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~rwawe walki 'rozgorzały w· Indone~ji na nowo. 
Uzbzojone przez Anglosasów dywizje holAnder

skie mordujq dalej bezbronnq ludność 
LONDYN PAP. - Korespondent l~e'll

f.erad'onosi G st,wciach, jak,j,e miały n.:.:j 
, s,cs rn~ędzy Holendrami a Indonezyjcz3T-

karni na wySJpach Bomeo i Celehes. . 
PARYŻ PAP .. - Agencja fral1~e Pres 

se d:onosi z Batawii, że republi'ka(lski _o 
mllrjLat \vojel1ny podał wiadomo'ść o za
cl~tych walkach na połooniO"---v wschód 
od Semarang. Po gwa·ltownJc'h atnkaC'!] 

Holendr.l3Y zajęl! mi ~sto }<edend'ża t:Vi. czesne tanki amery,kańskie ruszyły 'do 
ataku na pozycje Indonezyjczyków. 

PARYŻ (o.bsł. wl.) - Lotnictwo holen Rząd indonezyjski określa ten nQwy 
derskie w dniu wczorajszym przyBta,piło wyczyn Holend'rów jako pogwałcen,ie 
ponownie do akcJi uzuca.iąc maSy bomb K-arty ONZ i nakazu Rady Bezipieczeń
na indQl1E:zyjskie mbsta j osied1a. Atak ~wa. .. 
pod Semarang na.shmH całkiem niespo-I LONDYN PAP. -' DonQlsz,a, z BatwW'll, 
dzie',vallk Odilzhdy - ilidonezy}§,ld" LO- że rząd indonezyjlsk,i zgo,dlził się na po
s.tr.łv zas.vpatN:l bom\}ami i p'()clslfami ar I śr~clnictwo Stanów Zrled-nbczonyoh i A'u
tyh;:ry :i ~ldml {) swkie - DO cz~'m nowo- st'ralii. 
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Dl' r eji rozsze za się 

ochotników do demokratycznej armii powstańczej 

\ I , 

Młodzie! POlska'~~" 
"'ad Adriatykiem 

PARYŻ PAP_ - Z Aten donosz'p,. że 
IN TracJi walki ,,·zJ]J().C'1j' si:;. RZt~c1.l1; k 
greckiego sr-tahll genoralnego pO'cla! do 
wiadomości, 'że sytuacja WQ}s:k l'za~l')
wych w Tracji uległa dalszemu pogor

Przc\\-Odn''';I.DCY kOl!lis.ij Lopez (Kolllm prC!;tiż,1l ONZ. jak nicIstosowanie się nic 
bia) p'rzc<;t rz1!lg-ł delcg;lcJę amenka6'.k,cl kt6rrch pail'Btw do decyz,ii w sprawie Poh,ka brygada rnlodzil'źo\\;I, łH:l'11~ 
j)fzed 11()st;:l\Yh:~lie\\l ~'prawy l1:rCek1e.i ra odwolania j'Jl"l.cd,siawicieli dypJ-ornatvcl f,/ca na,d budowa "I(olcjowe_i linii mło-

I M d t, oc'n"""" Ul'l'l' Po d·Zl·""~{l·," el·" '" .TII,rro-slawii - !)() 111 i p,;ic-Gen0-ralil~'m Z~i"Omf\dzel1il!' ONZ. LlypeZ ny..: l z a, ry u {)rar. I. l\} ,\U , - - "" " _ " b 

ludniowo - AfrykaI'l,s'ki-ej 'Podporządko- cznej pracy wyje;:d<ża obecnie ll;ld bh'-
zaznaczył. re lIe\)"t- nad Slpr;!"'.-ą grec- wania sk decyzj,i w sp1-awie ziem połu-- kitn')' Adriat~rk dla zasłt!lżonego \\':, !10-

. ktl może PQ,aWażyĆ prestiż ONZ. CZ"-'llkl!. vViadoljHOści naddlOd'z'lce z P;'ł)iJ-u 111G1-' . . " dnIOWO - wseJlO'dnkłJ Afryki. _.l 

szeniu. 

. . ' . - .'" . ': " Mowca \VSp0i11111al o kIlkil wktt..:.h, 0l111sja ma zł,o'żv. 'ć s. prawoz'danie Ra- N<l illl'strac;ji Orpatia - l1nl~pi(;kllie.i';l(, 
w1ą lOWlllez o WZ'llJOlz'oneJ dZlałalhws':::l, '-
~o~k pow~ań~ycb. Po o~~tlrlch do~e,ktorc p~2~nlly ~I~O vTIJfejszellia ~_}~e~B~~e~7~~_~~~c~z~_c~ń_st~"~'a~\~v~e_~~'~to~r~e~k~.~~~~c~e~n~tr~u~n~l_f~st~r~Y~~_·k_-j~eg~o~l_)O_l_n_c_r~_·t_I.~~~ 
,,'~elllach o- pró1bIe od~~iJ11ja czelŚci tcryt?-/ II II 

~~~olc;;el~i~f~~E~~~ie::{~;~~::~~::~ ' O Się rYJ 'e· Z 
nowych rzesz ocho-łnrków do armii ptlW i • m Iti . 
stań~zei. -. 

Z At~il donoszą, że s,tatek al11crybń- Kryzys prawdzt\"Y - czy próba otrzyman fa OOlJe .) pożyclk~? 
~:klj który zawimW wczoraj dlo Pireusu, MOSKWA PAP. - Komentując ' !l";{)- tundllszów, l1o~hodzącycłl z tej samej po -
lelS~ :ozładowywany przez _ załogę ame-' wc Ahlęe, wY'głoszoną w Izbic On~;JI, żyćzki. 
rykan'ską ze wZ':;!'e,du na to, że ' "roootni- ! "Pra wda" siwie rdza. że nie potrzeba Jako śr'ode.k do przezwyciężenia tru
cy ~reccy" moglIby ładunek wysadzić w \ wcale przytaczać cyfr, podanych I}rzez d Ilości Attlee zapl'o'ponował sbereg po-
pOWIetrze. . premiera Attlee, by w.ykazać. że pożycz snlli'fć, które przerzucają cj,~żar walki z 
. NOW.Y JORr< .PAP_ - Odlbył,o Si'2 p;o- ka .~mel'ykańs,k.a, udz,ielonal W~eHdej Bry kryzysem na barl\i szerokich maS ludo

sledzel11e kom~sil Rady BezpieczeiIst ,va, t~nll ~rzed roluem, me, tylko !!H! ll'r!lYc~~ wych, Co,prawda Attle-e stara się pocie
\V skład któreJ - Jak wiadomo _ weho' mła SII~ do Popl'a'wy sytHaqI W.elkl!~J szyć swe audytorin:111 nadz,i,eją ewentti
azą przedstawicieile 7-min naro.dÓ\"\: De I Brytanii ale okazałn się Pl\tll:\ założolJą alnej rewiz,ii najcięż'szych warunków po 
legat F~ancji Parodj, . za-pr.opono\v~ł u- lJa ~ycie go.s:p?d~.rcze k~aju. życzki. Nadzieja ta jednak wyda'je si ę 
tworzenIe P>odkom:'sj,i bałka(lsldej, kr6ra . W ,swym oswI.adczenl!1 ĄHlee zap,om- l1IaJo uzasadniona, plo bowiem mini'si~r 
by. urzędowała w Salonikach. Zadaniem 11-1ył wspon-:nleć. ze POdlplSUJ'?iC umowę. {) sl(ar'bu Snyder oświadczył, że Stalny ZJe 
teJ.1Jodk?l1lisjj był-obs: doprowadzenie do ZJ~d!10CZelJlu brytyjskIej 1 a~neryk:11i- dnoczone ~o-cz~niły już w~zelkie możli~ 
pOJed'l1a .• la w GreqjI oraz sta!biJizada skleJ stref oku,pacYJliych w NIemczech, I we konceSje nIe wymagaJące sankcjI 
sfJosr11lk~w na Bałkanach. Przed\V'k~ te- Stany ?,:ie(~l1ocz,ol1e llzysk~ły zg>odę W. kongrrstl. ••. 
mu wIlloskowi W~~3ta])ił delegat r.aclziRc BrytanIJ. llle tylko na 11dztał w ]JOllOSZe- PraSa amerykańska tWHwdZl, że WIeI 
ki Gromyko, który oświadczYł że \~J~io nlll _ p'ołowy kOSztów {)kll.p~CyjrYClb, kcz I ka Brytania umyślnie p'l'Zcsadza w 0 '111-
sek Paro'di'ego w istocie rzec~y w !Jj- tak~e na to, że wkład swóiJ WIelka Bry- si'e swych ti'UdlłOŚci aby uzyskać w Sta
czym, się .nie różni od p'ropozycjli ame- tama pokryje w dolarach. Oczyw!,kie z na h Z$ednoc7.onych lI-oW:J, pOlżyczkę ja
rykan Qkie1... ~i~~Bm~~·~r~q"B5Bmm.m.""~"~DEmmmBEmED"~"ImIB"""~~RI"Rl . 
tiasko konferencji handlowe: l 

._ NOWY JORK PAP. - Dzienniki ame
rykańs1d-c zwracają lJwagl~ na tnl'dności. 
jakie się wyłoniły na konferenc1i :nip -

ct~YI1a.rodowe,j organiz(1lc.ii handlowe,j. St. 
ZJed'noczone domagają się od Wielkiej 
Brytanii i franCji. aby z'!'ezy~nowały z 
kla1ll.uli IlD;lwiększe.go uprzywi!eiow~nla 
w u~ładach hanrllowych, jakie kraJe te 
z~ wI;raJą ze swymi kolon~ami. tery to
nallll mandatarnY'll1i i innymi terenami 
za leżnymi. 

" Tow. Tadellsz 'leglicki .- członek Polskiej Partii Socialistyc2!nei, Starosta 
Powiatu. Lomźyńskiego . 

Ob. Stanisław T o ń s k i 
Członek Stronnictwa Ludowego. przewod,,' cząCY 

. Powiat. ady Narodowej ' w Łomży 

. zginęli besU-alsko zan,ordowani 

ko f;{)<)1llJensatę za ewentualne łWltc2S1e 
w S'Jlrnwie Za-.d~\bia uhry. 

LONiDYN PAP. - Premier AttJee \vy
głosił prze:m6wiC>llie radiowe. \\' którV11l 
p1'leóbwH llal'odGlwi brytyjskiemu Sl.C~ 
góły rządowego planu gosij}{},darczego . 

. Mów ca Z\HĆlcil. s,ię do AIll2:J.ik6w Z J.oc-
Je-m. o lltzykcie ogrankzeil, związau?Y<.:!J 
z re;!Ji7,?,c:~. vbn;\ <Haz o w:rkazrr'l1i" zrD
z-ul11ienia dla p'oświf,'ceń, jal\1:iCll rząd \\ y 
maga. 

Attlee zapowiedział następn;e, że to' 
h{)ttdcy lw1~. musieli prac{)lwać wyda,l. 
niej, dłuząj i 111'awdollorl{)hnie heu~ lm;
sieli czekać z żM!all1ami podwyr.kl nłac, 
dop~ki warunki nie u!egn ZmiaJlie. ~ 
Przec1'.,tawiwszy trudności, wobec któ· 
ryd1 znajduje sie g-osp'Odarka brytyjska 
, prelllier Attkc zakolkz~vł swe P0r2C-:TIÓ-- . 
wieIrie, po,dkreśJaj;3-c IwukcZHO'ŚĆ )rzy
znania rzaol}wi SnCcjalnych pełl1<HI'QC
nidw dl} ;v",!k i z 1< or zysem. 

LONDYN PAP. Komentator polityczny Agen 
, cj! Reulera, omawiajqc kryzys, jaki powstał 
I w Laubor Party, zaznacza. ź,e od chwili obią . 

cia władzy Laboar Pm:!y nIe znajdowała 

się jeszcze w obliczu tcdt powaźnego niebez-
i piElC7.ellstvra roz'.amu. 
l Komentator podkreś).a. że 0p",zycja w ło· 

nie Labour Party nigdy jesl:cze nie była tak 
sill"O jak obo:::n1e. 

I W· kolaoh' politycznych potwiedza . się po 
głoski o, lJ.ic-przej~dncmym stanowisku mini 
',ira !iJr-'CI<lO kt6Iy zagroził dyrnit-jc! ner znak 
prołt'ulu przeciwko odloi~n!u planu nacj:mali 
tacji pl~emy5łu stalowego. Przed::' lciele bry,tyjscy i francuscy 

/ ,przeciwiaj,a, się jednak temu stano,w
.::zo. W Nowym Jorku podkre'śla się,· że 
Cia y ton t1,da si'o w na):b1i-ż:szym czasie ci'o 
Londynu. alby skłonie rzad brytyjis ki do 
ustęp:;tw. 

w dniu 7. 8. 1947 r. we wsi Zawady pow. Lomża tot dGokoła ŚY/!ata 
przez faszystowskich bandytów 

NOWY JORK (obsł. w1.) - Kapitan 
CZESC ICH PAMIĘCI! Odom wr6C1ił '\v"-'z'ora!~ do, Ch"cag1o' -

~~~~~~~~~~~~~~~~~I~~~!~~~~~~.~~~~~~~ korlc~~c swój lot dookoła śwjat~ kt6ry 
1IIjl' •• g * n trwał p'onad 3 dni. 

, 
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I 
Polskiej .Partii Sociali$lycznej i Polskiej Par,lii Ro olniczej -

. maszerujQcych zgod -e do osl .. lecz~ego zwycięstwa 
Jeśli by ittoś miał wątpić co do praWdZi-lwo)'eWódzkiegn Komitetu PPR, analizuje cha- zy l rozmav{la,łem, z tamtejszym st~rostą, tow. Na koszt państwa buduje się u nad s do~y 

, ż r J ' W cf ł l k I 111~gO i budynki gospodarcze dla chłopów.- awnl~l wych nastroJów, którymi ożywiona jest klCl.sa rakler ostatmeJ WOlny, zmlant i przegrupo- eg IC om. I Zla em cz OWle a l1l,eZ?1 'co 'fornale l' małorolni maJ'ą własne piękne 5-clO 
robotnicza czerwonych PalJlanic, wystarczyłoby wania Sił, które po niej nastąpiły, naświetla nieugiętego, takiego, co nie lęka Się zadnyc~ 
mu przYJ'ść przed salę kina "Robotnik". Celo- iGlę obecną Sta'lów Zlerlno ~zonych dążących trud, ności. Po wyjściu z jego gabmetu było n;.l i 8-0 morgowe gospodarstwa . ...a to wsz~stko 

, . , "t l k" a zołnek PPR acuj'" dlłieJ'e się na poligonie, na jednym z naJbar-wo nie zaczynam sprawozdania od opisów prze do panowania ndd $Wlatem, mówI o roll no- roc lę przy ro, ze J , c :u, pr " ,." ' k 'u 
biegu samej .konferencji, gdyż ~bserwacja te- wej Polski w tej skomplikowani:!j grze intere- 'w warunkach spokOjU i hezpieczenstwa, gdy dZieJ zUlszczonych obszarow . nasz~gfb r:~. 

. d' ł d ' , " so'w l'mperia.l1stycznych i wyciąga z tego ten tvmczaselll on. członek PPS, IV każdej chwlli Czy chłop przy dawnym ustrojU m~g y le-
go, co Się Zla o prze Jej rozpoczęCIem. mo- 11araża swe ŻV, cie, A potem. oqdmęła ml.lie ra-, dykolwiek o czy ,mś pod. o,pnym ~arzyc? vyszy-
wi wcale nie mniej, niż słowa słuszne i mąr;l- sam wniosek, co ' jego przedmówca z PPS: dość i glę,okie uczucie miłości do tej brat- stko to stało ~Ię ~?zhwe dZlęk Jednolitemu 
re, które padły potem z trybuny, Jedyną dróqą nie tylko do socjalizmu, lecz do niej partii. ktĆlla ma takich ludzi. Drodzy to- frontowi PPR l pp~ . . ' 

Mimo ulewnego deszczu, już od godziny ~ utrwalenia niepodległości i suwerenności na- warzysze _ mówi dalej _ ja sam swój ro- Konferencja skonczona, rezolUCja ~rzYJętn 
z rana zaczęła publiczność napływać nieprzer- szego ,kraju' jest jednolity front PPR i PPS, dowód polityczny wywodzę z PPS, ja id~ da- jędnogłośnie, w nastroju braterst,wa.t zgody 
wanym potokiem. Podstawowa masa uczestn~ W dyskusji WZiął udział cały szereg lowa: lej od obu refrentów i proszę ich o przenie- odśpiewano C~erwony. S~tandar. l Mlędzyna
ków przyszła, nieco później w zwartych sze- rzyszy z jedneJ i drugiej partii. Wszyscy oni sienie mego stanowiska do władz centralnych rodówkę. Z ullcy doblegaJ~ l~a\ Je.sz~ze gr,oD': 
re gach ze swych lokalów. partyjnych. Powiem wyrazili swą solidarność z 'W-ywodami obu re- obu parli! _ ja pragn~, byśmy drogę n.a8~ą ~je. okrJyki: Niech żyje, nlf ~v". niec" 
bez ogrodek, liże towarzysze znaleźli wspan!a- ferentów, zapewniając o szczerej woli wszyst do socjalizmu odbyli nIe tylko w jedn?l!ly~ zYJe!!!.. . 
ty sposób ujawnienia swych dążeń jednolito- kich członków palli! do ścisłej brate'Tskiej froncie, lecz w zjednoczonych szeregach Jednej Co to Jes!, . co Się stało? 
frontowych, choćby samym sposobem przyj- współpracy. Szcze .. óln'e chclTakterystyczne by: partft robotniczej. To żegnaJą się ze sobą towarzysze z PPlł 
śda na konferencję, O ogdz. 9.30 z· rana ak- ły przemówienia tow. Majewskiego z PPR l TowarzYsz Król w krótkich. ale mocnych l i ~PS: A ju~ro ze. zdw~j(mą ene:gją .. w prz," -
tyw obu partii zebrał się każdy w swym 10- Króla z PPS. _ słowach opowiada b olbrzymich zdobyczach, Ja~n\.1 z~odzle zablO~.ą SIę do reallz!tcJl uch ..... al 
kalu i ze sztandarami uszeregowani po dwóch _ Dwa tygódnie temu ._ opow, i.ad.a tow, ja.kie nowy ustrój dał chłopom z Jego po- I dZlseJszeJ k~l1ferenCJ1. , 'H. W'. 
DoSzły 'na spotkanie swych sąsiadów, - towa-. l T. t I 

l ~~~k~ - by~~_w_,r_o~ll1nym lTIleSCle L~la u. . ł rzyszy z bratnich partii. Przez ;masto pasz 1 , _ .. ~_C" = == ___ :" ~ ....-.. 
, ju'ż ramię przy ramIeniu. Po dwoch peperow- U • 
~ów l dwóch pepesowców w szeregu.. a c r r 

z jednej strony pochnc1u sztandary' P~S, I 
l drugiej PPR; dwqjka z lewej stron~ w me
'Jieskiej koszul! i czerwonym krawaCie - t.o 
PPS-owcy, dwójka z prawej strony to "CyWl- "d d . j_ 
te" - towarzysze z PPR. Około tysiąca osó.b M~nlstrowie radykalni grożą pod niem się o ym:s I 
zilDełnilo po ~egi obszerną Skal? kina. i·ołrr:,l)" PARYZ' PAP P d s" Jak iU'Z' podaw"'liśnl" \V spraw1e samo- wisko ministrów radykalnych jest sprze n'." cieJI1noścl (elektrowrua ja os "nawa l a , . raSa 01,0,1, ze \V J '" ~ • ~.. 6 
klzde słowo mówców słuchane jest z na~rę- lonie rZ'3)cI<u francuskiego zan"sO\\ aly sip' r zą dowej ordynac,ji w~"borćzej ministro- cZ'ne z planami Ramadlera. ;) mInlstr IV 

ŻOl1ą uwagą. co raz odpowi~~ają im, burZl1wepoważne różnice zdań w sprawie samo- wie socjalistyczni i radjllkalni nlie mO'g[i radyl$;alnych oświadczyłO, że podad~ą 
oklaski i okrzyki solidarnoscl. Zagaił konfe- rzadQIWe~i ordynaC.li wYł)Qrcw.i oraz pod dotą'l:l Ilz,godnić swego stanowli'ska w ted si~e: do dymi's;ji, je'żeH Rama,elier bedZle 
I'encję ,stary działac;l robotniczy towarzysz z czas omawiania projektu statutu dla At- sprawie. obstawał przy swoim postanowiconiu w 
PPR tow. Rączka. . gieru. I W ~'prawie Rtatutu dla AI)(ieru, stano- sprawię pr~e,dł,()Iżenia Zgromadzeniu N.1- . 
. - Za tą samą sprawę - mówi on - :;:gl- 'rod'owemu 'Projektu statutu dla AIg.i,erll, 

~~1ila7~~:{laR~Ż~a~~~S~;b~r~WO~kOF~!~~SUb;~~i Kon res C' hrzes' C-II-an' sko - z· ydowsk·1 W kołach poJ,itycznych u!rzYIT!'Jje sil{, 
m oqli mieć podstawę do sporów. DZls ma~y że przywód cy MPR pośrednicz,~1 obecn i l 
wszyscy tylko jedną wsp?lną drogę. d? socJa- mi~dzy radykałami a Ramci:dier~m: <:e-
!izmu. Dzi ś czas skończyc z wszelkimi spora- dla walki z antysem;tl'zmftllt lel11 doprowadzenia do pOrOZIIlInlCma. mi i boczeniem się na siebie. II f J ':;;UI, t 

Po oddaniu hołdu jednominutowym milc~e- ZURYCH PAP. W Zurychu obr aduje dworzenia dla nich \',:arunków, \V któ , Dary Luksemburgu 
nL m l1ajświcższ" m ofiarom bandytow p.odzle- k ' h rt • k It ' k lt . 
n, ia, przewodnictwo konferenCjI, ob,ejmuJ;" SQ- międzynarodowy kOllg-res dla wal i z al1- ryc mag 1 ),U y",owac swą u urę I ' dl Mo kwy 
dziwy dZiałacz PPS tow. Lubol1sk~, ktory z tysemltyzmem. W obradach biorą udział religię. Kongres podkreślił również ko- a 
wielkim telklem i umiarem prowadZI przez ca- chrześcijanie i żydzi. W śród tlczestników nj('czność ro~'\i'lzar:ia zagadnienia . P.a- ,/ MOSKWA PAP. _ As:enqja SS do-
ły czas obrady. . kongresu znaj<111je się 1'0wnicż przewodni lestyny w Juk nalszybszym tert111me. llosi, że miasta lu]{18ern'bu'fskie zesłały 

Pierwszy zabiera głos tow. prof. Zukowskl l J t· I t '1' l c· tel"rO . .. 800 l " ~. . 
K 'l t P,DS ~ cz<!cy PolskieJ' Ligi wal'ki.z rasizmem, czes nIcy \Ongresu po ępll a ~ Je Mo, kWle z ' okazJ - e,eia lSLtlle11la pa-z ramienia Wojewódzkiego oml e u ,. . ~ , 

pięknym, głqbol\lm przemówieniu" które poda- prof. Górecki. rys tów \V Palestynie. mi, .,tko\\:..'e~d~a,;.;t~·y~. ____ .,...~ ____ ~ 

my jutro w obszernym stresZCZeTIlLl pr~.cp~o- Na kongresie powzlQLo szere~ rezolu- 0-~, 'r"- '''d~' ~y ~ma ,afl*ol"słro' '-rl" am' erykan' sk,·c ~ wadza on analizę powstania obu partlI, Ich cji, zmierzających do zlikwido\\'ania an"l 
zasługi w llziejach walk Polskiej Klasy R?- " , . ',' . P 
botnic:zej, wykilzuJe ich dobre i złe tradyCje, tysemltJ zmlJ na , ?al) m s\\ lecl~. os~ano 
ich drogę rozwojową i wyciąga, stąd, Wlllosek' wiono zaapelowil,c do wszystkIch panshv NOWY JORK PAP. - Dnia 15 sii~rp- Iście Bogota., . 
nieodparly i jasny: "To, co dZlel1ło, k~edyś, na-I Q zrewidowanie programu l'lil uczania, ce lIia rozP?czllie się w Rń.o de Ja n,eil~o pan Z 21 rell1!:blik al11crykl<ńSklC~ nie z ~ 
szą klasę rolJotmczą z05t~ło . prze~Vi~CIQZok~e Ilem usunjęcia z podręczników wszel " ćh alllerJ"kanbka konferenCJa, w ktore) wez stała ,zaproszona na konferenc,Ję w RJI, 
w ogniu walk z sana~Ją , l hltlero~sklJn. o u-.. . ~ . " . liJ'~ I, ' Illl%iał ministrowie sp'raw zagranicz- de Ja 11oeiro Nn'k,l'1'a~ua,POl1iewa!ż rzn cl 
pantem; d;dś łączy nas wszystko l n_alezy :0 I ;:J!UZJI antysemlcl<lch. . l1yclt 20 republik amerykaIiskich.' Konfe- obecny Nikaragui, który dQsz.edł dlo wia 
zreali~ować na .t<ażdYl~ szc~ehJu ~bu pa~~l, l W innej rezolucji kongres dOl:n aga S.lę I r~l1clii ce'j Jloj'e nalez'y mic"szać z dorocz- dzy w wYJ1d'ku zamachll stanu, nie Zlost;,l 
w kazdym ogniWie, , gdZle l b1lduje SIę ,t - pełnego równouprawnienia Zyrlow w zy m\ konfere'tlcia pallamervkaIl'i>I(ą Jdóra l1Zl1f.lny przez żadne państ,\\T(\ amerykal1' 
rzy nel5Z nowy ust1<".1 spo eCbnv. ., . d . . " . "1(\18 "' . l' Z w' tk'e Ar' nt Y'" \7 Drugi mówca, tow. Kubicki, przedstawiciel CIU pobtycznym I gospo arczym, oraz odlbcdZle Slę w .stYCZnlu v'± r. w mle- ,S"le a YH 'J m ,:::e" "J' 
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ce. Zre.szt;J, nie tylk9 to było powodem 
~rzeniesienja się do Elbasan. 'Wywiad 

27, ust.alił. że właśnie tu Włosi zainstalo'wali 
swoi,l! bazę Jotnicz~. Podobno do ted ba
zy przybyły trzy' nowe eskadry, które 
miały wspierać zamierzoną 'Pl'zez \Vło
chów ofensywę na centralnym odcinku 
fronh1. Wedklg donielsieli, wywiadów, 
zanosHo s~ę; na opera'cje w wh ,k,szYl11 

Me'J1.als Ibawił Anglików opowj'adania.. go właśnie po raz pierwszy podczas 
mi o swoim żydu na zesłaniu. Mówił, że swego po·bytll w Grecji wy'g'lL',dali 'Przy
był tam przez ·parę; lat. Jednak nikt mu zwoicie. jak prz:\nstalo na sza'nujących 
nie wi,erz.ył. Opowiadał również ó party się Anglików. 
zanc'kim oduztale, Jdóry rzekomo miał QuelI codziennie odwiedzał sz'pital. 
zorganiz'ować. Partyzanci., przebrani 'za Kiedy Helena nie była zaj': ta, wówcz,as 
wieśniaków, robili naloty na za'Plecza nie zwracając uwagi na pogodę. ~zii Ida
\V I'os kił, 'Podl1 alając składy, ni's~cz'l:1,1C Iw· J,eko w g6ry, Nigdy już nie SIJrzecz;l!i jsię. 
leje i mosty. - . Odwrotnie, byli zawsze w wyśmienitych 
Czasem Mel'las znikał na kilk'a dni.,. a po humorach śmiali Hh" i żartowali. Wstr z.y 
powrocie mówił. że 'brał właśnie u.dział mywali s'ie od wszelldc,ll cly'sku'Sji <i r<łót
w podobnych ",vycieczkach" partyzan- ni, od czasu, gdy rozstrzelano żołnierzy 
ckich. _ greckich. ' 

I znów nikt mu nie wierzył - bo miał Czasem Quell wpadał do s'Pitala ra-
opinię skaszl1lego ł'g,arza. Przynajmniej zem z Tapem lub Hacky. Zdarzało 1\ię, 
tak go charakteryzował Nitraleksis, z któ że trafiali na chwil'C odpoczynku perso
rym często rozmawiał. Nitraleksis l"ę;- nel'u i \vtedy podzi wiali zaimprowizo
czył, iż ten wy!gła.skany grecki kaipitan wany chór, składający się z :piclcgnia
l1ógł z łatwo'ścią zdystansować swoimi re'k. Grecz~rllki chętnie śpiewały ludo
kłamsl\val11i Muenchauscna, we lJiosenki. Anglików nd-crzała nie-

Czasel11 Nitraleoksis równie,ż z'nikał i skdll1p'likowana 1ecz niezwykle nastrojo
likt nie wiedział. gdzie W'łaśch,He prze- wa meloclY'ino'ść (y'ch 'pLpscnek: P i'ó'b 0-
hywa i co robi. Ale to zdarzało się nie wali nawet śpiewać razem z Greczynka
rak często, jak z Mellasem. ' mi, co wy\vo{ywalo często ogólna 'we-

Na ogół nikt z lotników nie narzekał, sołość i śmiech. 
ie siedzą bezcz~- nnie. Był to ca'łkiem przy Ale wszystko ma S\\'ój kres. Nad!'zedł 
-E> mny od'po~zy'nek. !"li,eJi d~u'żo, wol ego I r~zkaz I~tu do ę:i'b~s.an . gdz}e uknały 
:za8u. Mogl1 SIę: golIć COd.lIenll1e. Dlate- Sle w \\-n' kszej Il0sCl \yloskie bombow-
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stylu. , 
Samoloty leciały na pMnoc. Nlfi[)o by

ło j(1sne i czyste, tylko góry były osnu
te lekką mgł,a. 

Po odpoczynku 10trticy cz,uli się rOz
leni wieni i niez:byt przestrzegali nie.z.będ
nych środków ostrożności. 

Hacky prowadził eskadrę, u'$zykowa
n(\ w k\"ztalcie szerokiego koła, wpws't 
pOllCu:l górami. Mimo oczekiwań, lIa ho
ryzoncie nie było widać ani jednego 
Włocha. Qllell leniwie S'Jloglądalł na błę
kit nieba. Nagl,e zauważył dwa czarne 
j)ll n kci'ki na hiało-nl·e'bieskim tle. Ta hy
ly włoskie samoloty. ktGre kierowały Gi'f, 
do swojej bazy. Min1ty .iwi J.n .. dować, guy'ż 
lotnisko znajdowało sie tlili; pod nimi. 
J-Iacky również zau\,'aiył malfl'.wr \VIo
chów i 'Podał umówiony sy~nał: angiel
skie samoloty leciały wprost na bazę. 

Około dwudziestu nie'przyjadels'kich 
bombowców i tylei; pościgowców 8ZY1\O
wało sio do startu. To był istny cud, że 
.,Qladiatory", przez nikogo nie zauwa
żone. dotarły właśnie w tym tnomeneie 
do bazy \\lloskiej. Postanowiono wyko
rzystać ni~l1wagę ."rtochów. Gdy sc{mo
loty znl'ty'!y się do wYlSokośd 11.000 
stóP, Wlosi 1JocZ'rli strzelać z zellhó
wek. Qllell zdążył zauważyć. jak Hacky 
podał dru·gi $HlJal..: Anglicy szli do ata
kil. 

Dookola nich szaąały wYlbuchy pocis-

/ 

ków, ale .,Gladiatory", nie zwracaj.ac u· 
wagi na roz'pacz]iwy ogień W'łoch6\\ ' 
szły wprost na bombowce nieprzY'jacilOl 
skie, które nie zdążyły jeszcze wznie~ć 
sie nalC'ż~rcie w ~órę. Prz,ewaga bylv 
po stronie Anglików. Hacky pierwszy 
wypuścił długą serię z CK M-u, gdy ·zob.li
hł się bezpośrednio do jednego z w'łos
kich bombowców. Richard,son zaatako
wał ten sam·samolor i ku1e j,e,go traf1!r 
wło:.kiego lotnika. "Savoya" kami,e!1iell) 
tunęła na ziemi'e,. • 

Wio'si zdawali sobie sprawę z niebez
pieczeństwa. N:e by'lo nawet mowy o 
naJe'żytej obronie, ponieważ .,Gladiatr -j 
ry': zna,ido\\'aly sie bezpośrednio nad lii-
111i. aoni nie mOKIi nawet prze1brnąć wy' 
żej przez szeregi atakujfl;cych Anglikó'" 
.Tuż dmgi włoski samolot, trafiony celnie, 
spadał w płol11ieniach na ziemię. 

\~lj.(lSCY ' lo[nIcY w rQzl[)aczy sz.Uk~1 
ocznna swoich p~cig{)wców, które J- ' 
dynie mogly dOPom6c im do wyj'ścia ' 
O'prcs,ii. Anglicy również ,,'ypatryw <," 
• .KR-42", bo tylko one mog-ły przeszk r 
dzić im w Zn iS7{'7enill bombowców. A' , 
,.KR-42'\ mimo WSzelkich starań, z p c' 
wodu niesh'chanelW zamieszania powsti' 
lego na lotnisku - nie mogły odu",.' 
sic od ziemi. Anglicy skorzystali z mG 
men tu ... 

Tap pozosta\vnł w rezerwie. oczek!' 
J1\c chwi1i, gdy trzeba będzie przyjść f 
mnś z pomocą. Savoy'e strzelały nao ': 
lep i zt'Zllcały bomby na własne lotnisl\ ' -
Robiły to \V cell1 tlw.olnienia sie--"od zb, 
niego ład lin kil. J celnemu z nich udało :'l: 
p rzebrn<l,ć 'przez huraganowy ogi", 
CKM-ów angielskch. Zamierzał udec, 8 ' 
le fil1n i Bre"'er zaatakQwali gO ~lli (" 
na'cka i "SaY0112" st.aneJa w plamieniach 

(D. c. n.) 
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PRZYGODY 
pięCiu typków Z Banialuki' 

71: 

'. . 

1'0 trzech minutach ukazah' si~ }UZ 
na mieście dodatki nad7.w~rcz'ł.iflę z 
dokładnym opisem ich przygód z IQ
tografiami wyspy i iej bQ!tateró" ,. 
~ w kinach wyświetlano w aktua!
no~ciach lliQmCnt ich !"·'vl>ki.1 do 
u·",tu.. 

(2. Mao Tru prlYbrł z Sl1all Ma\'em 
, Zamienili Si}){)Ijrzeń parę 

J;>o~em rzekli parę razy, 
. Ze im D(}Wej trzeba bazy.: 

NSPO,LNE ZEBRANIE P.P.s: i P.P.R. 
Dzi~ o . godz.. 16-tej odbędzie s~ę wspólne 

zebrame członkow P.P.R. i ' P;P.S. i. "Haus
manu

: 

UWAGA, DZIESIĘTNICY DZIELNICY BAŁ UT I 
Dziś o godz. 11-tej w lokalu własnym 

pr~y .. ~l.. Z:giers~iej . 71 ądbędzie się odprawa 
dz.leslęmlkow dZlelUlcy Bałuty. Obecność obo_ 
WIązkowa. . 

·ZEBRANIA KOŁ ~.P.R. 
W dniu dzisiejszym odbędą się 

kół w, następujących dzielnicac . 

RUDA PABIANICKA 

zebrania 

Ze §p~rtu 

lKS .,gr Z zDwajem 3: ( • • ) 
BramkE zdobyli Łuć II Hogendorf J ale wyprac owal je Łącz 

' Mecz o wejście do Klasy Państwowej ŁKS - Czuwaj 3: O (1 : O). 
CZUWAJ 

Konopski, Bilon, Bilon Zb., G!l0t, Dulk o, Besz, Kikiela, Ochalski, Drzewińs.ki, Glu
piak, Rabiej. 

Łącz, 

ŁKS, ł 
Makutynowicz, Włodarczyk, Łuć I, Peg za, Karolek, Kopera, Hogel1dorf, Baran, Łuć II, 
SidoL 
Bramki strzelili: Łuć dwie i Hogendorf~ 

Gdy któraś z drużyn, b,iorąca udział w roz- cja predystynują go ' ~a. bramkarza, który mo
grywkach mistrzowskich, lub w walkach o że w przyszłości zajmIe IrueJsce w naszej 
wejście do Klasy Pal'lstwowej, spóźni się kil· bramce na meczach międzypaństwowych. 
ka ńlinut na mecz nieubłagany "kalosz" od- ŁKS wystąpił wczoraj bez Janeczka, któ
gwizduje walkower, ale gdy sędzia spóll1ia rego miejsce zajął Łuć II. Łuć jednak nie 
się. ;0 - niestety - nie ma nikogo, kto by' wypadł najlepiej i był bodajże naj~abGlym 
tep. "walkower" odgwizdał i gospodarze lTlU- z całej jedenastki. U czerwonych koszul, a 
s?:ą szukać sędziego n::! ... trybunach. , właściwie białych, bo ŁKS, wystąpi! wczoraj, 

Tak było wczoraj. Sędzia Przybysz spóź- w białych koszulkach ż różowymi kobierzy
ni! się na boisko całe 18 minut, ale pońieważ kam i - najlepiej spisywali się Hogendorf i 
musiał p~ebyć na mecz drogę Bydgoszcz - Łącz. Łącz tym razem nie myślał ty}ko o 50-
Łódź, nie możemy mieć d'o niego o to pre- bie, ale tdzielnie wspomagał swych kolegow 
tensji. i chociaż sam nie strzelił bramek, to jednali 

"Czuwaj" - drużyna harcerzy, .swym przy· padały one dzięki jego podaniom. 
jazdem z rewizytą do ŁKS-u urozmaiciła ubo- -ŁKS, jakkolwiek przez cały czas gry miał 
gą w imprezy sportowe wczorajszą niedzielę, niewątpli·wą pl"Zewagę nad swymi sympatycz
Od rana siąpi! deszcz, nie chciało się wyj~ć nymi gośćmi, tb jednak nie olśnił około 5-ty
ua ulicę. Dopiero pa południu niebios1 oka· sięcznej publiczności, jak to potrafi ucrzy?1ić 
z31y się łaskawsze. Deszcz usŁał. aJ" ślady na od czasu do c1'asu. Grał j~k się gra ze ~łdb
boisku pozostawił b, wyraźne w postaci rrie- szym przeciwnikiem, o któ ym się z góry wie, 

' małego hlotka, które w niemałym stopniu li- że nie będzie śmiał wygrać. 
.trudnialo grę obu drużynom. Pierwsze sekundy należą do młodszych la-

Dmżyna harcerzy, pomimo porażki ponie- tami harcerzy. "Czuwaj" od razu ostro idzie 
sionej w Łodzi 0:3, zaprezentowała s,ię tutaj na brilmkę fJospodarzy, jednak WłodaTc7 yl;: z 
dodat.nio, jeżeli się weźmie pod uwagę, JCzy- Łuciem I szybko wyj<łiniają sytuację. Z ko
wiście, wiek jej. Są to młodzi chłopcy, któ- lei atakują teraz gospodarze. St:Fzał Hogenclor
rzy swą karierę piłkarską. z pewnością rozpo' fa jest za' bardzo ~kośny i przechodzi obok 
C'lęli dopierQ po wojnie, nie mając ani "Idp;)- słupka. Łączowi strzał też nie wychodzi. W 
wieclnich instruktorów, ani też trenerów. Na 5 minucie lewoskrzydłowy harcerzy oddaje z 
specjalne wyraźnienie zasluqiwal u nich !:num kilkunastu metrów bardzo ładny stro:ał, ale 
karz, który bronił swej ŚWiąt)'11i nie tylko z I jest on tak jak strzał Hogendorfa - źle obli
dużym szczęściem, ale również przytomnie. czony. Piłka wędruje od bramki do bramki, 
War,unki fizyczne (wzrost) i szybka orienta- i chwilami staje si~ obiektem ładnych zagrań. 

Mjr Matusiak zwyr,iężając ,w Sztokholmie 
zape ił broń i amun cję naszym · zawodńi~~om 

Pooczas mistrzostw Europy w Sztokhol· stwach. W zawodach tych zwyciężył mjr. Ma
'mie odbywał się MiędHnarod0wy Kongres tusiak strzelając z pożyczonej broni od jad-

. nego ze Szwe·dów. . 
Stuelectwa Sportowego, na , ktorym reprezen· Sukces mjr. Malusiaka nie poz-ostal bez 
t0wał Polskę major Ma lusiak: echa. Szwedzi obiecali nam przysłać precy-

Por;lczas Kongresu delegaci wszystkich l zyjną broń i amunkję, z braku któryćh nie 
p1JlstW utząd1:ili zawody strzeleckie, które (1- mogliśmy wysłać swej reprezentacji do Sztok 
czywiście flie były p.unktowane w mistno- holmu. 

o we.iścle do "'USil ParistUJoUJe; 

Harcerze ograniczają się jedn~c do akcji de
fensywnych, paraliżujących wypady gospoda· 
rzy. Udawało im się to do 10 minuty gry. W 
10 minuci Łuć z podania Łącza umieszcza 
piłkę w bramce gości. 

W ciągu 12 minut harcerze grali w 10-tkę, 
gdyż jeden z ich graczy zaraz na początku gry 
został kontuzjowany w głowę i zeszedł z bo
iska; gdy wrócił - kontuzji uległ znów bram
karz (29 minuta). Im bliżej prz·erwy, tym 
prz.ewaga ŁKS-u c?raz b~rdziej rosła, .aż w 
koncu gra przemosła SIę zdecydowaLle na 
połowę gości. • 

Bramki jednak .nie padają. Pod bramką 
harcerzy ,jest taki tłok, że wbić je nie Jesl 
łatwo. 

Na kilka minut przed gwizclkiem sędziego 
dwaj harcerze znoszą z wielką pieczołowito· 
ścią "umierają<:ego" Ba,pana, który przez całą 
przerwę i jalciś czas po prlerwQe pozostaje za 
swą bramką na boisku. 

Po przerwie za tym ŁKS gra również w 
.10·tkę. W 5 minucie ŁKS egzekwuje rzut róż· 
ny. Bramkarz łapie strzał Sidora, ale naszym 
zdaniem za linią bramkową, sędzia jednak te
go nie widzi i bramki nie umaje. Wywołu
je to poruszenie na widowni i głośne okrzyki 
oburzenia. 

Na boisJr.a wchodzi teraz Baran i z fIo
gendo'Mem :zamieniają się pozycjami. Harce
rze,momel!.talnie cofają się znów pod swoją 
bramkę, a ponieważ cała drużyna ŁKS-u prze
chodzi na ich stronę nawet z obrońcami na 
boisku staje si-ę wyjątkowo duży tłok. 

W 24 .minucie ŁKS prowadził już 2:0. Tę 
drugą bramkę wypracował również Łącz, a 
s~rlelił ją HogencJorf. W 30 minucie wolny Ba 
rana dobija Łuf i ustala wynik meczu nd 3:[ 
dla ŁKS-u, 

PoJonfa(Warszawa) gro.mi Ognisko 3: 
RQzegralW wczoraj na Stadionie WP. me,cz 

pi'łkarsk1 o wejście do Klasy Pańsfwowej mię 
dzy «ticirszawską POlonlq a Ogniskiem za-' 
kań,ezył się ' wysokocyfrowym zwycięstwem 

Pelonii 13:1. Wyró'żnili się w PolonIi Jażnicki 
i Świ.carz. 

CKS - SYGNAŁ :3:0 I 
W ł.ublin1:e, w meczu o wejśc!e do Klasy 

Państwowej CKS (Częstochowa) pokonał Sy 
gnał 3:0 (2:0). 

RYMER - POMORZANIN 7:0 
W T,o.runiu, w rozgrywkach o wejście do 

Kla~y Państwowej - Rymer pokonał Pomorza
nina 7:0· (2:0). Mecz sędziował doskonale 
mjr, Sznajder z Łodzi. 

WISŁA - SKRA 9:1 
W Krakow'ie gościła wczoraj u WIsły czę 

stochowska Skra. Skra przegrała z Wisłą 9: l. 
Rekordową ilość bramek strzelił Cłracz, bo aż 
sześć. . 

. POLONIA (Bytom) - SZOMBIERKI 1:0 
W Bytomiu w dn!u wczorajszym o wejście 

do Klasy Państwowej walc,zyła tutejsza Po-

lonia' z SzombIerkami. Zwycięstwo odnteśli (Szczecin). Zwycięstwo 3:2 (3:1) odnieślI mi 
gospodarze 1:0. Zdobywcą bramki był Ku_ licjanci ze SzczecIna. 
lawik. W MECZU TOWA~ZYSKIM 

RUCH - PIAST 5:1 WARTA - TĘCZA 3:1 
. Ruch (Chorzów) gośctł wczoraj w Gliwi Mec!l poznańskiej Warty 'Z ' Icieleckt{ TęczCj 

cac'h gdzie zmierzył swe slly z Ptastem, Zwy interesOwał specjalnte łodzian, ze względu 
ciestwo odniósł Ruch 5:1. na to, że gdyby W(]ir~a przegrała ŁKS wy

'Ruch zdobył mistrzostwo swe] g.rupy i za szedłby na pierwsze miejsce tabelI. Niestety 
kwaliltkował s1ę do finałowych rozgrywek Warta . pą,konała Tęczę 3:1 (2:1), ale." wobec 
o wejścię do Klasy PaJlstwo .... rej. ulewnego deszczu podczas którego mecz się 

AKS ~ RADOMlAK 2:1 odbywał, spotkanie to prawdopodobnie uwc 
Radomiak wyjec,hał Viczoraj z Chorzowa żane bę,dżie za towarzyskie. l'rzynajmnlie 

pokona'ny przez AKS l :2. tak zadecydował sędzia. 
'RKU - ZZK (Łódź) 2:0 CRACOVIA - ORZEŁ 6:0 

Dalsze dwa punkty w bojach o wejście' do Orzeł z GorlIc wskutek słabej obrony ni<; 
Klasy Państwowej utracili wczoraj łódzcy ko mógł się óbronić przed celnymi strzal-aml 
lejarze (ZZK) w Sosnowcu. Cracovii i powrócił do ;:;wego gniazda z pół

PrzeciwnikIem łodz1= było RKU. Po nie tuzinem bramek. 
C'iekawej gl"Z)C, gospodarze zwyciężyli 2:0 Krakowianie nie byli zachwyceni gośćmi . 
(l :0). TwierdzCM, że Orze! grdł sła~iej od krakoW. 

MKS - POLONIA (Bydg.) 3:2 skiej A klasy . 

O godz. 13-tej przędlialnia f ... Ho rak", o 
godz. "} rano zebranie" kola robotników dniów- l), . Fa!>rykacja filmu A., O godz l"}-ej koło 
kowych. - sądqwników 'oraz Adwokatów, O ~.l"(lz. 15.30 

Centrala Filmu. 

Przy ulewnym deszczu' wczoraj w Bydgosz 
czy odbył się mecz o wejście do Klasy Pań 
sIwowej pomiędzy miejscową P,0lon1ą q MKS 
111111111'1111111111'IIIIIIUllIłlUłł"UI,U''''''''''IUII'1I1'11f ... tlUIIUlllt'UI., 

ZWYCIĘZCA .,TOUR DE FRANCE" 

Grynkiewicz (ŁKS) trzeci 
w Warszawie 

W Wars<lawie odbył się wyścig kolarskI 
WIDZEW 

O godz. 
godz. 15-tej 
rysch", 

14-tel tkalnia P.Z.P.B. Nr. 5 o SRODMIEJSKA - PRAWA 
i. ..Miller!', o godz. t6-tej .. Ja- O godz. t8-tej zebranie terenowego Iwła 

Nr. 1,.0 "godz. 14-tej f. ..Khulerffian" zmiana 
II, o godz. 16.30 Fabryka Nr ',23, o godz. t6-

GORNA LEWA . tej Fabryka Maszyn Rolniczych, Fabryka 
O godz .. t6-te.i Wykończalnia 'Biała, Zjedn. Obuwia Nr. 2, o godz. 13-tej "Cewka", 

PJ'Zem. Papierniczego, o godz. 14-tej Nowa 
Tkalnia I zmiana, Oddział .. G", f. .. Barcmski", SRODMIEJSKA . 
( zmiana. . ' O godz. t6-tej c.r.s. kI. Dziewiarsko_ 

" ' . .' Połcz., Rzeźnia Miejska. O godz. 15.15 Dyr. 
GORNA - PRAWA WjdowilOk Rozrywkowych, Zarząd Nierucho-

O godz. 13.30 P.Z .. P.B. .Nr. 6 "B" kolo mosCl. O godz. t7-tej Powsz. Zakl. Ube:r.p. 
I 2, o ' godz. 15.30 L "r6rrum", f. ,;Nykiel" o Wzaj., o godz. t2-tej ' restauracja "Tivoli", 
Jodz. t5-lej P.Z.P.W. Nr 4' - koło t I 2. O godz. 13,30 P.Z.P.B. Nr 20 koło II 

GORNA J STAROM~EJSKA . I 

O godz. ·t5-tej r ... Al<erman", o godz. t6-teJ O godz. t4-tej P.Z.P.B. Nr 2 - Prz'tdzalnii) 
• "Reisner", Cegielnia ,Szturm". II zmiana . I ·Odpadkowa. 

.o godz. 13,30, iirmlł "Profesorski", 
.EWA - SRODMIEJSKA 

O godz, t6-tej Fabryka Papy, Kraj. Centr. BAŁUTY 
lur. Włók., f. Jahanson. koła K.E.Ł. Nr l, 9. O godz. 19-tei C.S.~ 

• 

f'rallCUZ Robie w {)lCzaoh 

na 75 km. o puchar dyrektora Elektrowru 
Warszawskiej. Zwyciężył WiśniewskI (Sar· 
mata) w ..czaste 2:18,07. Na dr~gim miejsC!: 
przybył Rzeżnich,ri, a na trzecIm Grynkiewicl 
(ŁKS) 
............ I'Il .......... "." .. łtn' ..... IIIUI1l .. łll .. II.'"Ił'1łI ..... U .. łllI.11I1III 

OD REDAKCJI 
W poniedziałek, dnia l bm. w Urzędzie Sta' 

nu Cywilnego Łódź-Śródmieście przy ul. Ko' 
ściuszki Nr 1 odbędzie się"'iilub ob, Władyc.;łu· 
wy Piotrows~iej z popularnym działaczem kOr 
larskim w Łodzi. ob. Wacławem .Jóźwiak~ern. 
sekretp.rzeDl Łódzkiego Okręgowego Związku 
Kolarskiego. 

Młodej parze składamy najserdeczniejsze 
życzenia na nowej drodze życia. 

DYZURY APTEK 
DZisiejszej nocy dyzurują nastęP'1l1ące aptekI . 

Cymera (W6Iczallska 37). Bojarskiego IPfleja2cl 191 
Unieszowskiego (Dąbrowska 24bl. Epsztajna (Piotr· 
kowska 225). TrawkowskJei (Br7. .. ?j6~k.a. 56\ P~"Jlu 

karykatllrzvstYkiewlcz~ (Pomorską 12' 

• 


