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Nie tr.zeba {[rouadzi~ kilkudziesięciu kuponów! KUPON PREMIOWY z 0~~~11 ~: 11
· na ST O Ł i 6 KRZESEŁ 

WYSTARCZY WYCIĄC NASZ KUPO N PREMl0\V\' zamieszczony obok. wv· 
... ełnić czytelnie i przesiać do Redakcji n aszeg:o pism.a w ci<ig-u trzech dni. 

Imię i nazwisko-···········································································-·············-········································~ 

Już w czwartek dowiemy się, kto wy grał STOL I 6 KRZESEŁ. 

Jutro zaimieścjmy KUPON NA SUKNIĘ ZIMOWA WELNIAŃA. 

~ ~~~: d···r;;;~y·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.·.::·.·.·.·.·: „„ .. „ ... ·.·.·.-.·.-:::~::::::::·.·.-.·.·::::::::::·.-.·::::::::::~:·:::::::·:::~:·.-.·::~:~::= 
Wyciąć i przesiać do redakc!i „Głosu", l6dt, Plotrkows~a 88, Ili plętfo 

r wokacje· faszystowsk·e 'we Francji 
Zwolennicy de Gaulle' a usiłuj tg wywołać ząbu- Pariasi · walczą o swe pra r11 

rzenia. by sięgn~ć po władzę 
PARYŻ PAP. - Policja w Le Ma116 ullistów i b. kollaboracjonistów. ciwko wiµnym spowodowania zajść i pro 

użyła bomb łzawiących i Pałek pr-zeciw· Plan ten przewiduje wywołanie ID· in. klamowała 48-godzinny p-0wsz~hny strajk 
ko tłumowi manifestantów, zebranych w odp-0wietlnim momencie masowe~ ak· protesfacyjny.. . 
przed prefekturą, w chwili, gdy delegacja di represyjnej przeciwk~ organiza~i{}m Demonstr~cJe robotnicze w Le .Mans 
strajkujących znaiclowała się przed gma mbo-tmRZYm dro~a zorgamzowanych pro odby;vały się P.od J1~słem polepszenia wa 
c!tem prefektury. 'powodem interwencji w-0<kacJ1. 1 • ~ • I runk~w a~ro~1 zacyJnł·cb oraz wp ~ow~
Policji była próba przedarcia się clo pre- CGT ."~ Le Man.s wyi'tąp;ta ?.: ządan 1 ern dzenia w zyc1e układow, _zawartych mię 
iektury kilku 05'0brrików, którzy podąg- wszczesc1a energ1cu1ego sledztwa prze- dzy CGT a pracodawc..vd.m1. 

nęli za sobą oze,.ść tłumu. pragna ego P<>- 0. k I . d . • k. 
~pjesiyć int Z pom<>Cą. W wyniku hi.ia· e arac1a rzą u 1r~ ns e•o 
~~~i j~~l1~~dzie~~it:.ób zostało ram1ych. rU· 6 I 

DLiałacze zwk1zkowi ,~. Le Mans zwra LOiXOYN (PAP) -- Jak d<Jno6i agen· We wtorek w .Ma<lli61e odbędą się 
cah uwag~. że o"obnicy, którzy usiłowa- oCJ·a ReutL>ra, prl\'mier Gha\·am es Su!- · <l d 
I. „ ... _ J •·t • "' prawd:ipc•iobnie debaty 11a sie miolet-
1 prz~i.t..eć se do ()f'efe'll ury, me liłł 1;:ineh przedstawił w dniu wczorajszym 
czło~kauti CGI, natomiast sa znani ~ µarlarnentowf irańc::kiemu członków no- im planem gospodarczym oraz gloso
swych k0>ntaktów z gaull~t<JWSkim RPF. b" t kl d . . t . k .. wanie w sprawie votum zaufania dla no-

Zdaniem przedstawicieli związków za- we_go ga me u, .s a aią~ ~izy ~J '?. az.J.' wego rządu. Po uzyskaniu votum zaufa
wodowych, chodzi· tu 0 prz.emuśJaną pro krotką d.ek'.arac_1ę .• w ktore.1 ·pnd kr~sltł, 1z 

"' d d · h cf d t i nia premier przedstawi do zatwierdzenia 
\\'.o kację, przypominaja,q osławiony „nie ~zą ązyc ę z!e o u rzym a~ a. prz~· 1'ra11'sko-radz1'ecką umowę, prtewiduJ·„c„' 
b1eskl plan", wykryty w czerwcu br. i I Jaznych stosunkow ,ze wszystk1m1 pan· - „ „ 
Pl:lfo·ieirdzający fakt isiłnienlia we Francji stwami, jadnakowoż przeciwstawi się powołanie mieszarlego towarzystwa naf- . 
1asystowskiego spisku kagulardów, ga- wszelkiej ingerencji w sprawie Iranu. towego • 
..... ~....r .............. ~ ........ ~ ......................... ....,,.....,. ....... .._....._...._....._...'.ar ~ ........................ ~....,. ~ ...... ~..._..~ ..................... ......-~....,- ~..._....._,..._,.~~.._..'11119"' ..... 

lladzieje na dolary zawiodły 
Kongres US A nie będzr e zwołany w sprawie pożyczki dla Europy 

LONDYN (PAP) - Zdaniem kores:\sowej przed wyjazdem do Rio de Ja-1 natu, twierdzą, że wątpi Olfl w ogóle czy 
pondenta Reutera, w ostatniej chwili neilfO, iż nie widzi nic, coby usprawiedli- akcja pomocy Europie będzie podjęta. 
gwałkiwnie zmniejszy1y ~i~ szanse zwo· wiało zwofanie do Waszyngtonu człon- Pogląd wyłożony przez pre.zydenta 
łania nadzwyczajnej sesji kongresu ame ków izby reprezentantów i senatu. Trumana , że zwołanie s.esji kongresu w 
rykańsklcgo w oelu uchwa.!enia doraźnej W kolach mi::irodajnych, zbliżonych -chwili obecnej nie }est konieczne-. wywo
pomocy Euro11ie. Jak się okazuje, P'?glą· do senatora Vand-erberga, przewodniczą lał wyraźną konsternację i przygnębie
d:u Marshalla i je.go doradców, że pomoc cego ko•misji spraw zagranicznych Sie- nie •. 
ta jest nieodzowna dla za.pobieżenia gh 
dowi w Europie w ciągu zbliżającej się 
zimy, niepodziełają pozostali członkowie 
gabinetu Trumana ani członkowie kon
gresu. SwiadczA o tym - jak twierdzi 
Reuteir - nais tępuj ą-ce okoliczności: 

Prezydent Truman nie zmienił swego 
pog-1 ą du wyr a żonego na koinfernnc ji pra 

GROŹNY POŻAR W CZECHOSŁOWACJI 
ff' em cy 1101-• alają fabryk i 

i PRAGA PAP. W miejscowości Verprty, na 
pog raniczu czesko · niemiecki wybuchł w so 
bolę groźny pożar v: miejscowych zakładach 
tekstylnych, który w przeciągu kilku minut ób 
jql za budowania fabryczne, składy surow
ców i magazyny gotowych wyrobów. Stra!Ży 

po.iiarnej nie udało się zlikwid-0wać ognta, 
który strawił doszczętnie całe przedsiębiorst 
wo. Szkody stęgajq SO milionów koron. Czes· 
k!e w.adze bezpieczeństwa stwieldzily, iż la 
bryka została podpalona przez Niemca. Spraw 
cy pożaru udało się, mimo pościgu, zbiec do 
Niemiec. 

_y Wspólne. obra . 
K.C. P.P.R. i C.K. W. P.P.S. 

Dnia 13 bm. w gmachu CKW PPS odbyło się wspólne posiedzenie KC PPR 
i CKW PPS, z udziałem aktywu kierowniczego obu partii z całego kraju. Ze· 
branie poświęcone było dyskusji nad problemami ideologicznymi. / 

Na zebraniu przewodniczył tow. Szwalbe. Referat na temat problemów 
sytuacji międzynarodowej wygłosił tow. Gomułka • Wiesław. W zakończeniu 
swego referatu tow. Wiesław zatrzymał się obszernie przy znaczeniu jednolite
go frontu klasy robotnicze.i w obliczu wzmagającej się aktywności reakcji 
międzynarodowej. 

W dyskusji zabierali głos. tow." tow. Dobrowolski, Dłuski, Leszczycki, Jędry· 
chowski, Swiątkowski, Minc, Topiński, Berman, Bobrowski, Olszewski, Szwalbe. 
Po zakończeniu dyskus.ii referent tow. Gomułka • Wiesław dokonał podsumo
wania jej rezultatów, zatrzymu,iąc się szerzej przy szeregu 'wysuniętych przez 
poszczególnych mówców tematów. 

Zebranie zamknął tow. Szwalbe zapowiadając, ie na następnym zebraniu 
aktywu kierowniczego obu partii, omówione będą problemy polityki wewnętrz
nej. · Referentem na tym zebraniu będzie tow. Cyrankiewicz. 

Odbudowa Warszawy - to 
I 

Najbardziej upośledzona kasta hinduslca -
pariasi, domag.i:iją się zniesienia przeci· 

wieństw klasowych w Indiach. Na ilustracU 

pariasi z Pendżabu obok swego przywódcy . 

- pos!.f" do pazlamentu Chenchou. 

lwvirane I w codzie onym koiikiii'sie „ G I o s u" 
.r • 

W dniu wczorajszym, w J.01kalu reda
kcji „Głosu" - Piotrkowska 86 III p. wy 
losowany został kupon z dnia 12. 9. 47 r. 

NA 10 KORCY WĘGLA 
z dostawą do domu. 

Nagroda Po wyższa przypadła w udzia
le Jadwidze Trzecieckiaj, Lódź, Kilhiskie 
go 223, pracownicy Pańs two :vych Zakła· 
dów Przemysłu Wełn ianego nr. 1 -
Łódź, \Vólczaf1ska 215. Ob. Jadwiga Trze 
ciecka proszona jest o zgł-o s zenie sie do 
lo<kal·u naszej redclkdi w godzinach od 
14 do 18-ej wieczorem. 

Reda kc i a 
,, GŁOSU ROBOTNICZEGO" 
przyjmuje ofiary na 

Odbudowę Warszawy 
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BERLIN (PAP) - Dnia 21 bm. po ra.2 

pi·~rwszy przed sądem dienazyfikacyjnym· 
Bierut... mó \\< Feu~ubaeh (ameryka11~:a tr~fa ()ku-

i na ł pacyjrrn), zk»żonym wyłącznic z 1,i mi. 
ców, rn·zpocznie się proce prze~! ~ko 

W dniu wczorajszym w Opolu odbyły się · p">tlarce tej w1elk(J 1 poważną rolę odgrywrt gospodaró\V<mw, uczmy się no'"'•oczesnej tech 8-miu b. kierownik-om fab.ryki elt'oktro· 
l - b l · d J J · t • i11°f{1· wz1nacnia1· zy swf' wy~1łk1 w wy'konotuu c. c. , '- l B h" uroc~y~te dożynki ogólno polskie. \'' k;ćrych • oc grywrJc ęc zie na a na su ro me wa. 

1 
'. 'I 

0 
Tloroc . · coraz ,, ięk- technicznve1i wvr;:;uo'\V ., Ouer o:<: • 

wztc;' udział Frozvdent Rzeczypospo!ifej Pol Unowoczeo\11!enie mefod upr.~wy, podnieąir: PM ow ogon - y9h, ab' , I i. . . , - ii-e !';j" nar! więźnia 
' nie techniki l kulimy rolniczej można osiąg- szy, cornz obfitszy plon sh/cJdać oir'zyzni.::. -· usn:arzr:onvm 0 znęca1 ~ >- · • • 

sklej, Marsza lak Zymforski. pm mi er Cyrnn- nąć: tvlko przy odpowiednim P.~>ziomie pn:e- I Obywatele rolni ·! Zni iar!i' i i.niwiarzef mi boz(>w lmm:„ntracy jnn·h„ la trudrno· 
kiswic.z, wic:opremin Korzyckl I Inn! dcstojni my lu. Pr1cmysl i rolnictwo to dwie główne Młodzieży ludowa! Uczc~lnicy dzisiei~iych nymi r (~j f :tbrvce oraz O przcśladowa-
cy pańztwa. dziedzmy g<lspodarki narodowej, klórf' muszą dnżynck! ~i~fllll_ wns erden:me I prncl'.~w1am nie ich ze wzaled6-ix rasowych .. 

Do nfozl!ct.0t'ych tlun1("w zebranych no. wzajemnie uzupełniać się, sprzyjc1jqc .szybsze- gorąco w im1en1u całego naiodu w ~z1s.e.iszz O t' h . b \\•szelkie zb1:odnłe prze· 
blo11iach pod Ooo!c111 Pr•nyclcnt RP wyglosil mu rozkwitowi dobrobytu i k~rllury ma~ lu- dzien d0iynck .. zvczę wa.rn poworlzema w w.;, 2); dckas_ J - d kt; ~k • lf 
pr:omćv ts11ie w '.tlćrym p 1w\edt1al m.ln.: . clowyd1 i en/ego narodu. szej codzienne! zmu_dne.1 pra~} • W , na~e, h , tlWI'!~ rU Z f se • • po ure O. <tn~e te 

. Dlalego też c~ołowym hasłem naszych te- planach 1 zamierzemach twoic~ycL a i przeciwko powvzszym podsądnym popa„ 
Obywatel"! , . , ., , gorocznych do'lynek jak i wszystkich naszych przyn!osly one _rlon trwaly, obfity 1 radosn~ da rozp11trywane były f:triez SOjU znkze 
Pra~ 1my 6wycza1 ludowy zgrnn_ Jdz11 nas tu I ohchotlów 1 uroczystoki je3 l: ulepswjmy swq I oiczyznle nasze) - Odrodzone1 Pol~re Ludn d l k. P • 

zmmu nad Odrq, w J:>ios:owskim Opolu, w pracę, podnośmy wyzcj .~posoby i metody wej! są Y wo " we. 
dC·Y~llej StO!ky zfomi ~lq~klej - na doroczne ~ Ił • Ił • a ki recji 
łw~~r~~3Y;:1~'!d, l'.t Hw:igólnie lud wicijsk!. 'A n n Ie Isk I p I a n z ac Is n a pas a RZYM (PAP) Jak donoszą z Aten. 

~;~:~~~a c~~Y;rz~~~=r3o~~~:~~. \~;r~~~z~z!~:ir~ I 6 _ I . ,,_ I ~~~z!1t~"~~ !i!~sc~r~~ić dft1<l1~ra~~; c~~=~ 
ctadlcrją jego codzienna lqczno;ć z przyro- 'I LONDYN (PAP) - .J9k informują, - l ad re.alizaqą tego planu <;zdwać . ~.., l'ji. Pa nadej:clu posiłków rządow1ch 
dq t j-ago po tę;'.:-1.ą w'.ęź duchową z_ ziemią rz:id brvty fskl zamierza niezwłocznie <lzi~ specja~ny komitet ~1~ ~ym!n.s- pow~ tańcy wy1."of ali , ię. W ):>Obli i u Ale-
ojczyslcr. lde nie 'ylko qw:ili trcrdycp. i sza- . . . : • • . • tertalny, złozny ż prz€dstaw1c1el1 ltll~JS• xandrop(llis \, Tracji P<Hlyranci grnccy 
ounku dlcr zpu~c'zny kultnral'l.e j naszyc~ I wprowadilc w iyc1e nowy p~a~ jlOSpO. terstw;:i µlan o wania. Sj}fa\\' zagn'.nt~z: wrad1ili w powidrze tor kolejowy. 
fi/zodk6';' zbi_"ralą sle t.ak ltc~nt~ p0 ca,lm clarczy, opracowany przez m1111stra hat~- nych , urzędów· do . ~1)raw .b~ytyJSl'iJ~J 
P~bcG oMrn:-;o pre1cow111cy p6., zmw1ar7.e r rllu Crippsa i przewidujący zwlęksiente wspólnoty narodów oraz mm1slerst".a 
m1es;;;l.;,7ńcy chat .~hlopskich Ni~ t~ll~~k qwol'. dotychcza.-o verro eksportu o I !3 przez &karbu. N a cz·e.le kc.mitetu stać będzie 
\radyq1 p'ynq dz1s po przez a •o ".ę , ca •. -' "'. "' . ·' . · h dl . ' l · a, Wilson 
łq _ jak długa i szeroka - wi~l::i\y$ięczne. zn1111e 1~zenie spozycla wewnętt zn ego. mnister an u za mors {fe,.,.1 · 
barwne 11i:tandcuy wiodące 11a !>oho mlliono • • 

ve rilH1le ludu pWCiljm:•HtO. "'rrk[.-,qndzji::r- p ty a n k ~-· .11 
wieka i tak\1?go zwyci.aju nie było w aw- . (ł 

nej Polsce. , . 
Co:'i zgo!n 110 \'e~;p włączyło zlę dziś w sta . . 

te tradycyj•1e formy. nowym duche>m. nowo PA.RYZ (PAP) - .Jal< wymka z infor- bmń automal.yczną. 
pieśniq i nową nadzieją pulsują, dztś serca' niaoeji, napilywających z Hiszpanii, w Rząd gen. Franco wysł•1 ł pucci vko 
uczeet11tków staropólsldc:h doiyhek I uczastni górach 11a północ o<l W atencji od pewne- 1 im dwa bata!ion.v, złożone z 1500 żoł
k'ów zgoła nowocze$nych pochodów !udo· cro czasu ożywioną działalność rozwija· nierzy legii cudzoziemskiej, wypos.1 zo
wych. Na nowe tory wkroczyło dziś '."fcle Ja oddziały partyzanckie, uzbrojone w nych w lekkie dział" górskie. 
Polekt t nowymi iorantl zctr.1.ylllł płynąć zycle , -------

i t'raca jef mns ludowych. p d • • 
Wyzwoliło ~ię Polaka z dlugoletnlef n!e- o ~ . ~n Ie u m o 

wó!l, wyzwala się lud polaki z długotrwałe '. ~ fi 
go upośladzenla. 

h ndlowej 
Znajdujemy się j•~bZCze w pierwszym po

cz4tkowym okresie nowego iozwoju PrJlski i 
nowy~h form życia ludu polskiego. 

Jeszcze wiele ruin otacza nas dokoła 1 wie
le 1enczi:i trudności „przezwyciężać musi na
~u praea nad odbudową kraju, który barb1t
rzyńca. hitlerowski uellował zniszczyć ja~ naj
bardzieJ. Air> ju'i cłtl~ wiemy, I cwjemy coraz 

· mocniej, ie nowa droga, po której krocty 
Polska wyzwolona, prowad:t/ ku lcp~t.ef priy
szło§r:I. ku wJękt:tGmU dobrobytowi, ku betr
d.:iej po11tępowym I kulturalnym wruunkrim 
życia pol~kich ma,, /urlowyr::h. 

'Nakreśla i11c płrtny przyazlcgo tozwnju Pol
ski stawiamy 11tawkę hfl jej ttpriemyl!lowic
nlt!. Pragnie11ly, aby kr.a] na~ż priv ta.I hyc 
pt?P.!111)'łlowo 11aeofnr1ytrt 1 11 wlqc ialF>h'lytrt orl 
il'\11yth1 ptz~rny . Iowo hogel!nyth. 

Wkładamy w .to olb1·zytnl Wysilek f Hle 
!Wątpimy, ze c/ilęld odtysk-011/u ttrt.~zyr/J 11U1m 
1JrislO\\f klth f llictokfrgo do.•t~pu do mo
·1111 Pol~krt lttrt nomy§Jrte \\'tltllrtkl, aby siać 
tiię rychło zasobnym ktd/tj111 o powtttnym roz
wo/u. ptzentyslu. Ale rozwój przemysłu jest 
tylko niezbędnym 'ggniwem i środkiem do po 
dnie5ien ia ouólnej kultury i unowocześnienia 
Jo,rCJrJ.~rk! ogólna - narodowej. Zas w gos-

m· ttd~y Pol ką a Ru.muni~ 
BUKARESZT {PAPi - W sobotę pod I rowej_, wyrnbów z:-. sta!i, molor?wych 

pisana została umowa ha.ndknva p<Jlsko· statkow rzecznych 1 innych t?" arow. . 
rumuńska. Polska otrzyma o<l Rw.num1 benzynę 1 

Na mocy tej 4111owy, !Jolskd dos lar- przetwory. ropy naf_toweJ, r.u<ly m~~g_a-
czać będzie Rumunii w~gla. &przętu rnl- nQ\ve, nc;s~ona o.Je·ste, wina, węgiel 

kikomc·t} w dla kc lei wą::: kolo- drzewny 1 mne prr.dukty. 

r. zg-inęU tragicznie w kttta trolle n.otocykloweJ 

•. fp. 

Jan tenias i Henryk Hera imowicz 
dyrektor lech11lczny majster wanzletowy 

w 7.l11~1łytl1 tracimy . zacnych nieodżałowanych pru."ow11ik6w 

DYREKCJA i RADA ZAKŁADOWA 
KOJ.At PPS i PPk przy PZPW Nr 4 Łódz, Kątna 19 

Si dzib, Oryanizacji Narodów Zjednoć;.o· 
n eh jest obecnie Nowy Jork i tutaj znajdu· 
ją się liczne liiura Sekretariatu. Zatrudnia on 
parę tysięcy pracownik~w. wśród których -
zgodnie z clrnrakterem ONZ - są przedstawi• 
ciele wszystkich ras i narodowo5ci. 

Funkcjonariusze Sekretariatu muszą - o· 
c;i;ywiśt:ie - mieć stałe mieszkania w Nowym 
Jorku, załatwienie jednak tej sprawy natra
fiło na poważne i bardzo osobliwe trudności. 

Mianowicie - właściciele nowo;or11kich do· 
mów i hoteli, zgodnie z lokalnymi „tradycja· 
mi", odmawiali najmu mieszkań tym urzędni· 
kom ONZ, Atórzy nie mogli się wykazać do· 
stateczną „czystoscią" rasową. Wobec tego 
władze Sekretariatu przystąpiły do zawiera· 
nia masowych kontraktów najmu, a wtedy 
zajmujące się tymi sprawami pnedsięblorst •a 
lokalowe zażądały, a.by dQ kontraktów był 
włączon punkt, według którego możnaby od· 
mówić 111ieszkan o;sobom „niepot.ądanym", tj. 
o innym niż białym kolorze skóry. 

Oburzony tymi roszczeniami nowojorskich 
na1emców personel Sekretariatu O Z Z"l''C>łał 
kolejno dwa zgromadzenia, na których posta· 
ncwiono żądać kategorycwie anulowania ta· 
kich ionlra.k.t9w K!szunio ych, które prze· 
widują dyskryminację rasową. Postanowiono 
też pro~!li: władze Sekretarla\u , ab na Gene
rnlnym Zgromadzeniu ONZ wszy~cy jej człon· 
kowie zo tali polnformowilnf o niedopuszczal
nej dy kryminacji pracowników Sekretariatu, 
kłócącej się wyraźnie ze statutem O Z. 

Sprn Vt1 kwaterunkowa, o któ1ej tu pls~e
n1y, nie została dotychczas ostatetznie zarat
wiona. W każdym bąl:li razie rzuca ona cha· 
r~ktery8ly(czne światło na kortfłikt, jaki po
wstał przy zetknięciu się starych - i nie naj• 
lepszych - „tradycji" ameryka1'tskich z no· 
wymi zasadami stosunków mlędz 11arodowyth 
i międzyludzkich, a w szczególności z ideą ró-

l wnouprawnienia ras, oży 'i11 jąc-a pi!ragrafy sta· 
tutu Organizacji N~rodó\• Zjednoczonych. 

· Quel!., Zt:esztą a111 w to nie wierzył. nie na szofera, który bvl AustraljjczY: 
60 Po zedł razem z mechan ikierti i wba- kiem. 

czył na mieio"Cti śmi-erci . .fforricanu" - - Idż do diahła! Powiedz lepiej, gdzie 
dogor:nnd",icc o•gnisko. l nic -Po.za tym. jc)it twoja awiacja? No, ruszajcie na- . 
Ani ślad1u po sa11110Jocie. Tylko czarna p1·z6dl - oddął się Australikzyk. 
wielka pla·11rn 11a ziemi i g;u111ącc JJłomie- . Pojcdrnli dalej, Ciężarówki były zlbyt 
nie. iH·zdadowa11e, w1rc posuwały się na-

Quell :,rał -0szołu111iu11y. \.Vycz.uwał za· przód Powoli, Quel! zauważył, że 8Z!()fer 
µach benzyny i Jeszcze jaki~, nieukreślo· co chwila O·~lada się ' tył. Jak ,gdyiby 
ny słodikawy ZaP<ic'h. Badał uważnie, co czekaJ~,'C na 1rkazi1nie się Niemców. Zre
widział rirzed so1bą. Ale nie mógł zna- sztą. mimo wnli. i sam Quel! poważnie 
leźć absolutnie nic. myślał o tym. 

I to było 11aj,5trnsznid:-1ze: - „Tu na ziemi, czuję się wyraźnie, 
- Co za dia1beł! - 11slyszał gł0os sto· gdy mnie Prześladują., dencn1. IN Pie,taCh 

Patrzcie - krzy1kr1ąt Tuip. \\·1skaiu- 1 toltl "l'l!·llZcic ttdał·o się wybrnąt przez jąc·ego obo·k niego Ta11a. N-ie odpowie- - pomyślał. - Pełzniemy jak żółwie. 
iac na „Me•·'ie rscllmitty". które tf'SZY'ko- ' szeregi atak11jc1icych „Mc~1scrsch111ittów" i dlział nic. To niedobrze. Zdaje się. ie zo.s;aoJiśmy 
\\~aly si.ę, lio :ita'k1t~. Quell milczał. \Vv-

1

1 

mnk11ąć w kic1.1unku gór. W powietrzu u _ A wiesz, łatwiej byłoby samem11 jedni na całvm ockinku„." 
• J

0

"d"1·a1· cJ z~1··1z l'ę•d·z; ·c 110°s1·ł s1·e. słod'kaw".· za1Pach snalenbmy„. · · t · k 
:ZU\VJ1, \V<-' „ 1 

< "' ' '· ·' H .._ . " z1ginąć, 111ż ta·k patrzeć 1 s ać .1a my,- - Dokąd właściwie się kiernjecie? . -
- Pa1d11i'J! - rozle·ld 8ię głos Tapn. , I .J.eoclvi;~ ś'lad po ~traic~ny;m " urri1.:arn: · dą1gnął dalej Tan . gdy \\'racali do cię- zapytał małego mechanika Był to Pra\V 
Padll na tie111io i c·zl!kali na t-o. co mia -:- l.o zwy-cza.me ,p:.ractwo -: P?wie· •żarówki. dopod·o·bnie Szkot. 

to się stać. Tylko Quell stał. óihs.e rw,1w;ił . dział JecJ"'en _z me·c'hal1lków do sierzanta. - Pojedziemy, sicrż1rnde- - rzekl ci- - Do Aten. - od•powiedział .Szkot. 
uwatnie c-0 si.f\ działo dokoła. 1- Chodzmy PO'Patrzeć! . chu Q11ell. Zachowuuą milczenie wszy- - Dziś tam zdol',1i:yrny? l 

„Me·sser1s.;:h1mitty"' rz·uciły się n~ „tiu- . ·- ~ie ma na co)- :wu ważył s.pokuJ- scy zatad0owali się d·o ci,.,1żarówek i ru- - .Jak się uda. Jeżeli „fryce" nas nie 
ricanów" akurat w tym momencie, gdy 111c s1erżan•t. - Czysta robota. szy]j \V drogę, dopędz<\.„ 
A·nglicy oderwali się, o;d ziemi. Nie wie- - Łotry! BandY'ci! - -0hurzał się me- Kiedy jechali j11ż szosą . nagle zobaczy- _ Te trzy samoloty, które -0dle:ii:ity

0 
dzieli p ·niczY'm. Nie w;,·czuwali wrnga, chani'k. . li z;bliżającą się do nich maszynę. Była - to były -0statnie.z eskadry? 
który i1Pż dosrownie Si·ed7.iał na ni1ch. - A co myśleliście? Cereg1C'li z nanti to mocno uszkodzona cie,żarówka. Zatrzy Tak. 
Nlemcir mieli niezwykle ułatwione za- robić nie b ę1dą ! - wmieszał się do rnz- mała się. aby iC'lt .prze·pu1ścić naprzód. - Kt.0 był d10wódcą? 
da·nie. mowy Ta·p. . Szofer odezwał się d10 nich. - To był CroSby, Ten sam Crosby! 

- O nrzeldeta ; · 1
t;i ! - na całe gar- Hel·ena podeszła do Quella. SpoJrzał -- Musicie śpieszyć - nmvie·dział. znany! Miał krzyż i wiele -0dznaczeń. 

dio kl'Z'~~1k11ął Que 
1

' · '.
1 śwista fy d<Joko na nią i zobaczyl, że dziewczyna cicho - Czy to sł1u•i'ba tąoezni1k-0wa? -- za- Szkot mówił spoko.inie, nawet powai-

ła niego., gdy P~~ , -~vi ·zni-eruc'hom'ały szlocha. Pnał Tap. · nie. Ale usta ,jego mitnowoli. rozpływały 
w śmierć, ·któ-ra ~z.-.ilala w .nowietrz1u. · - Jakie to straszne - Powiedziała, - Nie, jesteśmy saperzy, Przed chwi- sie w wśmiechu. Nie wiedział kim jest 

Walka trwała krótko. „tiurri•cany" u- zwracajwc Się raczej do siebie samej. · Ją wysadziliśmy most. Mu;:;ićie śpieszyć. Quel! - JJ11łkmvnikiem czy kapitanem. 
siłowały wzhić się wy•żc.j, aby u•jść 11ie- - Pójdziemy tam? Zobaczymy co po Niemcy są tuż . Roz:mawiał z nim jak równy z równym. 
kiel1nego ognia. Wtem. jeden z bryt~, j- nich zostało - zaproponowa'ł ierżant - A gdzie nasza armia? - zapyta; ie- Quelo.wi właśnie to Się spod·obało. Nagle 
~ich samolotów słaną! w płomieniach Qu·ellowi, patrząc na dogorywając~ 1 den z żołn_ierzy. . coś za~Hcza~o . ~11~:e1:ntie w 1notorze_ tt~-
i kłe•bach czarnego dy>mu. Zawirnwał w szczątki samol·otu, ,,. którym leciał kap1 - W gorac'h, kochanie, \YStrzymuJe lena >.1~ t;asm·;ita. a zkot szeroko się 
powietrzu i bezla·ch1ym kamieniem runął rn n. Niemców, ab.yście mogli wiać. I uśm'e 'h'1ął. Odrazu wyczuli wza;. rnną 
na ziemię, rozpadail~ sie na dziesi-a,tki - Poszllj~ie tam kog.oś, Może coś je- - To mi dop:ern cud. - zauważył sympatię, 
i:'•Sięocy kawałków . .t'ozostałYm samolo- szcze cb s1e zrohić od1oowi dział jeden z Anglików. Patrzył dość krytycz- lD . c. n.) 
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Piotrków· Tryb. - ul. Legionów 18, t. p~ 
telefon I IHłi 

·Administr.acja cz~'nna od godz. 8 -
16-ej bez przerwy obi dowej. w . oMty 
od godz. 8 -· 13-~l . 

Redaktor prz·rjmuj codzi nnie od 
godz. 1 ~ ~ 16-ej 

Konto czekow~ redakcji . Glosu Pi0tr· 
k--c\vsklt>go'' w Komunalne" K:U () „. 
~edności \V PlotrkoW!łl nr. 425. 

Ko nu whuszu=e 'f 
Pottlt.'tl.f-iałek, 15 września I \.l47 r. 
Dziś: NlkoMmn. 

W .nłei••• t leło" 
10·4!1 Urząd Bezpletzeństwa Publktn. 
13-14 Powlatows Komend.i M. t!>. 
10-41 Miej 'kl Kotni arlat M. O. 
10·1'. ~traz pożarna • 
11 · l::l Ubezple<'zalnla Spo!ee7'.na 
10-70 Szpltttl Sw, Trójcy 

PogotoWlć lekttnkle: nocne telefony: 
11·I3 od I --7 rano. W nłeddet, t łwłr 
t?. dyżur dzienny w upitalu ~w. Tr1~Jc~. ---

G Ł O S P ł O T R K O \'v S K I 

Zie mia ·o 
W związku r. l':llkończeniem sezonu let

niego Rrcheologicznych prac badawczych 
mozna jut podsumOWl\Ć wyniki tych prac, 
pr71eprowadzonych przez Miejskie Mu
z~\lm Prehis~oryc1ne w Lod1i w granlcRch 
Woj, łódik!cgo 01'8Z ltll terenie Sj\siadują
cego !": wo,iewóditwem pow. włodawskie
go. Tak więc w pow. łl!czyckim pri?.y wsi 
Sierpow _zbadano cz~ść cmentarzyska pra
!lłowiańskie,j kultury łużyckiej, Odkryto 
tam 1tllka dftlszych grohów, z11wll'l'Rjących 
popielnice i pr<.~·st11wkl z ~ okl'eS\I epokl 
bl'l\liltt tj. z CZRSU poml dr.y l\ 11 oo u 900 
przed Chrystusem, ponłl.dto' 1mRle~ono :1a. 
d, • osadnictwa w postaci ulnmków cera
miki "i młod zcj €lpoki kRmienill (2300 -
2tnO fH"zed Chr.) oraz z 2 okresu epoki brą 

si 
„ Str. 3 

nia p 
t r ne woJ wó;.i tw ł dzkł 

obozowisk z ko1'tca st<irsze.i Ppoki 1~.;iini<'n· 

I 
nej tj. co najmni<'j z pn: 'cl 12 tv~. lat. ra 
zachotl nd mia ta 1·uni11a -11aLzior o og10-

. mną ilość zabvtkó\ · w postaci I lęcy WY-
. . . robów i odpadków 1-rzeml!::nn ' Ch ze śrnd· 

Od września br. zol'ganh!owany pod maj:\ jakqkol\ 'iel 1ącztió!ć z zadaniami l k,1ch rlats;i)'.c~ mfor~na~yj udz1elci :oekreta- Jrnwej l'poki knmienia (10.0flG - a.ooo 
przewodnictwerr. ob. dr. Różyckiego Stt1.~ pracami związattym.l ze Slutbą Zdrowia. nat w wyzeJ wym1emonych godzmach. pn~ed Chr.), d;,Jej - 11tamk-1 ceramiki z 
nislawa Oddział ZWi!lZkU ZllWodoWegó Wyją_tek stanow~<t" pracownicy Ubezpie- Na µ01...zątku swego urzędow<J:1ic: Za- km'ica ml0d;,_zej epoki k;imienla (.HOO -
Ptatowników Służby Zdrtiwia R. P. na czalru SppłeczneJ. rząd Otl.działl.1 załatwił pomyślnie sprawę! ~OO przed Chr.), c 1:r.ś,·i nacz"11 z poczflt}<u 
miasto i -powiat Piotrków Tryb. ro~począł Ze wzł{h)tlt.1 na brak orlpowiedt1iego współpracy lekarzy-dentystów z miejsco- 1 epuki b1-~zu jako też :.etki i tysiące frag-
swą pracę llad hasletn: dl\ittty pt11es wys ap11ratu adminieh'1u1yjnego i zwlążi.H1e z Wą U~ezpieczalni~ Spoh;czną. dla rlnbra j mcntów cPrarniki. . 
tężony wysiłek w prat~ tłu oslę1tnh~t!la tytt\ wydatki - Ze.r:tątl Oddzlll.h1 pt'osi 11z~rok1ch mas społetze11stwn ube;.pteczo- Cenny malel'ial zrlobvtv w tok11 badai1 
jak najl~pszeift> :ttltow Il t>fJritttl~tttu spo• ~!S:tystkich c~łonk?;v_ o rl'!gul~rne w~laca-

1 
nego ora:: sprawę pelnienfa dyż1'.rów przez powfek~zy z.hiory Mil'j ~ !-i"'"'t.. Muzeum 

łeci1:it\11twa pubkiego1 ll PH@z łl1 t~~yzny me składek osob1sc1e do dma 5 kazrlego poszczegoln:vch lekarzy-dcntystow vv· ka- . · · ·. '"' . 
Narodu i Państwa. mie~iĄcll. w lolt.alu Oclt:!ziału w Piotrkowie żdl\ sobotę, ·niedzielę i ·~hvięto, w tvm ceh.t, Ptehi!ltor, cznego w Łodzi i po Jl;:qo oczy~ 

Inauguracyjne. zebranie Zatządu sku- Tryb. przy ul. Legionów 16 I piętro w go- aby cierpiący nie byli narażeni na dlugo- szczeniu i rekor1stn1 kcji u.do~ 1.ęp11io11y ZO· 
piającego w sobie p1'acowników Słutby tl~!.had't ot! 12-13 i od 18-16-tej. wszel- tr vale nieraz szukanie pomocv stanie szerokiej pubhczno~ci. 
Zdrowia ~a wszystkich jej szcieblach.1 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110m1111nn1111111111111111n1111111111111111•1111111111111111111111111111111111111111111111;11111m111111H1111111H111111111111H1111i111111111•1111111111111111111111111111111111111111111111111H 
przy 100 proc. obetnośd 1 hyłó dowodem. s d 
zrozumienia potrzeb wysiłków zadań, ja- ze ze p Ie n·1e-. .. e . z 1: ee 1 p r z C ~W 0 1 kie Służba Zdrowie. ma do przeprowadze-
nia w sensie demokratyzacji tak ważnej 
dla życia społeczeństwa pomocy, ujmują- · 

1 
cej za1;ac1hienie pód kątem widzet1ia dobra Na pod"5!a\\'ie ust'a'.VY z rlnia;l9 .lip-~a dzon:vch I\' rnl«u 1946. oraz ,lzi~ci urodzo SzczPrif'nia ochrn1111P będą przrprowa 
ogólnego, beż wyróznień i osobietych ko- 1919 wku o przyl11u:'\o\v\·m s?,tzl'plC"lllU nych \\! !"()ku 1940, ktore w b1ezącym ro- dzane ,,. Mirj•1kim 0 §. r{loku Zdro,Yia, ul. 
rzyśti. przeciwko QS.pie (Dz. Ust.. R. P.„N'.· \31· k_u r~1u<;zą p'l"zedstawi~ _świadecl\\';i szcze- Stalina 14. ,,. na :· !ępującym porz:jrlku: 
, Niezdawanie sobie sprawy większości ooz. 113 z 1934 r.) w lcnrnnach n1ZeJ.pO- piema ospy przy zapisie 111 s.z kołv. ora.;,: !6 \Hzcćnia zgl<iszą s i(• rl zi::ri na lit~ry 
społeczeństwa a niejednokrotnie i czynni- <lanych odbędzie s·ę w Piotrkowie <lodat- dzi€ci z innych roczników, które z róż- A, B. C:. D; 17 \HZPfoia na liten• F: , F, G; 
ków nuaroclajnych ! cięzkiej pracy i od- ;'?"·e bezpłatne I ~rz~ mus o.we ~zc~epie- j nych względó~ ni·e były szczepione \\' la- H; I & , rze ·ni a na lit Prę f. .1 , K, L, t..; 
powiedzialności pracowników Służby nt~ ochronne przeciwko ospie dzJe{'.I uro- tach 1x»przednich; 19 \\'I ze5n1a na liter~ tvl, r; O; P: 
Zdrowia, musi ulec gruntownej przemia- - „___.,. 20 września na literę R. s, T. U, W, z. 
ńie i wzbudzić podziw i szacunek dla pra-
cy i poswięcenia 1 które niejednokrotnie K r o n ., k a m ., 11 c y J a Spra\\'rlzani>C w ·ników "'ZC Zepienia 0-
flie mają porownan z normalnymi czyn- · . . raz wydawanie ~wiadectw, orlhQrlzi<e się 
l1ościarni innych warsztatów pracy. Bez „. · w tym samym porządku w dniach 23, 24, 
zdrowia jednostek bowiem, nie będzie M . b t I l t 6 O l h ,..., 25. 26 i. 27 w1·zes~·1Jia 1917 r·ol·u. sprawnego działania organizmów życia N a 6tkod~ ob. I( udaj al'i1, zam. w u y- )CJi <sy, war oś-ci .3 O z otyc . ub. 
gospodarczego Pai1stwa. Pio·frkowie przy ulicy Farn~j .Nr. 8, 1~i·e- [\ulka Marii, zam . w R.a(kJmsku, ul. Leś- Szcz{'picnia hęd~ się odbywać w godzi 

z tymi hasłami idąc do walki o życie wany sprawca dokonaJ kradzieży dwoch na 3 skradzionQ z torebki większą ilość ,,ach o<l 13 doo 17. Od przy11111 <:r1\ 1ego 
ludzkie, a przez to dając Państwu zdro~ palt zimQWych. pieniędzy. Ob. Krzynowek Tend•ozji. wieś &zcze:pienia wolne s ;i dzieci , które w cią-
wych Obywateli do pracy przy odbudowie Placice, gm. Cklrzkowice skradziono kil- gu ostatnirh .5-iu la t hrły szczepi<ine prze 
i ugruntowaniu Demokratycznej Polski1 z przyczyn nie ustalon ·eh w Pa.rzenie ka metrów materiału. dwko ospie oraz dzieci , kt~re w czasie 
Zarząd Oddziału starać się będzie 0 krze· wicach zmarła na.gie ob. Papiernik Oty- ,, Hn1„11 u111'1,1111·11111111111111nM1 >11111u111111111111 1•1111l!'lr1 1111111111 11 nu okre&u szcze·pionia są chore, o czym na-

. wienie poczucia godności i solidarności 1 · 1 t 25 . k I I( . S 1 . leży zawiadomirć W_ydzial Zdrnl\.' ia przed zawodowej, podniesienie stanowiska spo~ .Ja, a • zamieszr -a a we wsi ami en- . pfOS O Wa me I d • d t l l I · 
lecznetto i kwalifikacyJ· zawodowy. eh, oraz r.a. da ając swia ce· Wo c \ars ·ie. 

e • , W numerze 221 „GłoiSu PiotrkowrSki·e- z · d ł · · b • I · wyrobienie dyscypliny i karności drgani-, " . . _ . 1 , • a rne ope nien~·e D o\v:1ąz w szczep1~-
zacyjnej .swych członków. . W osta~nim dniu targowym w Pio.fr- go ~ dma 13 smpnia 1947 rok~ w o~.~- rll~, ~soby p'Od. ~pieką kto~·yc? pozostaią 

W Związku Zawodowym Pracowmk6w kowie zanotowa,no na Hali Targowej szeniach dro@lbnych podano mylrne l'\nzw1- dz1eic1 tpf)l(:HegaJąc·e szczepteinm, ponoszq 
Służby Zdruwia zr2esza,;ą się ws~yscy trzy wypadki kradzieży prze. z nieustalo.- sko „Sadowia1k" Ogło~zenie. wi,~no j?rd:powiedz~lrtość, a mian wiele . p~dl€g~ 
pracujący w publicznej Służbie Zdrowia I nycli 5.prnwców. Na szkodę vb. Kowal· brzmieć: ,,Sa<lziak Władysław, P10irk~w. Ją karze aresztu do trzech miectęcy 1 
tak umysłowi jak i fizyczni, oraz ci c~yk _Janiny, zai:i._ we wsi .Nowe Do_bry-,Starowarszaws~a 25,. ~~leważnia zgubio jgrzywni~ de 30.000 zlotych lub jednej z 
wszyscy, którzy praktykują prywatnie. art1€sk1, gm. Lęk1-Szlacheck1e skradziono ną ka,rtę RKB i dowod • tych kar. 

Wvdowca: Woi. Komil4ł PPR w Łodzi. Komfł&t Red~kcvłov. Red ł Adm. t&łt Piotrkowska 66: TełE!f~: Redol:łor N?CZSloV 216-14. Sebełcldat ~. Pci'eqa Gama WJ..,:a7 .... _
01739

S 
D~~~a~r~egł;:;:o~~e=~~:~Ptotr.:::~~;;;sb=· ~59;:..t~~~·~•~n~·•;;...~Kcm;;;;;~-~..,D •• \ftl.;;...-...-•ll05~.----l• __ t_Gra __ t .• s.p_._w~'°-·-".t00zkł.., __ •nstytut_.. ___ w~vaow~ of.t:z:V'", ..... _. ____ _... ___ , ________________ ..... ~ ~ 
CE.NNlt O~· OSZER Wydawnictwa „Qłon I obotałesegoN w t.odlł . . W tek6cle: oł! 1-100 mm. ~l SO, 101-~00 mm. d łO, powyieJ zł 7t1~ 
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ZEBRANIE TROJEK PPR i PPS PZPB H 2. 

Dziś o godzinie 14-eJ odbędzie się posle 
dzenle trójek PPR i PPS PZPB Hr 2. 

ZEBRANIA KOł. PPR 

W dniu dzisiejszym odbędq się zebr.anla 
kól PPR w nastąpujących fabryka~b i lnJły 

tucjach: 

RUDA PAS,IANICltA 

O godzinie 13-el przędz-alnia I. „Horak", 
o godzinie 7,30 Straż Przemysłowa. 

WIDZEW 
o godzinie 14-ol przędzalnio cmierykań

ska, egipslrn i skr ~calnia PZPW Nr 5, Szpu
lar11ia PZPB Nr 16 

GóRNA-l'RAWA 

O godzinie 13 PZPB Nr 6 „B" - kolo 7 
I 8. o · godzinie lS-eJ PZPB Nr 6 „A" - kolo 
szóste, o god:rinie 13,30 PZPB Nr 3 - kolo I, 
ZJed11. Przem. Jedw. Tkalnia Nr 4, o godzinie 
16-eJ F-abryka T.asiem i Wstqiek Nr 2 - ko
ło I-sze, o godzinie 14 Rzeżnia Miejska S.W. 

GÓ!iN/\-LEWA 

O godzinie 13,30 PZPR Nr 1t - koh1 7, O 
godzinie 15-ej f. „Wolperl"; O godzlnia lt-ej 
PFAE f. „Bauer", o godzinie 15,.30 f. ,·Reslau" 
o · godzlnie 14 f. ,;Groszang"; PZpW Nr 3. 

PRAWA śRODMIEJSl{A 

O godzinie 18-eJ terenowe koło Nr 1, O 
godi>inie 16 PZ~B Nr 9, Stolarnia Nr 5, O go 
d:iinie 15,30 „Weber Roul", o godzinie 15-eJ 
PMT - oddział 3 

LEWA-SRODMU::JSKA 

O godzinle 16-ej Fabryka H'.'lpeluszy, PCH 
- koło I, Instytut Filmowy. Wydzi.'ll Komuni 
kacji - kolo 4-te, o godzinie 15,30 f. „Fran
ku~", Fabryka Obuwia Nr 3, o godzinie 16.30 
Film Polski L.... Laboratorium. 

' SnóDMl!i=SCu: 
O godzinie 16-eJ CT $1tladnica Dziewi·1·rsko 

Pończosznicza Nr 1, Zjednoczenie Przem. ·Ma
f!Z~ll, Rolnic21~~ą, .~. ,godzlnie .1~.~s. Dtf- Wi.dO· 
wlsk Bozrywlrnwyc[ o godzlnle 11-!IJ Powsz. 
Zair!. 'Ubezp: Wzalemnych, O !J!ld~:uh! 12·~ 

Bes!av.1acja „Tivoli", O godzinie 13,30 l'ZP!I 
Nr 20 - koło 2 

STAROMIEJSKA 
O godzinie 14-ej przędŻalnia - zmian.Il I. 

PZPB Nr 2, o godzinie 17-eJ PSS - kolo 5, o 
godzinie 16-ej przędzalnia I tkalnia Fabryki 
Nr 35, f; „Lorenc". f. „Arkadia", _ Warsztaty 
S.amocltodowe :tJIB. O gor'zinie 15,30 I. „Rasik" 
f. „Lido" kolo I, o godzinie 15-el PSS 
- Straż 
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Zakończenie Igrzysk z w M 
Glaże•ska zwycięża we wszystkich konkurencjach lekkoatletycznych 

„ZdobYWczym krokiem 
Idziemy w słone~zny świat 
Wznosząc do góry cżoło i pięSć 
J.IĄy powe życie niesiemy i ład 
A pónad nttmi jak sztandar płynie 

/ pieśń". 

Słoneczny, prawie letni dzień żegnał wczo
raj młodzież ZWM-ową, która w ciągu 2-ch 
dni walczyła na boiskach łódzkich w pierw
szych swych Igrzyskach Sportowych. 

- Zadaniem naszego ZWM-owego sportu -
mówił przewodniczący ZWM - jest wycho
wanie ludzi silnych, którzy podołają najcięż
szym nawet trudom przy budowie nowej 
Polski. 

- Sport musi być ściśle związany z ży
ciem każdego naszego młodego obywatela, 
czy to .robotnika, chłopa, czy studenta ... 

Po tow. Morawskim zabra1 głos Prezydent 
miasta, podkreślając znaczenie tężyzny fi
zycznej dla klasy robotniczej i życząc ZWM-, 
owcom zdobycia czołowego miejsca w spor
cie, tak jak je sobie wywalczyli w wyścigu 

Dzień finałów był dniem uroczystym dla 
młodzieży ZWJ.IĄ-owej. Na trybunie honoro
wej zajęli miejsca wielcy Jej przyjaciele tow. 
tow .. Generał Moczar, Prezydent m. Łodzi pracy. 
Stawińskt, płk. Loga-Sowiński, Przewodni- Po nim Genera~ Moczar, fundator r.ięknego 
czący Zw. Zaw. Włólmiarży Burski i Prze- pucharu przechociniego dla najlepszPgo ze
wodniczący organizacji ZWM .tow. Morawski. społu ZWM w żołnierskich, nacechowanych 

I wielką serdecznością słowach zwrócił się do 

O godzinie 16 na boisko wmaszerowali spor- m o z1ezy Ja o o przysz yc zo merzy zwra-
. MŁODZI DEFILUJĄ I ł d' „ . k d ł h . ł . • 

towcy. Długą, różnobarwną kolumnę prowa- cając •ich uwagę na wyri;rianie Vv sobie dy

dził tow. Dołowy, instruktor gimnastyki i I scypliny już teraz w szert:p;<.ch sportowych. 
lekkiej a!tetyki łódzkiego · Zrywu Orkie$tra Kończąc ~we przemówienie Genera~ Moczar 
gra „Warszawitmkę". Młodzież maszeruje ró- I życzył młodym sportowcom powiękl'zani~ 
wnym twardym krokiem. okrąża boisko i zaj-1 , 
muje miejsce w jego środku twarzą zwróco- swych szeregow. 
na do trybuny. Tow. Dołowy raportuje tow., ~ Bo wówczas 
Morawskiemu: „obe:::r.ych 700 zawodników"... .człowiek pracy 

• 1 przyszłość ... " 

- mówi Gen. Moczar -

będzie spokojny o swoją 

PRZEMOWIENIA OFICJALNE • p ł h . h 
Przed mikrofonem zajmuje miejsce tow., 0 w:'s uc amu ymnu pai'1stwowego za

się od j{onk1,1ren-Morawski i w serdecznych słowach wita ze- wody finałowe rozpoczęły 
braną na boisku młodzież. . cji lekkoatletycznych. 

z ląrz9.§h z~ 

Wyniki finałów -bokserskich 
Wymk1 w«lr'_ :1t: '.lcwc11 ,,. h1rniGju bokser 

sktm ZWM l.Jyly na;tępuj'-tct:: 

W waaze pc..1,ic1owej i'vtock! (Zryw) zremi 
su\<\ ai t Szuw4 (ZWM wtct:i:ew), w muszej po 
nu1yit1kt,iojszej walc" wieczJru Brzóska (ZWM 
l"iutrków; .:wyciężył niezr,'-'..::znie Gomulaka 
(t.1 yw), w koguciej Cza mec la (Zryw) pokonał 
stln~qo Wolh (ZWM Pabitrnk1tJ, w piórkowej 
Grzybo~ski (Zryw) wypunktował Konarskie-
9<. (7Wl\I' ." ,ohków), ~ lskkiej lCraw.czyk 

Z u .!lt}tainiei chmili 

(Zryw) pokonał Pietraszewicza (ZWM Piotr
ków) po zacięiej walce. W wadze półśredniej 
Ratyński- (ZWM Pabianice) przegrał z dosko 
nalym Karpo!em (Zryw) przez poddanie się 
po II rundzie. W wadze średniej T'ćborek 

(Zryw) po humorystycznej walce wygrał ze 
Skorupą (ZWM Pabianice), w póldężkiej Wa 
wrzyniak {PZPB 8) pokona ł po chaotycznej 
walce K~ajewskiego (ZWM Wieluń) t w c1ę'Z 

kiej Kłodas wygrał w.o. wskutek nie sta
wienfa stę Grabowo;Jdego, 

I 

Szwecja Polska· 5: 4 (3: 2) 
f.Hę-dzypa(1s.tw.owy miecz pilkarsk'. I D~ . .Przerwy wynik brzmiał 3:2 dla 

Pol,ka - Szwecp rozeig-rany wczoraJ Sz\\ ecJ1. 
- t d. · R d S t l h l · M·e-cz wyw()IJal olhrzyrni:e zaint-e·ri<'so-

kofa~zyl się ni<)znaczną porażką 

na s a 1orne a~;un a w z O \ o m1-e za- " . · • \vanie. 
pilikarzy y.; środg reprezentacja nasza gra w 

GŁAŻEWSKA NIE POKONANA 
W biegu na 100 metrów 

.,.c,•,, , • -..- _ mężczyzn zwyciężył Różyc• 
·-· ki (ZWM - Zgierz) 12 sek. 

przed Kumem (ZWM -
Pabianice) 12,2 oraz Jamą 
(ZWM - Zgierz) 12,2. 

W biegu kobiet na 60 
mtr. zwyciężyła Głażew

ska (Zryw -. Łódź) 8,8 sek. 
przed Kaszewską (ZWM -

i Bałuty) 8,9 i Andrzejewską 
i (ZWM - Wima) 9,2. 

W biegu na 400 m. (męż
czyzn) zwyciężył Jama (Z 
WM - Zgier?,) 54,8 przed 
Swiderskim (ZWM-Zgierz 
56,1 i Ruberem (ZWM -
Pabianice) 57,2. 

W os z c;; e pie .Pierwsze , 
miejsce wynikiem 38,54 m. 
zajął Kwa~niewski (ZWM
Zgierz). 

W skoku w dal zwyciężył Kun (ZWM -
Pe. hianice: 5,85 

W biegu nc. 80<• m pierwszym był Witkow
ski (ZWM - Radomsko) 2:10.9. 

W dysku pierwsze miejsce ' zajął Otoliński 
(ZWM - Kutno) 32,94. m. 

W dysku kobiet triumfowała Graże.wska 
(Zryw - Łódź) osiągając wynik 38 m. 

W ~uli również zwyciężyła Gh=1żewska wypy 
chając ją na odległośĘ 9.45 rn. W oszczepie 
Głażewska uzyskała 29.40 m. 
Finał bieg;u na 200 m. wygrała 'G!ai"ewska 

w czasie 30,2. 
Sztafetę 4 x 100 mężczyzn _wy~ral ZWM 

(Zgierz) w czasie 48,9 przed ZWM (PabiaDi
ce) - 49. 

ZWM (Widzew) ZWYCIĘŻA ZRYW 
ALE PO DOGRYWCE 

W finale piłki nożnej spotkali się ZWM 
(Widzew) i Zryw (Łódź). 

W przepisowym czasie (turniej odbywał się 
systemem błyskawicznym) mecz zakończył 
się bezbramk.owo. Dopiero po dwukrotnej 

. dogrywce po 10 minut, w ostatnich minutach 
ZWM (Widzew) zdobył zwycięską bramkę. 

W półfinałach nie rozstrzygnęli równiei 
spotkania "zryw. (Łódź) z ZWM ($r6dmiejska 
Prawa). Drogą losowania da fin'łłu wszedl 
Zryw. 

Drugi półfinał pomiędzy ZWM (Wici.zew) a 
PZPB II zakończył się zwycięstwem Widze
wa 2:1. 

Z życia .Zr11~ 

Dziś trening pływaków 

BAŁUTY 
Helsinkach z reprezentacją Finlandii. 

Dzisiaj dnia 15 września br. o godzinie 
18-ej odbędzie się na basenie Polsktej YMCA 
pierwszy trening Klubu Sportowego ZWM 
„Zryw" sekcji pływackiej na który zaprasza 
się wszystkich członków i sympatyków pły• 
wanta. -O godzinie 14-ej l1 kom. MO, o godzlnle polskich W stosunk.~ 4:5 . . 

16-ej CZPS, Stolarnia „żubardz o godzinie -0~----._-----H--.l--~--~-----------------------------------------19-ej Julianów, PllC•a 0 r ·a UZfl 

r1111111:r:1·~~.~l .,·m11mr11u1·"·"'ri"~;;;-1~ p z , ~t~!~;.1 ~::::~I.. t.::::11.JhJD „·· i ,~~\h~~!.~„!!~~t":JL p· · 0 0 a fi •,LódZ 4:1 (0:0) 
OGÓLNE ZSBRANIE W PMT 

W dniu l 1 września 1947 r. w Wytwórni 
Polskiego Monopolu Tytoniowego · w Łodzi 
orzv ul. Kooernika 62 odbyło się ogólne 7,<Cb
ranie sprawozdawcze Rady Zakładowej tejże 
Wylwórni. 

. 

Sprawozdanie przedłożył przewodniczący 
~ady Zakładowej ob. Wikto1 Sołtysiak. 

Po sprawozdaniu zabra ł głos przewodniczą 

r:y Oddziału Zwi.ą7ku Spożywców ob. Edmund 
Grrnnadzki, który zreferował sprawę odbudo 
wy W1)rszawy i wezwał 09ół robotników w 
myśl u1:hwaly KCZZ do . opodatkowania s!ę 

w wysoko~ci 3/4 i 1 proc. poborów na okres 
6 miesięcy. 

Następnie zebrani j edno9łośnie J?rzezna
czyli jednodniowy zarobek na odbudowę 
;to li cy. 

Liga Kobiet zgłosiła rezolucję, występującą 

przeciwko.: zakusom fa..5zystowskich organiza 
cji , terro~owi w Grecji .i Hisz):ląnii , wzywając 
wszystkie kobiety rlo protestu przeciwko gwał 
tom 'i bezprawiu. 

Zebranie odbyło się w atmosferze bardzo 
przyjaznej. przy współpracy obu ·bratnich 
Part.ii PPR i PPS, miejscowej Dyrekcji oraz 
Rady Zakłada vei. 

K1,UB LITE.RATOW „PICKWICK" 
Jl. T rn nqutta 6, L pietra (we jście przez. hotel) 

W p9nied ~i o:l€'1< <lnia 15 września 1947 r . 
o godzinie 19-ej , Wieczór dyskusy jny o lite 
raturze współczesne i - Stefana Żółkiewskieqo 

0Gf.AS7.JHCIE SIĘ 

w „GŁOSIE. ROBOTłllCZYM
0 

_ naipopularnieiszym dzienniku w woiewództwie 

/ 

Łodzranie grali słabo Poznaniacy też nie zachwycali 
Rozegrany w dniu wczo rajszym na stadia I zdaniem należałoby ~mienić linię ata ku, a I zmieni -1 ~ lill'ia pomocy. W 7-ej minucie Ma·r· 

n.ie ł,KS międzymiasiowy mecz piłkarski o pu nie pomocy, która do przerwy byłe. naszą ciniak posvło wysoką ptlkę pod bramkę po 
c'har św. pam. Józe!a Kałuży miedzy repre· najsilniejszą pozycją. znańską I w zamie- "aniu Janeczek zdoby-
zentacjami Poznania i Łodzi zakończył się Reuel na obronie nie pllnowal Smólskie wa bramkę dlb. ł.o_g_zt Poznaniacy powiększa 
z· yc!ęstwem goś'ci w stosunku 4:1 (O:Q) go i z jego winy padły dwie bramk!. Tak sa ją tempo gry i dqżą do wyróv.ma nia co udaje 

SKŁAPY DRUŻYN 
Poznań: Krystkowhk. ·wajs , Nojciechow,

sk:, Słonina, Matysiak, Tarka, Smólski, Ka ź · 

mferczak, Gendera, Gawr.on Gierek Po przer 
wie zamiast Gawrona grai Czapczyk. 

Łódź: Komar, Korporowicz , iuć . Rączko . ur 
ban, Bajan, Marc~t!lak. Łącz, Cichocki fa
neczek, Baran . W dru iej polowia Koiporo
wicz grał na miejscu Rączkl. Bajana zastąpił 
Miller, a na obronie zagrał Redel. 

Sędziował p Michalik z Krakowa b . sła

bo. Publł9zności o koło IS .OOO. ,. • • „ 
Mecz ·nczor.ajszy nie przypominał anf po 

ziomem, an! f'empem gry niedawno rozegra 
ne<co meczu ze Sląskiem. Drwżyna łódzka za
~rało sJabo. a wręcz beŹnadziejnie grai atak. 
Do p.zerwy nailepszq naszq pozytją b'iła 

cal ·' pomoc. a • n8jlepszym z niej jak i /ze 
w~zystk!ch graczy widzianych no boisku był 
Urban . 

Na Urbauie •ozbijały się wszystkie ata· 
kt Poznania i tylko , ;z!ęki niemu do przerwy 
u~rzymal się wynlk bezbramkowy. Kapitan 
zwiazkowy zmieniając skład pomocy w cza 
sie przerwy zrobił blqd t dzięki ntamu druży 
n • l!idzko ~eszł~ ~ bolskcr pokonano No„7.vm 

mo Miler i Korpo rowicz nie współpracowali Im się w 19 min. Kaźmierczak nie ptlnowany 
tak z Urb<i1!0m, jak do przerwy czynili to je-

1 

przez M'lc a ctrzymuje piłkę od Gendery t 
go koledzy klubowi W ataku łódzkim grali strzela nie do obiony w 7 min. później Smólski 
wszyscy słabo , a o zespołowej grze nikt nie wykorzystuje nieporozumienie ml~dzy Koma 
chciał nawet myśleć lCor -rr ponosi winę za rem i Redlem i 'poctwy>sza wynik na 2:1. 

drugą bramkę, lecz N wielu s-yluacjach bro W 32 minucie Czapczyk uc:iekQ: Korporo
ni! z brawurą i szczęśliwie . Łuć na obronie wiczo wl i zd-obywo nastepnq brnmkę dla 
gra! jak zwykle I Io wys' a rczylo by poza Ur barw .Pozn::i nio. W 7. ' min. polem Baran zosta 
banam być najleps zym w drui ynie. / je sfaulowany na p olu karnym. Sędzia za

POZNANIACY NIE ZACHWYCILI NAS . 
Drużyno Pozn~nia. nie zachwyciła łod'zian . 

9rali ani dość dobrze zespołowo . . sq dobrze 
wyszkoleni teclrnlcznie, ale używalI złośli

wych !auli w czym celowali: Gi~rek i Wa js. 

PRZE.'BlEG MECZU 
Fo uczczeniu jednominµt owq cisza pa

mięci ś.p . J. Kałuży . gra toczy o;ię przy prze-
adze !odzian. Już w 1-lij minucie dwa strza 

!y. broni Krystkowia k. W 3-ei minucie Cichoc 
ki z bliskiej odległości przenosi . Gro toczy 
się nc: połowie Poznaniaków, lecz atak lódz 
ki gra nadzwyczaj nieudolnie . Tempo gry 
jest dość dobre. Przed samq przerwą Komar 
bron! łaclnq na krywkq silny strzał Gawrona. 

W drugiej połowte drużyna poznańska 
prr.ewo7rr i 7.c-hvwrr 1„ .... n 11rt co pn7.wcrla jej 

miast _podyk tować rzul karny zarzqdza rzut 
wolny z itn.il pala karneg?. Łącz przestrzeli
wuje. Drużyna łódzka załamuje się. W 35 m!n 
Smólski strzela zdaleka i Ko. ar puszcza fa
talnie. Na dwie· minuty przed zakończeniem 
za problematyczne przewinienie Wajsa sę

dzia dyktuje karny. Strzela Łącz słabo i Krysi 
kowiak w ł · dnym stylu broni. Ostatnie minu 
ty nie p~zynos~ą zmiany wyniku. 

~czmy ·s~ ę pływać! 
Na świeżo odnowionej pływalni POL

SKĄ YMCA organizuje komplety nauki 
pływania dla chłopców, dziewczĄt, ko. 
biet i mężczyzn. 

Początek kursów 15 bm. 
Zapisy w Sekretariacie Pol. YMGA, 

ul. Moniuszki 4 a. 

.. 
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