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o nerałów hol s 
k •• b· k dl WASZYNGTON PAP, Rząd Stanów a az zaWIeszenia ronI - wy orzyslany a za- Zjednoczonych zawiadomił rząd Republl 

skoczenia wOJ· sk indonezYJ· ski ch. Zażarłe walki ki Indonezyjskiej, iż cofnie swą ofert~ 
pośredniczenia w konflikcie z Holandią, 

IrwajQ na wszyslkich fronlach o ile republika będzie nadalobstawat' 

MOSKW A pAP. Agencja Tass podaje próbował raz jeszcze skłonić Radę Gospo to większością 12 na 5 głosów postar,o- przy arbitrażu międzynarodowym. Nota 
z Hagi doniesienia prasy holenderskiej, darczo-Społeczną do odwołania decyzji wiono nie powracać już więcej do tego \\'yjaśnia, iż zamiarem Ameryki było je· 
wedłng których w dalszym ciągu trwa i:l zaproszenia Indonezji na międzynarodo- zagadnienia. Ponownego rozpatrzeni;] l dynie skontaktowanie obu stron i skło
walki na Jawie, Sumatrze j Madurze. Pra wą konferencję do spraw handlu. Wnio- sprawy domagały się Anglia, Francja, He I nienie ich do rozstrzygnięcia sporu o wlas 
sa podkreśla, że liczba poległych i ran- sek został przez Radę odrzucony a ponad landia, USA i Kanada. nych silach. 
nych po obu stronach jest ostatnio więk- '-~-------"""'~-""""'-

~:~~!j~~~~dc~~zkazemzaprzestaniadzia Hamad-.er pOZOSlaJ-e U wla 
Dziennik "De Vaarheid" zaznacza, iż 

rozkaz zaprzestania ognia w dniu 4 bm. 
został wydany jedynie dla zachowania po 
zorów, w istocie bowiem walki trwają 
z niesłabnącą zaciętością. Wojska holen
derskie posuwają się nadal w kierunku 
stolicy republikańskiej Joggjakarta. \Xl 
szeregu innych miejscowości zanoŁowa
no również liczne wypadki pogwałcenia 
rozkazu przerwania dzia·łań. 

Naczelny dowódca wojsk republikań
skich wydał z okazji drugiej rocznicy pro 
klamacji republiki, rozkaz do wojsk, w 
którym stwierdza, iż p,0mimo swej potę
gi i nowoczesnego u'Lbroienia., llueciwn;k 
nie będzie w stanie złamać Indonezji. l 
~OWY JORK PAP. Delegat Holandii, 

ojska' brytyjskie 
opuszczaj q Indie 

LONDYN PAP. Agencja Reutera do
nosi z Bombaju, że w niedzielę odpiyn~ly 
:z. Bombaju pierwsze kontyngenty woj!ik 
brytyjskich żegnane przez generalnego 
~ubernatora Indii Mountbatten'a. 

mimo silnej opozycji przeciw polityce ugody z partiami burżuazyjnymi 
LYON PAP. - Na wczorajszym posie I posłowie zabi~,rali głos w sprawie ostat- \1,\ Tunisie. Algierze, Marokku 1 \ lndo

dzeniu kongresu Sf'IO odbyła się debata nich decyzji rządu. d{)tycz.a'cy..:lJ unii chinach. Większość mówców krytykowa 
poświęcona polityce Ramadiera. Liczni francuskiej . .zwrócono uwage: na sytuacjt} ła posunięcia rządu na tych terenach. 

Leon BIum - herold dolarów 

) 
) 

Następnie rozpoczęła sit} debata poś\V-ie;. 
c{)na politYce wewnętrznej Ramadiera 
Dyskusja była bardzo ożywiona. Prze· 
mawiali rzecznicy pięciu grup. 

Pierwsza grupa, na której czelo stoi 
Le'en'hard t, przedstawiła wniosek, zlIlie.. 
'rzający do ściślejszej wspóJ;pracy z p;tr
tiami mieszczańskimi. 'Wniosek ten o" 
trzymał nieznaczn~ ilość glo ·ów. 

Druga grupa z Jacquert'em na czele 
WYst8:pia łz wnioSldem o udzię)enie vo
tum zaufania Ramadiemwi i o llPowai· 
nienic go do kont3'ntlOWa,nia dot3'cllcza
sowej polityki. Za wnioskiem tym ,głoso
wali delegaci, reprezentująicy 1.:332 gIo" 
y. 
_ Trzecia grupa, 'której :przewodzi GUYJ 

Mollet - sekretarz generalny SFIO. -
,przedstawiła wniosek rezol\1cji, która a· 
pro()buje rząd koalicyjny soc.lalistów z l)ar 
tiami mieszczańskimi. lecz 'krytykuje Jlie 
które dziedziny <działalności rządu Ra.;.. 
:madiera. W szczególnośCi domaga się 
grupa Molleta wJ'ę,kszej ~ontro1i patlstw~ 
w dziedz.inie gosPodarczej, bardziej libe 
.ralne:i admil1istraCiii kol<mialnej, llalych. 

ytyczna syłuacia A I miastowego zawarcia pokoju w Indocili~ 
•• ,nach, r.,:mniejszenia kredytów na celo wo n g II jenl1e i zwiększenia -dyscypliny w Sz~re./ 

'gach p,artii socialisty:eznej. Mollet \v. 
'j)rz·emówieuiu swym. w którym uZasad· 

Gu bernator "Banku Angielskiego" wYJ" echał w specJ"alneJ" mi-SI"" do Waszyngtonu. ' _ ,niat swój projekt rezolucji, :podkreślił ko 
nieczność śdsłego wykonania uchwał 

Niedzielne obrady rządu Attlee w sprawie nowej pożyczki dolaroweJ". !partyjnych przez ministrów SOcjali!:itycz 
Dych. Rezoiuda Molleta otrzymalanaj· 

LONDYN PAP. W niedzielę odbyło .,ię Nie \Vj!lklucza si:>, ii na posiedzeniu ga nów Zjednoczonycl1. czy też będzie ZlllU- \l.-ickszą ilość glosów, g-dyż wypowieuzle 
pod przewodnictwem premiera Attlce po binetu pQstanowi{)flo pr~słać do. W.a" Szona czekać w kolejce na realizację }>1a li się za niąl delegaci. reprczcntuj<\cy 
siedzenie gabinetu brytyjskiego. Jak sie .szyng.tollu nowe ll'TOipOZYCJe brytYJskie. lIU amerykańskiego. Oczekiwanie takie 2.041 głosów. 

• Jak SIę przypuszcza, rozmowy ang].o - a- z\vi'pkszyło'by groźbę cał'kowite~o kr,'z.y Czwarta grupa, której trzon s(anowill. 
przypuszcza,. tema~em. obrad była sprawa merykańskie p{)trwajlą 'okołe:\tyg:odnia. s u 2ospodarczego. delegaci Rodanu, wystąpiła z ostrą krY~ 
wprowadzeOla w zycIe szeregu nadzwy- p.rzy czym w ~kresJ.e !ym WIClkil; Bry ta W kołach brytyjSkich wyraża Sil~ wia- -tyką. R.amadiera i domagała się jego ii
czajnych zarządzeń. związanych z obec~ 'l1ta ot~zyma oQPowil.e~z na Pytal1Ie, czy rę, ii .krytYC7.J13 sytuacja Anglii z~tal1ic 1F. .. <tPJClUl.i. 

nym kryzysem gospodarczym Anglii. w raZle rozpatrywallla p.rzez kongres . uważnie wZ'!Iatrzona przez amerykali· Pill'ta grupa, w skład której wcltodzą! 
I ' • U.SA planu MarshaHa dop~cro z lJOCz;ąt-1 skiego ministra s,karbu Snydera, który Po c~łonkowie ,.Bataille socjaliste", poLlkre-
~ONDYN PAP. W londynsloch kolach klcl!1 'p.rzyszłeg? roku. WI.elka Bry~ania trafi wyciągnąć odpowiednie z tego ,,,"io śllła w swojej rezolttcji k-ouieezłloś(; ul \'0 

politycznych panuje przekonanie. iż nie n~o~e SI~ Sp?dZH~WaĆ w tJllędzyczasle ja I ski i przyczynić sie, do r()związauia obce- rzenia frontu ludowego i wSPółpracy obu 
drielne nadzwyczajne posiedzenie gLlbi kteJkolwlek mne] ]){)l1tOcy ze strony Sta- uego problemu brytyjskiego. partii robotniczych. 
letu brytyjskiego związane było również ""-------~~.....--.-.--- ........ _~- ... _-.,,_ .W W~{1Iikll gł-osowania zadna rezoluc.ia 
~e sprawą sytuacji finansowej Anl?'lii Ja I'-'d .o;:zed# ·U" t.. .. lIJe otrzYUlała bezwzg)~dnej wip'kszości. I..... ~ I Z e .... n . N.a pOf_ządku dzi.enny:m TI. ozoslat." .,·e'lv-oraz ewentualnych starań o uzyskanie no l ·tJ ~\, Ol 

wej pożyczki dolarowej w Stanach 7J:p.rł przesIania odpow -ed - Ill~ dWIe .re~?ILtcJe,. które otyzYIl1~ły naJ· 
." '. , . • Z. WIek~zą Jlosc gł.osow. a tJ1JaIlOWH:i e re-

noczonych. Potwierdzeniem tych nr~y- W Wlelk Im Konku rSle Powlesclowym G ł " Z9111cJa MoJleta l Jacqucrta, Nad rez{Jlu-
puszCZet1 jest fakt niespodziewanego ,vy .. .~ . ";:'= O S U 1,~J'aallłul.~ .. tYlI1i odbędzie się !JOIlOWl1e glQso. 
jazdu sa1t1olotell1 Knbernatora Banku AlI-._ __ . ~ ;,:-' \ C 

g-iclsk icll;0 - Cohbolda do Vi/aszvng[o- . ' ,, ~ W wyborach uo l;omitettl llaczt!JIJep;o 
nu Ila kOttferencjo finansową ;Wirkl - a- . WYCIęte. k~pony do Nr 30 oraz dwa dodatkowe Nr Nr 31 i 32 wraz z odpowie- SFI9 oun,iosla I.wyciestwo grupa Molle-
meryk;uislq. która rozpocz.yna ie \V po dZlą pr~ewld~Jąt:ą ostateczne losy głównych bohaterów powieści "Sprawa honoru" ta. ZdobY!a ona na 31 mattdatów - 20. 
niedzialek. . . Iladesłac nalezy do redakcji "Głosu Robotniczego" do dlńa 24 sierpnia rb. włacznie. 

\V kołaclt IOnUYllSkich' zaZl1::ltza siq, Za llajtrafniejsze odpowiedzi wyznaczone są następujące nagrody: . Walka z czarnym rynkiem w Belgii 
iż w w yniku dzisie'jszego posiedzenia I nagroda - 10 tysi~cy zł. BRl1I<SELA PAP , RZQd beJ!liJ'ski flIZ '_ 
gabinetu rząd brytyjski prześle s\.YOJ· e po 3 d 5 ł l ' 1 d d ~ 

,_ nag.E? y po tys. z.. IS <!p.J. o z e.cydo\.\'anl'i akcJ'i celem li!:.Wl glady llczestnikom konferencji waszyng- - -d ł 
tońskiej na temat całokszbktu allgle slde- . . .) nagro po 3 tys. zł. ! (a qi w kra Iti czarne;!o rynku. Powola-
"';0 kr:yz~lsu gosjJounre:r.cl!:O. A ,~~ęc - U wag a! Nadsyłać kupony i odpowiedzi ,do dnia 24 ·sierpnia włączni ... na (!o ż:'cia pccjalna 'l\otttis ia do wHlI ' j z 
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R7, M PAP. Włoska agl'llcja ,,/\lIsa" 
Opl1hlikn Ella szczefTójv l3\\'arl°(Yo \1 

~ - \, b 

dl1lli 14 ~ierpnia układu, pomiędzy Wlo-
Chil i li a Stanami Zjednuczonymi. Szcze. 
gr;ły tt'go ukłatlu, skłrHlll y jll use fltllel·y· 

k;jli~ką, btaz l:Z~~l: " .!()~ kit' J Ilo stt!rokl~.l 
a tJI 11ttlpllttal1tltJ\\' j, wytltw,tlaJ,ttcj 
;jHtt"~l1ie I\ll1cryk~\l'iski j pomocy, ktcSril 
ma sl~' lJ1.Ul. \\ y/"l1żae ,\' ~I\I"t~:,1 JliU 7.[,/10 
"inz~111 \vłoskich ~T W\ -okości okolu I mi 
!i::lnla c1f\IMÓ\ '. Jednniwwoż, jnk ~u.ll I ('ś 
l" dziell1l!k ,,1\ 'f!tW"l ~ '\·lllllhl I,losklr 1111 
jlll';:~ 111<11 lic arlliil allltr)kllrd" 'j (Haz IJ 

llćlH w: . .::ledlut1~ t!i \\' ih:l'I}I'h u!itJz,II'Ii. \1.) 

10S~rl conajll1llicj 500 Illilioflll\\' eJui:II·{)\\·. 
Z ·ulnlt'llie \\'lfl~l1Hści ,\ ItJc'klpJ \, .\ 111<' 

1" re, na~lqpilo z 7.[l~irzl}żenit:llll i.t WId 
chv przC'Zflacz,Ł ndmrd:i:O!1l' rlllldw.;zr 11[/ 

,.i;:j[dlp id ~Tart) V wS IrJtznle \'-1 SL-ilJnc!j 
ZjeHI1cJtzonyth, 

PARVl PAP. - SJ}rfl\vn IItworz~lIi:t 
I/hljle;f!;kle., tlili I t::elllt!.! !linIa Sił~ l:lh\~d· 

mlut-eltt :.tt1.hlł:!f!.1 ~1j"~JHlsH ~\'śr()tl Utf.ł':-IŁ· 
Iilkl'!~' Jttlllfefclle.p; IJIII:ł\\'ia.inq·..:II. pr;l
'ę (\1l1 cn·bt'lskkj /1IJIlW':~' ~()"I)!)d :!r":f. \:.i, 
y\' Paryż.iI II iłżo AlI', ie zak:!tlllitill~ 
_·l\~'()rzelli:1 i tI,k ki IIIIii I II II f. 1111 I;} rUr.' j':
'Ill.; 1\llhlprdllll~ł~ () 11'1 drlltł/t" 111;'\'01:..111;1 

afin rie 
umowie 

nafto e 
zkowej 

Jedna 7. IdUlIZ111 lIkiildll uotll<tga sit {'tli ryk;111:>kidl kOlllp<1I1ii naftuwych. 
rz,glu w!uskiego \Ju.l.kodowall za straly, Jllk podkreśla dziennik Jl!nbn", {{J',n-

11oniesiollc ,Jucz ohywalcli allleryk",',- rzystwa lIartowe zamlerl.il.la wżyć tJ,.}'" 

skich w ich JlllIj.,lku ilU ler~ !orilllll V!odl I{alle w len sposób fundus/e Ila zakup dal 
w wyniku wojuy. nall7lJln tli odll '·i ~ I l; sfyrlt wltlllkkh tHct1ów i rafIti I'ii liafto 

Zbl ry w 
Mosnv A PAP. Zbior~ f';:j " pf'lr:yrri 

lol u na Ukrainie, Dialorw;!. tlrllihii> \\14 
gi, \V ccntra!nyrh rt>jon8l'h lSRI( lila 
Sy]wrii. W dolinie \\ olgi i II śłodl<n\\ej 
l~o~ji zbior) ~'! już n1eł11nl 110 IIkrJJ1ue-' 
niu. Liczne Wllpy, które utht1nt.) Iy ;,;j~ 
\' akcji żniw sprlniajr)C firl iprzól!<j im 
zHrlanin w 100 proc, IIZ):-Iody prawo t+\;d 
liCI bo!Jaleró,',' ~rary ~ocjaJi.~hc711ei. );l1~W 
Ilolcgll' ze 7111uraml ł"OZpoczęttJ już W ~/e 
rr-g·u 1'l'JOll(J\\· ZSRR pi 1"\\':1\' zasiflW) jf'. 
sIerlr! . \, pler\;st)lIi I'l~'dzie tlo Illlpl·f'.',\J \ :II'I.~· wytlt 

.!I..r.~~ ~",,_ .. .... ·.,... ___ ...u"""""A~_~~~« r " ~=---""-:--"'=~-"';;:":""'~"""''''''-,....;o--..,...._''''''''''=~;;;;;;o;=;::;=.....;"". 

en 
HU LL IJ,\lJ. l ;:,l\'!JlIHl", 7~! 'llrlllh· 

i:.:lw zaJę~t. dtl \ Ilrk) RIIIH ,IMI:,I,I ,.,~(l 
w Ni"lllczcch -- V"llcrrd J((',Jli!Ig-, o~\\·ia'l 
czy ł. iż przys7.ltt4 ć Nil':nlicc r.Hld)' w ,\· i ~ 1 
kllil !lloplllll dtl IirJ. l:tYWi Ilih:lIl: !lltlllll 
J\.lrtl'_hflllu I WSpÓłl>ł·utY l1ttł·tflhhv t!! l rnr.ćJ 
sl:itlt W~l1tJljJl·ac!1 U lLq·(il' 11 IIlt)l-;[I·' Lw --

Zd<llli Iii pl"Z~ ni~ ip jl'd) nie \\"t'n'.' _ -~l~l~-=~,~.~~=~~~ __ ~~ 

d\} źhin killłll lłlhi('j , I.~i\:: 1t IIlIil ct'łp.'t"lI, Sl' ttl r.llIHe"l'\!. z\\"I" 1...:1<1 \\ \l1}ec l~lIl!e
r-<.ll!.i ~ 1t;t:l'.1 i'lr.I1II!; IJIIllilJ!J.' ill\VJt"Ji:IIIl' II,' ni;1 .11 '.iah!~,IIIIIłH';~' hal dlłH\'e.J .Il1HI1I~. 
t/II ·ł::·IJlt:! 1J1lt:,idlll.)I\,d'l ftltlh.':Ić \VltJl!liv. dZ~1 ,t\\ ee.l~ I t, h\1:ldelll Rildtledtl!h. 
ł el(it: HHI:Ulllii~ I UlllqeltłIJllt~~ Ibhvlli6 tI·lłtJlltJ 'lldile ~ ~'uh rnll~ \\' 

lJo 1J"i1\!:lc.i !lil i i lIaJeżalrh P:1I1"bi':l juki s.posóh ,\ns,t rit\ IIH}~łahy bru\! udział 
~!lIllhl)'iI: Ide. {JtJtlll rli l.t "it,. i. li ;-:1{!III.j \ , IIlilj tell lej 11netl o;,łIIl~t1.UYhl za" ar· 
ll:. 11:1\\"i:ł nit' .ll"i .\1 d!Jli~III·.i l:11\', il,i ~klllnlla dl::ttI z uhl thUdatu l)ol\(Jill~(!~n. 
dl) Ilu.'""l! /ltn\ illlU tiu tl111! u:I!I.'1 \\' z l· 

SlAl1fł tlnpłL zcz~t1 i dó żeglugi Il~ I1wHJ jt.i . 
Pdt'OrllmietHe t J spraWie ńllłągn/ęt'l! 
1l1ied1.Y włtldzumi anlllosaskimi II au~+tia(7 
ltiliu. -

rJu rl I f LII i dzil'lI1i1k " IH'laeHs" {;,N p!'z':'il") 
JludaJe . ?el t \J tllltlUl. it rl'~tycil1 reli inidrm.ltrjl 
u i.lziWłt. tli lirllktykoclt ltikalrlej admłni , h.l!?l! 
tac/Hitlitlo • lilE'JlH~tki jl działając~j zfes~14, 
juk wltHIr1IU1II jJlid scis ylJ1 nadźorem illi,l ~ 
sa. ki< \j ",latIr. tlklipnt:yjnych, 

Oku'll1je się np., że w niekhhyth ObOO:R-:h 
Jcuriteiltr,H.:y Jh· l:h przetrzymV\ltatli są i:lolv~h
czas, pod najtnzmditszymi pbzt!raitll i pr '''lk. 
Sldltli l'rłtll1ltUwlf' l1i~n11"d:!~j patli! kotT!hn!' 
si \ UHI'I tll·lI? 111,J iil nrqalJlzatji al1t"y.fa~;:jJ
ltJw~klllt. j .. JIiIlIJItHnJtilowa, raltvkalna fll\r-

1I1i ".h·IIIlLJ~r- S\jLI<l 11'11 Vt:7Iilt" IS.t.b.J UllpotybJ 
w s ~ j lh·llllt\lllll~\;l w . I/plnt 11 zachodhlrh }l1j 

lIun' Pl z('MJ Illly, II l'?ll,łlkhwl~ jel f.18el~g/ll!\ 
. l.h lililll t·zli,'ln I 7.!(Jsl!w !il przE'ślado\"tlh'o:>rn, 

NI· lIu MI') ar~~?16wllłty tilslał tzlij,;pk; 
:U: li. . I [t:lIlhlll SU tlh~tI 'lu. - t:Josiadaliii> l'~· 
!.llltlli:t h :f.1I1~1· 1l>ltl~I!Hi!)~J1ych. l 1\ i m<:! , ;>p v· 
il1i ",okazhl1 Ihl 7iłjct'I,lml" ol..a-.:aly ~;' fillfj. 
\I~dile 1 kO lllrlt'! lll! ulłjskip.w~ki j. ~!pr>lI~ ~ 
Sk,lZi'[)n Ilel Wllwit'hi', ilO czym przeparli lie' 
vl!'~l.1. V HJlIt\MWIlul Ulpc~[o\l{!lrltJ i S\;l/'InO 

hil ,11)zlt'lIli' 1\ t.:1ItJilł.\iW rhl rlit ktimiln ~Łl'r" 
lIel. I UlI płt'leJ.. ·11'lh .,lW·t! k"r1harlia tont! \ .,ri 
~t.t pltl. ł1\Th·:. \V L1hnat! lliikl ij"r . lllrhl /11) 

IIlP~.<'rJw~lnll1. f11"',~:IIWy sekretlirt.!HHIif ~[1 
UlIII\'.. \\t'~II\-i, 

(a" lt ut . tu! I lflmt f:ł ... h r:rn. 

Z I O ,I' .•• jUlill! ,J 7. J l,'·klill!jhal1ąPn . Itt61l\V ~hl'p'11 W I IH1.HI sl\dl'ltł ,vobkow'ym, oskarżeni o "hunt 
i niPI,,)~łl\~zf'li~twl)". Kilku spośród Qnrrllh,,,,, 

d k t 
!JlrJ\~· I~! kutttunl tow, skazimo na kary '.III .. 1110 ra y 1.1<,11111. W llPt"iy· I~tbści Itprzesl!j!1~łwn·' ir., 

. I . ' ,ł\ II I I I \11" · l pllli"l)afll hh l 'lhl żll 711pról R~tbw~1i jhz h ,,/. 
Pll) ,\0':\ l' \1'. \V !lll:( /1('1\, :(IJI.IiIIVZ,·jl J: Iln~lIłlHl"hl uutlwa t t'1 t la tt . 'I Sll~r ko wpLOw(1ł1:7~ni\l na urząd dyrt'ktora kopaltU 

~j~, W P4·ilrI/t' l IlJl fill()c1I.It'ż~, I.OIIJiltli:to· tlHlluJtjt'ydl zWr:H·l1!;1 11\1 <I~ę drl~gaCl<]! -- 1:lhl nt<rjo lilłlelo cd. Pttltl!sŁy nI!' flbrrl'1qly-. 
\':<111) przvI. S \ Inl!lw :) Ft'dl'r:tl'j,- 1"\111(1,.:11' IlIlud,I!'!.\' 11Idil , Idlll"fl IW I·UI plcl"\vszy \., 'y GuiUlkII'" It IljziUlltl, lia!ertHvlec i.ttzędt1.l~ da· 
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PRZYGODY 
pięciu typków Z Banialuki 

90. ' BrakłQ Pika. Na ostatek 

• 

I on 'Przy'był (kiedy statek 
Już od!oływał) niosąc w dłoni 
Strzyni~ i wór, co mu dzMmił. 

~ 
---~. 

91. "Goll'ić łotrów l" krzyczą z brzega. 

~2. 

Wielki Mali Tru też nadb.i~ga 
I wydaje w mig rozkazy 
Nie chcąc nowej stracić bazy. 

Motoców!<:'i, a\lriom,atki, 
Tratwy, kutry, łodzie, slta,tki, 
To'rpedowce, lotniskowce 
ZgtOll11adziły Się jak owce. 

.2&2 

Ze sportu -
Bek· Pradz • 

I ro ezwar 
a wszystkiemu winien był brak kasku 

W tym tygodniu kolarze czescy startować będą w Łodzi ••• 
Wroclaw, telefon wIasny, 
Na torze kolarskim we Wroclawhl odby

ły się w niedzielę mislrzostwa Polski w ""y' 
ŚCigll drużynowym na 4 tysiące metrów, któ
re zakończyły się duźym sukcesem kolarzy 
łódzkich. . 
ŁODZIANIE DRUZYNOWYM MISTRZEM 

POLSKI 
Drużyna KS Tramwajarz w składzie Jerzy 

Bek, Teofil Sałyga, Jerzy Leśkiewjcz i Stomi· 
sław Grzelak zdobyła zaszczytny tytuł dru· 
żynowego mistrza Polski na (orze na rok 
1947. 

Łodzianie pokonali w finale groźny zespół 
warszawski RTS Sarmaty w czasie 5:53, Trze· 
cie miejsce zajęła drużyna z Wrocławia KS 
Sieć. 

HALLO! TU MOWI BEK." 
We Wrocławiu star

tował w drodze powro 
tnej z Pragi mistrz Pol 
ski w sprincie Jerzy 
Bek. Mistrz Polski w 
Pradze miał wyjątkowe 
go pecha. 

Brak kontaklu naszych kolarzy z zagrani- kich, których oglądać będziemy jeszcze w ly_ 
cą zemścił się fatalnie odrazu na wstępie,,, tygodniu w Łodzi. 

W PIĄTEK LUB SOBOTĘ CZESI 
PRZYJEZDZAJĄ DO ŁODZI 

Na pocieszenie jednak Bek komunikuje 
nam radosną wiadomość. Podczas pobytu w 
Pradze kierownictwu naszych kolarzy udało 
się zaangażować 4 czołowych kolarzy czes· 

UJRZYMY ICH DWUKROTNIE 
Czesi startować będą u nas na torze he· 

lenowskim w piątek lub sobotę. W niedzielę 
prawdopodobnie wezmą udział w zawodach 
torowych w Kaliszu, a w następny czwartE!'!: 
~nów zjadą do Łodzi, tak że w sumie oglądał 
Ich będziemy u siebie dwukrotnie. 

Komunikat Nr 5 
H'qdziolu Sportowego L. o. Z. B. 

1. Zezwala się ~s. TĘCZA na wyjazd do I fikacją za podwójne podpisanie karty ZgłOSZE 
Wałbrzycha i Jeleniej Góry w dniach 23 i 241 nia. Jednocześnie unieważnia się kartę zgło' 
8.47 r, szenia podpisaną przez wyżej wymienionego 

2. Podaje się do wiadomości, źe w bie:i:ą. do -K.S. Zryw - Łódź. 

cy~ sezonie . rozrgywane będą miastrzostwa I 7. Przydziela się terminy w dn, 24 i 31,8 
druzynowe kI. A.. , .' 47 dla Ł,K.S. W sprawie dalszych terminów 
. 3. Wyzn~cza SIę terml!1 zgłosz~n do dru- prosi się kierownika sekcji bOkserSkiej Ł,K.S. 
zynowych mistrzostw kI. A do dma 27,8, br. do \ 'V.S. na dzień 19,8. 47 r. godz, 19.ta: 

4, Losowanie do drużynowych mistrzostw ..., . . . 
klasy A odbędzie się 27.8 br. godz. 20.ta w 8. Podaje Slę do wladomos~l, ze "'! dmacłl 
lokalu Ł.O.Z.B. w obecności kierowników sek. lod. 1.9.47 do 15.9, 47 przebyw~c będ~le w ło' 

.. 1 dZl trener P,Z.B, Sztamm Fehks, ktory prze. 
CJI ( d . k . t k ., d 'k 5. Termin rozpoczęcia drużynowych mi. pr.owa Zl .ursy z ms TU -torami l zawo III -a-
strzostw kI. A wyznacza się na' dzieft 6 i 71 mI. ?zczegoły będą podane w następnych ko. 
września br. mumkatach. 

6, Karze się zaw. Rogalskiego Leonarda z Sekretarz: Przewodnicz'ący: 
KP, Zjednoczone 6-cio tygodniową dyskwali· (-l A. Klimczak (-)B. Kołodziejczyk 

W wyścigach 
!nięcizynf..;()r~!"'\'t\;yr.:h na 
torze praskim, urządzo. 
nych przez Komitet 
Międzynarodowego Fe
stivalu Młodzieży De· 
mokratycznej starto
wało ogółem .- mówi 

;!~5:~i=~:~Eł.~~~~ Gryn in ZWYCięża Chudego 
~~~~~c:ająłem czwarte W turnieju pięściarskim Włókniarzy 
w PRADZE ZAJAtEM W sobotę wieczorem w hali Wimy odby-

4 MIEJSCE ... · ły się zawody finałowe w boksie. Wyniki fi· 
Wszystkiemu był wi nałów były następującP!: 

nien jak się okazuje, .. Jerzy Bek 
kask. Gdyby nie to, że W wadze musze' Bednarek (Tęcza) wygrał 

łodzianin stanął na starcie decydującej TOZ' przez k, o. z Właśniakiem (Zjednoczone). 
grywk! ~ gołą. gło":'ą! miałby murowane przy. W wadze koguciej Fry~us (:Varta Często 
naJmmeJ drugie miejsce. Na zachodzie sę- chowa) pokonał Smuka (Blelarma). 
dziowie są jednak nieubłagani. Beka zawróco· W wadze piórkowej Grynin (Tęcza) poko· 
no ze startu i w ten sposób pozbawiono go I nał popularnego pięściarza częstochowskiej 
jednego z czołowych miejsc, a być może ila· Warty Chudzika. 
weL zwycięstwa: W wadze lekkiej Mazur (Tęcza) wypun· 

a ońc enie g Z 

kto wał Stefaniaka (Victoria Częstochowa) . 
W wadze półśredniej Szczapiński (Zjedn .. 

zwyciężył Ostrowskiego (Tęcza). 

W wadze średniej Trzęsowski (Tęcza) po· 
konał kolegę klubowego Krakowiaka. 

W wadze półciężkiej Urzędowicz (Wimal 
pokonał Skrobirandę (Tęcza). 

W wadze ciężkiej Jaskóła (Tęcza) znokau
lował w I·ej rundzie Suwałę (Bielawianka); 

W wadze papierowej Scigała (Bielawiankal 
pokonał Wlazło (Wirna). 

• n ar 
• Na sladioni,e ŁKS-u przedefilowało wczoraJ 1550 zawodników 

Wczoraj na pięknie udekorowanym stadia- metró~ br~ło udział 33. ~iegaczy ... Zwyci~stwo I odb~wał się finałowy mecz w szczypiorniaku 
nie ŁKS.u odbyło się zakończenie trzydnio. po zazartej walce na. fll1lSZU odruosł Janczyk pomIędzy drużynami Zjednoczonych (Łódź) a 
wych ogólnopolskich Igrzysk Sportowych (Zjednoczone) w czaSle 9:27,1 przed Gulasz· i Klubem Dziewiarzy z Kalisza . 
Włókniarzy. ko (Victoria - Częstochowa) - 9:27,4, Zwycięstwo odnieśli łodzianie 4:2. 

Dzień dzisiejszy poswlęcony był fi- Przez cały niemal czas bieg prowadził ło- Pewnego rodzaju sensację przyniósł tur-
nałom lekkoatletycznym w piłce nożnej dzianin, ładnym, .długim krokiem. Tempo re· niej piłkarski. W grupie drużyn A klasowych 
i szczypiorniaku, Najwięcej czasu zajęły Ol'· gulował mu .b. biegacz długodystansowy K.S. 5~odziewaliśmy się ujrzeć w finale drużynę 
ganizatorom konkurencje lekkoatletyczne. Tęczy Trzeclak. Zjednoczonych, Tymczasem łoc,lzianie przegrali 

O godzinie 16.tej przy dźwiękach "War' Na ostatnim okrą:i:eniu na czoło wysunął już w półfinale, Łodzianie grali osłabieni 
szawianki" na bieżnię wkroczyły reprezentacje się niespodziewanie Gulaszko i wzmocniwszy brakiem trzech swych najlepszych graczy, z 
poszczeg6lnych okręgów, których zawodniczki tempo 'Zdołał się oderwać o kilkanaście met. których . dwaj: Urban i Bajan, dziSiaj grat' 
i zawodnicy brali udział w zawodach. Rów. rów, - na prostej jednak doskonale finiszu· będą przeciwko Sląskowi w reprezentacji ŁeJ 
nym, miarowym krokiem maszerują ze sztan' jący Jańcyzk w oczach począł odrabiać stra- dzi, i brakiem Kamińskiego. 
darami reprezentacje Warszawy, dalej okrę" cony teren i na taśmie przy burzy oklasków W finale zatym spotkały się Lechia (To · 
gów Ziem Odzyskanych, z których największe minął częstochowianina. maszów Maz:): Z Legią (Krosno): Zwycięstwo 
brawa zÓ'iera Bielawa, dalej dziewiarze z Sos. Pozostali zawodnicy utracili całe okrąźellie i pierwsze miejsce zajęła Legia (Krosno) 3: O 
nowca ładnie reprezentujący się w pomarań- do zwycięzców, W turnieju 'drużyn B klasowych pierwsze 
czowych swoich dresach . . Finał biegu na 60 m, pań wygrała Han. miejsce zajęła Łódź przed Andrychowem. 

Jedni idą za drugimi. Wszyscy młodzi, nie cówna (DKS Kalisz) w czasie 8.6 przed Woł. M05zczennicą i DKS-em z Aleksandrowa 
kiedy doskonały materiał fizyczny, Patrząc na kowską (Lechia - Tomaszów) - 8,6 i Bryś 
te zastępy dziewcząt i chłopców - bądź co (Len Nowa Sól) - ą.7. O [JUchar ś.p. Kałuż).} 
bądź rośnie serce. Oni są awangardą naszego Finał biegu na 100 m. mężczyzn zakoń· « __ 

sportu. czyI się zwycięstwem Stilwczyka (Victoria ~zę ! Wa!ł's7~wa Krako' W 3 3 
Po defiladzie, która trwała 22 minuty pierw sto chowa) '- 11.6 przed ŁuczakIem (Kahsz) I fil «..U" : 

szym punktem programu był pokaz wolnych - 11.7 i Grabowskim (Zyrardowianka) - 11.9 1 D . . . SI I" Ł 6 d ' 
ćwiczeń gimnastycZllych w wykonaniu zespo· Oszczep pań wygrała Stańczyk (Zjedllo_

1 

llS!3j ąS~~ O Z 
łów żeńskiego i męskiego w takt orkiestry. czone) - 24,85 m. przed Stenek6wną (Sosno - . ,. '. . 

Z finałów w lekkiej atletyce najbardziej wiec) - 24,01 m i Materą (Zjednoczone) __ . WczoraJ. na stadlOr:lle WOJsk~ P~lsk1ego 
emocjonującymi były biegi na 800 metrów ko. Podczas gdy na bieżni i skoczni odbywały ,"V Wa.rszawle od.był Się. mecz ~lłkarskl o. pu~ 
biet i 3,000 m mężczyzn, W biegu na 3.000 się walki lekkoatletów na boisku piłkarskim char s. p, Kaluzy pomlędzy leplezentacjaml 
.",.,." .. ,.""",." .. "" .. ,.",.",.".,., ..... ,.,.", .. ,,, .. ,., ...... ,,,.,.,,.,,,,,,,,, ...... ,,., •• ,, .. ,, .. , ... ,,, ."""""""""" .. """""""""",,,,:,.,, .. ,,,""., stolicy a Krakowa. 

Z 19rz)}sk Włóknźarz)] -
Skonecki (Wima) wygrywa 

Do ostatnich minut gry prowadziła War· 
szawa 3:2. W osta tniej minucie Kraków jed· 
nak wyrównaj na 3:3. .' 

Dzisiaj o godzinie 18-ej na stadionie LKS 
odbędzie się drugie spotkanie o puchaT Ś. p, 
Kałuży: Sląsk - Łódź. turniej tenisowy 

Zebranie Ugi Kobiet w turnieju tenisowym pols~ich Włók.nia·1 SIATKOWKA 'ŻEŃSKA . I rzy na kortach Wimy brało udział 16 ten!Sls' 1. Victoria (Częstochowa). 
Dnia 22 bm. o godzinie 19.tej w sali Miej. tów. Rozegrano tylko ' jedną konkurencję lo 2. Wełna (Zielona Góra). 

skiej Rady Narodowej przy ul. Pomorskiej 161 jest grę pojedyńczą mężczyzn. 3. Jedwabnik (Milanówek). 
Ddbędzie się nadzwyczajne zebranie, organi· W półfinałach Borowczak (Wirna) poko:mał KOSZYKOWKA 'ŻEŃSKA 
wwane przez Ligę Kobiet w Łodzi. • Banasiaka (Wirna) 7:5, 6:4. W drugim póW· 1. Zjednoczone (Łódź). 

Piłkarze Zrywu 
zwyciężyl l Gwiazdę 7:1 (1:1) 

Młoda sekcja piłkarska KS Zryw rozegra· 
ła na swoim boisku mecz towarzyski z żydow 
skim robotniczym klubem sportowym Gwi 'lz 
dą· 

Celem zebrania jest zajęcie stanowiska nale Skonecki (Wirna) pokonał Stępnia (Wi· 2. Bielawiankn (Bielawa). 
wobec spraw omawianych na konferencji ma) 6:0, 6:1. 3. Victoria (Częstochowa). 
światowej Demokratycznej Federacji Kobiet Finał po zaciętej pięciosetowej walce wy· 
mającej się odbyć we wrześniu rb. w Sztok· grał Skonecki (Wirna) zwyciężając Borow· SIATKOWKA MĘSKA 
holmie. czaka (Wirna) 3:6, 6:4, 1 :6, 6:4, 6:1. 1: Lenko (Bielsko): 

Referat wygłosi ob. Obuchowska _ Ptysio' Gra ":' sl?otkaniu finałowym stała na dob- 2. Wełna (Zielona Góra). 
wa. Ze względu na doniosłość sprawy proslmy rym pozIOmie. 3. Zyrardowiallka. 
przedstawicieli instytucji społecznych i partii * * KOSZYKOWKA MĘSKA 
politycznych o liczny udział. I W turnieju gier sportowych na ogólno pol· 1. Legia (Krosno). 

Obec:1ość przewodniczących Kół Liai Ko· ski ch Igrzyskach Sportowych Włókniarzy -- 2. Bzura (Cho,daków). 
biet nil zebraniu ie~t obowiązkowa. zwvciestwa odnieśli, 3. Lenko (Biel~ko.l. 

Zwycięstwo 7:1 (1: 1) odnieśli Zrywiacy, 
&Ił 

Dyiurv aptek 
Dzisiejszej nocy dyżurują następujące aptekh 

RembieliIiskiego (Andrzeja 28), Szymańskiego (Ro
kicińska 8). ZundeJewicza (Piotrkowska 25), Szlin· 
den bucha (Sre1;myńska 67), Kasperkiewicza (Zgier-

I ska 54), l..ipieca (Piotrkowska 193). Pastorowej (Ła. 
aiewni~ka 12nl , Pawlowskieao (Piotrkowska 30?}.. 


