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LONDYN PAP.
dzynarodowego. Banku Odbudowy •. odbywającym się obecnie w Londy:1 1e, mm1ster skarbu
Kons~anty J?ą~rows k i w y głosił przem ówienie
w ktorym osw1adczył m. in .:
„z wielką uwagą przestudiowałem drugie
roczne sprawozdanie Banku, Szczeqólne wraże
nie zrobiły na mnie pu:1h.ly sprawozdania tak
l!locno i słusznie podkreślające konieczność
ofiar f wyrzeczeń 11lę każde!Jo narodu w akcji
odbudowy własnyc h krajów. Słuszna i sprawiedliwa jest ogólna pozytywna ocena tych
wysiłków w krajach europejskich, tak bardzo

pumoo
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w
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Otóż Niemcy nie są członkicnt Banku, nie są kom w dziele odbudowy ich iycla gospodarkandydatem na członka, a tym więcej nie czego. Postanowienia statutu Banku kilkakro

mogą być bezpośrednim czy pośrednim

kiln·

dydatem na krooytobiorcę Banku.
W sprawozdaniu silnie podkreślona jest
usprawiedliwionymi
dysproporcja pomiędzy
polrzehami krcrly!owymi członków, a ·zdolnością zaspo;;.ojenia tych potrzeb przez Bank.
W tej sytuarji Bank woqóle nie powinien
zajmować. się potrzebami kraju, nie będąceqo członkiem Banku

tnie wspominają, żezasoby Banku powinny
być użyte wyłącznie na dobro członków.
Sprawa Niemiec ma aspekt polityczn,y a
my musimy Bank chronić od jakichkolwiek
Nie jesteśmy przewpływów , politycznych .
ciwnikami. odbudowy gospodarstwa niemlec
kiego, ale jesteśmy zwolennikami odbudowy
gospodarczej krajów sojuszniczych przed od
budową krajów napastniczych.

znajdą czytelnicy w wieku 8-16 lat Ż'f·
wą i pasjonującą lekturę.

I

W ka~dym numerze trzy powieści rysunkowe, oraz interesująca powieść „Joe
król Dzikiego Zachodu". Do nabycia we
wszystkich kioskach, administracja War~
szawa, Smolna 13.

•b k •t usA
sh h ·
.~~~:'.,~~Elt[łE~ft~~~i~!J;E~I c umac erowcy na suz 1e ap1 au .
dótkniętych wojną. Polska włafoie
zaeacl, ja"hnl Bank ma zamiar

ł

do tej ka-
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z· ądan1·om
imper1al2stycznym
r
machera partia ta, .która wysl~gi-~vała sl.ę I pr~yt~cza

Usłuz" ne potak•wan~e
t
~

kierow.ać ~ie

przy udzielaniu kred ytów sw ym członkom. ·
W rozdziale, który dotyczv Buropv. najsilniei podkrąśla l'>ię konieczność przyśpieszenia
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?św_iadcz.enie jednego z pr~y..
dotychczas kapitah itom brytYJ&k1m, prze wodcow niemieckich StamPfera, kton;
pod k&ztałca si~ obecnie w pairtię sługusów w ten s·posób scharakteryzował ostatni
odilu.cll)wy gospoclarczej jednego kr~u i to nlc kiej· partii ~O\;'.J·al-demo.krat ...czneJ',
J
, ,
da".vnego agre!orn, który wtrącił cały ~wiat
Dziennik kongres teij parbii 'v Norymberd'ze: „Był
w ruinę. Bank, jak mówi sprawozdanie, wy- krcsla11\c. iż J)Od przewodmictwem Schu· kaipłtalis.tów amerykańskich.
t-0 kongres, »a którym socjaliści na wez~
wa11ie Ameryki do Z.iednoczenia Europy
odpowie.dzieli hasłem: „Je&teśmy got()s

MOSKWA PAP. -

ca obszerny

"""~~~~·;:-~:::"·;~_:~=,tło
l'ARYŻ

,.Prawda"

poświę-

artykuł dz,iała.Jności niemiec

e1(a o anie a spożycie

PAP. Anencja Franre Presse donosi
artykułów żywnościowych
'E Tokio , iż w dniu "l'.czornjszvm nilrl wybrzetem północnym Japonii przeszedł tajiun nieOSLO PAP. Rząd norweski postanowił ;, pern do calego szeregu dalszych restrykcji. Rząd
zwykłej ~iły. Tajfun spowodowilł wylew rze· dniem t paźd1iernika zmniejszyć ra.:je tłuszczów zamierza wprowadzić ścisłą kontrolę nad impor·
ki ToneHawa, która zalała dwil miasta w pro- oraz znieść przydzial benzyny dla właścicieli sa~ tern, wszystkie wydane dotychnas zezwolenia
wincji Tochiqi oraz kilk~rlzif!siat wsi na pół inochodów 11rywatnych w celu zmniejszenia kon- importowe zostały odwołane. W przyszłości będą
one udziela'ne w zależności od sytuacji walutosumcji towarów importowanych.
noc od Tokio.
waj.
.
Ograniczenia powyższe zosfały wprowadzo·
Benzyna przydzie-lana będzie .:edynie w WY·
Rzeka wzhiera w dalszym ciągn, qrożąc S7f!
regom innych ·miast i wsi. Rozmiary sł.rat na- ją!kowych wypadk:ich i to na p.Jdstawie spec- ne w związku z tym, że w ciągu pjerwszych 7
miesięcy br. import Norwegii przekroczył prze·
jalnych _zezwoleń . _
razie są niezrnrne, ale prawdopoclohnil' herlą
.fak sąrlzą, ograniczenia le. są jedynie wstę- widzianą kwotę 340 milionów ton.
~~~~~~~....:....ogromne.
falach powodzi zqinęło 1600 osob.

i benzyny
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Niemcy twórcami spisku

~.Walka

·fa~zystowsko-terrorystycznego

Młodych••
przynosi w każdym numerze najciekawsze, najbardziej aktualne wiadomoki z
mlorlzieży.

żyi:ia

sportu, rozrywek umysło
1 ch,
ciekawostki z kraju i zaqranlcy
„Re?o rt aż spor! szubienicy" J. Fuclka.

Bogate
'

działy:

Czytajcie t prenumerujcie

„'°Y a 1 kę

Młody

c n· ~

Do nabycia w każdym kiosku, ndministracja, Warszawa, ·Smolna 13.

DśwJatowy«

»Poradnik

jest niezbędny dla każ
dego człowieka biorą
cego ud z i a ł w ż y ci u
go sp o da rczy m.

.

Do nabycia

we wszystkich kioskach
Administracja
Ił' arsza.wa
s,,,olna 13

w Słowacji

'vi".
„Prawda" wykazuje. iż Schumacher-0°
wicy, Przystosowując się do amerykań~

życzeń, pośpjeszn.le przebudowują
swą tak·tykę. J eśJi ipowzednio w celach

skicl!

demagogicznych mówili oni Jeszcze o so
cjalizacii. li'kwidacji karteli i JJrzeprowa
dzeniu reformy rolnej. to obeCIJlie unika·
Miast
ją już onj tych w~ystkich haseł.
,,socjaliizacdi', twierdza, oni mgliście o

„nowym ładziie na Pod.Sltawie sp<>łecz·
nej", miast „o li.kwi<lacji karteli", móv.·ią
o „PMJ()Stawieniu mo•n-0<J)Oli:Sto.m niemiecprawa

kim

pr~edsię·

ws.półwłasniOŚci

biorstw" i t. d.
Zwołennicy Schumache1ra realizują również

l)OIStula,ty amervkańsikie w sprawie

ustroju naństwow~o Nieimec. występu
jąc cor.aiz wyraźniej pod hasiłami federa·
· PRAGA PAP. - Jak d-0nosi czeska a· denta Benesza oswiadczył. że organizalizacji i rozczrontkow:Hlł;:i N'emiec.
gencia prasowa • .ie<len z aresztowanych et.ia została założona 'Prz.ez Niemców
Jednocześnie w,zmagają oni kanwanię
terroczłonków słowackiej organizacji
przed i ch WYCofaniem się z,e Słowacji w
pnzeciwko
kieJ"oiwaną
swwinistyczuą,
rystycznej, zmierzającej do obalenia o· roku 1945.
państwom słowiańskim.
hecnych - rządów i zarnordO'\vąnią prezy1

Ze .1poc_tu

ihlar bo alerem

Szwajcaria - Węgry
prowadzą

rokowania handlowe

BUDAPESZT PAP. Do Berna wyjechała de•
legacja węgierska z ministrem handlu Sandowyścigu amerykańskiege
rem Ronai na czele, w celu przeprowadzenia
Wczoraj w.iec.zorem skich i pomagał jeszcze drugiej pa-cze czes- rozmów w sprawie zawarcia nowel umowy
.'-'· przy świetle elektrycz- lkiej Machikowi i Capkowi.
Szwajcarią.
Zdobycie drugiego miejsca przez parę łódz handlowej i finansowej ze
nym na torze helenow
za
uważać
należy
skim został rozegrany ką Bek - Pietraszewski
półtoragodzinny wyścig sukces. Doskonale wczoraj jechał PietraszewMłodych«
' amerykański parami z ski wraz z Napierałą „rozrabiał" on wyścig
udziałem kolarzy czes- 1 głównie dzięki niemu łodziame zdublowali
ilustrowany tygodnik informacyjny dla
kich. Na starcie stanę drugą parę czeską Machek - Capek:
młodzieży w wieku od 18-tu lat jest
W ciągu 90 minut zwycięska para przejeSteło 8 par: Cihlar jednym z najlepszy-:h, najbardziej intefini5
ając
w
rozgry.
mtr.
800
·i
kim.
58
<I panek (CSR), Machek - chała
resujących c,zasopism w Polsce.
Capek (CSR). Napiera- szy.
układ graficzny i doskoriała treść
Piękny
W ostatnim finiszu pierwszym na mecie
Kapiak, Siemiń
ła oparla na współpracy najwybitnejszych
ski - Kudert, Bański • był Bek, ale ponieważ łodziani•n zmienił Pieautorów polskich czynią ze „Świata Mło
Bober, Jung (CSR) - traszewskiego na 300 metrów przed końcem
dych" żywą, pasjonującą lekturę dla
uznanie
sędziowie
tego
zwy«.ięstwa
wyścigu,
PieKupc.zak, Bek każdego~ czytelnika.
•
li.
• traszewski L., Sałyga •
W ogólnej klasyfikacji wyniki były nastę
W numerze 31-szym wielki ko n kur &
· Grynkie~vicz.
pujące.
7 nagrodami.
Bohaterem wyścigu
Cihlar
!. Cihlar - Stepanek - 17 pkt.
prenumerujcie
i
Czytajcie
Czech nie
był Cihlar.
2. Bek - Pietraszewski - 13 pkt. (jedno
„Świat Młodych".
•tyU... ;;wyciężył ze swym partnerem Stepan- okrążenie w tyle).
kiem w ogólnej klasyfikacji o jedno okrąże
3. Napierała - Kapiak - 9 pkt.
Do nabycia w każdym kiosku, admini.
nie przed Beki em i Pietraszewskim, ale wspa4. Machek - Capek - 17 pkt. (dwa okrą·
•!racja, Warszawa, Smolna 13.
,...,_......,.....,.......,...,.,.
....__...,._.
.._.
niale likwidował wszystkie uciecz.k1 par poi- żenia w tyle).
(Kr.)

parami

,
»Swial

......

______

__

i - Gdzie byia.ś? 62' dzo zł'Y na nią.

Ciężarowk·a nagle stan da. Na drodze
~owstał zator. Parę maszyn ugrzęzło w
)łacie i zatorowało drogę. Quel! posze.ct'ł

wbaczyć, czy prędko

można h 0 dzie je-

dalej, Gdy wrócił, Heleny w kabinie dężarówki nie było.
- Dziewczyna wzesiadła do greckiej
sanitarned maszyny - o·bjaśnił Mackpher
S-On.
Nim rusz.ono, roz·legł się przeraźliwy
krzyk:
- Bombo.wce!
\Vszyscy powys'kakiwal1 z m ,1szyn i za
czeli uriP,bii\ "' nnJ,,_ Rie.;rn;:ic: Quel! spoj

chać

rzał d,o góry. Usłyszał znajomy warkot
i zobac7'ył kilka bombowców, . ukaz ufaB b
,
h ·
om owce 1eciały ni·
cyc1 . s1e. zza gor.
sko i, nie tracąc czasu, odrazu przysta,~
piły . do zrzucania bomb. Quell, le•żąc na
ziemi., " szukał oczyma Iieleny. Miar nadzieję, że pobiegła w pole z innymi. Poczuł nagle jak drguęła ziemia i usłyszał
wy!buch bomlb. Bombardowanie trwało
krótko, Kolumna au1t nie doznała wiekszych us1.kodzefJ. Quell, gdy minęlo niebe Z'niecze;\sf'wo. lJr(~dko skierował si" do
"
gre ckich s a nitarnych mas zyn.
W pierwszej z nich znalazł Helene.

za,pytal. Byi bar-1 pierw\Sza Pu wasze:;.
- Nie )!niewaj się. John.
- Jui się nie gnie'.\·am. Pojedziemy
- Tu. Przecież oni - wskazała na ran
l1Y·Ch - nie mogą uciekać. Spójrz na nich za \·,rami.
Zły na lielene wpa1kował się z powro·
John.
- Do dia1bła z rannymi! Po cholerę tern do kabiny, gdziie siedział Mockpher
to bohaterstwo? Przecie·ż ich nie nra tu- son.
Zualeźiiście dziewczynę? - uśmi~
jesz,- Pozostaja·c tu.
- Ale oni nie mo·gą uciekać, tak jak c'hnął się Szkot.
- Tiak - o<lpowie<lz.iat Quell.
·
inni.
- Bardzo ładina ca wasza Greczy ·1ka!
Tym gorze1i dla nich.
-- ·znów urśmiechnął się Szikot.
Nie gniewaj się - popros!h1.
Quell po;pa trzał na niego uwaiiiie
Nie chcę, aby tu ci€;. zabito.
- Co powied1zą. wasi, gidy się do.wie.
Czy potrafię ic1!J rzucić'? Ldrnrzy
dzą, że chcecie żenić się z Greczynką?
niema. Pomocy żadne.i. Spójrz na nich.
Zobaczył sz.eść noiszy z rannymi i pJa- - z.apytał z uśmiechem.
p
my krwi· na pod:'łod•ze. Pocz11ł J·e1· Z" P„ r-.1.·.
ewnie .na'Pluia na mnie i Dozibawio.
· "' "·
Dwóch rannych patrzyło na nie.1?:,J. Mie- S•padlJrn. Ale Ja równie1ż napl·uję na nich
li czarne, Pokrwawione twarze, oczy bo nie madą złamanego sze1ąga. \Vet za
g!eiboko zapadnięte. zmę,czone, o spo'i;ze- wet. Prawda? - roześmiał siE:. głośno 1
dodał Po ohW;ili: - Ci „fryce" - to
niu nie z te.go iuż świata„.
- Wszystko jedn-0 - odwrnca.icic się straszne tałatajstwo ...
- Macie rację - odpowiedział QueH.
-0d, nic~l rzek.ł Quell. - W niczym· im poMack1p1herson nic nie od·powiedzi,1!. Pa
. ..
,
moc rne moz.esz„ .
~ Prz.ru<nmnH".1 nio~ę rm n111en 1c .o- trza! uważnie Drze·d siehie na drogę. Na
rau 1rnh A fen -. wskazała na oHatme- gie roz.lcgły się krzyki.
·- Znów bom'bowce!
go z rzędu . - J uz zmarł.
(D C, O,)
- Jesteś u Parta. Nasza masz:vna 1'dzie
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Chleb, wino,

złot

i

Do wyścigu pracy garną się coraz to nowe zastępy robotnic i ro•
botników.
W dniu 12 września pracownica
PZPB Nr. 3 tkaczka ZOFIA RUCZ
wykonała 168 proc. normy,

Smutne statystyk.i Francji
Paryż, we wrześniu.

-

Kończy się upalne la.to i ludność pracująca

I

fF.rancj1 z niepokojem oczekuje zbliżającej się
i~1my. ~hleba jest mało, mięsa jest mało, a
~ak będzie zimą z węglem? Robotnicy frnncus'cy dobrze pamiętają, jak manii ubiegłej· 'Zimy. Przez całą wiosnę i la.to usiłowano wmó/Wić we Francuzów, że pi;zyszłej 'Zimy przemysł
4 domy mieszkalne korzystać będą ze zwięks'Zonych dostaw węg'lQ. 'Z Zagłębia Ruhry. Obiec~ny ten_ w~giel był z.resztą jednym z czynnikow, .ktory 'Zadecydował 0 wprzęgnięciu się
FranCJI do rydwanu polityki anglo-amerykań.
·
E
· ·
<s k 1ei w uropae. Obecnie w sprawie węgla nie
Ani grama węgla
1ma już żadnych złudzeń.
Francja nie otrzyma z Nie~iec tytułem odszkodo wari" - oświadczył autorytatywnie amerykański gubernato.r wojskowy w Niemczech, gen. Clay. - „Francja za każdy kilogram w.ęgla będzie musiała płacić dolarami".
Fr~ncuz1 dobrze już wied'Zą, że takim zapowie·
dz1?m. Ameryk'.1-nów nale.ży, wierzyć, że amerykanskie ob1etmce „na me są bardziej ·wiary·
:godne, niż obietnice „na tak".

*

'

Upalne lato dało Francji bogaty urodzaj
(winogron. Rząd Ramadiera z triumfem oznai·IDił, iż w najbliższym czasie zniesie rarjono:Wanie wina. W ino, jak wiadomo, rzeczywiś<{:.ie stanowi nieodląC'Zny element składowy menu p;rzecięmeno Francuza, niemniej· 1'ednak ra"
rz:ądu bY'najmniej nie wydosny komunikat
wołał entuzjazmu w narodzie. Po pierwsze
dlatego, że i gors'Ze gatunki wina są drogie
d1a ludji pracy, po drugie zaś bo - nie samym winem crłowiek żyje.
cor~~-t~!~~ jest również chleb, a chleba jest

Sytuacja żywnościowa i ciągle pogarsza-1 stosunków gospodarczych z państwami Europy 1
jąca się ogólna sytuacja ekOflomiczna spowo- \~schodniej. ~iado~ość .o dostawach 300 ty-

.,.„_.

KIO pierWSZY?

1

uwa a w' o"' k • r
.

'

.

.
- Dwieście gramów ctileba dziennie? A
jak z tego wyżyć? Jak mieć siły do pracy? pyta każdego ramka jadący do pracy :robotwładają
nik zakła,.dów „Renault", pyta konduktor autowspółzawodnicd<l
tkaczy
wam kortowych
busu i nauczyciel, profesor uniwersytetu I
twa",
spI'Zedawca gazet.
Zdanie to wypowiedział tow. Doliński Wła- 200 gramów chleba dzienrr!e - to pl'Zedysław, młody, 19-letni tkacz :z. PZPW Nr 2.
cież gorzej, niż za czasów okupacji niemiecOn to pierwszy wystąpił do obsługi dwóch I
kiej - powtarzają się ciągle głosy lud'Zi głod
krosien kortowych, gorąco przekonywując po-'
nych.
zastałych tkaczy, by poszli w jego ślady. MłoCzy ciągły powojenny spadek dziennej rady peperowiec bez wahania podjął współzacji chleba tłumaczy się tylko posuchą, jaka
wodnictwo z ob. Antonim Matlakiem, bielskim
..miała miejsce ubiegłego lata? W roku 1939 utkaczem kortowym, który na dwóch krosnach
:rodzaj rzeczywiście wyno•il 7 mi-lionów 400
osiąga 151 procent normy.
ty@ięcy ton. W r. 1946 - 6 milionów ton, a w
Wezwanie drugiego biel;kiego tkacza, ob.
roku bieżącym 3 i pół miliona ton. _..:. Ale dlaImielskiego Antohiego, który wyrabia 148 proczego nie otnymujemy zboża amerykańskiecent, pr'Zyjęła ob. Janina Rzepkowska. Na
P,rzecież nasz t
go? - zapytują Francuzi.
dwóch kro~nach osiąga ona obecme 142 pro'M:ąd I 11asz ml01s er spraw zagramcznych p;ercent. _ ,.Na pewno przekignę Imielskiego"
wszy razem 'Z Bevinem zakrzątnął się dookoła
~
- oświadcza z .przekonaniem ob. Rzepkows•k a.
·-~.·
sławetnego ,,.planu Marshalla", który miał prze
Tkacze Bielska i Łodzi walczą o honor swoUulin~kt Władysław
cież bvć planem amerykańskiej pomocy dla
ich miast - jednym i drugim życ'Zymy powo'Europy, a wi ęc i dla Francji.
odpowiada na apel
ob. Matlaka z Bie,lska dzenia.
Za węgiel Fr ricja musi płacić dolarami, za
• •
Obie
ma.
nie
dolarów
a
'żywność - dolarami,
- mówi z dumą dytkaczy
takich
„Mając
pożyczki Qtrzymane przez Francję: 250 millo„Tkac'Z z Bielska - MaUak wykonuje 151 rektor naczelny PZPW Nr 2, tow. Osys - na!!lów dolarów z Banku Między.narodowego i
50 milionów z Funduszu Moinetamego - są procent normy produkcyjnej? Ja podejmuję sza fabryka w dość szybkim tempie przechoNiedobory dolarowe się wykonać normę w 160 procentach i wzy- dzi na większą obsługę maszyn. Musimy uru~uż dawno wyczeripane.
ww
!Pokrywa się więc złotem j oto smutna staty$lyka Francji Ramadiera: w 1939 roku zapas
mieć silną Polskę
'złota w Banku Francuskim wynosił 2.159 ton,
w 1944 - t.5?'B ton, w 1945 - 970 ton, w 1946
odbudowę
392 tony.
~ 707 ton, w 194'1 -

Tkacze pz·pw Nr. 2 odp

•

L•----1!1!1____

dowala falę niezadowolenia I protestu w ca- s1ęcy ton zboza rad'Z1eck1ego ?.la Pols~i t 200
łym kraju. Na tej fali usiłuje 'Znów wypły- tysięcy . ton dla CzechosłowaCJl bez . zadnych
Brawo.1
nąć na powierzchnię życia politycznego gen. warunkow dod.atkowych ze strony rządu ~SRR
___
be-z zastrzegama sobie prawa wtrącama się do
..
„ F
f h
d G 11 k d d t
1111
· k to czy. 1
··
· · wewnę trznego t yc h k·raiow,
ranc11. 1 zyc1a
e. au e, an y a na „ ue
1a
.
. .rera
wi~r~y wyk~na"."'ca..rozka'ZO"". gi~łdY. nowoior- nią dyplomaci USA - zmusza najmniej nc.skieJ, szukaiąceJ roznych drog 1 roznych me- wet orientujących się w polityce Francuzów
tod opanow~n.1a Fra;ncji. ~ar~d francus~i. jed- do poważneg? zastano~ienia .się, czy w. int~- 1
w wyniku prowizorycznych obliczeń oka.1
nak W SWOJeJ przyitłac.za3ące1 większosc1 od- res~ch .Franq1 rz~c.zyw1sc1e le~y wl~cze?1e si ę i
piera .~.?kusy tego nieproszonego „zbawcy ~ohtyk1 fra~cusk1e1 w !ydwame polltyk1 lJSA, zuje się, że najlepsze wyniki produkc jne ..,1
Y , .
d .
ł .
śl b
Franc11 • ktory nawet w gestach 1 ruchach u-' iak to czym p. Ramad1er.
przemy e awe n1anym w mu 11 wrzesn '. a
· · k
·
siłuje naśladować sw · ·
ł ·
B
z kł p
p - t
ł
·
„Ramadier ustąp!". Ramadier jed:iak nie
OJ prawzor mennec 1 .
Ad~lfa I1.1t1era. Robotnicy francuscy wiedzą, zamie.rza ustąpić. Nie pozwala na to i amba- osiągnę Y .ans w. a · rzem. awe manego
ze tylko Jedność r:icbu ro~~tni~zego może by~ sador USA w Paryżu, pan Caffery. Co jP.dnak w Ozorkowie.
Dnia tego przędzalnia średnio-przędna wy~
myśli o tym naród i jak ta politvka odb' je się
tym murem, 0 ktory ro.zbije się de Gaulle.
Klasa robotnicza słusznie szuka winowaj- w parlamencie? W marcu stosun'ek głosów na produkowała 2.915 kg przędzy co stanowi 102
cy staczania się Francji w przepaść kryzysu korzyść rządu Ramadiera wynosił 404:0, w ma- procent planu. Przędzalnia odpadkowa wyko.
w rządach p:awicy socjalistycznej, kierowa· ju - 360:186, w lipcu - 331 :247, a podczas nała 1.409 kg przędzy (131 prnc. planu). Tkalnia wyprodukowała 22.848 mtr. tkanin co sta~ych uprzedmo przez Bluma, a obecnie przez głosowania w dniu 4 bieżącego m1esią:a Jego "'.1erne!!o. ucznia Ramadiera. Mas'.~we 292:243, osią.gając nadwyżkę zaledwie 49 gło- nowi 107 proc. planu. Na drugim miejscu uplasowały się PZPB Nr 3 (d. ,Geyer"). Przęv:1ece l stra3k1 protestacy3ne, przekształca1ące i;ów.
Prasa Ramadiera ogłosiła ten wynik jako dzalnia średnio-przędna „trójki"' wykonała dnia
się C'Zęstokroć w strajki generalne, burzliwe
~emonst~~~je na ulicach P?ryża, ~iUe, Tuluzy kolejne zwycięstwo rządu, a czytelnicy gazet tego plan w 103 proc„ prędzalnia odpadkowa
wykonała plan w 116 proc„ a tkalnia w 105
uśmiechają się i mówią:
1 Marsyln 1 setek innych miast i miasteczek J'e· szcze J'edno lub dwa tak1·e proc.
No no
oto odpowiedź ludu pracującego Francji na
,
'
'
i
Odpowiedź politykę rządu Ramadiera.
13 wn:esnla wyniki kształtowały się nieco
groźne ostrzeżenie. _ „Ramadier ustąp!" _ „zwycięs·twa", a r'Ząd Ramadiera zakończy
woła jednogłośnie lud Paryża i całe]· Franci'i. swój „zwycięski" żywot, a wtedy powstanie inaczej.
rząd kto'ry naprawdę będzie repre!!:entantem
Na czoło współzawodników wysunęły sie
'
' ··
Coraz glośniejs'Ze są wołania o stworzen;e no- 1·ntereso'
w ludzi' pracy
w Zgierzu, które plan dzienny produk.
PZPB
·
wego rządu, który prowad'Ziłby polHykę dekJ
A Pl
cji wykonały w 107 proc.
· ows ·
mokratyczną, rządu, zdolnego do nawiązania
nnm 11nF11un111·1,11'''·'1.1''111111111.11.i:.n;i;•110111u;.1·11n1"111"11"1''111111U'll•ll1 '1'1'1. l'l'FIT'I uu 11°111111.•U u 11nnN„11u111u11111.u1llilJ'l'llilflu1.m 1H111 n
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na wasz apel
dotychczas krosna. Plart
chomić nieczynne
jeśli nie będzie prze;'Zkód od
wrześniowy nas niezależnych - na pewno wykonamy".
6-go wrześinja 14 tkaczy prze;zło na obsłu·
dalszych
gę dwóch krosien. 13-go września Obecnie 40-tu tkaczy pracuje na
dziesięciu.
„dwójkach".

Nie

do kieszeni

fabrykan-t6w

płynie zarobek z drugiego krosna. Płace tka·
czy pracujących na dwóch krosnach będą wyż•

sze najmniej o 50 procent. Dobrzy robotnicy
wykuwają

sobie

lepszą przyszłość.

Jednocześ.nie wzrast~ produkcj~. W przecl~g1;1 .os~atmch tygodm . uruchomiono czter•

.
.
.
,
dz1esc1 meczynnych k~os1en.
W praktyce ~ro.cuią.cy. Pi:ze oml)ą .s1~. ze
w Polsce Ludowe] podme:s•eme produkCJl 1a„w
w parze z poprawą bytu robotmczego .
B. Bealus.

I
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Chcesz

Warszawy

- daj na
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z ysl wełniany

je naszego specjalneg"> wysłannika w 1m1enm
Zjednoczenia Wełnianego Okręgu Sląskiego tow.
inż. St. Patyczek.
Zaznaczyć należy, ii dane Zjednoczenie występuje na terenie przemysłowym. jako reprezentant zjednoczonych fabryk Bielska i Białej.
Po skomasowaniu wszystkich objektów opowiada tow. Patyczek - istnieje 27 ośrodków,
24 fabryki sukna, przędzalnie, 2 szarparnie, 2 fabryczki waty krawieckiej oraz watoliny itp.
Zjednoczenie zatrudnia 10.616 pracowników.
Pracownicy umysłowi stanowią około IO procent ogólnej liczby robotników Zjednoczenia.
O ile chodzi o,produkcję, to na wstępie przytoczmy liczby, a więc: w sierj)ł1itt osiągnęliśmy
!04 procent zakreślonego plarru. We wrześniu
planujemy przekroczyć tę cyfrę. Nadzieje swe
wiążemy z rozwijającą się akcją współzawod-

ii'Zd'rO "'" ·=s

!

Sw at pracy
•vlgr ł'A11CZt:K STEl·AN
kier. Wydz. Ogólnego Zjedn. Przem.
Okr. Sląskiego w Bielsku

Wełn.

Zjedooczenie Przemysłu Wełnianego na Okręg

śl1ski z siedzibą w Bielsku, po za łódzkim przemysłem włókienniczym jest jednym z najpoważ
niejszych w kraju ośrodków przemysłowych tego
typu. Wyroby bielskie oddawna mają wzięcie na
rynkach. nie tylko polskich ,i ciesz~ się zasłużoną
popularn o ścią zarówno w kraju, jak i zagranicą.
1

O ()Oecnym stanie tego ośrodka, zgrupowa-

~e.litO w Bi,,.\s.ku oraz w !\ąsiedni.e .i Białej, informu-

kol,

I

tlkacze na dwóch krosnach kortowych
11•111111'''' 1111111"11111··1r11111111·11111111 • ··rn
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szych pracowników.
-.
~-irf'fi·
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'
A teraz znów liczby, plastycznie obrazujące
naszą produkcję: najpierw konkretny przykład z '
czerwcu \\'yprodukowaniedawnej przeszłości.
i j
'f
no materiałów ubraniowych 364.602 metry. Ogólna produkcja wyraża się w 531 tys. 8<'lfi metrach,
Redaktorze!
Obywatelu
co wyno~i na wagę 215 .572 kilo. Zazna c zyć naPragnę poruszyć sprawę mleka przydzi .:iło·
leży, że do tego dochodzą jeszcze odpadki sprzewego. Co dzieje się z mlekiem i gdzie mamy
dażne oraz wełna prana. Ogółem wartość proodbiera<':? W sklepach, gdzie jesteśmy zareje
dukcji wynosi !icząr po cenach sztywnych
jestrowane, dla nas go nie ma. W ub. mie•
314 mil. 190 tys. 364 zł.
przepadło nam dwie trzcr;e
Eksportujemy materiały ubrnniowe do Szwe- siącu (sierpień)
naszego przvdziału, a w tym miesiącu w ogócji, do Anglii, Jugosławii i innych krajów.
Z większych ośrodków należy wymienić fa- le go nie ma.
Gdy py·tamy kierownika sklepu spółdz. Nr
brykę Nr 23 (dawniej „Plutzar i Brulle"). Nr 14
ul. Żwirki w Rud7ie Pabianickiej, !;ie•
przy
9
i
„Jankowski
(b.
5
J\;r
„Tislowitz"),
(dawniej
Syn"). byle „Hess-Piess·Szrzygłows!d", „Molen- dy będzie mleko, odpowiada nam: „Będzie, j ak
da" i inne. Wszystkie te fabryki są obecnie upań· przywiozą".
Fa1<tem jest, że dostawił ml eka odbvwa się
w różnych godzina,..h: 9,30, 15 i 17 ej. Czy my,
matki, a zarazem kob iety pracy, mamy czas
na wystawanie przed sklepem od 9,30 do 17?
Zaznaczyć należy, że otrzymane mlek.o nie
nadaje się już do przegotowania.
Uprzejmie proszę o wniknięrie w tę dla
nas tak paląrą sprawę zaopatrzenia dzieci nil'
szych w mleko.
ciń~ki w pudełkach po 3 kg, Szlam CiechocifiZ pcważ3niem
ski w workach po 100 kg, okłady borowino·
K. Jank iewiczowa
we w pudełkach, Ług Ciechociń s ki w buielz Rudy Pabianickie! .
kach 0,75 1, Sól Iwonicka w workach po 100
kg, wody leC'Znicze wszystkich źródeł w butelkach po 0,5 i 0,7 litra oraz wody stołowe
wszystkich żródeł w butelkach 0,35 !Hra, jak:
UROCZYSTE OTWARCIE SZKOŁY
„Kryniczanka" z Krynicy, „Krystynka" z CiePRACY SPOŁECZ!\IEJ
chocinła, „Wacław" z Solic i „Staropolanka"
z Polanicy. Ce.ny ustalone są przez Mi·nisterTowarzystwa Uniwersytetu RohDtniczegll
stwo Zdrowia.
odbędzie się w środę, 17 bm o godz. 17
Zakupy można dokonywać w Okr. Onrlziaw lokalu TUR przy ul Skorupki 6/8.
Nilflowej
le Spoż. „Społem" w Łodzi, przy ul.
Przyjmuje się jeszcze zgłuszenia na II
3, w sklepach Powszechnej Spółdzielni Sporok studiów, na Wydziały: Spółdzielc:sy
żywców w Łodzi oraz w skleDach innyc.b Spół
i Administracyjno-Samorządowy.
da>iPln.i.,

może leczyć
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Przy- Okręgowym Oddziale Spożywczym w
zorgan izowany
został
Łodzi, ul. Naftowa 3,
skład konsygnacyjny na produkty oraz wody
/ecznicze na Łódź i woje-w. łódzkie.
Wody lecznicze oraz produkty uzdrowiskowe, pochodzące z różnych naszych żródeł i
uzdrowisk są z.nane pod względem dobrej jaw kraju, jak i za• granicą.
kości zarówno
M..ożna będzie leczyć się w domu no różnego
roazaju schorzenia, jak: cukrzyca, kamica żółciowa, różnego rodzaju nieżyty, reumatyzm,
artretyzm, choroby serca i nerwów, choroba
Basedowa, wrzody żołądka, choroby kobiece
itp.
Obscnie posiadamy na składzie m1s!ę,pujące wody i l)J'o.duktv IAC7onk'Za1 s...1„m Ci=hD·

u

Kubat Kazimierz, Rzepkowski JCL'
Michalski Józef, Weingertner Bernard
Jędrzejczak Józef

iC

si ą w domu
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ańslwow

Występ

ańca

społu

pod kieru

gora Moisi

Ludo ego
wa

datki nil „Odbudowę Warszawy", W czasie
dotychczasowych wys tępów w Polsce zebrali
ponad 600.000 złotych.
A teraz refleksja:
- Co się dzieje u nas z tańcem ludowym?

I

Widowisko baletowe Igora Moisiejewa bywydarzeniem artystycznym dużej miary.
Trudno jes,t opisywać finezję ruchu, doskonalą precyzję techniczną, a :na<le wszystko niezrównany urok, piękn<:> słowiańskiego tanca.
Wydaje się, że tancerze jakby p!zezwyc:ę~
tali prawo grawitacji, unoszą się, wirują. tn:epocą ponad estradą. To było coś jak z anegdoty słynnego Franca Fiszera o tańczącym kasaku, który wyskoczył w górę, a potem wolniu
teńko opadał na ziemię.
Akompaniament małej orkiestry symfoniemej doskonały, chociaż po prawJzie niewiele go słyszałem. Zagłuszała muzykę .vybuchająca co chwilę burza olr...Jasków.
o;iiera Igor
Kompozycję swoich tańców
IMoisiejew na źródłowych i;tudiac11 motywów
tańców rosyjskich, ukraińskich, biiilorusk1ch,
kaukaskich.
Polskiej publiczności pokazano ciekawie
przetransponowanego krakowiaka.
Podczas przerwy artyści radzie<:cy zbie;ali
ło

Parnell, który przed wojną osiągnął ci!lkawe
wyniki w artystycznym tańcu ludowym, w ostatnich programach odszedł od swej pierwotnej, najsłuszniejszej linii. Ni'k.t nie zajmuje się
studium etnograficmym, nikt nie czerpie 2 nie-przebranych bogactw sztu:ki ludowej, najczystszego natchnienia dla nowej formy tańca.
~~~~~~~~~
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Ob. M. Piotrowski. - List wasz przekazaliś•
my odpowkdnim czynnikom.
„Stala czytelniczka 1968 - 8 - 12" - 0\V•
szem, może pani prawnie drogą sądową zmusi~
niegod1ego ojca do płacenia na utrzymanie dz:iec„
ka.
Tylko mlodzież do lat
B. Kaczmarek. 18-tu mjl prawo o!rzymywać zapłatę za 8 godzin, pracując tylko 6 godzin. Wyjątek sta•
nowią ci, których zakład pracy kieruje mi od·
pciwiednie przeszkolenie. Tym f·ma płaci pełn~
stawkę nawet w tym wypadku, gdy swą prac1
z:l\vodQwa musza na razie przerywać zupełnie.
Na r01.ci;lgnięcie tego prawa wyjątkowego na
wszystkich pragnących się uczyć Paóstwa nasze·
go nie s lać jeszcze w tej chwili.
Lokatorzy domu z ul. Rżgowskie.i 3n. - R~
mitet Domowy może· zmusić do pokrycia k<>Sztów
m1prawy dachu. Radiirny zwrócić się do komi·
s:iriatu Milicji Obywatel•kiej.
St. Kubasiewicz. - Powinien pan zwrócić s~
w sprawie swojej siostry do Zw. Emerytów.
Stały czytelnik „Głosu Robotniczego". - Dla
umożliwienia wydania odpowiedniej ilości podręczników szkolnych - zmniejszona została ob·.
ję!ość pisma. Z tego powodu zasz!a miana w
druku powieści.
Ob. J. Araszczewski. - Macie rację. towarzy
szu; sprawa ta była d&piero nieda\':no temu po·
ruszana na łamach nas-zego pisma (w dziale „In·
teipelacje czytelników").
Ob. R. Rymiszcwski. - List Wasz przekaza.
liśrny odpowiednim czynnikom.
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rzym am V na kar ki.
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Kat. 11. na odcinek Nr f8 po 0.40 kg cukru,
w cenie z!. 16.50 za I kg.; na odcinek 19 po 1.50

Wyd7.la1 Aprow•izacji Zarządu Miejskiego w I
niniejszym podaje do wiadomości, że na kar
ty żywnościowe zwykłe oraz z nadrukiem RCA
(Rejonowa Cenlrala Aprawizacy jna) na miesiąc
wrzesień 19-!7 r w sklepach włączonych do miejskiej ·sieci rozdzielczej poczynając od dola dzisiejszego, sprzedawane będą następujące arty·

cukru, w cenie zl.16.50 za 1 kg.; na odcinek Nr
19 po 2 kg. mąki psz. g-a1:., w cenie zł. 3 za 1 kg.
l(at. t (zwykła) na odcinek Nr 20 po I kg.
oleju fok os., w cenie zł. ołl.50 za I kg.; na edcinek 24 po 0,5 kg. śledzi, w cenie zł, 17.50 za
I kg; na odcinek25 pQ 3 puszki konserw rybnych
a 425,25 kg. każda, w cenie zł. 13 za I puszkę.
Kat. I .„R.C.A." na odcinek 24 po 1 kg kaszy
kuły spoży\\'cze.
Kat. Il l(at. RCA na odcinek Nr 18 po 0,5 kg. jęczmien„ w cenie zł 2.50 ta I kg.

Łodzi

kg. mąki psz. gat. w cenie zł. 3 za 1 kg.; na od·
cinek 20 po 1,50 kg śledzi, w cenie zł 17.50 za
•
'
I kg.
11\at. llł. na odcinek Nr 18 po 1 kg mąki psz.
gat. w cenie zł. 3 za I kg.; na odcinek 19 po
0.75 Rg. śledzf, w cenie zł. 17.50 za 1 kg.
Kat. IR i Kat. IR „RCA". na odcinek Nr 18
po 0;25 kg cukru, w cenie zł. 16.SO za 1 kg; na
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m1111111n11111111111111111111 1111m111m111111111111m11111111111111111111
odcinek 19 po 1 kg mąki psz. 80 proc. w cenie
zł 3 za lkg.
Kat. TR (Zwykła) na odcinek Nr 20 po 0,5 kg
konserw mi~s.nych lub 1,5 kg konserw mięsno
jarz. w cenie zł 13 - l kg .
Kat. fR „ CA" rla odcinek 21 po 0,5 kg oleju
przygoto
Sp61dzielczośt
cz ta tqqod ik
kokosov. ego, w cenie zł 41.50 za I kg, na odciwoj.
Aprowi2acy}nego
Funduszu
dla
zbożowej
przedkonferencja
się
W tych dniach odbyła
nek Nr 20 po I puszce konserw rybnych a 425 25
stawicieli Spółdtielń Rolniczo - Ha·ndłowych łódzkie zdało równi~i egzamm w 100 procen- kg w cerdc zł 13 za l puszkę. na odcinek t ·r 22
i Gminnych Samopomocy Ci,\łopsldej, zocqanl- tach, . cfostarczają-c a>rze&:do 6.000 tan_.
poo 0.5 k I a~ jęczmieni'!ej, w cenie zł 2,50 za
Obecnie trzeba za upić 2icnmiaki na cał I kg.
zowana przez Odtlzt, ł Rol.nJ<"Zy ,:Sppłem" w
kowi\ zaopatr:u:nie l.t:><lzi i pro1 incjf. W s:ituKat. li . 11a odcinek • 'r 18 po 0,5 kg śledz.f,
ł.<ldzi.
pie t)'m biorą udział wszystkie 3 sektory.
w cenie zł 17.50 za 1 kg-.
Ak.cjd ka;rtoflana będzie w r. b. pierwszą
Na konferencji poinformowano zebranych,
Kat. „Dz. 0-3" I Kat. „Dz. 0-3" RCA. na
jak wielkie znaczenie ma umiejętne przepro- akcją zbiorową i spółdzielnie musi:ą utworzyć odcinek Nr 18 pó 0,25 ·g cukru,
cenie zł. 16.50
wadzenie akcji kartoflanej dla spółdziek20ści. większą Hość punktów skupu, pne5 trzegając
Administracja
za I kg.
Skup ziemniaków w skali państwowej był cen od 500 do 550 zł na ziemniaki jadalne oraz
Kat. „Dz. 4-7" i Kat. „Dz. 4-7" RCA. na
R'ar.liZOUIO
, b. wa'źnym zagadnieniem - na obsianie ziem zorganizować dostateczny zapas ziemniaków odcinek Nr 18 po 0,25 kg cukru, w cenie zł 16.50
Sn1olna
zachodnich woj. łódzkie dostarc2yło o 10Q pt'o- na wypadek konieczności interwencji w razie za I kg.
cent więcej ponad ustaloną normę. W akcji braku lub zwyżki cen na ten artykuł.
Kat. „Dz. 8-12 I Kat. „ z. 8-12" RCA. na
1111-11·1-1111-1111-1111-1111-1111-1111-11n-1111-111 1-n odcinek Nr 18 po 0,25 kg cukru, w cenie zł 16.50
111
111-1u;-•
za 1 kg.
!'at, „M 11 i Kat. „M" RCA. na odcinek Nr 18
po 0,25. cukru, w cenie zł 16,50 za l kg.; na
odcinek Nr 19 po 0.25 kg oleju kokosowego, w
cenie zł 41.50 za 1 kg.
Kat. ,,c'' i Kat. „C" RCA. na odcinek 'r. 9
Zł
ą
po 0,25 kg oleju kokosowego, w cenie zł. 41.50
Procesy te wzbudzają zrozumiałe zaintere- śledztwa, które wykazało, że w fab:ryce pro- za 1 kg. na odcinek Nr. 10 po 0,50 kg śledzd, w
Jak się dowiadujemy, w Prokura,turze zodukował on pończochy ,,na lewo". Skradł on cenie zł. 17,50 za 1 kg.
stały już sporządzone nowe akty oskarżenia sowanie,
Wydział zaznacza, że termin realizacji wywo101,34 kg przędzy z maQ.azynu fabryki. Ilość
u
przeciwko zbrodniarzom ia8Zystowsko-hitle.row
kę ta była wystarc2ająca na wyiprodukowanie ·310 lanych powyżej odc' ków z kart żywncściowych
asną
8kim, przekazalilym Polsce przez wład2e okuti,izi'!lów pończoch. Do tej „lewej" produkcji zwykłych i z nadrukiem RCA za m-c wrzesień rb.
"
jpacyjne w Niemczech.
W najbliższych dni_a<:h P1:ed Okręg~wym wciągnął nieletniego robotnika - Jana Bana- upływa z dniem 30 września 1947 r. Po t~·;n ter·
W bieżącym miesiącu odbędzie się szereg
)nte-resujących dla mieszka1\ców naszego mia· Sądem Kam.ym w 'trybie dorazi:ym będzie od- siaka, kitóry wykańczał pończochy i otrzymy- minie żadne reklamacje nie będą uzwględniarre.
I. Uwaga: Mięso i tłuszcz dla Kat .I RCA
pow;a<lał ~ozef Bromber~owsk1, kotomarz '!' wał 2a to po 200 zł od pary. _Sprawa Banasta procesów.
fabryce ponczoch „Wega pod Zarządem Pan- siaka, z uwagi na jego mrody wiek, została wy- wyda\\'ane i1~dą bezpośrednio przez Rejonow%
F J'k
t .
d
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_________
o_n_a_re_s_o_w_a_n_y_n_a_s_u_e
_s_a_
członek NSDAP i funkcjonariusz Kri- ___Y
Buergel,
po w miejscowości Dulmen . w Westfalii. Znę
SRóDl\1IESCIE
GÓRNA • PRAWA
cał się nad robotnikami polskimi, którzy byli
O godz. 16 PZPDz„ Zjednocz. Pn'.!dsięb
O godz. 15,30 PZPB Nr ~ „B" - kGło 10.
jpTZymusowo tam zatrudnieni i niejednokrotO godz. J.3,30 PZPB Nr 6 „A - koła 2, 4 i 5. Budowl. o godz. 17 CZP ł. Dyre cja Dziew.•
nie denuncjował ich w Gestapo.
PZPW Nr 1 - koło I, Ośrodek Koni. Nr 3 ,- Pończ. O godz. 15 CT Hurtownia Nr 3, OUL.,
26 września odbędzie się proces dwóch za,
o godz. 14,30 Ks 'ka Nr 2. O godz. 14 1 Ko
koło Il, PZPW Nr 2 - kolo I.
kata łód7.l<icgo ghetta "tępców Biebowa,
misarial MO.
GORNA • LEWA
'JJ.ranza Antona Seiferta i Ericha Czarnuli. OO godz. 13,30 PZPW Nr 6 - zmiana 1. O WID'.ZEW
baj będą sądzeni jednocześnie. Należel'i do
godz. 13 „Makowski". O' goo:r.., 8 rano Straż
NSDAP i byli kierownikami wydziałów zarzą·
O !flHłz. f4 Wydział Chemiczny i Gumów•
Obozowa. O godz. H> „Hochman".
du ghetta. Brali również udział w akcjach likBlrnbaum''#
ka. O godz. 13,30 f. „Hirszberg
1
w·idacyjnych wśród ludności żydowskiej.
GóRNA
O godz. 14 3 Kom. MO.
o godz. 14.tej Tkalnia - n zmiana. PZPB
27 września na ławie oskarżonych w Okrę WSPÓLNE ZEBRANIA PPR i PPS
T
KOMUNI
Dziś o godz. 12 odbędzie się posiedzenie Nr 3, Przędzalnia Il zmiana.
gowym Sądzie Karnym znajdzie się Ludwik
6dzkJego
Wydział Propaga y Komitehl
O godz. 13,30 PZPB Nr 17 - zmiana II. O
Kern, tzw. Krimim\l - „Oberassistent" policji trójek międzypartyjnych PPR i PPS firmy „Hogodz. 16 f. „Scbicht". O godz. 14,30 f. „Ak-er- zawiadamia, że w środę 17 września plln tu.
•
111iemieckiej w ghetcie łódzkim. Ma on na su- rak".
aln'e o godz. 18-ej odbę~~zie się wy ła w raDziś o godz. 14 odbędzie się wspólne ze- man". O godz. 14.00 14.ty Kom. MO.
mieniu wlele istniei1 ludzkich.
Sz olenitn-ego.
mach IV Dzielnicowego K!lT
. I PRAWA _ SRODMIEJSKA
branl~. PPR i PPS Nicia!ni·
Wyki dać będą: Dzieln' a , r-Odtnieście d
,.,.
N
O d 18 k ł t
Dz1s o godz. 16 wspo\ne z ranie cdonkow 1
OGOLNOPOLSKIE ZJEDNOCZENIE
0
3
r · ~S g.ołd:i:. tow. H'ryniewcz; DzielnU:a Śródmieście-Prawa
f gMo. ze· . S ~d „er en@wde
PPR i PPS. i. im. Strzelczyka. O godz. 15,30i
PRZEMYSŁU KAPELUSZNICZEGO
111
16
r 1 e e 1 · 0 go z.q 15 •3 0 po z. - ,tow. OcfiocińslH; Dzielnica $';ródmi §cle.
t
p
oc~~Ś o godz. 18,30 w Helenowie odbędiie „Nadzieja". O. godz. 14,30 f. „Ciber ~andel". Lewa ~ tow. ' Sm~tl{iewicz; Dziel lka Sta O•
Łódź, Gdańska 93
się ogólne zebranie członków PPR i PPS - O godz. 13 Osrodek Ko9f. Nr 2 - zmiana Il. miejska - tow. Cu ryn; Dzieln ca Górna poszukuje natychmiast:
tow. Pawkiwski; Dzielnica Górna Lewa LEWA _ SRóDMIIlJSKA
PSS.
1) kierownika wydziału planowania,
O godz. 16 M. z. Komunlkac„ f. „Relsfeld", tow. KarpińSki; D'tielnica G-Orna-Prawa ZEBRANIA KOI. PPR
2) kierownika wydziału technicznego
C. D. W. F., Dyrekcja Kin Objazdnwych. o t11w._ Tokors.kl; Dzielnica Widzew - tow. Pa.
.
. .
.
, fachowca włókiennika,
. W dnm dz~srnjszvm odbędą slę zebrania godz. 13,30 f. „Frlti;che", f, „Kleimnan" - ko- d:ow1 z; pzielnica Ruda Pabianicka. - tow.
3) kierownika Arlm.-Handlowego na wykol w naslępuiących fabrykach i instytucjach: ło czwarte. O godz. 1.5.30 I'!ektrnwnia - koło .Czekalski; Dzielnica Bałuty - tow. Wnuk,
jazd (Złotoryja},
---2 i 3. O godz. 14 f. „Eitinqon" - koło "7.war.
RUDA PABIANICKA
4) kiero.wnika pracy 1 płacy na wyjazd
11
UWAGA, AKADEMICY PEPEROWCY!
O godz. 13 oddział Il - Biała, Tkalnia Nr te. O god~. 17 f. ,,Finster" - koło 9 i 10.
(ZłOtoryja),
zm1'ana I
7
5) księgowego-bilansistę na wyjazd (ZłoW środę dvia: 17 bm. o godz. 19 w lokalu
BAŁUTY
•
•
tory ja).
O godi. 14 f. „mntnot- l>el". O godz. 15,30 ŁK PPR przy ul. Sienkiewicza 49, odbę zie si„...
STAROMIEJSKA
.
d .
. ł
. .
.
dzal
o p1sam1
z zynorysann
Zgłoszenia
nia odpadkowa PZP'!ł. Wyd:.i. Cos110d;w 1y PZPJ i C r li-, f. „Ros. Zebranie AkademiclHeąo Koła varlyjn~o. o.
O godz. 14 przę
ś'w'iadectw składać do Wydz. Persona.In.
becnośc członkow obowiązkowa)
ner''. O oock. rn garbarnia Radogoszcz.
,________._...__ _ _ _ _ _ _ ___. l>Nr 2.
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Olrzyma.,._.y na kartk• •

Kr~~~~~o~~:~~~~~a Artykuły
Piotrków-Tryb. - ul. LeQ:ionów 16, I. p:
telefon 13-97

Wydział Aprowj.zacJi Zarz~du Miejskiego w
Piotrkowie Trybunalskim, podaje do wiadomości,
iż od dnia 17 września br. do 6 października br.
sprzedawane będą towary dzłewiarsko-pońcw!'znicze za 11 kwartał 1947 r na kupon Nr 19 '-art
iywnościowych za miesiąc kwecieri, maj 1
czerwiec br.
Sprz~da_ż towa_rów w punktach rozdzielczych
odbywac się będzie według następująrych grup:
I grupa - 46 pkt. Koszula m~ska - 21 pkt.

Administracja czynna Od godz. 8 1:6-ej bez przerwy obiadowej, w soboty
od godz. 8 - 13-ej.
Redaktor przyjmuje codziennie od
godz. 15 - l~-ej.
Konto czekowe re<lakcji „Głol.'u PiotrkO\vskiego" w Komunalnej Kasie O~zczędności w Piotrkowie nr. 425.
-

aroda, 17 \\'TZ<:Śnia 1947 r.
Dziś: ·sw. Franciszka

W ażnieisze telefony
pożarna

-

na- Uo§zczenlca

stępne najpiękniejsŻy film produkcji polskiej ,,Złota maska", w roli głównej L.
Wysocka,

M.

Cwiklińska,

Władvsław Walter

A.

IV grupa - 46 pkt. Koszu!;i mę sh - 21 pkt •
I'aiesony kr&tkie - 7 pkt. Swetr damsld łut
14 pkt. 1 para skarpetek wełnianych męski 4 pkt.
Każ~y z uprawnionych (zarejestrowany z
wszystkich ~-\!h mie s ięcy) otrzyma towary tyJ.
ko według jednej z powyżej porlanych grup o
łącznej wartości 46 punktów .
Zarejestrowani tylko z miesiąca kwietnia o.
t~zymają .tO\".'ar o wartości 16 punktów, w mie·
siącu _maiu i czerwcu otrzymają towar po 15
punktow za każdy _z tych miesięcy. W celu
spraw_nego załat~vienia konsumentów przez punkty
rozdzielcze podaje się następującą kolejność przy
odbiorze towarów.
17.9 zarejestrowani konsumenci, p0s iadact~
kartek Miejskich i RCA od Nr I do 50.
18.9. od Nr 51 do 100.
19.9 od Nr 101 do 150.
20.9. od Nr 151 do 200
, 22.9. pobieranie towarów przez punkty ro~.
.
dziel cze.
23.9 od Nr 201 do 250
24.9. od Nr 251 do 300,
25.9, ocl Nr 301 do 350.
26.9. od Nr 351 do 400.
27.9. pobieranie towarów przez ounkty roz·
dziel cze.
29.9. od Nr 401 do 450.
30.9. oQ Nr 451 do 550.
1.10. od Nr 551 do 650.
2.10. od Nr 651 do 750.
3.10. od Nr 751 do końca.
Reklamacja w dniu 4, 6 i 7 października.
C;nniki towar?\': będą wywieszone w sklepą.ch
na WJdoc~ny.ch miei~cach. Dla unPknięcia zwłoki
'?'. z~latwiemu •. nalezy w sklepie podać Nr wcze·
sr:1e1 wy~ranei grupy, według której sklep oho·
wiązany Je.st wy.dac towary. Sposób rozdzielnic·
twa towarow dz1ewarsko-pończoszniczych za II
kwart~! br. dla pracowników PKP (karty MK)
zostaru~ _po?any ;v l-erminie późniejszym. Za·
rząd M1e1sk1 m. P1olrkow'! wzywa uprawnionych
do prz~str~;g~~ia podaneg~ terminu, gdyż
ws.zystki.e pozmeisze reklamaCJe .rlie będą uwzglę·
dmane (J).
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KINA
<lziś 1 dni

kalesony krótkie - 7 pkt., Swetr damski lub męski - 14pkt., 2 pary skarpetek bawełnianych 4 pkt.
li grupa - 46 pkt. Koszula męska - 21 pkt.,
Kalesony krótkie - 7 pkt. Koszu'ka damska 14 pkt. I para skarpetek bawelnianych - 2 pkt.
2 chusteczki do nosa - 2 pkt.
Ili grupa - 46 pkt. Koszula męska - 21 pkt.
Komplet damski - 21 pkt. 1 para skarpetek welnianych - 4 i>kt.

Za pośrednictwem „Głosu Piotrkowskiego" za
RKS „Concordia" przebywa od tygodnia na
Dolnym Sląsku.
wodnicy, jak też kierownictwo drużyny, zasyW ubiegłą niedzielę dn. 7 bm. rozegrała za- łają pozdrowienia dia swych rodzin, znajomych,
wody towarzyskie w piłkę noż·ną w Polanicy·
Zdroju z tamtejszym RKS .,Kryształ". Po cie· zwolenników „Concordii" i symp::ityków sportu (j)
~awej grze, zwyci~shvo odniosła drużyna piotrl<owska w stosunku 3:2.
W Piotrkowie nt1 stadiorue miejskim odbyły
W czwartek 11 bm .,nasi chlopcy'· rozegrali
następny mecz z KS „Hutnik" - Szczytno. I le się zawody o mistrzostwo klasy, C między KS
z~wody zakończyły sę zwycięstwem ,.Concordii" OM TUR Piotrków a KS Milicyjnym Piotrków.
Zawody zakończyły się wynikiem 2:1 (1:1)
w stosunku 6:3. Bramki zdobyli: Piłka 2, Lysoń 2,
na korzyść klubu milicyjnego. KS Milicyjny mógł
Wąchała ł i _iedna samobójcza.
W sobotę 13 bm.· „Concordia" rozegrała jesz- by osiągnąć daleko lepszy wynik, gdyby atak
miał wykończenie podbramkowe.
cze jedno spotkanie w Kudowie-Zdroju.

11 · 1;;, Ubezpieczalnia Społecz,na
•
1-0-70 Szpital Sw. Trójcy
Pogotowie lekarskie: nocne telefony:
tt-13 od 21 - 7 rano. W niedzielę i świę
ta dyżur dzienny w szpitalu Sw. Trójcy.

Kino-Teatr „Bałtyk -

•

Ze

10-49 Urząd Bezple<:zeństwa Public~n.
13-14 Powiatowa Komenda M. 0
10-41 Miejski Komisariat M. 0.
';traż

1 zywnosc1owe

I

o --

1{ omu Wjnszu1emy

JO:_
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Nieudany

Żabczyński,

i inni.

występ

'PoĆzątek seansów w dni powszednie,
niedziele i święta o godzinie 16, 18 i 20.
Dla młodzieży nie<lozwolony.
W uar·y. około godziny 11,30 do mieszkańKino „Polonia - film pt. „Knockaut"; ca wsi GaJknwice, gm. Podolin ob. G. wt_argnął
fl!ieszka~iec Moszczenicy ob. ~- z bron!ą krótką.
film radziecki.
. apastmk slerroryzował z.naiduią::e się w domu osoby i przez nieuwagę zagasił stojącą na
Dyżury aptek:
stoł_e lampę naftową. ~aściciel don!u wykorzyDziś dyżuruje a'Pteka mgr. Ryła, Sło stuiąc te-n moment zbiegi na podworze alarmu·
jąc sąsiadów.
'V;ackiego 3.

Chłopi

odebrali

I
l

uch.\\·am~ Jednogłośnie rezotucj~

Zebrani na lmn.ferencji w Ministerslwie Oświ·aty w sprawie społecznej akc.ji zwakzania analfabetyzmu, zdają sobie spr a wę z ważności problemu Jikwida
cji a!flal.fahetyzmu w Polsce nie tylko pod
względem oświatowym, ale i ogólnopań-• .
t
. . d .
s t wowym - oswia· czają go owosc uzy
•
·
.
.
eta wszelkich rozporzą.d-zalnych srod-

· .

·

.

C>raz ko.nsekow, ktorym1 d~sponuJą
nacisku moralnego w &tokwentnego
sunku do cz.lonków własnych o.rganiza·

ICzyt aJ•c•I e
.

rozpoczęta

Kredens jasny 1 sztuka, wartość s'l<H:unko·
wa 20.000 zł.
Szafa jasna trzydrnwiowa 1 s'Dtuka, wartość
szacunkowa 30.000 zł.
Radio czterolampowe 1 sz·t-uka, wartość sza·
wie podaje do ogólnej wiadomości, że dnia cunkowa 30.000 zł.
Maszy111a do szycia „Singer" 1 s<ttuka, war20 września 1947 r. o godz. 10-tej w lokalu Fi·
szacunkowa 15.000 zł.
tość
fipiaka Mieczysława przy ul. Pl. CzarneckieMaszyna do pi ania 1 sz.tuka, wartość sza·
łO 3, celem uregulowania na!eż,ności podatko·
wych na rzecz 1 Urzędu Skarbowego w Pio-tr- cunkowa 10.000 zł.
NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO
kowie, odbęd7.ie się sprzedaż 7. licytacji w
(-) Glapa Władysław.
pierwszym terminie :niżej wymienionych ru·
chomości:

Pianino czarne „Fibige.r" 1 sz•tuk11, wa!'tość
OBWIESZCT.ENIE O LICYTACJI
szacun'kowa 10.000 zł.
W mysi § 83 rozporząd:zenia Rady MmiZegar stojący 1 sztuka, wartość szacunko- strów z dnia 25. VI. 1932 r. o postępowaniu
wa 10.000 zł.
egzekucyjnym Władz Skarbowych (Dz. U. R. P.
Nr 62 poz. 580) I Unąd Skarbowy w Pi-otrkowie podaje do ogólnej wiadomości, że dma
Centrala Zbytu
20 września [947 r. o godzinie 10-tej rano w lokalu Przyłęckiego Eugeniusza przy ulicy Pił·
Przemysłu Mineralnego
sud.skiego 78, celem uregulowania uależności
Oddział w Piotrkowie Trybunalskim
podatkowych na ,rzecz I-go Urzędu Skarbowe·
go w Piotrkowie odbędzie się sprzedaż 7. licyTelefon 11-68
ul. Słowackiego 34 tacji w pierwszym tE!rmirue niżej wymieniopoleca do dostawy wagonowej:
nych ruchomości:
1) FU1trówki 10 m kw., war:to.ść s7.acunkowa
wapno palone
- 20.000 zł.
budowlane po zł. 1750 za 1 tonę,
2) Teczki szko1ne 4 sztuki, wartość S7.acunbudowlane extra po zł. 1900 za 1 tonę
kowa - IO.OOO zł.
3) Podkłady pod chomonta 14 sz·tuk, war·
hydratyzowane (sucho gaszone)
15.000 zł.
lość s,zacunk.owa w workach 50 kg. po zł . 2520 za tonę
4) Ma~-zyna do szycia „Si·n ger", wartość sza·
.franco stacja odbiorcza.
cunkowa - 40.000 zł.

Klo

zawinił?

\V suterynie domu przy ul. Jó2efa Stalina
29/31 lezą zwłoki robotnika z huty Hortensja c
nazwisku Król Eugeniusz - dziś już siódmy

cji celem udziału analfabetów i półanal dzień!
W dniu IO września rb. denat popełmł samo.
fabetów w orga111izowane_j przez władze
przei powie-szenie na drzewie we -.vsi
jstwo
hó
szkolne rejestracji analfabetów oraz pro
Mokre i zwłoki zostały zaraz przywiezione do
wadzonych kursach oświaty dorosłyeh.
Piotrl,owa. Dlaczego więc do dńia 16 września
Zgłaszają wreszcie gotowość - nie-za
urzędy nie spowodowały pochowania zwłok?
leżnie od współpracy z organami władz
podejmowania inie jaty
pań ·twowych . ·
.
wy 1 prze;prowadzema nauczania analfa·
t b
'd · t
·
bet o·w t am. g d zie
zaJ zie ego po rze- a,
Komitet Fundacji Sztandaru dla Pułkt
we własnym zakresie przy pomocy włas
Kołohrzeskiego w Piot.r,kowiie prosi; in·
\nych pracowników i działaczy społeczno
stytucje i poszczególnych obywateli, ktcloswiatowych.
rzy o.trzymali listy dobrowolnych ofiar o
zwrot łych.że i wphacenie z~hranych
kwot dio Banku Zwi·ązku Spół€1k Zaroilikowych w Piotrkowie, Plac Kościus.zki •·.

KOMUNIKAT

I

Piotrkowski»

»Głos

OBWIESZCZENIE © LICYTACJI
W myśl § 83 roZ:porządzenia Rady Mi:nigt.rów z dnia 25. VI. 1932 r. o postępowaniu
egzekucyjnym Władz Skarbowych (Dz. U. R. P.
Nr 62 poz. 580) I Urząd Skarbowy w Piotrka·

l

zbirowi

Napastmk spłośzony krzykiem opuścił miesz
kanie udając ię na podwórze. gdzie został zatrzy.many pr~ez dwóch ~ospodarzy, którzy odehrllh mu bron. Korzystając z chwilower nieuwagi gospodarzy, napastrnk zbiegł w niewiadomym
kierunku. Przypis~k _Redakcji: Ze względu na
dobro toczącego g.ię słed;;twa naz-wisk narqzie nie
podajemy. (j).

w·alka z analfabetyzmem
Dn ia 12 bm. od·była się w Minie:ter5twie Oświ<lty pod przewodnictwem wiceministra Garnca rncz~ ka konferencja
instytucji i organizacji
przedstawicieli
społeczno-oświatowych oraz paa·tii p<>litycznych, poświęcona u.sta\:eniu zasad ak
~ji społeczne i zwalczania a·nalf abetyzmu
i półanalfabetyzmu w Polsce.
Naczelnik dr. Siemietiski wygłosił re·
ferat, że zagadnienie analfaOOtyzmu w
Polsc·e jest problemem nie tylko oświa
towym, ale ogólnopańsh\'Owym i politycznym. 1\ość analfabetów w Polsce sta
nowi obecnie ten sam odsetek, co przed
wojną tj. 23 procent. W wyniku obrad
zebrani .
następu1ące1 tresc1:

broń

rabusia

5) Ui;zy do <;ho-mont 10 par, wartość sza- · termmie niżej wymienionych . ruchomości :
cun•k owa - 5.000 zł.
1) Wełna granatowa 60-proc. 30 metrów,
6) Taśmy lniane 250 metrow, wartość sza· wartość szacunkowa - 45.000 zł.
cu.nkowa - 10.000 zł.
2) Wełna garniturowa 60-proc. 40 metrów,
7) Angielska uprząż \bez iejc i pasow .; iąg wart.ość szacunkowa - 64.000 zł .
1 całość, Wdrtość szacunkowa nących) 3) U~rania robocze 15 sztuk, wartość sza·
20.000 zł.
wnkowa - 18.750 zł.
8) Uzdy kąriskie 7 sztuk, wartość szacunko4) Wełna garniturowa 50-proc. 20 metrów,
wa - 3.500 zł.
wartość szacunkowa - 36.000 zł.
5) Zerówka sukienkowa 45 mtr„ wartość
9) Kantary forndlskie 2 sztuki, wartość s~a
szacunkowa - 22.500 zł.
cunkowa - 2.000 zł.
6) Jedwab sukienkowy 47 metrów, wartość
10) Główek' do chomąl 10 sztuk, wartosć Slo·
szacunkow;i - 29-.000 zł.
cunkowa - 20.000 .zł.
7) Jedwab sukienkowy 15 metrów, wartość
11) Krzyżaki 5 tuz„ wartość s'lacunkowa szacunkowa - 14.500 zł.
5.000 zł.
12) Pasy gnoie·towe 3 sztuki, wartość szaNACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO
cunkowa - 5.000 d.
(-) Glapa Władysław.
13) Sandały 1 para, wartość szacunlrnwa 3.000 zł.
WYTWORNJA WOD GAZOWYCH
NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO

(-) Glapa

Ił'. Rqblńfłłhl

Władysław.

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI
myśl § 83 rozporząd7enia Rady Minislrów z dnia 25. VI. 1932 r. o postępowaniu
W

egzekucyjnym

Władz

Skarbowych (Dz . U. R. P.

Nr 62 poz. 580) J Urząd Ska11bowy w Piotrka·

wie podaje do ogólnej

wiadomości, że

dnia.

23 września 1947 r. o godzinie 10-tej w lokalu
Łączyńskiej Marii pn.y ulicy Słowackiego 7,

celem uregulowania należności podatkowych na
rzecz I-go Urzędu Skarbowego w Piotrkowie
odbędzie się sprzedaż z licytacji w pierwszym

Piotrków Tryb„ Starowarszawska 33
telefon 13·80
po generalnym remoncie i zastosowaniu
nowoczesnych urządzeń do wyrobu wód
gazowych poleca: znakomite wody czy.
ste musujące i lemoniady. Specjalność
oranżada z miąższu prawdziwych pomarańcz gwarantowane i dobroci.

______________

Do nabycia we wszystkich Zakładach
Gastronomicznych, owocarniach, piwiarniac:h itd .
,,,_,,,_. -

Red 1 Adm. Łódź. Piotrkowska 86. Telefony1 Redaktor Naczelny 216-l<ł. Sektetorfoł 254-21. Redakcta aacna 1'2~. 0185 „
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GŁOS

PRZYGODY
pf ęciu typków z 8amaluki

Keoi3°iźY też obowiązuje etyka sportowa
To i owo o występie kolarzy czeskich na torze helenowskim

Szeroko rozpisywała się prasa tódzka o
pierwszym wy·stępie kolarzy czeskich w. Helenowie. Naogół 1We wszystk ich sprawozdaniach
z sobo tnich wyścigów ą_aje się odczu ć gorzki
zawód, że sympatyczni goście lekko na ogół
rozprawili się z nas.zymi czołowymi sprinterami. Ani Bek, ani K;upczak nie byli w stan ie
nawet na chwilę zagro z ić poważn i e Cihlarowi,
Mac.hkowi czy nawet Stepankowi, a prz e ci o>ż
jeden jak i drugi już n ieraz porywali widownię swą szybkością, no i pra:eci eż stopery wykazywały czasy nie gorsze od czasów uzysk iwanych przez kola'rzy cze.s kich. Czemu w ięc
przypisać to pierwsze niepowodz enie z zagranicą?

BYŁ ISTOTN.t., PRZYNASZYCH NIEPOWODZEŃ?
Większość dopatruje się tej przyczyny w
braku sprzętu . Istotnie, sprzęt i jego ja k ość
w kolarst wie torowym odgrywa kolo s alną rolę. Nie może b y ć mowy o ró wn ;,j walc e za wodnika jadąc e go na t0rowej maszyn ie z zawodnikiem j <l dącym na szosowym rowerze o
innej prze kł a dni i i•n·nej wadze. J ednak pom imó niewą tpliwego naszego ubóstwa w sprz ęcie torowym, c z oło wi n as i kolar ze, jak Bek,
Kup czak, Pietraszewski, a zdaje się i S;i!yga,
jakoś własn y m s yrnpt em skomple.towali sobie
t~rówki, kt?re jakośc i ~ n ie są gorsz e od czes-,
kich, tak, ze ze speCJalną ~zdrośc i ą nie potrzebowali spoglądać na rowhy Cz echów. R:Jroy niemi ec kie „Diamant" nie ust ępują cze skim, a kola duralumin iowe ważą jednak owo.

CZY BRAK

SPRZĘTU

CZYNĄ

14~. Pon~ księżyc si~ obr~ił.
Zza chmur priez rok nie wyładł,

A i potem obrażony
Twarz uka~ał z drugiej strony.

względem Czesi m ieii niewątpliwie hanaicap:
P.rzywi eźli je sobie nowiutkie z Paryża i czuh
się na nich o wiele ,p ewniej, aniżeli łodzianie,
którzy przed każd y m wejściem na tor drżeli
ze strachu, czy aby doni osą ich · one sa:częśliwie do mety. Były wypadk i, że dętki pękały
po przejechaniu k ilkunastu metrów (Pietraszewski) i trzeba było zawr ac a ć z powrotem
a może i kl e ić lalą łaty, gdyby nie dż entel
men e ria naszych przeciwniilców, którzy np.
Pietraszewskiemu p9życzyli swe własne kolo .
CZESI BYLI BEZWZGLĘDNIE LEPSI
nie
Ocz yw i ście, że tego rod11:a ju klo.poty
m o gą · m i eć dobrego wpływu na samopoczucie
zawodnik a , ale byłoby błędem porażk i naszych
kola rzy przy pis y wać ty lko tym okolicznościorn. ' Czesi, powiedzmy to sobie śmiało w

oczy, by li bezwzględnie lepsi. Smiemy twierdzić, że cala trójka: Cihla·r, Ma che•k i Stepanek:
w k a żd y m pojedyn.ku dwójkowy m pokona obec nie i Beka i Kupczaka, gdyż wszysc y oni
mają leps z ą końców k ę i szlif torowy , które
mo żna nabyć tylko w licznych międzynarodo
wych startach. Zie się więc stało, że kolarze
n a;;i n ie poj echali do Paryż a , że nie startowali
częściej na torach zagranic zny ch, gdyż z pewnością mają zadatki na kolarzy równej klasy
Czechom. P.rzez c z ęsty k9nta.M z kolarstwem
pailstw za c hod.ni c ~ C~e~i p o dc i ągnęli s i ę tak
:znaczme w te) dz1edzm1e sportu.

PRZED WOJNĄ BYŁO INACZEJ
Przed wojną na rynku międzynarodowym
kolarstwo czeskie b y ło notowane b. nisko i
nie odgrywalo żadnej roli w porównaniu z ta·
CZESI MIELI TYLKO LEPSZE GUMY
Chodzi tu tyl·ko może o gumy. Pod tym kirni mocarstwami, jak Frnncja, Holandia, Wło

Dyreklorzy na boisku
grają

dzisiaj pa

odbudowę

Warszawy

2.woleunicy „lekkiej" piłki nożnej będą nacze1nika Konopkę, naczelnik a Wydz. Planmieli dzisiaj .nową okazję ck> przyjemnego s.pę -tacji Wiznera, naczelnika Wyd2. Gospodarczedzen ia czasu na bo isku ŁKS-u.
go Kuleszę, zastępcę nacze.Jnika Wydz. PodatO godzinie 16,30 odbędz i e się bowiem mecz kowego Jan iaka, zastępcę naczelnika Wydz.
pi./ikars.ki na odbudowę vVa·rsz <lwy po~ i ędz y Gospoda rczego Komorowskiego i innych.
Zespołami W ydzialów Adminiskacyj.nych ZaW drużyn i e przeciwnej wys.tąpią: wiceprerządu Miejskiego, a Wydziałami Techniczn ymi ze·s ŁOZPN Kobyli11siki, ławinik Ka7.imierczak,
i P1f\Pd> i ębio·rrvw Miejskich tegoż Zarządu .
ławn ik Szymański i dyrektor Kanalizacji i•nż.
W drużynie Wyrlz ialów Adm inistracyjnych Kowalski.
ujrzymy w bramce dyr. Ginsberga, w ataku Mecz sędziuje mjr Sznajder.

chy, Szwajcaria. ~zy Nie.~cy, Q.~is.i.aj i;;l.J.odał
tez ustę>':1.Je ta~:ei F:ancJJ, ~olandn, c~y Q.bec
nie Angin (gdzie obJa".'.1! się ~a~ei;>t ~ m1a~El
Bayley'a - Harris) to Jednak J1;1Z .snµalo moz•
na je zaliczyć do klasy europejskiej.
CZEGO NAM BRAK?
'~·
Nie możemy, niestety, jeszcze tego powie . :
dzieć o sobie. P·rzekonaliśmy się, że tak jak bi
w innych dziedzinach sportu, tak i w kolal"=>
stwie, które kiedyś było naszą dumą (19241930 rok), w stosunku do zagranicy mam1' dy•
stans do odrobienia ten sam, któryśmy m ieli
jeszcze na dobrych kilka lat przed woj,ią. O
ile nam się nie udało zmniejszyć go wfilcut ek
zawiernchy wojennej, nie zmniejszymY, g<J
tym bardziej teraz bez:
1. doi>talecrnego sprzętu,
.
2. trenera i masażysty;
3. czę s tych sta.rlów w konkurencjadi mię•
dzy:narodowych.
Jeże.)i to osiągniemy, kola·r stwo nasze rnoża
liczyć na dobrą przyszłość, gdyż zainteres o•
wa,nie tym pięknym sportem wzrnsło znaczni'
nia tylko wśród działaczy, ale i wśród mas.
KOLARSTWO MA SWĄ ETYKĘ .
A te r az na ·zako1iczenie chcemy poruszyć·
jesz.cze inną sprawę - sprawę etyki w .spor•
cie kolarskim.
Po meczu Praga - Łódź dało roi .s i ę sły·
krytykujący ch „taktykę"
szeć wiele głosów
nas:qch chłopców. Miano im za złe, że :W wy•
ścigu (zresz·tą, naszym zdaniem, zupełnie;. ~.b'ęd•
nym), mającym na celu zaklasyfikowao na·
szych sprinte·rów do pojedynków dwójkowych
'.? C'lechami, pojechali„. uczciwie, jak na $1port•
Łowców przys•tało.

Kalkulowano sobie, że gdyby Bek puścił
na ·pierwsze miejsce, Pietraszewskiego
na drugie a Kupczaka na trzecie, w pojedynk i!
z Capkiern mógłby zdobyć pierwsze tn!ejsce
i zwięks1Zyć dorobek naszych punJctó'V'!', lstot•
nie, Bek może zwyciężyłby Capka, ale }(up-o
czak już z pewnością przegrałby za Stepan•
ki.em i pozostali ditto. Zyskalibyśmy więc 1
punkt więcej i... przegrnlibyśrny tę konkur en•
cję stosunkiem pl!'nktów me 20:16, ale 19:1'1.
Nie miałoby to żadnego wpły•wu na wyni:;;: o•
gólny, a .na naszych sympatycznych gościach
nie .pozosta.w d o by r! 0 brnq J w ra żc.nia .
W kolarstwie, tak jak w innych dziedzi·
nach sportu, obowiązuje etyka s.portow<i.

•

Sałygę

Z„Xf.

Z żqcla !iportou;eqo ZSRR
147. Gdy ujrzeli ziemie w dole
Otw·orzy!i J>arasole,

Żeby z metr(>w stu tysięcy
WyJąd01Wać

jaik n.ajmi•e.cej,

Komitet uczczenia
płk.

dr.

--

pamięci

Więckowskiego

Zarządu MieJskie'w Łodzi odb yło się posiedzenie Komitetu
Uczczenia Zasług S.p. pułk. dra Stanisława
\~Tięckowskiego, wi elkiej miary społecznika
l dz iałacza demokratycznego przedwojennej
Lodzi, jednego z przywódców Polski podziemnej okresu okupa-::ji, zarnordowaneqo przez
zbirów hitlerowskich w Oświęcimiu 1942 roku.
Zebranie zagaił wiceprezydent K. Gallas,
zaz-najamiając zgromadzonych z celami Komitetu i prosząc na przewodnicząoego prof. dra
Wincentego Tomaszewicza.
Pos. Mare1;;: Ar~zyński z Warszawy przedstawił zebranym dotychczasowe wyniki prac
Tymczasowego Komitetu, następni~ nakreślił
plan działalności Komitetu na najbliższą' przy

W sali konfe.rencyjnej

~o

szłość.

Po przemówieniu posła Arczyli.s:oego rozsię dyskusja, w której zabierali głos
prezes Miejskiej Rady Narodowej E. Andrze. jak, p. Wanda Mitznerowa, dr Tomaszewski,
nacz. Szymański Roman i inni.
Po dyskusji dokonano w y boru Prezydium
Komitetu pod przewG>dnictwem prot. dra Wincentego Tomaszewicza. W skład Prezydium
wchodzą zatem: prof. dr Wi·n~enty Tomaszewicz, JM Re,ktor Tadeusz Kotarbiński, prezes
Edward Andrzejak, wiceprezydent Kazimierz
:>alias, sędzia· Jerzy Szreter, dr Antoni Toma1zewski.
Wydział wykonawczy Ko mitetu stanowią:
Jos. Marek Arczyński, prof. Vvitold Łukasze
wicz, Wanda Mitznerowa, rnqr Izabella Szczepaniakowa, Stefania Karp i łlska, Julia Einstein,
Roman Szyma1'tski, Józef Rutkowski. Pola Go·
jawiczyńska, Jan Wojt yński.
Najbliższe zeuranie Komitetu odbędzie się
dziś w Srodę, dnia 17 września br. o godz. 7
wiecz. w lokalu Stronnictwa Demokratycznego
przy ul. Piotrkowskiej 78, II piętro.
winęla

PAŃSTWOWE
~AKŁADY PRZEMYSŁU WEŁNIANEGO
Nr 38 w Łodzi
poszukują

od zaraz

Kierownika Zaopatrzenia i Zbytu
W ymagane z na j omość włókiennictwa I
praktyka na I ym stano Nisku.
Zgłosz enia osobiste z podaniem i ży
ciorysem Łódź, Narutowicza 48, codziennie w godzinach 8-10.

świata

w pięcio Qju

rażka mistrzyni Euro py Seczenowej, k1óra zajęła 3-cie mi e jsce. Wyniki biegu: 1) Duchowicz - 25,5 sek, 2) Baknowa - 25,6 sek, 3)
Seczenowa - 25,7 sek.
Pozostałe wyniki mistrzostw były następu
jące: 1500 m: 1) Pugaczewski - 3:56,6, 2)
WHou.s me - 3:57,8, 3) Sidorenko - 3:58,6.
Skok w dal juniorów: Osipow - G,87; trójskok: Zambrimborc (Moskwa) - 14,37 rn, 2)
Agaekow - 14,30 m, 3) Borysow - 14,35.
Zwycięzca tej konkurencji jest w .nieszczegó1nej formie, skaczac poniżej swych możli
wości. Rekord ZSRR :Wynosi 15,23 m i należy
do Zarnbrimbo rca. Skok wzwyż juniorów: 1)
Zajcew - 1,80 rn, 2) Raitrnan - 1f5.
80 m p. pl. kobiet: 1) . Fokina (GoJ1kij) 11,5 sek. (nowy rnkord ZSRR). 2) Gokieli 11,5 sek., 3) Adamenko - 11,6 sek. Był to
piękny bieg, w k·tóryrn zacięta walka toczyła
się od startu do mety. Podobnie zaciętym był
bieg na 400 m przez plo~ki mężczyzn. Wygrał
go Komarow, bijąc młodego Luniewa. Czas
55,6 sek.
zwycięzcy 55,3 sek., a Luniewa Chód na SO km przyniósł zwycięstwo najlepszym specjalistom w tej konkurencji - Łoty
szorn. Zajęli oni p ierwsze trzy miejsca. Wyniki chodu: 1) Adolf Liepaskalis - 4:35:45
(nowy rekord ZSRR, lepszy od pop!"2:edniego
o 13 minut), 2) Kri.lklinsz - 4:44:30,6, 3) Seldzmanis - 4~46:52,8.
Nowy rekord Związku Radzieckiego padł
również w sztafecie kobiecej 4 razy 200 mtr.
Rodina, Ezkowa, Fokina i Blinowa - przebiegły ten dystans w czasie 1:43,9. Na drugim
miejscu znalazł się zespół Ukrainy - t :45,2,
3) Leningrad - 1 :46,2.
Ogromne zainteresowanie wzbudziła walka

którą toczyli Włodzimierz
i Kuz.niecc;>w. Pierwszy z nich, młody,
26-letni zawodnik, zajmuje się sportem dop ie·
ro od 1945 roku i mimo to osiąga juź &wie·t.ne
wyniki. Walka między nim i Kuz.niecowem by·
la niezwykle zażarta. Zawodnii:;y prowadzili
na przemian po różnych konkurencjach. Osta•
tecznie z walki tej wyszedł zwycięsko Woł•
kow, który zdobył mistrzostwo, uzyskując
7.159 punktów i ustanawiając now}r rekord
ZSRR. Jest to bardzo dobry wynik i w tej
chwili na liście najlepszych dziesięcio'b<>istów
świata w ogóle, Wołkow zajmuje 15 ń:tiejsce.
W chwili zaś obecnej należałoby go zaliczyć
do jednego z pierw-szych.
Pchnięcie kulą kobiet wyg.rała Tati.ana Se·
wriu'kowa wynikiem 13:96 m, przed T.oczeno•
1~,62 m.
wą W biegu ńa 10.000 m Wanin uzyskał bar•
dzo dobry czas 30:36,8. Tylko czterech biega·
czy . w tym roku miało lep~ze czasy odi jegfl.
wyni•ku.
W rzucie dyskiem zwyciężył lipp, uzyo;ku·
jąc dobry rezul<tat 49-41 rn. W skoku Wzwyz
1,90 m. Ośmiu innych' za•
zwyciężył Resz wodników p!"leszło 1,85 m.
Rzut oszczepem kobiet wygrała Majac'l:dja,
46,07' tu, Ta
rzucając 47,82 rn, 2) Dziatłowa ostatnia jest wielką rewelacją mistrzostW. Ma
ona 19 lat i za.powiada się świetnie na przy•

Czudina bije rekord
Ogólny p,~on tegoroczn y ch lekkoatlelycz-1
.nych mistrzostw ZSRR jest b. bogaty. Mimo
warunków atmosferyczn ych
nicpornyślnych
(deszcz i chłód), w jakich odbywały się mi!>trzoslwa, ustanowiono ogółem 17 nowych rekordów Związku Radzieckiego. Mistrzos twa
wykazały, '±e b. często młody narybek zawodniczy osiąga już wyniki na poziomie najlepszych seniorów. Mis trzostwa trwały 8 dini i odbyły się w Char.kawie.
Jednym z najpiękniejszych wyników mistrzostw jest nowy rekórd światowy w p i ęcieboju kobiecym, us.ta:nowionyro przez Aleksandrę Czudiną (Moskwa). Uzyskała ona 4.561
pun~tó~v.„a więc o 91 punktów więcej, niż wynosi of1c3aluy rekord świMowy Niemki Maue·rmayer. W roku ubięgłym brakowało C-zudini e
19 punktów do wyrównania rekordu. Obecnie
go pobiła - a jest pewnym, że nie jest to osta tnie słowo tej fenomenalnej lekkoatletki.
,. W ramach rozgrywek w pięcioboju, Czuurna uzyskała w skoku wzwyż 1,65 rn, co jest
nowym rekordem ZSRR. PoprzecJ,ni rekord wynosił 1.64 m.
W skoku w dal Czudina miała 5,55 m, w
uszcze.pie - 39,97 m, w biegu na 100 rn 12,7 sek.
II miejsce w p1ędoi:Joju zajęła Toczenowa
.
(Len ingrad), U2lyskując 4.142 pkt.
Doskonały wynik w pchnięciu Kulą uąskał Heine Lipp, który wynikiem 16,73 usta~1-0wił nowy rekord ZSRR, lepszy o 1 cm od dawn ego) własnego 1ekordu. Jest to obecnie trze
ci wynik na świecie i najlepszy w Europ ie,
przewyższający oficjalny re.kord Europy o 13
cm.
W biegu kobiet na 200 m sensacją była pe-

„„

październiha

194-'3 r.

ZSRR-Polska -na lrineu wWarszawie
Na ostatnim zebraniu PoJ.skiego Związku
Bokserskiego, na sk•1tek braku odpo wiedzi ze
strony Czeo;kiej Unii Boksersk1ej jak i Zw :,1zku Jugosłowiailskiego w sprawie s.tartu w turd
.
t
. · k'
ł
· ·
me1u. wszec 11.s owia_ns im, pos a~ow!O~o 0 wo~ac turn:eJ, a 7:am:e.r esow:ane z:-:iązki. 0 powyz.szym . te·legr~h~zme pow1adom1c. Maiąc.natomiast zapewmeme Panstwowego Urzędu , WF
i PW co do przyjazdu repreze:p.tacyjnej drużyny bokserskie i ZSRR do Polski, postanowi::>no w miejsce turnieju mi ędzyp nń s twow e go
zorganizować w dniu 11 pażdzie m~ka br. spo ikanie 'międz)'lłańs:tw.owe ZSRR - Polska w
War-;;zawie,

W -razie uzyskdnia zgody Związku Bc• k i«'rskiego ZSRR, uchwalono urządzić dwa dalsze
;pctkania,. ~tórych miejsce i ten~in i>Od·ir.e zo:
st'.mą de?~itywme. P10 uzyskan'.u po ·iy iyw11e1
w1adomosc1. W zw1 ąz1rn z powyzsz-1:n me ~ zern,
jak i ze zbliżającym się terminem· :ewanżoW<go spotkania Po Is.ka - CzechJ s l )W a ~Jil Zarząd PZB urządza spotkanie ~l i mmacyiuo
pt•glą<lowe dwóch teamów w dniu 29 wrz~śnia
1947 roku.
Mecz 7e względu na oddanie : zys teg :i docht ou na odbudowę Warszawy o rH n .~ '.JTZY·
gotowania olimpi jskie, polecono zoqya:!i-zować

okręgowi gdańskiemu, któey. p Jo fi~ai;,lcilnie
pie ubie~ał;

w dziesięcioboju,
Wołkow

sześć.

1.500 m wygrała Owsiannikowa w czasia
4:38,61; 400 m wygrała Blinowa - 58,1 sek.
Ogółem w konkurencjach seniorów i juniorów
i'.istanowiono 17 nowych rekordów.
.

...

Rekordzis·ta świata i mistrz ZSRR w .podno•
szeniu ciężarów, Grigori Nowak, na zawodach
zorganizowanych z okazji 800-lecia Moskwy,
ustanoV1ri! nowy rekord w wyciskaniu oburącz
wv.ni·k iern 140,5 kg. Poprzedni rekord wynosił
140 kg i ró.wnież należał do niego.

•

W Baku, na zako1i.czenie pływackich' mi•
sfrzostw ZSRR, pływac1~a V/asiliewa podjęła
próbę pobicia rekordu na 1.500 rn st ylem do·
wolnym. Próba ta powiodła się. Wasiliewa
uzyskała czas 23:19,3, a Uszakow przepłynął
·ten sarn dy!>tans w 20:03,7, co również jest iilO•
/
wym rekordem ZSRR.

....

OGŁASZATC.IE SIĘ

w„GŁOSIE ROBOINICZYM"

najpopularniejszym dzieo!!ik"1.W woięwódll!ie

