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KUPON PREMIOWY

Nie trzeba rrro . :>(hlć kilkudziesłęclu kuponów!
WYSTARCZY WVCIĄC NASZ KUPO N PREMIOWY zamieszclonv obok. wy·
pełnić czytelnie ł Dnesłać .to Rerlakr ii n dsze~o pisma w d""." tr ...ech dni.
Już w poniedziałek d()wlemy się kto wygrał 1 PARĘ KOLDER.

L DNIA 3. l.

Imię

JutrQ zamieścimy KUPON NA KAPC E ZAT<OPIAŃSKIE.

państw kandydu;qcych do O. N. Z. na )calegorie I
Sptawa Bułgarii, Wegier. Włoch. Rumunii i Finlandii
debafowana na Eadzle Bezpieczeństwa w N. Jorku

-I

NOWY JORK P AP. K<>reSlpondent
Tfwd'no jest mówił dr. S.uClhy
pokojowych Stany Zjednoczone, WielkQ Bry;
p AP donosi z Lake Su-ccess: Srodowe walczyć z oSkat'Żeniami USA pod adre-, tania , Francia t Zwiqzek Radziecki zobow!q_
cztem.lrodzinne J)os;edzenie Rady BezlPie- s.em Bullg arii, ponie\vaż nie .są one ooparte za!y się do pop1eranta kandydatur b. państw

czeń1iitwa stało pod mldean w3J!kJ. prowadz,()inei p,rz~ dele,g ata Polski dl'. Su-

chego o przyjęcie en bloc rezolucji polSkiej p,f(}IPOnlUj~cej., by Rada zaleoiła Z~
madzcruj'iJ Gea~(!lralnemu Drzyjęcie do ONZ

W ęg i 2'1" Wł(loCh. ~umunii, Btlł~arii i fintand~j. KwaliHk&cle Węgier. Włoch i Ru-

na faktacb.
nieprzyjaciel ski ch, t że przez swq obecną!
Stanow' sko dr. SuchE.'go zostało poparte postawę pierwsze trzy mocarstwa naruszają I
przez delegata ZSRR Gromykę. Delegat ra. to ZObowiązanie.
dzTecki ogran i czył się wyłącznie do argu·
Wobec wytworzon ~j sytuacji, z której I
mentów prawniczych - oświadczył on że na jasno wynikoło, że większość Rady Bezp~e.
podstawie uchwał poczdamskIch r traktatów
(Dalszy ci l',:g na s tronie 2-ej)

O''SW·Ia·dczen·Ie

munii były }lllŻ przedy's kutowane na DOs"c d zenilll z d<~,ia 29 wrz, eś'nia, tak że . środ{)wa dy,~ km'lJ a merytoryc2na Qgran,czo- r
na byla do Bu"l'g'a'rii i Fin]and~ i.
D eleg a t P CI1 's.1\:i stwierd'z.H, że zgodnie
NOWY JOR:' (PAP). - W zwiqzku z wy· no-społeczneJ, ponieważ cenimy wysoko
.
Z uchwał ami poczdamskimj I traktatami borem Polskl do Rady Ekonom!czno_spo!ec~· prace ONZ w tej dziedzinie, mimo, że prace
pokoj-o\Vymi Wszystkie te pańRtwa win- ~ ne] ONZ, minister spraw zagranicznych Zyg· ONZ odbywaj q się w niezd rowej atmosferze.
' .
.' .
..
.
ny stanowić jed1ną gmpę i. być jednako-I mu~t MOdzele,,:sl:ł. ośwIadczy! ~oresponde.~. Cel. nasz oSi.qgn-ili śmy. N.ie rretendujem! 1\1y Chcemy
-;-demonstrują Francuzi prze
wo traktowane. Dr, SUOJ1Y o\Ś'w, i 'adczył, tOWI PAP: "wYlezdza1ą:c z Polski postawUl..- do zadn-;. ch mnych stanOWisk w tel orgaąJ- . ciw głodowym ra-:jom chleba _ i przeciw .
Ze PO la ta':;'h recrkcrli B~łgaJria Po rarł pier my lobie za cel welście do rady ekonom1cz- zacji.
'wywożeniu cukru i kertofli do Niemiec.
WS:7..y znalazła się pod demt)lkrałycznym,i ml,IIIIii1 IM ',M I\I!il '.lIll llllilll.lliI,lIl,l'":I'''IoIl!IIIIIIUI,IM ,1 1:,1. 1,1,,11I' I ,II..I"I"" ,I.,M I,I I:IhII1II:1111',1IIIIII!IIIIIIII'I 11'1;;11'1111 I ·III/IIIIII:I!II'II'''"IIIIII' I'"III'I:III·I l il'IIII IIII"l il'I I'I IIIIII I'IIII II: łIIIll l.l l llil l.IILIf, J;II,IIII III I'1 1,1 1,I I,l lll lil ll: I'I I:l llI lIillllli lil lll llllli llllll ll.lli'"', 1f:I'! III II<I: IIIII::IIII'II"
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min. Modzelewskiego;

-

rządami.

y

ae

w coaziąnnym konkUfsie ".Głosu"

Poiska misja wojskowa w B!rlinie żą !la rozwiązania zw"ązku wysiedlonych z Palski kUpców i prze ,nysłow(ów niemiecidch w Hambur gu
organ!~ac~a

pod nazwq :.Pr~edsł:twiciellltwo
:lIzedslębuustw wscHodmo-memieckich, po·
łożonych na wschód od linii Odra - Nysa',' ~ak wY?ika. z tekst~ statutu nowoulwo·
rzonej orgamzacjl grupUj3 ona kupców f
przemys'owc6w, którzy przed kapitulacJą

ali.il.IIrI·EIIEi11. . . . . . . .IIICZiI.1Il
BERLIN (PAP). Polska misja wojskowa
Wezorao wiecZIorem w Io'lmlu reodakaji wystosowała do naczelnego dow6dcy brytyj
"Głosu" - ŁódJź, Piotr'kowska 86-r()z- skich sił zbrojnych w Niemczech - marszał'
lOSOwana została kolejna premia nasze- ka ShoIto Douglasa notę następujqcej treści:
go kO'nkursu ćood'zien'l1-eg-o Z d!nia 30 wrzeWedług uzyskanych przez nas informacji
śnia rb.
przy !zbie handlowe i w Hamburgu powstała

··"ęftla
10 "r'I~orcy
.
...:»
WY~ał ob. Janas AntolJl>i. zam. W Ł()dzi.
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Łączna 13. t>rac()wn!k PZPB Nr. 3 (dawniej Geyer).
""
00. Janaa prOSZony jest o powiadomi.een~e f
nie naszej redakcji o tenni'nie, w którym
LONDYN PAP. Korespondent dyplomatyczmamy węgiel d·ostarczyć mu do domu.
ny "Evening New" donosi że ofkjalne koła
Zamies'zcz;one 0- brytyjskl~ podejmują nowe starania, celem
GO'k zodtięde przed naWIązania przerwanych rozmów, handlowych '
s'tawia olb. Kuib is

O

r/znow.

Uwzględniajqc !fakt, że na wschód 9cl
oary I Nysy
od dw6ch lat nie ma przedslębiorsłw niemlecIdch, utworzenie w Ham.
burgu organizacji, reprezentuJąceJ fikcje, na1 leży uznać n!a tylko za ntepotrzebne lecz
r6wnie: szko~liwe. J?dynvm ,;ynikiem dzia_
między Związkiem RadzieckIm a Anqlią. W I łalnoścl taktej organj z~clt m?ze być wytwo.
Londynie sądzą że powrót ambasac:'ora ra- i rzen 1e poz'or6w, 7e zier,'lie lezqce na wsch6d
dzieckiego Zarubina z Mosky,y do Londynu od Odry i Nysy sq nadal niemieckie oraz,
przyczyni się do p-:hnięda tej sprawy naprzód że tstnieią lam czy tez bedą zał\>żone w najblti szej przyszłości nlemteck!e firmy i przed

kowan• han"dl OWYC h

O

Niemiec zamieszkiwali na ziemiach Zachod.
niej Polski. Dowtadujemy się r6wnle<ŻI ze
statutu, że wobec wła'dz nlemieckłc'h wyI!'.ieniona organizacja reprezentuje Interesy
"przedsIębtorstw wschodnio _ niemieckich,
pOlożionych na wschód od tint! Odra _ Nysa ...
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t~L~t~~~~ PrzyjacieIe spod zna'ku rozb·Gli U~:~:::~:~ l:!::~:~Zr:::~::~:,~I::W::::'
WY

PŁASZCZ

DAMSKI. Ob. Kubis u'dała się do
ie'dltleg:o z naJ'le","
\'lzych magazynów
'Przy uJ. Piotrkow
skiej w towarzystwie
naszyc1h
WlS!pól'pra,c-owuików

'

Holand~a i H:szpan fa naw' ązuią "ser~eczneu stosunk 1

nłon.a organizacJa Jest ze wszech mi a! szkod-

Itwym pr.zeJawem niemieckIeJ prcp!Iaandy
re~zlonilltYc?"e', mogącym pr::el!:!lc0d:r.lć reHAGA PAP, Jak donosi prasa holenderska, (Się otwarcie wy_stawy ksi ążp.k hiszpańskich .
w ostatnich CZasach ddJ '~ się zauważyć zade· wydawanych przeWażn ie w Madrycie w osta pał:icrnłom nlarnil:)::)dm w pO''lz!ęciu dec'l'7.
śnienie StO~'li1 ;{ÓW pomit;dzy Holandią a Hisz tnich :zasach. Są to dzieła pisarzy iaszystow- staleqo o"tl!\dlenIIX się w Niemczech oraz
l"lDią. \V_ połowie pażdziernika wybiera się skich. Na otwarciu wystawy poseł hiszpański z"odz1ć ni ezdr'lwe " " r1~teje powrotu na Poldo Holandii hiszpańska delegacja handlowa w wygłosił przemówienie, w którym wyraził skle Ziemie Odzyskane.
celu zawarcia umowy handlowej w szerszym wdzięczność władzom holEmderskim ,,'2:a pr~y
Bez wzledu na łr.h fen den da nacfonolł
zakresie niż w roku ubiegłym.
chylne ustosunkowanie się do Hinpanii gene- sfvr.-7,ne ł r~wizlonbtvczne podobne orrranli wy'brała o,sob ' śW ostatnich dnia-:h w Amsterdamie odbyło rała Franco".
zacje są wielce nicbezpleczue z pu,.,kfu wf.
de to, 00 je'i sir,
nzenia slab;o;zacJ! stosunków i pokoju W
'Pod,Olbal,o.
Europie a
Islnienie
za
został P rzymi·erz,pnY. stare ,,/paHo" zapa'
sprzeczne z uchwalami, powziętymI w Jałcie
kowano w paczJkę - a QIb, Kulbis - u•
i PoczdamIe.
SZCz,ęśliwi-ona
,
p
OIZlQwała
W nowym płaf ki
k
'
W imIeniu meąo Jlzodu mom zaszczyt I'fO'
S
f t
f
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NOWY JORK PAP. Strajk pilotów sparaIiźo warzystwa llOt'.ic:da ze zw ąz em ro ow:m l"
..
' ! I'
.
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zczu
naszelmu
'
o
o,
g
ra
owi.
e·
g
ane
1 wał całkowicie działalność
amerykańsldego
-b,..
obPl'~
la
prze!>1
ów
ustawy
~
_
o rozwlą:.o:anle w'Im en oncl or~a!l)zac
plas
k"
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oraz pro m
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l S
o 1 • k 'i
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: ZC'll Z II ·r~a,nym ()rl.Jlierze:m WZ U ZI
towarzystwa transatlantyckiego linii lotnl- pracy na kd f'j ach, która .regnluje również s::) ,~ rawn ei: .0 I!(l .. ' ~qe 1)r.Z3Z w '-'~-:,)we wa.
entuzjl'JZlU wśród !:cz,nycb ooytełn,ików, czych. Jak oświadczył przewodniczący związ- sunki pracy w lotnictwie. Bencke zaznaczy!" d-.o:e brytyjskie odpowiednich krokow w celu
SkładająCYCh właśnlie w tym momencie ku pilotów - Ben<::ke, strajk został proklamo- że związek od 22 miesięcy bezs!<uŁecznie n. I r:iedopuszczenltr de działałIlości czlollk6w tel
kuPony w naSzej
wanv na znak protestu przeciwko odmowie to biegał Q uwzględnienie jego postulatów.
I organizaclL
, redakcji.

Płasz,cz
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łch

noleży u%.'1ać

me y

Polska przeciw

podziałom

(])o -ończenie ze strony 1-&J1

e!:eń6!wa ru-e zamlena l'btraktować ~t1lpOWO
zg.!ns7,<mych pieciu kandydatur, del.Qal Polski. dr Sucny, zlnżył dodatkowO ośwt~dc.ze
MOSKWA ~,A(P. KOTesponde-J~i lM'kie\:
Lud.J1oŚ~ ~nJeryi;J ni" og_Taniez,.! .b~" jedvuie wojen.uych.
.
ni~. w którym powiedział: .. zą/allzaląc \t
!k\ej "Prawdv na Generalnym Z~~ro"lilrlzellll1 I df' wyraz'lIua ~łf'W popar~la dla hnll postępo Do wlelu lislo\\" załączono
'\ ydllki z prasy re2:olucję \V lIprawie
glollowa"ł.,- 8U blm:
0_ Z donoszą, ii delrgacJ~ I'ac!7'cc};a fllrzy-I v. anta dP.leqa( jl lad leckiej, lecz pra!łOle rów-I allleryJ{ań.skiej swadczące o propagowiU'lll
Polsku
minia Ber celu doprowacbant do li.
v
!!lała ostatnio znac~,I\~ ilo";(o liFtów ze wszysl lilie;;, pnyC'zynić si<; do ujawnienia podźegany lll'le z. nią idei nowej wojn .
kkh zak~ków U~A, pbanych pnel pnec~l- ~~~~~_.~~-~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ kwidacji po:eolltałośc.'i wojny. Polaka odma·
wLtt Jladzle lezpillczeli.stwa prawa dz\slallb
!lych Amerykan6w.
"
II
pail'stw na pOlZc2:ególllekcrłegorle .
Autorzy tych listów wyrażaj,! w więkS7.(·-1
delegacJi radzieckie.! pod~iękowiln.ie lil zde ' .
W. kolejnyn; głosowcmiu ncul kC12:dq z l'tę
cydowan", obronę pokOJU oraz oclwazne Jlrzed
ciu kandydatur Iylko Wiochy i Finiandia:
ttt!wienie polityki amerykańskich reakcjoniatńw.
'
zastępców
otrzymały dOllcrle::znq Ilość glosów. Wloehy
Listy slwlerdz~ ią, iż większość ludności ame
.•
.
. .
.,
'..
.
9 głosów zo 1 2 _ ZSRR i Polska - przeciw.
l1-liańskiej nie podztela lup!.'łnic wywo<\ów
1);r.1~ I'llZ')lIlt.:l;,' nall('1 ~IC; \\- Lond~ Il\e Ob-/ wat. 17, rząd \\-1'0' kJ z\\"rocll SIt> do ra-dy
_
.
IlCZed$tllwiceli depilllamentu stanu.
.
rady za'it~ jl,J)\\' Illinistr(l\\' "nra \\" za)!;r:;- za;stG'!lCÓ'" z lHO,'b~, o utnoż1Ji.wie.nie 'vVID ~o. Fj~JandlCl ten sam slosune~ gloso:",
Wielu imlorów listów "odk. rI!Ś!~ z goryc7.~ . 1I1i.:ZIl~:CIt \\ ':llrH "ie 10"11 hyłych koJollli c-IJO'll1 ~I'l{' lstawienl" S\~'yc'h
j}(}glRdów )ednakze, wobec 9losowant~ przeCiwko nl~
li prz wódcy d7.isJejszej amerYkańskiej pOIi-1 ,,'J() kIch.
radzic 1 llrzcsla,ł o-dlpo\\!led-nie memoran- \ stałego członka Rady - ZWiązku RadZieckie
ty' i zagranicznl'j 7,t!r'l:hl1i Ideały l'oosevellow
I~ I,CC/JI i k r~,1(i II \'. łosI< i c:;w. J)oiniol'lllO- d·l1m.
og Kandydatury lch nie przeszły.
kle. Ostatnie :vvpadk._ nie miałyby zdaniem III I I 11111111111 •• lllfl 1111111.11111'1111'1" 1.111111.11111111111111111" 11111 I I I 'I·I"I· I !I II' I 1,'1 II I J,J~,II"'''ł ~·I 1'1'" 111 11'11111"11"1'11 I I 1'1I I IM I I
n, I I Ilill!.!\

z wyrazami wdz:Qczno' ci za obron pko u
-I .

d mask wan te
I

podże

a oIo .·II·

te!

OJ· ennych

aczy

W oSkICh

Wielkiej Czwórki

na radzie

I

111'"

mi dzieIą z· e ·'fA

~o~:~:t~'r~~~:i"~::d m~:;~:riig.dY~I ·
n~-

'LONDYN (ohA. wU - Z WaSt\
donosZ'\. ;ż rzad St~I1{IW l.i<~dl1i}zz').
!trch uznał w ca~ę.i 1'(),zCią/l:l()Ści obe',~lIY
rza:I hu.łgar!SJd. M.·ot,-"·II'.ląC tę decrz.i'
Dep,utament Shl1lJ :;;twierdza. iż jest on;!
" -rrale m zahltet'e~owania 7...e stro-ny rr.a-\
du anteryk ;ui s"i&~(} narodel11 bllł~a.r~'ld l\i.
t{)!!L1

•

~,.,.

u.-

....

_ _ • __ ••

Akcja

pał'celowanja

nreużytków obe1muje cały p6łwysep·. Be Gasperi wysyła
k'
,
I
l'
PO; ' CII~
WOIS a przecf.w "samowo nym parce antom

ZDa y

RZYM PAP. Na 1110" v- uch"ialoneJ w Uhie-\ czasem specjalne komisje rządowe, które mia naturil.lnyCh wrogów dekretu.
CJlym roku u~lij\'. y nicuiylki na tN!'']!>, Włoc-h ly przydzielać nieużytki wykazały całkowita
W takiej sytuacji bezrolnJ p:rzystąpill !!c.
I11I~ły priei~ć Ilil, włi\sno:ść hellOlnych. Tym- hezczynno~ć idąc do linii iyezeń obszarników, przejmowil.lI!a na wlilsn/ł rękę
nieob31dl\yeb
_ • • _ _l . .
... ..,.. _
.-.<:.110......,:••• "..
_," .•
. ' " ' . ,."..
7.lem obllZ.rnląyclt. Rozpoczęta w północnyeh
Włoszech akcja rozszerzil. .się l!d cały p6łwy
sep. Obecnie · trwa poważne. wrzenie w prow!!!
eji tacjum gdzie istn'ieje ponad 60 t sięcy hl.
nieużytków slilnowiących wlasnoś6 wielkoobszarniczl\. Na rozkaz ministra spraw wewn~>
Irznych zmQtoryzowane oddzi<lły płlUcji It4'
rają. się u§un~e chłopów 1. zajętej p:zel ulch
w ostatnich dniach ziem!. Dokonano \icznych
aresztoWall chłopów, kierowników Zwią~ków
rlzieży, związku miast czcrhoslowacki~h i róż \ lQtsze poparcie sprawy pomocy w odbudowie
. Zawodowych w niektórych wypadkaelt nawet
llvch organizacji.
Przewodmczarv zwidlku Warszawy 116
telenie
międzynarodowego
burmistrzów. N<l znak protestu, rada zwi1!'!miasl francusk.ich lanane obiecał jak na ino- 7\\ ią7ku l11ia,j.
ków zawodowych prowicji La-:-jum postanowi
~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
la proklamować nil 3 bm. strajk powsz:edmy.
Jeśli w ciągu 4,8 godzin władze nip zgodzą
'~_I·
si~ na oddanie nieużytków chłópom, ~fril j k obe]
./m"~ w~zystkle kategorie pracowników -wlą
c7nie 7. koleluuml J tramwajarza n]\'
'.~'

•

Prezyde
.
prz
pomoc
1
'

rzekają

I ws~ółpracę W

I

j kich

odbudowie Warszawy

''''' ARSZ WA PAP. W prezydium ~nmiletu
'aczpl nci Rady Oclblld. Y\larSHW~' udbyła ię A.onferencia z udziałem
ia~vch w 'Yarszawie przedstawicieli siedmiu
stolir pańslw słowiańskich l zw;ązku miast
f\· .. ncuskich. Na konferencji 5ekretarz geneHII
n1' komitetu wykonawczeqo N'lc7elnej Racl\
Odbudowy vVarszawy inż. Jerzy ,'Jrabowski
''l'głosi! referat o mobilizaCJi moralnych l Uld
te;i51l1ych sil l1\rodll pol:;k.ieqo w rl7iel~ odbu
".fU
dO\1 y \V~r~711V y, c1ego jl\doym l IT:lCjmenlów
LONDYN PAP. Jat; donosi z Bilta', il apencja cni ONZ, walki w Jndon~zji trwajq w dalbyla ak'ja wrzdniowa.
Reutera, władze holenderskie C!glosiły o utwn- ,zym ciągu.
Goście Z~ swej strony, z wiceprezydlill1!pm rzeniu nowego pólautonomicznego OhSZillU na
Holendrzy J{onlynuują ald.ki l\ poza tym
1l'Jsk.wy Maslowl"n1 na czele, w imiE'niu repre wschodnim wybrzpżu Sumatry. Nowy ten slosują metooy zaslra5zenia i pr'lemocy woZ!?IlI,1Wflnvrh prz,,7. siebie miast wyrazili chęć twór państwowy będzie nos1! nazwę "Dacroh" I bec urzędników indonez} jskich, znajdującychwspólpracy w odbul!('wie Warszawy I lilpe•
•
•
'1 się na obszarach z<ljętych prze'Z woj ka holenWl\ili o pąmoc1' w miiłrt~ swych możliwości.
NO"""" JORK PAP. ~ WiccprE'micr 17ądll. dr.r~kie. Holenduy czyni<j przygotowaniił do
PIez 'denl Pragi \'ac.pAc , .. !łorąc.y~h słowach rcpilhlikf 'ndon0Z} i-kief dr. GaD nll(\",lat dF-lutworzenia państw marionelkowych w Indo%/lpOW iedzla!.. że po powrocie clo Pragi zorga- pe5l;ę na ręce Drzewodll'CZą C g'l Rady Bel.pie- nezji i ,71l1Uszaj'l urzędnil... ów indonezyjskich
nizuj!.' ~zeroką akcję pomocy finansowej dla czensl wa, w kloreJ oznaJmia, ze rnJmo zalc- do w!'polpracy.
U'llrSlilWY. 7.wlaszrza w~ród ucz ącej się mlo-
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Mikołajczyk bOi sie

t ick

luiłaut onom

Indonezji

cznych

Wyw'rotowcy endeccy
rzed
.

buntu w swo ch szeregach.

VlfARSZAWA (ohs! wł). W związ!m z komu
WARSZAWA PAP. Porzpd wOJ«knwVll1
nikdtel1l SEkretariatu nacz:;-.Iueqo PSL. ogłoszo- Sądem Rejo·nowvm w vVarsztlwie zilj{ończ)'ł
u:ym w "GazeCIe Ludowej członek Rady ~a- I sie 1 października proces IO-cltl rzlonków l.
c<:elneJ PSL - ob. V-.1rech Czesław wY.lasn1ł·
..
'''''.'
l'uedsiawicieloJTI prasy pIZebie~ sprawy do- zw. "Konlllet~1 ZJcm Wschodmch :. k16T) Ja-(
~I!gama się zwołania Rady Naczelnej PSL ko przvbucłowkil ntelpg.alnC9~ .,1 onlllC'tW'l
pr'.Zez 1/3 członków rady.
Narodnwcfjo był na lerel1Je kr-aJu pnh'ycznym
V,rynika z całej sprawy fakt niezbity, że p. narzędZiem b. cmigwcyjllego rządu 10ndyi1Mikołajczyk boi się zwolania rady nacl.elnej s,kiego.
.wego stronnictwa po zapowiedziach "zrzuSąd uznał ~lużp nil1piecie złei wo~i oskarc!,.nia <:to'· z urzędu "prezesa PSL"_
żonv€:h i skilul: Nnw()s(~dd Zhiglllewil i Zi'e-

r.

"państewek"

Marsz. Zymierskl
w

przybąd~ie

110 .Łodz i

~n'lu 5'-.10 _o dbędf:ie -'lii.ę- no Placu Ni
pOdJegl?ści (d._ Leonarda) wreCllenie llzlan.
,daru ufundow_Q!1eRo_ .przez ro~,)fnfków P lF
B. Nr. !3 jeanoitce wojskowej Cen\ralne<;j ::'
Wyszkale1J,'(<;t Sanitarnego ora? pierwszCI 1'10mocicr pQ$łc:Iiotażych tejże j dnostki.
UroczysiosE zaszczyci swojo: ob;-cno:;Qi~
Minister Obrony Narodowej Michol Zymi lski. Marszałek POlskt.
O godz. 8.30 ran::> nastąpi I:>iórka na PlCl
cu Niepodległości, gdzie odbedq się w!ar.ei
\'. e uroczystośc!.

Sądem

lińskie[p

Józefa, jako od9ry\\"aj<lc-y~h domina karę śmiprci
zdmienione mocą amnf'stii na 15 lat więzienia). Próchnikowi wymierzono karę 15 lal wię
7;CJ.]ia l'l.mniej~lOlIo do 10-ciu lat), poz06tali
oskarżeni !<kazani zostali: T<lrnawski na 10
la,l, Nownlvński na 9 lat, BrOllczyk na 8 lal,
Górka na 7 lat, oraz Zielińsk.i Stanisław, Domański i Grudzillski po 6 lat wif)zienia, przy
tym wszy<;tkim na mocy amnestii kara zo ta·)
la zm ;ej.Ozonil do polowI'

11llj,~Cą rolę w orf~allizacji

_

Wkr'o'tce przYJ'ez' dz' a "o
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to"z,'
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ROzbl\8swe namioty n. Placu LeORarda
.

"'"

- Prędko Inll'~ifit udać SIę {\u Egl1l1ll?
- Wybacz. że tak póż-no - pO\l'iedział
77 - z<lprtala Helen<ł.
g'd~! w~-szla mu na l"!pollkanie. Zapytała o
, - Nie wicm. Cze-ku'lll Ha roz:kaz - od- 10, co. jak wywil1ios'ko'w,ala z jego miny
pOWiedział.

~

Co

rn<iw~;;z?

.

Z'bl~i~ii
się do namiotów. Prz'ed k,tó;:v-I
siedziaJy kobiety. Spogl2,'daly na l1lch

rtl1

-

Kiedy P1"%1'icchałeś?

Kilika ~odzin temu,
Leciał Ś'?

Owszem.

z zaci{;Ka ,,-ieniem. Ta:p prz 'orow3.dzi l
Quella do niewielkiego namiotu i rz:,kl:
- To tu. Nadci"lił :;;ię i krzyknął: Meleno, cz.y pani jest tu?
- J estetn. 1'0 Ta'P?
- Tak.
- Zaraz wyljldę.
- Prędzej, coś pani pokaże: ..
Me,lena ukaiZała się za chwilę na progu
l1al11iotu. l:x,oz,szerzonymi OCzYma patrzyła na Qu-eIJ-a.
- O właśnie moja niespodzianka, \Wikrzyknąl ze śmiechem Ta'p, wskazu-

Zostawię was tu rzek' I';IP.MIII:iZf: zmienk {)j)lltrl'lIek. Becllll~'~z nió;;;l

SZY1,

~\'J ~ lll.:'t.

wrócić -do\\·olnL~ ciG7.;Jró\\,j.l·~.

- Dobrz'e - odpo\\"icd'ział Qlłcll.
Tal!} z u~l11iecltem skinął rlc1eni,e g1ło\\"ą
odszedił. Zos-tali sami.
- Ci~,,;zc się, że Ił ciebic \\"SZ~-SlI,O \V
110rz",d'lm. - zwróci! się QuclH do licl·cny.
Uśmiechnę la ~ię za tniast odłpo\\ ledzi.
Wycz·uł ki u~l11i('ch ca h lit -\\',Y 111 ciak'IlJ
jak \\"yczil\Ya się delJ!o ,JOlka.
-;- Tu ;jcst zllllcł:nie sJJokoJnie,
- To dobrze.
jąc na pr~yiacieJa.
Sz.li rnem \Y kierunku Ide\l; J' l, :"'2,'0
He·Je·na pocałowała pred'ko Q'Iella w u- hSIl. odd"laia,'C się od I1JIl';,ltUW i c:i'ckaMa.'. Wy~~uł j€j ciepłe rę:ce na SWOJe) \lI: ,Ił spO)rZ€11, sledza;cych przed nimi

już si~ stało .

- CZY polecisz do t:l1;i'pbu na {ynl 1I1a- Dopiero ma s'ię , tać - od powiedział
lym swoim sanI0 1nc;e?
na je,j pytanie sp·ędziłem dzień r.a
- Tak. To 111 (.) i "Ula LI i,1 tor". 0I~t;> t 1i.
prZYl1;otowaniach.
- A .~c1zic został mist·er llaclo"?
l(07.·Il1:I\\'iali siedząc na kocu. któr~- ro·
- StqCOllO go \\ czoraj.
zesłała Helena ..
- Bo·że mój",
- Ża żad'ne skarb v nie chca mnie pu- Nic nie poradzisz.
ścić - cią,~ni','ł' QlIelJ: ulwainie prl 'pac
- .Takie to wszystlko jest S'illutm:".
tr'ując ~ię liel enic.
- C6~ rohić . " '
Czy będziesz latał naclaa?
ZaJldllo\.vało milczenie. lielena rozmhia . - Pra\\'do'!}odobnie. Ale przestańmy (,)
l". iż ronDO" a nie Ivlci Sil;: dla tego. ir t\'1n mó\\'ić. Mam ważniejSze rl,ecz~' do
Qnell j-:st Illocno ]lrzejc:t~ \\'szntkim, .co I j1D\\ icdzenia. CZY b(;,dzi'esz ITIOgtl ncdesię dzieje dookolćl.
,.;hać ze mną do miasta? Zllalazłem' k::'lę- Cbnclirnr' z powrotem. J lIŹ ciemno d'z;1. Jesteś zac!o\\-olonCl?
wcst..:h·nal Qllcll.
- Z czego mam być zadowolona? Z
P{)szli z powrotem w kierunku namio- ks'ic:'dza'?
tów. l znO\\1I milczcli.
.- Na'tural'11i·e. Prz\eclei ZtrIam cw{)ie 110- A czy w Atcnach bardzo źle'? - za glą'dy.
pytała cicho.
- Ta·'k - rzekła 1)owal żnic. - Ale CZY
- Tak .iak bYło. Czekaj" 1\a Nieomc6w. to napf'U\vodę ma ta'kie Z'1\<\c%cIlie'? CzY
- C;t,y fas;:yśd rohi,~ jaikieś lll'ZY~Oto - nic hedziesz żałował 8'\\'cgO kroku?
",ania'~
- Zdaie s'i~, - k:Pisz ze mllie?
- M'nie się zd;Jje. że to w o~óle bzdll~ Ol - zaśmiała się głośno. - Jest~m
ry. Gdyby \\'~ buchl~' Jali:·e~ n;cporzi:1dki. s.trasznie szczę·Śllhva·!
natychmiast by je z;llk,,'JiJ\\·ali.
- Więc jedźmy.
- RO.lul1lowaliśmy ró\\'ni~l w podobUcałowała go mocno w wta, Podiniosta
l1Y Siposób. I w rewJ ta·cie do właJtr ię z mie,jsca i 1)owiedziała:
prZ1 s7,cdlł Melaksas.
- Myślałam, że to \w,zysfko w~"padl'l1f;
- Chodźl1IY - przcf\\ał Q'lell i oboie inacze'j ... - Uśmiech'l1r.ła s,i.ę 1I1Ó" d<l
sk'·elowa!i liie do obOLU kc' :. . _" 'l.
.
niego. - Clek;;j. pujdę nałożyć kal}elll"z.
Nnaiutrz Quell pl'2y!\:cha! Jo licleny
- Nie trzeba, Chodźm'Y
podnióOIł
U0.,}ltrQ wieczol'en1
się z 111;" i-.: I q ",11
#
(tD . c.. n.)

c
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GŁOS

ybory

W "Społem " uaktywnią sal110fząd spółdZielczy

Rozmowa z wic eprezesem

»Społem«

o przebiegu wyborów w

Na terenie całego kraju odbywają .się wyl60ry rad oddziałowych i a:ad wojewódZikich
..społem". Są to ,pierwsze po wojnie wybory,
które mają u'!talić sl!rukturrę organizacyjrną naj
większej
organizacji 5<póldzielczej naszego
kraju, jaką jest "Społem", do której należy
7.252 "'pół.dzielnie pięciu różnych typów: spożywcze,
ro·lniczo - hancUowe, SamopomocYI
Chlopskiej, mlecza-I1sk-ie l !.z'W. różne.
Aby dokladniezorien-towaf naszych Czytelników o przebiegu ze.brań wyborczy-ch i o
celu wybo'l'ów, zwróciHśmy się po ftillforotacje
d(! wiceprezE1"a "Społem", tow. Józefa Niemca, który udzielił nam nas tępujących wyjaś

ob. Józefem Niemcem

spółdzielni

jemnie na działaJności Związku "Społem" i powoduje małą jego operatywność, Wałny Zjazd
zastanowi się nad koniecznością rozłożenia
działalności "Społem"
na kilka branżowyrh
(sześć lub siedem) central spółdzielczych, jako samodzielnych jednoste1,:; prawnyC'h i odpowiedzialnych bezpośredni'" przed Ministerstwem Przemysłu i Handlu, Ministerstwem A-I
prowizacji, Ministerstwem Rolnictwa za wyk.onanie zleconycli akcji.
Rozłożenie
pracy spółdz.ielczei na kilkp
branżowych central kończy swoje interesujące wyjaśnienia tow. J. Niemiec wzmoże przede wszystkim rozbudowę dołowej spół
dzielczości. co usprawni wymianę towarową
między wsią i miastem, wzmacniając tempo
życia gospodarczego naszego kraju.
, Rozmowę przepro,wadził L. R.

Chłopskiej, 13 spóldz'ielnie mleczars-kie a 2
- spółdzielnie różne.
Delegaci na zjeżdzie głównym wybiorą Radę Nadzorczą.
Dotychczasowa Rada Nadzorcza była wybrana !!la pierwszym zjeżdzie 5Ipół
dzielczości w Lublinie i uzupełniana była przez
kooptację.
Również
zjazd wybierze Radę
Związku Gos-podarczego "Społem", która wyło·ni spośród siebie zarząd' główny do kierowa-

nia

Związkiem.
.
Walny zjazd, który odbędzie się pod koniec listopada br., czeka również doniosłe i
odpow.iedzialne zadanie zastanowierl'ia się nad
przebudową struktury Związku Gospodarczego "Społem", która nie odpowiada już warunllień:
kom nowej rzeczywistości i jak to wszyscy
W okre5ie lata przeprowadzone zostały
spóldzielcy zgodnie nieomal uznają
jest
%gromadzenia delegatów "Społem" na. szczewadliwa. Wadliwo~ć struktury odbija się ublu powiatowym. Wybo.ry odbyły SIę we
w~zy5tkich powiatach i wyłoniły pierwsze po
woinie rady oddziałowe. Zadaniem 'rad oddziałowych będzie kooroynacja działalnośc~
spółdzielczej w powiecie oraz kO'lltrola te]
d~iałalno.ści ł współpraca z gminnymi Sopóldzielnia.mi Związku Samopomocy Chłopskiej.
Ra.dy powiatowe czuwać będą l!1C\Jd przest,rzeganiam czystości zasad ruchu spóLdzielczego,
Z dn.iem 1 października rozpoczęła się ak- rębie zakładu. Również obowiązkowi uzyskaJ!. więc przede wszystklm nad tym, ~by były cja
konc::esjonowania przedsiębiorstw hanrllo- nia zezwoleń podlegają zakłady przemysłowe
przestrzegane niskie marże zarobkowe i. a.by wy ch. Na terenie całego kraju biura pow:a- i rzemieślnicze, w których dokonywuje się
spółdzielnie były ~aopatrywane w odpo,wlesprzedaży wyrobów cudzej produkcji.
dnie towary.
towych zrzeszeń kupieckich przyjmują podaPodania, które kupie<: będzie składał do
Na 249-ciu zgromadzenia<:h powiatowych nia o uzyskanie 'Zezwoleń na prowadzenie władzy przemysłowej za po"rednictwem zrzewv.brano 3117 członków rad, o,raz 1.698-miu handlu i wykonywanie czynności handlowych, szenia kupieckiego lub bezpo,średnio do
de"legalów na zja'Ldy wojewódzkie, które od- o które za ich poś.rednictwem muszą się ubie- władz przemysłowych, niezależnie od opIaty
b...·ły 5i .. )'UŻ w Katowicach i Rzeszowie i w
uiszczanej zgodnie z postanoweniilmi ro'lpo1
..
gać kupcy, zarówno zrzeszeni, jak ti niezrzedalszym ciągu o-dbywają się w pozostałych
rządzenia o o·płatach, winno być zaopatrzone
wo iew6dztwach. Celem zjazdów wojewódz- szeru.
w oopłatę stemplową. Oplata stemplowa wynokich je~t w'ybór delegatów na zjazd główny
Informacji na temat procedury ubiegania si 500 złotych od każdego podania, 5 zł od
"Społem" oraz wyłonie<Ilie 'l'ad wojewódzkich się o zezwolenia udzielają zainteresowanym każdego załącznika i powinna być uiszczana
o podobnych obowiąZlkach co i rady oddziało- biura zrzeszeń powiatowych.
prz9z nalepienie znaczków stemplowych na
we.
podaniu.
Na zjazd główny wszystk.ie województwa
Obowiązkowi uzyskania zezwoleń, poza
Również opłacie s.templowej 50 zł podleJede-n
deleprzedsi
.. biorstwami handlowymi,
podltlnaJ'ą
wy ".yłaJ·ą łącznl'e 101 delegatów.
.
.
.
- "
gają zaświadczenia o stanie zadłużenia, natogat Ieprezentować będzie 30 tysięcy lI.półdzlel- także przedsiębiorstwa: uslugowe i przedsięców. 54 de-legill!ów reprezentować będzie spół- biorstwa rzemieślnicze, które świadczą usługi miast oplatę 50 zł za zaświadczenie o uiszczedzielnie pows'Zec:hne, 24 - rolniczo-handlowe, przy użyciu pracowników najemnych, a świad niu należności pobierać będą urzędy skarbo14-tu
spółdzielnie gminne
Samopomocy czenia ich nie odbywają !iię wyłąrznie w o·b- we przy ich wydawaniu.
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Akcja koncesjonowania handlu wto u
podań

Przyjmowanie

" ' Ika

o dzielach Je d nego

słów

T O,

CO

protokółu

•

•

n a J wazw

Rzeczy przeoczone I dokonane

Niejednokrotnie Pisaliśm. y o znaczeniu pro-I
~kó!6w. Nie będ~ie przesad~,
jeil1 stwierdzimy, że w nawale papierkowej II ob.o t y ten
je-den "papie~ek" _ protokół zebrania partyjnego _ odgrywa ważną rolę i równoważy
t!' t d
.
d ..
Zrwł
dl
6 a, ę
.~oglego. 'lIS cz~u'.
aszcza
a organIzacJI. pal1tYJ~Yc~. staje .Slę pomocą w kontro~owa?lu reahzaql przyjętych .uchwał, czy
Wlll.os.koW. Tymczasem - J~k wIemy ~ praktykl - towarzysze lekcewazą maczeme protokolu, co się. wyraża d05ć często w \rl'iechlujnym opracowaniu, lub też rzuceniu go w kąt
pc napisaniu.
. Z klasycznym talktem takiego traktowania
~!otokółów zet:knęłam &ię ostabnio z towarzyszy z PZPB Nr 8 tdawn. Biedet'man). Rozmawiając z aktywem o sprawach życiowych .robotn~kóW' tej fabryki dowiedziałam się, że (-go
września br. odbyło się tam wspólne zebranie
członków PPR i PPS,
na którym kilkunastu
najlepszych robo,tnlków i pracoWl\lików - salowych, majs>trów i tkaczy - zawarło z sobą
umowę o współzawodnictwie.
W celu zdobycia ściśleJszych danych poprosila.m towarzyszy o protokół wyżej wspomnianego zebrania.
P-o clluż,szych poszukiwaniach odnaleziono zgubę. Pomijając już faM, że protokół po miesią
cu od daty zebrania lilie był oJHacowany, skła
dał się z luźnych notate'k i nie był przez nikogo przeczytany,

okazało

się,

że protokółant

nie uw.ażał za ikon.ieczne zanotować faktu o
tak doniosłym znaczeniu, jak sprawa współ
zawodnictwa. Wszystko tam można było wyczytać: przemówienia referentów i dY5kutanłów,' uwagi o trudnościach litp., jednego tylko
nie bylo: ani jednego słowa o współzawodnic
twie, .ani jednego nazwiska spośród tych, którzy chcieli w wyścigu pracy przyczynić się do
"",cl.niesien.ia wydajności i jakości produkcji.
Swiadczy to nie tylko o lekceważącym sto
!un"u do prol!okółu, ale przede wszystkim o
11iedocenianiu przez towarzyszy, zarówno peperowców, jak i p~pe50wców, sprawy współ
zawodnictwa. Przeglądając nieoprllcowany i
niedokończony protokół z żalem mo(oina było
w)'czy·tać między wierszami.
że:
1) szóstka
i2Uędzypartyjna nie zebrała się przez cały mie.11\(; 2) towarzyszami, którzy stanęli do wspól
;a~l1odnictwa, nikt się nie zainteresował. Prócz
tow. Gros5a - nacz. dyrektora zakładów :1ilft z aktywistów ich nazwisk nawet nie za-

ski przyczYniaJą .się do ułatwienia życia robotnikow w ciętkim dla kraju okresie odbudowy..
,.
•.
.
planI~ .'ą d"".'1F! waz?e sprawy, a mIB?Ot~Ic.le: ad~lnIs.tra~ja cZY~1 starania, ~by ISmejącą społdzlelmę fabr,o:ną oddZIał PSS
_ przei~to-czyć w spółdzielnię zamkniętą, w
której pra~y zakładów bęoJą mogli zaoi)iItrzyć się 1'0 cenach zniżonych we wszelkIe
p.rodukty i materiały.
Druga sprawa jest również ważna. lecz o
wiele trudniejsza. Chodzi o żlobek fobrvczny. W PZPB Nr 8 istn.ieje tylko przedszJ,:oJe,
70 procent zatrudnionych s,tilnow[ą kobiety i

~

•

•

sze
le
P. z. P. B. Nr. 8

'!"

I

rzecz zrozumiała, że żłobek jest koniecznością·
Or-ganizacja żłobka jest w toku. Dla najmłod
szych pociech szykuje się lokal w pałacu pana Biedermana. Jest tylko mi\lei1kie "ale .....
Konieczne są fundusze na inwestycje i mebelki. W tej sprawie wydział socjillny CZPW
ma ąłos. Jak nas poinformowano, wszystko
jest na dobrej drodze. Chodzi tylko o to, by
w tak żywotnych zagadnieniach "papierek"
nie wędrował rzbyt długo. N:lleży obejść "pana Biurokracego" i jeszcze przed zimą otworzyć podwoje dla najmłodszych z PZPB Nr 8,
by ich matki mogły spokojnie pracować przy
warsztatach.
(B)

-

.. .

H igiena I I

Wywóz z,ie~niaków

'

Kto p[erWS2Y?
29 września we wspó'zawrdnicłwle międzyfa.

mięso

Do Redakcji "Głosu Robotniczegp"
mięso ładuje się bezpośrednio na deski furgo'"
•
Ob. Redaktorze! Racz pomieścić na lamach now I .samochodo\~, częst?kroć zaTIleczyszczo"Głosu Robotniczego", co następuje: Przecho- ~ych,. I ttranti°r~uje ~lę je niczym nleokr~te
dząc codzipnnie koło Chłodni Miejskiej przy
? mlahs a. rzą za slęlPrzYbmusowe. sdzczepIl;nI.a oc r.onne przecIw
c lOro om, a Je noczes.
u.l W ołowei zauważyłem, że przewożenie
mięme rozsIewa Się Ch oro b y inną drogą. Warto,
sa dla konsumentów odbywa się w fatalnych, aby władze sanitarne tym się zainteresowały.
niehigienicznych warunkarh, a mianowicie:
W. J. .

bn~kyczdnym",: prze,myśle bawepłnion"m

j

najlepszy wy
1
Ola oSiągnę y znowu ZPB w Bełchatowie
1364 proc.
•
Z fabryk łódzkich na 'czolo wysunęły się Pl
PB Nr 16 130,5 proc,
PZPB Nr 7 (przę[lzaln'la 10c".2
proc. , tkalnia
,~
133.2 prnc.
•
'
PZPB I"r 3 wvlu'nałv plan w przędzalniach
po 106 nr- Ą • o ' " t",ln! w 103 pr(l~.

Z wo~ew. ł' dZ;:;6~O

wstrzymany

ZaopatrujCie s-e" na zin"1~

0-/

Zgodnie z zarządzeniem Deparota.mentu
brotu Ziemiopłodami przy Min. Przem. i Handlu z d.nia 15 wrzeŚl!lia br. został wstrzymany
wywóz zit!mniaków z terenu województwa
łódzkiego do Innych wojewódz1w.
W związku z tym rozporządzeniem, dokony·wanie jakichkolwiek przerzutów ziemniaków z terenu wojew. ~ódzkiego do innych wo·
jewództw jest· niedopuszczalne, wyjątek s-tanowią tytko te instytucje, które zawarły umowy na wywóz z·iemniaków przed dniem 15
września z tym jerlnak zastrzeżeniem, że każ
pamiętał.
da taika umowa musi być uprzednio zaaproTych kilka uwag piszemy w przeświadcze bowana przez Urząd Wojewódzki.
niu, że d01rą do całego aktywu PZPB Nr 8,
Celem powy'Ższcgo zarządzenia jest umoż
l więc i do protokólanta.
liwienie zao'patrywania się na okres zimowy
w odpowiednią ilość ziemniaków wszystkim
O wiele lepiej \II PZPB Nr 8 wyglądają ośrodkom przemysłowym, instytucjom ad;ni·
sprawy bytu pracujących. Obiady stołówko nistracji pań.stwowej, społecznym i handlowe b;z zarzutu - smaczne i pożywne. Zaopa- wym, znajdującym się na terenie województrzerue na zimę doskonałe. Wielką pomocą dla twa.
załogi jest rnająte-k fabryczny Brus, który doW ten sposób zostały stworzone jak naj~'-arcza warzywa w stu procentach, częściowo
katlorje i mleko dla przedszkola. Islniejące szersze możli wości dostatecznego nabycia
warsztaty: krawIecki, szew..ki i zakład fryzjer- karlofli w woi. lódZ'kim. Nie ulega wą.tpl!wo-

,

od 1 b. m.

W dniu 30 wrześnIa w wyścigu
"szóstek" w PZPB Nr l pierwsze miejsce zajęła znowu tow. Golygowska
(180 proc.).
R]walizu jąca z nią tow. Szczep.ani ak wykonała swój plan dzienny w
174.8 proc.
Tow. Korz~I!towska wykonała normę w 168,3 proc . .a: rywalizująca z nIą
tow. Rybal: w 127.3 proc.
~
W wyściqu "czwórek" tow. Wotniak ortągnęla 158,7 proc. wyprzedza
Jąc tow. J6źwiak (154.2 proc.).
We wsp6łzawodnictwie zespolo- 1\
wym grupa maJr;tfa Stolarza Z 'g
munta osiągnęJ.a: 125.1; proc. pokony I
wul~c Z'"r.w ze-:;pól Stolarza Stefana
(104.7 proc.). Z~sr'6ł Jabłońl'1ki~go o·
słą.-;nal 12!;" proc. wyprz&d%Il!O'" z~
sp6' Skonkl (116.1 proc.). W pr::ę
dzol"l prro-"!"(''I na 1(100 wrze.-;icn
tow. Zrrr.,mba osiągnęJ.!] IS1.Ił prł'!c. !.,
w"I"T?, .. dzo iac łyl!1 r~zem dla odmla- ~
ny łow Doredas (144.1 proc.).
,
W PZrB Nr 3 we wsp6~zawodnłc- '
twie ~ ~t:\e'r)"'rym w,[sunęła Fię ~rupa .
mals'!.r:t FE'liksa Tomczc:ka (130 proc.) ..
przed grupą Marcina Tosika (128
proc.) Czl~lń"'7Iego (121 proc.) 1 Za
lasy (115 proc.).
7!'!sJ:'6! pod'''''''' lI\alstrowt !lalowa
:'"u Wadavlo-.v'i Bcct.<:Inowl wykonał
zadanie d~lenne w 114 proc, a """p6ł
zawodnlczący ~ nIm zesp61 lalowego
Franc:l1łzka Btltna w 118 proc.
W PZPB Nr 7 w wyścigu .,czwórek"
na czoło wysu!'ęł.a: Ilę tkaczka Irena
Łu:::zyńr.l,a (152.3 proc.).
Drugie mnelsce zaJęla Marla De.
reli (ISO' proc.).
W telże fabryce przewiJaczka
Wladvs1ow.a: rowak wvltona'a l\'1ole
dzienne zadanie w 178.9 proc.
W PZPB Nr le na ~ierwsze mlelsf':e
tym razem wysunęła się prządka J-T~
lena Machlańska (4 strony - J58
proc.). Na!lł~pne mieJsca 2.<:1 jęli f<Ta'pora (157 proc.) nenc (154 proc.) I Wa
chn!'., (154 proc.) .
W pZPn RucJ.a: Pab. w wyh'lqll .. "z,ń
stel," pierwsze mi"Jsce zaJęła Te'''~
Ges/ńllka (175 proc.).
Drugie mi"'lIt'e zaJęła Łucla Lewandowska (I"t!
pro e.).
IJ
W prządz9nlu obVdwlo glówne
"/spól:.:a,wodnicz!d ('!okimlńs~a i Mi-I ",1
cZ'.<:Irek oRYagnę!y po 159 pro. wyk'l. ~
nania normy.
r
, KroJe'!" WIl'darczYk osiqgnqł 15'1 ~
pro-o nl"llu d::ienne!'fo.
ł
VI PZPB w PabIanicach w W""-' _ .,.
l,
~u "czw6r,,1t" najlet)szv wynik o-i.~
gnęla
Leokcrdfa Rzepkowlka (I'"
proc.). ~Ta!-ttepne miejsce zal~to ~ł __
fanla Walczak (142.5 proc.) olaz BoI Słl\1l1"'! Clcho!\ (141.1 pror:.).
W PZPB tlr 14 nal'E!p"1:v wynik
dnła osJ()'~nęb przqdka B:azlmi~ra
St~Fleń (183 proc.).

ś<:i, że

na rynku łódzkim będą ziemnla.
ki - w3·kazuje na to w pierwszym rzędzie te.
goroczny pomyślny urodza j. Pośpieszmy si~
z zaopatrzeniem w kartofle Da zimę, kOT7vsla.
jąc z pomyślnej pogody.
(Dz)

"Walka
Młodych"
przynosi w każdym numerze na jdekaw.
sze, najbardziej aktualne wiadomoki 2
życia młOdzieży.

Bogate działy: sportu, rozrywek umysło
wych. ciekawostki z kraju It zaQranicy.
.. R~portaż spod szubienicy" J. Fucika.
Czytajcie f prenumerujcie

"Wal k ę M I o d V c h"

lCartofle na

•

wagę

Do nabycia w każdym kiosku, adminl.
stracja. Warszawa, Smolna 13.

Mr.
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GŁOS

ieszk~ńcy

o

Z

przed

dr!ą
-

-
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Przygotowania zimowe dla egzotycznych zwierzą
300 tys.

łodz~an

zYlredzilo nasz Ogród Zoolog' czny w tym

półroczu

"Leica" fotoreportera "Glo.su RoboLniczego", takie ilości "żarcia", że p-rzepełnia nas obawa,
gdy za blisko się do niej zbliżył w zamiarze iż nac:jle pęknie w na!'zyrh ocuch. PodobJ'o
zdjęc,ia wnętrza jej żolądka. Bo trzeba wle- jest bardzo uzdolniony w tym kierunku. Nic
dzieć - gdy "Lusia" - panna hipopotamica dZI wnego przecież okres zimy przeżyje
IOzdziawia swą gęhusię, widać jak na dłoni tylko - ssąc łap Ej.
nie tylko glęblę Jej gardziolka, ale i ciemne
•
•
•
wnętrze brzucha.
.
Jeden z francuskich zoologów, największy
••
znawca psychiki zwierząt, na pos,tawioJl€ mu
... Lwy na równi z ~alpami nie są zachwy- pytanie: "Kto j~5t mądflejszy - c.złowie1k czy
co·ne zbliża jącą siEj zimą. Dwaj "malcy", każ- zwierzę" - odpowied7:ial: "To zależy od. czło·
py o wadzc 80 kg, młode lwy, które urodZiły wieka". Są bowiem ludzie i ludziska. NieSIę tutaj JateI? .br., nie widziały jeszrze zImy. dawno zdechła lama w ogrodzie zoologicznym
Są ba.ldzo. bo.Ja7.l!we nawet wobec jc.szcze w Łodzi. Po śmierci znaleziono w jej żołądbardZ.lej przestraszonego od n~d~ ws-połpra-' ku ... szpilkę od danlf;kiego kapelusza, przyczycownlka "Głosu Robotlllczego", kloly w JlP\ - nę śmierci milego stwor'lenia. Ktoś ze zWle... , I

I

I

I
l

I
I

Ot' nielicznych na ogół w naszym miej!.!" ,
eło~liwości należy w pIerwszym rzędzie Slyn-/
Dy JU'Z w całej Polsce Ogród Zoologiczny na

>i
.t·~

Jest 0'11 pierwszy
.... 1craju co do obszaru, a drugI pod względem

Polesiu Konstan/ynowskim.

lłośd ~wjer'ląt. Jaką pop'Ula.llluśclą cieszą się I

I!

wtirod mleszkańców naszego miasta mieszkali-I
ey zQoJogicznego lZakąt,ka, świadczy o tym
llaj1e.piej fakt, że od l-go stycznia do kOlica
.... rześnia br. przez ogród zoologiczny przesul1ąl siEj tłum okolo 300 tysięcy osób.
... W chłodny, jesienny dzień wędrujemy do
by zobaczyć, jak przygotowuje się na
p11Zyjęcie zimy ,Jla.sz zwierzostan.
... W ogrodzie liście grubym dywanem pokryły aleje; liczna ,rodzina zazwyczaj rozbawionych pawianów przykucnęła na zimnie jesi~nnym; wydilje siEj nJffi, że z chłodu tym

Ob. E. Karasi/iski. Prosimy zgłosić ~Ię do
ledakcJi któregoka.lwiek dnia, w godzinach
rannych między 9-tą a 10tą ·
Z. - Sta!y Czytelnik "G/ow". Kurs kslę·
gowych rozpocznie się za kilka dni l'rzy Sek·
cji K~iEjgowych - W; Zw. Zaw. Włók. l'rz y ul.
Żeromskiego 74 (pizy kinie "Przedwio~ie").
Z. Głowacki. Prohlem, który poru~z{lcle,
nie jest tak pro ty ~ łi!Jtwy do TOzw;ązania, jak
Wam się wyrlaje.
M. lzy. Radzimy za('Z~ać trochę oz pisaniem wierszy, a wpierw samemu dużo czyta6
i pracować nad sobą·
TCld eusz W. Myśli, zawarte w Waszym
wierszu są po sto'kroć słuszne, pobudki. które
..kłoniły Was do napisil.nia go, ~ą piękne, ale
- niestety - wiersz do druku nie nadaje się·
Bylibyśmy niezmiernie rarlzi, gdyb 'cle o wyścigu pracy i współzawodnictwie napl~ali '1.wykłą kore5'pondencję 'oZ Wa5zej fabryki (może·
cie zresztą poruszyć wszelkie sprawy ważne 1
isto·tne, związa.ne z życiem Waszego zakładu
pracy) ..
\
J. M/ynf1[rzyk. V\'ier!lze trudnIej Jest pi<;at.
I niż Wam się zdaje. Te, które nam przysłaliś.
cie, nie przedstawiają wartości. Le'piej uczą!
od poważnej pracy samok-s2italceniowej.

Zw;az
il!)C!.
~
g;,1
=--__-__
ZawodowYCh
"'!'!o_ _

"LUSIa"

7.00,

waży dziś już

1700 kg

pływie nadmiaru
pokłócił się dziś

<>dwagi, czy desperacji
z żoną - wszedł na chwilę
do klatki i udaje Daniela w jaskini lwa.
, .. Najsolidniej szykuje się do zimy "Józio"
olbrzymi 11iedżwiedż syberyjs-ki. Pochłania

Jeuen z nielicznych mieszkallców łoJ·z. iego
f:oo, który oczekuje z niecierpliwością zimy

ZEBRANIE
Zarz"d Oddziału I Zw, Zaw. Prac. Sam.
dzających,
szczegól,nie "dowcipny" dał zwie- Tery t. i Użyto Pub!. zawiadamia, że zebranie
rzęciu szpilkę.
Jak się więc okazuje, odpo- Pracowników Wydziału PlantacjJ, odbędzie się
wiedż na pytanIe: "Kto mądrzejszy czb- w niedzielę dnia S-go października br. o godz.
lO-ej w lokalu wlaSJl1ym prz.y ul. W6lczań ·
wiek, c:y zwier;zę?" nie je:;t ·tak prosta.
sikej S, z następującym porządkiem riziennym:
(Dz)
1) Referat p. t. "Uprawnienia emerytalne Pra·
cowników MiejsJdch". 2) Sprawyorganizacyj.
ne. 3) Wolne wnioski.
ODCZYT
Zarząd Oddziału I Zw. Zaw. Prac. Sam.
Teryt. i Użyto Publ. zawiadamia, ŻE' odczyt
Prokuratora Sądu Najwyższeqo Ob. Jackiewicza Jerzego p. t. "Realne Droq! Polityki Za·
granicznej Polski w chwili obecnej", wygło
lbędnymI pozycjami inwestycyjnymi, ko
szony zostanie w niedzielę dnia 5 październi.
niecznymi dla uruchomienia całego naka 1947 r. o godzinie 17-ej w lokalu własnym
~zego przemysłu, nie znaIdzie dos\aprzy ul. WÓlczańskiej Nr 5.
tecznych rezerw. aby pokryć całkowicie
Wstęp tylko za zaproszeniamI.
tegoroczną akcj~ pomocy zimowej. Dostawy UNRRA, które w ubiegłym Foku
stanowiły dla tej akcji poważną pomoc,
skończyły się· Tym wi<;ksze obowiązki
,tają dlatego przed nami.
iJustrowaJlY tygodnik informacyjny dla
Swiat pracy w ubiegłym roku spełnił
.młodzieży
wieku od .l8-tu lat jest
Jednym ;Z na]lepszYI!'h, n!rjb ftfiel intenvój obowiązek obywatelski z honorem
resujących czasopism w Polsce.
nie zawiedzie j w Iym roku.
akcji
pomocy zimowej włącza się również, w
Piękny układ graficzny l' doskonała treść
więksrym niż w ubiegłym roku, stopniu
opart~ na ws~ółpra-:y najwybltniejsrych

rSecena-Un-:zare-:eł

l

'Z lwami . Na;ladlljąc lJ:l1l.e·
współpracownik "Cłosu Robolnicze(fo" nie

Daniel w jaskim

la

mógł powstrzymać drżenia

łydek

całego społeczeństwa.

nieJaiko dla o<lmia.ny - poczerwieim nosy. Siedzą smętnE? i osowiałe. Dlaczego nie wchodzą do swego domku? Okazuje
sIę, że w małpim przybytku goszczą tym razem 11iezwykli goście - malarze. "Małpa też
"człowiek" powiada dozorca ogrodu - "Jubi czystość w dom'\".

rUflm -

Protektorat nad tegoroczną. akcją,
objął jak i w latach ubiegłych Prezydenl Rzecz pospolitej Bolesław Bierul.
I Ta Ciele honorowego Komitetu slanął
Premier JÓ7.ei CyrankIewicz.

niały

.

I

Na ~erenle ogmdu 'lOo'logicznego mieści 5;ę
rówmeż budynek dyrekcji.
Wchodzimy. W
korytarzu drzwi ;po prawej i po lewej stronie.
Otw1lnllm te z lewej i... szybko zamykam.
Z:obaczyłem wewnątrz olbrzymią małpę z wyJ1',('zerzonymi ~bami, rz pod,niesio·nymi do góry ręKM1li, jalk gdyby szykującą się do skoku.
Poo chwili drzwi się otwierają. Nic groźnego
- to dyrektor Zoo - ob. Dukwicz. Sm:eje
.i.: "Obywatele, nie bójcie się - to skóra
wypchanego "Moryca" . Szympans "Moryc"
- do niedawna największa atrakcja Zoo - '
!dttehł, na pamiątkę jego bytności wypchano
;0 po śmierci, by... s.traszyl fotoreportera
mennikarza.

S
ł

mówi dyrektor Duk""im - (} kilka sztuk bardzo ciekawych zWlen:ąt. Niedawno Yak, w naszym ogrodzie dotychczas samotnik, otl'1.ymal malżonkEj - pa!Ii\ Yakową; również/etary kawaler - bizon
amerykański wstąIjJił w ubipgłym tygodniu w
ZWiązki małżeńskie z bizonową.
W ntedłuqim
cZII'sie otrzymamy koczkodana, thara, dwa muNony, czarną !panterę, ewentual.nie foki i morsy. Rouastamy się. Nawiązaliśmy ostatnio
kontakty z "CentroIlOO" w Mcskw;e, które
um nadeśle tygrys)' syberyjskie; lamparty
Ś1lieine i niedźwiedzie".
•

W LIDZE KOBIET
dnia" października b. r. onodz.
tS.ej w lokalu S.O.L,K. ul. Andrzeja lob.
Clchocka wygłosi odczyt p. t. "Model gospo·
~r~!y Polski Wsp?łczesnej" z cyklu zagad.
Ilen o Polsce Wspołczesnej',
sobotę,

w:

Do

właściciele

no

milionów zł.,

zal~ładów

przemysłowych,

rzemieślniczych.
wyciągnie do na! ręce po
i żywność; tysiącom mło
I powodzianom trzeba bę

dowodem była dzle zapewnić pomoc. To są zadania do
wspaniałomyślna hojność, gdy szło o po wykonania których musi się pr;lyczynlć
moc dla ludzi dotkni~tych l;lęską po- katdy z nas.
vodzi.
:laden dobry, uczciwy obywiltel nie
Tegoroczna zima będzie niewątpliwie odmówi udziału w walce z tegorocznym
ciężka. Budżet pańslwa obciążony nle- mrozem i nędzą.

Bluszł~e

I

i

autorow. polskIch czynią ze "Swlata Mlo.
dych" zywą, pasjonującą Jekturt: dla
każdego czytelnika.

W nume:ze 31-szym wielki k ~ n kur I
z nagrodami.
Czytajcie I prenumerujcie
"S w i a t M l o d y c h".
Do nabycia w każdym klasku, administracja, \Varszawa, Smolna 13.

"'W'

i jego -w-yczyny

c
ie,zieniu

roku 1939, kil:'dy w naszym mieście trwała akcja spowodowali jego zwolnienie. 1'0 wyzwoleniu
oczyszczania urzędów 00 ~iernców, Rlu5zke zo- ~Iuszke Ul11l\n.ął na Dolny Sląsk, gdZIe ukrywał
sial zwolniony z posady. Gdy \ierncy wkroczyli Się P!Z~z rI.ll1Z~lY c~as. Dopiero czujność prado Łodzi, oskarżony okazał si-ę gorliwym hitle- cowml,OIv ElektrowO! doprowadziła do ujęcia wo
rowcem i natychmiast przyjął volkslistę. Jedno· Je/mego zbrodniarza.
cześnie starał się zem:cić na tych, co rzekomo
Przewód s~dowy ~stalił, że oskar.żony zaopa·
t~zony w. bron odwlazł do g-estapo łodzkiecro 10.
CIU 'polakow, pra~owników Elektrowni. któ;'zy zo.
slall ar~sztowan1 na skuolek hsty, sporządzonej
prz:z, 'Icmców 13 października 1939 roku .. Z Polak.ow tych wrÓCiło do kraju tylko 4-ch - 6-du
zgl~~lo IV . Oacha~.
_'asłępnie brał udział w reWIZ)I w n 'l'szkill1lu. również pTiIC'o\vnika Eleklm.
WilI, ~anil Andr~cJaka, w ~zasie której został
UROCZYSTOŚCI
ne walne zebranie dełegatów Związku odbq- znalezIOny karahl'l1. AndrzeJak został rozstrzeW CENTRUM WYSZKOLENIA SANITARNEGO dzie się w dniach S i 6 października br. \'1 lallY·
. 'a r~zpr~wie sądow"j Bluszke nip przyznał
W nadchodzącą nIedzielę odbędzie się w pierwszym dniu zjazdu, w nied'Zielę, wszyscy
Łodzi uroczystość wręczenia sztandaru dla członkowie ZWIązku wezmą udział w uroczy- SIę. do wmy I zachowywał się z prall'rlziwie teu.
Centrum Wyszkolenia Sanitarnego, ufundowa-tym otwarciu zjazdu, który odbędzie się w lon .~ą butą, mimo, że zeznania świadków ustalinego jednostce pT7ez ro1)Qtnl1,ów lódl.kich, Teatrze \Vojska Polskiego, Jaracza 27, o godz. ły,. IZ na początku działań \ -.ojE'nnych we wrze •
oraz promocja nowych olicer6w sanitarnych. JO-tej. Po przemńwieniach przedt;tawicieli SilIli 1.939 .!,ok~ Rluszke nal~iał do terrorystycznej
Społeczeństwo łódzkie dobrze zna podcha wlaclz, wojska, partii i organizacji społecmych ~rg'amza~'JI htllNowskicj I urządzał napady na
Jednostki Wojska Polskiego.
rązych w rogatywl,ilch kołoru borrleaux.
zostanie ogłoszona deklarac .~ ideowa Związ
Sąd skazał Bluszke na 15 lat więzienia.
Dohl'le pamięla ich z szeregu uroczystogcj ku. Wiecz.orem przedstawien;e po cenach
wojskowych jak! robotniczych, gdzie znako- znii.onych dla czło·nków Związku w Teai'l'Ze
miq pnstuwą żołniersko} godnie H~ple>7.entowali KameralnYTIJ.
WIELKA REWIA MODY
zmORKA
nćlsze Odrodzone Uelllokral;ycme Wolska Pol. Sekcj~ Opiekunek Społecznych prży Od;,
Za'
rząd
Wojew.'>dzki
Związku
Uczestników
sicIe j obecnie, gdy rozjadą się aby zasilić jedrh:lale Ło~zk:m PCK urządza w Teatrze Woj,
nosIki W. P., zawsze będzie ich mile wspomi- Walki Zbrojnej () NiC'rodłeglość i Demokrację ska PolskIego, ul. Jaracza Nr 27, dnia 12 paź
w
Łodzi zarządza zh;órkEj wszy ',ich ofirerów
nać.
.
dZIernIka rb. o godz. 11-tej wielką rewIę moDlatego też,
chcąc
zadokumentować
niero- Związku w dniu 3 bm. o godz. l8tej w świet dy.
zerwalność
więzów
łączących
społeczeilsŁwo
I:cy przy ul. Piotrkowskiej 49. StaWIennictwo
. U~ział biorą: Powszechna Spółdzielnia Społódzkie 7 wojskiem, wszyscy weźmiemy udział obowiązkowe.
Z)"Wcow oraz znane firmy łód~kie i warszaww ich ';\\ lt;cie, gdr~ święto wojska jest rówODCZYT
nież świętem całego Narodu.
Dnia 4 paźdz:,'rn:ka rb. o godzinie 18-tej w skie.
W programie przewidziane są liczne nie·
lokalu przy ul. Piotrkowskiej Nr 102, dyrektor
WALNE ZEBRANIE P. Z. b. W. P.
Czeslaw Bajer wygłoslodrzyt na temat: "Wra- spodzianki i miłe wy'St ępy artysty<:zne,
Zanąd Okręgu P. Z. b. W. P. w Łodzi za· żenia z odbytej podróży do Ameryki Połud·
Przedsprzedai biletów w firmie Vi.,lette·~
wiadamia członków i sympatyk.ow, że dOIoez- Jljowej". bO{fato ilUiitrowany fotografiami.
PiQtrkJ wS~4 9~
"
n"r['g'owy 5;)(1 Karny rozratrywal ~prawę
Artura Blu"zke czl"l1ka SA. Rozpr;1\\ ie przewodniczyl sędzia Goląb, oskarżał prokurator Lewenlwrg.
Bluszke jeszcze przed wybuchem wojny pracował w Elektrowni Łódzkic j.
\V począ tkac h

.

W

Młodych"

Społeczeńslwo
lIasze niejednokrotnie handlowych i
wyka7.ało wiele oiiarno:ki. Dowodem te
Tysiące dzieci
go był chociażby rezultat zeszłorocznej odzież, obuwie
alccji pomocy zimowej, która przynlo- dzieży, starcom

sła

ł

Z mowei

posiedzi 1.5 lat

,Wzbogaciliśmy Się':"

Obok dyrekcji wznosi ~ię, jeszcze bez dac.h1J I bez okien, czerwony budynek sporych
f1:lzmiarów. WJelill murarzy i cieśli znalazło
pl"ly nim robotEj .. Chodzi o bardzo śpieszną
budowę _ 'ZImOWIsko dla egzotycznvch zwienąl. Za kilka dni robota musi być zakończona. Niektórym zwierzętom jest już dziś chlodno.
... Ciapły dach !!lad głową egzo.tycznych
!wier;:ąt - to jeszcze nic calokształt przygotowan na zimEj. Dyrekcja skupuje orzeszki
:ila wiewiórek, siano, brukiew, mnrchcw 0wies. Ponieważ nielktólzy pupile> dyr. Dl1kwIcn:a mają nie7.gorszy apetyt, ZilpJ.sy zimowp
ł'Wozi się samochodami w olbrzymie kopce.
•
.....Lllsia .. jest jU'l w !wej 'lirnowej rezydenej!. .. Całoksz.talt swyc'h kształtów" o wadze
1700 kg ohnosi z god'l1ością i nalf''Żytą powa!Ją. _
Ofia.r"
jpj żarłoc7rIośri o mało
nie pMlla
_ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;11
_ _ _ _. . ._

SZYbkl'mMkrOOki~e'muzzabll~Z'aiaSJ'~ ŚtregOordockz_ÓW Pomocy

"
.
na zima. Tysiące ludzi znajdzie się u
nas w kraju, w ciężkich warunkach, w
bardzo ci~żkich waruniiach.
Aby tym najbiedniejszy
dopomóc,
aby zaspokoić choćby najbardziej palące potrzeby konieczna jest, przy Akcji
Pomocy Zimowej, wielIca, ofiarna pomoc

ł

......,

J;

.. ,

"'''

_

"

_
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j
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Piotrko~~a laC·les"n-18 SI-

w

Red akCja i Adrnil1istra .,: la

" GtO s u PIOTUKOW S Io.I H ,O"
wków-Tryh. - ul. Le~jonów '16, l. p:

Jak już infOlffiOWa1i&my \V najblI:iszym "za

ół

ra a

~dz,

15 -

13-ej ,

prz '7]muje
t 6-ej

codziennie od
,

Konto czeko\ve redakc ji " Glosu PIotrirowskiego " w romuna ln f~ Kasie Osz·
ł'1~n'Ości w Piot rkowie nr, 425.

K mu Wh'l·9 lu'emv
Pialek. 3

październ i ka

Oiiś: Terrsy.

ilU 'I!?' ; Ild:dal obu olguIllzacji w ukcjJ oau'
dnictwQ parcelacyjnego 5twarzcjq realne
-Istawy do jak naisci~lejs;;ej wspÓłpracy
tych orq,fllizQcjl. W '.lC!h\\'~lonsJ na konl~rencl1
rezolucji m\odzi o;\ż cbu orgc ntzocji 51\V16rdza,
ze v!spó!ni o walczvć bedzie z tymi ",szysl,
klm! elomenlcll1' .które dqzq do rozbiCie! ru ,

I

. "1 młodzie';oweqo.

.. Wspólna pracu przy odbudow!", kr'l iu, l'I
realizacjI Plonu ']'rzy ll"tniego, przy padnie'
sie!~iu pOlr.i01111l kultu.nlnpgo wat j p0 1epó.:enin bytu mlodzieży sr noj"'ażnil'!i~zym! zado:n ia m! l)tw;"'rcl~'l r o zoll1cio: jClkll" W
ch wili obecnej s\<tjq prz"d mlodzi"l±q obu
orqoni7.ocj i",
W"półpraca Wi'dar~y i ZWM,')YTCÓW za'
ci .. ~niQ sTI'! rów,", r;>? na 1.\1oni'1 woj. bia!ol'toc·
kl .. go. P"dj<?to !u \vr-p6Inie akcje zbiórkowej:
"".CI
"'kvp p<>mocy nctuknwych dla synów
chlopl'.:k'lc h
pcrr,:?J"'ntó\V oraz poo'anowio,
"n lltwor.'.rć lunA tez s ty)'lt"ncltnl\1y db mlo '

oa

II

1947 r,

z racji wykonanfta 1.500 ton odlewu

W Clżni

is~e telefony
10-49 U rząd 8€z pleczellstwa Pu blic~n.

J ak s,ię dO\\'iarlttjclTI) \\' fa,hryce Pal;W dniu l hm, "';:żei \\"vJó11{'ntona f3hry
:;hyo \yyc h !Ii <lszyn Roln iczych "Koran" 1\a (.lkh.orl:J.iła m ałą urOCZ)st0ść produk\\' P iotrkowip pl'nc!uk,ja \\' mici'i;j{'tl lipcu cji , mi liona pięciuset tys'ęc}' kiiogramów
\\'yniosl a 4 l1lilj()n~ %Iotv<'h. \I, l1lif's i.!('u (j,dk\\'u,
11 ! ,j U bez p ięc za ll1ia Społec ~rJa
I \\ 'J ześniu 7 mi lklIf10\\' zlolyc h, na !óm i(lst
~ ('dakcja "GI0:>u Pi(J trk,) \\ 6kif'go" ż~,
t{l-10 Szpita l Sw, Trójc y
\1' miesiącu p(\źd~if'.rnjkLt 'prz('\\;iduje l"ię czy ~llTta \\i 811.<:> i placo\Yc€ pom) sinego r~1z
Pog otowie lekarskie: nocne telefony: wzrost pr·orltlkcji do 10 mi/ionó\\' ;d.otych. \\ojl! i -:lal-lego "'zrostu produkcji.
H - IS od 21 - 7 rano. W nłed l':ielę I świę
ta dy żur dzienny w sz pitalu ~w. TróJcy.

13-14 Powiatowa Kom en da M, (!)
10-41 M iejski Komisa ria t M , ®.
10 ; :;; traż po ż a rna

PrzydZiał

KINA

II

lei I

organizacjach,
Dały t.. mu wy!t'1Ł wr.pó1t'8!
r
Idy i zebwma c\zTalcrczy !oreuowych OM
TUR, 2'NM i WICI ao WS?Oystkłc'h szczebl;Jc!J
organizacji.
l
Tek~t umowy opraco'.vujp W ~hwiJi obpc'
O~latnTa '\.'spólna lloro.da WIC' i ZWM we '1
n~j międ.zY'lrganizacyjllf' kolegium redakcyj- Wrocławiu i o.ywiona na nllOlj dyskusja nu'
nI', we d le tlslalollych przez \Vlod~e tyc'l: or' k19ŚJily wfipóln o poje działan!a dla młodzieganizocji wyt" c~nych.
~y Vv lclowe j i ZWM-owe j net \Vsi
~race przygoto'lTawcze zna l azły zywy Od- j W spólna p raca w PRW, Samo p omocy
dżwi 6lk wśró d mł odzieży zrzeszo ne j w trze ch Chlop sk1e j '\~spó l n a walka z a n aJalbetyzm e m

sie p odptsrma będzie umowa o zaciesnt~niu
telefon 13-97
współpracy miedzy orgallizacajmi miodzie,
Administra('ja cz~' n na od godz . .s- żov.-ymi OM TUR, ZWM i W ICI.
16~ej beZ przerwy obiadowej, w soboty

d godz, 8 Red aktor

II

la

skór

rł7i~""I,r Uf"" " !C"~j S'f' \'1 ii~k .

1r ((-:h śu,d.fI;Gh 1 na

'''y7s'Ovch ucz'1'~dach. W pracy te] WICI l
ZWM '1~y"k::rły pelne p01mcił? Organizat]l
M!wl;'''i'! TUR l Zw!qzku Mlodziezy Dem-J'
krcriyczn .. j.

rzemioła

1I!lIl!!lliiliI'!I!lliIFiIlIIlIlIlI!lIlIlIlIIllII!I!I!1I11l1!1I1I11I1!1I111i11l1lIl!l1l11ll1l1l11l111111111111111111111

Robotnicy dla WarsZawy,

Kino Ba łtvk. film prcd-ukcii radzieckiej
Rz€mieślnicza Centrala Zaopatrz~ni31 wowych argentyri~kich . a jednocześni.,
PrCi'\} 'Y:1icy Fabryki WY!'{)Ibów Bedna!
.,Piotr J". Początek seansów w dni PO\" - i Zbytu kOlkzv obe(~l1ie rQzpwwadzani"'. ldhiNA pl'7.vdział ~kór krajo\\'\c h, Uzy' '~~::"h dc'~'n, Ko.pvdłowskiego ,,' Piotrka~::edni-e i ś" ięta o godzmie 16. 18 i 20,
skóry twardej.: a l11i"nO\,'icie kontyng0n'I,,,k~n~' 'v, kotic~ miesiąq h,ieżą,ceg{) przy- I ',de dO('p!!iając I;ażność oclbud(JI'n Stolitu 142 ton poło\\ ck porlP~l \\'{)\Vyc h <łrg<"n l dztał skor kra]o \\'ych obejmu IE' krupni1y C\', p(ls~r:1o\Vi1i na 6\\'\'m ostatnim zebra
Kino ~o~onia, ,\\',spa nia ly fi lm pr<:dll kc}i tYl1Skich. uzyska nyc h dl:l I'zf'l11iosla z j p,?dcs7,\\'(lw€\ I V i V gatunku. boki i kar- nlu pr:;;<Ylwaf-oo()datl:owo jeden dzień
fr ~ncu.!;klt' ! z ~ Z!-e!O\\' '"ali< ludu h l~Z?~I1- Centra li Zbylu Skórr,an-ello \V ,'ii~ [ pni tl ki hrandzIO\v(', szyld\' i pf.lfń\\'k i brandzle iiiedz:€le na PO\\ vższ" cel.
?kJeg'o z -da rn i gen, Fl'~l1CO pt , "N aozl e - br. Polówki I~ r07:pro\\'arlzonf' zostal]' we \V ilośc i łącz nei . 25 lon o)'az sk6ry
es II . ,'L, ,- b k' t
d'
r' ~
Ja", Nad prof,(r am n8 .1 WJWSZ\' prz€.gl ąd 'zO'odnie z r07,dzieinikkm' Związ k u IZ[1! mifkkie (chromy. futrówki , kozy itp,) 'Y
a\.<}\\Ji~ zaJOde z ,e~(1 nla, \' Ila",

I

I

\ 'f' ' -( • P~dC7a~
'~'''tęp
" I '
I1 R p ,
I"
"
• k
"
,.~ kl'Ol~, 'll"l
li.
'"
R,.,z<,m!('sl1lcz\'{'
110';('1
l<lcZlH'l' o
'O ł o "3 00O me t·
row k'w, ,'ze \\';".2\_ -"t.,,11111 do :3.tkam!, \\' .sumlE' lOseansó w o wxlz ,
., . . '
I I • ..• " ,
~ tych 2//;,)3 przeznacz) 11 na Od'bud,o\\'~
1730 i 19:30.
Tow il r otr zym ił/y \\ił l<; z { a t v n a Cał y m , " 7\\I(\zku z r.apl,ano\\anym Z\\lęh::.•
Warszawy,
,
,
terenie R. P., przyczym spccj.ł1nie u- nl"m IH7ydzlilltl ,kór miekkirh nAI~i\· się
,
Dyżury aptek:
wzgl~dn jono ził polr7cbowanie m. W ar~ .~p0(17ie\\'ar dal~zf'go unormo wania \n•
Dzi5
apteha Filip-czaha , A l. 3 sza wy. Ob€('nie
Centr:-;la \ run[.:rlw pracy warsztatów

"'.,..,.,
~!-,vr tO\V'
\

I

wzb r~ni('1n\', Początek

,€ /

'-7

d~ żuruj<"

\l a)'a 22,

ot rzymul·e

dal~zc

~z('micślnic:-a
10 ton

po łow ek

•

Kroolka ultura na

rzemieŚltli- /

pooe<;z l'zyrh,
1111_

1111 _111'

I

''''' dniu 28 bm, z05tała otwarta w KraKow,
skim Pałacu Sz·tuki wystawa obiazclo Na, zorgdnlZOWana przez !\luzeum Niłrnd'l,.... e 'N V'/rl!,zi1.wie, po:;wi~cona E:Y'Priallowi NorwJdovVl ~..
125 rocznicę urodzin p"ety,

W sali posierlzeil Zarządu !"!rejS!~lego w
Kill,8 mip~iący !emu z<'Jstał areszhJ\\'a
Każdy z (),h~'\\'a~cli ITI, Pio!rko\\'(\. klóry I l1i'E'l1 na1ydllnia~t zgh~i(- ~ie d·) ProkuraKwhl
otwarto wy~lawę zab 'tk'o~l ;!~JPzyt.
11 ' prZfZ Wła n n ,Bezpif'ci:elistwa na te- p{),:;ia~~ \\'i~r1r,.moś:i , o zbrodniczej dzi~- lury 5w!u ?krę\Z(l\\'~go w Piotrkowie, ce nych pl .,Biskupin w cza.sacl! prehistoryczI'enach zrlchor!nkh i osacl.wny \\' \\'ięz ie. ialnoscl (l, ob wyzeJ \\ ym1eiltonych Wl- lem z!0zflnl;;! zeznan,
nych", Pokaz 'lostal uzupełniony eks;J:ln:1ta-

niu pjotrJ.,·(),\'~ki111 Zl1tl nI' z CZM,ÓW okupa
p,.,.zuieUJice
eji k ażdemu mie;;:zkańcowj naszego m ia &ta, wiE'rny ,luga r,eiim u hiUNows ki~ go
b. Jderownik Arbeitsamtu w PIotrkowie i

Akty

n ałl~ nia l i~mi wrę ~lono rolniko ~n

nicdziC'lę dnia 2~ wr7.('śni" 1947 ro- :,ta\\'icif'lr \\'Ia·rlz \\'oj S1<0 \\'y('h , pO\I'iiłŁ<l
\\' P arzni·p\\·ii:'lch ndbyla si~ \t1'{)czy, \\ych i p,lrtii z ob. \\'0je\\'{lda SZ) man-

W

Maks Wei .....
Jak ob~~~ni'" Q!O",irtddjem\

ml z terenu rozkopywanego w Wymy~lo Nie
prehisloryclnego cmentarzyska z okresu póź'
no·la tY11skiego i rzymskiego ,

Wkrótce na;;l<1pi w Krakowie oh 'arcls Miej,

ku
"hl,~j. S7koły BillpllWl'i pod dyrekcją LEona
~\ę., Pmkl.l ra s aść wręczen i a rolnikoJn
dokllmentów Idem Piotrem i ob. starQsta A lojz,\,lll ~Vo.lCI,ko~'t.hI('go, Szkola będzie ab,"jm'Jv'ać
tura S<i{/u Okrę·go\\'e~o IV Piotrk(J\l'ie \\' nadania zi€mi z iZ0"!J0{/ar-h\' !)()nirl1li€c· Grodzkim n') czek {),I"IZ przed.-.tawiciele 1 ,~,letnJe, studium halelow<l oraz d:Łlał d 'ec ęcy
,
.. c
< ,
~
l / 1 m/odzlewwy, Przy szkole czynny bęr1l'e In,
na ib lihz~'C'h
dniach zak.orlczy rloe ho- kich. W tlro.czy.,;k·'~c i "'zjeli udział przed organlzf\{'JI t'p{)ł-ecznych,
~Iytut Tańe~ Ludow P 90,
clzenia \\. jego spraNie
jego nie7

któr ~'{'h

\\ spólpraćownikó\v :

ka Michalski ego,

Lesz-

Antonie~o Bach a ń s kie·

Ir0, Heleny Merc, Olgi Kabzińlikiej, Tadesza Kon o piń s kiello i Kurta Szrama..

wrzE'śnia br, odbyła się ~\' Bej·chato ('i·~~h,·o <;dlniosla Spółdzi", l nia Szc.feró\\'
7aha\\'a 1allf'c7l1a urz"d7.ona jJrzez IV stn'-Ull l\u 6::3 .
N fi \V) l'óżnit'ni l", z Zarządu M ie jshiego
miejscowy OA\ TU R, 7 której ,s,oon zło,
lH.slt
lgUji) ob, GÓrni'i-ew i c7. Milewski
tych przeZl1ac'wno na odburlo\\'ę \\ ' arJan i KosIlla la. którzy wykazali si\, rięk
szawy,
ną gq. P raw0"krzyJlo\\\ dAl dużo elll{)-

27

\yi-e

Zhlornica odpildków
WITKOWSKI - SZYNKOWSKI
Piotrków Tryb, u l. Towarowa 12
ZbiPTa i przyjmuj e : ~7./l\i\łV ! Jl il pie r,
koad 1 ~7. kło po ce nach IIrzecłow y cll.
Gorl'llnv UT7r~r1 nwal1in ocl R rio IG,lp.j .

'*

*

*

ci\\'nika, Calko\\'tty d0chód przeznaczona
11 a odbudowę Warsza \\ \' \\' s.umie zlQtycb

8,795.

,

,

tląc)'

!TIoh')cyld€1t1 mip&zkaniec Lodzi cJb,
Zdauo\V6ki KazimiNz na skutek defektu
I11<O!Ortl 6pa dl na szo:oę do.znając ogóllIyc h obr~7.{,ll {'jala i złamanta pra\\ ej 110
:':'1 \\' {!\\(;ch ll1iejsęa<'h.

Przygody
Jasia

4

Wj~f[i~iUJ
1I1!f11ł111 1 1 1 11 1 1 11 11111111111111111111111tlJll

Jpdziemv

•

cj<Jnujilcych sytuacii P0dhi' <lm!<O\vydl , fi
* * •
W BeJchalo\\ Ie- orihył SIl' men pilkar- 11(\\\'I'( zdobyl jedną hramkę ctekl.nwnym
W odlrgl()~ci 3 I,i!-ometrów nd Belcha'
ski r(l7e~rany l1li\,dl~ drllż~llami ZarZijd I rwlcll] r~,,(1Jtl(l, W drużynie SpCi/dzit'lni
M iejski - Spółdzif'lnia S7.,~;ieró\\', Zwy- Swfer<1\\' \\'yró7nili się ohrolkv oh, ob, kJ\\"a na sZQ:,ie \\' kierunku Pi--Jtrko\\ 3 ja•

''''_II"_'"'....'1I1

D·015398

Lyskowski i Lach(Jch' którzYl'rz\ cz, 'nili
5ię do zwycięstwa hoj drużyn~' i krzyżc-,
"'ali \\'s7\'sŁkie akcje podbramko\\'e prze-

do clonlll!

[' n,ez

brdmęl

.:sw

~\r.

o

Nr.

GLOS

~n

~------~ Ze .sportu

ł ~YCie A~samitne ł BoiskoWSosnowcu powinno być zam n~Qt
. Tego·

domagać się

I

ma prawo dobre

'mię

I sportu pols lego

Jeden milicjani zabity, dwóch walczy ze był nawel wypadek, że wzburzony tłum pod·
Objaw len notujemy, niesIety, już nie od
śmiercią I 60 osób w szpitalu _ lak zakoń- palił trybun~, ale jes~cze żaden nie pociągnąl dzisiaj i ni.e od d~i~iaj bijemx na ?larm: ale
czył się mecz piłkarski o wejście do Klasy za sobą t'Jklch. slw.tk.ow, j~k w Sosnowcu.
o Ile do lej pory rue domagal~smy SIę nal~ y t,
Rozwydrzeme kIbICÓW Ilanatyków klubo· szych kar ~ stosunku do wmnych, to tylko
PanstwoweJ RKU AKS w Sosnowcu.
wy ch przybiera u nas objawy coraz bardziej dlatego, że sądziliśmy, iż ten stan rozwyd 'zePodobnego 1-ajścia nie notowały chyba ża- niepokojące. Sport przestaje być sportem, a nia powojennego szybko przeminie. Niestety,
Jne kroniki sportowe. Zdarzaly się awantury boisko staje się polem popisów najniższych omyliliśmy się. Łobuzeria hula nadaj na na·
na większą skalę, na boiskach meksykańskich namiętności tłumów.
s:lych boiskach ' i szkodzi dobrej opinii naszego sportu nie Iylko u nas w kraju, ale już na·
wet za granicą (wypadki w Sosnowcu z pew·
nością będq krzyczały wielkimi ozcłonkamJ
ze szpalt prasy zagranicznej), czas więc na/o
wyższy p%żyć jej kres. W stosunku do bęz·
pośrednich winowajców niedzielnego zajścła
KQmitet organizacyjny przy Zwi ązku Walki nie jak najszerszych sfer sportowych o termi· Po/ski Związek Pi/karski powinien zas·losować
.1
b ez·
Zbrojnej o Wolność i Demokrację, mający nie zebrania.
jak najostrzejsze restrykcje, pOTIQuto
swą siedzibę w Łodzi, ul. PiO'tI'kowska 49, I p.
Na zebraniu między innymi poruszane bę- względnie zamknąć boisko, a nawet IJle mieli·
(front), zaw.iadamia wszystkich czynnych dzia- dą zagadnienia weryfikacji zawodników, usta- byśmy nic przeciwko temu, aby RKU w ogóle
łaczy i sportowców z okresu .okupacji na te·
lenie listy poleglych na polach waLk lub w 0- USllnqć z Polskiego Związku Pi/ki Nożnej.
renie województwa lód'l'k iego, iż w dniu 10 bozach koncentracyjnych, oraz omówienie dalWydaje nam się, ż,e tylko w ten sposób
bm. o godz. 19-tej odbędzie się ogól.ne zebra- SIego krzewienia chlubnej działalności na !e- możemy najszybciej uzdrowić panujące sto·
nie w lokalu Klubu Sportowego "Partyzant", renie Klubu Sportowego "Partyzant".
sunki na naszych boiskach. Na publiczność,
pod wyżej wskaunym adresem.
Zaznacza siię, że ci wszyscy, którym praca a przede wszystkim na swych kibiców duży
Porosimy wszyslikich czynnych sportowców,

I

Do sportowców z okresu okupacH!
Po zelazku krzesłem wall
już nic hna nie ocali. __

zawodowa nie pozwoli na wzięcie udziału w
6iport polski podczas niewoli zebnIJLiu powyższym osobiście, winny zgłosić
hitJerowskiej, z terenu naszego wojewód:z:Łwa, swój akces piselIllllie, podając szczegóły swej
a szczególnie z ter€nu miast: Łodzi, Zgierzi\, działa lności, poparte dow-odami.
Rudy Pabianickiej, Koluszek, RogQwa, Rawy
Skład Komitet.u Organizacyjnego jest naMazowieckiej i PabiaJlic o gremialne wzięcie
stępujący: ob. por. Marczewski Władysław,
udziału w zebraJliu.
Z uwagi na brak dokładnych danych o ob. Gprski FraJlciszek, sędzia piłki nożnej, ob.
ws:zystkich uczestnikach, biorących udział w Stępień Eugenius.z, sędzia pi~karski, ob. S'ZIJler·
ówczesnych zawodach, prosimy o informowa- ling Edward, sędzia piłkarski.
krzew,i ących

wpływ moralny powinien wywierać klub, Je·

żeli tego nie potrali uczynić i nie potrafi wychować sobie swej publiczności musi ponidć konsekwencje za je; zbrodnicze wybrykI.
Boisko w Sosnowcu w każdym razie musi
być zamknięte na dłuższy okres czasu. Tego
domagać się ma prawo cała nasza opinia.
(Kr.)

--------------------------------------~~

Na drodze tegorocznego
z wioski o
II enował się zwyci~zca

Wreozcle wymkn"ł się gdzieś na strych,
T:m r.aklada sobie plastry.

~----=-----------""---

UWAGA DZIESIJ,;TNICY DZIELNICY GORNEJI
Dziś o godz. t7.ej w lokalu własnym przy ul.
Be(!m:r~kiej 42 odbędzie się zebranie dziesięt
ków Górnej: Sprawy b. ważne, - obecność obowiązkowa.

ZEBRANIA KOL PPR
W dnilJ dzisiejszym odbędą się ' zebrania kół
w następujących fabrykach i instytucjach:
GÓRNA PRAWA
O godz. 16,30 PlPW Nr. 5 - zmiana dzienna ,Ośrodek Konf. Nr 3 - kolo III. O godz.
15,30 PlPW Nr r - koło III. O godz. 16-ej
Państw. Fabryka Czółenek koło I. O godz.
18-ej koło terenowe.
GORNA
O godz. t6-ej robotnicy drtiówkowl PZPW
Nr 6. O godz. 15,30 oddz'al przy uJ. Ląl<owcj.
O godz. 13,30 tkalnia PlPB Nr 17 - zmiana I
przędzalnia PlPB - zmiana I.
'
SRODMIESCIE
O godz. 1~,30 f. "Reier". O godz. t7-eJ CZ
PWł. Dyr. Weln. O godz. 16-ej Dyr. Jedw.
Galanteryjna, Zjedn. Bud. Ap. El. Centr. Zarz.
TOR. O godz. 17,30 Bank Handlowy, "Współpraca". O godz. tS-ej Kontrola Prasy PAP.
P WAnSZAWY
"
NA ODBUDOW ...
Staraniem świetlicy przy PlPJ i G. Łódź Po.
ludnie Tka:nia Nr 4 zostala zorganizowana impreza dochod owa. Osią.O' nięty dochód w sum'e
z!. 13.290 _ przekazano'" Komitetowi Odbudow'y i
Warszawy. •
Tą drogą swietlica rohoŁnicza tkalni Nr 4 wzy

wa inne świetlice, by wspólnym wysiłkiem dolo·
żyły swe' ~egiełki do odbudowy zniszczonej
Stolicy.

UWAGA SlKOLNIACY
W
b t d 410 b
lu DZiCr~iC; ~rcSd'mi~ście~L~\!a~t JiTi~O i~g~Or;4.
odbędZIe SIę od?rawa przewodnicz~cych kół ZWM
~a~I~PUjąC}C~T~6ól:~V, V[~r; X.: Xl i XII, RO"
. ~. n.I-::~tgo
d' ł ~ClYmmSkl~90 oraz l •.go
'V~e~ ego prze DO u Ulowego \ popołudmog

•

wyśC~gu dookoła Pols~d

TegO'Toczny zwycięzca pierw zdobył drużynowe mistrzostwo Polski
.,Tour de Pologne" Sta- na szosie wraz z seniorem LeŚlk i ew:czem,
isław Grzelak (K.S. Sz,cześniakiem i Kuńczakiem, jadąc w barramwaja.rz) pI<:ez k'ilka wach KS "Firuiter", później mistrzostwo klur],i był nieuchwytny. bu chociaż nie miał wówczas licencji i wre·
" s.zędzie zaszczyty, o· szcie ogólnopolski wyścig na 100 km. KS
.vacje ... Sympa·tyc.zny ko "Fin$ter", w którym ś. p. Jaskólski zająl 6-~e
Jarz odw iedził. naszą re- miejsce.
dakcję dopiero wczoraj.
TRENING NA DRODZE DO ... MŁYNA
Nic się nie zmienił. PoW roku ubieglym o GrzeJ.aku nikt nie sIt·
wstał ten sam sk,o- szał, gdyż zwycięzc;a "Tour de Pologne" sie.u.ny i trochę nieśmialy, dział w Prusach Wschodnich, gdzie w>raz ze
"hociaż
nazwisko jego szwagrem ma mlyn.,
Jest dzisiaj znaJle nawet
- Mój trening w roku ubiegłym - mówi
~"\:4ł;~t,Ij~ Ila~zej korektorce, która ; Grzelak - ograniczał 6ię dQ przejaźdż.ki na
I'"
nynajml1iej s,portem do I rowerr.e z młY\lla do oddalo·nej o dwa kilomet<!j pory S ,ę II c n eresowała.
try wiQski. Dtuże j jednak nie mogłem wytI<:y
mać, kolarstwo ciągnęło mnie do Łodzi.
TRZY INTYMNE PYTANIA
- To ten co wygrał wyścig dOQkola Pol- SAM SIEBIE TYPOWAŁ NA 7-ME MIEJSCE
ski?
- Czy do wyścigu dookoła Polski przy- Tak ten sam.
gotowywal się pan długo?
Dalsze pytalllia były bardrzieJ intytnale.
- Na wyścig - od.pow'ada pan Stani·
- Ile ma lat, czy jest żonaty i czy ma po· sław - pojechałem p.rawie bez treningu. Po
sadę?
trzech dniach wyścig zaczął już mi wchodz~ć
Ponieważ te pytania mogą załntere-sować w nogi.
i ilfloIle Czytelniczki, a może i CzyteLników - Cz.y przed wyścigiem liczył pan na zwyna wstępie oświadcza1łlY:
cięstwo?
Tegoroczny zwyc;'ęz<:a WysClgu 00 oko ła
-W Krakowie przed wyścigiem na pierw·
Po'lski ma 27 lat, jes{ "czystej krwi" łodziani- sze miejsce typowałem Napierałę, na. dru!rl e
nem, żonatym (posiada już nawet córeczkę) i Rzeźnickiego, a na trzecie Pielraszew;; kiego.
pracuje jaiko magazynier w CentraLnym Za- Ja Silm marzyłem o siódmym. Stało się jed·
rządzie Przemysłu Konfekcyjnego.
nark inaczej ...
ZACZĘŁO SIĘ JAK ZWYKLE OD ... LANIA
GDZIE NAPIERAŁA?
Karierę zawod'l'l:C'lą rozpocrzął w 1938 roku
- Gdy wjechalem na Stadion w Warszai jak zwykle dostawał lanie aż się kurzyło. wie, - ciągnie coraz bardziej za?alając się
Dopiero w 1939 roku zaczął wygrywać. Naj- nasz rozmówca - pytałem się ty1ko o "BoI·

NIEPOZĄDANI GOSCIE W CIEPLARNI
,
DOBRANA TROJKA
Nieznani sprawcy wytrychem otworzyli
W sklepie galanteryjnym należą~ym do Da
cieplarnię, należącą do Mikołaja Krakowiaka. nuty Walas zatrzymano na gorącym uczynku
przy ul. Rzgowskiej 88, i skradl~. płaszcz .gu. ~radzi~ży Jani~ę Ciepiel~ zam. przy uJ. M~.
mowy, marynarkę i buty, oraz noz ogrodll1czy ,lmowej ID, Halmę WalasIak. zam. przy ul. LI.
do cięcia krzewów i 1 kg IH~i tytoniowych manowskiego 8 i Henrykę Kochanowską zam.
przedwojennej wartośd 150 zł.
przy ul Kamiennej 14. ZłodzieJki usiłowały
MIAŁ NA CZYM UCIEKAO .
skraść 9 pierścionków i 3 pary harmonijek
ustnych
Nieznany sprawca skradł z PZPB w Rudzie
•
Pabianickiej (dawn. Horak) rower, należący
ZDERZENIE SAMOCHODOW
do Kazimierza Kasprzaka, zamieszkałego przy
Przy ulicy Lutomierskiej nastąpiło zderzeulicy Rzgowskie] 12.
nie dwóch samochodów PKS. Samochód nr
TR7EB,A DOG?NIO GO~CA
3927~, prov:adzony pI,zez szofera Henryka Rze
.Go~lec . Panstwowel . Dyr;~cJI .Przemysłu pecklego l samo~hod nr ~8892, prowadzon'(,
DZIeWiarskiego przy Alei KOSCIuszki 21 Jerzy ; przez szofera Edwarda Cewma, zd'!rzyły SIę l
Nowak skradł 1000 zł. i korespondencję firmy nastąpiło uszkodzenie wozów, Ofiar w ,tr·
i zbiegł w niewiadomym kierunku.
dziach nie by~o.
.
,
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.)()chod!<l'I;e ustali, ktory z szoferów j~,:
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p rzemys ł we ł·
n:any
•
•

winien.
CO ZA DnZo TO _

NIE ZDROWO

wa
o plfl r~szenstwo
Za systematyczną kradzież z mie~~kan'·.1
29 w~ześf1la n.ajlepszy wynik dnia' w przemy· Mani Wi~mowskiej, przy l~l . P?łn~cnej 19"
wełnianym oSIągnęła tkaczka Dyrska z PZPB . 7,atr:ymam zo~talI Ryszard Wllmanskl zam. w
1 (168 proc.) oraz tkacz Szymczak z PZPB I tYfilZ~ domu. l Henryk Szkudla:ek, zam. przy
36 (168 p r o c . ) . .
ul. Połnocnej 21.
sią:noęli!63 proc. wykonama planu dziennego o·
PORTFEL W WOZKU _ ZŁODZIEJ
Bernard WanO'eter (PZPB Nr ?) Kasprzak Jan
W ARESZCIE
(PlPW Nr 39) j" Mikuła Wada w -Ó>ZPW Nr 26).
Na Zielonym Rynku' za kradziez wózka i
Leonard Orzechowski (PlPW Nr 3) wYkonalI portfelU. z dokumentami, należącymi do Edwar I'
swoje zadanie w 161 proc. a Gajza, DunLl< i Mi- da Tomczyka, zatrzymano Władysława Wyrzu
chab~ wszyscy z PlPW Nt I, po 159 proc.
ca zam. przy ul. Malczewskiego 53
j

czy

,
sie
Nr
Nr

młyna
--

Grz2~a!(

ka". Wiedziałem, ie jest on za mną i nie by·
lem pewien, czy podcz.as mojegQ upadku
przed Stadionem nie minął mnie.
Gdy się dowiedziałem, że Napierała jeM
za mną, wiedziałem, że wyścig wygrałem cho
ciaż jak się pói:niej okazalo Stolarczyk był
dla mnie jeszcze groźniejszy.
- A co się stało z Napierałą? - pytamy.
- Na Woli Napierała próbował kilkakrotnie ucieczek, ale likwidQwaIi je ślązacy i lod,z.ianie. Na Placu Trzech Krzyży pozostał za
nami.
NA 4-CH ETAPACH TYLKO JEDNA GUMA
. - Czy dużo miał pan w drodze defektów?
- J&halem szcl:ęś1iwie. Gumy nie miałem
7i\dnej. W Łodzi tylko spadł mi łańcuch na
Pomo!s.kiej no i wysypka w W aT'lSzawie.
- Najlepiej jechałQ mi się na etapie waTszawskim - mówi Grze.Iak. - chociaż jazdA
byla b. nerwowa.
- Jakie ma pan plany na przyszłość?
- Podciągnąć się jeszcze i godnie bronl~
tytułu zwycięzcy
pierwszegQ powojennego
wyścigu dookoła Polski mówi sympatyczny nasz gość.
LISTA NAGRÓD JEST DŁUGA ...
Lista nagród, jakie zdobył Grzelak jest dlJ:u
ga. P>rzytoczymy tylko niektóre z nich a więc:
papierośnicę od Premiera Cyra'llikiewicza, ra·
dioodbiornik, 5 ton węgla, kupon na garnitur,
pantoHe, 2 butelki wina za etap łódzki, obraz
i żeton pamiątkowy - to chyba jak na jedne·
go wystarczył
NA

ODBUDOWĘ

W ARSZA WY

KO'Pią piłkę Naczelna Dyrekcja Prz t: rnvsh
Konfekcyjnego i Zarząd Główny Zw. Z9W.
Plrac. Plrzem. Kont, Odzieżowego. Zwyr ężyU
Zw>iąozkowcy 4;1.

Z
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W nie d zielę, dnia 5. 10. br. o go 00. 9 rano
Sekcja Motorowa ŁKS-u urządza na wewnętrzne zakończenie sezonu pogoń za llsem po trasie Łódż - Andrzejów - Andrespol - Kurowice - Rzgów - Pabianice.
Zbiórka wszys·bki ch uczestników o godz. 9
na Placu Zwycięstwa (Wodny Rynek).

Na mOtOCYKlU za

S·ekcJ·a

kol'!:t' rsk~

o.gan lU

Q

•

8 WYŚCłg

U

T. U. R.

SlOSOWy

. Zarz.ąd Sekcji Kolarskiej RKS TUR w ŁodZl zawiadamia zawodników wszystkich klubów i towar'lystw kolarskich, że w niedziele,
dnia 5-go października 1947 r. o godz. 9-tej
rfno organizuje wrścig i kolaro!>kie ~a. dystans e S~~r;~
:;l~a ~sI~?a~zb' ka.rtk·wy~Clg0Wrh.
1
a . a lamc lej przed arkiem We necla
Dla uczestn'ików wyścigu Z.anząd RKS TUR
ofiarował 10 pamiątkowych żetonów.
Startowe wynosi zl 50 od zawodnika.

