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CZYTELNICY!

KUPON PREMIOWY

N}e trzeba ,g-ropadzić kilkudziesięciu kuponów!
WYSTARCZY WYCIĄC NASZ KUPO N PREMIOWY zamieszczony obok, wypełnić czytelnie i przesłać do Redakc.ii n aszeJ?o pisma w cią.gu trzech dni.
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Już w piątek dowiemy się, kto wygr al WEŁNIANA SUK~IĘ ZIMOWĄ.
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Wyciąć i przesłać do redakcji „~łosu", ł.6dź, Pittrkowska 86, Ili piętro

PARĘ PóLBUTóW MĘ'8KlCH.
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Nowe Prusy gra.nic ranc

••

montują kapitaliści amerykańscy
dafa za
kosztów okupacji od
Angiii
całkowitej
kollltr<>li
RE;k.a ~iełdy nad Ruhra. Ruhry, od Francji -nadzagos•podardostawy

I

I

przejęcie

ką
węgla

zaś
przyłączenia

z Ruhry -

strefy
,,Prawda" w tygod stia cen, Ponie\' aż za k<1~towny wę~iel fra111CuSikiej do zjednocz-0nych stref augieł
nio\~'Ym przeglądzie międzynarodowym, niemiecki płaci si~ dolarami„.
skiej i amerykańskiej,
analizuje JJoJitJrkę USA w Niemczech zr.„Pra \V-da" sa;d•zi, iż, ie'żeli Francja nie
Poh1,iczenie stref zachodni~h :tan owiło
chodnich. Na wiązujac do a.nglo - amrry- -otrzyma dostatecznej il o~ci węgla, a zw!a by preludium d-0 daleko idących planów
kańskich pcrtraktacii w sprawie kosztów szcza koksu z Zngtębia R111hn,.·, to nicmie Dułle a am.d Company, z.mierza~ących do
okupacji oraz· rozmów francusiko - amc- cki przemysł sta!OIWY zn.a.idzie się w lep- utworzenia państwa zachodnio • nie:nicc
ryka1iskich \\" Investii dostaw wc;~la z szych warur.llrnch, amii.7,eili rra:n·cuski, do kiego, czyli fak stwierdza pewien
Rulm dziennik oświadcza. iż Sta. 01 /je czego Francja nie może rl-Opuścić.
clziennl.i.k francuSki Nowych Prus u
• dnocz0<ne zażadaj9 Z!>równo ml \n~lii.
Zdaniem dzie11n:ka Amerykanie zai.a- 1granic Francjj - konklu<l1u je „Puwda·'.
jak I od fran,cji dal~rclt ulolot IY."fw na terenie · iemiec zac!loon <:11.
.,Pra\\'da" uwaia. iż ostarecwym celem ·p-olityki amerykańskiej jest w.vrugoLONDYN (PAP) - Brytyjskie minis-1 Bankowi Rezerw w Nowym Jor~u złoto,
wanie Anglii i Francji z h>:ch terenów.
terstwo
skarbu podało do wiadomości, wartości 20 milionów funtów szterlin„Jeżeli m0<11opole amerykaństde - Disze ,.Prawda" - zmierzajądi do całko.wi że Bank Angielski sprzedał Federalnemu gów.
tego 011auowania Ruhry, nie napotkają
MOSKWA PAP. -
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Angli

należyty

spróbują

zmusić

na
opór, to Francję,olle
Angli~. a szczególni~
do płace-

nia za

węgiel niemiecki ustępstwami

I to

8a·nkructwo po11· tyk Ramadiera
I
·1

g-0A.K. GANI - wicepremier rzqdu indonezyl·
spodarczymi i po\itycz.nymi. Glów1:rm a
PI RYŻ PAP. Komi:et Centralny francusk!ej rat~n~k .kr·':l!u pole~a _na jedności dzialan~a sklego - zaaresztowany przez van Mooka w
tutem w rękach Arnror·;kanów jcs; kwe- Partii Komuntstycznej ogłosił w zvliązku ze soc1abstow 1 lcomun1stow oraz na utworzeniu chwili zdradziecki~go alaku Holendrów, zos-
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.
t rządu, który opierał by ale na prawdziwie ltlł odtransportowany do obozu konpenlracyj
oram1 mumcypa 1nym d
k
h
d
·h p t" k
••
•
•
emo ro 1ycznyc po s 1awac . ar ra omum· nego pod Palembang. No ilustracji - Ga:il
(po le\\·ej) w towarzyi;twie swego sekretarza
- konwojowany przez żandarmów holender
skich.

?Sid

\Vczoraj wieczorem w lokalu redakcji
- Łódź, Piotrkowska 86 IIJ pię
;rn, wylosowana została 'Premia naszego
konkursu codzlenneg-0 z dnia 13 wrześ- został
nia rb.
J
~Głosu'"

wykryty przez czeskie władze bezpieczeństwa.
Spiskowcy
mieli dokonać zamachu na życi_e prezydenta Benes?a

. KOMPLET O
Ctt
PRAGA PAP. Agencja C I K donosi o aresz
CiARNKOW ALUM.INI WY
towaniu 80 osób w związku z wykryciem spf.
wygr ~da ob. Helena Jakóbczyk, zaiuiesz- sku przeciwko bezpieczeństwu państw 3 i żykała w Łodzi ul. Gda11ska 76, pr·.11.:owni- clu prezydenta Benesza w Słowacji.
· fabr k Od zicz
· · y O'!S 1-0 •
ZJ.cd
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· 11 o Czerna
Agenc·i·a stwierdza, że władze bez.oiec1eńd k
?
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Ob. Jakóbczyk prosz.ona jest 0 zgl·o•Szenie się w naszej redakcji ł'~óclż, LI.
Pio trkowska 86 III pi ętro - w godzin ach
O·CT 1-L-ej do 18-ej_

stwa śledziły od pewnego czasu dział~ność
tajnej organizacji, która dotychczas ograni ::zała się do rozpowszechniania antypaństwowych ulotek. Po aresztowaniach przeprowadzc
nych w dniu 10 września okazało się, że spi5

kowcy, wśród których znajdowało się wiem
oficerów rosyjskiej armii faszystow;;kiej '.~en.
Własowa i członków t. z'W. „hlinkowskfoj
gwardii", przygotowali zamach na życie prn1y
denta Benesza•
W czasie aresztowań znaleziono tajn~ l'ild~o
stację nadawczą, ukrytą brol1 oraz wielką E•JŚĆ
antypai1stwowych ulotek i nielegalnych w'·da
wnictw.
Władze policyjne przypuszczają, że cele spi.
skowców były następujące:
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i mperialiści bry~y ~ scy podsycają

•
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1) utworzenie oddziąłów zbrojnych w co:>lu
dolrnnania zamachu przeciwko Republice C'.'le.
chosłowackiej.
2) podjęcie wspólnej akcji z „bander'.lwca.
mi" w Slow ac]' i i niesienie im zbrojnej p•Jmu.
(Dalszy ciąg na stronie 2-ej)
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Z okaz.Ji Wl-'dauia 1,000-nego

. ,Gł{}s u

Ludu" -

Illllłller~

przesyłamy ze'>l!l~łow1

redakcyjnemu i technicznemu „Qło'!iu Lu•
du" gorące życzenia dalszej owocnej pra
cy dla dobra klasy rohot11iczej i narnuu
polskiego „Głos Ludu" - organ Komitetu
Centralnego PPR dobrze zasłużył się
sprawie odbudowy i przebudowy Polski•
„Głos Ludu" walczy o j~ność robotni·
czą, o s-ojusz robotniczo • chł<>P Sk i, o poclnicsienJe stopy życiowej człowie ka Jlra
cy, o lepsze i pięknicjsz;e jutro Polskiego

antagonizmy reUgifne !ubylców

I

trudności. Wybuchły )Ui w Indiach krwawe i jest b.ardzo nc rękę brytyjsI<im ko:om im·
.zamieszki, początkowo w Pendiabie, a nastę perialistycznym, które szukaJą pretekstu do
pnie na terytoriach obu dominiów. Według roztoczenia ,,nadzoru" nad narodami Indii.
doniesień korespondentów b.rytyjskich, sto·
Wielu bezstronnych oboerwatorów podkre
lica Hindustan u New Delhi r ównież sta ła s i ę ś la, że walki w Indlach ustaiyby n.'lpewno,
terenem walk.
gdyby Ang lia zgodziła się udzielić callcowi- robotnika, chłopa i intelig~ta.
Natody lt„„i - pisze ,P11Jwda" - nie ma •eo'/ 11 ;~-,~~l'"'olr+~i ltrajom indy)!!klm ! gdyby
7yczymy Wam, towarzysze - pracow
j'"• is~otr. . 1 :. I=L",~{odc>.:~" c1 J ·· ~:!:. ·k.-_ ·.;:„~· -·i 1..1 I
„ , · „
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h---.„"' . .... ... :_ „ ·1icy „Głosu Ludu" dalszych sukcesów.
Daily Telegqph" twierdzi 1 ż<> w wyn~ku
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ten •elki kraj wejdzie w okres ~owa.żnycb I dług _21.flll~ b. wls.elq.~la. l~~d.a Mą_qq~l!!~J~i~i~l!Jt:Hj.llSHJtj..ąlt: ł~bló.J~
,,GlOSU •R@OTrNICZEG'G'~

MOSKWA PAP. Omawiajqc sytuację. w In·
dfa ch, dzlenntk „Prawda" podkreśla, ż~ upły
nąl zaledwie miesiq;c od utworzenia dwóch
nowych domin 'ó w Hindustanu t Paldi;t:tnu, o
luz reo 1•cla lnylyjsku zaczyna piscić. ie Anglia „zbyt pochopnie" zg<idzila się nci kon
cesj~ wobec ludności i11dyjsldej.
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• T<i~;PE J>IA.GA ·PAP. Dz_ie11~1i'<. ,JLMjJ Q9
Pol.A. 9o.n,05l, ze ~e.ry~-il,e c<il&ialy w
Gre11;1a1;1Q.H ;i1r~ygotowuJB ,sJQ 1!0 b(1.clow:Y nc.w.ej
ba-z:r w· r.eaome Egedesm')iii;le. „"Prr.y.90tow0łliil
·w Z· etłnocr;on '{')U ;w ei~eJJ i.in.
"".~lffikow.e S
p:sze'
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dfl"'P r~ ~n rh W11rsuw:t. 'Vv gr>clzin.ich po
l),ldnlowveh ~Jość polskie!'Jo ru· bu z;:iwodo·„·egu
clbyl i;lih.IŻ•'lill konfore<nc j w ;;:;imi;;rj;i .c,2mraq.
1".Wl!\zlt·ÓW ?;;!WD(\GlW ~111,

~ej
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Wkód spiskc;>wcó:w

pi'ię>1':>i!lniczą
1 !if!"nera,i~yi1n

l'11ędm1Ww

\il!i1li1SJ. li'>k-iry1
- '.lu a roo~ ·k.Dm•iliiid Kiur l•rn·" :ze.p.1 w 11'bf\eun• ci uereg1i1 inny.oh czok>W' ~ ddał~rzy pdi;kiego 1rnc<hu zawodoWP-'.if?·
g.eJ>C~~ q11(
' 'l\r g*inr.Ldl opo!ui:! .i<JiVY!'
5;~;,vJs>rd1.a 111il. L p)iliie, j;e c7ił&n.k:.ewii.• ltaj~, J m.
i om.dl
'I'.
~
doiył ~rit.r>lę 1W11ru.i;:łrlilwi
qanizac~i ·· RJl]P:7~'1i 1pn.ew.jl.i.ID.ie i!lra. , 1ł,iHFclcsowsk·!ł'j
tow. Hilaremu Mincowi :>raz mia. Pracy t ()pi~ gw-11•r.1llii" i ~lo i-wmllennjlki>·w
qv1Sl.iim.~fi>WS>.kde!;fi>
Id s 6 CZłlej Ktr:1Btiflt•.tl!IWi l«t~ilłk-O~t
rz.ąd41 „niezależnego pę®.stwa słowacki· gc"
til Q.l'll· Leon JoutiauK oul~tuje w .q<1d1.ind<'h
,ta~;w.(!)rzoneg·lll iJ'lnez tlil•itłlli>rn w d939 rrfi>ku \l"'ll<ll
r ,a l'tif>„ B·
-O!~t
fD<ll

Czy pani j:e
tał

-

Sz;lwt.

T;.ik -

Gr·e1..tynk:1,"?

od'Powicdziala, uśmiedtając

s1ę r.irzyjaźnk

Mam zn;;ifi,0J11a clz,ie\\"CZYrr1ę w ~te
żeni~ ie z nja, ~~· ty.Jko wr,ó~ę.
..Md.at twmrcla ·t:kHCiką wy1 JUf)\\'•e.. J.iele- ·
na Le·clwLe ror.111miała, C•Gl mr~wJ~.
- Pan "ie;- t-ei11i z Gr·~czr1mR<a? - z.a·
pyh1ła.
'cll1 .mrnł·o '! - .G.d\lrnl)z~{'W.Cz~·n11.a
-

n.acti.

1

wi dzia~ Szkot Q·

ł:

•

u'ś111l'li.~~.:1lu1J1m.ł.

bylo

w.ii>..lu

QWacJi:id1

p•Mtwowydt.

PRACA [i>A:P. z an1.1y·laW·Y r:k·~o5zą Żt> W('/„
lk.r· .aie ~piski.i ~eilkcyjn.ę.go ;wvwoUło wi.e-Jłt!e
11.e.uie w ,k.Qł.f,(.b. dem.o'kr~y<:zn.ydl. t'rezyt'l~>t. Benesz, który. pn.e)ei.&ża~ fHzez $11.CiJw.v.:Ję
do rezy,al .ncM J :tti · 1i 'if.o.po1CU•l!l ina .lru~t:Hill!Lie.
wy .w.rp.m.czy.nek, 1J;ył w~l.<tny sz:ze~folnie .c;er~c;i·llU~ ina dworeu w Braty:~_awie 1 na Wi'!:y>t
ki.eh stacia ~h pl"Zf!Z l.udno:sc i władze slow.;i,r·.-
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•
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wystąpi c na fonuw

~ri:>~

z~cji U C'MtiQWSkii<'.h tegoż srimmi~JUJ11 ~ p!'O jekcill
.lem @odjęoiia p,r~:7 ucr;niów c&ł~.f silrn'ły
~~w:y t.~i.

Gi .n. · [je. im. lf.
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llJAl<lh

l:AMł'ką

4. na

~u-i .r8tlpt.I

te.:
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lutsril, 'DH

że szlachetn~
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Jesteśmy pewni,

u-:zniów Miejskiego Gimnazjum znaidriie
ściwy

oddźwięk wŚdiód .~<Il

wie...

pwll~~twe

uczniowskiego ŁCi'd!li.
Ze swej strony młodym bud<!J<W'll)iC:.Zy?n tJ.tl.liZ.
1!:}0 miasta, ży~ym.o/ pt;J1Wocl~niie •i d@y~lb rezu'l:t:at&w ip.racy.

W~·ócił do •Cie,iarówkj, i P0$>1'0&ił Sier·
i11:1~e., & mn·usa się 1ł"1li..c·i11tać· Ool>il'Y~ ice~6
~a:11ta • .all»y tt111.1 d-al O(il.' 'l :t'Y'\VttiG'Ści. Oi!r.zy
61 C<Qfania się„ 'Wraoam z vowmtoem.
mal "a1y 1b:@.C1henelk drl.e!ba i pac.mi-sm.
·
- Po co?
- Mie imo•Jl:.f' 1ina-:1aj. P.an m@ż;<e. ~@ to llnerllDaty. A1e kri-e-d'y wr·&.cii.t, <31.eika nwi nie
'byfo. R:ozeinał f;ię ~:o!kofa i cicho za'll,NJ>„
ja nie mogę,
1~ie ~ail · a qj,zyzlll.a.
- ~he tb21.1cJlż pa·n wHiatem. Co pan bę łał po niemieck1u.
- G.dlz.iie ,pan ~~±?
~z~,e ·,; rnibtił? &d:zle ·z i;;j.ę hił sa:m j.erll&n
O.d119-owiedzri. nie by'ło. •Br·oda~ Grek
' z .ca~a aril'l1il\ ni~m1ec:.k,ą'?
kR: w c!iiemr11'l·O 'ciao'h. Q•uell mocn<il ści
r1r1a'
~~ry.
w
!l.ilG<i«dię,
11.H·G~tu
- ~ó..e. P<'I
e!l11ąt w r,ęlkiu nii€•J)><9t<rzie'bl'lY it11t .mu b-oc'hie. .
- Po .oo'? ·
- 'f•u j·ui w'k.róice w ·.ws11k.o !!iii.ie kioł1- nelk ch'l.elha.„
Pojechali z.nów. T,efn j.ee\haili ~· s-a,ez1v. Be.dl1zieililnw walk:zwć w ·gM..u.ciht.
Q.w.eaa l'HZW\fl•Om'Xli~a ~ot.ie M«eUla'iia. Pie tJ!)!lo/lln ś1-.0.<!l\ku dł1u~rl-eig-o lil.Zteir\G\lrl!l ·c·i<1;~ar6w.e:k. Jechani 1@and:OO i)j.~·w@ili. cią,;J.e ~ie z.a
lkr~ikim 11111ilcze,mi1u za.~mwtai:
- D~\ką1d '!')MI z.a,Jt1acirza w·dać .s·ię wl.a· it>rzwmu~a,.c. Que:m ·dl\1'"1.iemaa i prz.ez se.Jil.
- s1~1tln1nu..
przy.słu·chiwał .sie we&oaym rfosom Al!!'
- .Tak ta 111 z biertbiaita? IPrz.eci ~z 1m1die ściwlic?
- Moja ro1dzinna wioska z.n:i1duje się Sltralijeizy'ków, 'kt6rzy przeważali wśród
her 1 batę. Gclzie jest sieriant?
- Jestel'lu - od'powieidział i1trżar.t.
na północ -0d Larissy hl!i koł<A. Oiimpn. szoferi~,w. Nai:'Je ticlena z.apyiaia Quelfa,
gili!z.i.e ~ z.,1~o·d~i.ai brodaty Gr~k. Quell
- Pn.F·gmufide J'HYl11•U·s •. NawiJ.em:v s:ę Tam wła mie j.a i.e. u·d.;,i,ię.
o,dllf}.~~·id'z,iał;
sarn
·[łarn
Quel!.
r1...ekł
Dooirz.e
Jut!~·haity.
- Pi0· z..eQlł w d:rw.
Ci.0,l;iir.Qw:k.i sie z.aitirz~ 1 rnały. Ludzi.e z ri.a,il.e\Pik~ w t'&·m się. .orienfuje,
-. W:Szyscy oni tam poszli - rzeh.ia
Hic'l1 powy·::.hoclz>ili. Qu.eH zauwai,y~ w
- Dziękuję za to, że pam mnie tu dociemnościach, ż.e o.f1cer zlbfrża si.ę d.o n:.e ~rJ,@·zł. Pa® ~.<%t cfohrwm t:7lmvi.ekie·ma .• !n- cich.-0.
Obi1J1d:i.it ie. gdlw aia-stąipił słoneczny i
,
gH•z,i. Żałuj1e m1aw.e t, iiż wa~ tu w1>zys[1kidh
go.
-, ~ew.nfo ws.w cy jesteście głodi'J.l--; wwl},JJ~1,. ll1lligJdiz.i tu mie iw,cvi!fafoi iwalcl~'·Ć· jasny p.o.r.aJil.e\k.
- Dobrz.e s-pa'li~ci~? - riauważyt Ma.Ck
zwroc1l się .do QueiJla. - Zaraz zaikąs1- ALe· 1~.<11" j.eszicz.e nie wylbili -- zauJPluerson.
waiył Q11ie1l. .
my.
- Glii.zie ~t.eśimy?
- 1\foź.e 'bi-yć. a•le w'knHC€ w;ybiJ<\. Pó~
ani~ Q,ueU ~ ru:ld 'ierżaJJ~ - eo
- W 11~ przeje-c::loa>Ji.śmy -.,nez. f a.r~a.
z:i.01bić · z Grek.im i? P1rz.ez cad\' \?U~ kló- die, iu:ź. Żi'• ~e 1~arw .d1ww z.czę-ścia z tą
.
dl1..kW·CZW:1'.l f O IJ)>0rza,idU'l'Y ·CZł~rwjek i dtiJ.l l~.
ca ię jalk diabły.
1

- Ka'lJlralu - :p"' ·'.::Jzi;:ił. - To tllilQja
alarz.eczGilla.
Iie'J.ena ·,J<JGfrz.ała na Qu,eUa i również
·
~i.ę uśmii.t'!chmę1;,i.
- PóD•d.ę z,ofua.czyć ~ -Gd,J}owi.edzial gi Inglizi równie•ż. Żegnam.
- Do·pra •YG!y? Dolbrz.e~ - noz,c·.'miał
- Chw~diecz\kę. Ma pan ]Jro.dQtkły ze so!ie. Szkot. - 1\'kl,ie neii'wÓ kio - .Mac·pher Quiell.
Spóslmi1gl, że bwdaty Grek daje mu ba,1?
~(j):f.[.

w.e.w~

J[J!zewodnictwem „prezydenta" Tiso. Członko.
Z.W:ó,wno. R114ia Org. l!Jczniowsl.d~ 1ittlr i Ul•
.dla wtie oryanizacói u1ir1iymywaU ści~l.e kcmt<1kty E hrilinie w ~ysllkiidh uc:imiów Gi~. i T.k. prl!ljełllt
„ha.lildewwcamf'.., lllr.iaiaj<}C'Yil'Ai w Człlchosl.ow,>lJ prnyjęły z en;tuEJiMmem.
cji i z.najdujl\CY ł się rO..wnież UJ.g!l'.a.ni'·~. W &tiu IW~r..eysz'ft\ll 360 uup.k)w
ejłikjep

M·cr;orni~1.1i:i.. 1t;a
łW ~O·
;Oo ł fQ.41 t -· Il( 1 .viflfl:r:i
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w

Z Hr

•
N~ •t.er~e ·Nlie-~ c:;;i,M. ~ lliCł!lml
T. Kościuszki w t.odr.i p0wołasią tt. i.okj~ti/""7
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f.'~li>w 1 ty-0.h<:uls nlt-.tJ'l<Ul,Ydl". !lnii?-.nnik <;IG o~ .g!cvle 1j, ~e ol!lalzi.t.ł .i.merykaf.ski ,pr~y
•10 al,;i
był l:iez ,\J.p.rzedz:(\:!11il qlo 1E Jt'-Olesin >;ll!ltll'?
te:cou. Amery~a.nie rozb411i n~rni?ty d .rl'Zpv<:ii€;-

~ •.majac

porządknwych

Idszen1e saml1at6ll

t:l„ ·la

li pr

t1ch'Y'bi.<e'ń

~ważnyćh

00\W~
d@nli>' 11ii1.

~ ~y:k.,.ńl)Jaż,u ~oo.is.11w1\d.e ~i.ii
W
sl!J ~e~owaQu. f,f.ośwdildczP-.lil;;i i IQµ,c!u~io sil.i!.'

u~r~d.r;i

111iędzymmnstemlnych

romisji

ms1ących na "eli1 sko.ntrolowanie ~w k•
1craju
t:ii sanit m i i porządkowej w -rilł
re
w chwiiii oltr'l'. ej przystąpłły • lu54ri1C
~zi ł wo~wócirbq. lilldd!IWO·
~iMta
Kom1s3 te dw1laią rtod przeWlD'dnic;t...,.e <mele
g.11t Min.sterst„a Z~rowia .
Instytucje i. o. b , kt&re by~y -opom~ i nie
z• ·t" ·ow.a.ł\, i •• do Zflr.l:lłdzeń ;zoi;;ta..."'l~ ulinme
a w ,rosze1;eg lnych wypadka"'h na-.v;'!t DTZ.~k.azane Komisji S,pecjalnej do Wfllki :z 1J.ttd'\1Ży..
roiami i mrndn:ictwem lgWBpmdiL'l'ceym.
·w dniu wczruaJszym komisja stwier.duła

jakieś

·agle z cieiarówki, 'która jechała na
na
ł1rzedz1.e, ,prl~.iwał sie głos oficera:
- J).b,c:kJ

ta·jemnicze znaki.

str-0n.ę.

I.1:1.~~

Oc\szedł

z nim

-

Q1i1.e.U.

IJotrrebutlę.
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GŁOS

1000-ny numer „Głosu L du"
·
k ·
M y, peperowcy, w1.d zimy
.
. u GJ.os LU d u „ cora?; szerszą poczy t nosc
.. 1
12.06 Wiadomości południowe. 12.10 Prz'e•
Centralny Organ Polski.ej· Part1·1· Rob·~tni·czeJ·
~
ziemną rea CJEl·
w k Uje
„Głos Ludu" obchodzi w dniu dzisiojszym nim nas:z;ego przewodnika ideowego, na kt-óre- sympatię w masach ludowych.
gląd prasy stołecznej. 12.15 „Z naszych st1on". '
uroczys.tość wvdania 1.000-nego numeru po· go łamach . szukamy zawsze wyjaśnienia
i
Bratniemu zespołowi rełlakcyjnemu i tech· 12.30 Audycja dla wsi
12.40 Muzyka rosyj··
rządkowego. Sianowi to doniosłą ·datę w roz- marksistowskiego oświetlenia wszystkich 110- nicznemu „Głosu Ludu" życzymy wraz z całą ska _
w wykonaniu . H. Kowalskiej-'frzonko·
woju pa:rtyjnej prasy PPR; w rozwoju naszej wych zjawisk i zagadnień w życiu µolskim I Polską Partią Robotniczą - · dalszych sukce- wej.
13 .00 „z mikrofonem po kraju". 13.10 AU·
Partii.
polityce międzynarodowej. Szukamy - i ::iie sów w jego zaszczytnej i owocnej pracy dla
1000 numerów „Głosu Ludu" - to tysiąc zawodzimy się nigdy. Za to żywimy dc,ń dobra klasy robotniczej, dla dobra nam-du i dycja rozrywkowa. 14.00 Kronika t komunika·
dni nieprzerwanej i czujnej warty na straży szczery sentyment i przywiązanie. Za to '?.ys- państwa.
ty. 14.05 l)wertury operowe z płyt. 14 30 Przer•
interesów klasy robotniczej i całego narodu.
*"'
=
wa. IS .OO Muzyka taneczna z płyt. 15 2o Au•
Tysiąc dni - to byłoby niewiele w innych
.
dycja słowno-muzyczna dla dżieci. 15.-\0 Haydn
warunkach, w innym okresie życia narodu. Ale
_ Arie Simona z Oratorium „4 Pory Roku".
dziśis przeżywamy
koła historii przełomowy
przyśpieszyły
swójnaszych
bieg,
km"ąg·1
16.00 Dziennik. 16.20 WspółĆzesna muzyka Pt'!·
dz
moment
~
I
dz i'-'jó w. Tygodnie i miesiące - to inna obecska w wyk. J. Szamotulskiej - forteptan. 16.40
nie miara rzasu, niż za lat dawnych. I w te
Wlókńiarze okręgu lódzkie·gu ~vlączają się procent normy, a Maria Szymczak 152,5 pro· „Ze świata radia". 17.00 „Mozaika niuzyc:zna''
wlc śnie dokonane już i dokonywane ·w dal- stopniowo do współzawodnictwa z górnikami. cent.
17.35 „Z zagadn i eń świata pracy". 17.45 Porad·
szvm ciągu wielkie "rzemiany,
w o:i;vwcze
W yścig pracy zakreśla coraz szc;isze ~ręgi.
w Zd uns
· k'iej· W 0 1·i tk acz zygmun,• 'M a 1·ck·
"'
'
1 i· nik językowy. 18.00 „Pabianice - najN iększy
pr vśpieszen:e tętna naszego życia - n i emały J . . t lk
Ł d .
.
.
wyrabia 168 procent, a tkaczka Ma:ia Jablot'lwklad wniósł ,,Gło~ Ludu" _ czolowe pismo
uz me Y - o -w o zi, a 1e 1 z wiein miejscaz satelitów Łodzi" - pogadanka. 18.10 Chw_ ila
ska 167 procent normy.
Polsk iej Partil Robotniczej.
wości województwa naszego zaczynają naply·
Podobne wiadomości naplywają z szeregu muzyki z płyt. 18.15 Felieton sportowy. 18.20
Lublin - l:.ódż - \'\larszawa. Etapy wytę· wać wiadomości 0 pierwszych powaznych suk· innych miejscowości i
wielu f:l:JTyk Ł::idzi. Z cyklu audycji „Dla Ciebie, Warsza1'.-o!" żonej i '.ofiarnej pracy zespołu redakcyjnerr·J i cesach robotnic i robotników, bojowmków 0 Są one dowodem, ie w masach robot111czych I. Wspomnienie J. Pogoń - S!izowskiego pt. „\!\!
tęchnir.zne90 „Głosu Ludu", etapy rozwoju dobrobyt dla całego narodu.
dokonywuje się przełom. I rzeczywiście. da·
:lzie·1nikil. S1 to zarazem .p.amiętne r ndziały
• W Państwowych Zakładach Przemysłu Ba· nym nam jest być świadkami historycznego pierwszych dniach oblężenia'', II. Komumkaty
-trótkich jf',zc;:e, ale nasyconych treśc.ią dż!c-1 wełnianego w Zelowie duża częś6: i:;:aczy prze- zjawiska. Praca staje się sprawą hDncru każ- z Akcji Odbudowy Warszawy. 18.30 Koncert
iów paiistwa ludowego.
szła już do pracy na 4 krosna. W iel u robotni- dego uczciwego robotnika,
pracl\jącego
już życzeń. 19.00 Koncert symfoniczny. 20.00 ,.Przy
Dźwiga się z ruin 1 znów tętni życiem na· ków .i. r_obotnic osiąga j:1;i: p.onad 150 P.;ocent. nie na kapitalistów i obszarników, ale db spo- wieczerzy". 21.00 Dziennik. 21.30 Muzyka. 21.45
sza \Varszawa, której nikt nie zaprze~·zy clziś vVyrozmh się w szczegolnos~1 t. t.:. C.awron łeczeństwa, dla siebie samego.
Słuchowisko pt. ,TTZech ułomnych"•- Inter·
prawa do miana stolicy pai'istwa A w odbu- W1adyslaw (159,8 procent). 1. ~·lec:; n He1ena
Wyścig pracy pomiędzy przemysłem wędowanej z gruzów drukarni rozpoczyna swój n,s6,2 prncent Dormy). Ro_wmez ;v przęd.zal· glowym i włókienniczym otworzył now,1 kartę medium .p lebejskie wg motywów japońskich.
wa•szawski etap „Głosu Ludn" rozszerz<t swe mach mozna zaobserwowac wzrost •vydajno- w dziejach polskie'j klasy robotniczej.
22.10 Wiadomości spo rto we. 22.15 Wiecrnrna
rozmiary, ulepsza swą szatę zewnętrzn'!, u- ści pracy. _w Państwowych ~akł~da~h .Pr.zem.
~arty, któ.rej znamieniem będzie szlachetne 1audycja roz.rywkowa. 23.00 Ostatnie wi'idDmo·
sp rawnia służbę informacyjną, podno:;i poziom Baw. w Zgierzu wyrabia Mana Rozanslrn i70,4 wsp,ołzawodmctwo w pracy. .
L
1ści dziennika. 23.20 Program lokalny na jutro.
pub li cy l yczn y _ godny rep rezen ta n t i po pn- 111111111111111111i11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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Nowa karta w dzie1·ach polskie,·. klasy robotnicze1·
W".-. s' c1·g pracy za acza co raz s-z.ersze

z

I

la"~~~~~o: ~~~i/aszc\:a:it;\~-y oręż

demokra cji
ludowej . Ceniony przez przyjaciół, grr.żuy dla
wrogów, bajownik frontu ideologiczm)g'l, · kłóregn głos rozlłrzmiewa zawsze tam, !Jdi:e toczy siq walka z reakcją, z resztkami ponarej
przeszłości naszego narodu. Reforma rolna i
za"gospodarowanie Ziem Odzyskanycc1; R3le'rendum i wybory dO' Sejmu Ustawodiwczega;
demaskowanie antyludowego oblicza PSI„ ol?-,
mrianie bankructwa politycznego i m'1rali1ego
PSL i sprzymierzonego z nim podziemia:' kampania amnestyjna i walka z podziem,iem . go-/
:>porlarczyrn; w9lka o wvkonan~e Planu 1 rzrletniego .i rozszerzenie współzawodnictwa pra-1
cv w tvch wszystkich akcjach i kampanio~h naszej ' Partii i calego obozu rlerookraty-.
c-me~io słyszeliśmv wczoraj
i_ słyszymy ~ziś
, 3asny i zdecydowany ro'lwazny i wrnkhwy
glo;; naszC!go „Głosu Lurlu".
- "'iezmordowany szermierz 1ed'nolitc!IO ft'or.- I
tu bra..t:nich partii robotniczych - PPR i PPS,
popularyzator idei sojuszu robotniczo _ chłop·
s:, ego i· Bloku Dzmokratyczn•igo - jest. „zasłużenie" znienawidzony przez podzierhn'l t na1~ 111111111nI1111111n111111111!H111111n 11
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10· dzkich wio' kn1·arzy . do wspo· Iizaw"'""dnJC
• I wa
V

incyw'.dualne.
Cwlowi ludLie - puodowuicy pracy fabryki
„Plutzar.Bn1ll" wzywają Łódź włókiennic~ą do
wspófaawodnictwa.
Wo.lX.a o plan, o poch1iesienie
produk':ji
idzie za;~arta. Cechuje ją szczery enr!.lzjazm
nłeqr z3spolu l~brycznego
\V f·ierws:~yr-h szHegach oojowników -· s;i
czr.: 0 w1 [.'Zoc•ownicy pracy, wś•ód klc'.H ych ~;l
t:u_- ZP wv„zywa:~k· zespoły roln 1.nkt..i wykc n~~1l!l i i l~roiarni I może n:łjlepiej rn!Jr'.1ZlljC r·n t .n ia: 111 m ·1s·' · o botnlc·lt' j pr .i:fo;, <'Z'"
łowych rekordzistów pracy „Plutzera i Brul- !'
:a· "- 1 Y z; 11 ·eśc'.ć n.1 ł c1ma ·i· , Gł is11 I{, b 11niczego" wezwanie do lód.lkich włókniarzy,
abyUstanęli do współzawodnictwa z nimi.
•
waga tkacze i wysiywaczki łódzkie!
Tkacze fabryki Nr 23 mają w swoich sze- •
Kubi::c; l.:a1.n;r d
Gniza Irena
reqach 12 rekordzistów, wyrabia1ących od 146
mojster tkalni
wyszywalni:::
procent do 149 procent normv. Normy te zo- 1
stały osiągnięte przy
materiala".'h wzorzy sCentraln y Zarząd Przemysłu Wł&kienmcz.eZnąna da\\·r11i fabq. ka w Białej koło Biel- tych, czesankowych pod kie1 owni :lwem maj- bryaady wzywa do współzawodnictwa wyszy.
go przystąpi! ostatnio do codziennej koni.roli ska „Plułzar i Brull' dziś figuruje jako upań- stra. Edwarda Kubicy. Przy kombinowanych waczkl łódzkich fabryk.
wvkonania planu produkcy3·.nego. Przyczyni stwowiony ośrodek przemysłowy Nr 23, na robotach na pierwszy plan wysuwają się, jaIfobieta - mówi jedna z rek.ordzistek Ire,
którego stoi kierownik b. robotnik i ko pierwszoPPdni
fachowcy E•. K u1Jica
·
·
·
1 L · na Gniza - ro b o t mea,
się to niewa.tpliwie do zaspokojenia ~.iekawo- czele
"'
mat'k a, zona
1· gospo.
tkacz - tow. M. Wrzesień.
Krzywult.
dyni doskonale rozumie, że droga do dobro.
ści szerokich rzesz nracujących, zaint·.?rnsowaw
·
I
l
b
t
l
·
"
Fabryka oddawna znann ze swojej produkrozmowie z naszym specia nym wys any u ezy poprzez pod1;iesienie i wydajnóiić
nycl! w przebiegu ws.półzawodnictwa pow.ę- cji, obecnie pracuje w 80 proc. na eksport. nikiem tkacze-rekordziś'.::i J. Marek (149,4 pro- pracy„ Będziemy współzawo:inirzyć z koleżan
dzy włól niarzami i górnikami oraz pomi<>,dzy Materiały ubraniowe, powstałe z pracy rąk cenl), Marek J , (149 proc.), Nikiel A. (147,2 kami lódzl,imi, bo witmy, że ja!{ nam, tal{ I
pgszczególnymi zakładami pracy.
włókniarzy „Plutzar 1 Brull" idą
do Anglii, proc.), Puczka F. (147,7 proc.); Machor J. {147,7 im, na sercu leży doero całego naro· u, całej
Począwszy od dnia dzisiejszego lJę:l?.iemy ZSRR i Jugosławii. Poza planem, zespół fa- proc.), Zemanek J. {147,9 proc.), J{abola P. 'dasy robotniczej, dobrobyt
wszysH-ich na.
codziennie publikować w specjalnej rub1yce bryc:rny wykonuje obecnie flagi morskie dla (146,6 proc.), Scieszka J. {146,1 proc.), Skrze-1 szych rodzin.
najlepsze· wyniki dnia.
naszej marynarki wojenne i i h~n~lowej.
siński J . {_14~,3 proc.) I P?czk~ .J. (146,6 pro~.)
_ Wyszywaczki „Plutzara 1 Brulla' _ . I.
W dniu 10 września w przemyśle bd\\'ełnia.
G~os ma to_w. Wrzes1en . ,
w 1roz'!mienm. całej do~10słos:1 ak~jł wspoł. Gniza {193 proc.), H. Latanik (18 9 pro:::.) i 1''!.
nym najlepsze wyniki osiągnęły PZ?B Nr 3
. ~1erowi:i1k f_abryk1 . tow. Wrzeslen. st~ry zawodmctwa,. 1alrn. rlrog1 podmes.ieru.a ~o~ro- Siuda (186 proc.) wzywają koleżanki łódzkie
{dawn. Geyer). Przędzalnia średnio-p;zędnri wy wlokmarz b'i el?k1 opowiada naszemu _spcc3al-1 byt~ 11:arodu 1 ~alej. klasy robotm::zey os,~rad. do wspóli:awodni::twa. Prosimy „Gios Robot.
konała lego dnia 17 .074 kg przędzy, ro. stan?- ~e_mu wys~anmkow1 o pracy na tereme swo- czr,h, ze za. posred?-1cl~em „Głosu Rob~tn:cze- niczy" 0 przekazanie naszego \'{ez wania ló•lzwi 106 procent planu dziennego. Przędr.a!nm je] fabryki.
.
.
!JO ';l'zywa1ą ~2 _łodzkrch tkaczy do wspolza. kim wyszywaczkom i o zalrnmunikowil•lie nam,
odpadkowa wytworzyła 5.738 .kg przęuzy, co
W fabrY':e pracuj_<l 50:3 osooy, łqczme .z u-1wodmc~wa z .mm1.
,
'
która z koleżanek z Łodzi będzie wspi'1rn.
stanowi 111 procent jJlanu. Tkalni;i wy:Hodu: mysłowymi pracowmkam1
Pl~n
s1e~pn1owy
. Kobiety me ~hcą zosta:wac w tyle. Robot- wodniczyć z nami. Pr~es~'lamy im wszystkim
1
kowala 105.119 metrow tk~nrn, co s,a1ww1 1wykonany w 108 procentach. P1zędzalma 1 wy mce-wyszywaczk1 wykonują no~my w 133 p~o 1 nasze gorące pozdrnwrnnia.
133,8 procent planu.
jkr.ńczalnia pracują w ramach norm zespoło- centach do 186 proc. Brygadzistka Stefama W
,
. . f b' . . ł 'd •
1me 1 ar 1aime n z1 ie na s 1ar11
· zas· 1· wyszywa
·
1ma
· maią
· !lormy K os w 1m1enm
· · · przewo
. dmcze
·
k prat:y swoje}
· ·
y 1rnncza
Brawo Geyerow~y•
wych tkalma
Z
.
k .
. . . .
d k. '
- ·
·
cspo1 wy oncza1m mo "reJ po
1erow
nictwem majstra J. Filipiaka, zł ożony z 15-tt
robotników, wyprai na fabryce
,Plulzar i
Brull" w przeciągu 1 miesiąca 55 tys. 153,60
metrów materiałów w 3.14 ogólnej ilości mtr.
1czesankowych, przekraczając wyznaczoną n'Jr
mę w 137,5 pro-:.
I'
o
I
Zespół ten w zyv,oa za po5rcclnictwem ,G ło
su Robotniczego " łód zkich prany by p"~·r tai
samej ilości robotmków wvprali tę sam'! ilość
oświadczenie, ze zawculy ze sobą umowy I (PPR), Jurczak
Wiktorii (PPS) ti· ac:i:co tow. metrów tei samei jakości.
współzawodnictwa zobowiązując się zwięk· Wolsztajn Adeli (PPR) i innym, którzy przy
f-la3ło
współzawodmcl wa
2
11 •ókni 'trskci
szyć wyd'ljność pra'1· Należy podkreślić, że stępują do
ścigu pracy, majnlwwie i kle- Łodzią znclazłn żywy oddh· '~!< : wśród farw tej fabryce indywidualne wspólzawodnic- rownky win
ulatwić i udogodnić prncę.
biarzy „Plulzara i Brnl!'i" . Ze~p·'lł zlr._'r.ny z 7
tw~ :;:ostało zawarte po raz pierwszy. Witamy
Na pewno za przykładem wyżej wymienio- robotników pod kierownictwem hr·•r;f!dllsty J.
r.:hlubną inicjatywę i życzymy zwycięstwa u- nych towa~zyszek p_ójdą i inni rob:itnicy.
Libionka wzywa odpowiedni zespól łód?Lch
Br~'~rad .is'."!
czestnlkom szlachetnej rywaliz.<Icji. Prządkom
Wspolzawodmct·
przysparza bogactw farbiarzy do ws'lółzaworlnic twa
- tow. tow. Joachim Władysławie (PPR), Je- państwu ludowemu i jest niezawodnym środ Libionek w imie>f'iu zespołu zazp;:,rz.a, iż brvrrada wyfurbowala w prze -qg u jedn eJo m.eruzal A"'ieli (PPS), Szym.,czak Bronisławie Idem do polepszenia własnego bytu.
siąca 26.236,2'} ką.
„Plutzar i Brull" przodu je na odcii::,ll '-'·l~·:
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K o pierwszy?

I

I

1

lubna inicjaty

przodownic

współzawodnictwa

w PZPB Nr. 7

rałn c„spo ·<:~ ·n-~·

· ż-.ywy

ud ,iał

Bronisława

prządka

Wolsztajn Adela
tkaczka

Po referatach, wyglo:::zonych przez tow.
Pok,lfsltiego 1PPS) i tow. Przybyła na wspól·
nym zebraniu ~zl. PPR i PPS PZPB Nr 7 d!u·
go de'IJatowano nacl sprawą realii.acji planu
produkcyjnego zakladów. W ożywionej dyskusji towr.uzysze wy:;unęli sprawę wzmoc·
nienia dyscypliny pracy słusznie wskazując,
łe da 'to w wyniku poważne zwiększenie wy•
1
dalności pracy.
~ereg towarzyszek z PPR i PPS zlo!yło

1

"l

życic1

1

I

j
Jeruzel Aniela

Jurczak Wiktońa

pr.zqdka

prządka

Joachim Wladyslawa
J;>rzqdka

;

robotni';ów HiJryk1 [~r "22
biorą koła partyjne PPR i PPS. wsµ,)Jnie o'iradujące i ocbywaiące zc:1ranit1. Sc•k re tarze kół
tow. Pawlucka (PPR) i Kubka (PPS) opov;iadają o w spólne j pracy obu bratni ch partii robo_tniczych na terenie fabryki M0że "."'].' ·. nie
dzięki te] pracy fabryka „Plut.n r i Bruil
1est
sze'r nk o objęta akcią W!''J6łz;1wocin~rtwa.
Fabryka w1siaria b~ •~.., ::z• P" 1 S"; •:Ir:?,
w ramacb kt1)re1 is!ni· ,e z es ud t.~J'."r~n 1bale towy wyróżni'.'nv w k·--:?k•1nw ~wi-ctlicowym w Warszawie. Obe -n:e zesnol t,;>n JJrzygotowuje się do wyst~pu w Biel slo•n I ea trze
Polskim. który ma się odbyć 19-go bm. Istnieje też klub sportowv i czytelni~
w ogóle w

Smyczek

nt

w akcji ws!- ,;!·1,v.-.r~n;-t

.Pow.

tr b

Z yt
włosk

Lu

Mediolan, we wrzesn.u.

z

~zi ulicami miasta masa aut. klórych motory
~ie

znają tłumika.
Wepa.niale medio'.at..skie
11iemiłosiemie skrzypią J:1a--.zakrętach ,
wywolując dreszcze u nerwowych jJrzechod-

tramwaje

lliów,
Do innego rodziiju „dziwów" należy odpruwadzenie znajomych do„. tramwaju. Na przy~tankach stoi częstokroć wieloosobowa grupa
ludzi, z której zaledwie jedna lub dwrn o;oby
wsiadają do tramwaju. Reszt11 zostnje na
przysta.nku i głośno krzycząc powiewa Lhusteczkami.
. Dziwny jest także sposób prowadzenia odhudowy 'miasta. Nigdzie nie widać rusz~owań,
gtert cegieł itp. Obiekty odbudowywar.e są 0 taczane matami ze słomy luh olbrzym!mi ta·
łilicami reI-lamowymi. Dopiero P<? zakończeniu
t?rac maty I reklamy znikają, ukazując mieszkańcom nowy dom. Włosi uważają., że taki
•poso'b ·est 11 a1·1epszv, poniewaz· n,"·t 111·e mo1
""
r
"'
że przedwneśnie krytrkować, a odhudnwrmy
obiekt zyskuje na atrakcyjności.
Poza tym Ud wielu rogach bardzo uc'tęszczctnvch
ulic działa1· ą spece od hazardu. Są tu
1
ruletki, loteryjk:i. karty i lm1e grv, jakich nie
.
K'
mano u nas na we t na prze d wo i en.n yi:q
iet.elaku.
W żadnym kraju na świecie c:udzo1:e.mcl\
rue otaczano laką opieką j"ak we Włoszech.
Dziś Whni z większą re1erwą orlno;;ią się
do cudwziemców, a zwłasJ;cza do Ameryi-.a!lÓW. Brzmi to nieco paradoksalnie; poniewaz
tnkt przecież nie mil w1~cej od !lich dnJarów,

kańskich przemy słowców. My :r.ożemy za do- ny h pracowników, ale fa szystów n ie udało
lary amerykaitskie kupić nie ma&zyny i mzą się usunąć.
dzeni~, których potrzebujemy, ale ko:aserwy.
Sytuacja we Wło sze ch pogaisza s ! ę coraz
gumę do żucia i tysiące nikomu nie putrieb- bardziej. Wzrasta zależność od Am eryki I con;·ch cudów „Nowego Swiata".
raz bezczelniej w.ystępują faszyśr::. Rnbotnik
Większość Włoch.ów rozumu;c: dz'3 --A lei'\ włoski zrozumiał, że ameryka1iskie dolary, pasposób. Dla żadnego z nich n;e ulega wątpii dmące potem jego i jego braci robotników w
wości , że przedmiotem targów m.iP;<lzy de Gas- innych krajach i Ameryce, niosą. wyzwolei;fo
perim a przedstawicielami Trumana są właś- siłom faszystows-kim. Dlatego ·Włosi dz iś już
nie chcą dolarów.
nie Włochy, ich suwerenność i nfqwJHżność.
Im dalej od će12trum mia>~a, im bardziei
1bliżamy się do dzielnic robot".i.cz};ch,
tym
w:filcsza jest nędza. Snują się mi!czące, ponure po6łade bezrobotnych, cały dziet. wędrują
cych od urzędu do urzędu, od fabryk: do fa.bryki, w bezpłodnym poszuk:·-'·aniu p:acy.
Robotnik włoski widzi co się świnci. Widzi
0 11111 ~eki
ou, że podczas gdy w rządzony;::h pr~ez „!lidzi
. .
•
•
•
Wszyr;cy pizy1ac1ele r m!lośnicy zwlerzqt
7 auf;mia" Wall-Street Włoszecil ro';ritmk. tracl głos i "ll(_Jllywy - elcsfo:>zy~:. · neofo 7y~ci powitają 'Il zadowoleniem fald, że w ł.odzi
rnbią, co im się żvwnie
podoba.
· islniei'e zre o rganizGwane obecnie Towarzystwo
1

To arzystwo

I

więzienia.

nad Zw1·erz•tam
i
"ł

I

przyjaciół

wznow•ło dz1"ał
.

„

I Mość
•

Towmzystwo w naibh zszym 'zasts olrzy·
mo lokal na o!wc1rcie kliniki dla zwie rza\ 1
· ·
l
w po~ozum1eniu z kuratorium zozgantzu!I!
W jednej z mniejozych {at>ryk J"dwahi11 . Opieki nad Zwieuętam. Towarzystwo liczy I koła Towarzystwa w szko'ach łódzkich.
,vybucht niedawno i!rajk. Właśc;rie! fdhryk;,' obecnie przeszło 300-u członków i ma tymC ł k . T
'· t ·
dl ·
·
z on owie owarzystwa sq upowa żniim1
ory przez
uzszy czas za vn:lJ1P,du iw sw li·J czasowq siedzibę p1zy ul. Piotrkowskiej 49
wybitny udział w dzialaJn ..iś c i partii fas zy- CKOS lei. 27 7-so.
do zairzymywanla wmz z milicjantem kaywslo~sk:iej wolał działać p7zez pleni:-:iol~.nta,
Pr~zesem nowo ukonstytuowane:go zarządu dzicięli zwierząt, którym nakłada się wy-c•
wrocił do domu. WpTOwadził on w swe3 fa- - n • ł d C pliński wicepuize~em dr Dow- kle mandaty karne,
bryce „rady'kalne" zmi11ny, pol(!gaj4rn na ~ym, ~ s~ a
r za
'
'
.
,
.
.
in·i ·
k. ,_
,.
..
giałło r prokurator Stankiowiczowa
sekreWszyscy ludzie nie pozbaw1ąni urea, ~
ze zwo 1 z pracy . i 1,.;:u wyu1iu,-cn
1 1a 1arzy
tz
.,,
'
.
· t
robotniczyrh i przyjął kilku znanych w Med in- tarzem ob. Krzycka, skarbnikiem płk. Vogel. przede wszyslldm milo śn1cy zwierzat, wmn
lanie fanyiłów.
gospodarzem ob. Baulis, kierowntkami pro-1 wstępować w ueregi Towat171twa Opl~kl
Wi
d z t
t
t
-Protest robotnikew zmusił WD! ;i_wdz ;e ·fa· pa~andy ob. Poc:iarklewlcz i poruczntk
• na
w erzę am •
t
ś
n1'ewski.
m· • ·
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ZA SZEPTANĄ PROPAGANDĘ
W wyniku rozprawy przed Re jono vym
Sądem V.'ojskowym w Krakowie zostali
skazani za szeptaną propagandę Helek
Leonia, właścicielka r<.>stauracji w Białej
~ l
. .
'b
na ;:i at więzienia, V.7ro el. Jan ~ Andry~~o~a na 4 lata. 01·az Ba_r~t
.Ju!ran, wła.
sc1c1cl straganu w Skawm1e na Jeden rok

Serce d-la niemych

r Jednak„.
·
„Te dolary zhyt naii dro!JO koi;ztują' ' - i
eśw1adczyl w pnufoej rozmowie portier jed·
uego 1 nainowszych hoteli med1olar11;k!ch. ·Dt'llary dosta1<1 nasi politycy l bankierzy, 11
my musimy w zamian za to oddać Ameryk.a· .
Il.am \Vłochy. Potrzebne nam ią pieniądze, by
~dbu!\ować przemysł Ameryka.1ie nam da·
ją! ~le wtedy ten_ przemysł pr~estaje na- ,
Zwłqzek Radzieckt nie tylko w rekord-olez<>c do Włoch, a sta1e się własuc-bc:ą dmery· wym czasie odbudowuje zniszczone -., cJ:asie
m: c
\VOjny, spalone przez niemieckich wandalów
OGł.ASZATClf:
dawnia mlasla, ale również wznosi nowe. Prze
GŁO SIE
de wsaytkim tam, gdzie tstniejq dogodne wa
runki dla rozwoju przemysłu. Oto np. na Ur a
W
lu Pólnocnym iP&tały odkryte przed wojnq po
kłady węgla. Sześć lat temu pr11ez tajge ptzy
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ROBOTNICZYM"

W
flljpopUllrftl&jszym dzienniku W
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PASTORZY EMIGIUJĄ
W ramach akcji repatriacyjnej Niemców
z Dolnego śląi;kp., opu.scili O"tatnio woj~
wództwo wrocławskie ostatni ksi i; · I nie·
mieccy. Ko ś ciół katolicki na tym terenie
jest 'całkowicie zrepolonizowany.

otwiera oczy na istotę pomocy .Stanów Z ednoczonych. - Zależność
państwa. - · Nędza mas. - Wzrost ił fa zyzmu

Podrożmk a od pierwszej chwili po przyjeżdzie do Mediolanu ogłusza nigdzie :ndziej
ljlie spotykany hałas .
dzikim warkorem pę-

''

olary

szto-wn

H'ie cl z kraju

Zw.ł q zku

Radzieckiego

portu cię i'kie warsztaty, tło cznie, młoty ka•
wolskie i mnóstwo najrnzmattszych nauedzi
rzemte · 1ntcz'ych. Wkró1ce na pustk,)Wiu w11ti6l
nym wysiłkiem 1ysięcy ludzi zaczęły wyras
lać budynki. Pracowano w dzień ! w nocy.
Wówczas dopiero odotchneli pra cownicy, gdy
zakończono tn1talację n aj ważntaj sz ych
'1ctr
ształów. Równolegle z budową! budynków
przedsiębi o rstwa, budowartn m iasto. Po obu
1tronach szerokich ultc, wystawion o domy
dla robotników, Tnzyni rów, majstrów i ur1ęd
ntków. Dztś GrerrJ a czyńsk liczy selki domó ''
mieszkalnych. W centrum mtasla wz nos zą się
qmachy: klubu kina, blhlioleki. Mia!'tO r r
hudowuje się. wztasta l urządza.
Skromna 01ada Mt a s na Uralu, rozro3kt
R fę w czasie wojny w wielki ośrodek przem}
słowy . Pewalał14 tom pierwsze na Urqlu Zakła
dy Samochodowe, które wyprodukowały Już
\ys iqce s a m ~ ch o dów ci eż crrowyt:h . W pobliżu
zakładów wy ~ lawi o no mnóstwo
vi elopie-tro
wyoh domów. Mtasło posiada kilka szkól, pe
rą wyższych z akładó w nauko wych, instytut'/
naukowo -badawcze, kluhy. Niedawno otwar·
to pierwszy Teatr Miejski.
OśIDdkiem przemysłowym 3talo się rl!lwnież m1aslo Rubcowsk nie tak cl.IJwno jesz
cze mała włoska syberyjska. Miasto powstcr
ło cztery lala tem1ł i już słynie ze swofoh Io
bryk i maszyn rolniczych . Zwlaszczq popu·
!orne sq lu zakłady budowy tmtakóiv, ktart
Wy s yłane są do wszysłkich zrtkqtków Zwict1
ku Radzieckiego._
Na północy wyro s ły w ostatnich czasach
du ź.A m!asta podbieguno u - Igwka. Norilsk,
Workuta, Uc'hia. Władzo rad ll lec ka p i& obrazi
la wiele okręgów Dalekiego W'ich odn. Na ol
brzymich przestn:enlach Kołymy,
nt~daw
na niedostępnych d 11 ludzi, p ows t ały aetkY
o siedli mrejskich, klóre posin daiq szkoły, kh.; .
hy, szpil11lr. Nowe 1ni11sta polączone s ą z Magadnnem, ośrodki m Kalyny. bitymi d•ogmnt
Na Kaut azio o bok mi a st czka na lewvm
brzegu rzeki Kury, buduj ą si e Kauka~ k!e Za
kłady Metalurgiczne . Wra z z wanzt a tomt po

byll tam robntnicy t tnzynierowie. Po upływie
krótkiego czasu uruchomtli oni sześć kopalń .
Obecnie \V tym miejscu tętni życiem nowe
mtasto - Grem'iaczyńsk.
A c>to krótkie dz~eje nowego miasta. Jesie
nią nku 1941 przybyli w te dalekte strony
kons truk torz y lankow. Wr az z dobytk!ern ro botników wyładowano z tego samego trans-
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B mbaradowa, igł y i usuwaniechorychtkanek
Jak pracuje Instytut Ra d owy w Wa szawie

Warszawa, we wrześniu.
Instytut Rado!"'Y· całko~icie

Wuuawski
wypaleny ' czasie powstania, pozbawrnny
ws~ystkic~ urządzeń szpitalnych, aparat.ury i
naJcenmeiszego skarbu._ radu, od stycznia br.
rezpoczął. swą pra~ę. R?wn~l~l~ z odh11dową
pnachu l mstt11lac1ą ni at1kon~er metsztych urtzą"'zen, zaczę o omp e owac apara y ręn genowskie, laboratoria. a otrzymirn rad ocj

ydaleni- z partii . za
kra dzież

Miejska Komisja Kontroli Partyjnej w Lod~i 4sunęła 2 szeregów Pelskief Partii R.JbetniEzej niżej wymienianych:
1) Gawrońskiego Tadeus1n - ur. 2.12. l966
ir-oku, byłego dyrnktora technicznego i\'.:imbinatu Jeawab11icu!go Łódź-Peluclnie , 'la nadużycia
materialne.
2) Oberbeka Zenona - ur. 26.9, 1907 roku,
był~ge kierownika oddziału PZPB Nr 9 -- za
inadu:i)'cia materialne.
3) Ratajczyka Marian~ - ur. 22.7. 1927 r„
byłego kontrolera Centralnego Zarządu Kil1 zil nadllzycla ma·terialne.
4) Jaroszyiisklego Adama - ur. 29.3 1R97 r.
byłego intendenta Zw. Zaw. zil n adu życia
materialne.
5) Klimczaka Mtec1yslowa ur, 28.3. 1915
roku, robotnika PZPB Nr 15 - za nadu3yc!a
l\lil terlalue.
Dla złodziejów mienia państwoweg~ mlej lea w naszych szeregach nie ma. I nie osl•1ni
ic:h i~itymacja partyjna przed słusznym wymiarem ikary. Partia nasza, śzczegól nie obec·
nie - w okresie zmiany legitymacji tymczasowych na stałe - sprawdza swoich ciłouków
- i oczyszcza się z elementów niegodnych mia
na peperowca. Niel«tórym towarzysz om młodym przew·dżnie wstrzymano legitymc>·
cje :na ok 1 .s 3-ch miesięcy - cl mogą jeszq:e
aktywną p.·acą wykazać swoje przywiązanie
ckl parli!. All' kto sha~ił 'się kradzlezą ·- za
tym wrota partii zamkn~ly się bezpowrotnie,
Ani partja, ani klas• robot·nicza nie hędz!e 10lerować zlodziejćprzeniewierców.

'I pierwszej

chwili wprzągnięto w służbą zdro-1
wia, aby nie marnować ani dnia, ani godziny.
Przed wojną Tn~tytut ~>Olilildal półtora grama radu, z czi:igo 2/3 ofiarowała ge-nialna odkrywrzyni tego pierwiastka promieniotwórczego Maria Curie-Sklorlow ka. W czasie okup11cjl 'Niemcy cześf: radu wywieżli resztę pod·
·
'
stępem uratował dyrf>klor Instytutu, dr Łukaszczyk, kładąc w miejsce prawdziwych tuhek
falsyfikaty.
Obecnie posiadamy w Polsce około 3 gramów radu , a ilość ta w najbliższym czasie
wzroinie do 15 gr, co ułatwi nie t}"lko metodę
leczenia, ale umożliwi stworzenie ję zcze
dwóch Instytutów. Jeden z nich będzie uruchomiouy jui wkrótce na S!ąsku, w Gliwicach.
Upowszechmenie Jecz<>nia raka za pomocą
radu ma wielkie znaczenie, gdyi jest on u nas
obok gruźlicy najc1ęśc1Pj 11polyknnq t najhardziej okrutną chorobq, atakującą człowieka
bez względu na wiek. Smiertelność przy schorzeniach rakowych wynosi w Polsce 25 tysię
cy ludzi wcznie. Jest to straszne żniwo i trzeba wzmóc wszystkie s i ły, aby jak najwięcoj

Wlaśnie przeu chwilą zakladdno rad cho~e:iiu, . któremu ten złośliwy .nowotwór umie-

scil s 1_ę na Języku. Zręczne 1 wprawne pake
lekarza wbijają w język dość qruhe, długie
na 2 .centymetry igły.
V\7 iqlP Zni!jduje się
odrolnna radu. Po przymnc:nwaniu igły przy
pomocv mocnej nitki, chory z trude~ wsuwa
·
k · p.
k"l
. ·
· ·
.
.
JClZ Y. · .1 zez. 1 ~~ czy k1Ikan~sc1e go.dz1~ n~e
będzie mogł me 1esc. Ale czym Jest to c1erp1eme
w porówn;miu z chorobą, tak straszną i prze·
wlekłą jak rak?
Inslytut radowy będzie Jednym z ll<ljnowocześniej szych szpitali lego rodzaju. Ze wzglę·
du na pokażną ilość radu, Jaką dysponujemy,
hc;dzie posiadał „bomb ę radową", która będzie
działała n1t odległość, podobnie jak. lampy do
naświetlań.

Dyrektorom Wa rszawsl 1ego l n:tytutu, Ra·dowego jest dr Łukaszczyk. Jemu i siostn:e
Marii Cu ri e -Skłodowskiej, dr Broni5lawle Dłuski ej, Insi) Int zawdzięczał swe istnienie przed
wojną. To, 7.e dziś został odbudowan'y, to też
w znacznej mierze zasługa dra ł.ukaszczyka.
\/IT przyszłości i kto wie czy już nie bliskiej,
Instylut Radowy będzie spełniał te:l wa:iną
rolę jako placówka naukowa dla lek11rzy, kló istnień wyrwać śmierci.
Raka leczy siQ nie tylko przy pomocy ra- rzy będą się specjalizowali w lec7.eniu rnka i
właściwości promieni radowych. BEJdu; w pewnych wypadkach konieczny jest badaniu
dzic też pierwszym, który w swym dziale chinóż chirurga,
a często najlepszym środkiem rurg icznym będz ie mógł wykonać operacje po- wstaja n aw ulice Fzqd m ustawiły sYę ~li
jesl naświetlanie aparatami Roentgena do glę legające na całkowitym usunięciu przeżartych ez.n& dwupiętrowe domy z różow"go kami11
bu~iej terapii. Aparat)' te ma ją napięcia 200 rnkicm pluc.
nta. Ul ice okryte s ą zi el oną szatq ł o prilI. ako
tysi ,cy wolt i posiadają fale dłuższe, niż rnd.
Wielkie odkrycie Marie Ctirie-Sklodow- cji, morwy, orzechów greckich. W.z ~luż: aslal
Warszawski Instytut leczy już wszystkimi skioj dało naszym Jek .irzom i uczonym polęż- tc>wych :r.o tuor6w kwi tnq klo mby i o gródkt
metodami i choć jeszcze często pracuje w pro- nq broń, niosącą ulg c; cierpiącym i wyrywa- Prnca m1l10nów wytrwałych obywatel! w c2a
wizorycznych. warunkach, otrzymuje dobre jqcq śmierci zastępy
s.kazanych na nią lu<lii. sle woj~y i pokoju tworzy nowe wa rtości , roz
~..._
._.. .._._
rezultaty.
•
J. W .
hudowuie, wzbogaca Związek Rad 7ic cki.
Niektórzy chorzy na naświetlania przychodzą , inni są zmuszeni
do pooostawania na
miejscu. Na razie szpital ma zaledwie 60 łó
żek , lecz w miarę uruchamiania dalszych sal
będzie ich około 200.
•
W niewielkim pokoju odbywa się właści·
p rzydz i::..~u
wy proces zakładania radu.
W ce-lu ostatec~zncg-o załatwienia prz _, r Pierwszeństwo spośród kandvdatów
Cenny pierwiastek jest osłonięty tubką plagruntów inwalidom wojennym, 11rzysługuje żołnierzom Wo Iska Polskie·
tynową i wygląda, jak maleńki nabój. Scho- działu
rzałe miej~ca pokrywa się masą plastyczną i zdemobilizowanym
wojskowym, party- go, inwalidom wojennym oraz uczestni·
pófniej umieszcza na niej rad, który sw.ym z~ntom oraz r~zinom P? pol<'~lych żoł- kom partyzanckich walk
Fr/iks BNs:CI
0 Polskę Demo
niesłychanie ~ilnym promieniowaniem zabija
merzach.
·
mlnts·
t
er
PrzewodniCZiiCY
Rolmctwa
1
Reform
kratyczną.
Również
przy
podziale inwen
raka. Je~t jeszcz inpy sposób Zilkłada ni a raKomisji Knnh oh Partlr jne\ du , bardll przykry dla pacjenta, ale w pew- Rolnych ob. Dąb-Kocioł wydal specjalny taria żywego i martwego będzie uwzgl~
nych \\'YPadk11r.n nieodzowny.
w Łodzi.
okólnik re2;uluiacv te SDiawe.
dniana ta sama kolejność.

po

____________________ __

1n·wa lidz i
do

,

I

m aj ą p i erw szeństwo
gruntów
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GŁOS

Dziennikarze proletariackiei

li' p!iiei poczekalni na ul. l(opernlka

Lęcz.nica

chorych

zwierząt

Łodzi ~a odbudowę Warszawv.

Dziennikarze „Kuriera Popularnego"
i „Głosu Robotniczego" na wspólnym zebraniu w dniu 14 bm. postanowili prze·
kazać honorarium jedneg-o dnia pracy
główną
to
Jest
śmierci.
i
kalectwa
jąc je Od
ob. Dębsk i ego, na rzecz odbudowy Warszawy i wzywa•
zasługą tutejszego lekarza,
oraz pielęgniarzy ob. ob. Jatia Przybylskiego ją kolegów, pracujących w prasie łódz.
i Romana G!uszkowskiego, którzy niekiedy
kiej, do powzięcia identycznej decyzji.
po 20 godzin niosą pomoc chorym zwierzę-

sienie pomocy weterynaryjnej koniom, .UOwom i świniom. Konie. leczone są tu z tzw.
popularnych „kolek'. Są to bóle jelit spowodowane nieodpowiednim odżywianiem; na j)Odwórzu leczn icy stoi kHka poranionych koni,
---(Dz.)
td ofiary „kawalerskiej" jazdy szoferow. tom.
USTALENIE NOWYCH NAZW STACJI
Biedne zwierzęta z cierpliwością, której
Wyszedł z druku nr 15 Dziennika Taryf i
mógLby im pozazdrościć niejeden człowiek,
Zarządzeń Komunikacyjnych, organ Ministra
pozwalają lekarzowi opatrywać swe rany.„
Komunikacji, zawierający między innymi spis
Z oczu ich lecą prawdziwe łzy. Bowiem i kostacji, których nazwy uległy ostatnio zmianie.
nie płaczą. Przydałoby się, by te ko1iskie łzy
Między ińnymi stacja Wałbrzych Stary Zdrój
zobaczył niejeden szofer. Na pewno ieżdzilby
(Waldenburg · Altwasser) otrzymała ' nazwę
ostrożniej.
Wałbrzych Starzyny, zaś stacja Wałbrzych
A teru.z kilka słów o samej Le cznicy. Zn dj,
Fabryczny została przemianowana na Wal.
; duje s i ę ona. w zupełnym up a dku. Sto is'ka
brzych.
dla koni zniszczone, przyrządy do •1jarzmian ia
PODZIĘKOWANIE
'
ł kon i również zepsute. Budynek wewnątrz
Zarząd Miejski i Zarząd Wojewódzki ZWM
przed operacją• brudny, od .l~t już nieremontow~ny..Brak ~ es~
Nawet młodzi ludzie „Fili"
składają tą drogą serdeczne podziękowania
I).aJpotrzcbmeiszych narzędzi ch1rurg1cznyc11 1
obctęcia ogonka
lokują swe uczucia w
wszysl,kim ofiarodawcom nagród dla zwycięz·
.
lekarstw, szczególnie zastrzyków. Tym nie- -. . .
zwierzętach
Koń chory tarza się z bólu na dzf r;tlziiica. ców pierwszy:ch Wojewódzkich Igrzysk Spor.
mniej Lecznica w ciągu jednego miesiąca upomocy ponad 1.200 zwierzętom, ratCJ-1 Za chwilę otrzyma uśmierzający bóle Z(nlrzyk. towych ZWM.
d~iela
„Dobry człowiek kocha zwierzęta" - twier 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u11111111111111111111111111111111111111111111111
dzą niektórzy. Jeśli by to było prawdą, gdyby
dl'a miana „dcbrego człowieka" wystarczała
tylko miłość zwierząt, ze wszystkich miast
w Polsce, w Łodzi byloby chyba najwięcej
dobrych ludzi. Ludzi k11chających zwierzęta,
ba, . poświęcających się ctla nich, spotykamy
w Miejskiej Lecznicy Zwierząt
najwięcej
przy ul. Kopernika.
Od najwcześniejszych godzin rannych pttW dn'iu wczorajszym w Okręgowym Sqdzie Sp:>etlicha, poruc_znika poli~ji niemieckiej.' SS.-, Po nalo~ie . gru~a dzi~ci zawiadomił.a post~ru.
nuje tutaj ożywi9ny ruch. „Chorzy", w to- Karnym odbyła się charakterystyczna i pełna ktory jako dowod:a oddziału egzekucyinego nek policyjny, ze w Jednym z domow znajdU·
warzystwie swych ' zatroskanych właś.ci-::ieli wymowy sprawa, pierwsza tego rodzaju w•pol dokonał 25 marca 1945 roku zabójstwa Pola- je się jakiś cudzoziemie:, który rzekomo plą.
druje wśród ruin. Policja zatrzymała go ' i w
ka o nieznanym nazwisku.
wypełniają niewielką poczekalnię przed gabi- skim sądzie. ·
W marcu 45 r„ kiedy u progu stała klęska wyniku rewizji znaleziono kilka ziemniaków i
Oto władze angielskiej strefy okupacyjnej
nete>m lekarza-weterynarza nie tylko soba„.
ale i głośnym szczekaniem. Bo większość ch'o- wydały za pośrednictwem PolSkiej Misj'i Woj hitleryzmu. miasteczko Herdecke w Niem- jakieś bakelitowe naczynie do jedzenia. Cu-·
rych - to psy. Ratlerki, buldogi, wilki, a na- skowej - Niemca - Karola Roberta Juliusza czech przeżyło pewnej nocy nalot bombowy. dzoziemiec, jak się okazało w wyniku badań
wet kundle masowo przechodzą ostatnio no- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- - Pol~, został osadzony w areszcie po!icy~
nym na zlecenie oskarżonego Juliusza 'Spaetsó.wkę", zakaźną chorobę dróg oddechowych.
licha. Zakomunikował on o całym zdarzeniu
Nie. ~h.cą jeś.ć, ropieją im oczy. Zatroskany
burmistrzowi miasteczka i powiedział: „Dalszy
ym pupilkiem do
własc1c1el 1dzi,e wtedy ze
bieg sprawy musi pan mnie pozostawić". Oś
weterynarza. Tutaj, w Miejskiej Lecznicy
wiadczenie to miało ozna::zać, źe rzeczą SpaetZwierząt taka „psia wizyta" kosztuje całkiem
licha była decyzja w kwestii rozstrzelania
leczenp.
A
zł.
150
bo
grosze
„nie psie"
„przestępcy". Q godz. 3 popoł. wydał on roznie konia jes't tańsze, opatrunek kosztuje 120
W Poństwowyc'h Zakładach Przemysłu Ozie stanowi od piętnastu dQ dwudziestu procent kaz plutonowi egzekucyjnemu i w wyniku Po
złotych. Nic w tym dziwnego, piel' .dom0wy
wiarskleg·o Nr. 2 (d. Hirszberg i Wilczy11ski) pr9dukcji calego przemysłu dziewiarskiego lak ów został rozstrzelany i pochowany w
jest,' bądź co bądź, luksusem.
Herdecke.
drugiej
·
po
W tej „psiej poczekalni" jedna
zatrudniających 600 osób i produkujących ble w Polsce. '
Nie udowodniono zabitemu przestępstwa
Nowe maszyny pos!adajq między innymi
„psia mama" lub, co rzadziej się trafia liznę, szale, swetry, blezery, kostiumy ką
„psi tata" składają przed młodym doktorem pielowe i inne tego rodzaju artykuły, znajdu i tę przewagę nad starymi, że pracują bez plądrowania - ewentualnymi świadkami moob. Dębskim. dane co do wif'ku pupilka, je- ją się przysłane zza granicy ultranowoczes transmisji i ·pasów, oraz że zużywają mniej gły być tylko dzieci, w sprawie tej nie było
podstawowemu ludzkiego ciei·pień. Studentka U. Ł., K-icz, przyszła
energii i pracy na jednosfl<ę wyprodukowa- żadnych akt wbrew
mu obowiązkowi. Nie zanotowano nawi;lt pertutaj ze swoją „Psotką". Chora? Nie. Trzeba ne maszyny dziewiarskie.
jakość wyrobów dziewiarsktch
towaru.
nego
sonam zabitego. A Spaellich po wyzwoleniu
jej · tylko uciąć ogonek i usiki. „Dlaczego?"- 1 Każde z tych maszyn (a jest ie!! dwadzieś
pytam. O.b. K-icz jest zdumiona: „Jak to, pan cia) może produkować dzienni~ I' mad 160 produkowanych przez nowe maszyny jest bar został zdenazyfikowany i nawet zdobył sobie
dzo dobra.
tak daleko idące zaufanie, że został kapitanem
n ie wie, że ratlerek musi mieć obcięte uszy kg. dzianiny.
Przy montażu pracuje tow. Błachowicz policji w Arnsberg.
i ogonek, bo. inaczej wyglądałby, jak, jak,
Warto p o dkreślić, że stare niaszyny pro·
. uo - .powiedzmy, jak CharliP Ch~lin bez dukujq, w zależności od typu od 4 do 8 kg. zastępca sekretarza kola PPR. Pomimo broku
Na przewodzie sądowym tłumaczył się, *e
wąsików i melonika·". Biedna „Psotka" pada
dziennie. Patrząc jednocześnie na pracę sta fachowych wskazówek udało mu się juz uru istniała ustawa, pozwalaj<1ca na zabicie każde
ofiarą psiej mody, jej rozpaczliwy krzyk dochomtć pierwszą maszynę. Obecnie pracuje go złapan e go w czasie plądrowania zbombarbiega nas z sali operacyjnej. Studentka za- rej I nowej maszyny widać naocznie olbrzy. nad zmontowaniem drugiej.
dowanych domów.
i
jednej
wydajnością
,
pomiędzy
rOOJnicę
mtą
słoniła uszy dłońmi. Nie może ścierpieć bólu
hawydztelonej
specjalnie
w
wkrótce
Już
Prokurator: „Kto był powołany do takiego
suczki. A jednak sama ją tu przyprowadziła.„ drugiej.
· Zespól 20 nowych maszyn zdolny · jest do li f'1brycznej pracować będzie nowy zespół doraźnego postępowania?
Miejska Lecznica Zwierząt nie leczy wyląc;:znie psów. Jej głównym zadan~em jest nie~ produkowania ponad 3000 kg. dzianiny, co maszyn dziewiarskich.
Oskarżony: Każdy burmistrz, kierownik gestapo, policji, a nawet każdy, '!<:to miał prawo
nos'ić broń palną.
Uwaga, Akademicy Peperowcy!
Prawa Sródmiejska
~ środę, dnia 17 bm. 194! r. _o g.odz. 19.ej
O godz. 18 terenowe koło Nr 2. O godz. 16
Prokurator:Czy to nie jest lynch?
f. „Plihal", f. „Fial". o godz. 12 f. ,;Złotowski'' w lo,,;a~u f:K PPR, przy ul. S1enk~e,~1cza 49 Oskarźony: Takie były przepisy wojenneodbę~zie się Zebra~ie Aka~em1ck1e!!o Koła
o godz. 14 f. ,Eisert Schweikert".
party1nego. Obecnosc członkow obowiązkowa!
'
Prokurator: Czy sporządzało się protokół i
czy przesłuchiwało się świadków?
Lewa Sródmlejska

I

I

l

s~dzia I 1<at
,
Prokurator·
jednej osobie

-w
Krwiożerczy SS„owiec skazany na karę śmierci

techniki
w lodzi

Nowe maszyny

dziew:~u słde

I

I

ZWM

O godz. 16 Wydział Komunikacyjny koło I Co ROWHO W
i XII. O godz. 15,30 Sortownia Odpadków Nr
Niniejszym zawiadamia się o ochotni-::zym
3. O godz. 10 Pracownicy Kin Sródmieścia. O naborze kandydatów do Oficerskiej Szkoły
godz. 13,30 f. „Kleinmann" - koło I. O godz. Artylerii ' w Toruniu!
W~pólne zebrania PPR i PPS
14 f. „Kebsz" - koło TU.
Warunki przyjęcia: 1. Wiek u~ończ\mych
W dniu dzisiejszym odbędą się wspólne ze.
16 lat do 25: 2. Ukończenie 4 klas gimnazjum
brania członków PPR l PPS w PZPB nr 14, PZ Sródmieście
w wyp. wyj, 7 klas szkoły powszechnej; 3.
PB Nr 6, PZPB w _ Rudzie Pabianickiej.
O godz. 15,30 f. „Kublik". O godz. 14 f.ma Własnoręczny życiorys w 2 egz.; 4. Metryka
• • •
„Sylwia". O godz. 17 CZPWł. Łyk„ ŁK PPR. urodzenia; 5. Za5wiadczenie lekarskie; 6. OpiH l
d
• j
· ' d ę 17 wrzesn
a o go z. 18 ,30 w e eW sro
nia org. młodzieżowej MO. mł. Admin.; 7. Ponowie odbędzie się ogólne zebraniP czi. PPR · O oodz. l6 CZPMWł„ Dyr. Lasów Państw.
,
danie o przyjęcie do szkoły.
i PPS pracowników P. s. s.
Uwaga. Chętn'i ZWMow::y · mogą zgłaszać
S~aromiejska
ZWM Wydział
się do Zarządu Miejskiego
O godz. 14 Tkalnia U zmiana PZPB Nr :.!. O Personalny, Plac Zwycięstwa 13.
Dziś n godz. 13,30 odbędzie się wspólne zegodz. 13;30 Fabryka Lin i Powrozów. O godz.
branie PPR i PPS PZPB Nr 6 „A",
* * *
19,30 koło terenowe „Zdrowie". O godz. 13,30
Zarząd Miejski Związku Walki Młodych za
3.
Nr
Wstążek
Fabryka
Uwaga dziesiętnicy l kolporterzy Górnej!
wiadam'i a, że w środę dnia 17 bm. o godz. 18
Dziś o godz. 18 w lokalu własnym przy ul.
odbędzie się zebranie ws~ystkich przewodniczą
Czerwonej 3, odbędzie się odprawa .dziesletni- Bałuty
cych kół fabrycznych. Sprawy bardzo ważne.
łtów i kolport.erów dzielnicy GórneC
O godz. 15 „Mewa''. O godz. 16 pracownicy Obecność obowiązkowa.
Zarząd Miejskl ZWM
Biura l Ruchu PZPJ i G Nr 8.
~ebranla kół PPR
W dniu dzisiejszym odbędą się zebrania
fabrykach 1 lnsty.
kół PPR w następujących
)ucjach:

.

.

.

ll!uda Pabianicka
' O godz. 13 zmiana I oddział III f. „Horak".
zmiana dzffinna - oddział III f.
(J gndz. 16 „Horak", i. „Hausmann".
•tJ.lirna Prawa
O godz. 13,30 PZPB Nr 6 „B" - koło dziekolo 1. O godz. 14 Fabr.
!Aąte, PZPW Nr 4 f'islem i Sznurów Nr 12.
Górna Lewa
O godz. 13,30 PZPW Nr 5, PZPK Nr 2. O godz
15,30 PZPW Nr3 O goclz. 8,30 Dom Propa!Jitn·
dy. O godz. 16 firma „NochmC)n",
Górna
O godz. 13,30 PZPW Nr 6 - zmiana I, PZ
PB Nr 1'1 - zmiana I, PZP.T i G Nr lł, O godz.
i.6 - Młyn „Korona". O oodz. 18 koło tere.n owe
Kowalski..

Oskarżo!}y: Tylko,
ców.
Prokurator: Gdzie

Oskarżony:

jeżeli

są

Zostały

chodziło

o Niem-

akta w tej sprawie1

znisz:zone.

W dals1,ym: ciągu zeznań oskarżony zapie·
ra się winy twierdząc, że oskarżenie przeciw
kei niemu wytoczył. jeden z komendantów policji, z którym . był w złych stosu~kach.
Prokurator Grębecki w swojej mowie oskarżycielskiej powiedział między innymi:

„Jest to ?fOCes o zabójstwo nieznanego
cywila i zarazem żywy wy:inek właściwego
oblicza po angielsku pojmowanej denazyfika.
cji. Były oficer policji SS, nie tylko, że został zdenazyfikowany, ale awansował na kapitana i został szefem policji powiatowej. W
okresie swojej władzy. w 1„czasach pogardy"kazał rozstrzelać' Polaka, który prawdopodobnie krył się w ruinach pvdc21as nalotu, a u
którego znaleziono tylko ziemniaki, a więc to,
co w tym czasie można było znaleźć u każde
go mieszkańca. Bez dochodzenia, bez zebrania
dowodów, bez przesłuchania, bez wyroku oskarżony był prokuratorem, sędzią i katem w
jednej osobie,"
Następnie prokurator powołał się na Statut Międzynarodowy, który wyklucza poj~cie
rozkazu na podstawie nielegalnej ustawy, która podnosi zbrodnię do godności prawa i do.
magał się najwyższej kary.
West. Obie te aktorki cieszą się symp'atią
Sąd pod przewodnictwem sędziego Grochol
:-Vśród. mężczyz:i. Wśród .kobiet za to uroda
skiego skazał Spaetlicha na karę śmierci,
ich me znaJdUje zwolenmczek.
Brzydka lub ~t.~.ra Ameryka~ka, której nie
PAŃSTWOWE
zd~łano ''.przerobie na upragn10ny typ, znaj~AKŁADY PRZEMYSŁU WEŁNIANEGO
duJe .pociechę w swego rodzaju „muze:im'',
Nr 38 w Łodzi
W: 1ct~rym są . zgrom.adzone fot?grafie i kopie
posz•1lcują od zaraz
P1.esko_w, ko tow . I innych z~1erząt, ulubieńKierownika Zaopatrzenia j Zbytu
cow roznycl.1 gwiazd. Za niewielką op!a~ą możWymagane znaj omcść włókiennictwa i
na otrzymac adr.es tego sklepu, w którym clapraktyka na tym stanowisku.
n.a gwiazda kupiła swego f~wory.ta i ~ostirać
się o dokładną, zywą kopię zw1erzęc1a. Ten
. Zgłoszeni~ _?Sobiste z .podaniem i ży...
specjalny rodzaj „kultu" cieszy się powodzec1orys-em Łodź, Narutowicza 48 codzienniem wśród starych panien. k~órych snobizm J
'
_ ... nie w godzinach 8-10.
dochodzi do oranie śmieszoo~ci

Dziwaczny kult ew·azd ekranu
Salony

piękności

dla kobiecych sobowtórów

W Ameryce istnieją salony piękności, w.,
których rozkapryszone milionerki przetwarzają swe twarze według fotografii ulubionej
gwiazdy filmowej. Klientka wybiera swój typ,
po czym poddaje się zabiegom, i;:tón: czynią ,ią
identycznie podobną do Claudetty Colbert lub
Grety Garbo. Nie zawsze wystarczają w tym
celu szminki. Bardzo 'często trzeba się uci!!kać
do bolesnych nieraz o-pera-:ji. I tak wi ęc, przetwarzanie na typ Grety Garbo wymaga orzykrej operacji powiek, aby uzyskać wyjątko.
.
.
.
.
wo . dudze f~clzy tei art~ds1.kl. N1·1emal w~zystk1e
gwiaz Y i n:ow~ znaj ują ic~e . nasl.adow~zynie z WYJ<1tk1epi Marlenv Dietnch 1 Mae
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Kroni a Piotrkowa Ze sport'! - .,,, weJ§C e
.Gt~~N~o1T~~~~~t~t.'o„

o.

u;, 1. p:
- ul. Legionów
Piotrków-Tryb.
_
tetefon

Administracja czynna od godz. 8 16-ej bez przerwy obiadowej, w soboty
od godz. 8 - 13-ej.
Redaktor przyjmuje codziennie od
godz. 15 - 16-ej.
redakcji
Konto CZ€kowe
OszKasie Piotrlnej„Głosu
w Komuna
ko\VSkiego"
ezęda:rości w Pk>trkowie nr. 425.
-

0 __

·
5'tadionie mieJ-

W Piotrkowie odbyły się na
skim za parkiem zawody w piłkę nożną z cyUu rozgrywek o wejście do klasy „C" PiotrPiłki
Podokręgu
kowsko-Tomaszowskiego
.rożnej, pomiędzy drużynami FKS „Neptun"Końskie i RKS ',,Feniks" - Piotrków.
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PIOTRKOWSKI

liczne podbramkowe, cy. Dla

$rodkowy n'3pastnlk.
pe konanych
Po grze obfitującej w
niewykorzyi;tane sytuacje. zwycięstwo Qd- Drużyna FKS „Neptun' przestrZ'!liła rzut
niosła. niezbyt zasłuźenie drużyna RKS „1''c- karny. Naisprawiedliw.szym byłby wynik re"'
niks" w stosunku 2:1 (1:0). Zwycięzcy zdobyli misowy.
SędzilłWi:J niczdecydowa11ie ob„ Krzduk.
bramki: z problematycznego karnego (strze'Osobny ro 7..dział należy się referatowi 'ob!ił lewy łc1cznik) i samobójczą ze strzału obroń
sady sędziow11kk>j przy Podokręgu. Dlaczego

st r·aszny wy ad ek na past w.1sk·u
p-

Zabawa granatem

Komu winszuiem_-

zakon' czona

tak układa, 7R m
się
cl<ijące duże zm1c1.Rnic

-,.,.,,.,·ą
"

12 bm. o g<l<lzinie 19 we w~i D<:irszyn, 'zabawy granat rozerwał .się, raniąc l ktorrk, dnia 16 września 1947 roku.
gm. Ręczno gromada <lzieci pa·ąc ~dlo kom\'ślnego chłopca, który na skutek odCypriana.
w'lesie. znalaz.ła granat, przy którym je- niesi<in ·eh ciężkich obrażeń w kilka gok'1 Wł a· dzin po wypadku zakoticzył życie.
'
J4· ]~ t m· M a Hl\\'"
'
• z c hlo pco\\'
oen
W crinie isze te lefony
-czasie
\V
manipulować.
zaczął
! -49 Urzą..d &zpiecz.eństwa Pub1iczn. <łysła-w
tiH 4 Powiat.owa Komend.a M. ©
'J•0-4·] Miejski Kom}sariat M. 0.
Wola "rzysztopor~ha
10.7:_ '\traż pożarna
l 1~13 Ubezp1ecza lnia Spo(ec:rma
1-0-10 Szpital Sw_ 'trój<"y
Pogotowie lekarskie: nocne telelony:
12-go bm. o godzinie 5 m . 40 rano ~amo szu„_, w.;tchał w rów i ud<"rzył w przydrożne
'1;1-13 od 21 - 7 ra no. W niedziele I świę chód Komisowej Sprzedal.y Drożdży z T:.odzl, drze,vr,. zabiJ<.iJąc na miejscu s~edzącego obok
t.a dyiur dzienny w szpitalu ~w. Trójcy. kierowany prr...ez ~wf€ra ob. KucińAkiego Sl'<Jfera ob. Kutar8$iń kiego St.efan;;i, lat 21,
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drużynie miej ·cow<>j zawsze .&ę<izl - członek Lego kłubu. T(!n ni 7..drowy itan obserwuj<>my już od początku rozgrywek w J:?ieżącym roku. Tak było i 1v1 tym rneo:u. Czy
naprawdę ob1>a<ly nie m<1żna tak ułoiyć, J::i:v
tak delik;,tn rprnwy, jak 5'!dziowante byty
prowaclzon fair i ~z bitronniczości. J3o prze·
cież wszyR.'Y wi ny, ż<> „natura za"·rz.e wilka
ciągnie do l;um".
Tak bylo i wrm:: Były QfZ"'<::zenia. 1 tóre
zdecyduwanT • 'rr.ty,wnził • gotci, a faw>!Jr zo.
wały

mhlj~c

ych.

tR:zo

Możriabv

uniknąć,.

iły

Kino· Teatr ,;Bałtyk - <Jiiś ~ •1nl na„
stęprre najpi~lrnip,jszv film pr-0dukc ·i polZ W
U O Wę
Q 0
skiej „Zfota mas~a'.'~ ~ ro~i 1!lń ~nej1 ~·
Wysocka •.;\1. c,v1k~1~sk~ .\.. żabczynsh. w W.i:il <;JJ'ZU dni.a 14 bm. Po do:i:ynk:;ch ~'I N.a :u 1 kapitana G::i;ior-0 kiEgr, Mieczy.
i,ę T..:tbawa lawa kom<:"nda;nt;, RKU .Piptrk ' zebrani
lokalu D<lmu LudOW€JS<ll oob h1
Władysław Walter 1 mm.
Och.otniCZP.j złożyli 4obrowo'lnq ofiar"' ir.ia rzecz odbudowy
1eic 1~i
Początek s~ansów w dni powszednie. 1aneczn9 -Fhr.;ini€m
·
w r 7.awy 'Il kwocie :u:;Hi z!.
nieclzje}(' i świę:la o g-oozinie fi, 18 i 20. Straż.y o owe!.
Dla młr>di:idy ri5edmn':Olon .
K1no „P<ikinia - film pt „Kn cb111i";
z
•
radziecki..
ws d iuruj·e

mi:<trz0\yl!'5;te, p'lsiadla drużyn, $~ziuje

c7R

gdyby arbitrein byl •1:1urz:vkl.lid ob. Kantor·
ski czy też Parol.
Wyn;ifamv a<lzfojf:. i'l„ f'<J :yz•zy :;n·tyk
tm•.gsy n:f uwad1.<: t. lk9 do r-o s 1rtu, znaj~
dzie zto.wmieniP przy prT,(mr.ow11dza:;iju obsa•
' (j).
dy następnych zawodów.
gm.
zt<:"ponldej.
Krzy
Woli
v
Wł;ldysława ,zam. w Łodzi przy ulicy Zawi· zami zk.3kgo
!'7..' Czarnego~. •e w.:i Siomki . gm. Krzyża Krz •ż.an•)W. Spra 1>ca 'ml rtoeln~go ;vyp;;idku lllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
(j),
nr'.w, jadąc z dużą szybkością na zakręcie został zatrzymany.
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ź

10 bm. o godzinie 11 \\·e ·sj Piek<fry,
gm. W'°źniki \\ yl uchl p-ożar, gdzie 'pło·
nęly d\vie stodoł ' wraz z tegomczrt) m
zbiorem i prz tern rol nit z 1·m .oraz obo~
ra, na "-Zl<odę ob. Drooik2 i <ib. Z0fi1 Król.

Przyczyna

mu o nadużycia na z. oo.ę ite· ~ przedsię-1

pożaru

ni

KomisJ

u lafona.

orowa

Przed S dem O ręgow . rn w G1·uo1..ią· bio:rdw.a. Brzeziński abierał z drzewo
Dzis w. lokalu z, . 2lk1 ~~·· Al. 3 Maja il
dzu odbyła i~ rozpnw pr.zeciwk~ lbyfo- oeny wyż,ze d ?>ell ustalony h, posługumu kierownikn\vi Państwowej Ag€ncji jąc ię , faJ!';zowanymi r.11cth.JJ.nka.mi. Sądł odbyła Eię doti:;i.tkowa il!;om1sia lekrirsko-po·
Dr~wnej •. P0ł4ed" w Grudzi.ądzu, Gerar-1 skazał Brzezińskiego na 6 lat więzienia· boMw~ ri»cznik:a 11125 z t~re~u ow1atv, pintr·
kows!kiego 1 :radom zczansk1ego.
--dowi Er<ilmann-Brzrziń kiemu, oskarżone-~
,

·acki~·go ~dyżuruje
Dziś

lel\arz-'1.enty..sta ~r.
i\damkow.ska Zofia, 3 Maja 14 m. fi.

IE . () uc~r.ACSI
j
UCYT Cif
lE
~
mi·
Mini- .
.;id
m' l § 83 rol':Pot-ządzenia
gtrów i dnia 25. 6. 1982 r. o l)Ostępowaniu
!adz k rbowyoh (Dr„ U. R.
egzeku~JnYJ!Tl
P. Nr li2 poz. 580) l-szy Urud Skarbowy w
o g.ólllei WJ.a<iomąki, oo
Piotr
n.De w dnia u
ł ł': r. • pd„. U
dnia
ysłatn ... w lokalu
r<łła
łViktec"a i
I awa
ł
Nr !ił .cel~m urą;u~~wa:nia
łl
ee Nr i. OP.l .m ur cu- 'IJllk·y
wzy cd.
lowania należności podatkowych na rzecz naJ.~żm@i:ci p0d.atk>GW.'ch na rii.ca 1-~ U:rl>ędu
1·io Urt.ędu Sk;ii./r'bow~g.o w f!>.ic:rurkowl>e, -0d- Skarbowego w Piotrkowie, odbędzie się sprze~dzi Fi' 'ljllrzedaż l!. 1icyif.<lCHi w P*'rwi.;zym. oai; z licytacji w pierwszym lerminic niżej
ruchomo - ·:
wYIDi€nfon.
terminie ni.że a wy mi i cny eh 1"1'Cłuam. ' ·:
((l)rz~ h) 8 :jZtu.k<l.
P<łk §ow
1) Kred '
zacu.nk-OWa
Otomany " ot<rt„ w11rl(l)~r
wartość szacunkowa - 2Ó.OOO z .
p0.000 zł.
loojowy 1(;fesi.cm l ~vka., i>'f·
2) Kredenll
'l't"h~,:. ft' L; kow<ii
Tapczan l ·zit.,
w·'. l\Zac:unltowa - 10,-0 O z.ł.
1-0.0 O
KTfldens ja ny 1 zt .•
J) Kr-0de111 p kt~J(il ~ (i;oma 1 Az:tuko.
wa - 50 ono zł.
lCl.OQO 71.
. t<»ŚĆ zac:irnk·<tW~ n oimko- 4) Kredens kuchenny bia1y 1 sztJ1J1k1;1, w•rKl'edle'l'll!i Dl!l .ny !l ~zt„
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~"(lZ(>Qrządunia

R<id.

(ł~OFD01"i...
r,
, 1
Skai bowycl1 {Ot.
P. Nr 2 poz. 1i80) 1- zy Urr.· d k::n-bowy w
Piotrkowie podaje do ogfilneJ nad< mości, .ie
dnia 19 września 1947 roku o godzinie 8-ej raIli.sławy pny
SUM"· e1
no w lokalu ~
N'r J, ede!j'l t1ir.e,gt1lowani3
ul. Sl.e ·Mis
daitlwwydt n irzecz 1-«0 Uirzędu
ll.Jl.leil'! f.ci
Skarbowego w PiO'trkowie odbędzi ~·ię , ~rz .ierrnini nd;i; •.i
daż z licy1 i;:ji w pierwszym
w. 'l'l'licnion.·eh nieruchomości:
Wetł:na brą;i;ow,:;i 40 mF-til'.'ó , wa :tość -zacurtkowa - 1~.GUO zł.
Naczelnik rzędu Skarbowego
(-) Glapa Wfadysław

.

"Z kuc jnym

łF1dz

Kr

y

\V noev t dtifa f2 a 3 !;m. ' ~ 1;1
ób. Szyn1ar1sk1 ~D Ant0•niegn
Lęczho
nieznani sprawcy <lok·onali kradzieży ko·
nia - I laczv lat 7 maści szpakn ·at-ej
Sprawcy po <folmnanl11 kradzież' udal'

u

się

w kJ.erunku 1 intrhm •a.

°'" IU!:S?'..CZ 1"' E

O LIClT Cif
Rady Mmia
strów z ~nin .2l5. . 1932 r. o pndępow niu
"Uekuc,-;i.nvm Władz S ·arl:iriw ·eh. (Dz. U. R.
,p. Nr .&2 poz. . GO) J-s.z. · Ur1..ąd SJ~~ b wy w
Pfoltrk •ie port.'.1~ do ogólnej ·~iaelorn ~d. że
dni U T · • I n r . .c1 g zi ' H-d ncy
pn ·
w fokalu De tki ·.a;a fU
r ·%5 Cf'l m u ;gU11'1lW~ Pal iT
dl!ltk<'l'\'JYCh na rzecz 1-ga U:rzędu
llll'lSa
karbow<"go w r>iotr:kriwi . odbc;cl~e sd~ Er•rz:ed;;U: z licytacói w drugim teI"lll1.i.r1ie: niż:ej wy~
mieroion eh mch~'mości: •
l> Kat"r:at:v z d:r;;i"!;;imj .s:ttlllk, 'arlo;ić Zii ·
cunkowa - 200.000 zł.
'2) SiE'c1karnie 3 szt11ki, wartość szacunko~
.
-50 000 zŁ
W8 , 3) Młocarnda i1 sztuka. vart(')ŚĆ s.zacunko~
wa _ F.O.Gr>O u.
W

my~\

3:3

rozporządzenia

-VIE 7.CZENIE O LIC: ACll
~ini§ 83 roiporząd!le-.l'lia :rt=i1ily
wa - so.non „.ł.
11 tr<l v z dmia 2:1. 6. a•lł:il2 r. 0 po~tcpowa~ij.u
Jo(i).QOQ .zł.
~ ~eul'lk(ilw.a f'"Z. kucyjn, m Wł„dz Ska;rbowyah (Dz. u. R.
Eibldoteka ..,Witryn" 1 szit., wart. EC ~z;.r:un
@'lcirągJ~ iL5 sz..tl\lk, ·war~o St.C!lły ')'.lokGó~e
P. N:r ~2 poz . .5.80) 1-siy Uirz d Sk;i.rbawy w
.knwa 40 OOO z.ł.
[20. ~ 7..it.
t~ ST,R0\.11'1Jlr(!)W.a Piotrkowie p daje do o ólnej wi~domości., że
Na!'.Zelnik Urzędu Sk.arbcrweło
ztuk, wartość dnia UJ ~ lłł': T. e
8
~ Łóżka fornicrmv.al'l.-E!
zinie li-ej ra.ad
(-1 GłaPa
s,;acunkow.a - BO.OOO zł.
Pl'Zł' 1tl.
A
h1 Syra:~ •
fiO
1
7) Szafy trzech drVWJ.O'Jl.'E! :r6roe 8 szt1Jk, S" adztrit'J Jiir 4, celem Ul" gulowania n.ależOBWIESZCZENIE O UCl."1' CR
160.000 zl:.
wart,.,,;ć ~zac•mkowa ności podatkowych na rzecz 1-go Urzędu
W myśl § 83 rozporządzenia Rady Mn1ir::i.-.ziełn:ilc U;rzięćlu Slcarbow"~o skarbowego w Piotrkowie odbęclr.ie rię sprr.e:.
daż z licytacji w drugim terminie niżej wy(-) Glapa Władysław
strów z dnia 25. 6. 1932 r . Il> postępowar
4) Odlewu do kieratów 2000 kg.. wartośł
mienionych ruchomośd:
egzek'l!lcyjnym Włati!i:; Skarbowycłl {Oz. U. L. f
J:zacunkowa 80.000 zł.
f'. r 62 poz. 580) 1-szy 'Oirząd Skarba>wy w
1) Sól szara 5900 kg„ wartość SŁacunkowa5) Post.a-wy do liieratów 4 ~ztuki, wartc>M:
Jljotrkowie podaje do ogólnej WliadomG1śei, ze
26 550
szacunkowa - 1-0000 zł.
zł.
·
OB '11!$ZCZE:NIE O LICYTACJI
r.elini& 194.l r. o god.z.. l3 ..ej w lekala
2) Sól biała 850 kg„ wartość szacunkowa •
Naczelnik Urzędu .Skarboweg,Q
w myśl § 83 rozporządzenia Rady Mini- 4..845 zł.
rzy L
.....,. łóe&'
lu T. Muszkid.a i IL
• szanost<>p@Waniu
r.
n32
1
6.
.
""'
a
r~ wska Nr 50, celem, uregulowania należ- -'-.lf..w • „l'lJ.
3-'til!lw
{-) Glapa
0
wartosć
kg„
2000
oczy~zcz;::ma
Sodka
3)
„ "
....,
"'"
~ "'
· ~·u.v
110€.ci podatkowych na rzecz 1- go Urzędu oegze.k:ucyjoym Władz Skarbowych (Dz. U. R. cunk.owa _ 48.000 zł.
Skarbowego w J'i1i>trkowńe, odbędzie si prze- p N'l' 62 poz. 580) il UirZi!d Skarbowy w Pio1r4) Materiały piEimienne:
ze!>Zyty 5000 szt„ wartość sza.cwowa _
daż ~ 11.cytac,ii w pierv-:s.i:yro te1·minie niżej kowie podaje do ogóanej wiadomości, że dnia
la Zbytu
'od.z. l!.-ej w l kału 50.000 zł.
18 rz.eśnia 19ł, t'. •
wym1ernonych ruchomosc1:
ys u Mineralnego
ołówki 20 gross, wartość szacunkowa _
la.d y a.wa pny uliey StaliHeblarka do metali 1 szt. wartość szacun- T ktcz;yii kieco
w Piotrkowie Trybunal;.kim
Oddział
zł.
.
uregulowania
celem
66
Nr
ki~e)
(Piłsuds
na
zł.
80.000
kn•w•
20 000
Telefon 11-68
ul. Słowackiego 34 atrament 80 litrów, wartość sza-cunkowa .._
Naczelnik Brzędu Skarbowego należności podatkowych na r zecz 1-go Urzędu • skart\owego w Piotrkowie odbędzie się 6:400 11.
ys
(- ,' Gł a
poleca d~ dostawy wagonow.ej:
„Ominol" do rąk 950 szt„ wartość szacunsprzedaż z licytacji w pierwszym terminie
wap o alo e
kowa _ 4.'5(}0 zt
niżej. wymienionycl1 rucho.rru.>ści:
budowlani:l po zł. 1750 za 1 tonę,
serwetki bibułkowe 2300 szt„ wartość ~m, ,__., I~ Szkło okienne 30 m: x 19 skrzyń, wartość
budGwlane extra po zł. 1900 za 1 tonę
cunklowa - 2.300 zł.
zaO\lllk<PWa - il:().Q. GQ zł.
bibułki do papierosów „Zorza" 2500 szt.
2~ StolarJ:kłe der;ki (1 kla ) wartość szap
{sucho iaSzone)
hydratyzowane
skradzione dowedy os~i~
Uni
wartość szacwtltowa - 25.000 zł.
cunkowa - 1 o. o zł.
po zŁ 2520 za tonę
kg,
50
workach
w
Jte: legitymację czł<>nkowsk~ Spółdzielni w
· franco stacja odbiorcza.
Naczelnik '0'rzędu Skarbowego
Naczelruk rzędlll Skarbowego
Piot1'kowie na nazwisko Wężyk Michał, za(-) Glapa Władysław
(-) Gl.a.pa Władysław
ie. z.kał:1 Mank.ów Mały.
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GŁOS

PRZYGODY

Ze sportu

GlażewSka, -Konarżew ki, 'Dołowy

;p 1ęciu typków z Banialuki

.
I

o Igrzyskach Sportowych ZWM-owców
chłopcy w finałach na 100, 400 i 800 metrów.

Dwudniowe Igrzyska Sportowe ZWM mamy już poza sobą. D<:isiaj przytaczamv o nich
opinie. Oddajemy głos popularn"i lr>kkoatletce łódzkiej, Głaż ewskiej.

KONARZEWSKI
- Turniej bokserski ·udał >ię. Ri:lg
był bardzo dobry r.o
i wiele uroku dodawało zawodom 0 1.ękne boisko Zrywu .
Udział zawodników był d'Jść licz-

GŁAŻEWSKA

·: ł ·

· .,

CLeszę
się
przede
wszystkim.. że Ignyska
doszly do skutku. W lek·
kiej atletyce startowało
50 dziewcząt. W~rói n'ch
dostrzegłam spo10 ta len·
tów. Oto kilb z nich :
Ba1czewska - z0 Zrywu
Wuzięczukówna Annil również ze Zrywu,
An· I ,.
drzejewska - Z"! ZWM·u
Widzew, P ełka l'vTMia ·rówrnez z ZWM-u Wi-

i

Ad/,
dze:w i_P~k~a1~'~:1~;~Iej
\\lclzięczakówny i Andrzejewskiej mogą wyro-

,'(JJ 11)(:

snąć clobre bieqaczki, Pełkówna Barli.ir.1 też
ma .zadatki w ty,m kierunku, natomia>t jej siostra, Maria, powinna dojść do dobry:-:h wyników w dysku i kuli.
""'" W lekkiej atletyce męskiej pożiom był
ba·r'dziei wyrównany .. Dobre czasy uzyski1li

I

I

Piłkarstwo

W ysjplt} odczepili z sierpa.

. /,:i+i>·

~L~~~~ł~:~\~J.~i~

Instruktor lękkie)
aUetyki i gimnlijtyl!:l
Zrywu, były nasz o•
limpljczyk:
- Igrzyska n1e o·
beszly się bez pi;w·
nych
manenkamen•
tów. Pirzede wszyst·
kim odczuwał się brak
wykwalifikowanych
„speców" i Judzi do

~L~:i~ml~E~1E/ai

uzdolnionych do pię i
·ff . „ ·.i
boisk i to zn,1cznie
ściarstwa, S!lnyc
i oddalonych od siebie.
odpornych chłopcow.
- Na zakończenie Igrzysk miał ,;[ę JP.SZ•
Należałoby tylko-nad cze odbyć pokaz gimnastyczny, nieste ty, n ie
nimi popracować, a mogli·byśmy mieć nlejed- mieliśmy. czym przewieźć przyrządów z be.i s·
nego dobreg'o reprezentanta, naprzykh~l taki ka Zrywu„.
~
Wolf z Pabianic ma. wszelkie dane '.la dobre- Głównie brak środków lokomocji psuł
go „koguta". Jest silny i odporny na uderze- nam szyki.
nia.
'
- Ale to nic - mówi Dołowy, - jeżeli
_ Wszyscy ~hlopcy, mu szę przyzn<,ć z
tak prac pójdzie dalej,
na prz·1~zły rok
tysfakcją, zachowywali się bardzo po sporto- Igrzys.k swych nie powstydzimy się. Zresztą
wemll.
i dziś wyniki nie byry najgorsze,

sc:-1

·1

14.f Trzeba było wiiać co rychlej.
Pik rozkazał, aby ccZimychI;
A .gdy Negr się już wyczeir·pał,

DOŁOWY

Na poziomie były też rzuty.

to

Polskie u progu swego renesans.u

Mec·z ze

Szwecją pozostawił

jak najlepsze

wrażenie

s ię w niedzielę bez zarzutu.
Cała drużyna walczyła bardzo ambitn!e i foir

darczyka, spisala
wykazując
zespołowej

przy tym nieodzowne walo~y gry
i odpowiednie przygotowanie tech·

niczne.

" ,t

I

X"
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HOGENDORF POPRAWIA

SWĄ REPUTACJĘ

Najsilniejszą formacj ą okazał się
nie Rasunda nasz ata'k. „Skrzydła
brały sil", <:aróyv:IJ.o Bara11ski jak i
zdali w zupełności swój egzamin i

na stadionasze na·
Hogendorl
p'Jderwali
nasz atak do gómiejszego lotu. Zdaje się. że
Hogendorf po ty.(IJ. meczu zdołał wreszcie prze·
konać do siebie sceptycznie usposobioną czę~ć
prasy i zapewnił sobie na stałe miejs:::e w na·
szej reprezentacji, zdobywając dla barw Pt 1ski jedną z cz·terech bramek (25 mi:rnt;:i) na
Szwedach.
·
Skrzydla były do meczu ze Szwę:ją naj·
większą troską naszych speców, d~isiaj, gdy
• i 1en szkopuł został usunięty, śmiało mozemy
1
spoglądać '\"i przyszłość. Renesans pilkiirstWi
pow}l\ien być bliski.
,, · ~

.I

I

I

·

Zdobywcy bramek na me:::7.u Szwecja -

Pol" ka:

Cieślik,

l!

Gracz (2) i I-IoqP1Hlo1i.

Szwecja - Polska 5:4! Za,pewn e wir~la Czy- 0 słuszności maksymy, że do zwy.::ięslw dotelników, gdy usłyszało ten wynik jeszcze chodzi się poprzez porażki. Na wio-snę los i1i€
wieczorem w nierlzielę, skłonnych bylo c·c.- pos kąpił ich naszym pilkarzom, Bułgaria, Nc·rnieść s ię do niego z dui:ą dozą porl•}jrzk;ro- wegia, Rumunia to jeszcze ciem:::ie strony
ści.
Przechodził on bowiem
„fachowe" wy- naszego odradzającego s ię pil!karstwa, Czei:hopbrażenia wielu entuzjastów tego sportu. A
słowacja i Szwecja odradzają nasze nadzieje,
jednak wynik pozostał wynikiem. Piłk11rze nc:- że k.0!'1czy się okres naszych niepo wodze11 i
si okazali się gorsi tylko o jedną bramk_•}, a że przed piłkarzami naszymi olwiera się !epPOLACY WSZYSTKIM SIĘ PODOBALI
gdyby n ie bramka samobójcza, strzelrna w 55 sza przyszłość.
minucie przez Włodarczyka, mógłby :>'l?ns•ać
Co wróży nam tę lepszą przyszłość?
Mecz Szwecja - Polska był oglądany w
wynik remisowy 4:4!
Przede wszystkim to, że wreszc;e znu!eż Sztokholmie przez 30.000 widzów, na którvch
liśmy 11 chłopców, którym moi.emy pow!erzyć
Gra naszych chłopców pozostawiła jak najfepPIŁKARSTWO POLSKIE
honor naszego piłkarstwa za gtanicą. Cilła sze wrażen ie. Oto kilka opinii, 7.etrnrny ch
U PROGU LEPSZEJ PRZYSZŁOSCI
jedenastka, 11ie wyłączając nawet „nies?.częśli przez specjalnego wysłannika „Przegl1:lu Spor
Jeszcze raz mamy możność . p.rzek:>nać się wego" zdoby\.;cy bramki dla Szwedów„ V/Io- towego":
Anglik Raynor, treiller reprezentacji sz•Nedzkiej, chwali grę Polaków. Podobała mu się
szybkość i to, że wybiegali na pozyrje. Najbardziej podobali mu się Gracz i prawy po·
. mocnik.
Członek komisji selekcyjnej Zw. Szwed.i·
wstępu
łódzkich .
kiego, Clarson, był zachwycony przede w5zy·
5µort iódzki . rozwija· się <.:OJdZ bardzie j., Sekcie ~l,Jl'towe: i) fiOtorowa, 2) !llyśE ~iska, stkim dżentelmeńską grą i przyznał otwarcie,
Obecnie do konkurencji Klubów Sp:.i rtowyc h 3) piłki nożnej, 4) lekkoatletyczna, 5) boKser· iż nie spodziewał ·si ę, że Polacy grają tak <lo·
w Łodzi, przybywa nowy założony przez daw ska , · 6) szermiercza, 7) kolarska, 8) narciar· brze.
nych żołnierzy Polski Podziemnej,
ska, 9) pihki ręcznej, 10) tenisa stołowego, 11)
Sekre\arz Związku Szwedzkiego, Be:gquist,
Wojewódzki Zarz4d Zwląm:u Ucte~tH:ków strze·le<:ka.
nie zawahał się nazwać gry na?zycb, chłopców
Wnlki Zbrojnej o Niepodległość . i Demokraz_arząd Klubu mieści się p~zy ul, Pi(Jtrko ~vnawet „do.sko'nałą" i tw.ier~zi, że zaslt1żyliś·
cję w Łodzi, powołał przy Zarządach Oddz1askieJ 49, telefon 183-25. Zapisy na czlonkcw my pa t~lu wymk, a... mi;>ze 1 na lepny.„ \!)
Jów Związku Kluby Sportowe „Parlyz dnt" w przyjmuje się codziennie w godz. 8 - l5, _a I
Trener Cejsler, który przed wojną treno·
celu utrzymania zdrowia i tężyzny f!zyo.nej nadto w poniedziałki, piątki i soboty ·w godz. wał piłkarzy polskich, serdecznie !JraiuJował
członków, drogą · rozpowszechnia:nia sportów
17 - 20 w lokalu Klubu.
nam wyniku i przyznaje, żeśmy .całkow!cie za·
amatorskich we wszystkich jego dziedzinach.
TE!'l'minarzylt zebrań wszystkich czbnków służyli na remis.
Zarząd Wojewódzki Klubów Spor l,.,wy : h „Par
i k andydatów Sekcji:
Tych kilka pochlebnych opinii wystarczy
tyzant" w Łodzi ukun;aytuuwał się w nastę
!) Molo·rowej - czwartek, dnia 18 bm. go- dla pokrzepienia se.re.
oującym składzie:
dzina 18-ta, przewudniczy mjr. Serocki AnPrezes klubu mjr. Serocki Antoni.
JUTRO Z FINLANDIĄ
Wiceprezesi: p.pof. Rolot Zygmunt i Je.ło- toni.
2) Piłki nożllej - piątek, dnia 19 bm, goW
środę rep1 ezentacja nasza w rfalsinkJcl:
wiec.ki Stanisław„
dzina 18-ta. - przewodniczy mjr. Stehk Je- I rozegra drugie spotkanie z Finlandią. Tym ra·
Sekretarz: ppo•r. Okr a ~1ński Man <lll.
rzy.
I zem przeciwnicy nasi będą techniczn;e sbbs:
Skarbnik: ppor. Mamiński S~anisl.a w.
3) Myśliwskiej - sębota dnia '20 t'im. go- od Szwedów, ale i tego spotkania .' lie wolrc
Zarząd ten jest' jednoczeŚillie
Zdrz.,~dem
Klubu Sport<>wego „Par.tyza.nt" przy ZdrZqdzie dzina 18-,ta ....,... przewodniczy por. ,\·1u.mii1ski nam lekcewa.Zyć , gdyż Finowie mają <nnt> alu·
ty - grają bardzo szybko i ostro.
Miejskim Związku Uczestników Walki Zbroj- Stanisław.
W programie - wybory Zarządów Sekcji ,
nej o Niepodległość i Demokrację w Łodzi.
lista członków zcilożycie·li Klubu Sponc- program pracy na rok 1947-48. Obec.ność oPorażka
wego „Partyzan_t" :w Łod:z-i obej~uje lh· tu bowiązkowa. Zebrania odbędą si ę w św!et.Jicy
Klub.u przy ul. Piotrkow5'kiej 49.
człoruków znanych i zasłuzonych dz1:iłaczy na meczu z ,,Ge~anłą"
Hasło Klubu każdy człon ek Zw iązku i
Bofowników w walce o niepodległość z okuWyniki walk: w wadze muszej Stasiak .ŁKS
pantem. Zarząd · Klubu p-0wolał 11a~t<:-puJące członkowie ich rodzin - naszym członkiem!
pokonał niez11acznie· na punkty Omlajn, w ko·
Z Ż)YCja K. S. „Splot"
guciej po ładnej walce, przedwojenny repre·

„

145.

Ułożyli pijanicę,
Pożegnali si 1 ~ z księżycem
I ku ziemi jęli spadać.

Tam m1.1lei>iej. co tu

gadać!

---

Stan prac nad uruchomieniem
żeglug! na Odrze

"

I

K.S. e••wParlyzan1••
szeregi

Odra , jako arteria komunikacyjM "-'Odna,
łącz.ąca nasze zagłębia węglowe, tereny najbardziej uprzemysłowione i duże miasta z mor
ski.In portem w Szczecinie posiada dla kraj!l
don iosł e znaczenie, ·ważność sprawy uwypukla jeszcze i to, że Odra może i powinna obsługiwać również uprzemysłowione tereny zaprzyjaźnionej z nami C<:echoslowacji. W zrozumieniu doniosłości tej sprawy, w maju rok•l
zeszłego została ·zawiązana spółka pod mianem .,Polskn Żcg1uga na Odrze", spółka z ogr.
odp. z funduszem zakłądowym 50 milionów
do tych.
C:elem tej spółki jest zorganizowanie i prowadzenie żeglugi na rzece Odrze oraz jej dopływach, połączeniach i rozgałęzieniach.
Należy sobie jednak uprzytomnić, że ndanie to jest nie małe, wymagające znacznych
funduszów, odpowiedniej organizacji ; wielkiej ilości różnych materiałó,v, Aby Odra
stała się znów normalną arterią komnnikacyjną, trzeba oczyścić nurt od wraków, mostów
i wybudo\vać nowe, odbndować zbiorniki retencyjne V( Turawie i Dzierżnie oraz wybudować nowe w Mi'lnow:e i innych punkt.1ch
dorzecza Odry.
'
·
Orlmuchów już został całkowicie unicho:niony, Obecnie ~amy SO procent potrzebnych
zbiorników. M~my równ ie ż odremontowanych
100 barek i 20 holown ików, należy też zakupić
odpowiednie uITądzenia przeładunkowe (krany pływa ją ce). pozwalające przeprowadzić
prz eładu nek materiałów -m,asowych z wo.dy.
· Polska Żegluga na Oi:l rze odremoritowała
Dz~s
stocznie w. Głogowie i w Szczecinie oraz pok9łarzy
chylnie z ".'arsztatami w Bobrzeniu, w Roga·ch
Dzisiaj o godzinie 19-ej odbędzie się d ~ugi
i w Ratowicach, gdzie już odremontowano kilkadziesiąt barek, a1 w ·najbliższym czasie· pla- start ·kolarzy. czeskich na torze w Helenow:e.
nr;Jwane. jest zwiększenie ilości odremon1owaTym razem będziemy świadkami cieka'Wego
nych barek do kilkuset. .
Pow.
pojedynku 6~chów z p.aszymi ' kolnzami w
wyścigu amerykańskim pa.r ami, któ\·y' trwać
KOMU,NIKAT ł... W. E. K.
będzi~ półtorej g~dziny.
Dyrekcja ŁWEKD. poda fe do wiadomości , że na podstawie .decyzji M.K. z dn.
Oprócz dwóch par · czeskich star:awać bę
30 listopada rb. z dniem 20 wrześ-nia rb.
dzie dzisiaj kilka par warszawsk ich z Ndpie·
, zostaje 'l;Vprowadzona nowa taryfa za
rałą na czele, oraz para mieszana Ju:::ig (CSR),
jednorazowe normalne przejazdy w wyKupczak.
sokości zł. 8.za jedną strefę. Opłata
Łódź ' reprezent~w~ć będzie _w pi~rwszym
za abonamentcwe robotnicze i uczniowrzędzie o.ara: Bek · 1 ·P1etraszewsk1.
skie przejazdy pozostaje bez ·zmiany.

ai· drugr start . .

czesk'.ch w Hel.enowie

o:
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SiiOrtowców

I

Olejnika

Uwaoa

pływacy
~
zentant .Polski P~pielaty ~legi. doskona~e 'Za.
& .
.
, ..
. pow1ada1ącemu się Kudłac1kow1 (Gedania), w
Zebrame- wszystkich czlonkow seKCJI pły..
.
.
.
·
.
.wackiej oraz sympatyków odbędzie się w śro· pwrkowei po _wyrow~ane1 walce. zwycięstwo
tlę 17 bm 0 godz. 17-ej w , świetlicy Centrali przyznano Dr.ązkowsk1emu (Ged~ma), co krzyTekstylnej prty ul: Piotrkowskiej 76, l piętro. wdzi Pawlaka, w lekkiej wysoko zwycięż}'! l)a
· Obecność obowi ązikow a celem odebra11i11 j punkty BonikowS.ki (ŁKS) z chaotyczrue wr:l·
karty .wstępu na basen. YMCA.
,. czącym Mellerem, w półśredn i ej Olejnik p1ze·

Zrywiacy

trenuj~
grai wysoko na punkty z Chychlą, Chychl'I w
We wtorek dnia · 16 września br. o :.iodz .. 3-ej rundzie, dz ięk i żywiołowym ataiom roz·
20.30 w saloi Polskiej YMCA odbędzie się tie·) niósł Olejnika; w średniei Rychtelski (f:,KS)
ning Klubu Sportowego ZWM „Zryw" >skcj! I zremisował z Rajskim; w pótciężkiej Kosiński
gimnastyc~nej , na który zaprasza. czł?nko\~ 1 1 (ŁKS) nieznacznie uległ na !}Unkty Doleckie·
sympatykow. Karty ws tępu odb1erac \JlOzna •
. . . .
.
.
.
w sekreitariacie Pols~iej YMCA -u ~o!. K:r!;ic· J mu, w c1ęzkieJ N1ewadz1~ zdecydowaJ.l•e wy,
kiego od godz. 20-eJ.
u·rał ze słabym Szałkowskim.

.

