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Naród grecki winien sam sianowIc o swoim 10••

•

•

sie a nie opiekunowie Sophulisa

NOWY JORK PAP. - W komisji politycznej ONZ wznowiona zostala dyskusja nad
sprawą grecką. Delegat Australii dr Herbert
Evatt powtórzył oskarżenia, wysunięte przedwko sąsiadom Grecji i' zwrócił się z apelem
do zgromadzenia ONZ, by wypowiedziało się
jasno l niedwuznacznie w sprawie greckiej.
Zgromadzenie powinno - zdaniem dr Evatta
- albo zatwierdzić sprawozdanie komisji
ONZ, która badała Sytuację w Grecji, albo od
rz\.'cić je i stwierdzić, że wnioski komiSji były mylne.
_ NastępnIe zabrał głos szef delegacji radziec
klej wiceminister spraw zagranicznych ZSRR
Wyszyński. Stwierdzi1 on stan'Jwczo, że obecny rząd grecki ponosi odpowiedzialność za
niepOkoje na Bał~(anach. Min. Wyszyński oświadczył, ze delegacja radziecka zbadała dokładnie wszystkie materiały, na których komisja ONZ oparła swe sprawozdanie o sytuacji na Bałkanach. 'Delegacja radziecka do
szla do następujących wniosków:

Wartość

zarobków wzrasta

P.erwszy etap zniżki cen

l. Fakty przeczą oskarżeniom, wysuniętym

nową przeszkodę dla ustanowieni'! pokoju i
tezpieczeństwa międzynarodowego
Delegacja radziecka uważa, 7..e jedynym
3łl's:znym rozwiązaniem sprawy greckiej bę-

Jugosławii, Bułgarii i Albanii. Oskarżenia te są pozbawione podstaw l niesłuszne.

w sprawozdaniu przeciwko

2. Fakty nie pozostawiają żadnej wątpliwosd, że winę I odpowiedzialność za sytuację
na Bałltanach ponosi rząd grecki.
3. Winę ponoszą również rządy, kt6re Ingerują w wewnętrzne sprawy greckie, poplerając reakcyjne I antydemokratYflllne siły w
Iym kraju oraz wykorzystują syłoację dla
s'vych celów ImperlallstyczneJ ekspansjI.
ł. Delegacja rarlziecka odrzuca projekt re7.olucji amerykańskiej, przewidującej utworze
lI'e nowej komisji bałkańSkiej, gdyż propozyLja amerykańska opiera się na niesłusznych
, danych sprawozdania Gdyby rezolucja ame-/
I. ykańska została uchwalona, stworzyłoby to

d:ne:
l. Natychmiastowe wycofanie obcych
wC'jsk i ,,rzeczoznaw<;.6w" zagranicznych z
Grecji
2. Danie możności narodowf gr~ckiemu roz
strzygnięcia jego własnych spraw według demokratyczoy(ih zasad.
Min. Wy:;zyński podkreślił, re sprawa laIHJ sytuacji w Grec~ljest daleko wa~J:liejsza
Tlz problem incydentów granicznvch, czy na\lI .. t 'iprawa .. tosunków pomiędzy Grecja a jej
I,ólnocnymi ~ąsiadaml. Sytuacja wewnf;tr:ma
Urecji jest jl'dnyQl z .'zołowych zagadnień mię
dz~·n",rodowych mających znaczenie św·:-towe

Sukce sy
Zwyc~ęsk,e

wyrobów nożowniczych. Poza tym potanieją
też ar,tykuły gumowe, m. in. buty gumowe, ka.
losze, śniegowce. Obniżone zostają ceny na

~~:~tó:~óizaa~:ki

skór podeszwowych i galan·

. J~t fakter;n niezmiernie charaktery&tyc-z.

~ym, ze w tym momencie, gdy przemysły kra-

J~w o go~podarce ka'Pi1a.lis1ycznej są w sta-

amerykańska podlega wielu presjom J wpły
wom. Pant Roosevelt dodaJa, że prt?sja taka
rzadlw odnosi skutek.

a·.'rmii

walki z faszystami pod Floriną. H;eprzy;ac:el pon~ósł crężkie straty

RZYM (PAP) - Komunikat głównej kwate· ,
W kilka dni później jednostki tego samego
ry .greckiej .~rmii demokratycznej donosi, ~e oddziału zaatakowały silnie ufortyfikowaną poDonios.ły~ wypadkiem w życiu gos,podar. WOjska
aInU1 demokratycznej zaatakowały me
.
.
.
'
M
. . Ia b
czy~ kraju Jest zarządzenie ministra Przemy. przyjaCIe
l "IZU w/os
. ki Kh rom /'c, w o k rę' ZYCJę WOjsk rządowych na terem e wzgorz
• e·
w po
•
słu l Handlu, wprowadzające obniżkę cen sze' gu Kozahi. Walki trwały caJą noc.
galoplaatarow i Monastirski. Powstancy zła·
regu artykułów, wytwarzanych przez przemysł
Nieprzyjaciel pozostawił 40 zabityc!1 i wie· mali opór nieprzyjaciela i przedos~dll s' ę r,a
państwowy. Z dniem 10 bm. wydatnej obniż. lu rannych. Partyzanci zdobyli Wielką ilość zajęty przez niego teren.
ce ule,gają ceny artykułów włókienniczych broni i amunicji.
W dniu 2 pażdziernika oddziały brygady
(we.łny 60·pro.c.) i papiernicze. Poważnie po.
taniały, bo az o 20 procent, meble produkcji

~~~~~fa:;.ń~!J:~~l~~' ~~~!~~ Sie~~~~~a~Z::~:

Frzema wiając w komisji woln'Jkl :zgromadzenia Narodów Zjednoczonych, [Jani Ele:Jnor
Roosevelt przyznaJa, że tzw. "wojaa" pItl8a

!"BrjSOn" przedarły się przez linię obronną nieprzyjaciela w okręgu góry Vapsorio, : %aJęły
'1 '
.
.
.
s/ me umocmone pozycje. Oddzlałv• te rozpro:zyły .kolumnę piec~oty rządow.ej: która zblizała SIę od strony miasta Megal!dlsla da okręgu Belavuti i Florina. Nieprzyjaciel poniósł
ciężkie straty.

R organ·zac)-a rz uw n

•

Bevin _ Atllee usunęli pi~ciu niewygodnych ministrów z gabinetu

LONDYN, PAP. _ W~ wtorek popo, udnlu
(glosl'ono w Londynie zmiany w rządz't bry/yjskim. które były oczekiwane od dłuższego
czasu ze wz r asta,14cym napręzl'niem. Z dotych
cz;=t5nwych stanowisk zrezygnowali minister
wojny - Bellengu, minister dost"w - Wiłl'lot, minister rell' ł emerytur _ Ryn l lord
III.'nei pieczęci Imnan ł seltretarz dl? Szkocji
._ Westwood. D1iyr:hczasowy ministe, opału
.
t k' ~h'
11
tł"
tr
.
l ' nerg~ y I.t' mwe
zo~ a mlnIs. e~ wOjny
bez udz~ał~ J~dnak. w ~cIsłym gabmecle. Lor·
dem ta.Jn~J pIeczęCI mIanowan.o ~()?,cłlczaSO-!
WfgO mimstra do spraw brytyjskIej wspólno-

\y narodów _ Addisona. Miejsce je/?o zajr'lUje Noel Baker, uprzedni minister lvtnict--va.
Mmistrem lotnictwa został Arthur HvnderBun, :.-aś sekretarzew dla Szkocji Wood-burn.
Do najpoważniejszych zmian zalicza Slę ustąpienie Shinwella i Bellengera. O'lobn S~~n·
wella była przedmiotem poważnej krytyk; w
czasie ubiegłej zimy w związ"ku z kryzys em
opalowym, jaki objął wówczas całą Wi elką
Brytanię. Niemniej pogłoski o całkow i tym u.
stąpieniu Shinwella z rządu, spotkały s i ę z na.
der en~:gicznymi protest~mi w lewym skrzyd·
le Partu Pracy. Jak stWIerdza polityczny ko·

d.l.U~ podnoszenia cen na wytwa,r zane przez
sle~l e artykuły, upań5twowiony przemysł pol.
SkI, przemysł o planowanej produkcji, wprowadza poważną obniżkę cen. To doniosłe po·
ciągnięcie gospodarcze świadczy o tym, że
Rząd dąży konsekwentnie do obniżenia kosz·
tów utrzymania, a tym sIłmym do pbdniesie·
nia rea,l nej warlości zarobków ludzi pracy.
Można nie wątpić, że chłopi, otrzymując sze.
reg towarów przemysłowych po cenach niż.
szych, obniżą z kolei ceny na artykuły rOlni-!
cze, na artykuły spożywcze w pierwszym rzę'
dzie. Poza tym wprowa~ona obniżka cen ma
swą wyda,tną wymowę i w odniesieniu do za·
gadnienia na5zej waluty. Jest ona dowodem,
że Rząd zdecydowanie ilealizuje dążenie, by
wartość nabywcza naszeNo pieniądza wzrasta·
ła.
Równocześn i e obni1t.a cen jest ilustracją
falktu, że państwowe placówki produkcyjn~
dziewięciu
zwiększy ły j uż o tyle SWe możliwości wytwórBELGRAD
(PAP) . - Poseł brytyjski ej Partii ~ii komunis!y!.iznr.ch w BelgTadzi~, oświadczył,
cze, i:i: są w stanie sprzedawać swe wytwory
Pracy, ZilIiacus, ktory bawi obecn;e w Jugo· ze ma nadzIe!,:, IZ lakt ten wskaze robo!n;k .)rn
'Po cenach zniżonych .
Wprowadzona o!»iżka cen na artykuły sławii, wraz z siedmioma innymi parlameD ~ a'l brytyjskim na konieczność międz ynarodowej
rzystami bryty jski mi, omawiając utwor7.enie Jedności klasy pracującej na platfOllJł i e polio
przemysłowe produkcJi pańs,twowej
wywoła
Biura Informacyjnego 9-ciu europeisk!ch par· tymne/.
niewątpliwie potan i_He wielu artykułów, wytwarzanych przez eeMor prywatny. Wszczęta
!pr zez Rząd akcja obniżki cen jest pierwszym zorganizacji naszego życia gos-podarczE!9o. Niej w8ilki ze spef-ulacją powinnaby w tej chwili
krokiem na drodze do potanienia ogólnych ko- ulega wątpliwości, że będą one sła,rały się u· ulec zaostrzeniu. Obniżka cen nie może stać
sztów ulrzymanill. W tym momencie, tak nie· żyć i w ty m momencie wszelkich stojących dl) się że,rowiskiem dla gr~p spek nl ,mlów, Tan ie
zWylkle waż nym, wzmóc się powinna czujność ich dyspozycji środków, by zahamować dobro· wytwory przemy słu panstwowego mus z ą do ·
ma. robo tn iczYł:h na machinacje tych wszyst- czynne dz i ałanie wprowadzonej oJn i i;~d cen. trzeć po właściwej cenie do najszerszych
kicIa elementów, które dąż" wytrwaJle . do de- Dlatego te± uwaga ośrodków pow~ł.anych d~ __~~d~~orców.
~ K.
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partii robotniczych

I

•

I

respondent agencji Reutera, ustąpienie Shlnwella ze stanowiska ministra opału i energetyki, może wywołać poważne niezadowolenie
w świecie robotniczym. Następcą Shinwella
mianowano Jaitskella, który w ciągu kilku lat
, (Dalszy ciąg oa str. li-ej)

"G ł osU'e
WC:1'Oraj wieczorem w lokalu redakcji "Gło
.~l4" Łódź, Piotrkowska 86, - rozlosowana
;lllstała kolejna premia naszego konkurlSu codzien'lego z dnia 5 października rb.
l kg CZEKOLADY WEDLA
ob. Henryk Albiński, Łódź Zerom5ki'.!gf) 24 m. ~
Ob. Albińskiego prosimy o zgłoszenie się
w naszej redakcji w godzinach od 16 do 18-ej
ce. em odebrania "słodkiej nagrody".
Czytelnicy zamiejscowi! Nie nads hjcle
kupnnów w kopertarh .. Wystarczy nakleić ,kupon na kartoniku o formacie normalnej poczt ówki, napisać czytelnie adres redakCji " Gło
su" - Łódź, Piotrkows)ul 116 i nakleić znaczek
wygrał

poczto~

za l zlot,.

ElIyrelclar ~e!l.~1i'l
Oraarilza-

clii
RUOe Prii\'O" z dnid S Inn,. o qan Komu!l;;;..tycznej Partii. Czechoslowacji, oosw.ęc l a,ty~uł wstępnyomówieniu w 'ników narad,y 9paltii komunistycznych, analizuj'lc przest~n
ki, któn~ do nich dopro .... adzih
A.rty.k.uł podkrpśl<J rolę l- 1TI11 n , lów IV wdlre L lullc"yzmelTI: .
KOllluniści niellstrasz'-'Ilic
wtni!':·:l; ZWyoęski sztandar wnlności 'larodów p "lec;\\o"ko
!l. eml"ckiej irnpe-h:hstvcznej aqresli wledy
JP' "cze, kledy w Europie przew1:~ał :}IJo mn11 "1C:1' jsklch kapHul<Jnló',I,
Lud!, nil' zapomną tej nauki.
komuU\·
;'C, ,. ierni swo iemu lusloryczn·:rn:l »n5Ian·
Ul t1\ u, wznoszą ~ztanda l' wolno<ci narodów
d!I~, kied ' na mip. jscu hitlerowców znal"ż,i
E.ę nowi L.andvdilci dn świalo'Ncj '''',lech':aclz, dZIS, kierh powstał ilnt,rle1111i..lat czny, Imperidl :.t;CZllV obóc- ze S iwam:
Zjeclnoczonymi Ameryki na czE'!r', k l:li y
~"-olmi ekbpallsywllyrui planami zag~~ż,l go~uodarczel i polityrznej suwere:1no~:i kr~10" Europy l AZJi i chce znic'wol,ć c;;ly
SIl iat.
\ Iv~la rt'l' liCZ nic" powierzrhnwl"
prze!ll"d II vpadków 0,idlnich mies'ę:y, nbv ',I'Yi"·J'.iC soblp pOJlecie IJ antydCm?::-Ir;!'\'Czn C'l 1 05zukańc:zych relach obozu mpe':3'
11St\ ('nego,
He Sil stracono On nch'onę fdS",:-;to'\',,:~'ego rezimu Frilnco w HIszpani', :' jaKa
b~lI:dlnnścią deptanil Jest uzhroj0na 7<1 r]n'ar1' demokracia w Grecji!
/.l~np. jE'''t, te'
dolar kI' Je ~ię poza wszystkimi rAa ,'0 invmi, antvdemokrat c7,nj'mi spIskami IW r07kaz "Villl-StrE'et, zmiPnIa ~ię mini,l!'lv; ·/.'e
FranCJi. Anglii, \1\'10"7.1'.("11, w n wen c I.Faca
Się ludo\I'ą ~lIwerennlJść
i Jych wif'lk·ch.
eu.opejskich krajów,
Przechodząc do omówieniil Wil"'Ph,O'S Cze~h::::dowacli na tle ~ 'Iuarji >\Wiil'lWCj, a.llar
'1.: "kulu stwi2rdza.:
l le ulega wątpliwości, "lP pksp,'!!!sywn v ,
imOEflc'!lstvczn
plan
jesl skIl?rowan'{ też
jJr eel'" żywo'nym Interesom C'.et..nosłowa
eJ' przeCIwko jej go~podarcze.i ' oOI"yczne)
mnaieznosci, .
okresie wojnv reab:cvine \o;n w Sta"
nach Zjednoczonyrh' popleralv ;-Ja')<blllgów
przeci v".iw państwowe j idei rzcr>tusiO-\'d::'bel I ,ta"'ia.ly na wznowienie tej zr:iel'ilwijzonej mCiAarchii Habsburgów,
TUl przed koncem wojn " kierh bombi>!dOWdllll?; tabrvk przestało mieĆ' ZllllCZeJ 'e
\'C I"ho',\"e, uczyniono łoininą n~óbę lUJ:-=rnc!-.,o.AUelll.B na"zeH" wJelkiego p'zenl\'Srll, db\ ,. 'en SPO~Ójl ok~lecz\ć' gO~;J')darc:z" zyCE' 'vyzwolone i C71?rhosłowac ii.
U 1lmery'
ka' skJ.h l ilnCf1elskirh imperiali"16N SZIl'-clla opilrcia ws'z' ,lkic zdradzieck:p a:1JVC7.echo5lOwackle elementy - zarówno z~sądzo'
11V 11/1 karę śmierci minister DURCZA,'lSKl,
CZ' tc~'i. woclz NiC'rnrów "lIrleckich V\E:"'IZEL
JAKSCH. Vvhrew literze I duchowi poczdi:.m!ikiel urnowy zE'zwalil sip, w amery'.:aóskiej
! bry yjskiei o~lIpil~yinF!i slrelIp ;--;:en,ieL na
orga'llzowanie tzw, Sudr:ckich :-.1'emców i
szrzucle przeci wko C:zecho,lowacii.
Okupac\-jne władze zezwahj'l, aż~1',v .-udec I: ,- N amcv prowildzIli karn')~n'p' Z~ pc,.
wro~em d,., C'Zprho~łowacjl.
b ota
ant 'czecho,łowncki,'Cf) lt,iE'rurJ u
a!1l2rykan.,kiel ekspansywnej ;'10'; y"i oo,ega na tym, że ta polityka opIera ;;;ę ni zw"
clę±on~. ch niemil?rkich imp p ri1li,l o rh oraz
,. tym, 'Ze prÓba nrlhllrlowy ~adrt!r,,1 pc,ti
amerYkańską konl.rnlą st,lllowi wipl:.;:] k~r,k
nd;J!'zód do wskrzeszenia niemieck:eu'J :tnpei-ializmu
\
tym kryje się sp.ns 'Planll ~...!dr"r,il1!a,
i l' tym iest tez niehe'pieczeństw"l P'P ty:ko
dla Cze~;105lo1A'acii i \\ sZ\' ;olki~h ~ła\\ :ai,"-bch pan~tw, al o ·Ie? dld f.rancii i AO~lIi.

°
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rtia

~i!Y:7Nj'"jf!e
i R"ó1nib

N,l naradzie komnnisl cznycll p~rtll
"Io.ŻE ::itĘ
O.B~EAe
O c:'Ał.y, PO:r1R'.l.'if"
tWd, sir JO},J.1
rf
Bo"d Orf
brali si~ przedsta'Niciele właśI1ie ,ych krak TY.IM~ERIA
urs;r.YGz. Ii,
Dr dOl<,R l\.:fVjów, . przeciwko klór 'm najbardziel sk ier!)CZNY OBOZ.
Żyt w knml~Jf
wane jest oslrze amerykań'skiej ("spamyw·
OKA'Z:UlJF. SIĘ RAZ JESZCZE, JAK B R · ' .
gp.;podarcz,el
nej polityki w Europie.
DZO POLITYK'A KO,lUNISTYCZ. 'EJ P \ROilZ o~· tad.
Komuni~ici, KTÓRZY WE WSZYSTK1CH
TlI, TNTERESY KLASY ROBOTN1(,ZEJ PO·
r:zp.nie.,... "Tlra.
KRAJACH DO\lVIEDLI, ZE SA <.iOD'\iYMl
KRYWAJĄ SIĘ Z ZASADNI<:;Zy,"!I tNTP.,RE.
,~~" wie 6yt ll1C]l
PRZEDKTAWIClELAMf JNTERE~OW SWOSAMI NARODU.
,:~'ł żyw.IIosclnwe'j
JEGO NARODU, którz w walcc o wolne l:
Szlandar demokracji i narodowej llll'za, _'la ,;wiecle,
narodów przeciwko laszysto Ns:<im h3.rhależności zoslg.ł wzniesiony, A:lI yimnN ~'i·
.~
Zd'lniPID dv~
rZ~Jlcom wykazali się 'ako naj'ep:-i T)a~.;·,oc:i,
sly<:zny, demokralyc'lll\' obóz jednocz - ~,,.oreldon B')'~:d
potrafili pOlOzumieć ~ię w spc<l"vie jedno:i·
je siłY. Podczas gdy reakcja, warsl"....1 w'ei. "~~'l
Or"a, ~-. IUllCj'ł
lej obrony zagrożonych inler'!"'\w <wo:ch
kiej burżuazji i obszarników we \vsz\ ,lklCh
~ •
ip.;t
;liudzo
narodów,
krajach jakeśmy to już ral wiclz irIJ v.;
'. " , ;
ciężk'ł. KllYJasne je~t, że i nasza kOlllun'styc7n llarokresie naporu niemieckiego irn;:HL·.ali:cmu :',~
~ys żywn 'ś·
tia Czechosłowdcji, która brała uktY\\ill r u..
w interesie s'\Ą~oich wąskich, kln:;;')wych i e.~
"'J'J'V'IV nie zadział w naradzie, wychodziła z ~al')Żell,il, :~e
goistycznvch celów, zbacza na be7dr'Jż l zcl{a
kończ\/'
siEi
in:eres\' C'Zechoslowackiej dem()),;cilc.Ji, <;ą
dv narodowej, komunist1 ezne o3~:ie ~or1noP'\ll'l(:OPC iob-.
jednocześnie naszymi narodow'mi ;n:i?n:saszą sztandar wolności narodów, ,',O)y cio.
.
nit> w 194R t"
mi. NASZA PARTIA DUMl ,\ /EST
1E
prowadził już do ZW) cięslwa nad n:el11:l?c- lt>c l hęchle trwal jeszczp lrlt. klik.:!, S -tt'3cja
DZIĘKI .lU POLITYCE I pZIĘ;'I JE r ivlfĘkiD1 faszyzmem.
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.-toi Sidor, b. pnseł "r7.adll" Tiso przy Watykanie oraz b. minister spraw zal!raJliC/:nych tego n;JleŻilło szcrzenie \\ śród szerokich ma ludności
"rz1du" Durczańshi, niedawno skazl\ny zaocwie wrogich nastrojów i sianie nj('pokniu za pomocą
na ~mierć,
fałszywych wiadomn~ci
i wywrotowe i propa1\0 nU'1i"n[ n[ic iiIlny pur\kre~IĄ, ip ~t1iseJ.; h\'ł gandy. Organizacja wyd~wała 22 tajne pisma,
szeroko rozgal,,7.iony. Głównymi ośr'l IkaIT'i ~pi5Org-ilnizatorlY .. pisku s bw II wkrótce przed
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Na r 'l1ku Wd-.,zaw·

~klm, po przel'ic:")'i'{ej, I'pekulac\ l'll'] z'.\'yzce
re., '1'l p li-llu , oh~erwow~np jest zj~wr;ko usta·
lal '<I "i l, ch cpn, na pO',lomif' okr"sl)n;m J

ohnWI'FIIIo:lC m cenniku. \"1 Sl.ere111 ,_ iepow
pr}\\tltn t'h poja\\iły ~ję ~wipie jaja w cenie
zl 1:1 -;:i\ sztukę
\1\' skłpparh piło,rw r , ,,:'e,l
'rz my~ł I .p"żvwrlPCln i innyrh '')rZUt1i!'''OIE:
Jest bl?z zildnych ogIam zeń ma.,h T'Jler7dI
'I,i po 5:10 zł 7.iI kg.

At/dison, lr;rd-konclf>lZ -
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AlJdy.'acJa W!helm!ny
Hi\C,A (P \r) Rząd hlJlp.nd~r_!-;1 op,a~~.,
wal
pr7~dslił\\ il lzhip wyzózei rrJje~t u;;~t:·
wy, lIpowdżołającej królową \o1'ilhe\m'l1"i ~~
przekiłzanla swyrh prerogalyw krol!'!\"sk:ch
CórCe lulianie,
Tak wiadomo, krrilnwn Wllhelmilll,
ze
wzqlędu n<l z/y "Ian 'ldrDwIH, pn":'lf")W'!~ u~tc1nowić "I) mCZf1S0\~q reqp,,; ię" ; llol';!:!Zyd
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'T' 'l\\ownn'p req<>nr]l

h.."ę7nlf:7,re

.Tui/anie.

llokladi1:m:l l:\ le nadZiei - smu
- Zdilie si~. że Nlt'rnc~' wecydowa1i
tllie 1ł~nlleChl1al ..:ię l <1"'''011,
sic \"tar~n;l,'ć na \V~'snel - zauwab-ł Tal'.
81
- Cz J' oni kicdys zapnll1ną 11 tYJll, co
- Zohac/~'llIr - odlj1owiec1ział Quell,
zrobili 7. nimi An~:licJ? - ZClP~ ta ł QII.n, - MII,.,i111;..' dyj_lIro\\ ać })rzez cała. noe.
- Licho kil "ie. 'Anźe i ZiI]10111I1ą.
ROlllbarc\o\\anie ,,,t,,ło sie niez;noś'Tle.
- \\';O;I"k to 118 ród dość roz--ądn:\' - \ ZenitA nk nl'"wie nie. hyło. Nie hYło. row
dod;.d. Ntl'ząC na liclcnc;.
nież i odpowiedniej ilości sal11010t6 7 . - Pro,simy do ,;,lolu - nrz'el'\'\ a~a dy- Więc Nicl11q cZllli f'ię hCt!j}iecznie,
:kll je Helel1Cl.
--.l:lkie maltlY szanse, by pozostać przy
Przy ohicd7,ic mó\\'iOl1n {l \\'~Z~ stkil11 heill? - zapy'iał jedern z; pilotó '.
~la r,a%.: ? Grekach. z,lhUl'7eniach ~\' T~akll, , - Kto nie nadlnie, ten zo:-.tanie -- fat.at ~łll,\\'nle {l t-1CS";IC. Jezo IIkal<lnl'~ Stę ,,- IISIY~I.·/Iie zClII\\'aż~'ł Qlłclt
An~_lli, \Y'''~YSCY II\\'ażali za hClr(],l.o dziw- A \\ {)~ólc - \\Rz.\'"rko pod psem!
- r7~eki nlclal1choliinie T,ap,
- Kil'ka dohl'\'ch h011lh i po C:łł'i \ :,c- IW I podCinane,
I(icdv ,.].;(lticZOJlo <lhi,'li, law,oll ::J/.tl~I - '
\ If11l rO/Il',gt sip, ł1Cld ich ~ło"'aJ'l11 nie~,J)ie. Przl,.:ież tu niema <11\; ~aIll01,llń\ ,
ani ~tatkń\\' \\' pnh1iŹl1. (ll1i ,Ht,lerii prze- nlll. że' łI1usi IHi1('IC d(~ 1\,111'i, QlIcll pO- by\ '31.\ hllk· Tar 110c1nlĆ1I-1 złowe, U:il'zał
ktÓJTCh

~awson nic nit' odlpo\ViedziaL R, to już
-pra'\\Je ciemno. kirc1~ dotarli do dO'lllIJ.
Helena bardzo "i·ę IIcie'7,~ la z l\'izYlY
La",oona. Atmer~l'k::łl1in 1110CI10 tl~cisnął ci,,"lo tn i c/ei W (l~ńle. nic niern;l.
!ej rek,
'Y1y~hdt:'t1I, że (II "ie Zrl8:iril1.\i:' iI,111,t·
Panl do twarzy h Ć l11ę7atkij -- po nidCl \\Jwielio'l1a z Ci!'ec.li ZiHI\\.\;i;!
WiedZiał z u,~mieciIell1,
8leż~ \V~,:pjć QII.eJI,
ZJClrowie nowożeńców,
P'HI1 ie"t clO'H3\\d" ra11 tast'iI. zrś
Odkorkował \\]-' y i na1'id do trzech miał si<; 1.~1\\' 'Oll, - Z (lrecJi niC' wy\\ iE'Jzklanek . . tojaq c' ":1 role .. rlel~ll(l za żli ani .~riHll:J.
IJfo'testowata, a'le j ",on lI'pieral . lC,
-- PilI] nie -1\ .. ~;~J. cO "iI'. dZI".1e \,. A·
- Palli Jl1ll',i n8'nić ~ie z n~Imi. KOlii\'" lenach? - ZRPJ tala Helena,
c.zme, Słyszy pani? A WIęC - wasze
- TJ Jkn ty lE'. co n;nbia IJrl€T, l'ad10.
zdro\ ie!
i lemc~ odri (I;';a \'-~l, ,;tl\ i" prMl!rk tL
Wypili WfZYSCY, La', SOI1 ,Jadł na łóż
- Taili nie JIlR iuz co odbler?c rze·
ku 1 z'a,pytał:
l<11a J-Ielcna.
M{1Że b}~. Jedn<łk robią r-ewjz'ic i
.- l iecly jedziecie do t':s!iIjJhl?
ie- wiem Kiedy uda ~ię odtnlll"P\l!' o dlh I<' r;Jj(1,
tOW.1Ć. um He!ene.
-- Gl (OC\' bt;:d'i', ich l1ienawirl 7 1€Ć je. zl'e radze zbyt zwlekać!
cze bardZIej - PO\'-!,'dl.lala r'leklla,
-~~' ... ego')
,,~·,.,'\t.1 l!!U Vi oczy
- I to mo~!h"e. _-11e obecnie jt~ZCz6
- udziej Gl'tcy nienaWIdzą Anzhków, w

"iedzJal. IŻ Iwiedzle z niTlI, bo J'ano J~' JI,tclclJnt!li\cr ś\\ it i zob,H::z~11 co~, na co
lizie 1111lc',iał l1:1trolm\ 'ć !l!ł Intlli·<1,u,
\\skOl/al kol\;!i!."om;
- WI'!1c-ę jutro. Pnsl.tri11l1 !'lit: ),1].; naj- Patr7.de! - krz~ kl1ął. - TYJSlace!
wCleślłlej, - po" iedztał na pożeS!;Il;Jllie,
Całr l1or,\'zol1r hył zalany chmur'o,. 11le·
J-Ielenie,
zliczonych samolotów, Leciały zlITlełni.,
- Dobrze
od!P()\\ i .. dzi'ILt. - Dobra- lIi .. ].;o \\' kierllllkiJl \\'yspy, Były to prze!lOCo
\\'a7Ilic trZY111otorO\\-e ".llltl'kersr". ,.Mes
- nnori1rJoc -. Mhl()\\ iedzieli obrdwJj 'rr';cłl'llllclly" i z\\'ycZi1j'lle bo mll{)\Vc·e. Nie
odch dzac z mie"zkanli1.
z,\\l'..lc,llv żadnej uwagi llfl 8f>!'ie cekae.
QlIell nie prZ~IPI1SlClał, ił' tu juź nigdy mÓI\', które 7l'e~7(a nie ,,"yrządzały im
nie wróci .. "
'ŻilO'l1Cj ,7.knd\. bo ni(' tl'ilfi::d~
na taką

Przez ca.h dzieli. T1em c:y IJornbardowa- 1\ >:OI,0,'Ć, R~ 10 dr/i \\'Ilnn, że TIH'Zl'ZUCaad ndH'tCt!1 ]1ra\\ ie hez przer- 110 bomh, Pr;lwdnpnclohnie nie Cil1Odziło
\\T kn\i~ b ,.M,CR8crsclll111d t~... :l;Jllosi!o tli {) \)n.lll1ba tei o\yallie. Za)!fldlka wkr6Łee
si·"!, Ila iahog "i~k"'7..;J iłh.:;k, do klóre',i \\T~ <,i,ę 1\.\i:1.ś'l1il". Qllell pierw'.;;z~ whaczyił
ldhlle l)J'~\m(ito"n\ alt "Ie
]]f'1i1CY. I1 I t'lł1 L' 'nne pialI' o'bl.ncz'ki, zlatld8ce z Sa
TYl11bndzie' z{' wy ~'iad donc: Ił {) zgro· IlInialÓ" na ziemIę. ChWYCIł kurczowo
madzeniu n,rzez NlelTICÓ:I. 'lTiĘkszej il{)~cl za ręke. Ta'l'a.
l~, e, ii~)
samoloMw i statków ~7 poblizu Wyspy.
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:11lI'je fedno ityfront klasy robotniczej
- ekretar-z CKWPPS tow. Jabłoński o utworzeaiu Biura InformacJinego

a 1lI Zjeździe p PS wo jew. kieleckiego sekretarz CKW PPS. min. dr. tow. Jabłoński po.f.

",~edzilł:

.,Przychylnie przy jęliśmy zakomunikowana
~m niedawno przez KC PPR wiadomość o od:

I

b~t~j ~'ielkiej nar~dzie partii Komunistycznych:
B.~!garll, JugosławIJ, Czechosł .• Węgier, Francji,
"loch, Rumunii, Związku Radzieckiego i PolsJee':i Partii Robotniczej. Powołane zostało do
ż~cill. stałe biuro infonnacy jne, złożone z przedst!-wicieJi wymienionych 9 partii z siedzibą w
Belgradzie.
Dać to musi w konsekwencii znaczne wzmotenie dynamizmu partii komunistycznych. lwłasz
cza zachodnio-europejskich. które ostatnio znajdO\"ały się, Jak francuska np. w wyraźnym odwrocie. ZNACZY TO JEDNOCZESNIE WZMOC
N!ENIE FRONTU ANTYIMPERIALISTYCZNE
GO W SKALI SWIATOWEJ. ZNACZYC TO
MUSI ROWNIEZ WZMOCNIENIE JEDNOLITOFRONTOWYCH NURTOW RUCHU SOCJALISTYCZNEGO WE WSZYSTKICH, NAJBARDZIEJ NA WET O1',IS POD TYM WZGLĘDEM
ZACOFANYCH KRAJACH.
Z polskiego punktu widzenia najważnie jsze
jest stwierdzić, że niezależnie od innych swoich
cech, KAzDE WZMOC~IENIE Sit' ,ĄNTYKA
PIT ALlSTYCZNYCH I ANTYWOJEN YCH
J~ST JAK NAJBARDZIEJ POZĄDANE. Z druglej strony wyraźne i mocne zaakcentowanie
we wspólnej deklaracji wymienionych partii, że
za c.el swój uważają organizowanie w swoich
krajach sil. patriotycznych, gotowych do obrony
suwerennosci i niepodległości
państwowej,
STWARZA MOZLIWOSCJ WZMOCNIENIA ZA
UFANIA SZEROKICH RZESZ PA TRIOTYCZNEGO
NASZEGO ,SPOŁECZEŃSTWA DO
OBOZU DEMOKRA.C.lI LllDOWEJ W POLSCE.
\1' innej, niż tego pragnęliśmy po zakończenłu wojny, formie układają się sto!hJnki organizacyjne klasy robotriczej w skali światowej.
Partia nasza była I jest przeciwniczką odbudo.,.'ania przed vojenne-j międzynarodówhi socjalistycznej i GLOSI HASŁO Z.lEDNOCZENIA
W DZIAŁANIU
,JJSZYSTKICH PARTII ROBOT ICn'Cl-I, SOCJALISTYCZNYCH l KO• J\ U.ISTYCl1'YCH. Widoki na zorganiz:>wanie

ta1:iej PO\~'suchnel międzynarodówki stawały się,
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niestety, coraz słabsze na skutek przeciągania ZE FAKT BUZSZEGO ZESPOLENIA W\SILprawicy socjalistycznej na stariowisko wyraźnie KOW PPR 'l PARTIAMI KOMUNISTYCZN\niesocjalistyczne, na skutek podporządkowania MI, ANALOGICZNY DO NASZYCH W\'S!lsię jej interesom coraz wyraźniej wrogim klasie KOW NA TERENIE LEWICY SOCJALlST\'CZ
robotniczej.
NEJ, NIE ZMIENIA W NICZYM NASZYCI-:
DODAC TEZ TUTAJ OD RA~U TRZEBA, UKŁADOW JEDNOLITOFRONTOWYCH.

Niepołl'eqlo§ć

Italia staj
Faktyczna

w",u"'zedoż

i

się kolonią

działalność rządu Gasperiego prowadzi Y.łocby
październiK'],

USA

ku niewi)1!

dowódcy okrętu i możnaby dJ
Uczciwi. demokratyczni dZ 1 ałacze i ogrom- nich nie przykładać wagi, gdyby n:e oświad
na większość narodu włoskiego przyjęła ratv- czenie bardziej autorytatywne, utrzymane w
flkację traktatu pokojowego z zadowolepiem, tym samym tonie.
widząc w tym możnosć rozpoczęcia nlezal.d:Miesiąc później, dokładnie 9 wrześli:a br.
nego i demokratycznego rozwoju Italit. Re,k- I na łamach "Corriere Lombardo" ukazał się w,
cja natomiast wIoska, której przewodzi śn:;ie-! wiad z admirałem Bieri - głównodowodzącym
tanka neofaszys.towska, "obawia się traktatu, śródziemnomorskiej floty amerykańskiej Ad.
gdyż pozbawia on ją .. amerykańskich Opickti- mirał Bieri nie owijał w bawełnę l!prawy
I
nów". Jak wi domo, 73 ariykuł traktatu pr7e- choć nie mówi! konkretnie o Livo~o, odkq,!
widuje wycofanIe wszystkich wojsk okuuacyj- karty: " ... Waszyngton po ratyfikac.h traktatu
nych. Ale nie próżno Amerykanie w ONZ za- pokojowego zamierza uzyskać bazę w HJ.!ii żądali ,rewizji traktatu. Cała ich dotychcza~o-I oświadczył on. - ... Jest rzeczą prawdopo:!obwa polityka w Italii wskazywała na to, ze ni'j- . ną, że Neapol i Palermo srożyć będą laKo porlWIększe ich zastrzeżenia budzi ten właś;:] e ar- stawowe bazy włoskie dla działalności floty
tykuł.
. Stanów Zjednoczonych".
W końcu lipca br. w Livorno - p;~:{l1yl'/1
Otwarcie przyznając, że USA domaga się
mieście portowym, w którym dziś ame:ykilń- baz dla floty, admirał Bien nie zap.:>mll.ał też
skich żołnierzy i marynarzy jest więcej, niŻ o p~ostawieniu kropki nad "i". Flota amerykańrodowitych mieszkańców, odbył się w_ec ro-, ska, powiedział on między innymi. jest na Mobolników portowych O czym mów'.!i dzalilcze rru SródzJemnym i pozostanie tu, Pozoslan:e
robotniczy? O niedoli \-\Tloch, które z zn/eillo, ona na wodach włoskich ,i krążyć będzie na
ści od Niemiec popadły w zależność od Amp- Morzu Sródziemnvm nawet wtedy. kiedy naryki.
dejdzie bardzo odległa zresztą chwila podpisaPewien publicysta wIoski zapytał ':Je7p:J- nla traktatu z Niemcami. .. - KiE'dy ko "es;:>onśrednio po wymiemonym wyże] wiecu iedne- dent .. Corriere" zapytał go bardzo dehk~tnie,
go z dowódców amerykańskich. co sądZI o 5V- czy wobec tego wojska amerykańskIe nie 0tuacji wIoskiej. Ow z uśmiechem pe>bJaż ,wn- puszczą Włoch w terminie przew1dz'anym
ści odrzekł: .. To są prożne gadama. Bę::lz'E'my prz"!z traktat. Bleri odrzekł: "To wcale nI~ jest
szczerzy. Czy wy myślicie, że moglibyśmy zre- brane w rachubę".
zygnować z bazy śródziemnomorskiej, jeieL
C6ż można dodać do słów p"na admiIała
tak, to się grubo mylicie. My Włoch nie !T.a-I Chyba nic. On sam pow'edział aż za dużo.
my zamiaru opukić".
Nikt dZ'lś I\ie ma już bdnych watp"wosc; co
To byia wypowiedź nieoficjalna, te> byiy do faKt· cznei dzialalno::ci rządu de Gasp'~:i.
Livorno, w
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Trafił'

Przędzalnia PZP.

no

frant na franta

wRudzie Pabianickiej pracuje po nowemu
tow. Wandy Gościmińskiej i Lucyny Mielcz:!rek. (Codzień widnieją one w tabLcy zwycięz
ców wyścigu pracy). Jeszcze w połowo e wrześ
nia przeszły one na obsługę trzech stron. N'e
dopuszczają nawet myśli, bv dały się zepchnć
Ze swego stanowiska prządek-przodowniczek.
163-165 procent normy - to są irh «Iałe o·
I s ągl1lęcia. Już dostały pierwszą swą dwu ty, godniową wypłatę. Tow. Gościmińska zaroo
• la 5.314 zł., a tow. Mielczarek 5340 zl. Przedtem na dwóch stronach miały tylko ukoJo
4.300 zł na dwa tygodnie. Pewnie, że lwa tysIące więcej miesięcznie, lo jeszcze me ma iatE'k, ale zawsze o wiele teraz la tWlej zwiaz'lć
koniec z kOIlcem. Jakbv się zmówiły, ot> e skorzyslały z dodatkowego tysiąca, by kup:ć ~~ar
tofli na zimę.
- A potem - mówi tow Gośc miń,ka -:....
można będzie sobie pozwoJ Ć codzleń na kawałek kiełbasy i w ogóle na trochę lep3ze od·

I

r

HeH:na

Chocikiewiczówna

Maria

Becińarek

.IuClwigu

Siqdoła

RywaliZUją zresztą ze sobą nie tylk'l kierowmcy, ale i cała załoga. Żadna prządka n'e
omieszka sprawdzić dokładnie, ile wyrobiła i=j
sąsiadka, a przede wszystkim - jej koleżanka
z drugiej zmiany.
Choć każdy początek jest. trudny, lobota
na 810 i 750 wrzecionach idzie skromnie
mówiąc - calkiem nieźle. Oto np. ob. Mar:a
Bednarek: dopiero w grudniu 1945 L zaczęJa
dzalnio jako caJość przeszła na Irzy strony.
ona pracować jako pomagarzka. a zalprlw'e
A .. tało się to tak: pod koniec tygodnia od roku ohslufluje ~amodzielllie maszynę. Dz.';
pierwsza zmiana umówiła się po cichu ze wyrabia nFl swoich trzech ~trona,-h na 34. numesWYJ'!l kierownikiem, tow. Majem, że od po- He przęrlzy przeszło 160 procent normy.
niedziałku przechodzą na trzy strony. Jak to
Ob. Jadwiga Siądala osiąga 155 pracent, alp
~zęsto bywa z tajemnicami. dotarlił ona jako za to ma ona 28-my numer przedzy.
całość do uszu drugiej zmiany i jej kierowniZ o.jcowską dumą przedstawia nam majster
ka, tow. Lewandowskiego. Bez długiego elena- tow Szewczyk, 18·letnia Z\VM-ówkę - Heletowania postanowiono.w mig: .. my ich ubieq- nę Chodkif'wicz:
niem .... Tak się też ,:;talo. Jeszcze w sobo'ę
- Dopiero wrńriłrr z operacji, a płacze, ~e
przygotowano wszystko, a w poniedziałek w też chce na Irzy strony ...
południe rozegrała się między dwoma kierow
Mlocloriana- prządka będzie jednak ~s;ah
nLkami komiczna scena:
trochę poczekać,
- My dziś zaczynamy na trzech stronach
- Jeszcze ją trochę poduczę chOCIaż dobrze pracuje, muszę ją jeszcze mieć pod 0.0- mówi niby od niechcenia tow, Maj,
- A my Już robimy od rana - odpowiadd serwacją - zaw"rokował ostrożny r:J.ajster.
triumfalme tow. Lewandowski.
J
Dobrze znilne naszym Czytelnikom "ą nilTak to trafił frant na franta.
zwiska rlwóch prządek z Rndy Pabic:niC'].;le :

Slabym punktem PZPB w Rudzie pabianiC-I
klej byla dotychczas przedzalnia. O ile w innych fabrykach (np. u "Scheiblera") od dość
dawna pracują już na trzech i czterech 5tronach, o; tyle tu obsługiwano tylko dwie. Teraz jednak musimy przyznać bezstronnie, że
przędzalnia rudzka nie tylko "podciągnęła się",
ale za jednym zamachem zrobiła wielki krok
naprzód. Od pon.iedziałku 29 wrze.~nia przę-

żywlanie.

dziś mogłyby

na trzech stronach wyrobiĆ O 'iD
procent większq produłicję. aiż no dw6 r h, Id.;
by dostawały dl/że cewki. Również b'lwpłna,
htórq przerabiały w oslo/nim tygodnia, było
nie najlepsza. Już jednak nad5zedl tBosp)rt
bFlwE'lny dobrej, a mOŻe i z cewkamI ia~oś 5.f;

odmieni. Zwracamy w kairh'm razie llWJg'~
dyrekcji fabryki i dvrpkrj b~weln ,'.lej na rp
sp'awy. Jest to splawa ważna i dla p.-zą.ie"
i dla produkcji.

Oh"cny spo~óh regulowHl1ia należnośri z., biletv \\' tr.lt11\\'~j3dl ,tiest przyczyną n;lolllier']('gn
zużywania nas!.yclY bileiów bankowych.
Wi<;;l<s:ość pasażerów płaCI za przejazd golówką, tzn.
t.::.wanymi ,.drobnymi". Aby mieć te potrzebne
,.drobne" IV pogotO\du. pasażerowie w większa·
sd wypadków przerhowują je bezpośrednio w kie
szen ach lub torebkach IV st8nie pomiętym. narażając je na dalsze znisz('Z('nif', rozerwanie i pnp:am:enit>. (rzeczywiście. prosz(; pop~lrzcćł j<-lk
.v.·~glądają ball'knoly wr~czone homluklorom?

Brudne. pomigte. wystrzępione, Trlldno tu winić
publiczność. trurlno ją nauczyć innego traldowania naszych środko\\' płalniczych. Trzeba usunąć tego przyczyn", Czy ńie należaloby
aby
Dyrekcja Traml\'iłjólV urozmaiula obecny sposób regulowania należności za bilety. Możnaby
np. wprOI\ adzić książeczki z 10 biletami. sprzedawdne przez konduktorów. bile!y dziurkowane
dostępne IV Inlwy sprw\'" dla \\'sz)'!dkich pa~aż('
rów. 0dno'ny ~vstcm nie trudno będzie opracowaf
Q. K.

I

,-

Kto pierwszy?
3 paźdz!erniI(a we współzawodnictwie mIę
r1?~'!abrycznym w
przemyśle bawełnianym
najlepszy wynik dnia osiągnęły PZPB w Rudzie Pabianickiej. gdzie przęd~alnia Srednlopr:tfdna wykonała. zadanie dzienne w 103
m·oc .. Jlrzec17:alnia odpadkowa w 117,6 proc.
a tJ<alnia 'IV 104 proc.

Wanda Gościmińska

Zł Y SYStemsprzedaź y biI et ówtramwaj owych

I

·Ohie rekordzistki spodziewają się zreszt~
osiągoą jeszcze większą wydFljność, a co
T'iŻ.
za tym idzie, jeszcze większy zarobek.
że

\.' l ZPB Nr 1 w wyścigu "lIzóstek
,1.enVi:Ze miejsce znów zajęła Broni.:d.wa Gołygowska 178,9 proc.). WS!lól
_ wodnicząca z nią Aniela Szczep ań
'1:<1. Cs!ągDl;la 175,4 proc. normy. Ha._na Lipi11Ska wyrobiła swoJą normę
.\ 173,1 proc.
Genowef\. Korzeniowska. wykonaLa. tego s3.mcgo dnia normę w 172,1
.Jroc. a Helena Rybakowa w 140,~ .proc. Florentyna WIerszeniowa wykonała swoje zadanie dzienne w 143 ....
proc. a Józefa iSeweryniakowa w 147 (;
proc.
W wyścigu "czwórek" najlepszy
"yrok dnia 03!ągnęb Józefa Jóźwk1,
'HO proc.), a Władysława Woźnial,
.;ctjęła dl ugie miejsce (126,5 proc.).
\Ve wspó~zawodnictwie grupow;t l:!
lwycil;stwo osiągnął zespół majst!·_,
JabłońskIego (124.4 proc.) przed zespołem Skcnlii (108.3 proc,) oraz ze,pół
Stolan:a Zygmunta 120.2 prc~
~:rzed zespołem Stola!'za Stefana (113,::
proc ).
W przędzalnI osIągnęła ob. Zarem
ba 152.3 proc. normy.
W PZPB w Andrychowle w wy,icigu prządek najlepszy wynik osIr
~!lęła Janim Kudłacik (928 wrzecion
- 132,5 proc.) oraz Wiktoria Górka
(G96 wrzecion - 143,'7 prac.).
\V PZPB Nr '7 w wyścigu "czwórek" najlepszy wynik dnia osiągnęła
Genowl'fa Kubiak (15~,7 proc.) oraz
Ew!' l\1:atusill.k (15 0 .3 pro.:.). P"z::dka
\Valeria Smaglewska wylmna.ła swą
norme w 175.8 proc.
W PZPB Nr 16 najlepsze wynikł
osiągnęły Aurelia Lisowska (872 wrze
ciena - 152 proc.), Zofia Stolecka
(852 wrzecio!l - 15.6 proc.), Genowefa
Ciesielska (800 wrzecion - 159 proc.)
oraz Helena Pietranek (768 wrzecion
- 1485 proc.) •
W PZPB Nr 3 we wGpółzawodnfct...1e
grup')w 'm zespół majstra Tomczaka
wykonał normę w ll!O proc. osłaga:!ąc
prze,"agę nad zespołem
Zalasy (124
proc.).
Zp.spół majstra Człap!ńsk!ego wy_
konał zadanie dzIenne w 137 pro('. a
"'~mółzawodni(,zllcy z nim zespół Tosika oslągn~ł 1"," proc.
Zes!:'ół majstra salowe!.!"" Bociana
osi".gnt'ł 115 proc. polmny,.-ujt'c zecpół s~ lowego Buchnera n07 proc.).
a zespół majstra salowpgo Sz:ełesta
(114 proc,) ~')')r:r.edził zespół salowego Maml'Cta iJO@ pro').).
TI{alni~ .. A" (kierownik ob. Spałrlt) osiągnpła 101.6 proc. - a tkalnia
.. B" (Iderownik ob. Kaczmarek) 101
proc.
\V PZPB w Pabianicach w wyści
gu "czwórek" na.i!epsze wyniki osiagnęłv Kazimiera Klepińska (156,'!
lm:>!',), Stpfania Walczak (15fJ proc.)
i Wł?dysła'IVa Banaszkiewicz (147.8
prOl'),
W przędza Ini na czoło ~sunĘł:v
si" H""ena Nowicka (6~O ~rzecion _
1.14.6 proc.). oraz 'Janina Sledzińsk~
(aUI proc.l.
W PZPB Nr 6 wś"ód Ut"czek pra"tl.h":vch na sz"ściu kmsnach najle"sze w7niki OSi3I\'n,,'''' F",lik"l', M~rcj
!lipo (170.!'; proc,), 7.l)fl~ Pi?traszrl;
(If;~.~ proc.).
oraz Stpfania Dybllłll,
(lS!';!') proc.).
''\7 wyścig" .. czwórr,lt" przoduje ob
~"imir,łt'wa O)ejniIt (151.2 proc.) oraz
~tani~ła'IVa Andl'zI'.icz'lk (J4!l.('; pro".).

-

Lucyna Mielczarek

Nie żałujecie więc, towarzyszki,

żeście

przeszły na trzy strony? pytam.
- Ależ, co znowu - patrz ąn3 lilnie z oburzeniem - cieszymy się, że zam'i1st po 8 i pół
motka dajemy teraz naszemu Państwu DO 11
motków przędzy dzjennie, no i większym za·
robkiem też nie można poga rdziĆ ...
Trzeba wledzieć, że tow, Gośr'mó:;ka i
Mielczarek to nie tylko dobre przą,ikL cle również śwadome Polki i członkinie PPR C'eszy je więc nie tylko większy za r'l'->e «:, ale 1 to
że firma zYskała teraz wiele par wykwa'iE1wwanych rąk. które uruchomiij, l"siącf. n;eczynllych dotychczas wrzeci~
W.

PZPB Nr 1, ~'l;:onały plan w przęl!zal'll
··.Enlwpl'Zpdnej w 114 pr" w przędz:1Jni średnio
prz!'dne~ 'IV 94.6 proc., w przędzalni odpadkowej w 1~0 prllc. a w ta1ialni 'IV 115 proc.
krlV.ska na dwóch krolitnach kodowych wI
PZPW Nr 1 (133,3 proc.).

Przemysł wełrfany
. wa'czy o

3 paźuzierniI{a

pierwszeństwo

najlepszy

wynik dnia w

I>J7.CI'lyśle wełnian,'m osiągnęła Zofia Fran-

D"Uglp miejsce zajął pracownik tejźp fabrylu Wlady~ław Kordalewski (131.3 proc.).

• • •
We wspiiłza'vollni( twie międzyfabrycznym
naJlepszy wynilt osiągnęły 3 paździe.·nika
PZPW Nr 36•

•
'G "OS
L

' r
1...1

~

Nr.

' I I 'I
'"'1
J,~ I )1 J/!I .!.

BlOki m e z alne u ynki gos odarcz
iełka przychodnia Ubezpiec zalni - Fi har
ą-Ia
iblioleka .Publiczna
Sz]coly ' po s echne
i cytaty
e

Smętny p. Bańezyk

'J!t1

e

-

Przec'iętn'y mies7.kaniec Łodzi zapewne nie skiej i Zawiszy rem ontujP blok, składajqcy się
Pa n Bańczyk - pr zywódc8 P SL o<le~wa l się
na. ła.m ~ch " Gazet y Lud owe j" głosem - zboł a. zdaje sobie sprawy z t empa f{)zbudowy nnsze- z g·elu domów, który będzte zawierał 120 nołeJ CIOCI - domorosłej kaznodziejki.
go mia.~lrt i z il"śd dOnlów, jakich ciągle przy- wocaes-nych mieszkarl,
W ~r~~kLlle swym nagromad7.ił p. B ańczyk bywa. W powodzi powsz~<:hnych narzekań na
Naturalnie, kwestia dachu nad głową dla
sporą. I lo~c cytat, przy pomocy których uda . brak mieszkań nie zwraca się uwagi na tuż /letek rodzin to rzecz n/ljwa:i:niejsza. Tym nie\\'adma, ze trzeba w alczyć o II<JW€'gO czlowieka obok nas powstające nowe budynki, A prze- mniej Zarząd MiC'j,~ki nie znpomina i o innych
(czy \\'zore.m nowych ludzi powinni być starzy deż miasto nasze rozrasta -ię nip tylko wszerz, potrzebach Łodzia,n. Oto Ube7.pieczalnia Sposanatorzy I endecy?) elc. etc . Twórca kory jki ale i w górę,
łeczna otrzyma la' domy na Alei Ko<iduszki
o"', •. samoobronie" "chlopców z lasu" , p.
Sezon budowlany w roku bip7ącym 'l.hliża oraz przy zhiegu ulic Kątnej i Wólczańskiej
B ~I:czyk, . protek~or. slrzel;lj;,lry~h z Z<l wQ~la, się jU7. do kOłlca i dlatego tempo robót hu do - do remontu. BQdzie to je<.lna z największych I
dZ.ls • ~YT1l.~sl.e mowl o la~adaclt. llIoralnych, o wlanych jest zwiększone, by pn,ed nadejści~ro pr'l.ychodni w na 'lym mieście - 9-ciopię/rowy
mlłosc l bl!zn!rgo, o etyce chr7.eścijaflskie j ...
zimy wykOJiczyć najni~zhędniejsze uT7ądH>nin gmach przy,<;to,wwany będzie do potrzC'b lecz·
. P. Bańczyk zgroniacl7ił te cytaty i napisa l i zapewnić dach nad głową możliwie? najwięk · niczych i wyposażony w najnowoczf:Śniej,~7.e'
klika wierszy po lo, by ,.chylry" czytelni'k ,.ga. szej Iiczhie pracujących.
urządzenia.
zety dla ws~ystkjch" czylał "l11irdzy wie rsz~m i" ,
. ~zcze w roku hie?żącym, jak n~<; i'nformuPari<;twowa
Komun/kocja
Samochodown
Oto ,P. BalJczyk cytuje Mickiewicza: "Trzcba
zło T1I~zczyć, bo k(o nie wy jd7.ie z dOl11u, aby je dyrektor Zarządu Miejskiego, tow. Ginsbert przysporzy n a.'zemu miastu dworzec na €>tlro-I
zło znaleźć. i . z ?blic7.a ziemi zg- I adzić, do tego - 90 prOCf'nt przydzielo nych przez Kom i sję pejskq sIwIę - b ędzie lo dw'orzec autohuso-I
samo przy J(1zIe 1 śtanie przed obliczem jego" . Oc/bll r/owy Zarządu Miejskiego domów będzie wy o kry'tej ha li przy ulicy WólczańS'kiej 252.
~rd7.o to /:ldn.ie p. Ballczyk zHcytował. Tylko oc/danych do ll7.y tku. Są one r emontQwane Pl any zostały j uż Z'lożone l wynIka z nich, że I
ze dla pana Banczykil tym 7.ł('m oI}ecnym, "które przez wię\szr instylucje dla icb pracowników. będzie to je~en z piękniejszych dworców tego!
t rzeba z ob licza zicmi zgładzić" j('st fakt, że I tak na przykład Zjednoc7.enie Energe /yczlle typu w Polsce.
Miasto nasze odc7.tlwalo dotkliwie brak
c:bc~nie wlad1:ę w. Pclsce mają rohotnicy i chło· przy ulicy Piotrkowskiej 56 buduje oficynę.
1 maja
Pl. ze umacnIa SIę demokracj;] Ind()wa, a uob- Cell/wlny Zarzqd Przemys łu Papierniczego harmO,nii. J'llŻ za parę miesięcy rem władza obszarników i kllpit<llistńw rouzi- wykailcza biura przy ulicy Jaracza 36, dobl1- przyszłęgo roku bęPlie oddany do użytkll
n ych i ()bcych. ~ 1 icldewicz 7aś za zlo uważał rlowując jednocześnie dom mieszkalny, rów-\ gmach Filharmonii Łódzkiej o nowoczesnej
~ !adzę bpilali~łów i oh~zafllik6w i z tym to nici: Państwowa Wytwórnia Papierów Warto - sali konce r towej, która jednocześnie będzie
tłem kan! walczyć o demokrację IlIdową . T więk . ściowych nie zapomniała o bolączkach mi".,SZ- j !>pe/niała ro l ę sali odczytowej , obliczonej na
szość narodu polski{'g'o podzi(' la to zdanie M ic- kaniowych swoich pracowników. Zarząd Miej- większą ilość publiczności.
kiewicza i dlatego walczy z tymi ,co us-tró j obec ski n a Bału/ach przy zbiegu ulic Franciszk a!lPotrzeby kulluraIne na,gzego miasta znsnony usiłują podkopać.
T~k lak, cytaty - r;>;ecz niebezpiecz nll. Zaiste
'IV lnmorowe tony udcrw 7.a l1 5znik M iko łajczyka.
Bo też i powodów do sm u tku ma co niemia ra.
?\apewno zagranirzn i mocodawcy Mikoła j czyka
i spółki są bardzo a bardzo le li 7adowolcni. Bo
Jeszc.ze w tym roku PCH wykończy d(lm przy
też i coraz się kurczą, ku rczą i lniknją wpły·
uJ. Piotrkowskiej 60·62
.
Przy ulicy Limanowskiego ffl C entralny Za - zy wałoby to również na fakt, że egzekucja od "y PSL., bo chłopi jnż dawno poznali się na
farbowanych lisach pa(" kiego słronnidwa, bo rząd Przemysłu Włókienniczego budule garnże była się zimą. Zwłoki znajdowały się w zasy- kol równIeż Mllzeum Hj~torJl SztllkI, Jaki~ p~
nal\' t niedawni przy jal'iele r współprllC()"",nicy i park samochodowy. Robo1nicy, którzy r~zy  panym .śmieciami J'owie przeciwlotniczym i wstaje przy rogu ulic Gdailskiej i SródmiejMikołajczyka odwrncllją się od n it'~o i (o hn(t· stąpili do kopania fundamentów, notr afl lf nJ były wrzucone w ubraniach, bowiem S~r7ępy ski ej.
Prace są już tam na ukończeniu, bo!) doma!l'ają
się U5lll1i\'t'ia go z szen' g'ów zwłoki, znajdujące się w stanie rozkła d u, Za- ubrań jeszcze się zachowały.
Plp,ciopiętrowy gmach przy roqn Gclatiskiej i
wiadomiono
nalychmilst
odpowicdnie
włarl',e
.
Dalsze
poszukiwania
idą
po
śladdch
-zasystronnicfwa. T ylko p. Bnticzyk 11'\\'11, nit'wzrllslO'
l'opcrnika bęelzie wspaninłq, nowocze,mą bi·
ny. choć sfrasowany przy swym wodzu - wi· Na miej~ce przyhyl prokurator Kubik, pro v<. 11 - panych rowów przeciwlotniczych. Jest pa w - blioteką [JulJlicmą - tak kon.iecmą w mieście
4ać zbyt mocno związał się z nim i wycofać sir dzący dochodzenie, oraz lekarz ze Starostwa dopodobne, że p1ac przy ul. Limanowsk,ego 57
Grodzkicf/O, dr Feliks Mrozowski.
jest j rszcze jednym zbiorowym grobem ofiar uniwer;;yteckim. W bibliotece t.ej będą specnl~ może ...
Okllznlo się, że przy ul. Limanowskiego fl9, lli tJerowskiego bes/ials/wa w naszym mieście. jalne sale czylelniane i odczrlowe, winda dla
Przylacza p. Bnllczyl< słowa Mick i('wicZll
W chwili o:Jecnej 85
.,J(,5t w narodzie polsk im wiE'I kil', g- ł ęhokie, pnw a WIQC w są~iedniej posesji, w czas'e okupa·
Każdy, kto posiada jakiekolwiek wi"d'lIDCl- jJu.1.lliczności i książqk.
szechne uCZllcie s7.lal'ltt'llIośd, pOl:zciwości i cji wieścił się komisariat policji niemleck:ej ści dotyczące wyżej opisanych fakt.ów, w'n'en p~cent robót jest już UkOtlc7.0nych lak, Żb'
Sz( zerości. Nigdy intryga i falsz w Polsce po· i że znalezione zwłoki należą prawdopodobnie zgłosić się do prokuratora Kubika, Plac Dą spodziewać się należy w najbliższym czasię
uruchl'mienta BlbHQ·cki.
pularności nie zyska". A my c1 od~my - I i1lnk- do ofiar egzekucji.
browskiego 5, pokój 21 7.
go nie zysblo w Polsce poplllarności "Hkołaj·
Dotychczas odkopano 5 zw!ol(, wśród Jrtó'
Z zaspakajilnic:>m pC"lrzeh kultmalnych Ło
\"! drylu dzisif'j<; ~ym n/l mlf'I~('e r.hr"hi
cLylosl\\'o! P. T3nńczyk nic śl<-py ł widzi. że na rych prawdopodobnie znajduje ~ię jedn~ kil' prz 'będzie Kom;~jtl do Radanill Zbronnl N,u- dzI w śMslvm zwi'1zku stoi budowa nowych
wsi p Iskicj jest coraz lepiej, żc ch ł op zyskal na b'eta, bowiem natrafiono na bot damski. Wska · mieckich i nactąpi ekshumncjo zwłok.
'zI ól powszecltnycli nn pcryJc?riarh. Na wmoreformie i ro~nie je~o dobrohyt. l dlatq,; o .,przc
sek frakcji radnych PPR na ~f'sji plpnarnej
strzeg'A chłopa prn'd tymi, "Co łyżkę Vt No ehronof:h
lRN - przys/qpiono do budowy dwóch B·mio
cholewą nosz;)" i dlateg-o mówi. ż .... nie s:JlIlym
kI'lso\\'ych szkól P01\'sz r chnych nn Knro]"wie,
chlebem człowiek ży jl'''. Narzl'bnia Pannlllikołaj
a jeszcze tej i sieni zostaną oddane do użyt
tzykol\'ego Ba(tczy!;;t nil' znaj<lllh ()(lclźwi\,kll n:!
ku cheri slkolrwch dwie szkoly - przy ulcy
wsi. Bo, jak glosi cylu"';ilh! PfZl'Z p. B. przyL Ol Iiln'J w 'kieuo 25 i I'o!!onowskteqo 51. Przed
slowie "z klamstwC'm prze!. wil:'ś prujrdzil'sz w
Lekka komcclia muzyczna produkcji radziec· kich od iyci~ banilłów amerykaliskiPj. tei czę'
owym RQklem urudl'Jmi Się rówlllci: szkoły
'edn ił ~tronę, ale nie wnlcisz z powrotem". O
kiej "Wiosna" jest cała przepojona beztroskim sto bezmyślnej ,.klounady". I n~ tym 1\ IH"nle
ym zwolcnników Mikol:tjrzykll przekon~1n r7.C- humor(,lI1, jcst przcsi~knięta zdrowym uśmie polega bezsprzeczna wartość artyslyczna "Wios· w Cho( ianow'cilch i No' 'ym Zło n'e (tereny
prąlącz'Jne do Wielktej LC)dzi).
cZ\'l\·istoŚć. Naród polski nie pozwc,lil ~ię oszukic!trm młodości, owianej cznrem rozkwilając(' j ny".
Przy ulicy KarC'lew" lej 51 powstaje nowa
1\·IlĆ. T nic na to nie zdadzą się f<llszyw' trek,
\l'io~lIy. i\il's!;olllpUko\\'ilIlY, kcz zwarty i dobrze
Na podkreślcnie z<lslll~ują bdne, efektowne
wyśpiewywane
przez p. Ilmlczyka na łalllneh skoll~trl1o\l'ally s("'II~riusz ohfHlIje IV SI.l'rL'g' Zil· zdjrcia. Dostateczną ~wilf~ncj~ dohrej ~ry i "'lU, Zali/ad OpIeki Społeczne; - dum wYc/lOwa!l.
gazety, klórej redaktor n~czelny siedzi I\' wię·
bal\ nydt ~ytll;lcji.
czy (//a dziewczai, ~ pr7y ulicy Dowborcz} kóv r •
zyl,i są nazwiska Orlowej' i Dunnjewsl;kgo _
zieniu za ... szpiegostwo na rzecz obcego mocarK<JlIH'di;t
!);I\\'i humorcm młodości, swoj;) twórców niezap(lmnianych "Swial się Śl tiej~" • Tr 5 - war~z/aly szl\Oh niowe dla I}'ch, k/óstwa.
UŚllli,'( Irlli~' l'l, pl'lll;! \\'~r\Vy "żynowościa", co ją oraz "Cyrku".
rzy korzyslają z [Jomoty Opieki SpolecZ1lcj.
J. T.
za~,ldllkzo różni 0d cytk0wo·szlucznych, dHle·
J(,dnoc1.c'nie lHuchomione' tam będą kursy zawodowe ella inwalidów.
Tak wię~ nie narzckaJmy. ż~ mlils10 nasze
m~ło rozbudowuje się snójrzmy uważniej,
a przekonamy się, ja!: w'I?le już f.rohiono od
chwil' wyzwolenia i jak mia<:to nasze z dnia
nil rlz'cli pięknieje.
m. z.
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pl-zemysł węg BWy.

zaspakaja po rze

Europy

p

Prawidłowym odbiciem rozw oju gos00d 1l rki są roznlce :zachodzące w fl oszcze g )lnycil
k rajach w wydobyciu węg la.
Wydobycie węg la decyduje o r Olmiorarll
p rodukcji hu tnictwa, przcmysłu me/a l o..ve70 I
wielu innych ga l ązi przemysłu , o spr aw no.l<'1
transpor tu ko lejowego 1 o SOll'Hlpoc zuci ll lud·

c ie węg l a w Po]sC'e już 5.367,000 ton (wob(~c siqca na m iesiąc] z dnia no dzień podnosi wy.
3 milionów ton' ". okresie naj lepszej koniunk- dojność SWE'j procy, dymiq piece hu / niC'ze, k'Jtury przedwojennej).
miny fnbryC'zoe i lokomo/ywy w wielu kr'linch
Z 'iązek Uczestników Walki Zbrojnej o Nie07 ęki temu kraj nnsz mógł wywiązać się Europy, a prZE'r/e wszy stkim we Francji, Slwe. r Jflleglość i Demokrację w Łod.: sldada serz nnd,\ )'ż/(q ze swych zobowiqzcr ń eksporto- cji, Włoszech I Finlandii.
decznc podziękowanie prarowni' Olll [cthrykl
wych, wnoszqc swój ważki udzia ł w dzieio od·
Udzielenie pomocy finan~owej naSZemt1 .. Kublik", biura person~lnego I majstrom za
budowy tych luajów europE'jskich, które zniS?- krajowi umożliwiłoby renowację i r~lZw.1j 1la- ofial ę zł 1.560, zl-ożoną na sieroty po polegno ści.
czone zostały przez hitlerowskich b arbarzyfz- szego przemysłu węglowego i spolęgowaboy łych uczestrikach walki zbrojnej ~ ui<Cl~antem
Dlatego n a leży ze szczegó l n lł uwag ą :>rzyj - ców.
jeszcze nasze możliwości eksportowe,
zamiasl kwiatów w dniu imienia ob. SzczepD zięki pracy
naszego górn ika, który
z m!,______
e- e ~~~__~__. .____. .~________ry.~~~
rz eć się cyfrom, opublikowanym os ta tnio pr z!'!z _____________
__________________
w-______
____~______
_
W l"
kowskiE'go
Fran"iszka.

Europejsk ą Or ga n izację Węg l o wq.
Wedłu g tych d a n ych, w cał ej Europi e (Z iI
wyjątkiem Niemiec Zachodnich i Pols';';' ) TIi1 stąpi! w ci ągu s ierpn ia s il ny lipadek wy job..lcia węgl a .
W miesiąc u tym pro rlukela węgla w po-

w.,

s zerzo
~;WfIZak esrozs

r6wnaniu z lipcem spadla
FrAocji z 4,G80,000
to n ~o 3,720.000 to n . W ciągu tego samf'rjn
Wi,'lk;) luk~ IV dotychczasowym prawie Są"
okresu czasu spadło wydob'lcie węgla w Belg" dów Pmcy hyl bidk dekr ~tu, który by pozwala,
z 1. 860,000 ton do 1.81 8.000 ton, w I-lJland'i na rOlslrzyg-anie spraw, wynikających z umowy
z 891.000 ton do 797.000 ton, w T urc ji z 333,090 o pracę w wysokości ro~zczeń. przystosow.nycll
to n do 268.000 ton a we W lo~z('ch (wyspa S~r ' do ohrcnyrlt płac. " \ i;1nowicie Drkret z paździer
d ynia ) ze 11 9.000 d o 101',000 to n. Po -lohn'e lIik~ ~ !1311 roku, !dclry dotychczas obm,,:i~zywał,
kS7taltowała się sytuacja w Wie l kiej }3rytil n:i przewldywJI,
Sady Pracy. rozs!. zy~nJJ, sporv
l u innyc h p rorlncenlów wCi(jla w Europie.
do 10 łys. zl. Spr<lwy o wyzsze roszt'zcnw hyły
W tvm s amy m C7.il.si e wzrosJo dzienne wy- plz('k:tzyw~np ch) S;!dll OJ,rę~:IIII'('I~Il, Stwarl:!ło
doh\'cic' tpCjo stlIowca w Niemc'lech ZctChild· to pe 1'113 cJwlItorolVlJ,',6 wyrol,owani3.
.
Z l h
Ak'
l
I"'"
n
.".
•
n ich (7,aCJlęhie Rllhl y ł aCj Q ie
wlzqranu
O,JeCIlIP Dl klet z ~() WtZCSlllcl b . . ZI10IVC1lZ,0'
z 224.000 lon do 237.000 ton, co stanowllo iUl w,t! dawfJ;j ustawę.
b lisko 6 milionów t04ll w stosunku miesiGczWedług nowcf.(o Dekretu Sądy Pracy są
n ym. Było to możli we oczywiście tylko iz,tl ki właściwe do rozstrzygania spraw wynikających
tros:-i'wej opiece i p omocy ze strony "do- z umów o pracę bez względ u na wysokość
b rych wuja~7"Ćlw" I Anglii, a przede ·.... szyót- fClSZCZl' I1.
I
kim ze SUmuw Zjet1noc70nyc:h. usilnie Z<lllpa
Skre~!ony ró\\'nil'7. 7.ostnl prn'pis, że spory
trujących nicmieckle kopalnie i niemIeckich pracolVllIkó\\' IImys)owyclt, urtrudllionyclt IV urzę
g órników.
dH(h p1thhl'I)I\'ycb, szkołach pa(lslwowyclt i Sit·
W Polsce, be1 ż<ldnpj ol.Jrej pomocy, "'Zr,l' morządzic Irrytori;llnym nie n11('l:j do Sąd6w
s lo miesięczne' w. dobycie węgla w sierpmu o Pracy , W okręgach, gdzie nie ma Sądu Pracy,
20,000 ton do $. 107,000, l?n. Watto przy tym ~pory tego rodzaju rozstrzygają Sądy Grodzkie
~ę§llć, t a w e wrze~lu ~yn~o~9 ~1.d~~JL_l to w sp~wie t:osz.sz~ń do l QO tys, zł., a Ili~

Zl:

c
y

jak d~wniej do 5 II'S, zl. P<,d\\,";i:<;~one ~ólI'ł'ip7 istotncj cechy wspóljJracy z w!;tdzą panstwa nie
zostały kary porządkowe
dla
mesun1lelwyclt micckiego.
ławników do 10 tys. zlotych.
.Osl:ar Wi'd, żoJn'erz armii niemieckiej w
Jeżeli wartość pozwu nie pr7ekraczala 50 zl. .. wldnlU 1715 r I,u IV ,riejscowQŚci Celle kolo
Sad P racy nie pohierał "'pisu, lylko opłaly za [T;tni1l1\\,cru prleżył r~IC)t bombClw\'. W cSasie
dorQc7.enia wezwania. Obecnie do 1.000 zl. nie miotu u,lal s:G do s 'ltrol u, Z'Jsta\via iac przed
pobiera si\; wpi n.
\\'\'Jścielll rO\\'I:r. Kiedy nalot si~ ~kotlczył i :'ild
1 d'
Ił ' -'
. ,
npll':;d.' -sdl~Cln. 7.:Juw;lżył; żc j;tkiś nieznany
Do S:)du_?rncy IV .0 7.1 wp yn~ o JUz WIC'IC osobniK z.lblrrał ruWl'r z przed schronił. Kiedy
spr",v IV z\\,l;jzku 7. 11~)\\'ylll Dcl,ryll:l1I, DckTl't niUn.1j'lIłIY nil.' odpo vi:ldał na nawolc'lI'ani;t Wiltell W ZIWCZllyl1l stopllłll przy\'zynl SI\; do ozy· d
I
J
wlenia ruchu w łódzkiIII S:)t1zie Pracy.
:1,
en slrzelił trzykrotnie przy cZyl11 jedlla z
kIlI .. t~afiła uci('k(1jH\'e~o IV pod<lall'ę czaszki,
•
zabijając go na mie' eu. laz3Jutrz jednostka
Ohręgowy Sąd Karny pod prze\\'odnidwem wojsko\1 a, \\' kiór('j <lużvł Wlld ev. lkuoi"a/a się,
~ędziego Walewskiego rozpatrywal intereSlłją~ą a Wild ztlczcrl(,To ,'al do lasu.
sprawę. Okarżał prok. Tlronowski
Zo,>t.iI on nam przckn;my pl ZE'7. wl~clze bryWłmlze bryty j~ldej słrrfy okllpncy jnej w tyj<kip, b >wirm doc'lOrJzen1l' ujawniło, że osob'iiL'I11('Z('(h przl'bzaly nam O,kara \\'ikla, I 'il'rn- nik 7c:~)ily prz,' z niego był Polakiem.
C;J, oskarżollt'g'o
nie jak zwykli zbrodniarze
S,IU po:! ,rzl'IVodnid\I'\:11 "ęrlz"'g0 \\"de,,'s!de
wojenni z DcI\rclu o zbrodniarzilcll faszyslolV' ~o sbwl . \Vilda na 2 "da \1'cC7ipnia l;' ur;:ekrosko.l1!tlerowskich, ale z przepisu kodek5u k i· czenie granic obrony konlerznej. POIllN;aż zo~
nego o zabójstwo 'IV obrot,Iie koniecznej. W stal mu .zaliczony i'ieszt tymczasowy. ~ostał ~
prze5tępstwi~ . .!owiem ~skarzone~~rlo_ D'atyc~ _ z~ln~~
-
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edakcja i Administracja

,.GtOsu PlOT

'(W'S

(iO"

z

s' uteczn"e za

. trków-l'ryb. - ul. Legionów 16, t. p:
telefon f 3-97
N'iC-:C!11V Dyrektor Pill1'5tW. Centr?ll H;n)·
Administracja czynna od godz. 8 lIG-ej bez przerwy obiadoweJ. w ~oboty d10W:2) ob 8US7k(. udzielił rr...:e<L1a-,vt6e\o\'.'i
d godz. 8 - 13-ej.
PAP ..1,vy,i;.\i: lip!'\ 'le> jr mat pro\,!3dzQl''::,1 {:1'1:.\~ Redaktor prz'lJlUl1je eudziennie od nto "la rynku akcji intCl'\\'el1cyjm,'.i peR
godz. 15 - l6-ej.
flaństvv'(\W; Cel1tr;l!a Handlowa in""wc'n;u··
Konto czekowe redakcjI ...Głosu Piotr· j" cc'''m ntrz.\'m!1niH równ('g7 !lo7.iomu era
Kowt'>kiego" w Komu~a!n': I\cbie Osz· zal'ó'vno arl;-:1 uló" rp",ż;nvc7. '('h jal- i pu/'myslcw~'ch
d vO,iakim sposob~m: t:.vor7.::g::,
~
. .. ności w Piotrkowie nr.
. 425.
~

Komu

tQ 'aro iI:e i

,dom~'

1....-:

". szu eluy

-:-oda, S. j):łźQ,jernika 1947 r.
Dziś~ Br gidy.

zaopatrując

.;e w jak

'

a·niejsze et. o

V
Publiczn.

l1<'1j-

~zer;;z~' a~ol't:Vn1eni

rozprnwaoz:l.:ąr

za

1'07.n.\·ch tO\' ,l'';,y on' częsr'j;;.ch k:'8iu nd~zu"''l ~!ę oewne br2k. po·
pn~rf'(lnlc;t\V'In fW,'/C:l ~zc::zegÓln'ych to "arow i tendencję d,,) z"!iek-

hurtowni tC'l'el1ow}ch wie 1\, 81'Iyk\l!ó,'
deta1i~tów pr~·watn.vch,

wsr/.d

Artykuły ,-;pnl.V·.I'CZ,'

7.i-\kupywanf> ~f! przez 1~1'l'nowYch rj 1I',':'11,\w
Pań:::tw. Centr.. li Hanctl0wf'j flc! ich w:,·;n·o.·
cy, tj, roln'ka hezf.lośrl'dnio li niego '1'1 w~i.

S7pn;a CE'I1,

"'f'niOWillR nA OdCl'1kll maki.

octu. c lkru J
zirlTInirlków. ]JeB dostar<:'za mąkę ple;(",r2'Om,
ponadtl' 7;::t~ p",wnp ilości mąk) zm'ldują się

\'.' ~pl'zl'd,,7.y wolnc:>r}nkmvej w Dorn;;('h ToPo zgromadzeniu ich w sldaclach - pel1 ''(,11- """l"Owych Pan~tw. CentralI J-liln11owej bądi
C';t .;(' na rynek, wówc"-a!',
gd:-.' w nlf'ktr'irych trż spr7.pd:.\w:lne !'3 kupcom pT.T\\'atn'im pod
/4war<l1Jcja ni"flr7.ekl·ilCZ\l,n'a PI'Z<'Z nich usta~
l(1n~'ch {'('Jl, Pipk"r7.om rloslarczan::t je3t mąNa

i s

pszennR rlO-pl'ocC'ntow9 po ceniE' 60 zł. za 1
kg 0l'RZ n1<,ka żyj nirl po cenie ~:'!.;:; zl n. 1 kg,
W d,,;pdzinip ZflopatrzemR r, 'nku w ncc!;
['CH roo P jm0·... <l'" )'ó'.\'oie;o; i!,le-l'wencję któ~
1'''1 w sV\"'ch w:,'mkacl:dRła pewn'" "omźkl
ren spl'zerlH7.~· rl",t<llicznl'j i podw~:ższe:'l(' 1)':1'
rlaż,' lpgo SeZ0n n WegO Rrtykuł" Nasz;.' t)roclukcj::t \V.,·~t::tI'C7.;'1 cl::l pc:>kn'( ie l11i'::sio.;ci:n~:gC'
7,<1 pot I'zebowani;:t na ,ierln",go
mlEEzkdiC3 w
\I'.v~oko~cl nO j!rall1''>1\' ndu. Okres Jeslep;1y'ch
maryn;:t!. zwiększy) .:mlcznH;; to za1JOt.'ileoo·
w .. nip.
H<ln(!.,l cu!,r('m \lie \'"ym",.2''' spec:a!nydt
it,jpr\\'encji WP "'szystbch ~l,;tRdach hurto\vych PC'H z118jduja "ie st31e pl:>WaZn2 :;;l'~pa
Sy 'lI",l'U. ;J konro\\'e
l'emanenty mlc~ięczne
wy),"zvja Ż" iłoM, N!krl1. którl:/!,lJ ,., 'lanym

51 t Old·fC!(.\ v \\ P')trko\\il' f·J 'pOZllfI r P'ił ~lo\\'iE' i cah Dl c:<elp, :'-J;nlt,) Wnlrti
\\ a' :>.·pra\\\' sad~""l:V .ral1~1 Wydn. znęca: ~ylla bi-lrrlw. !.Le orlŹ) wia, g!() r1 'F go i n 1<'.'
jąccgo . je nan wbsnymi dziećmi,
pOIS)'la \\T,lle d,f) .:;zkoh, t:'1k. 7;(' d<> tE'j p'o
\V mi \ ..,i<,1clI kwje-lnill hl' Il(i p'ostC'l'UlIC'k ry syn ,irQo Mariilll. P,rJll1iDl{1 tl'lyllrl. i'll
10. 7 • Straż pożarna
,MO \" l',tl()l1ill, l,t!!OSit "ic., :q:,iad o::: I.: ar· l a: l'J ('ia, \\Taie ni.:' 1I1llii:' l'i:\a,;. P('I rW·
11·13 Ubezpieczalnia Spoleczn,a
W-70 Szpital Sw. TrÓJCy
ż('llle({o i z<llllC'ldo\\ ai, 7;~ Jan \\\ dra, gx.)- gll razu W~ dra p{)bil . ~ n" .zparllNn tak
Pogotowie lekarskie: nocne telefony: ~pndarz. /.n~ca się nad s\\'\'mi nidclnirni :oi/niC'. Ż<, go nwrn<J, (.lokrwól\\ II, ,
l)och(lc!zeni€' Milicji Ob\'\, aic+kirj 7\)'
f1-1~ od 21 - 7 rano. W niedziele i świę dziermi, II Z\\ lCl.:'zcza nad trz na..::.to!ct·
~ dyżur dzienny w szpitalu Sw, Trójcy. ni'Tl ,:;\\) nI ) npl11 ,'\1arianem. P!'zepro\\'a :-(alo :kiero\\ illK' do pr<:lk!II'(lk,ra, " \\' na
nwnc do.,h',rlz"llie przez Milicj0 udalilo, dęp~h\'ic (('go S-~d [l() pri!'pr(,I\ wlzf'niu
że \\')<l1'a rzr z'f\\iścic ac!'..to bije 5\\0- rozpra\\'y i !}f;l;p·ltlchaJlIII S\\i;){/lJ\\', ktr)
K
A
le dzieci J·tórc skarż:) siQ na to przcd rzy po(wicnlzili wint;' o. k.tr7;:l11' t.:'(J, ;h·
;wo B-tlfyk, film pr('Al1f!',-ji ~[lriz'{,l'k'ej ~ą",i;I(j;.lI1li,:1 naj\\ i~{:t'j zll~ca sic;' nad sy· z;lI Jana W~,(jr~' na jedrll I'ok \' ip'Iipniil o,1(l'''~;e 1.\'nd, Ili,. H1lJ/:1 \"('i,łonąt {[{)(hp-azi
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Gros
przemysłu
farmaceutycznego J' ch.lraklCrzc \'1-. hvórczośc; ga!ono\\'ei, lIa
W dziale lek:U'st~' ",:vhvarz::llW ~<l lekI 7~ Sll'nJil')1 \\~'niosl ponad 2 mili""(l -l t· ~h
p-czed wojną zgrupowane było w Vlarsza- stawiona na kompozycje leków, m. in, wg, recept fabrycznych o wypróbo\\ anym
t
wie i Jej okolicach. Przemysł ten \v czasie produkuje siG wszelkiego rodzaju maści działaniu i jakości. W!'pomnieć l1akiy o 1; ''''<'gO 1)6 ~r(l('. l)17yp:>da n" oh"u ?~t"'kt!ła
mi :Cll07~·'~·(''1.~·1]1i.
działań' \, ojennych
doznał najwięks7.ych lecznic7,e, a w dziale tablet.ek różne~o ro· próbach i początkach uruchomicni.a
nozniszczeli l uszkodzeń, Na Ziemiach Od· dzaju prcp'l1'aiy jak~ aspiryna, codeina, \ wych działów ekstraktów roślinnyr.h i 1IllllllllllllllllllllllUIIIllllIIIIIIIIIIIIIIIIIllIIIIIIIlllIIllIIIIIlll!llllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllll
zyskan.\ ('h pO"'iadamy szereg fabryk fa1'- luminal, bromural.
olejków eterycznych.
Pożar
mac,,"utycznvch. Z fabryk tych na czołG
WE' II ~i Lllhia:-zo\\', rrlTl Gnlesze wy.
rybiły si~ d\,ie wvtwórnie, " mianowici~: Pań,,' vowa F
ryk a Che l:CZ o.Far
hllChł poz;;Jr \\ lrlhudr:J \ aniach gajo" e~o
macel tyczna "Labopharma" w Jeleniej
o !filucii UJ P-otrkoUJie Try unals.i",
nh . .I07pf;-1 Mill~ ja, z(,\\ skiego Dzięki na·
Górze (da\ 'llie.i ~~chenrich).
h\'hmi<1 ... t()\H~i ::łkcji ratn\\niCI'Pj ogień u·
Od dnia S października hr. obowiązuje ri ;,piCSZllY - 16 ni 2f1.
Zamiary produkcyjne Fabryki "Labo-

w Goleszach

pharma", zatrudniającej obecnie około
l~O ludzi, idą w kierunku wytwórczości
preparatc) v organo·tcrapeutyeznych, syntetycznych i bakteriolog'icznych. Urucho·
miony już dział organopreparatów przygntoWl1]c wY9iągi 7. gruczołów zwieh~·
cych, którE' stanOWIą głó\ 'ny c~ynnjl
cl::;:i;:jł(lj<Jcy
w pr('paratach f'trmakotcra·
peutycznych. 'o\Tyciągi te dostarczane są
l1a rynek równIeż w postaci zastrzykó\v
(w ampułkach), Również bardzo int;'resujący jest dział syntezy hormon;jnej i środ·
kÓ\\i bakteriologicznych. Dział bakteriolo·
giem,v produkuje a'nt,vg('ny gronkowców
i paciorko vców, l·tórc p'J wyjałowieniu
przerabiane:::'1 w dziale galenowym na

rozkhd iazdy poci'g(lw pasaż("j'·
Poniżej podajcmy rozkład jazdy

Do Gliwic: osoho\\!\ - 18 m OS.
Do Zakopanego: o;oho\\'\' - n m 10
na stacji Piotrków Trybunalski,
Do Wrodawia: OSOh0WY -. (~~ lTl 48.
Pociągi odchodzące ze stacj(Piotrków Pociągi przychodzące do :dacji Pioił'kow
Do Warszawy: po;pieszny - 1 111 •. 12,
Z Łodzi: osoho\\'} - 7 III 1,;' osobo'Isobowy S Ill,f;j, pośpic:~my ~ J4 m. "y - 2:3 ITI :)6. '
l~. osohowy - 17 m, 27,
Z Koluszek: ()~obo\\'y - 15 111 O',), p<:o?
Do todzi: osob()wy - 8 111 10" osobo' b );\ Y 20 Dl 5'5,
.
.,
,\,.
\\ y - 19 m 50_
ZI Czesiochowy:
o,
oho\\-\
7
m
,)0"
.'
1<
')9'
Do Koluszek: (J-ohu\\'Y - 7 m 42, oso· (l. (',H)\\'\' .J
111 ,) ,
'·
' .
t
'''l<)
Z' K ai owtc: po::-;p1e"w\' h, V" - tS Jl1 15.
rn ."l~. poIIOY"Y

skich,

D~ Czestochowy:
e

n"o!Jo\\'y -

5

J11

20,

I

h.OW)' l ..l Dl .1.
Do Katowic: J)f)'~jlieo.;tr1y -, 3 fil 1:3, ()sn!Jn \y - 7 ']1 Fi;3 ')sf1l1Qwy - 1~{ In OS,

(l~O
I

Podo1mie interesu,iąco
zwą

przeostawia
J1ieg-c1~'ś
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ZRrORN CA OOPADKOW
WiU ') "sld - Sz 'I1KOW"ki
Piotrk 11v-Tryb ul. TO\\aj'(l\\'~ 12
Zbiera i prZ) jm uje ~6111 a tY/ p(lpier, "o~ci
i szklo po cenach LI rz~ rlO\\ ych.
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Zgubiono d(l\ '6d kołejow) Nr, 824876
na i1az\\'i~ko Kuli: Marian.
~I

)'burló

!'ię

pod l1a

Scheurjeh. ,Jest to t. 'powa fabr.vl-a o

Corl~iny lIrz,C'd )wania ori

pr 7

14 Hl 08. osohowy f, 0:;01>0\\-\,' _ 19 111 :~7,
Z Zakopancg-o: ():-,oh()\\'~ - 8 J11 30,
Z Wrocławia: o~oho\\'~' - S 111 :32.
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Ze sportu

iłkarskie

?•
mistrzostwa
świata w
. Ciekawy projekt Prezesa Czeskiego
Pilki 110. J . _
Związku

instytucji zapadła decyzja, że IV Piłkarskie cji Piłkarskiej Stanley Rouse wyraził JW. ....
Mistrzostw' Swiata odbędą się w 1950 roku noć zgodę , a rok 1954 zostanie wakująC1
w... Bra7ylii, a V w 1954 roku w Więlki ej
Brytanii. Istnieją jed 'lak pewne prz!!31anki
CIEKAWE ZAMIARY '
że Brazylia zrezygnlAje z zaszczytu organiza-,
P. V ALOUSZEK' A •••
tora mistrzostw z wielu przyczyn natmy
Ciekawy pIojekt zdradza w zwiłl:Mtu I ~
technicznej, nie je!'>t więc wykluczone, że w ,
BRAZYLIA .~IE PEWNA
roku 1950 mistrzostwa przeprowadzi Wielka "Nas e Cesta". Według tego pisma pretl6'l
Na ostatnim zebraniu w Amsterdamie tej Brytania n' co s~kret"rz Angielskiej Federa- Czeskiego Związku Piłki Nożnej Valou. 'I
zamierza stworzyć "blok słowiański", któtt-ytiy
.,Noro ... ie.... '1k .... Lodzi u
podjął się organizacji mistrzostw w 1954 r0-

W jednym z ostatnich numerów czeskiego
pisma spC'.. towego "Nase Cesta" znajduj~my
ciekawy materiał dotyczący piłkarskich mistrzostw świata, które w "statnich czasach
coraz bardziej zaprzątaj" umysły dz!ałaczy
z F. I. F. A.

o
- ...-..:;:

--

es.

Idzie, patr~y ... na bazarze
coś sprzedają gospodarze.

Walczq julro kolarze

ku.
L
Do blokU' tego weszłyby Czecho8ł<>waeJa. :hl
gosławia i Polska. . Mistrzostwa odbywałyby
św:etle
się jednocześnie
w tych trzech państwach
rały,
Kuderta I Siemit'!skiego, ze Sląska ",aś (gry eliminacyjne), a finał... tego jeszC2:e
' WYp"lędy, Nowoczka i Paprockiego - rewelacji
prezes Valouszek nie ?rzewidział.
tegorocznego wyścigu dookoła Polski.
Nie potrzebujemy dodawać, że o ile za pro·
szeni goście dopiszą, walka jutrzejsza o nara·
•.. MAJĄ WIDOKI REALIZACJI?
miennik zapowiada się bardzo ciekawie. Wyścig
Projekt plezesa Valouszeka, jak donolI
u
"Naramiennik m, Lodzi jak już wspomnieliśmy,
odbędzie się na dystansie 50 km. Wyścig będzie ,,Sport" został bardzo przychylnie przyjęty
się składa! z pięciu finiszy premiowanych, co w Amsterdamie i ma duże szanse na przyję
też niewątpliwie przyczyni się do podnieSienia
cie przez FTF A. nie jest więc wykluczone, te
jego atrakcyjności..
Początek jutrzejszych zawodów o/godzinie za trzy lata będziemy świadkami wielkiej ret9·ej.
•
wii piłkarstwa światowego w Polsce.

na torze helenowskim przy

Piękna

pogoda zach~cila kolarzy 1ódzkich do
zorganizowania jutro pięknej i ciekawej imprezy
torowej - wyścigu na 50 km. o .. Naramiennik
m. Lodzi". Bogaty więc w imprezy sezon kolar·
ski będzie mial efektowny finał.
Jutrzejsze zawody, które odbędą się przy
świetle elektrycznym
na torze w Helenowie
zgromadzą na starcie oprócz czołowych kolarzy
łódzkich z obrońcą naramiennika Bekiem na czele, również czołowych kolarzy zamiejscowych.
Lódzki Okręgowy Związek Kolarski rozeslał bowiem zaproszenia do Warszawy i na Sląsk.
Z Warszawy spodziewany jest udział Napie-

OI'IHp'ada,

Już

elektrycznym

I

OI'IHp'ada••• 1

Lu lO? Cena? -

pytu. - Ser I jaTka'
cena dla mnie bajka.

12.06 Wiadomości południowe. 12.10 Przeprasy stołecznej. 12.15 "N~ swo.js~ą nutę"
12.30 Audycja dla wsi. 12.40 Ane l ple'>nl Aompozy torów polskich w wyk . H. S'eck'ej 13.00
"Z mikrofonem po kraju". 13.10 Audycja rozrywkowa 14.00 Kronika l komunikaty z ŁodzI.
14.05 "Szkoła filmowa w Łodzi". 14.10 Muzyka
ludowa z płyt. 14.30 Przerwa. 15.00 ,vluzyka taneczna z płyt. 15.20 Pogadanka dla dz'eci s·.arszych. 15.40 Popularne utwory w.olo:J.c:>:eJClwe.
16.00 Dziennik. 16.20 Ostatnia audycja z cykll1:
"Od taktu do symfonii". 16.40 "Przy głośniku",
16A5 Skrzynka techniczna. 16.50 "G~os Mło
dych", 17.00 "Na muzycznej fali". 17,30 Kwadrans poetycki 17.45 Audycja dla mlorlz:ezy.
18.00 Felieton literacki pt. "Psałterz rloridńsk.:"
~ "Kazania świętokrzyskie" uratowane." 18.10
Chwila muzyki z płyt. 18.20 Pogadanka poou·
gląd

Program Olimpiady przewiduje, że ucoczy- I wek hokejowych o godz. 9. O godz. 10 poste otwarcIe nastąpi w piątek 30 stycznia , czątek zawodów w jeździe sztucznej pań i
1948 roku o godz~uie 10 przed południem. Uro- I panów (jazda obowiązkowa) . O tej samej go ..
czystość otw::..rcia odbędzie siE' na Stadionie I dzinie bieg zjazdowy indywidualny I do komHokejowym, O godz. 13 zawody bobslejowe w binacji ora~ do pi~cioboju nowoczesnego. W
dwójkach, o godz. 14 pierw'ze spotkanie ho- pół godtiny później jazda szybka na lodzie
kejowe.
na 1.500 metrów,
W sobotę 31 stycmia rozgrywki hokejowe
Piąty dzień Igrzysk, tj. 3 lutego przewiduje
rozpoczną się o godz. 9 rano W godzinę r-óź- dalsze roz~rywki hokej-lwf' od godziny 9
niej nastąpi start do -" ierw~zego biegu nar- oraz zawody saneczkarsk.e iskeletonowe
ciarskiego na 14 kilometrów, który będzie (odmiana sanek - jest to nowa konkurenklasyfikowany lildywidualnie do kombln3cji cja olimpijska). RównocześI"ie nastąpi start
klasycznej I do II:lasyąnego pi~cioboju zimo- do sztafetowgeo biegu narciarskiego • x 10
wego.
godz. 10.30 rozpoczną się l'lwody km. O goc1z. 10 dalszy ciąg zawodów w jeź
łyżwiarskie w jeździe szybkiej biegiem na 500 dzie sztvcznej oraz zaw:Jdów w jeździe
metrów, a o godz. 13 r:astąpi dalszy ciąg Z3- s7.ybkiej n'i 10.000 metrów. W tym samym
wodów bobslejowych.
czasie przewid.z:ł.ne są w'\lk szermiercze do
W niedzielę l lutego dalszy ciąg rozgrywek pięcioboju.
hokejOWYCh, o godz. 9. O godz. 10.30 zawody
W środę, w szóstym dniu Igrzysk, od ~o
łyżwiarskie w Jeździe szybkiej na 5.000 me- dzin~ 9 lozgrywki hokejOWI: I jazda na sketrów. O godz. 11.00 strzelanie do zimowego letonie. O godz. 10 start do slalomu do kompięcioboju nowoczesnego. O godzinie J4.:,ł0 bmacji alpejskiej, a pO:Ga tym zawody kOlJotwarcie skoczni olimpijskiej ikonku' sko- ne na śniegu do zimoweg.:> pięcioboju nowaków do biegu złożonego.
czesnego. O godz. 10 przewidziane są dalsze
W pąniedziałek 2 lutego początek rnzgry- zawody w jeździe sztl!cznej. Od godz. 14 zawody w jeździ.e .sztucznej (jazda dowolna).
WYMIANA PACZEK MIĘDZY POLSK.,\
W siódmym dniu Igrzysk hokeiści grał bę
A ZSRR
dą
do godz. 9. O 10 nastąpi st:łrt slalomu
27 września br. minister PoC'Zt I Telegrafów
dr Józef Pute,k, wyjeżdża do Moskwy ce,lem w konkurencji indywidualnej O godz. 14
podpisania u.mowy w sprawie wymia,n y pa- ostateczna rozgrywka w jeździe sztucznej
czek między ZSRR i Poiską.
pań, która z łyżw:arek obejmie prymat po
Obywatelowi' ministrowi towarzys'Zlł: dy- Sonij Hen'e.
rektor gabine.tu - L. Swiercze-wska i dyrekW piątek 6 lu' ego. w ósmym dniu Igrzysk
tor departamentu pocztow€90 - mgr lit: Bla- rozpoczną dzień olimpijski narciarze biegiem
żek
Wkrótce po podpisaniu umowy rozpocznie na 50 km Start pierwszego 7awodnika nastąpi o godzinie g taco. Od godz. 9 rozpacz
się wY'miana paczek m iędzy Po'lską i ZSRR. Sz<:zególy będą podane w najbliższym komu- nie się dalszy ci!!g rozgrywek hokejowych ,
od 11 jazda szhlczna parami, a o godz. 14
nikacie.

°

lanlO-naukowa pt. "Prześwietne pOS~'SIWO"
18.30 Koncert życzeń. 19.00 "Z zagadOlp.ft sWlata pracy". 19.10 "U naszych przyja:::i.)!". 19.~G
Audycja Chopinowska. 20.00 "Z życia ktllturalnego". 20.05 "W walce o zdrowie". lO.20 .Melodie świata". 20.40 "O dwóch jenerałach, kt6rych chłop wyżywił" - groteska wg Sałtyl;t')·
wa-Szczedryna. 21.00 Komentarz gosoodl!rczy.
21.10 Dziennik. 21.30 Muzyka. 21 40 ,Kwadrans
lekkich piosenek francuskich". 21.55 .. Nikola
przyjęcie
piłkarzy
Suhaj" l. Olbrachta. 22.tO Wiadomości sporto20 b.m. odbędzie się ~ Belgradzie międZY-I
~potkanie ~o wywolu~~ og~omne zainteresowe. 22.15 Audycja rozrywkowa. 23.00 Ostatnie wiadomości dziennika. 23.20 Prog;em io- państwowy mecz piłkarskI Polska - Jugosla· wame w całe] Jugosławll, ktora doskonale pa·
wia .
mięta
sukcesy naszych piłkarzy na stadionach
kalny na jutro
. Czechosłowacji, Szwec ji i Helsinek. Nazwiska:
Gracz, CieśJik, Parpan s~ doskonale znane u naszych przyjaciół.
lIJi Ir,d ::1
l
O 1111 I,r,d
Jugosławia ma już ustalony skład, który
grać będzie z naszym zespołem. Będzie on ten
I
fi'"
"Ib" l j h....d ",ud I"
sam, jaki grał przeciwko Albanii, a więc w bram
POSWIĘCENIE SZTAND"RU
ce zagra Monsider, na obronie Pankowicz i Bro·
W d'!liu 12 października, w niedzielę odbę
keta, na pomocy Czajkowski. Jaronowicz i Oredzie się w Rudzie Pabiankkiej uror:7ystość
nowacz, a,tak zaś wyglądać będzie następująco:
wręczenia sztandaru dla Rejonu Straży PIJżar·
Zimmermanctc. Mitic, Jezerkiewicz, Bobek i
nych, ufundowanego przez miejSCOWe społe·
Kruicz.
czeństwo.
W składzie tym grać będzie trzech naszych
starych znajomków z Partyzanta, a mianowicie
Program uroczystości jest nastęol.11acy: O
Bobek, Czajkowski i Joranowicz.
godz. 9-ej odprawiona zostanie msza ś'. w koOd. lewej Bobek, Jovanowlc~ I Czalkuwski
Przygotowania do przy jęcia naszych oilkarzy
ście,le św. Stanisława Kostki (ul Rnd'lloklll:
o
w Belgradzie Są już w pełnym toku.
godz. 10,30 nastąpi wręczen'e sztand.HU w saJl z "Partyzanta".
lIIilHllln III~" "
I!' 1I"'lIImll"",illlIIlI'lIill
przy ul. Wieniawskiego 5 t wbijanie qw \~źclzL 1I1111111111111111111i1111111111111i11I'IIII11IlIlUIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIUhIlIIlHlIlIlIlIllIUIIIIIHIIIIIIIUIIIIIIII1II1I1I1I1I1I1I11I11I1UII!!lIl1l1l1l1l1l1i1K 1:IIIIIIInlllWli:li IiIHlnlllllllllUlIlIlIlIIlIlIlIlIIlIIlIWlIlI1II ",!lIl1l11m

Belgrad przygotowuje
na

naszych

Kra
Zawody towarzyskie w

Łódź

•

r

dalszy ciąg zawod:.':w bobslejowych (czw6rk-n.
W dziewiątym dniu Igrzysk, w sobotę 7 lutego, program przewiduje od godz. 9 rozgrywki hokejowe, od 13 zawody bobslejowe,
a o godz. 14 'l:impijski konkurs skoków
otwartych.
Ostatnim dniem Igrzysk będzie 8 hIty.
O godz. 8 rano nastąpi start patroli wojskowych. O godz. 10 i 14 odbędą się ostatnie
finałowe mecze hokejowe. d o godz. 16 nastąpi ofic;alne zakończenie Igrzysk,

lIajwszechstr3ftO'eiszy atleta Polski

....

Najwszechstronniejszym naszym lekkoatletl\
jest Adamczyk, mistrz Polski w dziesięcioboju.
Na zdjęciu Adamczyk podczas rzutu dyskiem

się laplatka -mfędzynarodowym

I
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Co nowello W l VI PJI

r
m
st. Moritz

mamy minutowy

Igrzysk. Zilno~ych ~

\

16.

I

OW

sędz" ą boksersk~ m

I<omitet Wykonawczy A.LB.A. (Assocłation
!nternationale de Boxe Amateur) ustalił ostatnio
listę sędziów międzynarodowych, dzieląc ich na
dwie kategorie A i B.
Do kategorii A zaliczeni zostali: Acba (Turcja), Gallogacher (Irlandia), Healey (lrI.), Rab·
ret (Francja), Tuschak (Węgry), Vaisberg . (Fran
("ja), Walsch (Irlandia) i Józef Zapłatka (polska),

I Kramer

n~e o~arł

s· ę

pokusie dolarów
Pierwsza rakieta św;ata, Jack Krarner
(USA), jak donosi prasa zagraniczna, jeszcze
w tym roku o];'uszcza definitywnie szeregi
amatorskie.
Kramer w tym Sf'zonie triumfował we
wszystk.ch turnitjach. lah/n rozpr3wlając
się ze swoimi przeciwnikarr:i.

ZA WODY BOKSERSKIE ZRYW - ZJEDNOCZ,
"w czwartek dnia 9.10 h.r. o godz. 19-ej w
PLENUM ZARZĄDU MIEJSKIEGO ZWM
hali Wimy przy ul. Rokicil1skiej Nr. 82 odbędą
się zawody
bok ~e rskie o mistrzostwo okręgu
W czwartek dnia 9 hm o qodz 17 '11h""l z~t~
piłkę nożną
kI. A pomiędzy KS Zrywa Zj'dnoczone.
się
plena me zebrame Zarządll M,e . S~ lego
w dniu 14 bm . o godzinie 15 !Din. 15 na sta-l Skład drużyny Klako~a:. Rybici!:i, Jur.owicz.
Walki zapowiadają się intere~u j ąco, szczególZWM w lokalu własnym, Ph.~ 'l.wvciestwa 13. dionie ŁKS-l) odbędą się zawo~y tO"":llrzy>1;;e Barwińs~i, Flanyk, Jabłonskl, Parp;~n, GO'teckl, nie w wadze piórkowej: Gomulak - Kargiel. a
między re·prezentaCJą, Krakowa 1 todzL.
Clsowskl, Gracz, Nowak, Kohut i Blnek.
w wadze średniej: Toborek - Szczaoiński..
.ob~ obowlazk.oW"~

