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KOMUNIKAT

Ameryki z n· ·p .kojona

Wydział Propagandy Komitetu Łódzkiego
zawiadamia, ż e w środę 24 września punktualnie o godzinie 18-ej odbędzie się kolejny wykład w ramach IV Dzielnko wego Kursu Szkolenicwego .
Wykładać

rzqdu Trumana na terenie O N Z

będą:

tow. Pie·
Dzielnica „Sródmieście-Prawe"
tra siak.
tow, Ją.Dzielnica „Sródmieście-Lewe"
Oto dlaczego - zdaniem korespondenta - Sta Oto są główne ~otywy, którymi kieruje się
ny Zjednoczone wystąpiły z propozycją utwo. w swej akcji delegacja amerykańska. Mimo, iż godzińs.ki.
Dzielnica „Górna" - tow. Nitecki.
rzenia komitetu do spraw pokoju l ber, .·zeń I prasa USA stara się je przemilczeć, trz~we
Dzielnica „Widzew" - tow. Alpem.
stwa, w którym wszystkie zasradnien!a mają I ;!osy społeczeństwa ameryl<?.\:<kiego św1adDzielnica „Ruda-Pabianicka" - tow. Pado·
być rozstrzygane nie w zgodzie z zasadami , czą o tym, i$ naró!J ame rykański zaczyna cojednomyślności wielkich mocarstw, lecz m e. ! ra:!: bardziej ~'-ljuu;wac\ do czego zmierza poli. wicz.
Dzielnica ,,Bałuty" - tow. Ha·liC"Z.
chanicznie, za pomocą zwykłej arytmetyki. tyka zagriillkma Stanów Zjednoczonych.
li' lll P11111n 1r! ,I I'l"llll'l l'il,ilil''"'''' lll;'11i;,i11 111u 111,rn·111 ;;>t11111r111111•111l'I' 1'1to11m11~·:i1mrnr•nw1:111111·1~1·11111 11:m 1n. 111I 'lirl' l"ll 1,111'11!11r1 1 1 11 1 11111 111'11 li'l'll'l IHll'I' r1111111111l"l'• IHli'll!IEl1~rT 11~ 111<11111 I 'l'I I' 1 1 1111111 !lfr'i

I

MOSKWA PAP. Dziennik „Izwiestia" w ar-1
)' kule .swego wysłannika z . Nowego Jorku
11 ·skazu3e na to, iż reakcyjna prasa amerykań-.
;ka, komentu3ąc sesię Zgromadzenia General\ego, stara się p om inąć milczeniem prawdzi~e motywy, którymi kieruje się delegacja
•SA w swych uporczywych próbach podpo.
·~ądknwania ONZ aspiracjom Stanów Zjedno.
:zonych.
Motywy te jednak nie mogą być przemildelegacji amerykańskiej
ćzdl'1e. Aktywność
wywołuje zarówno w pewnych kołach Zgromadzenia Ge_neralnego, jak 1 wśród postępo
wych kół społeczeństwa a,merykańskiego zroRozlegają się głosy
zumiałe zaniepokojenie.
trzeźwo oceniające politykę rządu USA, które stwierdzają, iż polityka ta nie odpowiada
PRAGA PAP. --· Przed t-eatrem naro- j się w~łnt;~o ooz~cz.en,i" aparatu ad·
nastrojom i ży-czeniom szerokich warstw naro.
dowy•m w R~::) tvsław1e Q'dibyła się wierk<· mi'!l·isfr.acyfoęgo Słowacji z i?]emeutów
.
.
du atnerykańskie.go._
Rząd amer}'."ka~.~~ 1 - J~k stw1e~dza kork · :na-triifel\\1t<i.cJa Słowaków, domag.a\jąeych reiakcyjnyclt.. Do 30-tysi.ęcznej rzeszy lntł
·--~·--·
-- ·~•·N-""'
~ndent „Izw1estn pragnie zast~p1ć R<l:dę_ Bez
,
~
.
P.;'
nećzeństwa Innym organem n1ewątphw1e w

Nowy
został

wy ··ryty przez czeskie
I

S

I

i·sek

s~

nY·; aer IecI d o

~~~;:i\::1~:€;~;;:~2: r~~e k~reJr~:~:r; iI

;.

.

w Słowacji
władze bezpieczeństwa

.
er11 na

B

-

nifes.tanitów przemówił pre~cs komttetu

Powstańców sił·owadkich Daxner oraz
r;rzewod'rticzą.cy zwiaizku słow:ic1<ich par

tyza.ntów Smi'fk:e. Mówcy

podali

dQ wia-

domości, że WŁADZE WYKRYL V NO·
WA ORGANIZACJĘ ANTYPAŃSTWOr

WA w

SŁOWACJI.

te przeczą zasadom orga.
*
PARYŻ PAP Ja!: zapowiada ambasa<la USA, I i ministra skarbu Schumana, którzy poinforZjednoczonych, delegacja
PRAGA PNP. - Praisa zamieściła tt·
imerykanska rozpoczę!a atak czołowy, który j minister skaroi; USA Snyder, który pnybył I mowali go o środkach, jakie mają być przed- rzędowy komunikat o nast~pującym
fłn sowe odleci w s1ęw;Jęte dla stB;bilizacji r:a~ka i uporządk?· brnmieniu: „Podcrz;as śled2Jtwa. prcZeJ)ro•.•t
'lla na celu legal!~owac !1a forum mi~dzynaro· <l 0 P •..•
wama gospcd'lrk1 fran-::11sk1ei. Srodk1 te maią
'
an.
· ar}:i:a na r · mowy
dowym dzlałalnosc Stanow ZjednoC'zonych w
wadzOltlle.gio w zwi~u z wykiryclem a&
róźny~h krającb, -napotykająca na sprzeciw środę de Petlina na 3···-4 dni. Snyder był za- być podane do wiadomo~ci publicznej w potypaństwoiwej org:ait1Ji®aJctji slłowacldej wy
niektorych członków Rady Bezpieczeństwa. prosz(\117 d.o Paryża przez premiera Ramadier czątku października.
,~ ~-~·~----~----------~-------------- Sfrlo na iaiw, że nliektórzy .ie.i czronko-wie
r!lll:a!iŁ-=:sc::::
Ponieważ dą.żenia
ilzacji ~arndów

- 1
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l

.

-Z Uk'"'*"'"?"'

Prob~em
w

·socjalnyCh
reform
.
zachodnich strefach- okupacji

Otto G1·otewohl o zaborczych planach

kapitału

amerykańskiego

ścrśfe wsi>ółpr.aoowałi z faszystowską
mlł>ą. za~aaviczną, kmrowainą przez Dur
czański~o i Sidora.
Czechosłowackim ol'iganorn bez:pieczeń.

,

mle<:kiego dl~ przygotowania jednośct gos- apar.atu admlnistracyjnngo i gospOdaraego
:z: aktywnych nacjonr>l • socJali•tów l prze~
kiej socjalistycznej partti jedności) wygłosił p".>d arczej Niemiec.
3) Zniesienie granic między strefami oku· atępców woJennych.
óbszerne przemówtenle programowe I Otto
8) Przeprowadzenie reformy rolneJ na teGrots.wohl , przedstawiając caJolu1zt.<rłt 1ytu pacyjnyml.
4) Anulowanie wszelłcich ukłodów 1tref0 renie całych Niemiec przez wywłaszczenie
ttc)i Niemiec na tle wyd::i.rzeń międzynaro
wych, jako sprzecznych z umową poozdam. własno~ci ponad 100 ha,
dowych.
7) Skonflskow.anie majątków przestępców
Grotewohl podkreślił, że Stany Zjednoczo ską.
woJennych.
oczyszczeni•
natychmiastowe
I
Pełne
5)
ne, wypierając skuteczn!e Wielkc; Brytanii!
z jej pozycji gospodarczych, 1o:ukają nowych
rynków zbytu. Temu celowi sJuty równieł
pl.an Mau1holla. Pldn ten zm!t.!rza do wciąg
nięcia Niemiec zacht'd11ich w orbitę wpły
wów amerykańskich. Zamiary te nie ułatwfq
WARSZ~WA_ PAP. Dnia 22 bm. w godzi-1 szym przewidziany jest wyjazd do poszczeroawlqza.nio problemu nlemieclciego i utrud- nach popołudmowych prz~była do Warszawy gólnych ośrodków przemysłowych kraju. Przed
ruchu zawodowego
nią etabil!zację stosunków w Europie Gro- 35.osoł>owa wy~leczka zw~zkowców francus- stawiciele francuskiego
d w Polsce ok. 2 tygodni. Przedstawicietewohl, przeprowadziwszy ant"Tl iz ę sytuccji lfkh .celem nawiązania bllższego konta_ktu. z
.
~
.
polsk1m ruchem zawodowym i zapoznania się spę zą
międzynarodowej , doszedł do wniosku, że w z obecną sytuacją gospodarczą Polski.
le poszC'zególnych zw1ązkow. franc~1sk1ch będą
Interesie Nfoimców leły ugruntowanie poko
Dnia 22 bm. związkowcy francuscy zwiedzi- gośćmi odpo~iednich zarządow głownych poiJu, opartego na porozumieniu między mocar- li stolicę oraz fabrykę Wedla. W dniu dzisiej skich związków zawodowych.
11twaml.
C'rotewohl · podał do wiadomości, że SED
czynić będzie starania o powołanie do życia
reprezentacjt, uprawnionej do
n~emieckiej
prowadzenia pertraktacji z innymi krajamt.
W związku z tym, nawiązała SE• rokowania
spędzeniu
z tnnyml partiom!, które - za wyjątkiem
SPD (partio Schumachera) wyraziły swą zgo
WARSZAWA PAP.- Dnia 23 bm. przy szawi:e P . Jakowlew oraz p'rze·dstawicie
le mi'ni·sterstwa oświaty. Licznie stawili
dę.
były samo:Jotem z Moskiwy na lotniisko
W końcu Grotewohl wysunął pod adresem warszawskie dzied polskie, które na m· się dele.1raci Ligi Kobiet, Tow~rzyistwa
rady kontroli 7 następujących postulatów.,_ ·P•p0n7~·1 'ł, rza,du radzie.c·k fiegn . sip.e.diz.łay Przy,iaź-ni Po·l sko-Radzieckiej ora~ or.ganiza·oii młodzieiż.owych.
dótyczących przyszłości Niemiec:
okrer- wakaic.ti w Artek!- 1119 Krymie. Na
Dzieci po1S:1de„ których poibyt na tere1) przeprowadzenie w jak najkrótszym
dzieci
nr.cie
J
przy·
na
iwał
k
ocze•
lottii·~h
Związku Radzieckiego trwał 50 dni.
nie
cztr1Ye plebiscytu, kt6ryby ro%Strzygnąl spranaczelnik w:rdziału rclidzieckiego w mi- rekrutują SJię ze śro.tlowiisk rob>f'ltnilczy.ch
wę jedności politycznej względn!e federalln;stersrwic sm·aw zagranicznyich {)b, Zam wiekszych miaiSit JJ<l'zemysłowych Połsiki,
zacjl Niemiec.
2) Ustanowienie centralnego zarzqdu nie browi~z. char~e daffaires ZSRR w War- z Warszawy, Lod7..l olt'az Sląska.
liERLIN PAP. Na kongresie SED (niemiec-

Związkowcy

-·

•

francuscy· w Warszawie

Dzieci polskie
po

Do gabi.ne~u wS'tedł sekiretarz i powiedział, że Jady czeka w prze 1 d1po~, oi•u.

- ttelena Stangu - przedstawił f.lueH
.ieJe,nę. g'dy weszł;1 rl·o ga·bi:nefo. Popra'<i:i <laleko le'Piej.
wiła wkisy i wyi:
. ::J.owód·ca zapytał, , · ' ~ię czude. Odrpowi·edziała, że dobrze.
- Czy mo,g<} o•trzymać maszyne, aby
zapytał
odwieźć Helenę do doml\l?

Quell.
- MaszY'ne ma Hacky. Jest gdzieś za
miastem. Ale w ogóle maszy n mamy mało.

Czy mozna posłać p-0 niego?
Zaraz. Ale z taka twarzą. pa.n musi
udać się na·t ychmiast do s110ifal.11.
-

wróciły

z ZSRR

wakacji na Kiymie

wiedział dowódca. - Niech pan.i odwie-1
69 zie go do svpHal1a, mi1ss Sta n~u.
CzekaJ.i na do.Je w małej k.a.ncelarii,
ła się
h tt I
·, k
·
peh1eJ w.oJs oy.ryo · , e·~ina czu
brodw nieswoJo. Wreszm~ Que11 zo.bac~yi sztabo~y. au•tobu.s: ktory ~airzymał
się ?rzy we1Jśc1u. Wysiadł z mego Hacky 1 lek~rz eskadry -: Anderson. Q~iełl
po.szedł itn na spotkanie. f:IeJena szła za
Gdy ~k
·
•
„ ...,
uac y w s ze·dł do pr"e•d11"1okoi'11
mm.
i podniósł oczy, zobaC:'Zył przed sobą
QueJiJa
- Czołem, przyjacie11U, - rzekł Quel].
Hacky mvlczał. Pat.rzał na QueJ.la i nie
- M am prośtbc;. - rzekł Qncll. -J eże
li odejdzie jakiś sta·t ek z kobietami rin- pornawał go. Natomiast An•derson kr.zyknął:
gielskimi, to vrnsze zabrać Iielenę.
- Johu Qu•eiJI'? Czy to naprawrdę ty?
od1po·wie·dziiał dowód- Siprób\llję - Jak to? - cicho wysze•pfał tlacky.
ca. -- Poczcka.i cie na d'OiJe, zaraz e>dsznkam mas;;.;yne. Ale jedźcie 1atycl1rniasr - To ty?
- Naturalnie. Czyiż.by dowódca nic ci
do SZ'Pifala. Proszę przY'Pi1nować tego,
nie powiedział? ·
miss St;111n-11.
- Nie.
uśmi·echnętła
- Nie u1sru1cha mnie
ttacky mocno ści'Stlał rękie Que!lowi.
Sie Helena.
- On musi być koniecznie w sz.pita.Ju. Nie powiedział więce1 ani sł,owa.
Będziemy czekali nia maszynę 1 · - Jak pan się miewa? - zapytała g-0
Hacky'e.go na dole. Prze1prasza•m, że prz,e Helena.
Widziała, pe~nc szczerej radości zdzi~
siz'kodzHem w pracy.
- :wszystkiego naji!eiD'sze•g o. Cieszę wienie ttacky'ego: który stąrał się masiie niti-wym-0wnie, ż-e pan żyJe - ndpo· kować swe uczucie. I w'łaśn1e ddateio po

I

stwa u<lał·o &iię, ar-esz.tować kil'ku zagranicZltlyoh aigentów fasz}"StowSk1c:b, prz,eciw ki'órym wszczęto śłed'ZJfwo. AJ"e!!łlJt&
wani zetzn.alii, że utrzymywali konta'kt z
mektórymi d~ Słowaickiimi. Aresztowano 20 OSób."

Wykonanie wyroku
na Pelkowie
Mi'k<>łarl Pe·tkow, &yhi
T•t ,;ywóidca JJal"tii aigrnriuszy. skazany na
kare śmierci przez P<>Wie.s7-enie za '*1rakcji srubota!Ż<>
dę stanu. 'Podiżeganie do a>
wej i szerzenie dywe11sji w armii, został
stracony w JJ()Cy z 2% na 23 wrześnfa.

SOFIA PAP. -

Jak wia•d-omo

są>d

karny w 5oi\\ ska-

zał Pe·tkowa na śmierć w &niu 16 sierpnia br. a ~tatniio buhcarski se,d najwyż- ·
szy oid.1rwdł skarigę kasacyjna skazane~o.

W k;Jku wierszach

Dnia 29 września w 9 kopalniach węgla na
obszarze Lunarkshire , wybuchł strajk, obejmu
jący 6 tysięcy górników. Zachotlzl obawa, że
wkrótce do strajku przyłączą się inne klopa} •
nie tego zagłębia.
Agencja Reutera do~osl. że tłum demonstrantów obrzucił kamieniami konsulat generalny Wielkiej Brytanii l klub brytyjski w
Aleksandrii. Prawie wszystkie szyby w obu
gm achach zostały wybite, Demonstranci wznoslli okrzyki przeciwko Wielkiej Brytanii i Sta
nom Zjednoczonym i żądali ewakuacji wojsk
angielskich z Egiptu.

• • •

Na lotnisku Brisnorton koło Oxfordu wylą
wojskowy typu
dował amerykański samolot
,,Skymaster", który przeleciał przez Atlantyk,
kierowany za pomo-::ą radia z lotniska w Stanach Zjednoczonych.

dobał siie tteilenie ba.rdziei nilż kiedykolbał Hadcy
?
wiek. B 1' .
zaipyi
- , -0 1 iesz.cze
Quell.a.
- Nie, czudę się dobrze.
- Po rirosfo nie mo•gę pr.zyMć do si.ebie. C'hod'źmy. Dokąd was odwieźć. Mó
wiono mi coś o SZ'Piitalu.
Nadpierw trzeba odwieźć He.Jeinę
· d · ł Q l1
d
d d ,
0 lpowie· zia
ue ·
.omu
•t I
1.·
.
Od • , -.
, w1ezl~ g'O do . g<hfa d 711\ 1eg.~ szm1 a a,
kto':Y z.~aJ'dow.ał SH}. w pohh'i·u domu,
.
s;dz1e mi:szkah rodzice ffe.len~.
W szip1talu odrazn1 zaJęto ~1.ę Qullem.
- Zobaczymy, QueJ!l.. C'lY Jesteś wy·
trzymały~ - po,w1e>d~1ał Anderson•. Przy.stęipu~ąJC do hadania. ~ Urprzedz.am.
że bcclzic troohc bolało.
:-- Tak mówi kiażdy lekarz - powie-

'°

dział Qne~l.

Poczuł zimna stal chirur11:icz;n~,go no-

ża. Anid1erson pruł szwy na głowie. Pod·
•
sk-0-crlył z bóliu.
Jed1na1k powstrzymał się i zaci's:iął zę

by, aby nie krzyczeć. Andersa.n me. tracił czr.su , nakiżył Pre-d'ko opatrunek 1 ~a·
czął skn;1p•ula tnie go badać, . wystuikuuąc
do.słownie ka ż:?y ka wałek ciała. Potem
(D. c. n.)
skmał izł· owa. s1ostrz,e.
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Nleuprzedzonqn1i oczgn1a

rz
y
Euro yprzybys?ów
Wschód
Zac
za
-z Ameryki i Anglii
/ . . Godne uwagi relacje
,,_ Po zmszczonych przez najazd hitlerowski
· 1u zamor:
· · wie
· · · d_zis
nod ro~l\l]e
Europy
O·uszarach
'. lb
S!k>i h ,
. ~ przy zszow. Jedni z mch - to zwyk1i
bv!Sl!llessmani przemysłowcy i bankierzy po
•
' .
k .
~ UJ~cy ryTukow zbytu dla swoich towa1rów
~ tez dogodnych lokat dl? _swych k<1:pHałów.
kieJ_dzy - to kor~sp.ori,k?e;ici 1 reporte,r zy wie!prasy amery.._ans• leJ, Sl\lrto opłacam przez
h .
ł . .
swych rozkazodawco·w 1 spe maiący - c OC·
by ze szkodą dla prawdy _ wszelkie ich prasowe „zamówienia". Trzecia wreszcie katerroto ludzie do. Ilfa podróż•ników zza Oceanu _
.. kt.0
brej woli i czystych · •t
· w-0jenną rzecz wistośi;i enCJi. , · . {zy na pon' c eurdope]s ~ pragn~
: "' ]-rzec· właSillyymi·
6 ,,. 0
.
-· oczami,
· . b zonym1
z tych s•p ostrz , · 1euprze
'elby
0
serw~CJ~ mote wy:-ciągnąć logiczne e.z;:U:t
ezs ronne
ywne 1
' 0 1
'wnioski ·
,
. .
·.
·n D o tei ostatmeJ katego·rii zaHczyć trzeba P
owarda Smiili~ komern~łora politycznego
wielkiej rozgłośni amerykańskiej „Columbia",
który - zwiedziwszy ostatnio 14 krajów emoswymi oph1iami
podzielił s•ię
pe·} skich
iz: liczną rzeszą słuchaczy londyńskiego radia.

I

CO P. SMITH WIDZIAŁ NA ZACHODZIE?
P. Smifu · zwróćił przede wszystkim uwagę
!Ila poważny kontrast, istniejący między. polepszaniem się sytuacji ogólnej większości
~raj6w Europy Wschodniej a pogarszającym
się stanem rzeczy na · Zachodzie. P. SmHh na-

wet '.lłrzewiduje, że potęga i bogactwo Europy
ZachQdniej zmniejszy się jeszcze bardztiej w
ciągu życia obec[lego pokolenia, ponieważ te
bogactwa i wpJywy oparte są wciąż jeszcze
w du:!:ej mierze na ·im>periach kolonialnych,
które w chw.ili obecnej przeżywają różne fazy
rrozkładu.

Podczas gdy .we Wscho.a niej Europie eko[lomika feudalrna ulega
mówił p. Smith 'Zl1pełnemu zniszczeniu, dzięki stanowczości i
zapałowi sfer kierowniczych -

większość kra-

jów zachodnia '- euro1pejsikch choruje na „rzą
dy słabe i niezdecydowane, które nawet nie
:zda:ją sobie sprawy, dokąd prowadzą coraz
bardziej wyczerpane nacr-ody". Tak ' np. rząd
W. Brytanii, któremu zajrzało w o·czy widmo
bardzo ostrego kryzysu na skutek zby•t s:zybquego wyczerpanri.a się kredytów amerykań
Akich, nie może - najwidocmiej - zdobyć
-się na coś więcej, jaik na wprnwadzenie źle

-ak i po powrocie do j wań wojennych od Bułgarii" ... W dalszym cią;podczas tej w izyty
· nacechowane ' b y1ły da.Jeko idącym obiek- gu swych wynurzeń, pos. Macik z ubolewaniem
k raju,
tywizmem i życzliwo ś cia. Obecnie poseł Made zaznaczył, że w Anglii, gdzie panują poglądy
· d-0·sz ł o d otyc· h czas d o
k o;nserwaftywne, me
·
·
·
„
połudn1owo-wschodll\.raiach
rpo ,_
· Y ł po·droz
odb
n iej Europy, a podczas po1by~u w Buka[e•s zcie stworzenia jednolitego fro'D!tu k.lasy rnbotnipodzielił s ię z dzi ennikarzami rumuńskimi od- czej.
Znamienne opinie Amerykani•n a Smitha i
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r k.
h
.
.
M k
.
·1
,
orz.
:eo:1 m. m. J?O~. d ac -d ":'yda.i e 1'.1i się. rtere· fiiąlp~ez ,tY\ po ~t'l'. ow europe]s I~,
m~cr;.owcac. rozmai~al\ się e~_ra n~~
tog1r~mne1 u owy g z~e panuie ~-orcz~,
k
" -0. okwyc .' „ uwzi e~zywszy
ł oncepcJ_I
ons IUK ywna praca . aro y Jugol>,ław11 wa - tyc
as u nas
urtyme .
czą wytrwa 1e -0 nowy, d emok ratyczny byt. Bo- wymys om o „ze1aznei
haterska praca pC1Jtriotycznych „brygad" zmie- w Polsce -:- trzeźwe poglądy Smitha i Macka
nia oblicze kraju. Jugosłowianie realizują je- należałoby rozpowszechniać usiln ie pomiędzy
· t e· „ma lk on t en t ami.„ , „d emo•k ra.t ami· in
··
h i. owocnyc h roznymi
.
. . 1-nt eresu.iącyc
:l
z naJ'b ar d zie]
cen
eksperymentów: dem okratyczn-ej reiko!llstlukcji. gralnymi" i w ogóle entuzjastami zachodniego
Dla nowego-ducha demokracji ludowych po!.- „raju", aby mogli poznać prawdę nie skądcharakterystyczny jest irnąd, .lecz właśnie z us1t tego „raju" mieszwsch-0dniej Europy
B. D.
gest marsz. Tifo, k tóry wyr.zek! sie o.dsz>kodo- lkańców.

:o

N

o go ino·. o I.s k a w
' . yslawa
~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

•.. A CO NA WSCHODZIE.?

W pr.zeciwieństwie do tego - podkreśla p.
Smith - prarwie każdy rząd w Europie Wschodniej działa według starannie opracowanych
planów gospodarczych, określających przyszłość la~ najbliższych. Ludność pracuje usilnie i większa część planów 111a pierwszy rok

zrealizowana zo~·tała z nadwyżką. Dzięki surowej kontroli, ceny stabilizują się, czarny rynek się kurczy, a tempo odbudowy wywołuje
zdumienie.
W Polsce - 12:aznaczył p. Smith - produkcja zasadniczych gałęzi przemysłu przekracza

\

Jugo·sławia zajuż wskaźniki przedwojenne.
kończyła re'rnnstruikcję powojenną i obecnie
a:ealizuje nowy plan, zmierzający do prze-

kształcenia rolniczych podstaw gospodarczych

ikraju na -

pr:zemysłowe.

Odpierając

twierdzenia o rzekomym istnieniu na Wschodzie Euro•py rządów „dyktat-0rskich", Smith zaznaczył, że w krajach wschodnio-europejskich narody korzysta]ą obecnie
z większej wolności, niż kiedykolwiek przedtem. Rządy Europy Wschodniej znacznie podwyższyły płace zarobko'W'e, dały żiemię bezrolrn;ym chłopom i pozw0liły związkom z.awo. ~owym na sprawow=·ie faktycznej kontro.ii
. "lid fabrykami ~ kopa,l niami.
POSEŁ MACK -

POTWIERDZA

Po>Seł do Iz,by Gmi1il (z La;bour Pa·rty) John

Mack zwiedził w ub. r. Pols_lkę; jego opinie
o """Y'h „„woch, wypnwrndone >0rnwnn

· Czego

Rolniczo-Ogrodnicza w Poznaniu
od 11 do ie

października

r. b.

Ogólnopolska Wys-lawa Rolniczo-Ogrodni· 1ubiegać się o zniżki kolejowe. Za okaianiem
cza w Poznaniu otwarta będzie w dniach od l>iletu kolejowego, stwierdzającego przyjazd
do Poznania w okresie wys•tawy, udzielane bę·
11-26 października 1947 r.
Opła1:a normalna za wstęp na Wystawę :wy- dą w Pawilonie Obsługi Publiczności na terenosić będzie 110 złotych. Czło[lkowie Związ- nie wystawy tzw. karty uczestnictwa, ktfoe
ków Zawodowych za okazaniem legitymacji upowa·żnią do nabycia ulgowych biletów ko.Jekonystać będą z opłaty zni?ikowej w wysoko- jowych z 66-procentową zniżką.
Wszystki m przyjezdnym, a szczególnie wyCena biletów ulgowych dla m::zestści 70 zł.
ników wycieczek oraz dla młod zieży szko.lnej cieczkom zwraca się uwagę n~ konieczność
i akademickiej wynosić będzie 30 zł. Do ceny zamówienia kwater_. Zamówienia te, jak rówkażdego biletu doliczona została kwota 10 zł, nież i wszelkie zapytania kierować należy pod
przeznaczona na odbudowę Ratusza Poznań- adresem: Międzynarodowe Targi Poznańskie,
Poznań, ul. Marszałka Focha 14, telefon 64-49,
skiego.
Przyjezdni na wystawę będą mieli mo:Znosc 77-58, 79-72.

września

nie wszędzie sprawa przedstawia. się jednakowo. Czy>Rione są jednak wysiłki, ażeby istniejące zn;p,ia.Jl,bani.a. wyJó""nać
przed po.czątkiem zivw
Oczywiście,

W zespołowym współzawodnictwie w prze
na pierwsze miejs::e w
myśle bawełnianym
dniu 19 września wysunęły się PZPB w Beł
chatowie, które w miefsce zaplanowanych
5600 kg przędzy W-yprodukowaly 8692 kg, wy
konując plan dzienny w 155 proc.
Na drngim miejscu znalazły się PZPB Nr
16 (Niciarnia), które plan .dzienny wykonaly
w 119,5 proc.
Na trzecim miejscu PZPB Nr 22 (d; Krening) - 112,9 proc. planu dziennego.
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transporty repatriantów z
I

Jed~ie w. tym tr'.111sporc!e Bolesław Kr61 · Paryż - we wrześntu dostajq ~Jeko i czekoladę, mężczyźnt angiel
robotmk lesny. Dzi eciak! tańczq wokol ni'ł Pociqg : est już gotów do· odjazdu. Za kil· sk!e papierosy.
Przy wagonach kręcą się oaprowodzajqcy. go i wołajq „oto Król, oto milioner". Na dużej
konaście minut 32 wagony przybrane ziele·
niq; i chorągiewkami ruszą w ślad za loko· Przy małych stołkach stanowiących impro- platformie stot duży ciężarowy wóz. W nim
motv .vT na ' wschód - do Polski. N:a twarzach wizację stołów bTesi "dnych, gromadzą stę rozlokowała się rodz1na króla. C i ęż ai ó vr~tę
pas~żerów maluje się podniecenie. Po tylu najbl!żsi znajomi, oby raz jesźcze trqcić się · kupili za swoje dziesięcioletnie oszcz ę dności. Jest szczęślfwy, że jedzie do Polsxt t dcr
1- · r.b wraca:jq do kraju Są S7."Zęśl'iwL W gor kieliszkami z winem.
- No, sqsiedzie. Nie zapomnijc!e napisac jej siebie i maszynę.
szym humorze są ci, którzy zostajq i będq
„U nas Niemcy wszystkie maszyny roz, odrazu i zapytajcte tam, czy w tej wiosce da
czekali na następne transporty.
Tym razem jedzie do kraju grupa 420 re· dzą mi ziemię. Czasu mamy mało. Za dwa kradli, to moja na pewno się przyda - mówi
patr1a:ntów. Wi ększość z nieb to roln!cy t rze miesiqr i my pojedziemy. a chciałoby się i po cichu się śm i ej e - a sensacja to będzie w
mówi wysoki Łoponiu, kiedy Bolek z .autem wróci, he,
mieślnicy z departamentu Seine Marne i in. ' zamieszk . ć ze znajomymł .
_
_
Jedni z nich jadq do rodzinnych wsi i miaste- ' rolnik .do odjeżdż ającego sqsta:da. Wszyst- he„."
Z~ cbw~ę odj:izd . .ostatnie słowa poi/;e"
kich interesuje jedno: jak najprędzej dojeczek, tnni - na Ziemie Odzysk<pe.
gnama . Gwizdek, i pociąg ruszył. Jadq w ntm
Nie ja:dq oni z pustymi rękoma. W spe- chać na miejsce i zagospodarować s_ię.
Stary ślusarz Jan T. wraća do kraju po ludzie stęskni:n.i _d~ kraju, ludzie, którzy;
rgonach jadq ich krowy i cfelęta.
cjalnych
Wielu rolników wie'zie prosiaki, króliki, ptoc trzydziestu latach pracy we Francji. Wraz z chcq pracowac 1 życ w Polsce.
Z Barowskt
two dor.· -:iwe, na:weł przystara gosposia czy· nim jedzte p!ęc!oro dzieci. Najmlodsze ma
ści swoją krewę. Ma ją od niedawna. Przez dziewię , lał i strasznie się niepokoi o to, czy
długi czas ciula''l pienfqdze i kupili sobie przyjmq je do polskiej szkoły, bo akcent ma .
......„„„... „„„...
z rr.ęż-im krowę, ale zabili ją '!'1'emcy. Teraz, trochę nieładny . Ojciec pociesza swoją po. „„ ... „„ ...... „... „„„ ......
mówi:
dal
w
patrzqc
dumq
z
i
ciechc,
wto
już
tę
nowq
kuplli
dniami
kilku
przed
1
„Nie było mi źle. Żył em dostatnio , zarazq do Polski. Gosposia dopytuje się o ży ~e
w kraj- bo ona nie była tam 14 lat i wraca białem porządnie, dziect uczyłem, 30 lct. 1
nie do „swoich" stron, ale na „zachód". Chce Więcej nie mogę wytrzymać. Kocham t'Olslrę
osiedlić się na Pomorzu. Tam młeszka jwż jej i dlatego wracam. Może będzie mi tam trudsyn - rybak. Zawsze będzie bUżej swoich. niej, ale to nic. Grun~. żeby praca była , a jak 1
Repatriantom naprawdę niczego nie brak. Polskę odbudujemy, bęrizie n am lepiej niż
Zaopatrzeni są wszyscy w prowiant na k!lko gdzieindziej. Moje mtejsce i miejsce moich
„
dni. W wagonie jest czyst? i 5..c~ludnie ..Ni~ dzieci, jest w kraju czy tam c!ęi:k°., czy lek- t
•· •-•. 1
'
kn.
mn Unku, ka<dy ma •wnie m••l'oe.
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włókniarze

Wszystkie fabryki przeprowadziły na dzień
remanent zapasów węgla, w wyniku czego okazało się, że przemysł włókienni
czy posi ada w chwili obecnej przeciętnie trzy.miesięczny zapas węgla.
1

Kto pierwszy? ·

Ai:li

p·rzemy·s·1.„„„.Włók·1·e·n·ni·c·z·y„. . . zao·p·a1·r·z·on·y. . . ., . . .„węg'i'e1„. . . n·a·„„„z'i'nł'ę
Jednym z najpoważniejszych konsumentów
•ęgla w Po'lsce jest przemysł włókienniczy.
1.200.000 ton tego cem:tego surowca zuży
wają nasze. fabryki włókiennicze w ciągu roku. Przeciętnie po · 100.000 ton miesięcznie ponad 100 pociągów z węglem - pochłaniają
piece fabryczne.
W miesiącach letnich zapotrzebowanie na
Zimą wzrasta on-0 niepomiernie.
opał spada.
I dlatego, choć sfońce jesłe=e jeszcze mocno
przygrzewa - pamięta kierownictwo przemysłu włókienniczego o zbliżającej się zimie.

osiągnęła pracownica
myśle bawełnianym
PZPB Nr 1, tow. Lipińska.
Pracując na sześciu kmsnach osiągnęła
ona 176.8 proc. Współzawodnicząca z nią tow.
Gołygowska ,wykonała norm~ w 166,3 proc.
W przędzalni w dalszym ciągu przoduje
prządka Maria Deredas 144,2 proc.) oraz Zoiia
Zaremba (144,1 proc.).
W Państw. Zakł. Przem. Bawełn. w Często
chowie ob. Stanisława Bulska pracu j ąc na
czterech krosnach wypracowała 162,1 proc.
normy.
Stanisława Pszczółkows'{a
Sąsiadka jej 160,5
osiągnęła
na takiejże ilości krosien
proc. normy.
W PZPB Nr 3 (d. Geyer) tkaczka Bronisła
wa Delta pra cując na czterech krosnach osiągn ęła 171 proc. normy. Krystyna Dobrzań
ska, również na czterech krosnach, osiągnęła
159 proc.
W PZPB Nr 17 (d. Stolarow} Wanda Go.
mółka, na dwóch szerokich krosnach wykonała normę w 153,6 proc. Władysław Harblcki na dwóch szerokich krosnach wykonał
plan dzienny w 152 proc., a Chmielewski Ka.
zimierz w 151,5 proć.

6

żywnościowych.
ograniczeń
przemyślanych
Rządy francus.k.i i włoski, jak się zdaje, nie
mają ani planów, ani środków, by powstrzy,
mać wz.rost ce;n, spadek produkcji itp.
/,

l !1!~.!~.11~~ ;!~~.!~".,,.
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domagajq

się

Nie wolno dopuścić do tego, C1Jby zimą stanęły turbiny, aż eby zawiodły kaloryfery. Nie
wolno dopuścić do tego, ażeby robotnik praw zimnych halaćh fabrycznych. · Nie
cował
ulega wątpliwości, że przemysł włókienniczy
w miesiącach zimowy ch dysponować będzie
dostatecznymi ilościCIJIDi paliwa, skom już dziś
zapasy są po1k a źne.
Stwierdzić jednakże należy, ze w zapasach
posiadanego węgla odse-tek zanieczyszczenia
Przy[popiół, piasek itp.) jest zbyt wysoki.
czynia s i ę to do marnotrawstwa węgla, wzrostu kosztów własnych produkcji.
Jeszcze jeden dezyderat wysuwają włók·
niarze pod adres em pr z emysłu węglowego: Za·
zwyczaj każda fabTyka posiada urządzenia w
kotłowni, przystosowane tylko do określonego
gatun<ku węgla. Pa liwo spalające się do·s konale w jednej fabryce, jes1 częste nieeik:onomiczne dla innej i !Ila odwrót. Poszczególne fabryki

I

tf

I

1 ' ', ·

od górników

iii

~

winny otrzymywać węgiel stale jednej i tej
samej kopalni. Tymczasem tak nie jest.

5

P.Z.P.B. Nr 5 (d. Wima) zużywają np. miedo 4500 ton miału. Otrzymują one
jednak paliwo nie z jednej kopalni, ale z O'koPowoduje to trudności techło dwudziestu.
niczne i nadmierne koszty.
Byłoby rzeczą bardzo wskaza:ryą , aźeby w
~łlll!.
ramach współzawodnictwa pomiędzy przemysłem węglowym i włókienniczym poszczególne fabryki zawarły i kopalniami umowy o staRzecz prosta, umowy te
łą dostawę węgla.
winny być zawierane za pośrednictwem Centrali Zaopatrzenia Przemysłu Włók. oraz Centrali Zbytu Przetworów Węglowych.
Również dzięki współzawo,dnictwu powinna nastąpić poprawa jakości dostarczanego

Czytaj! Oglądaj!

Wierzymy, że w szlachetnym współ
węgla.
zaw/Y\nictwie górnicy pomogą włókniarzom.

Wkrótce!!

I!

sięcznie

i!

f~

I

i~

Historyjką obrazkową

~ ~
11
: §

»Zycie AksamUne«
§

= -

l~łł11";11111111111 lllllllllllłlłllllłllłllllłlffllllllllllllllllłlllllłllłłlłłUlllll~llH:

-·-·-·_,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.;G;..;L;..O.;;...;;;s__••'--,;;;;-"..;;•

1; ' I l

r,

~t"'

l

Nr.~

·~

Grzywny za

spekulację

Delegatura Komisji Specjalnej przy pracy

do zmroku, na pnzakór nie sprzyjaj~ej pogo·
dzie. W przeciągu kilku godzi111 przy pomocy
ł-opat i wła1S111ycb. rąk plan poszerzenia ulicy
został wyikonany i uwieńc'Zony sporymi, na
człowieka wysokimi, gralfliiastosłupami z ce-

Na ostatnim swym posiedzeniu Delegatura
Komisji Specjalnej w Łodzi ro'Lpatrywała cały
szereg spraw spekulantów. Ukarani grzywnami zostaJi: wł~ciciel piekarni przy ul. Wojska Polskiego 196 - Zygmunt Darowski za
rzebrało się wypiek bułelk o nieprzepisowej wadze zapła
gieł. Jak niektórzy obliczyli ich na „ładnych" ki1ka tysięcy złotych. Będą cił grzywnę w wysoko·ści 4.0 tysięcy zfotych.
styipeindia! Będą i książlki! A sama praca przy- Właścicielka sklepu rzemiczego przy ulicy
sporo radości młodym entuzjastom. Próchnika 28 - za pobieraai.ie nadmiernej ceniosła
.ny "Za kiełbasę u/karana. zositała grzywną w wy
Wiadomo - ruch dobrze robi.
sokości 20 tys'ięcy zł-0<tych. Za brak cen uwi·
docmionych i cennika uka<ra111i ri:ostaili grzywną po 10 tysięcy złotych nalSltępujący &kle.pi·
ikarze: Władysława Kauczuoka, właścicielka
owocarni przy wl. Rzgowskiej 1\6-118; WaJ.entyna Bielacka, właść. sklepu sipożywczego PIZY
ul. 11-go Listopada 16; Stanisła.wa Jez;ierr.ika sklep spożywczy, Łódź, Zamenhofa 12, Józef
sklep spożywczy, Łódź, Kopemi-'
Urbański ka 27, Jan Osimowicz - sklep spożywczy,
Gilbart Nuta - '
Więckowskiego 74,
Łódź,
sklep rzeźnicki, Łódź, ul. Próchnika 13, Leokadia Sobczak - slk·lep spożywczy, Łódź, An~
drzeja Struga 11, Władysław Tasak - ldero-.
wnik sklepu Spół.dzielni Spożywczej Nr 2 .....;
(Dz)
Łódź, Rzgowska 59.
1

- i Inicjatywy organf.zacji młodzieżowych
nc~niowie średnich .i. Jiceaanych s7Jkół Łodzi
przystąpili do uporządkowania niektórych
dzielnic naszego miasta, a szczególnie Bałut.
.
Inicja.tywa organizacji młodrzieżowych zouała podjęta z entuzjazmem przez szkolną 111111:11n111m111M1111M1H1u1U1111111111111111111111111n1111111111111H1u1111111n111m11111111111111111111111L1111111111:,1c11:11111111:1111111m~mn1111111111;'1111K1111nt111111a1:11H1111n1:~111i1111111111n1111!!1U',l111-1111111n11:1il11111111111111i:111mn~m111!1111111111nt1111111111111111111i1111nm1mn1111111n1n1mmnm111111111ll1111111:m:11u
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[ąk przyśpieszymy u.popo tej wojnie tak zapuszczonej Łodti, a po drugie - cegły zebrane i
ro
ułoźeine z rozbiórki walących się domów pieniądze, które przeznaczone będą na stypendia, książki Hp. Zarząd Miejski za każdą
cegłę płaci szkołom, po złotówce, takich cewydziału
gieł-złotówek można zarobić dziennie' tysiące
inż.
Chłopskie1·
.
- na fundusz styp~ndialny.
Dnia 20 bm. uczniowie Państwowego Li·
W ostatnich tygodniacli na irynkach woje· nego czymnika, jakim jest Wydzici.ł Ekonomiceum Techniczno • Włókienniczego w liczbie
250 osób, ri: dyrektorem szkoły ob. Zarembą wódZ1twa łódzkiego i w s.klepach rzeźniczych czny przy Wojew. Zarządzie Zw1iązku Samopoi prof. Jago!'lzińskim na czele równiei przy· 1 odczuć się daje brak słoniny. Celem zoriento- mocy Chłopskiej. I.nformacje, Móre otrzymastąpiH do pracy 111ad oczyszczarniem miasta. wania szerokich irzesz konsumentów słoniny liśmy od k.iernwnika Wydziału, inż. agronomii
Tym irazem za cel postawiono S'Obie do dnia - podstawowego tłuszczu zwierzęcego w PO'l- ob. Langera, jednego z czołowych znawców
30 bm. posze·rzeinie ulicy Limanowskiego przy I' sce, w przyczynach, dla których podaż słoni- 'lagadnień trzody chlewnej w Polsce, są zuPlacu Bałuckim. Pracę prowadzono w tempie ny w wojew. łódzkim zmalała, zwróciliśmy się pełnie zrozumiałe i jasne.
-- Przed wojną okres wczesnojesienny iście rekordowym„ Trwała ona od godziny 13 po informacje w tej sprawie do autorytatywmówi inż. Langer - charakteryzował się na
rynku mięsnym najmniejszą podaźq świń i
słoniny. Przyczynę tego zjawiska stanowił
brak paszy w tym okresie, a przede wszystkartofli, podstawowej paszy trzody
kim chlewnej w Po,Jsce. Ta sama przyczyna dzdała,
naturalnie, i teraz. Dlaczego jednak w obec·
Nieda'ltno zakońc'lył s,ię zorganizowany l ati:eby słuchaczy nie odrywać od prac w ;ro- nym roku w porównawczym okresie brak słoprzez CZPWł. <trzytygodniowy kurs przeszko- i dzinach służbowych. W kursie uczestniczyło niny odczuwamy silniej, niż przed wojną?
leniowy kierowników fabryc:Mlych wydziałów 23-ch słuchaczy. Szczególnie wiele uwagi Wpłynęła na to szczególnie trudna sytupcja
1
a więc
zwrócili kierownicy kursu na ustawodawstwo wiosenna w zbożu i kartoflach personalnych.
i między dnnymi paszy trzody chlewnej. Duźa
Zajęcia odbywały się tr:r:y rarr.y w tygodniu pracy.
Jak się dowiadujemy, zakończooy ik.urs jest zwyż' ; a cen na tq paszę, niewątpliwie sztuczi trwały każdorazowo po trzy godziny, obejćwiczenia seminaryjne. pierwszą, ale bynajmniej nie ostatnią impr • nie wywołana przez spekulację, fakt wymarmując wykład oraz
=ięcia znacznej ilości ziemniaków również
Godziny zajęć (18-21) były tak pomyślane, zą tego rodzaju.
wysiłkiem mk>dych
rządkowanie nasrzej,

•
·
przyczyny
c h WI•1owo sI a b 8J.• pod azy

Co mówi kierownik

mopomocy

ekonomicznego przy Wojewódzkim Zwiqzku SaJ /
Langer?
ob.

Kurs przeszkoleniow Y
dla kierowników fabrycznych

wydziałów

\

personalnych

I

nie sprzyjał hodowli ii tucze,niu świń. W czwią'D"
ku z tym w miesiącach le'tlnich obserwO'Waliś.
my dużą, u nas rzadko nawe:t !(Jrzed wojną no-.

towaną podaż świń. Chłop wyzbywał się świ~

nawet wtedy, gdy była niedotuczona.
Nie znaczy to bynajmniej, by wszysłki~
świnie poszły p~d nóż. Sw.inie niedorośnięte,
które zostały mogą i będą dotuczone w paź•
d
zierniku i listopadzie br. Słoniny będzie podA
dostatkiem.· Chciałbym nadmienić, że sta~ 
trzody chlewnej w wojew. łódzkim jest więk..;
szy, niżeli kiedykolwie-k przed wojną. Kwesti1'!
nasycenia rynku łódzkiego w słoninę pokrywa)
się z kwe-stią czasu, potrzebnego do wykar1
mienia młodej trzody chlewnej, której fesł
pod dostatkiem.

Oto opinia fachowca, doitycząca bezpośred·

nich przyczyn braku słoniny.

Są jednak i pośrednie przyczyny,

t<>Wany„

znikaniu słoniny z ryink~, a mianowiciel
spekulacja i poP/och wśród za!!obnych w pie-.
które „na wszelki wypadek~
:niądze warstw,
do czynienia zapasów tlus:z;czlł
przystąpiły
szące•

świńskiego dosłownie za każdą cenę.

Jest tajemnicą polis:zynela, że wiele skle.pów rzezniczych posiada słoninę, która, jak
wykaz.uje akcja czynnika społecznego, powo•
lanego do walki ze spekulacją, sprzedaje się
z wygórowanym zyskiem i w dowolnej ilośc~
właśnie tym, k·tórzy gotowi są nabyć ją za.
wszelką cenę.

Nieuczciwi rzeźnicy za s:we machinacj~
TOW. PRZYJAZNl POLSKO.RADZIEC.
s:l?e~ulacyjne i ~przywilejowanie siewców pa•
wpłacać
W tych dniach odbyło się pierwsze zebranik1 będą pociągnięci do odpowiedzialności.
aie Koła Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Ra
W związku z rozsyłaniem nakazów płatni powszednie od godziny 8,30 do 13-ej, a w so W niedługim czasie ukaże się na rynku pod.
dzieckiej przy Fabr. „!mass" pod Zarządem czych przez Wydział Podatkowy i masowym boty do godz. 12:ei
dostatkiem słoniny po cenach godziwych.
Niezale2flie od tego podatki na rzecz Gmi
zgłaszaniem się płatników, Zarząd Miejski w
Państwowym, ul. . Gdai1ska Nr 38.
(Dz)
'
Pierwsze zebranie miało na celu wybór Łodzi podaje do wiadomości, że należności ny Miejsk[ej ,Łódź mogą być wpłacane na lllllllllllll llllllllllllllllll llllftllłlftlMlftRlllllllllllllllllll Dlllllllllllllllilllllł
podatkowe przyjmowane są zasadniczo w następujące konta bankowe: 1) KKO m. Ło
carzadu Koła.
referatach zostali Głównej Kasie Miejskiej przy ul. Roosevelta dzi, ul. Piotrkowska 77 - konto Nr 14, 2)
P~ przemówieniach
wybrani ob. ob.: Prezesem Koła - Zgierski 15, a tylko w wyjątkowych wypadkach np. Narodowy Bank Polski, al. Tad. Kościuszki
Kaczmarek Ka- przy egzekucji. w kasie Wydziału Podatko 14 - konto Nr 50, 3) Bank Gospodarstwa
Zdzisław, Wiceprezesem I Kwiatkowski wego, mającej jedynie charakter kasy po- Spółdzielczego (d. „Społem"}, al. Tad. Ko:!mierz, Wiceprezesem II KronenLerg Hen- mocniczej. Godziny przyjmowania wpłat za- ściuszki 49 - konto Nr 37 oraz 4) PKO m.
Zdzisław, Skar.bn ~iem równo w Głównej Kasie Miejskiej, jak i w Łodzi, al. Tad. Ko.5 ciuszki 15 - konto Nr
ryk, Sekretarzem - Gottsc!:talk Ellen.
AMATOR CUDZEJ GARDEROBY
Kasie Wydziału Podatkowego trwają w dni VII-4505.
Z mieszkania Zdzisława Bronusiaka za.:
PODZIEKOWANIE
Związek Uczestników Walki Zbrojnej o
cych, o godzinie 13,30 Ditzel - koło 2 1 3, o mieszkałego przy ulicy lelewela 32 skra„
gorące
wyraża
Niepodległość i Demokrację
o godzinie 14 f. „Eitingon" - koło 3, o godz. dziono gar.derobę i bieliznę wartości 3 tys.
oraz kierownikowi
podziękowanie Dyrekcji
16 „Zenit", o godz. 14 Elektrownia - koło zł przedwojennych. Sprawca kradzieży Sta.;
nisław Kilan został zatrzymany.
Wydziału Socjalnego, ob. Górskiemu z PZPB
5, 6 i 7, o godzinie 15.30 f. „Alt".
dawniej „Horak'' za pomoc okazaną Związko
GÓRNA
wi w roztaczaniu opieki nad sierotami po poNIEUDANA PROBA PRZEKUPSTWA
O godzinie 13,30 PZPB Nr 17 - zmiana I, •
ległych Bojownikach o Niepodległość ! Demo
~odejrzany awanturnik, Stanisław Frołow,
13,30
godz.
o
PZL,
14
godzinie
o
4,
Nr
PZPB
krację wyrażającą się w przydzielenm bezprzy ulicy 11-go Listopada 28
zamieszkały
„Cewka" Nr 2, o godz. 16 PZW.
miejsc w przedszkolu fabrycznym
ołatnych
tytułem łapówki funkcjonari11
z!
600
wręc~ył
PRAWA-SRóDMIEJSKA
dla sierot - podopiecznych Związku.
go do Komi„
O godzinie 18 terenowe koło Nr 3, o go. szow1 MO, odprowadzającemu
Oby więcej takich przykładów.
Za usiłowanie przekupstwa milicjant~
zmiana I, o godz. 16-ej sariatu. on
.dzinie 14 PF Nr 12
ZEBRANIA KOŁ PPR
aresztowany.
został
W dniu dzisiejszym odbędą slę zebrania kół „Pudełko", o godz. 13 Ośrodek Konfekc:·Nr 2
oddział „Bp".
w następujących fabrykach i instytucjach:
POŁhfiLIONOWA DEFRAUDACJA
SRODMIEśCIE
RUDA PABIANICKA
Boleśł.aw . Czurapski, prlkownik Spółdzielnt
O godzinie 15 Dyr. Przem. Miejscowego,
O godzinie 13 oddział Il f. „Horak", o go·
dzinie 16 Wykończalnia f. „Horak" - Cen. Wojew. Urząd Ziemski, o godz. 15.30 Zjedn. Wy~awmcze1 „Wiedza" przy ul. Piotrkow„
trala. O godzinie 13 Tkalnia Nr 7, o godzinie Przem. Or9. O godz. 16,30 MK MO - Wy- sk1e1 45-47, dokonał defraudacji 500 tys. zi,,
Został on aresztowany.
dział Personalny.
16 Budowa Wozów.
•
STAR0!\.9EJSKA
WIDZEW
WYRODNY SYN
O godzinie 16 pracowni.cy kuchni PZPB
O godzinie 16-ej pracownicy biura PZPB
16-letnl Zdzisław Strzyżewski zam. przy ul.
Nr 5 ogodz. 16,30 PMS, o godz. 15.30 „Znicz", Nr 2.
Nawr?t 87 skradł z domu rodziców buty ofi.'
BAŁUTY
o godzinie 15 f. „Kunert".
d.am~kie i pół kg skóry twardej i
ce.rsk1e
O godzinie 16 Fabryka Mebli, Stolarnia zbiegł w niewiadomym kierunku.
WA
Przed Okręgowym Sądem Karnym w trybie GORNA-PRA
O godz. 15 Ubezp. Sp.-koło 1, o godz. 13,30 „Dar'', o godzinie 17 Zarząd' Wydziału KobieDrug~ wyrodny syn. Leszek Roman Walidoraźnym będzie odpowiadał naczelnik Urzę ·
PZPB Nr 6 „A" - koło 1, 3 i 5, PZPB Nr 2 o godz cego, o godzinie 19 Radogoszcz.
szewski zam. w Rudzie Pabianickiej przy ul.
du Pocztowo - Telekomunikacyjnego w Kon- 16.30 PZPW Nr 4 - koło 4 I 5,
0 godz. 15,30
Aleksandra 51 sRradł z mieszkania rodziców
stantynowie. Miał on obowiązek wypłacania
M
„Schweikert-Guma", f. „Otto Han", PZPB Nr Co
24 tys .. złotych i również uciekł w niewiado
pieniędzy nadawcom paczek, wysyłanych za
6 „B" - koło 4 i 5 o goli.zinie 16 PZPW Nr 26
mym kierunku.
zaliczeniem pocztowym. Obowiązku tego nie
ZAPISY DO ORKIESTRY
d M' . k. Z . k W J
Z
wypełnił i przywłaszczył sobie sumę 73 tysię GORNA-LEWA
PODZIĘKOWANIE
a ki Młodych
'_"llł7. u
l~J~ 1
. arzą.
O godzinie 14 Wigoniowa - zmiana I,
cy złotych. Pieniądze te wy-Oał przede wszyst•
· . 1•
w · ·
ze.rząd
ze przyjmowane są zapisy do
zawiadam~a,
1
go
o
3,
Nr
PZPKP
zmiana,
II
Młyn
Księży
MieJSX:l Z:viązku
~Je~fd;ki
Młody
Walki
którzy
dzy
Kole
ZWM.
Centralne] Orkiestry
kim na wódkę.
c. sGał a ser~eczne- podztękowa
W toku dochodzenia nieuczciwy urzędnik· dzinie 16 PZPB Nr 11 - koło 5, o godzinie ćwiczyli w ubiegłym roku winni się' zapisać nie M .
0 ąbkow1,
Komendantowi
a1o~owi.
S k
zwrócił przeszło 50 tysięcy złotych ze s~rze· 15,30 PZPW Nr 3, f. „Hofman", o godz. 13,30 P owtórnie.
h
z oły Oh ~erow MT ·
PZPW Nr 6 - zmiana Il.
aiewierzonych pieniędzy.
Zapisy przyjmuje i informacji . udziela Za..; kap Wacła~owi z i ~)'.J~Yc. fraz zastępcy
Sprawców kradzieży dobr.- publicznego nie LEWA-SRODMIEJSKA
rzi:td Miejski Związku Walki Młodych Wy. i.I~ w dniu 13 i 1: u ~ ~nie okal11 i noc<1
O godzinie 15 fabryka W-Oz)(~~ Dzieci~" dz1al Prcmaa.a.n.c!Jr. Plac Zwyci~twa .13.. .Jl.Ok.~ ~lLSllo~~~~~a. ucz~
Jilinie za.słuó:ona kara.

KOŁO

podatki?

Gdzie nale!y
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Rozprawa
w trybie doraznym
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Kronika Piotrkowa' ze §port:-

„GL~:~kcJ;o~RA::;i:~~~~~1~„

o· T

P I

~

INa r I ng u I na bois .ach
•

.

Piotrków-Tryb. - ul. Leg'ionów 16, I. p: I ·
telefon 13-97
·W Piotrlww:r.e na boisku sporbowyfn
Administracja czynna od godz. 8 przy
ulicy Leg i<J111 ów odbyły się zaw·ody
16-ej bez przerwy obiadowej, w soboty
bokserskie o mistrzostwo drużyno we ood godz. 8 - 13-ej.
Redaktor przyjmuje codzfennie od kręgu łódzkiego kl. „A" pnmiędz y miejS·cową „Concordią" a KP Z.i·ednocz.one
godz. 15 - 16-ej.
Konto czekowe redakcji „Głosu Pkltr· z Łodzi, zalmńczone zwycięstwem „Conkowskiego" w Komunalne! Kasie Osz· wrdii" w sfo-sunku 11 : 5
Wyniki walk byly następujące:
~ę<l.ności w Piotrkowie nr. 425.
W wadze muszej: Brzóska (C) pokoKomu winszu1emy
nał zdiecydowaini•e na punkty Kcirgiera
~roda, 24 września 1947 r
(Z) maj.;ic prz.eiz trzy rundy zdeicydowa'Jziś: Geralda.
.
ną przewage. Najladnk~isza walika dnia.
Ważn{e;gze te1e~O'-\V
w wadze 'koguciej: AdamJ.i.~ (C) zwyf0-49 Urząd Bezpieczeństwa
Publiczn. 1 ci!?żył na punkty Wójcika (Z) bęri<)c
13-14. Powiakiwa Komenda M 0.
1przez cały czas w ofensywi·e i pokazał
10-41 Miejski Komisariat M. O.
walkę stojącą na wys'°kim poziomie tech
10-7'.2 ~traż- pożarna
nicznym. Adamu6 mimo młodego wieku
.11·ł3 Ubezpieczalnia Społecz.na
zapowiada się na dGbr·eg.fJ bok&era.

10~0 Sz~tal

Sw.

St.r. '

R K O W S K l

W wadze piórkowej: Bornwski (C) p·o I technkznym. Kijewski p-osiada silny
mni-e j cie kawej wabe wygra! z Czarnec' celny ci<Js , niezłą technikę , Scibut agr·e
kim (Z) na p·Ll'nkty.
sywniejs zy więcej 1był w ·ofensywie, mia ~
w wadze lekkiej: Maciej·czyk (C) po- niezna·czn<) przewagę - p() Wi•nien wyko nał wys.ok() na punkty Kaźmiercza·ka grać, kcz skrzywdzono go, gdyż Kijew(Z). Maciejczyk czyni coraz J.eps.z•e po•- sk.i był niezrkilny do walki.
st.ępy, jest dzisiaj najl·eipszym bokserem
W wadze półclężkiej: Kalufoy (<!:)
sw·ego klubu i nadzieją na przyszłość. W przegTat nicznaoznie na punkty z Martywaily:e tej po•kaz8! lekcje prawid'łoweigó i nelisem (Z). Mimo przegranej walki Kaboksu. demolują-c wprnst t>wego przie- !użny po.kazał niezłą technike, ciosy j1e· ciwnika.
go były celne i skukczne i przy racj•O·
W wadze półśredniej: Masiorek (C) nalnych b"eningach może z i;iiego być
r·orJ.dał się po pierwszej rundzie Szcza- d·nibrv bokser.
1
pill"ldemu (Z) wiclz9c s;oią ·beznadziei·
W wadze cieżkieJ: 'Stec (C) .otrzvma
ność z rutynowanym 1'° zianinem.
punktv wallmwerem z P·OWO·du brak 1
W wadze średniej: Sdhut (C) zrem.i· prz('ci\vnika.
sowa! z Ki_ie·wskim (Z). Była to walka
Slio wa 11znania f pir1rhwaly rn1leh ~;Jr
ciężka. s.toj ąca na wysokim pminmi•e h ·enrrowi hok~·f'rów „Concordii" o:b.
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Garnca~o~ z Łudzi. któiv n~ ~c~-

ostat n e dn·

T~~Y

~.';'

Pogotowie lekarskie: nocne telefony:

1'1-13 od 21 - 7 rano. W niedziele i świę
ta dyż~r dzienny w. szpitalu ·Sw. Trójcy.

szczep en1· a
~1~$_

1·

K' N A

,tJnoteatr ,,Bałtyk". Dzi·ś i dni następ· . Za~ząd .M}<:,;ski , w Piotrk::i_wie p'Odaje
nych najnDwszy film nrodukcii francll'S· ao w1ad·0imosc1 osob, podlega.py:ych przy
kiej ,,OJCZYZNA". Poczia,1tek seansów musDwym sz·cz.epienimn przeciw durowi
w dni powszednie, niedziele i święta o brzuszne1-r;u, urodzon_yd1 ':v lata~h 1888
godzinie 16, 18 i 20-ej. Dla młodzieży rlo 1942, ze po zakon<'zoniu akcp szcz.epieli Zarząd Miejski na p•odslawie imlien
d ozw0Jony od lait 14-tu.
nych
wy1kazów, sipo•rządzonych przez Biu
Anons! Jrnż wkrótce 11.a ekranie kina·
„Bałtyk" naj.pie,'kniejszy film
prod 11 kc.ii ro Meldunkowe, przystąpi rlo na·kładarifa
amerykańskie·i o braterskiej miłości i po grzywien w wys{i,kości 30 tysięcy zło~wi.eceni~1 „Pięciu Zuchów".
tych.
Kino Polonia Film radziecki pt.
„My z Kironsztadt-u ". P'°cząt€k seansów
o godzinie 17,30 i 19,30.

dząc
trndu i
rh o \vał nowe

wytren<J•Wał

i wy-

zastępy mlodyich bokserr"w. którzv mogą być chluba i duma dla

innvrh, j
uważane

nie7.adJuv;-o inne klubv s i'Jiie_ic<:.ZP
zi:i faworytów bę<lą otrzymywaf
h'crie lanie i .mttsz;i liczvć na p·orażki
~rrl z i,r>W8ł w ring-11 . dnhr7e 01b. Jawr;,r.sk;
Pl1n1dv 01,i;rzali ob. ob. Czerni1k, Racięr
ki i Knhia,k.
Organizacja zawodów sprawna ! WW·
ro wa.
* *
nRuch 11 Kutno - OM Tmł Piotrków

l.

Szczepienia 0dbywają się w następu- ·
punktach:
I) Mi·ejs·ki K>0mit-ei Opieki Społe·cznej
uli·ca Stalina 27, od g<0dzinv 15 _ 19.
.
, . ·
.
2) Plac N1epodlegkisc1 7, od goidzrny
15 - 19.
· 3) Ubezpieczalnia Sp·ofoczna, ulica
Roos,eveita, od godziny 15 - 19.
jących

1

pirncy,

3 : 1 (1 : 0)

R<w"Q."ranv w pj,r, fr ko wie mecz piłki
nv.żnej o wri~ n i e do klasv A przyni::ls!
zwycięc;.two drużvnie .• Ruch", która by!a dr11żyną len'>zą te<"hnkzni·e i miała
wyra7.na nr7ewag-ę ... R11ch" i,pc; f na ipoDyżury aptelł:
wybuchł~
z/
w,e
wsi
Kacprów,
gm.
Krzvżanów,
w
\Vv
,
w~żni·e.is,zym kandvdat.em. ~In kla.;~' A
Onegdaj o.koło godziny 14
1Dz•iś dyżuruje apteka mgr. Gra how.
.
. ··
•
.' 1 R1 amk1 dla „Ruchu" strze!Jl1 Urvsiak 2
nieustalonych przyiczyn pożar w lesie na n~lm czego &p!onęły dw1-e nKlrgt za-;;aJ· i Strapage.l 1. dla _TUR-u. Rvd·er z karneskiego, Plac Trybunalski 9
leżącym do ob. Stefańskiego Zygmunta rn1ka.
i.ro. N0rmalną g·rę ~itrudniał O'-'"Zr z, pada ia cy przez <"ałv mecz. P11!->J i r7ności
mało. Sędziował sL~h.o 0'b . Racięcki.

lasu w Kacprow:e

Fożtir

I

Tłuszcze

·na kartki

Wydział Aprowizacji
Zarządu Miej-. Sikiego miasta Piotrkowa podaje do wiadomości, że ci wszyscy \}Osiadacze kart
zaopatrzenia z miesiąca września, którzy nie poorali tłuszczu wywolan~go do
rozd,zialu w dniu 2 września br. w siklepie.
„Praca" Nr. l, otrzymają należny przydział tłuszczu
w ·sklepach spółdzidni
,,Praca" włączonej do miejskiej sieci roz
aziekzej.
Tłuszcz na kupon Nr. 20 dla kategorii
J zasadniczej po i kg na os<Jbę w cenie
zł. 48 za kg.

Z ~ycia partii
·członkom PPR.
uroczyst<0śd

*

*

\

Spółdzielnia

odp. ndz. w PIOTRKOWIE.TRYB.
CENTRALA: pl. Czarnieckiego 7, -tel. 12.67
Filia I - ul. Narutowicza 8
Sklep z dodatkami szewskimi
Sklep z dodatkami szewskimi.
Sklep z obuwiem ·
Filia II - ul. Stalina 83
Sklep z dodatkami szewskimi
Pracownia kamasznicza i szewska
poleca obfity wybór na składzie obuwia damskiego·, męskiego i dziecinnego
po cenach spółd:tAelczych.
z

wyh1~1no

I!

* • *

'~OSZCZENICA

Na stadionie miejskim w Piofokowie zo
staJy rnzegrane zawody pihki n{)•Żnej pomi~dz.y KS „Mosz-cżenica" a KS „Con-

lcord!a" - ~iotrków. Zawody. zak-ończyl się zwycl~"twem KS „Moszczenica"
1
~.,.,.,..~·--------------------= w stosunku 3: I.
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Pny~ody

PO'Wiatowy Komitet PPR w Piotrko·
wie zawiadam'a, że w dniu 26 września
br. o godzinie 10 rano odhędzie się od·
prawa sekrefarzy gminnych. Należy
przywieźć ze sobą sprawozdania miesię
czne. Ze wzglę<lu na ważność spraw staw'ennictwo obowiązkowe.

Jas~a

Wieni~iUJ

Amaf orzv szynek
N a szkodę ob. I\. Władysława zamiesz
kalego we wsi Wollca, gm. Klenów ni·e~n~~i sprawcy dokonali kradz,ieżv dwóch
swm.

I

Wytwórczo-Handlowa I.
,,11'1" Zll'O f_ENI E''

Robotnicza

Na prze-

z PPS. Referat na t·emat
jednoliiteg{)• frontu wygłos.ił przcdiStawidel Miejskiego Komitetu PPR tow.
Skwarczyt1Siki. Pierwszą legitymację z
rąk tow. Skwarczyńs.ki·ego otrzymała se
kretarka kola tow. Adamus Stanisława.

*

I

Kronl•ka

była t>ię U·roczystość wrę-czenia stałych
~od1niczącego
tow. Migdała

*

~ftf:HATOW

Na boi<Sku miejskim w B<:>khat'."Wie
Uwaga: a) Tłuszcz (olej kok0<Sowy) obję>tych przez RCA; h) T<.>rmin pobrania
hc;rlzie wydawany na ka. rty miicjski·e prrnz tłuszczu upływa z dniem 27 bm. Później zo s tał rnzegrany me.cz r:ii·· ·n.:-iżnej pomię
Reiferat kart żywnościowych dla firm nie szc reklamacj-e uwzg·lędruanc nie będq. dzy Dyrekcją Przemysłu Bawelniane;-;o
a Radą Z ::1~ł<Hkiwą z wyniki-em 3:0 (do
gospod~rcza
prforwy)_ n_a kł;..rzyść f~a<ly Z~ld a rki wej.
~
. Od rrorazkJ urato wal DyrekcJę ulewny
przez to samo koni.ee meczu.
W nadchodzącym sezonie na Pomorzu majątków Państwowych Nieruchomości Ziem· des zcz,
Snzcc• 11skim będzie czynnych 51 gorzelni, tj. ·skich. w tegorocznym planie przewidzian~ Na wyrc1 żnienie Dyrd;cji zasługujie dyo 18 więcej niż w 'roku ubiegłym. Pierwsza jest wyp rn d~kowanie 1.700 tysięcy ~it~ów spi-1 rektor i ob. Jaszcz. ak, który u s zko dził
transza kredytu z Państwowego Monopolu Spi ry'.us~_. a więc o _1nzeszło 600.000 l!trow w1ę· hoisilw niszczric ·.ego na " ie ·7Ch · N
, .' . .
• .1
rytusowogo w wysokości 25 milionów złot v ch cei mz w kampam1 ub. sezonu.
,' ' r ~ ntę . .a
_
o _
wy rn r.men1e Ra<lv Zrtklanmve1 zasłu gu;e
na zakup zemniaków jest rozp'rowadzana do
·:.ib. f(;i czm arek Józef, strzeiec 2 bram ek
'ob. Gajda.
Calk-o·witv dochód w sumie "killn1 tysię·
ey złotych przezqaczono na orlbudowę
Wanszawy.
·

W Fabryce Skle_iiek w Pi-0trkowie od-

legitymacji 34

żywnościowe

111111111111111111111111111111111111111111111111
Niech żyje tenis!

1

Piłka

leci!

Prosto

w

okol

Trzeba

coś

wykombinować!

Teraz nie

boję się!

Wv• 'W'~ Wo! Komlt~I PPR w todzl K ~ m1e1 Redokcvirw Red I Adm Łódź, Piolrkowsko 86. lelefony: Redoktor Noczaiuv '2ló-14 SekrefQriał 254-21 RedakQa aoaaa 172-31
Dziel ogloszeń1 Piotrkowska 55 tel. 111.50 Konto PKO VII - t505.
Zakł. Grał. Sp. Wyd. „Łódzki ~Jt Wvdawnłezv'".
·
•
CENNIK O<""''JSZEN Wydawnictwa „Głosu B obotnlczego" w Łodzt
.
W tekś_cie_:_o_d_l___l„0•0-m_m_-z_l_!;_0.-10_1___2_00_mm
___z_l,...60-,-po.;.wyze-.-j-zl...'10:-,
Za tekstem; od 1-100 mm. :LI 35, 101 - 200 mm, <:"! 45, powvżl'1j zl 60. Drobne za jedno sł owo: poszuktwanł~ rodzin z1 20, handlowe {.le kalze. ~o l ~~ zł. 25, ~ zł zg.
p_oszukiwanie o = z.ł. 10. W 11.iad~ i Ś/4\iśtta 3~ dmt.$1 ,
,_ 17985
·
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GŁOS

•

-

Ze .sportu

Cieślik to czarodzieje piłki
i
Gracz
Pochlebna opinia Finnów o grze naszej jedenastki

Wczoraj widzieliśmy Polaków na własne
oczy. I chociaż o-pór Finów był słaby i Polanym echem odbiły się w prasie fińskiej. Jedno cy wygrali mecz „w cuglach", to jednak miejstojącą na tak
scami zademonstr.owali grę,
z najbardziej popularnych pism Finlandii -

Honorowa

Szwecją

pora~ka

na,szych

piłkairzy

ze

i zwycięstwo ich natl Finlandią głoś

„Uusi Suomi" pisze po meczu:
„Kiedy w ubiegłą
niedzielę Szwecja wygrała w Sztokholmie
po . zaciętej wa;lce zaledwie różnicą bramki, było powszechnie
wiadomym, że zwynad Finami
cięstwo
przyjdzie Polakom b.
Honorowa
łatwo. poTażka ze Szwecją
świadczyła o tym, że
powojenne piłkarstwo

Ładni

I

sportowcy...

O rozwydrzentu panoszącym się wśród
naszych sportowców iu:ż ni~ednokrotnie pisakr cała prasa sportowa. Wypadki takie
powtarzają się niestety coraz częściej na naszych boiskach.
Ostatnio karygodne zajście miało mtejsce
na meczu u wejścia do Klasy Państwowej
pomi'.ędzy dwoma Polaniami śwtdnicką i bytomskq. Bramkwz Poloni! świdnickiej Andrzejewski został spoliczkowany na boisku
polskie coraz bardziej
swego kolegę klubowegv obrońcę Ziż
przez
·GRACZ
podl:zosi swój poziom
i niedługo już odzys- kę, jakoby za„„grę na korzyść przeciwników,
Obydwóch graczy sędzta usunął z boiska.
ka posiadaną przed wojną pozycję w świ~cie
Na dalszy eptlog przykrej sprawy czekamy..•
piłkarskim.

?

Czyżby Włodarczyk .i Hogendorf
byli „solą w ·oku" trenera P. Z. P. N.· u •

' domyśleć się nie sztuka,
155. ~Tuż
Ze ta wieś, to Banialuka,
A ta rze1ka w którą wPadli,
I imieThia nie odgadłi,
To jest Bzdura.

„„

października

W
);

f56. Wsi mdzinnej

cłlii

ka ra·.!k będzi'.e się czuł na tyle dobrze, aoy
móc broniJ naszej bramki. Gdyby to się
okazało ni'.emożliwe, miejsce jego zająć ma
Brom lub Skromny.
Pozycje łodzian Włoiiarczyka t Hogendorzasadzie nte sq zagro:żone, .al9 wymiefa
nia się uparcie obok ich nazwtsk: równi'.eź
nazwtska Barwińskiego ! Jaźnicki'.ego.„
Mamy nadzteję, że do Belgradu i Bukaresztu pojadą jednak Włodwczyk i Hogendorf, którzy w chwili obecnej są bezwzględ
nie lepsi

Za miesi'.ąc ptłkarzy naszych czekają jesz
cze dwa spotkania międzypaństwowe z Jugosławią w Belgradzte 1 Rumunią w Bukareszcie (20 ! 26 pażdz!ernika). Chociaż to jeszcze szmat czasu, to jedno.k jU2 dzistaj mówi
:ak donost ,,Sport"
się na temat składu.
trener naszych piłkarzy Wacek Kuchar, uwaIŻB skład, który walczył ze Szwedami i Flnam! za „Żelazny". Mogą zaJ.ść tylko według niego małe zmiany.
Pewny niepokój wzbudza kontuzja Janika.
Nte wiadomo bowiem czy do 20 paźdz!erni'.-

mies:mµ.ucy

naecz

,„

pięścia~ki

wysokim poziomie, że musimy wierzyc, iż d.rU-

żyna polska w najbliższym czasie odniesie 1JO"
ważne sukcesy w spotkaniach międzypaństwo•

wych.
Każda formacja Polaków przerastała fińskti
o głowę. Goście graJJ ,krótkimi, dokladnyml
podaniami, rzadko posługując się dalekim!
przerzutami. Zespół polski nie posiadał żadne•
go słabego punktu.'
Z graczy na specjailne wyróżnienie riasługują obaj łącznic:y
- Gracz i Cieślik, u
których opanowanie
doprowadzone
piłki
jest do perfekcji. Przeciwko tym 2"1lm
„cza'!"odziejom piłki"
gracze nasi nie- mieli
nic do powiedzenia i
najwyżej mogli przypatrywać się bezczyn·
nie filllezyjnym zagraCIESLIK
niom ~ej dwójki.
eieślik

się

wspani<złym

STO<lkowy pomocnik Polaików, d1'11goiilo·gi
Parpan, był zaporą nie do przebycia. Grał
;przy tyun bardzo spokojnie i dokładnie podaw przeciwieństwie do swego fiń
wał piłki
skiego koJegi, który oddawał piłkę ,,na pa~ę".
W sumie gra drużyny polskiej przypad1'
nam b. do gustu. ·
Impreza środowa byia pięknym widowis·
kiem, które warto było zobaczyć i z któres-"
piłkarze fińscy wyciągnęli na pewno •wjelf
korzyści".

Polsha - ZSRR

niedzielę chłopcy

Walc zq

pażdzternika pięścia~ na~?ną~~!!~~cz1:~!!!~~~!~~?:~?c:~qsk),

• 11
ringu warszawski'.m do walkt z przeciwniktem którego pozazdrościłoby nam wiele
państw w Europie. Przeciwnikamt tymi będą doskonal! ptęści'.arze ZSRR, z którymi chło
pcy nasi zapoznali stę już w roku ubiegłym
na turnieju wszechsłowia'ńskim w Pradze.
Jak poważnym dla naszych pięściarzy bę.

okazał

strzelcem, a kilka jego
bomb, oddanych z b. trudnych pozycji, wzbudziło podziw widowni.

również

Kruia (Pomorze), Ant·

Iwański (Gdańsk), Kol(Warszawa), Szczypińskl (Sląsk) i

dawać:.

ktewicz (Gdańsk),

rozpoczęły.

'Blalkcwski (Poznań).
W teamie B - Gumowski (Pomorze), Bazarnik (Slqsk), Marcinkowskt (Łódź), Chychła
(Gd~ńsk), Olejnik (Łódź), Kusz {Slqsk), Szy.
mura (Poznań) i Klimeckt Poznań.
Ponadto z Łodzi został jeszcze wyznaczo-

Przygotowanio Cło tego spotlianta już się
W celu zaś wyłonienia jak na)silniejszej reprezentacjt w ni'.edzielę 28 bm
odbędzie stę w Gdańsku mecz poglądowoorientacyjny pomtędzy dwoma teamami A i B
W teamie A walczyć będą od wagi mu-

czyński

- rob~lnicy ;h~~;;~·;ś;i; T;~~- zarabiać?
Le kk o all~~iswe
wyniki

Prasa amerykańska opublikowała ostatnio
popraw1a1ą
I
Urzadzili fesity1n, tańce,
danych tyczących zarobków tenisistów
kilka
A cały doohód z tej intt>teizY przeWe Wrzeszczu odbyły stę lekkoatletyczne - Kielas {Zryw Gdańsk) 15,38,2 min., pchnię zawotlowych.
ZnU<czony był dla naszych pięciu bo mistrzostwa ZR&S, na których osfqgnięto na- cie kulą - Łomowskt (Lec'hia Gdańsk) 14,47
Zeszłoroczna mistrzyni Wimbledonu, Ame·
~ateirów i murzyna Jiimmiego.
m., sztafeta 4xl00 - Pomorzanin w czaste rykanka Pauline Betz, za serię pokazowy::h
stępujące wynik!
47,5 sek, sztafeta olimpijska -

w czasfe 3,37,4 sek.

158. Lecz
Niech na mapie nikt nie szuk~
Gdzie jest wio.ska Banialuka,
U stóp leży Oślej Góry,
W górnym biegu rzeki Bzdury.

KONIEC

Koel asz

rodaczką swą Sarah
trzymywała tygodniowo 750

gier z

Uwaga pływacy!

Baran,

J..57. Tu się kończą ich przygod'Y
Pow.r6cili do zagrody.
Nasz re1Po1rter z3JJ1i0tował,
C<> mu Kajtek podyktował.

Pomoraanin

Palfrey eooke odolarów. Bobby
W punktacji ogólnej zwyciężył Pomorza- Riggs podczas zdobywania mistrzostwa Ameryki dla zawodowców, zarabiał tygodniowo
ni'.n Toruń przed Zrywem Gdańsk.
••••••••••••••••.••• „ •••••••.•••..••••....•.•••••••••••.•.••••••.•.•••••••••••••••••..••• 1.780 dolarów. Następny z kolei Budge otrzy·
mał 1.388 dolarów.
Z żęcia Zrąwu .
Najbardziej złotodajny dla zawodowców
j~t Londyn. Podczas ostatnich występów za
mecały tydzień Riggs i Budge zdobyli łącznie
W czwartek dnia ?r; cm o godz. 17-ej od 12.000 dolarów.
będzte się zebranie sekcji pływackiej w lokalu klubu sportowego ZWM „ZRYW" przy
ul. G'dańskiej 85. Obecność członków obo;
MF;2CZY2NI:
sympatycy m"le widziani.
Kielas w btegu na 1500 m. uzyskał czas wic;zkowa,
rekordem
nowym
jest
co
sek„
4 min. 13,6
tęcz wyełi
Łuć
Skok w dal - Mitaszewski (Zryw
okręgu.
G'dańsk) 6,26 m. bieg 100 m. Giinter (Zryw
Swiętochłowice) 11,6 sek 400 n. - Mach (Le
W rozpoczętym w sobotę turnieju trójkochia Gdańsk) 54,1 Dysk - Łomowski (Lechta
wym pi!kt siatkowej mężczyzn stcntowo:ło 36
(GedaFrost
tyczce
o
skok
Gdańsk) 43,62,
kluby, szkoły,
zespołvw, reprezentujqcych
nia) 3,30 m., bteg 200 m. - Dunecki (Pomomłodzieżowe. Otwarorganizacje
i
wojsko
rzanin Toruń) 23,9 sek., bieg 800 m. - Nie.
cia zawodów dokonał przedst. ŁKS p. Zemeł
roba (TUR' Katowice) 2,03 min„ bieg 5000 m.
ko t po uczczeniu ciszq pamięci śp. Załęskie
go, rozpoczęły stę rozgrywki. Najładntejsze
spotkanie rozegrały trójki TUR I i HKS I, któ·
re po wyrównanej walce wygrał HKS w stos.
e
2:1.
Trójka znanych piłkarzy ŁKS: Baran, Łuć II
i Łqcz, choci'.aż została wyeliminowana przez
Ze Zw. Zaw. Prac. Sam„ Teryt. i Użył. Publ:
Jedna z czołowych ' tenisistek USA Todd
YMCA i w tym spor~te okazali stę doskona-1
Zarząd Oddziału I zawiadamia, że w dniu
pewnością też nie oprze się pokuste dola::
zawodnikami.
łymi
26 września 1947 roku punktualnie o godz.
Dalszy ciqg turnieju w następną sobotę, ra i wcześniej czy później pójd'L!e w ślady
17-ej odbędzie się plenarne Zebranie Delega.
swej rodaczki'. Pauliny 'Betz.
gdzie będzi'.e walczyło IE zespołów.
tów. Stawiennictwo obowiązkowe.

KOBIETY:
Rzut dyskiem - Stachowicz (Legia Kraków) 34,67 m. bi .g 200 m. - Milan (Legta
Kraków) 28,6 sek.
Bieg 500 m. - Wolfówna (Zryw Chorzów)
1,29,7 minuty, pchnięcie kulq - Bregulanka
(Zryw Chorzów) 11,9 m. oszczep - Stacho·
wicz (Legia Kraków) 38,01 m., bieg 100 m. Mitan (Legia Kraków) 13 sek., skok wzwyż Penner (Gedan!a) 144 cm„ sztafeta 4xl00 1) Legi'.a Kraków 57,6 selc.

i

minowani...

W Związkach
Zawodowych

swą · Stolicę

daj na Jej

odbudowę

