nawołując wszystkich Rob. i Prac. Przem. Spożywczego, wzywa
Z LIGl KOBIET
wym referacie zobrazo\ al obecną sutuację zrzcszonyl\11 do pracy w dniu 21 września br. wszystkie Oddziały i wszystkich zrześ~onych
Spol eczno - Obywatelska Liga Kobiet na
przemysłu spożywczego . i jcgt> zadania gosp~- na rzecz odbuuowy Stolicy.
członków do wytężonej, owocnej pracy ce- c.hujn~rh zawiadamia człon k inie i sympat~z
darcze na odcinku realizacji 3-letniego Pla-1 W wyniku całodziennych obrad .pow~ięto Iem najszybszego zrealizowania 3-letn,i ego ki Llgt o „Wiecu Kobiecym", który odbedzie
się w dniu 13.9 rb . o godzi·nie 18-ej w lo.kalu
nu.
następujące rezolucje i uchwały:
Planu.
W dalszym ciągu porządku dziennego gen. J 1) Plenum Zarządu Głównego Zw. Zaw.
Obrady zakończono odśpiewaniem Między- własnym prz:y ul. Rzgowskiej 94 w dawnyw
kinie .. Mewa"
sekr. tow. W. Biet'lkowski przedstawił sytua- Rob. i Prac. Przem. Spożywczego w Polsce, narodówki.
Po zebraniu będzie wy świetlany film .
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przechodzi na

OGł.ASZl\TCIE SIĘ

w,,GŁOSIE ROBOTHICZYM

1

I naipopularnieiszvm dzienniku wwo:ewództwie

Niewyjaśniona·
odsprzedanych przez DUL

majątków

sprawa

ponlem:eckich

Rzesze robotnicze w obliczu ztgadnień dnia
Odbudowa stolicy. -Walka ze spek11la(ą. - Hołd dla walczących H~szpann i Grecji„ ·
_,
Potęp~enie spółki reakcji z podziem~em ·
P:enarne obrady

••

Każdy

Zw. law. Robotników

Pracowników

_

Polak świadczy n~ odbudowe Wa_
rsZaWv

>
G. L O

1

s

Wyniki
r~~~~o~~:~~~:.~·
16

Str. 5

P IOT RKOWSK I

konkursu
nas.zego.swoich
(zytelnikó~"

P. t. „Głos Piotrkowski dzieciom

PIDtrków-'Fry:~1;o:'·rn~:r0nów ' I. p: '

W dniu dzisiejszym za,mieszczamy dal I Slępill.ski Wiesław - Strączyt'lskiego 4; warszawska 29; 75) Kwieciński AndrzeJ
K•rężna, -3 Maja 3fi; 76) Wróblewski FranQ1sz~k
szy ciąg na.zwisk czytelników. do ·któr~1ch 68) Ó1<0jnacki Wla<l~rsla'ń · 1
los uśmie<:hnął się w postaci Jednego gm. Kr~yżan<iw; . 139) Majewska Bwni- - Częstoc_ho\; ska I:3; 77) ~ordo Leom~
sława _ Rokrzycka 28; 70 Bielska Regl . ~ "Jerozol1ms1rn l?; 78) Wt~czorek Ge·
podręcznika na żwJ,ainą klasę.
CmentarnH b: 79) Rokita Jerzy nl3 - · J'oze f - p·
zamurnwa. . 4 •. -/ 1) c...7.ypi()r
I
.
.
.
• .
Włady·
.k 3· 80 G: ·
t
63) Rudzka Leokadw - Ptłsuds,k1·ego 21; na or~'.s~f'i')i~szews\'a
: d6
64) PiHiszewska Ewa _ Slowackiego 41; , Pawlows.Jrn 28; -72) Romański Zygmu11t ~as ows
11
. rze- ~ wa - Pł ;u. . ie~ 8 : 82 ) Szota Fr~·n
65) Drozde•I; Zdzisław _. Pl. Utewski 14: li - Okrzei 9; 73) Ju1'ga Marian - B
66) Rajska Alfreda _ Rolinic-za 6; 617) ziń6k<t .17; 74) Sitarz '."larian - Staro-; ~i~~ak-=:__ Wid~~<ct~;s~~) Czapsl~i Jerzy _
Lit.e\W;ka 3; 84) Mecz.ker Barbara . Ko.U winszu;em.Y
Krzvwn 24; 8Ei) Krupiński Mikołaj Piątek 1'2 września Hł47 roku.
3 Maja 24: 86) Stairnsielec Jerzv - Pl.
•
· •
_ I
Dzliś: l01ienła ISJ MP.
,.Głosu Piotrk·owskiego" .. ,Głosu Pioif.·rkows,kiego" uL Legi()lnów i Cz<lrnieckiegl() 8: 87) Nowicka Lu..::ynaRedake]a
Topoknva 1:
przypomina -1Jcze5tnikom konkursu •. k·V1- Nr. I fi, I piętrn. ~elem podania do w'iad()- \ 88) Piotrowska Zofi? rzy wyl{)sowali . nagrody, ahy zgłosi.fi .się 1110:<.Z'i Re<lakr:ji jakie p<Xiręczniki szkoLne 89) Golanowski Bogrla,n - . Przeflhnrska
Ważniej~ze ~elef01'.Y.
i 8; -90) Król i•ki·ev,•io: Jerzy - Nri rutowiMl-49 Urząd. ~Z-!>Je<:zens.tw~ Pubhczn. I w osfa.t€cz.nym termini€ do rlniri 13 bm. maj<! im być wręcwn~.
cza 103: Hezgacki ,fanusz - Gnrncarj (€-ooota) do ·godziny 13 w A<lmi1nislracji
1.3-14 Powiatowa Komen<la M. ©.
ska 26: 92) Zi€mniak -Aleksandra - Sule
I
1-0-41 Miejęki Korn.isaria·t M. ©.
iów: 93) Pa:nd€rski I\onsta'Dly - Sule·
11!!1
1
10-~-.: c;;trai pożarna
; 94) Matiai&zczyk M. - Pił~udskieJÓW•
a~
ll·l3. l%ezpieczalnia Spo.łecZda
...._go 94; 95) Wi<lawsJd J6zef - LimancwI
1-0-70 Szpital Sw. Trójcy
ski,egQ 29: 96) Wiśniewski Mie-czysla.w
na wy·stęp baletu~ Molsiejewa
Pogotowie lekarskie: nocne telefony:
do go.dzi1ny 9 rano
I dnia. .1.3 .bm.
i
21 - 7 rtno. W
11·13
.Prze- ~ . . '"' , k 14 . 99 ) T k H..,J'in _
t-a dyżur dzienny w szpitalu Sw. TróJcy. .,.0 w Piotrk(.)\\'Je org. arnzuw wy.iazd dt() 7,ghisic się ck1 Wy{l?Jałt1 Soc.1alnego ""
., a
~es
. .
g 10\\ar ~.za\\s a
· · -·
ł S kl
I·
''
--1.
rv\0 ~ 70 ,H,nica; lOO) Tyre· .Ja.n _ TopoloLe_g1onow ~r.
L?<hi na 'ń'):stę-py ~ł~n_nej gr11pv. rnr z1eor- my."- 11 '·z•· a~egQ, u_1::a
J
kich a.rtvsfrrn' Mo1s1ejewa. Wy1azd na- 1(tt>l. 10-39) 1 wpłacie za ulgow~ b1le•ty, . iC!
KI NA
~
I\ a "v .
ZH.r<~zerwowane dla członków I HH'lllll'll'
IP
• 14 l1m . które
" 1' d1if1J3
: .d·Zk~
· nie
„
t ko\\a"
·"'- q,t·.
·· 1· d[11· On
T eat r " Bałt y k - d'ZIS
U"
l<l l ' IM l'l 1· l• l-'l'il.f'll'll 'lill''l' ll' ll 'ł. l!ll' l'll' HllHllrl 'l"l'l'1
:'
•
z p··!Of
~ ąpt· -".lno'
i
stępne na}p-l·ękniejszy film pro~JL1kcji rol- o godz.in;e 9.30 rano spod gma.rhu ZjNi- Zwtązkow Znwodowvz-h.
M~ odbudowę
Cena biletu na przeds.tawienie . \Vynie-1
s:kiej „Złota mas~a~·~ w roli glówne,i 1~. ;1(~(.'Zenia Przemysłu Szkfanego ul. Legio
w dniu 7 września 1947 roku ur:-estnisk 20 7łotvch. -Srorlld lokomocji slara
·
Wysocka. M. Cw1.kl_11:ska, A. Zabczynsk1, naw 9.
. : Wszys.t·be zakła{!y pra-c' i insi.ytucJe Isir 7.al;:ilwić kai<lv 7al·lad pracy wzislęd cv dancingu ·,.Pożeg·nanie lata" urząrlzo"
.Wladyslaw Walt.el['.\ mm. .
. . . p a·1·t·
k w·tęzmow
'
'
o
•• '
'
.'
' I ri1~
. .J na-,
. • l·z1e
1 . j 'ń" I l"J. .1ezc
. . ll(ZJa
j}OW:"- 7 •ed111e,
dni
w
.11eansow
Poczatek
. -~.J
wiąz u
stararnem
sposo. b sa- n<'!go
na ·swo;
instyt1wja pracy
'c h cąre wz·iąc
.
.
d·
· . , . t
•
20
18
16
E
··
t
I
t
•
1
·
· · muszq d•O rno d·zie.me.
.J l
· • ,ovc• b'l
t
,
11Jt,uz.
, yczn~{"' 1 w res auiraq1 „ u. rn.p a·", na·
a w1eme
1-e t y na · przeus
: • a· e<lo 'gc• zm1e
Dl 1el1er1 1- sw1e
apel i)lk. A<lriaina złożyli dohrowoln•i'E!
" 1 "
, a,.m o,z1-ezy. rn oz.\\ O 1ony.
8. 723 złote na odbudowę Warszawy.
Kmo „Polcrna - ft.Im pt. „Knoc.kaut ;
Administracja czynna od godz. 3 -

!

l

1'6-ej bez przerwy obiadowej, w soboty
od godz. 8 - 1'3-ej.
Redaktor przyjmuje codziennie od
godz. 115 - 16-ej.
.\,
.
Konfo czekowe reua·kcfi „Głosu Piotrl«iwskiego" w Komunalne I Kasie Osz·
częd111iości w Pi~o:~r; 425.
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• ' I
uteln1cy
Uwaga Cz

niedzielę świę

·

·

w y 'CI•e cz k

I
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d o t.. o d z-·
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(sobot~)

Wyd<Zi.ał Socj~rny Prz:mysł·u ~zkla.ne-

I

0

!

Warszawv

z .

•

fHm ra·dziecki. _

0

ze

_

t k
Dyzury ap e :

•

5 p 0

r t---u

* * *
W fapryce „Korab" w· Pio1trko '-·j.p. od-

I

Oneg<iaj zos1bd l'flZt~grany Ji.a ooisktt Spó!dz.ie.lnTa rymarski! .,Przyszłość". Z<le
d?zuruje apteka magistra Wita-\ mifjskim mecz "pHki nożnej pomiędzy cyrlowa1n<> zwydęstwo odnieśli rymarze było się ogólnf' zebranie w.::--zvstkich r>racowników fizycznych i um)·slo\\ ych na
S.póldzi.elni:,,ł szewską •• W~·zwole-nie" i w skx'>unku ~:O.
nowskiego, Plac 'l'rybunalski 1. '
którym uchwalono jednogłośnlP w 11ie-

Dziś

dalkowe

•
szczep1en1 e
•

przeciw durowi brzUJiznemu .-

dzi.e·lę

dnia 21

wrześinia

rb. pracownf nor

in~lnie, a całkowity zys:k w ~umie kllkudz i{'si:ędu tysięcy 7Jotych obrócif nri odbud<1wę

Warszawy.

20. IX. Zamierowa. Zamkowa, Ws.im!- kowa, Dłu.ga, Czarna Droga, Ohrytka.
Przymuso\\·emu szczepieniu · nie podleW<•z<iraj w godiina~h popołudni()\ ych
.
22. IX. Oddzielna, Le<marrla. Bugaj- gają:
. jednorazowym dodatkowym szczepieniu
z pozosta\vionego bez opi:e.ki auta przed
a) o5iohy, któr{'i w ci~gu ostatni.eh 5-ciu lokal-em ,.Europa" w Piotrkowie nieznaprzeciwko durowi brzusznemu osób uro- ska, Garbarska.
dzonych w 1atach od 1887 "do 1942 roku, 1 23. ·1x. Wyzwol.e.ni<1, Cegief,niana, ~u- la•t przebyly dur hmtszny; ·
ni s·prawey dokonali kradzieży 2 pla$Zh) os.oby, obłożnie. cho.re, które z t-e- czy, ;ipar<tlu fotograficznego i 2 OOO zł.
.
które w okresie szczepienia z różnych rie-Sklodowski.ej. •
W:Zglę<lów nie podldaly się szcze pi·eni'U. \ 24. .•~· Limanowskiego, Rz~źnicz.a, go PfJ<Wo<ln r1i"e mogą się stawić na punkt ·gotówką na szkodę oh. Tomas7.t>Wskie...
.. . szczepienia. lub osoiby dla których szcze- go Józefa, zamiesz kaleg<l w l·~"·hi przy
.
,
n. w Ubezpieczalni Społ~eznej ul. Roo RQoofo_Kza. . . _ ,
25._ IX: Wło~~~nr~10,~ - .Mly.n~1, ~I 7,~ - pienie jf)E1t bezwzglę<l,nie szkodliwe dla ul. Kongre&1W(' i 9.7.
sevelta 3 od godziny . J 5 do 19.
. l , j· , h dza.Lmana, W1stana, Zylma, W10s·c•nna. zdrowia;
1<5 lX M" , k - ,
---c) owby w poimieszcze11iaah. w któ:esz an:ey . nasęp~ ą1.:yc Wyooka, Gę ia.
:
. ·
1.ń;c: Al..~ Mai a: _J a.~1ellonska, Piastow-1 26. IX. N·a rufowiczt1, , Zjazd~wa. Dziel- ry<'h w tNminie. szc7.€pienia panują cho ro Ił' olbórz
~
na, Przechodnia. Rysia, Gorna, Zk>ita, by zakaźne o c.b arak.t1erze e1pi<liemi~z~„ ~ •
ska. Pasa z Ru.do~skl~o,
s•.cu;ł•
nym, z wyj;jtkiern duru brzuszine,go, lub
16. l'X. żeromsk1e.go. l'OOl!ck1egu, Wie.rzb9wa. Nowa.
Wczom j na s.zosi-e Wolbórz - Piotr·
27. IX. <Zzęsfochowska. Po.prz-ec;wa, <lu1'0w rzekomych.
.
.
RQose·vel•hi. .
Ws.zystkie t.e osohy, które nie podda- ków. nieznany osobnik przejechał moto"
17. I~. ,C 1eipła, Reymon•la. Ztil"hodrna, Fodia, Dąszyfaskiego do u·licy Słowackie
się szczepie-niu pocllegaj<J karzę a- cyklem robott1ika ob. N.· pracuiącego na
dz<J
Belz.atki1.
'Belzacka.
010,
.
Sfodiolmana.
"' 29. fX. tazienna, Mokra, Stronczyr'i- 1·e.szt11 do 1rzeich mi.e:sięey i gr<"'1vni~ do szosi•e. Nieszi:'zęśliwy Jt!~gł :d anumil" nol8. IX. Pusta, Woilska, Gosipt.){hirc·za.
gi i ogólnym obrażf'iniom oialn .
ar.
19. IX. Prz~1mysdo.wa, Wronia; DzFka; skiego, żródlaina, Sl.e·1}a. Szkolna, Swi<f'lr- 30.000 złolych l1.11b Jed1nej z 1~
...,._.,..~
._,.
...,..
~
~
...,.
..,.~-,..r~ ....... ~ ................. ..._...~ .... .._.......,...._,..._,...._....._.,·.....,..._....._......_...,_.~.._......,. ~ ..., ... ...,......,
_ ·
Mor\.i,ca.
20: IX. ż">1rki i Wigmy, <!:idrn. Pr6dborska.
22•. IX. S'''ier<'zewska, ZeJ.esicktt, Zaf'lrezyd~nt miasta Pio.rko'"'a wydał za

rzifdzenie o przymu~owyrn. bertpła1tnym, na, Plac Czamieckiego.

1

I

1

wypadek. na '

I

I

/

mojska.

Skaianie niemieckiego zbro.dniarza

\V rniec na rnboty. nra,z przy obław:.arłl na
nienawiśd i okrucieństwa
Ałfire<l Wacker, narodowości nie111ioc- nrnm
Był
pol$kie,j.
lmlności
1lo
s;fosunku
wla<lzom
usługi
&woje
zgłooi\Vszy
kiej.
c;donków- rnchu ixicL~i~irnneµ:n, p·rz\, 'l\"m
Parkowa,
11res:dowa-' bil Pola kc'iw niem i1k1siernie. po \\'(J~łu jąc
przy
niemi·e ckim został żamfannie1n1 i na bardz·o gol'liwrm
wykazywal m~ksi· niH ch, lapan!k~h i wywożeniu do Nietym srtanQwisku

· 23, IX, Krakow~ka. Wit·OW'ka.

24. IX. Filtrowa, Sląska,
Granicz1na.
· 25. [X. Oso.by, klóre 7. r6żt11ych wzg-lę·
dciw ni,e mogły być s.zcziepi01fle w wyżej
wymie'!1i·onyich (·erminach.

• • •

UJ. Powiatowy Ośrodek Zdrowia, Plac
t)d 11odziny 16 do 20.
15. IX. Mieszkai'lcy na8tępuJ<i~ych
ulic: Plac Ni("pod'l-egłośd, Płac Kościusz-1
_
ki.
16. IX. I !ac Trybiunalsikl, 'lera1<lzktt,
Sz-ews.ka.
17. (X. Rycers:ka. Groid7ka. Konarski~
go .
18. IX. Pijarsktt. Farm1, R.wa11s·I a.

"Niepodległości,

19, IX. Garni.:ar. ka, Sta.rowarszawska,
Pereca.

1

Rsczno

Napad rabunkowy w Wielopolu
około !Z·odziny 23, Rabu" ie do tl11ieszka.nla dost al! ·ię przez
uz1broj()· oł\!lfo, po czym po s.t,erroryzowaniu do·
os<J1biników,
trze~h n11eznany~h
nych w broń krótkfl• <l~~onaJo napadu inowniików zrabowali nowy (!arnltur mę.
rabunkowego 11;1 obywaleła W. A. za- kl, harmonię białą i I parę butów. ~t}fo
mlł:szkarego, woe wsi Wlelo.p1Q1Je g·miiny sz~ni przez prze j eżdżającą drng 0 1 fur·
man.kę zbiegli w nit~wladomv,m kierunku,
Ręcz1w.
Ubit-głej

nocy,

1

czyt ai c re

»Głos

c?.ęsi\o 11·~\;~lwdze-nia ciel~sne. WvrnuHal
zeznania na swy{:h ofiA1 a<'h pr:H'Zi ;rneca.
nie się nad nimi. Sąd Ok1•ęgmvy \\' Pio•tr
l\nwie p<i orzf'i-l1wlrnni1. szer.pg·1 1 .;;\v indków klrw.: v poiwt\'rdzili zor zll<'A nf' 11111
znro<lni , '>k11:r.af Wa kera na ktirę ~mier
eł z DMba \Vif' niem P t"il\V puh.lin nvr·h i obywa.tels kir h ;1r" 11. h'1n or'Ow vc h na r awsize i pH·ep;-1d'l"k 1· ~ łi•g-o lf"g·o mienie! . Od
wyrok u tego " k f'1 1 i.J111 . W 11 rkPr o rl\\'olal ,
si•ę do 1a sk i Pr ""·i; vrkn h Ri ec r ) r1n~ pnłitej,
iecz ob Prf'7,:vd<'n t nif> .-. k0Fzv~ 1.a1 r pr zv-

Piotrkowski I
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!Ze sportu

.~~wita-my całą 'mlodzi~ż
• ro
JU

WYKŁADY

dzieży zaleiż.y nasz.<:r przyszłość i nasze sta-

zawiadamia, że w piątek 12 września punktualnie o godzi:nle 18-ej odbędzie się koleiny wyki.ad w ramach IV Dzielnicowego Kursu Szkoleniowego. Wykładać będą w dzielnicach: Sródmieście - tow. Malicki, Sr6dmleśc:ie Prawe - tow. Greiber, Sr6dmieście Letow. Jakubiec, Staromiejska - tow.
we tow. Jezierski, Górna
Szczepański, Górna Lewi:r - tow. Alpern, G6rna Prawa - tow.
Sas, Widzew - tow. Cupryn, Ruda Pabianicka - tow. Halicz, Bałuty - tow. Holeman.

nowlsko wśród państw Europy.
D·awno przed nami zrozumieli nasi sqsledzi i to ze wschodu jak i zachodu, jak wmnq rolę w wychowaniu młodzieży 9dgrywa
jel rozwój lizyczny. U n.«3 na sport patrzyło
się do września 39 roku jedynie pod jednym
kqtefu. propagandy pańkątem widzenia stwowej na rynku międzynarodowym. Sport
stał się modnym na świecie więc i w Polsce

WSPÓLNE ZEBRANIA PPR i PPS
W dniu dzisiejszym odbędą się wspólne
zebrania czł. PPR i PPS PZPR Nr 7, BZPB Nr 4
Karolewska Manulaldura.

Robotnicza Repr. lodzi

I

ziemi do śwlaUa, do nowego tycla. Tq mło·
dzleźq trzeba się zająć, dać tel Jak na!lepsz•
warunki aby wydźwignąć Ją z upadku ni·
tylko moralnego, ale przywr6C'ić JeJ, a z czr
sem podnieść Jeszcze JeJ tęźyznę fizyczną.
Najlepszą drogą prowadzącą do tego !es!
sport. Qle nie sport rekordowy, a sport maB!I
wy obe)mujący calq młodzleł. a nie Jedynie
uzdolnione Jednostki. Jfa tym polu odpowiedzialną l wdzięczną pracę- maJą nie związki
sportowe, gdy! te, rzecz: uozumlała zawsze
będą więceJ opiekowały się r•kordzlstaml.
a organh:acJe młodztełowe. kt6re tę całą mln
dzież skupiają w swych szeregach Jak OM.
TUR i ZWM.
Nie dawno mieliśmy w · todz! • Igrzysko
Jutro rozpoSportowe mlodl'lielży turoweJ czynaJą się Igrzyska Sportowe ZWM. Witamy
Je serdecznie. Witamy na boiskach łódzkich
c.<:dą młodzież zetwuemową t tyczymy l•f !ak
naJlepszych wynik6· ·. Sqdzlmy, te wrcrz z
nami ~Iła Was całe robotnicza ł.6dź, ie na
trybunacłl nie zabr.aknie ani Jednegg z Waszych towarzyszy.
Mł'<>dzlei nte btorąca ud:dalu w zowoilach
zes ZRSS tow. Zatke wita przyjdzie, aby Was zagrzewać do wysiłku t
dżentelmeńskiej w.alki, słani zaś towC1TZy11ze
U dołu autokar
gośct.
z PPR, aby dać dowód, te o Was pamlętaJq,
Szwaj·:arów, którym przy
cieszyć się będą wraz z Wami z Waszych sak
jechali do Polski.
cesó.w na boisku I biełld.

Grube nieraz pieniądze szły na hodowlę
asów. Ale o masowym wychowaniu llzycznym
o przyciągnięciu do niego ludzi pracy I łeJ
młodzieży niezamo~el nie mające! warunków materialnych na uprawianie jakiegokol
wiek sportu, nikt się nie troszczył, nikogo
o to głowa nie bolala. Dla proletariatu wy•
starczył kawałek suchego chleb.<:r.
Nowa rzeczywistość stwarza nowe drogi
die: ro:-:woju wychowania llzycznego i sportu.

l
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rak.
O godzinie 15-ej odbędzie się wspólne ze
branie PPR i PPS. Starostwa Południowego.

i' · ·
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ZEBRANIE SEKRETARZY K0ł. f. „Horak'"
D:dś

o godzinie 12-e!

odbędzie się

zebra-

nle seltretarzy I. „Horak".
UWAGA SEKRETARZE DZIELNICY
STAROMIEJSKIEJ
W sobotę 13 września o godzinie 15-el w
lok.Qlu własnym p_rzy ulicy NowomiejskieJ 6
odbędzie się odprawa sekretcn:zy wszystklch
k61 Staromiejskiej. SpraW1F b. ważne. Obecność

łódzkich

„Młodzież to przyszłość narotl'u". Stara to m~siał być tolerowany i subsydlowa~y przez Maltrelowana przez S lat m.lo.dzfeż polska, W.
lak świat maksyma. Od ·wychowania tej mło czynniki pt.:1ństwowe, abyśmy nie byh osłatnl. niszczona moralnie i lizycznle, wyszła z pod-

Wydział Propagandy Komitetu Łódzkiego

.„

na· boiskach

ZIM
/

....
Po lewej stronfo Robotnicza reprez entacja Łodzi.
Po prawej ASC „Base!"
(Szwajcaria). U .· góry pre

obowiązkowa.

Pięc ·u kolarzy czeskich

PLENARNE ZEBRANIE KOMITETU
DZIELNICY G0Rm:J PRAWEJ
D~iś o godzinie 18-ej w lokalu własnym
prey ul. Bednarskiej 42 odbędzie się plenarne posiedzenie komitetu Górnej PraweJ.
W sobotę 13 wrześnl<r o g'Odiiinle 18-el od'
będtie się zebranie instruktorów organizal::yJnych Górnej ·Prawej.

chrap;e w „Grand Hotelu"

I

oczekuje ·na start w Helenowie

Kolarze czescy po wielu perype tiach doNasz rozmówca chociaż jest kapitanem
tarli ·wreszcie do Łodzi, wczoraj wczesnym drużyny zachowuje jednak hierarchię zaworankiem i jutro ujrzymy ich na torze w He- dniczą i przedstawia nam swych towarzyszy
ZE!RANIA KÓŁ PPR:
na liście państwo
według ich klasyfikacji
W dniu dl!:iaiejszym odbędą się zebrania lenowie. Przyjechało ich pięciu z mistrzem
wej . Zaczyna więc od mistrza Czechosłowa
k61 PPR w następujących fabrykach t Insty- wicemistrzem Czechosłowacji na czele.
cji Cihlara Jarosława.
tucjach:
.w „GRAND HOTELU"
RUDA PABIANICKA:
Przed południem odwiedzamy ich w „Grand
„AS" CZECHOW - CIHLAR
O grdzinie 17-ej kolo terenowe Nr 1 I 2. Hotelu". Chłopcy jeszcze sp1ą po m ę cz ą cej
jakkolwiek jest młodym zawodniCihlar
•
WIDZEW:
całonocnej podróży. Pierwszego budzimy kie- kiem karierę kolarską
ma bardzo bogatą.
O godzinie 14 tkalnia PZPB Nr 5, O godz. rownika drużyny Mirosław2 Junga. MłÓdy Dzierży on tytuły mistrzowskie w sprincie
sympatyc<.ny człowiek pomi mo żeś my ści ąg (1944, 1945', 1946 i 1947 r.) jest członkiem dru~
16-ej ł.ódzk.a Fabrybi Maszyn.
nęli go z łóżJca, przyjmuje nas z przyja znym zyny, która zdobyła mistrzostwo Czechosło
GÓRNA PRAWA:
uśmi e ch e m .
wacji w wyś1:igu drużynowym na 4 km. (1943,
O gcd:l'inie 13,30 PZPW Nr 5 - kolo I, O
- Przyj e chało nas pięciu najlepszych ko- 1945, 1946 rok) i rekordzistą CSR w biegu gogodzinie 15,30 PZPW Nr 4-koło szóste~ PZPW
l2rzy Czechosłowacji - mów i i z dużej wa- dzinnym (41 ,164 km) oraz w biegu na 1 km
Nr 1 - kolo Il, Tkalnia Nr 12, f. „Daube",
lizy, z poś ród pedałów, pantofli i innych u- Z-:? startu lotnego 1:10.2.
GÓRNA I.EWA:
tensylii kolarskich wyd obywa kar t kę papieCihlar reprezentował barwy Czechosłowa
O godio:inle IG-e) „Folwark", PWP, PKS. O ru, na której drobnym maczkiem cze rnią się cji w roku ubiegłym w Zurychu, a w tym
godzinie 16,30 „Watta". O godzinie 17-eJ „Kł cyfry i cyferki - rekordy i lepsze wynill'.i roku na mistrzostwach świata w Paryżu,
lińazaanka". O godzinie 14-e! Księży Młyn wszystkich pięciu chłopców.
gdzie pomimo b. silnej konkurencji wygrał
- zmtana I, Przędzalnia Cienk.<:r - zmiana I.

Puchar g

GORNA:
O godzinie 15-ej wykończalnia PZPB Nr 3.
O godzlltie 13-et dniówkarze PZPB Nr 3.. O
godzinie 13,30 Tkalnia PZPB Nr 17 - %m. li,
zmlan.:r II.
Przędzalnia -

PRAWA SRODMIEJSK.A:
O godzinie 16-ej Fabryka Nr 15. O godzinie 15,30 I. „Kurtz". O godz. 16-eJ „Elektromlyn". O godzinie 15,30 f. Kerger. O godzinie
13-ej Ośrodek koni. Nr 2 - oddział I-zm, I.
SltóDMIEJSKA LEWA:
O godz!nie lS·ej Komunikacja - kolo 7,
f. Sueier, Komunikacja - koło 15. O godzinie
15,30 Sortownia Odpadków Nr I3. O godzinie
10-ej Pmc. Kin Sródmieścia. O godzinie 13,30
f. „Kleinman" - koło I, O godzinie 14-ej I.
Kebsz - koło III.
SRóDMIESCIE:
O godzinie 14-ej Tkalnia „Lewin". O godz.
16-tej Cen tr. Zakł. MaszyI1 Rolniczych, Centr.
Handl. Przem. Chem„ Drukarnia Wojskowa.
O godzinie 15,30 Centr. Handl. Przem. Elektr.,
Telefony Miejskie. o godzinie 1s-e; PAP. o
godzinie 17-ej „Praca".
STAROMIEJSKA:
O godzinie 8-ej rano Straż Pożarna PZPB
Nr 2. o godzinie 14-ei 9 kom. Mo. o godzinie
19-ej PSS - kolo 2. O godzinie 15,30 Fabry· · 14 -e j 1. L anka Nr 20 - Centrala . o go d z1me
dau.
B
•
ALUTY:
O godz. 14-eJ 10 kom. MO.
----

Co noweeo w
.
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ZBIÓRKA

T~lro .? godz m ie 15-~j 30 zbiórka ca!ej or-

gamza~CJI ZWM na boisku „Zjednoczonych"
(róg. Kil!ń~k!ego i Ty1:1ienieckiego) skąd na·
stq~1 d~hlada orgamzacji przez miasto. Po
dehladz1e ws zy s cy uczestnicy udają się na
wys t ęp . b aletu M.oistejev.•a: s.taw!enn_!ctwo
wszystkich czlo.11ko w nrgamza c1i obow1 ązko·
Zarzqd Miejski ZWM
we.

li

dla najlepszego

.Moczara
ZWM

zespołu

Rozpoczynające się jutro Igr zyska Spor to- k awie i dwie pary butów do boksu, 15 spowe ZWM zgromadzą na _tarcic pokaźną lie;z.- d enek i 15 koszulek. ·
bę 1300 zawodników W sa m ym turnie ju ~J!ł
Nagroda ta jest przeznaczona dla najlepkarskim weźmie udział 49 drużyn.
szego zespołu ZWM z fabryki włókienniczEf.
Jutro ulicami: Tyrhieni eckicgo i Piolrirnw OKZZ - statuetkę piłkarza.
ską do Placu Wolności przedefilu)e cara mło
Dzielnica ZWM Ruda Pabianicka
stadzież biorąca udział w Igrzyskach i \...tła or- h•e lkę.
ganizacja ZWM. Zbiórka całe j , >r;;.„niza cji
_Dzielnica PPR Ruda Pabianicka
staodbędzte. się na boisku K.P. Zjednoczone o go i ue tkę.
dzinie 15.30.
Samopomocy Chłop
Zarząd Wojewó dzki
Po defiladzie wszyscy udadzą się na w y- śki cj - · siatkę i piłkę.
s tęp baletu Mojsiejewa.
Firma Kantor - srebrną papierośnicę dl\
~AGRODY
najlepszego pięściarza w wadze lekkiej.
Związku Z awodo we~
Zarząd Główny
Ponadto ge nerał Mocz iłr ofiarował wspaWłókniarzy of!arowal: sztopper, dwie pary niały pucha r przec'hodni dl;x najlepszego ze
pantofli, trzy piłki, dwa dyski, dwie pary rę- s połu I grzysk.

KOmUUl.kal
I

Igrzysk

a uczestników
ZWM

Spor~owych

.
.
.
. . .
ZWM zaw!o
Mieisk1 1 Wo1ewodzk1
Zarząd
. .
. d i 13
•
d~
-go o godzinie 8-ej następu
. ~mi~; i.e n a
Je zb1orka następujących drużyn na n iż ej wy
mientonych boiskach, które biorą udział w
eliminacyjnych rozgrywkach w zawodach
ZWM
1) BOISKO WKS
Zryw Łódź , II-gi, KS ZWM Złotno , ZWM :Jpo
czno II-a, ŻWM Sródmieścte - Prawe ZWM
Steradz, ZWM Barczyński, ZWM Br~eziny,
ZWM Sródmieście - Lewa Naprzód Baluty
Alert Ruseau, ZWM Zgierz,' PZPB Poznańsk:'
Zryw Łódź I-en, Opoczno I-en, ZWM Kolusz·.
k:, Campe Hofrichter.
2) BQISKO ARKO
ZWM Ozorków. ZWM Ż ychlin, KS ZWM Czar
n! Radomsko 1. Film Polski s. I. ZWM Kutno 2

1

'

wyścig półdystansowy

tzw. australijski. Cih
lar -.t_est bardzo szybki o czym świadczą jego
czas.Y' na ostatnich 200 metrach - 12,2 sek.

MISTRZ CSR NA 50 KM.
Wicemistrz CSR Machck Wacław pochodzi
z Pardubic. W 1944 roku Machek był mistrzem w sprincie (1 km), w 1945 i 1947 roku
mistrzem na 50 km. Machek jest również reczas 32.l
kordzistą CSR na 500 metrów sek. Obok Cihlara reprezentował on barwy
Czechosłowacji w Zurychu i Paryżu.
Capek Vladimk był mistrzem CSR w 1943
roku w wyścigu na 50 km.
Stepanek Zderfek zwycięzcą Beka na Festiwalu w Pradze nie może się poszczvcić jeszcze żadnym tytułem mistrz4wskim . Repre„
zentował on jednak · iuż barwy CSR w Zurychu.
JUNG JEżDZIŁ Z KUPCZAK.IEl\I
W AMSTERDĄMD.
Teraz przechodzimy wreszcie dl' sympatycznego naszego roznłówcy Mirosława Tunga.
·
kapitana drużyny.

I

JĘDRZEJOWSKIM

Jung w latach 1938 i 1941 był mistrzem
swego kraju w wyścigu nal'ŚO km, był w Paryżu na akademickich mistrzostwach świata .
a w 1938 roku na mistrzostwach kolarskich
świata . w Amsterdamie, gdzie widział Kupczaka i Jędrzejowskiego.
BEK PODOB_AŁ SIĘ CZECHOM
qbydwóch Pola_ków Czecla doskonale pi.
mięta. O Beku wyraża się bardzo dodatni<
Pamięta również nazwiska Szymczaka i Szamoty. Cihlar „rozpływa się" natomiast nad
na mistrzospotkał
Klabińskim, , którego
s.twach świata w Paryżu.
- Jak u was w Czechosłowacji jest zt
pytamy gości.
sprzętem? -

wyrabiamy,
w nie w Paryżu - mówią
Czesi. - Za mało jest u n<1s zawodników,
więc fabryki nie chcą robić.
- A ilu was trenuje na torze - pytamy
zaintrygowani.
-

Gum torowych · u nas nie

zaopatrzyliśmy się

- Wszystkiego ze 400 - mow1 Cihlar. W Paryżu to na jednych zawodach startuje::
ZWM Aleksandrów, ZWM Pr biantce _?,. PZPB tylu zawodników .. ,
Nr 1.
Jak skromnie wobec tych cyfr wygląd~ kt.13) BO\SKO TUR
larstwo polskie . . . Ale to nic. Grunt, że wiKoziny Starom1c.jska, Badcd, Danz!ger, ZWM dać zapał wśród wielu jztałaczy, aby ten.
Konstantynów, Fabryka Obuwia Nr 1, ZWM piękny sport podnieść na dawne wyżyny,
Piotrków, Za jbert, ZWM Kutno 1, ,ZWM Rawa
CZESI STARTUJĄ PO RAZ PIERWSZY
Mazowi ecka.
W POLSCE
4) BOISKO „ WIMA'~
Na ' pożegnanie mili goście czescy wyrażaJa
ZWM Terenowa • Góra, Wifama, ZWM
Union Tekstil, ZWM '~siążka, ZWM Widzew, j edną prośbę. aóy nai;:isać, że to jest pierwszy w historii kolarstwa obydwóch zaprzyZWM Łowic z , Żryw Pabianice l, ZWM Lida.
jaźnionych krajów start kolarzy czeskich w
5) BOISKO OGNISKO
Zryw Łęczyca, ZWM G'ajer Górna, ZWM Polsce.
Ra d? r.::. sko 2, Firma Nr . OO Staromiejska, Zrywl Istotnie pierwszy, ale miejmy nadzieję, ż•.
~dunska Woła , Buhl~ Ba łuty, ZWM D~brze· nil~ ostatni i że sympatyczn:vch kolarzy czelm. ZWM Ru~a Pab1anlcka, ZWiii Konsk!e, sk1ch często jeszcze będziemy oglądać na na z. K.
szych torach.
ZWM T_rr.imwaie.
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