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Codzienny kon urs premiowy „Głosu"
CZYTELNICY!
Nie trzeba l?"ro! iad.zić kilkudziesięciu kuponów!
WYSTARCZY WYCIĄ.C· NASZ KUPO N PREMIOWV z ąmieszczony · obok. wy·
pełnić czytelnie i ąrzesłać "o Redakcii n aszeifo pisma w ciairu. tnech dni.
.Już w czwaii-.teik dowiemy się. kto wy g;rał TYROLKI DAMSKI:E.
Jutro zamieścimy KUPON NA 10 ME TRóW WĘGLA.
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roń

demokracji

pracy

wej, zadań, które wykonane, staną słę
· ~.-..TI-at~
równocześnie fundamentem pod gospo·
~
~ VT
·demokrację.· Demokrac.ią .zaś
darczą
musi
Spół<lziekwść
lewicy!
na
wroga
.lózela
Przemówienie tau;. Pre1niera
będzie z kolei czynnikiem
gospodarcza
musi
dynamiki,
wewnętrznej
pełna
być
Spóldzlel•
Święta
dniu
UJ
Cqrankiewicza
być częścią wielkiego obozu lewicy, wał decydującym o stopie życiowej obywaczoścl Ul ł/ł arszaUJie
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_Społdz1~kzosc ma V.: nas.~ym ui:MoJ~
mieszane] goopo<lar~t . lr<;>1s.e~t<l:owe;
ogromną rolę do od-egraniia 1 wielkie za·
~
dania_ do_ speln!~nia.
S połdz ielczo se zysk al a w nowych ror,mach ustrojowych Odrodzonej Polski
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grania ogromnej roli wychowawczej.
0
nowe waru~~i ust.roiowe nowej
Pol k1, przetwarzance całą strukturę
z goopoa w
d arczą, vrzetwarzające strukturę polityczną i kulturalną naszego kraiu, o te
cały obóz
riO\\'e warunki walkę toczył
>olskiej demokracji, a w szczególności
Bartie klasy robotniczej. Tylko pełne
t:wyc.ięstwo programu Polski Ludowej,
tylko pe\ne zwycięstwo polityc..zne stron
nictw demokratycznych, \:ylko umiejęt·
ność i konsekwentna wola utrzymania i
utrwalenia władzy stronnictw demokra·
tycznych umożliwia spółdzielczości ode·
granie takiej roli, ogromnej roli, jaka
mieści się w programie, tych stronnictw
i jaka odpowiada wysokim walorom
moralno-wychowawczym idei spółdziel
czej.
Dlatego każdy spółdzielca, kochający

!e
gospodarczą,

powiązaniu

czącej 0 lep::ze jutro, 0 lepszv ustrój.
w Jmieniu rządu życzę dziś spółdziel·
zaniu z całą walk ą mas ludowych i w
ramach 'Programu r.eform sJ)Ołecznych. czości spełnienia wszystkich zadań, ja·
Spółdzielczość nie powinna widzieć, nie kie nakłada ną. nią jej ideologia, jakie
powinna mieć i nie będzie mieć nigdy nakładają na nią potrzeby Polski Ludo-
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ols a a odbudowa uropy

złożony
w•• ramach ONZ
gospodarcz""'
Wniosek o współprac•
·
•
-t
'Ilf ~
ONZ
przez delegata Rzqdu. RP na seSJI generalneJ
Cizie
nyc:h "przygotowlri. Mówca

"lOWY JORK r AP Dr. Oskar Lange zgłosił ności ONZ, nii: gospodarczo • społeaneJ.
w komisji ekonomicznej ONZ projekt rezolu· Przyczynę tego stanoWi okoliczność, ze· do
cji, wzywającej członków ONZ do ·w ykony- tychczaŚowy dorobek ONZ na polu gospodar
wania wszystkich zaleceń zgromadzeni.« ge czo • społecznym fest niewystarczający. Wy
neralnego ONZ w sprawach gospudarczych ntki p1ac międzynorodowych organizacji,
I społecznych. Rezolucja ta wzywa również podlegających ONZ, lub ściśle wsp6lpracu·
~ł.onków ONZ do wstrzyn:ania s!ę od roz.wią jących z ONZ - są niewspółmierne z potrze
zywania problemów go spodarczych poza ra bami świata. Przyczyn tego szukać należy
mami ONZ Rezolucja polska nakłada n.a Ba w braku koord7ncrcji pracy poszczególnych
d-: Gospodarczo-społeczną ONZ obowiązek orgcmiz.'.1.cji międzynarodowych i organów
przedl;tawiania perlodycznych sprav1ozdań ONZ. Nadto należy podkreślić, ie niektórzy
n.a temat światowej sytuacii gospodarcze) cztonkowle ONZ nie stosowali cię do zalew celu zacieśnienia międzynarodowej współ ceń generalnego :z:gromadzenia w sprawach
gospodarczo-społecznych.
pracy gospoticrczej w ramach ONZ.
Nic dziwnego, że •w Wielu dziedzin.ach
Dr. Oskar Lange, uzasadniając wniosek
Polski zaznaczył, i e opinia świata znacznie dzł.olalność gospodarczo • sp0łeczna ONZ
Więcej i:wagi poświęca politycznej działal- nie wyszła poza wstępne stadium te<>retycz
------~,,.~·-·-..;.._.......;;~-~....;~.,...------...... _,_,_,,,_

swoją prac~, każdy spółdzieka kochają·
cy swoją spófdzielczą ideę, wierzący w
póldzi,elwpły w idei is1
uszlachdniający
czej na m\ędizyludzkie stosunki. walczą

przypomniał

je rezolucji poprzedniego generalnego zgro
ma:dzeµta ONZ na temat braku itywnoścl
oraz wyniki prac komitetu technicznego po·
mocy paunrrowskiej. Dr. Lange zwrócił uwa
gę, że komitet techniczny pomocy pounrrowskiej oglos!t wiosną bie'ż. roku sprawozda·
nie, które stwierdzało, że 6 krajów europejskich (Austria, Grecja, Węgry, Włochy, Polska
i Jugosławia) mają otrzymać w _bież. roku po
moc ŻfYWllOŚciowq o łącznej wrutośct 600 mtlionów dolarów. Orzeczenie to nte zostało wy
konane. Polska, Węgry i Jugosławia Jńe olrzy
mały żadnej pomocv ze względów politycznych, czego nie uklyw.« wcale prasa. Oma·
cza to nmuszenie uchwały powziętej przez
gene1alne zgromadzenfo ONZ kt6re na poprzedniej sesji przyjęło 1ezolucję, stwierdzającą, iźe żaden członek ONZ niil ma: prawa
kierować się względ<imi politycznymi przy
rozdziale żywności.
Następnym

cy o warunki p-elnej realizacji .idei spół
dzielczej, każdy spółdzielca musi równoL:ześnie równie gorąco ko<:hać i za swo·
ie uważać wszystkie zdobycze Polsld
Ludowej, musi czuć się częścią wartoś
:iową i niezbędną częścią szerokiego ru.
~hu mas ludowych, wałczących ~ demokracje polityczną i społeczną.
Dlatego obchody święta spółdzielczo
ści po wojnie, obchody w 1945 r. i 1946
r. i w roku obecnym są ni. in. dniami
triumfu tych spółdzielców, którzy Umieli
i przed wojną w trudnych warunkach
związać orga·
związać nierozerwalnie,
nicznie swoje idee spółdzielcze z ideami
pełnej, konsekwetneJ walki o postęp, o
demokrację, o socjalizm. I dlatego dziś
spółdzielczością polską rządzą i kierują
ludzie politycznie mocno związani z cawalki mas
łokształtem wyzwoleńcze.i
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wtnąć

wzajemną
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dniu dziisiejszym Marszałek Polski Michał Rola - Żymierski obchodzi d~ezi' swood ludności i wofska - płyną depesze z ~Y,P.:egitnnl dla
imienłn. Z c:ałef ~ kraju '
· Piezwsz~o 2~ena Od10.4z'oneł Polski Lud~)V'~j..
W

•

współprac~

gospodarczą.

n.a zasa .
dach ONZ.
Polska oświadczył dr. Lange, jest gotowe
i pragnie ''IZląć udział w odbudowie Europy.
W tym celu za:cleśnła Polska swe stosunki
gospodarcze z zagranicą. Polska zawarła I!"
kłady handlowe ze wszystkimi kraj.ami euro
pejskimi z wyj~tkiem, Hiszpa nii, Grecji i Por
lugalii, oraz z wielcma krafami poza europej
skimi. Czynimy, zazna.cza mówca, maksimum
wysiłków w zakresie współpracy gospodarczej z lnnymt krajami europejskim.i - dla
odbudowy Europy.
Z kolei poruszył dr. Lange sprawozdanie
konferencji 16-tu ! podkreślił , że kryje no w
sobie powmne niebezpieczeństwo, które może u1rudn!ć o.d.budowę Europy. Program pa·
ryskr może bowiem spowodowcro kODceDtm@all~~~.!J~~~~..N~d
-·
Współpzacę tę

troskami i potrzebami Polski Ludowej.
Spółdzielczość jest _jedną z sił antykapitalistycznych, ale dz·iałać i walczyć lc:b
nie może ołWbno. tvlko w ścislvm· zwia· . ·

lekceważenia

przykładem

uchwal ONZ Jest spfbwa odbudowy Europy.
Dr. Lange przypomniał, że w ub. roku została
powołana do życia: ekonomiczna komisJa eu
1opefska, która: mia.la: objąć kierownic.two
nad międzynarodowym wysllldem zmierzają
cym do odbudowy Europy. Na konferencji 16
państw w Paryż.u p0mtnięt 0 jednak te komi
sje ONZ Jest to akt sprzeczyny ze zdrowym roz
sądkiem i z ogólnie przyf ętymi zasadami gos
podqrczymi. N"ie ulega bowiem wątpliwości,
w Europa wtnna hyć i moze być odbudow.a
na jako całość. Zachodnia: Europa P.Qłrzebu)e
do swej odbudowy zt!!sobćw Europy wschodniej, a wschodniej Europie potrzebna jest pt
moc krajów Europy Z.'l'.cho.d niej.
Wszystki e kraje europejskie mogłyby ro:i.

pracujących.

Nie cho dz.j o uparty jnienie spółdziel
cz.o ści ale b yło i jest ważne upolitycznienie spółdzielczości ~ sensie powiązania
jej, pełnego powiązania także i w praktyce dnia codziennego, powiązania działalności gospodarczej z budową, bólami,

teli, o· stopniu uspołecznienia obywateli,
o stopniu związania aktywności pojedyń
czego obywatela z interesami llbioro·
wości, z interesem narodu. z interesami
niepodległej Polski Ludowe.i!

naleiy jednak

oprzeć

Str. :i.

GŁOS

· ~,,-·-.-~=-==....,=r===~==""""==================~======r.======="'""'==~==============""""""~-=~----·~~

I

r

Wnio
Ob CO

niu•

Jugosławia,

Albania,

Bułgaria

i

y.

D~h,f1ta

.
·
Pol.ska .a odhuudowa Europy
w jedrlej części Europy, za·
miast rac.ionaluego rozdziału ich na całym
kontynoncie. W ostatecznym efekcie ~kończy
:!lę Io iliepowo<:G:eniem 1 obarczy kraje poma
gojq;ce uczestnikom konf~r~ncji dalszymi cię
zarami. Program opracowany w Paryżu oka-

c:ję lriwer:tycji

·~

ną dominowały gospodarczo 'nad konlynen ' •

»Swial Młodych« '

Czytajcie l prenumerujcie
„$wiat Młodych".
1'o nabycia w każdym kiosku, administracja, vVarszawa, Smolna 13.

Oświatowy«

jest niezbędny dla każ
dego człowieka biorą
cego udział w życiu
g.o s po da rczy m.

Do :nabycia
'vszys1Jdeh kioskach
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spółdzielcza

Stc:mmiem Komitetu obchodu Dnio

Spół- cujących

w HelenoWie ~-

w Hele.n owie pod przewodnictwem tow. prez~sa Jańczyka uroc:i:ystcr Akademia.. Wzięli
w n!ej udział przedstawiciele władz, partii
·
polHycznych, zwtqzków zawodowych, organi
za:cji społecznych 1 licznte zebrani działacze
sp6łdzielcy. W przemówien!u okolicznośc!owym t0\v, pxezydent E. Stawiński omówił ostq
g nięci'.a i cele ruchu spó!dztelczego. Tow.
Kępa Rózycki przedstaw!! rolę i zodania: ja·
k1e stoją przed spółdzielczością w Polsce De
mokratycznej. Dyrektor „Społem ob. Dominko
naświetlił całokształt dotychczasowych osią
gnięć spóldzielczośc'i w Polsce t nakreślił ·Ii
nię jej dalszych możl!wości ro.zwoiowych.
Po::drowfonia polskim spółdzielcom · zlożył w imleniu froncuslńch robotników, prze·
wodniczący bawiącej w Łodzi delegacji wló
lmtc:irzy francuskich tow. V1greux. Podkreślił
on w swym przeinówieniu. że stla mas pra-
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N.inie uH'ISLA"

fotografiia ip11zed'stawia ob. Lew~go An·
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W Zaświatach
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Lotnicy wyrszni z lokalu, 1vtórypo:ż~1gich nową fal·ą okrzyków i wrzasI\ów.
Gdy ~y.szli, oto·c.zył ich na.gk inny
świat. W cieinmo1ściach dały si1~ słys.zę,6
coraz mocnie j1S1ze i hli1i1sz.0 wy1huchy i deilori.a·cde bomł>. Quell 11ocz111t, że j.est mu
ll:żed na d·rnszy ..Wsjed:\i c1o maszyny i poJec>hali na l·otm!Siko. :Tak słusznie przyipusz.czał Ha·cky. J1ot11l'sko bombard•oi\vano
'Pt"Ze;z cał,a, praiwic no·c.
Musi·eli ciąJJ?:le eihować się w schrnnach.
Nad ranem bombardowanie ustalo. Wszy
scy poszH n.a ś1niaida11ie, PO· kvóry1m cz.ęść
J.otni ków miała o·diiethać do Bgi1plt11. QHet]IJ'
milrno woli, wyc:wł coś w rodzaju zazd' rnści w st·osnnlm dlo tych <Jd1Je<ż1 clżadącycł1. Pri:~cieiż, w Kairze byfo cieipło
nał
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Pickny serwis l1oricew naszym
Kon„Codziermym
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lanowy
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przy. eżdża

zm: «www
;::::..:: ,Doibrz.e -. od\powiedz.ia ł La wson.-j czekującycih czie1go'ś. 1 lieletly wśród ni·ch
nie był•o. Iia1cky wyjechał d10 sztabu, a
A. więc - cl.o J!ltra!

74

- i!W·em. ~itio :Pfłij11U o Vyitn powiieidlzia·ł? s- Do·syĆ-1 clłp1 diźmy, rfadky - piodni·ÓSł
_
..._ Sama mi :r>owieidlzrała - @1drz,elkł się z mi·eLl1sca Quel1.
- Oho 1 diźmy spać. Mam wr 1aiże111ic·, ź·e
.
Quel'!.
noey będą znów bombardować lotnisko
- Stary Starug·u 1· • · mólwr o ty1111 nilkioPr,zeid o·czyma Tsaltd'ariisa. srtal cały
·zy1p rnS1Zc1za„ że roztn'll w wdtziinie~ aik
~zars olbmz As'tariisa, mzistrzeil:iwane·g.o
l<t·rzelal'i g-0 faszyiŚCi.
;iuilr barmei ź'Obn~er.re. Czuł, i1ż ta wyima,gi- D.opirawiCJW?,
see.~ 'll!O•W:<ma &eena ma j;aikilś związek z otaNa•g{!e !l)r!ZY'P'o•mni~ IS'()lbiie
egze'kwdJi, M.Sr;ei h;v:ł ślwiiadifdem Jńegt~ eza'Jia;oą. ic'h ibac:bau.a.Jii~! I to właiśni·e w[)łyi
wiato oo nil:e®O PrZ.Y1g1nię1biadą100.
~ Jain.i'ltię.
-, J31ore mmJ Jlaikiile if:inJ SibraJSlzln.e1 łJor ,...... l?.r!zwqdl~ d•ll'Vr-01 dio- t>atrta O m-e.i z..'Wi'..O~ft si':ę d!o I:aiwiS<>•n a.
®tra'SZ!rre. - powieid1ział cłah~.
~ 1?ia;.ri teZ cihoo jechaid?
,_ NaJJ>ili!mY· si~ jiliS~ 3al.l'l'.F
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Głos uii

Po przemówieniach nasfq;plło wręczenie '
11
.
.
.
lOO-tysi4'1cznej leg!tymacji członkowskiej PSS \
redakCJl
\{)'·al
\"
·
.~ U
>v Cl{iraJ \\. ' C-Cl.{lr'i'm W
ob. IanaczakoWi t nagrodzon!e biblioteczka·
roz
Ł 0' d, p·10 t 1 '· 11 '- !:?6
I'} 08 11 "
~ .:11..·o ~sna.. '. ' • z, · _
mi spółdzielczymi, najleps.:1rch ucznfowskic'h ·• '. ,
zespołów spółdz!eiczych, jak i wyr6.!:niajq- i ,-;O\\ ,\llil Z·O·~t.iła. kole.ina pre1.nia nał'.,..e;::o k< ) 1l~l1n;u c·ouz1enne-;;o z dma '26 wtzs
.
.
"łd
t k .
.
h
się op e unow spo z1e 1m uczmo·:~- 's'ni',\ I'b.
cy?
ski ,_
JESIONKĘ MĘSKA
1
.
cu.
Nagrody otn:ymaly zesp :· 'y szkół powszech
nych Nr 52, 57, 32, 8, oraz gimnazj6'w· i li'- wJ:·gr~l ?h. ::itnlilHilł'O Joz.e:f z.am. W Łt.
2
esów im. M. Kopemikcx t im. Tadeusza Koś-1 cl''.''• .Chr.>Jl1.. Y. 1 ~\. Antenowa 0 - praco·wciuszkl. Zcx pracę nad rozwojem spółdztel- wk Pa~iSt\\'. 7'akt. Prze111yi>\•lu Jedw. Gą.czaści na terenie szkól nagrodzono: ob. ob. lni1tcry,~neg. o. ('dawn, Burhle~.
L. Donakowską, W. Pawlakównę, W. Terli- 1 Ob. ~trumrho prosz.ony .1est <> tglosze.
1tie l'll!, w 11asze.j redakcji, Łódź, Piotr·
kowskiego, E. Zelena·1.
1
Na. część ariystycz11ą akademii złozyly się kowska SG, III l~~ętr~. •:•
występy taneczne, deklamacje, śpiew, w wy
Zamieszczona obO\
konaniu solistów t zespołów zbiorowych.

AWanlura

amerykańskiej

,.,__:__ _

i,;
wcoa'z1·en11ym konkurs1·e

o osiągnięciach i zdobyczach świata pracy.

Warszawa - Twoja Stolica. Czyś dał na jej odbudowę?!
.

e

y•rane

w nas:r.ym kraju tkwi w jednolHym
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d:delczości od.była się w dniu w~orajszym działaniu partii robot.ni'.c.zych, co zadecyduje

Sntolna '13

l:!~mr.

l rządu,

do .

.

Lange apelował do członków

z nagrodami.

przygotować

de Gasperi

na prezydenta Stassena i 3-ch innych po
łityków amerykańskich do Ju;::-n·;.la wii,
aby zapoznali się na miejscu ze stosun·
. . .
.
. ·k. .
i . , k
• •
Podano efo wrndomosc1, 11 połączonego pod względC'm gospodarczym z 1
PARYŻ PAP. że oipublikowano konstyhtcję Zaglębia Saary. Francją. Konstytu..:ja ma być zatwierdzona ,rnnJJ .rugos owians o-glee llTII ••
Polity-cy a.merykańscy udadzą sle w
Konsty·tucja ta przewiduje u.tworzenie pań- przez pa.rląment Saary. Wybory do pariamenslwa Saary posiadającego szeroką autono~mię tu zaś odhędą się 5 pa.żdziemika r.b..
1 na3.bliższvch dniach samolotem :fo .Bel-.

europejskim. Każdy pl.0:11, przyz.ncijący
Niemcom równe prawa w odbudowie gaspod t .
d
•
•~
.
.d
Y$ 1cre Y u1e. sqs 1aorcze1 au«vroa 1yczme
dów Niemiec i stwarza niebezpieczne sytua-

te:m

»Poradnik

ustqpiJ. Nowy

I
~
p>™Wa--n„ stw

Now'e

~~2~;~~~~~~:~::~~=~~1~::P;::~z~::~

ilustro"wany. tygodnik informacyjny dla
młodzieży w wieku od 18-tu lat jest
jednym z najlepszy~. najbardziej inte·
resujących czasopism w Polsce.
Piękny układ graficzny i "doskonała treść
oparta· na współpra-::y uajwybttniejszych
ś
.
auto.row polskich czynią ze " wiata Mło·
dych" żywą, pasjonują<mil lekturę dla
każdego czyteI!lika.

rząd

rząd11

„

ni~ tworzq jednolitego erga.n.izmu ekonomicznego ! nie uzupełniają się pod żadnym

O

włoskim\

dla reaf.1ctnego

z;proszenie

że się prowizoryczny, gdYlż• uczestnicy jego

,„.

parlamenc1c

rozpoczęła się uyskusja nąd V1rn.ioskiem o va· I gospoclarczy,

(Dokończenie .·:Z(') s•trony l-ej)

W numerze 31-SZ""" wielki k

w

nieufności

nad votum

WBJ

opar1.eg<1 na szerokiej bazie demokraplon
wini0n
przez 11.i· cznr.j. ,,Celem naszym - powiedział Togliaprzewidtijqcy prz~jęcie
~ nieufności dl~ rząd.u. Przyw_ódca socjail;-1 państwo kontroli nad dewiza.mi, i pmvołcinic '. ti - jest utworzen.ie sp?łcczności r.ównyci
s·t ow P.ie.t ro Nenn1 wygłosił· dhizsze przemo- w fabrykach rad wlogowych, ktoreby kontro- 1 wolnych obywateli, wśrod których nie byl 1 '
b y wyzy.5kiwo czy, ani wyzyskiwanvch.
w)enie, w którym stwierdził, że rzqrl ponosi lowały proces produkcji.
Deha·la w ~prawie votum nieufności trwa.
Następnie zalfrał 9los przywórlca 'Al "1dcj
odpowiedzialność zc1 krytyczną sytuację polityczną i gospodarczą Vifloch. Nc.nni podkre ślił, purtii komunistycznej Togliatti, kióry zaataże obrót pi€nię'L.ny wzrasta we V\lło•szech mie- kawał ostro ministra spraw wcvmętrznych za
sięcznie o· 20 miliardów lirów. Rzącl sprzyja tolerowanie podziemnych organizacji fqszys-·
powiedzia1 Tospekulacji, podwyżce cen i nie udziela kredy- !owskich. „We Włoszech o~ł-w1";
1
lów przedsiębiorstwom, oprirtym na zdrowych gliatti - gdzie Ro proc. robotników aa1cxy do
i..
""" 'W!>
J.j
zasadach gosopdarczych. Politylrn gospoaor- partii marksistowskich, nie można prowadzić
Ambasador
NOWY .JORK (PAP) cza de Gasperi'ego doprowrzdzi do katnstrofy polityki, wymircrzone; przeciwko robotn'lHffn". I
i:;;:c~!O\\ bi1-s ki w Waszvngtonj.e zaoroTogliatti dom11gał się utworzenia i1nweg0
głodowej. Nen11i clomaga się, aby obecny rząd
RZYM PAP. -

1ńcu dr.

St.

och wobI;cz u. atas '. f .ł o

GrecL~~winn~-P~,iJĆ.roko.~a-~!~spra-

W

"'

W JJ1€dZi-eh.
W A RSZ.\ WA '(PAP) 28 bm. przy był. do Wo.r: za\V\ na zaproToł fl1Si~{'Dii' pr·e zy<lenta mia·"ta
wie ,_zawar;cia now:j kQnwencji Qran!· niczną pomocą _gospodarczą d!;i ~Grecji. skicgo - pr-:!zydent stolicy- Czechosło 1 Wmose.k radz1·eck1 uzasad n1al (J romy- wacji Prag-i, Wacław Vacck.
czneJ i uregułowama problemu uchodf·
Wra1. z prezvdcni€m Vacl 1-em pn.yko, którv prz.edstawil no\Ye faldv i noców;
4) Obce wojska winny b.)'Ć na tych- wody, ś~:viadcząc~ o Terrorze, jaki rząd byli wi r_r•p,·czydenci mia.s.t<l Prng' .Józef
grecki stosuje wobec elementów post~· Krosnc:r i fVlarcin Rumis7.eh oraz rzion·
miast wycofane z Grecji;
5). G~n~raln~ Zgrom~d~enie r pow?ła po:vych. ~a poti.tyka terron.1 •. !~Fn .~z.ył ko wie prez:·rlium miejskirj rarly m. Prado zyc1a spec.1alną kom1s.1ę ONZ, ldora mowca, me moze doprowac!ztc Jo nor· gi p. \Vada.)1;1- Koubek i P. Franciszek
Klimeut.
sprawować będzie kontrolę nad zagra· małizacjj stosunków w Grecji.
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•11111•1111111111111: 111i111111111111111.11•1111111111111111111111111111111111111111111111111111111u11111111n1111111111111
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;~~~::tr;~;Yt,.~j;s~n~~:.~r:d:::':ii'. wł

cjia.

ił

~ ·
~~
i OWSn~
·
· t wyco fane. Jer~or i1aszys
byc~ nat yc fimtas
·k · ·
mus 1. us,ac
wo~s a wmny

NOWY J<?RK_ (PAP) - .Korespo~dent
'AP donosi, zie idel·egac.1a "r~dz1e.cka
Jrz€dstawila Generalnemll Zgr{)madzeONZ wniosek w sprc1\vie gTeckiej,
któr) przev>iduje:
l) rząd grecki wi'nien podjąć odpowiednie środki zmierzające do tikwida·
c" incydentów' O'ranicznych;
.
t
d :, d
I ; d "'
Jl )
2 na ezy oprowa z1c o us anow1e·

3)

~~.i I P!:;z~~~~!c,~:agl

1

Quell pozo·stał ~aim, oze·lrnją:c na Law~
sona. /\1 m~rvka11111 -wkrótce· się zjawił.
zapylał odra.cm
- Gdzie lielena? Quel)~.

Nie ma. K1tórn g'rl'd:zina?
Prawi·e w 1Jół do pierwszej.
Może jeszcze zdąży - bez wie-kszeJW tnzekonania \V glosie 'Powiedział
Qu.ell . .,.- O której g·odzinie pan ładuje
się Ha i;ta tek?
- Bó g raczy wie·dzie·ć. O tym decydu.ie amlbaRada angieiiska. Jede't1 statek it!Ż
-

1

z.ostał zhoimlbardowanY.
- SiJ<·<J,I~ wyru.sza statek?

Z Pireusu.
Czy ·tam jeszcze coś poz.ostało?
- Ni·e duż.o. A kie dy "'Y bedziecie kh
bombardować? Bo Niemcy pre1dko będą
był S1Po1ko~.
Prze•d poh1'd~1iem łfacky zabrał go d10 w Pireusie. I kiedy w 01góie to wszystko
Aten. Na uJi.cach Pa1J.1ował ~okój, ale \V się skończy?
QU.elll mi1Jicz.ał. Amerykanin ci'ąlglną.~ dar
.Powietrzu w:y,czuwaffi s·ię grożą1ce miastu
led.
ni~ez.ipłe<:1zeństwo.
- Mam wrazenie , ie duiżo czasu tt'PłYGdiy weszli d·o hotelu, sipostrz.eigli dużo
tłocz,a;cyo11 · się kore~1pondentó~ . wo~<:m- nie, zanim za~·dzie jakaś zimiana.
(iD. c. n„)
~h or~ błtulmy kolh1et, z rra>tię'iZemem WYi

f

-

-
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Krol@g~ta Piotr
AdminisłrncjaowalI
lledakcja I

.

„GŁOSU PIOTRKOWSKIEGO"

:
I. p: :

Publiczn .

kańsk1

.,W\1ki morskie".

film

<-1

Początek

KU

1.

rneryS€ an1

•

I

•

f

' wadze
.u

.

ii6.. ·KRONIKA T'EA R S4

l

k

Sq;koły DiamctPaństwowej
i)y1_f'ki:'rem
m111.nowa.11y zos111l dotychciasowy wytuczne]
·1
k!adowca tej szkoły v\!ladystaw Woźnik.

* • *

Dyzury Op e :

fzarri, "_.''l'.'
1arr 71"')

„.

I

l 'Y.t~h.wn'·.ch.,\YIC.C\\'01e\\·0d_0

. \\'1n<:k1 1~11.:n':-;!1!
rok 1911-.J.8 W
1 . .. 1 .

wpływ

Według

danych Giówncgo Peln()n•• cnika Rzadowego c/o spra,v po.datku grun
towego z ogólnej '>llmy wymiaru podatku z 11 lata ubiegłe zł. 9 046 .140.38? _
wpJynęlo do kas do dnia 1. VII . br . zł .
Wply\\'y
5.986 mil., czyli 70,7 proc.
w lipcu i s-ferpniu podn'oc:iy tę su.1;;ę do
wys0 1 kości zł. 6.577 milion._ (77/1 pri0c.).
Najwięk:;ze

wyrorbienie

obywatelskie,

d

wiązk11)

~-ie.i

i Gdariskie (89,3 woc.), najltud·
_nafo 111iast a}<cJa ta priebi·ega w wo1ewodztwach: bi aloistoc1-:irn (45,2 proc.),
wrocławskim (54,2 pm(:.), ()lsz(y(iskim
(54,4 proc), szcz€ciński·n! (56,4 ~iroc.) i
lubelskim (66,5 µroc.).
' Wymiar zaliczki na 1947 ro!-; ;,)~Zf>\\'i 
du je wpJyw <ln kas Patislwa sum ' zl.
9.725 milion6w. Z te j sumv \\·plciconn do
dnia 1. VII . br. zł. 2:112 mil. C<J sfan0\\'i
1

~1.7 proc

pre l iminowan~ ' sumv.

\V ·lipcu i sierpniu wply1Jęly <l;;kr."' na·

olwrnnn
.,

~}\Y.„W. St;:.
1T1111.~'.1'. r:a

f\0.

n""tfrni.e

"0!(11

·

.:

. , .

1r1w1•111„, n~ "I~ r.1r "' n·, 7'"71 r-·1"111 ·11
'
" . "'' ·. .
'_ ·. ·.
·
·
·
tym edu ·nak~zy J8h l12!jl"Z\'bc1€J TJr 7 ~·

W

nrowadzić \\' mi;1stad1 .w~ród mi0"zkan, ,
• .
••
•
•
en,..,. akc1~ zhinrki orb:1ezy. h1di:-·nv l nhu
. ,
. . .
.
.
w1a. Przed organ1azr1a1111 mkv-lz1p711wy.
·
.
.
.
.
. .
1
1

1 mk dz1ez9 szkrilnr,i staw nh0 Ylazek
prZf'Pl'•')\VCJd7<'tlia ·1hir; ·ki n:-n\' i,-.:it11 ial.:
rń\Ynir·ż wrg«rniw\v;:ini·A 7hicir·Pk piPniez

11!1

1

P:-ch rlro<~q k\\esf ulicznych .

ze hrani.

!Jppg'<l

!

l

na nararlzif' cr lem dania ... r!opocz;Jtku" ahcji. · przf'jlfn."·arJziJ1

rl-nraźn;,1 zbiórkf' pieni(;'Żną wśrrid obec'
,
,
11'1 en. · klc•ra przynki:-ła <;JJl11ę 5 fv<iecy
?-/D[yc]i.

Kronika 11Dorska ·
D11ra 23 v.·rz ~śn1.:i rrizpo.-zął ur7srł0 F;i_n e ,„
:)„clei:'inie pPłnnmornik Rządu rln RC>ZhJdO"iY
1 Zaqnr.pndfllOWfł!lla Portu S7rzoriri•ki"':f'' i"\z.

su111e doko11:1n:i ci1 I jewództwk oi:itost<CJc!\111: ((i.~ p~oc.). o!
m. Ln,Jz (23,2 'vVła.dyrilaw Szerlrowin.
z!. 4:3 12 mi l. (•11.3 szt) t1~kim ( 17,6 proc.),
fl'WC.), W \\•lj. W1ocJ3\\~1' i11 (2.~,J plOC.)
proc.)
Prz.y 11nwoprZ~!]ętym nabrzezn Ka~3 1b~kir,
i r7.\:'6zt1wskin1 (26, [ pr.ac.)
Szereg \i'Qjewl'i,dzl\r,· ot·r<lwiązek len \\'y
w Porcie Centralnym w Szczecinie baz przr:;rNa uwagę :;:a:-lugu 1,,i rc'i\\ nież :fob re .wv trwa z11ladnnek węqla eksportowego na
p·ełnito w wysokim proce:,cie jgl,: gda11skie (66,4 ptoc.). ixiznai':..:i.;ie (6o.3 proc. ) \\':.11ik1 \\·pty\\·ów podn::,-.,\\'Y\'h r,a t;.>re
statki. Ohf'cnie zna1clu1ą się tam 2 sta+.k1
i Slą~ko-Dąbrowskie (62.'..l IX''1<:. ). 3ą 1erl- me m. :=;t \\'arszawy. !„~ rlatek \1 1>,0i1cy S4_Wedzkie: „Arkan" i „Ble};-ing"'.
nak również kreny na ld.-irych skc;a ~a za lata ubiegle ;w.stal \\ rlnc'Ony \\ 83,3'
przebiega mniej pomyslnie jak np. w ,,-o rroc., a zaliczka za rok 1:!47 w 37,8 pr:JC.
Rozpoczęto inwenlaryzacię obisktow prz"-

l eżnosci ii-0dn(lsząc
wpłat do wysokości

s

kilza111 rh osin.Inio administrnq1 polskiej
· Ssczęci1iskim Porcie Centr~lnvm.

~
·
wykazaly województwa: Lódzkie r Po- /
(po 89,4 pro.\:. wyko·nancg·o ob0 sz~d/OUI

~nańs],ie

pl_<m. ;>racy.

;,1I.r11

I

atek gruntowy

l\'\\t·n,„ó.-.1 ,,]\\'"':'' tT·;m
y111 t„n \ll 1es po-

w

I

*

stawienia te odbywają się 3 ra.zy w tygodniu. sala teatru „Groteska",
---lllll!llll l lll ll! ll l l l lfll lllllll l lll l llllll l lllll l lll llllł ll ll l lll l llll'••' ' llflllflll !lllllllllllllllllllllllllll l lll l ll1111111111111111111111111111 1 1łl llll lllflllllll lll1il ' :ll11 1!1ll l lllli;:1 111111 1 1111 11111 111 1 1 11111 1 11 1111111111111111 1 1 1 1111111111 111 11 111 111111 tllll l l l l

1'1''\:lrnfńw
wn1~czną

moc spokr7.{"Jlshv;i lń<i7kiegn.
Po \\·vr.;1p0 11nwrgo 7,rir71<111 \\r·l'J1 i·t~W.
1K-imil·". [Ji 1\kc ii 7.itn'1WPj, w. skh.1 r1 ktńre
r.:;_"o "f''-7.li przf'rlsta~-ic. iele z,viazkńw Za·
•
„
.
t.
_d
1
, \\O owyclJ . nn.::~niza{·;11 ·"P0if'.cznvc.11 ! ~.13

w Szczenn1e
Do tcd·l1u „1{omed1a Muzycw
zosl.nl z,iangażowi!DY w clrnrf!kl~rz' qtównego
reży5era Zbiguiew Sawiln.

*

Zimm~·f'J

Pom()cv

Akcji

1

·

Tra.I: „J\..ume dia Muzycz:1ia" w Szczec·1111P · . Z 1.11.CJalywi uKlZ 1.wm.:) sir, _w r.rni._oDzis dviuru1e- a pt~ka mgr. Grah„1ww poroz.um1envu z Kur&lon.um OS rozpocząt wi" pwrwszy w l'olscu C'l·ntral111 os1.orlek 1.e~kiego, Plac Trybuna !sld 9,
przec',stawienia d!a,...mlo dzieiy szkolnej. Przed-1 alrów ama:lorskich, klóre!lo siedz;hą będzie
-~

"'·

Z\\.fRC:f'l się do ·~po!eczfli~l\,·a \Voj. lód~kiego Zf' \Yz111-nżo11ym 1111rlrm. Bn1k DO·
mocy z UNRl<·y, <J<5tatnia cię'żfra i długo
, :rwCila zim" \\'!1lynęlv 1;j~mnif na :dari

·1rr

lll

-

·
Komilet

48

1
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. I OW
al!. d
I

EÓW w dni powszednie, nledzi e!-e i ~wi1=ta
o gorf.zini'e l 6, 18 1 20.
AnonrS ! Ju17; wkrólce 1N1 ekranie kina
1 \ „
f'J
· J · ·
proc.11-::cit
·1 m
łt I " naJpiE"rn1e,1.szy
„ B a·:\'{
amerykańskiej o braterski-e j mi.lośc i i po
Ś\YiPcenin _ „P ięciu zuchów".
K'no Polonia - Film radzieck i pt.
„.i\1\y z. I:-r0n"7;lar~tu" . ·JPoczą.tt>k 'if' :~n.-ńw
I
>) Q""nZJnlf' 17,.-m 1 19,oO

--

Ił'

pom0t'Y zirn;\H,. akci św::·~e,·znPj.
pomocy dla po.1·o·JZid1l zebra! \Ą. nkP's1e
sprawozdawczytn około 26 m1 1. ' onćw zło
tych. w· r.h1r110:,ci na rzecz ddkniętyd1
111roz<'m, pow.iclzi;i i i:d·ridem i tym rB::€m
przodowa! łódzki swlat fJracy.
w okr<esk zhli7. 2 ją«'c.l się zimy I 94'7

-

Nie kaifk .:;o ro~)o ln ika .stać jest. 1~a I ~nl§ł~· ",rmnva, to !:-pl ;rn ;1 pr'~g_r<tmu,
ku pno aparatu radi owego I te n wlasrne klory 111c .10st nadi1\\ "n: ,, ca!osri. Narobolnik, który_ nie rnofr poz''.'olić so!1i~ ogól s'.alc pcw~'.ir.zaj<) si\' prz~r:vy w ;1a
rL apa r at, chciałby wolne chwile po c1ęz ·<la\YMIIll audvc11 1 to przewazme w me!dej ·pracy wybi r zysiać przy głośniku l dz i elę .
Prosini} R;irlim\~' 7.ei zn po-,r<'rlnichl'em
usł):s~eć jakiś ciekaw) rdera t, w iado·
Piofrh:o\\·::;kiego" 0 zajęcie się
„G!nsu
?as,
n~osc! _1~.~ r~~1z~kę .. ! :;rncz:.sem u_
. .. .
. . , , 1" 7
\\ P1 otrko\\1e, zam i a~ . i.ei;;o, sł~sz~my
·
szum i t r zaski, a co w i ę c e j. t ak cicho JJrI llV.Jl1,! P - e nas "P 1a\\ ,i.
l
i· .i..
•
·1
p
·k·
·
· racowrncy z com n\\' ;1111yczny(~1
nada w ne s ą audyqe przez g ł osn 1 1,
przy „.ulicy Lifll<llllJ\l:'>kiego
iż m a się wra l nie, 7.e. sły<>zy s ię gd zieś
I.
( ) ,,.
( ) I~ .
or ze z d z ies. i ą t a ści a nę.
, '•l<'i'7('JeWs G
\om•cznv. „
, · l
· 11 •
.
> ,
,
,
•
,
)
•
'n
C', .
. M:·1rn n 1,i.'" 1,rn 1nycn in er venc11 \V
(-~) .~,1JleJa, (- IvJ~Oc1 1-).k Roz
n1·, 1·nh·1 by b•l le11I'l''"'n1·r,·;·nz' J,„ 111·r s'c
.
~ci!· 7 ! .,. .. , ( ) G
. J
'
e
- 1.
"" 'b-;'·
.irzes1a .
pi;: h uz . ~ 1d\ , szy nd to r.
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KI NA
.,Bałtyk" wyś\rieila

e~

'"'ITI o·
~ I.

Op.

1

~·~~q_ (;_zęt~!ników

13-14 Powia ~ wa Ko menda M. O
10-41 Miejski Komisariat M. 0.
JO.""_ "traż pot.arna
11.·1 o Ubezpi€czalnia Społeczna
10-70 Szpital Sw. Trójcy
Pogotowi<! leka rslc ie: nocne telefony:
tl-13 od 21 - 7 rano. W niedzielę i świę
fa dyż ur dzienny w szpit alu Sw. Tró ic y.

Kino

r

c•

telefony

Urząd Bezpiec zeńst wa

.

l

Poniedziałek, 29 września 1947 r.
D.ziś: Michała Ar<'haniola.
10-49

t om_ ocY·

· ·
vV.01e\\
?'.e
\V?J-e\\:odzk 1!11 \\~Lodzi P?.·':ieazerne \~f'1;e p'<'ki SpQlcc:mej na i<)K i!llG-17.
Ref<~rc·nt ks. ka11. St. No1wicki Z\\ 1·ócil
w0?zk1-egQ_fv1m1kl11 Akcp _Pomocy Zimo
W>eJ, na l~tory11? po zaga)e:i 1 0 ~'?konany;:1 11\v<.gc'. obccn}:ch na fakt pozo::.la:' ania
przez_, w-c-e\1.ro3-ewodę . ~;o~ 1 . Vi1r~·cent?~o pod op1e,ką pa~st va ~~e.c .s .m;l1?11n\V 1-:a
~ta-w111~k1cg~. V-:. ob~<:nosc'.. pr~:'.J~ta\\::c10 I' lek', W<_l~w 1 s1ero 1.. l!JZ_'I '~:1\1. p'.111st::\·:1;\~
!1 wla~ z ~-a.1sf ,~ o wyc.h , "''"'.101.:,.'j(.() '.V.ycl1, w chvvd1 obc.CrH~J 11e :',) _,,. ~L:Jrne pu: .,1.i~c
orgamzaq1 spol-ecznyc); 1 sze1c,\1cg•J z dostateczną pcmo„..:<,1 ofiarnm W():ri:v.
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Piotrków-Tryb. - ul. Les;rionó~ rn,
telefon t 3-97
Administracja czynna od godz. 8 M-ej bez przerwy obiadowej, w soboty
od godz. 3 _ 13-ej.
Redaktor przyjmuj e codziennie od
gDdz. 15 _ 16-ej.
_ Konto czekowe re<lak\'.il „Gtosi.i Pio tr·
KOW.6klego " w Komunalne i [\asie Oszczedności w PiGtrkowie nr. 425.
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Seid okręgow~ w P10tr 1wwie z. udzia ·i rzej „Stnrm - Abteilung". W wyniku
lf'm la 1n1ików, roz. p ot1iaWa1 spt awę Ar- li rozp1 <lWY Są cl skazał Bind era na trzy
nolda Binder a, mif>szka11ca wsi f 'omo- Iata· wip:ienia z utratą praw publicznych
cin, gm. Szyd!ó''" z Za \\'odu rol nika, os- J 1 uby'' atelskicłt praw honorowych na
karżonego o to, że w czasie c.ikupacj1 lat 5, oraz 1rzekł przepadek calego je(j)
niemi<fkiPj na terenie po\viatn piotrko" go mienia.
~-_;
skiego hrnt udział \\' n. ~anizacJi przestęp
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Ś'll"inouj:kiu ekip,1 techniczna v·vdnbvi'"

wr•d1· duży statek l1ez J}ilZWY o •vyp1Jmr-śd

3.2(~) lon, klóry za\ iera szereg w:irto<rw:.•ych
Urz'ldze1\.. Sprzęl ten jest obecme p·2.•1wożony
do Szczecina.

• Z portu szczeci1i.skiego wypłyna! na pJłc
dalekomorskie trawler „Ławica" Na pokł:i·
dzie „Ł.wricy" zna 1du1e się m. in. narzslnik
Pnrildn,~·~ki,
Morskiego Urzęrlu Rvb'lr:kiego,
celem zebrama dośw18dczeó, !dore będa wy·
korzystane przy organizAcii bazv rybn!ó>iwa
.
da!elrnmorsk1ewi w s'zn:ecime. ~
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Za wysoki stolik!
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Z jed1wgo mebell:,1
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rl val

tek~cie: o~„1-100 m m . zl 50. 101-200 a: :n. „1 60; powyżej zl 70,
.
·
CE.I NrK or· O SZEŃ Wydawni ct w a „Głosu R obotniez<?go" w . Łodzi
!la »kstem: o d ' - l lJO m..m. zł 35. 101 _. :<OO mm. zł 45, peiwytel zl 60. r>robne za jedno sł ow o: poszukiwanie rod:rui zl i:O, hana1owe Oe karze. kui;.no ł sprzedużl sd. zs. zgutiv zł zai
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sportu

Aksamitne .ł Grzelak

,

(Łódź) zwycięzcą wyścieu „Dookoła Polski"

Grynkiewicz

(Łódź)

Warszawa (tel. wł.)-

Po wyspaniu się w Ło
' dzi wczoraj o godz. 7
,rano nastąpia s.przed
domu Czy.>telnika start
honorowy do ostatniego etaipu „wyścigu do
okoła Polski", Długość
eita.pu
wym.o·sHa
136
klm. Pr-..:ed startem za·
nosiło się na poważną
burzę. Jak wczoraj po
ranych kilkunas.tu kola.rzy, ~ tym wszy.:.cy
łodzianie,
za wyjątkiem Gryniki€1W'ilcz·a,-

I

Grynkiewicz

et

I dopiero kiedy kllient,
gro,żu1e w drmwi pięściami bije.

.

za hrarue napojów w
sz~lanych n~c.zyn.rnch od
prrzygodnych widzow. Dod~me mmuty karnej Pie·tra.szewskiemu b_yło roWIIloz.naczne z odebrani-em mu koszul.k1 leadera i zepchnięciem go wobec minimalnych . sekundowych różm.i.c w czasa,ch na
dailsz~ m1~jsc~ w kłasyfikacji og~lnej.
N1c tez dziwnego, ze na starcie wrzało, a

I

Lekkoatletyczny. trójmecz
zakończył się zwycięstwem
W ubiegłą sobotę odbył się trójmec.z lek·
'koatletyczny między Międzyszkolnym K.Lubem Sportowym - ZWM. i TURE-em.
Licznie zebrana młodzież z zainteresowa·
niem śledziła pr.zebieg zawodów, któ.re były
przeprowadzone bairdzo sprawnie i nie nużyły widzów w przeciwieńs•twie do dotychczas
organizowanych imprez lekkoa,tletycznych na
terenie Łodzi.
p 0 wyrównanej i zaciętej walce trójmecz
zakończył się zwycięstwem TUR~u, Móry zdob
ył 126 pkt. przed MKS 123,5 }lk>t. i ZWM
116,5 pkt.
Zwycięska drużyna 01trzymała pucha·r pr.i:e
chodl!i, ufundowany przez Klub Dzienn~ka.r.i;y
Spo!'towych w Łodzi.

I

6. Jan nawleka

prędko igl~.

Tempo pracy łlliedoodgłe,

wejście

tkamach_ piłkarskich o . wejście do Klaisy Państwo.w:e1 pa.dły „ostatnie akoridy" i maany już
g druzyn przyszłej ligi jak i trzech finalistów
tegoro~ych walk o tY't_uł mistrza Polski.
Do fi«l.ału walk o mistraos.two Po,Lski za-

Zryw - Concord1·a 1o ·. 6

UWAGA REFERENTKI WYDZIAŁU KOBIE·
CEGO LEWEJ-SRóDM1EJSKIEJ
Dziś o godzinie 16.30 w lokalu partyjnym
pny ul. Południowej 11 odbędzie się zebranie
referentek Wydziału Kobiecego Lewejl.._~ród
młejskiej.

Obecność

obowiązkowa.

ZEBRANIA KÓŁ PPR
W dniu dzisiejszym odbędą slę zebrania kół
w następujących fabrykach i instytucjach:
GÓRNA-PRAWA
O godzinie 13,30 PZPB Nr. 6 ,,A" -- ko~o
' i 2, o godzinie 15 PZPW Nr 4 - kol~ 1 i 2,
D godzinie 15,30 .,Werm." O godz. 7-ej rano
IZPB Nr 6 „A" - kolo 7.
GÓRNA-LEWA
O godzinie 16 Wykończalnia Biała l'ZPB
Nr 1, Zjedn. Przem. Papierniczego; o godzinie
14 Nowa Tkalnia - zmiana I, oddział ,,6", f.
„Barciński" zmiana I
PRAWA-ŚRÓDMIEJSKA

O godzinie 16 MZ Komunikacja - koło VI
godzinie 16 PZPB Nr 9 - zmiana dzienna,
Stolarnia Nr 5, o godzinie 15,30 f. „Roul", o
godżinie 15 PMT oddział III, o godzinie 16
Fabryka Nr 3 - oddział II.
LEW A-SR OD MIEJSKA
O godzinie 16 MZ Komunikacja - koło 4,
I. „Finster" - koło 5 i 6, Centrala Odpadków
- kolo 111, Okręgowy Zarząd Kln. O godz.
17 Centrala Tekstylna - Hurtownia Nr. 1
o godzinie 14 f. „Eitingon" - koło Ili, o godzinie 16,30 Gazown!~ - koło I, o godz. 15,30
f. „Goldlust", C, Odpadków - koło 1 i 2.

Rozegrany w dniu wczorajszym mecz bokse·rSlki o mistrzostwo łódzkiej kl. A zatkoń
czył się zwycięstwem łódzkiego Zrywu nad
piotnkowską Concordią w s1oslfilllku 10:6.
Wy;iki waric: (na pierwszym miejscu za·
wo,dnicy Co'IliCordii): Brzóska wygryi\va przez
techniczne k. o. w di;;ugim s.ta,rciu z Be,rchtalem, Adamus ulega na punkty Kaneckiemu,
Borowicz przegrywa przez dySikwaJifikację z
Grzybowskim, Maciejczyik został pokonany
na punkty przez Krawczyi.ka, Scibut wobec
nadwagi oddał punkty Pi&tra.siikowi, w śxed·
niej Concordia nie wystawHa zawodnika, na
tomia.st Wtpółci!)iikiej i ciężkiej drużyna łódz
ka nie miała bokserów oddaijąc purukty w. o.
drużynie piotrkowskiej.

czytelnicy w wieku 8-16 lat
wą

i

pas1onującą

odbudowę

PA~STWOWE ZAKŁADY

PRZEMYSŁU WEŁNIANEGO NR 3

akademicka
czqta

lekturę.

Łódź,

ul. Tylna 6
mtr szyn wąskotorowych
podkładami,
ewentualnie
same podkłady.

Zakupią: 250
z żelaznymi

tąqodnik.

99Poprostu 6 •

W każdym numerze trzy powieści rysunkowe, oraz interesująca powieść „Joe
król Dzikiego Zachodu". Do nabycia we
wszystkich kioskach. Administracja War
sza-wa, Smolna 1.3.

• Na

Państwowej

Młodzież

ży.

•• Walka

Do nabycia

<

we wszystkich kioskach

Ml~dych''

Administracja

Warszawy

. •
Państwowe Zakłady Przemysłu JedwabniO godzinie 14, 11 kom. MO, o godzinie 16 czo Galanteryjnego Nr 1 dochód z urządzo
CZPS, Stolarnia, Żubardź, 0 godzinie 19-ej · nej zabawy zł 2.106 przeznaczają na odbudo.,Jullanow".
wę Warszawy. Jednocześnie nadmieniamy, że
pracqwnicy nasi postanowili odrobić· godziny
nadliczbowe, którę przeznaczają również na
odbudowę Warszawy. Sądzimy, że nasz dobry
We wtorek, dnia 30.9 o godz. 19-ej w lo- przykład zachęci i inne fabryki. Warszawa
kalu Zarządu Miejskiego ZWM PI. Zwycię :;!:~~ Odbudowana Wysiłkiem Całego świata
stwa 13 odbędzie się zebranie ZWM-owców
szkół średnich niezrzfszonych w kołach szkol
ltada
aych. Stawiennictwo obowiazkowa

BAŁUTY

Nap~erała

MKS-Zryw (Bydgoszcz) 6: 1

W»Świecie
Przygód«
majdą

O. M. T. U. R.

ll'ar.szawa

przynosi w każdym numerze najciekawsze, najbardziej aktualne wiadomości z

S11Holna '13

życia młodzieży.

Bogate działy: sportu, rozrywek umysło
wych, ciekawostki z kraju i zagranicy.

Redakcja

Ce nowet;o w ZWM

19
I
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~
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PECH PIETRASZEWSKIEGO
goni tymczasem U;parcie. Łowicz
minął w 2 minuty za cwlówką. Przed Socha- /
czewem następuje przykry wypadek, kt<'.!:j' •
przekreślił wszelkie
szanse n.a zwycięstwo
kw.ałifikoiwały się: Wisła (Kraków), AKS
Pietras.zewsikego.
(Sląsk) i Warta (Poznań).
Leader wyścigu zaczepia przednim kołem
Oprócz tych trzech drużyn awans do Kla- o przerzutkę Stolarczyka, oibaj ipadają, Pie·
sy Państwowej na rok przyszły zdobyły: Po· traszewski podnosi rower z wygiętymi szprylonia (Wa·r szawa), P,o-Ionia (By.tom), Cracovia chami. Na wóz mechainicz.ny Pietra.szewski mu
(Kraków), Rymer '(ltyibn-iik), Garba,mia (Kra· si'i!!ł czekać oikoło 15 minut. Stolarczyi.k g-rupę
ków) i ŁKS (Łódź).
czołoiwą doszedł szybko.
Sochacze.w mijamy w tempie nie za mocWyinilki ,osią'g.nięte w .dniiu wczoraijsa:ym
są następujące:
nym. Błonie jeszcze słabszym, ale mimo to
Polonia (W-wa) - Polonia (Bytom) 2:2
Pie-traszewsikego :nie widać. W Ożarowie do· 8
KKS (Poznań) - Szombierki 13:0
wiooujemy się, że Pietraszewski jest ciągle o •
Rymer - Grochów 7:0
15 minut w ty'1e.
AKS - RKU 3:2
Cracovia - Radomiak 2:0
KRAKSA NAPIERAŁY U WRÓT STADIONu
Pofonia (Sw.) - W·isla. 1 :O
.~a samych przedmieściach Warszaiwy mo·
Warta - Lublinianka 4:0
crue3sze tempo nia:rrucili czołówce ślązacy:
Garbarnia -;- WMKS 8:1
No,wacz-ek i Wyględa, a przed ChrzanowemŁKS - "KKS (Olwtyin) 9:0
Napierała.
W walkach okręgoiwych mistrzów Kl. A o
Niesitety, pech go nie opuścił i na tym e·
wejście do K1
l asy Pań.s.twowej uzyskaino na- taipie. Niemal przy wjeździe na stadion Nas.tępujące wyniki:
pierała przewraca się i Uucze się boleśnie i w
Ruch - Legia 3:2 .
rezultacie :na taśmę wipada na dalszych miej·
Tarnovia - Lechia 4:0.
sca.ch.
Na stadion Wojs.ka Po~Sikiego pierwszy
wpadł Grynkiewicz, na pros.tej minął go jednak osta;tnim wysiłikiem Kapiaik:. Gry.n[<ieRozegrany w dniu wczorajszym zal!)aśniczy wicz odpowiedział jed:naik atakiem i tuż przed
mecz między Milicyjnym Kl. Spo:rt. (Łódź) a metą wyprzedził warsza•w iamina o pół rowe-Zrywem (Bydgoszcz) zakończył się wysokim ru w czasie 3 godz. 29 m. 58 se-k, 3-dm był
Łazarczyk, 4) Rzeźnicki, 5) Siemiński, 6) No·
zwycięstwem ło'Clzia.n w stosunku 6.
waczek, 7) Mich, 8) Graelak, 9) Czyiż, 10) Sto·
la•rczyk.

do Kl.

~ roz~granych w dniu wczorajszym spot-,

młodzieży

piłkarskich

Wyniki meczy
o

Łódź-Warszawa

I

dawaliśmy 1-ą minutą
karną miało być uka-

.

wygrywa etap

Pii.etraszews.k.i. oświadczył kaitegorycznie, że
W ogólnej klasyfiika.~ji wyścigu ,:rour
jeżeli zostanie mu doliczona minuta, wyścigJt
de Pofogne" wieliki sukces odnieśli locmakonitynuować dalej nie będzie. To samo pa'.
!llJie zajmując dwa pierw.sze miejsca.
stanowili wszyscy łódzcy zaiwodnky.
Ko•lejność miejsc:
AMNESTIA„.
1) Grzelak (Tramwajarz Łódź) 17,13,11.
Na szczęście ws.zyistko dało się z::i.lagodz;ć.
2) Stolarczyk (Naprzód R. Pab,) 17 goP,r ezes P. Z. Kol. dyr. Gołębiowski pmed wy·
dzin, 13 min. 14 sek.
ruszeniem kolarzy na sta,rt rzeczywis•ty ogło
3) Napiera•ła (Sarmaita) 17 godz. ta min.
sił amnestię, nie tylik.o w sfosunku do wyżej
21 sek.
wymienionych zawodników, aile i do illlnych,
4) Wojcieszek (DKS Łódź) 17 godz. l"l
którzy już na 1-ym czy II-gim etapie zornmin. 23 sek.
bili minuty karn.e.
5) Paprooki (Sląsk) 17 godz. 13 min.
StaTt rzeczywisty wczorajs.zego os.tatn!ego
28 sek.
etapu -Łódź - Warszawa znajdował się dale·
Pozos·ta'li łodziamie uplaso·w ali się na
ko od śródmieścia, bo aż na szosie brzeziń·
następujących miej.:.cach:
8) Czyż (ŁKS),
skiej ,.-za mostem kołejowym.
10) Grynkiewicz (ŁKS) 15) Pietraszeiws..1<i.
•
ŁóDŻ ŻEGNA PIETRASZEWSKIEGO
W konkure!llcji dll'Ulivnowej pierwsze
Pomimo wczesnych godzin rannych w'Ldłuż
ulicy Piotrkowskiej i Brzezińskiej,
którymi
miejsce zdooył Ruch (Sląs.kf pI"Led Ele'ktryczno•śdą (Wa,rsza'11a), ŁKS (Łódź), Sa:r
praejeż<lża.li ko.Jane, ustawiły się gęste S"ZJPama.tą (W-wa) i DKS (Łm~.
Jery public=.-0rści ,pl"lybyłe-j żegnać kolaTZy
łódZJkich. i zagrzać ich do końcowej wa•lki.
Po ruszeniu ze startu odrazu stało się jasKAPIAK PRÓBUJE UCIECZKI
ne, że ostra wa:Lka toczyć się będrzie wzdłuż
Zaraz po starcie Kapialk p.róbu'je ucieczlk!.
ca'łej trasy.
Po·ranek .był pochmumy i chłodrny, aile jaz- Grupa zawodników rozciąga się i już zaczynają o~adać maruderzy. Tempo dochodzi do
dę utrudniał silny boczny wiatr.
45 km. na godzinę. Pechowy Kaczmare!k fPo:mań) musi wikróke
wysiooać i poprawiać
prze~utkę. Na 15-tym km. za Łodzią wyścig
prowadzi Kapiak. Jedną z pierws.zych ofiar
gum pada Napierała.
Gonimy czołówik.~. Wyśr:!fg jest ;czc7l0«1kowany na 3 grupy. W gropie trzeciej jedzit.
11-itu kolarzy, a wś>ród nich Wojdechows'ld
Wyniki techniczne przedsta,wiają się na- (Łódź). W gruipie drugiej widzimy W.and'<>'rł
stępująco:
Czyża, Wojdes'Zlka i NowaCTJka.
Konkurencje żeńskie: 100 m. 1) Hilc.zak PIETRASZEWSKI PIERWSZY W GŁOWNIE
(MKS) 13,5 sek, skoik: wzwyż 1) Zychówna
Głowno mija · pierwszy Pietraszewski. Czo·
(TUR) 125 cm. rzut kUtlą 1) ~łażewska (ZWM),
906 cm. rz.ut dyskiem 1) Głażew:Sika (ZWM) łów.ka składa się z 13-W. koJairzy, a mianowi32,60 m., skok w dal 1) Zakrzewska (MKS) cie: Pietraszewski, Grzelaik, Kapiaik, Siemiń·
439 cm„, sztafeta 4 rarzy 100 m. 1) ZWM 57,9 Siki, Rzeźnio.ki., Wy.ględa, Wrzesiński, Kudert,
Grynkiewicz, SitcJa,r~. Ro:zume!k i Łaiarsek.
Konkurencje męskie: 100 m. 1) Różycki czyi.k. Po kilkunas,tu ik:iłome·trach crołOOWl:ę do·
(ZWMJ 11,6 sek., rzut kulą 1) Kalp.iński ffUR) szli: Wamfo.r, Wojcieszek, No>W.a'CZek i Czyż
11,25 m., 200 m. 1) Wdowczyk (MKS), skok
w dal 1) Staliński (MKS) 578 am., 400 m. 1) Ja
ZNÓW KA!PIA<K
ma (ZWM) 52,6 sek., r.zut dy&kiem 1) Koby·
Jamno mija grupa złożona z 17-tt.u zawad·
łecki (TUR) 34,08 m., sztafeta 4 razy 100 1) niików. Ło•wicz minęli zawodn.icy, jadąc 1 goTUR 47,7 sek. i sztafeta szwed7lka 1) ZWM. dzinę 14 min. Willa kh :na rynku orkiestra i
2,08,7 mim.
l?POTO widzów. W Łowiczu ł<iiJ>ię gumę Rozu·
mek. Za Łowiczem czołówika powiększyła. się
do 26 zawodników.

GŁOSU

„Reportaż

ROBOJHICZEGO
U
I

Czytajcie i prenumerujcie
„Walkę

przyfmuie ofiary na

z~ak~~!,~~Ęp:~B?1N~;1 IOd bud owe

spod szubienicy" J. Fuclka.

wars za w V
•

Młodych"

Do nabycia w kazuym kiosku, administracja, Warszawa, Smolna 13.
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