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I Artykuły spożywcze również staniejo; I

WARSZAWA PAP. Dyrektor biura
ten ministerstwa przemysłu i handlu ob.
Marian Olewiński - udzielił prvedstawi
cielowi Polskiej Agencji Prasowrej nastę
pującego wywiadu na tematy, zi\viązane
z ostatnią obniżką cen wyrobów przemy
sIu pa ństw o weg o:
- Dzięki czemu możliwa była obniżka cen w obecnym okresie?
_ Systematyczny wzrost produkcji,
polepszenie organizacji pracy i zwiększe
ilie \vy da j n o ści o r a z po pr a waz a o pa trzenia w surowce spowodowały zwiększe,ie
towarowej
i zmniejszenie
koszŁówmasy
własnych
produkcji,
co pozwoliło
na obniżenie cen w przemyśle. Drugim
elementem było niewątpliwie uporządko
v. anie rynku na odcinku organizacji dystrybucji i normowania cen artykułów
pierwszej potrzeby. Zharmonizowanie
tych dwu akcji dalo w efekcie możliwość
obniżki cen na wyroby przemysłu pań.itwowego.
Należy podkreślić jeszcze, że przeprowadzenie obniżki zbiegło się z okresem
pewnych nastrojów zwyżkowych na w o'
nym rynku i dlatpgo możnaby było powiedzieć. że jednym z celów obniżki bylo przeciwdziałanie tym właśnie nastro
jom j niepokojom na rynku. Wreszcie
obniżka
stała się zaprzeczeniem plotek,
jakoby przemysł państwowy pracował
za drogo i wskutek tego nie może być
rentowny. Okazało się właśnie, że rentowność przemysłu nie tylko istnieje, ale
też I pozwala na takie pociągnięcia, jakich jeszcze pół roku temu nikt się na
rynku nie spodziewał.
_ Jak wpłynie obniżka cen na ksztal·
towanie się ogólnej sytuacji na rynku?
_ Przemysł państwowy poszedł po
raz pierwszy na znaczną obniżkę cen

de

I

w ogole.
Można się soodziewać, że obniżka ta
nie jest ostatnim posunięciem rządu w
t.ym k'lerunk u. N a tezy
• pona dt o oczek"lwac,
ze POSUNI~CIE TO POPARTE SenZIE
RZUCENIEM NA RYNEK WIELKIEJ
MASY TOWAROWEJ, która zagwarantuje realność obniżki. Tak wydatne ob-

I

rzo;dzi

l

choć może jeszcze nie tak szeroki, jakby niżenie cen szeregu poszukiwanych arpragnęły rzesze konsumentów, wpłynie tykułów przemysłowych, winno spowodo

stabil}zująco na kształtowanie się cen
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wać stabilizację również na odcinku artykułów spożywczych. Nie może pozo-

stać bez wpływu na ceny artykułów rolnych - szczególnie to, że państwowy
RZYM PAP
W
l j
• l Gl •
ł
.. ł . ~eny ma- koło Tarcntu
'
. - do krwawego
m e scowosc
przemys.
me t a !owy o b I1Izy
doszło
starcianos
po-..
szyn rol.ntczych, łopat, szp~dlt I c~arnyc~ między bezrobotnymi pracownika.ml rolnymI
narzędzI o tO proc. Chłop Jest tez powaz a policją. W czasie wa.lk, w któ:-ych posłu·
nym odbiorcą wełny, skóry i innych ar giwano się granatami, jedna osoba została
tykulów, objętych obniżką .
zabita zaś 20 ciężko rannych.
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Rząd

Partii Pracy rezygnuie z unarodow~en a przemysłu sla:owego. Koszta zdradZleC
' k':eJ· po I·t
· Zapow. d'Z nowyc§l· ~o dalk ów i zwyz"k a cen
I yki zap ł acą ro botn;cy.

I

parlamentowi projektów nac.ionalizacji wysokości 423 milionów funtów rocznie
przemysiu staluwego.
przeznacz'one zost aly na obniż·enie cen
Plan Daltona przewiduie dalsze zwię- I żywności i odzieży. Slueślenie tych
kszenie podatków konsumcyjnych od pa QpJat spowo~uje oczywiśc.ie n'Ową, po·
pierosów, piwa i trunków. Prz.ewidtije ważną podwyżkę cen i dotknie przed~
się również zwiększenie podatku dochQ- wszystkim ludzi pracy.
dowego. Równoczcśnie zamierz3. rząd
zm~iej.szyć dopłaty. ~a rz·e cz a1rtykułów
s.pozywczych l (xlzJezy. Dopłaty te w
LONDYN PAP Z
b t . k' d .
----:.
. nany ry YJs 'I zlaI lacz socjalistyczny, jeden z założycieli
Labour Party , Sidney Webb zmarł w
wieku 88 lat. Web b był ministrem handlu w pierwszym rządzie labourzystowdo stworzenia koalicji wS2yslkrch poslęDowych sił skim Ramsey'a M:-c Donalda \V 1924 ro
Ameryki przeciw podżegaczom wojennym
ku, a następnie w 1929 roku był minisNOWY JORK PAP. - Senator demokra- cja, krach gospodarczy i zagraniczn~ PO/lty-, trem kc1onii.
tyczny Pepper, zaatakował gwałtownie na od- ka, nosząca w zarodku wojnę·
ł'
bywającym się w Bostonie kongresie elO. aSenator zaapelował do delegatów CIQ, jemerykańskich kapitalistów j wojskowych, któ dne! z ~.wóch największy~h amerykails~ i ('~ orLONDYN PAP. - 'Vy (l a \VJll ~ w An'
rzy - według jego słów - połączyli się dla gamzaCJI robotmczych. azeby porozup1lel1 S i ę glii pismo demokratów !J ''> zP:(l.sk 'chzapewnienia sobie kontrolI USA.
z .liberaln~~i elem~mta~i kr~ju dla v/worze- "Wiadomości Hiszpańst.. i'c " kQ 11l 1) IJlm!~ , IŻ
Wrogiem Stanów Zjednoczonych - powie- ma koalICJI na wzor tej. k/o.ra doprowadZiła p alrtY'zanci przystąpili do n{)lwe,i a!<cji 0 ;1.
artykułów masowej konsumcji. Ten krok, dział Pepper - jest nie komunizm, lecz znfIa- Roosevelta na folel prezydencki.
półwy!Sp,ie ibe,ryjskim prz ~ ciw k o obecne.
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I1111111111111111111111111111!11II
mu reżimQwi. Działalność l)af[yzanc!~a
przyl!J'rała szczególnie na sile w prcwindach Asturii i Santander. iak równleż w
górzystych oko li cJch Laon. Ze stron y
rządo'wej wys ł ano
na ZJgrożon e teren y
znaczne pos i łki w ojskowe. wśród 1; tórych
znajduje się 1.800 żołnierzy z !egij Cl!Komun!kat Greckiej Partii Komun 'stycznej demasku'e polityke okupant6w amerykańskich I bryty;sk :ch
d·zoziemskiej. W Maladze p orcja dokospołeczeństwa, tym łatwiej EAM będzie mógł
LONDYN PAP. Na skutek wzmożonej fali kę o niepodległość, wolność l demokrację.
nała w dzieln 'cy robotn icz '::j 111lS CJ WYC 11
terroru przeciwko siłom demokratycznym
5) Zbrojna walka armii demokratycznej zrealizować swą polityl.ę.
ares
ztowal1. P uwodem t-cg 0 byi o udzIe6) Wzywa się wszystkich komunistów grec
Grecji, Grecka Partia Komunistyczna opubli- jest jedyną odpowiedzią jaką lud grecki mo
bnie przez mi ej s.,::ową Illdno ~ ć lJ U1l10CY
kowała specjalny komunikat.
Główne jego że dać okupantom. Z tych powodów, wzywa kich do kontynuowania walki aż do ostatecz
punkty głoszą:
się wszystkich Greków,
aby pracowali na nego zwycięstwa . Komunikat podkreśla w za żywnośc i owej i schronicn iJ p art ~ zantom.
1) Polityka pojednania i utworzenia rządu rzecz ZwYcięstwa armii demokratycznej w kończeniu, iż celem walki prowadzonej przez
roczn'cę
QO~ Len~no
jedności narodowej, głoszona przez lewicowe w tym przekonaniu, że lm będzie ona silniej partię komunistyczną, jest osiągnięcie niepo
EAM, jest jedynym wyjściem z obecnej sy- sza i poparta przez zdecydowaną postawę dległoścl, wolności Idemoltracji.
Uroczysta akademia w MCHn~v : e
tuacji. Jedynie wprowadzenie w życie tej - - - - - - - - - - - - - - - - - . ; . . - - - - - - - - - - - - - - - - -...
MOSKWA P AP. W ambasadzie RP. w Mc
skwie odbyła się uroczysta akademi a, poświ -:;
na
('ona czwartej rocznicy bitwy pod Lenino. Aka
2) Imperializm amerykański l brytyjska
demię zagaił zambasador R.P. w Moskwie
okupacja zniszczyły grecką demokrację i pra
Marian Naszkowski. Następnie pułkownik
wd:dwą niepodległość, oraz są obecnie główRZYM PAP. Ostałecz·ne wyniki wyborów tysięcy głosów, obecnie zaś otrzymał on - po- Krzemień wygłosił referat o bitwie pod Lenymi przeszkodami w urzeczywistnieniu po- samorz ąd owych w Rzymie przedstawiają się na- nad 200 tysięcy głosów. :\ale ży zaznaczyć. że nino. Po przemówieniach oficjalnych nastą
Utyki EAM. Okupacja amerykańska stwarza stępują co:
kośc iół brał akt ywny ud zj ał IV agitacji wybor, piła część artystyczna.
niebezpieczeństwo podzielenia Grecji w związ
Błok Ludowy otrzymał 208.566 głosów i 27 czej. Zmobilizowano przeszło 30 . tysięcy księży,
a s:
.
k
r.. andatów.
którzy prowadzili intensywną propagandę na
ku z wi adomościami o zamIerzonym w roh r z e śc . , .. oc)' demokraci 204.247 głosów rzecz chrześcijańskich demokratów.
26 mandatów.
W koła ch politycznych zwrócono szczególną
czeniu do Tracji armii tureckiej, która ma
okupować Grecję pod pretekstem pro wadzeUomo pualunque - 63.400 głosów i 8 mand. uwag ę na dot k liwą pora.żkę, jak ą poniQsła par,
W piątek 17 października r. b., o go
Partia republikańska - 36.700 głosów i 5 tid prawicOIWych socjalistów Sara.ga1a. Partia dzinie 9.30 w Domu Propagandy PPR
nia walki z armią demokratyczną . Za tę po
noc Turcja miałaby otrzymać Trację zachod
',da tów.
ta. która poszła do wyborów pod hasłami ant y1ią.
Partia Saraga-la - 24.000 głosów i 3 mand. komunistycznymi zdobyła tyłko 3 mandaty. Na- w Łodzi, przy ul. PioŁrkoTNsklei 262 od3) Rząd Sofulisa stanowi kontynuację uNajbardziej zaciętą walkę w okresie przed- leży zaznaczyć, że Rzym uchodzil za bastion będzie się rozszorzone Plenum Komite
przedniej polityki, zmierzającej do zniszcze- wyborczym toczyla się między blokiem ludowym chrze ś cijańskiej demokracji, stolica Włoch nie tu Wojewódzkiego PPR . w Łodzi;
nia niepodległości kraju. Sofulis i jego partia a chrześcijańską demokracją· Mimo nieprzebie- odzwierciadla . więc nastrojów panujących w
Ze względu na w :17:100 '; ;:: spraw sturającej w środkach propagandy partii chrześci- kraju. Fakt, źe mimo nieslychanie ostrej kam• r n;ctwo to '('.'. to',-' ,-- -:. 'anych tedąży do wytępienia demokracji.
ja ńsko demokratycznej, która dysponowa ła 01- panli wyborczej prawicy. blok ludowy zdob, !
'n ~]
4) W . ~bliczu ok:,pacji ~agrani~zne.i lob:c brzymimi funduszami,
blok ludowy zwiększył pierwsze miejsce w wyborach samorzad<Jwy,:
K()l;, ' _
nego rezlmu ludOWI greckiemu me pozostaJe swój stan posiadania i zajął czołowe miejsce. W w Rzymie, - posiada więc tym bardziej donio-:i P. P. R.
pk innego, jak p'rowaQ;ić zc;!.ę~ąo~ ·~a~~~1} ~b'łt~h 1>10,1( Judowy.. ~p'yl J 9.Q _ słe znaczenie,
I
\ \- .~
LONDYN (PAP) - Brytyjska opinia pułJ.Jiczna wykaZuje szczególne zaintereoowanie nową ses.ją parlamentu, której otwarcie nastąpi w następnym tygodl!1iu. Będzie to trzecia sesja
parlamentu o większości labourzystowskiej. W kołach politycznych zwraca
się uwagę na to, że rząd - wbrew
swym zapowiedziom -:- nie przedstawi
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dzie za1ece-nia większości k omisj i O NZ do
~pr aw Pcrfft~lyny tj. podział u tego krrJj/l pOlTdę
dzy A r ab ów i Ż.ydów. Zarówno 'edll'i 'ak . dr
d
. :l'. l '
j
J .. l. U
.zy poslac alą p .ue plawa 5~ mosta n ow.cnJ a o·

Jaz. wolneąo l pokO jowego zycla we własnym
panstwJe: ~"zypom ma.ws'Zy cieTpien la lud nosci
~.ydowskleJ. w EuropIe.
Carap kill s twIerdzI!,

wszystkie l~ [a~ ty wyjaśn i aj ą ~lQ. lotcez nie
dlaczego Zydzl dqzą do stworze nI a włas n ego
państwa, r:ze go n ie woln o im odma wI!:=.
ZSRR popiera m yś l ..unii f/ospod:rr cze j w
Pal estyme, uwazaj Clc, lZ b ę dZIe to S!Hzy.: alo
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KUPON PREMIOWY

Nie trzeba {!ro '~ rł 7 ić kilkudziesięciu kuponówl
WySTARCZ Y WYCIĄ.C NASZ KUPO N PREMIOWV zamieszczonY obok . wy·
oełnie czytelnie i przesł a ć . I q Redakcji n .Iszej;!o pisma w ci;!"''' trLecl1 dni.
Już w pią,te k do wiemy się. kto wygr al PÓLRUCII(! M-ESKIE.
Jutro l,amieśc i lllY KUPON N ' PARĘ KOŁDER.

Carapkm oświadczył na posIedzeniu ko mis ji
oalestyńskiej ONZ, iż ZSRR popi er a w zasa .
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gotuje podwaliny dla ściślejszy ch stosun ków
DolI ty czn yc h mi ę d z y Arab am i a ZyJ .lmi.
t:'l ie m oż na uważa ć za z ada walając erozwi ą
::illlla pro ?Jemu granicznego w form ,e u twOl;:el11a wąsk ich k ory ta rzy ,.., pewnych punk.ta ch,
la gadmen lem w y lyczenla gramc wmna 6 1 ę za
A ć sp ecjalne1 komisja . Ró,vni eż po waż llą sp r e .
wą m OŻe b \,t zag a dn ie nie pods taw. na jaki ch
lU a b y ć zbudowan y rzą d w Paleslyn:e w 0 :uesie przej ściowym po opuszczeni u tE'~ .J k laja przez An glików. Ten ok.res prze jś ::JO WY b ę'
dz ie n ies łyc ha n ie waż ny z pu nktu widzen ia
zachow ania pokoju w Pal es tyn ie i p··zyszivc h
losó w obu n owyc h p alistw : arabsk i~ go : 7' ·
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Amerykanieodbudowują fasży mniemiecki
Bruning, Rechberg, Strasser i Schumacher - zagorzali wrog 'J wie
wiańszczyzny

w codziennym konkursie "Gł osu"
\Vc.ool'alj wiec zorem w lokal lJ red akcjj
,Qło su " - Łó dź, PiCltr:k{lws.ka 36, - roz'osowana zosta ła koleina premi a llas ze.ro
konkursu codziennego z dni a 12 p.l ź dzie r
nika 1947 r.
12 SZTUK RECZNTKÓW
wygra,la Qlb . Ma:zu.rkiewj-cz Alina, lamie.
szka:ła w Mo/Szczenicy, ko.ło Piołr kO'wa,

Ob. .Mazurkiewicz {)trzY'ma

}(}śi"edni ctwem

korzystają

w PZPR w
nagrodę

Za

poc-zty.

Czytelnicy zamietisc{)\vi! Nie nadsyłaj
:ie kU'P'onów w kOipe rtach. Wy starczy 11a
deić kupon na kaJ·toniku w formacie nor
malnej pocztówKi, Ilapi " ać czy telni!:' ad·
res redakcji " Gł osu" - Łódź. Piotrko\vel Ka 86 i nakl eić z,nac.zek pocztowy za 1
złoty .

kanie pozostawili nietkniętymi j unkr6w, k1;6
rzy w obecnej chwili posiad~ją w za.chodnich Niemczech ok oło 1.300. 00 0 hl'\ ziemi.
W angielskirj l'trefi,> okuP<lcyjnt?j grupa b.
czynn ych d zi ałaezy hif.ler owskich l Junkrów
utworz~'ła sw ój sztab pod mas ką firm y rnl:';
czej. Amerykanie skupili w Garmj ~ ch .. Parlenk irchen kie row n iczE' kafłrr gen~r<lJ'" ' i of!
cerów armii n iemieck iej. którzy !(orz,'sta,jl\
z całkowitej swobody ruchów i pral' ują, nl!.dltł
w dzif'dzinif' wo.lskoweJ w porozumieniu !
jankf'sllmi. Amerykan ie :iawnie popierajĄ BrU
ninga, k lól'y utorował drogę do \Vl<ld~' Hitlerowi. Podtrzymują oni zn~negl) kapjfaJish
niemieckiego Rechberga. który podobnie, jak
jego niedawno zmarły hrat - AI'nold Rech·
dr> ro :':u 1942 1 sal dans l) ,r7 ' m ~ ł "Y ' 1,JCj'ą dzp bt?r g, propon\ljf' stwol'1.f'1tl, wspó lnf'!{~ fl'nn ni E' vyn os zijce okol o t .500 funtów s7ierlm · tli II A ngUa, i USA. prz p ciwk6 lI;"a.i~m ,ło 
gó w.
wiańsk i m . Popipra.ią oni wrpJ;\zcie znanego hi
Na wiosnę 1943 roku T~i1Jdil. r ; ~ przekaz.;! tlerowca Otto Strassera l osławionego Schuswy m mo codawcom szer('~ Wi a domo ś ci cloi ycz ą cYLh sily lic zebnej i 1.1lbrojcnia v a r l~ z an' machera .. ,Izwiesti<l" chat'f\kteryzuje Sllhul!I&
1ów greckich i oddzi ałów -powst,lt1;:lvrh. RIl' ch e .." jako n ajZ3.jadle.iszego wrńgs IIIlo\Viań
port Tsa lrlarisa donosi! , że parl y7.a,f! ' i kon cen· szczy:r.ny, wska1:ując, że .lego " lłwnływani.e do
t rują s i ę w terenach gó rsk.ich Ep iru ,(,hEcza!
r ewizji , ran ie wschodnich ;I~8t n nwym wY
ic h li czbę na około 60 tys. ludzI.
da.n lem b itlerowskich roszcltf'ń do p rzestrzeni
W z ako~ czeni.u swe go. list u gen. U ; _Z0 6)' \ ż~Tiow .. .i i jawnie zmle1'1.a dfl wzn owieni a
.~/\VJeTd7a. ze . w/adomo:~CJ c/osl arC7.111.1 L> p rzez agresJi niemieck iej. "Ni cmi ecc~' p odżegacze

s pieg niemiecki

Ts~ ldaris
z łaski

d zi ś

A n~ u ykanów

MOS KvVA PAP, "Pra wd a" z ali1 , e~ z c za
li s t g ener ał a a rm ii węg i erski ej Uies zasv, l-.lń ·
ry znajduj e s ię obecni e w 'l1ie wsli f drl ~. e ckie .l
i k. tó ry demasku je szp ie go ws ką dział:l/nnf. ć \Vi
cepremiern rządu gre-c kiego Tsaldari .~a.
Gen . Uiszasy był w czasie woi'!y , 7"'fEm
wywj.adu armii węgierskiej i korzyst'Jł 7. us·
ług Tsaldarisa .

G enerał Uiszasy stwierdza w .. wym l iś c i !' ,
ż e dan e te były prz ekaz yw ane wywiad l w i nie·
miecldcrllu i włoski emu.
, W lecie 1942 rok u w y słann i k rege':lta Horthy przybył do Budape::;ztu j w rozmowie 7 ge
neralem Ui5zasy oświadczył, że jednym z je·
go agentów w Grecji j e$t członek p r/r lii mo'
narchistyczn ej TsaJdaris. k tóry zobOWią z ał się i
do s tałej pracy w y wiadowczej . Za swą pli,Cę

p'astuje tek,. w'ceprem'era

Tsaldansa pokrywa ły s/(: z Jn[oTm({ ~ lamI II V'
wiadu niemierkiego, to lei wywi nd n ie mIecki i włoski odno~i/ się do n ich z; <;: 'l/kr,\I{/ lym
zclUl aniem i niejednokrotnie l'. rk fJTZ y !;tY"":ll je
dla działania przE'ciwko porl y7. antom nn Bolka·
nach.

Przy;puszczam, że tak -- Od'PO\"ie. !
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J(łIk myślisz .

śmy się

ani

Topa, ani HaGkyego, ani in-
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Queł1 rozmawiał jeszcze trochę z Go~·el1em. Nie znał go bliżej za dawnyeh
•
.
.
czagow,
ale uCIeszył
sJę z tego spotka.
llia. (;orell - }iył to lik,· niego szcząteK
niedavvnej przeszłości...
Służb a QueUa nie była we-snlH i uraz.
rnaicona. Go.d zmami
. lował na pu..~ C U"patro
. " el.e ""'0-'
styn,i, .U1'\n•. "1 a,"'
· ~t·ml,';<l
l..'o'\\";"''''n
... .".''''-_ 4. .....,.,
~ .I:l; ~...
\'V ' o
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Tak
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co p,oczna
ewakuowali, oni lIcle)n'lli
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fl cellnu . -

lIl!-!.

pIsze dZIen nik I. stwlerdz!l. :t;~

wymi~Q1eni ~rotelfo~~ani S~ll' now ~.iedn~ezo .

nych 1 An gli I. si\: .!!'łowny m! rzeczDlkl!.~l r~w anht i w alki przeciwko słowiańszczyźnie.

g6' 1scy-

Pewnie pomęczą trochę Niemcówu'śmieclmąlł się Gore lI.
- Wiedzą Grecy - PO czyjej s tronie
,prawda - rzekł z namysłem Qu,eli. - Pa
trza-c na nich. zaczyna'6z Dowoh WYCZII wać l)ogar d/ę' w sto&nnku d·u niektórych
naszych.
- "Vszę-d;zie sa i dobriy i ź,ii - z.au·
gich sama.lot ów. Ale n ie było ich widać. wa'iył Goreli.
Czuł się s t rasznie s amotny. Właś nie 1:11.
- Masz ra cłę - Z1god'ził si ę Quell. -najwięcej myślał o H elenie. Poza Gorel. Ale Grecy znaja się na wiel It rzeczach
lem n ie miał nikog o z kim mógłby za. lepiejAoj d nakis.
, , błe,dy. Jednak
m ienic
kilka słowo Wszyscy wydawali
.
.e ta"d'; eb popeh1iaja,
.
mme SIę 'PO 'O a~ą ·
mli się jacyś dalecy i obcy. Pewnego
Qllell wycz'uwał, że \V tych sło\\'<ł·ch
wieczoru nawi ą.zał z GorelJem dłuższą Gorella tkwi coś takieg,o. co zbl iża ie dQ
rozmowę· P r zypomnieli s obie czasy jego własnych myś'li.
.
dz
D 1...
• t
.
spę one w Grecji.
{J'Uryo naród JCS2cz·e raz
_ ~zkoda miłych Greków. _ powie- s~vierdził QueJ!. czek,dac co na to o d,po'
dział Qu ell, zwraca ią.c się racze j do wIe GorelI.
. "
.
s iebie s amego niż do GorelI;:! . - i'fam
- . \~Jesz - zaS Iniał. <,l ę, P I łody 10tll ' K.
~ .
. rue
"
. n o , - C I AGrecy
s ą podohnl do na'·.
WI'aLerue,
Ze
llas. Zwła.-'Zcza
1
t
. d
l n . d
,,. """zust
•, c._ lubla
0'-~ ~~_Il_. .
"
- ~e, pow
ar.um,
le Z"... e ....
l-C'.l o
~lC'
...
",
...
' U,Y U1· ...... r'" •.-~""':'~
S",::,
n.~ e& r OI];)'!'::! ·
.
.
~""
~
f)1fh1~
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•

wo;lenn,~ cz ują ~opa rd~ ~w.o'ch OPle~UnÓW

Mówiąc to, Qllell zdawiłł 8obi€ spra",. · ę.
że rozmo,w a osią·g n ęła punkt kIIlm im:cy,iteraz? Gdy- l ny .

ry.

- Ró~.rnież w porządku, - rzekł Gotel1.-Nieszczęście tylko, źe z nami nie·

I

-

1\8 dział Gorell.

ma

anglo-amerykańsktej

z protekCji

MOSKWA PAP. Dziennik " Izwiesti:a". w . DzieIJllik . , I zw~eĘ:tia ·· podkr~ś!~ . 'l." w Niem
artykule Bespalowa p.t. "Niemieccy podiega.- czpch pod egidą. a Dl~lo • :l1ll l' r3'kańsJ;ą odrocze wojenni i ich opiekunowie angIo • amer y dzony został niemiecki k oncern I'Italowy i w ę
głowy i jankesi pomag ają n;em ieckim kapitakańscy" stwierdza , że Amerykan ie i A nglicy
liliom w dła""ieniu ta m te:Jl'lzelro r uch u ro jawn ie p opierają te trzy grupy reakcji, które botniczego. Pismo przypomin a oświadczenie
odrod~iły imperializm niemiecki po plerw- H6overa, kt óry w~zw ał do wstr7.ym ania de
szej wojnie światowej: wielk i ka.pitał nie- nazyfl.kacji i wypowiedzia.ł się ,;a całkowitą
m iecki, junkrów, obszarników i klikę m ili- I oubudl, wą przemysłu niem ieckiego.
tarystyczną·
.....
Obok monopolistów niemieckich amery-

grane

Iryh un"leikie,gQ, za trud'nioil1a
U()SZCLelli cy.

-

sło!!l

W.

w

Dlacze.g-o? j)opełnia m :v

s'pyrał
hłĄ,dy .

złych oficerów . B ęda
\Ą' adzi ć u si ebie takie

Gore l!. -

W~zy

t eż

mIej.
zmusze'1i przeprosame zmiany. 2al<'
O ni

my.
- A ia1kie.7, to b ęda zmiany? - cic-ho.
le cz poważn ie spyta ł Quell.
- Po p rost,n tr1..eba Wyc iD,gnąć na ~!er
\V zr plan l1owy c11.
bardziej 1lzdolnioJlydl lu·dz·i, - rzekŁ Goreli. który też wy
cZ1Ił cale ryzyko 1)0r ll SZ011e~:o tematu.
- A k{l~oŚ trzeba po prostu "ypędzić .
Mówię nie tyl k{l () armii ....
R.ozmowa na-Jde sip' urwał·a , alf' Que]J
zrozumiał. U
..... mł'ody
GoreH m'. 'ś!1 J' r"7..u,
V . I
v_
l11l1'je tak samo, jak on. Zreszla. prócz
Gorella niłpeWIlO rozumuje tak ieszcze
wielu.,. rozllJnuja tak samo G~·ec y ...
m"śli te lQtem b b:Soka wic v. nrzemknę!"
.
...
. 1y
przez gł{)\\' ę Ql1ella. Poczuł się n~~e
mniej OSa motniony.
- Ide terał- do zta hlJ -- oZ-tl .łj m i ł Go.
rellowi. - Przv j.dź do s- toł6wki. Zl!:'m"
razemz obiad.. '
, .,
,
b '
- -.. przy. Jemn.ni!.rol
C "in',p
,.f'tod't..
"' .. _ ; ]
v,,~ _ ""
..
Sil' ", GOI·,'I·!.
(I ' l' . n )
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Q

•

-
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Rosji, dowodząc aw~gardą co- ' l zaczęło się Powstanie. Raclawice, wyZawiedz:ony w sw' ch n:tdziejach os;a:H III
fającej ąi'ę
armii południowej pod· dowódż" buch powstania w Warszawie l Wilnie, bitwa Szwajcarii gdzie zami 23~kał w domu swyrh
lwem !óz·efa Poniatowskiego, za bitwę pod Du- pod SzczekocinamI, zwycięska obra:la W,;r57.a· przy :Jciół. Zeltn~rów, otoczony troski wą o·
bienką mianowany general-lejtnant~m i odzna- wy I wreszcie trllaiczny kon;ec w bitwie pod pieką , g'ęl:loką cze;ą, doczekał końca
wego
\ czony Krzyżem Virtuti Militari. Równocześnie Maciejowicami - oto najważ.niels3e e:aoy
życia.
Zmarł 15 paźdz'ernika 1817 r. o go:lzi·
rewolucyjne
Z9romadzenie Narodowe
we
Ale wiekopcmna za5łur~'1 Kościuszki ;:lale-I nie 10 Wleczorem
Francji nadału Mu zaszczytny tytu! "obywate· ga na /~m ŻE rozumiał, iż ~ pełne: wClln~ś~i
Nais7lachetn ejszy człowiek, wielki olemaI la Fra~~ji".
k~rzy~,ac m01:e ledynt; narod ludZ1 w?:n1 en. !:rata, kóry żyC'ie pdw'ęcił Polsf:e, "O~.iwę
Kam\~ania 1792 skończyła się klęską i dru- $>VIadczy o l' ni P01an,eclo ManIfest,
>II Kt6'
J'
l'"
.
dl!"
.
]'
Pl"
" " l z rym prz)'zna " wo,norc
I"
11
r·'
ej '..
wonoscl
I _~".
me po eg05cI
zaws·ze
,
glID
rOZJlorem
o SAL K
OSClUSZ"O wespo
oso b't
lS q C l op om. -~ęz'r'
'.
._,
. lYą·~ą(
Ignacym Potockim i Hug0'1em Kolłąt'ljem ko raUD'! w bItwie pod ,!"lc'c'owicami d'Jstał z to",~OS_lą Y'h. y,tk lch J~J O~\ ,,,atell.,
przygotowuje projekt powstani" w ?olsce, ~ecz się KO~~J11Szko do nir.>w'Jb ro~' '3!~iC;, z "-t6rej!1
D::3 VI Polsce Ludowe1 ob·n demo.<r:;tvl;z·
rozporzęcie llowstania odkladil do cza:;u nale· 1:wol!!iony, prz::: S::wec'ę' potlątvł do Amerv- nv rC'Jrezentuje
najp:ękniejsze trad"c!e Kl.'
żyte90 przygotowania.
Ta wiadomość atoli o ki. Być może, że zamyślał pOZ03[,J.C tam do ;ci'.l:3:.. :nvskiej idei, których jest spadko!)i~rciJ
aresztowaniach najwybitl11ejszych cZ!Ol1"ÓW kOIICa swych dni, lecz na wiadomość o po- i na ikonsekw2ntniejszym korrtvnuatorem.
przygotowujących powstan·e Vi kraju 'Jrzy' wstal11u Legionów Dąbrowskiego wraca d.:> EuObóz demokratyczny, który przo(;~w:::ł na ·
bywa do Krakowa, gdzie 24 marca 1194 daje ropy, OSIada w Pilr\'~u, by SI::Ć s:ę orędDwni - I rodow' w walce z najeźdźcą niemieckim.
hasło 'Powstania,
obejmując stanowisko Na- kiem sprawy pc.J st:i e I. Lecz p~dz;~'e zaWi'J r1ł Y 'j'
czelnika i składają na rynku krakcwskim Leglcn\ Speh1I"'<ZY swe zadanI" zost~łv wyOboz demokratyczny, ~ to ry tez w pl 'r;,,·
przysięgę, że "powierzonej sobie w/odzy na slal'l8 dl) tlumie!1'a PO'vstitllla Murzynó IV na szych dn ach po wyzwo 'emu chlapom dał z_e'
niczyj prywatny ucisk nie Ilżyje, lecz jedynie , .. yspie San DOIl1,rqo, Zra:'onv do Napoleona. m·ę, plzemysł unarodow'ł
ci/n obrony całości granic, samowłndności ilo-Inie mogąe otrzynać konkretn"ch przyrzec·eli.
O~óz demckratyczny :dóry stoi' nd strrtźy
roc/u i ugrunlowania pow zecl1nej wolno~ci 'l-' N spra"de pnj ki, odrzuci! pr"r' "cję ~OW,l i "samowładności narodu I ugruntowani3. wol
żywnć będzie".
I [7vszeni~ mu w ,"yprawie i307.
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ly ctw~ :\"1.elkJe Idee, ktorych ",:,clelellm pos,nęclł K.o:<ciU5zko cal~ ~we ~ycle.
\Va,czył
o "O!;1(l~t I1d polach bItew, a Jako Naczebik,
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OZYWlLorg a tempo prac od

ciemiężeniu
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NrJsd sul manę ch!opó 'V, jakbr svml'olimjqc W'1lf; uó",rna.nia !ipo!pf:7neqo rzesz chlJp<kich, za~ '" '!anifeście Pnlanierki'11 (L~ł wy-'
.a.: """ym "t:!, cnetnym dążeniom \'·yzwole'.1ia
mas po!sk:~h
Tad"usz l(ośc;iu3zko był szermierzem i
rzecl~1 . 'em h"lseł, które. \"~'p:~ed7iłv jego e~q'l
l:e, n'''' znal I" '7rOZll1n;( l1Ia • urzec.zY·'[Ii't!1:e·
nL
RClhzację t:h dokonała dopiero dzi~iejeza Polska Ludowa,
Anrlrzej Tadeusz Kosciu:zko urouził się w
~ut\''''1 ! 71)4 r. ~\'iek dziecięry spędzll w me
J'itku swych rodziców, M:ererzowszcz 'lnie.
Szkol' śrerlPIP ukończył prawdopodobnie w
J:oleqlUm O, O. Jezuitów w Brześciu. Sam opo',~' !atląl. ie "w p'erwszej swej 1I1!odości mię.lzy
'I'sz}'"tklmi sławnymi lud':mi najbardziej solJle
ludu,

ZWI 8i<~
,

!

a fI

S~~;;ec5ln.a

'.
,
całkow:de cstrogn helska, a i północna wźvna się
T'Uu.i:!ę i wymagane wieli iego \\'.,.~ilku pra· do :;', ~zni. gdz,e, dzi~ki rękol1 polskiego
'e :120 _Goudo,,':)' n:]~zy h po r li',·.' , szy:)":> po.ti'· bctnika szyblco odzyskaią dQ:1ra formę, Minis:er. wa~' . mocna smu<Z!j be tO' nu 80 mtr. w mcrze
pują naprzód Każdy, kio cd cz.asu do czasu sbvo Ze ,~llI,!;i I'."c' · -zą l'1'i'~0 fi ~'.vf)!Jtrzyma'nych Przed wz')urz 'ną falą jes,'e'nnego i zim0wego
znajdzie się na \\' hrzeiu musi p(łrlzi·,",l~ PlZ statków przc!.;1i!c>,',l\' df) L'.;Ltgi dalpl(omnrsk:ej. ł mf'rla port jest i'JŻ zabezpieczony, Będzie mógł
Będ~ 0'1(' rl.,,:pl"a!owane rr~<:z przcckieiJ:s.rs'wo się rh:e i cdbudowywać i pracować.
mach i szyb;';ie le;npo [ll'c'''adzc'1\'ch od ::'Ztze·
"G rll'Q;1 - AmerY";j Lin'e Zc'Z!uc;owe SA",
W'e!"ie o:;;ąi"nię_'a w praty ras zych portów
d;]~1 do Elhlą!!a robó; i' "·;tl'''. Grjq;i"'-;u, G. dy'li
i'ó\,."p ,Ipf!k z \Ui,1Sf'!i '"~ noszą rro./ą coraz i ~zY"'.;';a ie', ()(11-,!t.:ow;1 p!'zyczynia, ,s;ę w znacz
I r\ołobrze~u.
,'d '\''1ieJ r"'iCUI! jl"rty \ I !,-.. ··u pO.,l b:()',c ~eJ ~li~rle do OOJ';dowy l;"CS p{\(.lar '0 , c~le~1) k~a
Flola polski! z niczcl;o roz.-",.,ł~ sil' In '<.1 w
basen gr,'nirzy do::1 !!I, D?:ęki temu ' :1r,12 y. ięk- JU. Silnie zW.azare"!') z ,vy"rzezern l Baltyk em
pokażl1le. Z chwila przejęcia przu wladzc pol·
~~e :';,,1 I i l,p,h 7J'\'j,!!y pc nł z \\'~r-;"I ' w~\!cej
"'~
skie \\' Szrzec.n: , promu ko];;:) \'-e'!1 .Waz·l" zf)
'1 rnorsh'a ph''l''h w św' t. tym
'",II
'"
t!
.,
'f
siało zabńczone przekazy\u:n:c prz z \\ ladze g) b\';cz. ci
l'ardzi j. ż" z- k,'ilczo'j(l rt'l,r.nt wie"e~o dz.vi·
dla
WSpC'iZóVW~n c\~:~
r~dzjeckie
PolsCt; szerp,!u ~:~V"." pr.niemier- gil mój:'. 'i\ e';u. td,1ry. t..! '... 'i przeład·me:<. - .
'. ' .
•
kich, przyzn~nyl'h nilJ11 !y,t,ulpm od,z", d "Word,
p" I li l' l"~ ,j "'k' lrqd'~ll llrzr:ndu'Tl!\()\vych
'wOW'3 ~ "1rl'!'li.I:H'! 1.":f.łL~O;:.
I\'o}enni"go. Akcji! t~ pro\\'wl'f)"-1 01 POll3t l,Ó\V
·."d' kI' ]"Vlyne ['r.ace przy mon,
tOlfł. rłłl~ ~!. $l<;e~o
kwielnia wznC!;arilil nasZij flA" o II p3rO\\'lÓI'.' tr~cba
.
towarowych i pils3ier"I,ich. O) trzv nC'!Jwni',j oraz lilzJ 16, '1 rl':\';"cl' I .. OW, l1.ore zostaną cd.,
Tvdzień femu k'
parę
mo.[orowców. Oh n,hde i t!ot~, p"'~I<'" i d~'l" 11" u"IJ" G'j "'1 i i Gdańska.
~"\vnik
Przpdz·j
jest to pokaźny i mccnv zastrz 'k. WięL .:.• ~\,
\,,',,"ec t "<lL a a
zimy I.'udzo enen:dcElie
·,Vi,gva:·:rwo . I'd" ,
statków znajduje SIę prz',' tym l"~ cloJr)'m 5~a- l'_sc,·t)i1lcl t'· pr}c~ przy o.~bJ<l()\V:e fa~cchro·'
"owej P.Z,P,S.
nie i mogla odraL-u Prz~'SI,,')'Ć do ~i""ly na lTI.J I i1ÓW i riaj" .. ~;v Gd '-j2, k~6i"i p' f t bvl pra\',:e
:; (d, Geyer). !C'
rzu. Te, które wyrnag-a l J remcatu, s:"ieW'\'1I:> I ci
zole:'
,,\\,;,,-, '11? :uż od;)udcw?'lq
Midm.łowski
"'t"
'
wał do ws\)ółz'~wG"
mclwa
k\'ro\"i1;~'

rO'1

II

r:

R'

"r

Przędza!ni

;. !J.ł/ :,':

"szf)stek"

..60 w Polsce zlota wolność pewnych reguł

być

matko

rlln

wszye,lllic:JI, fi nie wyłqczniC' elIer szloC'hly, Po
Jarcla dlCl murzynów w Ameryce obuner/n flO, '/
malV,fli równie wszystkich ludzi bez róż'};( l'

ras czy klas spo/ec7.nych, a nie
musu w zalu"s/e wiary i tym
dał wyraz

w roku 17g4,

uznawał p~zy

I

przekonaniom,

\oV roKU 1784 opuścił Amerykę i przez At·
lantyk i Francję przybył do Polski. Tu w lilta{:h 1785-89 poświęcił się pracy na roli \V
3wej wiosce Lichnowiczach.
Tymczasem w Polsce zebruł się Se im C:',le·,
rolet"ni .i. jedną z pier:'lszych.powzi,ętych U~h"~'ć111
bvła ucl.awa o powlększelllu wOJsK do l:czoy
100.000. Polecany przez poslów został miano· i
wany wespół z Józefem Poniatowskim i "ilku
l.r.nymi gene~a.!-majorem,
'UJ T.<;lku 1792 wziął ud.ział w kaJ7lpal'!ii prze-

I

l

/

(101ia

osią .. - '(lit

Pd<:Ti'.l i\1alewallicc (169
; proc.) o/'<!,z H"iell:\ Le".'~l1dowsl;;a (168,2

Szczen~ ńska

'v

"czwórek" uierwsze miejsc\' zaje- ,OSi~gl!I)!Y: 'ózefa r.a3ska - iG:J proc"
la \,\'oźnir.l<owa 171.; proc. ;I. drugip Jóż- I a ZofIa Pirt!'i',1,,1;: (l{;,!,2 tuoc,), nr ,~, 1~iakowa (165,6 proc.). .
, 'dgi!' "cz"·<j,e!;:'·· p]r!',v~:::e mir.:3c3 za}.,
V\Te wspulza.wodlliciwie zespOłO"'YIll , 1.'" .\r,..-ia \\ia~l.fll; '158.7 ;Jff'?) .lroaz Ąr.·
grupa Jabłońsltiego (128.3 proc,) ulrz;y- '\;~',Zl,~ Bob"'" fJ5-; ,l proc.).
mała swą pl' zeWl'gę nad grupą Skonki
VI'" WSllÓ!zaWllUnictv.. -:> grupo·,'.'y'
(119,8 proc,) . :>, grujla Kiblera (1240,4 i l1ajl~llS:lP ";:'11ik;. n3iągn:ł.t zc:;pół mai
liroc.) Tlad grup;. ~;n ...18, (1.01.6 jnne.), ~j!'a Erh"ll rr h ,r,.(lr"ckiego 134,8 proc. 'T
Grupa na,istnl. Sfo{"rz? Stefana (rI.;! ll();,:{}s'at~'''h ZC!'I'i)l{n',r n::t,i!eptl'2:e wynikI
Jlroc.) "'~'Jlrz~dli1:ł gl'upę Stolarz? Z:;g- f)5i~r:Cl-;ł:"; zesnńl Włuchnis;<lcgo (13'.J
'11unta (i 16,;) ")1'(lC.),
i !l!'C'C,) {":-mi' I'()s~"""ski"go (rl,~ 'ri'''
~v pl'zt~d.t~dqj 'lJjt ~J)~~P mie.J5c~_ 9sią..
{"~';!;;; .jt,,-:,;n,- ,r~;}, 1111:? pro('.).
gUllla I'h, Dl'l'~<I,' ", 050 lH'oc.I,
W PT.P8 ' " 7 \'! w";,dgll . {'~wurf'_
W PZPB Nr ~ «lawn, Pozn",ński) I ":,iągl fi ' ;>. Zofia SU.iecka 159.3 prOf'
''''ród prządek pl'acujących przy cZie-Il\!arj~ p" ,.-I;. k '''7.1 łH"PC.
rech stron<! rh naj lepsze w~'nikj :n;vski'.,\,' PZPR ';- g l';'C 'y~;)-:ł7V
Iy Junil1;)' Mucha. (144,8 proc.) or .... z Stc-I t"'il: ."'z·,!pi,el,' pie,,'... sz~ l1licj§c'~ za ' 'I
lania Dol>I'l<;(lII ~ka (142,6 proc.).
' WI,vh'''t'' v i Tir"cld fi7" p;"·c,). r.I:("· •
\V ,,"yścigu ..szbstck'" pier1vsz(ł' llli€:i- n!}~ '1ir'{"!·€'cyrh ' r . . ,·i,.,Z ~y~·Iinu~!=t s·ue Z?"3
.; .. :~ zajęły :Fl'anciszka , z;vmaliska (117,81 le dzipl1!lC .... ~,,~ ·'''OC. 'ł ~<l:·p.fa \,'V,'.,
'roc. )ora.z lkonisłi'W;l Cnił:;>, (11:1,8 llroc.) (li/. l.';7 ')mc.
W ", :icign "czwill'i"," p'·zr.dują: Helcna
\V !,'T,PB NI' !l "'(red tk'!.czy. prac'.!
Płachta (147,6 prllc.). Józefa Turczal{ Ht?'c}1 n<lo ez! r,· .. rh krosnach na.llell~"·
H3,7 prne.) i Jadwiga PI'.ra(lziiisl,a rpz111irtt;;- l',;~'~!{ąb WIar :-·s!l'. '··'l. li'rYl',
(J:~2.7 proc,).
(l.~l,3 pl·or.) J~ąziPliera Olesl-!( (14 n
\'\' PZPB Nr a w!' \"sllulz3owodnictwie l'p"C,) omz S ::11isl3ow Kubi'{ (1"1).8 prcc.\
":lWÓreli" czołowe miejsc!'. zajęb'; MI!.'tV rZPB Nr 16 wf:ród p-·p·ł'lr. Pr<'
i;, Gl"zełak (1"12 proc,) or"z 81'0ni51;,>wlI cl1V'e'ch prz~' c:r.t('rpch sl"onach naj!c·
'pk.. (J 66 IJror.).
jlsz:e ",."ni!';i ,,~i,~ ';llpł.v; SI ('r-ania WaC:l
\"" PZPR Nr '\ "śród tkacz~' Pl'~{:ll- I ,~ik (151,5 l)rnc.) Leokadb Be 'łowsk
cych nR ośmiu krosnach automatycz - I' 1119 proc" oraz Irena Jauil.s 148 proc,).
'"'h najlepsze miejsca zajęli Stanisław
\V PZPE w Pabianicach '" w~'ścłg'
:oja (163 proc.) oraz Stanisława Olel~- "CZ"'ÓIT~" najlepszc wyniki os!a!rnęł;'
n61 proc.). \VI' współz;awodnktwie HelCllii Salagacka (155,3 proc,) oraz An
('zwór"1k" na. czoło lV 'sunęli się Kazi- drze.l O"z;-nl,3 (1.~9.4 proc.).
"!erz H~rtcl (162,2 proc.) oraz ZaboW PZPB '" Rudzi~ Pahiailickiej ;'
l} ~'ski (l61.fl PI'OC.).
!)1'zędzalni najlepsze wynilrl osiągn!'1
W PZPB Nr 5 wśród prządek. pl'a- Gościmińska (171 proc.), Mil.'lczal'ek (lr:.
Iljąc~'ch pr zy 1000 wrzecion na.jle- proc.) oraz Józefa Gór.ska (160 uroc,) "
~'!;(' w. 'ńjkj osiągnęły Weronika Zmi- tkalni w wyścigu .. szóstek" na czoł'.
icwska (180 proc.) oraz Stallisla'P'a Wi- "Tsunęł:> ,;i .. zl'na Iiubad,a (181.:~ pro{,.)
'n!ewskl'. (165 proc.). nr łblni najle- oraz Józefa Sadldewicz (149,4 proc,).
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\l;l"ś:-t:e

jest

t~·

Ivywrla·nym .,ryw'i
:E'm") nie odDi}wiz
, " T' ':. Trzr~;lIV , nas'., \e0'O n;e stracił n:,
rl?r no: pizędŻ~:!1';J jec:o wY'cO'1ala p'an pro<lukcj'
, \'/ p:erv:,zyrh 10 dniach pa~dz:ern;':(a w 1~0 proc
Tr7e!)~ przy tvm 7~zn~czyć, że nie lest to tvlkr
?rZ~:3l'iVy (roL rO) 11"('~'~c \vrzes'~"J zar,l mą ! o;'
, 'rą 114 proLC~·~f. I)z'ś w:ęc. gdy tIw. Tr2ęSG'.
. "i or c '.~l"'e l")<~e irnu je rzuco:!~ mu rę':zwici'
"vD".da n;im stw·erdzić. że .,r','y':le lak z P.:i'
::>:B. Nr, l ja.', i z P Z,P,B. Nr:3 - są poważni
Wspólzay;oGnic'wo przeds'a·,'!ic. s'ę zatem ciek;
\ 't'. Zy':zy:ny 7.\Vyc'~sl\...,~ O'1'i ~{rn·'n01. Rywó'j,
(';a ich ie,! p"7r " 'pż iVv ó, ' 'ni c to. kle
'ep;e! l'0d.zic 5.I ·iżyi spraw";, k'c,sy robotni'czej
P,),skl Lur,ow"J.

I

-, . -"

)

"
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·;~ir.17'""
.:;:.,,\li1

I"y"illi 1)
.. w pl'

we w_póhalVc:':11ctwie

'.'/ p, 'emyśle bl\Vc 1pjanym
,"":Ięly P.Z.P.B. w Rudzie
" ni (~lenl<Oj)rz~:lliei 103,8

'1ta.
'ni

I.I

,,*

v.,r~"','

wo
Od n
P.zP,B. ~~r. I. I,J
r::cheibler). Przez ty ·
dZłeń
CZ;'~1J
tow
Trz~~.:)\v"l;i (bo ')

1\1: 1 "la Pr ... ·clch.

/ll'(;~'.),

ścigu

I

musi

wrnik

(17;; proc.)• .R~·b;'holYa
(157;6 proc.) 0- ,proc.),
raz Korzl'iliowska (155 proc.), "'I-' wy- i
PZP~ l"". r. ',' "'Y~(,:;l! ..szustek"
(1 70 proc.),

jako wychowawca w szkole. \oVkrótce Jednak,
bo w końcu 1769 lub z początkiem 1770 r, wvjeżdża .jako slypendy~ta królewski do Paryża.
Tam uczęszcza do szkoły sztuk piękny,:h,
kształcąc się równocześnie w inżynierii wojsk·owej. UkOl'iCZYWS.zy pierwszą w Polsce I
sEkolę świecką
i postępową, w atmosferze I
óv, czesnej Francji pogłębiał i utrwalał swe po·
jęcia i z.f1patrywania demokratyczne,
Po piQ'1
clOle.tlllm pobycie za granicą wraca do Polski.
IUŹ po pierwszym rozbiorze. Stanowiska w ar- :
mii otrzymać nie może.
Koscius7.ko nie mogąc służyć PolSCe udai('
5ię do Frilncji i stąd w połowie 1776 roku wy
leżdża do Ameryki, by wziąć udział w wak"
kolonii amerykańskich,
wyzwalających
sie
spod jarzma angielskic90. M~nowany pul·
kowni' inm w korpusie inżynierii wykof1~l je
szere9 prac fortyfikacyinych; prowadzi I",ż
Iliejednnh.rotnie rekonesanse i hierze bezpo· 1
średni udział w walkach, Prace Kościuszki zy·
-kaly mu ogólne uznanie i zwróciły na niego
uwa~lę
naczelnego wodza wojsk amerykall'
sklrh, \oVaszynqtona. który po zwycięskim 7f1' I
'->oticzrniu wojny spowodował indywidualną
l u' ni!cję ](nściuszki pa generała brv!Jady.
Poh y t VI Amf'rvce w.płynął poważnie nil
:wiatoj)oq!ąd J(OŚcilloS7;ki, nie zmienił go, leCI
JOGlt>',:] i rcJ'lszerzył. WoJnośc' i dobro (;ale·
10. nowelo slaJy się wytycznymi jego znoal'}',
R7.eczpo.~poljta

na,ilrps7.~'

nęły: Goł!'gowska

!itrzeże:
wi-eżę'.

Po ukouczelliu Szkoły Rycerskiej został Ko~c,usz} n "ldJJlianowany oficerem z pensją m,e'.;ięczną 200 zlotyd, polskich i po,został nadal

.vań,

,

I

cIa w~\ąpil r~o Szkoly Rycerskiej, w klórej ]1.1'lie <;ię uC.?ąc i należy~je sprawując ukcń:zył
w 1.,69 roku, Zapozna! siq tClm z naukami wnj3kow' mi: ta ',tyką, fort,'Iikacją i inżynierią,
woiskową
Rozczytywał ~'" w "Hislorii nau\
wyzwolonych" C'arlancasa i przeznaczonych
do czy t elli. i a w sz~ole wy iąLk.ach z 5atyr Kra\; ickiego, klórvch niejedna mm,iała hudzić w
~nłodvm umyśle kadeta Korpusu Jego Królew·
;kleJ Mości zastanowienie,

Chlapa na pal, panu nic, szlachcica na

,.0"'.

.H.)

upodobaj T)'lnoteona (bchalera starożytnego)
dla/ego, że odzYskanq narodowi wolność, zwrócit mógł nic z niej sobie nie biorqc",
grudniu 1765 ~ dziewiętnastym rnku ży.

uD

"yW3u:I 8
hl

mi~

naJ

Pau.
prnli llrJpadkowej 110 proc. a w

:;6.!l proc.

~!) C::vr.::'zy O 'P eT WSZ~i\stwo

w wyścigu pracy tkaczy pracu jącycb f'
, ,idl krosmdl k':rtowy~h, najlepszy Wyli
dnia osiągna! Jó_d ,1'\,,_ .. r, pracownik P.Z.P \.
J\ r. a (151,7 pr' c. lIormy). r.rugie mieisce Z~
! J)racownil. te iże f bryki Hieronim Walcza:
i ~G2 proc.).

,
W P,Z:P.W, Nr. I najlepsze wyniki osi~gl1ęl!
,. Irena Kartow:;!,a (HJ,3 proc.) orAZ Zofia PranllOwska (139 proc.).

Instytut Doskonalen;a
Zawodo,','cgO Rzetnio;.;ła

I

l

li
'

I

'jI
.,.,

~-I,ETNIA

SmmNlA SZ!Wt.h

RZErHOS:::" EtJD'}WLANYUł
pOFuku]e natychmiast
l-go instruktora zduńskiego
I-go insITuktora blacharsko-dekarskiego
l-go inst"uktora malarskc - tynkarskiego.
Warunki do omówienia w Dyrekcji
Szkoły, Łódź Łądowa 4, codziennie od
10 do 12-ej.
9537

=-

Kr.~~~~~,~~,~:~~;~~:~.wa W4-tą rocznicą
Piotrk6w-Tt·yh. -

ul. leg-ionów /6, I. f' ;
telefon I :~-97
AdmiJlistrflcja cz~'nna od godz. 8 _
l e-ej b':!z przerwy obiadowej. w oboty
)d godz. :3 _ 13-ej.
Redaktor prz·: .1 111 uje codzienniE" od
godz, 15. _ l6-ej.
Konb cz€.ko wf' redakcji .. Głosu Plotri,()w6ki e!2o" IV Korrtunafnf'i Kasi~ Oszczę<!noścl ~I Piotrkowie nI'. 425.

ICo""."

~w';1\$!t'\'.,

....

"t".,

5roda. 15 f1ażrlziernika 1947 r.
Dziś: .Jad\\·igi.

W i ełk f e uroczystości

na m e seu bo ów

W 7wią.zkll )fI" zbliżHjąCą ~ię 4·tą
rocznic.:! bojów po rtyzanckld l Ni'?m
cGmi 'na Diablej Górze, !')OW· opoczyń~Jdego, odbyła się onegdaj w lokahl
Komitetu WoieV<Tódzki~H1") PPR .. pr7.y
ul. Piotrkowskiej 5:; nRl'~d;;l l). part~'
zanłów członków G. L. i A. L. uczest,
nikó w walki
zbrojn"j z Niemcami
w w oj . łódzkim. Z ramienio Komite ~1J
Woj~wódzkieqo PPR. 4"'braniu pr7. ... ·

Skazanl-e

Wa~niej~!łe ~.łełony
PublicZTI.

13·14 Powiatowa Komenda M. O
10-41 Miejski Komisariat M. 0.

.

erzy Gw)·rd

AL.
.

lll · lo .Y.

kie:,('wrjk W:, dz. PI'o~~'1 r:'~żki. wi~ l.:>aorl ~innv i.,Ći L Ni~mce!'
P-z' IJ:I,~·~I·i\ i. k+or " \' \'. ·1!1i.
!Złosil okoliczn().~cio'vv ref,,:!.';; t lwiąI)iabl:.l. Gon~ połoLl'm: jest 'l; las9.cl:
zany l, historią walk]" o c1dz1 r.łrl\V G. L. na poqrar,jczu powictt(w I)Pocz" :!11~t:!~
7, Niemc;J,mi. \U\ Di".blej Górz<> \\1 dnIU qo i kOI'lc:Jukieac. Z~ wzgl~du na zr:rl~·
1
24 pa;::dzi ernik~ 1!ł4;, r.
sienie i plaszcz~,sl:v tel~n. n)'az "'d ,.
W dniu ty'm w ciemno no·~· (j:~'_'pa:;ji qłość od dróg i 8ZCHJ kom'l!,jkt"!c"jnych
hHl~HO ~s\ri"!j. niellczny wobeC' pE~vru okolica t(T było dO<;1 o d n vm sclu(')n.i~·
żajacych sil ni~l1'lieckich C\d.dzi~ł om !1~Clll dl;, paj't~'z8.~tÓ\~, i .::!talE' 3i.~ p(ll~nl
t~·z;.)l1('kl G . L. ilYl gen 'BeJTl(.1 stocz~7ł bdew z Niemcom1- NI!" hyła. t" E!:lokol'
.
11::1 ol:rol ;r"'. Op8 1i11j',vP1B
przez 'ld.dz.: !! ·
ly P(:JTtYlcmcJd ~ da~C1 s;t! dobrz@'. ,~" ~.
Z!l. C'·k i 1{c1Tl1ym ~k;:p~dyciom niemi~c '
Inl\

I

lapownl·k~
- ...

kim

Pm 1y7.onci. "-:;}:n

.j,ur~· .

Fun k{: IOt'la lllo..,Z€ ,\r\:li{'ji Obnvateh,klel prz\'jl11ul<H' pt'z"p:;)oz\{'Ji Tatai I. 7. a:prowa
\\' Kami.eń~ku St€'ff-ł'n DukowicL i .Tńzł' f dz ili ' go' HP p.ostei·ijnek f.10, i n Pi·Op·.'

K:inc ..Polonia" Film pro611kch amerv·

t

śmierc żoł ..

I

JO · ~. "\traż pożarna
Cb.oda·k ujęli AlitD'ili~go Tat~rę. I11jp~z11·1,-; Ube-zpieczalnia Spolecz.na
kańca Woj,ciecho\\·<] . ~mil1\; I< 'Ql11ieńl<;',.
10·70 Szpital Sw. Trójcy
pQdejrz"nf'go o krad7if'7 ~\\'iń i pD.,'lI;ki
Pogotowie lekarskie: nocne tf>łetony: 1\ anego pn:ez Milicj ę.
11-13 od 21 - 7 rano. W niedzielę l świę
W dn10le 1l<'1 PQs:tł'fUIWk Nt O. Ta·iara
ta dyżur dzienny w szpitaltl Sw. Trójcy. za.pmpono \\ al 111i1ic.ianiom. żeb" g<) pu~cHi i za.niechali aochodz<"nia, <)bi~i'ując
im za to 20.(100 7łoiycłt. Miłicj;:. nci jl'dKino .,Bałtyk" Film produkcji radZiec- nak \\ pfln1Ic.i " 1''' nie,go ,nh-owiązku . niE'.
Kiej "Piotr II-gi" - seria {tI-ga. Począ
tek \V dni p()w5zedni€ I święta o ~dzinje
16, 18 t 20.

,.

t

wodnicz.vł

g8.nd~

"uIIDieri."

10-49 Urząd Bezpieczeństwa

bitwy na O,ablei Górze

'"

)~Mj .~ l!tm~

l}rlr'~'iW'" T'··:~~·. "·.Hn

'Mt!rt-

g'·:~.nat.'

-:- połmftl\ ~"~.C'woĆ rt~:)r;:I ;.,.· •• ~t~~ł~··
7ycji zr{)bkme,i im pppz 'j'::Ili'l , p ZklŻ"!i 11Utle~o'Wc:.om. ktć~z;y ctf;Etok!~t; ~!.! .
zame!cI"w;.łnie \Vładz~ prze łożon ej. " . ;;~nn' byh d~ \ł(: . ""c.?!k1.
,,'
<>1'lltpk rzegn .'prC:l\\·?' 7.(l~t;;tla .~kiero"·:łn;j
Pcr...tyzancl byh ni~.'.!,; h"; 'l tn1 J n~~po
na nr<Jaę ":ar«l\\'q.
konan I. ''''Rpoffi''.qam orzez o'{cl' c:m~

\V \;;"niku l'(1zpra\\\ Sad :krlL.al An ludn?ść. rośli . st~h~ ~ siłę zad.(!jf.tc; ~łetoniego' Tata rę na s7eśr mif',5Jęcy "'ięzie P~YIClCł~l"VłI et,,!kl " ~rat'{.
.
n-i? i 20.000 7.1. Q'rzv\\'n\ 7 larniRtla \\
mnhpu~go ~!!k7 ~ . l'~dri!l!'!!!M
-lJzif' nie ści a'12'al rv)~ci ntl lO dni \\ięzie- l!43 l. ~icrl(" ~!~l~c~ ł~d!!a ~ !ł~~~k

IJzych bitew, laka lozequ!ł~ !Ji. t!C!
Di~b"llkieJ Górzft pomht~ "dd!;ia!e!'

ni'a.

mi G. L.. li Niemcami W rez ultac!~
ci~zkiei i krwa.w~i vra;lkl oddziały ni~ ·
l11ie cki., ,~rycoiah siR l', wielk'm i 13t10:'
\..us!'!i erz~ L tenni w zahitych j ra"Y1.'!ch ){~~W 001·

Zakłady rzemieślnicze włlOW~ piotrkowskim

a t-e.ren1e powiatu piotrkcw"kiego .iiu:óa'·z.f 2u Q'aiflcarze 4.
I&tnie.je nastę-pująca 1lo~r P'o5zczegółn~ ch fr.\'7jeI 7 \ , 19. tkacze 101. chole'vkarze 1. ~ki8go llarty!(J~~~ ~",,~!łtl ~ttki J)!~
zakłada\" rzemieślnicz"ch: ~zf';'C\· S t. dzi~\\'iarzp. 1. przedz<I,rze l, "arna"zni<'y bfłl!!ktfl' 06',.. tywy~i p~,~t'!!.kt.lJ!!!
tej wtlł~i !!ą ~Clch~wttl'l~ tt~ rl~i~ d!fet!
Dyżury aplek,
ha\\'c} .'iB. st()ilfirz~ 2S. kowalI' 72. cie51t' J. P(I\\ rożCj;cy 2. trepiarz" 2. nmarze I.
w!!póll!.tt mogiły "aU :,p~,;, '>'1:" !'r~h'!!
B Z1S dvżuruje aptek-a \"'itan<J\\ ·~. 'jego, 8. mura:rze 8. rZf'znkv 86. pieb.f7.e 29 \ garharZ€ 20. foto2'I':łf()\vie I. CZRpnii'\ 5. olczy~nv. nicn,v~:!~(f,.~t)"I.,~)t b~l!f!t<!r!'l-"
K0jmlziejE' 4. h<>t().ni1lrzp I. k()<;7.vkar'l.p I. knmini::lp.p ~.
(j )
Plac Tr\'bun alski.
",c:rl~i o .. olnośc.
11 ,~.ll1 ~I"r.'I ·fi'.·II"",,,,m 1 n"" .... 1.1' '1 tli, 11~' 1 'I fI 1111 I 111 '1 1'1111 ... ·•• , .• '. ' , ,., " . ,111"1 "I ·"'tI· ~~'·I " '" "1 "' 1'1'
Po r~tercrcie lo," Stalskiego nadCl

kański,ej pt. •. Bohaterki l'acyfiku". Pocz·ai€k sean~ów o g()d'linie 1'130 i 19 .:'0 :

nferencJa

propagandzisł6w

partyjnych

w s,p rawach oświalowych i szkolel\;owych
rb. odbył<l si~ w
lekalu' .romitełu Wojewódzkieg(' PPR Pl'ZY ul.
Pimrkowskiej 55 o~rawa instruktał!'ów i
\!irzewodniczących sekcji propagandy ~y ko
m,itetaelt!. l'o\Niatowych i miastach wydzieloW d;,1iu 10

październik~

l1y.eh województwa łódzkiE'go. 21ebranym priewodniczył' kier. \V:rdzi<lł'll Pi·I)Pć1.~aifrly
W'K P'P'R w l:,odzi tov k. Pl'zybył-Stlitlski.

Przedmiotem obrad ~ył~ sprawy pracy pro
~ągandowej v tereni.e. o~"'ija\owe \ szkolenia
pa.rtyojnego.
'Po v. S1alski omówi! w swoim ref€I'acie
z..'l.aczenie miesi,!ca wymiany kulturalnej pOP
między POlską a Zwi.ązki.em Radzięckim. Prelegent wi~le miejsca poświęcił w swym referacie rozwojowi stosunków gospodarczych,
politycznych i kulturalnych Polsko-Radzieckich. Związek Radziecki, wielki sprzymierzeniec Narodu Polskiego nie tylko wyzwolił narody europejskie spod jarzma h itlerowskiego
a1e zajął pozycję światowego mocarstwa i
szermierza walki o utrwalE'nie dlugoiTwalego
pokoju pomiędzy narodami. .Jego pozycja i
poparcie udzielone Polsce w sprawie naszych
prastarych ziem s łowiańskich na Zachodzie
zdecydowała o ostatecznym utrwaleniu granic Polski n::Id Odra. i Nysą Łużycką .
W interesie narodu Polskiego lezy utrwalen!~ l rozwijanie kor~y~tnych dl;! Polski sto~J;.lrl ll !' ,
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Ceanik h urlowy
na artv kul, spożywcze
Na lerE'nie P i ('I t! kowa obowiązujif' w
hurcie no\\')' cp.·nnik na ilrt v-kL tl,,;>pOżvw,
c:e (ceny p()dane są za foo kg). .
Mąka żytnia 80 pr<JC. 3250 zl.. Mąka
~.dn;a 80 pror. 8400 zl. Mąka p5zenna
SO proc. 6.100 zł. Mąka pszenna 70 proc.
6.400 z1. KaE>zfl jęC'i:mj('nnił 6.S prnc. n100
:!'! Kasz" jęcl,mi€nna ł ama na 65 ~fOC •
.5230 zł. Kasz:; p-ę-czak 70 NOC. 4?5Cl zł.
Kasza Jaglana 60 proe
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zt.

Ofiar"Y
Po·t€runek M0 w Bekhat()wl€ w
. 'dadzl€ 7 funkcjonarihSZY złożył na
IZ~Z

15.000

Q<.Ibudow~'
?)ł .
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m

umę

I cy

~ unkńw

I

gospndal'cz.Ych. pogłębi;mi .. , spółprll'
politycznej i kultw'alnpj 710 Związkiem R:;,d7.ieckim.
.
.
Dla celow wspołpl'!tcr ,.,olsko - r ... d?lecKJeJ
powołan:Jest To\Varzy~two Polsko lhlozieckie.
do które~o powinny wsl ępować jak naj:::zel'sze masy robotników, chłopów t inteligencji
pracując!"j. Nadchodza.c::I ~O rocznic ... WIelkiego święta zwycięstwa narodu ro!\yjskiego nad

w tere,,:.

piło dy~k\lsio:.

dzeni przyjeH

W tS2:Ult'lci~ zqroma
lJ chwcd~ o po ~·:ołcrr..iu

Wolewódzkiego Komitetu Ohcho~~!
rocznicy bolów pcntyzms.cłrietl 'f.'

4-8;

Mi"'!!t.C4l~i nCł I)ł~b .. !!"'i~i ~ó.r~!ł.

Ciellln~! mi mocami CiJ'atu. Jf'~1 11"111 lym buższa lm bardziej oba nasze ,przymierzone narody łączą wspólne ('ele ~1!1lki przeciwko impE'l'iaustycznym pro '!okatbrom I podżega('wln '\·Otc;onnym. RdE'l'eni omówił także ph~" 1
dalszp) lll'acy "E'~c:'.i propeu;andowych I udzi,<lit Wsklll.Zńwek w ozietlzinie metod nauczania
i WychOWYW::lnill idp.olo~czl1~go kadr pl'lrtyjnych .
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V·." sk ' .' ld Komitetu w.~';::'I·-·z ed s i ()
'dcic1p pa.rtJi deml~lTaty czn."ch. Z'.'i
Uczestników Walki Zbrojnej o D em:'
bac;~, stcn,,"t1!zysz~n.ja ) ("\) qcmiz*tc i !':
społeczne, 'l iązki m:Qdzi~zowe Ts.n

: szo.roki komil,,! ? ~ !dziC!ł sm czynnik"
' spo!.eczneqo lic zyć b~dzi~ ponad ;.)'1
' o~ób l POWOlO!lV zosta.! W c~l!J zorgb

!ni:;;owania
cz ys tości
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Na punkcie lwntr0 1f1\ m samo,chodó\\' i nnE>j t ... pra \v;.. 7.nalazla ~ie 11<1 I\o:.;a n,
"Piotrko ·vie.
\\' Piotr<o\vił' funh(' jon at'i us,z M.iłicji 0,.~ ~IIClł",
b~",.... atelskiej ob. K ra:,"'k Zygmunt z.at rz} Idory \\' " 'yniku roz>pl awy ., hnal .Józe,
ma,l sa m(K: hód cięzarowy prowadzony itl Dud k;:; n:! ~ze~ć Illi' e,i ęcy "i ~;::If'n;:!,
P1'7ed kilkoma dniami n:~L ;'i anj s.p.l' a\' .
przez alb. Dudk a. który op'rócz tQwarów or~7, t.y;;;i~~ .71.oty<: h ~r~.y'\w]y. l. z amj(\~ą \..1' do,k) li ali \\ 'Ialnania I kraciz.ezy
prze\',-clzi! paSaŻf'i
Mi:licjiIJn1 zwrócił IV ,r az ..e IlH'sc'<igaln()scl n<l f)ler rh]1 Wlę' ~ 1<J.E'pi€ ob. Stai'l(~ zvka WawrZ\ !lca pl .
lI\n ' gę 'Jb. Dudko\\·;. 7.(' deiarówką nie 7,;eni'l . k?rĘ' I\' iez;cnia zawieE-zoljo lJu,rj · liłic~ Szew. kiei 8: gdzif' lupem :sp:·a ·
\V(1!nc jHZP\W1Zir r~a-i1i·erów . 11 a to DlI I\{')N; "1lrlll1l~(J\\~ .na ().~r~s h' (!\.,óch .l có\\' ,Pad ł {) ].;i.lk;>d/i~siąt pC'r b.utrlW·j 1\
d€ k \nęcLvl K r d.:>kmv i s \\'ó j rmkaz \-"- Or le,~W:.() rowrlez k<mflska·~ " 'rę c lo- J\~ kllogramo'" 'Sk(lr ~1 11<'1 'lo;:rolr<l ~UI "
P''':''-Hid jeden mIl10n 7.lotv ch.
JaWu \\' k·tór~·ITI byio 50 zł. MiłiciGłnl z:!- Il}cb rr:liicjCilł1't( '.\'1 .30 7.łot)ch. (1)
meldc\\ 3 1 e tym \\'O)('j \\'Iarlzy pr ze.10---Zi~d zieif' nie dlug{1 cieszvii SIr;: ua!:

d~i~ Sądu OkręgD ~;€g,(l

S.a;ku
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ow.

\Yan" m iupem. zostali lK)I~'iem "z 01.
w,"kn ci ; ,..rhwvtani. SJ-ra ::l.z lc':-.2 huh:
s!'6 r a' ul-Jk<l \ ana przez złodziei \1' 1';
nych .. bezp· ,~ .wy'ch rnj·ei~::ach" l'~:,t ·
Z inicjatywy Kcda ZWM,u prz r pań - I Sl.i\O!112 legoż ,~lmnaz1um , ,e-zm!e udz!a ł odebia na j ?WrXo·n3 O.-;.')Z~:)-'0·\ d l·~·l·
.st,,"ćwy m
Gim;azjtllTI j· T'. B~)lesła I"a \V 1!pon:ątikow an'u nIektórych cbi·ektów Sprawry krcld~ i;o.Ży zo"talil'sadzejji
\\·;ę~·i. ?ni·ll. (i)
Cn.n:"!;r~go 'tĄ' P:otrkowie.
ml<'Jctziei n·t! t~r(><ń;~ na &z e~O mlasla. (i)
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Tylko zbiorowym wyfiilkiem spo!e{:znym mo

łemy realizować wielkie zamierzenia.

Takim czynem spolecznym wielkiej Łodzi i
województwa łórlzkiego będzie Szpital Okręllo
wy PCK w Łodzi, ul. Sterlinga 1-3.
Jest to placówka. która nie tylko zlagodz.i
cierpienia wielu chorym, ale da mo'żność specja~izacji młodym lekarzom (klinika chirurgkzna
j kanika wewnętrzna Uniwersytetu Łodzkiego).
Urządzenie we\V'n~trzne
Szpitala ofiarował
Amerykalls!d Czerwony Krzyż. Na, wykOllczenie lej pożytecznej placówki P.C.K. musi zdobyć fLndusze.
W tym celu Oddział Łódzki PCK urządu
WIELKĄ LOTERie FANTOWĄ
OBYWATELU! Jeżeli chcesz spełnić obowiązek społeczny to wykup los
Loterii Fantowej na wykończenie Szpitala Okręgowego
PCK w Łodzi.
Losy \V cenie 50 z!01ych są do nabycia w
bi1j.rze Oddz!ału ł-ódzhiego, Piptrkowska 236, parter, pokój 2. w godz. od 8 - 15.
Nieza'eżnie od tego losy mają w rozsprzedaży Koła MIC'dzieży PCK przy szkołach śred
nich i p:)Wszechnych oraz Koła PCK dorosłyrh
- przy f~brybch i instytucjach.
. Sp;esz, 01)ywatelu! P.c.K. czeka na Twoją
ofiarność i zrozumienie
potrzehy pożylec~nej
placówki.
Nie zawiedź nadziei Instytucji I młodzieży
akademickiej, która czpka na otwarcie te~o
szpitala, a siebie nie pozbawiaj cenaej wyglanej, takiej jak radio-odbiornik, kupony m"te~ia
lóv, odzież, żywy inwentarz itp.
Ciągnienie nastąpi w dniu 16 listopada r.b
Jako pierwszych ofiarodawców, którzy pospieszyli na apel PCK w związku z przygotowaniem fantów podaWlTIy - ob. Lucjana Wójcicldego, Centralę Zbytu Przemysłu Papierniczego, Hu rtownię Ceraty, firmę "Sile!.ia" Cech
Tkaczy. Dom Odz,ieżowy SI. Cyrat'lski, Zgromadzenie Kupców przez swój apel do członków.
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POLSKI CZERWONY KRZYZ
ODDZIAŁ W ŁODZI
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radzieccy

ze Stadionu H'ojsho POils"ieqo

Przed meczem niedzielnym na ulicach WC!r,
szawy słyszało się tylko jedno pytanie: Jaki
będzie wynik? TY'Powali chłopcy sprzeda iący
gazety, kioskarze, konduktorzy w autobusach
i nawet warszawskie paniusie. Wśród :-taszych
pięściarzy przeWIdywania były na ogół 7godne. Przewa:imie typowano wynik 10:6 ·jla gości, w najlepszym wypadku 8:8.
Innego zdania byli pięściarze radz!p.ccy.
Twięrdzili, że nie oddailzą ani jednego punktu ...
Po meczu sędzia ringowy gości Stepanow
powiedzial: "Polacy od Turnieju Slowiallskiego w Pradze poczynili wielkie postępy. Wynik meczu uważam za sprawiedliwy."
Kierownik drużyny, Swiridow orzekł: "Mecz
był bardzo ciężki.
Polacy są przeciwnikami
bardzo trudnymi, posiadają dobrą szkolę".

Marzeniem Olejnika po przyjeździe z Tur-,
nieju Slowiańskiego w Pradze było zmie~ze
nie się w meczu rewanżowym ze Szcz~ ;'bako
wem. Okazja ta jednak go minęła. Miej3ce jego w reprezentacji zajął Chychła.
.
Olejnik będzie walczy! w czwartek w Katowicach, ale pr.zeciwnikiem jego będzie prawdopodobnie nie Szczerbakow, gdyż pięścial'lę
radzieccy zapowiedzieli już, że na SIij'sKu walczyć będzie druga ich reprezentacja.

Na meczu niedzielnym byli prawie wszyscy
popularni na.si sportowcy, a wśród nich wielu
nawet zdecydowanych pr;zeciwnik;ów boksu.
Do takich należał popularny nasz średniodys
tansowiec Staniszew5ki z Waf'5zawy.
Staniszewski chociaż był po raz pierw~zy
. Niewadził przed meczem z Koroliewem zwie·
rzył się nam, że nie miał już więcej ochoty na meczu pięściarskim wygrał 10 tysi~y zło
występować w wadze ciężkiej w barwach re- tych, Slawiając na zwycięstwo gości.
prezentacji. Łodzianin uważa, że naturalną je•
•
go wagą jest waga półciężka. Do walki z KoKolczyński w walce z Ogurienkowem już w
roliewem stanął za namową kapi1ana !wiązko  pierwszym starciu, kiedy trzymał się jeszcze
we go p. Derdy i kierownika swej sek-::ji klu- dobrze, miał zły omen. W połowie rundy "KolhClwej p. Sikorskiego,
ka" fatalnie potkną! się na ringu i o ma!o co
- Nie dam 5ię Koroliewowi znokautować nie upadł na deski.
- mówił. - Jak będę w sytuacji takiej, że
Od tej chwili Kolczyński w oczach począł
będzie mi grozB nokaut, to podnio,sę "ęr.ę do
tracić punkty i walkę przegra! zdecyd'Jwanie. !
góry.
Czyżby to był symboliczny mak, że były
Niestety, p. ''\'ladysław nie zdążył podn;eść
mistrz Enropy nie może już liczyć na sukcesy
ręki.
Piorunujący, krótki cios Koroliewa w
w ringu?
drugiej rundzie posłał go w krainę marzeń.
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zdobyli: Cichockl i Baran

U
Towarzyski mecz pi~karski Kraków - Łódź I
rozegrany w dniu wczorajszym na stadionie
ŁKS-u, zakończył się wynikiem rem'slJwym
2:2 (2:0).
Bohaterem meczu był bramkarz Lechii tomaszowskiej, Komar, którego szc7ęśliwe interwencje uchroniły reprezentację Łod'l:i ;>ned

Drużyna

radziecka wkracza na !Ing
w Warszawie

Najopóżniej 'Z reprezentacji Polski przyje.
chali do Warszawy ślązacy: Grzywocz, Bazar.
nik i Rademacher. Jak wiemy, na Sląsku trwa
wyścig pracy. W wyścigu tym bierze udział
wymieniona trójka naszych pięściarzy i -- jak
oświadczył k3.pitun Sląsl~iego Olcręgow.3g'J Zw.
Bokserskiego - dokazuje nie byle jakich wy·
czynów.
Jak wygrali swe spotkania nasi plę~::;m:e?
Bazarnik otrzymał notę 2:1, Antkiewi<:z 2:1,
Szymura zaś 3:0.
Z pięściarzy radzieckich notę 2:1 otrzyma.}
tylko przeciwnik Ko!czyńskiego, Oguri=nkow.
Co do zwycię-.;tw pozostałych g10s7 ~ę1zi:)w
były zgodne. Wszyscy otrzymali noty 3:0.
.
'.
. . ~plyw z meczu warszawskle;p, kto'l'y ~aSIItC. ma fund.usze, przeznaczone. ~a. przl'JIJ·.oW:~Dle do. Ohmptady n~szych plęsClarzy, "y'
mosł 4 mIltony 860 tysIęcy ~ło[y~h
50 tysIęcy złotych z?nfta owane .:ro~ '10m
na drobne wydatki, ci przekazali llll odb\ldow~
Warszawy.
(Kr.1

ZMIANY W KURSOWANIU POCIĄGÓW
zmusili ich do wysiłku, do którego nie m'Eli
zbyt wielkiej ochoty. W rezultacie wywlązaKOLUSZKI - ŁÓD2. FABR.
Celem udogodnienia komunikacji dla rlojazła się walka, w której gospodarze walczyli już
du młodzieży 611kolnej do szkół popolndnionieustępliwie do końca.
wych oraz dla uzyskaJ.lia lepszego połączpnia '
Do przerwy, gdyby nie Komar i kilka puŁodzi z ipoc. Nr 215, przychodzącym z Wardeł, Kraków mógłby prowadzić nawet... H:O.
szawy do Koluszek o godz. 11 min . 49, wyznaNa wysokości zadania stali tyl'ko oprócz bramcza slę od dnia 15 pażdziernika do stałego kur- niechybną porażką.
karza, Włodarczyk i Urban, 'Po przerwie nie
Nie ulegało żadnej wątpliwości, Że drużyna zły był Cichocki, zdobywca pierwszej bram\i
so:v ania pociąg Nr 322 Kolusz.ki - Łódź F'br.;
o~j~zd z Koluszek god.z. 12 mm. 17 - przyjiud Krakowa była lepszą od łódzł<iej tak w polu dla Łodz!.
. , . .
Łodz Fabr. g.o~z. 13 m~. 01.
•..
jak i w sytuacjach podbramkowych. KrakoPrzebIeg gry w I?lerwsze! po.łowle 'l!e b~'ł
Je.dno~zesDl~ od dDl~ .1S. pazdzlermka od: wianie zastosowali jednak złą taktykę. Z miej- ciekawy. Krakow lUZ w 3 mmucle zdobył prowołule Się poc'ąn oodmlelsk.i Nr 342 Koluszki sca narzucili ostre tempo gry, chcąc już w pier wadzenIe przez Nowaka. Drugą bramkę zdo- Łódź Pabr., odchodzący o godz. 10 mm, 50 wszej połowie ustalić wynik meczu, a po był Kohut w 27 minucie.
ł przvchodzący do Łodzi Fabr. o godz. 11 mi- przerwie spoczać na laurach. Sztuczka la się
Po przerwie w 17 minucie honorową bramnut 35.
jednak nie udaia.
kę dla Łodzi zdobył z podania Hogend;,:fa CiPo przerwie, w drużynie łódzkiej zamiast chocki, a w 33 minucie z rzutu wolnego KorW SPRAWIE POPRAWY STANU
słabo grających Łącza i Koczewskiego 'zagrali porowicza Baran.
SANITARNEGO MIASTA
Cichocki i Gbyl. Zastrzyk nowych si! poskutSędziował
Kowalski. Publiczności okolo
W trosce o utrzymanie należytego stanu sa- kował. Łodzianie zaskoczyli temoem gości i 4 tysięcy.
nitarnego miasta władze admi,nistracyjne postanowiły zorganizować i przeprowadzić w miesią
cu październi,ku wzmożoną akcję usuwania śmie
M oraz feka~;'i z terenów całego miasta przy pomocy wtaściwych organów i agend miejskich.
Chodzi o to, aby przed nastaniem pory zimo(
wej I mrozów podwórza domów były oczyszczorre, śmiet'niki dopr<YWadzone do porządku. ustę
py odpowiednio wyremontowane, a doły kloaczne
Zorganizowane w dnlu 12 bm. zawody mo-! towego wyłoniły nowy talent motocykbwy w
Najwięcej zawodników wystawił t<S EIE'k·
z fekalii opróżnione.
tocyklowe na żużlu zgromadziły na stadionie postaci Kołeczki. Dorównał on w ie'~dz!e Kr,'- trowna przed DKS-em. Na stadIon \Vr::S-u
Powodzenie wszczętej a,kcji załeż'ne jest w 24-ch zawodników na czele z Krakowiakiem, kowiakowi i szkoda, że nie mógł .walczyć z przY~iły w tym dniu sztafety pos,zcze.golny. c~
dużej mierze od lirozumienia i dohrej woli miesz- por. Bonchetern, Durajem i rewelacyjnym Ko- nim w finale.
Zob.aczymy go w medzl':!lę na klubow mOlocy~lo.wych z daramI zeLl.r~nvml
kańców miasta, toteż Zarząd Miast~ apeluje do łeczkiem. Zawody obok swego 5ukcesu SPM- mistrzostwach ŁodZI.
na odbudowę S.ohcy. Oto nazwy kluo')w i
obywateli, aby przyczynili się wszystkimi możli
sumy zebrane: Pabianickie Towa~zy"wo Cywymi środkami do współdziałania z władzami w Przed drugim spolkaniem ZSRR-Polska
klistów 21.500 zł, ŁKS 20.000 zł, Stowarzy~ze·
tej akcji.
nie Motocyklistów w Radomsku 15.000 zł, Klub
Motocyklowy Zduńska Wola 10.000 zł, Sekcja
Motocyklowa Automobilklubu Łódzk. 10.090 zł,
Łódzki Klub Motocyklowy 7.000 zl, DKS Łódż
5.320 zl, KS Tramwajarzy 5.000, OM TUR Piotr
Jutro w Katowicach, w drugim spotkan~u wara, Klimecki.
.
ków 3.900 zł, KS "Resursa" Łódź 3.500 zł, KS
. W nie~zie~ę w Gda.ńsku: SoWiń~i~', ~zymań Elektrownia Łódż 2.100 zł. Przeprowadzono rÓz pięściarzami ZSRR walczyć będzie r.as.tępu ią-I
ca ósemka: Malak, Kruża, Czortek. Radema- SkI, AntklewIcz, Iwam:kI, Adams~" Szyman- wnież zbiórkę indywidualną wśród publicznoFERALNA 13-TKA
cher, Olejnik, Szymankiewicz (Pi~drsk;ł. No- kiewicz, Mechliński i BiałkowskL
ści i zawodników, w wyniku której UZy5KilDo
13 bm. przy uL Traugutta 4 usiłowała ponastępujące kwoty: prezes OM TUR Piotrków
. pełnić samobójstwo pr;zez otrucie Eugenia .~y
- Węgorzewski 5.000 zł, kapitan sportowy KS
sakówna, lat 32. Wezwany lekarz przewlOz!
Tramwajarzy - Jurkiewicz 1000 zł, prezes·-.;ek
desperatkę do szpitala św. Antoniego.
cji motocyklowej KS "Zryw" - kpt. Winkler
1. Na podstawie par. 54 statutu' ramowego
f) Wybór nowego zarządu,
2000 zł, znany zawodnik Sarna z DKS·u 1000 7.ł,
dla O.Z.P., zwołuje się na środę, dnIa 29 10. hr.
gl Program pracy,
ZGON N A ULICY
ob. Nowak 1000 zł, skarbnik ŁKM - Ant8zak
h) Zatwierdzenie preliminarza
Przy ul. Piotl1k.owskiej 58 Wladysław Chej- o godz. 17,30 w pierwszym i o godz. 13-ej. w
bur'l:i:elawe 3.000 zł, firma Automotor, ul. Zachodni" 29 go na rok 1947-48,
feł, lat 56, Traugutta 14, zasłabł nagle I przed drugim termin:e walne zgromadzeme członkow
3.500 zł, firma Janicki, ul. Piotrkowska 68 przybyciem lekarza zmarł. Dochodzeme pro- ŁO~:'porządek zebrania:
2.000 zł. Wśród ofiarodawców znaleźli ,ię r6w·
i) Wnioski klubów ŁOZP,
wadzi 8 komisariat M, O.
nież najmłodsi e.ntuzjaści sportu motocyklowea) Zagajenie,
j) Wolne wnioski.
•
bl
Wybór
przewodniczącego i s':!kretarza
5,
Prawo
głosu mają kluby, kt~re areglll.~n go: 6-letni Zdzisio Wojciechow''{l złożył 20J
t NA DWORCU...
G ~z komisji skrutacyjnej,
do Walnego ZgromadzeDla wszystKie zobow:ą- zł, Janek Brzeziński 300 zł, Jadzia Drewniak
Stefania Bartroczyk, lat 75, przejezdna
c) Odczytanie protokółu z os'.atniego za~lla f~nansowe wobe.c PZP I ŁOZP oraz przed 500 zł, 8-letni Czeslo Lejman 500 zł, Janek Witmarła na skutek ataku serca na Dworcu Kawc.lnego zgromadzenia i nanzwyoa)-. łozą pIsemne upowaznleme SWO Ich p'zedsta- dawski 500 zł. Młodzi ofiarodawcy otrzymali
liskim w Łodzi.
nego walnego zgromadzenia,
wICleh, zaopatrzone pIeczątką I dW)mil pod- w podzięce rewanż w poslaci przejażii.kl na
motocyklach.
d)
sprawozdania:
administracyjne,
sporo
plsaml. .
. .
.
MORDERCZA MIŁOSC
Ogół em zebrano na odbudowę Stolicy I!)Otowe,
finansowe,
komisji
rew'zyjnej,
4.
WD!?skl
~lubow na walne zgromldzeme
Przy ul. Magistrackiej 34 w korytarzu domu
e) Udzielenie absolutorium ustępującym muszą byc złozone na 7 dnI przed walnym nad 150.000 złotych.
J6zef Szwarcbitter zastrzeltł 21-letmą Lucynę
Cala organizacja impre.zy oparta była na
władzom,
zgromadzeniem.
Grabczyk na tle m iłosny m. Po dokonaniu _c.wzajemnej współpracy poszc(eq')lnvch klub;'lw
bójstwa strzelił do siebie. Przewi~zi.ony do
motorowych i organizacji społecznych.
szpitala nie odzyskawszy przytomnoscl zmarł.
Łódzki
Okręgowy
Związek Moto::yklowy
Waga pEHkowa - Bagrowskl (V) wyg'd zdał egzamin i dowiódł, że potrafi być dobrym
ZŁODZIEJSKI SPRYT
O młodej drużynie "Vi.ctorii·:' znajdaj~cej się
Na Placu Wolności przechodząca mi<)szkan-I w B-klasie, coraz wIęcej da SIę. stysze" la te~ zdecydowanie na punkty z Pacynlakiem IZj.). organizatorem imprez łącząc _po ' i. wzn:os!yrn
.
Waga lekka - Stefaniak (V) wygrał na celem, jak odbudowa Warszawy.
T a6zowa Lubelskiego, Feliksa Karanto- ren.ie naszego mia-sta,. a ostatn. 10 We wla.sne]
O rgQnizatorzy wyrażają tą drogą lJoclzięko
.c~ om
. la paczkę którą podniosła i u- salt rozegrała spotkaOle z A-klasową druzyną punkty z Przychodniakiem (Zj.) .
Waga półśrednia - Ratyński (V, p'> dra- wanie Elektrowni z naczelnikiem ob. MÓch,\ia·
~~f:'s~:~~a~;amy, aby ją rozpakow~ć. W ślad .. Zjed?oC~one", którego wyniki walk byłv na- matycznej
wal::e dnia zrem isow ał ~ Kijewsk;m kiem na czele za pomoc techniczf'ą w impre·
za nią do tejże bramy weszła KaZlmleTi'1 B!e!e- ł stępujące..
C
(V)
ł d d- (Zjednoczone)
zie, Zwią'lkowi Uczestników Walki Zbrojne~
..
Warszaw
ul Ossowskiej 50 wyrażaWaga papIerowa yran . ' m') y,
.
Waga średnia - Gnacikowski tV) p~zpgral o Niepodległość i Demokrację za pomoc po·
~~z :etensję, że YKarantowicz pod~oS'i ~ej wł~- brze zapowiadają~y się Z~WOdDlk vrzeilrał Ila przez
k.
z dużo lepszym Szczaplńskim (Zj l· rządkową i przysłanie kompanii partyzant6 W',
~ą.~ W czasie tej sprzeczki Blelewlcz US1- punkty z Rumowlczem (Z).).
.
Waga półciężka - Kubasiewicz IV' wygrał którzy dzielnie pełnili służbę, zaw01:J.lk)Ttl f
i~~~~~ 5kraść Karantowicz 13 tysięcv 7łotvch
Waga musza - Anie~ak rY) .00 ciekawe)
ofiaroc1? ',vcom za wvkazanie zrozumi~:t;a dla
pewnie na punkty z Gieroóskim (Zj I.
I b'
Zamiar ten jednak został udaremnio- walce zremIsował z Karg ,elem ,(Z,.,.
Sędziował w ringu p. R. KubiaK, n'l punkty potrzeb Stolicy przeż tak liczny udział w zaz .Ie~. ytna zlodziejka dostała sie w ręce lIIiWaga kogucia -: Pali.woda (V) prz~gral na
_
[ID. Małoszczvlr l. Grosz.kiewicz.
wodach. ~~~, ta~ich imprez wię~j~
~y..l spr
punkty II Czarneckim (ZJ.).
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Walne zebranie
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I Gdańsk!! walczą ...
pływakÓW łódzkich

I

I

Victoria remisuje 8:8 ze Zjednoczonymi
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