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Togliatti ·ostrzega

dwój ne t w arze
mini•lrów Wie lkiej· Brytanii

rW1iB1fcMiN ~ataki l

rości. Co inneg-0 mówi się w Izbie Gmin a co innego do robotników brytyjskich - do
wyborców.
Na tej samej kon!erencji przemawiał również przywódca lewicowego odłamu Partii
~
Pracy Konn Zilliacus, który poddał ostrej kry
tyce ostatnie expose Bevina. Mówca stwierdził, iż' Churchill miał rację; gdy oświadczył,
iż rząd ob ecny realizuje wytyczne wyłuszczone
\l w jego osławionym przemówieniu fultońs:kim,
w którym domagał się on utworzenia bloku
~x~,.:;-.~~~·~
- ::;=~o=::~-~~OC':>=<"'=~:::X~~~::=~=..::c;:::'="~:cc.:
zachodniego pod egidą anglo-amerykańską i
LONDYN (obsł. wł.). BrytyJski minister sta jaznego stosunku wobec tych państw musi bu prowadzenia p olityki „pobrzękiwania szabelnu Hector Mac Neil, przemawiając no konfe- dzić · zrozumiałe r efleksje ~o do j~o szcze- ką" w stosunkach z ZSRR.
rencji Labour Party w Gateshead (hrabstwo
Durham) oświadczył, iż Wielka Brytania jest
gotowa podjąć się każdego wysiłku, by zapewnić lepsze stosunki ze Związkiem Radzieckim
i państwami Europy Wschodniej. Mac Neil
BELGRAD PAP. - Alba~ie min:6ter'8'two dniu 21 stycznia oddzfoł żołnierzy greckich o·
twierdził ró\VniC'.i:, że Anglia chętn!c przedys- s,piąw zag•Mink7inych o:publ!i!kowilł.o kcmunika.t
strzeliwa/ terytorium Albanii w pobUźu miejkutuje z ZSRR i państwami Europy Wsch odscowości Lescovik.
W tym isamy.m dniu oirarz
w
.!dórym
stwierdza,
:iż
w
dniach
21
i
22
sty·
w
naostęp!llym 111.a tery'1:wium Ailbanid pojawify
niej wszystkie sporne zagadnienia.
W świetle ostatnich wypowiedzi czołowych czni:a faszyści greccy dokonali czterech no· się trzy samoloty grecik:ie, prwla.tując 111a.d
brytyjskich mężów stanu, pełnych ataków wych prov.<okacji na granicy albańskiej. W mąa:stami Lucmia, Kucz.ovo li Orcza.
...,....._.. ~...,. ~.._, ...,,.~
~
....,......,~
pod adresem Związku Radzieckiego i państw ~~
demokracji ludowej, oświadczenie l\lac Nęil'a.
zresztą łównież znanego -ze swego nieprzy-

~

na .Wiecach · ukłon V

'\\ pod adresem Z S R R i krajów demokracji ludowe)·

·Prowokacje faszystów greckich
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Skradzione dzieci
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zim ze zbliżającymi się wyborami do parla·
mentu.
Partia komun,istyc·zna podkreśla, iż uczyni
wszystko, co leży w jej mocy, aby zapewnić
poszanowanie
swobód,
zagwarontowanych
przez konstytucję.

...... ...................._,.....,...._,..._........._......................
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Spór _b·rytyjsko-franc·us·ki
.o - -ewaluację frank·a ·trwa.· Anglia

PARYŻ (PAP.) -

Wspólny komunikat· bry·
iyjsko-francuski ogłoszony w driiu wcŻoraj·
szym stwierdza,
rządy obu państw
nie
osiągnęły p oro:zumienia w sprawie reform fi·
nansowych we Francji. W szczególności r1ąd
francusk; nie przyjął do wiadomości "Zastrzeżeń angielskich wobec
francuskiego planu
wprowadzenia we Francji wolnego obrotu zło
tem i n_iektórymi . walutami zagranicznymi.
Komu~1.kat
'Zawiera również kurtuazyjną
u"'.1ag_ę, iz oba rzą~y mJm-0 brakn porozunnema - będą dązyły do tegQ, aby zmhlej·

iz

Zbmd!lliiarze hiitlerows.cy - llliszc.ząc rod'lli ·
ny poibsklie - w myśł wsik.~ówek osławliorne
g<> „Rassenamtu" - porywa~i masowo niemow-lęta ~ st~ dzieci pm;~czając je na
zgermaniiz· orw<l.'Illię. Dmś, gdy R'Ziąd Polslki doma·
ga się zwrortu ty.eh skradzionych dzieci - a.ingl-osaos.cy komendanci Bi'llO«lii spr7'E!cdwia.ją się
s:lusznym żądaniom Polslci.
N a !ilustracji 'Wli:dzilny skra;dz:iD.n.e !Wieoi z
Po:Jisk.i ;p-0 p~y.wiez·ieniu oeałych itiranispoatów
do Frohn1lciten. Zcijęde .'Zirobio.n.e p:rzez gestapowca Ernsta Hitzrelda zademo:n.stmwal p.rokure.tor ameryik.ańs®i Ta.ylor, 111-a procesie Goe·
rin9a w Noirymbeirdzie!.
.

.............. ..............................

Wło&ka paa1!ia komuniisty<::Zlla opubliikowa:la
lromunik:ait, podp!isany przez ,PaJ.mi:ro Togl:iattli'ego, w ik'tórym ostrzega przed prowokacjami, jakie niewątpliwie zostaną podjęte prze•
reakcję w celu wywo/Qllia zamieszek. w zwiq·

Płebiscyt
P.roj-ęk-t przeprowadz.eill:ia 1Pfob:ilStOytu,

wł-0-07.lilie

o swój bandel -'1qraniczny

we Francji dla handlu brytyjsko-francuskie·
go.
PARYŻ ~AP, - UchrwaJła. iraądu frainOUSlkli-ego o dew<IJ,uacji framika oiraa: o wpr~u
wo.Jnego oibroitu nlielkltórymi walutami obcymli
i zło,!Jem zawlieira nast!fillująoo 111ajisto:tnfojsze
punkty:
1) llmr-s d-0lw:a. będzie 'WY'Jl.OSH 214,4 :firanków, reś ikurs funta - 864 fra:nlki.
2) siła nabywaa w,;;,zysitik;ioh walut 11lagM·
niCZ111yoh ~taje podniesiona 'W sto&uinkiu do

w Kaszmirze

NOWY JORK PAP. Między delega>eją
Piakrisł1ll!lu i Iiill1Jdu6tainu oaiągni•ęte 'ZOstało ~o·
rozumienie, na mocy iktórego spór
K<18zmir
między dwoma tymi państwami r<nstrzygnię·
ty zostanie w drodze plebiscy·trt.

°

.drży

I

szyć do minimum sA:utki reformy, fina.nspwej fnanika o. 80 !Pl"OC., począw6Zy ·Od dnia 26-go

trzetl!i'a.

LONDYN (PAP). Agencja Reutera donosi z
New Delhi, powołując się na informacje z kół
miarodajnych, iż gubernator generalny Hindustanu lord Muntbatten ustąpi ze swego staniez- now·ska
w czerwcu br
1

po ap.IlilOOwaairiu go przez ol>ie deie·
:
•
•
.•
•
gaqje, msfanie pwecl6 ta.w:iony !Przew-0d:nlicząWyrazany Jest pogląd, tz lordowi Mountoemu Ra.dy Bezpi•e:ozeńsotwa, ikitóry ?JWoła. ko.n- batten powierzona zostanie funkcja likwida„
ferein').ię „oJc.rągłego stołu" celem ;leg.o lf!Oi7!p.a· I ji manłlatu brytyjskiego w Palestynie.

1

s•tyic7lllJia br.

3) w,pmwia~·a. się woLny olb:rót tn.i.ekltórymi
twardymi walutami r&>giralJJ.irc:=ymi m ·a z zło·
tern, przy c:zym l!"Ząd będ.7JLe określał, jalde wa·
tuty za.grainiczite rzo&ta!llą doiPuszarone do wol·
nego obrotu. .
4) Ohw:illowo ustala się woliny ohrót do.la·
rami amerykańslkiimii ~ pOTtugaJ&kimi esllrudo.
5) Ek6po;rit.arzy kancusey będą wbowiąiia:ni
połowę obrzy1manycll dewiz oddać do dyiSpo•
zyicji ba:nlków fra.nCUJS/klicll ipo 1ku11Sie ofiojail·
nym (tj. 214,4 firamików.rna dolM), zaś dru,gą po
Iową będą. mogli obracać na rwo·l nym iryniku.
WASZYN6T0N (PAP) - MiędzynarOdowy
Fundusz Monetarny ogłosił komunikat, w kitó
rym wyraził ubolewanie z powodu decyzji
rządu francuskiego w sprawie wpr<>wadzenla
wolnego obrC>tu niektórymi twardymi waluta·
mi. W komunikacie zaznaczono, że nąd fran
cusikł p<>wziął swą uchwałę, mimo, iż Między
narodowy Fundusz Monetarny odrzucił propozycje francuskie.
·
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Delegacja wasali
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Moskwa magnesem narodów Europy
SzwaJcarska delegacja handlowa przybyła do stolicy ZSRR
24 stycznia do Mos· a Republiką Węgierską. W skład de.Jega(.lji
szwajcarska delegacja handlo- wclw.dzą: minister Oświaty dr Stanisł.aw S.kirrz:e·
wa, na czele której sto.i M. Trendle. Na dworszeW1S:ici, jako p.rz.ewodn:iczący, oraz mi11li!!rbeI
cu delegację witali przedstawiciele władz. ra·aziec.Jcich e>raz poseł Szwa:jcar.ii w Moskwie - :peroomomy Jóref OlszeW&ki., wicellJl.hn:ister
Fluekige r.
Kultury i S~tuki Jemy .Drew.nowBkii oiraz prerzes Tow. Jlrzyj&Żni Poił.isk<> - Węgiers'kiej, wicemiln:iSJt.e,r Zdro{Wa dr J"erzy S~ta.cheJ61ki - ja.·

MOSKWA. (PAP) przybyła

kwy

Polska - \'} ttgry

WARSZAWA (rPAP) -;- W dniu 25 bm. uda· kio 07ilolllkawie.
iDelegacji t0-Wa!?ZY6Zą: ;poseil Węgier w Warła 3ię do Budapesztu polska delegacja rządo
wa w celu pocfpisania konwencji o współpracy s1X1wie - Ge.z.a Revei;z, i a:ttadle dla sp.rew
lw lluralncj pomiędzy Rz eczpospolitą· Polską kultUiralnych: po6el~twa WęgJer - Pal•wrJcza.
Wyjeidżającą dele,ga-cję żegnali: mi·ni~'ter pel·
111omomy gen. Gr-OSZ, d}'7:e:ktor prntOlkólu dy·
plomaty.cmego - Gu.b.ryinowiicz, w.ic.edy.rek-tor
depa·lltamentu po1H:yiczne110 w MSZ - dr Zeb.ro'\vsilci, ambasadoa: Ozeoh1l&łorwacji w Wat·
sza;wk :- Hei;tet i charge d'affal!res Węgier
NOWY JORK PAP. - Profesorowie dwóch w WCl'rlSzawie - Fmstne.r

I

Straik okupacy]ny

na uniwersytetach w Chicago ·

opa trzen:ia

Bułgairii,

Dobrewem 111a ozeie.
;na lotnisku m06ikiew·
s-k:im wooemiinister haindilu :z,a,grdl!ticme.go ZSiRR
- SemilCZiastm.ow orez ambasaldor óulgarsik:i
w Moskwie - Nrfilroiłow. Człotn!kowi·e delegacji bułgarskiej .prowadzić będą z czynnik11Jmi
~rzyibyłych powiit-alł

mdzieckiml rokowania w sprawatrh gosp.od.ar·
czych.

R11mania -J11.g oslawia
BUKARESZT PAP. Radi<> l>ukarns•z tooIS!ki.e. donosi, li!1: w pierws:z.yich drua<Oh lu•tego
przyibędtie do stoliky Rumunlil jugosłowiańska
delegacja handlowa, celem przeprowoozenia
rokowań w sprawie zawarcia nowego układu
hCJttdlowego rumuńsko • jugosłC1Wiańskiego.

LONDYN PAP. - W 111.iedzieilę przybyła do
Londf\IlU delegacja Trp.msjotdanili, która ma omówić z rządem brytyjskim
eą>ra'Wę irewirz.jd
'firakltatu 'brytyjSk.o - 1transjordańsr1ci-ego oraz :iJn
!Ile ?Jagadn.ienia,

aiw.iąWJJ.e

z wycofaniem

się

Anglii z Pail.estyiny.
W skład delegacji, ma crele lld&ej &001 pre·
na}większyd1 UJliiwersyitetów w Chicago rozBułgaria
Wa:imość podpisanej w r. ubiegly;m umowy mi.er TransjordanH El Huda, wchodzą: minipo<:Zęli w piąti!łk "słlrajik olk.upacyjny jako pr-0·
ster spraw zagranicznych Gawzi Pasza Multi,
MOSKWA. (PA•P) - P:rzyibyła tu bułgar.sika upływa 1 mt11'ca br.
1est przeciwko u.chwililonemu przerz: !komisję bu
: orrarz gene m I Ba got Glubb, dowódca tra.in.siar·
tąt'!l~Wil mia&ta bucl!Zetoiw.i 61Zik~Imc:~w,a.
deleqai)ją hąndlowia z mi•~i'S'trem handlu li r.a·
~~ -4
ldański !O'<ln le a io n u anbsl, iego.

- ZSRR
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Przemówienie mi • Mol towa na nadzwyczajnel sesii Najwyższe~ Rady USRR w lifo. te ;~~. 1~°!:~![i~;:~v~: ig~ ~:;,.
0

MOSKWA PAP. - W dniiu wczmaj<Szym,
:lcido'W\Sikim łeatrn:e o;pery i bale•tu imienia
Szew.cr,ein.k!i, od!była siię jubileuszowa sesja Rady Najwyisz·e j Ukiraiiń<&loiej SRR w zwi~ku z
W

9
pn:eciwko
J.ct·k •\'ietdDmo, w czasie wyborów do racdy
Republika Ukraińs\{a stoi Qbecnie w obligo. Pi~iolatka będz.le na U'.crainle wykoD.aaa
czu trndny-::h i skomplikowanych zadań, odno- miejsk ie j, jakie odbyły .s'.i ę w tej miejscow ciągu 4 lat.
Również na odcinku produk~jl rolnej Ukrai szących się do odbudowy i dalszego rozwoju woścl w ub;eglą niedi.ielę, kom:iniści odnieśli
na osiągnęła wielkie sukcesy. Nauka l sztuka gospodarstwa narodowego .oraz podniesienia decydu;ące zwycięstwo,

Dyplomata brytyjski - szmuglerem -

istnienia Republiki Ukraiń- ~~:~j~ięsi:z;:~~nvi:mv:;::!1e!a :!akr:::;:; ~o;~~~~a:i~t::s s;~~~;t~~~~~~j~ig~~z!~~k:ra~
MOSKWA (PAP). Przed sądem rejonowyin
ła jeszcze Ukraina tak wielkich możliwości toz
MOSKWA, PAP. Minister Mołotow wygło terenie Związlru Radz•ecklego. i za granicą.
Minister Mołotow zwrócił następie uwagę woju sił materialnych i duchowych narodu.
sił w Kijowie na jubileuszowej sesji Rady
1
Najwyższej ' Ukraińskiej Republiki Radzieckiej na historyczne znaczenie faktu, że ostatn!o Wielki \V) siłek nad zrealizowaniem planu bu w Moskwie stanęła niejaka Mi-e nikowa, prabrytyjambasadę
przez
wydawanego
cownica
RaZwiązku
narody
wszystkie
~ączy
dowy
nastąRadzieckiego
Związku
pomocy'
dzięki
przemówienie z okazji 30-lecia Ukrail'isldej
ską w Mosh\vie czasopisma ,Britanskij Sopiło zjednoc2enle narodu ukraińi;;kiego na zie dzieckiego.
'.R.epubliki Radzieckiej.
o spekulac'ję. Jak ustaliło
oskarżona
Minister Moł{)tow 'Zaznaczył, że rewoluci·a m.iach ukraińskich. Mówca podkreślił przy . „Wierzymy - oświadczył minister Molo- juznik",
·
k 1\1' 1 ik
b
· ·
· d
,e n owa Zl\J·
1ocjalisty.~zna stworzyła warunki, w których tym, że dawniej Ukl.tina sąsiadowała z reak- tow - w nasze wewnętnne siły jako w pod· sle ztwo, jes1emą u . .ro u
tkanin
spr1:edail\
systematycznie
się
mowała
miNasze
osiągnięć.
dalnych
naszych
stawę
Obecnie
krajami.
faszystowskimi
i
cyjnymi
mogły się ziśdć marzenia narodu ukraińskiego o utworzeniu własnego państwa. Ukraina sytuacja uległa zmiauie na lepsze. Wzdłuż lujące pokój narody zmier:rają do tego, aby jedwabnych i wełnianych po wysoko wyśru
je!t dziś prawdziwie ludowo-socjalistycznym '. granlc Ukrainy wajdują się bowiem teraz pań na świecie utrwalone zostały stlne podstawy bowa.nycb cenach. Oskar7.m1a zeznafa, ie ·m apaństwem, które ma za sobą 30 lat wytrwałej ; slwa, w których zwydę.iył ustrój lud<>Wej de- pokoju oraz be-zpiC<"zeństwa. Na tym polega terialy te otrzymywała od drugiego sekretaria
walki o wzmocnienie władzy radzieckiej i pod I mokracji. Dzięki temu powstały warunki, któ zadanie stał:inowskiej zagranicznej polilyki ambasady brytyjskiej w Mosłtwie Samps1ma,
któremu wręczała- 1lli.enlą<he uzyskane ze wrze
niesienie poziomu gospodarczego i kulturalne . re spnyjają zacieśnianiu przyja:znych i dOb- Zwłąr;ku Radzfecldego".
_
rych st011unków ~sl.edzldch.
'.
go kraju.
Minister Mołotow zakończył swe przemó- ~aży: Zda_rzalo się również -:-< ~edług osk~rPrzedstawiając w zarysie historię radzie- Ukraina Radziecka - powiedział Mołotow
ekiej Ukrainy, mh1ister Mołotow podkreślił, - zawdz.lęcza swe sukcesy przyjatni narodbw wienie, życząc daiszego powodzenia Ukraiń- zoneJ - z~ p. Sampson osobiscie sprzedawał
materiały l sam inkasowal pieniądze.
skiej Republice Radzieckiej.
że inne r~ubUkl lwiąt.ku Rad.ziecldego wyka Zwią!lku Radd~lego.
mj4 szczególn\ troskę o po:trzeby ·Ukralny, •••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••-•••••••• •••••••••••
Jako kraju. który najbardziej ucierpiał pod
okupacją faszystów niem1eckkb.
Nie ma żadnej wątpliwości - oświadczył
że duewśród burzliwych owacji Mołotow ło odbudowy Ukrainy zostanie !Zybko zakoń·
czone przy pomocy całego Związku Radziedrlego.
Pre7e~ Pszczółkowski stwierdził, iż indywł
WARSZAWA (PAP). We WHY11tkich mia- 1rminnych spółdz.lelni „Sami>pomoc Chłopska"
Omawiają~ rolę, jaką Ukraina odgrywa w
gospodarka chłopska musi być powią
dualm1
spółdziel
aktywu
naradzie
na
stolicy,
W
niedzielę
w
się
odbyły
zespole re;publi:C radzieckich, mówca przypora stach wojewódzkich
nial, że do rewolucji Ukraina traktowana by- 25 bm. narady aktywów spółdsielczycłt, zwie.z czego z terenu woj tw6dztwa warszawskiego, uma z planową gospodJrką ~ aństwa. Z tego
ła. jak kolonia. Dopiero rewolucja rozpoe7,ęła
przewodniczył P 'JSeł Kurpiewski (SL). Obecni względu zaclania na 'odcinku wsi są najwai7
nową erę w dziejach narodu ukraiński.ego. ku Samopomocy Chłop1kiej PPR, PPS, i SL, byli m. in. wiceminister skarbu Kościf1ski i niejszym zadaniem spółd:delczości w Polsce
przebudowy spół przedstawiciel ministra Obrony Narodowej, Ludowej. Jak dotychczas, rozwój produkcji
Kraj ten 1Zaczął si~ rozwijać gospodarczo i kul po'święeone omówieniu
turalnie i dzisiaj znajduje · się w pierwszym dzielczośc.i wiejskiej · w myśl uchwał, po- gen. PoHszczuk.
rolniczej ustępuje znacznie szybkiemu tempu
wziętych na drugim głównym zjeźd7.ie deleszeregu rerpu'blik Związku Radzieckiego.
wzrostu produkcji przemysłowej. Tylko dozarząprezes
wygłosili:
zasadnicze
Referaty
listopada·
końcu
w
„Społem"
związku
gatów
posuOdb~dowa przemysł~ i jego r?zwój
l>r:ae rozbudowana spółdzielczość wiejska bę
di.,1żym du głównego Związku Rewizyjnego Spółdziel
waj.ą · s1.ę szybko naprzod . .zagłębie Donbasu, r. ub. Podstawą tych przemian. w
dzie mogła należycie zorianizować ośrodki
stopniu już realizowanych w terenie jest uni· ni RP. poseł Pszczółkowski w imieniu PPR, maszyn rolniczych, uopa.trzyć wieś w artykuf°.51ada1ące W·~elkłe t~opa/nte w~l·~ :;z
ch:!1~1;, ~!;uje ~o:ażną ; 0 flk~cja pows~cbnych spółdzielni na wsi z ~rzedstawiciel Str. L~dowego pos~ł Grubecki ły p:r:;;emysłowe zapewniając wymianę międ:iy
zycję w przemyśle całego Związku Radzieckie gminnymi społdzlelnlami „_samopomoc ~hłop· 1 p~~zes Zarządu Gł~wne~Q. ~w1ązku „Spo- miastem i wsią oraz w.uost. p1odukcJi ,;iemio· płodów.
go. Ukraina Jest kolebką ruchu stachanowskie ska" oraz tworzenie pow1atowYch związków łem , poseł żerkowski w 1m1emu PPS.
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Wojewódzkie narady aktywu PPR, PPS i SL
w sprawie reorganizacji spółdzielczości wiejskiej

!':

:::J. i.=r

I

I

•. d n1·• 9•1 era.
O Statnle

Mówca \ryraził <Jpinię, że współpraca 3-<:h
Jednak wszystkie te plany I zamierzenia pilrtii dcmokratyczr.ych pozwoliła opracować
spełzły na niczym, gdyż pOZOfilallśmy w Ber- w!.pólne zasady przebudowy spółdzielczości.
~~~~l ~fr~~~:;:u nie mieliśmy należytej łą~z- Przy realizacji przemian strukturalnych dalOfensywa ameryka.ń1ka wzdłl,l:i: linii na za- s:r..a współpraca jest konieczna. Dzięki polity(ciqg dalszy)
chód od Magdeburga i na zachód od Dessau ce porozumienia 3-ch partii przebudowana
Aszen, przyczyniła się do powstania nowego spólddelczość będzie mogła wypełnić z po~onsekwencji nikt już nie wiedział, gdzie lem".''. 'Właśnie tam Hitler postanowił stworzyć zagadnienia: czy należy wysadzić w powie- wodzeniem wielkie zadania, Jakie irzed nią
centralny ośrodek swojej siedziby.
Do „Seralem" najpierw wysłano wszystkie trze mosty przez Łabę, a przede wszystkim stoją w 1948 r.
się te czołgi imaj,dują„. Rozkazy Hitlera doprowadzały do tego, że te czołgi nietylko nie dokumenty i podręczne materiały, bez któ- mosty autostrad? I tu również ujawnił się
brak zdecydowania za strony Hitlera. Wydał
dotarły do celu, .ale trafiły„. do rąx nieprzyja- rycb. można było obejść się chwilowo. Ta-:n
Wojewódzka narada aktywu spółdz.folczego
a:ż trzy, -zupełnie różne co do treści, rozkazy
ciela. Były nowe i dobrze wyposażone w również skierowano zbędny na razie personel i trzykrotnie je zmieniał. Najgorsze, że za każ PPR, PPS i SL zgromadziła. w Łodzi pona.d
urzędniczy. Jednak. bieg wypadków znów podym razem mobilizowano cały aparat wojsko- 1000 aktywistów z terenu.
krzyżował plany Hitlera.
brói'i„.
wy, łącznie z ochroną mostów. To wprowadzi
Z ramienia Polskiej Partii Robotniczej reNa przeszkodzie stała rosyjska ofensywa.
idąca z Węgier i rozwij,ając:a się w kierunku ło taki zaII1ęt. że Wl'esz::ie nikt nie wiedział, co ferat wygłosił tow. Xuszewski. który schaROSJANIE ZBLIŻAJĄ SIĘ
jest właściwie rozkazem i co należy wyko- rakteryzował przemiany w strukturze spół
Niepokój fuehre1a osiągnął szczyt, gdy Austrii i Czech. Zaskoczony tym Hitler musiał nywać.
„Seralu'', Wyszukał
nadeszła wiadomość, iż Rosjan'e znajdują s~ zrezygnować ze swego
dzielczości, wys•Awając na,ipilniejsze zadanfa,
Już nad Odrą. Wobec tego Berlin znalazł się tymczasowe schronienie dla swego sztabl,l w
::o \'li.ęc walki'. o pad~iesienie produkcji rolnej,
(D C:. n.)
w bezpośredniej blisk0ści strefy realnego nie· Szlezwig·Holsztynie.
uzdrowienie handlu między W8ią i miastem
bezpieczeństwa. Na wiadomość o . tym, Hitler 11-1111-1111-1111-1111-1111-1111-11n-11H-1111111-1 111-m1-1111-m1-1111-11
i usprawnienie towarowe zaopatrz<.r.ia wsi
natychmiast kazał przenieść swój sztab na te·
polskiej.
roz
tego
ren Niemiec centralnych. Na skutek
Wojewoda Piotr Szymanek (SL) omówił zc:kazu, poszczególne resorty rządu oraz naczelwiejskich Samopomocy
spółdzielni
dania
ne dowództwo miały zamiar stworzyć tam swo
w
fe placówki. Ale realizacji tych planów . stał
Chłopskiej oraz szereg spraw związanych z.
na przeszkodzie gwaltowny rozwój dalszych
z okazji 25-letniei rocznicy dz!ałalności ska omówiła zagadnienia, jakie stoją przed przeprowadzeniem unifikacji spółdzielni w
·
wypadków. Zmotoryzowane oddziały amery- TUR-u w dniu wczorajszym odbyła się Akade tą potężną organiza:ią, stanowiącą jedno
· k ·
·
kańskie przeprawiły się przez Ren w pobliżu mia jubileuszowa, na którą licwie przybyli z najsilniejszych ogniw współpracy obu partii gminach, Ja - rownież zagadnienie powrntoDarmstadtu i w blyskawicznym tempie dotar- przedstawiciele władz, nauki, partii politycz- robotniczych. Ostatni uiówca, wiceprzewodnl- wych związków gminnych spółdzielni „SaWojewódzkiego TUR-u tow. mopomoc Chłopska".
czący Zarządu
ły do upatrzonych pr;i:ez Hitlera terenów. Arne nyo::h oraz rzesze publiczności.
rykanie znaleźli się na terytorium t. zw. kwaTow. Niczman (PPS) poinformował zebraCzęść oficjalną zagaił przewodniczący Za- poseł Karaczewski. nawiązał do ŚVvietnej tratery sztabowej „Olga" o wiele wcześniej, ni:i: rządu Wojewódzkiego TUR-u tc>w. prof. Szy- dy::ji i nieugiętej wa;ki, jaką toczył TUR, w nych o schemacie organizacyjnym spółdziel
nastąpiło przeniesienie tam siedziby naszego manowskl, naświetlając-: różnicę, jaka zachodzi czasach wpływów faszystow_skfch..
czoścl. Mówiąc o rrzeprc,wadzeniu przebudonaczelnego dowództwa„.
między okresem przedwrześniowym, kied-:r TU~ . ~a częsć artysłyt:'Z?ą. złozyly :1ę recytacje wy spódzic:lczości. tow. Niczm'ln oołożył naJednostki woiskowe, ·jakie się tam udały . musiał nieustannie b<•rykać się z szykana~! J t~nce zespołu młodz1ezowego Osrodka Szko cisk na współpracę trzech partii polityczaby p1zeprowaĆlzić przygotowania, potrze~ne ze strony ówczesnych władz, a o~resem dz!- lei~1a Za.wodowego Fabr. Prz.::131. Met~!. .w Ło nych.
.
.
do przeniesienia sztabu na te tereny, musiały siejszym, kiedy przed TUR-em ~toią ogromne, dz1, popisy baletowe zespołow d21tc1ęcych
Obs1.crne sprawozdame z narady zanueczym prędzej wycofać się i przenieść do 1>kollc niewyczerpane możliwości rozwojowe. Wice-1 przy PZPB Nr 1 I PZPJ i G Nr 8 oraz wyścimy w numerze jutrzejszym naszego pisma.
Berchtesgaden. Okolice te nazywano „Sera- przewodnicząca WvJeW. TUR-u tow. Siekier· stępy solowe.
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TUR dobrze zasłużył

się

klasie robotniczej

Akademia Jubileuszowa
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I~o;cba'ł sw-0ją oiczy-znę i miłoś~ t~ byl.a ,. d'ŻY Nasredi.n~ W1;1ierało. w ~ iersi. .
n~Jgoręitsz~ ucziuic1~m tego za.~:0w~1- . P.o pow.r~c1~ uJirza·~·. ze 01l.!,Z_Y'L1,;a .1c_g:o
sia i prz~bie·~łe·g~ l1Qp1ar.z.a ~ czia.meJ brod- Jest ?a.rdzte:J ~1es'l1częSiliJ'Wą. an1zeli wtea-y,
liifli'f77\\/7~7J'~ffi\Wrce na m1e.ctz11aneJ -0ipatone1 twar.z'Yl, z is- gdy 1ą porzuc11.
~LbU V?J\!!..Jf.!ijLf[Vlr.l.
~~~L.A!..J/.J..j Ikra.mi w j·asnycb oozaoeh; a.iim dal~j wę- Stary ~mir .j·ni dawno b~'. I poc~o\ya1ny.
__~ __ - --.
drowal od Bu•cihairy ~ s.wou~ ~ł.at.u1~11m Nowy z.a.~ emJr . zid·o1'a~ w Ciągtł osmrn l~t
ZOFII BEYLIN
PRZE KŁA 0
pfa.sz1c.zu, zatl1Usz,czone1 tiu~.e~1.e•1i.:e") i PO- ostatec~111e . zr~J·nowac ~·u:ch~.rę. ~hodza
~
~i;I~
da·rtych bufach, tym bardzieJ kochał Ru- Nasredin w1d1z1ał wzdh1.z drog zruJnowaj
· ~
~-~~ ~
1111
oharę i t~!Skni'ł za nią. Bę-Oąc na obczyź- ne miasfa„ nędzne, źle obsia.ne i sip.a-J.one
nie ciągile paimięitał wąs.kie ulfczki swe- przez sfo11ce po1'a pszenicy i Ię·czmienia,
Tymo.zasem w kara'Wan - sarajach i her go miasta, g<lzie arba 3 ) prze.kMża)ą.c ·ż(-0 su.che aryki, <lno których po;pę'lrn~o od ża
Oczy jego utonę'ły w ciemnY1m P·rtzezro
czu Jlieba i b1ądzHy po lśnią.cyich grom~- <baóami.acih:położooyoh z zeiwnęitrz.nej stro bi rysy na glinianych droga•ch: pamJt,rta~. ru. Pola ziarastaly lopu<Chem, ogrody gidiadi gwia1zd. a w'izysittki.e 1mnste·lac}e, ny ściia.ny· miejskie•i zaipiłorue,lły pod wielki- wysoikie minarety swojej oj1C1zYzny -0 bar- nęh od prng·ni-enj.a. Chło!Pi nie mieli ·chlcjalkże by-ły mu znane! Jaik częisto przez mi K:o<Ha1111i ognislka i żał·o·śnie zabeczały wnyclh emali1owanyC1h wzo-rad1, na ktc'i· ba ani bydła. żehrncy siedzieli rzf,!C:h=imi
10 lat swojej wędrówki s-pogl)ąd.ał w , i.e- ba·rany 1Prowa.d1Z•one n.a rzeź. Aile dośwń'ald . ryich rano i wieczorem 'Pfonie odbh'>k zo przy drngach 'wyciaga.iac ręce d10 taikich
bo. ChiocLża ~Jyślał, że te gądziny rrntl ':.zą- cz•ony Ohodża Nas·redin .Pofoiżył s.ię &piać \Z". . . .re. święte kara.ga~e ). na galę- że biedaików }a'.k oni sami.
od strony wiatt'lu, taik by Z:aJPad1 j~dzeu1ia ziach -'rrych czernieją <>l'brzylITlie b'>cia- - - - 'l Tiubetiejka - naftowana czapeczka, no·
ceij k<mbem1Placji u•czą go mąd1r-0śd, czy- nie dol'a1tywa'ł go. Zna•iąc buc:ha•r-slkie oby- ·nie g.ni:a.a; wspominał wesołe herbac;ar
szona na czubku głowy.
nią go bogaitszy1tn od najbogats21~;go ra czade, schował os'ta>tnie pienią•dll!e n'a OIPła- . ·nie, 'J)io'ł-O'Żf>ne nad arykami3) w cieniu
3
wóz miejski na bardzo wysokich
} Arba szemtzą.cycJt ropolii; dym i swąid oberży,
z,iemi, 'bo los k·aiż.dego ·ctzl!owieka określ-O- cenie wstępu })<rzez bramę mie·jis'ką.
dwó<:h kołach.
·
bo
ł.. •
·
'
t
·
gó
'!>arrniemł
rynków,
ha:łas
i
pstmkadznę
boku
z
si,ęi
przew.ra1cał
nocy
rej
Długó
ny ies z go.ry, i c·uociaż g.acz Jad.1 na
w Sr. A-z.ii.
rosnące
- drzewo
ł) aKara.gacz
zfo'tycb talerzach, ieidnraH<· cvwoż sY11>iać mu na bok Ohod<ża Nimsredin; a 'Prz;yc.zYn".... je„ ·ry i rnelki swotlej <»iczyznyi. wio.ski, pola_.
że nie ;:m:P.pU•
ulistwieniu,
tak gęstym
sz<:za. zupełnie pr-0mieni słone·c::z.nvcl\.
si kon:ecznie pod dachem i nie Jest mu go bezsenności nie l)yt głód, lecz myśli !IJ<aiS'twisika i pustynie, a łiedy w Ba.gd.a~i Aryki - kanały irygacyjne.
dane• ·o ipó'lnocy, gdy wszyist1kio •C·ichnie' ·- ~o:r.zlkie ja~ pi-0h1.n, 'któryiCh tym razem na dzrie luh Daimasz.ikiu SipO'tykał ro. diaikia, pozod1cziuć );Q{ zi-emi po.przez 'błękitną i chłc-<l- wet gwieiz<lne niebo nie mo.g:ł•e> roZtpro- naJąc go p.o wz:oru ti11.1be>tiejki! i szctcgó1
{D. e. n.),
n>yrm kmlu nłaszicza - wltedv !e·riee ChosZJ6·
~ gwiez,dJna mgłę„.
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PłOTRKOWSt<:t

~~~~~~~.!~ ~~~wa! Plan
1

Dziś:

zoslał

Polikarpa.

wsi·
y
odbudow
w roku 1947 znacznie przekroczonv

Wiele zakładów przemysłowy:h l całych
:ramP.ldowało pod
KINO BAł.TYK: - Ostatni dzieli .,Niaw•i<lzial- gałęzi naszego przemysłu
ny detektyw" _ film produkcji amerykań- koniec roku ubiegłego przekroczenie planu
produkcymego. Dld uwpełnienia obrazu gospo
skiej . .
darczych osiągnięć 1oku 194? naleiy omówić
również rezultaty odbudowy naszej wsi, w któ

Ki n a

Wainieis~•
10"'9

Urząd

telefony

Bezploezeństwa

Publicznego

13·14 Powiatowa Komenda MO.

to-41 Miejski KomlsatlatMO.
10-72 Straż pożarna
11·13· Ubezpieczalnia

Spółeczne

10-70 Szpital 6w. Tró1c:y
Pogotowia lekarskie: nocue telefony:
11·13 od 21 - 1 rillllo, W niedzielę i śwlęla
dyiur dzienny w upił~u św. Trójcy.

_____.....

ł.edakcja I adrńlnistracja „Głosu Piotrkowsk le

11.0'• Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego
Nr 26. Telefon 15-40
Konto czekowe redakcji „Głosu Piotrkowskiego"': Komunalna KaSll Q51czędnoś-=i w Piotr

Waldemar

Niemiec
Waldemar Wesołowski pochodzenia polskiego. przed wyliuchem
wojny należał do członków polskiego
Związku Podoficerów Rezerwy. W maju
1939 roku wyjechał do Niemiec, przekraczając nielegalnie granicę. Do Piotr
kowa wrócił dopiero w roku 1942 już
jako czynny ·agent niemieckiego gestapo.
Dał się

w krótkim czasie pom~ lud-

nośc~ miasta. w o~rutny i _bezwzględny
sposo~. Brat ~obisty u~1ał w ła~an-

kac~ i represJac~. ~tw1e~dzono Jego
u~z1ał w_ poszukrwa:iiach i ar~ztowa-

mach
przez

os?b. pos~uk.1wanych

~ic~ych

menuecką pohcJę polltyczną.. Zaaresztował Stanisława Kardasa, w pod·
aresztowania
stępny sposób dokonał
członka. organizacji podziemnej b. sierżanta Wojsk Polskich Watały Franciszka, który został zabity.
Waldemar Wesołowski grs:sował na
t~renie naszego miasta przez czas dłuż
szy. W roku 1943 został przez swych

zwierzchników przeniesiony do pracy w
kolejarzy, gdzie gestapo
się wykrycia organizacji
podziemnej. Wesołowski zostaje więc

środowisku
spodziewało

W bieżącym tygodniu odbędą &lę .nast'ilłu
j~ zehr.ania. 1.ół PPR; Miejslti Komitet PPR 26 t>tycmia godz. 10; Plenum K<>mitetu - 21
6tycmia. Również w tym dnąu odbędzie 6i.ę rebrem:ie kola PCH (godz. 16). W dnfiu 28 stycz·
n:ia o go-Oz. 17 Wiera. ~ię koło te-renowe połu
dniowe. W dn.iu 30 s·t ycznia o godz. 17 zbiera.ji\ się nauczyciele a w dniu 31 stycmia o god'l.
13-e.j odbędą 6ię ze brama: koła przy ·fabryce
Kopydłow<Siki.ego o.raz .koła u.arbowców.

• * •
KRONIKA PARTYJNA
Dzilli<tj zelnanle Miej!>kłego Komitetu PPR
plenum Komitetu.
- godriina 10. Jutro ~ta.wde.nn1~two obowiaz&:owe.

--Tydzień Inwalidy

liczne

ślady

~ia.

*

aicie »

!!iikazanq na
mara Wesołowskiego.

pozostawiła jak.że

Kr on·i ka milicyjna·

Wesołowski

Przed Sądem Okręgowym w Piotrk?wie odbył się proces znanego n.a. terenie
piotrkowskim agenta gestapo W al de-

stoszeń.

Rok więc 1947 w odbudowie wsi w stcsmi
ku do roku 1946 był olbrzymim krokiem na·
przód.
Jakie złożyły się na to powody?
17 bm. o godzinie 18 trzech nie~:ma dali się do magazynów tejże spółdzielni
Przede wszystk•tn na odbudowę wsi miały
na
tekstylnych
towarów
zabrali
skąd
ranapadu
nych osobników dokonało
wielki wpływ pan11jące w terenie stosunki
bunkowego na spółdzielnię Samopomo- sumę 90 tysięcy złotych.
Otóż uspokojenie
administracyjno-publiczne.
cy Chłopskiej we wsi Golesze, powiatu
kraju, zlikwidowanie ogniw dywersji i sabotażu, pozwoliłv na rnzpoczęcie spokojnej prapiotrkowskiego. Sprawcy zabrali towaREJESTRACJA POJAZDÓW
cy oraz spowodcwały wzrost zaufania chłopa.
rów tekstylnych na sumę 50 ty::;ięcy zł.
l.\IECHANI<J~"YCJH
Stabilizacja stosunków przekonała chłopa o
Referat gospodarczy Zarządu Miej!k.iego potrzebie przystąpienia do odbudowy zniszczo
Gdy w ro'ku 1946
wojnę :i:agród.
18 bm. o godzinie 23 dwóch niezna- przypomina w~zystkim oscbo~ pos~ad~ją nych przez
<'hłop ociągał się z podejmowaniem
nych osobników dokonało napadu ra- cym po.zwolema. ?-a pro_wadz~me P~łaz ów niejeden
. . - mechanicznych, 1z termin reJe.stracJ1 upł,.v- pożyczek, to w roku ub. rolnicy usilnie :i:abie.
·
bunkowego na. s~arbmka. społdz1elml wa w dniu 31 stycznia. Zgłaszać się należy gali o nie. Należy przy tym podkreślić. że naj
nad odbudow'
większą trudność w pracach
„Zgoda" we wsi B1ałeJ, gnuny Lęczno, - Piotrków, ul. Słowackiego 13, pokój wsi
stanowi brak noslatecznej ilości sił facho
rabując 10,300 zł. Następnie rabusie u- nr 3.
wych. Niejednokro tnie jeden architekt powh1·
powiatack
towy musi pracować na dwóch
Gł
Kształcenie architP.któw wiejskich stanowi te!
jedno z najpilniejszych zadań odbudowy wsi.
Odbudowa ws: ponedto natrafia na ' takle
przeszkody, ja'.< brak sprzętu i llczne kłopoty
transportowe. Rozprowadzanie materiału bu·
dowlanego w terenie stanowi „piętę Achilleso
wą" całej akcji !ldbudowy wsi. 'Nobec tego,
że chłopi nie mają w wielu wypadkach wła
snej siły pociągowej trzeba Im dostarczać bu
dulec i materiał budowlany wprost na pole.
W połowie roku 1946 przystąpiono do budo·
ś1nierci
harę
wania w terenie składów, z których następnie
k?lejarzem Nie kryje na~~t sweg_o wro- kowskim Sądem Okręgowym. Usiłował własnym1 środkami rozprowadzano materiały
W drugiej połowie roku 1946 zbu·
g1~g~ st~unk~ do Pols~1 1 Polak~w wy- bronić się powołując świadków spośród budowlane.
dowan 0 90 składów. W ro'ku ubiegłym cyfra
raza~ąc się kilkakrotnie wobec. mny_ch kolejarzy piotrkowskich.
składów budulca wzrosła na wsi do 315. W ro
•
.
koleJarzy: - „Pol~y, to gł?-p1 naro~.
Podczas rozprawy sądowe] winę o- ku bieżącym akcja wysuwania składów bu·
- trzeba wszystlnch Polakow wyrz- skarżonego jednak udowodniono w ca- dowlanych bliżej chłopa będzie kontynuowałej rozciągłości. Sąd przesłuchał świad- na prze'l' uruchamianie składów gminnych.
nąć".
Na odbudowę wsł wielki wpływ ma rozwój
Praca. na kolei nie przeszkadzała We- ków oskarżenia, których świadectwo
budowlanego. Gdy jeszcze w 1946
przemysłu
Wesołowskim
Za
wymowne.
nader
było
sołowskiemu brać udział w łapankach
i obławach urządzanych przez żandar nie padł żaden głos - nawet świad- roku przy odbudowie wsi odczuwano poważne
mów niemieckich w okolicznych lasach kowie powołani na rozprawę przez We- braki w materiale budowlanym, to w roku ub.
i wsia.ch. Doprowadzał do ujęcia człon sołowskiego, potwierdzili całkowicie wi- przemysł nasz dostarczył w dostatecrnej ilości
ków organizacji podziemnych, brał u- nę oskarżonego i nie wnieśli nic do je- niezbędne narzędzia I materiały, a kolej w
80 proc. zdołała dostarczyć te materiały do
go obrony.
dział przy ściąganiu kontyngentów Polaków.
bił
i
lżył
okazji
przy każdej
Przy ogólnym napięciu sali zo.stał punktów odbioru.
Wobec tego, że materiał budowlany doUjęty Wesołowski zmienił się nie do ogłoszony wyrok, mocą którego Waldepoznania. Usiłował bronić się, podając mar Wesołowski został skazany na karę chodził na ogół na wieś na ~zas, miało to
się za przyja~iela Polaków. Nic nie po· śmierci z utratą praw publicznych również duży wpływ na psychikę chłopa, któ
obecnie odpowiad~ł za swe i obywatelskich praw honorowych na ry naocznie przekonywał się o stabilizaji sto
mogło, sunków. To też w rriku ubiegłym chłopi wo·
czyny z okresu okupcaji przed piotr- zawsze oraz na konfiskatę majątku.
leli brać materiał budowlany nie na kredyt
a za gotówkę. O wielkim wysiłni naszego
przemysłu i państwa, w akcji odbudowy wsi
świadczą cyfry dostarczonych na wieś materia
łów budowlanych. Tak wi~c cegły dostarcza-·
W dniu 30 stycz.nia odb~dz.ie &ię w lokalu naru;owo - budżetowej w spra'Wiie ustalenia ~-a
Sta,ros·twa (·pokój Nr 111) o go.dz. 16.30 poo;:ie- sad wypłacania diet czlomkom MRN i Zarządu no w ub. roku około 24 milionów sztuk, ce·
dze.nie Miejskiej Rady Narodowej 'Z następu Mia.;ta oraz sprawozd.ainie z działahności MRN mentu 120 ty s. ton, szkła 196.500 metrów kw .
jącym potządkiem obra.d: Odczytanie pro•tokó- za rok ubiegły. Na za•kończenie o•l>rad - wol- Poza materiałem dostarczono
wiele maszyn.
łów Nr .C4 ; 45, przyjęcie ślubowani-a nowego ne wnioski.
Np. maszyn betonowych 3.010 sztuk dla pro•
~łonka MRN, komunika.ty, wniosek Komis}l fi·
dukcji pusta'!{ów, gąsiorów· i dachówek. Spro·

"~··:~t:i~·.~·~~!~!· .~ ·· ····-,. Czyt
kowie Nr -'25.

spu- ny o 21 proc„ Projekt na rok ubi:gły przewiodbudowę
dywał bowiem . wybudowanie i
Informacje, jakie uzyskallśmy w Naczel- 25.900 zabudowań gospodarczych na wsi. ud·
nym Komisariacie Odbudowy wsi, mówią. że budowano i zbudowano o 6 tysięcy ~udynków
plan remontów odbudowy i budowy zagród więcej czyli 31.900 budynków. Cyf_ra ta jednak
wiejskich został w roku ubiegłym przekro-.:zo- nie jest jeszcze pełna, gdyż początek roku n„
wepo :i:astał wielP. robót w trakcie wykoń·
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Posiedzenie Miejskiej Rady ·Narodowej
Pl-otrko-w' ••-A bawi·

wadza się również ze Szwecji ~ilnikl spallno·
we dla traktorów s z ybkobieżnych. W ten sposób bezpośrednio ł w .t erminie produkuje się
w 'ub ie głą 6 obotę, j.a.k: Tów.nieti w niedzi elę! Również sportowcy baw.iii 6ię <><:lloao na materiał budowlany'.
na terenie mias'ta Piot1>'Jrowa odbyły '>ię liczne zabawie Robotnicze.go Klubu Sportowe.go ZZK
Jest to wysiłek bardzo poważny. wymaga
Związek byłych Wlęźiniów „Ru<:b", lttóra odbyła 6ńę w 6a.li PIZY ul. Legio7,a.bawy taneczn~.
oh jednak dalszego wzmożenia, ponieważ poPoli'tyC?Jny-ch urządzi-ł da,n cing w reiprezent.acyj- nów 8.
Liczne zabawy odbyły si'ę 'l'Ówn.ież na tere- trzeby budowlane naszej wsi są ogromne.
nych salach „Europy", Komiitet Miejski PPS wielką 'Zabawę w sali im. Kości.u.siki, Związeik n:ie powiatu piotrk.ow&cieg.o: w Wojciechowi·e Chodzi nie t"lko o odburlowę spalonych za·
Harcerstwa Po1sJcie9<> _ w sali przy· ul. Pia- _ Zwi~~k WaJ.ki Młody<:h, w Moiszc:zmic.ach gród wejiskich, ale również i o pnebudowę
w Sulejowie _ Zwia„ek qospodarstw _wie1skich, żebv za•1<>wil: nły oue
_ ?klub siportowy
stow'Slkiiej t.
ludności wte1sklej zdrową eqzystenc1ę, mlnł·
.....,
.
. . • .
.
_
· ść
h i
Odbyły &i ę liC7Jlle zabawy dla młodzi>E>.:Zy. Wa1k1 ZbrOJDe'J o N1epodl. 1 Demokr„ w Pr.zy- mum warun:tów k• lt
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G<lec~, woczesnego gospodarowania. PraC"a ta wyma. QIPS.!Uie ·~· rzy]acio
e •
VJ.<l llID.
•
Zaba,wy tanecZIIle urzą dZI y:
ga wielu sił fachowych .i wielu środków . Te
P~·l~1 Czerwony
Si>emki.ewkza, Szik<>ła 1m. Orzes!Z'.kowej, Samo- w Bekhato"'.1e_ pomoc uczniowska przy gimnazjum im. Bo.J.e- w _lC067JC"M!!WJJe 1 żyw<>curue - Ochoitnicza Straiz środki musimy sami wyqosnodarować , m . in.
przez podniesienie produkcji rolniczej .
Poa;a.ma.
iława Chrobr~g.o.
~
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Od dnia 25 stycmia do dnia 1 lutego na
111111111111111111111111111111111111111111111111
i całego powi<llu
piO'trikowsJciego trwa dkcja „Tygoon a lnw _,,1 ~.
dów Wojennycll R. P." Złóż ofiarę n.a inwali·
D - 023111
dów wojennych!
terenie miasta Piotrkowa

ogłosze6:

Uszy puchną!

Oo

robić1

Masz!

ł..ódź, Piotrkowska 86. Telefony: Redaktor Nacz. 216-14. Sekretariat 2M-21. Red. nocna 172-31.
Piotrkowska 55, tel 111-50. Konto PKO VU-1505. Zakł. Graf. RSW „Piua". Administracja nie ~muje odpowiedzialności za terminowy druk ogłosze6.

Wydawca: Woj. Komitet PPR w Lodzi, Komite1 Ht>dakcyjny. Red. i Adm.

»: · .I

Tralalalala!

I

I

GL0S

Z

żqcla Partii

1

I

L

~

I I
i..,~

J

Ze sportu

•

Reprezentacja t·od ZI

Uwaga instruktorzy 1 prelegenci Staromiejskiej
We wtorek 27.l o godz. 17-ej w lokalu wła1mym przy ul. Nowomiejskiej 6 odbędzie się
zebranie instruktorów i prelege!ltów dzielnicy
Staromiejskiej.

Zebranie Koła Lektorów
Wydział Propagandy Komitetu zawiadamia,
że ~ś o. g~dz. 17-cj w świetlicy K. Ł. przy
re.prezentacja Łodzi początku
Pięi.ciarska
ul. ~1enk1ew1c·la 49:a odbędzie 5ię kolejne ze- 194.8 mku ni-e może uważać za szczęśliwy. Po
porząd
b'.ame Koła Lektorow z następują::ym
porażce i to wcale wysoiki-ej w Pov!lani·u, w<„zokiem dzienny~:. 1.. Referat tow. Lemiesza pt. raj przegraliśmy z Vvarsza•wą 7:9. Oczyw·i-icie,
„Prz-emy~ \l~ło~~1rnn.·::zy ,. ,:z'.lra.i, d?.!ś : JUtro". że drużyny, którą wczocraj publiczność łódzika
2. ~~gamzaC]a pracy samokształceniowej. Obe oowJtała gwizdem (sic!), nie możemy wlaści
cnosc obowiązkowa.
wi.e uważać za re.prezentację Ło.dzi, gdyż ma-

przegrywa z

pięściarską reprezentacją Warszawy 7:9
Kolczyńs-kie.go, który w ostatniej chwili
wyjechał 'Ila Węgry, zamiast kontuzjowa,nego
na obozie Trzęsowo&kiego z.astąptł wczo.raj sła
by Ko.ssowski, Archackiego - i>..ieco już le,ps-zy
Grzelak. Poziom wailk, z wyjąt'kiem wag musrzej, lekiki.e j i pólcięi.koi·ej, stał na bardzo sla-

ciosy i trafia cehifoj i częwiej, zwła.-:;czcza do·
skonale wychodzą mu haki w dolne partie.
v\Tynik remisowy w zasadzie slus.:my,

go.

bfolikim poziomie.

my szereg b. zaawa·n~owanych zawodników do
reprezentowa1Dia barw na-sz·ego okręgu, nle rnk·t
nie będzie w to wnikał i wynik pozostanie wynildem.
NIEWESOŁE REMINISCENCJE
Niew·e>.::·lB rem!S<:encj"! po?.Cl'.s-tawlł wię<:
WC-NJrajszy mecz. \V łódzkim pięf.cia.rstwd.e coś
się popsuło, ~.koro nn.s nie 6tać je•t JUŻ na wyZebrania Kół PPR
sl~wiioniP nawet pełnej ó-s~mki w ringu. TrudW dniu dzisiejszy;n odbędą się zebrania kól no byłoby tak ad hoc d'Jde<: przyczyn tego
PPR. w następujących fabry!-:'1-:h i in~tytu stanu rzeczy. '1'1 dużej jednak mierze ma.my
cjach:
wrażenie ponosi tutaj vri•n.ę ro?,iuźnienfo dy5cypbny wśród S'lmyr.11 nwodn.'·ków. W koRUDA PABIANICKA
O godi:. 13-ej prz(}dzalnia PZPB w Rudzie lach zbliżri•nv·ch do zarzadu ŁOZB nsilrnriano
Pabianicldej. O godz 1-ej robotnicy podwó- ; się W-C7.oraj, że więikszo!;fo wyzna.czonyx:h d-0
renrez<>nta<:ji z11wotląil:ów dopiero w 60bolę
nowi.
wieczorem pofatygowala s;ę pt7ed;tc.wić zwo!WIMA ~ PZPB Nr 5
n;'!'nia. l:-l<ar»·!de. Nk t:>ż cJ:>:•vmego, że repre:
cd
0
g z. 14-ej „Neutralizacja wód" - zm.a-, ~c.nt.ar::•.·„ trzeba bvlo mi:•ntować~ na kolanie
"
na III.
w o;.tatpiej ~hwili i brać, kt•> bvl pod ręką
Temu zai:ię zało·.i;vć· rę',c:w'ce
zde<:~"lował
'
WIDZEW
0 godz. 14-ej posiedzenie Komitetu fab-rycz- nF:v:ne n~leży privnisać, że 'V wad?e ciężkiej
zdr.::ydowano się na niejakieqo żochow~ki?.go,
nego PZPB Nr. !G.
1rtórv, jak rlmw:ipn·i~ komc·ntnwal,1 s1hie ~GORNA
zmian:o r. 0 downia, chyb3 urzejazdPm tylko znalazł sic;
O godz. 13,30 PZPB Nr 17
w Łodzi, gdyż do tej pory nikt go n.ie oglądał
godzinie 16-ej Sklddnica c. T. Nr 5.
w ring'll.. Gdyby nie żodt0wski Lódź musiał~bv oddać wczorraj 4 punkty wałkowe.rem,
GóRNA PRAWA
również
O godz. 13,30 PZPR Nr 6 „A" i „B". O go- gdY'i. w wadz~ koqudsj Sobkowiak
dzinie 16-ej Fabq•lta im Strzelczyka. O god1. nk: miał przec.iwniJ<a. ,
14-ej Tltalnia Jedw. Nr 4 Rzeźnia Miejska S.lJ
O godz. 15.30 f. „Werm".
UWAGA, Prelegencl Górnej Lewej i Górnej
Prawej.
We wtorek 27.I o godz 16-cj v lokalu wła
snym przy ul. Sienkiewicza 102, odbediie się
zebranie ~oła prelegentów Górnej - Lewej.
O godz. 17-ej WP wtorek dnia 77.I w lokalu
się
własnym przy ul Czerwonej 3 odbędzie
odprawa prelegentó,v azielnicy Górnej-Prawej.

SZCZĘSLIWY POCZĄTEK

Kargicl ro.zpoczął swą wa•l.kę z Patorą bardzo szezęśliwie. Już w pierwszym starciu lewym sierpem po.słał swego prZ!'ciWni•ka na
des4ci do 2, w drugim 6tar.ciu warszaw;ani:n
7. deskami za:poznaje eoię dwukrotnie . .raz do 3,
a drugi raz do 8. W trzeciej rundz.ie K-0.rgiel
chwilami nadziewał się n3. kontry Patory, ale
nie . wypuścił ani na chwilę inic1atywy z.e
·swych rąk i wygrał walkę zupedinie pn:e.Jw:ny_
wująco.
W trzecim starciu Patora otrczymaJ :naip.omnienie za bicie głową.
W wadze koguciej Sobkowiak (Wa·rsz.awa)
zdobył 2 pun•kty bez walki wobe<:: bralku prz.edwnika.

I

SIERADZAN BYL DOKŁADNIEJSZY
W wa<lze piórko•wej Sieratlzan po-ko·nał na
pm1kty Pawlaka. \Varr>nawi~;.nin był ag„esywni•ejszv i szybszy. .lui: w pi&wszej rnndzic
„żądłam;"
sobie przewagę ;;wvmi
zdobvł
w !lrnrpus. W drugim staroiu Pawlak z·byt dłu
go wycze'.<iwał na zada.nie dosów i walczvł
bardrn niezdecydowau.ie. VI! trzecim l:iiardu
obaj zawodnicy ootrzymabi nap-0mni·enia za ni·ePrzewaga i w tej je.dna!k nmczystą walkę.
dziie należała do wa1rszawia·n1ina, ·gdyiż był dokładniejszy i częściej bił.

DWA OSTRZEZENIA MAJEWSKIEGO
W wadz.e półśr.e.d'!liej Majewisiki po sd:abe.i
walce przegrał do SzczapińSkiego. W pierwsr.ym st-a.rc:i'll Majewski 01tnyimał naipom.n..i:eni8
za nie<:zyetą walkę, ta sama historia jX>wtó·
r.i:yła się w dmgiaj run;dzie. P-0d konie-c drugi·ej rundy !o<l7Jianin prz.echo.dżił kryzys po il.dl.ku ~oczystvc.h ciosach Majewskiego. ale w porę uratował go gong. W trzec;rn starciu Szcz-apiński walczył b. ambitnie i w rezult-acie zaptwnił sobie nieznacz·ne zwycięstwo na punk·
ty.
• "I ALKA BEZ CIOSÓW
W wadze średui<>j Kossowski W)"J)Unk.;tował po b. słahe.1
wa.Jce Rychtel-sk.iego. We·rdykt
puiblic:i:.ność przyi5ędziowski
Vv
jęła z głośnym prote.stem.
l\j, p\(!rw;;.zym slarnrn Rychtelsikii
·:;mi-al le;k1ką wzewagę nad mło
. · dy111 warszawia.ncnem, czyha·
ją:} m mi cios. W drugim s-ta;rciu obaj za•wodnicy otrzymali
wzajemne
za
·~;x 'J napomnienia
pn:"'tnymywa.nie 6Jlę. W tym
„
sta.rdu Ko:s.sowski był nieco
(Łódż)
ciu n1:e widzieliśmy prawie
I
RychteJski
agresywniejs."Zy, W hrzeoimst-ar
wc1'le c.io6ów, ty}ko szall'p:a.'ll!inę i poklada.fue-się na .;;lebie.

W wadze

FABRYCZNA PZPB Nr 1
O godz. 13,30 Nowa Tkalnia - Koło 1, 2,.
O godz. 15,30 wykcńczalnia - koło 4, 5, 6 i 'I.
SRóDMIESCIE
O godz. 16-ej C.T. - Skl. Dziew Pończ.
Nr 1. O godz. 15,15 Dyr. Widowisk Rozrywk.
O godz. 16·tej Zjedn. Przcm. Maszyn Rolniczych. O godz. 17-ej Pow. Zakł. Ub~zp. Wz.
O gotlz. 12-ej restauracja „Tivoli", O godz.
13,30 PZPB Nr 20 - koło 2.

Pisti:rski

W drugim s·tarciu Piea:rsk·i wzmoontlł cios
i trafia już z dwóch rąk toteż noo Kotkows..1;1e.
go pó chwili p:rrz;y~]{)minaJ przejrzałą„. trus.kaw

SRODMJEJSKA LEWA
O godz. 16-ej f. „Fabrykunt", Fabrykacja
„A" - Film Polski, PCH - Koło Spożywców,
f. „Szrejer", i. „Zenit" \\Tojsk. Zakł. Motoryzacyjne. O godz. 16.30 Film Polski - Laboratorium. O godz, 12.30 Technicum Włókiennicze.

kc~.

O

Wima

STAROMIEJSKA
O go<lz. 15-ej" oclpi'awa prelegentów PZPB
Nr 2. O godz. 16-ej Szk. Of, Pol. WVCJ'low.
Centralne Magazyny, M. O. f. „L<>renc" -Nr 35
- koło 1 3
BAŁUTY

O godt. 16-ej C.S.S. „Genlłem.'tn". O godz,.
18-ej terenowe koło Julianów.

I

UWAGA, SŁUCHACZE V KURSU DZIELNI-,·
COWEGO GRUP A
Komitet Łódzki, Wydział Propagandy za- I
wiadamia, że dziś w poniedziałek 26 stycznia
br. o godzinie 18-ej odbędzie się seminarium
z tamatów „Nowa Rola Związków Zawodowych" i „Sojusz Robolniczo-Chłopski".
Wykładają w Dzieb1icach tow. tow.:
Karpiński, Star.>miejDzielnica Bałuty Pietrasiak,
Szymcza''• Sródmleście ska Wojnicki, Sródmieście
Sródmieście-Prawc · Lewe - Siwek, G1irna - Torenz, Górna-Pra
wa - Chucbler, Górna-Lewa - Alpem, 'Vi- dz ew - Linka, Ruda Pabianicka - Cupryn.
DLA DZIECI PO POLEGŁYCH PPR-owcach.
Tow. ICIY.>owski o!i;m1je zł. 1000 (tysiąc zł)
dla dziec1 po pologlyc.h peperowcach,

TUR w św:'etl'cacb

Dnia 25.I g. 10-ta Zw. Samorządowców Wy
dział Ewidencji Luclno~ci „Po-::zątki ruchu roDnia 2S.I
mgr. Swietlil\s:Ca.
botniczego" godz. 10-ta Krusze i Ender Pabianice - „Zadania kobiety pod względem zawodowym, spo
łecznym. politycznym w chwili nbecnej". prot
Jackiewiczowa. Dnia 26.I godz. 18-ta. Związek
„Ustawa emerytalna"
Samorząciow-::ów to·w. Z'1k•""'!'~'c r.n.~ '!7. l. ri<'dz. U PZPB 8
-„Rola kobiety w davmej Polsce" - mgr.
Swietli11.s~:a. Dnia 27.J godl. 13-ta F-ka „Piksin" - „Przemiany 9nspoclarcze i kulturalne
w Polsce i Europie'' (2 wvkł. z .·yklu hist.).
mgr. Brodzki. Dnia 23 I qodz. 12-ta Państw.
Browa1 Nr 2 - „Walka Piastów o doslqp do
(1 wykł. cyklu hist I -- pr~>f Makarmorza'
czuk Dnia 28.I godz. Hl-ta Zwi.ą·lek Pracowni
ków SpO.:,łctzielczych - Wieczór dyskusyjny
na tema! ,.;:siąźki ,Sprawy Polaków'' - Osmań
cz 1.~.!· a

G.

· n:-ję prov.r •

1\

W trzecim starciu Pisa·r6ki bomba.rduje
wa!15ZawianoiJIJ.a Ji;wą, a pra'\vą coraz
d<Ybiera się do szczęk.li i wygrywa bar
dzo wysoko walk.ę.
O wyni·ku meczu zade-cyd-0wa.la waga cięż
ka, w któr:=j Grzelak spotkał się z Zoohow11DiJtrzo.1tUJO hl. B
skim. W pierwszym 1Sitairciu krępy łodzi:anin
walczył trzeba przyznać odważruie i zaskoczył
Grzelaka kHkoma silnymi ciosami. W drugim
jednaik starciu Gr.zelaik wy(kQrzys.tał juri dłuż
my zasięg swych rąk i szybiko ostudził zapal
Waga piórikowa: Nowkkiemu (W), dla od· nowicjusza. z-w-yciężając go prrz.ez techniczna
W sobotę odbył Slię
mecz bodrnerski o ·dru- mi.al!ly, przyzn3llo 2 pu!l!kty wal.kowerem; w ~o k. o.
wa:rzysk.iej wake za•w-0dn.ik Wimy wygrał
W ringu sęd7.Jiował Snowack,i (Gdańsk), I!.a
w drugim starciu z Ra.t.ajczyikiem (Zryw)
punkty: Ła,nikedrey (Szczecin), Kugacz (PomoWaga lekka: Kawczyński (W) zwyciężył r.ze) i Markowskń (Sląsk).
llllllllllllllllllllllllllllll111Rlllflllllllllllllllllllll11111łllllłllfllllllllllllllll
na. pu.n.kty Kaźmierczaka (Zryw)
Waga półśrednia: Pukarczyik (Z) uie.gł na
grają
punkty Plucie (W)
żołądek
częściej

SRODMIEJSKA PRAWPl..
O godz. 16-ej FMR. Fabryka Obuwia Nr 2
„Osnowa" o godz. 16.30 fabryka Nr. 35 o godzi11ie 18-ej kołu terenowe Nr 1,

Wykia~v

WALKĄ

PISARSKIEGO
półcię:i:kaeij Pi·
sa.rć>ki, obchod7ący jubileusz
SO-ej wa.lki w repr&entacji,
z dzieciruną łatwością'1.lpo*1l
się z giro!l.nym bądź co bądź
Kotkowskim. Pisarski by:ł
dl.a Kotkow.s.k.i·ego ża szyb~i
a zbyt precyzyjny. Jego lewe proste co chwilę odrrz,i.icaly wa1'SIZawiani111a do tyłu
·i dokuczały mu jak naprny·
krncme muchy.

JUBILEUSZOWA

1( „ ... -1Tl.:~~6-

ska i prof 7 Makarczuk. Dnia 28.1 qodz. 15.30
Zw'.azek Sp-,orządowców, 'ZPbrdn'.e P-rac. Starost~;,ll G·r" '. ,,Bogactw<> n1ir•pr;iln:' w P •l$Ce"
-tow. Pa3tc:rnak RyszMd. Onia 29.l g. 8 ma
Wojsk lnstyt. Wyd. fVJagazyn Mundurów i
na
Aprowizacji ,Stosunki polsko-n 'Wieckie
przestr7en1 rlziejów" ob . .Janicki .. Dnia 2~.1. g.
18-ta PZPB Nr 6 - „Zdgerlnlcio-•1 m' •dl em·
we'' prof. Makarczuk. Dnia 29.I g. 16,45 Swie-

-

Zryw (Pabianice) 10:6

Na basenie lódz•lei 11.tfCA

IOOmelrów w lm.10.7 sekundy
Lódz
przepłynął

Jera na meczu Katowice -

bi-zie 6ipi&ili &ię: JeJa, któ.ry dziś osiągnął re·
kord życiowy na 100 mtr. stylem dowolnym
1 min. 10,7 sek. (WymJciem tym Jer.a. akwa• •
li.fi.kowal się na 4-te miejsce w liście o;ri:>Inopolskiej). Bardw miłą n~espod7Ji.alnlkę zrobił
Ohojnadd, który usta1!1owił nowy wkord ok;rę·-------~·· ~····-~· „. ~-·---------------- gu w biegu na 100 m. s.tylem gnbietowym, uz)>skując czas 1:22,9. Sensacją zawodów b>'ło
'Pokonanie Jaworskiego z Filmowca p·11Zez kolegę klubowego Doł>rowolskliego, który w bl<i·
gu iDa 200 m~r. 1.l!Z)71Ska-ł czas 3:11,2.
W. ogól.neJ punktacji zwycięstwo rnb.ieśli
konku-1
W
za.inter€Ww<lilliia.
duź€go
wzbudziły
mis.trzoo
Toczące się obecnie rozgrywki
.stwa w koszykówce męskiej i żeńsk.i·ej nie rem.cji kohieooj Zryw n:ie pos'i<ad;: godnego, k~tow1cz<l!Il1: _w s-t0&unku 59:29. W skokaclt
prze•ciwniika. TUR znajduje się w słabej for-' PL:·rwt>le mieJsoe :zoctob1'.ł. Ma.rtylll!ka (Ł~. pu:n.mie. W konkurencji męsiki.eJ. po utworzeniu ktow 100, n.a. drugim mieJSC'U :zm.a.Jaz-ł &1ę Gfit·
tlica „Fe1rum' - ,,Ru~h robotniczy w okresie
.
. .
poziom jest bardzo niski Re~erwa YMCA bow z .Katowic _Pkt. 90,68.
U.gi,
1
11v11. ~~°'" ' ~;;:·1; . ._ D·,i:1 29.T.
wio~nv lnci1"1w" _Wyiik1 !echmcme przedstaw~aią &;1ę nwstę,,pi·suie się gorzej, niż TUR n.
g. 18-ta świetlica Koła Dyrekcji ZZK.
puiąoo:
Oto techniczne wyniki:
„Jak po•••5łało życie na ziemi' - p1of Roma·
w biegu na 200 mtr. &t. dowolnym pierwnowski. Dnia 30.I g. 17-ta Zw. Samouądow
Koszykówka żeńska:
sze miej6Ce zdobył Kałuża w czasie 2 min. 36,5
ców Zebranie De'egatów - „Po~zątki ruchu
Zrvw - HKS 5S:1 (2S:O)
(sek.
robotniczego on Europie Zachodniej„ - mgr
ŁKS - TUR 17:3 (11 :2)
200 mtr. st. kLasycz.nym wygrał Soł~ w
I
Świetlińslrn Dnia 31.T g. 13-ta PZPB Nr 21Zjedn-0czone - HKS l6:8 '10:6)
c:zaisie 3 min. S,6.
„Pierwszy okres p0ddaństwa w Europie". (3 wy
Zryw - TUR 20:0 (wal.kower).
100 mt.r. 6'ty>lem grzbietowym - Wąs z Ka
kład z cy'· .I.u h'-st.-r-,,--:if. Vlev!."irt·S7''IT''OOWt-0wioc. 1 mim. 17,S se;j\.
Koszykówka męska:
ska Dni11 31 T g 13.30 Fabryk~ Płoch i Ni':iclSz'lafety 3 razy 100 i 5 rarzy SO mtr. WY!Jir4•
HKS - YMCA tI 37:27 (25:10)
nic -- „Rok 1848 Wiosna Ludów" mqr Swietliń
pływacy z Katowic. Na 'Zakończenie odby•
Ii
16)
(19:
34:21
Zjednocrzo;IJ.e
AZS
ska. Dnia 31.T g 13-ta Wojsk. Instyt, Nauk.
ty 6:ię oowody w piłlkę wod,ną. Wygrali gp~
LKS - YMCA Il 41:24 (20:10)
Wydaw. - „Od PKWN do chwili obecnej'"
·
I w stosunku 8:5 (4:3).
TUR U - HKS 36:35 (17:17'
- prof. Makarczuk.

tego nie
w51tydZ'ić się
Drugą p<Jważną imp1rezą w Łodzi były wozo punktacji. to jednak
raj zawo<lv pływackie reprezentacji Katovvic trzeba, bo za prnec.iwniika mieliśmy doslk:onaStwi·erdziić trze.ba, lych pływa1ków Śląska, którzy mają już wyz reprezentacją ŁodZli. be11stronnie. że impreza ta wypadła pod ikaż rnbio.ną markę.
Zawody spelniiły swo1ją rolę propagailldową
dym względem imponująco. Jakikolwiek Łódź
przegrała i to nawet dość wysoko w ogólnej i wychowawczą, Z zawodników łódzkich do-

Mistrzostwa kl. A w koszy~ówce
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