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dzienny konkurs prem· owy "Głosu"
CZYTELNICYl
Nie trzeba (!'ro. ':ld7.lć kiJkudziesfecłu kuponów!
WYSTARCZY WVCIĄC NASZ KUPO N PREMIOWV zamieszczonv obok. wypełnić czytelnie' orzesłać .to Redakcił n aszel!o oisma w d;>~" łr ...ech dni.
Już w poniedziałek dowiemy się, kto wygrał SUKNIe WEŁNIANĄ.
Jutro zamieścimy KUPON NA BUCIKI M~SKIE + PARA ZELÓWEK.
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Grecki pOdpalacz

•

NOWY JORK (PAP). Po wznowieniu w
komisji politycznej ONZ dyskusji w sprawie
greckiej, delegaci Stanów Zjednoczonych j
Brazylii zwrócili się do Grecji i jej północ
nych sąsiadów z zapytaniem, czy są skłonne
zastosować się do zaleceń generalnego zgromadzenia. Przedstawiciele Albanii, Bułgarii i
JugOSławii oświadczyli, iż w obecnej fazie
dyskusji nie mogą udzielić wiążącej odpowiedzi bez uprzedniego porozumienia się ze
lwoim! rządamf.
Prz~iwko zajęciu
takiej pozycji przez
USA wystąpił zdecydowanie minister Wyszyński. Nązwał on oświadczenie amerykań
skie targiem i ultimatum. Projekt USApowiedział minister radziecki jest w istocie prawem dżungli w zmodernizowanej formie, postawieniem drugiej strony twarzą do
ściany I wymuszeniem pod adresem Albanii
Bułgarii l Jugosławii.
'
Delegat brytyjski Mac Neil przyznał w

pany

O budowy

groźba;

Nota Polski
• .

BUCIKI DAMSKIE
ob. Dośpial Alfreda, zamieszkała w
Ozorkowie. ul. Srednia lO, m. 1, pracownica
"Striva", ZYmierskiego 30.
Ob. Dośpiał proszona jest o przybycie do
Łodzi, red. "Głosu", Piotrkowska 86, III p.
w godzinach od 14 do 18. Koszta podróży
~óstaną jej zwrócone przez redakcję.
Czytelpicy zamiejscowi! Nie nadsyłajcie
kuponów w kopertach. Wys~arczy nakleić
kupon na kartoniku o formacie normalnej
pocztówki, napisać czytelnie adres redakcji
"Glm'm" - Łódź, Piotrkowska S6 i q&A:leić
znaczd~ pocz ~owy za l złoty.

w Berlinie dnia 29.8. 1941 r. plan produkcji przemysłowej Niemiec, pozostając w całkowitej 6przeczności z poczdamskimi uchwałami,
przewidującymi pobieranie decyzji w sprawie
Niemiec przez cztery mocarstwa, podnosi jed·
nostronnie poziom produkcji niemieckiej do
rozmiarów wybaczających poza ustalone potrze·b y Niemiec.
Rząd Polski sądzi, że w,prowadzenle tego
planu w życie miałoby jako skutek odbudowę niemieckiej potęgi przemysłowej, co
zawierałoby w sobie groźbę dla bezpieczeń-'
stwa Europy a zwłaszcza krajów sąsiadujących
z Niemcami.
Uchwalony w wyniku rozmów londyńskich
~1" ... "noni .... IA-la .. rn""lccii nrzemvsłowei

codziennym konrursie "Głosu"

"Głosu"

wygrała

•

•

polegi n·em ·eckiej

dla bezpieczeńsiwa Polski i Europy
do U. S. A. i Wielkiej BrytaniiI
~praw
I

Wczoraj wieczorem w lokalu redakcji
- Łódź, Piotrkowska 86, - rozlosowana została kolejna premia naszego konkursu codziennego z dnia 7 października rb.
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LONDYN (PAP). W dzienniku "Rłzospa..
$tis" ukazał się artykuł przywódcy komunistów greckich Zachariadesa; ktÓry zapoWia..
da utworzenie powstańczego rządu w górach.
Zachariades oświadcza, iż woJna i silna Gre ..
cJa posiadająca własny rząd, stanowI pierw ..
szy krok na drodze do zbawienia kraju•
przywrócenia jego niepOdległości, integralności I demokracJi.
PARYZ (PAP). Agencja France Presse donosi z Aten, iż na polecenie ministra bezpieczeństwa postanowiono' wszcząć dochodzenia
przeciwko przywódcy greckiej partii komunistycznej Zacharladesowl oraz redaktorom
odpowiedzialnym dzienników ..Rizospastis" I
Elewteri Hellada".

---------------------------------------------'
W dniu 14 wrzesma Rząd Polski wystoso
wał do rządów USA i Wielkiej Brytanii 00tę następującej tre§c{:
W z\,ią:r.ku· z rozmowami prowarlzonymi
w Londynie przez przedstawicieli Stanów
Zjednoczonych AP, Wielkiej Brytanii i Fran.
cj I. w sprawie
p od n Iesi en Ia pr od u k cji prze··
k"
kt'
h
ł
j
N
mys owe
lemlec, po za onczemu
oryc.
zosta.1 w Berllnie zgłoszony dnia 29. 8. 194'7 r.
plan produkcji prz<"mysłowej w angloamerykańskiej strefie okupacyjncj Niemicc, mam
zaszczyt .. rzedstawić oastępujące poglądy
Rządu Polskiego w tej sprawie.
Rząd Polski jest zdania, że opublikowany

,grane

c

komisji specjalnej, do której mieliby wejś6
przedstawiciele:
Australii, Brazylii, Chin,
Francji, Holandii, Meksyku, Pakistanu, Polski, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanli J Związku Radzieckiego.
.
MOSKWA (PAP). Komentator zagranIczny "Izwiestii", omawiając dyskusję w spra..
wie Grecji na generalnym zgromadzeniu
ONZ, podkreśla, że delegacja amerykańska
dąży do zupełnie określonego celu, mianowi ..
cle do przedstawIenia sprawy w takim śwIe ..
tle, by oczyścić stany Zjednoczone I WIeI..
ką BrytanIę z zarzutów ingerencji w sprawy
wewnętrzne Grecji. Przyparta do muru delegacja amerykańska, wobec' tego, że fakty,
które .mogła przytoczyć, okazały się tak mało
przekonywujące, sama musiała wycofać się.
a w ślad za nią poszła prasa amerykańska.
"Oskarżyciele" ponieśli porażkę I w oczach
opinii międzynarodowej liami s'-li lIię oskar"!
żonymi.

EELGRAD (obsl. w1.) Jak donoszą z
Aten w ostatnim czasie mnoŻlJ si~ wypadki tajemniczego "znikania" demokratów, których wywozi się w niewiadomym kierunku.

IIlętro

• • •I

bezkarnie

wicowej fAM, Demetrios a Partsalidesa.
PMl:sa·Jides został deportowany 2 paź
d~jernika na wyspę Je'a.nia, joona·kże na·
stępnego dnia wywieziono go w niewiadolnym kierunku. Greckie władze bezpieczeństwa nie uznały Pal tsaHdesa wjn~
rlym zd-rauy po aresztowaniu go w cza·
sie zeszłomi€6i~Clnej obl,awy na OSOIby,
podejrzane o udlział w rz~omym g,pisku
komunistycznym.

WEŁNIANĄ

•

r
ONZ

skie do współpracy w rozstrzygnięciu sporu
na drodze pokOjowej. Ponadto przyjęto większością głosów projekt utworzenia specjalnej
. MOSKWA (obsl. wl.) Agencja Tass dalszej dyskusji, iż debaty w sprawie .rrec- komisji, której zadaniem ma być dopUnowaJoomuflikuje z Afera. iż w dzienniku "Rizo kieJ mają w lobie wszelkie cechy tarru. W nie czy zalecenia ONZ sI!, wykonywane przez
spasŁis" doniesiono o zniknięciu general- głosowaniu komisja przyjęła 34 głosami przy rządy czterech państw bałkańskich.
Przed zakończeniem dyskUSji Stany Zjednego sekretarza greckiej organizacji le- 9 przeciwnych i 15 wstrzymujących się rezolucję, wzywającą cztery państwa bałkań-I noczone zaproponowały lI-osobowy skład

Bandy Sophulisa

na SUKIEN KĘ

KUPON PREMIOWY

'. . .
Nl.e~lec pozostaje w sprzeczności z zasadą
pnontetu odbudowy krajów zniszczonych
wskutek ag~esji JlJiemie~kiej oraz z .zasadą biep.rzekra.cza.ma przez ~Iemcy prz~cl~tnego poZlOmu zyclOwego kr~Jo,,:, europeJskich.
. Plan t~~. sti\JIlOW'l Jedn~~tr~>nnie podjętą
probę reWIZJI pli\JIlu reparacjl, Jakie winny są
ł
" N'
k'
. k
.
p aClc lemcy
rajom ZWyClęS lm a wśrod
nich i Polsce.
Plany te kolidu 'ące
..
ho·
•
,J
z naJzywouulp.Jszyml
in teres~mi Po Iski, . wywołały zdecydow1I11 y, jed~omyslny sprzeCiW całej polskiej opinii pubhcznej. Rząd Polski, czyniąc te uwagi, nie
może powstrzymać się od stwierdzenia, że reaLizacja tych zamierzeń nie byłaby zgodn:! z
podstawowymi założeniami, którymi ożywione
były wszy~tkie ~przym.ierzone narody w dążenlU do unlcestwlema niemieck'iej agresji i jej
żródeł a także nie o<Ipowiadalaby zadaniom
utrwalenia pokoju i bezpieczeństwa w Europie,
w czym Polska jest tak bardzo zainteresowana.
Na powyższą notę Rządu PoIskiego rząd
USA odpowiedział notą z dnia 30 wrześnla
1941
.
r., ze
nie może przyjąć ,i nterpretacji RząduoPolskiego w odniesieniu do prowadzonycb
w Londynie rozmów w sprawie podniesienia
produkcji przemysłowej Niemiec.
•
Rząd USA podkreśJ.ił, że podwyższenie produkcji przemysłowej w Niemczech kon'eczne
jest ze względu na duże koszty związane z utrzymaniem anglo·amerykańskiej strefy oku·
'Oacvitlei, - ..W czasie kOlllferencji Rady M!-

nistrów:
Zagran.icznych w Moskwie w
roku blezącym stało 6'lę jasne - czytamy da.
lej w nocie - że realizacja jedności gospodarczej Niemiec będzie muS-iała ulec dal.szemu od:o~zeniu. 1 że. nie wielkie są widoki na rychłe
Jej 'l"Ozw.lązam~. Wobec tej sytuacji było bezwzględn'le k0l!'lec.~y.m prze~si.ę~ięcie. w str~fac~ amerykans~leJ. I brytYJ~~le! kro~o",:, zmle
rzaJących do ulzema w mozliwle naJkrotszym
.
lb
.
..
.
czasie o rzymlm c'lęzarom f,lnansowym oby.
dwu rządów".
N t
. d
..
. o ~ stw. ler za n.a,stęp.me, ze "Rząd Polski
d
b
ci
me moze n1e z awac so le sprawy zważnoś '
niemieckiej produkcji dla gospoda;rcJ:ej odbu.
dowy Europy".
Dalej nota zawiera momenty ~mierzające do
uspokojenia obaw Rządu Polskiego co do od-

budowy niemieckiego potencjału woj8nnego.

Nieodrodny synek
Winstona Churchilla
MOSKWA (PAP) - Agencja Tass donosi
z Sydney, iż tamtejsze Związki Zawodowe zło
żyły na ręce rządu protest przeciwko odczy..
tom 6yna Churchilla - Randolpha, które _
ich zdaniem - podburzają jedynie do wojny.
Również w oficjalnym organie Parti.i Pracy _
"Southern Cross" ukazał się artykuł, ostro kry
tykuiacy wystaoienia Churchilla ;,.
.
.

•

Hoz az Marsz. lYlmersklego w dru gą .. ezu icę pow tania
"ARSZAWA (PAP), W ZWi;ll.ktl· z nrugą pali!!1 \'~, wam \lll\ :nit pl"",ieI'2;~'1 nllj~z(,1,:yll'ocznica powstania wo.i~k ochrdny pogrClni- nl(~.lS7,;V obowiązf.'k j 11:ł,ih:trdzic.i oripo j .. c:a mlnistF'l' obron~' .t1ąl'odowej wydRl l'('lzkaz dzialn" zadanie - ~h';l'eżPl1i3 wrń t (1(1 wspóJ're~ci nast~pujacej:
ne~o naS:t.f'go
UnIll, j kim jl'~t oitl'lHł7.onl1
. Zołniprzf' woi. k ochr,m:v !,u!o(l'ilnicz'i!
o.i<'zyzna,
Dwa l"ta tPIl1U objęli~('k l'!llżbe n::l ~f.r::lż~' ł
nilś, w dzi{'ń wilszcgo święt.~, applll.ię do
gran'" Odrodzol1('j Ojczyzny!
WR .. bY~f'ic IlslokJ'otnili wasz nol \ chcza~owy
Slm:b!ł to odpo\"j ,?dz ialnil. ciężka, 81e j"rl- wysiłek
B;v~C'ir, roraz barcJziE'j
wzma~illi'
n(>c':"~\1JP ?a~7.czytna ~ bo b",d'lcl'I wYl'ilzem czuj noś c wobne w~7.elkjego l'odzaJu vro~ów,
naJ" ~':szego zalifani<l narodu, Od wa~7.ej hy wasza 7. dniem każd.YJTI kl'Zepną~a, niebo'.-io>m cZUJności 11" granicy w d\lż.\lTI slo- s11'ucl7.ona sJużba pozwoliła naSZf'mu mlode-'
prw.! zal",ży by \liki i nic nil' hU/'zylo lil.lol.o- nm organizmowi patish owemu spokojnip i
ju. i L,p~pif'rzl'ń!5twa narodll. nźwigającpgo bezpiecznie roz\vijać siG. w peJn;vm poc7.llclu
!{!'aJ z(, ·ZIliszc:.r.ell wojpnnyc}:
budującego b r zpieczcllstwa, ŻC pn:C7. strzeżoną przez W<lS

tojlk Ochrony Pogranic..za w Londynie

gl'RnicE;' niE' przenikni.e żadł'n wróg.
Nipch 7.V.1"l wierni sh'ażnicy Polski T.\1dowe.i. żołni erzE> W().i~k Ochron.! Pogranicza!
Rfl7.kaz orlczyt .. t> cln ia 1'2 pĄ 7.dziE'l'nika
lP47 1'. na ka1.dej ~ 11' "inicy. placówcE' j we
w<zy~tkich .i€dno~tkach woj."k ochrony pogl'::ln;r7".
~

I

lepszą

pr1:~'!ij·llość.

I I , , I I , I 1, 11 I , I , I 'I l.>' , I 1 "

N'a nrz", trzeni t~'Ch dwu lal l1lipliśmv do
pokor\;tl1i;:;
niejedn,<
tl'udność,
niejedną
~l'zeslko(h:. Ciężkif' n<Jd wyraz wal'lInl i matel'lalne, ZJ1l~zczonf" przpz \l'ojnę ~j r::l:?n ice
od oBrodków kulturalnych . mozol.
na. nIeEh"-,dzona l'lllżba w d7.ien i w nocy . IV

oddalone
deEzcz~

wichurę

-

I I I l" I , I

LO DYN (PAPl - L 0:1 d tLisk' Jawni miejskI .- Dd'·nes
oświAdczy1
O·~tntnjo
na ze·
l, rilniu Tndl' miE'j'Skiei, '1.8 lo;·
na OIpl1lli7,(/r.jn /prrorv.tycZ'Jtl
]{u·Klux·KJan, działa;ae!l
w
AmPfyce, zalo~yl() Sl"Ój ocl·
dZ;fll w Londynie, ('(']el1l [lI"
wadzenia p roP(/f/onr1v rO<;7
mu n'l lerpnic A n9l ii.

!in isle l' Obrony N8rodowe.i
(-) ·MJpRoA-L ŻV'Mlli:ItSKI
Marnałp~ Polski

".. 1 \. 'ol. dni::l fl pRździel'nikCl H147 1',
I-szy wicemini ter opl'on:: narodowej
(-) MARIAN SPVeHALSl':I
gen. dyw.
1"1 I I 1' 1 I I I I , I 1' 1 " 'I'" I , I 'f ' I I II "I I II, I I f "f 'I , I I 'f I I 1 '1 f' !oI I I ... " III I " !ol, I
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81nerykańska

Propaga oda

Oaynp" stwiprdzi1, :l.e nqó
Ip.m w Anqlii dzinła "7 or~1l '
J\'izacji fa~7y5toVl'5"'ićh.

I
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walczy o .per ·kie pola nafto

oto warunki. w j:j.kich ", ,,I'nn~'wali,;cie was'!;!" ohowiązki.
M8.ci o w !;'vej ciężkiej służbi!' szerl"g osią MOSKW,A PAP. W dzienniku •. Prawda' nik podkl'eŚ"J~ ,i edmik. iż wysiłl<;j ~,",er~' kan- pro;y:iaeil'bku prze:>; ZłiF.rt,
gr!le'.::. D?ji-ki wasze'; C'7.iljnnsci zJikwirlow;:;ny ukazał :;1E.' arlykul p"dkre~lający WZm07.0n'1 ~I,if' nie OSiągIHI celu jak dlu~o hędą tl'wać
DI~tego też prZf'dstllwicielp UiSA c!:y,mą
został rneJeclen \\,)'óu.
. dZiałalność propagand' "mf'rykaó~kiej n'3 ,e- przy;i...,;ne sloSlln'kipomiędz~' Iranem :I Związ wsz~'stko ('o leży "tV ich m'lcY atpb;; za:kł6'e1j
lI1łodcjQlJf!,od:=tro:f' Pi3ńS, twoW P] przynOSi-/ i'pnip Ir'l.nu. \\' celu podporządkowanIa l.e~11 kil'm lładzipc1cim i dopóki Iran nie r.re7,:v>gnu stosunki pomi:ęilz:v Iranp.nJ a ZSRR, O~
cie każdegn dnia i'ealn; pomoc:' w postaci z;:; - kr8.iu politvcp S1 ;:mów Z,iednoczonvch, Dzien~ jt> '1. pomocy JrłJ!pod:\rc· !I,ej. ofiarowanej mu '1'0 \ I\ncą ,7,muSić rZ"ld i J)arlament Ir:niski do !!is~~maw ' ch i sk(nn~k,,"~n~'h na n~~ sk"r ~~~~.~~-~~-~~
.~-~~~~.~~-~~~~~~~~.~~~~•••--~~_.~-~~.~~~~
dopu_uenk do D~~zumi~b w SD~

, w

bu panstw9 walut i prz?mvtu.
Znana je'1 wa,za "fiarpoó(' \. pełniE'nlll
5:łu:;:by, .1", szczędzilii'\cie krwi l ż~"(:iH, Nie,ieden z waszych kolegów. oficerciw i SZI"!'egowych "lois1, och'any po'!rrllli"z<l 1'0.<11 \' w;31Ct z wrogal111. padł wolnonie l'\ilsl.Ych ;;I'a.
nic,
Dl a t egG t el· l n d pols k J. go,'pod::ll'z naszpgo

SeS~ta. oruvi Genewie"?
;::;~~~;~~:;~~ ::~"~~o.~oe~:~~:c;d.b;::~Z:,~ę~~
---J --'o l <,glOmadzellla ,gen PI alne.'!o ONZ "'.
Gene'n", co rlllł/)by wif'lki" o~zcz~dJlmki de-

. !egacj!'!!'! r;jin'vrb kraJ'ów

r ogrze~
D.

f'llrope.l·skicll.

lucJ"an.aSzenwalda-

M·ARSlAWA (PAP)

- Dnia 21 "le")ln'rl 1944

r eda. zloto
.·

•

=wl~1<

1.,ON1JYN

"zą,

(ob~l.

w1.). Z Wa!':zyngt,o.t1u dCl11o-

po~1i1.t1')\Vil

iz rzad Wielki".] BJ·y1.Rnii

~ot1rzf'dac ~t"110n1

Z,I·p6nnczollv. m rlaIszą lr~nr
szę zlot'l J:>ryh'jskiego wartości 30 milionów

ilhl/l'ow zl{g.rill1icą,.

.

lawozy sz uczne Z energu

•

mO'! J~~e~p:~~~: ~~~o::;~ ~:::!:o~~ó:~:~~~l~: ~_

łach ~rmii niemieckipj. Of<kal'Żon.v ~twier.d2ił.
ii mor(lowane kohjet~' i dzieci r0511JjBkie
uc~estniczyły w walce po strollie p a l·tYZantów.

musiały więc

o ~elany, Faja:" ~U i Wyr b~ w
'Taje nicz
Marsha'łła u
'0
'.r.cen w OPtaliMn.e.j
dzonR Zl1arzna
podajf'

d~

I}Uill~6~ł\'~

wj:H'łol'l'1'osei,

z ~~
2loRLajf' wprnwa·

poźd:ziernlk

~

bniż'ka

~prz~daiy

'.~railcJą <r

n-a

p 1't:.elal")·a stolo: o\1'Ci
porcelana st{}1ovva
pore&łit stolowy

LONDYN [obsl. '.d,l. Przpb~".\i~.iący w Sta-

fran

dOl'<łdeil Iinal'sow:-,
~praw zagrawcznyeh
oświadczyl, iż w WYj)ildku
niE'
otrzymała
15

Herv€' Alphand
gdyb:-Fra:1cja
paŻdZl"l'l'likA pomocy od Stanów Z j edDocz:Jli~'ch 111' po~1aci kredyl6w
dol;:!l'owych , to
bt:dziof zmuswna pnr.er wać (!z~'nienit' za lfr:;lnic[l zakup"w -przed .. wszys1kim JlS1:l'l1iq.-.

do

wĘg!:> i HU5ZC'lÓ";,

"-

1l8Stllp{l.U/l'.,Il

b:y(' ~ikwid' owane, Ohlendorf
zł.o:iył senliaeYij11e oŚwJa<lcz-enie. JŹ na tl'~
dni przed at<Jkiem niemieek'im ml Żw!,ąaek
Radziecki, bataliony specjalne otrz~'mah' OD
, ~Himmlerll rozkaz masowych e,ltzekuc.ii. ~z
k~z f'en w:\>konano w d'tlehu "Mernośd dh!
Fu eh'rpr.a" pgWiec!zlał · tll'kilrżo~'Y, Ohle~
'1 nort:' zć1pr7.eczyl.il'lkob~' ',iego ,,"idzlał:y uwmordnwRł-y g(1 t y !''1 ęc-y 1udzl, 'l.;:\znaczajac \!IYniC:bllie~ iż " yf.-a gil ty~" Od1JóWilldll.la.'b;v
b~ I'dziej rq;p()Z!V-~ri~tości",

olarowa petla
llach Z]ednoczon:;ch

9-

da<h:ze świ~łn D<J h~l'o.ws~tf> mE'tod,,' e1;:5termin'clcyjne. Oh-'ler:r6.-twt p~~n1"ł. że m,asowe egzekll~e ludn~i na t~renClch wS!mi!)d-

NOWY JORK (PAP) Henry W"llil('e z;:!ko- <lu"t poIJOC'l.IlY naU'l)z,r 'i;1it .." zne. Uość ieh'
\ ' . , .
v
lllunikowal w wydanym przez !'oiebie t;vgod- w~'~tarcz'l.la bv na użyźnienip wszystkich ziem
•
ornych w S1anach ~ecłn<i>ezonych. WRllace
niku .. New Republic", li (l ile wi'lępne bRd::l- w;vsunąl projekt. Wlv~j~nia częsel na, oz&w
nia 7.0S1 R n~ p('}lwierd7,on e, l,aklady energii do Europy, o i'l~ r~ł'llie:v Mmel~",ńs(;'y nie z€"tomoweJ w Oakridg.e w~'}Jro{luIUl.;ą jako pl'l'- chcą ich 7.użytko~Ą,,'1ć.

w Mananowle Kotl) ZilhlonCiI, w

cuskIego mi ni~lel'~lwa

na_

szłerlinlrów. ,[al;- clonosiHśl1'1~ p !·/.Ed
I)
l i ' '~,ua
niesppłna miesiącpm. Wi.elka Brytani<l bYł? '\
NORYMBERGA POA"P). Proef>s przeciv,,-"'o
zmuszona PI'Zp ó<tć łJSA złoto wartoścI 20 mi- jpdl,enm zp l!':broooiat'Z?" niemieckich (!}hfen.
. " szterling"", n;1 spł~tę s "1f,'cb l d~l"fo'''I'
~·~le';'ace'-u
d""'··a
IiOl1ow
fun1'nw
.,
~"'n
u
, ...,
v
vĄddni-""
o~'"",'U SS •
L~,.U.~
1111

powie:le girw{)!ińskim
ObecniE' dokonano eJ;.,humacji lwłok ; w
n.6dzlele, dnia 12 hm. o qQdzmip. 10 odhedz!E
3ię n~ cmental7u woj~k(J'wym nil Dowązi.a~h
~"grzęb ohu pQlefllych,
OplOCZ r'l(]zin i kO!PfIOW przewidzJany ieol
l:c:zn' II rl7.liI I w POWZPhl 1)l"/erlstdwjri~li na·
uczvr ~I·twa oraz [10151\1090 .'w·ialr1 ]it.:'ratllly
j sztuk!.

nad

.tOWl\I"ZY"itWII

Cyn,'
czne 7,o;'Jłl.!lRi3
"L"tj~łlP

funtów

J~~l').lly:h hoh~lpr~w. ZO~lilły. 7~Oi..,W'

~menfdfill

utwol'~enia miesz~ne!o

wego -radzieelio - IllltnsJuego,

.

;oku zginęli pod GarwoJmem podczds WY}, o·
!1ywd!lia zad/inia bOJowego oficero'IA'je 1 QV'
Wl:::li piec.hrll 1 ' im. Tadel);;ZR I{ośriuszki ma·
JO l'E~r,j'd>rP.I:.. ~how... l,"i, rl7i"ćlJll.r·Z .Zw.
~lJ(.l ,.
c~e!t l pol 1.1 poeta. kośrlu~zkowiec, °nczestnik
bitwy pod Lenin0. kapiląn Lllcjan ,7i'!1wcJd .
ncl

o

I'HłRtę.pl!l~ąe

tł'ł?tykułw;

d·~ -{jJfO .y·ana

ll.~O!ł.~O'

-aft

(!)

'""'0.0/
.'

l)

NOWY JORK ~Pa:p.). Minister Marshall. zło·
wizyt\';' Xr::lneuskipmt1 mitlj~kowi spraw
zagl'~nicznych Bidaułt w jej:(o prywatnych
~pal'tllmentach w hotelu nowojorslcim przed
odjazdem RidRult do Paryża. Fakt wl7.yh' nie
7o!l!tal podam' (lo ldaOllmOśl'i pubłi('"m',j,
żył

Centrali\,

Za opatl'7;enilł l\'[atl'!'iahrw"g(}
Wlókiennlf'zegn

Przeml'słu

za,trudni:
włókienniczeg(l

Technika

faj ans .stoło'\"\Ty

~tkl' cza

w

sprz~da,ż~',
Ofel>ty należy ::kładać w wyde, Per"r.
l'lałnym Centr. Zaop, Mat. Pl'zem. Włó

dziale

Geny na wszelkie wyroby s~z~ane zost~~ zdniem 1.1. br. obniionB ofa flo! o

kienniczego

~

L ocrzi IH10 Sierpma 4
J~ ,
940Q

w godz. od 11

•
. Mann. jed,ynv człowiek, który nie stragłowy 'Podcza,s tych błyskawicznie
7./i.;Z1.\ ch w;{padlków, Powi tał ~ vi{)J.'Iun w.iacą wieścia :
- Ka,p it a ni e Q"lell~ M'l1sz,e powied!!lied,
if' low W\'~py ...ą. 'PJ'7el'adzonc. Otrzyma-

03 cH

l-e.MI rozkaz wYCo.fanla ~ię. droga pnwje(rzna i morska, BecUp próh owa ł to lICZY1lić, Pan nat'omiast otrz~nmal rozka7- n.atych miast ,l ecieć do Kairu i t'am ()Z-E'k;:tć

t{)r", -

"Katastrof'a

głowę Que.JIowi. -

prze'mknę,ło D(;;~Z;
·J.'IHneło wSzYstko. aie

gd,zie l'Jelena?"
\i\Tysiłkiem l1ęrwe;-w o:panował lSie, lr'e'
szlą nie ()'Y'łQ c.z,asu na rozmvślalnia 1 roz,
P<ll:Z, Na horyzoncie znó\\ ukazuly "lę syl

wetki lecąc~'d1 \"kier'llnk'" l{'ltni'ka .. Me.::
sel1~c'hlmi·dltÓw". 7)ahnczały mo to r:y . rozleg;ły ie detonacj~ bomb. ,.Czemu NiemI
ey nie zhombardov.'ali i te?;o ostatnie';-9
l dalsz.\' ch .r~Z'l<azów,
,
"Gladiatora"? Nie miał bym lta ~Z;Y:Tl1 ;c"
Leclec? Ale na CZ8111? PrZeCIeż cieć - 'Pom~"Ślal QlleJ!.
Niemc.\' spalili W's7-ys~kie samoloty,
- Prę dzej John - zabrz:m~at ~ło 131
'd
I
ZoSiał
jeden
7, "G1adiaforów" w::t·
pa,
- Musi!';?, W". ~rartowac·. ninl f,l) d(lJ J{' ·tety, pan ~(lrn nie prze:l zie
JC>;I.CIC llad ra,IH~'i11 zosl:łlr
"
.
I
d
N
'
tam \\dlcLą! .
"
.
zione \V niewiadonl\"lTI h.1e.rllnkll, \'~ ww· SL J e~Ka ry, M mm wła'Śnie pan polec i. lecą, Od t\\'ojej 'lybknści za,leży. czy
-Ale ItlOJ<i zona la'liI .~ Ię wl:l.śnie zlna;JAl
- Ależ nie mogę leciee n,ie wie d 7.'ąc .. IJclaci ~ie stąd wY't11knać,
e'ż '~lll·.zę '.!'\i,r ~a:m.
1l1n,
si v.. "n.'~i e
- JlI(,;," le"'ę.
AiJe, T'ap, 'l'\0111~;
Ir: nI"e.
du~e. \11152', dO'it"ć :-;ię do niej za wl'zel- wiedz' ,
.. -I do"t<1ć,
h
k' dol ,\!,.·dzie iest żona, eo z ni..,., w o!!o'le
~
'"
'J J"!c1 "ile
1'0
k{;j, cen€:.
·]ec SIt:; o szcze,.,~ cle - ""Y ·lZY." Je,
B'ą!dlź cHa niei TlI'lViaeielem
_. Prosze zaezel, ' / ;1\voła.m porncz- nąf b'?roZl)lat.:z ą w ~toSJe Qu'eH, - GdZie
-:- ,P~wi'edzialem i:!ł1 o tYI!!l. Odlpowi€- Zrobię ~\',szvsFko. co b~,dę m6g.ł. _
n:ika,
sZ"':'..,
,. ,
I dz,leh.. ze milSi Jeciec właśme !)al\1.. RozBWdz. -"pokojny. John!
Za cnwile z ciemlWSCI \\'ychy!iq się
. }o.ta\
~1l:lęt\ od na . Pa n lall1 1'0-, kaz .Jest, rozkazem, Pro4zę mi wIerzyc, -, Dziekuję, stan' druhu - l'zekf Q-u"il
1
ctru'li Austral,.icz' k w or"iC"'rsko im mUfldu- wI11ezC n c 11,~,Azf?b.!E', wszy.:nko eo będe mÓ1rl <:tla pa6- 'ied'zac imt w kahinie o:amol<1(.
,
, , ,
ro )!C
SkH" zony
Po "tara s"
d l .~,.
l'xr~
l
rze.Grzecznie
za8alulował Qllfłllowi i
_ p,o "'d
'" .. '.J.'
'd '
'.1. ". '
m . .te:.!a. () ,uaI-ezC I
vv Ją ClY motnr j "'Iem J'ozle\!ła si~ ~tra
zwrócJf sie, do n i e g o : ' , , ' 17., /' "S~.Stl\lrrl~H) ,enerWO~7;t,ć \VJ~wlezc r~z m Z nam]. ::,potkaeie sie \\ SZ.}I~ detonacja, Bornba I'r::łfila w &11'tlnkc
_ Zału)ję bardzo. ale włCl';nif' 'przed . h;, C~ek~l.;. [1 u~! ~ z ,P:\\c.0scla ()CZY'S~l- ~clll'Ze, Daję 11;11111 n~ to .~ło \Vo, To wszy- tO'Jacych. 'Prey ~amolocie lotników. Nie
~ekul1'da otrzymałem \\ iadomoŚć. że cała Jn~, le,le m ~.~, • ~lemCfl\', z,ekamv 11~ l~- sko. cO' mo,gr lI;'l}'''7.le [lO \\'1 e d·ziec.
usJ:VSl!at JUŻ Od'llO\\ledzi Ta~lfł f'ldr,\;'lv,da
ta mielsco' ość 7,O"laf:l zJjeta prz z l 'lem
Jfl
tZ:T\l.a~a n~eJ),e\\\l od~~Wled~.
~. Pan uczyni w"Zy tk? eo Ie-ży w pa,ń ca się od z:i'eomi 111;'lSZrna cal~ ctl'zneł~ I
ców. rvty równi 'ż \Vvc.{),fll,jl"m\' SIę slnd I'; II~,.. ~. ~. l,Ol))~jl.{\'
~r'obt a7.ał ,"'0- ,kleJ, mocy? Trud n{'l ! WINZ€' '[}<l nLt!
wzhiłt1 . iE; Tlon'i.ct zi,emi c. A 11;1 lliask'u \1niebaWem
11(. ~~l\ SIP LZI;I!l" , ~ ena. bę,d;~'c ?dCJ(~~ą A Wlec lecc. ,
~lI'\ .l.i: 'c.ei sie -mod niw;,:' ;~if'! l i. Qu;:il lO1
_
'~. ::(1316 sa kobiety. kt6re tam Drze- o~ ~l"ĆE,C!'f), A~~ ł ~to~m~ - I~~e mo::;l l110 , "VY\5z~d!. hwie')BC sil' ~t1 11(\~,('11 ~kie hacn'/ ?masakro\v:1l1· 7,\\'lo!\ Tlpa U.
by\\ .,'\ "
LO 1 . I mU_l,!1 .. Lil-to_ować ,"'lę ,do l"ady~ !'ewał ~11ę n.1 lrtt)lrh;'\. zrJ7 1(
' ~\''' '',ll ~ } I]<; jU'f1"'~f) ., jrdn i ' " ,.
.
"
cze-kae,,, 'V'roC1ł na lcrnrS'koO, $,tJ0tkał ZoO czek2! 11' ,., togO; ,j. 'l'. ".
_ ("; 1:,,\ 1 ·
_.
11 ')
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Nan-l no~cią bY!Q.py lóądti":, że mecna!1!tm
pcdnenmeqo "apluś~i.via:&.a", Ujawniony . tak
dokładrl' e
podC'las procesu ,,\zby Kontro!t",
P!'Zestał już cał:kOv.;,iClę fUnkcjonować z d!'vilą
....."lie,z..l{odl1\'TIema :kr'akowskich "sp:=cjahsrow"
Mam' liczne l codzie'hile p rzYkłady, że tak1l1e
iesl, że zł'JMiwa i o5z~iei:eza plotka"vym!er:rona w podstawy naszęgo mfro-iu polltycz=go i gospodarczęgo, nie straCIła les.'1:cze
gr-unt\l pod nogami j,,J:vA1?:uje nadal me'pokoić
u m,:,~ly ludzi mało ikrytycznych i łatwowi e r
n'Jcr.
, "Oplusk'vianie" czyh oSzkalow,anle demo.:!acjJ l lej llrządzen me jest wynalazkiem pol:;,kim Raczej tyLko ta 5zczególna nazwa stanowi dowod inwencji nasze go podziemia, przynosza,c mu "za·sz('zy.t" więcej mż Wątph-N V,
ZO'WQZallle rzą.d~ i instytllcji demo:';'ratyczn\' h za pomocą te)ldencyjnycl1 zmyślań
i kłamstw uprawiane j~ st, jak wif'm y, w 3killi
Ullęd'i!:ynarodowej
przez pra!;owych naj nut!.)w
tmsŁów l konrernów ka'Pitali<;tycznych.
lSrałe
kraje i nil'rody sta ją się celem lych zatruly~h
poe skó'-", które ńl'ą~ą atm osferę Il'losunk'ó'v
pokoJ .... wvrh , Il a d'i<it'lą1ą pl1 czu('ie pO'lV'szechneg'l bezpieczenslw.:il, litrudniają w poważny m
StOP'lIU dZlelo odbudoWy i rekonstrukcji po-

oz .,!p.ętnych ~ródpł IJl~r'lC początek i k u. ob rJnie n aświ.etlaj ąca b ieg fa któw i w y d a r ze ń w spo3łej,

przegranej sprawy je3t skIero wan e,
klore w k ra jach
n a n ikczemni~ó w ,
czyniącvC'h sobie 'l !o'zsiewania kłamstw i oszcz ęrstw' d;; chodowy pIocede,r, n a ipotężme j5Zą
i naisk u tec~ni e Jszą hr ~n ią w zwal czan iu "op!u skwianićl ' dzia!ań jest i musi b yć uczciwa,
prawdziwa, oparl_D na w,'mowny ch f'tktach :nform aCJa, docierająca szvbk" do n ajsze rs zy ch,
spra gnionych wiedzy m as. Taka inform acja
drążac dzien po dniu jak upar ta kropla k amIeń ignorancJI, ciemnoty i be'lkrytycyzmu,
ma zdolność zatknięcia gęby plotce, zanim ta
zdoła się rozkrzvcz?Ć' i '~Yl'z a dZlć szkody.
Nie hrak i lit -irh, kt<'lrzy z 'Przekąsem :;:kłon
ni sa IwierdZlć, że rlohra i rzeteln" inio rmai:'jit ,
Nlez ależme od represJI,
demokra cji słusznie spadają

"Vie!e i uż '~vgłOSZOllO przemQwieJ'! i wiele
'Noienne},
'P'JZosla jaca na us~ug ach kapitału pra:ia re- napl sano art~kuió'.\' o, jed,rIeJ b, sru3znei spra!l.k--jn<> S'O:;UJ6 w swOj'e'j AkCji " O" całkIEm wie - o oszczędn ośo w nasze i gospodarce
określone sposo by i metody.
Nalezy tu po kraj ow~j Każdy ś,,,'iadomy. robotnik roz?-rnie,
plel".".o;:re - ' r:~loweJ,i.'~onsek' :entne'Pomljanie ze kraj lest '''yn sz:z~ll1y, ze n aj~z' raCj oJ?al ~
ty~h

:l1.lnrmacj!, k!tg,,1Wch tresc kolidUje z dyrekt"'''ami k:apItaEstycznvch sztabów ptil'W11-ych. Po drugIe ....:. stosowane je'!' t "zeroko
!a!s:ywe i zlosliwe oświetlanip faktów , zm,e,!lelą:e do' W!Jro"radzenia W błild i zdezoflcn'
tC,\:ąll;Ę1 l"!'·lelnika, który IUa w- koncl! u wier::vc, ze b!ale jest C'l~arnym i na odw.rót. Po
triec!e ."re~zce - i ten spo"óh używany je,,!
pel' ldn'e przez -0!ZJ6 !~j ące 1 prz"wlleJ,?"" leaalno~cl l'ozma!te "PAsma dla wszystkich - '3a
P_'lllOca IJd'P()'viednie'j " obróbki" m1ltenalu informacYJnego (skrófv" t~uły !tp.J, podaje ,:ę
go ~;;~t<nik'1'vl v formie, ktora z1lpełme, me
Odoc"'I~l!a, ij nawet rza"em przeczy, I~r
Dcj
t:e'~Cl l "BClemU PU~ikow'ln!CJ intcrmflo:F
"OpILI"n"ji!{"ze" róznElg o "topma i kalibru
_ c; .,d ~zEptania j ci od p!~dni" - <;tanowi~
r::Jd .' ł II'Jp.d 7 "11ar-odowego hrarlva, z·...'iąz~nE'
gl' '-o6In<J<Cl'1 celów, inspiraCJI I "zachęty"
f1l"dn"olV' j.
\ le ,,:jy rlemokraeji i postępu, pgeci "kIJ
ktor lU vrV'sila ją si'ę nikr:;;:emnos(' i pomyslv"·oŚć .oplu<kwlaczy", nie są dnś na sz"zę5eJ; - b~!b,"nne ani bierne,
walce prawd' z kłaL'l'itwem, dob ra ~e zIem, idei twórcze j
~ , je] chę nyml grabarzami - dojrzewa i har
tUle s'e umiejętność pr1.€CLwstawiama tego,
co ob'ektywnie prawctzl'\!!€ i słuszne . temu, co

V.,
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!""

I r~ F I-'I I '1"' 1' ... 1" 1 1'" !' /'!':li!'! .,"!~, ,
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W PZPB Nr l w WYSClgU "szóstek" najlepsze wyniki osiągnęły Kor zeniowska (184,5 proc.), Gołygowska
(181,5 Pl'oc.), LipillSka (178,6 Pl'oc.).
Włady sława Jarosik (173,8 proc.) i Se
wel'yniakow a (165 proc.)_
W wyścigu "czw órek" najlepsze
wyniki osiągnęły Władysława Woż
niak (174,4 proc.), Józefa Jóźwiak
(149,3 proc.). oraz Anna Dratwicka
(148.5 proc.)_
Wc współzawodnictwie grupowym
zespołowi majstra Stolarza Stefana
(135,6 proc.) udało się wyrwać palmę
pierwsz eństwa zespołowi Stolarza Zy
gmunta (132 proc.). Zespół majstra
Jab łońskiego
osią gnął
147 proc. a
ws p ółz aw odniczący z nim zespół Skon
ki 136,l) proc.
W PZPR Nr 3 w wyścigu "czwórek" na.jlellsze wyniki osiągn~y Bronisła.wa Dcka (162 proc.) oraz Wanda Sz ulińska (161 proc.).'
We współz awodnictwie zespoło
wym grulla majstra Tomczaka osią
gnl)l ~ 126 J)!·oc .. a grupa majstra Tosil{a 12D pr oc. (kupa majstra Zalasy
wykonała za d2nie dzienne w l Z2 proc.
a gr1Jpa Człapłńslrlego w 121 proc.
Sala gdzie majstrem salo\""J m jest
Jan Szelest wykonała plan dzienny
w 115 proc .. a sala Waelawa Bociana
w !lI) proc.
Tkalnia "A" (kłerownik Spał1!k)
wykonała plan dzIenny w 109 proc .•
a t ka.lnia .,B" (kierownik Kaczmarel()
w 11111 m·oc.
W PZ PB Nr 1'1 wśród ~rz!l.dek pracuj3,cych prz" czterech strc}ll!lch naj l epsze ....ynrki osiągnęły WeronH.ta
Bejm (17 6 proc.) oraz Janina ŁUC!'I"f) 
ka {174 proc.). W tkalni w W"' ścigu
"czw 6rek" pierwsze miejsca. zajĘl v ~!a
rła J1niak (163.2 proc.), ~iarla DzIcdzic (16/),'7 nr"c). or2Z Jadwiga Frącz
ko..... ,!,::] (1S11.:>, pr o!' , .
W PZPB Nr 6 n ' ąry§ci gu ,s'!t'i
steL" T!'!Hens'/:c """niki osi~gneh Zofia Pietr~,n!"t (1..64,2 proc.)_ n!'U~l e
m! ..jzce zajął Stefan Dybała (15/).2
pr oe.).
'" "'3'ścig'l "czwórek" pierw'lze
mifJ~ce zajęł a
Stanisława Andrzejczak (151.6 proc.).
\V PZPB Nr 7 .., wyścigu "czWór"'k" na czole ","sunęły się l\'a!ent7
n:! Grą!! owska t17? proc,). Michalin:\
Zdl!!lek C167.'! pr oc.), oraz Helena Lu-

nIe go.poda'!':)\"~.c, me m sz"'zvc. oszcz~dza('
w miarę m.OŻII vosd. "taram" ~ie tak postepow ać , przy warsztatach pracy. . "iależv przv Zllac. ze 1') 1!? '.r~z,~,cy to O'OzumleH. Zdarzają
"le i ta'cv '\"Śród nas, ktorz' W!'ęCZ odwrotpostepJ..!j,ą przl' warsztatach y pańslw')wej
fab ryce, amżeli li siebi,e 'v swoiej gosp odarce.
D '
.
k
d b k
"
d '
Zlej SiĘ ta ' z powo u ra u USWla omlenia.
Od urzędmko 1 Y' pal1stwowy-::h ins tytucji
mamy Jednak pra-,vo wym agać, by ściś l e się
trzymali zlecen 1I·1ullsterstw"l P: zemvslu i te
zlecenia wykonywali. 1łakt, o którym niżej
b~dzie mowa, a f,;;tory li nas się wydarzył ,
'wiadczy o tym, .:e leszcze nie W5ZVS CY ro zumiej.a wyżej powiedzlanf!. '''5za dvrekcja
- P.ZP,B. i W. l r. 22 (d Karolew~k.a <ta
[lufaktura podała zapotr:::ebo'N'aU!e na 300 m.
tkaniny bawełnianej' (mocnej) na torby dla
prządek i pomocnic oraz 200 sztuk scierek o
wvm1ilrze 50 'X 30 cm do Czvs!czenia m aszyn

nie

sób sy-s temaly.czny i k onsekwen tn y, to m c in!1~..90 ty1fo p ropagan da , usiłuj ąc'} chwyt a ć na
sW;e p rzynę,ty Bogu ducha w inny ch obywa teli.
f es t to właśni ę stronn icze i z uprz edzell pow zi ęte mniemanie. Bo m a rac j ę jeden z cz-olowy ch p ublicyst6w francusk iej p artii ko mun isty<:znej , pi s z ąc: "Codzi enne powtarzani e
pmwdy nie jest prop agan dą. To w alka o
pra wdę ".

Pro w a.cJ.z~ć taką w.a lkę aż do zw y cięstwa to prosty' i zrozum i ały óbo w i ązek n ie tyLk.o publicys ty, b roni ące go ide i pokoju , po stępu i
sprawiedli wości sp o ł ec znej , le<:z k ażdego w
ogóle świ adomego demokraty. który p ogl'ldy
swoje i za~ad y pragnie wci e l a ć w życie.
B olesł aw D udzi ń s ki.

I

Skła d[lj cv Wyrobów Bawełni am, ~h N r. 10
nie ~:V:m i enia -słowa "ścierki" , al e poprost u
,.300 me trów flaneli w III gatunku ".
Z tych , pozornie małych, nie dopatrzeń wyn ij.-,lo dosyć! wielkie m'arnotraw stwo.
, ł
'
'
as~~ z ak~ady <?trzymały 3~0 ~tr, surówki
b. "s!abeJ;. wręcz me nad~!;.cej SJ~ n~ torby.
J e,,1I Jea:n.ak Z t ego ma,e_;a~u u~zy} emy t.e
~or?y, ta- będą one. trzykro _m e dro~~~e , amz~lJ z ~zwycza.J' g.dyz po b ard~<? krtoklm czasl ez:'.!szczą Slę I trzeba b ~dzle nowy ch 300
mel.raw.
w iele gorzej przedsta'7Via s ię sprawa
~cierek , Zamiast 50 ~m resztek otrzymaliśmy
w sztukach 300 m etrów pięknej f1aiieli. Jes't
to wpra''''''dzie form alnie III gatunek, ale fak .
lycznie braki są nieznaczn e, a towar w cało ś ci

°

pil?rw s zo rz ędny .

Wobe c tego pytamv: Kto tu zawinił? Niedawno otrz,!"!!laliśmy resztk.i dla całej załogi
- były tan.l nie t -lko kaw5.Ł1ci po 50 cm., ale
na'.'I'et po 30 cm. Rzecz prosta, że nale~ałoby
odwró:ić
ten porzą d ek rzeczy: resztki n a
ścierk i, a tIanelę w metrach dl a rob otników.
Po r UEzamv t~ sp r awę, ponieważ chcemy,
by z ostała przez odpowiednie czynniki rozprzędzalnirzyc.h.
. Dyrekcja Przemy"łu Bawełnian ego, ' Vy - patrzona, skon trolo·vana j b'l 'vinn i zos tali
{lOciągnięci do o dpowj,e dzialno5ci.
dZI ał ZaopatrzenIa, wydała to zlecel1Je Cen .
tl al!, Tekstvlnej przepu3:czając jedno maleń Grupa roho!n!!,ów I m a c.
kle slowo .. mocne i r 2 koles, Biuro sorzedaP.z:.P.B. l W. N!'~ 22
ży \V_r.obow Bawełnianych w zlece'ni u do
(d, Karolewska Manufak tura)
l'! l' "'IE! 1 ! '/ 1:'!"! 'l'n 'm' ! I T ' ! I I I ! , ! J J 1 ! ! ! l ! , II 1.1 n LI I l ', 1'11. 1. 1 I ,u ,Ul LI 11 I':~I ! I ! ! l! LI I J I I I I LI I I III I I I 11 I I I.

dniach walki z

• •

•

•

Bojowa akc,j a Gwardii
, (:!E):".O , jak po je~ennej grudzIe, wlokły .;ię,
d'l l. Do kraśm(ki~.h '1'151 zaglądąła już na dobre fEecia okupacy;jna jesień i z"lpowieriż :-:bPzaJacei Się 'limy.
'Jemr')' ('Ol'az qk14tw!:j pnrzynal, sol:> p z
ludnoóc11., gllphili kontyngentami. Ludzie liipa:1! IV 5'dł~, jaj.,: zdjące, jechali do Rzeszv l1:l. r'l boty. Sn1llt"k i z'..vątpiepje coraz rzęście] poc:yna.h gościć w domach j chatach, ,~mury
wH~ziEn pęczniały od 'Zewsząd zwożonych ofiar,
W t.aktej lo właśnie porze, zaczeto sobIe
'S~eplc1Ć, najPierw na ucho, a póżnie.J inż ql .... ,;!lO 7,~ C(1~ Fię rlzieje w ciemnvm, na hor" ZQ:JcL~ rozpa I tym jesie, ze wreszcie SIę caczęb
1 to' lale pn prostu, po naszemu
ca
. " hO:l'l1lcJorh lasach rosła
, . z dnia
G
i!;\ ..!l gromada Imiona "Kubusia' l " r~cgor::'il' - SliiW'lły sie bli!'kie i znane, a s,łv odd:'5.łu G'vardll Ludowej im. Tadeusza Kosciuszk' wZlllac.niar, się z każdym dniem. Po nięiiJ!:łna d','cch miesiącach rozrósł sj.ę oddZiał
:: D'ęci'.l rio kilkudzi esięciu qw~rdzistów', i! su"
r€.!=] udanych i snrawnie przeplowddzonych dkc.lt: rOZD'ósJ legendę nie tylko po najnhższc:j
nkollrv ~l" nawet delekn za powiat. fjro;eki,
:1!erO~"le z Maidanka, tobotnle)' i chlopt, izil~'!
rC3yjscy ~ in'eligencja, ciagnęły do l"sny~!l
dukt. pod rozbzy "Grzegorza", i1by wreszcie
uch"'YcjĆ' br'Jń i stawiać opór pano zącym się
z ('(H' a l więkGzym okrur::ioństw<;m Niomc:')O!
Na $trzelnicv partyzanckiej "m'ho t.rzes~czely ~;''lT!!bjnv nar' w.ali ochotnicy '<\' Rzeczv~~'

było głośno ,

m

pa (156,"1 0 1'oc,).

w PZPB Nr 16 przodują Cies!el 19niJ wrzecion - 163 Pl'oc.' S!oleoka (85 ~ ~'!'!'zecio!1 - 159 r1'!lc.) ! Ja
gt'!szf;;w~l~!! (7M w rzeciona - 154 prcc.),
\.'i
.W PZPB Nr 9 'V wyścigu "czwórek" najlepsze m'ni!!! osiągn ęły A.'I1na
Sabela (161 proc.). S!:m isb,wa Kubik
1l4.0 proc.) oraz Władysława Frycn
, (139 proc.),
1.'\
W PZPB w Pa bia!1jcach wśród roh'ltników pracują cych na czter ech
lrl'Nmar h n ;o. cz oło wysl!n~. - si!' ~I \~ 
i'lr !ena Sałagucka (155 proc.) i Zenon
~
M:almwsld (143,'7 proc.).
tV p ZPn w Rudzie Pabianickiej \V
wyścigu "szóst ek" pierwszeństwo , ul a
1\\
r' b yła S tanis ława Baranowska (162,7
proc,) or?z JanIna Stramska (138·1
proc_l. W llrzędzalnł p rzodują ~'!a l';a
Bedn arek (3 strony - 181 proc.) Ol':ll
H e!ma K o cioł ek (176 proc.).
W PZPR w Ar.drycho'Vle w wyś
cigu "cz~"órel," najlepsze wyniki 0s!a gnęły Allłina Dydek (139,4 proc) oraz Maria. Byrska (1:;8,2 !}l'oc.l. W
pl'zedzalni p racują!: przy "68 1'Ul'zeelonach w,'Iton aly Wikt oria Górs!r3.
lH,5 p r oc. n O!'n:Iv ~ T~" l,, ~ <:'~ " !lyl
1<!'? proc.
sk~

~udowej

9. X. 1942 r.

w Szastarce w y1eci iłł w p :l wie-

!aJCIc s i ę na z gór y przewi dz"ane pla c:ó .vk i.
trze pociąg",
Osłona zabezpi eczyła główlYł uli c ę, ,kąd s po'\Vreszcle abla · 'd. Ki lkusel, SS-manó'v w ni- dziewano si ę N iemrów, i bo czną w'doto wą usko Sp\ł "z<":zonyrh ,n" or.zy hełmach w t:!rgn ęł'l I c zk ~ . 'Większa grup a hyli! już pod m u~ami
w las. Blt.wa tn':~IA d1l!go, gward ziści J<;dnak wlęz;ema. K'ótka s za rp anin a z klucznl :,iem
nie lISl.ąpJll, mlPIi ."tratv, rozproszyli 5 1ę, l ecz, ni e dała d oraźny ch rez u ltatów. Nie chCiał wv wymy~ający SHl biegiem w pole Niemcy, dali da ć k luczy. O pi erał ' s ię, wykręcal, kłam:!!. Nls
znak, ZI? zwyclę"two nJe po ich ~tro n i p .
,p o mogła gro żba pis toletu. \ V wIęzlelllu
,u ż
!'-ia odwet nip dlu90 trzeba bylo r.zeka:'. KII- w iadomo b yło o wy d arz eniach n a u li cy, P ~żez
kuset aresztowal1\'ch zo o;wvch domostw męż- ~raty ~ysi ągnęły ,ie rece. GWilr ołosó w, jęków
"'zyzn, młod 'ch i st al'vr~h, natłoczon ych VI br€.- l. krzyAo w wzm0 9ł S Ię· C z~~ p ł:"1 ąl, w 7 mogh'
zeutem l'rytych,budach", pOWieźl i, -porl osło- SI ę rzadkie. Z po czątk u , poznlEI bez p rzer wy
ną kar:ibinó'v' m-l,zynOW) ch do wiezieni!!. Pa- terk o cząc e w ystrzal v n ieSione wiatrpffi 'l e! mlacyfikacja - Ileż hezhronnych _ u dala si ę ,
sta. Je.den z gwardzistów. i ~st już za b,'v, d1'llGrzegorz z nre\"'elki m odcl7.lalem 35,::iu lu - ~I Ci ężko ranny. ~ecz osm!U c.~ w,alc! ' Wi e ,
dzi ' J'e<7cz
P nie """począl po d'lJug d' ?lnne
-~
"
,.
o --, , j )I ' t- =e
KI musza, wytrwac,
.
d bab' y uwolnJc
. , . .n,ew,,,,rl"r:h.
'
wie, a już przvszły złe wiado moś c I, Trzeb a
:ucze w ~e 5 z cl e z o y,e, WlęznlOWle po.,;p~"sz bvło radzić, nie"wi nl1i nie mo gli s tać Si ę oLa- Ule p rzeb'.eg a;a pr2ez . b ramę rozpraszając -'ę
rą rozbestwieni ~ Jr'ltń ,\,
w ';le!!'J l OSClach , G dZIeś trz oo'! 11"~ZCZe w ~'ła .
'
.
ma c drzw) Zadan: f' w"kon ane. WlęZlen.e puPo k!lk~nil~tomlpl! .owej naradz~ e pl:m by ł ste. Jeszcze ci ężej' ska to ' "aTJi i pobici p,z v b agotow, odbICIe \\'IĘZ!l10W pos tanOWiOne.
, dan;a ch wywlek a l ą s i ę przy pomocy tJWc1rzyKraśnik był ~1111 ą baza hitle rowską, plln; e szy
•
strzeżoną przez 4.50 zdudarmń ,v I 150 ,.g:an atoEkspedycja kama. zaalarmowana pr:!e:!
""Jch" W otwarte j walce w ymk był z (p r y Trzyd'lik, nie zdaży ła na czas wró c i ć , '}'Na rdzi\
przesądzony Trz eb '! b yło !lc!ec SIę do ;J:lc s tę - ści dżwigaj ąc d a ł a owych d,.,óch to warzys:!y,
pu. Jeden batalio n mszy l na gmbę i pocztę przepe>.dli w sw" ch krvjówkach
do Trzydnika, pozostah mieli ~3 zadanie, koPo jakimś cZ3sil? poWr 6cil pluŁon oz ~-rz v
rzystająr. ze zamie3Zania, zarrtakować wfęzie, dnika. T oni odbil j więźn iów, nkarali za Vlsnółnie, leżącp nil pr~edmieściu Kraśnika.
pracę 'l okupantem tamtejsz pg" 501t"",1. a po"
6 lJ'1ździ ernika we współzawodnictwie mi ę
B'ilo już ZUp~IOl" ('iemn!'1 na!o;;!orYZ;:J\vdnG nadt.o zdobyli cenną rzeCI - po,,,lehcz.
dzyfal>ryczn ym n ajlepszy wynik dnia osilJg'''sk"zó~vki
eqarl:a wskaz\\"ałv ') CłO
MlaP r~vda ł s'ę on bardzo
Odd~!"l ':~w:!:d:!,- nęly PZPB w Rudzie Pabianickiej, wyk!lnując
steczko ciche' lakb" na PO?Ol""m,L'le P,Z'
~'ów lm T'l.deuszlI Kośr;'Jsz!.:! móqł ;/)wem,
!lIan w przę dza.lni śrerlnioP!'zt:d nej w 102,4
<;ia d ło wśród laiio' przv biala'.vei w5tedze SIC'lasnym rozu!!'_'1 vm mówić i uczvĆ' nl'."!:ce
sv
DziałaĆ' trzeba' hvło nat 1T r:hmiast Pluton LUdo-wej sprawied Lwej , d<;mokratycznej,
o proc, w przr.:dzalni odpadkowej w 112,7 pl·OC.
a w tkalni w 107 proc,
W Sadzie Apelacyjnym 'v Lodzi pod prze- I\;kraczał p owl) lnH'l1 w (' lOr'! 'do mów, rOl'hi e- kt6rą walczą.
'vodnictwoDl nI:>. prezesa Dohrom~skiego odb)'
2
~o się pO<l o rl7."nie Komisji Popularyzacji PraUWAGA!
U WAGA!
wa.
VI' z!'bl,alrilJ I ym prón sędzit;w wzięli udZiał przed'il~wiciele inst', turF l of!łan izacjl
6 październi ka w przemy śle wełnianyM
społecznych,
Jll
in. delegata Uniwersytetu
PŁAS ZCZ E MĘSKI E 30 proc. na w atolinie pierw szor ze dnie wykon ane w naszej wywśr ód t!(aczy Ul' acujących na d wóch k m .. Łódzkiego i W njewórlzkiej Radv Narodowej .
'1wórni kM7.1 uje ty'1ko 9.500 złoty ch,
nach korto,,'ych na:iJepsze wyniki !1 siągnę ll
Pi,"l'w~zy mI, pracy nM1 polularyzacją prap racownicy PZPW Nr 3 Teodor Kominla.k
PL ASZCZF i\U;. lU"; 50 proc.' na w atolirue pierwszorz!;'dnil? wykoń <: zon o kosztuje tyl\"!'ł z,,,ti!ł zaknrl r 70Ilv
Z.'hl-1nl z \\·ielJ.;im zdilp'esnwani,"m wysluk n 12. 0110 d ob'(.b,
(147 proc. normy) I Mazur (145 Pl'oc.), or u
d1,~11 nb~lPrnpqn
••HllW07r1anii! oh. pr,"zPs'J
pra('ownicv PZPW Nr 1 Władysław Kor d3PtJAS:.'T ~ F ~u~s rlE 110 nr o(' bielskIe na ,'" alol!ni~ picrwszul'zpd nie wykoń czoT1 P
Dł")blOmĘ,'~ki('rlo ora7 11m Ie[ l,'n", oMI d,tlsz" l'~,
lew~ki (1 3::.~ IJrOC.) i Alfreda C ifZ('wsl~lJ . ·so
tUJe
1yl}:n
1
~'.1I1l11
'lłołych
,
pOC7alkowiln" IV Pol,re 'i k c: F! popul-if"LacJ'
p roc.).
pra"fa,
Rzuconcl l'ly~!' bv działalno~Ć' uswiadamiaWf' w8 !JulLan' odn ict 'vłe zl'społo wy m n~J.e
cia obywatel! rozszerzyć na orgamzacje mlo\VYTWQRNIA ,RECORD" ł..O D t i;;ROll'\IIE.J§:!~ A 1.
940:
psze wyniki osiągn ęły PZPW NI' 1.
d.deżo~·,; i śW1etlice sźkoln r
'

~i

-

Kto pierwszy?

PopularyzaCja Prawa

Od producenta

bezpośrednio

do odbiorcy

Prze mysł wełn any
walczy o pierWSZłn\stwo

• * •

Nie lawno ukazali! się cie'-awa I wililnm6,\"ł~a : s'ążka, poś\~iq ona "aqadni<:niom rad:a w 1j.5.A. Atl· rem tej Ksią7.:·j jest CnaT-

!es A. Siepmaun, gorący zwole'ltJik "amery

il-

nizmu" we wHvstkic jego przejawach i fOrmach, Jednak, whrew woli! intenrji 5ilJ1)eW'
illltoya, Heieq przytilc7.anych prlPz ;J'egól "Ohkr~tn 'rh fe klów od~(dniil W całości nif! t Je
!! ięge ; "p TO wt>rity" radli! VI Sldnach ZjNlno·
czonych, ile J;u/i.qy /ajclllllic Ip.J "po Ic:; tl i", nic
kOTI,ecznie u/'ida'nio ~w!aclc:!'1ce o jej walo!<'~:,.
. ku,lisy Ie> są naprawdę cie'kawe, bCl
:! rewelacji SiepTTi()nna jasno j(>~l, w c7.yich
re;,ach i jakim wtakiwle> cefnnl ~Iu,i;y w Am<-TyC': "słowo mówione w ('terze",
a wst~rie Ilowi.l(luJrrhy się, iż fn).;lyc1.l1io
v' , kresie ta'lia w tl.S.A. "dolar wisi w PI'!. W·' li". W",T.(> hv. adne I, '1. t "fJal,lóll" '{. Wall
S < 'I - ' dolot - J~~t I.l"cil" IJO(t:gq ralegn
prz()/JlY",u w(IJc,\'cgn w AJI/,'rycc. T,1k jcsl,
. , taśPI!) pr~CTlI) sIli rad;owr!jo, bo
'Stanach
:Ziednoc7.0~('h rndio Bip spC'lnin żn!lncj roll
os, latowej, it'$t. fi H:o narzl·d~iem jllzemysl'l
ł wielkich jC'IIJ pO'E'nll1lów. 1\ Ilolliewaź ci pote'1taci -

to

są

wt,1~{'jwie

?l:emadi k,OIlCZ'lt. \V pr.a... ·Ycf' t wytll'1r.la 'a",
ze rad! -słuc!>aC'z, shlcha 1'1[' np. rapsod:; liszta. mi porz1/'ku, w ~rodk-l aud,er i' przy koń
et! c!owlad/.,ie !'ię, że Owa pps1dia je<;[ .. 'mtl'wana na zamówien;~ "półki Hancłb\\'e1
SIń:tlt i Co p., która wVTah,a "na ' l~p"zv w
ś-,.;ictie jJtC'szC'k ptzeciw,;-o llit1~~wom.". ZnaRonily śJlir. ",ak, kOlicząc ~piC'wać a ie z jaj.·Cj~ populatnci opery, oznajmia, w t ID saIn} lU operowo.lltycznyni sfvlu, iŻ "najlepszn
tTdme do żnr'ja ')1ożna nabyć tylko w s'l pach
/. rJll \' Bro yn" itp.
N libanlz'c' pOf,tnlarn" mlrąką w raro((ch
aill~t \' ttft;;)';ich lJfo~ratnov. tp.dłowy-h jest mnhykd llagra ił MI płytach. ho wlaśnie fen ro(\7t1j mnzy. i najJppif'j nadaje s:ę do "rozpar1.-11 Wi·!'i,," qn .przez reklnmo\H' "ka.\'alk''',
tildnych n(t~zyhw, pogi:'dall'!k (prór.z o<:zv- T7.C" prze}, ąŚCJe: ", Jnszę Ot dowa,{; S\\'ój k('w· ~(ie 'eklamo'.\'Vcll1, hli"d7.lej ifl-Iokiowych men/arz ści~le na podstawIe poglądów lego
id ',"'rln\' dPil1at~c;nych rapio . 7"TC'r 1.;'1['- 1,t'J'Ip OP/ilCR" ..
'iTI ITI 1 I II J 1 ,

n J I LI I fI,rn III I{Ul l l

l I nI. f'I I j I. I H j l' r I l l r I , 1'1 r I l I 1·11/ I r Ił r , "1 •

"ludzie wylJr.1 ni"

ię( ~iitlio w Pierwnv m
t<:ąćbe je"t "/l/r'1 'm 1) ('/PtlC" lA'sze.t:hlVladne-

z 'I.'ia!l-Si're't1·-

go '"

L

mcrycl' \V'ull·Slrl'eltt.

I

, G, ,podarzilrHi etc'ru" - pisze Sif'omann'
- '" S'anat) Lietlnocwn. ch q 4 najw'ększe
kO:-:~Em\' radiowe
Z!! waHd "Kol1.1mb'a" na
G€:e, \.; posiadaniu kl'Hych -znajduJe s'q 60(1
s'·'-j n"c1o 'lc-ve'l. 'Whsriwie te koncerny i
i ~odu~cja, jak 'Cl "ię \ HarZK", ~uD1lenn i "ta'b' 'a ro1:i~~jc~ ~ IO~'
!!;'l1ią W' "lvn1 fi' \1 mOlIopoI [lu radio. "Towa I
u'ówi, była pod psem. Komą!'acja >4wan .", ma heli' wyi'JIlujs li "oja "Jea.!e nIE' _oi::isc.:;
ri'm na p rl"'t1 iI Z tych n!1rcmntch koncprnó\\
iosrorl:;:i, po pewnych początkowych trudnIJ- czyp~'1O 't.
jEi;~ czas, przet ilczotly na i'dcj'ową al'dycjCj, I
'ściach, p"zynosi ol)ecu;e wiele korz :sol v'szyl leDFI "1 CI'lrN' ie pracuj!! oś-tatnio ,m·5.1sń,
,.Towar" ten jest wszech,<;lrOtlnie i gruntownir
stkim skomasowan}'m z;Ikładom, VV widklej ka 5Z ,r In a. W ID'ljt o·. produkcja. ch :;~!la
ekóDloato ~~.ny. K'lzdy, 11o.jmlliejszy naw!"!, 11'
miene przyc1.vnili\. sic: 'akie do podt>iesienia czferech mi/szyn ·'!yI1C~.łil. łąctme 1.900 thu'
k'T]~", se~upriy wrnmach tvrh !1rogrun1 ów ra-'
prbdukcji 11a (lddliiłle "E". Phm od kilku m;e- slec7.~k, Oorcnie w paźd:Z;Jerniku, -;- :2 :310 Pori' """:h pr~'1l105i l'olosalne dochody tym "ra- i
sięcy jest stale wykbnywany a proda' cia n'e\' -;, 1iraca jest "korrhv:a, podniosły sie:
d:o,'\ ID maglOl1fOm". Rażdy laki ułamek jest'
wcią'Ż wzrasla, IV maju br. pro.dl!. cja m';c,;ę- ta" lf' ziirohkl ~~weorzek VI/ mi!ju za:rpb'r:.i mie·
sp,z"::!w-any JJa waljt: złota.
czna wynosiła 34 ly;siące chusteczek, w lip,=u s:ęc':IJ"' abill ~;ę od 5900 do 7,800 zł, Wf.
l;;a i om'.r'l 'ploqrelmc'JW H,ctiowych ame- I
_ 49.edn, w s'etpniu - 50.'łOa, a w paźdzlztni- wet"',n, ot! 7,30(1 do 9.70a
r~kań*ifh, ich jp(jvlJą ttescią i podstawą jes' I
'
ku P'-'·'.
;;ię do 60.000.
~
~r nrilCV
re_tclama,ylto I ohll('it' op}wallf1. Wyiątck sta'l
,
, '.' ' . ,II 7.' '.hdil~l,
'1sl" '
1:0 ":ą 1y11'<0
Vi s!apiellia nillt>rvkallskicl! męŻÓ'
stanu. Jc'rlll1H. i mQżn""ie stanu, korzy. . .
'.
sta.iiKy z "U 1)] n jlll o,;t'i" tej luh innej f Im
Ta ~ l, f hryka, ..,., klore) Się produkuje c11nradic,'p.j,
f,JJJl·sL(1.,j,lr!'j ;Ih do mikrtH/JDl', I ~t~tzkt -llk').I,: S,ę ,rIJI.'!, ,nil stimym k/J'l~~
mu:-;; ,zrzotłrw ()T)bcZlt: tl} ,.1Ipl'7CjllW§i:" 1 I tthcy. 1';lhOI5kH'J . . ",1<..drJlit fd~rYl'a w ł.'1?Zi:,
pc,<.,r użyrze'lia ;~\\()icl1 wplywów itp. Cz~- - IMv:l 7. Ilut?,) l rO'WJllk ot S!~:v. to.t!!... Jq~el
ser:, t'ik.JS w stąptl'nla otfranizuje sam k('iJ- Rolalll:. Malen~a f abr yc7 :a ;V'A..4:~t1.a .1~k bc~~.:.
ce'~ w eelc.eh, ,lyktowanych przez swoich mo- honle ,,~, w kloT?J fobotm~y ~~~l.Ji1.1a Slt~,. niny
cc~L.n-c-jw z \Vall.Slreclu.
praC(,\~II(' mm'.'! -l. phestcly,.n~DterslY' ąr,yl<uł
("'p: DWIe prz~dsbwia sic calość cbdzienl11USlą 'lilU,ilf od 5?isanicr :l./il'rW, wyraząnycli
ne~J 11 ogr1liJlu ']mf'J'v'kan,I,ie) rozglośni r,1dio- fl Hl ntlrbflrtl w!y; 7\vi ltkOWS,c{', C.Z.P,W:n~,
we;
• \C f'lnym l'fi'!ICI1l n~5taw:enju tych pro- j lk\' d nmsy. r~l\1 u nus n!l'(!o~JtY "';W~cza.l,
goa-in-I! jest zasada, !<konkretvzowanll przez ze t, mal t li zn};lnc!arl! te sir; niC 1110 \'J, me
-jed:'-lrl ż amer.y!,ańskich pOlcn:atów radia, V! dO'>' (Jumy Jc:1;olnikp~, ~tó.r.~ w :viel.u ~'WłY
spo;S, uCJ.sleptiltlC; "Ton, kto rozpotząd-il piltl.a.ch pr,lCUJil. z,z~~~ł~:maUl~m, oflarn~~:;?!e
Ec<r'f~1 'rn z piE'niGdztni, lell rozporządza i czlo- c/orlcJ ud za.t0g~ Wielkiego k,~PJ.~· RObo:TJ,cy
1ut1fisxCI Muc:a
JJt/gaj Jcjzhf
wi€!<.'~ 'U". Do lej ri«skompl!kowaucj pri'wdv. Cl.l1 h SIC: - I slttszni(,' - dotk·~: ęCl
SWej d'lec-h zi jo;ZCZf" jp'J'1'l, sformułowana przez ill:e 7u~\tJdow" . - ,,0 w5zyslkl'th JJlSZ~CjC, za-o
!€~CŻ o mego ,1nl!;·n. (.;"mana'.') "JEó'dyną T.acją mlf'~/C 7,,'('1<' ~(,c f?to,9raf },' a~,o nas am .sto,va:,,' j lul:!; przoc[ownil,ów, ktrirzy wyra" ujq P'ęk-I oq lTJ~J p!"'du 'cj·. O . Maria Kuhiak - DIaso.i.str. " . a radia _ j('~l dobra 'wzec/aż czam w C;" l~' ..9' 1-; od J11nych? Stanowczo nIe ~O!-ny towar i wysokq n.ormę.
.
waczka, 16ra prasfJw la dZlenr:te do t ,!ą:a
p!e~L .
~l. MUWl n t\ m h~la pJOuuk<:y Ina, II w mOKtoTow, PIotr Utrcckl - starv Iobo:;arz, kto,' cnllstecZels: - obetniC; pr SUj2 bOD. PC.1obn:e
.,' 'r/~l td 'Zo5ad jest h\19 owan y w "'me- j ch \\ .... pddkdCh l'sia płac.
Ty ;pracuie od pierw,z 'ch dni wyzwolenia, v,
praCUlą czyś::lil.rki, m;;qlark, - jedt'p'n ~!o"1 s 'rcer, rn c~dzicnnv. "Radio-towar". tn 7.l1nd.';10dck ]{/;nfd:l'rjllY oddi:dl "E" - lak ~ię rabia l ~.2-1~t ptoti?nl. Tow, N1aria TIZ"',ń<klt wem cała nicl'.pt! a ,ak 'lA ~Z\ illni, ll()l~' tiu\\" ,,1) ... / n p Wyżej wspomniana filbty);:'l -;,1' 1, 152, 155 prot:f'Il norlI'.
ł" qr; z~j 1:"'\ chem (' , "l II' 1'1'" jo -I UH. "wa, łr;<W K ,~tek.
oz
_ r7i\< PP('71atlJ)nv do audycji .~r1io- r"
~"~'c.r !1;;.b· .. ·~ 1',1 ''Jnr l..,.,JJ l1'n, kto zi!jn"j IJvf J11' • {~Ii~ iDl ~ "prz' "1ep~c, v (h " V%: ", pjSl1j~ ~i"l m'ldzl Iknctp; C2e~law Awbrot ~
Star In Id P H kr;1t r,~u z~ .. l"do"- j ma6.~ _ ~~;}amQ :lB,o,.,jniej,zych fowa'ów, - od ja pot'Ol ]ltl<;z('z~JU\' samo,pas, Rar,dz.o żle to ud- - 150 procent normy, Joz.ef.BugaJ - 154 p-c- I,a ~al?ga wUótcc u~r m<l '\ aSllą sto ówkę J
~'-s" y__ poczyna: ~r j na m d!e, pe-fum'lch l bIlo -; ę na stame 1a1'r kl. MalEnkl oddział CI -I rent, 15S proc, Tow. Kaz'mteraJTęgo; -- srf'\- sWJetltcę·

v:

-I

"'!III)'illlllll'1I111111H1}_'lJllłII.u!'ł"'IIIIII~IIIIlIII~I~III1I1II11IIIl"1II11111rllll:Ilł~~II~~I~I,I~I:1ll1111tl!~!HlllłH~łI".!.I!!!łllllłIJnlllllłl!'!.-!,!t!J.lłl!1!!!!!~~lIlruIW!lłllll'IIIII(llłI1f11't:IIIU"iliUllllt!llIl '/ Iwul I

'"

I

t

,n

e-7r

, ICH nds7C go
lilil
I Jerl/H! b' rdzo "i' ~,!e
,-tolne t:l ił, -')'1 'ln' ;ó"
W· p,)ln" l,~t'il two Ct 7. t·.·;iązany z lym p:o·
ceS p zccljo(tZI'I"~ !/a Y' • ., 'a obsll'''' "It"'Z '!l
- c~arakt~.. yZlll. zn" 1 'I nęsć 1Gb y: lórlz-

,·ku. N, Jle }5\ ~i1bolni,

":!i'l<;nej d~

pę tl":n(n.... p~~~,i'ldzy 1.JliCami: Radwańską, Ze- 'I

l

r"l11,l/cgn, h.'111 "f wi,jo, Ogrorlową.
•
lvfl€p'( l t r j l r 1h' W Oh('OI \'m okresie nie· l
ptit:o! mv~l:. "C(1 11'''';-(9 lej z my?,.. <:::ZY trI:
samo jak w l1b'eglv!fl fpku pod 'lÓrk.o PO~Tvt" !
zostani" z'TIarzniQtą skorupą śmieci i brud6w r
In D,' wins "~ p:zC" ~zhkić sir IV C}.1chną::e ba- •
jn k '{' Z t \ ni amym pytaniem zwraca,ny s; .. I
00 c1v r cktora lodz'-:iego Z.O.M.-u, ob, Zygmun: .
la Wtó!JJ c 1-1 sk;c(jo.
i

Slnn talJciTU - mówi oh. Wróblewski - j
J<-,t obecn'e bltastrofalny, Na'.vct gorszy niż'
w ubleglym ro,-u. Z posiadanych 27 w'nów
I ';mi~ciowych.i fekalijuych zepsuło narl!. się 8
,'luL SI'f'cjalna konstrukcja tych wozów,
'H:~f'll1)1 rl ie bqbnowców,
przeroatzbnych do
,I'!'lp_lowcgo Wy wożenia śmieci, wymaga fa. tr J( dIOgocclllJego lal!oH/ ZOl:1 LI
cbowc'J\\!, ,któq ch w naszym kraju nie ma.
UglinzilliśffJy k.lkl1kroć przetargi na re-peracj!!
,,,"ną ze ,:;zczer![,lną UW,ląą ,trzeba dbać o
-:- nikt się nie .i9hlszał.
(;'" , ":\1 ~t:'n pocJwórzu, bowiem la pora ro- bębnowcl1vI niedawno
amhitny dnż nier łódzki,
I:, n l]llarclzle.l sprzyja gromanzeniu się bru- ob ..1J0plcro
Slll,~iec, zdecydował sIę zając tymi repe-

l

e.. .

.
';:9r

w dzialalności Za~lndów Oczyszcza-

a,la w całym kraju Jest dkresem p 7.y-

racJilml.
Jeśliby inż. S7.aniecowi udało si~ wyrcmon-

I

ać: jeden tvlko wóz, warunki sanilarne w
-~ 'l.
I Lod7.i pOflrawiłlov się znacznie, bo ten, kióry ,
',':dm generalnym prz, goto\'limiem się polra(j zreperować jeden taki wóz, zreOertIIC"
Z .• \.I.-ó·v w kraju na spotkanie zimy był i r[<~,tę: A jcW bębnowców i wozów specja!I ,H'rnv.ników pol,:;kich f..OM.-ów, który IIp.:h nw lida się zreperować? IV pierwszym
(
l SI!;,. ,\ P07nill1lu VIl Ifniclch od 4'ffO do 6-Clo I <lwr:i/1I wypadlw Komitety Domowe, adminil',
ICi ..... ownicv Z.O.M.-ó'f '.('brnli się, by
slrator ..:y i lI'lakicieJe domów winni już teraz
SW;'''l hoclowej 20M-u" Łodzi mC!lllczje
nad z')T~F1ni7.Uwanl,'m ffJnWwie najw:eK'- 2bofJtllI7) Ć Sit) w clostalccZHq f}tJ,~ć ptl.~7.ck rio
się, zi/lIq cetllra/lIe ogrzewanie
f
"hom i :'[I';.1V1;'l l!'thniC'1IJych na zLI;ę. smieci.
Puszek tych łódzki Z.O.M. pd:,iiJda
(
" bn\\ .e)n pwblcJll rlJ7hjjil 5ic, dnt:'llność {Jncl r!o.~lalkl(,lJI na s\\'vclI 1'1i1rrr!ocl!.
bylI b; (7 slo nas?:!' 'pl1dw~rkl': a p'l dr,l ue 'I - ..,~ik;('b Z./J\!L-ów w f'olsce.
Z.O.lvI. lódzTo, że le puszki ou- dwu lat znajdują s ę w ze,'r,'.,:' ?trfl/lzo,,\ finy. wl~/k/· plan Z U t.l.-u
~: '"I('~y dl) 11,] il1boi:~l\ ch w Polsce, jeśli cho- 7.. 0 M .-le, a nre na podwórzach domo·.... [r,dz- oc/'JnŚnIe \V\'wozkr Śll11cci nu zsyp/ska nOC;'fi
. I
c <1 f":;w;ar ie'fo taIJoTu. DoM; po 'j"ć1zieć, że ~ f li jest przycz ną, dla kttJrej poc!wór!<a ~e POUI P17V u?)'clu taboru frarn '/ojow<':rl O,
n" "0.\1. n"li!'l;; i j"5t. w ci m~ obsj'JŻVć 75 przehztalcily się w śmietniska.
. Tilk więc, 7.iinim !n'):, Sz, niec w\'r-')p li
1'.' . "'l' budylk:J\ mi1:.<la, \qotlaws!-:,i Z.O.M.
Gdyby wl'zystkie domv w Łodzi były w po- Zl1ISZCZOIIV .liJ,bor ,"'ozow Z.O. 1..u .. 'lao,J~ "~'/l
- 60 procent, a łodz!-j - 33 procent, tj. gru- 51ddamu puszck do ~mieci - to po plstwsze nasze pou.'!l1r.-a w pUSd<.i do smlecL
(D:!)
tO\\

ra-

.. .

.

•. , rię'd
t. T';;l~Z,

dy 1:,acLI a 'v przcrn €le bclweln!anyrlJ, lEzek'J tH:J i sif), Ż,.. P'~t( [f ,d 7.,l\" ? c;:l~rech kr,),ien
1\ <:zbsc zarab . fil WlerE i "d II zech rl.., c:terEecl1 ty,it,t.. Zo;til! ·W"C ol ~'ilrta dro:!, do
poanies "'~ '1 Ul 1h1-óv' Są jedn'lk ' r.odzi
paszezeqr,l n
0.10
z p ~vrlvn nr) n:!:h
n :::all'Ż'1 ch, nip ':!lOiil te~.) u ;ynit, hl "'Yzc.! ·,\'~t1om'J.d J!?J t alI' chll'.lęcz~k rob' j' SY
pracl j1. P3 owó-h ·roSr.~Cll, Produ!,cj"l
~,'-t
tak sk{)lT!pL;")W~!T"I: "l,,~(ro'"
czwa'rj\atlrr,
w;:orzvsty ,,sz!aC'1ek" - ,'" () pr~e iścIU T!3, ~zte
ry roslJa nie rn~ mnWIT,
rohottucy chc,eliby rnjoj prcctwr C i '" ". ni l!nbiać.
'-rit tr"rn ino, acb na HOp',. ll-;·'-ze !:!)'<qlib'l
ptacOWelĆ, J r: 111 'S7.yn ~ą źle ustawiono' i to
un emoiliw;a w.";.I'';:'1 ,r(;b~.
fą Sr')r/lWIl w'n'IV ~i"l'z' I')Ć wł?dz a C,Z.P.W ..
które. 0'1 'lili'lł('·p<c'..... n o W 'nrrl r hI'101''''ld.1 !(ro~
5'en tj eczyt'\nych 'I.: bra'tu wy,,";al f!ko'l'1'n' C:1
'-~r:lV nrilL J1rz~rlc:.t:"\v 'r:cJf' Z'\ l~~k':l\\' Z.~·NO·
dowvtb, l t"r
z,1C'2v, Jw robotnik lJodw ż·
szyI ;;we z"rohki. S'V'u,1ci'l y.,' IpJ fa',;· t." nis
je<t takte-m n:le.rwan ~ w LOlh.. \\1~',,7-'1 ~'tV
jl'Ź '\\ 'ych d ie ch na r.:;:'.!'.s. i W. ,lr 22, WL ,e
svtl!i]("a jŁ>st l1ndohrIil Należy zMleżć ro.· ą<
lP.'J!€' {lIi.! tyth hUr"10~("'. ,
(B)

---.. .,." . _-o

:"!"'t _ _ "

......... <tO

....... z:wuac

Komiiet Koordynacji Polskich Ol'g:mizac'l S1mlen(:ld~h, Oud7.1al w Łodzi zaprasza
'~tkirh
shtcff'ntow na UROCZYSTĄ
Al ,.iJł~ ,tlt: znrg:u!'zowdną z ok:'tzji inaugu!" t.ii rtikl Hk .1dd><jck·;-g" lil47''l;''

,w,:
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o Ci;

'l
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lI'

c o 1(:'."I,I1'::J

Ima,
. AI.--ul.

, ,.

v własni'l pra
śobiE' b

yzli, pOlHBwia)

.-

,'SI'lTJI C7."3(· C'l"ystyezn.a.

nrll1';'!nĘ>

!'Ol:, \" r..·dl L"<l "Polot'ir,'/': ().~ ~.a H7. w !]i-~- e '" dnia 12
pa_dzieil1lbl lNi r. o godz. 10.U
rl<:"11ICl

•

r.~I~~~c:o~~j~~~~~.~a OszczQdności

wadmini ra II ubli"

lEd " :r.rl o.,-;r;bk;;l Mor<1 ~'ski, zag,ajaj.ąc ob·
rar!~' ZJćWIII. Głr')\'·[lp możll\yości poczynienia o1'7czcclności \\ ir:lzi Ministpr w
zmniejszeniu apilratu hiurokratycznego
1;\/ rlzieozinie gospodarki sa-mochodnwej,
R.eferat z<1saonic'7,Y wygłosił zastępca
Komisarz;] O.<:,!cz~dn()s{'io\\"t'g() ob. Ulejczyk, \YSkfl;':UjqC na konieczność zatrud
nienia w admini1'lracji reJ'son€'lu mniej
Waga JJó lśredn i(l: Mnllr - Niewia- licznego, alE' wysoC'e. kwalifikO\\'anego,
doQm~ki. p<J dłuższe; pl'zen\ ie na Nie- rOW<'ł7.ne ')s7,,:z~dnośc:i 1110g;J leż być po
wiadoJ1ISkim <lk8.z<l! ":Ię br ak Irf'ningu. czynione \\' rli01aclJ i koszt8.ch podróży,
W~gr~ wa l1a punki\' MilZur 6:2.
prz)' czym mr'iwca pod~ł zasady post'2PO
Waga średnia: Trl~-;()\\ ski _ Heihut. ,,"<,;nia przy tego rndzajtl rozliczeniach.
Z\\ ~ cięża Trz~~owski dys<ponu.ląc)' ::.iIZagadnienia transportu były specjalnie
.
111 82
zerokoonl"
.
111 m ('I{}:,{'.
:.
. ,
A\\"1 a 11(>, \V ZW1;jZ I\II z 'IDt PrlCJą
Wa ,.T}j p. ci". żka: SI robira\\s'ki _ WOJ'- "'inisl<,r.:h\ a o(!r<ll1ic'l'ni<1 sClmocnodów
",
...
ilHI"O\l·:,ki. \T, Q. \\1 walce ImnH'7.v. :ki<€,J' osobowych w
Urtędach Woje'vódzkich
i'\\'~d\C7..a '::'krnhir,o\\':h;i 10:2.
do liczby l'zferrch. Naczplnik Ulejczyk
\\ v t ' l
.
.
.
I l'
Wi'l cra clcżka: Jashóla - Pełka. ll\'Y_ ',s ąP1 prz€'cl\/ 1J7Y"'anI1l samoc"nCOW
1'0
II' ~Iużhowych do c€,ló,v pJ'\'\ntnych .J·ak
{'i~i <1 .r a ~k()1 a prz"z p'Jrlrl anie się PI': \ 1.
kż i przedw zbędnym J'Jodriiżol11 Sl'lmo~
Og'(illl'" 7\\ ~'(";ę [1\ o \\. za,\'or:lac h or:l- chod"wym l1a dłqg-ich lrasach. Z dru~!1eJ'
. , ,. 'T""
~ 111(1-'la
ęcza
\\' s t'{'"-II n.'ku 12'2
.,
"-trony. pocz~ ninnp bpd<) 1'ia"ania o zao
t
pa rZPllie w ~amnchody pn",zczególnych
:"tilro~h\
', ktr'irp do!ąd muc.ialy ob''I''ać się
KI NA
bez wl:l~n~('h środkO\\ lokorJ!nrji ze szko
Kino "Bąłtyk" Film prodllkcji radziecdą dla spra\\'nE'j łączno 'ci z terenem,
kiej .. Piotr lI-g'j" - seria II-ga. Począ 
W lokalu Sekrplarialu Z<1l'ządu ZI\ i,!- rnr!o\', ej, .feóloczesnie na. tąpiła rekon- rrz'y nma\\ ial1iu "-pral\'y konsf'l'\\'acji ta'
tek \' dni PD IVszedni., i :" ięta o g.odzjJ1ie
zku Zawodo,,'ego Prac()wnikó" Samo· ~trukcja nor1ziału Zarz~r1u, gdzie na miej - boru sa n10chor!m\"f>go. mr1\H" <1 wsk'lza!
1'6. 18 i 20.
rządo\\'~ ch TE'r~ lorialnych i l ' 7yteCZl1oś- ~('e Il stępuJęcego lo\\': Z<1torskiego jakn n::J mnżlhn)ści Il (lg'r;HI7ill1ia kiHm TI; .',1
Km,) ,.Polf)nia CI Film pt0dtlk(' j; amf'fI- ci PuolirZllcj \\' Piotrk()\~'i(' odbyło :ię ,pl"rc\\'odnicl;)cpgo, !.:Osłal jr:r!noglośnie \\'ykazlI.ląt:ych "pt'cj1\ll1') pierzę nad !JOkań'hLej pl. ,.Boh;derki PanfikII". P0posiedzcni€' 'Z;lrz1r!U odrlzi<lh.l , I1H ktrirym IIi! PrIt'lwl,lnicz(jrl'f[o \\ yhl"an y 1<0\\ Ci- wi('o("70nynl im l"lj<l7d{,!11.
ezątek .~ea ns6w o godzinie 17.30 i 193(J:
PP\) Il€' O"Zctr;rlnnśri J1loga b '( \lig.
h.\Jy omawianp spr(l\\ \" prAcO\ntików sa- choli Jr'izef. W woln\ch wninsl\"ch b : ły
l1iorzado\\'ych. Poru:-.zone 1'praw~' ohni 7.e' j1orllsl'!.n€' "pr a \\)' Z\\ i ązane z org;:ł ni 7.i~c· narz CJe WI\kil pnu: 1110ne pn;~' l1trzyD.,źury Op rek I .
m~" ::Jniu g-m::Jrh6,,' urzer1o\n r h - ZWłd
"zi~ dVŻUTUj.p apt€ka mgr, Ty<"a przy ni~ opiat za. wodę dlr! Pl:i1~'o\:·n.ikó\\· mie j - , ją Z",iązku. (j)
"z('
Zr! prlPZ skrupul;:Jtne pl' zP",tr lf;ganie
SKICh
\\'
mysi
IIch\\';!l
MI{'J:-kIPJ
R::Io}
Na11. Sł()"'Cicl'ieeo.
nnrm 0p::Jlo\\ }<:h. Wyrlilfki na opIat' te
I"J. t.l'·' I , "1.1 , I I I '" " I I ' " I ,., I I I 'I" 1 1 ł .I I 1 , 1 I I I I I I I I I. ' , 1'1 I , I 1 1 I 1 II I 1 I I I 1 ( I I I ( I ( I I I I ( I I I I , , I I ~ I I 1.1 I I I I I I I , I I I I I ( I I ( , ( l' I I I I ( 1'1 I I , , I l , I " , ' I , , , , , ,
Ipfoniczne> rJl"·nicź f1Jngq hw zrer1ukoilnp rl'l·f I pri'yd7i01:łlli(' pClfat~" telefonicznych " mie lkaniilC'h pr~ \\ j'in ·r.h
t~ lko nipkl órym u rz.ędnil om, dla drihra

. fJlków-Try"'. - ul. Legionów 16, I. p:
telefon 13-97

W Ministerstwie Adlllinislracj: Publicz
nej \\' Warsla\\'ie odbyl 1'ię \\' dniu 7 paź
Aclmini tracja czynna od godz. 8 dziernika zjf1Zd naczc!ników wydziałów
1S-ej bez przerwy obiadowej, w soboty budźeto\\'o - go:"podarczych, Urzędów Wo
d godz. 8 -'- l3-ej.
jewódzkich . Z<1rz'jrlów Mjej~kich. któ'
Redaktor przyjmuje codziennie od
godz. 15 - 16-ej.
Kon+fl cz-ekowe redakc jj "Głosu Piotr1oov.'5k,iego" w Komunalnej Kasie 0szc-!:ęd'/1cści w Piotrkowie nr. 425.
W Pi()lrko\\ ie w:->lill roz.c~2Talll tMCI
Komu winszu 'emv
bok~eT~Jd Q mistrzo."hlo Klas\' A L.O.
Z.B. mięcfzy Ztq)()!"m "Tęcza" a ,.SonNątek. 10 paźr!zi<:'rnika [94'7 r~ku.
oorciią".
Dz.~ś: Franciszka.
Wyniki były następująCE':
W Qiniejsze telefon.y
Waga musza: BednarlP.-k - \ dA11111~.
t-e-4~ Urząd Bezpieczeństwa
Publiczn. \\ygr.\\\a na I'nUIl.kl \ J\damus 2:0.
Waga kog-ucia: .rurd:
hl zÓzk(l.
\·3 ·14 Powiatowa Komenda M 0
Z· .
I·t B "
22
\A:yClęZCl na [lUIll\ \
I WZJ\8
:.
le-4J Miejski Komisariat M. Gl.
\l ~" k
('
I'
p. t
naga plor Owa: 111 ZO'I\'S" , te ra10";' ';traż pożarna
,..i€\\·ic.z. OIhCi i lil\\'o<1nicy 7,rI~'.;:kl\"alI~ikQ'
1-1'1;1 Ubezpieczalnia SpołeC lI113
.
\Vani za nieczv~til walh .
t. ·70 Szpiiai Sw . Trójcy
H!arro lel.k,'" ''. (lJ I" .' ITI l' 11 ,. _ .
~/( ia.,~ 1.,I'k .
n
"-,,
l\"
J
jll
\
Pogotowie lekarski~: no cne teleron). Po najladl1;<'.is .~(' j walce rlllia \I} gry\\'a
f1-13 od 21 - 7 rill1O. W niedziel .... I swie. n-a punK't y Cilf~ mIn
. 1-:
(2 .
Ła dyżur dzienny w szpitalu Sw. Trójcy.

lego przec1 'Jiotenl h~lrJ akcja o~zczędn()ś
cia )'<1 \\' Administracji.
"RC'~()rt I1<1SZ ro. tano\\ ił 73jąl~ się za
j;i,ildnienipnl oszczędności" - oświadczył
Ministe r AOl11inislri'lcji PllbJicznf'j, oh.
•

o r t u

Z e

"r

amorZ.ą dowey ob radu ·ją

a o ty r

.zy

O\'

•

, 11lżby.

Prezvdentovvi
ID. Plotrkowra
..,
.
. (; pażdzi~rnih br. fi g{)d'lfni€- J 2-of'j \\'
pcl'udmc ~ ' gmachu stalQl"t\\'<l Powiato~eg:(J '.\' Piotrkowie odbyla ~ię o<Jniosł a uJ'o<."_zystoŚć prze,hazania v.'lad?))' ~ta
ros,t\\ a Grodzkiego< Prf"zvdentowi mi'asta P ,oi"!,(1wa .oh. 19nacem u I\ujav, "Idemu pru'z Wicewt1jewodę Łódzkiego ob,
Kucn-era.
N-a Hroczys,tość pl'lZ·ybyli p'rzeds-i-awkiele
wladz Ipańst"'{)\\'ych j al11orzą<óow)'ch,
sądow'nidwa , partii p'O\itycmych i· t:ni~j
scowego ;s po!·eczeJis1\"a Po krótkii1! zagajenit1 przez Starostę POl\ialo v, 'ego ob.
Alojzego Grodzkiego, ak!'1l przeka,zania
w'/adzv r/I()f.;onał ob. Wire\\ojewoda Kuc
ner. 'zaznacz aJąc \\. s:"'yrn przemówi<€'·
niu. że Piolrkó\\' je~t pie·rwszYlJ1 mia~
tern na tHPnie Woje\\:r'idz·twa Lńd·z,kie
~, ldórp zo~tilk) \\"ydzie~one z 1Xlv,'ial-tt
j Vo' któr.ym utworwno Stalr<Jslwo Gr<Jrlz1IIlIl 'II11IJIIJIIIIIIJIIIIIIJlIlIIlllł"'tI(łIIlłlllłłltll!lllllllilllllllllllllllllllllllll"I I

Sprawy Volksdeutschów
Za odstępstwo od naror!o\Vośd odpo- .\ laciała przed Sądem Ok ręgowym \V
Piotrkowie Leokadia Blechk, mia zkanka wsi Kanice . Została ona .'kazana na
dwa tata ,vięzie ni a.
Za to samo przestępstwo odpowiarlala
Helena PryeeJ, która rO\\'nież z~stala
skazana na ci" a Jata I cztery miesi·ące

nia: \\ imif'niu P"wif:łl()wej Radl 11arorlo>\\'Pj -- ob. Berenc. \\ imil?niu Miejs·
i iPj RilO\ Narodo\\"ei - pcs€l ob . ~z.
z€',, ."·ki. '.\. Imi€ni11 \\ lad?: skarb()I\':'C' h Naczplnik L rzedu Sbrh()\\'eg~) ob Glfł
pa i \\ Imif'lli~' ,;adol\ nld\\ a prokurator
ob, H(I.]'rl(\\\ skI(H

ki,f'. Po prz,pmó\\ i""niu M/iC'E'",(),je\\'o;d \
za.brał gt{)S Prezvd€'nt M.i(ł"ta ob. Kuja\\
::ki: klól y z!.OŻ) I prz\ rzecz.f>nip Wicpwnje\\od1.ie, że. lak jak dCl tej p<Ji'. lak i
nadal będzie spelnial :-\\oiof' zad''Il1ia.
Na zakOtlCzl'l1ie IJfoczvs!ości z!flożyli
PrieZyOf>ntD\\'i oh. Kuiaw~kiel11l1 ż: Cle-

6/0.,2,

cZlltel~ihól.lJ

z lernie uliczne ł

Zlikwidować
Ni.żej

l)i()d'Pi~i'lIJi

3. . <Ez~ organilahrz' tej

mieszkarky mia:>: i}

Piotr.kó'-~\ ·a . i,ni. J.all Kot?\lf,k.i., Ewa Man

kowska nau·cz~·cl€lka [nmna'l-!I I !11.

o:rilz

2TV

Mó\w<1 )'\\ l'oril U" a·gr n;; I cniecw·::>sc
..,arno\\') ,,(-;;r(' 'l,!/nn:ri \1 \ r);;\\ ilwh," \"oj .
l\"rlr!?:kic-h. kh1i"' C'h nakłacl mLl~J b"ć sciś·
lp hdkuln\\'iln<
. .
a~fępnp !"(-i"l ah dnt cz' j' m in 7..a
grtrlnien 'Z" iązan'
Zf' s~nr J(lzc.~jc.m
prelimmarzy oUfJżetn" 'r.'h, - przepisam1
pra\\"n~ mi oraz \\ łaścn'~ym zaracho :\'anipm rlochorlr\\',

ch
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nie pod-

If.'gają u:-ta\\ ie o "szabm.\'\·nictwif"· spo-

I

IpC'zm!11 j karZ.f> Qhmó\\ praC).. chorb:. l
ucfeh(;ro\\'ani \y .,dystyn'kc le"?
S.pOlf.'dnCJ. 1."'1 a ... ~!11~ ~lf z g<J[ą· <j p'IO~il1ż Kolowski. Ewa Malikowsk!!.
bą o "'ydruko\\'arlole \\. poczdll\1T1 plSml€
". .
.
KaZIITlIera RadZlkowska.
}'obot.nkzym kitklu I}alących pytat'1:
f. Gzy u:'tawH. z;łbrilniai'lcCl gry S-'1.1l• .
g
lelr~k'i,ej na Ul'1cRCh .miasta. ws!ał;J cofnie
W sobotę dnia : l paźdz1ernika o
1go.dz. 15-ei w '.\\ ietllc' Komitetu ,\ToieZ810RNICA 6DPAOKOW
l·a. dla miasla 'Pi·olrk{)\,\ a?
~rodzk1ego pnR, przy ul Piotrkl)wskiej
2,Czewu na Pl aC'u Niep<Jdlpg-lośd ii'
Witkowski "- Slynkowski
55 odbędzie sip z~hranie Woiewńdzkiego
Piohko"je tui hOj0 gmiH'hu ,",zk(J,IY·11110·
Koła Prelegpnh'l\\' na
Id0r"m lektor z
I ' I )trkńw Tn-b· uL TO'.\"3·r<)\"a 12
dzież SZK,oln<1 i roh<Jlnk" z hul \\' g0dz'- Zbi·pra i rrz~ jmuje szmal·; papier. koś'Ci K€ wygłosi refer<łt: .. Pol t 'ka \riplkiei
Brvtanii".
nach \\'ieczorn~C'h no kilku tygodni obi€>·
i <;zk!o p-o C'f'nRCR lIr7~'r1n\\'\<:h,
0bE'C'nn<;r {rw.'. tOl\_ Prele~elltów obog-ają rl\\ a s;!0Iih rZlI('ając p i'cniądze ,~ięż
Gorlzin~ urzęoo\Vania or! g-ei d0 16-10'1· wiązkowa.
k-o' zapraC'o\\ ane na lak Z\\'a;ne .,trzy h.eWnj P wód7kl f(omitft PPR
lo,ry"?
j
\v"dzi::d ProD8g::Jndv

Kaz~l~j.Na. ~a~~j'~ow;;,k~. e:k1l1ekr.?rl.e~J
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więzier:Jia.

PrZYROdy

Huta »Kara

Jasia

'W PJOTJ;KOWIE - TRYB.
ul. TopoJo"'lI. Nr 1, lelef. ] 1- 90

Wief[i~iUJ

takupi bezpośredni0 od pJ'OclUcel,tr:iw
pa ccnaćl1 rynkowych 1500 mtr. kartofli
Zgłol'izenia:

Huta ..Kara"

1I11111!lllll!HlII!III1111111111l1ll1l 1111l!111

l'Yl'E'ktor Naczelny
(-) Wolnicki

WVd 'JWCA' Woj.

KomH.gł P~R w Łodzi K·.,.·

~o

leI

Redokcviny Red

I Adm.

Dr.aI egłoszeń; Plotrlcowsb 'SS ł$!. tlI ·5O Konto PKO vn - 1505.

mam

robić?

.

Beczki

'lo\1ić!'

t&łż, Piotrkowsko 86. Telefony: RedaIdor ~ '2ł6-14. 8ebełarfoł 254-21 , Red~cja -noa10 177 .,.
lof.:ł Srał. Sp. Wyd. ,,~ ~ Wyd:lwnlt:2?'".
,

•

CEWRiK (K"OSZEA' Wydctw1liclWCl "Głosu R cbomlm:.eqo" w Łodzf·
'
. W ~kśeie: od 1:.....mD lIl1!Il. do SD, 101-200 ~. d 6D, l=Jowpf zł '1Q,
ei:ł t-Iał IIIID!; 2ł SS. lei - 200 lIlDl. zł 4.5. ~J zł ao. "t'Cbsle m ledac ci owo: pom1~ t:JCIClzin ~ m, t J 'oP _ . . ...... łIlII!iao • -.eiIarłł do §. ~ zł __
"'UllIllłi:l _ _e~d."
~sl"""""'"
l)-019-O~

at 1l!IIldt..

_S_tr_._6________________________________________~G~L~O~S~________~__.~A
~ ~~. Ze

l Zycie Aksamitne

sportu

.

ł Przeciwnik
Remis

byłby

jes

też

wielkim sukcesem naszych

"Pnegllld !Sportowy" przeprowadził 0negdaj rozmowę telefoniczną z Mo~kwą
na podstawie której
, donosi o ostatnich
przygotowaniach pię·
ściarzy ZSRR
przed
'w yjazdem do Polski.
Otóż
ostatecznv
skład
reprezentadi
Związku RadZH~ckiego

nie został jeszcze ustalony. Szkielet tej
reprezentacji wyqlądać będzie n/lstępują-

co:
Waga

~ ,. __________________~__________~~~~~~~
.. . -~4r
.~-.-27~q~9

musza

Segałowicz,

kogucia
Abdiejew, piórl,oGRZYWOCZ
wa - Awtinow, lekka - Masłow, półśrednia
Grejner, średnia
-

OgurJenkow, półciężka ka - Koro/jew.

-

ZWIĄZEK RADZI,E eKI PRZYSYŁA
NAJSILNIEJSZĄ REPREZENTACJĘ

Jak z tego wynika, reprezentacja ZSRR,
która przybywa do ,Polski. będzie niec<l różnić
się od tej, która występowała na magu w Pradze .podczas Turnieju Pań·stw Słowriańs·kich.
Różnice te zachodzą w wagach, piórkowej, lek
kiej, półśredniej, średniej i półciężkiej. W Pradze w wadze piórkowej walczył Kni:ł7iew, w
lekkiej - najlepszy WG wczas pięściarz ZSRR
Grejner, półśredniej - Szczerbakow, 'lwyc i ęzca Olejnika, w średniej - Kariste i w półc i ę7.kiej - Czudinow. Nie ~naczy to jednak że
skład obecny będzie słabszy od tego, który
zdobył mistrzostwo państw słowiańskich w Pra.
dze. Przede wszystkim nie jest on ostateczny,
a gdyby nawet takim pozostał, to wynika to
z tego, że w chwili obecnej Związek Radzieck.
dYSiponujący armią 40 tysięcy pięścli!~zv, ma
mori:ność wystawienia nawet kilku zupełnie ró·

~~~~~~~~~~.~~~.-~~~~~~~~~~~~~~
. ~~~~~~-~~~~~~~

19.

Jan

ale

zawoła: Ja mam towar
cena będzie nowall

Kolarze 'sią .pocą, publiczność chucha
a ••b~dulek"

Ł.

o..z. K.

Przejmujący chłód, przeciągający po krzy-

żach popsuł wczoraj wieczorową iIIllprezę ko-

20.

Każde

serek?

larzy - wyścig o Naramiennik m. Łodzi na
dystansie 50 km., który się odbył na torze helenowskim.
Dośc Licz,n ie zebrana public7<ność chuchała w ręce i tupała nogami, z zazdrościll spoglądając na pocących się kolarzy.
.
Na starcie wyścigu o Naramiennik stanęła
nielicznastawka zawodników. Zawiedli i nie
zjawili się w Łodzi zaproszeni Slązacy - dopisała tylko Warszawa. Z Łodzi ,stanęli do walki wszyscy najlepsi z Bekiem i Pietraszewskim na czele.
125 okrążeń toru, co stanowHo po przeliczeniu na kilometry akurat 50 - zawodnicy
przebyli w 1 godzinę 26 minut i 56 sekund, a
więc w czasie o 3 minuty lepszym od czasu
uzyskanego na mistrzostwach PoJ-ski. Zwyciężył - jak było do przew.idzenia - najlep3zy
w chwili obecnej .na,sz torowiec Bek (Tramwajarz) przed Kudertem (W,a rszawa) i ' Sałygą
(Tramwajarz). PietraszewoSki (DKS) po 3 finis~u ~usiał ~mi,:nlć ro.wer i stracił do czolÓWki ,poł ok~ązenIa dopiero na 8 okrążen i ll do
konca dOSiadł swoJeJ maszyny, ale nie był w

złotych trzysta,
Tysiąc oczywista.

jajko

~--

PIĄTEK
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\V CZWARTĄ ROCZNICĘ BITWY
POD LENINO
\V czwa.rtą rocznicę historycznej bitwy
pod {,enino TUR przy wspóludziple Oddziału
Grodzkiego Towarzystwa Przyjaciół Zołnie
rza w Łodzi i Oficerskiej Szkoły PolitycznoWychowawczej urządzają akademię poświę
coną tej rocznicy, Akademia odbędzie się w
dniu 11 bm. w splrotę (1 godz. 18 w sali t<''ttru
TUR przy ul. 11 List9pada 21.

I

ODCZYT W NACZELNEJ' ORGANIZACJI
TECHNICZNEJ
W piątek dnia 10 października br.' o godz.
19 w lokalu Naczeln ej Organizacji Techniczn e.: p: zv ulicy Piotrkowskiej ]02 Dr. WITOLD
K •.,.:iPEH.OWICZ wygłosi odczyt na temat:
.,Era materiałów plastycznych".

było) była następująca:

. Fini/lz l. dert.

l. Bek, 2. Pietrauewskl, 3. Ku-

Finisz II. Finisz III.
3. Kudert.
Fiirlisz IV. . .'
. PWI'SZ V. ski
Pierwsze 10
drugie w 16,52
te w 16,59 min.

1. Sałyga, 2. Wojcieszek, 3. Bek
1. Bek, 2. Pietraszewski,
1. Bek, 2. Kudert, 3. Sałyga.

1. Bek, 2. Kudert, 3. Pietraszew-

km. przejechano w 16,06 min.,
m., trzecie w 16,52 m., czwarZd. Kr.

KOMUNIKAT

I

. PROGRAM NA
10 PAZDZIERNIKA
12.06 Wiadomości dziennika południowegp.
12.10 Przegląd prasy stołec,znej. 12.15 "Od mazurka do oberka". 12.30 Audycja dla wsi.
12.40 Utwory skrzypcowe. 13.00 "Z mikrofo'lem po kraju". 13.10 Koncert rozrywkowy.
14.00 (Ł6dź) Kronika i komunikaty. 14.05
(Łódź) P{)gadanka p. t. "Prace w świetlicach
postępują naprzód". 14.10 (Łódź) "Tym, którzy polegli za nas". 14.15 (Łódź) III-cia audycja z cyklu: "Z muzyki radzieckiej". 14.35
Przerwa. 15.00 Muzyka taneczna z płyt. 15.20
Audycja dla dzieci p. t. "Wieczór kolonijny".
15.50 "Nasze uzdrowiska". 16.00 Dziennik.
16.20 Pif!śni ludowe. 16.35 Audycja dla cho- .
rych. 16.50 Pogadanka sportowa. 17.00 (Łódź)
Koncert dla przodowników "Świata Pracy".
17.45 (Lódź) W ramach audycji dla młodzie
ży
OJ)owiadanie G. Timofiejewa p. t. "Jak
ctrzymałem nagrodę
literacką
w obozie".
18.00 (Łódź) Wiadomości sportowe. 18.05
(Łódź) Przegląd kulturalny. 18.15 Transmisja
inauguracyjnego koncertu Filharmonii Warszawskiej. 20.00 Audycja literacka. 20.15 Muzyka ludowa. 21.00 Dziennik. 21.30 Muzyka.
21.40 "Piosenka - towarzyszka człowieka".
21.55 ,Polacy i Rosjanie w Paryżu". 22.10
Wiado:Uości sportowe. 22.15 (Łódź) Koncert
rozrywkowy.
23.00 Ostalnie wiadomości
dziennika. 23.20 (Łódź) Program lokalny na
jutro.

premiuje.

stanie odrobić już straconych punktów w 4
finiszu.
'
Wyścig był c.i ekawy ze względu na częste
próby ucieczek, podejmowa,n e kolejno przez
Beka, Pietraszewskiego, Wojcieszka, Grzelaka
a w końcowej fazie wyścigu przez Nap i erałę.
Przykładem koleżeńskiej
jazdy był wczoraj
Wojcieszek, który poświęcił się i pomógł P;etraszewskiemu w dopędzeniu czołówki po zmia
nie maszyny.
Kolejność w 5 finiszach premiowanych
przez "bidulka" tOZK (chętnych jakoś ' nie

1

W związku ze stale wzrastającym zap)t rzebowaniem na energię elektryczną ora"
celem uniknięcia kolejnych wyłączeń dziei nic wraz z zakładami przemysłowymi, instytucjami państwowymi, komunaln,mi. lU' zędami. uczelniami, szkołami i tp. wprowadza się następujące ograniczenia:
.
1. Zabrania się używania energii elektrycz nej dla ogrzewania f nadmiernego oświetla
nia mieszkań, skIepów, biur instytucji państwowych, społecznych l' prywatnych.
2. W godzinach od G-tej do 9-tej i od 17- tej do 22-ej zabrania się uźywania kuchenek, warników, żelazek i innych aparat ów grzejnych dla przemysłu I gospodarstw
domowych oraz wszelkich aparatów ele ktrycznych używanych przez fryzjerów, jak
również nie wolno oświetlać wys_aw lik lepowych i używać energii eT"ld""'-" " ~J;t
rt'!klam.
'
3. Wszystkie zakłady przemysłowe, państ wowe, pracujące na jedną zmianę mogą
czerpać energię elektryczną w godzinac h od 9-tej do 17-tej.
4. Silniki studzienne wolno uruchamiać je dynie w godzinach od H-tej do 14-ej
?2-ej do 5-tej rano.

od

5. Rzemiosło i przemysł podległe izbie rl emieślniczej i izbie przemysłowo-handlowej
może korzy~tać z energii elektrycznej jedynie w godzinach od 9-tej do 17-tej i od
n-ej do 6-tej rano.
6. W lokalach rozrywkowych, restauracja ch, kawiarniach, cukierniach itp. może się
palić w godzinach od 6-tej do 9-tej i od 19-tej do 22-ej jedyąie po kilka żarówek
i to o mocy nie większej jak 60 W kaz da.
Ograniczenia powyższe odnoszą się nie tv !ko do samego miasta Łodzi ale i wszystkich
zasilanych przez Elektrowntę Łódzką.

miejscowości

. Apelujemy do wszystkich warstw naszego społeczeństwa, aby w należytym zrozumieniu interesów gospodarczych oraz swych w łasnych zastosowało się ono do niniejszego
zarządzenia i komunikujemy, że oporni odb iorcy pozbawieni będą energii elektrycznej
conajmniej n,a okres jednego miesiąca.
Podkreślamy ponadto, że gdyby wyżej wy mienione ograniczenia nIe
wyniku, zmuszeni będziemy w godzinach S1. czytowego obciążenia w
okres dwóch do trzech godzin zastosować Ił olejnej wyłączanie dzielnic
przemysłowymi i instytucjami wymieniony mi na wstępie niniejszego
Łódź,

dały pożądanego
Elektrowni na
wraz z zakładami
komunika tu.

dnia 8 października 1947 r.

ELEKTROWNIA LóD:: KA .
94\.1

pięściarz,y

Stepanaw l CiP,Ż-/ wnorzędnych reprezentacji. Nie ulegd b ) (em
żadnej wątpliwości, że ósemka, któ ' ą w niedzielę ujrzymy na ringu w Warszawie bf',d~ie
najsilniejszą, na jaką stać naszyth wschodnich
przyjaciół.

Pięśdarze rad7lieccy do ostatniej niemal
chwili byli przekonani. że do WarlSzawy jadą
nie na mecz z Polską, lecz na Turniej Wszechsłowiański, toteż przygotowania kh szly w
tym właśnie kierunku. Liczyli się przede
wszystkim z tym, że walki potrwają kilka dni
i specjalnie przygotowywali swą kondycję ft

I

zyczną·

NAJSILNIEJSZE PUNKTY GO~CI
Zapewne wielu z Czyteln ików będzie ciekawych, w których wagach reprezentacja
Zw i ązku Radz ieckiego będzie najsiln i ejszą. Możemy to zdradzić tylko opierając się na reminiscencjach z Pragi. Do najsilniejszych punktów reprezentacji praskiej należeli: Grejner,
Szczerbakow I KOI<lIiew. Grejner w Pradze
znokautował Koziotka,
Szczerbakow, jak już
w~omin~iśmy, pokon~ 0Iej~ka, a Koroliew
bawił się z ... wszystkimi., mamy więc wrażef,ie,
że i tym razem Grejner jak i KoroIiew zdobę
dą punkty dla gości . .
NASZE SZANSE
Jak się przedstawiają nasze szanse?
W wadze muszej
Grzywocz w walce z
Segałowiczem nie stoi
na straconej pozycji.
Nie jest tu nav;et wykluczone zwycięstwo
Polaka.
To
s,amo
mme]Wlęcej
od'l'lo'3i
się do Bazarnika, 'k tóry
prawdopod::>bnie
spotka się z Awdiejewem. Dwie d!l15~e
wag,i
pozostawiamy
bez komentarzy, gdyż
reprezentanci
ZSRR
są
w tych wagach
niez'Ilaoni jeszcze.
KOLCZYŃSKI
Chychła W. wadze
półśredniej
nie ma
wiele szans w walce z Grejnerem, przeclwn,ik
Ko1czyńskiego też stanowi wielką niewiadomą,
w każdym bądż raZoie "Kolka." nie będzie miał
łatwego zadania, chociaż uchodzi on zwykle
za 'IlajsiLniejszy punkt na,s zej reprezE!llltacji.
Szymura też walczy . z przeciwnikiem, o
którym nic nie wiemy. Niewadził natomiast
będzie miał
najcięższy mecz w swym życiu.
Wierzymy, że jednak łodzianin tym razem nie
zawiedzie i da z siebie wszyostko, jak zre~'ztą
podobno przyrzekł kapitanowi PZB, że da z
siebie wszystko, aby wywalczyć jak oD.ajlep~zy wynik .
Z REMISU BĘDZIEMY ZADOWOLENI
Ogólny wynik remisowy uważalibyśmy 'Za
wielki ·sukces iIlaszych pięściarzy. Nie zmartwi nas jednak porażka, chocby była nawet
wysoka - gdvż przeciwnik ipst poteżnv!

Z
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IN,.

Treningi w YMCA
Sekcja Pięściarska IKP ro z ;>oc7ęła regular·
ne treningi w sali łódzkiej YMCA. Tren:ngi
odbywają się dwa razy w tvgodn iu, we wtorki
godzin ie 17·tej i w czwar tki o godz. 18.15.

°
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Komitet Pomocy Zimowej
Jak w latach poprzednich tak i Vi tym roku Miejski Komitet Opieki Społecznej zorganizował Komitet Pnmocy Zimowej, na którego czele IItanął Prezydent Miasta, tow. Eugeniusz Stawiński.
W chwili obecnej Komitet organizuje sekcje w ramach l{tórych odbędzie się planowa
akcj~. A więc powstała sekcja propagandowa, zbiórek ulicznych, imprez, opodatkowań
dobrowolnych oraz zbiórek w zakładach i
urzędach. Akcja będzie trwała od 1 paździer
nika br. do 1 kwietnia roku przyszłego.
Tak samo, jak w roku ubiegłym, akcja
pomocy zimowej obejmie zapomogi gotówką
dla
najuboższych,
obiady,
dożywianie,
"gwiazdkę" dla dzieci i pomoc dla najbardziej
zn;szczonych województw, zwłaszcza w okresie powodzi.
Do Pomocy Zimowej stanęła prasa, radio
i film, by szeroka akcja propagandowa obję
ła całe nasze m'asto i województwo, by jak
największej ilości
podopiecznych zapewnIć
pomoc.
Pamiętajmy o tym by zima jak najmniej
dała się we znaki pot~zebującym opieki i pomocy.
(m. z.)
'KOMUNIKAT
Zawiadamia się, że w sobotę dnia 11 paź
dz;ernika br. o godz. 17 odbędzie się w Ło
dzi w sali PCR przy ul. Piotrkowskiej 152
narada aktywu przemysłowo-gospodarczego
PPR dla m. Łodzi i województwa.
Referaty na temat aktualnych zagadnień
polityczno-gospodarczych wygłoszą przedstawiciele KC PPR.
Stawiennictwo towarzyszy wezwanych telefonogramami obowiązkowe . .
KOMITET WOJi:.\V0DZIHEJ
E-k ca
K'>mitet "o,iewudzki i Łódzki
Pol~kirj P:wtii Robotniczej

