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odzienny konkurs prem ·owy „Głos~' „ ...... „„ ...... „ ... „ ...... „ ....... „ ... „„„„„ ... „„ ... „ 
CZYTELNICY! 

-Nie trzeba i;rromadzić kilkudziesięciu kuponów! KUPON PREMIOWY z 0~~11 ~: 11
· SERWIS PORCELANOWY NA 6 OSÓB 

WYSTARCZY WYCIĄC NASZ KUPO N PREMIOWY zamieszczony obok, wy
pełnić. czytelnie i przesłać do Redakc.ii n aszeg'o pisma w ciąg-u frzech dni. Illlię i nazwisko········································~····················-······--·····-··-······-··········-··················--

Już w środę dowiemy się, kto wn rał SERWIS PORCELANOWY NA 6 O· 
SOB. 

Adres ................................................................................... -..: ....... _ .. : ....... - ...... .---··-···-···-··---
Zakład pracy ............................................. „----'--··-·············--··--··················---······--·-

Jutro zamieścimy KUPON NA STOL i 6 KRZESEŁ. 
Wyciąć I przesłać do fedakcli „Głoso"-1. l6dż, Piotrkowska. 116, Iii piętro 1 

madier n~e otrzymał /dolarów 
Międzynar~odowy Bank Odbudowy· cofnql_· wy- Dziś zakończenie Igrzysk ZWM I 

platę 250 mil. dolarów pożyczki dla Francji Boisko W~K.S. - eodz. 8 
PARYŻ PAP. Z Londynu' donasza, że per. PARyż PAP. Dziennik „Liberation·· w depe skiego na te t~rytoria, 21 popieranie przez 

traktacje francuskiego ministra linansów szy z Waszyngtonu donosi, że „amerykańska rząd inwestycji kapitału amery'.rnfrski.}g:• we 
Schumana o drugą transzę pożyczki w Mię- rada handlu zagranicznego" opracowała ra- Francji. 3) propaganda na rze::z Pksportu ame 
dzynarodowym Banku Odbudowy --posuwają port, zawierający warunki. n'a jaki-::h Stany Zje rykańskiego przez· francuskie orwmiz:tcje 
się dosyć opornie. dnoczone byłyby ~~łonne udzielić pomocy handlowe, 4) uproszcze_nie. francuskieg0 s.yste.: 

Półfinały piłkarskie 

Boisko K.P. Zjednoczone - godz. 15 
Finały: piłkarskie, lekkoatletyczne, gier 
sportowych . . . . . gospodarcze) FrancJi. mu celnego, 5) zwolmeme temoa reahzac'Jt 

Miruste~ Schuma~. wystąpił z. wn~oskiem 0 
. Warunki te zdaniem korespondenta „Libera „planu Monneta" dotyczącego modernizacji Hala Wimy _ aodz 20 

wypłacenie 250 m1lionow dolarow 1ako dru. Łlon", są następujące: 1) rewizja polityki go- przemysłu francuskiego 6) pozostawienie pod I . . . 11 • • 
nej w swo{m czasie przez bank rządowi spod~rczej' Er":ncji w. koloniach, któraby P?· kontrolą prywatną pewny::h gałę_zi p~zemyslu, Finały bokserskie , 
francuskiemu. Dyrekcja banku powołuje się zwohła na zw1ększeme eksportu amerykan- objętych rządowym planem nac1onallzaCJl. 
qiej raty 500 milionowej pożyczki przyzna- 11-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1R-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-m1-u 

f.?.;;~~~:::;~~~~~1J\:1~:~~f::~ Polska - Oajw· ększy producent węgla 
PARYŻ PAP. Dziennik „Franc Timur" c>ma- 0~UJl&dCzeni@ a--ba-adOr.a ll'•·n.·eu;i-z- UJ ff'a.Sz••n„tonle wiaj ąc ostatni kryzys rządowy we Francji do "' ••• .:sJ ~ - „ -, 

n~si_. że, gdy premier R~adier zgłos~ł .swą. dy • WASZYNGTON PAP. -Prze+d odby- ł czonych po 2-tygoclniowym pobycie w 
m1s1ę wskutek otrzyma~1a zbyt ma.eJ w1ęk. cie r , I , ki · ·- k · < •• d .t. d · · I ~ szości w zgromadzeniu narodowym, ambasa- . m ozmowy z an:ie.rykans .m w1cem1 raJt.1. os" 1a cz.:H nrze staw1c:e 9m pra.-
dor Stiinów Zjednoczonych Caffery przekonał nistrem spraw zagranicznych ambasador I sy, ze Polska ]e8. t Olbec11le 11a~w1ększym 
go, aby pozostał u władzy w perspektywie R. P. w \Vaszy·ngronie Winjewicz. który ·producentem węgła w Ęuroipie. 
rychłej pomocy amerykąńs1'iej. powrócił niedaw'.11·0 do Stanów Zjedno- Wyd<J1bycie wP12'l a w Polsce ooiągnęło 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~T~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Z kazu produkcji broni atomowej 
domagają się uczeni brytyjscy 

MOSKWA PAP. - Cała "Pras.a radziec I M.enl<liriał ten sta.oowi TJr9be zbudowa· ci ckt;irncfa uczonych bryh·~t:ikich niewątD 
ka :p-rz~drukowude pełny tekst m~m<?ria- nJa PontOi&tu m1ięcI~v radzieckim i a.mery p"i" ie zasługuje 11 '1 „„„~~ .... Sam fakt za· 
łu konntetu wykonawcze.go brytyjskiego k 'skl nikt . id .• d • • . mies7e- ·1 ia p-ełne·l:W tekstu memoriału 
stowarzyszenia ;pracowników naukowych1 an, ~ piu em '; .ze.ma w zie·tl~ime Jak równ1ez komentarze rhi:>nni1ków ra· 
W t'>-prawie rJ~ontroJj nad en·e.r:g}ą1 at<'JtnO· kOltlifrrO~! nal(f energii~. 3ił<limmvą. cJ?:ieckic·h. ~,„!~An, 0 flr(}ZVfVWf!Vm Wlfo• 
wą. W memoriale tym, opuiblik-owanym Komentarze rad:zieckie stwierdzają, że ~nlk-0iwaniu !'ie snp,•0 - - -:.~"łw~ rno'7:L ·ckie 
w. ub-. n!ie~iąrcu ucreni bryty!SICY '~ypo. i.a~kD1wi~1k memoriał zawiera szereg t-ez, !!o do ;.,,.~ ,., .;a ,ł-- - -- nari;kniw .... ~--- '-·i
w1edz1eh się 7,a WiPr<>wadzemem m1ędz~ ktore mo7na 1 nntżać 7,a snorne. nienni ,: i skich. 
nairod(}lwe(j kOJrtroli nad pr()dukc,ią e1mer~i1 .„„„„„i.iiiiiiiiii.iiiiiimilliiiiiiiii.imiii.i.i.il.i.ii.iiiiiii-„_„ ___ „„„„„„„_ 
aitQimowe;j, za za.kruz;em pr<>dukcji broni a 
f{}truowe;i ()!raz za znisizozeniem zapasów 
tej brooi. 
Memoriał ucz.onych bryty•}skich pod· Włókniarze Matlak i Imielski z Bielska 

kre śl ił, że żadna konwencj.a mi1~dzynaro~ wzywa1·q lodz1·an do 
dowa .. w dzied:zinie broni atomowej nie 
je~~t mo.żfiwa bez udz·i.ału w niej tak Sta
nó v Zjedniorezoinvch, jak i ZSRR. --

współzawodnictwa 
Nr 5, dawniej K. J.t;Ink'owski i Syn, wzywam 
do WSi~ć~zawodnictw ... tkacza 16dzkiogo. 

Pracujqt' na 2 'krosnach kartowych wyra· 
biam normę 151 procent, zobowiq:r.ując tka· 
cza lóczkfego do 11"yrobfeni<:r takiej samej 

Ol!lecn!i:- 80 proc. -.-.,~ :nmn llrzec woienne
~ AmlrnStild~ Winiewicz -podkreślił, że 
udzielenie Pol!i<!e r,rzez Ba1lik Międzynaro 
d0iwy kredytów na ntOld~,,.riizaicję ko{laln. 
b:vlOlb:v tym bardzi~:i logiczne, że Polska 
nliejerlnokrotnie dała wvr:w d~~eniu do 
współpracy z panshvamł za.chodu, zawie 
rając szere.g umów fla,nrfloiwvch. 

Ambasador Winiewicz \vYJaśnił, ze me 
tody wydobycia wę:gla w Polsce są dzi· 
fliai bardziej lłrze-starzałe, ni-ż metody, 

tosowane w Stanach Z;lednoczonych, je
dnakże 11oiyczka ll'dzielorra przez Bank 
.Międzynamd·owy poZ"'Noliłaby na ulepsz;e 
nie tych mefod i -podniP.sienie produkdi 
dla dobra życia gos'Podarczego w całe-i 
Enronie. 

Wygrane 
w codziennym konrui"sie „ Gł o s u" 

normy 1'0 2 krosnac:· 

Wczoraj wiec.zorem. odlbylo się w re
dakcji „Qł.osu" - Łódź, Piotrk-0wska 86 
losowanie ku;ponu premiowego z dnia 11. 
9. 1947 r.' Wśród ogólnego naipięcia obec
nych - 4.-letni Romek Mieński., zamiesz~ 
kały w Łodzi, ttl. Kilińskie.go 96 - wy· 
ciaga z ~oła szcz~cia - zamia.Sit jed• 
nego d w a - kupony z 1t1azwiSkami: Do. 

MATLAK ANTONI bros.z Win-centy, zamieszkały w Lodzi, 
E' sko, dnia IO września 1947 r. ul. Piękna nor. 22,b m. 3 i Szałwińska 
Za zgo~:;.ość podpisu: Krysia - za,mieszkała w Kutnie Plac 

Pr7.ewodniczqcy Rady Zak!adow <-, \Volno-ści nr. 9, . 
(-) Dudziak Stanisław Powstade konsternacja - komu priy· 

WEZWANIE dzielić naigrod.ę ? Zawiadomione przez ko 
J.t;I, lmielskl Antoni, •kacz pracujący w Hr- mi&ję o wyipa<lrku kolegium redakcyjne 

mie Bielskie Zjei:ln. Przem. Weln. Państwowa decyduje: 
Fali'ryka Nr 5, dawniej K. Janlcowski I Syn, Przydzielić nagrody obu szczę'śJiwym 
wzywam i:lo współzawodnictwa włćkniarzcf po c;.:ada1~zom kur>fl•!1f>w. 
!ćdzktego. Taik · więc ---;.. zamiast jednej nalgrody -

Rekordziści tkacze bielsk!ej fabryki Nr 5 Przeszłem niei:lawn do pr.<:rcy przy 2 kros· Czytelnicy Oltrzymują dwa płaszcze zi• 
{dawniej „Jankowski i Syn'~) przekazują no nacli, oslągnęłem fu~ normę 148 proc., zobo· mowe. 
-Yę_ce łJfaczy lódzkicli wezwania a:o wspol.zo~ wiązu;ąc tkacza ~ódzk:Iegci 'do -wyra?lania Ob. Dobro&z Wincenty proszony jest 
wo'dni~wa ! czekajq niec!ezpliwte, kto przyj.· 'takiej samel normy przy olislui:lze ~ taosien. o zgłoszenie się do n<łsze;i redakcji w po 
m1a Ycli wezwanie, Pónii.eJ zamląszczamy rMt~T.SK! AN'l'ONt '1i,'cl z iałek o<l go·dziny 14 do 18 Po polu· 

·-

1ekst wezwań biel!<"-l~'i ,„•.„rcl'is'ów n! • 1 r> • l(' f • 19'7 l · Zniszczone miasta indonezyjskie - oto skut. " e ·' t ~ .n·o w-.,.. 111-:i „ r. .- n •·q , 
ki bomh an1 -:> ry l>ań,Irkb - sr-;-zr ·',"''?" •.' •' !• V!"".ZV!~ :•ti:: -i:,- ~- ·· rtno:< p · dp. su: b r\l'\.'S ; :• Szal•.1·itis.ka z o-los' się do oddzia . 
usłużnie Ilolon_clrn m .. N3. ilustracji domy. w~. Ja, M .. tkk Antoni, pracujący w Jirmle _.B1e._l~ .... _rxzew~i~zsc.~ RaQ.~ . ..za~laCi?wei ł'U naszej redakCJl w Ku·tnfe 11-g{) I.:;is.Nł 
Palembanq, ~lore zam1emo.11e zo.slało ·~. iJde. Z1adn.. ~I.UL ~!l~JI Fatir.1,l(q ~ J _________.. ....,. (r.;koD)HfJig~~ - a.da• 1-..... oo,.~ l. Ś.=Jd:a:~i~ 



Omo li z wicycz 
spotkał się z go qcym pr yjęciem całego ·n 

PRAGA PAP. - Pakt zawarcia 111110-
\".Y m)ęclzy czechoslowack<t 11artią komu 
n:i . .styczną ą czeską Jlartią ,<;oc;ial - <lemo
'kratyczną Jest żyw-0 komentowany nrzez 
P·rasę cze.cho'SiłQlwaicką wszystkich odcie
ni poHtyczny(:h cr.ai-z pl"Zez czeskie koła 

r du 

llQJlityczne, 

Posi dzenie Rady Pań 

„ 
e 

wa 

/ 

Nr. 253 

Komuniśc~ węgierscy 
za wspóhracą z socjalistami · 

BUDA.Pf:SZT PAP. - Na posiedzenfo 
CentralnegQ Komitet11 \\~~/\:!;ier<'>kie•.i parttl 
konrnnistycrnej pow;d ę to uchwałę -poi} 
J-rcśJaj<\Cą konieczność zli'kwidowanfl 
przeszkód stoiacych na drodze do kdł 
",!ic!acji wspólpracy całej kfa!sy :riraCI'. 

face.I. 

Klllib 'Parla111etttar11y posłów czeskiej 
partii ,l-udowe1j., któn' o·brad o wał w ub. 
piątek, 12 'bm. wydał oświadczenie, iż po 
p-ierać b~1<lzie ka·żclv, a:kc.ię, umO!Żli viaią,cą 
zgodmł '"S!JółtHaice ws.zlrs.tkich stron
nictw frontu nai!odowcgo dla d(};bra 9a1i.

R.ezoltN.:fa zaznacza, i e ntimo niewąt]fł. 
we•go su1kces11 sił demokratycznych w • 
sta tn ic11 wvborach u1grimowania reakcY.. 
ne posiada.ja .ieszcze w kra•j11 11·ewne <J
pa rcie. T,) te·:/, ;partia kornuni-;tyczna u
v;·aża z.a S\vói obrw·i" zek ttlś ,.; „ 11" 1111anie 

WA. l(~ZAWA PAP. - W dni n 12-<rn I szereg rządo\\ ych U.e1kretów, mii:dz.y in- ma~ 11rac11.iRc>~J1 >V kierunku izoA·mvan1• 
września odihYln !'ię poci przewoclnictw~m nymi ~e1kre.t o pom<iocy sąsl)cdzkiej w. rol i 11n1k·w1kMl!~wia111~a. ~emkc,H. ~<ltmiteit ceei . . . I nictw1e a po,nad to pods'!lmmva.la działa! trafoy P?Jrl:!i1 kQ111umsityczneJ nr,l"llkl!IO!\"f! stwa. 

Poseł czeskiej P·artii soda! - demokra
tycznej podkreśla w swoim organie par
tyijnym .. Pra\'O Lidu" znaczenie zawarte.' 
mi(}dtzy socjal - dem.okrarnmi o komuni

Prez~'~e_nta R P. kolei_ne posiedze.n1e ~(a ność centra~rt~go komite.tu ?bywatelslfie.
1

...:,:i:,\, w~pc'h··~ r~o;wać z prurthi, s.ocjal ~ 
dy Pa ust \\'R. Rada Panstwa za tw1erd.z1ła g(} pOduocy O.f.1air91111 powodzi. . de1it {)ll<rrutvcz:ną. , 

stami umowy i o«wia{kz.ia 111. in.: 
,,Mamy do wyh-01riu dwie drn~ - albo 

WSł)ÓiPiraicę, albo pn:ewrót. U nas., w 
Czech01Sł{llwaic.H, ufo mo,że być mowy o 
stwrnrzeii1!u fa!ciejkol" i-e.11c <1Jrtityfc1~jałi ty
"ezneii koałic~i. jak równ·ież nie może być 
mowy o istnieniu rządu he,z udziału komu 
nJSitów lub rządu ł11111ty·lwrnmnistycz,r.iago". 

Cz rny rynek , yg ·a za · Be1g· ę· 
Opór przeciw rządowi Spaaka rośnie w całym kra~ u 

BRUKSELA PAP. W społeczeństwie belgij-1 SJPdaka. ·składaj<1cego się z socjalistów i kato- tego rządu na polu gospodarczym. Na wysu
skirn daje stę zauważyć ·ostatnio wzrastającą lików społecznych. nięte przez robotników żądania podniesienia 
opozycję przeciwko ,rządowi k9alicyjnemu Szczególną krytykę wywołuje dziciłalność płac, które pozostawały niezmienione od roku 

S ec·1·a1ny wy.slann1"k· Tru· m~n·a!~!:r~;~ :JE:\~i·?m\1~:3;;:1,~=~:;! Przewodniczacy czeskiej Partii socjaJ
<lemokratycznej, \Vicepremier Fierling-er 
w IJrzemówienh1 .':i\\'Oim, wy~;łoszo:1ym 
na piątkmvym mai1~lłesfacy.invm ze,brnniiu 
organizacr zawoitl-0<wych - k()lmunistyc.'1. 
11ych i snicjail • de11uo1kratyc.znych - oś· 
wtaidczyił: „umOlwa, z.awP1rta mi~d·zy cze
choisłowa:ckii ipairHą k·o·m1misityczna a cze 
siką pa!iti~ s;G,c:ial • ck:nrn1<rwty1c·z111ą, j€,.,,t 
wez,vanie1m, S1kie1r<J1wa111y11 pod aidre1sem 
\\"S'rysitkich :in1iiricitl1w i prawdziwych 
de.moikraitów. Jest to czyn dokonany w 
duchu demó.kracji MaiS::>Jryka, który, ~(h
by żył, czyn ten ną.pewno by ipochw;:i !ił. 
Podaliśmy obie ręce i oświadczamy. iż 
nJifong<> ze ws.półP1racy n:aiszej nł·e wyklu· 
c.z:.amy - vrze,ciwnie, powita1ttty z otwar
tymi rannl·0inami każt!e1g0<, kto1by chciał 
z ·nami wfMPółp~·ac·o·wać w duchu prngra

. . · g I poi~r~wiema sytuac11 robotmkow. Real!izugc 
. czę5c1owo ten program, rząd koalicyjny posta 

Jl! ' ..,. · - 'I n?wił obłożyć eksport dodatkowym podat-p rzy by j'.' do N1.em1ec . k1em Wynoszącym 3 proc. Decyzja ta wywoła 
·~ .. . , . ła ostre protesty przedstawicieli przemysłu 

•BERLIN PAP. - Do Berlina ~nz.ybył \ma '•Potkać sie 7, d-0wódcą amerykan~k 1 ch i handlu. którzy uważają, iż może to dopro
wysłannik ~1necjalny p.rezydenta Truma- sił z-brnjnyc'h w Nicn ,~zeGh gen. Clayem. w~dzić do pod~ięcia całe!!? eksp~:irtu belgij-
11a - Ta:vl-0r. który w ·clnin dz.i<Sie•j<szrm -- sh.eqo. Wskazuiąc na to, iz decyz.ia rządl,l po 

Prze.c1·w pomp1·e kro· 1ewsk.·1e1· 1~~~i;~f~~:: ~;;ir~:;.w~f~~r:,\!::d,~; . sprawie. N1ektore warstwy społeczne oskarza 
ją qabinet Spaaka o to, iż nie prowadzi sta-

. • • i;iowczej walki z ~zarnym rynkiem„ wyrządza. 

ProtestuJ·ą brytyi~kie zw1ązk• zau•odowe 1ącym znac.me szkody gospodarce kraju„ w r„ r ~ Iii szeregu miejscowości rozpQ_częła się akcja slde 
które maJia Slie 01dhyc w l~sfopa1d,zie rb. rowar;a przeciwko polityce rządu w sprawie LONDYN PAP. - Rada Związków Za 

wodowyc·h Lon·dynu złożyła protest prze 
ciwkor 7-hyt wys1trnwn:vm urQczysitościom 
śl11hnv1n 111a1srte ·pczyn~ trn11m bryty.fsikie·go, 

. Io( płac i cen. Na vd'bytym wczoraj zebranin rady u~ ---•;„ _____________ _ 
mu ko1s.zyckie.go". 

chwałon'() re·wfoci.ię, dormaga1~ca się <><I K lk" · I 
rządu „po·czv11fi1?1nir.1· wia~ciwych kroków, . rwawe Wa I W Odiach 

N~we banknoty . O-zlotowe 
w celu· nie1do1P11~zczen1ia do jaikieg-0.kol· 
wiek przesurnięcia sił:v rcihf14~ze.j lub ma
teriałów z totęo pmwoou, ia1k rów1J;ież trak 
to-wania tego ~li•bn jaiko- spr:WT T>O'wat· 
nej ~sób lai11ił~1r~~nwanycf1. Ani jedna CC 

WARSZAWA PAP. Narodowy Bank Polski 
zawiadamia, że: z dniem 22września: br. wpro 
wadza do obiegu nowe bilety bankowe 50-zło 
towe ll·e) emisji z datą Warszawa 15 ma~q 
1946 r. pe>dpisane przez prezesa, naczelnego 
dyrektora t skarbntka. 

znacza, że znajdujqce się dotychczas w ob!e gła. aini jeden wore,k ceme11t11 i aini je1rl11 :. 

gu bilety SO ·::łotowe emisj\ 1944 r. są nadal I godzina pracy 111ie JlO<Wiimy być prze ·u
prawnym środkiem płatniczym i obtegać bę mi~ite z nowocl11 trC'h \\y.~<awnych urocz.y 
dq narówn'i z biVetami nowej emtsji. stości - shderclza rezol11c„ia. 1 

Btlety te wykonane sq na papierze bia. 
łym, oładzonym z odcieniem kremowym i bie 
2'ącyi;; znakiem wodnym, przedstawiają:cym 
du:lq stylizowaną literą „W". Wymtar nowe· 
go biletu SO·złolowego wynosi l64x87 mi:p. 
Całość biletu ulrzymona jest w kolorze: boki 

Jugosławia przejmuje strię 
.Bf:LriRAD PAP . ..:... \V zwi?}zku z ra

tyfikacją w dnin 15 września br. traktatq 
•1wko.iowego z \\'lochami. vładCle jugtJ~ło brctzowo · fioletowym, ku środkowi kolor sza 

ro - niebieski, druk tła po obu stronach w ko wiań~·lkie pnej!llą W na.ibliższych dniach 
lorze: żółtym. Oznaczenie serii i numeracji wy <JJd mini~frac.fo p<;a:tu Pola w Jstrii i i n· 
konano w kolorze )rnrm'inowo · czerwonym. I nych otbsr,arów krainy juli~skie'.i, nrzyz.na 

Jednocześnie Nmodowy Bank Polski za· nyc-h na z.a'>a.flzie traktatu. Lud•ność na te 

renach. mR.iących prze:iść do .Tturosławii 
przygoto'\vuj~1 się do triu111fa1lnego P<Hvi· 
tania władl ,fU!!;O•" ·l'lwiańskich. \V uroczy 
stościach weźmi·e udzi ·ał Dkoło 100 tysi{!,
cy osóh. Z całei;o kraj11 przy·hędn liczne 
deleg-acie nnn-111izac;ji społecznyC'h, mło
dzieżowycft oraz zwi<J;zkó\\· zawodo
wych. 

- Z Janiny. Prosimy zabrać . nas z so-
59 .bą. 

Sb1d1.ailcie· zwrócił Sie, Queill d·o·\ A'l1stral.i'jczy'k dtu•g·o l)a trzył za nim . 
A?straliiczy;k>a .. -:- .~e1żeli ~~jiclz~emy da- „Interesy· tej piątki - myślał o nrzyby-
1e1, t~ pow1ed,~c1e .• zeby c1ęizaro\vik_a n.as szach - te:ż s~i pod 11sem. Cieikawe, 
podw1ozł~. ~oidz1emJ'. ·Szosą. Stprob1uJe- czy dobrną d·o tyiclt At-en". 
my dostac się na l0tmsko. · . . · . . . 

D b di · d · ł A . t 1•• Resztka sił doci ~, 1gnęh do lom1s1ka Je-- o rze, - Q Powie· zia us ra IJ- . . , . . czyik. den z PO~CIJ1!0\YCOW trafiony bO·l')1hą pło-
- Cz , tR szosa l!:aiprowa·dzi nas na n?.ł· W pohliżn ~ta!J'. !es~cze : clwCl .•. li~1r-

!or11jsko ~ n_cany" oraz dwie c 1 ęz:1r,owki. -~ a .t;ęza-
- Owszem. Mźcie wprośt przez mia- /?Wkl ład ·owa,no w pos·p1e·c'hu !a·kies pa-

st-0. Gdy w,.;vjdziede_ z miasta .. skręcicit! ki~ , . , , · . ? . , . 
na prawo. zoi;acn :·" e tarn nam!Qty i ba Gdzie clov; odca. - Z<1P:- tal T<rP . 
raki. Jeżeli auto ·<rn się nie ukaże, - Tam - w1skazał jie1den z iołnie·r7,y. 
p6jd·e tam sam. T ; · 1.. chwila mogą u- Wszys·cy z z:aciekawieniem D;itrzyli 'la 
kazać się ?~iem cy. inzy1by:=;zów. l:Ielena i Grecy wstali· ·rn 

- Dziękudę - rzeikł Tarp. miejscu, <;t Q1:eJI i T~1JJ skierowali się .~o 
- Cci, bracie, źle? _ zauważ;vł Au- gru•py of1cer0-w. stoJą'Cych w 1)01bl!zu 

strald'czyik. .pł·o'11<1:ce.~o samolo.fu. 
- Gorzej być nie m-0że - z,godził się -: E\va·krndecie· sie,? - zapytał Quel! 

z nim Trup. ka•p1ta·na, który 1\\' a.żnie prz3 1pa <rywctl 
- Chodimy - s kin ął Que!I. si ę fogorywającym .;zczątkom „i-Iurri-
- Servus, 'koJ.ego, - p0że.gna.ł sia Tap cana". 

i Au•strafoczytkiem„ - Skad W:V·~cie sie tu wzi'eli? 

- Jesteśmy z osiemd•zie1sh~,ite.j esikadry 
- dodał T;:ip ." .....,. A wasza siedemd·zie1sią-
ta trz.eda? 

- Zgad•liście - otl<}lowiedział kapitan. 
- Coście rnbili w Ja1frnie? 

- To John Quel!. ...,- wskazał Tarp ka-
pitanowi kolegę , 

- Quel!! Ocaleiliśde żywi? - \vY
krz~·km\ł kapitan. - A w15zyscy was u
ważają za .i11 1ż niehjącc1go. Jeste·ś'Cie 
qJrawd'ziwym bo·Jrnterem. Co z wami by
ło? 

- Brłe'l11 strl:l,'Co11y. Jak tam z waszy
mi ciE: 1żarów1ka111i? 

- W tej c-hw,ili 0M.ic1<1. 
- Czy mozecie ;r,akomunikO\VaĆ <lowó 

d·cy szta.bu, że jesf.e ·śmy .inż w drodze <l-0 
nie,go? - zapytał Tao. 

- Łąq1mści :iuii nie 111a1m-. Ale z robię 
to. \Vła.śnie tam Jece. Ta niemi eckR ho
łota z'b0mhardowała nasze lotnisko. Wi
dzieliście? 

-- Tak 
- 3rraciliśrny >1'1T: u " )t, Cbod·źmy. po-

1.,·iem ;i.o ż c1·11;u\d, o.by ,v 1 s zabrał z so
ba. 

Vrócili fo .; ;~·z ;h··>:, ~ !.;:. K<1. pf'.: 2,11 'VY-
da! rozka-z .5i e rżan cu'•i i i:.i..1:; - 1ć ;, soiJ:t 
dwóch lotników. 

- Z nami jedzie dzie\,~czyria Gre-
czyn•kal, moja narzeczona i dwóch Gre
ków - z pe\: "113-'m za1klo.potaniem oznaj
mił Qu·ell. Musia ł to powiedzieć; bo· in-
'ie.go wyjscia nie było, 

LONDYN PAP. Agencja Reutera · donosi 
z Lahore, iż 5 tysięcy uzbrojonych Patanów 
przekroczyło rzekę Indus i pr;r.edostało się do 
zachodniej części Pendżabu, w celu pomszcze
nia masakry muzułmanów. W -Pendżabie wsch<J 
dnim, policja i wojsko okrążyły miejscowoścl 
w których 7.ebrały się grupy Patanów, zmusza 
jąc ich następnie do odwrotu. 
Ludność _szczepu .Sik;J:iów z. okrę(:Ju Lyallpur, 

w zachodnim Pendzab1e w hczb1e 300 tysięcy 
o~ób, opuściła swe ziemie udając i;ię do Pend 
żabu wschodniego. W siedzibie rzadu wscho
dnicrio Pendżabu w Simla wybuchła bomba. 
5 osób poniosło śmierć, 20 za~ doznało obra
żei'1 , W szeregu miast' obowiązuje nadal go. 
dzina policyjna. 

M'nister Oybows~i w Łodzi 
Łódź gości dzisiaj mi11islra Kultury i Sztu 

ki, Stefana Dvbowskieg:.>, oraz posła Pietrzak< 
przybyłych z \.V<1rszawy Ili! woj('wódzki zjazć 
ideowo-programowy Stronnictwa LJidowego. 

Zjazd rozpocznie się o godz. 10-ej w saii 
Wojewódzkiej Rady Narodowej przy ul. Ogro 
dowej 15. 

Nie wi·em co zróbić z Grekami. Za 
d~rżo mamy ład1unku - zamyślił się ka
pitan. 

- Cza1s jwi na nas - 11owiedział sie:e
ża'llt. - Pan kaipitan zaraz odlat>uije? 

- Tak: sierżancie. Zabierzcie z soba1 
również Gre·k6w. \i\'szak do•Pomog]i na
szym oficerom wy•brnąć z Janiny. Nie z.a 
bierajlcie tyle haga,ż'u .. Zi'zućde Ml co do 
diabła. Dohrze? 
~ Rozikaz, Panie· ka·pitante. 
- Mwszę, juiż lecieć - nowiedział .ka· 

1pit1n. - Na .pierwlSz·e'.i idę.żarówce Je~ 
dzie starszy por1rcznik. To płonie właś
nie jego samolot.. Za'fro5z·czy i ę o was. 
Da coś zde·ść. A tera% - •żep;nam„Strasz
nie się cieszę. żeśtie ocalelj . Quell. 
• - Wszystkiego najJeipo;;zego - od1po
wiedział Quell. ś'C i-skadą1c mu dłoń. - Je
szcze .raz cltzi .::•IJrn:ię za \\''8Z~~sfko. 

- Opowiem o w~zJ.•stkim, gody bę1dę 
w Atena.eh - 1Powtórz.ył kapitan i poś
pieszył <lo sweigo samolotu. 

StaH i patrzyli, ja1k f.otnicy ·1l.rzy1goto
wywali się d0 01d'lotu. Gdy samoloty o
derwały się Juiż od ziemi. wytrawne u
cho Quella usłyiszało miarowy watikot. 
od:wrócił sie„ <Spojrzał na niebo i zoba~ 
czył zbliżającą się większq, gn,upę nie
Przy:iatielskich samolotów. Odrazu rpoz· 
na ł .. Messe1'S'chmitty". · Chci a ł krz}knąć, 
u·przedzić o·clrvwające się ~ zi emi „Hu·ri~ 
cany". ale było zapóźrn o. 

(D. c. 11.) 
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' I. p: Minister Jan Dąb-Kocioł ·do rolników· polskich 

Adm1mstracJa czvnna od goqz 8 - Vi zw·1~zku z Ll"h·" J R I I d t · d · · · 
16

_ . b · b' d . · . ·1 . - • -1 - • " "a onym przez at<; wyma~a o tias sy uac,1a gospo arcza, zyc1e, pszenicy, rzepaku ozimym. Ab 
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wy_ 0 ia oweJ, w soboty ,11.\irnstro\\: \\. drJiu l l bm. riekre!Pm o po I to n~kazuJe chłop1i.rolnikowi jego honor. je<l. nak przv istnieJ·ąc"ch brakac.· h silv p 
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Redaktor przy·~nu ·e codziennie od o C~' s3;s1e.c z ie.1 _w ro ni: \\'1('. , ••1m1~ _er O tym. czy nlo'amy o iągn<)~. w przy- cią~o\\·ej pl_ an zasiewów_ W~'kon~ć, mu 
odz. 

15 
_ 

16
_ · J · J R, _ lrnct\\ a 1 ~<'for 111• ~oln~ rh . J?ab-~<:ocio! I -:::dym roku -:::.:tmn\\·y-.;tarczalnosc aospo- j byc zorgan1zowane '.\'Spoldz1a!arne wsz: 

g Konto czeka:~· redakcji „Głosu Pi<ltr· ''_,•dat o<l<?Z\'. r,· 'r:~~;rJ rrn'°'tępu i<)Ce-J: darr?::) 11~.:jzci~:n _kraj11, zad:-cyduj<?~ te.g~ :;tkirh. chlopÓ\Y·rom!ków,_ ~parte na \\'? 

kowskiego" w Komunalnej Kasie Osz. Ob:ywatdr Rolnicy! roc1.m: . s1c'W: ;~s:r.nny .. M_u_s1my w 1 es1~m :(>InMJ p·orno~y ~ąs1~.dzk1e1. • • 
czędności w Piotrkowie nr. 425. Zn1szcvH\e rn!nidwo po wojnie nk 1:aora; 1 z;is1~1c \~Jęcc;. mz w _rok~i ub'.e· . Dla zorganizowania tego. ws11ołdz1 a!~· 

- „ _ . m?gło ":-'yk0na·f najwriżnirjszego oho- g_l; 11.1. p·od:vyzi'i''~a~;)c ~~·cal_ za,;1a1n<0J w Je- n ~a uchwalony zosta~ ~~ d_mu 11 wrze: 
Komu winszu;emv w1;::zku pk' na nim dąży. to j<:>sl wyży· :'1~111 z1em1 rlo :i,o rnd1onow hfl . Dlate·go ma br. przez Rad~ Ministrow dekret 0 Jl' 

1 wić kr~ju. Zmuszeni byliśmy jeszcze ,,. tez ńo teg-oro~znego siewu jesiennego mocy sąs~e~zk iej w ro lnictwie. W my~ 
Niedziela, Jt4 września 1947 r. tym .roku qH·<'v.·adzif z 7.agranicy po'lad Rząd pr7ywi<izuje ~ielką wag·ę. Pomoc p·o.s·fa-n0w1en lego dekretu tam, gdzie te 
Dziś: Podniesienie Krzyża św. pól miliona j()n :·hoża, plaqc za nie węg Parislwa na akcję siewną ie<>t wielka. rn1no\\:e dokonanie orki i zasie\\'Ó\I' je:: 

W aźnieisze telefony 
10-49 Urząd Bezpieczeństwa Publlczn 

· 13.14 Powiatowa KC1menda. M. ©. 
110-41 Miejski Komisariat M. @. 
10·1:.: ~trnż pożarna 

lem .. t::ih fl':J•;r;t{'l• 1ym \\'kraju, tak potrze Kred~ty n;:i ;rnkup ziarna i oplac<:>nia or- z~g·roz_o~c z br~lrn _dostate.cznej siiły .P'~ 
hn:.'rn rnlmknwi ki traktorami W\ no-:za ponad 2 miliardy CJIJ~aW~J· obow:1 ązk~e~ kazd~.(!o rolrnlu' 

.'Y prz~rs7łym rok11 musimy ~ię Wyży· \ z łotych, niezcileż.nle ".ld. lego duża pmnoc ~~s i;i ~a.ri:ce~o. zy":ą st lę poc 1.ągową,. na 
wie satni, bez romocy zagra 111cy. Tego udzidona zo~lala w zbożu siew1Jym jak '7:ędz 1 a I olnicze! czy ~ prz~ t, Jes~ ud?.ielr 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· ~~~~~~-·~~ nie po mocy są~adow1, k~ry ~J pomor 

, potrnbuje. ' 

K t O m O Z• e 'Wy p e 'n •1 a· c"' .foko Minister Rolnktwa i Reform Rr 
1 

M · 13 Bbertpieczao!nia Społeczil'J\a 
10-70 Szri·•a! Sw Trójcy 1wch \\'Z\'\\·am wszvstkich ro.Inikó" 

· d.0 karneg·:1 wykonani~ postanowi~ń 'te. Pogotowie lekar1'kie: nocne telefony: 
tit-13 od 21 - 7 rano. W niedzielę i św ię 
ta dyżur d?iennJ w szpitalu Sw. Trójcy. 

Wymienne k a rtki• żywnos"c• , g-o łlekret11. Po11a<lto apeluję ej.o rolnikó'' 
I OW8 . i aby ~arn, g·dzie skutkiem braku silv fK>c1' 

Orga·ny kontrolne Mini;:ter.stwa Apro-
K J N A "'izacii zwróciły uwag:c na fakt, 7,e w 

~no-Teatr „Bałtyk - dziś i dni na- wieh1 wypad·b-rh prowadzą.cy meld11nki 
stępne najf'iękniejsz.y film produkcji poi- luib z.amidy g-minnc poświadczaiH karty 
skiej ,,Złota maska", w roli głównej L. \Vymienne he7, wypelnie·nia ich dan~1 111i 
Wysocka, M. Cwiklińska, A. Żabczyński, personaln.vmi os6b, któ1wm karty te są 
Władvslaw Walte•r i inni. \Vydawa·ne. 

W związku ;r, tym Minic;terstwo .<\?pro- 1 gow€j zagrożon~ jest terminowe \\ yko 
wizac:ii komurtiknie, że prowadzacy ·mel- i nanie "rki i z~~ie~vów. . 
clunki 111.b zarządy g-min[le. hiorąc c;wvm I Il. w <;k~es 1 e pilnych robot ~.ln.~·cb 11 

Pod·pise 111 p"'ł· " d · 1 . 1 • • · 12Tan 1C'-\'C .1azd·f' k0n1111 na targ-1 1 1arma1 
• v n., o pow1cc 7,lB no~c za 1 • 1 · .1 d . . · b~rt L . . • , . ,o c n rrr'lrnc IH 1 Ja·r zie i mez '2-'nvc11 P" 

Pl'ftwdzrwosc t.resc1 kart w1·mieniJy.::h, i tp€b r..; • • • 

w111ni P.o~wiaclcn·ć ie dopiero pn ><knn- „ ' 

trolowani11 i 11zg~d,ni~niu danych z ksi ąż- . ,2~ ~' okr~si€ ~iewó\,. jes!enn~·ch nl-e U· 
ką meldi1nko\1..-ą. . zy '"ac kom do mnych c€low, 1ak orka 1 

Początek 6€ansów w dni powszednfe, Niekontrolowani -w ten sposób posia-
nie<lziele i święta o godzinie 1·6, 1'8 i 20. dacze tych kart wypelni,dą .ie nastęvnie W razie PO~\YiCJdczenia · karty wy-
Dla rriłorlzieży niedozwolony. micnnej in hlanco, Prowadzący meldnnki 

zasiPW, 
3) tam . gdzie za<:horlzi tego o·otrzeb? 

l!?:)'\\'ih' koni ÓQ rob&t poln~ ~h °";ai.i·et \1 

nkdzie l ę . 
Kl.no .. Polon1·a - f1'l·m pt. ,,K·nockau.t"·, często w sposób niezgndnv 7. prav;dą. . . d . I . I „ . . . ·. ·. · . , nCJraza sic na o ipow1ec z1a nosc z.a p-o-

film radziecki. skutkiem czeg-0 udaJe sie im poh1erac ~wiadczenie fa~;:n·\yych danych. jeśli po-
k kartki żyw1wściowe kategorii wyższych . I ;:iCJcl::icz karty wypełni j:i, niezgodnie z 

Dyżury aple : niż im przysłnguj.a, . rzeczy\\'istością. Ni~ możf' chłop-wlnik dopusdć do k 
gn, ab)· jeg11 ko11ie pasły się m1 pastwi 
:'.ku, kiedy \\'i<lzi, że hirrlna \\'dowa . ubnu· p i o t r k o w s k i )) c;ąsh1cl, czy zni~zczony osa<lnik pracuj' 
lopatą w pode czofa. bv zasiać zagon 

Dzi§ dyżuruje ~p~ka mgr. R0a, Sio- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
"'·ackie.go 3. . 

Dziś . dyżuruje J.ekarz-dentysta dr., c 'z y t a 1• c .„ e· 
AdamkowiSka Zofia, 3 Maja 14 m. 6. , 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 111 111 1 1 111 1 1111111 1 1111111111111111111 1 1 111 1111111 1 11111111111111 1 111111111 111 11 1 1111 1111 11 1111111 1!11111111111 1 0 1 11 1 1111111 1111Ulllł1111111 1 1111111111111111lll111 1 11111111111111Hll1111111111l111111 1 11111111111łlllllll I s\\·e.go po <J. 

am i -~t n i ki robotnikó ' . 
' czasc okupa cji 

w Gminne i po\\·ialow<:> Rad\ Narado ·e 
\\ zywam do ści5łeg{l i szyhkiei;ro "·vko
nania 0bowiązkÓ\\ wvnikhch z oo~.tano
\\'ień .dekretu o sąsiedzkie.] pomo-c ·,. (d~o 
wyzy:kanYci w. zv,.;tkich możliwości 

środków, aby w jesieni jak najwięcej zie 
\'\' tych dniach odbyło się, posiedzenie cę pt. „Pamiętnik robotnicy", Emilowi rrac€: ob. Karola Rożka z Swięto'chło- mi zaorać i zasiać. 

\Vykiniooego µrzez K()misję ~entralną Jerzykowi z Krn,.;na za pracę pt. ,.Prze- wk P't· •. Pr7<-'" 11 "<'7<"nie". ob. °Jerzego Wzywam Wa6, chłopi-rnlrncy. do "'al

Związkńw Zawodowych Sądu Konkurso życia i wrażenia z czaców okupacji nie- Wolnego z Łodzi pt. „Pamiętnik" oraz. I ki z odłogami. do zbior0\\ ego wysiłki.! o 

wego na pa.mi·ętn7k robotnika z okresu mieckiej". ' ., .. „ I ob. Le5zka ~krzepy z, Włoch k91o War-
1 

uzyskanie niezalezności aprowizacyjnej 
okupacji. Na konkurs nadeślano około Poza tym Sąd postaim1w11 wvroznic <;z;:i\\·,· pt. „Kn,.;zm;irv'. naszego kraju . 
120. prac. Sąd k>0n kurs o wy postanowi I 11 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m11111111111111111111111111111111m111111111111111111111111111111m11111111111111m11111111111 111 111mm11111111111111111111m1111!1111111111111111mm11 

przyznać:-!) I-szą nagrodę w sumie zł. ze .sportu 

Mecz pi~śc i arski ŁKS- Con-cordia 
30.000~ ob. Kazimierzowi Szymczakowi 
z Warszawy za pracę pt. „Pamiętnik ro
botnik;:i z okre~u okupacji". 2) Dwie dru 
gie nagrody po zł . 25.000 - ob. ob. Irn-
ni.e Nieznaniec z Powa.nia za pracę pt. Mecz pięśdarski o drużynowe mistrzo gr> wa się byłemu mistrz.owi. Stasiak na 
„Wojna 'i ja" oraz Marianowi Karolowi stwo Ł<i<lzi między ŁKS a „famcordią" ~te Adamusa wypad! bardzo blado. 
Knoto\\'i z. Karsznic za pracę pt. „©d - Piotrków rozpoczyna się od walk()- W<1lka kogucia Brzóska (•C) otrzymał 
Oświęcimia do .libęnsee". went. p11rnklv \Valkowerem. 

3.) .Dwie III-cie nagrody po zł. 20.000 StatSia1k \\ muszej i Popie~aty w kogu- Wag-a piórkowa Born\\·ski (G) - Paw 
- ob. ob. Zenonowi Wolkowi z Wołowa I ciej oddają po dwa p1mkty. walko\\·e·rem !ak (LK$). Walka na ni.,::;kim poziomie. za 

Waga pó łśrednia Laskowski (C) i Cy- , 
gan (LKS). Cygan prz.ez d\\·ie rundy goni 
La.::.k0w.s.kiego po ringu. · W 1rze iej c·b
raz się zmienia . La."-fo\\·ski p~ prostu r<'z. 
bija C\ga1na, jednak pro"·adzc.ne dwie 
rundy przynoszą zwycięstwo Cyg:inowi. 

. S~ąskiego. z;:i pracę pt. „_Pamiętni~", Sta·- 1 tak przed meczem ;;<!:oncqrdia" prowa- wofJ.riky często, wpada ją n;:i siebi-e i trzy
msławowi Szymczakowi z . ~d~nska - clzi 4 ·O. Przebieg meczu był nasłępują- maJ·a, się wzajem nie. Bomw5ki nies.łu z-' 
W'Tzeszcza za pracę pt. „ <!.1ęzk1e Iata na " · 
obczyźnie''. · cy: niie dostaje upomnienie \\ pierwszej run· 

·ł) Trzy IV-te na.grody pio zł. łS.000 _ Waga mus.za - młodziutki Ad·arnus d,7.i<'. co go ki"zywdz1 w ogl0.szonym remi 

0b. ob . .Januszowi R: Szyndleirowi z Ke· (G) otrz.ymuJe punk·t walkowerem. S,ta- ~owym wyniku. 

sza-lin-a mi pracę pt. „Historia jednego siak spóźnił się na wa~ę." · Waga ll;'kka M<lci<'jczyl' (C) - Boni-
żvda". Marii Bocheńskie.i z ł.odzi za pra W walce towarzyski e.r wygrywa Sta· !<:owski 1 LKS). pajlad-nir jsza 1\' alka. dnia. 

' si:.ik posylaj<JC w pierwszej rundzie dwri Macic.1czvk Nyhazał dużo inicjatywy. 
l'!'l .l l ' l!J'JIU ll 111111 11 1111'1 11Il'I111 11I 1'1 '11I H1J 1•·1•1111 k ;i razy do trzerh J\d::imu~a na des· i. vv ·r· 1ecia runda 1ial<"Ż)' rfo nif'gO. Wygr.1·-
11' ie§Ci Z kra jU drugiej i trz<'cie1 Adamus „dzielnie oc!- I ~va n::i ;.J11nkt.1 8011ik0w:-.ki. . 
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<frlWINA:GH W©J. IOELEEKIEG0 Rozp rza 
N-a skut·ek initcjatywy wojewody kie

leekie.go przystąpiono w roku bieżącym 
clo wkładania bibliotek gminnych we 
\VSZY15tki<!h 235 gminach woj. kieleckie-

' gQ. Ministerstwo 0światy poparło tę ak
tję, pr.z~dzieolając książki na razie w licz 
Bie 2'5.000 egzemplarz,y, wartości około 
S.000.000 zł. 

Dzwony Wrocławia 
Staraniem miejscowego K~ µr J l-~sz- l kościęlne wagi: 643 kg, 312 kg i 180 kg 

cza Romuakła 1 0\\·ic.J<ie.g·o w tych dnia<"h I uf11nd'o\\ <Jl1f' z <iobrcrn·olnvch ofiar m:e3-
zosfały p.m\~ adZGne z Wrocławia dv k0 I scowych oarafian. Kol"zt wvkQonania 
ściora parafialrego \\' RozprZ\' 3 rizwony ldzwonÓ\\' \Vynió.d (j()() ooo ·złotvch. 

Wvdowca: Woj. Komll~t P?R w tod?i Jl', 1e1 Redokcvinv Rec • Adm 

Waga średni a Scibut (C) ..L. Olejni!,· 
(LKS) \\'Vgr_\'Wa na punl\ty Olejnik. Nale 
ży jednak zazn.aC'zv<~. że w trz.eciej run
dzie Olej nH< okazvwał bardzo dużo zmę-
oen io. WA ika ifl hyła jedną 7. na iladniej
'7V·ch wa lk "$ci-buta. 

Wa~a półc iężk a Wnjrn1rowski (Cl -
7,~r !L.::. (LKS. Po kilku -:oczystvch ci0sa-ch 
ZyJi.ca . \Vo .i·narn\\ "-ki ,,. przer"·ie między 
pierws7.ą a rlrnga rnn·rl~: pr:·dda [~ się 

Wag-a ciężka. Stec (C) ...... 1iP\\ adził 

(LJ\S).Stf'r ITT<l malo rln p<J\\' iPr17.rni::i. Cio 

sy jego n1ie traHfl ią . Wvgrvw::i zdrecyd()
wanie Ni.ewadzi.ł. ŁKS· O{ln0si zwycię

$lwo nad „Conq:ird·ią" ".stosunku I 1 : 5. 
W ringu sędzimĄ·al DO- Raciądzki W se· 
rlzi0waniu okazal ..-ię . .:.i;1bvm. Punktv ob-
licz a li Ma fo.ńcz vk. Z(I \\· arln\Y"-ki ; H11 t-:=>r' 

Dzfoł egłoszeń1 Piotrkowska 55 tel. 111 50 Konto PKO VII - 1505. 

ml!llłE OC"OSZEl'il Wydawnlctwo "Głoeu R cbotn!ezeqo" w 1:.odzl . . . W ł&kśełe: od t-100 min. 'l:ł. SO. 101-200 mm iii 80. l'nwv>el zl 70. 
-~ od ł-100 mm. zł 35, 101 _ 200 mm. zł 45. pc:iwyź•I ,.,1 6'1. "robne zo Jedno si owo: poszuidwante r<0dmn zl 20, hcmdlow41 (le kmae, l!::ilq!nlo t ą.irzed=> zł 25. zquby d at\ 

o onukiwa11ie ;:iroey ~l. 10. W niedziele t !w:leta 900Je i:ł91riej, ' 
• 

• 
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11'2. KogutÓ!\vi urwał Og()ltl, 
Tward~wsikiego kopnął n<>gą, 
Lunatyków POipirzetr.ącaI, 
z~ ju~ mieli d-OtŚĆ miesiąca. 

I ' 

cą le iej~ .. 
Kolarze . łódzcy przegrywają Jnecz z. Pragą 52: 68 

r 
i dostatecznie „objeżdżona", czego nie . można 
było powiedzieć o łódzkiej, która jechała w 
składzie Bek, Kupczak, · Pietraszewski L. i 
Sałyga. 

Najsłabszym z tej czwórki był Kupczak. 
Nie wytrzymał tempa i w końcu po kilku 
oktą7.cniach o'°lpadł, pozostawiaj'ąc cały cię-

Machek 

Start' kolarzy czeskich w Łodzi wywoł~ł :mr walki z Czechami Bekowi, Pietraszew- (ostatnie 200 m. w czasie 16 sek), drugi był 
wczoraj ogromne zainteresowanie. N<1 trybu- sldf'mu i Sałydze. Machek, trzeci Stepanek, czwarty Capek. 
nach w Helenowie zebrały się' tłumy publicz- Drużyna nasza w przeciw eństwie do Cze- W grupie łódzkiej byliśmy świadkami nie-
nośr.i, aby być świ<idkiem pojedynku nas-;-:ych chów od startu pojechała źle.' Nenvowy jak spodzianki. Po krótkim finiszu Kupczak wy
czorowych kolarzy z czołową kh:i>:ą kobr>:ką zwykle Bek zerwał zbyt ;;i\n~ tempo, które przcdzi: Beka o pół długości w czasie 13„5, 
CSR.. Niestety. po wczorajszych zaworl<1ch jedynie wytrzymywał dobrze Pietrasze·;•Ski. tr7.ccim był Pietraszewski, a czwarty Sałyga. 
zbladły gwiazdy naszych Beków, Kupczaków Sałyga po kilku okqżen~ach 2lłapał drug( od- W spotkaniach dwójkÓwych spotkali się 
i Pi<:b''l.S'.'.PWSkich. Niepokonani na naszych cl.ech i nie dal si;~ ze:·wać z kóL1<a, Kupczak zatem: Cihlar. z Kupczakiem, Machek z Be
tor>lch, we 'wszystkich pojedynk:ich z Cze- jednak spurlów ;;ych nie wytrzymał. Czesi klem, Stepanek z Pietra!lzewskim i Capek z 
cb;imi musieli oglądać ich tylne koła... -jPcha1i ln1rc;7.0 iówno noga w nogę, nie zmie: 

1

. s.ał.yg~- w_e .wszystkich tych spotkaniach zwy
Czesi górowali nad całą naszą czwórką niaj:1c ;mi na sekundę tempa, zm'.c\ny dawal! c1ęzyh gosc1e. 

(Br,k, Ki:pczak. Pietraszewski i Sałyga) prze- po:: . .-~wne, to też w rezultacie wkrólce odro- Walka mi.strza Polski Beka z drugim sprin
de wszvrf:im szybkością, nie mówiąc już 0 iJ!l-i stracony teren tlo Łodzi i wygrali wy-1 terem czeskim Machkiem trzeba przy
sarńnj i"'.:hnice jad)• na torze. Przyjemnie f:cig lekko z przewagą około stu kilkunastu zna~, była emocj~nuj~c~. Bek chciał za.sko
było patrzeć, jak Cihlar, czy Machek, a na- motrów w czasie 5:26,8 8ck. I czyc Czecha długim finiszem. Rozpoczął go 
wet taki Stc,:m::l: pokonywf.li wiraże, czy Na tym skończyła się epopeja 111eczu Pra- już z zejścia z przedostatniego wirażu, oder
prowad?.ili m:::szyny na prostej przy ·finiszu. ga - Łódź. W ogóln<'i punktacji zwyciężyła wał- się od Czecha, ale, niestety, na ostatnkh 
Nie obserwowaliśmy u nich nerwowego szar- Praga zdobywając 68 Dunktów podczas gdy metrach dał się mu wyprzedzić o pół ma-
pania maszyną, któr.::go nie może jeszcze wy-1 Lódź zebrała i~h tylko 52. .szyny w c:tasie 12,8 sek. 
zhyć się Bek, prow8.<-tzili równo \vydobywając Już po pierwszej konkurencji meczu w Naszym zdaniem Bek większe szanse na 
maksymalną sz~bkość przez harmonijną pra-

1 
wyścigu na czas na 490 m. ze startu lotnego pokonanie Czecha miałby przy krótkim fini:. 

I cę nóg .dzięki. i:_k~ord ,vnowa. n(':n.u wys~łk~wi I Czesi_ prowadzili stoslmk~c.m ~unktów 22:.14. szu, g.d:y~ Czec~ jest bardziej wytrzymały niż 
w:::zy::: tk1ch m1ęsm. Rndko Kiedy k torys z NaJlepszc czasy wykręcili: m istrz CSR Cih-, szybki (Jest mistrzem C,SR na 50 ktn!). 
Czechów czy to w biegu pojedyńszo na czas lar .l26 sek.„ Bek 26 sek, Stepanek 26,3, Capek Wlaka Kup.czaka z Cihlarem trwała krótko. 
(400 m~trów), czy te,;": w wyści.gu . ~rużyno- 26,6, M.achek. i Kupczak po 27 sek, Pietra- Kupczak zaatakował Czecha przy wejściu na 
wy~ wyskoczył. po za'. czarną l_m~ę toru. _sze_wski ~7_,6 i Sa'.yga 29. .- ostatni wiraż, ale po bardzo krótkim wysiłku 
Zmiany w wy8cigu druzynowym swiadczyły, W wysc1gu sprm1.erowskim na 800 m„ w rezygnuje z walki i pr-zychodzi za Czechem 
że w tej konkurencji czwórka ta jest zgrana grupie czeskiej zwyciężył bez , walki Cihlar 0 jakieś półtora długości. Czas Cihlara 13 sek. 

Z ląrzą!!ik Z 11',lł , 

Wielka Parada Sportowc6w 
Ładniejszą walkę stoczył Pietraszewski ze 

Stepankiem, który na Festiwalu w Pradze 
pokonał Beka. Pietraszewski uciekł Czecho
wi z przedostatniego wirażu i Czech musiał 
~ię -dobrze namęczyć, aby go obejśc na pro
stej. Czas Stepanka 13,~ sek. 

Wczoraj w godzinach popołu<lniowych hcz chłopska z --powiatowych kół ZWM jak i aka- Capek najsłabszy bodajże z gości bez tru-
ne' rzesze1 łodzian spacerujących w' soboty po demicka. du pokonał Sałygę w czasie 13,8 sek. 
pracy ulicą Piotrkowską po.mszone zo,,;tały Imponująca defilada przepnJwadzona po W wyścigu australijskim na 6 o-krążeń toru 
niecodziennym w idokiem. ra:-z pierwszy w tak dużych rozmiarach na te- począwszy od 5 okrążenia kolejno zaczęli 

W karnych sz_eregach nbra~a. w ' kostiui:iy renie Łod.zi nie ty1ko przyczyniła się .do po- odpadać: Stepanck, Capek, Bek, Pietraszew
sp-0rtowe _ przedefi lowała. mlo<lz1~z ZWM,. bto- 1 pula_ryz.aCJ1 sport_1:• lecz. _wykazała .takze spo- ski i Sałyga. z Polaków pozostał tylko Ku _ 
rąca udział w odbywających się obecnie w 1stosc i masowosc rozw1Ja1ących się w coraz czak kl· ego · d k d -1 ł t MP 
Łod~i Igrzyskach Sportowych. Młodzież ub1a- większym stopniu szeregów Związku -YYalki h k '. ~\1 JeC na wyp:ze zi . a wo a-

\\ )-', atletyczne sprawiała tak jednolite i dobre. wra Uczestnicy defilacly udali się na boisko . Dz1SiaJ Czesi startuJ_ą na zawo~dch w _Ka-
na w k-0stiumy piłkarskie, bokserskie, l~-kko- Młodych. I c e _ ~ _ i a,r._ zas :wycięzcy 3.21 sek. 

V żen ie, że ni·kt napewno nif pomyślał, że jest ŁKS, gdzie przyglądali się 'Popisom Reprezen- hszu, a we wtorek znow w Łodzi, w wyscłgu 
;;: ~ ' to młodzież n ie tylko robotnicza, ale ta.kże tacyjnego Baletu-ZSRR I. Mojsiejewa. półtoragodzinnym amerykańskim parami. 
~-· . 

143.N;e.:.ótno.J;mmyroksl: ,, wcielamy hasła w czy~ 
~~ic~:;gł~~p::;;~~~ ~v!ill~sie, Liczny udział · młodzieży ZWM w turnieju bokserskim 
W p1ieliws-ztj mnid1Z1ie tr~y kn10tck-outy 

SAMOBÓJSTW A 
W parku 3-go Maja otruła się nieznaną 

trucizną Regina Rosiak lat 22, zam. w schro
nisku PUR, Sienkiewicza 9. W s'tanie ciężkim 
przewiez\ono ją d-0 szpitala Ubezpieczalni Spo 
łecznej. Dochodzenie prowadzi II kom. MO. 

• • • 
W parku ludowym na Zdrowiu usiłował po
pełnić samobójstwo przez utopienie się w ka 
nal't! Niemiec, Gustaw Woks. lat 82. Incydent 
za~ważyli przechodnie i wydobyli niedoszłe
go samobójcę w stanie ciężkim do szpHala 
Ubezpieczalni. Dochodzen'ie prowadzi 9-ty 
Komisariat.. 

MAŁOLETNI ZBIEG 
Dnia 9 bm. z Domu Dziecka RTPD ptzy ul. 

Marysińskiej 100 zbiegł 12 letni Edmund Ka
czocha. 

„ 
OKRADŁA CHLEBODAWCÓW 

Dnia 10 bm. służąca Jana 
właściciela pralni chemicznej 
skiej 65, skradła 20 kg białej 
skiej, poC'Zym zbiegła . 

Jagodzińskiiego, 
przy ul. Gdań 
wełny klientow 

Wó:r. z tramwajem, to Jii-k pies z kotem. • 
Przy zbiegu ulic Kruczej i Napiórkowskie 

go tramwaj Nr 3, prowadzony przez ob. ści
biorka, jadący w stronę ulicy Kilińskiego 
zderzył się z wozem kierowanym przez E
ugeniusza Popławskiego, · Skutkiem zderzenia 
rnniono ob. Ksaweregb Charkiewicza z \.\Tar
szawy, Wiśniowa 38, ciężkich "Zaś obrażeń do 
znała Maria .Helt Łódź Ozorko wska 8 którą 
przewieziono" do s?.pitala w Radogoszczu. Woź 
nicę zatrzymano. Dochodzenie prowadzi 4-ty 
Komi1ariat. 

Uwa·ga ZWM-owcy I 
Dz i ś , dnia : 14 bm. o godz'nie 1.5-ej wszyscy 

zawodnicy winni się stawić w kostiumach 
s.portowy~ na małym stadionie ~jednoczo
nyich1 ulica Kilińskiego. · _ 
· S·tawiennictw-0•do defrlady obowiazkow~. 

W dnlu wczorajszym już od samego rana Waga musza: Samczyński (Bałuty) pokonał 
boisko KS. ZWM „Zryw" zapełn iło ~ię mło- n a punkty Kałużnego (Pabianice). Gomulak 
dzieżą ZWM-owską, która walczyła o palmę (Zryw) po pięknej i wyrównanej wal:e · UZY
pierwszeństwa w boksie w ramach ndbywa- skał zwycięstwo z Anielakiem (Staromiejskal. 
jących się Igrzysk Sportowych Z\i\/M. Waga konucia: Wolf (Pab) dysponujący sil-
Wśród młodzieży można było zauw<lżyć pe- nym ciosem wygrał na punkty z Arankiew1-

wne podnięcenie i chęć odniesienia zwycię- czem (Piotrków:). Czarnecki (Zryw) v.ygrał 
stwa i dlatego należy specjalnie podkre§!ic w. o. z powodu zrezygnowania z walki przez 
n'!etyle osiągnięte wyniki walk, lecz zach,;wa. Kamińskiego (Naprzód). 
nie się wszystkich zawodników oraz sposób 1 Waga piórkowa: Ławniczak (Zryw) ookonał 
walk prowadzonych zupełnie fair. swojego kolegę klubowego Łazarka . Klon,o-
Wśród wielu zawodnikó:w, który-::h mi eliś, wicz (Bałuty) poddał się Grzybowsxiemu 

my możność wczoraj widzieć większośf. jest (Zryw). 
dobrym materiałem na bokserów, ale nie ·ma Waga lekka : Marciniak (Pabia;iice) poddał 
możliwok'i pogłębiania wiedzy boksc:rskiei się· Smoluchowi (Pab.) Kray.r·:zyk (Zryw) wy
i jeżeli nie będzie mogła korzystać 7 opieki qrał .przez t. k. o. z Bocheńskim - (Zryw). oraz 
trenerów, materiałem tylko bokserskim IJ' zo- Pietrusiewicz (Pio trków) pokonał tak7f' przez 
stanie nadal. A szkoda„ . t. k. o. Nowaka (PZPB 2). 

Bardw milą niespodzianką był Anielak Waga półśrednia: Grzela~yk (Pab) prze-
(ZWM Staromiejska), który w !1-7alce 1 Gomu- grał przez t. k. o. z Karpowem (Zryw) Debich 
lakiem przegrał tylko minimalnie na puń~ty. (Pab.) wygrał przez k. o. w II rundzie z Fili
z pozostałych zawodników na wyróżnienie powskim (Pab.) 
zasłuquje oprócz zawodników łódzkif'\Fl Zry- Waga średnia: Szczeciński (Pab.) po:łdał się 
wu: Wolf (Pab.) Pietrusiewicz [Piotrkc\w) oraz po I-ej rundzie Taborkowi (Zryw). . 
v\Tawrzyniak (Staromiejska). I Waga półciężka: Pełka (Pab.) poddał się po 
się następująco: I-ej nłndzie Wawrzyniakowi (Sta.-omlejska), 

Wyniki poszczeqólnych walk przed 0 tawiaia oraz Łyszkowski (Pab.) zos1ał zdyskwalirilrn-

Polska-Szwecja? 
-98 spotkanie międzypaństwowe ·naszych piłkarzy 

Dzisiaj w Sztokholmie piłkars ka· reprezentacja I 
Polski rozegra swoje 98 spotkanie międzypań
stwowe. Przeciwnikiem naszym będ zie Szwecja 
z którą graliśmy już 10 razy na przestrzeni 
ćwierćwiecza. 

Bilans tych spotkań przedstawia się nastę
pująco: wygraliśmy 5 spotkali , jedno zremi~0-
wa!L<mv i 4 nrzPgT<iliśrny 

Szóste w 1921ł r. w Katowicach wygrali5my 
2:1 (1:1). ' . 

Siódme w 1930 r. w Sztokholmie wygraliśmv 
3:0 (I :O). . 

ósme w '932 r. w Warszawie wygraliśmy 
2:0 (1:0). 
i)ziewiąte w 934 r. w .'>ztqkholmie orzegrali 

imy 2:4 (1 :2). 
1 Dziesiąte ~' 1937 r. w ,\larszawie wygrali· 

10 WYNIKÓW 1 5my 3:1 (2:0). 
1-'ierw ze spotkani.e 1922 roku w Sztokholmie 7,ŁOT A __ t..i~TA ff~~~L>.:;;W , . . 

zakończyło ~iP naszym źwycięslwem 2: I (1 :0). l reprezenlac Jl , 'tor cl 'JZ1s1ai walczyc oęd z 1e 
Drugie w 1923 w r(ra kowie wynikiem remi- w Sztokholmie qrał r ·;;zwecja jedynie Szqe-

sowym 2:2 (1:1 ). paniak._. .. . , . 
· Trzecie w 1924 r. w Sztokholmie przegrali· W 11storn 5potkan Pol.ska - Szwe<:ja na h-
śmv ! :5 \0· 1 ). ście szczr~liwych ~trzelców widnieją następujące 

·czwarte w f925 ·r. 1\' Krakowie przegraliśmy nazwiska: Klotz, Garbień . 3taliński, Bats -::h , Ku 
2:6 (I :6) . char, Spe11ing. Adamek. Ciszewski, Smoczek , Ba-

Piate w 1926 r. w Sztokholmie or:z.\;1Ualiśmv to r, Nawrot, Wilimowski, Wodarz, Piontek. 
J :3 (0:3). l\Ja jwieks7.;i iln<~ hr;irnPk. zdob'll Staliński 3, 

\ 

wany w III-ej rundzie w walce z Krajewskim 
(Wieluń). 

W dniu dzisiejszym o qodz. 10 na bo$ku 
„Zryw" o·dbędą się następujące wallci półfina
łowe: 

W wadze 
W wadze 
W wadze 

larski 

.omszej: Samczyński - Brzóska 
kogu~iej. Konecki - Wo!! 
piórkowej: Ławniczak - Baka-

W wadze lekkiej: Smoluch - Pietrusiewicz 
W wadze półśredniej: Debich - Ratyński. 
Walki półfinałowe odbędą się także dzisiaj 

o godz. 20-ej w hali Wimy i zapowiadają się 
nadzwyczaj ciekawie ze wzglqdu :la sta'!t zna 
nych już oqółowi zawodników oraz zupełnie 
nowych lecz dobrze zapowiadających się , .-:o 
nie wyklucza niespodzianek. 

,Ozisiai mecz Poznań - Łódź 
. Dzis~aj na bois~u ŁKS-u odbędzie się mecz 

p1łkarsk1 o puchar s. p. Kałuży pomiędzy repre
zenbicjami Poznania i Łodzi. 

Dotychczasowa tabelka tych spotkań przed-
stawia się następująco: . 

I. Kraków 3 ~ry 5 punktów st. h I 2.6 
2. Warszawa 3 gry 4 punkty st. b fl:S. 
3 S!ąsk 3 gry 3 punk ty st. h. IO: I I. 
4. tódź 3 gry 2 punkty st. b. 7:9. 
5. Poznań 2 gry O punkta st .h'. 3:!;, 
Początek meczu o godzinie 17. 

T)}m razem pełna siódemka 

z~ednoczone zwycięża UCP 
~~ : 5 

Wczoraj odbyl się mecz pięściar&ki o '" , 
i:ynowe mistrz.osbwo Łodzi pomiądzy KP Zje· 
dnoczone a IKP. Zwycięstwo 11 :5 odniosło Zje 
dnoczone. 

Wvniki walk: Kargiel (Zj.) pokonał prze.z 
k. o. techniczne w II rundzie Sanczyńskie.go 
(IKP), Czarnecki IZj.) zdobyl 2 punkty przez 
podda nie s i ę w lI stai,ciu Szalinskieg.o (TKPJ, 
Michałowski (Zj.) pr-zegrał 2 Nowackim -
(IKP), KazimierczĘJ.k zdobył 2 pumktv w .. o . 
Kije·ws~i (Zj.) ditto (Pik nie stanął do wa.lk.), 
Szczap1ński (Zjednoczone) zremisował 7 Ren
czem. Martylis fZ j.) znokautowal w 11 ~tarciu 
Stasiaka (TKP) ' Kempa IIKP) zd„byl 2 pun· 
kty w. o. 

W ;ringu sędziował; Słaby, na punktv: Ste
l'ień, D.:..n i"' i .fawn-r.sk: 
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