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CZYTELNICY!
Nie trzeba qro 'l\'hić kilkudziesięciu kuponów!
WYSTARCZY WVCIĄC NASZ KUPO N PREMIOWY zamleszczonv obok.
ł)ełnić czytelnie lorzesłać .!() I?etłakc il n aszerzo pisma w clą,!!u tr ..ech dni.
Już w sO'oot~ dowi~my się, kto wygrał SERWIS DO KAWY.
Jutro zamieścimy KUPON NA SWE TR WEŁNIANY DAMISKI.
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Lud francuski demonstruje przeciw wywożeniu
zapasów cukru do Niemiec. Ostre starcia z wo·skiem ochraniajqcym Iransporly '

PAR YZ (obsl. wf.) - W Verdun dosz- {P~łąOZYI1 się do ludoości Verdtm, USi-,
{o w dniu wczorajszym do poważnycb łując nie dopuścić do wywiezienia cukru,
rozruchów, SipQwodowanych
wySyłką przeznaczonego na eksPOrt do Niemiec.
tran portó,v cukru do Niemiec.
a załadowanego na dwóch bar'kach. \VłaNa wieść o przybyoiu wielkiej ilości dze wezwały policję ł woj:!JkQ. które rozcukru, który ma być WYSłany do Niemiec J)ro!iIzyły manifestantów gazami łzawłązebrały się przed magazynami portowy, cymi. W starciu 10 żołnierzy i 1 osoba
mi na Mozie tlumy mieSzkańców. wzJtoszą cywilna odnieśli rany.
c~cb okrzyki przeciw poJjtyce ..tuczenia
Ludność zbudo.wała barykady PO o.bu
NIemców".
.
stronach ulicy w pobliżu doków oraz w
PARYZ PAP. - Ludność mIasta Ver- kilku miejscach na szosac.b Wiodących z
cłun protestuje w dalszym ciągu przeciw miasta.
ko wySyłce cukru do Niemiec. Berlinki,
które przywiozły do Verdun' 480 tYSie-1
•
-:.y kil'ogramów cuKm. przeznaczonego
~a 'j nJ"ów, zostały J zł l(l' anf' przez
w{)jsko. Cukj~r załado'V ' l"~ na 1~.~ w,~··
.,kowe satI1()(!body cięi:lrowe.
LONDYN PAP. Minister Rusinek
JedJtakże port na rzece M07.ie. w kU)od/był we wtorek Pl1Zed połu'dniem konrYm stoją samoc!tociy. został otoczony
prze.z ludnQlŚć mbs:ta barykadami i poste- ferenoie z brytyjsk1m mInistrem spraw
runkami stra1ku.lącycb na znak protestu. zagranicznych Ernestem Bevinem. P<r
prz0ciwl..o dost3!l"czaniu cukru Niemcom.
Depu.towany komll.nilStyczny Andre Savard wyg!{!ISił na wiecu, Vf kttórym wzię
ło udział kilka tysiE'.CY o..sÓlb przemówienie, oświa d'czaj.~}c, że ludność VerduJt
nie wYP:JŚCj sam()(!bodów z cukrem z por
tu. ,.0 ile cukier jest pocł1Qdzenia amerykańSIMego oświadczył Savard to
dowodzi ro. że Amerykanie chcą za
wszelką cenę odbudować Niemcy zamiast pomagać francji i inJtym kra,jom.
LONDYN (Obsł, wł.), Agencja Reutera dozniszcronym
wskutek
agresji
niemiec,
nosi,
że leden z C2oł<lv'ych bankter6w ame·
' 'u
kleJ.
"
.•
rykańskich, P. W. Aldrtch wystąp" z prop ARYZ P AP. GórnICY Bouligny lektem, aby rząd amerykański powierzył re*VI!
)~ altzację pktnu I..arshalla speclalneJ sp6łce

PARY.z PAP. -

We wttel rano sa-

mocbody cit.żarowe armii francuskiej eskartowane przez samochody pancerne,
wywiozły z Verdun cukier prUjznaczony
dla Niemiec. Między demoostrantami, któ
rzy protestowali przeciwko wywożeniu
cukru a eskortą wo.jskową. doszło. ponownie do starć.
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Późną nocą z POruedzlałku na wtorek
wojSko przeładowało cukier z barek na
143 samochody ciężarowe.
• .. •

nadto min. Rusinek przeprowadził az,ereg rozmów z bryty~skim miniIStrem pracy George lsaacsem.

LONDYN PAP. Ambasador radziecki w Lc'.
dynie, JER:(:Y ZARUBlN, który 20 wrześni"
odleciał do Moskwy, powrócił w ponfedzia'
lek wieczorem do Londynu.
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Sensacyjne propozycje bankierów U. S. A.
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HAGA PAP. - Zgod,nie Z ostatnimi
doniesieniami z Jogjakar,ty i Bata wii. wojska łID;endersk'ie w dalszym Ciągu
prow<ldzą ofeJtsywę na Jawie i Sumatrze.
Najlg'wa'tło\vniej'Sze watki toczono w Gra
ut TaShmalai, Arou$ i na innych odcinkac'h Jawy środkowe'i. Walczono również
W oJko.Jicy Puahokerto, l1;dz;e Indonezyjczycy stawiali zaciekły oipór.

bankierów. Nowa ta Instytucja nosiłaby na·
zwę: "Sp6lka dla odbudowy Europy" Oczyt<r bankierska
nie nosi
z tadnyml z":T..uaramt thantropIjnymL Ce... k'-h Iest popros t u
Iem bank.erÓ w CDner!lta"l...
.
kupno za grosze wuysUn'lgo, co w Europ,e
da "ltę kupić t Co przeds~a laką' WQl'tość dla tycM. bC'-'.ltleró "
.
Zgodnie z zamierzeniami istotnymi Aldrl·
cha można byłoby w ten sros6b poddać
przynajmniej znaC'Znq C'Zęść państw europe}sklch dyktandu kapitała am~rykańskiago, CI
Europejczyków zamienić w białych Murzy-

",iście

sp6łka

się

n6w,

kt6rzyby pma(:owaJi na mUiarder6w

amerykańskich.

s

wego porzqdku Europy" zawierało tak zw.
..zielona teczka" lednego z fuehrer6w hitlerowskieJ Rzeszy - Goe ring a.
Naród poiski, podobnIe jak narody Iron.
cuski. duński, belgi.fskE, holendol'slU, czechosłowacki. nOlweski I wiele innych narod6w europejskich Cl'dczuł jUd; nawet na wlasnel sk6rze jak taki .. nowy
wygląda. .
. Pamletamy
fak to
'li
d 'ó
G
' ·spól1or.r
K n!emfeckłch
Th
m1
ar ert w
z
oennr;'
lem, "pomagała
ruppem,
ys·
senem
innymi
na czele
Europie", jak szybko w portfelach tej bandy
gangsterów znalazły się akcje ł prawa
własności przedsiębiorstw, "'lcr!qtków roI.
nych, lasów i kOpalń, Jekże szybko wyszlo
szydlo z worka,

ZdanIem Aldr1cho moksymalna wyso"pomocy amerykańsktej" dla zachodnIch krajów!" .Jpelsklch rowinna wynieść
okolo szesnastu ml1ia;dów dolarów w clągu czterech lat.
To Jest cena,
Alc!rlch i lego ,.sp6!k.a" gotowI są zapłClclć zer Europę.
Pan Ald rt c h wypracowo t n~e t I\lIŻ ,,8 t atut.. t e I sp,6Ild·• ..J· W l ęc: na czeIe I e J s lało b y
pięciu bankler6w, mianow.<Jnych przez prezydenta Stan6w ZJ~dDoczollYCh za zgodą se-I
natu. On! to mieliby decydować o losach
narod6w .~ropeJsklch z ich tysiącletnią kUl-I
turą f c:y'WJIlzacJą.
Pan Aldr1ch nie odkrywa bynajmniej ł
Ameryki. Anolog!czne projekty budowy "no. ~

kość

kt6rą

porządek"
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Wielka Brytania w obliczu miliardowego deficytu

LONDYN PAP, ~ W związku z decylją prezyde,nta Trumana wyłączenia W.
Brytanii z planu doraźne; Pomocy dla
EUrOiPY, rzecznLk brytyjskiego ministertwa skarbu oświadczył. iż p'!"o.",aram odbUdowy gOSipodarczej Angli'] w ogóle nie
rrz~wi{hl'e ni>wej p()''''ocr fillal:,sowej ze
Stanów Zjednoczonych. Nie liczymy nawet - Docllkreślił rzocznik - na pOITU()C

••

I

w ramach planu Marshalla. Pomoc ta mo.. Z kół miarod-ajnyteh i,nformułjaJ jed'Ooże przyJść w ciągu wii)$lJY roku przySZ- cześnie, że na kooferencji. któr::1 się rozłego lub też nie.
1 pOcznie w WaS'Zyngtonie w przyszłym
W tym stanie rzeczy - mówił rzecz- tygod't11u, w sprawie udziału Anglii w
nik mini.stersrtwa s·karbu - Wielka Bry- kosztach okupaoji Niemiec, de~egacja bry
tania PQlStalliO'Wiła pOokryć swój deiicyt tyjls'ka stanie na sranO'w,s'ku. iż od kwiebudże~owy w wysok~i 600 milionów łnia 1948 roku Wielka Bł"ytaIfJ.Ja nde hęszteroogów własnym wySli.lkient. (Bo nic dme mogła pOKrywać w oolar~ch wydat-I
iII1nego nie pozostawaro do czynienia.}
k6w zwjazan..vcb z o.luwacl,a. Niemiec.

Wczoraj wieczorem w lokalu redakcji
Łódi, Piotrkowska 8G - ro.z..

"Głosu" -
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PELERYNĘ DESZCZOWA

wygrała ob. Nowicka Mari'a. zamieszka-

la \V Łodzi> Kiłińskiego 72, pracownica
B1ektrowni Łódzktiej.
Ob. Nowicka Proszo'l1a jCSlt {) ~!rlosze
nie' sie w naszej red'ak.:ji, Ł ólJ ź, Piotrkowska 86. III piętro w godJ7.inaoh od l1.

do 18 wie-cZQr~
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W' bitny socjalista francuski
IOW.

!.zili sz';- ol.

\l\iice:pl'zewcdniczącY

en r

P. • •

q

.

,

ValentwD w Łod:zi

t.ODZ (11 AP) - W dniu wczorajszym
bawił w Lodzi członek \vradz nacz'ełnych
fra1Jcl1~kioi partii ~oCialistycz.Tlej (S. Y. l
Q,)' l'(JW (~.f'o"()'es VadenUn

_

l

.

tow, NIedbaIski - reellłigrant z Francji. Tow. letu LodzklP~J.o PPR -- oraz CZł?llkd TComlleLll,
Niedhalski zakOJ1C'zył owe przemówienie okrzy CeniraIllego PPR - gellerala Mlf.'Czysława Mo
J
I,.,
.
Idem na cześć francuskiej partii klasy :obatn: czarCI, dyl·. Daniszewsklego, low. Sielcier5ki~j
To\\'. Val-en:in byt gościem \Vo 1\:0'
czej i jej przywódcy '.OW. Maurice ThC'reza, CicllOckiego i lnnycl1 zwiedzali l"·~ącJ7.ema l1lii.etU PPS W Lodzi.
Po zwiedzeniu
poczym zebrani odśpiewali hymn robotniczy, szkoły.. W· ,godziu~ch wieczornY.c.h low, ,tow. \ miasla lOw, Valentin udał się w dalsu
NastępnlC ~Jo~cie w towarzystwie tow, Igl1a Duclos l Fajon od]cchilh w podroz powlOtną
.d· : .
[} 1_
cego Logi-Sowińskiego. I.Cfo sekretarza KaroL do Warszawy,
.
..
...
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fIilncuskieqo ZgrolllaNarodowego i sekretarz Komitetu
Centralnego Francuskiej Parlii Komunistyczne) tow. Jacques Dl1clos oraz kierownik wy·
dZiału propagandy KomHetu Centralnego Fran
cuskiej Partii KmUl111isty-:znei
law, Etiel1l1e
Fajon przybyli wczora~ w lowarzystwie posła
JE;drycbowskiego do ;~odzi, gdzie zwiedzI1i
cenlT<llną szkołę PolsJdeJ Partii RobofnJcze.j,

~zenia

anc er'

1ilI,

w

e:l,

J.

fryk"

Po serdecznym
powitaniu
franC'llSkich
J""'.
przez
clyrektora szkolr
·Iow.CJoi'ci
Daniszc\";skiego
I
glos to w , Etien:ae Fa jon, Mówca podkl
kreśli! w swyro przemówlCniu, iż obecna wi'"
zyta w Pols~e przywódrów francuskiego ruchu rohotniczego będzie początkiem wymiany
I
~ .łf'7yięc i e
oła'ar
myś) i i rlo.świciclczcó o',u bratnich partii. "Głó
w~-nei
g.,
!.
! Z
wnym naszym zadanic'm - mówił dalej tow.
L()NI' yhl PAl,)
T' d'{)In~sz~l, z IV~~ a - PC;l·t
ł
',' - " ' h '
be - v Ilia karnych obozów koncentracyjnych
Etienn.' Fajon _ jest pCJlrowad7.ii swe ' naro.
). I' "
: ,ak
l YCZ!lYC I,. 7.11"~.\u,l.ną:c:\ ~ Się ~ ,cl.lle,,~
.
dy po lakiej drodze, po l,torej najłat.wiej hę- drytll, hlS,z·ll;m~!~le wład'z,,:. WlęZlę~lIle. o· wlę~e11l·acl!. I obozach kQlfceuttacYJlly~h \\' lii,,;z'J)<lt1skieJ Afryc·e zach .• prze·znaczo·
dzie zwalczyi\ (ldrad.zający s'i.e imperii11i:.ml nie trzymały l'o7Jm~ delpo<rtaICJ.1" dQ GWlIHH w W HlS<t}HłIJl'lI.
lIych wyłącznie dla wi~iŹnliów politycznych
l11ie.cki. j)~żenjem naszym jest, by w.yrwać Ało'ce zach-ndniej wię/ksz.ości więźuiów
Pier\-\Ts.z:e zar'ządzeni<l W cel] II IIlwurzc · zostały wydane pf".le<z wlad1ze iirankstow
Fri'uf';ę z pod wpływów iml>el'ii\Jhnllt między-'
~
a.,
-.. . . ~kie ,iuż l,ilka miesięcy temu, ale rozgłQs

zabrał

lObozy

'
B(OnCellt
rac!!me
W G " .pl'zygo t owane lilIJ ,

faszyzmu

tysiiecy
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PrZCill"'\'Jr>lHe swe ZilkOllCzy} n owen okrzy·
Idem na Cl,cśi· narwl'l p<:>lskie!lO, na czc!ść kła
sy vobotnic"lej FriJ'" ji i POłSJii.
W odpowiedz' fi" IHzpmów.ienie tow. 'Fa]on
~dbr'ał glos ~łu('hacz cr;ntrałne.i ~zkoły PPR,
1!!E1'....;;.l'!!j'i#."Ui""'~'~~··::n:;;w._,.",., ,,,,",,~
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DnIa 30 wrz'e-

~llla rb . hawiacy w stolicy reprezeJ1tan-

l:,errorYŚCi żY~,owscy p~awdnpor[ohnie I c~1i. za bytk()·I~. 1113Ia~i:i'twa p~u'stkiego

członkOWIe

l'

v.:

.

~~=-~.

~

"___ ~....

c

"

alSZOWą

KOMUtUKAT KOMENDl

~

z 1.,4,
GrgaD17.a:,lt Sl.erna,
wysaclzIh w 1;) l 16-go Wieku. Slllne wrazelllC W:-"\Ulrpo'metrze gma,l. dyrekcji pollcji w Hailie, I j-y Jla nich jeszcze nie odldan e do aż~;tkll
Na skutek ~k5.plozłi zginęło 7 P?'kjautów l ploblicz.ne!;o sale 1T1UZ-ealillC, w
~;tórycll
,11');;ch ,b'YlVi~kICh.)l czte~e~h iłrabs~lch, 30 p~ trwa wytę'ŻOJla lil"aca nad zatąn;iem ś],t!!LE'~llt()l\\ l
"O~()d) CYłkWllnyclh łodmosło Jany- dów bestialstwa hil1lerowskie,go,
";511 rZla poJllle 71a . owa
Jya
na]powazW
.
d"k
'
.
l1lsjsąlTI 'zamachem terrorystycznym od CZiiSU
rozmo'WJe z Z10nm arzaJ,rn, wlCewy~adzenie w powietrze w dniu 1 malca br. pi'.ezy(~ent lVlOSlkwy Ma'Soło~ - jdor~ od
k1l!IJu ofirer~kieg,o
.Jer<;,wlimie kiedy to, wIedzlł \Var~zawę PO. raz PH'rw~.z~T JCSZ-,
zglnełn 14 ofrcerow l zoll1le!zy,
cze w r, ]94;) - powleazwl m. l'n,:
6 rallO

W

Li ·t
',. -a J
'd b z' F ,. Ą·
fI1J'~,,'Q '. W,~llr-enl, l{arłnr~d,ll~' O_Ot:>'·'" "'.
~ ,
n ~c ,ll]{)\\ ,ll zone )'1."
a eJ.w ;:qemTIl
',Pf!.mi~tam ~VaJ'~7.aw'~, z !', 194.1 , 'Var- cv 1 ze QhOcty te sa .lUz Wyk()l1 CrlOne.
';;;:za\nac}' mi·ell WÓWCZ<l.l'o filll'<:zne poclsta-!
wy, aby wątPić o J1lo~1-i\\'ości ·odl).ic!o\vy
GARNłZONU
pot""'ornle okalecZOlICJW miasta. "~;arsza·
w sprawie onegdajsze! eks,plozji
wa dzisie'jsza - to 'yid·omy zml'l( ,,,jary
ludu Warszawy i caleg,o Ha'rodu polSkje..
gO w swO\ie siły. Prz,cllaść między dz!i](olHc'J1da garnizo'T11l Łódlź zawiad(tmi~L
siejszą, Żywa, i 1'08.11,\";;\ \Va 1',,>'za \\.'Zl. a ta ŻC e,k·spktizja, ktM.a mia.ła miejsce w dniu
p,us.tynną I cmental'1l;l - spI'ze,d lJrzes'Zł'o 29 ub. tli. na terenie dtzielni'cy ZdrOWie
2~·clJ ktt - jest dziełtlITI i zaSłtU~ą całego spoOwQdow&l1a zOiSItala wybuchem miny.
lIaroriu j, demotkratyczucgo rządu Pol&ld Mina ta musiała być Us.unhlta ze względu
Ludowej. po\V'szecJJJlOŚć pragnie·nia o·d,- na beZI.Pieczeństwo ludnośoi.
budowania sto~icy r()l~'ki i niezloHlna
--I' t
•
, •
W1ar:'l w, OSlągllJęCle tego "::'11. Je;; gwa- PiEi'WSZY sn~eg W
I
r~mcJ'''" .ze ~Tar~za'\\:a. W IHe.r!łl!.1ł:1 l!1 c~a~
"
.
sle sta~~e~,.Slę lH'~knleJ'Sza, fliZ oy!a InC·
PUCK PAP, --: W ćL~lU wCz;0l~lJszym
dykołwlek •
te'l11p-eratlira oblllżyla Slę na vVybrzeżu
do tego stopnia, że w d'niu 30 ub. m. spadł
~
w ulie,i&cowośei Starzyno w }lOW. mor·
I,JiJ
skim pod PuckięDl śnięg. Śnieg pokrył
ziemię cien-ką warstwą" która StZybkQ roz

ZWle ZOJq ZrU]nOWanFl'

..:i lTIl/llio:pa].l1ości f3e·lgradu, Pra.gi. .'V\oskwy, Sorii, P~ryża, MiIjska. J(i;iolwa i WiI
~~IB~~'l!i"ł~ ~!l" ~!:bf.;h" ę ~10~'!.C
na -odwicL:zili Mllzeum Narodowe, Pl) (JW HeHie
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SV/iat p~ac~ lon yon domaga
LQNDYi'J PAP. WznowiOl.a od pewnego
czasu dzi"ji!łl1,"'~Ć. fil5Zy~lńw na !crenie LO"dY-!
IlU spotlo.ała 51ę ze ulccydowal'lą odprawą mie I
s!kańcow jednej z- niljwiqkszych dzielnic I
Le~mh'1m J'd1l!h1"llon. lVii .wiecu antvHISll'stow I
.klm zwalanym prze'" hill'mistrZil Londynu wy- I

5, c:

ostrych sankcU przec~w ' :,czal'nym ~oszulolłJu

stąrl1i w5zystlde partie polityczne,
wiciele twiązków ~ ~awo,d?vąc~ i

Złoio nielUiec~~ie

przedsta-I d.::ającej się zarazie faszyzm:', lo, W:ie)l~il. Bl'y-

\y PorługalU

,PAR'l;:6 PAP, PTi.\Sll f~anc'u5ka donosI, źe w

gl~ganjzacii 1'laR!a 1>toC2;1' si.ę w ,przepaść, tak j.<1k l~p,l1!?lika ~flj1;l,l () 'PłJźdzIernika'.• ?Qbę,dzie< ~ię :w LIZbcJnie
społecznych, polep1ając laK na)OstTZej wystą- w e ) m a r s k a , .
k.Q.l1fcl'enqa )'17.edsta\"f1ciel Stanow Z)ednoczoJlie~ia faszystów w Anglii a zwłaszcza w Lon
Na zakończ.enio... wiecu, udu\I.alono d\~le 're·" ..ny~h,.:Wicl,h.iPJ< Brytanii ,L J~ra].cii dla omówle

I

dynie, Posłowlę parlamentu występU1ący na 7.0111cje, Jedna domaga Slę dżeby dO-!1IytYI'-/ 'la' z urzędnikami porlugalskim sllrawy złota
wiecu oświadczyli niezależriie od przynależ· skiego kodek~ll karneqo WJl owad7011o przepis llemieckiego, z!Iepollowane!Jo w czasie wojlI}'
.'"'"""=~
_. _ ... b " , _ " . . , "' +w-_ ~ ---=o,.".,..' ności partyj ne 1, że z przerażeniem i odrazą potępiający nknilwi!<ć rasow,l, a. dHI9il zobo- j w bankach portugalskich,
sk~
~s
'· 'iA' mi .. patrzą na odradzający się faszyzm, który t y- wiązuie lon)" mayora do wys1.ą,I'lenia wobec
----------~-....,.--~-.
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1e nies7.cz!)iić i oliar przyniósł Europie. Mówcy ministra spl'aw wewn~trzl1ych z żądcHliem zapodkrc~lali, ze jeżeli społeczeństwo brytyj- .t.o~owa"ia sa'lkcji ka 'nych wobec działillno·
•
sl<:ie nie wypowie zdecydowanie walki odra- ści iaszystów Wi<:'lldej Brylanii.
KRAI OW PAP. BrytYJskl .ninlsler planowa ",.""",,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,.. ,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,," ... ,,,,,,,,,,.,,.,,,,,,,,.,.,,,,,,.,,,,,,,"',,,, .... ,,,,,,"',,"',,,,,,, .. ,,,,
n!a 511 L""'JO; sm 'n, w to\', tr,.,·s!v/ie ~tal('y() I ~ ~
~" :~ 'I
:€kr"tan:a brytvJskiepo ministerstwa planowa:;;
ma sir Thomasa Shcepshanksit ora~ kHku a;:}· l ~ ::
przynosi w kaźdym numerze naJdekaw.
gleł~ki(h urballistó" przybył d~ Oświęcimia, II
'sze, najbardziej aktualm! wiadomo.ści z
gdzIe
'ledz!ł muzeum oraz oboz w Brzezin· ::
życia młodzieży,
kach.
~§
Boga.te
działy:
sportu, rozrywek umysło.
]\,!in. 5ilkin wpisał nastej.luj<tct! słowa do pa ~ ~
_~_: ~:_.':
wych, ciekawostki z kTaju i za9ranicy.
miątkowej księqi m.uzeum oświ:cimskieg?: l ~ ~
~_
"Jest rzecz~ wprost me do Wiary, ze w doble :: = ~d środy.
:rozpO<;:~'1na SIi!'ZO;~ ~hl'MHl\l'y
"Reportaż spod szubienicy" J, Fucika
cywilizacJi iUcJ'lcie lltogli· upaść iak nisko, by \
Czytajcie i prenumerujcie
nopełnia,!! i.a'kie bestialstwa I \\lkrucie!lstwa. §§
zespo'ł D",,(f'.ii j.np~ 1i1S'W!~:JSK
~~
~lilefi'et!'. ~o, co tu wichl;:eliśmy l:lnUSZct nas dQ . ~ ~
~
r •
g; .... W '!lh.q,g M Iij V ."
";E
"Wal k ę M ł o d y c hU
wary, '$T • ",C czy fwjh.arnziej.
v
Po nabycia w każdym kiosku, admillLOb-0WI'F ',:em l8ii!szym Jest stdC Ha stl'dZy, aby ~ §
J
~dpobf~,c w ~TZyszłości podobnemu zWyl'O- I:: : : '
'O C
~ I ~ !B(,'!J IF U
stracja, Warszawa. Smolna 13. .
\nteniu l~zk{):ki".
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J11.1i si ę zna,jo1'l1Y,
.! Br'.'dź :o;nok'ojny o Helenę. . \Vszystk()
To Tap! - \vykrzyknąi Ha-.:;·ky.
bcdzie w porządku.
dalio, Tap!
- Dzi~k1l9G!
T,u) j'}o.cllhiegł do niell,
Statek jllż 1"118Z31. Ryło lak ciemno, Ź€
- A wy co 111 rOlhicil'? - JJo\\fjtal ich z trl1c1el/n mo·ż,na był,o r,o·uÓ"żnić syllwetki
gł·o,śnjTm ZHlPyranieJ:l1, .TedzictSz. róv,'llież stoj[1Q'clt na pokładzie. Trzeha lwło wra- zwróci'ł sie. do Ql1clla.
cać do Aten, PDsz1i z Hackvi11 cliO maSzy- Odlprowa·dzamy Helellę - Odpowie n,V i na,g1e {)dezwały sic syreny. Ciemne
d·ział Que1łL
nid,o oświeciły 1I1:omienie retlekt{)rów.
'[fi ona tul,d? zd'i:l'wil się Ta.p. l Qnell tJsiyszał warkot ~ail1oIotów i ntemal
- Iiallo, Tap! - oclez\\"ala się do nie- . w tym sanwm momencie z.aczęłY wokół

-

spadać

g;o Helena.

-

Cudownie się skbda

ncieszył się

Tap, - A \\'ięc - jedziemy razem.
Pan jej nie porZ1lci?
Robiono ostatnie }ln:ygoto\\·nnja. do od
iJvfała Iif-'łena,
- Proszę o to być &l)okoj'J1ym - oeJQłifJ6 -jej wibrował i wydał Się dów- powiedział Lawso'n, Zwraca,in.c sic do .iazdn, Trz·eba było się że,gnać.
CZY będ;(cs z lf1 tat?
zal1vtnła
'IY/!! Qu-ellowi.
H·ele-l1Y dodał: - Niech pani U'!.okltje 'swo
QllelIa
Helena,
zbli·żn'j.;l
~
się
do
ni·ego.
- A1ho poje·dzies'z stą'c1 wpro,s t do E- je walizki obok naszych.
- Nie wiel11 - .powie'clział.
glpbu, aJbo zacze,ka~7 11a mnie, BE'ldę tam
N
J
l'
za kl·.j'l<a '1111' l' 0d'''Z',I'
. Z
L
a po <;łaO;lC st~lła gflltpa wojenny·ch
Po·całował ja mo cno(), nie 1I1{)1l!:-lC powie
•
,
- •
"'le; .
re·szlą aw kore~ponc1c-l1tów. 'Ro7;mawi"'Il'o wesoło, dóeć je.j tego szczer2;(;', Co ~hciaJ , BrJk
SDn zatroszczy sIę
' h ie,
ale cią'l/:Ie spog}ącIano na nieho w POSZlI- mu bylo soJów.
.
Z.obaczyli LaWJ.iOnH. idóry ",łas'nie z.a- kiwaniu hO'1111)owców, QlleHa zd;ówiło, te
- Zobaczy"my się wkrótce - rzekł cirnierzał łacdować się na statek.
kore.s,j1011del1ci mówią
jakicM ,icócach, cho.
- Przy1e~hała palli? - zwrócił się A- O, jakich .it'ńcaC'h właściwie je.st
ąył jl(Ż !la 1Jr7,.e~u. l!,'.cly nR9:1e lIl]"Jrzytomerykanin do IieJ.eny.
mowa? - zapytał jedJlego z d'ziel1nika- mmł sobie~ że z T-Iele'lil pozostał Tap, r
- Tak.
rzy.
t'O wł~śnie d0c1aio lilU n(·lchv.
Dokąd udaje się ten sta,tek? - za-I - Cały statek jest naiJJity niemieckimi . -:- Ze.gnaj, Ta1p,
krzyknaj do przypytał ?ueH. .
" . •
jeń'Warni - odpowied'zia ł k{)1'es'PondenL Jac 1 elą.
- Na Kretę. A POZmEJ don;, AlE;K:sandt11.
Qu-e11 nagle USłyszał gło~ny śmiech,
- Zegnaj John '
odlpo'vied'z.fał Tap.
-

Co ja. będę robUa na Krecie? -

za-
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krzyknął Hacky
prr;tdzej!
Mkllęli jak str·z.ala szosą wz.d'łuż-morski ego brzegu. Widzieli. jak s:Dadah
homiby w morze coraz bliżc.,i odrdaJają·cego si.ę od brzegu statku. Wtem, tir?: obok
nich wybuchła bomba, Masr-yna zrobiła
:;;~(Qk w hak, ale pomkllę18 daled. Za chwi
lę byli już 'v strefie bezpieczeJl ctwa.
:c- Stójl krzyknął Que:]l i tlacky zatrzymał maSzY'l1f',..
Que.l1 wyszed'ł z auta i sIPolir·z.~ł na morze. Zobaczył pło.1l1iellie i homby. gesto
~pac\a·.iąc-e· talll. ll,'clzie był stalek. Ale statku już nie było ,,·idaĆ.
- Zdaje Slę, ż.e OOola1 ujsć nieohezpieczel16twa - powwdział Mady,
(D. c:. n.)
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bawełna

W lokalu Związkl Z3.'N'odowego Włóknia-,
n;y w Łodzi odb:'ła się wczonj konferencja
E uddalem przedstawicieli ZwiąUów Zawodowych, R'ld Za.kładowych. Cenł!alnego Za'l'Ządu Włókienniczego i DyrekcJI braniowych.
Zagaił obrady tow. Burski, Prezes Związku Włókn!orzy. W szerokiej dYlSkusj! w trakcie kt6rej zabrał równIeż głos Generalny Dyr9ktor CZPWł tow. Wende om6wione zostały
warunki umowy o WSPÓIVlWodJ1ictwie pomię-

-

•
I

nie jak to się dz!eje w imprezach sportowych.
Zwycięstwo pzyznane będzie tej stronIe.
klóra w danym okresie osiągnie większą
ilość puklów.
Wspqłzawodnlctwo rozpoc:yno się w dniu
dzisiejszym i trwać będzi& do końco roku bie
żą-ego. Komisja ~kICldajqc"1" się z 10-ciu
przedstawiciel! (po S-ciu oz każdej strony)
obliczać będzie wynik! za kClli;dy miesiąc odduelnie, najp6źniej do dnia 22 następn o miemy pn:emyslem wełnianym i bawełnianym siąca. Trzeba p<:JdkrcśJić że w skład koml-,
oraz pomiędzy przemysłem ledwabniC'Zo-ga- sji węjdą zarówno przedstaw!cieJe Rad Za·
lanteryJnym l prźemysłem włókien szluC%nych_ kładowyc~ j~l.~ I dyrekcji.
Obyd"'a układy powstały'" wyniku trwaJacej nd dluższego już czasu dyskusji pomiędzy przl'ldsta'ł.!cfelam1' robotników i przemy-

eN.

współzawodniczka

Ostateczne wyn!!-j wspćłzawodnlctwa ustajone zostaną na wspćlnym pos!edzenlu
obydwów stron w dnIu 24 stycznia 1948 r. Zwy
c!ęzcy nagrodzeni będq nagrodami honorowymi i pIenIężnymi.
Po dłuższej dyskusjt teksty obydwu układćw zostały ostatecznie zatwi6rdzone i podpis.'lne przc>z przedstawl,.iell Rad Zaltladowych największych fabryk włókienniczych
wszystkich czterech przemysł6w.
Ruch wspólz a w'odnictwa wkracza na coraz szersze tory Włókniarze, a przede wszyst
kim tkacze rozpoczynalI:! nowy start.
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Najmłods'tyffi

laty n~ ml~lscu tym. :ozclą9alo Się d~I~!e
pustkoWle, nie było am. Jednego domu mle~zkainego, rzadko spotkac mozna było człowleka. Wraz z odkryciem pokładów rudy rozpo' częło Się tn nowe życie. Pierwsze budowle południowo-uTalskich zakładów metalurgicznych
ii~go z tych
V3.dań
współzawodniczqcym były początkiem budowy nowego miasta, W
brcrnzlQIn zaHczone będq tzw. P Bidy. podob- ciągu pięciu lat (miasto powstało w okresie

wybmlowano przeszło 1000 domów,
pięć szkół, wyższą szkołę techniczną, szk!lłę
rzemieślniczą, cztery kina, teatr, świetlicę. Na
ukOllczeniu znajduje się budowa 47 trzypiętro
wych domów OTaz 80 domków jednorodzinnych.
W obecnym planie pięcioletnim zna iduje
się budowa linii tramwajowej, jeszcze jednego
teatru ,,'az dwóch kin. Na rozbudowę miasta
prze.... aczono przes'Lło 400 milionów rubli.

II'groSzawa idzie naprZÓd hroho".,' olbrzqnto

--------------------------------------~---------~---------
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wiara

ludności

Slo •cy

dach - Trallr'l'nłJ na Zoliborzn jes'Z'C'Ze W' tym ce dokonał się d'Ziwny przełom, który dodał
roku il'U5'Zy nową Marszałkowską, a przy tra- sil.
W początkach odgruzowywania ilość wysie W-Z rozpoczęto już poważne prace.
Gdy dzieje się rzecz tak niezwykła w hi- wiezionego w ciągu dnia gruzu wynosiła 0,8
s11)'1'ii i tak zdumiewająC\S, jej naocmi świad m sześciennych na jednego człowieka. W ukCl'Wie nie są w stanie ocenić całości obse,rwo- biegłym miesiącu młodzież 'Z Batalionów Odwanego zjawiska. Z wypalonegl> martwego budowy ustaliła rekord: 4 m sześć . wywozi jemiasta, gdzie zniszczenie dochodziło do 100 den człowiek w ciągu ... trzech godzin. Nie tylblisko procentów. li ilość wybu,rzonych już o- ko wywozi, lecz ładuje: zsypuje.
Trudno się dziwić. że na :oporniejsi uwiebecnie domów oznaczałdby wywiezienie śred
niej wielkości miasta Polski, jak n'P. Lublin, rzyli w odbuGowę rychłą i celową. Zycie potwierdziły cyfry, cyfry podsumo'\vało życie a
powstał żyw-y organizm o niesłychanie pręż
Gdyby obliczyć wszystkie odhudowanp, war- nei sile. która w miarę czasu ci~gle wzrasta. przede wszystk im rękojmi ą pozytywnych rettaws.kie rl<1my i u!;tawic je dwomd pu~tIamj
. Warsza'wa działa na lud'!i oszałam:i1 J ąco, zultatów odbudowy Warszawy still się czło
w <iłuQlm T7ęrhie. wybiegłyby daleko aż poza l'l"lejęli s i ę jej odbuduwą i ręzultaty ich pracy wiek, który z poświęceniem, energią i wirzrą
Radom, t.won;ąc 'PTZeszło 90-'kilometTową uli cę. przekracujll najśmiels'le ma·I"Z&J.ia. W psyshi- staną1 do pracy.
J. W.
NIe byłaby to jasna, błyszcząca ŚWle-ŻOŚ~ją defilada o<dhudowy. Nie wszystko co StE; 'Zrobiło
jest na oko p i ękne i efektowne. Ale nie to
przecież jest w 'W arszawie najważniejsze i na luks.llS bT7eba jeszcze t'rochę poczekać.
Warszaw/!,

pawier.nikll
Trudno by już d'Liś znaleźć dZlielnicę czy
ehor:by uliczkę, gdzie by nowe życie nie wye'isneło swego piętna i ~ozma-chu. Nie darmo
tyle miliardów z.łotych i tyle energid lud'l!kiej
pochłonęła w dągu nie1>pełna trzech lat stolica, Niewidoczne z początku inwestycje z.naczą lUŻ całe miasto, iF'żeli ,nie nowoodbudowanymI ulicami. to w każdym Ta'Zi .. domami i oczyszczonymi pl7.elo·tam.i -zat1l1'asowa"ych nie
tak dawno ,,-,rteriL
'W

Prawo

'W stolicy mieszka już 550 tysięcy łudzi. Zaludnili zniszczoną Sa'5'ką Kępę, wypalone śród
mieście, Wnlę i Mokotów. Cieszą się, że choć
nie tak pięknie jeszcze, ale jUl mieszkają.
\Vlasny 1cąt - to je1>t w wUT7.onej do szczętu
WóHs7.i'ł'Wie bardzo wiele.
,

budowano i bylo to Jc:O'Ilieczne,
robót - to
two·r zenie Warszawy-miasta.
Niedowiark!lm
trzeha dać konkre,tmy przykład, a najlepiej w
Il"jejsce slów wpisać cyfry, Budynków biurowych wybudowano ponad 400, mieszkaniowych - 1260, a było to przecież 'Y( ciągu p;erW'szych dwóch la,t. Obecny rok wyraźnie prze~hyla jP}'7.cze hardziej sza.lę na korzyść inwestycji mie"zkaniowych.
Początkowo

Vv'dr<;zi'łwę-stolicę, dziś większość

Na Kolonii Staszica nie ma urzędów, lecz
nie ma już ani jednego domu, któryby wypalonymi oczodołami smutno czekał na ręce robotnika oj szczęk kielni. Wszystkie są objęte
QdbudQwą ·

Tymczasem tewelacji jest w Warszawie na

tażi:!y m kroku pelno, można by je sygnalizo·
wać

w dziesiątkach codziennych komunikaów. Już za rok pójdziemy na przedstawienie
io Teatru Narodowego - Jeżeli ktoś nie wie'zy niech się dowie w Woj5kowym P,zedsię
bioTstwie Budowlanym, któ'r e pOdjęło się tego
wielkięgo remontu.
Prywatna inicjatywa 'Z6interesowała się Starym Miasotem i zabytkowy dom Ociepkowej ootrzymał już lśniący

lVIlo zież
akademicka

Administracja

Radziecki

n~e

zlIa kryzysu nadprodUKCji

we wszystkich kioskach
Administracja

H'arszaUJ a
S"'o'oa
13
___________

Związek

Prawo do pracy pozostaje jeszcze I obecnie nieosiągalnym pragnieniem milionów ludzi. O prawo
to walczą wszędzie tam, gdzie istnieje w dalszym
ciągu wielka własność prywatna,
gdzie fabryki,
banki Iziemia wraz z jej bogactwem nale"'! do
pojedyńczych osób lub do koncernów ł trustów.
Spoleczellstwo takie nie może zapewnić swemu
obywatelowi prawa do pracy. W krajach tych co
pewien czas wybucha kryzys ekonomiczny, który
pozbawia pracy miliony robotników. W Stanach
Zjednoczonych, gdzie wielka własność prywatna
święci swe n!ljwiększe tryumfy, przeszło trzy miliony ludzi zdolnych do pracy nadaremnie szuka
zatrudnienia. W kraju rządzonym przez bankierów,
przemysłowców I wielkich
właścicieli
ziemskich
człowiek pracy zawsze odczuwa strach przed dniem
jutrzejszym.
W Związku Radzieckim prawo do pracy przestało l być marzeniem. Konstytucja radziecka zapewma wszystkim obywatelom otrzymanie pracy;
oplaC'anej odpowiednio do jej jakości I ilości. T pra
wo to nie jest tylko gołosłownym twierdzeniem
Zoslalo ono zrealizowane w całej r.zciągłoścl I
stanowi. jedno z najpoważniejszych osiągnięć na·
rodu radzieckiego.
W~ystkie środki produkcji w ZSRR, a więc fabryki i przedsiębiorstwa, linie kolejowe, ziemia I
lasy ltd. stanowią własność Państwa, spółdzielni

Do nabycia

we wszystkich kioskach

~-------

Kraj,gdzie nie ma bezrobotnych

jest niezbędny dla każdego człowieka biorącego udział w życiu
g d s P o d a 'r c z y m.

Do nabycia

lt'arszuUJa
~J

do pracy

----11_---
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miastem w obwodzie Cz'ka- wojny)

łowsklm jes~ ?"liaslo Nowo-t<ro.ick. P,rzed piE?':iu

Aniela Szczepanitrk osiągnęła 163,3 proc.
W dniu tym w PZPB Nr 1 tow. Rybakow.a wykonała normę w 169.7
proc. wyprzed?: ając low. Korzeniowsltą 142,3 proc.).
Władysława Jaro~
sIk wykoaała swój .,lan \V 146,3 proc.
1..
a wspólzawodniczk'l: jej Kazimiera
Domańska w 123,4 proc.
Władysława Jóźwiak, na czterech
A krosnach, wykonala normę w lG4,4
~1
proc. II rywalizująca z nią Władysla
wa Ważniak w 133,7 proc. Helena
~1 Lipińska osiągnęl'l: na sześciu ktOs~
na ch 163,7 proc.
We wspólzawodnlctwte grupowym
zespół majslra Jabłońskiego osiąg
nął 145,8 proc. a zespół ob. Stonki
ł25 proc.
Grupa Slolarza Zygmunta
wykont.tla plan dzienny w 136,3 proc.
i odniosła zwycięstwo nad zespołem
Stefana Stolarza 110,5 proc.
W przędzalni tow. D3redas pracuJąc na lCOO wrnclon osiągnęła 143,1
proc, .a Zofia Zaremba 143.9 proc.
W P"';Pr Nr 7 przewIjaczka Janina
Kozera osiągnęła 170,8 proc. normy
a pn:ądlta TeodozJa rr;eWiet 175.8
proc. normy.
Tkaczka ZofLa: Zielińska pracuJąc
na czterech krosnach wykonała plan
dzienny w 156 proc. a Stanisława
Leszezyńsk'l: na takich samych maszynach w 150 proc.
W PZPB Nr 14 prząJka Leokadia
Feliksiak wykonala normę w 172.5
proc. Wiktoria Wojtowska w 149,1
proc.
W PZPB Nr 16 prządki Józefa Jó!wiak i Genowekz Stańczyk pracując
na BOD wrzecionach wykonały plan II
dzienny w 139 proc.
Stanisława
Szt"Zcpanlak (na 788
wrzecionoch) . wypełnila
zadania
dzienne w 142 proc.
W PZ1'B Nr 17 (dawn. Stolarow)
tkacz SIanisław Bukowiecki wykonał
normę w 174,2 proc. a Leokadia Kozłowska w 172,6 proc.
W PZPB w Rudzie Pabl.'l:nfcklel rekordzistką
okazała się Józefa
Gawron (159 proc.) pracuJąca na sześciu krol!naeh.
W przędzal!!i 1I.'ldal L
przoduje Wanda G"śclm.ińska (161 r
proc.) Oraz Lucyna Miel~zarek (158 '
proc.). Krojczy Kazimierz Wojclechow
ski wypelnll swoJą normę w 259 proc.
a. Adam PoJqk (równie! kroJczy) w
215,5 proe.
W PZPB w Pabianicach najlepszy
wynik dnIa o3iqgnę!a tym raZ9m pra
eu jąca I",'l czterech .krosnach Leokadia Iłzepkowska (162.5 ptoc.). Następne mieJsce zajęli Andrzej Grzanka (149.1 proc.) oren; Franciszek Kapuściński (145,8 proc.). W przędzC!l
ni pr.'lcufąca nc 678 wrzcdonaeh Irena KosIera wykonała swoJą normę w
150,4 proc.

t,

Miasto, które dopiero powstaje

Każdy z tych układów mćv,i o rywalizacji

szereg'l zadań. Do tych '1:adań l1a1e7Y: wykol:Vnlie planu produkCYlneg(l t asortymentu. walka o poprawę sianu bezptec~eńslwa i higIeny prac?" zwiększenie Uości uruchomionych :maszyn treska o Jakość
,.
".'
prod~c li podnlelllenie wyd.Qjnośct pracy,
wwię!.'u:enJe d~-!lcypnlly pracy.
W zależności od stopnta wypelni"'nta każ

27 wrześna naJlepszy wynik dnia
osiągnęła znowu tow. Bronisława Gołygowska która na sześciu krosJL'lch
osiągnęła
173.1 proc. normy. JeJ

wl6kna sztuczne czy je wab?

O Z• ,

Str. 3

zawodnictwie

•
elna czy

~

lub osiedli rolniczych. Dlatego też wszYitkle bogactwa wytwarzane pracą obywateli radzieckich
wlasność pracujących.
Rzecz jasna, że
w warunkach takich stale wzrastać musi dobrobyt mas pracujących. Wzrasta również zapotrzebowanie ludności na wszelkiego rodzaju towary.
Ażeby zaś zaspokoić to zapotrzebowanie, panstwo
musi nieustannie dbać o rozwój gospodarki narodowej, budując nowe fabryki i przedsiębiorstwa.
Dzięki temu ZSRR nie zna kryzy.u nadprodukcJI.
Nie zna również bezrobocia, raczej przeciwnie, nowe zakłady przemysłowe I rozwijające się budownictwo odczuwają brak rak do pracy. W ciągu
pajbliższych pięciu lat przecj ,'tne roczne zapotrzebowanie na nowych robotników i pracowników
wyniesie milion 250 tysięcy.
. Obaw, a Pkrzed dniem jutrzejszym, groźba stania
Sl~ (';; OWI~ iem. zbytecznym,
nieznana jest ouywalelowl radZieckiemu. Nowe stosunki spoleczne
wytworzyły również ustosunkowanie się do pracy.
Nowe warunki uczyniły z pracy obowiązek spo·
leczny, sprawę honoru każdej Jednostki zdolnej do
pr.acy. Taki stosunek do pracy wywoła! nowe zja.
wlsko - współzawodnictwo. by jak najlepiej wykonywać
zwi'lkszając
wydajność. a tym samym
J ogólny dobrobyt.
Czlo.wiek rzete!nej '. uczciw~j pracy otoczony jest
w :Zw~ązku RadZieckim naleznym szacunkiem i po~azalllem. Znalazło to swój wyraz w ustanowieniu [
Jednego z najbardziej zas~('zvtnych t"tułów w
~j:;:':t~~z!j~;;:eckim - tytulu Bohatera Pracy Sostanowią

I

Kto pcerwszy?
We współzawodnIctwie mlędzyfabryc%I!.T!D
W dniu 26 września najlepszy wyltlk dnIa
osiągnęły znowu PZPB Nr 3 (dawn. Geyer).
Przedmlni'l: średnioprzędna płan dzienny
wykonala W 102,1 proc., przę':lzalnia odpadłtowa \V 116,6 proc., a tkalnia w 101,4 proc.
Drugie miejsce zajęły znane PZPB Nr 7
k
wy onuJąc plan w przędZl:llni w 103,6 proc.
a w tkalni w 102,4 proc.

I
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. Od ~ilku dni Łódź ma znowu normalne OŚ"
Tymczasem jednak, choć jeszcze nie wszyWletlenle.
stko jest w ponądku, mamy światło w naUs 7kodzona turbina ~odjęła p:?cę, a Elek- szych mieszkaniach l. co ważniejs ze, ruszyly
trawDla ZWIększyła swoJą zdolnosc wytwórczą liczne, drobne zakłady pracy, unieruchomio ne
do 41.000 kW.
z powodu braku prądu.
Potrzeby energetyczne Łodzi i ok ręg.u łódz ·
Warto wspomnieć. że w ostatnich dni~["h
kiego nie są jeszcze w zupełności pokryte. Bra- została naprawiona uszkodz~na siłownia w
kuje nam jeszcze 10.000 kW. Uruchomienie PZPB w Rudzie Pabianickiej.
jeszcze jednej turbiny, zl1'ljduiącej się ob ecnie
. Naprawiona turb ina umożliwia pracę maw remoncie, o mocy 16.000 kW, pozwoli na ra- clerzys.tym. zakhdom, a jednocześnie w peWcjonalną gospodarkę prądem elektrycznym, a nym, UleWlell{lm sto:pniu zasila sieć oaólnoe
nawet na utworzenie pewnej reze,rwy.
łódzką.
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KONł'ERENCJA

Okręgowa

Komisja Związków Zawodowych w ł.odzi, zawiadam ia, że w związku z
wydanym okólnikIem Nr 55 z dnia 20 września br. konferencja Zarządów Związków Zawodowych
prezydiów Rad Zakładowych,
wszystkich b ranż przemysłowych m . Łodzi,
mowe obowiązek l'adzenia sobie we właS'nym odbędzie się w dniu 2 paf.dziemika br o godz.
w świetlicy F-my "Geyer" przy ul.:
zakresie.
Są d achy mniej zgryzIone zębem 16-tej
czasu i działali a tmo:lferycznych, w tych wy- Piotrkowski ej 295, z następującym' porząd
padkach lokatorzy po-w inn! po ot~zy m a.niu j:a- kiem dziennym: Sprawozdanie Zarządu Ubez..;
py i smoły sami przys t ąpić do reperacji.
Bogata praktyka Łodzi wykazuje, że więk piecza1'1i Społecznej w Łodzi. Sprawozdanie
szość domów, które zawalily się w iosną lub Komisji Specjalnej.
ohecnie grożą zawaleniem, za.czę:y swą nieszczęsną historię właśnie od dzillrawych daW ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH
chów. Reszta' przemakan ie ś ~ian, walenie
W celu umożliwienia światu pracy doko.
się stropów, a wreszcie całych dom6w przy- nania zakupów zienmiaków po cenach odposzły później, zresztą konsekwenlnie.
wiadaJących
wypłacanemu
obecnie ekwIwa.
Komu drogim jC&t dach nad g/ową, niech lentowi
pieniężnemu,
Okręgowa
Komisja
natychmiast przystępuj e do jego zabezpiecze- Związków Zawodowych w Łodz,i. w porowmie
nia. Zostały stworzone m ożliwuśCl trzeha niu ze Spoll'm. Powszechną Spółdzielnią Spo..
je tylko w ,pełni wykorzystać.
żywców, 1 I 1Ufuluszem Aprowizacji uruchomiły
trzy plmkty sprzedaży ziemniaków.
Rady Zakładowe sporządzą spisy ' MOD.
prilgnąf1't:h zakupić ziemniaki i po pośwlad.
czeniu przez Referat Ekonomic7.ny Okręgowej
I Komisji Zw. Zaw. ul. Tragutta Nr 18, pok 109
"kierowane 7. 0,>taną de odpowiedniej składni_
cy, gdzie b~ d ą mogły zakupić 7.iemniakf W HoRd 100 kg. na osobę, pOSiadającą kiU'tę apro_
I wizacyjną. po cenie hurtowe} 650 zł. za 100 kg.

smoły nadchodzą

nIechaj lokatorzy sami
najp'lnfe!szych reperacji

. ... Dom pny ul. h.a.m i ennej 2 p i!'rwszy
Wedlug ohli{'zeJl dyrekcji WydZlahl Niez bl"Zegu. Dach podo·tmy do ol brzymie- ruchomości Miejskich, ilości tych materiałów
gG rze~zota dziura przy dziurze. W dzień wystarcżą do do~łownego "Za(3c!.dn'a" najpilpl"1lE!>.~wieca sloilce, nocą przezie.rają migotliwe niejszych potrzf'b miasta Łodzi.
gwiazdy, Gdy pada deszcz, w kamienicy ro(',dy usunięte zostały szczęś!iw:e, choć bi się nIch. Lokatorzy lrzl'de-qo pii'~tra, oh. nie<;lety - burd:w póino trudn ' )ści matenałC'
oh, ~wic c y, podstawiaj" ga'Jllk i, hy wJ),lil nil' WP , ~prólW<l zO'Uiln izowania odpowiedniej ilołeipszy

przystąpią

do
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clemu} m tle

-

to dach domll PllY Ul • .t\:dllL ~Il;lcj 2

"

. .

~ I!lcle-kła n,lzeJ. J edn ak na dobrą SiPf aJWę n a. , ŚCI
lezało b y kazdy d ecy maJ..r kw adratowy zabez-

pieczyć garnkiem. Ty~e g a,mków n a tura lnIe
O'b. o b. Sawiccy nie mają . W oda p rzecieKa e
piętro niżej, do ob. Żupana. His10ria powta rza
się do samego parteru, tutaj ju'Ż g"l.m;Jców nie
potrzeba pods.tawiać, otwiera 6i ę drzw i i woda sama wypływa na podwór.ko.
Takich domów w Łodzi malmy około tysiqCQ".

•

•

Z 3500 domów mieszkalnych w

Łod7.i,

tysIąc wymaga natychmiastowej rep eracji dac hu.
\"Iydział
przydzielił

NienlChomos:::i Miejskich
Komi,te tom DO IlIOwym
n.soo rolek papy. Nie była to cop:1\wda
przysłowiowa kropla w ·mOr7.'ll.
Tym nie"Ilni e j
jednak niemal, że każdy co l·rzeoi doO! w mieście prosi się o natychmiastową poprawę dachu. O trzy zasadnicze braki rozbija S.ę akcja KOl11 l tet,') w Domow-yrh iW tej sprawie : brak
papy, smoły i s i ł roboczych. Jeśłi chodZI' o te
d' -a pierwsze braki, zostały one szczęśliwie,
po wielomiesięcznych staraniach vVydział'.l
Nieruchomości rozw i ąz ane. W najbliższy p'ą 
tek przybędzie do Łodzi pierw'!!LV, znal!zny
tran~port p apy z Oliwy w iloś::i 10 tysięcy
rolek. W nas~ęl}nym tygodniu nade-jd2ie do
Łodzi :!HYWy transDort papy z Wa.rs!'l.wy w tejii! silmej ilośCI co z Oliwy. Jednoczf>śnie z
ttanóportami z 'Vroc1awia i Kalisza p rzysła
n 'ch zo~tanie 65 ton smoły.
Łodzi

.

.

roboczyc~ ~aLlafl~ ~ .lalszym .cI~gu

M '

_

Oby

więcej

t ohich kODl;§;i

Brudy zni k ają pod

czarodziejską ró ź dż ką -k

Haibardziej niechlujna posesja
Międzyministe<rialna

która

niedawno

dziłoa

Łodzi

doprowadzona do

Komi-sja

lustrowała

Sanitarna,
Łódź ,
s.twier-

mówiąc

deli'katnie
że
Łódź
czys.tych miast nie należy. Posypały
się kary, grzywny i nagany na wi,nnych ant y sani,tarneno s1anll w mieŚCIe.
Międ-zy inn 'mi cz/o,nkowie komi,ji stwierdzili slwnrlaliczl1e warunki sanl/orne w domdo

koch robotnihów, zatrudnionych w PZPR Nr 1
prZY Placu Zwycięstwa. Stan sani·tamy w tym

blo·ku domów i zmiany, jakie w nim zachfld7ą,
o kilka słó\~ uwagi na łamach na- •
szego pisma.
Jak wyglądaly pospsjc mie,'lIkillnc rubotników przy Placu Zwycięstwa przed whroczeniem w te brudy Komisji Międzymin,istrrial Budowa wouomil'rza
bez.pośredni skutek
Tlej?
wizyty Komisji Specjalnej przy Pl. Zwycię
Bloki rO~lotnicze, przylf'gające do Woonestwa 7-12

proszą się

I

o Inilza

Sądem Okręgowym

15 B. M. PRZED SĄDEM OKRĘ GOWYM
7alogę n iem iock!:-!Jo pIu lonu: k tóry. d ok onał
Władze ~ezpiecz~ństw a przekazaly do "hoPrzes3łn dwa lata temu wiele roz qł osu zy- sł ynnej e gzekUCj i 100 Polakow w Zg ierzu p od rllema w tej spra wie ProkUlaturze Sądu Okrę
qowego w Lodzi.
s kała w Loc1zi sprawa
Eugeniusza Doelnitza Łodzi ą.
w Specjalnym Sądzie Karnym.
•
Doelnitz. hvły adwokąt i były sęd zia pol ski. za wspóJpracQ z Niemcami . a w sz-::zególności Zil udział w niemiecJ..im wym iarze spra wiedliwości został
skazany n a dClżywotnie

Cen

więzienie .

Obf'cnie Sąd Naiwy ższy uchylił w y rok Spe
c ja lnego Sądu Kiunego, uzna jąc, że w czyIlach zarzucany:h Doelnitzowi brak. cech
prze~tępstwa z Dekretu o wym iilrze kary dla
zbrodniarzy hitlerowsko-faszys tow skich i zdra j
ców narodu polsk ie~Jo.
Sprawa Doelnitza zostanie ponow n ie roz pa
trzona przez Sąd Okr<mowy 15 b. m , Rozp ra wje będzie przewodniczy ł sędzia W a lewski,
oskarżenie będzie popif'rał prok. Ku bik, bron ić będ7.ie tak, jak na pie rwszej r ozp ra wie
- adwokat SamoJiński.
Sprawa DoeJnitza wzbudza zr o z um i a ł e zainteresowanie.

W

Łod I

ceny maksYDlalne

W myśl Usta wy z dnia 2. VI. 47 r. o ZWal-j :\1ięso mie lone mieszane z w ieprz. - za 1 kg
czaniu drożyzny i nadmiernych zvs.ków w 0- 260 zł; 24) Kości wołowe - za 1 kg 30 zł; 25)
blOcie handlowym (Dz. U. R. P. Nr 43,po'l. 218 Schab - za 1 kg 280 zł; 26) Baleron mięso z dnia 13. VI 47 r.) Komisja Cennikowa usta- za 1 kg 280 zł; 2ł) Zeberka wieprzowe - za
lila następujące ceny hurtowe i detaliczne na 1 kg 220 zł; 28) Mięso wieprzowe bl"'l: dokład
arlyk,uly spożywcze:
ki - za' l kg 250 zł; 29) Mięso 'WIie'prz')we z
l) Mąka żytnia 90-procentowa - ·cena hm- k05cią (15 proc.) - za l k g 230 zl; 30) Ronek
towa za 100 kg 3.350 zł, cena de.taliczna za l i podga.rdJe - za l kg 280 zł: 31) Słonina kg 39 zł ; 2) Mąka żytnia aO-pro{:. - za 100 kg za l k.g 300 zł ; 32) Sma le~ - za 1 k g 370 zł ;
3.550 zł, za l kg 41 zł; 3) Mąka pszenna BO-pr. 33) Golonka - za. 1 k g 230 zł ; 34) Gł owizna
- za 100 kg 6.100 zł, za lkg 71 zł; 4) Mąka - za 1 kg 120 zł; 35) No~i - za 1 kg 80 zł;
pszenna 70-proc. - za 100 kg 6.300 zl; za 1 kg 36) Kości wieprzowe - za 1 kg 60 zł; :W) Ka73 zł; 5) Kasza jęczmienna perlówka I gal. 55- szanka z kaszy ta·taTczanej - za 1 kg 160 zł ;
procent?wa - za 100 kg 6.210 zł, za 1 kg ~2 zł; 38) Kas'Zan ka z kaszy 'ęczm iennej - za l k g
6) Kasza jęczmienna lamana 55-proc. - za 100 80 zł; 39) Salceson - za' 1 kg 310 z ł ; 40) Sal MORDERCY 100 POLAKÓW
kg 5.380 zł, za l kg 62 zł; 7) Pęczak 70-proc. ceson czarny - 7.a 1 kg 310 'lI; 41) .S ł onma
Jak ~ię dowiadujemy , wladzE' r a dzi'E'clde Z1\ 100 kU 4.!l!JO 'lI, za l k~1 58 7.1; R) Kasza ja- wędzona - za 1 kg 350 zł ; 42) Kiełbasa serdepi'Ze . ązały polskim władzom hezpieczeństwa [lIana (iD-proc. za 100 kg 7.800 zJ, 1.a 1 kg flO zł; lllwa - 'la 1 kg 300 zł; Kielh<1sa zwyczajna .----..-,- , 9) Chleb żyLni z m"ki 90-pIDC. - za 100 k9 za 1 kg 300 zł; 44 ) Wątrob ia n a - 'la 1 kg :{40
UIHtII~mll~"II11·~ 'I:.JII~' ~,. ~.!l'~[) 3.000 zł, za l kg 33 'lI; 10) Chleb ży'l'ni z mąhi cI; 45) Podgilrdlal1a - za 1 kg 220 zł; 46) Kra II
G~ 1& I",j
80-proc. - za 100 kg 3.337 zl, za 1 kg 37 zł; kowska - za 1 kg 370 zł; 47) SZyln ,k il gotowa,".,d ..:.. 11 ,,: . . . . lIII
"~II ..,.~l ..."c
II
t l) Chleb pszenny z mąki 80-proc. - 'la 100 na - za l kg 450 zł; 48) S'lynka surowa wękg S.GGO 'd, za 1 kg 64 'lI; 12) Chleb pswnny clzona - za 1 k g 350 'lI; 49) Szynka sllr~~wa
O DCZYT
'!. maki 70·proc. za 100 kg 0.179 zł , za 1 k9 węll!LOna bez kości - za 1 k{J 370 zl ; 50) Bo\'" lokali! '[owa Plzyjażni Potsko - Radzier- 6B zł ; 1:1) Bulki angielki - 1 ker 80 zl; 14) Dllł- czek surowy wędzony - za 1 kg 350 71; 51)
. le1 Wojewódzki Oddział w Łodzi przy ul. kt angielki 50 dkg - 40 zł za 1 !'zllll(ę; 15) Polędwica suro'wa wędzona - za 1 kg 430 zł;
Piotrkowskiej 272h w piątek, rlnią 3 pażd7.~er nu/h i angiL:'l' i 25 dkg - 20 zł za l s.ztukę; Hl) 52) Parówki i se·rdelki - Z1\ 1 kg 390 'lI; 53)
:nka rb. o godz. 18-ej wy~łosi odczyt Red. ButKi 50 gr z mąki pszennej 80-proc. - za 100 Kie/basa krakowska obsuszana - 7a 1 kg 4GO
5t. Żółkiewski p. t. "Upowszechnienie kultu- kU 7.440 7,1, 7a 1 kg 80 zl, 4 zł za 1 s71l1kq; 'lI; 54) Kie/basa zwyczajna obsu5zana - za 1
ry w ZSRR".
17) Blllki pszen.np 'l 111"ki 70.,JHOC. - za 100 kg kg 400 zł; 55) Kielbasa polska obsuszana - za
7.G8Li z/, za 1 kg 8(j -d, 4,50 'lI za 1 sztuk!}; 13) l kg 480 zł; 55) Masło mleczarskie - za 1 kg
WIECZÓR AUTORSK I
Mięso wolowe I gat. (ze sztuk tucz.) - za 100 550 zł; 57) Masło oselkowe - za 1 kg 440 'Zł.
Klub Literatów "l'kkwik" ul. Traugutta 6 kg 16.200 zł; 19) Mięso wolowe II ga!. (ze s2tuk
Powyższe ceny wchodzą w życie z dniem
t p. weJ Ś CIe przez hotel. W środę, dllla 1 paź mię nych) - z·~ 100 KG 15.JOO 7ł; 20) Polędwipażdziernika 19-17 T.
dziernika 1947 r. o godz. 19 odbędzie się Wie- (;d wołowa - za 1 kg 250 zł: 21) Mięso wołaKOMISJA CENNIKOWA 'NA M. ŁOD!
czór au10rEki Stanisława Dyga.Jta (~agmellt po· w e bez kości - za l kg 220 zł; 22) MięsCl 'WOZ·ca przewo dniczącego:
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powazne trlldnoscl. Krotkl okr"!5, laki nas Na drugim. pięlrze u ob . Żupa na do akCji S?
dZIeli od zimy, przy jednoczesnym braKU de- mo o lJ.IOnneJ Pl'Z~ de."zc.z~m m O?ili'Z'Uje SIę Sprawy hardzo .,;azne! Prz.ydzlały, węglel~ skó
karzy i smo larzy, nakładają na Komitety Do. . wszystkIe m IskI I. garn1u
.
. ra Itp. Obecno~c wszystkich obowiązkowa.
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UWA GA PRACOWNICY PIEKARSCY/
Dnia S-go paźdoziernika tj. w niedzielę ' d
\ godzinie 10-tej' I'&I!O, Gdańska 75, odbędzie
l się ogólne zebrar.ie członków Zw.. Zaw. Rob.
i Prac . Przem. Spożywczego Sękcja Piekarzy
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~L'L~j,j2.S~.-.~.}a.~~~,

nt oli

p orządku

go Rynku były przedmio,tem stałych najś6
handla,rzy z okolicznęgo rynku, którzy pozostawiali tutaj po swym wyjściu brudy w ob-filtej ilości, a więc - zffi\iłe owoce, pierze !ll
ptactwa! co gorsza, dzięki uległości kilku lo-~alorów:, którzy handlarzom wypożyczyli swa
Je komorkl na hodowlę kUT, kacU'k i gęsi w
olbrzynuch stadach, podwórko lepiło się od
brudu, a w pliszkach ze śrnjeciami żerowały,
bezkarnie w biały dzieli szcz.ury.
'
Przepałnione ustępy, wylewająca SIę ich za-o
wartość na podwórza, jak również fakt bra:],.1l
kanalizacji spowodowały, że posesje te uzna~
ne znstały, jnko najbmdniejsze w całym wo'"
jewództwie IÓd7.kim. Za nieprzes!rzegaJlia
przepisów samtarnych admi-r.islra,lorzy domów
Nr. 9 i 7 na wnioek K!',mlsJi Saniti\mej odpo~
wiadają przed Delegaturą Komisji Specjalil.l:~f
w Łodzi.
Winę za olbrzvmi smietnik,
jaki tworzy"
1y skomlsow<lne potlworka robo'niczej posesji, ponosi w sporym stopniu i Zarząd MIejski, który od kilku mie5Jęcy nie reperuje studni na \Vod.nym Rynku i nie staw.ia odpowiednich ubikaCji, w zwią'Zku 'Z czym tYSIęCZ
ne Llumy hiwdlarzy przy'puścily formalną in.
waz ją na najbliższe i najbaf(lziej dostęp!!l~
podwól1ka bloków robotnicz) ch. "Nie ma tego
złe-go , co by na dobre nie wy:;zło" mówi
s łuszne przysłowie \II odniesieniu do lód'Zklej
wizyty Komisji Sa1Iitamej, klÓIa wreszcie spo
wodowała, że PZPB Nr 1 zajęły się tym razem
"na serIO" slynnymi ze swych hrudów 'Posesjami. Oto na podwórkach domów <ld 7 do 12 nu
meru przy Placu Zwycięstwa prowadzi się w
szybldm tempie kanalizację i do lqt"lii Się do
centralnej sieci wodociągowej pose.sje. Ba,
większość mi!'szkań otrzyma wanny,
nawet
boylery, wszystkie zaś - zjewy. Jak za dot1,.nięciem różdżki czarod"iejskiej zniknęły 21
podwóT'Z stiHla pta('lwa. Co prilwda szczury,
jćlk pr7cdlem,
tak je1'zcze i teraz h.asają w
jasny dzień po podw''>rzach i schodach, .;.:le i
na nie przyj(l'Zip. pora.
Ob . Piase('zny Franciszek, robotnik P2PB
Nr l, mieszkający w jedlH?i z t.ych posesji
pod Nr 9 powiada do nas: "Mys]",liśmy: że nie
ma siły, która poradziłaby sobie z tymi brudami. Nasze inteorwencje w Zarządzie Miejskim, u administrillora i rrdzi~kol viek sie dało, nie rom~<1ały. Gdy K'omil;;ja Ministerialna
przyiech~la, bv proz irzeć sip, tym bmdom, nie
wierz 'Iiśmy, hy ona moąla co zdziałać. A
jednak... taka komisja to dobra rzec·z;. mam
już zlew załoionv, !no utu ' e sie wannę i klozet.
Przydalyby sIę c z ęstsze odwied'Ziny podobnej komisji, może by to skloniło instytucje i
ludzi odpowiedzialny ch za p0T'lądo:k w mieście do sumiennie is zcao przestrzegania powierzonych im obowi'l zhhv" .
t=S

POŚWJĘCENIE S7TA 'DARU
Z arząd Koła PolsI<ieqo Związku h. 'Vięź.
niów POlityczn ych Hitlerowskich Wię71eń L
Obo zów Koncentracyjnych w Łodzi wzywćr
wszystkich zarcjestrowiuwch członków do obOi
Wią7.koweqo stawienn'cLwa w lok'!l n Zwlą'!:ku
\ 11 . JaraClil nr :I w dniu !j p"ździcn !),;a o godz..
7-e j r allO w/g nowego czasu.
W d ni u tym odbęd~ si~ UfC)CZY,St~

t:-l~ Ambre~sl!.c ~_~n!il'-~J~da;q,,; _. ;;", - - --

,- -

'T,27U

Redakeja i AdministraCJa
PIOTRI<.OW";·!\!f.(JO"
• trków-Tryb. - ul. Legionów 16. I. p:
t>GŁOSU

'Wydział

Aprowizacji

Handlu' Zuzi')dll

kiem karl z nadrll!w.'nl RCA. Rejestra"'la pcle')" Iwdllc n,l oslemp]rnval1111 (Hl vrotn!?1 s;ro·
ay kiilly '1.,1 'pdlTzenid pierzę"'''} firmy l Wpl'
Sr1l1iU kOJePlCgO nU1l1erU listy rej,>,tIa"':'p6I.
Równocze~nie podaje siq do wiarlpmn.,"'l, 1Z
od dnia 4 rIu lS październik'\. Ib. wym'''''l',me
sklddy Upel/OWe wydnwai' będą na kllp"'n Nr
22, 7,1/l·.jf'slrnw,1ll}'clt w daoym sldildziE' k'lrt
zywllościuwy<.'h z mipsic)Cil wtZesniil
po 120
kilogramów W!)qlil w r:el11e 98 złolyrl1 - kęsy
1<Oi\1UNJl\.AT
RK!'> ZZl' "Ruch" (PlOtrków) 15:!2 (9:7) 1 olzech H-gi i no zł ~o I]l' - orzech lIT.
WYDlIALU C;IER l DYSC',PLJNY
punkt dl" TUR-lI. RKS ZZl{ "Ruch"· (Pio/l'ków)
W skladelCh ()jli1lr)wvr:'h LagiE'w~kif'1 Kry"
Pierwsze propagandowe zawf)d~" w piłkr, -- HKS "Skaut" (Plotr\ńw) 28:4 (14:2) - [ pkt. slyny i Siljrl Allloni('(In ze?w·,l'! !'ię na rj"ll':zecJla "Rc:chu", KS OM TUR (Tom,l~zr'nv-',liiZ.)
kosz~knwą druzyn lllQokich, przrpl'l .\':'1' 'nI"
nie do ceny wC;ql<l 1 I {Jotych, jako i)platy
- RKS "ComorcJia" (Piotrków) 12:6 (2:2) -- l
ZWi<.llane I z kOSZ!e'llnl trllllsp o rtu.
przez pio·tJkow~ki OZPR w lamach SW;ęl.il punkt' dld TUR-u.
Z'\.TZąrl m. Piolrk'J'."3
Sportowf'go, zwcryfikowane zoslaly aa~lępu
W wynilw [Jrzc[Jro\\'(/dzonych roz.[!'·)'\\·ek
•
'\-V"dział AproWIzacjI 1 Handlu
jąco:
J micbcr. i l1dCjfodę PiolrJ.;,I,'/~',ieg') OZPR zdQPiJJia slO/kowrr drużyn l!Ics/.irh pn'''a- był zespul 1\.S OM TOR (l'llm,lszów-Mu.)
1I111111111111111!111111111~1I11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
nie IOWiltl-\'ski~ poza k.ol1ku/::'E.l1l R!"S 2'~~K llk.!. 3:0, 5to,ullek koszy 71:2\.
"Ruch" (PlOtrkow) - \'Ii('rl,'\~-::k'lln\- I"S (PJlJLrII miC' jsn~ RKS ZZK "Ruch" (Piotrkó H)
ków) 2:1 (14'16, 1;':7, 1.';'11 .
'
jl~t. 2:1, stosi1nek ko~zy 5G:21.
W nocy okrlło gc1tlziny 24-ej we ","i Augu,
Pifk(l kOi,1.yl,oll'(/ c/rll-tyn 111<;,,/,i(1I o IHZ"IH rnif'jsce R.KS "COI1('o/clid" (Piolrków)
stynów, flm. Łc;kilwa, na szkodę ob. Pl~rzvń
chodnic; nilwodr. pin'Tk.ow,l, iN)n OZPR
nil- pk!. 1:2, Sl"",UllC'k -ko';'lY 30::lfi,
skiego '''Vlilcl}'51'1W,l llieznam sprawcy cJoko,
glOrię P')wintnw"l Rc1dy W. r. i P. "vV..
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IV mlLJsce .1-I1<S "Ski/ul (Plotrkow) - p ._l. nali kradzieży 3-letnie'go konia, war,tości 45.000
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l'lJddzież - bielIzny dokonano na szkodę ob.
"Col1cordii '. KS O 1 TUR (Tomilszów-Aill.) Prezes' (-) 1,tVilhelm Frrmciszek Wi/pk. Prz\'t'1ckiej Zoili, zam. Piotrków, ul. St'\.1 n352,
'
A n IOIliego -

Polna 2 -

od .dnlcl dZl;iie.l Z0go

Iiejskiego m. ·Piotr:K:owa zilwlaclamiil, że skliI- d" dnia 7 pażdziernika rb, przĘ'prow~d'l]{" bę
telefon t 3-97
dy węgla ob. bniewskiel Kry3tyny przy li!. dą rejcslracjękart zaopatrzenia k,ltegrll'il l-ej
Administracja czynna od godz, 8 'arntowicza 24, Mond,llo,1;:i"lJo TO"'rlnWa ZilS'ldpiczĘ'j 7~ miesi'lca września rb" wyd.mvch
16-ej bez przerwy obiadowej. w soboty II. K>\'il<;'l;ewi'kiego - TomrcklE'<]o 2.5 i S,ljil p/zez Zarząd Miejski w Piotrkowie, za wYJr1tod godz. 8 - 13-ej.
Redaktor prz'ljmuje codziennie od
godz. 15 - 16-ej.

Konto czekowe redakcji .,Głosu Piotrk~wskiego" w f'o\T1IJn<llne! Kasie Oszczędnd,ci \V Piotrkowi€ nr, 425_
Ol; U
Środa,
Dziś:

winszu;emy

1 października lO,J,i r,
Remigiusza

aZnie1SZe

li!

Jetony

10-49 Urząd' Bezpieczeństwa

Publiczn.

13·14 Powiatowa Komenda M, 0
10-41 Miejski Komisariat M. 0.
• 10 7" ~traż pożarna
11, J

o Ubezpieczalnia

Spo!ec"na

10-70 Szpital Sw. Trójcy
Pogotowie lekarskie: nocne telefony:
t 13 od 21 - 7 rano. W niedziel!! i świę
'ta dyżur dzienny w szpitalu Sw. Trójcy.
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Dliś d\'żurujc apteka mgr, Gr ah fJ\\.' ,
sJ...'eao, Plac Trybu!1alskl 9.
111111111111111111 J 1/1111111111111111111

1

(lS~l<ll.enl

\V

'1

11~ ch (b~ W;J kil.
111' 1111111' 111'111 '111111111' I 1III

J II I I ' I I '

.11111"' ,.tI'"1 l i ilU

. ~Y

a
Na

111'''"111 uu Ilnl'tI",II I ""''''IIIU 11111

IIł 111111

"'ltI 'II

Czvłelnikó.!

Łó"szkie'

niema spokoju

małym I'J

~ Plolrko.,l,'ie

ncczku

róg

licy Poln·e.i i Lórlzkl{, I co wieczór pr/e-

h\ aj,! pi ani, klórzy zacZepWli! prz€lnlów i Ilkjcd[](Jkro.t.nie kh bije!.

q,O

:i\T3Camy się bl drog;) do władz o \\'ysta

J€ni0.

\V t),Tn

I

---I J 1111111

. cy

cJomih o nowy'" ym odnośne wladze Dnpipro
po zdtrzymaniu De,puta przez władze Bezl'icczeństwa Publicwegu matka jego zwró-;ila
wpłacone mu kwoly.
Na skutek zamelduwania pokrzywdzonych

1111111111111111111111111111 '1111" 111111

o o~7.Uslwic, sprawa zn'llaz!d ~ię na wokilndz!e
Sądu Ol, ręqnwe90 \II Piotrkowie', d \\' wynIku
rozprawy S~d sk~zal Piotra DeSI~l.ltil _na 'JSiem
mwsIC;cy wlc;zlema z zawleszemem wyko1Hlnia kary na okres laŁ lrzeeh
(j)

ff

.
. . '
W PiotrkOWIe odbyło Się pOSIedzenIe Tym_,

czasowej Rady Ubezpienillni Społer:zllej. Mi<;dzy innymi rozpalrywana hyła sprawa zale~Jłych składek
11
pracocJa\yców, sie;gaj'lC'ych
32 miiłonów zlotych. Stiln taki jlaraliiu.ie TOZwój UbezpiĘ'"zalni. Interwencje u wł~c1z NacJ.
.
.

zorczych mc rloły dol.ad zadneqo wyniku.

.

,

na

5z~,llenicy

\Vol>e<: nie:;korzysta~ia z pro1w,1 la ~;I I1'Z81.
Prl' '.vrJE'lll,l RP, wrzora t rano o !'['lrl'lll ' S-te.i
z mllllll"l'lI lJS~'l[ w~ k()n~ny w~ rok .sm.e:ci
PllPl plJW l '~ZPl1le /lil zcJra.lcy lHroclu ll:Jl"':cierro, HanyU1 Schllllhlnle
.
Hr1l1 ' Srhum,ll1, rnif'~zkilJ1ltC w:;! Te..,d'Jró":,
um in Bunti l.ewice, qlnśny b 'I 'v CZ,H'e ckupacli l okrllri('ń-lwiI wobec Pr:llilbn\', O obi~riE' br,l! udzid! w roz5trzeltwaniu Polilków
Zydów.
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Zdrajca zawIsł
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• go
osz!uJe
'sly ludzkie nie mają granic. Mieszka
mec wsi Zmoźnr1 \Vo!a,
gminy Rozprza,
wpa na pomysł, ze można coś zarobić na
ustaie amnestyjnej i na tym tle popełnił
OSZl:Wo,
za co odpowiadał przed Sądem
Okr owym w Pwtrkowie, Sprawa miała tło
nas_ujące: mieszkańcy gminy Rozprza: Józef ~erz, Józef Jakubi!{, Wacław Szymczyk
i Echrd Gd/kowski, uchylający się od służby
\'/oJI)wej chcieli ujawnić siC; przed Komisją
A.mr;tyjną, a ponieważ nic wiedzieli w jaki
.pOSI to uczynić zwrócili' się o pomoc do ob.
Piotl Desputa, klóry oświadczył im, że posiadczl1a.iomeqo w Komisji A.mneslyjnej i
prze.n.iego hędzie mógł dopomóc im w ujaw
nien się, ille będzie to kosztowa lo po
JOOO od osoby. Peter.ci zgodzili się na to,
lI"r~c i
Desputowi źądane kwoty, poczym
Desl przyjechał z nimI do Piotrkowa, zapro
wadl ich przed gmach Starostwa, pozostawił
na ll'y, a ~am wszedł do gmachu. Po chwili
Desp wyszedł z gmachu i oświadczył im, że
wszy/w jest w porządku i zostaną zaJ'ilZ przy
jęci 'zez Komisję, Rycerz jednak i Jego koledzYlie zostalI lego dnia przyjęci przez Komis' mneslyjna, a ujawnili się dopiero w
Jd-1.l, ni później, przy r:zvm dowiedzieli si(~,
eJ.lawnicnie nie podlega ż"dnym Qpłatom i
lekonali się, że padli uiiiłrt\ oszustwa. KieJ polem zwrócili się do Desputa O zwrot
enic;dzy len o,dmówil im, wobec czeqo zawiil

\\·/~l.'ll('nlu.

. Podcz::.>-:. h ".h 1I;'I(,I~iCŻ\, l1i01.llCil1i. rCl~)[1 Czc;ść ;;kr'Ir!;f.i ll\ch jJ"zcrll11iolńw Z,0bt~-1
"le :'''1 aclli wiele rf)zn~ (h jl"i'.cdlll',nll1
la od.,h!'alla. Z<, \\ zQIr.du na dobro ,..,Jedzna ~lhr ,lE" PI";IC,)\\ nlk(i\\ {\qICI{"\\ ych i in-I' l \\0 <I IWZ\\ i ;. ~P' a\\'rri\\' l1i~ POdd jellly.

"

~/ll

Oh. S!. nf70l.fnv~!o.i \Vojciech.nw k/I{,nrueń.·
\V ~IHclwie pOrll'ilnnel W liście Ohv "ate.
la prosimy zwnklt' 51q o~obi~('ie do Zwiazkt
11 Wiq;.'-niów Polil.vC' ny('h, Piqtrl,ó,\,. ul. Le·
gioll"w !G, qdzip ()~rz} ma obywatel wylZE'Y
pujnc' in(nrrhilr Je.
Ob, Helena Tllrlcj~h,1 w/ni. Pro,inlY
.o
os',histe pr.,,:II\'(' c
do n Lzej R-d ,1;"'11 w
gOdzina"h od 15 do IG-cJ.

ąna

ar{~ąt{jo'.\'anl

. flJ"op,,".

Dyzury apfek.
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01)( cn:c rJ0\\'iarlllJPOly :-;i p, że dzielna
I
'
'" •
'
,\\'tlll11<l'~I('Jn do ,)pol- I1l1ltcja pioŁrk0\\-"ka -IXJ przqlfO\\ <Jrlzeniu

Ier"llil. Pi-,lrk0\1

lilchów"lnl,el:~e kra,jzl:Z i'
r ino POłonia - nIm radziecki pt. dZielni fJJ(p pn:y /r/TCY Sla1111;] (Jra%: kra- ~lcd7.1\\'" I\'~ kryła :-prawcó\\' \\' ŻE'j "y-r{jl1~l(i'dtll", POCZ;l tck seal1,~(iw dzici. ~ a/Ii:\ !lOI.OSt;l\\·iolleg;1l lIa -:111\ l\; 111icniol1)'ch krnd~ii'ż\', 7.11 rltiC'j<:, zostali
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powi~ien pamiętać Łódzki Okręgowy Związek

laden z datychczarowych wyścigów daakała Palski nie zakończył się takim triumfem
kalarzy pachodzących z jednego. miasta. jaIr
pierwszy po wojnie. a szósty z rzędu wyścig
tego.raczny.
Pomijając bowiem zajęcie dwóch pierwszych miejsc przez kolarzy łódzkich w pierwszej dziesiątce znalazło się jeszcze dwóch łodzian, a mianawicie: Wajcieszek (czwa r ty) i
Czyż (ósmy).
Na czele drugiel dziesiqtkl (jedenasty) zna-I
Jazł się młody zawodnik ŁKS-u, rokujq cy bordzo duże nadzieje na przysz10ść, Grynkie wicz
i (o ironio!) na piętnastym - najpoważniejszy
kandydat na zwycięzcę wyścigu - Lucjan Pletraszewski (DKS),

9. Sp<ldnie długie, rękaw krótki,
- Pan za dużo wypił wódki!

----

Nr. 270

r

Stąd

la,t wo wysnuć wn!Mek:

w kolarstwie zdegradowała Warszawę, pl'Zejmując z
rą'k stolicy pierwsze skn:ypce w tej dziedzinie
spo'r tu.
Obecnie przed kolarstwem łódzkim S~ Clj ą
powaime i odpowiedziillne obowiązki. Łódź była pierwszą, która przyczyniła się do odr'Jdzenia naszego kolarstwa po wojnie, która pchnę
la go z posad, a więc całkowicie zasłużyła 60' bie na triumf. który św i ęciła w nied zielę n a
stadionie Wojska Polskiego, ale aby ten
triumf nie był przemijający, Łódvki Ok r ęg o wy
Związek Kolan;ki musi jeszcze bardzi e j \'\rz; ąć
się do pracy, p rzede wszystkim w k ierunk u
pn:yciągania iak największych mas mło dzie ży
na i otaczanie jej troskliwą opieką. W pn:eJeżeliby była przeprowa.dzana klasyfikacja ciwnym wypadku Warszawa odbien:e szybko
zespołowa miastami, Łódź zajęłaby w tego rocz utraconą pozycW "Łodzi.
W. O. Z, Kol. z rozunym wyścigu zdecydowanie pierwsze 'lliejsce. mial bowiem, że JUż.. na sta,rY'Ch mistrzów nie

o

dr,~ŹQn~ł"e.

zrywu i Tęczy

Trzęsowsk;-Taborek?

Czy do'dzie do pO'edynku

Dzisiaj w hali Wimy o godz. 19-tej będziemy pn:eżywali niecodzienne emocJ'e. Po ostatnich, małe ciekawych spotkaniach z cyklu dru
żynowych mistrzostw bokseTski~h Łodzi;
w

dniu dzisiejszym stwną w sznurach pięściarze
Zrywu I Tę~y· Obie drużyny wystę[)ują w
swych najsiJniejszych składach, a WIęC Zryw
Z Gomulakiem, Krawczykiem, Pietrasikiem i
Taborkiem na czele, a Tęcza z Bednarkiem,
Mazurem, Kijewskim, Trzęsowskim i Jaskółą.
Już wyżej wymienione nazwiska są gwarancją, że dzisiejszy mecz będzie obfitował w
wiele emocji. Prawdopo'dobnie dojdzie w n:m

l

do ciekawego. pojedynku Taborek _ Trzęsow· Tab ore k od os t
'
k · z Ol'
SIk l.
atJuego
spo t -ama
eJ'k '
. ł .,
b..l
. . 1'11
, t ensywme
.
ni lem WZlą Się Jeszcze
MuZie]
·
.
h
'1'
b
.
'
d
'
.
do t rerungu l w c WI l O' ecneJ zna j Uje Się
prawie w swej szczytowej formie. Ab :;.trahując od wyn~u, spotkwnie to będzie Z pewnością wielką ucztą dla miłośników boksu.
Pozostałe waJki równiei powinny stać na
wysokim 'Poziomie, Jeśli chodzi o wyn ik tego
Slpotka.nia, będzie on zapewne niepewny do 0sta.tniego go.ngu. Obie bowiem drużyny są na
ogół wyróW1llane, a że chod-z;ić Ilu będzie w dodatl(u o mistn:owskie punkty, walka będzie
niewątpliwie bardzo zacięta i nieustępliwa.

W meau lek.koatletycznym Krak6w pokonał Łódż 134: 131
pkt, Ladzianie bY'li 0słćJJbieni przede wszystkim brakiem Prywera, Ku!1pesy i Lipowskiegu. Podczas meczu
Stachowicz (Kraków)'
uzyskała najlepszy tegorocz.ny wynik w
rzucie oszczepem 38,96 m. Nies.oodzian-

--

godzi.

/>

ką

była

moźe długo liczyć, szuka więc już obe~le ~
dnych ich zastępców w szeregach warszawskich "ma jdaniarzy" i z pewnoś ci ą wk1iÓtce
majdą n owych Slefański ch, czy jaki ego ś
ieł~
basę·

W Łodzi klan tzw. "majdaniarzy " jest nieliczny i prawie nieznany. Talentó
szakać
więc nal e ży wśród młod zieźy robo tn iczej, n iezn:eszolllej W żadnych k lubach, org6nizują~ {
dla nich wyścigi na ro w erach tur ty cznych
przynajn1iI1iej ze dwa w ciągu sezon u,
Chcielib y śmy, aby p r ojekt nas tr afił do
przekonania L.O.Z.Kol. i do'czekał się rea1izacjf.
(Kt.)

- ---

"w a prze r
13. Jin tłumaczy: .,To n1e szkoti..•

•

n.;§trzO§6UJO Lodzl

Walczą dziś pięściarze

Kl~c~,t weń żel~kjeom

Kol rzy

Łódź

16,1 sek.: 400 m prze'/: pło tki - Puzio (lII 51,4
sek,; 800 m - Wideł (K) 2:05,5 min,; 200 mJaraczewski (Ł) 23,S sek.; 5.000 m - J a nęb·
ski (K) 16:17,4: 4 razy 100 IX] - Kr a le ' 45,1
sekl sztafeta olimpijska - Kraków 3:52,
skolk w dal Kużmicki IL) 6,91 m ;
wzwyż Dręgiewicz (K) 173,5 m; n:
~em Kuźmicki (Ł) 41,10 m; o szczep
rek (K) 51 ,58 m; kula - Makulec (K) 1 2m.
W konkurencji kobiecej zawo dy wura!a
Łó d ź w stosunku 57:41. W punktacji nIskiej
Kraków pokonał Łódź 97:71 pk t.
I

100 m - Łódź - 52,6 sek, skok wr:wyź
Borowiec (K) 1,40 m, skok w dal - l) NOWi!
kowa (Ł) 5,32 m, 2) Moderówna (Ł) ,>,23; 057
czep - Stachowicz (K) 38,96 m; dysk - Stachowicz (K) 34,55 m, 3) Wajs-Grętkiewicz 33,81 m; kula - Wajs-Grętkiewicz 10,74 m.
Mężczyźni: 100 m Jaraczewski (l) 10,9
sek,; 110 m pn:ez płatki - Macft1sz:zyk (Ł)
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ilustrowany tygodnik Informacyjnv dla
mładzieźy w wieku od 18-tu lat iest
jednym z najlepszy,:h. najbardziej inte·
resujących czasopism w Polsce.
Piękny układ graficzny l doskonała treść
oparta na współpra-:y na;wybltnleiszych
autorów polskich czynią ze .. Swiata Mła
dych" źywą, pasjonującą lekturę dla
każdego czytelnika.
W numerze 31-szym wielki k o n kur s
z nagrodami.
Czytajcie I prenumerujcie
"Swiat MłodV ·ch".
Do nabycfa fi kaźdym kłosku . administracja. Warszawa.. Smolna 13.

'poraźka

Zw. law . o a - C.Z.P

Wajs ~ Grętkiew:czl)
•
w.ej w rzuc;e dysODPTIl\WA SEImI:TARZY ODDZIAŁOWYCH
6:0
(O.
O)
kiem; zajęła ona III
I D~l mĘ1Nir.OW PZPB Nr 5.
Wczoraj na boisku ŁKS-u odbył sil meaz
miejsce,
DzIś o gcdz. 16-e) odbędzie się zebranIe
piłikarski pomi ędzy CZPW a Związkami :awoZwycięzcy
poszczególnych konkurencji:
8che:mzy odd zia'owych i dziesiętnIków Kobiety: 100 m - ModeróW1lla (Ł) 12,9 sek.,
dowymi, z którego dochód p.n:eZlIlaczano'a odbudowę WaTszawy.
I'ZPD Nr 5 - Vii-my.
200 m - Moderów.na - 27,1 sek" 80 m pn:ez
W drużynie zwycięzców Zwią7..ków '~awo.
plo,t ki - Mitan (K) 12,8 sek., sz.tafeta 4 razy
pI,Em'..RNr: Z:.nnnNI~ KOMITETU DZIELNICOdowych między innymi grał pn:ewod'czący
W.L'GO GÓRIIEJ-PRAWq
Zw. Zaw. Włóknian:y, tow, Burski, w:lruży
0;,i3 o goclz. 18-ej w lokalu własnym przy
nie pokonanych zaś - dyr, Wende.
Bramki strzelili: Leszewski, Błażejew<i (7),
ul. CZ_IWOnGj Nr 3 cdbędzie się plenarne ze
Supeł (2) i Krupka.
branie komi:e iu dzIelnicowego GórneJ-Pra- :
Mecz sędziował tow. Romanowski, popu
",'ej. Eprcwy ba dzo WCL:De obecnołć I
lamy sędzia piłkarski.
w:oz"lllhicb cz:onków obowiązkowa.
odda konserwację centrali ·telefonlczne'
tOM: CONTRA WIDZEW
automatycmej typu B. T. 50 z translaUl,',' l',Gll KOLq ARZE . CZt. PP~ - CAŁEGO
MILICJA Z PIŁKĄ PRZY SIATCE
NA ODBUDOWĘ WARSZAWY
W środę l paździemika o godz, 13-tj na bocją l· aparatem awizo na 5 obwodów
W~~ T~ll. ł-ÓD, . I~ i ..;GO I CENTRALI DYREKCYJNEJ
Na stadionie ŁKS-u a go·dz. 16,30 obędzie
isku "Zjednoczone" adbędą się mistn:os!w3 w się d'2:isiaj na odbudowę Warszawy mcz pił
'IN czvJc;r\.sk 2.10, o godz. 17-e) w lokalu I
miastowych, 31 aparatów telefonicznych.
piłce
siatkowej
o
palmę
pierwszeństwa
m
.
ę
d::i"h1 i:y prR - Frzy ul. GdańskIej 75 od- I
karski Reprezentacja Łodzi - RKS Wizew.
dzy komisariatami M. O. w Łodzi. Udział wezZgłoszenia do Centrali Zbytu Przemyb -; ::1.1c si<: zGbanie kolejarzy r.złonków PPR-u '
DZIS GRAJĄ DKS - OGNISKC
mą również słuchacze Centralnej Szkoły PPR.
słu Skórzanego, Wydział Administracji
Ct. 'ego węz:a łódzk.ego I Centrali DyrekcyjDzisiaj o godz. 16~tej na boisku DK~ w LoDla zespołu, który zdobędzie pierwsze miejWewnętrznej Łódź, Czackiego i6.
nej.
sce przezndczona jest nagroda, a zespoły u- dzi, ul. Nawrot 73-75, odbędzie się mez piłki
czestniczące otrzymają pamiątkowe dyplom y. nożnej a wejście do klasy B pomiędzy illistrza
7. nu!. nA KOr.. ?PR.
mi grupy klasy C DKS - Ognisko.
W dn~u d.isic jgzym odbędq sIę zebrania
Mecz powyższy zadecyduje, czy (gnisko
kól '\/. uaclr,pujC;<' ych fa.brykach i instytucjach:
zajmie czołowe miejs'Ce czy też DKS.
f

lI

.Centrala Zbytu
PrzemysJ Skórzanego

I

S~Ó!:'MI .~CU':

O t c dz. lii-ej FZP Dz. - Nr 2, ?Iedn. Przed
3vdoY/lanych. O god~ 17-ej CZ
Wl. - Dyr dziewiallsko-pończ. O godz. 15,30
C' Hur!owni a Nr 3. O godz. 15-ej OUL. O
gcdz. 17.3U Ysiqżka Nr 2.
~ i<i,;)iO t s !w

·rh~ttl(~<;;;r

Wielki Festi al Filmów Radzieckich
:I!_.i..l.. .~

.".o_ra.z.o.:e.r.w.sl.-y.W-.::.Pl\llio.ls.celll·_______
I.

x, -

2,

x.

I ROD~~~~w~~T~ ~~~2.VlYC,r

G·5 ,fi _ . PRAWA
środa

O godz. 15.30 PZPB - .;r 6 "B" - Koło X.
O godz. 13.30 PZP8 Nr 6 "A" koła 2, 4 J 5.
O:_ od~k KonI. Nr 3 koło 2, PZPW Nr 5.
O godz. 19-ej PZPW - Nr 2 - koło 1.

września

najlepszy wynik dnia w przepracownik PZPW
N. 3 OrzechowskI Leopold, który plan
dzienny w"ikonał w 165 rroc.
Drugie miejsce zajękr Leoltadla DwoJanow
sl.CI. l:!óra :1(lrmę wypallllla w 159 proc,
We współzawodnictwie międzylabrycznym
pierwsze m'iejsce w dnIu 26 wrz""śnia zaJęła
&aJoga PZPW Nr 3~

I

ADMIRAŁ

HACHIMOW

W. Pudowkina

WIOSNA
3. X. 14. X.
piątek

26

czwartek

reżyseria

S';"P ROMIEJSKJ\
O godz. Ui-ej Przetwory Mięsne - ..Nowek". O godz. ~ lo-ej przędzalDi<l - zmiana I
PZPB Nr 2.

Przemysł wełniany
walczy o p;erwszP.lislwo

-

-

sobota

komedia muzyczna z. L.

W

IMIĘ
film z.

zycl~

47 -

7. X. 47 f

"POLONIA"

peszUKUJe
samodzielnego buchaltera
z dużą praktyką
technika-administri!tora
kierownika warsztatów
rysownika-grafika
bilansistę

'o WŁOKNIARZ"

Zgłaszać się

"POLON.IA"

w

Orłową

ZYelA

6. X. I 6. X.
niedziela-poniedziałek

~
-

film z okresu rewolucji

I
,:

I

"POLONIA"

październikowe i

DWAJ PANOWIE F

od godz. 8
Personalnym.

~""""""'łTF"AT'R~"::sYR'ENA"'T;'~;~ti;"'lll····

lekarzy

OS'TAJNIA NOC

Refera~ie

§ -Dziś
:

"WŁOKNIARZ"
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Myśle wełnianym osiqgnął

INSTYTUT FILMOWY
FILMÓW OSWIATOWYCll
Łódź, Kilińskiego 210

WYDZIAŁ

II

"WLOKNlAIU"
muzyczna
-_
film
kolorowy
_ _~_ _ _ _ _~_ _komedia
____
____
__
_ _ _ _~_ _ _ _ _ _ _~

"c

Zdzisława
Udział

..·....·i

o godz. 19,30 PREMIERA

i
I

O L O R A D O"

Gozdawy i Wacława Stępnia
A. Dymsza, Stefanja
Grodzieńska , Regina Grabowska, Irena
Malkiewicz, Zofia Wilczy ńska, Kazimierz
Deju'lowicz, Wa ~ław Kuchar~ki , Kazimierz Pawłow" k i , Igor Śmialowski. Przy
'fortepianach : Irena Aleksa nd row i Ad am
'Markiewicz. Delkoracie Marian S tępień.
Kasa Teatru .. SYREN,,\." czynna od
~kl~13i~16-~.Tcl~N~
biorą:

~
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