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Delegacja Polski i ZSRR domaga się natychmiaslowego wy-

Z kolei zabrał gł05 przedstawiciel ZSRR Andrzej Gromyko, żądając wycofania wojsk
obu stron na pozycje wyjściowe. M6w<::a skry.
tyJtował rezolucję
aUGtralijską
i brytyjskll.
Holandię rozkazu Rady sprawia wielkie wraże- donezj'! za niezbędną". Mówca podkreślH, że Stwierdził on, że wycofanie wojsk o 5 kilo·
nie z uwagi na to, że trzech z nich reprezentu- konsulowie nie byli pytani o opinie polityczne metrów, jak domaga się Australia. nie zabez.
je kraje, które nie chciały dopuścić Indone:tji i że tego rodzaju "stronnicze sugestie" z ich piecza przed nowoczesną artylerią, zaś poz"sta
do stołu obrad Rady Bez.pieczeństwa.
strony nakazują natychmiastowe odw'Jłanie wienie sprawy komisji arbitrażowej jak proJednocześnie dr. Suchy skrytykował jeden komisji konsulów. Warunkiem powodzen:a u- ponuje Anglia, spowodowałoby
Z'byt wielkIl
z punktów raportu . konsulów, zapewniający, tworzonej przez Radę Bezpieczeństwa kom:~ji stratę cza'Su. Rada - podkre~lił Gromyko że "mimo, iż Indonezyjczycy dążą do niepodle- arb i trażQwej - oświadczył na zakończente de- powinna podjąć natychmiastowe kroki pl"le.
g/ości, nie odczuwają oni nienawiści do Ho- legat polski jednakowe tr~ktowanie obu ft ciwko pogwałceniu ,przez Holandię zalecenia
lendrów i uznają ich pomoc w rządzeniu ln- stron.
U o zaprzestaniu działań wojeThllych.
----------------------------------------------

konania rozkalu Rady
NOWY JORK (PAP). Na porządku dziennym \
wtorkowego pooiedzenia Rady !3ezpieczeństwa
znalazły się 3 rezolucje w sprawie Indonezji: Tadziecka, australijska oraz brytyjska.
Rez:llucja radziecka - jak wiadomo _ domaga ~:ę wycofania wojsk holenderskich I indonezyjskich na pozycje wyjściowe, zajmowane przez
Ole p . z.ed rozpoczęciem działań wojennych. Wnio
sek australijski proponuje wyccfanie wojsl< obu
sf~01I o conaj.mniej 5 kilometrów ,podczas gdy

Bezpieczeńsiwa

przez Holendrów

I

~eŚA~lozoneJ
~w·~z~!Gt~i~a!:afal~t~r:n~~vęk~:ls~e~~~:~~}:

z przedstawicieli Belgii, Australii i

Jednocześn i e we wtorek ogłoszono sprawozdanie komi·sji konsularnej w Bafawii o za-

Demonstracy na dyms a CIaytona
J-

~~o:~;a;~e~i\aO:ęU r:z~~~!C;~~r:~~:ni!O d;~:

Mfnister handlu USA przeciW polityce Marshalla

łań

wojennych.
Mimo, że komisja ko·nsulów podejrzewana
jest o sympatie proholenderskie, nie potrafiła
ona ukryć w swym raporcie, że podczas gdy
Indonezja zastosowała się ściśle do zalecenIa

Nowy Jork

(PAP)

kół urzędowych ko'nnikują,
iż
p~ezy
le nt Truman przyjął

'e zygnację

Rady Bezpieczeństwa, Holendrzy pod pozorem
.,utrzymania porządku i ładu" nadal prowadza
Jperacje wojenne.

WiIIiama

Claytona ze stanowl-

podsekretarza sca
nu do spraw gospodarczych. Jako p:"Zycz ynę
wycofanIa się
l
'Życia
publicznego
Clayton miał podobno podać zły stan
DZA NIEZASTOSOWANIE SIĘ HOLAN1Jll .
l.drowia żony. W lliedo rozkazu zaprzestania działań wojennych. \
oficjalnych dOnIes'eDelegat polski pod)ueślił, że jednomy;lność
CLA YTON
niach z Waszyngtonu
konsulów w stwierdzeniu niewykonańia pnez podkreśla się jednakże, że lstomym pow'Jdem
~l;:a

Delegat polski dr. Juliusz Suchy wezwał Ra'ię Bezpieczeństwa do przyjęcia
rezolucji ro-·
izieckiej. Oświadczył on, iż konieczność ta-!
dej akcji wynika ze s.prawozdania kQID1~ji !
i<'onsulów w Batawii. która JASNO STWJl:R:

•

•

J-

I-
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rońca

dymisji Claytona byJa niemożność przekona- ~
nia sekretarza stanu Marshalla o konieczności
kontynuowania jego polityki handiu międzynarodowego w okresie ostrego kryzysu gospodarczego w Europie. Rezygnacja nastą,plł3. w

przede dniu spodziewanego zakończenia anglo-amerykańskich rozmów celnych oraz zawarci a ponad 100 dwustronnych porozum : eń
handlowych między USA i innymi państw1\mi
Vi w}"1liku pertraktacji, które toczyły się w
Genew.ie począw~zy od kwiebnia rb.
Dymisja Clayto'lla wywołała olbrzymie porll'szenie w kołach amerykańskich i stah się
sensacją dnia.
JakkQlwiek w chwili obe~Tlej
trudno jeszcze przewidzieć, jakJe zmiany spowoduje jego ustąpienie w poli,tyce departamen:
tu stanu na odcinku handlu międzynarodowe-

go, to Jednak Ju~ leraz wyra~any lesl pogląd,
iż poJJtyka ta, jeśli w ogóle nie zosIanie ZCIniechana, to ulegnie znacznemu os/ableniu w
ciągu najbliższych miesięcy.

LONDYN (PAP). Ustąpienie podsekret3t!'Za
stanu dla spraw gospodarczych Claytona WyWdlalo w kołach londyńSlkich głębokie po;'uszenie.
Podkreśla Slię, że w ciągu ostatnich tygodnI ujaw
nlły się bardzo poważne różnice zdań między
Claytonem a Marshalem. Zaznacza się, że CJayton
reprezentuje poważne koła amerykańskie, któr,
nie apr,bu ją polityki gospodarczej Marshalla.

słu!ka
bankier6. ameryka6sldcb .

Wierny

kapitalistów

Wojsko i pOlicJa przeCiw głodującym robotnikom
PARYZ (P AP). Francuska Generalna Konfer1eracja Pracy opubli'kowala oświ·adczenie, w któym stwierdza, iż obecny strajk pracowników mej j-O I autobusów zostal spoworlowany stanowis"em rządu, zlaman:em przezeń danych obietnic
i jego polityką socjalną. Oświadczenie podkreśla,
. - ze strony rządu zastosowano metody. jakie byy znane przed wojną w najbardziej reakcyjnych
. ,ajach, jednalwwoż związkowcy paryscy są zde
cydowanl przeciwstawić się UZYCIU PRZEZ
~ZĄD WOJSKA I POLICJI DLA ZŁAMANIA
STRAJKU, Cen!ra!ny Komilet CGr zapewnia
ajkujących w Paryżu pracowników zakładów
.lUnikacy jnych o całkowitym poparciu ich stanowiska.
W zakończeT1h! komuni<kat popiera również żą
. J;:nia wysunięte przez związek zawodowy pra'wnil<ów marynarki handlowej.

Do strajku pracowników metro I autobusów

Załogi 4 statków ha'lldlowych odmówiły wczow środę 1,800 robat.nilk6w upań raj wyru!lzenia z portu w M'!m;y1ii.
stwowionych za.kladów samochodowych Renai11lt.
Przedstawiciele związku pra.oowników ~le
Uważa się rż solidarny strajk tych robotników ktro wni i gazowni odbyli wczoraj konferen.:ję
jest zapowiedzią szerokiej fali strajków na terenie z premierem Ramadierem, wy'.mwając żądanie
Francji.
podwyżki plac o 11 procent. Ponieważ Rama•
dier odrzucił żądania podwyżki, związek w
PARY:! (obs!. wł.) - Podczas gdy strajk chwili obecnej obraduje nad termilllem l':lZpOrobotników kolei podziemnej trwa w da~szym częcia strajk.u, który · wybuchnie prawdoPQdociągu i nie ma widoków na jego szybką lik- bnie w dniu dzisiejszym. Również kolejarze i
widację, prawdopodobny je!lt wybuch <;ze,egu urzędnicy bankowi
wysu.,G"'Ją
pod groźbą
nowych strajków w różnych gałęziach życia strajku żądania podW-t iki pla.:.
Nowy Jork (PAP) - Z okazji uroczys to!icl,
gospodarczego Francji. Dotyczy to przede
Na wczorajGzym i'(.; ,; edzeniu rządu premier
wszystkim marynarfki handlowej, której zało Ramad'ier zreferował sytuację na rynku pracy urządzonej przez fundację im. Smitha, wygragi, obejmujące 31 tysięcy oficerów, maryna- i przeforsował uchwałę niewszczynania roko- sił W.instor Churchill w LOllldynie przemÓWierzy i robotników portowych, domagają saę rod wań z CGT dopókJ trwa '!crajk pracowników nie, które było przez radio transmitowane do
Stanów Zjednoczonych.
wyżki plac pod grożbą
rozpoczęcia ~traj'ku. metra paryskiego .
Ch~rc~ill powtórzy.ł w s.wym wystąpIeni\'
tezy, Jakle przedstaWIł 'W swych poprzed::lirb
przemówien,i ach. Atakując Związek RadzieckI
Wśród ciężkich bojów z okupantem niemieckim polegli boha ter"! wie walki o
podkreślił on konieczność
ws.półpracy a'n glo·
,Skrobanie dna beczki"
wolność i demokrację-członkowie Polskiej Partii Robotniczej i organizacji
a~eryka~~kiej. Ch~rchill ~krytykował ró-.vniez
dZlałalnosc tych koł brytYJskich, które przeCiw
młodzieżowej "Promieniści"
'I sta,,:,:iają się podp~rządkowaniu Wielkiej BryKOCZASKI LEON !)ułk. /Bolek)
tanll - StartOm Zjednoczonym. Mówca :aata\
kował gwałtownie znanego pisarza angielskiePRZYBYSZEWSKI STEFAN mjr. (Władek)
, go Priest1ey'a, który prowadził ostatnio kamG
•
WEDMAN MARIA ppr. (Marla)
panię przeciwko trustom amerykańskim i ich
WASZYNGTON PAP. - Podsekretarz sta - I
~ZYMARSKI CZESŁAW ppłk. (Cenlek)
działalności w Wielkiej Brytanii.
"ll USA Robert Lovett oświad<:zył w środę, że
~oruszając sytuację międzynarodową, Chur.
. ',ć może okaże się konieczne ponowne zwo- i
STĘPIER JAN (Wąsik)
o Chlll zaznaczył, że nie wierzy w niebezpie':zeń .
' mie w Paryżu konferencji 16 narodów w spro-'
MACIEJEWSKI ARTUR
stwo wojny. :Ostatn!a s~sja gellleralnego zgro.I'ie "planu Marshalla".
madzema pOWIedZIał Churchill stoi
Oznajmił on na konferencji prasowej, ze
KROGULEC BRONISŁAW por. (Jastrząb)
wprawdzie pod znakiem nieporozumień. lecz
dotychczas nie opra cowano właściwie żadnych
Promieniści:
nie oznacza to, że światu grozi wojna.
rlefinitywnych planów i że decyzja zależy w
znacznym stopniu od rozmów jakie przeproWITULSKI MARIAN
wodza. w tym tygodniu z przedstawicielami
DOMINlAK TADEUSZ
USA sir Oliver Franks i inni członkowie poSANIGORSKI BOGUSŁAW
ryskiego komitetu wykonawczego, bawiący 0. ~YM. PAP. Jak donosi rozgłośnia grec?ecnie w Waszyngtonie".
KRZYZANIAK WACŁAW
klej armII demokratycznej, premier So/uli!
Mówi ąc o potrzebach krajów europejs-.tirh
MARCINIAK LEONARD
odbył naradę z szefem II wydziału sztabu geJzyskania tymczasowej pomocy przed wejneralnego armiJ amerykańskiej gen. Chambericiem w życie nie opracowanego jeszcze "pl::!I ISIAK EUGENIUSZ
line?'l i ambasadorem USA w Grecji Mac VelU Marshalla" Lovelt wyraził pogląd, że czas
wszyscy odznaczeni Krzyżami Grunwaldu
agh em. Na naradzie tej jak oświadczył
jo 31 grudnia br. będzie szczególnie krytv cz p~emier Sofulis korespondentom - Ameryka1y. Powiedział on dalej dosłownie. że "ST AUroczysty pogrzeb ekshumowa nych z pola bojów _ odbędzie sip w nadme I?rzyrzekli Grecji udzielenie znacznie wię·
."JY ZJEDNOCZONE WYSKROBUJĄ DNO
y
ksze] pomocy dla walki z partyzantami nil
BECZKI", ażeby uzyskać fundusze dla d'Jpo'nodząrą niedzielę. dnia 19 paź1ziernika 1947 r. z Domu Propagandy PPR
przewidywaJ to plan Trumana.
'
możenia Francji i WIochom jeszcze przed uchf} rzy ul. Piotrkowskiej 262 na cme ntarz w Radogoszczu.
Rad.io !lr~~iej armii demokratycznej pedało r?wmez, ze gen. Chamberli.n odbył konwałą kongresu w sprawie tymczasowego proŁODZKI I{Ol\lITET
ferenCJę z greckim ministrem wojny Stratogram u pomocy. W tym celu proiekto·..... 3ne i
·em. Po konferencji Stratos 'Zakomunikowal
jest zmobil iwwar'e p~wlJ\'ch krerly lów na zaPOLSKIEJ PARTII ROBOTNICZE.J
.. e amerykańskie dostawy sprzętu wojennegc
kup pszen icy rila tych kra ·ów. "jeżeli zdola się
nl(~orlzownego do walki z armiq demokratl'cz,
~n~ycięiy6 b~i~y pruwne'~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i na ukgną zwięku2~U •
-

funduszów

na pl- n Marshalla'
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NOWY JORK (PAP) - W dniu 1.3 bm. w
siedzibU, ONZ '\I LrLke Success CX'lhyla się te mihlsua spraw zagranicznych Modzelf'wskiego
konferenCJa prcr~OwCl 'L udziałem przoo.,;law!ci.eli agencii prasowych amerykarlskich I zagramcznych oraz prClsy nowojorskiej.
Na konft>renrji tej minisler Mod7!ej:"'N.~ki
zło:;yl oświadczenie na temat stanowiska Po/ski wobec ró7nych 7ClgCldnień międzyn'Jwdo
Ivych oraz udzielil korespondentom prasy wyc.ze!pujl!/cych od"owiedzi nu lemal .sprawy grec
kiej" ONZ, "planu Marshalla" i zagadnif:nia
NiemieC', ,,/osunków ]Jolsko-amerykuriskicn
I
-.Ola\4}' polskich dzieł sztuki w Kanadzie,
w~tępie

minis1er Mo dZE\1ewski zwró,~i!
fakt, że ·Po.1skll pr zvwi ąwje wielką
pracy Organizacji Narodów ZjP,j.10czo·nych. \.1inisler Modzelewski 5twi",rrl~lł, że
"ząd polsl'i,' mimo różnic poglądów
mi~d!.y
człon'; mi ONZ, jakie tljAwnily się na ol:lernej
sesji, wierzy, że ostale<:7ne porozumienie mię
dzy członkami ONZ jest możliwe, jeśli rozbieżności !y~h me będzie się sztucznie zaostrza
lo!
Z ~:.,ł!2i minister podkreślił. Żf' sto..;unek
ró7J1-~'rh narodów do problemll Nipmiec i ich
odbudo"'v ip~t, dyktowany wJal!nym; dOśw!dd
czeniami ty~h narodów i że Polacy, jak W6'7.y'!I!y Europ"'irzycy, rozumieją znac7·nip. lf"piej
,d innych ('l,tateczne CP!I? Nipmiec.

uwagę na
w.a~ę dn

P,,15kn i inni sąsiedzi Niemiec - o~\Vi(Jdczyi ml"i.-/pr Modz€'lewBki - prapnq /lni/;'nqć 1'0\\ t6rzt"nia przp.z zwycięzc6w błędów
prze;;z'ości i dla/ego lak n/)slajq przy tym,
uy ni'" dr(J1O Niemcom pierwszeństwo lA' orlbudowie prz<,d ich sqsiadami. PnlskCl flIP

może też zadov.'oJić sir: !ormCllnymi zn.'lel'lnien.iami, alf' musi · żqdać w tych spr'Jwcrch
czynów. Polska oczekuje normnliZ((~ii syIUQCji . " Niemr.~ec~ prl)' ,należY1y' m IWzq/ę
dl11e!1ILJ zauarlnJema odszxo~ow(ln J pOSWnowanłll IICbWClł poczdamskJch.
!'"finister 10dzelewski POdał. naslęnnie, 'Że

!'ol~d

wykazuje golowośc do ws p ółpr~cy w
hiedZlnie odbudowy !łosp..,dal'c7,ej ElIrQPY.

odz

Posłowie

Partii Pracy wWarszawie

Hughes.

Przybylych powHaH

lotni:s-!<.u: w imie<rttu
tow. tow. ewik, ce g<l b!".zce-nnl\ wart,, ~ć rl'I<I CAl",,,,, n~rM'!l .
JahlońSoki, ~IUsz,yńska. Kościński. IV imie:niu ~o·
misji Centralnej Z'\\'iazkó", Za'9.,ódQw·vrh lowl\rzysze: WitaS7.ewSo'ki. K:ur,·towic1: i Ku;zyk z ra.. ,
. J..
..
mJenl a. /I\~Z. -:- oh .. Morski. Z ral111t~I'H~ amhllS'll01
dy bryty Jsokle) powltal pf2<yhylych ~el<r ta<I'Z p.
konkłH'łil
Russel.
Goście Z'<lhawli!. w p(li~re 4· dni. w c~,,"ie I;.tó- W CZOl'aQ wieczorem w lokalu r~d a~!
rych złożą wi·z,ytLy oiicjaFl1'!. oobę.dą knn,fereOClje " Głosu" Łódź,
Piótrkowflk a SS, _
w l(C ZZ i VI ~UP o~z spotbją się t prz~st~ rozlosowana została kół~jn& ~.r<'\nrl!.
widela.mi pra~ połsl<iej. nll spwjalnej Iron,f€r~n ·
naszego konkul's1!l eodziennego z ~
cji prasowej.
nH

Wygrane

w cedzi.II"'.

PrZed procese'm·'. os' I· ę· C Dl Skl, II
KRAKOW (PAP). W

,

II

z,

Zjednoczon'-mL opartych na W7a iemnvm 5'1:,;cunku.
Orlpowiada]ąc na;p lania w sprawie zagadnienia Grecji, min.istpr Mod7.e!p.w~ki ośv.'iad-

KAPE'EiU S.z DAMSKI.
wygr6tfl, ('i b. (ROł,ek Lv.dł.{); ko ) ~ . w
Łodzi , Piotrkowska Nr~ 56 pl'a.eoW!ł'1M
PZPB Nr 4,
(ry.b. Ciołek prO$~n8 jest (') 2'gło~~nis
się w'lIaszej red'akc.ji p6 odbiór n<'!.~"""
dy 'w ,~~~nMh od· H-~.i tło 16-elj.

II

~wją2h-u z; końc:z~e~

cego si~ prOGE'SlI.
W proce~ie oś\Vięcim.<,kim, posiada'j4cy~ ena·
ra.k·ter ITliędzY·I1<1fOOOWY· z pośród 100 nslkadnnych jedynie 40-tu słanie przed N i\j wyi~zy m Try

Pocz. ~ean~6\v w dni POW&z.: 16.30. 18,30. 21\.30
f-ocz. seansów w ni",.-17.. i święta: 14.30. 16,30.
18.30. 20.30.

Niemcy

chwalą hitleryzm
Niezwykla ankieta w strefie brytyjSkiej
Ponad 60 proc. Niemców,
w masowej ankiecie przepro.
wad-/onej j)nez brytyjski z:arz~d woj&kow,y w
Hamburg-u i Sehle'7.\Vigu, wypowiedzillło opinie,

pudł W

narodowy socja l ~m był d o orą Joe4. ty lko "ź le

AUSTR ,~ f .fI

kolekturze

SI. BujaIskiego

Opi.nia pr7eciwn~ 7.€brala zalpd·
lVie 36 proc. glosów. Osoby aprohują{!e na·rodo·
wy socj.aHq;m \V większoki sw~j za klęskf M'lizmu, C7.yni~ odpowiedzialne oloctz.enie Hitlera a
zwlaszcza RibhE'ntrópB.

FILM
produkcji angielskiej

-"""""""'~

I!n o jM ct.i'ej,

1,000,000 Milion

wzięłi lIdzrał

zreali zowa n ą".

~MOCJONUJĄCY

_-------_.........

......

ZAMFA&I' KWIA TÓ W
W dniu imienin t~w. Jadwigi

na Fundusz KŁ PPR 1.5<)0 :r:ł. l;kłada 1A."ł.
Da9zews'ki. Nil tM sam cel W> 1000 zł. ~k1 ada
ją Adam Ważyk i Edward 1Jzdański.
1'· · " 'ł ''' lł lll ••• " ".,l łł " .... " lu" ... ,.... ,łll, .. 'ullllł l ".Il nU ' U'!u:t! : u'

LONDY:\ (PAP).

że

O"T~ PItEMIERA!

ZREALIZOW ANY W

-

któny

.,. \ 8111

13. X. 194-7.

oświadczył, że

16

~

Polskiej PaxŁH Soejali~ty.c:tnej -

przed- sie stad:wTI przygotowawczym procesu oświ~cin1;ta"'11 powyższe wytyczne polskiej polityki za- skiego, odbyłH !>ł~ u przewodnkzi!c.eg<l
Jran~zneJ. ,pÓs!CZ3.5 ,rozmowy, " d.byŁej? mini- ~zego Tryhunału 'arodowego dr. AHr~d~ _"""' _" .~-'
ótfe.nl.Mc!"f,Gall.ęm"zaznaczając, że Prlskd prag- konferl!n' jH pra~ow~. na której ttnz{eło
nie jak naJlel'szych s!oslll'ków
Sla.,ami stawirieJom prasy i·n[ormacji na t€mat

Zaw~dzkl'

minister

w Ameryce.
Ńa
zakoń.czeni p
m'i:nios-lM Nfod'lelEm&.-·i
&1>w1i e rooił , Żł! l'ląd polski domd9af o;.il!! ~~
ll'adal ZWTOhJ mająłiku lI uodow nr), 4Jt !'I1~·

._.

n'!.rg4.aml~-

ł INO .. VŁOKNIAIiZ"

Ma~haHa

w~k~k posławi~a ł'It;~

/lun -6 ,ktcJl 'ch reE! mo~ przyjj\ć o,~
z p.owod\1 włlltzenia Niemiec do planu M~
shall<i - udział Polski w konfe encji pa'r<'jls-

~ce

\V AR.SLA WA (PAP) . .- Po krajach EurQPY I
W h rl .
l d
d
od - ' !
SC~) nlP} i po \I ~iowo - \.... ~ch.o niej p fOŻUje
OheCnlE'~rupi1 'p'o'SJ~w Ol'yto/,jSk1~j ~ahol/r-Party.
Cele.,m tej poonny je5lzapoz,~'aoflle ~lę ze. ~tOS~)1·
l<am~ gospodarrzo-:.pole.c:tnyml tych. krajow •. ,rh
\V7.a)emny ::rll s\OSUJ1kam1 handlowymi oraz lOrJen10wanie się IV roli, odgrywanej w zwi /"dzilnyrh
kraj~rh przt'Z 7. lVi \lzki z-awoQowe i org.lłni~8CJe
spóldzi'elc.ze.
W dni.u 15 bm. grupa ta iTrz:y,hyłll cło Warszawy w składzie l\. Zilliac·l/s, B. I'aorf«n, H. \)avies,
V. COlliTl5. G. B;ng, F. Lee, A. Champion . i FI.
\ Whike. D€'Ie-ga!'jq iowarzys:w sekrebrk"l B. I.

.

.

planu

czyI. że Polska zajmuje negatywne stano','{isko amerykańskich ze speCjalnym u·względmeniem
wobec komisji hlllkań kiej i proponowanych problemu Niemiec.
ki~i hył wyiklu~ot\y.
Polska zaniepokojona jel>t pobtyką dmery·
metod rozwiązania s·prawy greckiej ze
Wzro6t w;ydob.yda w ęg la pl)l~:kiegn i v4"i.ę'k
kańską w Niemczech.
w7.ględów politycznych i proceduralnych.
s7.p.nie ek~'Po.l'tn - powiedz·ial minister l'4o~e
Nip naleźy - powiedział minisler Modzp- lewski Nip można rozwiqzać sprawy GrpC/1 bez
z'al-eży od pewnych il\westyoi1 na
dopuścić do sytuacji, w któr"j Niem- oddnkll mechanizacji pnem'Y<łu węglow~qc ...
uwzględnienia wszystkich jel aspektów,
1.\ If.'>wski nad Europą· Polflce, a. brak tych inwKtycji może $100we·
więc również f.(Jklu ohecnoRci wojsk :Jocycl! cy będą ponownie domi'nował,y
Sprnwę nje-mieckfl można rozwiqzae
i€'dyni€' dować, że ek5port w~gla z Polśki będzi'e "1'0w tym kraju.
Nadto Polska dqżyła i dqżyć bęc12ie clo przez przyznanie pierwszeństwa IV odbudowie woJnipjszy.
rozwiqzania problemu greckiego w duchu ofiarom agresji niemieckiej, prz.ez reparacje ,
a temlłt stosUIlKU da Nii!'lnier mini&ter t.,,-pOIo.zumienw i współpracy wszystkich wiei demokratyzację JViemiec i Jikwidncję trustów da~, że PoO'll1ka nie zmierza MI ut1'tymania Pil:i
karteli,
Pol-ł1ykll
amerykońsku
zal'l<1czył
kich mocarstw. Polsku nie weźmie uclzi alll
sly.ni w ceolltrum Euro!l';Y, ale bellpiE'Czeti.allWeI
nie-8t~ly przeciwdzi{/Iu tym celom Polski nal\cazuje jej t1'Zeiw-y s-loslln~k d" ~
w komisji balkań.skiej, dopóki nie zostrwą mówca spełnione wszy.s fkie podane wyżej waTllllki. polityki Polski i innych sqsiadów N'.iemiec.
miec.
Zapyi anł{ wresl/:cie f) IIlPra.wę opol!!kir-h »k·ar-Minis·l-er Modzelewski wska'liB.! na zau·lepoGdyby pOWier701lO komisji bałkańskiej cabów narodow.ych w ~a'lladii'e, minist'?r ó5l(l~ ształt zagadnienia greckiego, lącznjf! 7. za- kojenie i niezadowole.l1ie FrM'lcji, Belgii i fIDgadnieniami dotyczącymi obecności wojsK. hry- landii z linii politycznej Stanów Zjednoczo- wiadczył, że I'ti\rl polfki oczekiwał C)d rzlt=
kanadyj6'lOego pełn8'j pomooy w od1;ytl~
tyjskich i mielizania się Stanów Zjednoc7.ollVClh nych w Niemczech.
Minister Modze/€'wski podkrpś lił,
że ofi- tych skarbów w mysJ szereql' umów mIędzy
w sprawy wewnętrzne Grecji - rząd p.Jl"ki
hyłby ,klonny ponownie rozważyć swe sl.ano- cjalne oświaqczen;CI aIllcrykański(' sq SPHPCZ- sojns7niczyeh w sprawie llWro tl/ mi!~ia p1'Iszne ze stanem istotnym i wyraził ubolewanie, czególnych narodów i dzypl sztuki , nIH~ac' ch
wiśko.
W uopowledzi IJd dal ze pytania kores,,')ll- że glos Pttlski w sprawie Niemiec nie jest do O\;.\lpowan.y~ podega~ wO'j!ly 1<::Mjł!w. Mid""'1[ów, minister Modzelewski zamaczył, ze słuchany z należytq uwagq w nipklórych k.o- ni~ter stwierd'2l~, że rząd ka!nildyjsk,i nte>óte1Jy
i'odc'l.a< rozmowy 7. minislrem Marshall ..m do- lach, mt'łjqcych decydujqcy wpływ na prz.y- ni~ w:yk.v.ał ma1c.~im~ enel"9ii i ?a··idl n·i~o-..~
k10wAne głanowi>sk~. "Fen 1l.ol~ki ftl,6.1i\t.ek .na'lWkonano ogól.nego przeglądu slosunków pnl~l(o- szło.łć Nie-m;ec.
dowy zna jd\l1 ~ si.ę, jak os'Wiadc'lyl mini~e-!,
w ręku gr~y lud'Zi. ]:;,t6rzy 'Pfl!łuQ"\łj ~ I!ię ~~.
lodami znllnymi z działal1'1 fl5Ci ld:d'l1a~Ó'W

odbudową
rol,letwd N'uQd ""')ski pragnie rozwinąć pr7y'aZl1f' sŁOS1.w'rj z ... w~zystkimi miłuiacymi pnkój

l\/lin!&tel'- Mndl,{J~8w.k I

s.prawi~

Ilłzei~~v.:kl }l(Itiltł, ż

lewskh~g

\rf~~a
€~~~~~.~~:llad~~aaz ~:r~5;si~kd~~~j~~y
,
lar6d polski
przl'mysJu ~~~!~
;
~j';..

W

ag>
r es

Ko f re cjtl u mi •

Na
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rr::-r
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LODŻ
Piotrkowska 161 i lzgow ka 113

'.V rolach g!ownych:

CHIPS RAFFERTY
DAPHNE CAMPBELL

ś.tl'.

EMIL

P!'odukcja:
Ealing Studio! brat Au;;traliaf1
Production
Ek~ploatacJa.

w Zffiuł:vm

reży~er

ACZOROWSKI
/,pnnego

Wgp ółpra.cownika

DYREKCJA
Bi1et~·, bezpłatne

i passe-partout

ważn e

od

p oniedziałku

20

października

i zacnego

człowieka

Rodzin.ie Zmarłego z p owodu bolesl'l ej st raty składamy wyrazy gł~bokiego

HARIW WATT

Film Polsl<J

str'lciliśmy

JCADA Z'AKLA.DOW...A i

P~ACOWN!OT

P ~l1. twowej F abr y k i Aparat6w El~ktry (zn:'ch w Ł6dzi

br.

9592

- zaares.z rowano ją '" do Itl 11, gdzieś- l - Czy nie tl'ia zadnej m oz!iwości w-yR9 ci ~ mieszkali. P amieta pan \V ajSze ~o gos- dobycia Je j l t~~o p i€Jkł a ?
'p{)dar~a? Wła ~Tti (> t~ on doni~sł. Nic111La·",,'son p rzeCl;8:CO po ki wał 1(1 owa,
·com, ze Helena Jest zOila hryty)sk'e~D 0Nik' ie ' . :0.,'
~.
p .. 'b0 J
iicera Odtransuortn\\ ano 'if! do O')OZU w
- . ,t '. '.1 n )~ \ ~'P ll ~1.
lO, \' a .. e~ll
'Pohuiu Kanii: Ta m równ'j~,ż zl1;~c1ow a _ ~rz,e~),ezć.1a Przez 1 t11:CJe. Ale G~ecy. Ul~
J
dah Jej 'P.aszportu, ćł NlenH.:Y oo'}.'led·w:l!,
łe m ",...le ). Ja' .
:.'.
'I
I'"
~
Cz" Niemcv n t' e zrobili l' e,' l~i c złe- :-e nIe mo·g", \', ogo e ~ez'Wn'lC ~Ja Je-J WY
~.r
,
'
.
'
la zel .
go?
- J ak ona znosi to wszystko'?
- Nie . Po pros·tll ·polrz.\'m(jli .ia trochę
- Z pocza,t,kou było je:i ha rdzo cięe.'"ko
w obozie . P Mnie:i nHS nr z;e\Vi~zi.ono do

l' -~lll'CY
l...iIJ'.:

rozesJOII'
~_·lę.
_ _
_,
Nazajutrz Quell.
ląc na lotnisku , u1l'za1: nie-spodzianie
. ,. )l1a. który \\"y...
siadał z auta. 'Prz,y:b~ e,go z l11iasia, Law,on natychmiast skierowClł sic do niego,
- Law:>{)n. to pan! - \Vykrzy};nął LU 3dawany Quell.
- Witam pana. jak g,ięl pan mlewa'?
- Nieźle - odpowiedział Quell,
ChMźmy do stołówki . Kiedy ;;an się ewakuował z Krety?
- Nie e,wakuowałern się \v cale. Po
orostu wYJechah~~1, ale .nie z.A ngllka mi.
- li~lel1J tez me ząą<:yla SlE; e:y;akuQ~~ O;li[na ł daleJ QllelL

\1"
'1 lem (') t rm, \\'ł"
asme dl 8.lego PPy
k-:hakrn do Pana - rzekł Lawi'lon.
Qucll stanął ja!k \yryt:\7. P oczu ł nagle
jak żylr zacze ł y m1l 'Plłlsować na ~kro niach,
Czy zdrowa? CZY w ogóle żyj e ?zapyt<1ł OchlTo ł ym \!łosem, .
- t:-;rje i zdrowa. Znaryduje !i61 u matki
w Atenach.
. - Chodźmy do nmie, do n,amioiu ~ Po
CH\'gl1~ł Qu-e ll La \\·sona. - f am 1111 p211
OPOWIe \\&zrstho.
W namiocie La.wson, me czckain.c n~
pytaI!la .Quella. zac ~J od razu J 1}Owla C 'łC
' D IielemeJ
-

Aten i lielel1ie zezwolono l'lowl'oCić do
ma tki.
Qttell.Sira&znie się ciesz€! - wykrzy'kną!
- Pa'n wie. że stary Sta ngu został aresz·t,o'\vany? - ciągną ł nie\v zruszenie
dalej Lawson, - Jego IIC\7.wisko zna jdo\V::Iio się \V $lPi. ach l)ode.irz<1nye!1. Gdzie
pr:z,ehywa obecnie - nikt nie \vie.
_ Źle - l)Dwied1zoial Que-l1. - Cz,y ijelena nie dała ja1kiegoś listu dla mnie?
- Nie. J'e st bard'zo ~ciśle ś ledzo n a, ZrefSzta" nie mogła te·go u.cz.ynić, ~ rów
niei b~ ' I('m ślecl70llY. Nie chciale:n l'yZYkować, Prosiła. by panu I'OWi,>(lz;e~. że
cZ'uj~, się, naraz.ie: dobrze, ale. przYP.llszcz,a, 12 NIemCY Jej ta k ła two me WY'P;lS?e9!1.

l

Ale gody z ob acl,y ła . ż e :1'
,;~ t~
skni z,a o·jcem - 0J!anow:łł ;j ,ię. ' ~c: og6ł
ce; uj~ si ę nie źle, Chociaż od1żywia się nie
ba rdzo d O'b r ze.
QllelJ nie wi ed1zi ał. eo 'PO w i edzieć na i\,
wszy·sbko,

- Helena p'r{)..~iła, by wreczyc to panu
- La,wsol1 po dał Qne llowi mały sre.br~y

pierscionek.
-

Dzię!kn,~.

- Ona sama n'i'Jsi "ier'§cionc-k,

k'~

pan jej włożył . ki edy braliście ślub.
W ~'m w:ła-Śtlie motn\tncie df) namiołu
wszedł Go rell ,
- Qtrzy'mali.Smy rOZlkaz lecie~ - po.
'·\! ledz:t.ał młooZliertiee. - liallo! - do d~.1
l~oZlnaliąc Lawsona.

sazali
W 5-tą

Na rzecz walczącej Hiszpami

zy'

rocznicę

egzekucji

Nll rzecz walczącej Hlsz!pand1 koło PPR Pli.z3
Dyrekcji Przemysłu Dziewiarskiego, przy jmujijo
wezwa'nie tow. t{)IW. z kola PPR p~zy Dyrekcji
Przemysłu Wełnianego. włącza się do łań0utha
opodattkowań na rzecz walczącej Hiszpa,ni~ Republikańs:dej. poprzez składkę 1 proc. od pensji
z miesięcy październik lis10pad i grudzień 1947 r.
Wzywamy jednocześnie tą d~ogą tow. tow. I
kół PPR:
l) przy Dyrekcji Przemysłu Bawełnianego,
2) przy Ce'otTali Zaopatrzenia Materiałow.
P
WI'k'
rzem.
o lenn. .
.
.
3) przy Cenhall Tekstylnej do podtrzymama
łańcucha opodatkowań i wezwanie tow. tow. z
innych kół.

bojowników Polski Ludowej VI Warszawie

TIO było jesienią tQ42 -q>~u. Pamiętny dz:el~ ław Szczepaniak... Witold Kokoszko i Euge- najlepiej spełnią obow~ązek względem OjCZy'l
ts paźdzIernika. Dzień, ~fory wstrząsnął i 0-' niusz Nasiadek przed wojną byli członkami ny.
~!ył załobą calą Wai'tzawę,
całą Polskę. 16 PPS i TUR w czasie okupacji - bojJw!
7
p'a::dziernika 1942 r. - W pit;<;iu punktach m:a- członkowie Gwardii Ludowej.
.
Nazw!sk~50,ciu z P~w.ia~a naród polski ~ie
sla zawisły ciała Sd:chl bojowników o WOIMłoda partia mas ludowych, partia, któ:ą zajJomnl 'll1g~y. Ic;h s~lerc ~ dUIIlll:a I me:
ność.
'zro dzila-'wąl;ka o wyzwolenie narodowe i spo- ugięta zbudzIła w zywych wolę walki dalszej
Tvm dktem beslia!s~w.a chciał okupant za- 'łeczne -:- PP~ ~ku~iła w .swych szereg~ch Ista- i nieustępliwej.
1
stra"z"ć naród. zmul1i"ć Polaków do ugięcia Tych bOJown1kow l ludZI Jlowych. Szli do PPR
Ofiara ich nie była daremna. Sprawd , dla
karku, do rezygnacji "l) 'falki. Straszliwym -przy robotnicy, inteligenci i rhłopi w niezłomnym której oddali życie jest niezwyciężona. Zwykładem publicznej egzekucji chciał krv.'awy przeświadczeniu, że w szeregach naszej pa:tJi cięia.
l. T.
najeźdźca zahamować w r",zwo ju młody, 1111111111'III'"WIWT'I'I'IIIIHI 111,1 ,11111,111 1'. 111" hU.I' I 1111<1, 111" '1 ł I IIIIIIIII"III..II :I, LI J 1IIIIIIil, l'IIal':I"1'11'11111 :1:11.111"I '1.11
boiow" ruch wyz"Wo leń cW, którego trzonem i Dwa cenllralne za
. ..
adnienia Z$RIł
awangardą była '!lilsza partia - Polska Partia
'!P
~

I
I

eloboŁl1icza.
Jasie.ń

19'12 r. -

• •

r

to okres, w którym coraz

sżersze masy pociąga za~iiQb'ą Idea walki z.broj

nej, Idea rzu<:ona przez PPR. Gwa'rdia Ludowa
coraz śmielszych dokQlluje akcji. coraz celniej.
mierzy i uderza w machinę woienną wroga.
I co az bardziej dQj!"z8:wa w narodzie św,a
domość prawdy, głoszonlj przez PPR: codziellna walka, zbroiny oppr fuDże ocalić na~ prze~
zagładą wróq cofnie się tylko przez ~i1(j1
Cldglosy partvz<lllckich wyczynów ni we~zą
tJlemośc:, rozpraszają
Ill,astroje wyczekiwania,
do klórego nawoluje dbóz londyński p.z€'z
swoje agentury w kraju.
Walka zbrojna pociąga za sob q nieunil-..iliJ'
ne oharv. Pawiak i wszy.stkie więzienia Polski
;:auelnia]ą się bojownikĄmi sprawy wvzwolenia narodu. Ostrze terrofu hitl~row5kiego s\:;erow~.ne zo~ I a je przede wszystkim prz",:; wko
ludZiom z PPR i Gi~aJdii Ludowej.
.
Jako odwet za sab\tpż kolejowy w (Vężle
warszawskim wvprowl\d1z:\.!i oprawcy SO'chl 'Z
Pawi~ka nil publiczną -egzekucję.
Ale pomylili slę ')j)rilwcy w .swych rachubach.
Śnlle r r h.., jowników o Polskę ludu !ł!a:uJą
ceg:1 potęguje uczucje nienawiści do -oKupanta. ~lasowy morn bl't<ti
narodzie nie strarh,
nie pakorę, ale potężną .~ą:dzą odwe:~1.h zemsty.
W kilka dni po ffogi4nej śmierci 50-ciu
to\"arl"8zy hnhiltersc;y ~wardzi~ci abrZ'.lClii
g!a:.1ataml skur-iska SS-owców: Cafe Club, .rg·
staurac ję D\ 'orca Głównego, O,B+ red~~cję ohyd]1~go, Zlliena vidz:Q#fo.~o pcfzez w~zysL'<.i:h
"szmatławca" - .;~'ówego Kur1\ra Warszawskieq..,".
rd!il Ludowa br~ni Polaków, Gwprrlia
!::udowa mśn się za śm1!T,ć;,.. to,warzy~zy. Io-'fqpant rafa Się przed sl1ą,; nJrodu, po ty.ch a·kejach nie na~tę.oują: represje. Nikczemnr: okl!oant c' Órz". Polacy na terror odpowlaucl]ą
iv-mazaną walką·
.

Moskwa, w pa~dz~er.p.;iku.
Czym żyje dziś Związek Radzic::;';':? Co slanowi treść powszedniego d1l1a jego prdcy?
Dwa centralne zagudnienia wy'iunęły się w
chwili obecnej na czoło kraju:
zakońcż"'nie
zbiorów 'v..spanhIlego, legoroczneg) urodzaju z

-

lucjl

liśmy po polach, Przyglądall~my. s. ę urodzalo"
wi. Zwiedziliśmy wsie obwodu K-rov{oqradz-

pól i przygotowania clo uroczys~{}sc! 3D· lecia
Rewolucji: .
tych sprawach mów:'} po fabrykach. przyjmują rezoLucję i zoho'·'·;ęziI'1:a na
zebraniach, ukladają pro jekty i p " n y w !,a-

°

Jilitetach partyjnych, o tych spraw;~'.J nadchodzą raporty i telefony ze wai, nad tymi sprawami czuwają dziesiątki tysięcy ludzi.
Urodzaj w Związku Radzieckim ~'ył tak bo. gaty, że na wielu terenach zebrano w rokl b:E'żącym więcej zboza, niż 'w najlep53'-c~1 Jatach
przedwojennych.
Sprawa urodlajll w Związku Radzieckim
jest dla nas Polaków rzeczą widklei w'1gi.
Stąd zrozumiale jest nasze żyw",- lainlE:reso-1
wanie tą sprawą· Rozmawialiśmy z T?zm~itymi ludźmi: działilczami i a
omam:. i"źdZ!-

w
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raż:lją się w czynach produkcYJ,ly~ll. w z~bo'
wiązamach się do osiągnięCIa wY.';~Z'Ycb wska!
kiego, Winnickiego i Dnieprop.e .rowsk1ego. ników wydajności pracy.
~a polach s~ały wszędzie wysok,e, złote ,\erty
Wielki jest ten przedświąt~o.ny wyśc:g
zzętego zboza.
pracy - cechuje go konkretność p.) w,zechTegoJoczny urodzaj jest wyni;(:elD 1:e tyi· ność, świadomość twardej konisczaoścl. wyniko sprzyjającej pogody. Ma on rÓ'wllież swoje ka.jącej z sytuacji śWiatowej Zw .,,·:.k'..i Rc:,jz.ecźródła w zórg~nizowanej - pow,eh;ei;bysIllY kiego, a w przebiegu jego uderza rze<:z szcze- naukowo, pod kiero-"mictweon anronomów gólnie ważna: ma~;owy udział w nim ;m:ynieprowadzonej pracy chlopa radzie '~:iego, w je- rów i techników radzieckich. W tym tkwi sego świadomej trosce o urodzaj, poza tyiU w kret jego rozmachu i powodzenia.
wydatnej pomocy okazanej kołcnGzom ze stroTo co uderza w człowieku radzieckim kony paJlstwa w maszynach i kajra~l' tech;:J;cz- respondenta prasy zagraniczne,
::; przede
nych. Tegoroczny urodzaj jest w pierwszym wszystkim poczucie spokoju, pr-... ,:ośd I starzędzie wyrazem szybkiego temp.1 p::Jwojel}nej bilizacji. W człowieku radzieckim n.e ::-zuc zuodbudowy gospodarczej Związku Radzieckiego pełnie owego chorobliwego pod llt"C'JIl:a j niei na tym - uważamy - polegl jegJ spolecz- pokoju, tak charakterystycznego \I. nastrojac.h
no-polityczna wymowa.
wielu ludzi na zachodzie. Zew'l'.rQ c?l!!e się
.
•••
wszechobejmującą atmosferę p .. a~·" i i~szn,e
Druga kampania, której tchn d':-!:C odczl)l;~- Taz pracy. Te dwie cechy - SJ ,kOI j praca
my w całym kraju, to przygoto '>.r'/ "u: do ~v'-'ę- kształtują duszę milionowych ma:; narvdu '0t(l 3a-lecie, Rewolucji.
Przvgotown ," le wv- wieckiego.
Jrrn Sitek.

ci"-,,

Klm byli ci, którzy 'tą~ duronie uroieraii za
Oiczyznę? Wśród dfiar egzi;!kl.lt:ji widnieją M~v;. '{a różnych lud:r.i, Z r621lych środbwl'3k:
Sa 'wśród Ilic.h lWI), aktywjści KPIPł - Ma~.
ria,n Od0W"J..i - slusarz, Izydor Ko~zy1<owskl
_ tramwiliarz. Jan Szymczak, Wacław Sz:;zepa1lla).. ~ [r,karz od ".GeT:~('h~", Józef. Góri{~
Ant:>ni Kacpura, Jan NI edz11lsKL. .. Iob~lllICV. !Ota:
rzy wypróbowani dzialac~e. S.ą I l~tellg;-r.c'l
_ \Vitold TTylskl. Antom Doblszew,kl, .{torzy cale sw'" życie walczyli o sprawę mas ludowvch.
S~ now; w ruchu, ofia.·ni i hoiowi pep,~row
C)" TaJ1 L'WilI10w~ki, Sylwester Ba[tosik, 'vVacn II

I 1\ I

I " I I , I , I I I i , 1 I , )"'1"1 II I I II I' I I "

13 paździm'nika w PZPB Nr 2 (d. Po jących na "czwór1.ach" najlepsze wyniprządek
Ptacujących ki osiągnęły: l\Iaria GraIJowsl.a (151,2
przy czterech stronach 'najlepsze wyni- proc.) oraz Rcglna Kowalkiewicz (149,8
ki uzyskała Janina Mucha (146,1 proc.~. proc.).

II Ił 'I I I I I

uaź({ziernika

we wsrółzawodnictwle
w przemyśle bawełnia
nym najll'plizy wynik dnia osiągnęły PZPB
Nr 4 wypclnili,jąc plan w przędzalni ;,śTed
nie.1" w 103.2 proc" w odpadkowej w 132",2
proc. a \V "tkcllni \V 153 . 2 proc.
Na flmgim miejscu znalazł.' się PZPB Nr
8 wykonując plan w przędza.lni w 104,8 proc.
w tkalni w 104,1 proc.

Przemysł wełniany
walczy o pierwszeństwo
We współzawodnictwie tkaczy pr;l.cujących l
d" Odl krosn.ach kortowych najlepsze wyuiki osia~neli ~l'acownicy PZPW Nr 2: Tade-j
l!~Z Kal'Iiń-.kr (160 proc.), Antoni Berger (1.60.
\3roc.). a ..·~z Stefrln AJldrzejak (l~9,6 proc).
!ta

*

P:lP \' r 3 najlepsze rezultaty osiąg
nęli Zygnllmt Morga (159,5 proc. norlllY) oraz
Józef WojiC2'>k (148.2 proc.).
W PZP'''' Nr 1 pierwsze miejsce zajęła [re
na Kozłowska (136,1 proc,), oraz Kazimiera .

I

Woźniak (133,3 l1roc~: ",

*

We wsnó!zawodnictwie zespołowym najleI1sze rezultaty osiągnęły PZP'W Nr 36.
P A~STWOWE ZAKŁADY
PltZEi'f1SLU WEŁNIANEGO NR 2
itit Norberta Barlickiego
poszuku;ią:

l elektrotechnika ze

znajomością

kre

ślenia

1 elcktromontera obeznanego z in stalacją na siłę i światłe
l blacharza wykwalifikowanego
Zgłoszenia do Biura Personalnego, ul
Zeromskiego Nr 108 w godz1Pflcb urzędpwych.
9~55

I

znański) wśród

Iniedz~'fabryczn:VJn

w

kut A był .lUŻ nie i:den, MW!::t ~ lmeJ cen-/
t~all .Odpadkow W zw~ązku z tym: n~wotV'..... ~Dlaml dz:womlem do Dlch dwa razy. ze będz l.:
dobry \~oz s t~rego zela.za do zabr.at.Ila z. 003eS]1
mego 0lca. A.t> rio dZlS me przYJezdnJCl AJho

I
i
I

We wsp.liłzawodnictwie "szóstek"
W PZPB Nr 8 we współzawodnictwie
pierwsze miejsca zajęły: Eugenia Szym- ,czwórek" czołowe miejsca zajęli: Bolecz~k (116,2 prol:.), Irena Drzewicka (115,1 sław Woźniak (1'78 proc.) Bolesław !:imaproc.). oraz Sabina Zawadzka (113,3 larek (164 proc.), Tadeusz Rawski (158
proc.).
proc.), oraz Helena J,ewandowska 157
We współzawodnictwie "czwórek" proc.).
najlepsze wyniki osiągn'llY: Józe~a TurW PZPB Nr 16 prządka Stefania Wa
czak (146.9 proc.), Jozefa Wieczorek chnik wykonała swoje dzienne zadanie
(146,4 proc.) Ilraz Melania Siwińska w 150 proc., Irena·Janas w 14!l proc., a
(137,2 proc.).
Maria Dymecka w 143 proc.
W PZPB Nr 3 Leokadia Wołoszczyk
W PZPB w Pabianicach we współfJl'acu.iąca na ośDrlu krosnach (wąskich) zawodnictwie "czwórek" pierwsze miejuzyskała 161 proc. normy.
sce zajął Stanisła.w 'Kozłowski (147,6
Wśród
tkaczek pracujących na proc.), a drugie Zofia Pietrasialt (13!'
.. czwórkach" najlepsze rezultaty osiąg- proc.). W przędzalni najlepsze wyniki
neły: Kryst~'lla Dobrzańska (172 proc.) uzyskały Stanisława Delong (104,8 proc.\
or'az Daniela Mrówka (169 proc).
oraz Janina Sledzińska (141.9 proc.).
W PZPB NI' 5 osiągnęły prządki Helena.
W Olldziale w lUoszczenicy w okrc.
Chorążak I Zofia Najder (pracując przy sle od 16 do 30 września wśród tkaczek
czterech stronach) po 171 proc. normy. pracujących na ..czwórItacb" najlepsze
W tkalni we współzawodnictwie pier wynild osiągnęły: Maria Forma (157,4
wsze miejsca zajęły: Franciszka Wój- roc.), Helena Piątkowska (155.6 proc.).
eik ;(174,1 proc.), Maria Pryczelt (171,1 Anna Dzittbałkowska (14'1,2 proc.) ora~
proc.), Józefa SzymańsIta (169,8 proc.), lUaria Polit (147,2 proc.).
Stanisława GÓrzyńsl.a (165,3 proc.), GeW przędzalni w lUoszczen!cy wykonowef:" Pietranel, (164,5 proc.) ora~ Mi- nafy swe dwutygodniowe zadanie Mari..l
Kowalczyk w 151,2 proc" Stanisława
f'halin:! Kolasińska (158,2 proc.).
W PZPR Nr 6 we współzawodnictwie Łaska w 136,7 proc. a Stanisława Itaź
~rupowYm osiągnęły poszczególne ze- mierczak w 136,6 proc.
społy następujące wyniki: zespół majW PZPR w Ru(lzit> Pabianickiej
stra- Jurkiewicza 131,7 proc., Kossow- wsród prządck pracujących ():ozy trzccb
skiego 133.1 proc., Ła.tkowskiego 127,3 stronach najlepszy wynik dnia. uz ....skaproc., Bączkowskiego 125,1 proc., Wło- ły: Maria Dobraszkiewicz (195 proc.),
chyńskiego
134.,9 proc., Kowalskiego Stanisława I{wiatkowska (1'75 proc.), 0132,2 proc.
raz Stefania Har~zak (173 Ilroc.).
Wśród tkaczek pl'acujących na. "szóst ł
We współzawodnictwie "szóstek'
kach" na.jlepszc wyniki osiągnęły: Józe- I pierwsze mieJsce zajllła Stanisława Bie
fa Rajska (170,1 I)roc.) oraz Feliksa Mar 11lńSka (14.9,6 proc.), a drugie Janina KII1
ciuiec (160,8 l>roc.). We współzawod- potek (148 proc.).
nictwie .. czwórck" czołowe miejsca zaW PZPR w Andrychowie Aniela Biif:ly: Stanisława Andrzejczak (150'11 zon i Janina KlIdłaclk pJ'acują'~ przy
m·tle.) orał ' Engf>ui<1 Fortuna (149,4 proc.) 9211 wl'z!'donal'h każda wykonał:' 110r" PZPR ',. 7 wsród ~1.czek pracll- . n1\'; dzi!'oną po 127 proc.

np. wypalone żarówki. Ile ja sam mam Ich na
składanych od 1944 roku. Leżą sobie w pudeł
ku .• JeŚli Panu wiadomo, Niemcy jelb:erali
(nikt nie dostał nowej, jeśli nie zwrÓCił slarej). Lub choćby zbieranie szmat. Jeśli mam
w domu 2-3 kg szmat, to czy będę je nosił
do składu? Co do papieru. W tym domu, Vi
którym mies.zkam, na strychu ·leży dużo k~ii}
żek niemieckich. A 'ile ich jest w całej Łodzi?
Był apel o zbieranie starych pusze·k - zrobiliśmy
specjalną
skrzynkę
drewnianą
przy
śmietniku i trzy razy była już napełniona. Jednak czy kto pofatygował się. aby je odebrać?
My jesteśmy nowym państwem i 11strojem
- są ludzie oddani - trzeba do nich zaa,: Jei'Jwać. Mamy ZWM, TUR, harcerzy, orgaJliza.
cje młodzieżowe (młodzież najlepiej się d.) te·
go nadaje). trzeba zebrać wo.:w konne i tak,
jak przeprowadza się różne zbiórki niedzie!11e
z puszkami. czyi nie można zrobić mobiliza.
cji do zbierania odpadków? Można. Panie Re.
daktorze, ale trzeba chcieć. .
Staly czy t ellll k.

I
I

'. Kto pierwszy?
11

I

.~anie Redaktorze!
..
~ZlS .l?rzeczytałem ~rlykul w sprawIe 7..bl~:
rama . rozn;y~h odpadkow. P:oszę Pana, 1e S ll
chodz~ o ·lIliije. t,: przYznaję SIę, ze meraz bar-.
dzo SIę denerWUJę. qdy pr7eczyt",m li'lkl i'lrty-

..

dkó •I

Na WłaŚCiwych miejscach
Szanowny Redaktorzel
'V!szyscy r.obo~nicy w naszej fabryce uważa.
N, ~e w porberm powilJlni być zatrudnieni inwa.
lidzi .Iub ci,. którzy są niezdolni do ciężkiej pracy !lzycznej. . Tymczasem widzimy tam c~s1(J
ludZI n:łodych,l zdrowych, którzy m9gli,by razem
z. n~m!. stanąc pr~.y k:osn~ch i pomagać w pod_
me;~le~lU produk~jl, .. zebysmy nie musieli wstydZlc SIę przed gorl1lklcm. My, tak jak inni towarzysze zwracamy. się do Was z apelem, byście tę
sprawę poruszy14! Gdy to zos1~nie spełnione,
I dobrze na tym wy Jdzje i nasze wspólzawodnic.
tl)'? prary i ludzie, którzy pode zas wojny na
roznych frontach krew swą prze'ewali. a dziś
s~ niezdolni do pracy produkcyjnej i żyją w cięż
kich wa.runkach.
Staly Czytelnik
robotnik Państw. Zakl.
Wyr. J.edw.. Galanł. Nr. 14
Od RedakCj1.
Myśl jest w zasadzie słuszna i sądzimy, że
czynniki kierownicze przemysłu ustosunkują ~i!r
do tej sprawy przychylnie.

Kto
Szanowny tow. Redaktorze!
Proszę o zamieszc'zenie w waszym poczyt.
nym pi ~ mie tego zapytania pod adresem Apro.
wizacji albo PSS. \Jależę do Spóldzielrli \lr. 97
przy ul. Szopena. Mój numer członkowski 117.
W miesiącu lipcu na kartki dZIecinne wydawane
było kak '. Kiedy chiałem pobrać swoją część
to mi odpoWiedziano, że na razie brakuje. póź.
niej na moje zapytanie, kiedy będzie kakao, od.
powiedziano mi, że odcinki zabrał Urząd Apr()wizacji. Kiedy w sobotę, t. zn. 27.9 br. zapytuj, się po raz setny o kakao dla dziecka. oświad
ClOno mi że teraz lo iiie ma ~ię iuż czego spodziew~ć. Ja. ro"otnik. flit' mo~ę tego zrrzuM;eć.
., je przvdzial wydaje. tc czy może ()!J przepasc?
WłodzimIerz Parzve.
ul. ZÓTawia Nr. ił
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lenika Piotrkowa '" I.teresle ro'.'''.
O'

Rwn owa ga c n o

Iteda.k ejl
I Administracja '
"GŁOSU
PIOTRKOWSKIEGO"
f!ht!rk6w-'Prylt. - ul. Le~i()nów 16, I. Ił:
telefeft 13-97

r ym

'zakupom "le ma

t\~1!linistracja CZYJl!lCl od godz. 8 Dzięki państwowym
gwałtownej obniżki cellY żyła
żniwach
lS-eJ bez przerwy obladowej w soboty
."
.
.
.
.
.
.
,
KOfl·twlo"'a01€ zakL,pow zooza przez nom nawet po żniwach, \V przeciwień- lub 3,300 - 3.400 zł za 100 Kg pSLe!l l { '.
"d godz 8 _ 13-ej
~edaktor przv'J:mu~" ,,--1'
•
d Fundusz Aprowizac. jny w sezonie bi€- stwi" do lat ubiegłych. Zboże zaku-puje ni~ licząc kmzyści. jaki€ ciągną rolni(: y
J "Ul.l7.lennle o zą~ym
.
. ci() 'lS t ab'lI IzO\vanla
'
" Się ou..-::cme
l..~' dl a F un duszu A prowlzacYJ. z premIJ.. ("'ęg'I€,
. I cem€n t . sk'
~odz. 15 _
16-~j.
przyczym'1OSie
'ora. t€.'k~ t " . Kemo cz.eko\ve redakcji "Gł~u ~iotr- (en, które nie ule-g'"ją \\'ię.-KHVm 7lTIia- n€-go po 2.100 - 2.200 zl z-a 100 kQ' żyta lia). Są .t~ ceny Z1:aczni~ ko rz;-~ t nie l~. ;~ e
~\ViSkiego" w f«()-munalnel [(asi~ 0sz.
d!a 1'<llrlJka, w ~ro\"namu z ro.; I-c~l U ).

ezęd!!ości w

.' : . .K r O n k a m1° II c J-. na
i

1°

P1Gh-k(')w .e nr 425

Komu

po

WJftazll'!em...
~tw rtek, 1~ paździ.ermka 19M7 r .

1

kkontroli
€<ly zaraz
zl1lwach.
wskute·k
t.,
zaku,po
pó\\'.
c,ma 100
ke- ż :·tor
a al.
,I J.
chodziła w niektón'ch ok()jicach do '-·UO
zł, a już w grudnTu podskocz y ła do 1.900

o pr z\'\Vłaszcz~n1e plaehty i ręcznL złotych
k.:l na !'zkodę ob. Pawłowskiego tefaTaka zmiana \V kierunku stabilizacji
na. Sąd po przep-(owadzeniu rozprawy, cen, pomyślna 8zczególnie JJa mni': 'j()~kari:oną uniewinni!,
szych, slabsz~ch g'ospodars!w, ktore z'V"y
II<
* '"
Me sprzedają zb{)że zara z po żniwach ,
0b. Pietr zak Mi.e-czysław, zamieszka- wynl·ka stąd: ŻE" w obecl1vm stan Ie rz€!~ \1, ' Piotrk{) \\"ie ul. Wolborska 133, za- czy. przy r1an(l,\\-:-ch zakupa ch. kontrotrzymany z0stal za opilstwo i pobicIe.
lowanych przez pańsh'-o. hurto" nicy
pry,vatni nl€ przepro\"adza.fą 00 żni\'Vach
8
III'
masowych za·l{lupó". po najniższ"ch cenach i nj~ mogą gromadzić r-ez€'!'w aby
w odpowierinim czasi·p śrubować oen •
.ł
Zb,1 ' żm,-~' hurt pr.v watnv prowadził do
K _ Mfilm
A amery,K,ński •
~
roku ub, politykę podobna do prze<Jwo~vno ..BałtykU
I
p.t . .. l ięciu zuchów" Pocz3Jek VI' dni po
Sad Okręgo\\v \\. Pj()trkowle rozp<J'z- fOl b lnny, że kula ugodziła \\' skroń prze .i'enn~j, kie<iy rok rocznie, dokom'" ano poe
~'~zednip j ~wię~a o godz. J6, lS i 20.
nawal spra\\'ę Jana Grz\'mk(l i J::ma I\ie- chodzą<:eg{) \V oddal~nill Wawrzyńca żni" a('h wi€'lkiC'h 7akt.p(iw zboża po t1isKiM ,.Polonia " Film Plodukcii .:Im~J'\ IIHla. ()~karżonych o przypadkowe za- Koi()d ~iejczy;"a, który, pomimo nat 'ch- :<ich c(3-na{'h i ek"p0rto \'a no za granice,
b,' rzę.c;to później kr='l i ."ta\\·iać \,. oblicz~
kańektej !)t. ,.&hat-erki Pacyf\.ku". P~,_ bri istwo.
l11iastowf'j p<llT!{)C) -le-karskif'j poo dwóch 1,()nier z I10ś<'1 importu na \'- iosnę.
~fŁek se!I'Htó\v (') godzinie li.30 i 19.30:
W ypadł'k mial prz.ebieg nast~pujący: godzinach z ITI!lrł.
W ohe('l1p; ~:' tua{'.ii - hud prvwatn y
o1sh.arż. e.li I\,iela·n i Gl'zvhek na połach
Wypadek len był pt-z-edmiQte-m roz.pra Dyżury aptek:
\\si Brl1<17.ewi~. ł-aha \\ ja·l i 5.i ę strzel (1- " 'y: fi do "'€ j, \\ \\',V niku k tórf>j Sąd ska- n i~ jf':<;t ~limil1()\"an Y od Olbro tó w :::00·
~iś eyżur.uj.e a.pteka Witanow kiego, niem d() jastrzęhi". s l eozą.cego na drze-\ z ał : Jan!l Grzyhka na trz) mief-Itj ct' a Ja- żem. 0broty tE> ;Nln Rk p<1dlf'l!a ia kDntroli
\!Ilac Tryhunal ki.
\\'iE' : l}rz! czymit'd~n strza ł byl tak nie- n(l T<: i€'laj1a na sześć mie-si ęc\ arf'~7.hl. O) pań~t\\o\\''f'j. w m y śl 7. 3sad goopodarki
pICln<l\H'j, i iemn1e j kontr01a oań5t 'owa
wply\\' i'ł na d z ia/alno.:ić kupi«twa tylko
\V zakresi'!:' 4 zbóż gł ó" !1I'eh, nie dotyczy
~:

0+-. Nawrocki FI Bncit::z-ek. zamieszko
\y Piotrko ~" i~, ul. Shl;na 145. zsmekloW uinie;... teltt-fol\"
wal o kradzież, tio~ odów o50histych i
< 8·49 Uroząd Sezpieez;enstwa
l'uhlkz{I. k<llejowych oraz 500 zł gotówką, p·o~c'Zas
3-14 Powi'atowa Komenda M. O.
targu na Hali Targow-ej.
,
lIC.
*
10-41 M1ejski Komi5aria~ M. 9.
Przed Sądem Grodzkim w Pi()ftrko\\'i~
LO· 7 .:. ~tra·ż !X)żarna
:::tanęła o·b. W()j{'i~cho\VlSki:l Janina. o:,;kar
11· ł;; Ubezpieczalnia Społeczna
t~·'O Szpital Sw. Trójcy
- - -- Pog.otoWłe lekarskie: nocne telefon)
fl·ła od 21 - 7 ra no. W niedzielę i św ię
te dyżur dzienny w Hpltalu Sw. Trójcy.
Gerarda.

żona

I
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likwidaCja

zagadn~enia

Vo Iksdeut chów

~agadnienie ,~M<sdeutschó\V \v Polsce zos-Łało i·tlż orz.eC:WI1€. "'ówczaI' d(lnego g() Łych v()łk~rł.puts-chów. ktń r z" zadf'kła 
unierza l<'tI s2ybk~j ltkwkiacii. Volksdeu Niemca kieruje się .do PUR-u . który zaj- !'Owali swoją ~rZ\nnleżnOtść do narodu
tsch~ zgr()madze.ni sa .., 3-ch obozach: w muj-e się \\'ysłaniem go do Niemi·e<:.
niemieckie-go, ma hyć zakon{'z<lne do dn.
Sikawie kółlo Łodzi, PO't.ułky pO<l BydgoWyrłal~nie z !!ranic' Pań~twa Polski",,- 31 g'rtl<lnia 1948 r.
.
.
s,2ICZa i \V .12l\To!rzni-e kołl@ Krakowa. Ra~ ~T t'-wid-eocji tych 3-ch obozów znajtit!1~e się 01<. 3'1 tys.
V<"llM-:sd~ut-schów.
Komitet Z.vdÓw P()lskich w Piotrkowie tarZl1 iyoow'Ekim. Komitet na pow)'ż zą
Sprawa ich musi być, w myśl obowiązu
jąee,j i,Jstawy, 2:&!atw1.ooa d0 dnia a-ł zawiadamia, żt' \lo' dniu 19 października liro·czysto ść ża!nbną zaprasza
wszystI'aźdz~rn.ika nb.
br. o godzinie II-ej odlbędzie ię z o·kazji l,ich Ob. Ob. J1iotrkow i an. Jednocześnie
W wY'mien,tOnycR ooo2·acłJ p.racuja p·iąiej l('lcznicy Iikwida.cji Ghetla Piotr-1 0dhędZie .się od'j()nięcie- pomn.ika. zamor
Oo*nie 11<Z.a *k,vidacją $praw.y volkd~u kowski€g(l, żałohna L1roczy.::to· Ć na cm~m d<lwanych \V akcji purymowej,
tse+!tiw U.c~n~ eki.py 'J)rokur ato [skie. k·tó·
re hadają każdtq posz,c-z~óITlą. spra'WI~ i
ieżeli prz.ewid'liany WyiUi-aof' J<.a.ry pok·ry\va s~ z czasem prz~bywa.I1<ia w ares.z. : i€ śledczym, oony volksdeutsch z-ostaj~
"yolniony z oOO-w. Jeżeli Jtrz~wid-zi ana
nieszczęśl i wych
: ~&t k-/llra \Vyż~-za, zostaje ~J1 przeka.z-any
uClnia. Uhezpioczeni~ zaś <ld w".' pad .10 iłre8Z'tu śl~dcz~go i (,)c~'E!ikLl}e n-a 9p<raI'ows-zechny Zakła·d Uh~zpiecz.eń Wza :w
=
,,'ę s·ąd(')wą· .r~że.fi \vr~?:de któryś z jemnych \V porozumieniu l
Mini~ier· ~u w życiu prywatnym ucznia wyrJosl
30 zlo(ych r~cz·ni€.
.
l..cdkM,eut.schó.., dekl::truje s\Vo,j'ą fW."zyna·
st\vem Oświaty I>rzystą'pit do szeri)kiej
Dla zapewnien ia najhi-ednieiszym U12Źeinćść <to narotHl niemieckiego, sprawa
. ., ob'
.
.j d . 'y
szk('lnej
egó zci~tRje pr.zekazana do Urzędu Bez- ai\c.p. LI ezp-~e.czenla 111 o 7.1~Z
ni~)111 l11()ż!i\Vo~-ci ubezpieczenia się Pow.
}i eczeń~h"a, który t kolei Ideruie woio· od nl(~~zczęsh\Vych wypadkowo
s z echr]~' Zaklad UbeZD€.czeń Wzajeme~ do Starostwa., 'P<>żh::t\Vieni-e oh~'\\'a- : Ub~zl'i~zenie z.~~e\Vnia ()0szkod·')\.va- nych u1'le 7.r i€cza część uczniów bezpłatelst""a. ~y t>Ozbawien1ł: oovwa.telstw8 nil' :ra nieszcz ęi.IiW€ \l, yparłki, zarówno fi i e. 7 (I le·ż nie ()d i lo śc i ube z pIec zOil YC'P
IIII1RIffHHRl!I!ftll/ł!ł"nmllll/lm/IIIII/lHI/IIIIIIIHI"I/IIHmIłIllUIIIIłI1H"IIIUINI/IIIHI"IIIIN ' na tN€nie ,zl;<lły, jak l 1)()78 nią w (''l asie t!C 7 nit·/',V »(l~zczE>gr:lnei !;zkoły.
W !-en sp<ls-ób \v szk()łe. \V ~ l óTej o~ól·
:,,/yc:('czek szkolnych, impr·ez sportowych
l1a licz ba uh~7.pi€cwn ych I1czniów \O-yItp.
1ti' październ i·J.;a br. o go,dz, 1'7 m, 30
Opłata roczna t.h ezpi~JCz~nja wynosi 6 n()si o 'roło 200 osób, 10 proceat llCZll'jW
gmachu Starostwa Powiatowego w zll'lty('h od P{)$.zczł'góln~g() l1bezp i.ec"on.e kOl·1.y~ta z 1)(>zpłafnego t.b.ez1pieC'zenia.
'trkovi'ie odbęd7.ie }'tię z~brani,> orga.\1 '1......1111_'11'
;a.cyjn~
Komitetu Pomocy Zimowej
. rok 1947 - (g. OP&Z wysłllch~nj~
:-a~ózdania z działalności KnmitE'tu
rok ubiegły i dokonanie wy'oc ru nu:,6'0 ścisłego Zal'ządu P. Z., jak rów.' t poszc7.ególnych sekcji.

Pamięci młlczenników

Ubezpieczanie
od

Zebranie organizacy·n.
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. . . . Ogłoszenia drobne-Unieważniam

zagubioną

tracyjną handlową.

kartę rejeNr 56 na. nazwisko

'tefańska Stanisława, za.mieszkała Rę
!Z110.

.

Przygo dy
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WieniJiUJ

1J",'!!!!mIH"""11l''''''"111111111llllll
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i

t.

i roś.bn &trączkowy~h
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Kronika Moszczenicka
Praco ~'n ici Pań s b' ·o \'\.'ych Zaktadow
8a \\'ein tan v~h w Mo- zcze'nicy Zł'0 2;' ;1; '1
1'1 b! owollvch ofIar na rz-ecz Odbuclo-wj
Wa rsza" y sumę zł 226.306.

•••

Wf' " '.s.i Ba b ~' . ~111. Bogusła wiCe. wy·
buch/ poża r ,y za budowan iach ob. Sie·
rocińskiego Jal1~ . Skutkiem ognia spl(')·
nęla rl()~ z czę·tnie

stodoia

l

tegorocznym

zbiorem zboża,

w

Statystyka
mi·p s iącu

pożarów

vrze-śmu

br. zanoL:;.wano

na lere~il;' powiatu piotrko\,-skiego 5 po .
żarów. Spłonęło

:; budynkó,,' mi e6zkal·
nych. 15 oud, nków gospodarcz ych, 7
mn iejszych zabUOO \\'8ń j J hekta r lasu.
LJMalon(J. ż e 2 po'ża r y' po\\'&t ał y z po.dpal-enia i 2 p<lŻar v przez nieo·st rożne obchonzpn i € SIę dzif'ci z o,Q'n;ern
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Planv Polskiego Zw~ązku Piłki Nożnej na najbliższą przyszłość.

PLENARNE ZEBRANIE KOMITETU
Polski Zwi ązek Piłki Nożnej, nawiązując do IlarAYCh gałęzi s,portu w kraju. Po wojnie za·
SRODMIESCIA tradycji przedwo jennych, wz.nowił konfer~'lcje znaczył się w niej żywiołowy rozwój ws zerz,
W piątek 17 października o godz. 17-ej w lo- p~asowe, illlformujące dZHm.nikarzy o .tame do czego przyczyniły s i ę w znacznym sto;>n .u
k 'u własnym przy ul. Piotrkowskiej 63 odbędzie pltkarstwa w Polsce i jego planach na przy · rozgrywki eliminacyjne o wejście do extB si ; pl'!i1arne zebr:ln'e komitetu dzielnicowego szłQŚć.
klasy piłkarskiej, które zas i ęgi em swym (JbięSródmieścia, na które się zaprasza prelegentów
PIŁKA NOŻNA NAJPOPULARNIEJSZA
ły cały kraj. Obecnie związek liczy około 50
oraz instruktorów organizaey jnych •. Sprawy waż
W POLSCE
tysięcy czynnych piłkarzy, zrzeszony::h w
ne. Obecność obowiązkowa.
Piłka nożna jest jedną z najbar dziej popu- 1.174 klubach.
WSPOLNE ZEBRANIA CZtoNKOW PPR I PPS
Dziś o godzinie 14-ej orl będzie się wspólne zeZwycięzcy
branie czl. PPl? i PPS PZBP Nr 16.
Dziś o godzinie 16-ej odb~dzie się posiedzenie
szóstki międzypartyjnej PPR i PPS PZPB Nr 2.

W3rszawy

Z

KOMUNIKAT
o godzinie 17-ej w sali świetlicy lK PPR
przy ul. Sie nkiewicza 4!)a odbędzie się zebranie
członl<ów PPR obywatelskich kom isji podatkowych oraz lustratorów społecznych. Obecność
Dziś

obowiązkowa.

ZEBRANIA KOt PPR:
W dniu dzisiejszym Qdbędą się ubrania w następujących fabrykach I Instytucjach:
RUDA PABIANICKA:
O godzinie 16-ej Spółdzielnia Społywców. O
godzinie IS-ej Pierwsza Rudzka. O godzinie 13-ej
pracowr1icy biurowi f. "Horak",
GORNA PRAWA:
O gf'd zinie 15,30 firma Strzelczyk ' koło l i 2,
P. F. Tkanin Ażurowych. O godzinie 16-ej P.
Zjedn. Koronek i Firanek, Dyrekcja Koni.
GORNA:
O godz. 15,30 PWR.
PRAWA SRODMIEJSKA:
O godzinie tS-ej MPT - oddział II, KomisJa
Specjalna, Związek Rewizyjny. O godzinie 9-tej
rano P. F. Nr 9 .0 godzinie 14-ej f. ,.Pattberg".
O godzinie 16-ej Fabryka Szpulek. O godzinie
16,30 "Elekłrobudowa", O godzinie 15,30 Warsztaty MO. O godzinie 13,30 f. "Gutman". O 20dzinie IS-ej terenowe kolo Nr 4.
SRODMIEJSKA LEWA:
O g0dzinie 15,30 f. "Stephan I Werner". O go!lzinle IS-ej PCH 1<010 LV, Samopomoc Chłopska.
O godzinie 13-eJ Pracownicy Kin - Baluty. O
godz. IQ-ej f. "Mytke Detlof", f. "Kebsz" - kolo I, CT Składnica Welnia!13 Nr l, CT Hurtownia
Nr l. O godzinie 13,30 f. "Kleinman" - koło Ił.
SRODMIESCIE:
O goozinie 17-eJ CZPWI. O godzinlf' 16-eJ
Centrala Tekstylna, CT Składnica Pończ. Nr. 2.
O gouz:nie 15-ej Zjedn. Przem. Mat. Piśm. i Biurowych. O g01zin'e 16.30 MK MO Wydział Sleuczy. O godzinie 15,30 Spółdz ielnia Wojskowa.

prezentację·

CZY BĘDZIEMY MIELI TRENERA
ZAGRANICZNEGO?
Osobne zagadnienie stanowi sprawa Prl.,..
gotowania wykwilifikowanych instruktoró ....
piłkarskich.
Projektuje się takźe wprowa.dzenie do klubów przymusu szlwletniowego 11110dzieży.
Obecnie pracuje w Polsce trzech trenerów krajowych, którzy wywiązują s i ę z zadania doskonale. Sprawa zaang ażowania trenera zagranicznego, będzie aktualna tylko VI
tym wypadku, o ile zgodzi się na otrzymyw~
nie wynagrodzenia w walucie polskiej.
ZAPRA WA OLIMPIJSKA
liazarnlk
Antkiewicz
Szymura
Dla kadry reprezentacyjnej przygotowal'o
zaprawę przedolimpijską, która obejmuje zaprawę 6uchą w stycroiu, 2-tygodniowy obót
kondy<:yjny w lutym, oraz dwa oboo:y przedB
olimpi jskie w lecie.
NASI NAJBLIŻSI PRZECIWNICY
Na prz~zły sezon pibkarskl zakontrakto·
wane już zostało k ilka spotkań, a w s.pnwie
W dniu wczorajszym o godz. 11-tej ~dle Nowara (Sląsk), Klimeaki (Poznań).
dalszych toczą s i ę pertraktacje.
cip.li samolotem do Katowic pięściarze radziecCo do startu Pisarskiego mamy pewne wąt
W dniu 19 kwietnia rozegrany zostanIe
cy, którzy rozegrają tam drugie swoje Soty>tka- pliwości. Jeszcze wczoraj Pisarski nie był oficmecz z Czechosłowacją, 5 września .:-. z Nornie. Razem z drużyną polecieli ppłk. Cllrn;k jalnie powiadomiony o wyznaczeniu go do rewegią, a we wrześniu lub w październiku z Fili
z PUWF i PW, kapitan Neuding i ilre'!:es prezentacji.
la'lld i ą.
Termiony rewanżowych spo tkań z Ju'
WOZB Prędowski.
Po meczu waI'Szawskim Pisarski zdnJzał gosławią i Rumunią nie zostały Jeszcze ustaW meczu katowickim dnia 16 bm. drużyna ochotę do walki ale tylko z Ogurienko. Oqu- lone, natomiast mecz ze Szwecją odbędzie silj
śląska w~tąpi w skłlldzie następującym (po- rietnko żaś najprawdopodobniej w Katow i ~dl h
dopiero w 1949 roku. SpotkaDia te rozegrane
cząwszy
od wagi muszej): Malak (Pozn;:tń), nie wyst1\lpi.
z'Ostaną w Polsce. Ponadto prowadzonE' są per,
Kruża (Pomorze), Czortek (Radom).
Rad~ma
traktacje ze Szwajcarią, Francją, Belgi" i HoMoże jednak Pisarski zdę<:yduje się i na
cher (Sląsk), Olejnik (Łódż). Pisarski (Łódź), walkę z innym przeciwnikiem ...
landią·

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

Odlot. P ęściarzy ZSRR do Katowic
Czy

W

Katow cach

będz . e walczył

Pisarski?

II' yrzededniu Oli",piodq

Lekkoatleci

amerykańscy poprawrają

Podcza\!! rozgrywanych obecnie w Buć!!'os si! 14,3 sek. Drugie m ie jsce w tej konkurenrji
Aires mistrzostw lekkoatletydnych Połudn i o- zajął zna,ny plotkarz szwedzki Lindman w tym
wej Ameryk,i, padło szereg doskonałych w?ni- samym czasie przed zawodnikiem chilijskim
ków, które są równocześnie rekordami ty::h Mario, który ukończył bieg w 14,1 sek. N'Jwy
zawodów, rozgrywanych corocznie.
rekord na 800 m ustanowił Amerykanin TNhit110 m pTzez płotki wygrał Argentyń~zyk field. uzyskując na tym dystansie czas t :53
Albertino Triulza w doskonałym czasie - 14 co jest wynikiem o 0,8 sek. lepszym od d,jwBAtUTY:
O godzinie Bej rano posiedzenie egz. komitetu sek. Poprzedni rekord na tym dystansie wyn.)- nego rekordu, Szwed Liungren zajął drugie
dzielnIcowego. O godzinie 15,30 PZPJ i G Nr 8.
O godzinie 19-ej "Naprzód".
=Z~Ż~ą::=.;c...;l_a
__
§-:p~o
__r_t_o_Ul...;;e_ą~o
___Z-:.._S RR

STAROMIEJSKA:
O godzinie 18-ej f. "Tamara" . O godz. 15,30
Fabryka Obuwia Nr l, Urząd Woj. kolo Wydziału Ogólnego. O godzinie 16-ej PZPB Nr 2 - pracownicy kuchnI.

ZEBRANIA ~ŁUCHACZY
Propagandy Komitetu Łódzkiego zawiadamia, że w dniu 16 października odbędą się
zebrania organizacyjne słJchaczy V Kursu Dzielnicowego na następujących Dzielnicach: Bałuty
godz. 17,00 Górna-godz. 17,00, Górna Prawa godz. 19,00.
Wydział

I

Moskwa wygrywa
czwórmecz lekkoalletyczny

W KijDwie został rozegrany czwórmecz lekkoatletyczny, w którym wzięły udział re;>rezentacje miast: Moskwy, Leningradu, Kij-:>wa
l Charkowa. Druźyna Moskwy, mimo, że starł, towała w składz i e mocno osłabionym, bez Kat rakulowa, Pugaczewskiego, OzoM na, Seczenowej i Czudiny - zajęła pierwsze mie jsce. l..d·,·
bywając 258 punktów.
Drugie miejsce l..'l.~ą!
Leningrad - 239 pkt., trzecie Ki iów - 2225
pkt, czwarte Charków - 128,5 pkt.
Z lepszych wyników należy wymienić:

Kobiety: skok wzwyż: Szachowa (Leningrad)
- 1,53 m; rzut dyskiem: Sinicka (Kijów) 44,35 m; 80 m przez plotki: Adameńko (K; iów)
11,8 sek.; 400 m: Andrianowa (Kijów) .60,8 sek.1 pchnięcie kulą: Sewriukowa (MJskwa) - 13,92 m.
Mężczyźni: skok o tyczce: Kniaziew (L~n i n
grad) - 4 m; rzut miotem: Ił Kanaki (Kl;ÓW)
- 52,06 m., 2) Szechlcl Aleks. (Moskwa) 51,69 m.
Złe warunki atmosferyczne wpłynęły na obniżClIlie wyników.

UWAGA L..YCIOWC'I'!
Z żęciu LH,S-u
W piątek dnia 17.X 47 odbędzie się zebraIlłodz ~
nie Koła Politechniki. Zebranie odbędzie się
III
~
w lokalu AZWM "Zycie" o godz. 20-ej. Na
odbudowę SloHćy
zebraniu odczytany będzie referat pt. "SytuMłodzl'ez' szko' ł powszechnych m • ŁodZI' n"u
Zawiadamia się wszystkich członków sekacja polit>,czna na terenie Akademickim.
apel Pana Prezydenta Rzeczypospolitej z!oże- cji, że odbędzie się zebranie w dniu 16 bm.
1(:
nia ofiar na odbudowę zniszczo[lej przez oku· o godz. 20-tej w lokalu Klubu.
Wszys cy człorikowie n:1szej or~anilZacji oho- panta stolicy, zorganizowała impre7.ę sp'Jr~,,wiązani są w niedzielę tJ. dnia 19 października wą w dniu 30 września rb., która w wyniku
br. stawić się w loka:u AZWM .,ZyClie" ul. Piotr- dala dochód zł 252.604.
kowska 48 o godzi'llie 8,3~ w b~~łych k.oszulach
Sumę tę przesłano w dniu 11 bm. M ręce
1 czerwonyc h krawatach OoecnDsc obowHFkowa. Pana Prezydenta Rzeczypospolitej.
Ł6dzki.ego
w związku z powy~szym. inspek.tor s7Jkolny
KierOWnictwo SekLji Szybowcowej A.L. ko.
MOBILIZACJA CZŁONKOW
Cz. Kuch~wlc: ,dziękuJe Za~ządowl ŁKS·n, a munikuje. że treni'n~i szybowcowe w ośf(xFm
W związku z ekshumac ją zwłok bo/laterów y; szczegolnoscl p. 'preze.sowl Kono~ce za be'l:- szybowcowym w Dąbrówce k. Zgierza dla pilopoleglych w walce o wolność zarządza się na Interesowne oddanie ~ols~a, z ktorego 7.'f6k Łów kaŁegol'i'i B i C w okresie jes'ie'llno-zimowym
dzień 19-9o bm. mobiJioz.ację wszystkich członków został w!ą~.zony do ogoln~J sumy.
. ! 47-48 będą przeprowajzaone w środy, pią1ki i nieorganizacji.
'
DyrekCJI Szkoły TechmcZ'llo - Przemysłf)we] dziele każdego tygodnia.
I W związku z tym wzywa się wszystkich pi·
Zbiórka o godz'icTlie 8-ej ramo przed lokalami za ofiarowanie orkiestry szkDlnej.
Dzielnic ZWM w koszulach i krawa,tarh organiZarządowi ZWM za wzięcie udziału w lm- lotów dD zgłoszenia się w sekretariacie sekcji do
zacy jnych. Sztandary na:cży okryć krep~.
prezie. Międzyszkolnemu Łódzkiemu Klubowi dnia 25 październi,ka 1947 r. włącz,nie.
Zarząd Łódzki ZWM.
Sportowemu, młodzieży szkół powszechllv _h t
Po tym terminie żadne zgloszenia nie bę.:!,}
•
•
•
nauczycielstwu l wszystkim. którzy przy:zy- przyjmowane aż do 10zpDczęcia sezonu wiosenDziś o godzi'nie l7-ej odhędzie się nadzwy- ni1i się do zebrania sumy 252.604 zł. na ten nec:o.
ezajne Plenarne Zebranie Zarządu Łódzkiego p ;ęk ny i wzniosły cen.
Uwa'p,'a! każdy z~laszający się winien przedZWM. Obecność obowiązkowa.
Rumuńscy
ęsc ' arze
stawić legitymację czlonkowską A. Ł.

S"Ortowcy

-

Komun~kat Se~(cjl piłk~ ręcznei

na

I

Komum'kat SekcH Szy boWGowej

*

I

Aeroklubu

p!

UWAGA

w

~::e-o;;,~yga~~z~~:~}t~rk~~~Ijllic., człon-

W TROSCE O MŁODZIEŻ
.
z tym ~rzed PZPN powstaJ~ O"
bow:ązek szkol~l~ hcz~ych kadr z~w:J,jnj,
czych I podmes lema poz IOmu cz,?lowe] g r Ipy
naszych piłkarzy. Pracę .6zkolemową za ::zę to
od podstaw. Repre~ent~CJał nasz~ 'tl~ała o egzai
IIl:ID w.meczach z. zec os ow~c]ą,. zw _c ~
F~nland l ą, zaCleraJ~c poprzedme mepowo',lz&ma na tereaue m i ędzynarodowym. W al<:cj1
sZlkoleniowej przywiązano także dużą wagę do
odpowiedniego przygotowania kadr najmhdszych p ił karzy. Zorganizowany w Swidmcy
obóz dla juniorów, przeszkolił 200 zawodników, dając im podstawy racjonaLnego treningu. Spośród nich wyłoniło liię wiele tal Imtów, które w niedługiej przyszłości zasiląle:

V! 'Związku

w2ltz: ć będą" Łodzi 24 b. m.

I rekordzista

świata

swe wyniki

mle]sce wynikiem l :54,2. Trzecim był Torre!
(A rgentyna) - l :54,6 min.
W skoku o tyczce rekord Południowej Ameryki wynosił 4,12 m. Poprawił go Amerykanin
Marcom, uzyskując 4,15 m. Tę samą wysokość
lecz w gorszym stylu przekroayl Szwed Lindburg, zajmując drugie miej'Sce. Trzecim był
Brazylijczyk Decastro z wynikiem 4 m.
Rzut młotem wygrał zawodn ik chilijski Zuniga, uz~kując 49,20 m przed Argentyń~y
kieql Fuse - 46,76 m i Portą (Argentyna) 45,91 m.
Jutro dnia n-go bm. o godz. lS-eJ
odbędzie się

•

MECZ WPIŁKĘ MUlNĄ
na Stadionie KS Zjednoczone
między drużynami:

PARSTW. ZAKŁADOW WYDAWN.
SZKOLNYCłI l
POWSZ. ZAKŁADOW UBEZPIECZE~
WZAJEMNYCH
Oddział Wojewódzki
Ze względu na osoby biorące udział
w zawodach z dyrekcja na czele, impreza ZJ.powiada się bardzo ciekawie 1 z
pewnością
z.gromadzi na
stadionie
wszystkich miłośników sportu.
Bilety w cenie zł 50 i 20 do nabycia
w Kasie Boiska.
Dochód całkowity przeznaczony na
Odbudowę Warszawy.
9628
PAŃSTWOWA FABRYKA ZEGAROW
Łódź, ul. Wigury 21
poszukuje:
t-go - inżynierII tub technika na stanowisko Kierwn . biura fabrykacji
~-ch techników do biura planowania
l-go Kalkulatora warsztatowego
Inżyniera lub technika na stanowisko
kier. kontroli,
·)raz fakturzystę.
Podanie wraz z życiorysem składać do
Wydz. Personalnego.

PAŃSTWOWA
Łódz,

FABRYKA ZEGAROW
ul. Wigury 21

h
.
ue a oJca•••

sobotę, dnia 19 październbka br. o godz.
W październiku czeka pięściarzy pols;cich
ł
zatrudni
20-ej , w lokalu Zarządu Mie jskiego ZWM - Plac jeszcze jeden mecz międzypaństwowy . .Będz 1 e
S
wysoko kwalifikowanych
Zwycię stwa 13. odbędzi e ~ię zebranie wszystkkh nim walka
z zespołem Rumunii. Pierwszy
Idąc za radą ojca, doskonały ply\\'ak fri'tnuczestników Kursu TraUorowL'go.
I mecz z Rumunią rozeg ra reprez"n1""ia p )1~k; c. uski i rekordz ',ta świata. ""lex Jd!l~ postaNieobecność na zchra,niu spowoduje natych- ł 24 bm. w Łodzi. Drugi mecz Polsk1'l Zarh,) hia nowi! nie przyjmować żadnychzd;l t(>sz el'l za·
miastowe usunięcie 'l- Brygady.
- Rumunia zostanie rozearanv 27 bJ1l. \\<e granicznych aż do czasu rozegtaUid TQr~ysk I
"-omendanł Brygady
Wrocławiu.
.Olimpij>'k.icĄ
j s..._________________...
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