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Codzie ny·k
CZYTELNICY!

KUPON PREMIOWY

Nie trzeba itroi ~adzić kilkudziesięciu kuponów!
WYSTARCZY W\'CIĄC NASZ KUPO N PREMIOWY zamieszczony obok.
czytelnie i przesłać -'o Redakcil n asze2"o pisma w ciaą-u tr.tech dni.
Już w czwarteik dowiiemy się, kto wy grał TYROLKI DAMSKIE.
Jutro zamieścimy KUPON NA 10 ME TRóW WĘGLA.
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w -walce o lepsze
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"'.oju, z~p~łni~ no~e możliwości. ~degra
. ma własc1weJ rołt gospodarcze.1 1 odegrania ogromnej roli wychowawczej.
o ~e nowe waru~ki ustrojowe nowej
Pol.:;k1, przetwarzaiące calą strukturę
gospodarczą. a w -powiązaniu goo.podarczą, przetwarzające strukturę polityczną i kulturalną naszego kraju, o te
nowe warunki walkę toczył cały obóz
polskiej demokracji, a w szczególności
partie klasy robotniczej. Tylko pełne
zwycięstwo programu Polski Ludowej,
tylko. pełne zwycięstwo polityczne stron
nictw demokratycznych, tylko umiejęt. ność i konsekwentna wola utrzymania i

z

utrwalenia władzy stronnictw demokra·
tycznych umożliwia spółdzielczości ode•
granie takiej roli, ogromnej roli, jaka
mieści się w programie tych stronnictw
wysokim walorom
j jaka odpowiada
moralno-wychowawczym idei spółdziel·
czej.

na TV ROLKI OAMS KIE
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zadań, które wykonane, staną si~
-'fl'Dlłro ~"llnl7J.-~·~ pr~cy wej,
równocześnie fundamentem pod gospo·
~ ?Y

4Lii.JI.~
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Prze..-.ówienie toUJ. Pre11niera ..lózeta wroga na lewicy! Spółdzidczość musi
CąrankieUJicza UJ dniu Świę ta Spóldziel• być · pełna wewnętrznej dymnniki, musi
być częścią wielkiego obozu lewicy, wal
czo~ci UJ lflarszawie
czącej 0 lepsze jutro, o lepszv ustrój.
w imieniu rządu życzę dziś spółdziełSpółdzielczość ma w naszym ustroju zaniu z całą walk ą mas ludowych i w
gospodarki . trc?ise_kto:owej ramach programu reform spole-cznych. czości spełnienia wszystkich zadań, , ja·
mieszanej
dgr?mdą rol} ~o ?degrama 1 w.ielkre za- Spółdzielczość nie powinna widzieć, nie kie nakłada na nią jej ideologia, . jakie
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darczą demokrację. Demokrac_ją zaś
gospodarcza będzie z kolei czynnikiem
decydującym o stopie życiowej obywa·
teli, o stopniu uspołecznienia obywateli,
o stopniu związania aktywności pojedyń
czego obywatela z interesami zbioro·
wości, z interesem narodu, z interesami
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Wniosek o ws pó

pra„ę

•
"'° . ospod.arc -. w•• ramach ONZ
zq u RP na seSJI generalneJ o
ft

I

złożony

z·

NOWY JORK : AP Dr. Oskar Lange zgłosił no!lcl ONZ, nit gospodarczo - społeczne!. nych przygotowcm. Mówca przypomniał d~
w_ komisji ekonomicznej ONZ prnjekł zezolu- Przyczynę lego stanowi okoliczność, ze do je rezoluqi poprzedniegQ generalnego zgro

cfi, wzywającej członków ONZ do wykony- tfchczasowy dorobek ONZ na polu gospodar
wania wszystkich zalece6 zgromadzenil.l ge I czo • społecznym Jest niewy:itmczający. Wy
organizacji,
ne1alnego ONZ w sprawach gospodarczych nłki prac międzyn.ar<>dowych
i społecznych. Rezolucja ta wzywa również! podlegaJących ONZ, lub śdśle wspólpracu·
członków ONZ do wstrzyrr.crnia stę od rozwiq jących z ONZ - są niew51>ólmierne z potrze
zywania problemów g:ispodarczych poza ra banli świata. Przyczyn teg 0 szultać: nalezy
mami ONZ Rezolucja riolska nakłada n.a Ra w breku koord:n"cJi pracy poszczególnych
d - Gospodarczo-społeczną ONZ obowiązek organiz.'lcji międzynarodowych i organów
przedstawiania: petlodycznych sprawozdań ONZ. Nadto należy podkreślić, te niektórzy
na tomat światowej syluac~i gospodarczej członkowie ONZ nie stosowali się do zale•
w celu zacieśnienia międzyimrodowej wspól ceń generalne~" zgromadzenia w sprawach
gospodmczo·!lpołecznych.
pr~ gospod~rczej w ramach ONZ.
Nic dziwnego, że w wielu dziedzinach
Dr; Oskar Lange, uz a sadniając wniosek
l'~lski_ zazna czył, te opinia świata znacznie dzbłalność gospodarczo - społeczna ONZ
wtęce1 uwagi poświęca politycznej działał· nie wyszła poza wstępne stadi'um teoretycz

I

Dlat·ego każdy spółdzieka, kochający ---~~
swo.ją pracę, każdy spółdzielca kochaJ·ą·
cy }t\Voją spóldzięlczą i<leę, wie-rzący w

us.zl „1 chetniający wpływ idei ISlpÓł<lziielczej ,13 międzyludzkie stosunki. walczący o warunki pelnej realizacji idei spółdzielczej, każdy spółdzielca musi równocześnie równie gorąco kochać i za swoje uważać wszystkie zdohvcze Polski
Ludowej. musi czuć się częścią wartościową i niezbędną części:} szerokiego ruchu mas ludowych, walczących 0 demokracje polityczną i społeczną.
Dlatego obchody s'wi"ęt a spo· łdz·ie iczo •
ści po wojnie, obchody w 1945 r. i 1946
r. i w roku obecnym są m. in. dniami
triumfu tych spółdzielców, którzy umieli
w trudnych warunkach
j przed wojną
związać nierozerwalf!ie, związać organicznie swoie idee spółdzielcze z ideami
pełnej, k~msekwetnej walki 0 postęp, 0
derr;okrację, o socjalizm. I dlatego dziś
spó dzielczością polską rządzą i kierują
1udzie politycznie mocoo związani z ca·
walki mas
łokształtem wyzwoleńcze.i
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pracujących.

Nie chodzi o upartyjnienie spółdziel-

c zo ści ale było i jest ważn<! upolitycznienie spółdzielczości w sensie powiązania
jej, pełnego powiązania także i w prak-

tyce dnia codziennego, powiązania działalno ści gospodarczej z budową, bólami,
i>.
troskami i potrzebami Polsl<i Ludowej.
W dniu dz Ysiejszym Marszałek Polsl"i Michał Rola - ż:··uiei"ski obchodzi dzi~~ swo·
Spółdzielczość jest jedną z sił antykapitalistycznych, ale działać i walczyć Ich imienin. Z całego kraju - od ludności i wojsko - płyną depesze z życzen~i dla
·
Pie:rwsze.a o żołnietza Odrodzone! Polski Lufłow~,L
nie . mqże -OOQbno, tylko w --ścishcm zwią.

1

madzenta ONZ na temat braku i!ywnośct
oraz wyniki prac komttetu technicznego po·
mocy pounrrowskiej. Dr. Lange zwrócił uwa
gę„ że komitet techniczny pomocy pounrrowskiej ogłos!ł wiosną bież. roku sprawozda·
nte, które stwierdzało, że 6 krajów europejskich (Austria, Grocja, Wę~ry, Włochy, Polska
i Jugosławia) mają otrzymać w bież. roku po
moc ż.ywnościową o łącznej wartośct 600 mtlionów dolaró-.•.'. Orzeczenie to nie zostało wy
konone. Polska, Węgry t Jugosławia nie otrzy
moly żadnej pomoc- ze względów politycz•
nych, czego nie u~ryw.a wcale prasa. Ozna·
cza to naluszenie uchwa!y powz~ętej przez
generalne zgromadzenło ONZ które na po·
przedniej sesji pr:.lyjęlo tezolucję, slwierdza•
jqcq, ze żaden członek ONZ nie ma prawa
kierować się względ.<nni politycznymi przy
rozdziale zywności.
tekcewaiZenla
ptzykłaaem
Następnym
uchwał ONZ jest sprawa odbudowy Europy.
Dr. Lange przypomniał, te w ub. roku została
powołana do życia ekonomiczna komisja eu
rcpeJska, która miała objąć kierownictwo
nad między:-arodowym wysiłkiem zmierzają·
cym d,o odbudowy Europy. Na konferencji 16
państw w Paryżu pomtni ęto jednak te komi
sje ONZ Jest to akt sp:zeczyny ze zdrowym roz
sądkiem i z ogólnie przyjętymi zasadami gos
bowiem wątpliwości,
Nie ulega
podcuczymi.
!~yć i moze być odbudowa
Europa winna
ie
na jako całość. Zachodnia Europa potrzebuje
do sweJ odbudowy zasobów Europy wschod·
niej, a wschodniej Europie potrzebna jest po
moc krajów Euro:,y z.achodniej . .
Wszystkie kraje europejskie moglyby roz
wtnąć wzajemną współprac:ę gospodarczą.
Współpracę tę należy jednak oprzeć n-a zasa
dach ONZ.
Polska oświadczył dr. Lange, jest gotowa
i pragnie wziąć udział w odbudowie Europy.
W t·1 m celu zacieśnia Polsktr swe stosunki
gospodarcze z _ za~ranicq. Polska zawarła u·
kłady handlowe ze wseystkimi kraj.<imi euro
pejskimi z wyjqtkiem, Hiszpanii, Grecji i Por
tugalii, oraz z wieloma kro jami pozaeuropej
skimi. Czynimy, zaznacza mó w ca, maksimum
wysiłków w zakresie współpracy gospodar·
c:ej z Innymi krajami europejskimi - , dla
odbudowy Europy.
z kolei poruszył dr. Lange sprawozdanie
k onferencji 16-tu ! podkre ślił, ż e kryje ono· w
7obie pow~~ne niebezpieczeństwo, które mo.
ze i:,trud~tc odbudowę Europy. Program pa·
ryskl moze bowt em spowodować koncHt:ra•
(Dalszy ciąg :na shonie 2·eij)·
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at eh n a w·cofane. Terror faszystows
i"or0.::p01;clent
PAP donosi, Ż>e d0l-ega-cja r.~dzi{'d;a
p-rzedsia\Yila 'Genrralnemu Zgromactze·niu ONZ wni0,,,ek w :;pre.rwie greckiej,
który prze\\·idujc:
l) r1ąd grecki winien podjąć odpowie<l.nie środki, zmierza.i<Jcr do likwidacji incydentów g-rn nicznych;
2) należy doprowadzić do ustanowi_enh normalnych stosunków dvplomatycz
n rch między Grecją ! jej s;1siadami pól·
nocnymi;
3) .Jugosławia, Alhania, Bułg~ria i
Grecja winny podj;Jć rokowania w spra-~··

-
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c wobliczu ka str fy ełodowej
n~ul

Polska a odbudow11 Europy
I

odpowiNlzi.alno.oić za krytyczną sytuację polilyczną _i !"fOSP?~arcz'! ."\V/or:h. Nenn,i podl,reś~ił,
z~ oh:.n; p1p11 i:zny wzrn~ta we VJ'ło·szech m1e-

k0!1lynenc:ie. W ostatecznym ef8kcie skończy
się Io uiepowC<i:.C?n1em Y obarc~y kraje poma I
ac.Jerce uczeslnik„m konferencH dalszym! cię I s;ęczme .° 2(1 mil'.urdów '.iró_w. Rz~cl sprzyja
im ami. Pro ram opracowonv w Paryżu oka-] -~1_v:!kulaCJ1, pod11 yzce Cl'n 1 me udziela kredy·
'
g.
..
t .
·.,. "
low przC'ds1ęb10rstwom, opartym na zdrowych
Ż~ s;'Ę'. prowi~orycz~y. gdy: uc_zes n'cy J-g 7a8adnch gosopclarczych. Polityka gospodaril.le tworza 1.ednoJT,ęgo 01ganizmu ekono- cza de Gaspcri'!.'ao doprowadzi rlo katastrofy
micznego I nI<;> u?.upoln'ajq się pod żadnym rrlwlowC'j. Nenm ·domaga się, aby obecny rząd
wzqlędem .gospodarczym Program ten zowie
-- ·- • '
ra w r;obie również nieb$Zł)iP.CZeństwo odbu I
,
dowy Nl~mh1c Zachodnich. które przed waj· I'·
,_
ną clominnwaly gospodarczo nad kontynen •
tern ~urope>jsktm. Każdy plan, przyz.najqcy
Ni5mcom rówńe prawa w odbudowie gosp0.
. .
d
,
•
d k d 1 .
t
PARYŻ PAP. Podano do wiadomosc1,
arcze1 aut:ima 1ycznLe
YF re Y uie sqs a- ż, opublikowano konstytucję Zaglę,hia Saary.
d6w Nic:imiec i stwarza niebezpieczne sytua- Konstytucja ta przewiduje utworzenie pańcfe.
stwa Saary posiadającego sze-roką autonomię
W końcu dr. Lringe apelował do członków
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Akadem·1a
I

goso?dC!lczo
przy pomocy organów
ONZ.
ONZ, aby ws,:·ólnie
zagaclnien!e
..

»Św~al Mlodychcc
llustrowany lygocinik informacyjny dla
młodzieży w wieku od 18-tu lat jest
jednym z n,1 ilepszr:h, nAjbar<lzie] inte·
resujących czasopism w Polsce.
Pil"kny układ graficzny i doskonała treś-ć
:JFldrti! na współpra-::y na;wybttniejszych
·111tori'w pol~kich czynią ze ,światn Mło·
dych" żywą, pasjonującą lekturę dla
.każciego czytelnika. •
W numerze> 31-szym wielki k
z na~rociam!.

O

nk
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Czytajcie I prenumerujcie

„Świat Mlbdych„.
Do nabycia w każdym kiosku, administracja. \Varszawa, Smolna 13.

ł,

»Poradnik

Oświatowy«

jest niezbędny dla każ
dego człowieka biorą
cego udział w życiu
go s p o d a r czy m.
we wszystkich kioskach
Ad.minipłracj a

lł'ar§ZOUJO

iWem. Kot.o Pa1111 o tym
Sama mi powie•tlzia'ła

~uell.

powiedział?

-

o·drze,kł

- Stary Sta111gu nie rnówi o tym nikomu w rodzinie, ale prz~·1pu,szc,za, "ie ·ozstrzelali go fasz,yści.
- Dopra''"dy?
Nagle przypo•mniał
sobie
scenę
egzekueoji. której był !hviadkietn niegdyś
w Janinie.
·- Boże mój! Jakie to Ftra1sz11e! to
straszne. - po\\ iedtial cicho. '
- Na pijmy się jeszcze zaproponował
1

l

:';l\VSOn,

by wyzyskiwaczy, ani wyzyskiwanych.

zaproszen1e
•
d J

zesa Jańcz~ka u.-oczysto: .Aka~€mia. Wz'ię~
w nioJ udzial przedstawiciele władz, part1
politycznych, zw!azków zawodowych, organi
„
_ .
t
b
. d . ł
zac1 1 społecznych 1 hczn 9 ze rani zia acze
spółdzielcy. W przemówien!~ ~koli~zn_ośc!owym t"W p1ezyde;;t E. Stawinski omowi! ostą
gnięcia i cele ruchu spółdz!elczego. Taw.
Kępa Różycki przedstowtł rolę i zodan!a jakte stojq przed spóldziolczością w Polsce De
mokratycznej. Dyrektor ,.Społem ob. Dominko
naśwtetlil całokształt dotychczasowych osfo
gnięć spóldz!elcz.Dści w Polsce t nakreślił li
nię jej dalszych możltwości rozwojowych.
Po~drowfonia polskim spółdzielcom złożyl w ir.iłeniu francuskich robolników, przewodniciący bawiącej w Łodzi dGlegacji włó
knt<::1ni.y francuskich tow. VYgreux. Podk1eślil
on w swym przemówieniu, że sl!a mas pro:-

o

amerykańskiej

w

Ambasador

;u~·os!Dwiatl.ski w Waszyngtonie zaprosił b. sekretarza stanu Byrnesa, b. mini-

w Helenow·1e,~~...,..,_,,.,,,,„~
ane
'I wyar
6

Po przemówieniach nas:qpiło wręczenie
· 1 •t
··
k
ki · PSS
100 1 ·
b - Iys1ęcznek1 ~g.jymoc11dcz 1o!n ob:_s1· e1 k
o . <:macza owi
nagra zen e ""'1otecz a- ~. d ·
i
.
i
.
1
s:ł~~vzi: c:rd~~l;zaJ~?s:~~h .u~ni~:~~~~c~
1 . Y " . Ją
P
.
P
. Y ' !
cych się optekunow spoldz1elni uczmow·
6 kl h
c ·
Nagrody otrzymały zesp ły szl-ół powszech
nych Nr 52, 57, 32, 8, oraz gimnazjów i Irceów im. M. Kopernika t im. Tadeusza Kościuszkt Za pracę nad rozwojem spółdz!elczośc:i na terenie szkól nagrodzono: ob. ob.
I„ Donakowskq, W. Pawlaltównę. W. Terlikowskiego, E. Zelenaj.
Na część artysty_czna akademii złożyły się
występy taneczne, deklamacje, śpiew, w wy
konriniu sol!stów ! Z:?społ6'w zbiorowych.
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\VozoraJ· wiecz.orem w 1<>ka1n redakc1i
- Ł6dz, PiptrkO\\", ka 86 - roz:o owana 7..ostala kole.ina prem1<1 naszeI go ko nkur ·u codziennego z dnia 26 \Ytz.0
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Zam1e·?zczona ODOŁ
fotog-raiha IJ)r:zed1sta\Yia ob. Lewego An-
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na prezydenta Stassena i 3-ch innych po
.
lityków amerykańskich do Ju,g-osfawii,
.
.
aby zapoznali sie na miejscu ze stosun11Francją.
połączonego pod wzulędem gospodarczym z k
. .
ło . ·, k
· k' .
Konst ·tucja ma być zatwierdzona
ami JUgos wians o-grec llTII,
przez parlament Saari·. Wybory do· pariamenPolitycy a.merykań,;;cy uriadzą się W
tu zaś odbędą się 5 października rb.
'I najbliższych dniach samolotem ,1
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Czyś dał
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NOWY JORK {PAP) -

Toglialt1 domagał się utworzenia nowego
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Wa rSZ3W8 - Twoja Stolica.

nieuf-nośri

Debala w s.prawie votum

staraniem Komitetu obchodu Da.la Spół- cujqcych w naszym kraju tkwi w jednoliłym i
· dzielczości odbyła się w dniu wczorajszy1n działaniu panii robotniczych, co zadecyduje
w· Helenowie pod przewodnictwem tow. pre· o osiqgn!ęctach i zdobyczach świata pracy. .
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kich,

który

~iekny ser~·~

w~·.grał

porcelanowy w naszym
.. Codr,iermym Konk11rsie Premiow~ m".

I Wkrólce
J przyjeżdżc

21I

-._Dobrze -. od1powiedział Lawson.-1 c~eknfocych czei;o~ .. I-Jeleny wsród nich
A. \\ ięc - do J11tra !
llle było. Hac•ky wnecbał do sztabu, a
t
Lotnicy '\.\'yszni r. lokal11, którr 11oże,g- Quel! pozostał sa1111, oze·ka,iąc na Lawnał ich now<i falą okrz.rków i wrzdsków. sona. Amerykanin \\"krótce· sie zjaw-ił.
Gdy wy.szli. otoczył ich nagcle inny
Gdzie .t-Ielena '? zapytał odrazu
świat. W ciemnościach dały si:r. sJy;;.zcć Quella.
coraz mocnieJ„ze i hli'ższe w~ h11chy i tle- Nie nw. K·tóra .~ndzina?
tonacje bomb. Q11ell 1Joczu1t, że :iest mu
- Pr<nvie \\' pól do picr\'\·&zej.
J_żej na duszy. _WsiecJ;Ji cJ.o lllaszyny i po- Może jeszcze z·dąż~· - be-z większe.
Jechali na lo-t111~·ko • .Jak ~11sznie Prz1 1Pn- .l':·o p-rzckn1rn11ia w glosie pov,;i~dział
szczał ttacky. lot.nisko bombard-0wano Quel!. O której godzinie pan ładuje
iirze.z cała, prawic n<Jc.
się na statek?
Musieli cią):!:le- chować l'ię w schr-011ach.
- R6g racz;y wied?-ieć. O' tym decydus- Dosyć! chodźmy, łfacky - podniósł Nad raqem bo1nbardowal'lie ustało. Wszy je amhasada angielska. Jeden statek Jl!Ż
się z miejsca-Quell.
scy Jrnszli na· śniadanie, i10 którym cz~ś<::. został zbombardowany.
·
- Chodźmy spać. Mam wmżcnie. że lotników miała odjechać do Egi•ptu . .Q11cll
- Sok:~1cl wyrnsza statek?·
w nocy będą znÓ\" bombardować Joj.nisko ll1i1JT1<J woli, wyczuł" coś w rodzaju zaz- Z Pircu·su.
· Prze·d oczy1ma tsal·darisa sfał cały drości w stos1111k11 do tych 0cljcżJża·ji1- Czy tam jeszcze coś pozostało?
czas olbraz Astarisa, rozstrzeliwane-go cscb. Pr1;:cież w Kairze było ciepło
- Nie· duż,o. A kiedy wy będziecie ich
fak tamci żołnierze. Czuł, iż ta \vyimagi- b~·ł s,pokoJ.
.
bom~ardować'? Bo Niemcy pre,dko będą
no\vana . cena ma :iakilś Z\dązek z otaPrzed Poł11 1 d'n1em ttachy zabrał go d0 w Pireusie. l kiedy "" ogóle to \vszystko
cza,ią-cc~ ich bachanalią ! I to właśnie wpły Aten'. Na ulicach Panował. spokój, ale w sic; sk<lflczy?
wał·o na nie»:·o przy2;1ne1l-iiająco.
J)owietrzu wyczuwało się grożące miJsh1
(~ue11 milczał. Amerykanin ciąg'ną'ł da- Przyjodc; jutro do pana o 12-c,i
niebez•picc.zcństwo.
lej. ·
zwrócił się do Lawsona.
Gdy wef'zl~ do hotelu, spo~lrzegli dużo
- Mam wrażenie. ż-e du•żo czasu upłyPan też chce jechać'?
tłocza,•cych się korespondentów wo·i.:n- nie. zan1111 zajdzie jakaś Zlmiana.
1 'ie. Pn:;.~Jdę w s·prawie łieleny.
1 nych oraz tłumy kohi„t, z. r;:itę;żeniem wy
(D. c. n.)
7

-

opa.i:tego na szerokiej bazie demokr.a·
tycznej. „Celem naszym - powiedziilł Toglia·
tti - jest utworze.nie społeczności równych ·
i wolnych oby-\.vateli, wśród których nie było

przywódca włoskiej
partii komunistycznej Togliatti, który zaatakowal ostro ministra spraw wewnętrznych za
tolerowanie podziemnych organiza?ji foszystov.rsk1ch. „We Włoszech po.w1edz1a.~ Toghattt - gdzie BO proc. robotmkow na/ezy do
partii marksistowskich, nie można prowadzić
polityki, wymierzonej przeciwko robotnikom".
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de Gasperi

rządu,

Następnie zabrał głos

spo'łdz·1elcza

z Robertem MONTGOMERY
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rządu

dla l'eakcyjnego

ns o

Od· wtorku

Do nabyeia

nieufnośce

votum

HZYM PAP. - W parlamencie włoskim ustąpił. Nowy rząd winien przygotować plan
rozpoczęta się .<lysknsja ·nad wm.io~kiem o vo- gospodqrczy, przewidujący przejęcie przez
t111n nieufności cilil rządu. Przywódca socja-li- pall.siwo kontroli nad dewizami i powołanie
stów Pie·tro Nenn i wygło.sil dh1ższe przemó- w fabrykach rad załogowych, któreby kontrowieJlie, w którym s'wierdził, że rząd ponosi /owały proces produkcji.

(Do·końc- 7.enie ze strony l-ej)
cJę0 lnwlilllycji w je-drej części r.uropy, za-

rozwiązali

stać

grecki stosuje wobec elementów postępowych. Ta polityka terroru, zaznaczył
mówca, nie może doprowadzić do normalizacji stosunków w Grecji.

miast wycofane z Grecji;
5) Generalne Zgromadzenie powoła
do życia specjalną komisję ONZ, która
sprawować będzie kontrolę nad zagra-

- -~-.··~

ntia11t racjonalnngo tozdz1al11 ich na całym

~ mus~

w W a:rszawie

WARSZAW A (PAP) W niedziel~
28 bm. pr:r,ybył do Warszawy na zaproszenie prezydenta miasta St. Tołwiń
skicgo - prezydent stolicy Czechosłowacji Pragi, Wacław Vacek.
Wraz z pH~zydenl€m Vacki€m przybyli wiceprezydenci mias.la Prag; .Józ~f
Krosnar i .Marcin Rumi:zek oraz czionkowie prezydium miejskiej rarly m. Pragi p. Wacław Koubek i P. Franciszek
Kliment.

wie n war;cia nowej kor wencj1 !!rani· niczną pomocą gospodarczą dl:t Grecji.
cznej i uregulowania problemu uchodź· 1 Wniosek radziecki uzasadniał Gromyców;
ko, który przedstawił nowe fakty i do4) Obce wojska. winny być natych- wody, świadczące ó Terrorze, jaki rząd

NOWY JORK (Pi\P) -

-· --

1

rezy ent ragi

ocy

ojewódzki

e. J

~
i'

n~ ~redn~e~s~ycli
\"

~ow

Kon .
.l\lle1ski p,

~taro:0two

\'k M0. -

11

f'{}wiatow e -

Nr 33
Nr 31

Prezydium Pow· Rady Narod.
Nr
Miasta Kutna - Nr· 30
Straż Pożarna ~ Nr 41
Urząd Repatriacyjny Nr 86
Pow. Zakład Elektryczny - Nr 32
Pow. Zakł. Ub. Wz. ul : Narut. 20. tel. 108
Urząd Zdrowia Nr 91
Zarząd

Komunalna Kasa

0szczędnośd

NT. 43

Pol:;ki C!:zerwony Krzyż (PCK) - Nr 89
$zpitaJ Powiatowy - Nr 20
Nbezpleczalnia Społeczna - Mr 34
~pt~ka „Pod Orłem " - Nr 106

A.pteka Suk H. Walenta -

Nr 7

Apteka mgr. Z. @hacińskie] -

Nr

Jak wyka.zał} -dane sfaly.sty z.n€ powiat kutnow"'ki znajduje s.i·ę na pienvszym miejscu w \\ojewództwie ł1órhkim
jeśli rho<lzi o akcję oświa•ty dla cforosłych. Na t.erenie P<J~'iatu cz1nne są '32
placówki 0ś\\ iaiowe, w któryc·h starsi
p:obierają 11a11kę. W samym Kutni.e dzi-a ła gimnazjum rJ!c1 dv.irosły{Ch. kitói-e <laj-e
u.częszozającym do nieg·o \\-vk,.;.ztakenie
w zakresie niaf·ej matury. Ponadto w
Kutnie czvnna iec,l ro\:t.·nif~ż -;.zkoła ·powf,Z<echn;:1 rJJ;:i .rlorosln:h. · '
W ubiei;rlvm roku szk{1lnvm ::i keją oświaty. dla d'or0.;;lych objęlych bylo na terenie ca leg() powi;itu fi I fi 'O<Sób. świa<lec
f\vo ukończe11ia szkoly pow ze•c·hnej otrzvmał(') 117 osób.
Charaklerystyezną
ies•t rzecz a, że nit- uda lo ~ie zorganlzo.
wać ani j~dnej s.zkołv rl1a dorosłych plenvsz·eg·o stopnia, nJkt ""ie bowiem 11<i·e
zgłosi! d(I pienvszego orl 1 działu. Oma.cza
to, że akcja oświatowa nie zosl<1li obję
ci analfabeci i pólan;:ilf abeci. którzy powinnL byli w pier\\'$zym rzędizl-e- skorzystać ze sposobności na bvcia umiejętno
ści cntania i pisanla.
Brak t"'n ·:rnf"-tanie uzupełnionv w przy-

P·:.c"k-.;hne zarzą<lz-e.nic ofrzyma!v już za··;r,ądy gminne w całym P·owiecie.
Po u k-ońc zen i u rejesl racji. osoby nic
umif.'j<:(ce c.zytać i pisać rns!aną skierowane na specjalne kursy dla anelfahe-,
tów. Przewiduje się sb.i.'orzenie d\vóch ta

daJ~,'.ą 1«ozhudvwę

Wydział Powiatowy. Bdział
Gam•or-zą<Cli-0wych w finansowanht

jednak pomoc spoJ.f'cze11stwa. a w szcze
gólnosri intf'ligencji, klóra powinna rfać
swój \V ldad, wyglaszając {)ldczyty popularno-naukowe w ramach ~rn-{)ich sp-ee-

slych, w Kutnie,

gi11111azj11m rll;i dnropr;zy row1x)czesnym

Staraniem SPk.-::ui

S!JJóld'.zielczej

pn:.

przcrlłi1ż'-'niu okre::.u na11ki. W pow.i€cie z,d;i.~zk11 \\'al-ki Młodych \' Kutnie. od·
dzialać będzie 14 szkól pow;.;zechnych. bvła się w dmu 26 bim. -0 iodz.. 1!ł w sa.11
rlla <for.uslych.
"'· .
.
. ZWM-u przy ul. Sienkie,...ricza., akad-em1~
Po·nadt·o
~rzev>·1duJ'e st~' I"()Zp·oczęc1e spóld'zielcza.
• _
kir.h ·kursów.
·
{·yldu _odczyln\v popul<irno - n;::iiikm\'.ych.
Z t«wnienia wlaclz lJrzemawial tov1
Swdki finainsow~ pofrz('bne dla pno\\-a
Akc 1a ta za:p.nc:~ą.tk:nvana zaledwie \V .
. f
p
·1· ·
1 rnnczil·t\1. s. t aros t a po,na
.
.
. •
<D'WY.
-ona:c
to
d<z-enia '~kcj·i oświ<lty dla rioros!ych, rn Im u· b"1-c.glyrn \Vinna
sic rozwmac tym
. ' .
•.
..
• , ,
asygnuje
Miniskri.Slwo
Oświaty razem na szer~Z<! sk<1łę.· Konieiezi~ą j>et>t oibe~~l by,11 na akade:n11 :Prze?•sta:v1c1~~"
władz
eałej
był bar-

i

I

akcj-i w roku szkolnym 1946-47
dzo znaczny i dochodzi! do SO prn<'ent.
N-a rok szkolny 1947-4'8 projektu Je. si~ jalnośd.
1

pa:·ti-1 polityclltYch 1.
d-z1elczych. Po cześn
się część art:s'styczna.
czono odlśpi'e\raniem
cwgo.

org~m:za_C·ll

Akadem1" n.koń
hymnru spół.dziel-
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Akademia w drliu s ól zl. le
vV

ramach ohchodli1dtni a SpóMz.~ekzo
-odlbyla się w ct1niu 27 wrz:eś·nia w
K11t!nie, w s•alli kina P-0lonia u.roczyista akademia. pohi,!..::zona z: ud<ekorowaniern
złota odz.na ka S'PÓł:di?-iielczą, 11ajstarszyd1

i;;p0•-

of!cJalnei! -0dibyL1

i 1 1 1 ; 111 111 1 ,;

r,

OŚ

lJra.co•wnH-;ów s póMziekz-0śc:i w naszym- .zeibrany.ch oib. Spiewanklewicz. rnzepowie de.
wodniczący rady odtd'zialo,ve1J „Społem''..
A 1 ka,demiię,
r-o·Z1Poe:zęto
-0degraniem
.Referat obrawj11,icy .historie spółdz1~l
przez -0Jikiestrę byrrniu narodow·ego i czości w rnl11io11J~m kapitali·sty.cznym n:
snóhdzielczt"g-0, po czym za.g ail ; powitał kre-1.ie, oraz Jej znaczcme ·i zadania w
clrwilt \Jhecnc.i. w> 1;!0,il ob. Sznlc, delegat łódzkfogo 01\rer:n .. Spniem".
Z·lntą 0d7.11ake 7.a 25-Jctnia nie.nrzcrszłym r.otrn iszkolnym. JHk już donosilivvaną sl n;i;lw w szere•gild-1 i;1..1ó~d zieliczoś.::: i
~my naszym <)zylelni·k{Jin, władze mie jofrzy1i11:ili o:h. oh. Śp•iewaa1'kii1e:wri1cz l(azl·
Sąd Okręg·o·wy w l1~odlzi , na sesdi wy- wisi PaHieht,. ll·OW. l(·u fno, za pę<l•zenie i m 1le1F.t, H~·io111il~1ław Sw·ią1tlmwski., Audn:ej
skie miash Kufoa przy~.tąpi!y do re}ew K11t 1n·~e. ronpatn1wal w ·u'bie- Jiandel bi1111hrern dostał wyr-ok o.picw1ają Gll'lzc1g~nrnzyik, Wacl1aw S:zymati§1.1!-J, ~f:a·
str.acji· an alf ahetów na_ 1er.enie mia~la. .iudo-we•i
g.Jym tyg·oct:ni11 sz.erc.g :;;praw osó'.b o>iktr- cy na 6 mi·esięcy· wię'Zie11ia i 2.000 zł nli•sław J\rade~vskj, Jan 7.·d11;ie1111n;kld, Frrtn·
żonych o pędlzenie bimbru. K1Jiku hini- grzy,wny.
oiRl7.ek l(r{1iłi'kH,•'Skf, Jri1zef z,v-01!el'iSki, Jan
orownikÓ'w SJp1 otkały dotkfr,ve kary \,VlęGabriela Mati1;•rzewska, za•rn. \\"e wsi Lew%'11dnw~ki.
zienia i grzywnsr. Marian Kwiat.kowski, Gok 1hi<N;ck. za anafo1gkzne 'Prze~ti:;:pNa zakn 1"ic 7 <.'tt;c ;ik<idemii, młod?i"'z
z.amicszkały w Dąlbrowica.cJh, u-1. Sie11- &('wo, pu,v 11\\?tg·Ję 1tl•nie11iu PBwnyclh oko- .<;zknlna wrkmi;iln ~iniewy i d.eklarracie.
kie,vicza 13. otrzymał. w dniu 26.!J. w~r- lkznośd łia~odzących, oirzY'tnala 3 mieKuf,,r~ki vV<1claw 1u. 1\l V'. 1 9~2, ~vieś r-0k op-if<wający na () iniesi.<::cy wię;:;ienia siące aref::;,(tu i 50.IJOO zł ~r:zywny. z: z.aWah·, gim.ina Krzy1żauówe'.k, nniewgżnia i 10.000 zł grzy,vny.
mianą na 50 dni cires<t11 w razhe ni-eśc;ąkarte reił"'tra c:;--ji11:;i_ R!KU K111t·n-0 i ksia,Piotr A ncl rze1j.c1,yk. zmniesz:kały we g-allności.
Łeczkę reie1;-;tracyjną. ko11ia.
,
W na1Jhli·ź";'-'ycni ·.rzasie na tr-ten pr'·
Krys1iew'i1CZ Z~110~1 2.2.1918. K11·htQ. 1!\Yiatu k1tln{)W8kie·gn zn~ta111e prz.e.Si<f;diJo!lleW8'Ż'rtia1111 lrnr-tr,1 rejestracy•jm\ wyd<111ą
. .
J1f
M
.. nych 27 rod1.i11 c'hloip1sikiic'h z -pow. i·;i·wrprzez .RKU 1(11t·nn i dnkllmcnt:v-.
przedstawiono szereg osób Komisii Specjalnej
'ko-mawwieckic-g-o. Rodlziny tP otrzyn1a
,. ' Związkowiec"
Spółdzielnia Zarobko- l
\\'
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ha terenie pnwirit11 cJ1zi:il1<i ziemi 2
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· · n11es1ącu . wrzesnn1. m.1 11•cJa ·o, c.10- CiJa 1·ne~. 1 ona vo 7-a rzy1mano KI'ka
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,
1 osob
wa, ~odz, Srodmiełs~a. 32 pol~c~ duzy wa preyla1pala :ó3 o..-:oiby na nielega1!11yim zc1 przemY't walut oraz towarów regla-1 ma.iatirnw I\lonow·iec Mal:r- r.10110\' re..:
wyhor wełny O?ęskleJ I damskiej. Wyro- I ha11d i11 111pravvianyim na rere·nie _stacj•i i nientowan~"clh.
.
v\Ttielki i vYofo Pacihornwsb. ktńl''' "0·
by gnkiwe f'<J•nczochy
"Prawy !eh przekazała cJ10 Kof111·s.ii Spe·
--staną rnz111f1-..:clp1yanc.

~Ogłoszen;a

drobne

śoL

1

1

Su owe kary na bimbrowników

li~

Parcelacja Klonowca

Za n1·e1e·galnv hsndel
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'Nvdcwca: Woi. Komil<Jt ?PR w Łodzi. Knm·tet Redokcvinv Red I Adm. Łćdź, Piotrkowska 86. Telefony: Redckłor Noczefay 216-14. Sekretariat 254-21. Reda~cta n('lcno 172-31
lz'ol ogfosze~: Pit>łr:Cowska 55 tel. 111-50 Konto PKO VII - 1505.
Zakł. Graf. Sp. Wyd. „Łódzki Instytut Wvdown:łezv''
fi

'

ct:NNIK OC„ OSZEŃ :Wydawnictwc:t nGłoau B obotaiezeqo" w Łodzi
.
W t&kśeie: od l-100 mm. -zł. 50, 101-200 mm, -zł 60, powy!ef zł 70,
la takstam: od 1-lno im:zi., zł 3:". 161 .... 200 mm. id 41;, po.v..-yżej zł SO.' Drobne za Jai:łno sł owo: pr.iszuldwanfe mCzin .zł 20, hcm"'lo:i.ve ClA J.o..-"""2.~ •-'--,_, ~ „... ~r.ido:i) :d. 25, :..auhv zł 2r
~szulrlwonia i:m:l!ł::y zł. 10. W n.łei:b:iale i święta !3!'10/~ O.ro'bv.
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sportu

i Zycie Aksamitne ł Grzelak (Łódź) zWyciązcą wyścigu. '!Dookoła Polski'

1

(Łódź)

Grynkiewicz

Warszawa (tel. wł.)Po wyspaniu się w Ło
dzi wc.zo•raj .o godz. 7
rano na5t"'iP''lł sprzed
...
domu Czyitelnika start
honorowy do ostatniego etaipu ,;~Jścigu ~~
oikoła Polski . Długosc
136
wynosiła
eita:pu
klm. P!'Zed startem za·
nosiło się na poiważną
b uTZę. Jak w~zora.J· po
dawaliśmy 1-a minuta

~.

--..

5. I do.piero kiedy ldient,
groźnie w dmwi pięśclami bije,

w ogólnej klasyfikacji wyścigu „Tour
~i.etu:aszewsk:i oświadc_zył kate~orycwie,, .że
de Pologne" wieliki sukces odnieśli łodzia1ezeh z-0stan:1e mu. do_hczona. mmuta, wysc1gu
nie zajmując dwa pierw5ze miejsca.
kollltyn~~nvac dale] ?te będzie. To samo po. .
. „
K
stanowlll wszyscy łodzcy zaiwodnfcy.
o•1e1nosc m1e1sc:
STIA
1) Grzelak (Tramwajarz Łódż) 17,13,11.
..
„. .
AMNE
2) Stolarczyk (Na:p!'Zó<l R. Pab,) 17 go·
Na szczęście ws.zyistko da_ło s1~ Z"lłagodz · c.
dzin, 13 min. 14 sek.
Prezes. P. Z. Kol. dyr. Gołęb:10wsk1 ~r.zed wy=
Napierała (Sarmaita) 17 god'Z. 13 min.
ruszeniem kolarzy na start rzeczywisty og!o.
31ok
sił amnestię, nie tylko. "! s·tosu~u do. wyzeJ
21
godz. 13
ek DKS Łódź)
~wymienionych zawodmkow, a:le t do. mnych,
17
(
OJCtesz
. )
~tórzy już na I-ym czy II-gim etapie zaromrn. 23 sek. · (Sl ~k) 17
· t y k a•m e.
b'l'
dz 13 m'n
.
1 1 minu
1 ·
go ·
ą.
5) Paprook1
Start rzeczywisty wczor.ajs.zego ostatn~ ego
28
sek. t !' ł d . a.nie u Jaoowali sie na
etapu Łódź - Warszawa. z.na;jdow~ się da'.:Cz ż (EKS)
h~
Pozo? a 1 h 0 ~ 1 .
ko od śródmieścia, bo az na szosie brzezm. . Y: Bk" '
następuią~yc. mie3scac ·
skiej za mostem kolejowym.
10) Grynkiewicz .~S) ~5) Piet~asz~ 1· e
.
ŁÓDŻ ZEGNA PIETRASZEWSKIEGO
W konkurenc11 ~J:U2(~f 0 ~)eJ P~:l~
Pomimo wczesnyich godzi111 rannych wzdlu..:
;
ąs PZ:: ,
miejsce z~obył Ruc
ulicy Piotrkow.ski1'!j i Brzezińskiej, którymi
ktrycznośc1ą ('~arszawa). _ŁKS (Łodz), Sa
pro:ejei<lżali koJarze, u.stawiły się gęs·te sz.pama.tą {W-wa) 1 DKS (Łodz);
·lery publicz:rmści !Przybyłej , żegn~ć kol~rzy
łódzkich. i zagrzać ich do koncowe1 wallo.
KAPIAK PRÓBUJE . UCIECZKI
Po ruszeniu ze startu odraz.u stalo się jasZaro.z po starcie Kapiak próbuje ucieczki.
ne, że ostra wa1ka toczyć się , będizie wzdłuż
Grupa zawodników I"ozciąg.a się i już :zaczy·
.
całej trasy.
Poranek był pochmurny i ~hłodl!ly, a.le Jaz- nają odipa.dać mairuderzy. Tempo dochodzi do
4S km. na godzinę. Pechowy Ka~arelk (Potlę utrudniał silny boczny wiatr.
wysiadać i poprawiać
z.nań) musi wkrótce
•
-

I

W .. ,

karną miało być uka~

ranych kilikunas•bu koJarzy, w tym wszy;scy
'Za wyjątło<lziainie,
kfom Oryn1kiewiilc:z·a Grynkiewicz
'
za brainle napojów w
szklanych naczynia.eh od pnzygodnych widzów. Dodanie minuty karnej Pietraszewskiemu było równoznacz.ne z odebraniem mu koszulki leadera t zepchnięciem go wobec mLn.imalny;ch sekundowych rómic w czasaich na
dailsze ·miejsce w klasyfikacj:i ogóLnej.
Nic też dzi•w nego, że na starcie w:r.zało, a

Łodz-Warszawa

wygrywa etap

S)

I

-.-tiiM,

I

:~f~YK~}E;Jf·~::2·:::~;:::
młodziezytrójmecz
Lekkoatletyczny
o MT U R
w
k ·czyi
za on

il

5 •1ę

z

YCi·ęstwem

W ubiegłą sobotę odbył się trójmec:z: lekkoailetyczny między Międzyszkolnym Klubem Spo·rtowym - ZWM. i TURE·em.
Licżnie zebrana młodzież z zainteresowaniem śledziła pr.zebieg zarwodów, któ;re były
przeprowadzone ba1rdzo sprawnie i nie nuży·
ły widzów w przeciwieństwie do dotychczas
organizowanych imprez le<kikoaitletycz:nych na
terenie Łodzi.
Po wyrównanej i zaciętej walce trójmecz
zakończył się zwycięs•twem TUR„u, któTy zdoi ZWM
by·ł 126 pkt. przed MKS 123,5 p!M.
116,5 pkt.
Zwycięska drużyna otrzymała puchar prze
chodni, ufundo·w any przez Klub Dziennikarzy
S,po11towych w Łodzi.

wejście

• • • •

Wyniki tech..,.iczne

przedstawiają

się

Konkurencje żeńskie: 100 m. 1) Hikzak (MKS) 13,5 sek, skoik wzwyż 1) Zychówna
(TUR) 125 cm. rzwt ikudą 1) Głażewsika (ZWM),
906 cm. rzut dyskiem 1) ał.ażewsik.a (ZWM)
32,60 m„ skok w dal 1) Zakrz€-wska (MKS)
439 cm„, sztafeta 4 rau.y 100 m. 1) ZW11 57,9
sek.
Konkurencje męskie: 100 m. 1) Różycki
(ZWM) 11,6 sek., :rzut kulą 1) Karpiiiski (TUR)
11,25 m„ 200 m. 1) Wdowczyk (MKS), skok
w dal 1) Staliński (MKS) 578 om., 400 m. 1) Ja
ma (ZWM) 52,6 sek., r.zut dy•skiem j) Koby·
łecki (TUR) 34,08 m„ s1Jtafeta 4 razy 100 1)
TUR 47,7 s€k. i sztafeta szwedzik.a 1) ZWM.
2,0B,7 miill.

piłkarskie~

do Kl.

Państwowej

W rozegranych w dniu wczorajs.zym &pot· 1kwalifikowały się: Wisła (Kraików), AKS
!kaniach piłkarskich o wejście do Klasy Pań· (Sląsk) i Warta (Poznań).
Oprócz tych trzech drużyn awans do Klastwowej padły „ostatnie akoroy" i maimy już
g drużyn przyszłej ligi jak i trzech fiala.listów sy Państwowej na rok przyszły zdobyły: PoJonia (Wa-r szawa), Po·l onia (Bytom), Cracovia
tegorocznych walk o ty·tuł mistrza Polski.
Do finału walk o mistraostwo Polsiki za- {~raków), Rym.er (Rybniilc), Garba.mia (Kraków) i ŁKS (Łódź).

Zryw - Concordia 1o: 6
UWAGA REFERENTKI WYDZIAŁU KOBIE.CEGO LEWEJ-SRóDMIEJSKIEJ
Dziś o godzinie 16.30 w lokalu . partyjny?1
przy ul. Południowej 11 o~będzie się z~bra~1e
referentek Wydziału Kobiecego Lewe1\iSródniejskiej. Obecność obowiązkowa.

'IDBRANIA KóŁ PPR
W dniu dzisiejszym odbędą się zebrania kół
_„ następujących iabrykach i instytucjach:
GÓRNA-PRAWA
o godzinie 13,30 PZPB Nr. 6 „A" - koło
t i 2, o godzinie 15 PZPW Nr 4 - koło 1 i 2,
o godzinie 15,30 ,,Werm.'' O godz. 7-ej rano
PZPB Nr 6 „A" - koło 7.
.
GóltNA-LEWA
O godzinie 16 Wykończalnia Biała P~P_B
Nr t, Zjedn. Przem. Papierniczego; '? godzinie
14 Nowa Tkalnia - zmiana J,1 oddział ,,6", f.
zmiana I
,,Barcińą_ki" PRAWA-SRODMIEJSKA
o godzinie 16 MZ Komunikacja - koło VI
godzinie · 16 PZPB Nr 9 - zmiana dzienna,
Stolarnia Nr 5, o godzinie 15,30 f. „Roul", o
'godzinie 15 PMT - oddział Ul, o godzinie.16
Fabryka Nr 3 - oddział D.
•
LEWA-SRODMIEJSKA
O godzinie 16 MZ Komunikacja - koło 4,
f Finster" - koło 5 i 6, Centrala Odpadków
..:.. "koło III Okręgowy Zarząd Kin. O godz.
17 Central~ Tekstylna - Hurtownia Nr. 1
koło III, o go0 godzinie 14 f. „Eitingon" dzinie 16,30 Gazownia - koło I, o god~. 15,30
f. NGoldlust", C. Odpadków - koło 1 l 2.

Rozegra!Ily w dniu wczoTajszym mecz bok·
sersiki o mistr.zostwo łódzkiej kl. A zakoń
czył się zwycięstwem łódmciego Zrywu l!lad
piot,rkowską Concordią w stosunku 10:6.
Wyniki walk: (na pierwszym miejscu zawodni-cy Coincordii): Brzóska wygryiwa przez
techniczne k. o. w drugim sta.rciu z Berchta·
lem, • Adamus· ulega na punkty Kanedciemu,
Borowicz przegrywa przez dy<SkwaJifikację z
Grzybowskim, Maciejczyik został poko:na,ny
na punlcty przez Krawczyka, Sdbut wobec
:nadwagi oddał punkJty Pie<tra.siikowi, w ś~ed·
niej Concordia nie wys·tawiła zawodnika, na
·to•miast w półciężkiej i ciężkiej drużyna łódz
ka :nie miala bokserów oddaijąc pun&ty w. o.
drużynie piotrkowskiej.

W»Świecie
Przygód«
znajdą

są ~~~:~j:C!i:ą~nięte

w dniu WCZO<raij<S:Zym
Polonia (W!wa) - Polonia (Bytom) 2:2
KKS (Powań) - Szombierki 13:0
Rymer - Grochów 7:0
AKS - RKU 3:2
Cracovia - Radomiatk 2:0
Polonia (Sw.) - Wisła 1 :O
Warta - Lublinia.nka 4:ll
'Garbamia - WMKS B:l
KKS (Olsztyn) 9:0
ŁKS W walkach okręgowych mistrzów Kl. A o
wejście du Klasy Państwowej uzyskaino nas.tęipujące wyniki:
Ruch - Legia 3:2
Tamovia - Lechia 4:0.

MKS-Zryw (Bydgoszcz) 6: 1
Rozegrany w dniu wczorajszym zapaśnkzy
mecz między Milicyjnym Kl. Sport. (Łódź) a
Zrywem (Bydgoszcz) zakończył się wysokim
zwycięstwem łodzia.n w stosunku 6:1.

Młodzież ·

akademicka

czytelnicy w wieku 8-16 l~t ży.
wą

i

czqta tqqodnih

pasjonującą lekturę.

,,Poprostua6

W każdym numerze trzy powieści rysun.
kowe, oraz interesująca powieść „Joe .
król Dzikiego Zachodu". Do nabycia we
wszystkich kioskach. Administracja War
szawa, Smolna 13:

Na

odbudowę

Do nabycia
we wszystkich kioskach
Administracja

Warszawy

li' ars.zawa

BAŁUTY

Państwowe Zakłady Przemysłu JedwabniO godzinie 14, 1 t kom. MO, o g~dzinle 1~ czo Galanteryjnego Nr 1 dochód z urządzo•
CZPS, Stolarnia, Zubardź, o godzinie 19-eJ nej zabawy zł 2.106 przeznaczają na odbudo,.Julianów",
wę Warszawy. Jednocześnie nadmieniamy, źe
pracownicy nasi. postanowili o~robt~ g.o~zmv
nadliczbowe, ktore przeznacza1ą rowmez na
odbudowę Warszawy. Sądzimy, źe nasz dobry
We wtorek, dnia 30.9 o godz. 19-eJ w lo- przykład zachęci i inne _ f~brykl. War~zawa
kalu Zarządu Miejskiego +wM PL Zwycię b;:zi~ odbudowana wys1łk1em całego swiata
stwa 13 odbędzie się zebranie ZWM-owców
szkół średnich niezrzeszonych w kołach szkol p cy J
ZA
Rada. Zakładowa P.ZPJ l G Nr l
aJr.Ch. Stawiennictwo obowiazkowa.

----··

Ce nowego w ZWM

ZAŁOGĘ ROBOTNICZĄ

I

•

Sntolna '13

•
RedakCJ3

I

GŁO

IJ

kowany na 3 grupy. w grupie trzeciej jedzie
nich Wojciecho>Wski
11-tu kolarzy, a
(Łódź). W gniipie drugiej widzimy Wandora
Czyża, Wojcieszka i Nowaczik:a.

wś·ró<l

na-

stępująco:

Wyniki meczy
·o

•

PIETRASZEWSKI PIERWSZY W GŁOWNIE
Głowno mija pierwszy Pietraszewsiki. Czołówka składa się z 13-<bu koilairzy, a mianowicie: Pie-t-ra.s.zewski, Grzelak, Kapiatk, Siemiń
ski, Rzeżnicki, Wyględa, Wrzesiński, Kudert.
Grynkiewicz, Stolaircz}<fk, Ro:zumeik i Łazar·
czY"k. Po kiikunastu kilometrach czołó.wkę do
s.zii: Wandor, Wojcieszek, Nowaiczek i Czyż.
ZNÓW KAPIAK
Jamno mija grupa złożona z 17-tu za.wod
niików. Ło·wicz minęli zawodnicy, jadąc 1 godzinę 14 min. Wi:ta ich na Tynilm orkies·tra i
sporo wid.zów. W Łowiczu łapie gumę Rorumek. Za Łowiczem czołówika powiększyła się
do 26 zawodników.
PECH PIETRASZEWSKIEGO
goni tyimr"a.""'"' up<>rde . ł.owlo.
minął w 2 minuty za czołówką. Przed Socha·
czewem następuje przykry wypadek, który
szanse na zwycięstwo
przekreślił wszelkie
Pietraszewsikego.
Leader wyścigu zaczepia przednim kołem
o przerzutkę Stolarczyka, oibaj padają, Piecraszewski podnosi rower z wygięty.mi szprychami. Na wóz mechamic:zny Pie·traszewski mu
siał czekać Clłk.oło 15 minut. Stolarczyik grnpę
czoło>Wą doszedł szybko.
Sochaczew mijamy w temipie nie za mocnym. Błonie jeszcze słabs.zym, ale mimo to
Pietraszewsikego nie widać. W Ożarowie do·
wi.adujemy się, że Pietraszewski jest ciągle o
15 minut w tyle. ·
Napierała

KRAKSA NAPIERAŁY U WRÓT STADIONl
Na samych przedmieściach Warszarwy mo·
cniejsze tempo narrucili czołówce ślązacy:
Nowaczek i vVyględa, a przed OhrzanowemNapierała.

Nies.tety, pech go nie opuścił i na tym etaipie. Niemal przy wjeżdzie na stadion Napierała przewraca się i tłucze się boleśnie i w
rezultacie na taśmę wpada na da,lszych miejscad1.
Na stadion Woj-s.ka Po[sikiego pierwszy
wpadł Grynkiewicz, na prostej min.ął go jednatk o.sta:t.nim wysiłkiem Kapiaik. Grynkiewicz odpowiedział jednak aitakiem i tuż przed
metą wyJ>rzedził warszawiainiala o pół roweru w czasie 3 godz. 29 m. SB sek, 3...cim był
Łazarczyk, 4) Rzeźnicki, 5) Siemiński, 6) ~
waczek, 7) Mich, 8) Grzelak, 9) Czyiż, 10) Stoła·rczyk.

PA~STWOWE ZAKŁADY
PRZEMYSŁU WEŁNIANEGO

NR~

Łódź,

ul. Tylna 6
Zakupią: 250 mtr szyn wąskotorÓwych
z żelaznymi podkładami, ewentualnie
same podkłady.

,.Walka
Młodych••
przynosi w każdym numerze najciekawsze, najbardziej aktualne wiadomo~ci z
życia młodzieży.

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

SU ROBOTNICZEGO Ił
.

przyjmuje ofiary na

warszawy
Odbudowe
,

„Reportaż

spod szubienicy" J. Fucika.

Czytajcie i prenumerujcie
„W a I k ę MI o dy c b"
Do nabycia w każdym kiosku, admini.
stracja, Warszawa, Smolna 13.

,

,

