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hleba jest w ols

Minislerslwo Aprowizacji rzuca na rynek wv·I
slarczajqce zapasy zboża i mąki
P.odslępna

spaliła

gra spekulacyjnego podziemia

WARSZAWA (PAP).
Minister Aprowizacji
Włodzimierz Lechowicz udzielił redaktorowi gospo·
darcŻemu Polskiej Agencji Prasowej PAP wywiadu
na temat sytuacji aprowizacyjnej w kraju.
- Jak się przedstawia aktualna sytuacja apro·
wizacyjna i jakle są perspektywy do nowych zb!o·

iówt

- Na odcinku zaopakzenia ludności w. eh.łeb,
ten najbardziej podstawowy artykuł, decydujące
znaczenie zwłaszcza dla wielkich ośrodków miejskich i przemysłowych ma regularne i sprawne
funkcjonowanie systemu zaopatrzenia regl?mento:
wego, który w naszych
warunkach meJ?ełneJ
reglamentacji ~pełnia mii:dzy innymi rolę rac1o~al
nie pomyślanego systemu interwep.cyjnego. Kazde
ograniczenie, zakłócenie czy opóźnienie w rozda~
nictwie chleba kartkowego znajduje zaraz swoje
ócibicie w zwyżce cen wolnorynkowych na chleb,
d:ęstokroć najczęściej nieuzasadnionej i będąl:ef
:wynikiem tylko spekulacyjnych sklonnoścl na wol·
nym rynku. Ta\cą sytuac~ę prz~żyliś!llY .w. P!erw·
szej dek~dzie br„ gdy k1lkudmowe opózmeme. w
rozdawnictwie chleba kartkowego, powstałe z winy
aparatu ?ozdzielczego dało hasło dla najciemniej·
szych elementów spekulacyjnych do nadmiernego
wyśrubowania ceny, przy _równoczesnym kolporto·
wani1,1 najbardziej fantastycznych pogłosek o wy·
wotenlu zboża za granicę ltd. itd.
W stosunku do winnych ówczesne!Jl) zakłóce
ni& w re51lizacj! kartkowych przydziałów chleba
zostały wyciągnięte surowe konsekwen~fe. Jt!dnocześnie cUa uniknięcia podobnych sytuacji na przyszłość l wobec opóźnienia się do5taw zboża zaku·
pionego za granicą, Mlnbterstwo Aprowizacji prze·
prowadziło wlasnyml siłami doraźną akcję w tere·
nie, celem ustalenia faktycznych remanentów na
14.5. br. zboża państwowego w magazynacł\ „Spo·
łem", które nie było w stanie dostarczy'{: doklad·
nych danych, co do tego._
W wyniku przeprowadzonej akcji ustalono, że
ilość zboża państwowego 1 mąki w młynach I magazynach „Społem" wynosi, po obliczeniu ilości
niezbędnej na zaopatrzenie w m-cu maju br„ ra·
iem 44.833 tony, w tym pszenicy 20.857 ton, mąki
pszennej .J.886 łon, żyta 13.333 tony 1 mąki żytniej
6.736 ton. Ilości te nagromadzlły się w ciągu kilk~
lat, wskutek niepełnej w pewnych okresach reali·
zacji zwolnień Ministerstwa, dodatkowych wp~y
wów z zaległych świadczeń rzeczowych, zwrotow
ze skryptów dłużnych, z wymiany za otręby itp.
Zboże państwowe
ujawniono m. In. w okrę
gach, które wg. raportów „Społem" bądź nie powinny go posiadać, bądź w znacznie mnlejsz<.ij llo·
ści. Przykład województwa łódzkiego jest tu naj·
bardziej jaskrawy. Wobec winnych nieujawnienia
we właściwym qasie pełnych remanen\ów zboża
państwowego. zostaną wyciągnięte konsekwencje..

w

m-c lipiec br. wynosi 18 tys. ton pszenicy w mące
pszennej. Otwarły się również pewne możliwości
zakupów wolnodewizowych w Kanadzie.
Jak wiadomo, ostatnio została uch~alona przez
kongres i poqpisana przez prezydenta USA .ustawa
0 pomocy po-UNRR·o'łlskiej, w której Polska flgu·
ruje kwotą 68 milionów dolarów. Mamy nadzieję,
że pierwsze dostawy w ramach tej pomocy zaczną
naplywać w ciągu m-ca Upca br. i że pokaźną po·
zycję wśród dostarczonych towarów stanowić b1;·
dzie zboże.
- Jakle znaczenie będzie miało rozszelzeni$
działalności Fundnszu Aprowizacyjnego dla poprawy zaopatrzenia łudnoścU
·
- Nasz system inwestycyjny na rynku kon-1
sumcyjnym, o czym mówiłem wyżej, doznał przez
rozszerzenie działalności Funduszu Aprowizacyjn2·

na panewce

go logicznego uzupełnienia na rynku produkcyjnym. Działalność Funduszu Aprowizacyjnego po·
wstrzyma ostatecznie rozbudzoną przez spekulację
huśtawkę cen, z powodu której producent miał
więcej strat niż korzyści, pozwoli na stworzenie
państwowych rezerw zboża w okresie zwiększonej
podaży, zapobiegnie gromadzeniu rezerw przez ele·
menty spekulacyjne na wsi i w mieście, ustabilizuje rynek, zapewni regularną ciągłość w zaopatrzeniu ludności, miejskiej w chleb.
- W jakim stopniu przyczyni si1; to do zwalczenia spekulacji?
- Pełne zaopatrzenie reglamentowane w chleb
I rezerwa na Interwencję w ol,resach tendencji
zwyżkowych na wolnym rynku - podetną korzenie zapędom spek~acyjnym.
.

Dalszy Cl;;o,g na str. 2-e]

De Ga e mu I od
Lud

włosk~

przeciw

· RZYM (obsł. wł.). Gazeta „Unita" ko

Irządowi

l~ć

reak~ionistów

De Gasperi winien od~jść- takie 're- .
mentując :vczorajszą dekl~ację rząd?- ,zoiucje uchwalone zostałv na sętkach
wąrzariytuJe, czy opłacało się w I rzec1ą • .
,
.
. . ,
...
gu k-ilku miesięcy wywoływać ai- dwa \wiecow w _Rzy_mie, Pizie, ~VenecJI 1 Nea- .S-eni~r USA ~ Claude Pepper stanął na
kryzysy rządowe, by w końcu nic zmie- polu. Uczestnicy pochodow demonstra- czele walki .J;>rzeciw programowi Truma-.
nić ani na jotę dawnego programu rządo cyjnych nosili tr?.nsparent·„ z napisami: nµ - udzielania. Pomocy faszystow.sikiej
wego. .
· Nie chcemy rządu J.eakc:jonistów!
Gre-cji. i ,Turcji.
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doprowadza

Francję

u

do kryzysu gospodarczego-

PARYŻ PAP. Na wtorkowym pos'ie-1 swoim czasie zwrócił się- do związków
dzeniu Zgrcnadz:;nia Narodowego, po Z'1Wodowych, by y.rezwały kolejarzy do
przemówieniu premiera
Rainadiera, powrotu do pracy. \Vezw~mie hlde ni.egłos zabnł deputowany z ramienia par- wątpliwie byłoby uważane przez ko!c!u
'i kr.rnunif..tycznej -Mare Du.nu ·', 1 ~l: i·zy za zdrndę ich interesów prze~ rucl„
ry OŚ\viadczył, że przy dobrej woli„mo- zawodowy.
żna by byłe uniku~ć strajku. Rząd w
PARYZ (obsł. wł.). Wieczorri ' 1': r nfe-
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loco Gdynia 27.466 ton pszenicy (w
- tym 9.014 z zalmpów UNRRA), 18.031 ton mąki
pszennej fw tym 8.339 z zakupów UNRRA) I 40 tys.
•
LONDYN PAP szyzmem a. elementami lewicowymi ,w
ton kukurydzy (całość z zakupów UNRRA). W dro·
Przemawhjnc
ha Hiszpanii 1n·zybiera na sile tak, że w
dze do Polski znajdują się ładunki 26.000 ton mąki
l l
pszennej z zakupu wlasnego i kilka tysięcy ton
tema~ po ity d za- końcu wybuch wojny domowej 'ta:1ie
pszenicy z zaległych dostaw UNRRA. Naszej dele·
g~aniczn~j w Iz- się nieunikniony.
gacji w Waszyngtonie udało się dokonać zamiany I
b1e Lordow, b. ai:n
Zdaniem lorda Templewooda, akcia
przydzielonych nam z zakupu 9 t'ys. ton kukurydzy
b
d
b t
w m-cu maju oraz. 9 tys. ton kukurydzy w m·cu
a~a or
ry Y:J- na forum ONZ przeciwko gen. Franco
czerwcu na mąkę pszenną ze względu na nleprzski W Madrycie, ·
· ł · d
h 1 tk ·
J d
stosowanie techniczne- naszych młynów do prze·
lord Templewood me przymos a za. nyc s .{U ow. e Y~
miału zbyt dużej llośct kukllrydzy. Ponadto uzy- ośw_i_ddczył m.
że sytuacj~ :"' Hisz- :ia sk~t,e :~na. akc]a prze~1wko .. rz_ą~o;-1
skano dodatkowo alokacje na 9 tys. ton mąki. panu pogar&za su~ coraz bardzie]. FranranklSlC „rsk1emu w H1szoan11 },,, ·"' 1'
Łącznie więc w trakcie zakupu lub wysyłki mamy
•
.
ik
.
d
t
·
k
t
ft
al ·
jeszcze 27 tys. ton mąki pszennej. Kwota przyzna- co pozu1e na przeciwn a WOJDY omo- ws rzyma!ue e spor u na y, wę„ a i
na nam do zakupu w USA czyli tzw. alokacja na wej, a tymczasem walka pomiędzy fa- kauczuku do tegq kraiu.

!n.,

rencja wtorkowa między prz2dsfawicielami CGT, związku zawodowego kolejarzy i rządem zakoficzyła się b~l'.: '>sią
gnię~ia porozumi.!,łlia. Jeden z c..:złonków
egzekutyVl:V ZW";;;,[ C. ' ' ·:,·•)•:::·eh 0Ś\„,riadczył, że i·okcw.enia zostały ze1·wa1~e Wic,d'Jrri-:ść t<. znalazła potwierdzenie z ust rzecznika rządu, który zaznaczył, że CGT we wtorek wieczorem
zv.rróclła się do p1 emie~a o wznowienie
roka'wań ze związkiem koleiarzy. Rząd
prnponował, by wznm.vieniu rokowań to
wa;-zyszyło wezwanie nbotników do
podjęcia pracy.
W koład. politycznych przeważa zda
nie, że Ramadier swym niesłychanym
uporem doprowadza Francj'ę do kryzy·
su ~ospodar~zego. .

Ambasador li S A
w drodze do Polski
NOWY JORK PAP. Nowomian iwany ambasacfor St:.:iów Ziednoczonych w
Warszawie, Stanton Griffs, oiplynął w
środę 11 bm. na pokładzie transatlan·
tyku, ,;Quen Elizabeth" do Europy.
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Nowa armia powstańcza w prowincji Jehol. W Kwangsi wybuchło powstanie wieśniaków. Czang-kaj-szek traci grunt pod nogami

0

Repatrianci t lui?osławii
0

1

dzie do Polski pod koniec sierpnia br.
Transpor obejmuje ok. 150 rodzin. Przy
gotowania sa iuż w toku.

MOSKWA PAP. Jak donosi z Nanki- ouintangu. Celem nowej armii powstań lscowe mobilizują tajną policję dla llllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
nu age!:cjO: TASS, poNC'łując się na źró- cze jest stwoi·zenic niezależnych, poko- wzmożenia terroru.
. .
dł~ chmsk1e, gener~ Han-Me-Chung jowych i demduatycznych Chin.
PARYŻ. (Obs .. wł.) _R~ąd Czru:-g-KaJktory s~ał pode, - wo;_1 r .~a czele ruchu
w północnej części prowincji Kwan- Sze~a 2:a:1'-epo~oJony Jesc rozwo]~m sypowstanczegq w ~rnwmc11 Jehol, zorga·i
buchł0 · wstani L dność za r tucn. Z Jedne] strony posuwa1ą się
Zawiadamiamy nas·zych Czytelników,
nizował pierwszą niezależną brygadę gs wy
.
~
e. u.
P 0 szybko armie komunistyczne w głąb że w zwi19,.zku z przesunięciami techniczdemokratycznej „armii zbawienia na- testo:vała ,przecr":'.'ko ;vysokim podat- haju - z drugiej strony-w południo - nymi na skutek czasowego ograniczenia
rodowego" pod własnym dowództwem. kon: 1 eksploat1'!:J 1 włoscian: .
wyeh Chinach cały szereg generałów od pa1p ieru gazetowego, ,,TRYBUNA MLO·
Utworzenie nowej armii obwieszczono
Liczba uz~1·0Jonych włosctan docho- mawia posłuszeństwa Czang-Kaj-S7.e- DYCH" od b. tygodnia ukazywać się bę
w okólniku telegraficznym, w którym dzi już do ~ielu tysięcy. Powstanie bu- kowi i uderza na armie rządowe. Gabi-) dzie w PIĄTKI, a ni~ w czwartki, jak dopotępiono również politykę rządu Ku- dzi niepokój w.Nankinie. Władze miej- net chiński obraduje bez przerwy.
tychczas.
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Federac " ~ Związków

• i

g\P,

kt"'re walcz,„ z trudn-0ściami m:; erbl1!"'11i. i wskazał, że w Polsce,
tak bardzo z.niS7C.7.fP•1j przez wo.ini:, zehrnnn <l·ot:rchcz~s 11-ilfooy franl•ów na Pofl'{ł·C d!a his;rp3ii~k1ego ruchu za wodowego.
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niają się podejmować mąkę, bądz

Zawodowych w Pradze cze kleJ

•
•
sytuaCJi w lnd(}~1 ezji, Indiach, Iranie I
C~tlnacli, gdzie Zwi•B,"Zki Zawodowe to·
cz.vć m118zą ci~żką walkt' z siłami rea;..
„Y.inymi. Sytu::c 'e ruchu zawod·o wego w
1Chinach om 6w ił szczegółowo delegat
chiński, Chu. Przewodnicz111cy Zwila,izk<lw
Zaw-Olfowych Amer rlci Południ o wej, Toledan(), a1P~fował do Rady Naczelnej Świa·
towej Federacii Zwi•('. zków Zawotlowy c J,
aby kJ1 naj~ c 1 śle.i ws.ptlłnracowała z ONZ
i zmnbiliz.owała wszystkie demokratyczne Siły świat~ do walki przeciw ko międr. ynnn:d ow~.i reiikc.ii.
1·1,.()
\''YCl1 ob1·atl R ~, dy
\V Cz- ·,1s1.·r-- \'·to
'
r '
"
Naczelnej ~\\'i ato\ve;i fe de racj i Z wiąz ków Zavvcdow~·c li delegat pols·ki wystqpj'ł z wn i(}Si1<iem w S"lrawie or~anizacji
pomo<:y fin ansowej dla tYCh organizacji

PRAGA (PAP) - W wielk;ej sali domu reprezentacyjnei:-:o w Pradze, przyoz do·bione j flairnrni -18 naro dów, na s tąp i ło
w 01becności l~O dcl~gatów z cal-ego niemal świat::i uroczys.~J otwarcie obrad ra·
dy nac1elne.i Światowej federa·c.ii Zwiaz.
ków Zawodowych.
Po powitani u s;o~c1 zagrani·czny•ch
Przez prze w od n;..;z.i .:ego czeskich Z w i:·,zków Zawodow y·.:: li, Posła Z apotockre~o.
sekretarz s;eneralny Światowej f cde rad i
Związków Zaw oJo\\':v.: li, Louis S;il!l:int,
złożył snrawozdanie z d z i ~la lno3c i tej or.
'~ainiz acji, pot!kr~ś!ajq.: ie .i \\·s pólpract; z
ONZ w cl '°.ż:: ni11 do zdemokratyzowania
Po ko11anrc ll w ost;1tni-ej wofo ie państw
faszystowskich.
W ogólnej dr. k nsji, .iaka si ' na st.ę pn ic
rozwinęł a, z::ibral g 1os de)eg:1t Indi i. Dan7,el, który za zna:c.n 1 H 1le!eg;·t6w z po-.va-
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całą bezwzgl4ldnośclą

Ukw.ldowane:

trze huj" r·• k roboczych do pracy - oś- Liczę na to, że po konferencJ 1 w Mmist~rstwie A-·
.
"
" ,
j
prowizacji, odbytej w dniu 6 bm. bronzowe zriew1adcz.ył mowca i . est roz.goryciona szenia kupców 1 piekarzy snowoduJą zmianę pafaktem, że zągraniczne kołc1 reakcY.ine rti.l\oksalnel z ogótno-spolernicgo punktu wldzenl.a
utru.dniaj1!l wielu Polakom powrót do oj- sytuacji I poiwolą uniknąć drastycznych zarządt.elJ.
czyzny.
.
Po prze111ówienh1 delegata francuskieSW
go,„ k:~r~ rarzuci ł ?:Via t~';ej fede r~cji
LONDYN (PAP).
Na posiedzeniu Izby Gmin
Z\\ in ~ko\\ Za wodo w j: cli, Zt!. z~yt \\ 01~~ kilku posłów wystąpiło z krytyką rządu bułgar
re agu.ic na nktualnc zagadnienia chwili skiego w związku z aresztowaniem Petkowa. Minibicż:1cc.i.
z~;1hra ! p:los <le-legat radziecki, stl'r Bcvin oświadczył. w odpo"'.ic~zi, że nie jest
T·1rasow.
Oświ·1dczvł on ż~ Świ1towa poinformowany o tresct .oskorzr.n: wytoczo.nych
' '
,
• "
'·
'
',
I Pctkowi. „Premier bul q~rsk1 - po wiedzia ł Bevm federacia Zw 1 ~ 7 1<ów Zawodowych 1edno· 1 zapewnił, że proces Petkowa odbędzie się publlcz·
czy obecnie 70 milionów c1;l()nków, re- l'l iP , or11z, że oskarżony będzie korzystał z pomocy
p rezentuj1?. Cych ii (} kra.i ów całego świat a, nnwnej".
pirzes·trze~ł pr~ed siłami reakc.ii mię~zy- !
1w.r-0dnweJ, ktora d.ąiżv m. In. do rozbicia !
•
ruchu zawri'Inweg;o w ielu pańi;itw i wy- 1
Tsaldar1sa
st<ipił z . wniosk iem o powołanie specjał·
BELGRA D ,( PAP) - Dziś zapadł wyneJ kom1~jl, któ.ra opiraco~vałąby program rok w procesie prz€dwko grupie szpieprac Św1afowe.1 f~,d~.rncJ1 Zwią!l\~w Za· go\\·sl;iej, zor~anizowanej przez b. altaw.o.dowych na naJbłlzszą przyszł·osć.
. k
G ·· w Be!crradzie
Obrady trwai19 •
c 11-e wo J5 owe.go rec .11
..,
· -'- ·
Diamanlop-ulosa.
Wszyscy oskarżeni
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Wyrok na szpiegów

,,Rzeczpospolita"
porusza zagadnimuc
„dzi kiego
~u- 1·
handlu"
, klóry jest zjawiskiem
bardzo szkodliwym,
_..
Handel ten, ni ?uj~ ty w żadne form y organizacyjne, nie poddany. jak dotychczas. żadn<>j kontroli
stanowi bardzo poważną przeszkodę obrotu towa•
rewego, jest odhiorcą towarów nielegalnego pochoQ
dzenia oraz wpływa na pod wyższenie cen woln o!
. .
. .
.
rynkowych. Dziennik pisze:
LOND YN (PAP)
Jak informuje wypadku o sumę 55 milionów funtów
„Walka z tym handlem jest zadaniem skompll· 1arre ncja R€ukl-a odbywają się ob ecn ie szk rlingów. Postulaty radzieckie w tei·
1 łtowanym ze względu na Je!Jo masowość I nie mo"'
'
. „
·
.
:te się ograniczyć jedynie do środków actmlnistra- rozmowy rrn temat reWIZJl anglo-radzie sprawie są pod obno n astępujące:
1
cyjnycb.
a1e1aJoby rozważyć możliwość legdl1za- ckiego układu o dostawach cywilnych z
l) nate;.y anulowat~ postanowienie, że
ej! tegoprzezeń
hamFu,ciężarów
oc 7.ywlścle pod waru'lklem pono- roku t l'il I c stror1a sow1'ecka U7n '1 la z~
O
proc • do· sta' W I11a by'C O pł a con Yeh go·
1•enia
1 śwladrwń oraz podd ~n'n
.
„i • O
•
.
• '
"
słę kontroli can. Dałoby to uczciwym elementom mezbędne przed uregulowaniem spr a wy tówką, 2) sto;:ię procentową. należy zremożność swoistego „u fa wnlenta się". Elementom przyszłych obrotów
handlowych. We- dukować do półtora procentu, 3) należy
zaś aspołecznym, p as o ży tującym, musi być wypo.. .
'
.
wtedziana bezwzqlędna walka.
dlug dan ych ol.::jalnych chodz i w dan ym przedłu ż yć termin spłaty kredytów
Likwlctacja handlu „dzikiego" stała stę konlecz·
!!!!

o rewr z

będą

. Zw1 a z .1 a\\ o. 0\':'e V.:. -O se~ c:esz.ą w trybie administracyjnym. Chleb po ceme mtersię o•becn:e po hkw1da·CJJ trustow 1 o•b- wencyjnej musi być do nabycia w koi.dym sklepie„
szarni·k{Jw zupełną wolno~cia. P olska PO- w którym sprzedaje się inn.e gatunki pieczywa.

Bryty,.sk radz,. eck e rozITI owy
·-·-" , -·

chkb po cenie

sokdazl oan<li10 1z5os,taatl.i na roboty

przymuso~e

Bomby atomowe nalez· y
znlszczyc"

traktatu handlowego

NOWY JORK (PAP. ·We wtore'K na
posiedzeniu komisji atomowej delegRt
radziecki Grom~•ko wyraził zgodę na
orzvjęcie niektói·ych punktów kontroli
· atomową, co d O kt'oryc h
na d energią
był dotvchczas ud_ 1iennego zdania niż

większość komis~·

p
•
b
•
k
. :i: t:!~!~~;;~ !:f~~~~~a~~~~~ew :~ir:~o~:~: er SJa Za Iea a O pOzyc Z ę ~r~~~i~~;po=;~~~zb~e~:~;~~~~~a:.i::.;
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Dziennik Ludowy" w artykule zatyt „Wszechstronna rola spóldzielczoścl na :wsi", podkreśla, że
J
nt . _ ,
_
• , .· ·
. •
,
,
na terenie województwa łódzkiego zorganizowano ..LONDYN (.i:
1. h.01esp'!ndent.age~- 1 w wys~kosc1
250 m.1hopo':". do~arow.,
185 spółdzielni Samopomocy Chłopskiej. Czego do- c:1 Reu,t ~r a w w.as_zyn~to.me do.wiadu1e ~rzęd.mcy am basa. dy ir ~nskie1 twierdz~
111agają się rolnicy od spóldzielczości?
·
się ze zro, del. mia. ~o da1nvch, , ze .rzą d ze.. o,ozyczka ta ma o_dm1enny charak.t_e1.·
„Rolnlcy żądają, aby zgodnie z za•adą oszczędk
I
k
k · k
dl
G
11oścl środków, dotobek spółdzielni służył wszyst- amery an:::.u zam1er~a poprzec wmose
n1z P.<?moc ~mery ans. a
.a
~ec.ii 1
kim rolnikom danego rejonu gospodarczego 1 mógł Ir1:1nu o nozyczkę. skierowany do Banku TurcJL pomeVl'.az pozyczki udzielone
być wykorzystany dla zaspokojenia wszystkich Ich Mi~dzyna~o~o · ,rego do . Spra\~ Odbudo- pr~ez Bank Międzynaro.do~y nie mogą
potrzeb gospodarczych (myt produktów rolnych, wy _ Rozwo1u. In1n ul>•ń<Yn ""' o k redvt bvc wvdawanP na zbro1enia.
przetwórstwo, wypożyczalnie maszyn rolniczych,
czyszczalnie, przemysł rolny Itp.).
Nie potrzeba chyba udawndnlać, ł.e Istnienie w
tej samej miejscowości kilku spółdzielni o takim
ciężkich cierpieniach zmarł w
samym zakresie działania, jest zwykłym marnotraw·
naszego ZwAązku Kolporterów,
stwem środków materialnych I ludzkich, na co wiPś
polska nie może sobie pozwolić.
ś
Wszyscy rolnicy I spółdzielcy, jak również nie
· p.
zrzeszeni dotychczas w spółdzielniach rolnicy zgadzają się na jedno, że zakreślone wyżej zamierze- .,
'°'"'"
nla d adzą się daleko łatwiej I wcześnlet osiągnąć,
qdy cały zMorowy wvsilek wsi polskiej skonc„ntruEksportacja zwłok z kaplicy na Mani odbędzie się dnia 12 czerwca
le się zgodnie w jednolitym typie spółdzielczości
godź 16 p.p.'
wiejskiej, gdy zamiast nie ufności I nieuzasadnionych ani gospodarczo, ani politycznie swarów, naO udział w pogrzebie prosimy wszystkich członków oraz życzliwych zmarłemu.
stąpt harmonijne współdziałanie
spółdzielni wlej1klch I zawodowej organizacji rolniczej z jasno za·
kreślonym wspólnym celem podniesienia go~po
darczego i kulturalnego wsi polskiej".

produkc11 energu atomowe]

Zwi.ązek .R adziecki a. probuje tę ko.ntrolę Jedynie w Odraniczon'.'Ch rozmia-

"'
"
rach , nalegając w dalszym ciągu na
uprzednie znisztzenie zapasu bomb atomowych. Obserwatorzy przewidują, :i.e
Związek Radziecki przedstawi nowe pro
pozycje, które ruszą być może sprawę
z tnartwego punku.
-------------------

Uwaga!
Czytelnicy i Prenumeratorzyl

t

SIan •. I w Jan owski·

Redakcja i Administracja „Głosu Robotniczego" k-0munilruje, że wszelkie
wpłaty za prenumeratę pisma kier-0wać
należy na nasze konto <:zekowe PKO Nr
VII 1331. Bezpośrednia. W'Płatę Przyjmować l>e·dzie tak że
Wydział
Ko,Jportażu
De!ęgarury .S.W. „Prasa", ut. Żwir'ki 17.

378

ol:::erlajtnant, że może pan na mnie liczyć, że się na tę uroczystość nie spóźnię. Ja. prosz~ pana oberlaitnanta. pożyczę sobie zegarek od sierżanta Wań
ka razem z łańr>uszkiem, żeby nasza
marszkompania ł:uła dobrze reprezentowana. Bo to bardzo ważna rzecz, żeby
wszędzie przychodzić w porę.
Kiedym
światowej
jeszcze służył w Buclzie.iowicach, miał
do nas przyjechać ni ejaki feldmarsza(frzekład fawła Hulki-Laskowskiegol
łek lajtnant, któi'Y był dywizjonerem i
- Szwejku - rzekł pewnego dnfa kąpiesz, rozumiesz, wykąpiesz się ty. - chciał zrobić przegląd naszego pu~ku.
hadporucznik Lukasz - jutro kompa- Nadporucznik mów~~ coraz dobitniej.:- Nalrnzał, żebyśmy byli zgromadzeni na
nie pójdą po kolei do Podhorców. Na- Potem wdziejesz czystą bieliznę i pocze- placu ćwiczeń o j edenastej przed polusza iedenaska idzie pierwsza. Tam was
wykąpią, i od·.1szą i dadzą wam czystą
bieliznę. Uważaj, żebyś · mi nic nie oomieszał. Powtórz, co powiedziałem.
strzelbę wyczyścisz, jakbyś miał w Boże raźno. Pułkownik re: :kazał majorom, żeCiało pójść z procesją i strzelać salwa- by pułk stał na placu o godzinie dziesią- Posłusznie melduję, że jutro pójtej; majorowie, żeby się nie spóźnić,
dzie pan oberlajtnimt pierwszy z naszą mi. Czy teraz zrozumiałeś?
Te:1:az zrozumiałem, posłusznie wyznaczyli kapic~nom godzinę dziewiąkompanią do Podhorców. Tam was wymE.lduję - kiwał głową Szwejk. -Sło- tą; kapitanowie wydali Jajtnantom rozkąpią, odwszą i dadzą wam czystą bieliznę. Posłusznie proszę ,
panie ober- wo hoporu , panie oberlajtnant, że rano
. kaz na pół do ósmej; ci 7'.1Ś kazali sierlajtnant, czemu to mamy chodzić wi- b ę d ę jak 1a 1ecz k a. Al e na co, pos ł uszme żantom stać o szC.Ste.i ,a. frajtrzy wyry~elduję, mam być taki wygalowany?
chtowali nas o pół do piątej. Było to .
skać wszy aż do Podhorców? Przecież
Ponieważ
nadporucznik
Lukasz
panie
obt:!rlajtnaht, akurat po żniwach
i tutaj moglibyśmy panu oberlajtnantowi por.adzić. N ::twet nie wiedziałem, odc~nał sylaby skandując. - do Pod- i słm'tce pali}o aż strach. Pan feldmarpunktualnie o iede~
że i pan oberlajtnant też ma wszy. My- hor-ców przy-je-dzie na-stęp-ca tro-nu, sżałek przyjechał
ślałem, że trzymają się tylko szeregow- Ka-rol Fran-ci-szek Jó-zef i bę-dzie ci nastej, a chłopcy stali w tym słońcu jak
przy-pi-nał , Szwejku, dwa sre-br-ne zmordowane muły, bo od pół do_ piątej
ców.
me-da-le...
rano mieli tej . parady dość. Siedmiu
N ad porucznik wytrzeszczył oczy na
- Do Podhorców przyjedzie jego ce·- chłopa omdlało a czterech trzeba było
Szwejka.
sarska wysokość Karol Franciszek Józef odwieźć do szpitala. A ten pan dywi- Jezus Maria, co z ciebie za bałwan, i' będzie ·mnie, Szwejkowi, przypinał zjoner sam ich poił koniakiem, bo miał
Szwejku! Od razu wiedziałem, że spła dwa medale . - powtórzył sobie uiszczę- parę butelek w trokach przy siodle. Gdv
ta~-= jakiego głupiego figla . Kogo ja ci śliwiony Szwejk. Posłusznie proszę, chłcpcy ~ z trzeciego batalionu zobaczyli
mam dać na drogę, żeby czuwał nad żeby mi wolno było usiąść, bo ja tej ra- iak pan generał cuci omdlałych, wszystwoją głupotą? Niech cię ręka Boska dości nie przeżyję.
Więc ten dostojny' cy zaczęli mdleć ieden po drugim i odbroni, mój Szwejku, jeśli nie zrobisz pan przyjedzie we własnej osobie i przy zyskali siły dopiero wówczas, gdy kowszystkiego tak, :lak ci mówię. Uważaj: onie mi medale własnoręcznie? O tym niaku już nie było i omdlałych polewapójdziesz z kompanią, i rze:cz prosta, ze będ~ opowiadał „Pod Kielichem" do sa- no wodą.
•
(D. c. n,)
mną , do tych Podhorców. Tam sie wv- mei śm i P.rc:i . Posłusznie melduję, pani&

podczas wojny

zna1dowały

.się pod .~arz!!dem i konrol~ specjalne~
mstytUC]I międzynarodowe].

I

Jarostaro Hasek

Główna rozbieżność

cl '
i d
z · k" R d · l ·
· "n poro ę zy wiąz iem a ziec urn
a Stąnami ZjednJczonymi wyraża się
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AKCJI PREMIOWEJ
„Gło s

Robotniczy••
swoim Czytelnikom
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--------lł'Qciąć

I

zacllowaćl

1

3 tokarzy, 1 frezarza na frezarkę i:
uniwersalną, 1 spawacza elektrycz- l
k.
!
nego, tkaczy(ki) oraz prząd I.
~

Przy fabryce

istnieją

złóbek

i

Prze dszkoIe. =
:.=

Zgłoszenia przyjmuje W11dział Personalny i
Państw. Zakł. Przem. Bawełn. Nr 7 UJ Łodzi, ~

~ ul. Kilińskiego 228 UJ godz. od 8 do 12-tej j
każdego dnia.
-~

§_
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CETRALA ZBYTU PORCELANY
~
FAJANSU I WYROBOW SZKLANYCH •
w Ł o d z i
i poszukuje:
w!JkUJalifikowanego ~
• Księgowego-bilanąistę
oraz dwóch
i
pracowników. buchalteryi·nych
~-

!

! Oferty wraz z żJ.Jciorgsem i świadectwami ~
~ pracy, należy składać w godzinach urzędo- ~
; wania do Wydziału Personalnego Centrali ~
: ul. D-rn Adama Rróchnika 5 (d. Zawadzka) ~
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GŁOS

Nr 159

Na
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ROBOTNICZY

lropie gigańlycznego rabunku

,.

I

Ob. Mordalski
sekr. Rady Zakładow.

Ciągle

czytamy w prasie o konieczności
a jednak daje
się Żaobserwować dziwne zjawisko, które naiwałabym zjawiskiem
„pijanych cen''· Najbardziej daje się zauważyć brak równowagi
cen masła.
Jestem stałym klijentem wojskowej spół
dzielni „Walka" przy ul. 11 Listopada. W
spółdzielni tej 1 kg. masła deserowego dnia·
8 b.m. ko«ztował 420 złotych, dwa dni późwalki z

drożyzną i spekulacją,

Tow. Faust
sekr. koła PPR

Dyr. Nacze!Ill'{
Tow. Chrap'kiewicz

Tow. Kasprzak
Kier. Personalny

Tow. Niewczas

Tow. Matuszak
przew. Ligi. Kobiet

uJ.C>S

. Nr

,ROBOTNlci1

Czę.1tochowa

Piękny

lfł!ł

Honstantynt!!!!,

dorobek szkolnictwa z wodoweeo

Niesumienny

młynarz

W okresie truanej sytuacji na rynku
chlebnym mnożq się fakty nadużyć, któryc't.
przedmiotem jest mąka i chleb.
K!erownik młyna pod nazwq „Młyn Kon·
stantynćw w Konstantynowie przy ul. Młyń·
i;kiej 54, niejaki Roman Jareszkiewicz, _wraz
tyczą,ce iJrości i działalności różnego typu.I działalność sz1kół dla leśniczych. Obszerze swym synem Franciszkiem, który odgry·
szkół włókienniczych. Jak po'żyteczną ny pawilon zaicła też ogólnopolsk.a wy·
wal r.oJę „siły biurowej" w tym młynie, _d o·
działalrtość prowadzrąi tt.ufce Budowlane stawa powojennej książ'ki polski·ej, gropuścili się poważnych nadużyć ze stratq dla
„Świt" daje nam poj1ę cie sroj,slrn, w madza,c_ około 25.000 wydawnictw z naj· Skarbu Państwa, jakości chleba i optnii o·
którym zgroma·dzono m. in. nmde1e wy- rozmaitszych dziedzin.
koltcznych piekarzy.
•
konanych tam budynków.
Wystaw{} zwiedzają masowo wyciecz·
Jareszkiewicz bowiem swe kierownicze
pawi'oni·e leśnictwa zobrazowano ki sz kolne z całej Po\S'ki.
stanowisko wykorzystywał do prowadzenia
handlu mqkq ,,na :własnq rękę", jak również
do ukrywania obro1ów tnłyrta. Celem zwięk·
szenia swych, i tak już; _sporych, zarobków
Jareszkiewicz dosypywał potajemnte do
sprzed'awanej przez niego mqkt znaczne i·
brało udział
lości kukurydzy. Nie powiadomieni o
tym
Do robó't .polny·ch w tegorocznej, wio· <luje się w remoncie d1la przeprowa•dzenia fakcie piekarze wypiekali chleb, nie nada·
sennej kampanii •si·e wnej 'J)r.ZyiStąipiło 7687 -przeważnie drobnych napraw.
jqcy się do konsumcji.
trnktorów. Z tegio na Ziemie Odzyskane
W ub. miesiv;cu nadeszły do Polski
Jareszkiewtcz i jego syn :i:ostalt zatrzyma·
przypada - 5.824; na Ziemie Dawne - dalsze transporty traiktorów w. łącznef ni przez Deleg.:rturę Komisji Specjalnej w
1.863. Około 30 procent traktorów znaj- ilości 1.421 sztuk.
Łodzi.
·

Ogólno-polska wystawa prac uczniowskich

W <Zzęstochowie otwarta została wystawa isz:kofrdctwa z-aw<JcJIO·wego. W szeregu JJawiJ.onów, w ·eSrtety1cznie nr'ządzo
nych stoiskach pr.zedisfawjiono i)race uczniów szkół zawodO.WY·ch: przemysło
wych, rotutczych 'i r:żemieślniiczycb. Barwne plansze i wykresy uwid:ocznia;}ą: ·r óine odcinkii działalności rty;dh zkół j IS'.I)rz.ę.t,
iakimi się one _posługudą. Na wyisfawie
zwracają uwagę pioe,1kne malowidła
na
szkile w stylu ludowym, wyiktonarn e przez
uczniów Kur.s ów Pamiętnikarstwa Regiona.lnego w Częstochowi·e przy falbryce
„Czyn". Państwo.wa Szkota Prze-m. Art.
w ł'.;odz'i :va kazała ipiięrkne tka·niny, prrace z
zakresu metaloplaistyki i ooirawy książe<k,
W ipawilonie oświaty rolniczej zgromadzono sz~r·e1g ciekawych da111yc;h, doty•czą;cy.oh rOZWOjU szikół IJ.'Olniczy,C'h i pTallÓW na :przyszłość. Pokazano tu s·ze-r.eg
tiomocy szkolny.eh, ja'k również wykre"y; ~ J.iczne fotagra;fie, śwfadczia,:ce -0 r-0zroście Ze·społów P:J'z-yi&posoibfe'l'l'ia: Rolni<.:z.ego f Wojskowego na .terenie w.ojew.
kieleckiego ora2l po!ho'rskigo. Odd:uielny:
pawJ[<Yn gromadzi ·e·kisponaty iLiceum Jedwabnicze:go .w Milanówku, Państw. Zakł.
liodowli Roślin, ·:uaWriera też obszerne
stoisko Państw. Zarządu Niernchomości
Z·iemskich.
Dużym ' izainteresowaniem
ciesz·l.li się
e\k~onaty gimnazjów kralwieckich, od•
znaczające sioęi pra1kty·c11nością i< .estety;cznym wyigJ.ą•de.m.
W stoiska Iz'by Rzemieślnicz,ej w
Kiekach pokazano m. 1in. piękne wwry
cer.amiki iłżeckiej oraz metaloweij mechaniki p1;ecyzyjnej.
Zwraca też uwagc z.wiedzającycJh ciekawie uje,:i'e stoisko :poradni psychotechJ1icznej, stoiska szkolnictwa włókiennicze
go, r\V 'k tórym 1przediS1tawione są1 dane, do-
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Piotr~ów

.

Wr~tz.enie

zasłużonym

aktywistom partyjnym

niedzielę w godzinach rannych bm,
odbyła się w Piotrkowie podniosła uroczy-

W pięknie udekorowanej sali :za stołem kretarz Miejskiego Komitetu PPR tow. SieC!IE>
pr.ezydialnym, obok pokrytych siwizną dzia· cki.
stość wręczenia dyplomów uznania około !30 łaczy widzi~ć można było także młodszych
Po zagajen!u okolicznościowe przemówieczłonkom .Polskiej Partii Robotniczej z mia- i kobiety. Licznie zel;>ranym towarzyszom cel nie wygłosił tow. Kęplńskt. K'rótkie, ale tresta Piotrkowa.
obecnego zgromadzenia przedstawił ll-gi Se-1 ściyve zdania· skierowane były przede wszy·
W

Ko Io przyiac ióI
W dniu ·9 bm. odbył·o się w Szkole Powszedmej im. Ks. Józefa Poniatowskiego
w Piotrkowie zebranie organizacyjne Ko·
ła Przyjarciół Harcerzy. Liczni e.ebrani
ukonstytuowali zarząd Koła, w skład
którego JJOwołano: na Przewoclnicz·v;cego

BilansI pracy

rcer st wa :~~:..J=.:Yi~:.;:::~:::~t::~:; :·:::

ob. Zarsl<iego, sekretarza ob. Unk-0owskiego, skarbnika ob. Bieniecki~. Zeibrani i>o·
sta11owili .w dnin 14 bm. urza,dzić zabawę
w sali gimnastycznej sz.koły, a docihód z
imprezy tej przeznaczyć na fundusz -0bozów harcerskich.

.K.

Działalność PCK w Ra·domsku dzieH dorainej -przy zasł::tbnięciach w 177 wy· koszty leczenia i inne razem wynoszą zł.

na 4 zasadnicz;e działy: organizacyjny, 0piekuńczy, sanitamY i informacyjny.
. Dział organizacyjny. Odk1ział na dziei1
1.1.1946 r. liczył ~98 człlOnków rzeczywistyd1, a na dzień 1.1. '.1.947 r. - 898.
W powiecie zorganizowano cztery koła
dla dorosłych, które liczą: 183 członków.
Kół Mł'odlzieży PCK na dzici1 1.1.1946 r.
hyło 10, członków - 786, na dzień 1.1.
1947 r. - kót 72, członków 4660. Oddział
wsJJół1prac'llie :z; innymi iQrganizacjami, a
mianowicie: z Komitetem Opieki Sipołeczuei Miejskiej, Powiatowym . Komitetem
, G:wia1zd.kowym i Koloniraml Letnimi, w
któ'ryd'i IJJrał czyn'ITY' urd'ział.
Dział opiekuńczy. O'ddlział otrzymał
odzież, bieliznę, obuwie, mydło i mleko
z; Okręgu Łódzkiego, przysłane 'Przez Amerykański Czer:wony Krzyż. Wszystkie
wy.żej

wymi·enione rzeczy qyły nowe roifróc·z óbuwia. Od•zierż przy.dzielono za·
kładom zarn'kni•E}tym, kotom dorosłych i
mł·odz.ie'ży, pozostał·a, część :wydawm10 repatriantom ze wrSchod'u i za·chodu, rodzrn1om w~glźniów i>olity·cznyc'h, .inwalidom
i miejscowej biednej ·ludności. Ogółem
wydano odzieży 231 szfok, bielizny 1,61
sztuk, obuwia 95 par, wy.prawek dla niemowląt 24 sztuki' dla 231 osób.
Zakłady zamknięte. Szpital Powiatowy: 20 sztuk szlafroków, 10 pidżam i materiał sanitarny.
·
Poza tym O'.ddzia·ł IJrzydzielał: bieliznę, o:buwie, mydł-0, ubranie, oibrusy, ścier
ki, mkko skondensowane i inne rzecży
Powiatowemu Przytwłkowi dla starców
w Ra~ieohowicach, Pow. Sierocińcowi
w Piaszczycach, Miei&kiemu Przytuł1kowi
w Ra,domsku, Bursie dla Mł-odzde·żY Wiejskiej, Kołu Młodzieży PCK, Ko'h1 PCK

I l'f

omów uznania

f!ad06USk.!!,

się

l l l ll l l ll~'ll ll l

nasza zawdzięcza zwycięstwo w referendum,
wyborach i obecny stały wzrost ilościowy. Komitet Centralny z Tow. Wiesławem na czele - pr.<:1gni"e byście przyjęli te „Dyplomy
Uznania" jako widome symbole ?.achęty i
podniety do dalszej pracy"„,
Z kolei tow. Skwarczyński wręczał po ·
szczególnym ło,warzyszom d~lomy przy n!e
milknqcych brawach zgromadzonych towarzyszy. Najżyczliwiej
przyjęto
hucznymi
oklaskami następujqcych wyróżnionych towarzyszy: Szymańskiego Józefa, Kępińskie
go, Sukusową, Mlynarczykową, Rokitę Janinę. Misztela H.
Drugq część uroczystości po odśpiewaniu
Międzynarodówkt wypełniono dwugodzinnym
programem artystycznym .

padkach.

232,773 19 gr,

Odd~iał prnwadzi :posz_u1kiwani~ osór~ zag~monych za gra111c,ą1 i .. w kraJu." Pos.rcd111czy w koresp~n~encp zagr~mczneJ: , W
19~6 roku zwro,c1ło si~ w teJ S\Praw1e .ł49
QSob.
.
.
,
Sprawy imans()we. Od dn!a. l .1: 19Jb
roku _dlo 1.1.1947 r. lJrzedsta~~iaJą .sic: nast~1P11Ją1co: <l~chody z dot_acH Starost;"'..a,
0~1ar '": ~otowce, . składki członkows:rn~,
znaczlo, imprezy 1tp. r_az~m wynoszą
310.65:1 , 9~ gr. _\Vy·clatk1, Jak: ka_ncelaryJne,. ganl,Z.acyine, .wynagrndzem~ uracoWnlkOW, ntrzyma111e punktu san1bnne•go,

Energicznym, pe'łnym inicjatywy peł·
nomocnikicm Zarz.q·du Głównego P~K na
Oddział w Radomsku jest dr Jerzy So·
bra11ski. Ponadto w Odclzia1e jest Komitet Doradczy, składający si ę1 z 25 osób.
Wiele osób z IJełnym poświęce11iem
8 czerwca br. po dł111gich i eh ,i,kich
ws półp1 ac 1I.ic bezinteresownie z Oddzia- cierpieniach zmarł, przeżywŚzy lat 40,
łem.
tow. Leon Cieśilik, b. współpraco\vnik
P-0 dczas olmpacji niemieckiej, ])orni· Mi~skiego Komitetu PPR w Piotrkowie,·
1110 re1Jrcsji ze strony okupantów, skiernb. 'Pracownik Urzędu Pocztowego w Pioir
wanej do- Odd ziału, tenże nie 'J)rzeryw:ił kiowi·e, , członek Miejskiej Rady Narodowa cy.
wej Hawnik'Sądu Okręgowego.
Sekretarka Oddziału jest ob. Ce·cylia
Pogrzeib -0d'by1ł się w dniu 10 bm. na
Glibowska. ·
miejscowym cmentarz1u. Partia nasza
straciła oddanego towarzysza. Cześć jeo
go Pamięci!
J. J.

Dzia·ł ręjestracyjno-iniormacyjny.

zr

-0:

Uroczyste
Wyższej

wręczenie ·

Zgon _tow. Cie'ślika

sztandaru

Szkole Ofic,rów PoUtvczno Wychowawczych ·

Aleksandrów

łapach
pragnące wyrazić swe gorąoe uczucie i
zaufani-e, jakie żywi dla armii demokraMiasteczko nasze było w ostatnim cza·
uwczystość
wręczenia sztandaru Woj- tycmcj.
sie .terenem wzmożonej ,,a1kcji" elemenskowej Wyższej Szkole Polityczno-WyU roczyslość tę, prócz innych osobisto tów paskarskich i spekulacyfoyd1.
Paschowawczej, ufundowanego przez spo- ści, zaszczyci obecnością. i nasz Marszakarze
z
Łodzi·
przyjeżdża.li.
tutaj
·na
d:ołe~zeństWJO
p·ow. radomszczańskiego, łek Rola-Żymierski.
bry połów, wykUJPując zboże po wy.gó·
ro1wauych cenach, naturalnie odia „lewe·
Głownie
go" przemiału.
W ostatnich dniach staraniem Zarzą
du Miejskieg·o, partii polityczny.eh oraz
Milicji Obywatelskiej pow: tała na terenie A•leksandrowa Społeczna Komisja
Ko11troli Cen, l<tóra zajęła si ę1 naszym
rynkiem.
Podczas ostatniego jarmarku członka·
wie komisji udali się' na rynek i nie dopu·
ścHi do wykupywania zboża przez pasDorosłych.
karzy
i ,s,pekulantów. Zboże mogli kupoW 1946 r. zaipomóg pie~1iężnych \VYdawać tylko ci, którzy mieli do tego odp-0no na sum.I}. zł. 30.750 dla 220 osób. WySOk<>ść zaJPomóg wahała siP,1 od 100 do 500
wriedtJiie uPoważnienia oraz praedstawizlortych. N:a punkcie sanitarno-żywnościo
ciele s;półdzielcrości.
wym na d'worcu kolefowym wydamo
Jak za dotknię'Ciem róż'dżki czarodziej2.0.610 Posiłków.
skiej
ceny zboża s·pa•dły do 3.200 złotych,
Od grudnia 1946 r. pr-0wadz.ona jest
a prze·d kilku -dniami sięgały jui powyprzy punkcie Izba Dw<>rcowa, oipieka nad
żej 5.QOO z'ł. za 100 kilogramów.
matką i dzieckiem, K•oszt utrzY1JT1ania
Punktu wynosił 31.216 zł., Profokty oNale:żało b'y tyl]'ko jeszcze ~aintereso
trzymywał Oddz'iał z Wydziału Apro·Ni·
wać się paskarzami, wykupuj1ą1cymi rów·
za.cji. Na p•unkcie sanitarnym ·na dworcu Jak donosiliśmy - w Głownie wykryte zostały potajemne wytwórnie bimbru.
k<ilejowym udzieUono Pomocy sanitarnej Na Jlu.str.<1.cil - cześć sko1Ufiskowanych Przez Komisję Soecjalną . i .MO „apara· nież inne produkty wiejskie, jak mleko,
masło, sery itp. dla celów spekulacyjnych,
W' !ł92 w:voadkach (ooatrunki), 'P'Omocy„
tów" wvtwarzaila-cvcb trucizne.
Sek.
W niedzioelę, dnia 15 czerwca br. o<lbędzi·e się w .Ra<lomsku manif esfacyjna

Po likwidacji bimbrowni w

Spekulanci dostali po

'Nr }5921

OLOS
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Pro_qran1 radiowv na dziś
gospodarczy1
i motor"; 17.10
tadia"; 15.30 Pog. sportowa; 15 40 KonI
cert organowy; 16.00 Dziennik; 16.12 Muzyka 17.20 „Muzyka dla wszystkich"; 18.20 Aud.

6.00 Sygnał cżasu i codzie11ny program p('·
ranny do godziny 8.55. .P r z e r w a. 13.00
Aud. szkolna; 14.00 „60 minut w Ktainie
Jazzu"; 15.00 Muzyka dlą. dzieci; 15.25 „Ze
Gil

Dziś

punktualnie o go·dzlnie 1"-ej
:t

;/)"~na

?.-l'""'

tragikomedia hiszpańska Ferdynanda de Rojasa
„CELESTYNA",
Młodzieży w wieku szkolnym nie ptty~
sługuje prawo wstępu na to w\dowlsko.
TEATR POWSZECHNY TUR
Dziś o godz. 19 mln. 15 arcydzieło polskiej
~medil Al. Fredry „8LUBY PANIE~SKIE".

TEATR

Dziś

maszyn

I

•'CI
•
d 0 plSaft'

Unterwood z dł. wałk1'em Nr 158568-20-46
Remington z „ „ Nr LY 59848 Y
Nr 221823
Soberana z kr.
KAMERALN\' DOMU żOł.Nl!lłZA
Skrad1ionycb W dniu 8 Czerwca br.
ul. Oaszyń1klego 34
najweselsza komedia G. Bernarda I W Centtainvm Zarządz!e

Shą.w'a „ŻOŁNIERZ

11

I 'BOHATER" w

reżyserii

Przemysłu W6k"enniczeeo

:taz:::go ~~~~~::i~~~egzo u'dz~~~:au=~~y K;~~

1

lickiej, Adolfa Chronlckiego, Kazimierza Dejunowicza, Adama Mikołajewskiego, Danuty

rozrywkowa z płyt; 16.35 Brahms - Son'lta JiOetyc'.k&; 18.30 „Nauka priy głośniku" A-Dur.; 16.55 Aud. dla młodzieży p.t. „Sku.y· „Głos Ameryk,i"; 18.55 (z ł;oci.ii) „Marein
Kasprzak" - Aud. oświatowa tlJ1\•u1 19.05
„Głos Młodych"; 19.1s (z Ł.J „l<:ryzys liryki";
19.25 (I Ł.) Wiadomoicl spottowe; 19.52 (z Ł.)
Chwila muzyki z płyt. 19.57 Sygnał cza&u;
P"'p~erniczeao
20.02 Dzienriik; 20.20 „Trybuna r11.dlowa"1
&
•
o.
Jl
20.30 „Muzyka Radziecka"; 21.00 Słuchów. p.t.
Lódt, ul. Gdańska 89
„Podróżny i II\lłość" wg. sztuki P. Morand'a1
POSZUKUJE:
21.25 „Melodie świata"; 21.45 „Pokrzywy nM
Fachowców hranżg oapietniczej ze Brdą"; 22.00 Kwadrans prozy; 22.15 (z Łod21)
IX-ta aud. z cyklu pośw. twórcz. K. Szymaspecjalną znajomością przetworstuJa.
Rutgnowani>go kierownika kancelarii -nowskiego P· t. „Nowy styl"; 22.45 II-ga cz.
. aud. z c.yklu pośw. twórcz. K. Szymanowskie.
oraz
go - Utwory fortep. w wyk. T. Żmudzińskie·
Naczelnika Wpdziału Eksportomt-no qo; 23.00 Ostat. wiad, d21iennika radiowego;
ze znajomościa jęzJJkóm: an~iel- 1 23.15 Program na dzień n&.stęony; 23.25 (z Ł.J
ski>:>go, rosyjskiego. francuskieRo Koncert życzeń. 2:l.57 (z Ł.) Progtam lokalny
11
!I I i 11111n' ''1T1n·11'1 ·1·1111111"1 11r111.1111:m111111'11·1111111111 >
i niemieckiego.

Zbytu
11 Centrala
.
Przemusiu
.

Się
O slrzega
PfZ ed k UPft8D.,

ł.A.~S1'WOWY TJJA'ra WOJS1'A POLSKIEGO

Koment(łtz·

dła

świata

.

I

Zr,hlS?;ać się

CENTlłAlA

APROWIZACYJNA
W ŁODZI
podaje do wladomo~ci zekładom pracy po!ofo·
REJONOWA.

w W)Jdtlale Perscttalngm

ww
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PRZETARG NIEOGRANICZO' y

nym na terenie m. Łodzi, że na podstawie za·
Ministerstwa Aprowizacji z dnia
rządzenia
2ao maja br. w snrawie zaon11trzenia w ziem·
W związku z nagłą chorobą Wandy ŁuPań•twowe Zakłady Przemysłu -Bawełnla· kosztorysu winno być wpłacone do Kasy niaki na okres wiosenny 1947 r. przy•ług'\4j<l
~zyckiej, rolę Katarzyqv objęła Helena B11nracownilrnm zaopatrywanym przez R.C.A ry·
czyńska, znakomita odtwórczyni tej postaci nego Nr. 4 w Łodzi - Sienkiewicza 82-84, o. P.Z.P.B. Nr. 4 i kwit dołączrmy do oferty.
~z 0 ł'. qotówkowv. na zakup ziemniaków za wyna robot
w okre8ie triumfów „Żołnierza i Bohatera" na głaszaja przetarg nieo raniczon
Oferty winny być złożone w d\vóch za- rntkuim pracowrnków przemysłu węqlowego t
Y
Y
g
·
· ·
1·
scenie Teatru Mnłego w Warszawie.
I hutniczeqo i P·K·P" którzy są zaopatrywani
. • budowlane przy przebudowie budynków biel. .
.
·
klejonych i zAlakowanych kopertach z napi- o<lrniPnnie.
.
Z dniem dzis1e1szym początek przedsW.wien 'k . f b'
m a i ar iarm.
o godz 19 30
Ekwiwalentv pieniężne wypłacane będą u.
sem: „Oferta na roboty budowlane P.Z.P.B.
.
.
.
.
· ·
·
,
,
Ł
po N r.
firmy mogą s1e. zgłaszac
Kasa czynna 10-12 i od 15. Tel. 123-02.
·
l Zainteresowane
4 w odzi' . Zakłady zastrzegają sobie nrnwninnvro Pracownikom za pośrednictwem
Zi'kładów pracy.
·
epe kosztor,.-sy, celem zapomama si~ z pro.
DZIECIĘCY.TEATR KUKIEŁEK RTPD
Pracownik - konsument ohowiazanv iest
jektem w godzinach od 8 do 14-tej w 'Wydzia- prawo dowolnego wyboni oferenta bez wr:glę·
ul. Nawrot 21.
1
„Dziwny Doktór" wg. oowie~c! Le!ftinga, le Zaopetrzenia przy ulicy Sienkiewicza 82-84. du na wysokość zlożą_nych ofert oraz unieważ- - ~?:vć zakłr:.dowi orarv wvwołane orzez Wy·
rJ~~ał Aprowizacyjny. Zarwdu Mie.i skiego w ŁC?
codziennie widowiska zamknf,:te dla szkół. Składanie ofert do dnia 26 czerwca br. do · nienia przetaigu bez podania prZV"t"n.
dz1 kuponv kart ma1owych 1947 r. i kwitowąc
W niedziel~ i święta 0 godz. 12.
qotówki na listach wypłat.
odbiór
1
Prze·
Państwowe Zakłady
godz. l l·tej rano. Otwarcie kopert nastąpi o
R.C.A. ustaliła. ŻP na ten cel Wydział A.
mysłu Bawell'l<mego Nr. 4..
'I rrnn1mu111'1111111111~111 11 1 1 11 11 1 1 1 111111 1 11 1 godzinie 12-tej dnia 26 czerwca 1947 r. przy
nrowizacii Zar;:adu Mii!5te Łodzi wywołał ku·
w Łodzi.
czvm wadium w wysokości 1 proc od sumy
FILHARMONIA ŁODZKA
30 z kart T Kat, Nr. lO Kat. C i ł\!r. 30
W piątek, dnia 13 czerwca br odbędzie się lllllllllllflłllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllłllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliililll;llłlllllllllllllll ~~~
·
~
Wielki Koncert Symfoniczny. Program przed- MW"?Y:'lllłt"'W'IFPU'l'PlllRW?tsEPUIPIUrr1?WIHMt
Zakładv pracv pobiera od swych pracowni.
··--=~ł'""':i·'..;__
stawia się niezwykle interesująco. Usłyszymy
ków właściwe kupony kart żvwnościowych t
·poraz pierwszy Symfonię 1-śzą Chaczaturiana,
nakleją je na arkusze po 100 sztuk osobno na
11ajwybitniejszego, obok Szostakowicza, wspól
k~żda kateaorię kart, i złożą według ogłoszeczesnego kompozytora sowieckiego. Solistą
1
1
ma Zarządu Miejskieqo w Łodzi z dnia 10
łd
koncertu, świetny pianista Jan Bereżyński o·
Szaflarskiej, Ludwika Tatarskiego C Feliksa

Żukowskiego.

I

Ś
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Komun1· kal Rady Nad·zorcze1·
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ników uprawnionych do otrzymania ekwfwa.
l ,
·
W
ty z op. „Złoty Kogucik" Rim~kij-Korsakowa.
obec tego, że w szeregu sk epow bywać się będą według nowego kalenda- ~entu, _w których wymienione mają być poza
Dyryguje Kazimierz Wiłkomirski. Bilety sprze
Powsze?h~ej .Spółdzielni , Spo·żywców 1rza, który zostanie ogłosz,ony w sklepach mnvm• , danvmi również rodzaj i ilość złob·
daje kasa kina „Bałtyk".
i w wasi-e w najbliższych dniach. nych kuponów kart żywnościowych (Kat. I, IR,
w Łodzi ~ Zg1er~u zebrania wybor~ze P. S.
i ,C'' )ora'z wysokoś'! pr7.n:i'!rlające.i do .vypł-t'Pełnomocmków me dósziły do skutkow,
RADA NADZORCZA P. S. S, ty sumy dla każ1aąo pracowniki: łącznie .
Rada Nadzorcza P. S. S. kómunikuje, że
OGŁOSZENIE
Stawki ekwiw~le .• 1 ·1 ·,.,.~ n"•zą 'lllfodł.ug za·
W LODZI
o przystąpieniu -do sporządzenia miejscowego pocza,wszy o-d dnia 16 b. m. zebrania odną~~-~
- muj
~~~~~~~~~~-5~~l~~~~~i~~~~ii~~
~~-~~~~~~~·
planu zagospodarowanlJ przestrzennego
·
ący ·h: \~~~~q•w~ ApruwlzM'i~a~•.n.
ttLLL!ii!i
m:: 51:o::1253 i!ilili12Mii LL!JJJliidl552
::::
ihiiii 5111 MWJJJL!i i 212 21~
m. Łodzi
zł. 240
Kat. I
Karty zaopatrzenia
Na podstawie art. art. 22, 25 i 39. ust. 2 de·
1M
dodatek „C" dodatkowo
kretu z dnia 2 kwietnia 1946 roku o planoIR . " 1150
„
Karty zaopattzetila
załączyć
należy
wadium
wpłaceniu
o
Kwit
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w
wym zagospodarowąniu przestr~ennym kraju,
Oba egzemol~rze list wraz z kuponami kart
(Dz.U.R.P. Nr. 16, poz. 109) Zar..:ą1 Miejski w Łodzi, Wydział Drogowy ogłasza przetarg do oferty. Slepy kosztorys, warunki składania
ł.odzl - Wy iział Planowania Przestrzennego, nieograniczony . na wykonanie robót odbudo· ofert i wszelkie informacje można otrzymać żywnościowych zakłady przedłożą właściWym
podaje do wiadomości publicznei. że na pod· wy 3-c}l., domów mieszkalnych w Olechowie w Wydziale Drogowym Dyrekcji, pokój 350. dla nich biurom rózdziału kart celem po·
3
świadczęnia list i przyjęcia kuponów według
staw'e art. art. 13 i 14 tegoż dekretu przy· o ogólnej kubaturze 4,100 m •
Termin wykonania odbudowy 3-ch domów ogłoszenia Zarządu m. Łodzi.
Otwarcie ofert odbędzie się w Wydziale
stąpił do sporządzania miejscowego planu za.
sobie
Poczym oba egzemplarze poświadczone
gospodarowania przestrzennego obszaru miasta Drogowym dnia 23 czerwca 1947 r. o godzinie 60 dni roboczych. Dyrek<ja zastrzega
prawo wyboru oferenta lub unieważnienia orzez Wydział Aprowizacji Zarządu m. Łodzi
Łodzi w granicach administracyjnych, ustala- IO rano.
przesyłają zakłady nracy do RC.A„ w Łodzi,
Wadium w wysokości 1 proc. należy wpła- przetargu bez pod an ia"'f:iowodi1.
nyd. rozporzadzeniem Rady Ministrów z dnia
Plac Zwyci ęstwa 2-4 do dnia 17 czerwca rb.
WYDZIAŁ DROGOWY
20.12. 1945 r, (Dz.U.R.P. Nr. 4 z 1946 r„ poz 35). cić przed przetargiem w kasie Dyrekcyinej .
oraz podadzą konto w N .J? P. lub nazwę insty-IDl'l:z::l-:m;lSi:a~!l'.l!ll--1111--ll:llmi~-.;;;i~t:-.r.z=~:m:~
""
w••
"'
W myśl art. 5 cytowanego dekretu, miejs· „
tucji, dokąd należy przekazać pieniqdze na
uskutecznienie wypłat.
OGŁOSZENIA
przestrzennego
zagospodarowania
plan
cewy
~~
.
.
.
.
..
.
"_
'·
linie
terenów,
m. Łodzi ustala: przeznaczenie
.u:.2w•w:ma...a
!.t,
_
, .
rozgraniczające tereny zależnie od ich przez.
OGŁOSZENIE
naczenia, sposób zabudowania terenów, mini·
w
*&ł
Miejskich Majątków Rolnych
budowlanych, lehorze
„Dyr~k<:ja
działek
powierzchnię
malną
Przemysłu Maszyn
Zjednoczenie
ŁÓDZKIE
sady w majątkach
pozostałe
ogrodniczych, rolnych i innych, tworzonych
inżynie wydzierżawi
poszukuje
82
Piotrkowska
Rolniczych,
przy parcelacji lub scaleniu na cele budowla- LECZNIĆA·PRZYCHODNIA, P:otrkowsl<o 3. ~o rów lub techników wykwalifikowanych na Pruszl<ów, Charb\ce Górne. Pojezierze, Zubardz,
Langówek, Chojny, położone na terenie Wielne, podłużne i poprzeczne profile ulic i innych rody arnbulaloryjne ; dcmowe lekarzy specja. stanowisko inspektorów technicznych.
kiej Łodzi oraz w powiatach Łask, Łódź, dróg lądowych, oraz okresy i sposoby realiza- listów Analizy. Przyjęcia 10-19. tel. 216-45:
Znou .Yon'3 do"urnent•" Óferty w zapieczętowanych kopertach skła·
cji planu.
G A 8 I N E T DENTY~ TYCZNY Maksvmiliana
Powyższy miejscowy plan zagospodarowa· PREGIERA ze Lwowa. Sp'3cjolność: Nowocze- ZGUBIONO złoty kolczyk z czerwonym ocz- dać w biurze Dyrekcji. :r:.6dż. Pabianicka 41
nia przestrzennego m. Łodzi będzie jednocześ. sna proWyka żąbów. Gdańsko 260 (róg Za. kiem. Łaskawy znalazca zechce zwrócić za do dnia Hl czerwca godz. 12, w którym to
wynagrodzeniem Piotrkowska 55 Wojewódzki dniu nastąpi otwarcie ofert i przyznanie dżier·
nie zmieniał w części lub w całości dotych· wodzkiejl. Tel 169-00.
Komitet PPR (Wartownia) dla Marii Janic.
Dyrekcja za.
żawy nąjwięcej oferującemu. czas zii.twierdzone lub uprawomocniope plany
zabudowąnia, dotyc7qce oliszaru miasta w o- Dr. RATAJ·żURAKOWSKA. specfolist!<a cho- ZGUBIONO bilet rodzinny wydany przez Dyr. strzeg? sobie prawo unieważnienia przetargu
rób skórnych i wenerycznych u kobiet, ~osme- ŁWEKD na nazwisko Gutkowska Maria, Pa- bi;z podania powodu oraz pqdania tych sa·
becnych grankach administracyjnych.
Zainteresowani mogą zaznajamiać się z pro· tyka lekarska. Piotrkowska 33 godz. 12-1 t bianice, Kościuszki 4.
dow z przetargu ustnego, ktory to nastąpi tegoż dnia w pół ~odziny po zakóńczeniu prze.
je1cctowanynd zasactain1 powyższego planu ł 3-5.30
legit. szkolną, Z.W.M.-u i Tow, targu ofertowego '.
MARJA WILKOWA choroby oczu, przyJ. ZGUBIONO
zgła~za~ co do takiego ~vnio?ku . -~ . ciągu
Polsko-Radzieckiej na nazwisko
Nr. 6 Przyjaźni
Swięlokrzyska
~d 3-4-eJ _
1 nnes1ą.ca od daty t:kazan1a stę nm1e1sz.ego muje
·
Rybarczyk Stefania, Armii Ludowej 29.
og~oszema, w r,odz;na!'h od 10 do 12 codz1en. · tel 179-80
Sklep Ro11Sdzielczy Nr 67 został przeniełio·
nie. z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych, J -- · -- SKRADZIONO kartę rejestracyjną R.K.U. ny z ul. Nawrot 6 na ul. Kilińskiego Nr 258
w W~d~ia!e Planowani~ Przestrzen?ego Zarzą: Dr. LENCZEWSKJ choroby kobiece i akuszeria Józef Jarek. Pabianice, Poniatowskiego 15.
telefon 256·16.
du MieJsk1ego w Łodzi przy ul. P1otrkowskieJ Sienkiewicza 51 IJJ p. gńdz. 3-1 tel . 181-47.
_ _ _ _ _ _ _ __
szkol~oto-1~i::n-*MllSiH!lil!l:llillllml_llll
leqitymację
UNIEWAŻNIAM
17 (poprzeczna oficyna, II p.).
Dr. med. KUDR~ICZ ZYGMUNT. specfollsto grafią i wszystkie dowody ośobiste. Przyrow.
Łódź, dnia 11 czerwca 1947 r.
IJślfnlechnii
zarząd Miejski w Łodzi. chorób wenqryczn'/ch i sk6rnych. Piotrkowska ski Tadeusz. Pabianice, 20-go Stycznia 118.
Nr 106 - PrzyJmtlfe od 7-10 ł od 3-7
ZAGINĘŁA leg. członkowska P.P.R. na nazO :ł-CIEJ NAD :ąANllM
Dr. S. ŻURAKOWSKI specjalisłiJ. chorób skór· wisko Sikorski Jan, ul. Radwańska 39.
nych. wenerycznych i moczopłciowych, Piotr.
O GŁOSZENIE
ZAGUBIONO . kartę rozpoznawczą, leg. Zw.
Zakład Oczyszczania Miasta ogłasza prze· 1 kowska 33, godz. 12-1 i 3-5.30.
Zaw„ leg. tramwa'jową na m-ce parzyste na
targ ustny na sprzedaż samochodu osobowego !
nazw. Pluta Franciszek, zam. Kilińskiego 44
l Uullt1łnn • ~"'ll"'r~,,. .... ~
marki „Adler",
Szczegółowych informacji udziela Z.O.M. I SPRZEDAM maszynę do pisania Remington. m. 1.
UNIEWAiNIAM zaqubione - leg-:- Zw.- Zaw.,
ul. ~agiew~icka 63'. w godzinach urz~dowych, Kilińskiegoq 47 m. 13.
·
- I
tamze obe1rzeć mozna samochód.
szkolną i inne na nazw. Tymińskiego Janusza .
Przetarg odbędzie się w pierws2lym termi·, fł,IJMACZE przysięgli angielskiego, rnsyfskle- 7am Alrksandrów. Piotrknwska 10
nie w dniu 16 czerwca ~b. o godzinie 10-tej . ~o. francui!klego, hiszpańskiego, niemieckiego
i poda w drugim terminie tegoz dnia o godż. H-tej I Innych jęayków: Narutowicza 74, tel. 276-18 ZGUBI01.fO legit. tramwajów miP.jskiCh
miejskich i legit. 7 •v. Zaw na nnzw. Dwort\11<
1
.
.i. •
pod wyżej wskazanym adresem.
'
Antoni, Okręgowa 8.
00"1 rnrn1_.1,,.nłP "f.-~c••
Wadium przetargowe w Wysokości zł. I
---.
-·
6.000-;- (sześć tysięcy zł.) należy wpłacić do TKACZE, tkaczki oraz prządki na bawełnę ZAGUBIONO lei'! P.P.R., na nazwisko Sadówkasy Z.O.M„ ul. Łagiewnicka 63, a kwit kau- ooszukiwani. Zgłoszenia do biura personalne· ski Józef, zam. Zgierz, Rybny Plac 2, m. 1
cyjny przedłożyć na pół godziny przed prze. ! ąo PZPB Nr 9 w Łodzi ul. Łąkowa 23 1róg Pos:łz1ui..1„~an1'(1' r.o"•7fn.
'
'
targiem ur~ędnikowi prowadi{ltelhu przetąrg. ' Kopernika),
- - - - - - - - - Ob. PUSTOStK Stanisław proszony jest o poWarunki przetargowe odczytane będą przed
PRZYJMIEMY tok:uzy ze znajomokią rysun• danie dokładnego adresu.
otwarciem przetargu.
ków technic;r;nych. Zgłaszać stę P.P. Film Pol. tfy,oJ1n~
ł..6dź. dnia 11 r:zerwca 1947 r
· - Co za lato, mój drogi! W LoMfl\le
a u nas już w
Sabat Marian, Piotr· susza, w Moskwie śl'liegi
ZAKŁAD óCZYSZCZANIA ski, Dział Fabrykacji, Biuro Pers:onalne. Plac PRACOWNIA FUl ER,
czerwcu przymtozekl
kawska 92 ui. 67. tel. 216-54
MIASTA • Wolności :,

s.

ZAWIADOMIENIE O PRZETARGU
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Ogólne zebranie kolejarzy PPRowców calego węzła łódzkiego i Cen:tralnego w lok.tdu
dzielnicy Gdańska 75 o godz. 17-ej.
O godz. 18-ej zebranie koła terenowego
Nr 4.
O godz. 13,30 zebranie w firmie Gutman,
Pogonowskiego 5/7, (Pierwsza zmian a)
O godz.!5-ej zebranie Zwiąuu Rewizyj-.
nego, Żeromskiego 98.
O godz. 16.30 zebranie Elektrobudowy, Ko
pernika 56.
O godz. 15-ej zebr.anie Fabryki Nr 9
?
O godz. 15-ej zebranie Komisji Specjalnej, Gllonska 107.
•
O godz. 16-ej zebranie firmy Szpulek, Ko- .
pern!ka 17. 1
.
o godz. 14-ej zebranie firmy „Padberg"

j

I

Łódź zwycieża

w trójmeczu z

wczoraj stanęli
przed kasami toru
helenowskiego, przy;:iom·
nialy nam się dawne cza
sy tego, jednego z naj·
'tarszych torów kolar•:l~ich w Polsce. Zbity
':um widzów oblegał ol;itmka i tłoczył się u
·fcjść , których było sta~owczo za mało.
Obie trybuny były
··1y pełnlone do ostatnief.JO miejsca, a wokół betonowej elipsy również
widzów.
Gdyśmy

cz3~nial

spory

pierścień

Warszawą

Znając Kupczaka
i wiedząc, że posiada
szybkość na ostatnich metrach,
wyścig
nęli

na

swoją korzyść długim

on dużą
rozstrzyg-

sprintem.

BEK PIERWSZY
Ze startu poprowadził wyścig Kupczak, mając na
kółku Beka,
Dabrowieckiego i Pietraszewskiego.
W tej kolejności jadą do okrążenia finiszowego, to
znaczy do gongu. Zaraz po nim z pierwszeno wirażu rzuca się w dól Pietraszewski i rozpoczyr.a ucieczkę, zmuszając Kupczaka do pościgu. To zadecydowa!o o porażce krakowianina. Kupczak był już
zbyt zmr.cmny, aby na ostatnim wirażu nawi:iza_ć
walkę z Bekiem, a na prostej dał się Jeszcze wym1·
nąć i Dąbrowicck!emu.
Na taśm" wp~clł nierwszy
Bak przed doskonille jac!ącym Pietraszewskim.

POJEDYNEK BEKA z KUPCZAKIEM
ł.ÓDŻ ZWYCIĘŻA w OGÓINEJ PUNKTACJl'
SCIĄGA TŁUMY
V/ trójmeczu Warszawa - Kraków - ł.ódź, jak
{zmiany drugie!)
Na starcie stanęli wszyscy. Kraków przyjechał żeśmy przew!clywall, Warszawa nie odeqrala poważ0 godz. 15-ej zebrania .Państwowego Mo- w komplecie, bez niego cala impreza leżałaby na niefszej roli w sprin!ach, w ble!JU natomiasi druży
'llOpolu Tyloniowogo, Oddział drugi, Koper- dwóch łopatkach. Magnesem przecież, który przy- nowym na 4 km Napierała, Kapiak J„ Bober I Kuoqik'J: 62 ,
ciągnął wczoraj te tłumy do Helenowa był pojedy- der! potrafili, jaeąc walkoweri>m w przedblegt1 o·
nek Kupczaki!, mistrrn Polski w sprincie, z ulub<eń - slągnać !epszy czas od Kre'<owa I n!<walifil<ować
cem ł.odzi, Jerzym Bekiem z KS Tramwajarz. 'Ry- I sic do finalu. w ·ló,vm ie:lnak u\eqli drużynie
?DPRAWA SEKRETARZY
Dnia 12 czerwca o godz. 17-ej odbędzie wallzacja tych dwóch kolany o miano najlepszego lódzkiel w r,klaozl<>: B<IB, Pic!re~z~ws''i -I„, Pi"!!raspr!ntera w Polsce c!atuje się już od zeszłego roku, szewski M. l Sałyqa.
się odpr.nwa sekretarzy kół fabrycznych dziel a każde spotkanie tych zawodników długo jeszcze
Po rozegraniu wvściqu 5Pr:nterów ł.óuź miała już
nicy Górna Lewa w lokalu dzielnicy. Sprawy będzie' pasjonować miłośników kolarstwa.
zapewiiion"' zwvciestwo, nrnw„dząc 34 punkta1nl
przed Krakowem - 2!l pkt. i \Varszawa - l!; p.l<t.
bardzo ważne.
DOSKONAŁA TAKTYKA ŁODZIAN
Wvgrvwaiąc i@szcie wvści'.I <'mżynowv. -ł.ódź ;>doWczoraj triumfował Jłek. Bvl bezwz!!lędnic lep- bvła oc:.ta.t~czuie r,ierw~1.~ m'.=łisce f4:ł nbT'llrt;-imi)
~EBRANIA Kół. P. P. R.
Dziś odbędą się zebrania kół w następu szy ml swego rywala. Knpczak w fina'"' wyścigu rirze<l KrakoW""'l (.37. plit.l i W;orsznwą (21 p'd.).
sprinterów przegra\ nic, tylko do niego. ale dał się
.jących dzielnicach:
pokonać jeszcze Pietras7.e•.v:;klomu L. (DKS) i Dą
WYNIKI TF.CHNICZ1'1F'
~rowieckiemu (Kruków) i to w czasie słabiutkim 14 Tróimecz Warrzawa K.-aków - ł.ódź
SRćDMIEJSICA
sek. Łatwe swe stosunkowo zwy7.cięstwo Bek ma
PrzedbielJ I wyściqu sprinterów: 1) Dabro-.„iccDziś o godz. 14·ej odbędzie się zebranie w dużej mierze do zawcizięczen!a Piatraszew;;klemu.
ki (Kr.) 15. 2) M. Pietrasz::;wski (DKS). 3) Bober
koła Hotel „Sovoy".
ł.odzianie
dosko"ale rozP.qr<'lli wvśdq taktvcznie. IWar<>awal.
llllln
O godz. 15-ej - Zj. Przem. mat. pism. i
biurowych.
O ~odz. 15.30 - Wydz. Plantacji okr. Ili
O godz. 16-ej Składnic.i;r pończ. Nr 2.,
ZJedn, Przetw. Pap., Wydział Wodociągów I
Kanaliżacji.

SRODMlEJSKA LEWA
O godz. 15.30 lirr.:17 „Fabrykant"
O godz. 16-ej - firmy „Hoffman", Tramwaje Miejskie.
O godz. 16.30 - firma „Fiaster"
SRODMIEJSKA PRAWA
O godz. 15-ej P.M.T. Oddz. 2, Komisja Spe
cJalna, F.abryka łłr 9, Zwiqzek Rewizyjny
O godz. 15.30 firma „Sutman" I zmiana
O godz. 16-ej firmy „Padberg" II zmiana
Fabryka Szpulek
O godz. 16,30 - Elektrobudowa.
UWAG.A PIEKARZE PEPEROWCY
Dnia 12 czerwca rb. o godz. 17-ej w dziel
nicy śrudmiejskieJ Prawej Gdańska 75 oibqdi:lo się zebranie Koła Piekarzy. Obecność
wszystkich członków obowiqzkowa.
GO RNA
O godz. 15.30 zebranie koła P.W.R.
O godz. U-ej zebranie kola terenowego
„Kowalski".
GORNA LEWA
O godz. 13.30 firma „Warta", P.Z.P.M: Nr

11

Koło

5

O godz. 15.30 firma „Anke"
O godz. 16-ej FAS: i Cz. Pras. Fabryka
Zegarów.
~

c

I
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Zawrnszen!e popularnego

działacza ~ódzkiego

Uchwałą Zarza,·du ŁOZLA z dnia 2. 6.
1947 r. kierownik sekcji at1etyczuej Dziewiarsikiego K3·uibu Sportowego, Iienryk
Nowak, wstał zawieszony w swych czyn
nościa-ch na okres trzech mle.s,ięcy za lekceważenie i 11ieposzanowanie zarza,dzeń

Wyścig drużynowy

32

4 km:
Przedbieg I: 1) Łódż 5:43,6, 2) Kraków.
Przedbieg II: Warszawa w. o. 5:57.
Finał: 1) ł.ódź 5:36, 2) Warszawa 5:49.
Ogólna punktacja: 1) ł.ódź 43 pkt„ 2) Kraków
pkt„ 3) Warszawa 21 pkt.

·

Pan~ernicy kopią piłkę
\V tych dniac·h odbY'łY się dwa inauguracyjn·e mecze w ramach rozgrywek o
PUCh.jlr naczelnego dyrektora CZpP mię
dzy dTużynami Piłkarskimi Przemysłu
Papierniczego. Grały dr-użyny: Orzeł Włocławek
Papiernia (Fordon) \Ve
Włocławku z wynikiem 7:3 (3:1) oraz
Papiernia (Cz~ stocl!owa)
Papiernia
(Pabianice) w Częstochowie z wynikiem
3:0 (0:0). Na meczu we WłocławKu ohec·
ni byli przedstawiciele CZPP w osobach
nacz. dyr. Klimaszewskiego Ii. i ref. spr.
Polaczyńsk.iego R. oraz cała dyrekcja
Włocławskich

Zakładów

P.api~rniczyc'h.

kali klasę A i tak: Szkudlarkówna z ŁKS
Z notatnika motocykli~ty ŁKS-u
- kul'a 8,94 oraz dysk 28,73, P.okorowski
z ŁKS - sikok wzwyż 1,67.
Sekcja motorowa ŁKS-u na zjeździe
vVymienieni zawodnicy zakwalifiko- motocyklowym w dniu 5 czerwca br. w
wani zostali z dniem 1. 6. 47 do k1asy A. Łowiczu zajęła pierw1sze miejsce za -0r*
ga11~zacj~, prezencję i jednoczesny zjazd
władz ŁOZLA.
Zarząd ŁOZLA przystępuje do zorga- wszystkich maszyn.
Dotyczy to w pierwszym rz~·dzie zgło- nizowania systematycznych treningów
*
szei1 zawodników do mistrzostw klasy C dla zawodniczek i zawodników okręgu
Sekcja motorowa ŁKS-u zawiadamia,
oraz, że wbrew decyzji ŁOZLA i katego- ł6cfzkiego. \V związku z tym wzywa się że w dniu 15 czerwca br. organizuje do·
ryczneg-0 oświadczenia kierownika zawo- przedstawicieli poszczególnych klubów, roczny raid motocyklowy Łódzkiego Klutlów o mi·strzo·stwo ki1asy :B, że poza kon- zrzeszony.eh w PZLA, do Przybycia na bu Sportowego na przestrzeni 150 km.
km.sem start'Ować nie wolno· - mimo to specjalną konfere·ndę-. która odbedzie się Start ze staidioou przy
Karolewskiej 57
u'żył różny. eh sposobów i zawodniczka w >dniu 11 ·czerwca rb. o godzinie 19-ej w <> godz. s.ej.
Nowa•kowa jednak skakała w czasie roz- lokalu ŁOZLA (Piotrkowska 67). Z uwa*
grywek o mistrzostwo klasy B.
gi na ważność sprawy zarza1dY klubów
Sekcja motorowa LKS-u zawiadamia,
*
proszone są o dołożenie starań, aby ich że zebrania sekcji odbywają się co środ~
Nastq:iu 1jący zawodnicy na ostatnich 'Przedstawiciel zjawił się na tę konferen- na stadionie Przy ut. Karolewskiej Nr 57
zawodach o mistrzostwo klasy B - uzys- cję punktualnie.
punktualnie o godz. 19,30.
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Mistrzynie Polski W·

szczypiorn ~ aku

a!

rozpoczeły

W powodzi wiel·u imprez s•portowych l beik zapewniony i prawdopqdobnie tytuł
w dniu ~więia Sportu mistrzostwo Pol-! mistrza Polski zdobędzie jeszcze raz.
ski w szczypiorniaku żeńskim mineły bez j
wie,kszego echa. Wspaniała rewia spor-1
MISTRZOSTWO POLSKI
tu łódzkiego ściągnęła na stadion ŁKS-u
PO RAZ DRUGI
STAROMIEJSKA
8 tysięcy widzów. „Grand P_rix" motocy.. Do t.ej. Pory .Zry~ zdobył w szc~ypi?r
O godz. 18-ej Fabryka Nr 4 Nupernia
klowe Łodzi - około 6 tysięcy, a na fi- 1maku iuz drugie mistrzostwo Polski. P1er
O godz. 16-ej Fabryka Nr 4 oddział go- nał szczypior·niaka około 500 osób...
· wsze zrywianki wywaJ.czyły w roku uspodarczy.
Mistrzostwo P.olski jest jednak zbyt biegłym w Krakow'ie, g.dzie konkurencja
BAŁUTY
zaszczytnym odznłłcze·niem dfa każdego była o wiele wi ększa i silniejsza.
O godz. 15-e) fabryka „Buna" wykoiiczal- sporto'\V1Ca, aby poświęcić mu tylko .kilkuW ty_m roku tytuł mistrza P.olski przynia.
wierszowa~ wzmiankę, ogr.ani-czają.cą się sze·dł zrywiankom o wie1e ła i>y1iei.
O godz. 16-ej F,1:1bryki Mebli. stolarnia „Dar"
do podania suchych wyników. Wypada
W pierwszym d~iu, to jest w. ubiegłą
O godz. 16.30 - Koło terenowe „Naprzód"
zapoznać się przynajmniej z mistrzem.
.sobote. Zryw bez większego wysiłku -po:
RUDA PABIANICKA
Mistrzostwo Polski, jak wiemy, zdo- konał DKS, jakkolwiek grat bez choreJ
O godz. 16-e) firma „Horak - biuro
był łódzki Zryw, zwycię'żajac DKS 8:2
Gruszczyńskiej. Walka DKS-u z CracoWIDZEW
Cracovię 12:2.
vią była typow!ł, wal1ką. o punkty a poO godz. 8-ej PZPB Nr 16 Sirat. Przemy·
rażka drużyny łódzkiej niezasłużona. Zasłowa.
KTO ZDOBYŁ DLA ZRYWU
winiła tu przede wszystkim,
jak mówi
O godz. 18-ej ogólne zebranie kół.
ZASZCZYTNY TYTUŁ MISTRZA
llłłm kierownik sekĆji gier sportowych
POLSKI
Zrywu, tow. Maciejewski, zła taktyka i
~ vżury aplek
Zwyci·< stwo -dla Zrywu wyw.akzył ·ze- sfa'ba •b ramkarka.
Cymer, Wólczańska 37
spół, zapr:'\\'iony już w niejednym boju
Bojarski, Przejazd 19
i składajo,cy ~: ~ z 7 popularnych Już na- ZRYWIANKI DAŁY KONCERT GRY„.
UnL~szowski, Dąbrowska 24 li
zwisk. Oto one: Zglińska, Woźniakiewi
Spotkanie finałowe pomiędzy Craco·
Epsztojn, Piotrkowska 225
czowa, Sekulanka, Bednare·k, Ja·nkka, v:ia, a Zrywem, po:cząwszy -0·d: 8 minuty
T'rawkowsko, Brzezińska 56
Głażewska, Grusz,czyf1ska i najmfodsza gry, .stało na dawno niewidzianym poPawlukiewicz, Pomorsko 12
latorośl. Zrywu - Zdurikówna.
ziomie. Zrywianki grnły koncertowo, -0
Poło· wa z zawodniczek tych jest już czym świad·czy wynik do przerwy 9:1.
TELEFONYt
'
m~ 1żatkami i mamusiami. Bramkarka Zg-liń Po przerwie gra była jurż nieco słabsza,
Pogotowie Ratunkowe Mle.[skie· ·104-44
ska
ma synka, Woź·niakiew'iczowa - gdyiż wynik jej był prawie przesą·dzony.
Pogotowie PCK .
117-11
córkę, Bednarkowa
Pogotowie Ob.3zp. Społeczne!
a· ż troje, pociech i
134-15
Piękna statuetka wyo1brażaj1a:ca kobieStraż Pożarna Grnszczyńska
również synka. Sekcja tę z pi'l:ką, wzibogadła gablotke nagród
8
Biuro numerów 199-00
gier ·sportowyich Zrywu ma za tym nary- zrywiane1:.
GORHA PRAWA
O godz. 15,30 firma „Daupe" koło Ni I,
Fab. Tkan. Ażurowych koło Nr 1
O godz. 16-ej PZPW Nr t' posiedzenie komitetu, Dyr. Kont.

i Krakowem

Przedbieg II: 1) Pietraszewski L. (DKS), 2) Musiał (Kraków),
3) Kapiak (Warszawa).
Przedbieg III: 1) Bek (Tramwajarz) 14,2, 2) Kudert (W-wa), 3) Gabrych (Kraków).
Przedbieg IV: 1) Kupczak (Kraków) 15, 2) Sałyga (Tramwajarz).
3) Napierała (Warszawa).
Finał II!:
1) Kap;ak (W-wa) 15,I,
2) Gabrych
(Kraków), 3) Bober (W-wa).
.
.
Finał II: 1) Kudert (W-wa), 2) Musiał (Krakow),
l 3l Pietraszewski Marian (DKS).
J FINAŁ I: 1) Bek (Tramw.) 14,2, 2) Pietraszew·
~ ski L. (DKS) o pół długości, 3) Dąbrowieckl (Kr<1·
ków), 4) Kupczak (Kraków).

ZASŁUŻONY

wakacie

ODPOCZYNEK

Obecnie sekcja gier sportowych Zrywu korzysta z wczasów. Większość z.awoclniczek wyjechała z Łodzi; aby nabrać się do nowy.eh rozgrywek, rozpoczynających sie- we wrześniu. Wówczas
znów rozpocznie się walka o purukty ri o
nowe laury.

Z

ż»cia

kl. sp. Zr» w

-

Komunikat
sekcji gimnastycznej
Zarząd sekcji gimnastyczne zawiadaczł·onkinie sekcji gimnastycznej i
Pływackiej, że dzisiaj, w czwartek, dnia

mia

12 bm. o godz. 18-ej od·będzie się pierwszy trening paf! na boisku Zrywu w Parku L'udowym, Dojazd tramwajami 10-'ka
i 3-ką. Obe:cność obow.iazkowa.
·

ŁKS-VictorJa

13: 3·

Stasiaik (ŁKS) pokonał Aniefaika (V)
na lJUnkty, Pawlak (Łi~S) pokonał na
p·imkty Wojciechowskiego (V), Zawadzki
(ŁKS) zremisow.ał z Nakrowskim (V),
Bonikowski (ŁKS) zwyci-ę:żył na punkty
Stefaniaka (V), Wie•cwrek (ŁKS) prze·
grał z Ofmanem (V), Rychtelski zwycię·
żył Kubaszewicza (V) na punkty, Pisar·
ski zmusił do -poddania si~ w II rmndzie
Raczkowskiego (V) i Żylis (ŁiKS) wy·
Punktował Urzę.dowicza (V).
W ringu sędziow.ał
Czernik

oo.
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