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oni funkcjonowanie aparatu kontrolne·
go w Niemczech, utworzonego na pQd•
stawie układu międzynarodowego.
Odpowiedzialność za pogwałcenie te•
go układu spada wyłącznie na nich.
Przedstawiciele Stanów Zjednoczo·
nych, Wielkiej Brytanii i Francji swym
postępowaniem dowiedli jeszcze raz, że
Rada Kontroli, reprezentująca cztero•
stronną administrację Niemiec z prakty
cznego punktu widzenia nie istnieje już,
Wynika to jasno z zachowania się przed
stawicieli Stanów Zjednoczonych, Wiei
kiej B1·ytanii i Francji na wszystkich
poprzednich posiedzeniach Rady Kon.;
troli i jej organów.
Po złożeniu tego oświadczenia mar•
szalek Sokołowski, który przewodniczył

wspólnej kontroli czterech mocarstw nad Niemcami

Protest ZSRR na Radzie Kontroli w Berlinie
Na posiedzeniu Ra
Gdyby powzięto uchwały - zazna-1 szy zadawalającej odpowiedzi, złożył
ma1·szałek Sokołowski wy- czył gen. Robertson - podanoby je do oświadczenie, w którym powiedział m.

BERLIN (PAP) -

ify Kontroli
stąpił ?;
.rządku

wnioskiem o postawienie na po- wiadomości Rady Kontroli.
in.: „p1·zedstawiciele Stanów Zjednodziennym dekla1·acji ministrów
Przedstawicieie Stanów Zjed.noezo- czonych i Wielkiej B1·ytanii uchylają
spraw zagranicznych Polski, Czechosło nych i Francji nie dodali nic nowego do się od składania Radzie Kontroli sprawozdań ze swej działalności w strefach
wacji i Jugosławii w sprawie Niemiec. oświadczenia gen„ Robertsona.
Przedstawiciele frzech pozostałych
Marszałek Sokołowski, nie otrzymaw zachodnich. W ten sposób wstrzymali
mocarstw sprzeciwili się temu wnioskowi bez uzasadnienia swego stanowiska.
W tym stanie rzeczy marszałek Soko~
łowski oświadczył, że o ile pozostali
członkowie Rady Kontroli odmawiają
dyskusji w sprawie deklaracji trzech
państw, dot:1-·czących Niemiec, - to naBUDAPESZT, PAP. - Komisja polityczna węgierskiej partii komunistycznej l socjałdemokratycznej postanowiła zwołać na dzień 12 czerwca br. kongres zjednoczeniowy obu
leży uważać, że w ich mniemaniu Rada
Kontroli nie jest organem kontrolnym partii robotniczych. Na. kongresie tym na stąpi proklamacja programu i wybór władz posiedzeniu, opuścił Wraz ze swym.i
współpracownikami salę narad.
zjednoczonej partii robotniczej.
·
nad Niemcami.
H-111-lłll-lłlł-1111-lllł-1111-llll-1111-llll-llll-llH-lłll-Hll-1111-lln-111-1111-1111-1111-1111-1111_._
Moca'fStwa zachodnie - powiedział
traktują Radę
marszałek Sokołowski l{ontroli, jako zasłonę, za którą pragną
ukryć swą działalność. Następnie marszałek Sokołowski domagał się ujawnie
nia na Radzie Kontroli wyników konferencji londyńskiej trzech mocar'.'tW.
Konferencja londyńska - powiedział
Trybunał
śmierci
marszałek Sokołowski - powzięła pewDziennik radziecki podkreśla dalęl,
„Izwiestia" Adwokat amerykański Warren Neaggyl
MOSKWA (PAP)
ne uchwały dotyczące Niemiec. Uchwały te muszą hyc podane do wiadomości stwierdza, że niemieccy przestępcy wo- bro~i jednego z n'ajbliższych współpra- że w U~A i Anglii ukazało się wiele
wiceministra ksi"żek, które zmierzają do przedstajenni mają możnych protektorów w oso cowników Hitlera, b.
Rady Kontroli.
w odpowiedzi na oświadczenie mar- bach związanych z nimi monopolistów spraw zagranicznych Niemiec hitlerow- wienia krwawych katów hitlerow;Skicli
szalka Sokołowskiego, generał Robert- amerykańskich, którzy bronią swych skich - W e1zsackera. Obrona faszy- - Goeringa, Goebbelsa, Ribbentropa i
Kopfa Rosenberga, a nawet samego Adolfa
son usiłował polemizować z wywodami sta1·ych przyjaciół. Amer;ykańscy przyja stowskiego „sonderfuehrera"
przedstawiciela radzieckiego, oświadcza ciele hitlerowskiego króla armat Krup- przez Mac Neila i Pakenhama - pisze Hitlera - jako ludzi bogu ducha wilł'
jąc, ~e uchwały konferencji londyńskiej pa· postarali się dla niego o odpowied- dalej „Izwiestia" - nie jest już tylko nych.
„Pismaków amerykańskich i angiel·
„maJą charakter prowizoryczny". Na- ·nich obrońców. Adwokaci amerykań- próbą uratowania go od kraty więzienskich _.pisze „Izwiestia" _ mało in•
stępnie gen. Robertson zadając kłam skiej firmy adwokackiej ,,Vauly and nej
Ministrowie brytyjscy polecają tego
iówym własnym twierdzeniom, podał, że Caroll" wyjechali już do Niemiec, by na
na konferencji londyńskiej nie powzię- zamówienie swych mocodawców amery :zbrodniarza hitlerow;kiego jako polity- teresują męczennicy Majdanka, Oświęcimia i Dachau, Żydzi z ghetta warszaw
kańskich wybielać tego zbrodniarza.-' cznego działacza obecnych Niemiec.
1.o żadnych decyzji.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - skiego, Polacy, Francuzi, Jugosłowia·

Kongres ziednoczenia

•

wegierskicb partii rabotniarch

Giełdziarze rehabilitują

Hitlera

Bezczelne próby wybielanga zbrodniarzy skazanych na karet
Norymberski
przez
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hitlerowskich. W Anglii i w USA nie
wydaje się nawet książek o ofiarach fa.
szyzmu, podczas gdy usprawiedliwieniu
ćwiczeń a- Hitlera i jego kamaryli faszystowskiej
RZYM, PAP. - Agencja Elefteri Ellada po tycznej w Macedonii środkowej i przenikaniu
dafe za pośrednictwem radia Wolnej Grecji oddziałów tej armii w okolic_e miasta.· Pre- l~rmowych .. !.ednocześnie wzmocniono stan poświęcono dziesiątki tomów".
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kolejny komunikat o działaniach wojennych fektura w Salonikach zarządziła przygotowana Peloponezie, stwierdzający, że wojska demokra.tyczue

i·ozwijają intensywną działał-

ność na półwyspie Moreas, gdzie odniosły 3
ZWYcięstwa przeciwko oddziałom Sofulisa i
Tsaldarisa. Armia demokratyczna zniszczyła

nieprzyjaciela w miejscowości Vordonia,
gdzie znajdowały się umocnione pozycje
wojsk rządu ateńskiego. Po zaciekłej bitwie,
stoczonej z dwiema kompaniami rządu ateń)kiego w okolicach miasta Magalupoli, po1~~10 45 żołnierzy armii ateńskiej i 4 oficerów r~sztę zaś w liczbie 125, wzięto do nie·:voh
Je1ic:f ?.adeklarowali chęć kontynuowania
wa1ki w ~~regach armii Markosa. Zlikwidowano równt~.t całkowicie w okolicach Tropea
batalion faS~'stowski w sile 195 ludzi. Uraoficerowie tylko dlatego,
towali
że zbiegli naty\"łimiast po rozpoczęciu bitwy.
w walce tej pi stroni~ oddziałów Markosa
brali udział żołn~~rze, którzy należeli niegdyś do wojsk rząóu ateńskiego, i po znale'bieniu się w niewof' przeszli do armii Mar"'osa.
NIEPOKÓJ \i(. , 'ALONIKACH
RZYM, PAP. - Według informacji radia
Wolnej Grecji, władze, faszystowskie w SaM-Jnikach manifestują cot h większy niepokój
- p~tr)u żywej działalzy1 ki armii demokra-
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NOWY JORK (PAP) - Strajk 400
tys. górnik?w ami; „k~ńskich trw_a. Po9
dano do wiadomosci, ze wydobycie ".'1'~gla w Stanach Zjednoczonych zmmeJ7
pierwszych
szyło się w ciągu
dni strajku o 8 milionów ton. W związku z brakiem węgla zmniejszono ruch
pociągów towarowych i osobowych.
Agencja Associated Press donosi, że

wskutek zn1niejszenia ruchu kolęjowe·
150 tys. koleja1·zy jest bez zatrudnie
.
.
,
ma.
Przywodca związku zawodowego gor
ników John Lewis wyraził zgodę na
podjęcie rozmów z przedstawicielarni
pracodawców. W konferencji, która rozpocznie się w poniedziałek, wezmą rów
nież udział przedstawiciele rządu.
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NOWY JORK (PAP} - Znany publi
cysta amerykański Thomas Reynolds
ogłosił w dzienniku „Chicago Sun" swe
wrażenia z Włoch. Reynolds podaje, że
polityka ame1·ykaiiska we Włoszech
znajduje się w obliczu bankructwa.
pisze autor cytoRząd amerykański wanego at>tyki:tłu, użyl wszelkich możli

ł

wych środków, łącznie z szantażem i po

gróżkami, aby wpłynąć na wynik wyborów. Efekt był wręcz przeciwny. Pozy-

cja de Gasperiego jest ogromnie chwiejInterwencja amerykańska we
na.
przysparza Stanom ZjednoWłoszech
czonym i proamerykańskim partiom
'Włoskim ~oraz więcej wt>og.ów,

- Clou tej kampanii ma stanowić zapo-

wiedziany proces symboliczny Hitlera,
Ewy Braun, Goeringa, Franka, Strei•
chera i innych zbrodniarzy. Proces ten
jak oświadczył.rzecznik anglo·amery
kańskiej administracji wojennej - ma
ustalić, czy zarzuty wysuwane pod adre
sem tych osób potwiei·dzają się...
W związku z tą zapowiedzią !zwie·
•
h".
. d
"t· " . .
~ ia ~isze. ,~w1a omo powsz~c __~1e, ze
przy~?dcy .hitleryzi~u '!:Ostah Jltz osą:
dz.em I napiętuowam p1·:tez Tryburur„
M1ędzynal'Odowy w Nm·ymberdze. Wy·
rok ten był wyrokiem wszystkich naro·
dów miłujących wolność i nie podlega
rewizji. Zapowiedziany proces ma na
celu wybielenie niemieckiego faszyzmu
. .
nu 1itarnego i ekspansji niemieckiej na
wschód. Reakcji międzynarodowej po·
trzebne są dziś znowu kadl'y militarystów. Znowu więe przekształcają Euro
pę w punkt werbunkowy dla swych na
jemników. Nic dziwnego, że Duponty,
Rockefellery i Morgany przypomnieli
sobie swoich starych przyjaciół - fas~y
stów niemieckich, - i ,zapraszają icll
znów aa słuihę",
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Bitwa w Jerozo~im· e

Kogo obdarzy zaufaniem załoga Nowej Tkalni?

JEROZOLIMA, PAP. - Przez całą noo
ubiegłą na przedmieściach Jerozolimy trvtała bitwa arabsko-żydowska, w której uży

Li§ta najlep§zqch -kandqdatów

Długo i

1

wnikliwie zastanawiała się' organizacja PPR Nowej Tkalni, zanim podała do
wspólnej listy związkowej swoich 45-ciu kandydatów. „Swoich", to nie znaczy samych
członków partii, figuruje wśród n ich również
wiele nazwisk ludzi bezpartyjnych. Każdą
kandydaturę omawiano, dyskutowano na zebraniach kół i naradach, każdego z kandydił·
tów poprostu „oglądano przez lupę".
„Ta m iewa względy dla swych kumoszek?
- tamten zbyt popędliwy?'' - wykreślić, wykre ślić z listy!" I członkowie koła bezlitoś
!'l!e skreślali nazwiska jednych, a na ich miejsce wstawiali inne „ż elazo-betonowe" - jak
to brtobliwie okre ślają towarzy sze.

znalazła śię tow. Rybicka. Doskonała tkacz-

mądra,

pełna

·1

ka, kobieta
inteligentna i
inicjatywy, była do niedawna bezpartyjną . Nie
chciała być partyjniaczką tylko z legityma- ,
cji - musiała najpierw wszystko przemyśl e ć, samodzielnie wyrobić sobie s ą d o linii '
politycznej i działalności praktycznej partii ,
a wtedy dop '.ero · powzięła decyz)ę. Swiadoma robotnica. krytyczna względem siebie i innych, kobieta z „głową na karku" - gdy .
dodamy do tego jeszcze nazwiska takich kan- j'
dydatek. jak tow. tow.: Michalak, Kruszyńska i Woźniakowa,. bezpartyjna, aktywna i
uczciwa „ligówka", to nie trudno dojść do
wniosku, że reprezentac.ja kobiet jest bardzo
mocną pozycją listy kandydatów, byłaby napewno cennym nabytkiem nowej Rady, gdyby do niej została wybrana.
Na liście znalazła sie - i słusznie - spora
gromadka młodych. 'iow. Bole.sia.wa Koper! sliiego. znają nasi czytelnicy z artykułów w
„Trybunie Młodych". załoga zaś ,,Nowej Tka!ni" zna go, jako aktywnego członka starej Rady i jako kierownika fabrycznej „organlzacji
Związku Walki Młodych".
Lubiany i szanowany nie tylko przez młodzież lecz i przez starszych członków załogi,
młody, rzutki, miałby on w przyszłej Radzie
poważne zadanie do spełnienia przede

wano ciężkich karabinów maszynowych ł
możdzieiy. Liczba poległych Arabów nie jest
ustalona, wiadomo jednak; że oddziały arabskie pozostawiły na polu walki szereg zabi-

WJli!liliil!
lrf:IR~~ill·;J~!ii!!l~l!il
()~

tych, a kilku rannych Arabów odstawi ono. do
szpitala. żydzi, według doniesień arabskich,
stracili 20 zabitych i rannych.
Wskutek wybuchu miny podczas przejazdu pociągu na trasie Lydda - Halfa zostało rannych 2 żołnierzy brytyjskich i 3 Arabów.
1
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Gabara

Stanisław

Jakóbowski Franciszek

wszystkim na odcinku opieki nad mł-0dzieżą. Jako sprawę najbardziej pilną uważa on

:rnłcżenie internatu dla młodocianych".
Spośród młodych kandydatów warto podkreśli.ć również nazwisko znanej tkaczki-rekordzistki Ualiny Lipińskiej, a .także t_o~arzysza Szmyta, członka PPS, uczciwego, swiadomego robotnika który jako szcze'ty socialista-jednolitofrontowil?c i jako dobry, r~eteiny współtowarzysz pracy zasłuiyt sobie na
całkowite zaufanie tych wszyskich, którym
leży na sercu dobro klasy robotniczej.
H. W.

Do Łodzi przybyła grupa literatów bulgarskich, zwiedzających Polskę. W skład gru
py wchodzą: jedna z czołowych poetek bułgar
skich _ Elżbiet~ Bagriana, poeta i redaktor
tygodnia „Front literacki" - Nikola Furnadzijew-;- poeta Karnen Zidarow, sekretarz.
bułgarskiego Pen Clubu, poeta i kierownik
dzialu literackiego radia sofijskiego - Bozi.
· . _
dar Boz1l·ow oraz prof. Peter Dmekow, czło
nek zarządu komitetu słowiańskiego w Sofit
i zarządu towarzystwa Przyjaźni Bułgarsko
Polskiej. Z literatami przybyła równie?;
attache poselstwa bułgarskiego znana poeetka
I - Dora Gabe.
,
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ślaó.? Zda1e m1 się, ze mozna pod tym wzglę·
dem śmiaio polegać na opinii tow. Kozaka.
.
·
., •
•
•
•
•
~
Ten, gdy się dowiedział, że towarzysze za- Rada CIO - lrczaca 600 t11s. rohołRl!{OW wypow ~ edztała S!Q za kandydaturą Wallace 1a na stan1n.11sko orezydenta
,A
mierzają \vystawić go na kandydata, prze:NOWY JORK, PAP. - .Jak wiadomo,
soo tys, osób postanowiła sprzeciwie się poli- represje wobec oddziału nowojorskiego CIO
zornie się zastrzegł: „pokażcie mi najpierw hecne kierownictwo CIO w zasadzie popiera tyce kierownictwa CIO i poprzeć kandydaturę i w·yznaczył administratorów. którzy mieli
pozostałych 44-ch".„
plan l\'larshalla i politykę departamentu sta- Wallace'a. na prezydenta.
przejąć mienie i księgi nowojorskiego odPo przejrzeniu nazwisk oświadczy! z miej- nu. Rada CIO w Nowym Jorku reprezentująca 1
Przewodnicząc,y CIO Murray zastosował działu.
sca: „dobrze, możecie mnie wpisać". Nie znaRada ero w Nowym Jorku sprzeciwiła

u

0-1

lazł
widocznie
skazy tow.
na żadnym
44-chlewinazwislc
A przecież
Kozak, zstary

cowiec, który całe swe życie. walczył 0 sprawiedliwość, jest bardzo surowy i wymagający
w stosunku do ludzi, a szczególnie w
stosunku do każdego ze swych wspóHowa•
rzyszy peperowcow.
Kim są pozostali irnndydaci?

ee

Rezo1. uc1· a Wa In o zgr oma dzen a się

decyzji
Murray'a
i postanowiła nie
przekazać
mienia
swego wyznaczonemu
zarządcy
przemysłowemu. Powołała ona clo życia zjed-

·1

Zw. Zawodoweao
Dz ennikarzy RP
&

oddział

noczony komitet dla poparcia ktmdydatury
Wallace'a.

w Łodzi

.N a wczorajszym walnym zebraniu dzienni-I słowa i ugruntowani.a praw demokratycznych
Rebelia CIO w NoWYm Jorku wywołała
duz'e wraz'en1'e w kołach politycznych.
Swiad
karzy łódzkich uchwalona została rezolucja ludu pracującego,
.
·
h
d' · 1 h
· d y
treści następującej.
5) Wita z radością pogłębiającą się coraz czy ona o powaznyc raz zwię me mię z
fowarzysze Stanisław Gabara i Franciszek;
Walne Zgromadzenie członków Oddziału bardziej współpracę PPR i PPS stanowią- kierownictwem CIO a dołami tej organizaJakóbowski - to starzy „Szajblerowcy", po- Łódzkiego Związku Zawodowego Dziennika- cą podstawę ustroju demokracji' ludowej w cji. Są podstawy do przypuszczenia, ie rówwszechnie tu znani jeszcze z tych czasów, rzy RP.
. ·
Polsce.
nież w innych wielkich ośrodkach przemygdy wraz z towarzyszem. Witaszewskim stali
I) potępia jak najostrzej inspirowane przez I
Walne Zgromadzenie Dziennikarzy f.ódz- słowych, a w szczególności w Kalifornii, dojna czele wszystkich strajków i walk robot- imperializm anglo-saski p~óby rozbicia świa- I kich stwierdza, że perspektywa bliskiej jed- dzie do podobnej rebelii W tej sytuacji kieniczych Nowej Tkalni, Księżego Mlyna i in- towej Federacji Związków Zawodowych, bę- ności organicznej polskiego ruchu robotnicze- rownictwo ero gwałtownie poszukuje kan·
nych oddziałów Szajblerowskiego państwa. dącej rękojmią jedności światowego ruchu za go wynika z potrzeb całego narodu polskiego dydata, który mógłby konkurować z WallaNazwiska ich figurują wśród przec;howywa- wodowego, a tym samym naczGilną organiza- i realizacja tej jedności służyć będzie inte- cem, gdyż nikt nie wierzy, by członkowie CIO
nej na pamiątkę pa·zedwojennej kartotece fa- cją międzynarodowego świata pracy w walce l'esom narodu i Państwa Polskiego.
glosowali na Trumana. (w)
brycznej z wiele mówiącym dopiskiem: „nie- 0 demokracię i pokój.
bezpieczny - komunista".
2) z radością aprobuje uchwały Konferen- ft.onlerenr ja ll'oie«111ódzha PPS
Ci, co zajmowali kiedyś honorowe miejsce cji Dziennikarzy Słowiańskich w B e l g r a d z i e , ! - - - - - = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Rady Zakładowej. Współtowarzysze ich wie- gaczom woJennym o pokoJ i mepodleglosc
1

dzą, żez fabrykantami,
tak, jak nie zawiedli
oni zawiodą
w czasiei
walk
tak też nie

nar3o)dJówd.
. . w a 1ne
.e noczesme

z g; zw. zaw.

D zien.
.

dziś. gdy klasa robotnicza w swe ręce wzię- RP. w Łodzi potępia tych dziennikarzy państw
la fabryki i władzę państwową.
· kapitalistycznych którzy oddali się na sluż-

Dobrze znają robotnicy i innych swych kandydatów, wiedzą np., że tow. Gołygowska.
to nie tylko czołowa przodowniczka na 6-eiu
krosnach, nie tylko sercem i duszą oddana
instruktorka fachowa młodzieży, lecz leż człowiek dobry i uczciwy w każdym calu, wiedzą,
że tow. Antoni Derewenda, to człowiek mądry i wnikliv-ry, że jako mg.jster i jako peperowi?c jest takim właśni.e, któremu za-1
wierzyc mo:tna sprawy zalogi fabryczneJ.
Dobrze się stało, że na liście kandydatów

bę imperialistów i podżegaczy wojennych a w
szczególności podjęli propagandę tzw. planu Marshalla, stanowiącego plan pozbawic-

ńia

narodów niepodległości i suwerenności
pat'1stwowej.
4) Oświadcza, że dziennikarze Łodzi razem
z całym dziennikarstwem ·polskim i dziennikaezamj demokratycznymi całego świata, a
przede . wszy~!kim razem ~. dzienni~arzami
ZSRR 1 kra1ow demokraCJJ ludoweJ, walczyć będ<l w obronie rzeczywistej wolności
IWBi

'

Droaa
do
6

partii robotnicze1·

urowadzi przez usunięcie elementów nrawico WYth poza nawias ruchu robotniczego
W Łodzi odbyła się konferencja wojewódz-1
ka Polskiej Partii Socjalistycznej.
W obradach brało udział ponad tysiąc aktywistów PPS z terenu Łodzi i województwa
łódzkiego. Z ramienia naczelnych władz partyjnych przybyli na konferencję: sekretarz
Centr•lnego Komitetu Wykonawczego PPS
to\v. Cwik oraz członek CKW min. tow. Rapacki, który wygłosił obszerne przemówienie,
poświęcone rozwojowi wydarzeń w międzynarodowym i polskim ruchu robotniczym. Omówiwszy obecną sytuację międzynarodową,
którą charakteryzuje ofensywa dolarowa, za-

„

AMAA

pustynię

O, władco! - odpow i ed zi ał Bach- go podobnego do słońca władcę; nietiar. - Do obowiązków wielkiego we- chaj chroni go od bied, nieszczęść, od
zyra nie należy chwytanie przestępców. chorób i zmartwień! Zasługi moje są eTego rodzaju sprawy w naszym pań- mirowi znane. Kiedy chan chiwiński wy
stwie należą do kompetencji szanow- ruszył z wojskiem na Bucharę, to emir,
nego Arsłanbeka, naczelnika straży pa- serce wszechświata i cień Allacha na
łacowej oraz wojska.
ziem i zechciał powierzyć mi dowódzPrzy słowach tych ukłonił się raz jesz two nad bucharskim wojskiem. Dzięki
cze emirowi aż do ziemi, przy czym rzu mojej strateqii bez rozlewu krwi zwycił na Arsłanbeka spojrzenie pełr.ie tri- cięsko odparliśmy najście wroga i wszy
umfu.
stko skoó.czyło s i ę szczęśliwie dla nas.
_ Mów(_ rozkazał emir.
N_a mój rozkaz do .samej .chiwińskiej gra
.
.
.
nic ·, wgłąb naszego kraju, na .odległoArsłanbek wstał 1 ?; kolei rzuc ił na ~ci wielu dni marszu miasta nasze i o13achtiara s0ojrzCJnie pełne złości.
siedla 7ostalv zamie~ione w q1·uzy, zaWestchnął głęboko, czarna jego bro-1 - wy i ogrody wyniszczone, drogi i mo
da zakolys a ła się na br zuchu .
't v zrujnowane
I kiedy chiwińczycy
- Niech Allach ma w opiece n.asze- weszli na bucharską ziemię i zobaczyli

1· edności

i!!S

bez ogrodów 1 zycia, powiedzieli sobie: 11 Nie pójdziemy do Buchary, gdyż tam nie ·na co jeść i nie ma co
ziąć". Zawrócili i odeszli, w.xrśmiani i
pohańbieni!
A nasz władca emir przyznał wtedy, że zrujnowanie swego kra
·ju przez własne wojska je~c.zynem ' o
tyle mądrym i pożytecznym, iż wydał za
rządzenie, aby niczego nie naprawiać.
-c-- pozostawić miasta, osied!a i drogi w
gruzach, ażeby i w przyszłości plemiona cudzoziemskie nie ważyły się wstę
pować na naszą ziemię. W ten sposób
zwyciężył em chiwińczyków.
Poza tym
zaprowadziłem w Bucharze wiele tysię
cy szpiegów ...
- Zamilcz, samochwało! krzyknął emir. Dlaczegoż więc twoi szpiedzy nie schwycili dotychcrns Chodży
Nasredina?
Arsłanbek długo milczał skonsternowany, wreszcie przyznał się:
- O, władco! Stosowałem różne spo
"1 \- , ale rozum mój· jest bezsilny wobec tego złodzieja i , bluźniercy. Myślę,
o władco, 2e należy zasięgnąć rady u
mędrców„.

straszanie i zdrada prawicowych elementów,
mówca charakteryzuje rzeczywiste oblicze
prawicy socjali.stycznej twierdząc, źe stoczyła
się ona do zdrady interesów klasy robotniczej
i służy wrogom demokracji i po.stępu.
Mówiąc o polskim ruchu robotniczym mów
ca stwierdza, że sprawa jedności organicznej
obu partii dojrzała już do postawienia na porządku dnia.
Mówca zwraca uwagę, że zadaniem partii
robotniczych w Polsce jest wychowanie i przy
gotowanie swych członków do jedności, drogą
eliminowania elementów prawicowych.
•ue&www
Przysięgam na naszych
że wszyscy jesteście warci,

-

p.rzodków1
aby was
powiesić na miejskiej bramie! zde~
nerwował się emir i trzasnął niewolnika
z fajką, który akurat . podwinął się pod
królewską dłoń. - Mów rozkazał naj
starszemu mędrcowi, słynnemu ze swojej brody, którą mógł owinąć się dwukrotnie jak pasem .
Mędrzec wstał, a odmówiwszy modli

twę, zaczął gładzić swoją słynną brodę
przepuszczaj'ąc ją prawą ręką
ce lewej ręki.
·

przez pal

- Niechaj Allach przedłuży nieskoń
czenie olśniewające dni władcy na
szczęście i radość narodu
powiedział. Ponieważ złodziej i wichrzy·
ciel Chodża Nasredin jest jednakże
człowiekiem, należy prz:srpuszczać, że
ciało jego jest urządzone tak, jak u
1
' s1:vs fkich ludzi, to znaczy składa się z
dwustu czterdziestu kości i trzystu pięć·

dziesięciu żył, rządzących płucami, wątro
bą, sercem, śledz.ioną i żółcią. Podstawą żył, jak nas uczą tego mędrcy, jest
żyła sercowa, od której rozchodzą się

wszvstkie !rme. ·
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I

\:\' ubiegłym tvgodniu położona o kilka powiatowy inspektor szkolny ob. Nowak
kilometrów od Pabirinic Hnh Dłutowska .Józef, podinspektor Oświaty dla Dorosłych
przeżyła podniosłą urorzysto~ć zakończenia ob. Zaczmarski Antoni oraz przedsta~riciele:
III-ego zkolei po wo,in;e 5-c;o·11ie"i~"<':t:<c<~o Wojc;ka Polskiego, organizacji młodzieżo
kursu w miejscov:ym Uniwcrsyten.ip, Ln<lo- w~- ·'1 i politycznych i miejscowe społeczeń
w~·111. W uroczyl'lo3c!:;r11 t:·ch w~i"!i 11c1;>;ir} rotwo.
vV r:-~'ci nficjalnej przedstawiciele
l"li;;d~y i;mvmi :::tarost~ powintu hFki ~.-·0 wbt';; i or~ 'Dizocji wygłosili vkolicznościo
oh. Jnlirn Tfornclecki. Przcwoclnir;;ąry Pn- \VC prz<.?'11Ć\7ieni:i. po czym w cz~ści artywbto<Yej R<>dy Narodov:cj ob. Janiac::.yk. l'Lyczncj; z~-~'uł świetlicowy tegoż 1miwer-

. . - -.. \..«---· ----

----------~
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.Komu w!ns~u ·emy
I'ełtiedziałek, 22 marca
Dziś: Bogusława.

1948 r.

W Warszawie obraduje trzydniowy 1
zjazd dyrektorów oddziałów teren0-I
wych PaństwmNego Banku Rolnego. w~
którym udział wzięli Min. Skarbu Dąbrowski, min. Rolnictwa i Reform Rolnych - Dab-Kocioł, prezes zarządu
g~ównego ZSCh. o_b._ Dura. wic0mi.mster Skarbu - Drozmak oraz władze
ccntr.al~e B_anku. Ob~ad:y dotyczyły zagadme:i fmansowycn 1 kredytowyc~.
wysumętych w referatach przedstawicieli władz Banku i przez dyrektorów
oddziałów terenowych.
\V czasie obrad dluższe przemówienie
wygłosil min. Dąb-Kocioł, który na tle

Kino „Polonia" - film produkcji radzieckiej „As wywiadu".
Kino „Robotnik" - Film produkcji
„Triumf d-ra O'Connora".
Początek seansów w niedziele i święta
o godz. 16, 18 i 20, a w dni powszednie
o godz. 18 i 20.
amerykańskiej

D11żutr1ff

aptek:

dnia 22.3. br. dyżuruje apteka
mgra Sieczkowskiego, ul. Moniuszki 39.
Od dnia 20. 3. do dnia 27. 3. br. dylekarski pełni dr. Długoszewski
Konrad, zam. w Pabianicach, przy ul.
Czerwonej Armii 28. tel. 217.
żur

o mili

telefony

M:ejska Komenda M. O.
Pogotowie Ubeipiecz.alni

Spłllec7.Del

Rolny uruchomił
kredytu dla firm
nasiennych zrzeszonvch w sekcji nasiennej Polskiego Zwiazku Ogrodniczego. Suma ta przeznaczona jest na wykupienie z firmy „Hortus" - Zjednoczenia Polskich Eksporterów i Importerów Ogrodniczych _ przydziału na>=ion warzyvvnych, importowanych z
Danii i Holandii.
Realizacja kredytu będzie prowaclzona bezgotówkowo w drodze regulowa-

208

n

112

P. C. K.
Dworze<: Kolejowy
Zarząd Miejski
P. Z. P. B.'
Telegra!
P. P. R.
P. P. S.
RKU. Komenda Garnlzonu

ÓW Zł

Państwow. - Bank
h;otę 60 miln. zł.

6~

Straż Pożarna

ogólnej s.vtuacji rolnictwa w Polsce,
omówił znd::mia ~toj<ice 0becnie przed
apara1f'm Pańs~_,·;c'."e.go Danku Rolnego.
Minister nor';-jóc;ł konieczność uspraw
ni<'nia rozrl~iałn kredytów i ułatwienia
chłopom km·z:vstania z kredytów ban·
kow~rch. Sr.'2:::jdnie mówca podkreślił
lrnnieczność terminowego dostarczenia
kredytów chłopm- . Poza tym min. Dąb
Kocioł zwrócił zebranym uwagę na
Fundusz Ziemi, któreo:o znaczna część
przeznaczona na fin~nsowanie rolnictwa, cyrkulować bec!zie stale pomiędzy
wsią i Państwowym Ilaukicm P.olnym.

I

Dziś,

Ważniejsze

owe

Pańslwow

Kina

91

66
23
213

5
1'3
:i3

na

nia rachunków za dostarczone nasiona.
Poszczególne firmy - pożyczkobior
cy jako zabezpieczenie kredytu złożą
wek .le na podjętą -;umę z oznaczonym
terminem płatności i zastaw na towarze
w miarę możliwości jego ustanowienia.
Spłata kredytu winna nastąpić po 3
miesiącach od daty realizacji kredytu.

Oprocentowanie wynosi 6.fi proc. w sto
sunku rocznym oraz 0,5 proc. jednorazowej prowizji za. otwarcie kredytu.

Redaktor ,,~losu Pabiani~' przyj~u- =-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=
ie interesantów codziennie od godziny
·11 - 12, w redakcji przy ul. Limanowskiego 11, 2 piętro, tel. 4.
11-1111-1111--1111-111-1111-1111-1111-nn-1111-1111- 1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1 111-1111-11

Złóż ofiarę na

za wszelkie próby podbijania cen w okresie

Okres przedświąteczny jest okresem
pokusy dla nieucz~iwych ~upców .. ce~y
w tym okresie ma1ą zwykle „zwyzkującą" tendencję, a szczupła kieszeń robotnika i intel:genta pracującego nader
.
czc;sto
opróżnia się doszczętnie bez powodu.
Również obecnie nie ma żadnego powodu do zwyżkowania cen artykułów
pierwszej potrzeby i użytku domowego.
A jednak zachłanność nieuczciwych
kupców bywa wprost bezczelną.
się wvpadek żądania za 1 kg.
Z darzył.
J
ziemniaków 15 zł. przy obowiązującej
cenie urzędowej 8 zł.
.
3
0
W trosce
n 1eżytą obronę pracując~-cli przed wyzyskiem przedświątecz-

I

W bieżącym

miesiącu przedświ!l.te:z

:iym rrzeprowadzila już w ciągu 4 dni
kontrolę, sporządniąc 20 protokółów
karnvch.
Ceny ogłoszeń
za tek.etem Nekr
30
25
do 70 mm
40
45
od 71-120 mm
55
60
od 121-200 mm
65
75
od 201-300 mm
85
90
powyżei 300 mm

Drobne
25

zł

za

wy

raz Poszuk
pracy 15 zl
za wyraz

przedświątecznym

Jest charakterystycznym, że wykroczenia ~rze~iwko o~owiązu)ącym cenom obejmują wszystkie branze.
Specjaln:e jaskrawie występują one
w handlu cytrynami i pomarań~zami.
.
gdzie nieuczciwi
sprzedawcy usiłują
prowadzić handel łańcuszkowy dla U·
trudnienia władzom dochodzenia.
Niemniej jednak, dzięki dostatecmej
ości podaży wszystkich bez wyjątku
artykułów, w które państwowe i spół-

na kształtowanie się cen.
Gospodynie mogą spokojnie przygoL wywać jadłospis świąteczny, a gb·Ny
rodzin nie mają powodu obawiać się
d f
d
e 1cytu z powo u zwyżki cen.
Uczciwi kupcy
kalkulując dopuszcza!ną
marżę
zarobkową i nastaWiaJąC się na powiększenie obrotu,
mogą również spokojnie liczyć na swój
godziwy zysk. Natomiast spekulanci powinni się liczyć z możliwością przedłu-'
d ielcze centrale handlowe zaopatrują
k
· k
t
· · teżeni a im świąt o przymusowy pobyt w
ryne ' zwię szon:<,' popy prze d swią
._z
· · t
t ·
ł
' u1·emnie obozie pracy.
ny nie Jes w sanie wp ynąc
·
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Czy a1·c„1e

//Głos" zasięgnął

nym
informacji u czynnika najmiarodajniejszego Komisji
Kontroli Cen.
Komisja Kontroli Cen stale czuwa, sto
sując akcję stałą i nieprzerwaną.
I tak w lutym przeprowadziła ona 7
kontroli przy udziale 23 obywateli robotników i pracowników w 141 punk„
tach sprzedaży, sporządzając 48 protokułów karnych na ogólną sumę 386 tys.
zlotvch.

Pomoc Zimowq

dosłaną po łapach

Spekulanci

ÓW

„

.,Głos

Pab·1an·1ca•

Hue e Dlut1Jwsk'ej

sytetu zaprez~ntowa1 kil~rn . ir..sc~nizacji
zbiorowych, tance ludowe i p10seJ?-kl, a na
zakończenie odlwł sio wsnć!J1y obiad.
.„
*
Na marginesi~· tei' uroczystoścł chcielibyśmy tu powiedzi"Ć jeszcze słów kilka ?
samym uniwersytecie i kursach. Otóż. '(!mwersytet Ludowy w Hucie Dł.utowslneJ t_o
placówka nowo 'powstała dopiero po WOJuie. W wyniku przeprowadzonej Reformy
Rolnej, wieś otrzymała na cele oświatowo
kulturalr~ poparcelacyjną resztówkę z pałacem, budowanym wg. najnowszych zdobyczy architektonicznych. Jest tam i centralne ogrzewimie i wodociągi i wspaniały
park-ogród i do tego 12 ha ziemi z czego
7 ha ornej. Jednym słowem idealne warunki do kształcenia światłych rolników. Ba-:
nie tylko rolników. Kierowniczka teJ
placówki ob. Parn:isiukowa pomyślała i o
tym, abv i w miesiacach letnich pałac był
wykorzystany i właśnie w tych miesiącach
organizowane tam są kursy dla wychowawczy!1 przedszkoli. W :1946 - ukończy
ło tam t: ld kurs 30 dzie\\Tząt, a w roku
następnym 35.
Tak więc w wyniku reformy rolnej_~
Hucie Dlutowskiei powstała placówka, ktora dala już oonad 100 światłych ~ospoda
rzy i gospodyń i 70 wychowawczyń przedszkoli.
Program nauczania w uniwersylecic jest
tak pomyślany, że aiJsolwenci jego wracając na własne gospodarstwa. wzbogaceni są
nie tylko o wiadomości fachowe z zakresu
gospodarki rolnej, ale i o zasób wiadomości spolecznyd1 i politycznych, wiadomości
z zakresu ustroju pa11stwa, urzędów, rachunkowości itp - co pozwala im na śmiel
sze patrzenie na świat i umożliwia obracanie się w życiu. Państ·ro doceniając zna·
czenie tej ulacówki dla wsi i dla wychowywania nowego pokolenia nie szczędzi pomocy materialnei na jego potrzeby. Ac7:!rnlwiek placówka ta. mH:iac do dyspozyc11 12
hektarów ziemi, inwentarz martwy i żywy
- winna być zasadniczo wvstarczalna, to
w praktyce państwo doklad.1 do niej mief:lięcznie 17-20 tysięcy, nie liczac poważ
niejszych subwencji .iPdnorazowych.
Kursanci pow zajeciami praktycznymi z
rolnfrtwa, na które kładzie sie tu wybitny
nacisk. dużo c?:asu poświęca ią. na zajęcia
świetlicowe. na wycieczki kraioznawcze, na
wizyly w świetlicach bratnich organizacji
młod7.ieży rohotniczcj w Pabianicach i w
Lodzi oraz na zbiorowe wycieczki do kin
i teatrów. Jednym słowem Uniwersytet Ludowy w Hucie Dłutowskiej - stara l'lię
wychowywać swych uczniów wszechstronnie, tak aby wróciwszy do domu dawali sobie radę w każdej l'vtuacji na każdym.
miejscn. .Test to. trzeba stwierdzić plac?wka na wskroś pożyteczna i Jlatego też 113.·
leży jej życzyć dallzego pomvi'~ucgo r~::
woju i dalszych sukcesów na p J'.~ wychowania nowej wsi polskiej.
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1

Hodowla

gołębi

pocztowych

podlega rejestracji

Dotychczas stwierdzono w Pabianlcach szereg niezarejestrowanych hodowców gołębi· pocztowych.

W myśl odnośnej ustawy jest to przestępstwo i podlega karze.
Przypominając o powyższym, Związek
Hodowców Gołębi Pocztowych w Pabianicach wzywa wszystkich nie zrze·
s~onych hodowców do zarejestrowania
k
P ł k'
I'
się w 1o 'a 1u, przy u 1. · u as 1ego 7, o 1cyna 2
' d ·1 b t
d
d
/
p. we sro Y so o Y o go z.
19-ej - do dnia 30 kwietnia br.
Po tym terminie gołębie dzikiej hodowli będą konfiskowane, a przeciwko ho-

zostaną sporządzone

dowcom
doniesie·
nia karne do Sądu Grodzkiego.

Przygody,~

Jasia
Wi~Hi

i!U
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szczęście

Ale -

nie

-

zawsze!
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ZEBRANm KOŁA LEKTORÓW ODWOŁA-

NE

·

~

I

Wydział Propagandy Komitetu Łódzkiego
zawiadamia, że dzisiejsze zebranie koła Le- ~
ktorów zostaje odwołane.
'

tysięcy

widzów

Rehabilitacja w pos taci zwyn ęslwa nad Ruchem za porażk ę 7
Tarnovią ni·e udała s i ę ŁKS-owi.
\'V meczu ni.ieuzielnym · ło dziarui.s
"vykazali szalone brak•i w przed·
wi<cństwi.e do gośoi.
Ruch poko-

WlDZEW
Ó godz. 11Mej i,Chłodnia"'• pracownicy biui:a P.ZPB Nr 16.

WIMA,- PZPBP Nr 5.
O ,godz. 14-tej tkalnia - zmiana I. O godz.
llMef 'Warsztat reperacyjny.

GóRNiA
O godz. 15,SO ;pwR. O godz. 1"6-tej CT -

Składnłca, ~

s.

G_()RNA-PRAWA
O godz. 16,30 PZPW Nr 5. O godz. 14-tej
Tkalnia J'edw. Nr 4. O godz. 13,30 f. „Werm'',
FABRYCZNA - PZPB Nr 1
O godz. 15-teJ Wykończalnia -

koła

1, 2,

I i 8.
SRóDMIEScm
O godz. 16-tej CT Składnica. Dziew. Nr 1,
Zjedn. Przem. Masz. Roln., Centr. Zaop.
Przem. Skórz. O godz. 1'7-tej PZUW. O godz.
12-tej Restaurjłcja „Tivoli". O godz-. 19-tej
„Solidarność". O godz. 15,30 Spółdzielnia Wojskowa.
SRóDMIESCIE·.LEWA
O godz. 14'-tej f. „Piklelny", l. ._r;utz i
Weitz''. O godz. 16-tej f. „Zenit", Zakłady
Stolarskie, PCH - delegatura.

Polonia (Bytom)
ZZ K -

Na

f8inąu

-I Widzew

.
/.
• ,,
\;

Hala Wdmy śwJeciła
wczo.re:j wyjątkowymi
pustk,aimi.
Kiiepskńe
oświetle:ruie ringu a
prnede wszysbkiim brak nastroju jakri zazwya;aj bywa przed
powarilllymi spotkiamami sprawtiły, że rewanżowe
spo1bkanii•e
ŁKS-u z TJ'lCZą niie m~a
ło charakteru wielkJ.ej imprezy. Zbyt

Miła natomiast :ruie;spod-cian.kę ucz.yinił nam
wczo.raj Jurek (Tęcza). Na chłopca tego trzeba zw.ród<: baczną uwagę, gdyż wykazuje on
coraz wJęk&ze postępy i. coraz· większe serce
do walk!i..
Mecz, który w r ezultacie końcowym przyniósł wynik remisowy, TO'Lpoczął się od trz-ech
walkowerów. Jakżeśmy już wspomtn.ali w wa
dze muszej dwa punkty bez walki :z.dobyła Tęcz.a, a w wadze ~oguciej dla odmiąny ŁKS. W
walce towarzyskiej walczy li dwaj „walloowerow.i" zwycięzcy Różyckii (ŁKS) z BednaTk:i·e m

oglądaliśmy

nóg i uniki d tylko dzięki i!lapomniioeruiu, jakie
otrzymał w trzec.i.ej rundzie :zia trzyma:n:iie, wa'1ka zakończyła się wynijkiem remisowym.
W wadze piórkowej znów walkower. Popielaty (ŁKS) wykazał niedowagę i stoczył z
Jur.kilem tylko spotkanie towarzysk.iie, w któll'ym zwyciężył Jurek, mając przf/Wagę we
wszystkich trzech rnndach.
Oe!. początku walk.i Jurek żyw.iołow.o idu·e
do przodu dużo brje a czę.sto trafia. W dru·
giej rundz1<e przew.aga pil:ęśdarza Tęczy j-eszcze bardz.i.ej wzmsła. Gdyby Jurek ipoS:iadał
oios mógłby walkę zakończył już w tej 1!'11Il.dzi-e ipxzez k. o. W trzede"j rnndzi.e Popiela.ty
otrzymał :nia.pomnie:ruie zia hide głową. Ełkaie
si·a k sitara stlę teraz iść do przodu i udaje mu
się s.pro:wok!ować Ju:r>ka do oo'j atyki, w rez.u.l:ba
cie k!tórej ohaj kończą to starcie b. 7l!Ilęczend.

często
już na

oogu te dwti•e
i zbyt dob·
rze wszy.scy byli wr.ientowalli w foh mo·
drużyiny

JUREK
dowlódł

{Tęcza)

wczoraj, fe

żli'wośoi.ach. Sądzono,
że ws.zy.stloo potoczy
się zwykłym tr:yibem,

Z LIGI KOBIET
Miejski Ligi Kobiet w łlodzi ni'pociechę.
tymC21asem h~y nJi,eniejszym podaje do wiadomości, że dnia 22
spodzliiam.kli...
marca 1948 r. o godz. 17-tej w lokalu V-go
NajW!iększą z ruiich był wymliik: remliso.w y 8:8,
Gimnazjum przy ul. Wólczańskiej 121-123,
daJej wyistąpi1eni,e ŁKS-u bez K!amiński•ego i
odbędzie się odprawa przewodniczących i seMan:dmkowskiego, drugą - dziura w sze.rekretarzy Kół fabrycznych i terenowycłi.
gach „Tęczy" w wadze koguciej, tr2leci'ą 'IJWYZe względu na ważność omawianych spraw, oięstwo Grymruna nad„. Bollliik.o.wskli.im i czwarobecność obowiązkowa.
tą wyjątkowo słaby dzi.eń Mazura, z k'1:ó-,
Zarząd Ligi Kobiet
rym Olejnik, walcząc tyllM lewą rę\<ą robił
w Łodzi
właśdwiie ro chc1ał.

(Tęcza). Różycki zademonstro:wał dobrą pracę

......„ ...„„...
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I O j się na drodze. Reflektory

oświetliły ogromw poprzek szosy. Nim upły
nęła sekunda, sen całkowicie zbiegł z powiek
Launitza. Zagrzmiał jego donośny głos.
- żołnierze! Słuchać mego rozkazu~ . ~·
Chciał mówić dalej ale nagle cały las ożył.
ną kłodę, leżącą

Posypały się

Gdy Niemiec zbliżył się do muru, stało ł
się coś niespodziewanego. Wartownik nagle
poczuł, · że coś ciężkiego spadło mu na plecy. Nim zdołał uprzytomnić sobie, co to jest,
niin zdołał krzyknąć, leżał już na ziemi.
Wszystko działo się błyskawicznie. W ciągu
kilku zaledwie sekund o jednego niemca stało się mniej na ziemi. Partyzant ostrożnie poa
niósł się z nad trupa wartownika.
Ledwie
dotykając ziemi podbiegł do pobliskich krzaków. Jeszcze kilka kroków i chwiejąca się
postać partyzanta zniknęła w gąszczu bzu.
Po upływie kilkudziesięciu minut wszystkie posterunki komendantury zostały zaalarmowane. Ale alarm t&n na nic się nie
zdał. Więzień ·.nikł, jak kamfora i posrnkiwania, wszczęte przez gestapowców, nie dały żadnego rezultatu. Kierujący poszukiwaniami von Schtrem nigdy już się nie dowiedzta'ł, ze w jego rękach znajdował się nikt

ŁKS-em

z

8:8

Bonikowski przegrywa z Gry mf,nem, a Trzqsowski nokautuje Rychtelskfego

i z niego pięściarstwo
łódzkie powinno mieć

...

rzędni . e.

2:1 (2:0)

Pięściarze Tęczy remisują

BAŁUTY

.~1~,.„„„„„„„„

pomocy Karolek ofiarny. Włodarczyk, na któ·
rc go ba rk i spa,lła cała obrona ofensywy .Ru:
chu zrob i ł co de niego nulcżalo . Szczurz ynskl
broni! świe tn i e, zapov.riadając się picrwszo-

#ódzhi...

STAROMIEJSKA
O godz. 18-tej Spółdzielnia Garb. Skór„
PSS - koło Nr 5. O godz. 16-tej PSS - kolo Nr 3, Olejarnia. O godz. 14-tej egz. PZPB
Nr 8. o godz. 15,30 Ui;ząd Wojewódzki Apr.

Zarząd

od nogi do
nogi. Brom
zadan i·a, jak
r ó wm cż z as t ępu j ąc y go reze rwo wy bramk arz.
Obro1icy pewm. Pomoc zadowoli ła. W ataku
Przycherka produktywny, a reszta napa-stników grała dobrze. Raz.iła jednak ni eco zbyt
ostra gra i czę6te „reklamacje" u sędz,ie go.
BRAWO SZCZURZYŃSKI
W ŁKS-ie na jsłabiej, zresztą jak zwyk le wypadł Sidor. Dziwi nas, że kie rownictwo jeszcze nie zr e z y g no wa.ło z „usług" tego zawodnika. Łącz i Janecze k grali ofiarnie, Baran zawiódł całkowicie,
nie wykorzystując nawet
rzutu k arnego. Hogendorf je-szcze nie wrócił·
do dawnej formy,
przegrywając
przytem
wszystkie pojedyn'k!i z z·a wodnikami Ruchu. W

Boruta

SRóDMIESCIE·PRAWA
O godz. 16-tej Fabryka Obuwia Nr 2,
„Osnowa.", Tkalnia Nr 2. O godz. 18-tej kolo
terenowe Nr 1. O godz. 15-tej Centrala Wyszkolenia Sanitarnego. O godz. 16,30 Fabryka
Nr 35.

O godz. 16-tej CSS, f. .,Rzejak", „Azbest''.

porażki łodzian

gorycz drHl!iej

że p iłka „c h o dz,i ła"
sta n qł na wysoko ści

PRZEBIEG GRY
Prz ebieg gry był iinternsujący. Już w 3-ej
mia1. bron.i przytomP.Ji.e Szczurzyńskq, 2 „spalone" u prz-eciwruików Ruchu sędzia niie do·
iStrzega. W 8 min. prowadzenie dla gości zdo·
bywa Alsze r. W 18- miin. z przeboju Janec:r.ek.
wy równuje dla ŁKS-u z podania Łącza (po
uprzednim sfaulowaniu obrony Ruchu). W 22
min. pięknie obronił zawodnik gośoi głową,
dalej sędzia nie widział „ręki" na polu karnym goś-ci. W 25 min. wolny Włodarczyk przeno.sri, W 28 min. · Cebula zdobywa drugrego
gola dla Ruchu, W 23 min. nut ka·my (za
Telelone.u z B11to ...ia
faul na Łączu) Baran przestrneliwuje. W 38
min. Przychorka p<Pdwyższa wy.ni!k do 3:1 dla
swych barw. Trwa to dość kirótko, bo w 42
min, Przycherka podwyżsm wy.ruik do 3:1 dla
szej kapitulacji, a w 44 min. rzut huny 'ba faul
BYTOM. - Debiut bytomskiej -Polonii:" na łódzkim „Widzewie" .. ,Polonia" mimo zwy na Cieśliku Olsza zamienia na 5 bramkę.
na własnym boisku vr rozgrywkach rtgowych cięstwa nie zachwyciła, podobnie zresztą jak
PO PRZERWIE
przysporzył jej 2 pierwsze punkty, zdobyte i „Widzęw". Bohaterem spotkania był bramPo zmiani·e stron gra stra-oiła na warto:kl.
. karz łodzian Uptas, który obronił wiele nie- W 17 min. Alszer z przeboju strzela szóstą
4:~ i bm.piecznych straałów. z Z€<Społu „Polmiii'' wy bramkę. Po przieaiwnej stron:ile IJ'ZUt wolny Łą
l różniła si~ lewa strona ataku Kulawik
cza idzie na aut. Zaznacza się ter,a.z lekkia
ReWialJJJŻowy _me.cz o ID:istrzostwo kl •. A, ro- Wiśniewski.
przewaga łodz.ian. Gorące momelllty pod bra,m·
~egrany w Zgi:erzu i?.omiędz_Y Bom!ą IL Ko!eBramki dla „Polonii" strzelili Matjas i Po- ką 9ośct kończą się sfaulowaniem J1aiIJJeezika.
JaTZa.nJJJ. z Łodzli :zakonraył su~ porawką gosipo.- chopin, dla . Widzewa" Cichocki.
Przewaga łJKS-u przyinosi qoi.;poda=m bram.darzy w stosUillku 1 :4.
•
·'
.
kę ze st,r.zału Bax-ana.
W tej f.a'l'ie gry Brom
Po-zostałe · mecz•e n~e odbyły S!i.ę.
\Vidzow 3 tysiące.
do.znaje kontuZ>ji i zmuszony jest orpuśoić teTUR - WIDZEW 2:1
INNE WYNIKI LIGOWE
rnn walki. W 32 min. Łącz zdobywa trz•eoiego
W Tomaszowie tutejszy TUR pokonał gra•
(,}arbarnia - Legia 1:0 (0:0).
gola dla ŁKS-u Końoowy wynik za.rwodów 7:3
jąc w 10-kę Widzew I A 2:1 (2:1). Bramki
Cracovia - Polonia 5:2 (1:1).
u5l!a.la Kubicki wykon;ystując po-danie.„ Durlci.
dla TUR-u strzelił Wątróbski 2 dla Widzewa
ZZK - Wisła 1:1 (1:0).
Publiicz.ność w iilośct 10.000 wJdzów opus:z:·
śr. pomocnik z karnego.
czała stadion ŁKS-u w posępnym ;nastroju.
Warta - AKS 4:1 (1:1).

UWAGA, SEKRETARZE KÓŁ STAROMIEJn ał z·a'5łUżeruie ŁKS, przewylszając
SKIEJ
pod każdym względem łodz1ian.
We wtorek, 23 DI. o godz. 1'7-tej w lokalu
Precyzyjne podania, dobra konwłisnym przy ul. Nowomiejskiej 6 odbędzie
dycja oraa: gra „i myślą" - oto
słę zebranie sekretarzy wszystkich kół Staro- główn e walo ry Ruchu. Opanowani e techniczmiejskiej. Obecność obowiązkowa potl ""l!;O- ne n ie pozostaw i ało równi eż rllic do życzen:ia.
rem partyjnym.
SLĄZACY GRALI DOBRZE, TYLKO TROCHĘ
ZA OSTRO
ZJ;mRANIA KÓŁ PPR
U gośc.i nie było słabych punktów. Plano'w dniu dzisiejszym odbędą się zebrania kół wa.n'ie
teclmicme poszczególnych zarwodni!ków
W ~·następujących fabrykach i instytucjach:
RUDA PABIANICKA
'Q godz. 13-tej .przędzalnia PZPB w Rudzie
~.abia.nickiej - zmiana I. O godz. 15-tej ŁW
EKD ..,... wydział drogowy.

przeżywa
sp raw iało,

7: (5:1

gęste strzały.

Zdawało się, że

Jednak i

tę rundę wygrał

Najładniejszą

jednak

Jurek
walkę

oglą-d.a.Jdś~y

pomiędzy
dwoma młodymi
obiecującymi pięściarzami łódzkimi: Bonikow
&k4m (ŁKS) i Grymi.nem (Tęcza). Tym razem
zupełnie ;przekonywująco zwyciężył Grymin.
Walka pomiędzy tymi dwomj:l. młodymi

w wadze ' lekki-ej

chłopcami :ro:zipoczęła &ię

od ataków "'·mikow·
skiiego. Bonikowskiemu udaje Slię parę I"d:LY
·trafić czysto li do gongu n:i·e wyipuszcza iruicj:\
tywy ze swy-ch rąk. W drng.im starciu Grymin zaczyna już stopować ata!k!i swego prze·
oiwruika a pa.rę razy ładnie traf.W., wskutel{ -:ze
go Bonikowsk~ traci tempo i staje się ostroż·
ni.ejszy. Rundę tę wygrywa Grymilll.
W trzeciej rundziie stroną a:takującą jest
Grymin. Mistrz Polski juniorów trama C'.l1'.lć!Z
częściej i czyściej. Bo.niko~i &lapnie w o·
<"Zach i zaczyna walczyć nie czysto, Za bicie
gt< :wą otrzymuje naipomnieni.e. Pod koniec llo
r...ikowslci znów zbi.ern snę w sobie i wa1ka "NV
rt;wnuje Slię, zwyoięstwo jednak słusmi:e -;i•zy
xruam.o Gryiminowi.
W wadze półśredniej Olejnik (ŁKS) bez
w.iękJsz.ego wys:iłku pokonał mającego wyjąt·
słaby d'Złień i dużo lżejSZ!ego w irzeczy·
wdstości Mruzura (Tęcza). Ten sympatyczny za
wodnik w wadze półśrednBej wyxaźnie traci
swe walory - wytrzymałość na ciosy. Olejn'.k walcząc tylko lewą ręką do tego s•npnia
demoluje Mazura, że ten ambitny zawodnik

'k.owo

rezygnuje z dalszej niie równej walkd po d!tl·
giej rundzie. Wszystko ma swe granice, 'nawet
oclpo.rność Mazura.
Walka pomiędzy Trzęs-owskiim (Tęc;~al a
Rychtelskim (ŁKS) w piJerwsrzej rundzie miała
:pr.2lebieg wyrównany. Rychtelsl i oqranicza
się do defensywy d dobrze ko11.ttruje.
W dru·
giej rnndtie Trzęsowsk:i atałmje chaotycznie,
co wykorzystuje Rychtelski umi·ejętnie unika·
jąc ciosów a kontrując je, W Lrzecim sta'IciU
„Miś" ~dzie już na oałego.
Wśród huraganu
ciosów jeden z nich s.pada na szczękę Ry<'htelskiego i zwala go na deski do 8. Rychteisk:
wstaje jednak ,;amroczony i sęd'IJia odsyła go
do rogu. Zwycięstwo przez techniczne k. o.
przyznano Trzęsowskiemu.
Wyistaw.ić 17-let:niego ch-lo!i)ca do tak '.XI·
ważnego meczu, i;il<im jest finał o m i<'i trz ,J:;~ w n
PoUd, można jedynie przeciwko takii·eimu bok
emwi, jail<1im jest P·isa'fski. Pi-sa,rskJ -idawe.ł
sobie Siprawę w swej przewagi, toteż hynaj·
mnl•ej niie strurał 61ię jej wykonystywać, iedvrui1e starail się dać dobrą lekcję '!';Wemu mhde·
mu przeciw.nllikow'i MaTkfowkzowi, nie <:'l'yniąc
mu przy tym krzywdy.
Wreszcie waga ciężka. Ja·skuła (Tecza) przegrywa z ż ~ 'isem !ŁKS). 1:\7al kci miała jecl·
nak przebieg wyrównany. Żylios do.p i-em p.nd
kondec parę rarzv trafił !i tym :przechylił Halę
zwycięstwa na swoją korzyść.

strzelano z każdego krzaku„. Dawać jakiekolwiek rozkazy było już bezcl'!lowe, gdyż
esesowcy w panice uciekali na wszyątkie
strony. Tuż obok przed;:,~urawion~go przez
kule auta leżał trup von Schtrema. Ukry·
wając się pod ciężarówką, Launitz oraz kil~nn?", tylko. do\~ódca ?ddziału partyzanckiego, ku ocalafych żołnierzy strzelali na chybił tramaJor radz1eck1 Leonid Jakowlew
fił w ciemności leśnej gęstwiny.
- „Przede wszystkim nie wolno tracić gło·
VIII
wy" przebiegło przez myśl Launitzowi.
Droga była olo:opna. Same le je i wyrwy.
Podniósł się na rękach i spojrzał w mrok.
A noc była ciemna ł pochmurna. Maszyną Był doświadczonym żołnierzem. W lot zrorzucało na wszystkie strony.
Ukołysany tą zumiał iż jedynym ratunkiem jest ucieczka
jazdą, mocno zmęczony Launitz zdrzemnął się. w krzaki leżące w oddaleniu kilkudziesięciu
Obok niego słodko ziewał również śpiący von metrów. Ale jak tam się dostać , gdy parSchtrem. O kilka metrów za nimi jechała tyzanci gęsto ostrzeliwAli ciężarówkę, pod
ciężarówka, mieszcząca uzbrojonych żołnie którą się ukrywał La unit z z żołnierzami. Narzy. Odcinek był bardzo niespokojny i ina- gła myśl błysnęła w głowie Launitza. Uryhej nikt z oficerów niemieckich nie odważył wanym szeptem rozka zał żołnierzom· oddać się
się na odbycle nocnych wycieczek.
do niewoli. Rozkaz ten był wykonany naNagle rozległy się jakieś przycis'z one krzy- tychmiast przez przes traszonych niemców. Jeki. Zagrzmiał s trzał... jeden. drugi..„ Roze- den z nich drż <1 cy mi rękoma przywiązał biaDrugi mecz finałowy o drużynowe mistrzob n: miało h ist ery czne w ołani e von Schtrema. łą chustkę do automatu i zaczął wymachiwac
stwo Polski w boksie pomiędzy MKS-erp.
- Obudźcie sie, Launitzl Partyzanci! O- tym improwizowanym sztandarem".
(Gdynia) a Wartą (Poznań) zakończył się 7:WY
budźcie się!„.
cięstwem MKS-u 9:7.
(D. c. n.}
Launitz otworzył OC't.y. Auto zatrzymało
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MKS - Warta 9:7

