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PISMO POLSKIEJ PARTl·1I ROBOTNICZE.I 

De 

* 
PARYŻ PAP. - 18 devntowany.ch 

MRP, kt·órzy uprzednio przystą:pili <lo 
grupy g;anllist-0;wskiej w parlarnęncię. -
wycofało się z niej po ogłoszeniu przez 

Rozbieżności w Londynie, 
Konferencja w sprawie Niemiec nie daje rezuHatów 

LONDYN PAP. W niedzielę rano odby 
ło się blisko 3 godzinne posiedzenie przed 
sta wicieli Wielkiej Brytanii, Francji i Sta 
nów Zjednoczonych w sprawie poziomu 
przemysłu niemieckiego i przyszłości Za
głębia Ruhry. 

Następne posiedzenie odoędzie się '"-' 
poniedztałek o godz. 15, na które podko
tnis.je przygotowują sprawozdanie. 

Komunikatu o przebiegu posiedzenia 
nie ogłoszono. W Londynie podkreślają, 
że konferencja nie zakończy się - jak 
przypuszczano - w połowie bież. tygod
nia, lecz potrwa przypuszczalnie znacz
nie dłużej, co wskazuje na istnienie roz
bieżności i poważne trudności w uzgod·, 
nieniu stanowiska jej uczestników. 

• 

Co kryje się·za Cle G.aułle'm? 
Najczarniejsza reakcja - faszyzm 

„Action" 

MRP i<mnalnego zakazu, z,abranriaJące- 1 • zac1s a go jej d·eputowa.nym p·rzystępowa1nia do n g I a 
innych g.ruip iPnłitycznych Z grupy tej wy 
stąPil~ m. in. ~eiputowan.i Cos.te, Flo~t, 

1 
·• -

Ohev1gne, znam zwo1ernncy de GauHe a. Z · d " d I h d t h " "' · " · Il.. 
Natornia•st p. minister wojny Michelet apOW18 Z a SZYC ras ycznyC OgraDICZen ZyWnOSC!OW)'Cn 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ........ w celu uratowania krytycznej sytuacji gospodarczej 
obrady &l n ar Od 6 W LONDYN (obst. wł.) - Ko·nserwatyw-, wych o 1/3 część. Ogrnniczenria dotyczyć miesięcznie. Pmsa lewicowa nazy,va te 

· i ny .,Stmday Gmfirc" .dionosi, ż.e. na ponic- bę,dą masła, bekonu; sera i całego szere- ogrankzenia - .,w1Jrnwa·dizeniem racji w sprawie wyżywienia dz.ialkmvy;m nad~wyczajn:ym J)<)ISiedzenfo gu arty.kułów. spożywcz:yd1. P.pwyż,sze za gł'()dowyc·h" gdyż .cuot}'1cihcza:s1owe racje 
NOWY JORK p AP _ Trzec·a do:r-o- gab~:netu brytyj:Skiego mlinister Ap.r()Iwi· rząd!z.i;:111ia, żmierzaj1ą<ce do ogiranicz.enia żywnościowe Ang.lików •zostają już da-

• • . .• le zac11 John Strachey przeds.tawi !)Ja.n dra- importu bryty~skieg:o, 21aoszczęidlzF\I Angilii J.e'l\!o •od: normalneigio poziomu. Zck1miern 
czr1-a ko·nferencJa org.amzaci1 dHa swaw stycznego zmniejszenia racji żywuości-0-- i)kDło 15 mili·OTIÓl\V funtów szterlingów dzdenui•ka, zarzącl'ze.nia te wr-idb· w życie 
wyżywienia i rnlnictwa roz'IJ.ocznie swe z dniem 14 wrz-eśnia. Za:pmvied'ź PO\.vyż 

o-br.ady 2·5 bm. o . woid.z. 11.30 w gmadru T 5 a I d a·· r 1- 5 p · r 0 b u 1. e ·szych ograni .cze.ń wz'b~11dziła l)ill1ikr 
;palacu ON(l w Qe:m~wie. wśród szerokich rze.sż lmdno,śd. 

LiONDYN PAP. - PD·liihrczny kores-
Zapr-0.szenia wysłane zostały dio 67 na 'Pomlent ko.nserwatyw•pe·g:o „Sunday Ti-

rod·®'w j wielu mię.dz.ynar.odioiwyich or•ga- utworzyć rząd czysto faszystowski mes" , llOfoje pogł,oski Ó· mo·żJiwoŚCi 7-WO -

niza.ciji. Konrferencja roZJpatrzy problemy LONDYN PAP. Król Paweł, powierzył greckiego. Przywódca partii liberalnej łania Paiflamentu brytyjskiego IJrzed ~() 
wyżywienia i rolniciwa na świecie, i rn-z T · t kl s f 1. d ·.} . października t:i. Przed zakończeniem \\·a 

ministrowi spraw zaO'ranicznych Tsalda- emu;· 0 es ~0 u· 18 0 rzuci. IJropozy;cJe kacji. P.odobnD wniosek ta'ki zostanie 
pocznie Prace nad k-0or·dynacją prngra- . . ·. . ::. _ Tsaldarisa współpracy z partią popu!is- ł · 
mu żyw.ności.owerr.o w ro'żtlYcłi k_raJ·a·ch. nsow1 misJę sformowama now.:go rządu tów w nowym rz~dzie. . 'Zg oszony na posiedzeniu Izby Lordów, 

"" 't które ocl:b Gd'Zie sięi w dni·u 5 września. 
łl-łlll-llll-1111-iłll-lnl--llił-1111-l!l!lll!!ll\lJ!l2U!ll!!lm!lllll~Hli-llU~illll&l!!llllll~':l!~llll-llll-lllllllWllllll-lllli!IRmllll-llllllil!liill!l!I V 

Polska w o.bronie lndonezii 
Delegat RP sprzeciwia się wyjęciu sprawy zatargu spod ~11rvsdykcji Rady Bezpieczeństwa 

NOWY JORK PAP. Na piątkowym po f nej stolicy republiki indonezyjskiej we Thitarun, na wschód od Batawii, oraz o 
siedzeniu Rady Bezpieczeństwa delegat wschodniej części Jawy. walkach w Tangerangu, na zachód od 
Polski dr. Juliusz Suchy sprzeciwił się Radio stwierdziło ponadto, iż Hoien- Batawii i w Krangkeng, na północny za
przyjęciu nowych propozycji Australii i drzy ~takują drugie lotnisko, położone chód od portu He~idan, zajętego przez Ho 
Chin zmierzających do oddania mediacji w odległo.ści 7_ km. na p~łnoc o~ Bugis. lendró.;v. K_om~~i~at :vspomin~ .ró\:vnież 
w sporze holendersko • indonezyjskim w . Komumkat ł1ole_nde ;·sl;~ donosi ? oper~ o. a~CJt 'Y~JskoweJ w srodkoweJ t wschod 
ręce konsulów państw obcych w Batawii. c1ach „oczyszczających w delete rzeki nteJ częsct Jawy. 

Delegat Polski oświadczył, że celem tych 
propozycji jest · wyjęcie sprawy Indone
~ji spod jurysdykcji Rady Bezpieczefistwa 
1 Organizacji Narodów Zjednoczonych. 
Polska - zaznaczył dr. Suchy - gotowa 
jest poprzeć jedynie nrojekt komisji śled
czo - arbitrażowej, złożonej z przedsb-
wicieli ONZ. . 

LONDYN PAP. Radio republikaf1s!de 
donosi, że oddziały holenderskie, . wspar
te przez 4 czołgi i 2 samoloty, zajęły lot 
nisko Rmds w oohliżu Mafan1!'11 - daw-

Masowe strajki we Włoszech 
RZYM PAP. W dniu 22 bm. 60 tysięcy 

robofoików . w Brescii i p.rowincii ogłosi
to strajk generalny, $C[idaryzując się z 
2 tysiącami robotników fabryki metalur
gicznej „Tempini", którzy już po raz dru 
gi zostali usunięci z prac; na skutek lo
kautu. 

W całym mieście wszystkie sklepy są 

zamki1ięte, pracują jedynie zakłady uży
teczności publicznej. W Livorno trwa 
strajk pracowników bankowych. W i)ro
wincji Bari zaznacza się coraz większe 
wrzenie wśród robotników rolnych, któ
rzy domag:tją sie uwarcia UP 0 "vv zhio-
ro w el 

n,Drespondent zaznacza, że profokt w•,!z·ę 
śuie.jszego zwołania se.s.ii parłame.ntu na· 
P•Otyka na sp,rz:izrciw czię:ści· ministrów. 

· Walka z l1anderowcami 
w Czechoslowacji 

PRAGA PAP. Jak donosi dziennik „Prace" 
sill10 grupa bandero\vców, operujqca na zbc 
czach góry Popmr nad Vax!na w Tatrach sio 
wackic'h, usl!owała ·w tych dniach przedrzeć 
się przez zwarty pierście11 czechosłowackich 
oddz i ałów wojskowych. W potyczce, jaka się 
przy tym wywiqzała, kilku banderowców zo 
sti:rło · :i:abitych, a kilkunastu wzięto cio E!e
woli. Reszta wycofała si'ą w góry, ścigana 
pr:i:ez czechosłowackii;i odd;i:ialy wojskowe. 

Bankierzy napycha tą kasy 
NOWY JORK PAP. Dochód 402 spólel 

akcyjnych, których akcje notowane są 
na giełdzie nowojorskiej, wzrósł . w ostat 
nich 6 mie§iącach o 98 ~frocent w stosun
ku do pierwszego półrocza ub. roku. Zysk 
przedsiębi.orców przem ysłu stalowego, że 
laznego oraz koksowni zwiększył sie w 
tym okre-ie o 150 proc, przedsiębiorstw 
naftowych o 82 proc. Ogromnie wzrósł 
dochód firm produkujących maszyny. 
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Młodzież czci pamięć Stanisława D U b O i S I D~Żd!;~~'~"'!!!~.~~!n,~~~!! 
ly sif; „DożynH Wielkiej Łodzi", w których 
·w~ j eli udział gospodarze z terenu Wielkiej 
Łodzi - z 36 gromad w 11ości ldllcuna1 tu tys 
osób. 

bojownika o wolność I jedność klasy · rob.otniczej 
Z inicjatywy Komi tetu Wojewódzkiego OM 

TUR w Łodzi odbyła się dnia 24 bm. uro'"~ys

ta akademia: ku czci Stanisława Dubots, któ
reqo pl~ter rocznica rozstrzelania w Oiwię

mm.lu J)n:ypodła na dzir-ń 21 sierpnia. 

Na okad•mtę przybyły liczne rzesze mło
dz?P3y l6d%k!•i oraz przedRtawiciele ZWM 
i partii robotntczych. 

Włród zapro1Zonych gnlpT obecne były 

równie;, matka i 1io1tra Stan!11lowa Dubote. 

Uroczyatq akademtę zagoił przewodntczqcy 

Wnjewódzkleqn Komitetu OM TUR ob. Kacz
marek, po czym przewodni~cy Komitetu 
Cetitrrrln.ego OM TUR pGSef 1tucjan Motyko 
n.11kr••ltł sylwetką Slflnislcrwa Dubois, bojow 
nikn o nfepodleqloió Polaki ! 1prawied1iwość 
apołPcznq. 

Komunikat , 
Dula 25 sierpnia 1947 r. o ~odzi

nie Hi-ej w !'ali konferencyjnej Ko-' 
mitetu tód~kiei;rf) odhędzle !'ie łącz· 
ne p-0sieclzenie E~zekutywy Komite
tu Lcidzkiel{<0 i Kluhu Radnych PPR. 

Przedmiotem .obrad h~<Me plan in 
westycyjuy Zaru1du Mle,I kiego na 
rok l!l4R. 

óhec11ooć wi;izystklch Radnych O· 
bowiąz.kowa. · 

Prezydium Kh1bu 
Radnych PPR. 

Zjednoczenie Energet)rczne 
O kręgu ł_,jódzkiego 

Łódź, ul. Do.szyńskief{O 58 

zatrudni 
3 wykwallf kowanych księgowych 

oraz masiynlslk,. 

· głosz<"nia przpjrnuw 1J z, er-
son11lnJJ p. ?9 li p. 

Mówca przypomniol wybitną rolę jaką ode 
grał Slani:;law Dubois w walce z sanal:ją 

i z łas21yzacj9 Polski, j.ok równlez w w11l1:e o 
jednolil~• front polskiej klasy robotnir::zoj. 

Wskazania Stanisława D1.1bois ąą wytycz 
nymi działania OM TUR'. Jako dowód lego 
mówca przytacza podpisanie umowy o jed
nqści działania między ZWM a OM TUR, co 

jak stwierdził stanowi poważny krok naprzód 
w kierunku umocnienia podstaw jedno!ileqo 
frontu klasy robotntczej w Polsce. 

W dalszym ciqgu u~ 'l czystości przemawiali 
wiceprzawodni:czqcy WK PPS - low. Kara
C7.ewski oraz były dowódca brygady bojowal 
imienia Stan!siawa Dubois mjr. Wężyk.· 

Mołotow odpowiada Marshall owi 

W uroczystości wziął udzfol b . wnl11wodo 
łódzki - obecny Minister Rolnictwa I Reform 
Rolnych ob. Jon Dąb - Kocioł, pr&Zydent m 
Łndzi low. Stawtń-ki pre:i: . Samopocy Chłop& · 

kYej Potapczuk, przewodnic11qcy Mlej1ki< l 
Rady Nmodowej tow. AndrzejRk l. 1:t11tr~ in
nych oaobistości. 

Na u1końcunt• doiyn1k odbyll'l' 5le dart· 
lada organizacji chłopskich J)rzed przed1tawl 
clela mi władz. 

Niedopuszczalne szykanowania demokratów korttań1klch przez władze USA 
MOSKWA PAP. - Ogłoszono tu odpo· 1 wlod7.e omeryko1\,ąJtle prze4lodowane, co jest 

wiedź ministra spraw zagranicznych ZSRR - sprzeczne z Z(ISOclomi demokratycznymi i po
Mołotowa na list ~P.kretarza stanu USA Mar- 1 stanowieniami konferencji moskiewskie/. 
shalla z 12 lim. dotyczący prac Jwmiaji ro- Rząd rnd1iecki uważa, iż taki 111~ r:i;ec;i;y 

,,lałaJące talerz~" 
na~ Austrią 

dziecko • ameryko1\,•klej do .~prnw Korei. jest nlcdopusic:f(l/ny i unlemoillwrn wy.konp- WTEDRŃ PAP. - Pzicrnnik 1rni;tri adti 
W odpowiedzi ~wej mini~ler Mołotow pod n/e ucJ1wa/ konferencji mos/clewakiftj w ,,prn „\.VRI t· pres ' El" poc:!a je ośwl~rkzPnit' pisarza 

t\ll~trl11eklrgo Henryka Mayem, który twler
rlii, żr. widział 5 „lalającycli talerzy" na11 
Semmerlngiem, o-ddulonyrn o 70 km. od Wie · 
dnia. 

kre~Ha, !:7. rz11d r.adzlrcki 11!e może slfl :r.nocbit'.: wie rorei. 
na koµNullację z organł:uicja.mi koreai'tskiml, Mlnl~fer Molotow wyraził wrei;zril' w i
wchod~ącyml w ~klnd t. 'lW. J(omH!llH ;i:wdl- mieniu swego rządu zgodą , by komiHja do 

' czania uchwał konferencji moskiewskiej w spraw Korei złożyła sprawo?:danie o stanie 
sprawie Korei. swych prac, umożliwiając tym samym obu „ ........ ~. •--trc!mll--l!imlllllll1111!19-llllUN-llll:ll!SSl:!IMl~=v.iw.-

Molotow w;;karnje dakj, iż pnrlia i orq11- rzqdom f07.JMlrnmie kroków, jukie należało- p d• d •Ś 
nizacje w Korni południowej, stojące na piat-, bv po<ljąć celmn W)konania uchwal kon~re.ii- roąram ra IOWY na ZI 
form ie uchwał moskiew~kich, są ostatnio przez cji moskiewskiej. ~"I 

W 1 O-tą roczn·1 CCI Stl'aj· ku chłopsk·1e0o1' ;l;~;~;;~;u~:!~t~f:!·u~~~o~i
2

·~i~i~J~~;o~~~{i)l~e~ . 'f • · 6 kraju, 13.10 ł-.fazyka obiadowa, 14.10 (L) Kro. 

U Ś i I f k h
u i nikll i komunikaty, 14.05 (Ł) „Saln l<!na Hel 

roczysto Cl we ws ac I „spacy I owanyc przez sanaciQ WSGW" pogadanka Krystyny Leuczyc. 14.10 
(I:,) Kwadrans mu;;y1'1 operowej z płyt, 14,30 

ku chłop~klego w gronrndzlf' SiNlli~ka, pow. Przerwa, 15.00 Muzyka taneczna, 15,:W Au.cl. RZBSZOW (PAP), Przy udziale prrmmt 
NKW Slrom1ictwil Ludowego, min. Baranow
skiego or1u wicemin, sprawii>dllwoścl • RC'ka, 
orlhyły ~ie uroczyRtoAri 10-led;i rocrnlty ~Inij 

CENTRALA TEKSTYLNA 
zakupi dla świetlicy 

• • p1an1no 
w dobr!}m stanie. 

Ofor1u m1leżµ sklndać do'' ).lrlzi11lu 

Gospod11rczc·go ' C. T. Lódi, ul. 

Wlęcke'lui!'klt"~o Nr, )~. 

Prz_?worsk.. Przrmów!enlo ~ rurhu Indowym st.muz. clln dzieci, 1ti 40 Ario i pleśni, 1(1.0fl 
i jAqo po~t~powych trndycinch oraz 0 crlilch Dzi1mnik, 16,20 „M11Jodle filmowe", l6.4f1 

l z11mierze~1acl~ na przyszloś-~n w;g.1:sili: mln. Skrzynka ogólna, 16.50 Pog. sport. 17.00 J<on
Baranowskt, wicemin, Rek: _•n- >rn1~woda rzr ci>rt, t7.3j Radiowy kalenddrzyk kult .-hlstor. 
rnwsk\ Bn. ~1~ki, 11czr. lmk ątrn]ku d:łop: 17.45 Auli. dla młodzieży, 18,00 (L) Rozmow · 

sld:go drunt sekrrtarz KW PPR Grygiel 1 7. rndlosłtichącztlmi przeprowadzi red, Karol 
Inni. Turkiewicz, 18.10 (Ł) Muzyka z płyt, lA,20 (Ł\ 

\/\/ rezolucji, uchwalonej po przemoww- Reportaż z Gnzowni Miejskiej w opr. Anto- · 
niach, ucze:;taic:;y ohchodt1 zdecydowanie opo- niego Ktt~prowicza, 18 30 (ł,) Koncert żyrzet': 
wied-;lell Hl!; ia jedno•rll\ l 11oj11oen1 rob'ot- I (clęść I-s7.a}. 19.00 z zaqa<lnie1i śwata praq· 

I 11iczo-chlopsklm. 1 HJ.10 „U n11szych przyjariól", 19 30 Chopin -
Pruqim m01nentrm urociyątości był po· Trio q-moll, 20.00 Rouywk. · uud. Jiter11rke 

chód pod pomnik k~. filojalow kiPqo - wtrl 20,15 ł-.frloclie włoRkie, 21.00 D7.iennik, 21.3' 
\..ipqo d1ialacza Judnwf'fJO oraz 1.loZ("'nlP wień I MHiyka, 21„55 Kwadrans prozy, 22,10 WiMl 
rów ! 11c1.cw.ł'nlą patn!l!ci imatłyrh ncrn~llll- sportowe, 22.15 Aud. rnzrywkown, 23 0(1 Osl~I 

ków 11fr11jk11, W uror1yRJn_śric1rl1. 'li! Sl~dlN·1r.c I nie wia~omo:\c\ dz.iru!'lk;i rnrlłowoąo, '.l1,20 (L• 
wzir;to .ud1i'lł 6.000 rhlopow, w~rod 111ch wie I Koncert zvczcn (czę~c ll-gaJ, 23 .55 Program 
111 urr.eRtników stra jl<u i ofiiH pilr 1·fi' · ~"ii. loknlny na jutro. l

i Z 'Varunki do m~ó1Wulcndllł.~ 

:..:.::::::::::::==========~ 
DYREKCJA 11 GtMNAZłUM PA~ •tWOWEGO 

~w• {' r; . . . ,. . ' l "', ... „, ... , •. 

\\' pi<,'knpm filmi~ miło~num 
lf'.'ou1<'j Anwqikm~sl-lrj Prodnkcjł 

Państwowych Zakładów Pne'łłUlu Wełn'aneeo 
ł:-ódź, ul. P1thianlckn Nr :Z 

I· z y f "'u~ e' z ap: s y kamlµ1ln1ó1t • (lrk> na wydział PfZPdZalniczy 
• do l:lH!J p!~nua:iej I{ 

Wyma.gane: tl\~l\dcctwo ukm\czenla 7 
kl ~zknJy Pow~zechn!'?j, metryka ur,l-
11„•11111 nrl\l n!Ppr1.11kroczony wiek lR I. 

1mka bE'zplt1\na, ponadto uczeń t·trzv
ml\ styprndium: w kl. I - 1.000-- zł, 
w kl. n - 1,200.- zł, w kl. ·n --

1.500,- zł miesięCEnie. 

Z~J'li•y prty)mllJI! • kancPJ11ria S~ko)y 
codziennie w Qodi. nrl tfi-11! do dnf11 

27 ~lerpnia hr. 

Dziś Premiera 
w K nie , WtÓ~UfARl" w l TA CHAffiES r OYER 

FAUL ~TIE GODDARD 

OtlVIA DE HAVILLAND 

l!k, płoatacja: Pilm Polaki 

HP.7.yser: MlTOHELL LEISEN 

Wyt.wórniA: PARAMOUNT 

Wlnsność: :MOTION PICTURE 
EXPORT ASSOCIATION 

podniósł -OCZY llatrznc W! niebo. Z J)OC/,;\f De11s wpatr) wał się W przelatujące 
39 kn nic dowiern1ł sam so-hie, ale ,,·krótce bombowce. 

wszelkie '""trJh,·ości 0P11śt:iły i.ro. - To lnl!lizi - rzekł. 
- Co to .-St? - zap~·iał noc.lnieco11:1" - Nic. to Niem~y. odpowiedział 
- Aeroplanos - odpnwiec.lziat Nitr::ilc Nitrnlcksis. 

ksis. - Tak! Aeropl:1110">! - Oni też walcza~ z nami? - zapy· 
Patrzyli z \Ą·ytężeniem w górl'. Sz:1111 tał \\icśniak. 

rnDtorów wzrast:-ił z każuą chwi!11,. Na - Tak. Teraz jut walczą. Trzeba ~pi.:; 
horyz011ci0 je~zc'1,c nic nie było widnć. szyć póki nic zdJJ1żą t11 przr.isć. 

- Niech J)an patrz~·! - nagle zawołał - Kiedy <lohrnierny d-0 greckich 
Nitralek„is, \\·!lka:mja1c na 11ółt10c.1y wojsk? 
w;;chód. - P ra w<lopotlohni._. fo tro wieczor~m. 

Tera'Z i Qucll r6wnir7; z:illważvł liczną Ale 11111si111y być ns1rożni. 
eskadrę samolotów, która zbliżała ~ie z - Musi111y trafić do Janiny. nim Niem 

- Ci Wlosi. to rzeczywiście straszne I się na wy.'lokicj górze. która l)anowala każda chwilą. Samoloty ~zły us7.~·kow:i- cy tam 1Hz.yjda, - powiedział Nitraleksir 
śpiochy - ponw~·lał Qucll. - Ale cv,11jni, nad okoliczną doliną. Q11eH leżał na zie- ne w trnecl1 szereg-ach. 1rzymaiąc się De11'lowi. 
do diabła cię,żkicgo ! Sły•szą najmniejszy nti. Zdecydował Ri•e· zdjąć bandaże z na wysokości około JO.OOO stóp. - Może być, uda się jutro w•iec·z-0rem 
szmer... twarzy i ohmyć twarz wodlł,1 z manierki. W każdym szereg11 był-o cona.imniej :50 prze~liz~·nąć się vomięrlzy Włochami. 

\V tym samym momencie rozległy się Uczynit f·o. De11s zajądał kawalek chlc- t11aszr11. - Nie tra6my czas11! - przcnyał im 
jeden za drui.:-im trzy strzały.„ ba, który WY·dQstał z kies7.eni. swego - Boże mój - wy•krzyknał Quel!. Qucll. - Co 011 mów~ - wskazał na 

Kule ~wisnęly prawie nacl uchem An- płaszcza, spogh1da.in,·c uważnie na Augli- Przecież tu sn setki! Dcusa. 
~JikH. Nagle Deus rerwał sir 1, miejsct· ka. \Vtem eskadra zhliżvla .~<· o tvk. ź.c - Powiada. że Jutro wieczorem zbli 
Schwycił wielki kamień i co siły rzucił - Wcale nic nodohny do cielaka - za można hy!o rozpo;r,nać' typ ;;:amololńw . żymy sie do greckich Poz~·c.ii. 
go w krzaki. decydował Deus. zwracając się do Ni- Q11ell uważnie nnwnatry\\·:ił się lecącrm - Dohr1e. T~uszajmy. Chciałbym "'ie· 

- Ansald-0! - znów zawołał wio-ski traleksisa. w przestworzach ma-„zn10m. I nagle zro dz~eć, ki-cdy Niemcy wtnrgn~li - powie-
wartownik. Rozległy siQ strz.aly. Deus - Sarn nic pocl-0bny, bo jest b:trdzo z11miał, co t-o były 7.a i::atnoloty. dział Quell. 
pobiegł naprzód. Qu·eH i Nitraleiksis poś- silny. Al·e t\\'arz jego, gdy nie jest skrwa - To Niemcy! - p{}\dedział Nitrale- Prkzetz cabl' dzień słyszeli nad głowa 

wiona, zupełnie jak u cielaka. - odpo- ksisowi. - to są niemi·eckie samoloty· war o Prze atujących bombowców. Byli 
pieszyli za nim, z trudem balansufac M "'ied·zi'.ał Nit1·aleks'1s. to ciąp;le Niemcy. Czasem dawał° się sły-
mokn."ch kamieniach. Dolatv.· wał k•rzyk "' tYPll „Dornier - 17"· szec' odrrłos d I k' · k cJ Q Jl 

\vl·e.~n1· :-k 11s'1.,.,1'ecl111ął s·,,.. d"' 011ella. Na IY 1 f d · · , ' ,.., a e 1eJ ·anoua Y· ue 
\Viocho',v. Q11cl1 mimo woli 11śrnlcchnał " " " y " '-l ierwszy szerc~ Prze ecin Ilf! nirnt. Prz" 1111szczał z'c lJO t r" 't c· N' 1 

' .ierro 1·Mo'"'.·c11 110Jiczkach nie Jn.·Jo ?.ni ZI 1· • ł · 1 · Q li ł '·'' • ' ' ' w a "' 11 e 111 iem-
~1·„, \Vsz~.1 stk"" te> buło 1Jo·1o·b11" do zal.1,~- ,.. '" 1 '·' ··i iza ~le t rtl.\!:I. ue zall\\'aży „w te.i co'\v do GrecJ·1· Vi'łofl1° 111·a\' cl de b 1·c 
"'" • •·• v J u " - ." ślildll zarostu. Był jeszcze z.11pcłnic rnło- irnmie „J11nkiersów - 8<-i" i ,,Heinkl(lw 1· · 1 · · t : ·" opn 1 11 · 
wy dziecinnej. Rz11ca11i<' _kamieni w in- dy. Quell bvł cały obr-ośnięty i dlatego - 111". Leciały ś-cieś11ionym, zwartvrn 1;r~ys a·p1ą be o os rcJ okns~·wy. Przy.i: 
n3·m kierunku ;t'by odwrócić 11\V;tl:!'<' nd sic Wl'daw;ił się czarnym, · szeregiem. · uz1c w1cc rmić wprost przez szeregi 
bie. „NieheZopiecz.cństwo nie :iest takie • walczfl;cycli„. 

- A czy lngliz.i na pewno p-odar:ue - To znaczy, że mamy foż Niemcó\V . Pod koniec naste. irnc."'o d111·a sp1.1 ,'-.~ 1·1 t;frnsrnc - pomv.· ślał ..:_ T do tc(Yo można · · · d I ? _ z,·1pr- I l I · · · " :.v 
" 1111 swoJ cu Dwny rewo wer. ~ - me anc 10 i.inte ;r,a11wa;i,ył N1trnleks1s. sit" z gór i wyszli na 11icwielb ł"k"' .• 2 się prr.rzwyczaić!" tał D s c· k · k" d · t 1· ., " " ' en . - ie aw iestcm, ·1e Y 0111 w arJ1:ne ~ k.!órej można był-0 zauważyć znajdujące 

Biegli coraz pre·dzej. Głosy Wł-0chów - Co powiedział fnglizi, t·o mur. Zro- - B~clzie tu z n·imi ka , z.a - rzekł Ni- się w &R•Siedzt"w-ie '''łaskie rezerwy. o-
powoli ~cichaly. Byli .illi. mlek{) 1 zwol- z.umiano? On ufa t-obie, a ty moie!)z mu traleks1s. bok bieg-ła szosa. prrnndiąca z Tepela-
nili krnku, zagłębiajią·c się w leśna gę- śmiał·o wlerzyć. - Trzeba śpieszJrć. PrnsZ'e HPYldĆ ni do K1'isury. Gdzieś na P-0łudniu shr-
stwiM, Deus poważnie skinał glow~. I Deusa, kiedy nar-e~zcie nrze ... emv1 ohać było strzelan

inę, a J.)O szosie mknę-
Słorl:ce świeciło Md nimi. Znajdowali Na.zle coś zahuczało w górze. Quell przez wło~kie POZYCJ•e: . ły włoskie ciężarówki. 
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Atomu win z dem~r ' 
Poniedziałek, 25 sleqmia l 947 roku. 
Ludwika. 

ntos PIOTRKOWSKI Str. 3 

C.zę§toc:howa 
MWL W$uc;imrnem 

a r 
Doniosl.e z,na<:ienie .w życiu k~ltmal- I tj~ obe.hzenia arcyclzkl malarstwa p·ol-1 Ma1~ackicg.O w Krakowie. W Sf:lli ql~\I ~ej 

nym Cz<;>stocnowy posrnda zorgimtiowa- .;<[ocgo. W hnllu budy11ku wys[~\\-O\\ ego J wytstawlon0 ,dalsz~ 3 pr~?c Mat·e1ki, ~ak I 
na hi w rnmąrh wystawy społeczno-go- L111111:szczono 3 obi·aw Bacc1arcl!Pgo, akwarela „Sw. Vv acta\\" obraz. olejny 
spozbrczej przez Muze1.tm Na.rodowe w, :kianę Rló1x.·n.:,i b1ilt1 z;qwlni;:i jrJ 3 ~zi.:-.-i~ i na drze\\ ie „Zmartwychwslani,e' i akwa 
\V.arszawie wystawa maiarska. Daj·e om1 I akwarelowe Jam1 1Vh11-ejl,i „Głowa Anio- 'rda „Sw. r~eonard". . . 
mi,eszkat1com miasta oraz iudności przy I la", ;;Aniok1i\ ie" I ;;Anioł - Fides" sta- Glów11y irzon '"ystawy stann•vi:i <lzie· 
bywają.c·cj do Często.chowy rzadką <ika- nowi~c~ kartony polichromii kośdoła ta malarzy p1olsh:·h z drugi,ej poloi1- y u• 
--· .... , ...... ·= ·" '„ .. ,,_..,..,_.,_. ·-„ ... - "-•v= „~ bkgleg-o stulecia oraz dzieła wsrólrzes-· 

h I b d. I k I a r z.· ! ne. Znajdujemy tu między innymi M. Za e . · a y J,c,<:l\iC'gO wnętrza kośdoló\v \Var:;zaW• 
. , . ski<'h, Such0clolskiego „Kord.erki na rr:u· 

• •
1 

•
0 

; • • .•• „ " rach Częstorhowy". obrazek obycza.10-
0statnio chkb kartkowy dla kolejarzy :1~tJ '''°'~ 1 1~ .'.1';1<a;:,.\SUJe_ ~ię .. „Sp1 ~~\ 'l _.t;:i l ',vy Juliuszri Kos"aka „Wypra\~·a na wo• 

lukj:zych e>tat się nkmożliwy do }0dze- ~am'.<'re""'o\\ at> . 1ę. ·cz nn1k1 pai tyJilC I jaczkę" ! kilka dz~d Siemirar17.kieg<J Na 
ni~. Przy b~iższym u:stanowieniu sl1ę ko 1 Z\\'.l:JZkOlw~ .. Byloby dohr~r. bv w g-ospo , ścianie SZ<'zyLoW<'j sali głó\rnej u-rniesz· 

Ważniejsze fr-'lełonv l~Jar~e sami o<l~zukal1 :"lnny~h-, Okazało r~a1·kę \ę wmlrnęla d; r.rkc111 PKP w Lo- czrmo drewniany oftarz '· Matki Bo·"kiej 
10-49 Urząd Bezpieczeństwa Publiczn. się, ze na magazynJ,e zywnos.oowym wt cizi. Zi·eliwj, dluta J. Szcz,eplwwskiego. Opra-
13·14 Powiatowa Komenda M. CD. \Vę ołfarzn ,stanowią dwa witraż·e .Józefa 

10-41 Miejski Komisariat M. O. Budu1"emy s· tad1·on sportowy·M0hoffc'ra o;·az 2 tryptvki Sichulskiego. 
10-7:.: .;;traż pozarna , Z <lepozvtow Muzł'urn Na.rodowego w 
11·13 Ubezpieczalnia Sp.cJ<!ec:ona War<;zawi. wystawiono rni~dzy Jnn) ml 
;t0-70 Szpital Sw. Trójcy 1 ·1 h • M <ll. 

Pogotowie lekarskłe: nocne Mefony: Na apel „Gl<J~'U Piotrko\\· ldego" w Obywatel Ryhir1ski \\ t.\ wa ob. Kale- 3 po.na C -ełmor1sl\icgo „Krzvż', o 1 

11•13 od 21 _ 7 rano. W niedziel~ 1 świę sprawie b11dowy stadionu spodow-ego cii1 ·J\iie.go do złvż<>nia d<Jhrowolnej ofia· twa !<Qsynierów" i „Po·d T1voi;) obronę". 
la dyżur dzienny w szpitalu Sw. Trójcy. dla klub1i „Concordia" w in1i'enit1 Zwiaz- ry na powyższy cel. J J\1uz<'um Nar()cJ.owe przedstawia ponadto 

___ ku Ucze~~ni}<ów Walki .Zbmjn~i. ? Nie- Do dnia dzi,sic~jszcgo w<plaomo 32.500 S\\'Ój na inowszy nabytek „Szkic do Gol.: 
KI N A podl~,glosc : D01:1okrac.ię. w~asc1c1€l faJ z!otych. . . goiy" Sir'mira<lzkiego. Bezcenn;J kolekcję 

. b!)'·kt'. krnoni~dy l r~z,lewrn piwa ob. Ry-1 ~:"'aga,_ . wszelkie "'P}~l 1: _na b~<lowę dopelniają (]z,i~!a Wyczólkowsldego z 
l(ino Po.Jonia - prz.epiękny k()lorowy bm, ki wpłacił 500 zkitych na konto Nr. I boiska spoi tow€,go nalezy wpłacac na H Sk b. W , 1 ·'·"" 1 · l 't 

0
. 

mm pt. ,,Czarodzie.iski Kwiat0 • Począ· 426 KKO w Piotrkowie. konto 426 KKO P.i()ttrków. cy, l1 „,, ar iec ' a\l•e Sl\.I ' c_uzie j) o 11 · 

ł-e,k seansów 17.30 i 19.30. pt. ;;Chrys,hJs", ponadto ole1ne obrazy 
Ki T t E łt k" k d' z I pr7.Nlsfa\1·ia iace 'V.'·n~trza kościulów war 

~yczi:a P;? u ~J~ ;zwe z ~J -'{ gesf~' ·. . · r~~!t1Q"11 ja „Trzv l\1.1rie" H. Kuny. 
no· eaJ k .~ y dl ~me; m~-1 e 5 o r ' u sz;iwskich. z' rzeźb na 8J)·ecj;if1!1:l 1rwagę 

tii~~~~~a ;o~p~~ em zna onu e 
0 

!:: - Wcwraj odby!y lę zawody p.iłki noź_. skiego zdi0byl się na punkt honorowy ty! j Wysta~va ci~szy 6ię dużym zaime ~· 
Początek seansów w dni powszednie, I nej o mistrz()sil\vo klA. Y C pnmlędzy mi- ko z _rwtu. l:arne~o. Przez .r.decydio .. '; ane I SQ\\'aniC'm. C7.as tnvani:1 '"'ystawy usta$· · 

niedziele i święta o godz. 16, 18, 20. Dla strzem klasy C - Zryw - Bugaj a KS zwycięstwo i amb1tm1 grę KS - Milicyj- kmo do koika wrrnśni 2 hi·. 

lnłcdzieży dozwolone od lat 1'3-tu. , - Miilkyj11y Piotrków. Zdecy<lowan'° ne_g? mistrz klasyM~I' ze~z.edł na lr_zede I''''''''""'"'''''''""""'"'"''"'''"''"'''''''''''''''''""'''''''"''''''''" 
- o - , zwycię:".lwo nad rni.'ltrzem kla 'Y G o<!- 1111<'JSCe, a KS - I tcyiny zap·ewmł so- W f • I ł k. 

Dyżury apt ki niósł KS - Milicyjny w Sl06llnk1u 3: 1 hio wice111;~l.rzo:;l \\{) kl:i y C. To !tie zna ys awy nre grzeszą es e y t 
Dziś dyżuruje apteka 1rnig·lstra Gra- (I: O). Zaznanyć nakży, ż-e mi:trz kla- czy, 7.e ~ZS - Milicyjny zrezygnował z! ątt!<>znie jeden z ~izienników lódzkid 

howskie.go, Rynek Trybunalski Tr. I. sy G podokręgu piotr,kowsko-tomaszow- tytułu mistrza! · i zwroctl ~1wage n~ medbalstwo ze stro
m,, i:ir·i.:111,, 1„F1 ,,,.,.,111, '"'n ""~lirn1n 1111 ,, 1,11111111111,11,, 11 ,,r:111;i,,""' 1111.11 1 1111111m•1Hl"J,,1,·1111·'1111111n11"111'1'1rnM111·1n1;1 1 1111 1w1.1:i1111'~ 11n1111n111111m11111111111111111111111111111111111111111111,11!11:11111. 1n~ M11111111N ,, ,,·1.1111111111111111·111111111:11:1,ii· 1:111m111'1111'111111111,1:11n I n Y ku pe<> :v. \\'.' ys ta wy . ~k Ie po we s ~ n~· · · k k • : pra':\'dę ~10chlu11:e. lodz 1ed_nak moze s1e 

C I I i poc1eszyc tvm, ze szanowni kupcy ''"e 

O O r Z Y m a m U' n· a " r -I· i '':szystki~h r:iias~?c!i pod t~'m ~vzglę_dem 
. '. . . . . . . . . I P1i~~k~J\~i~ me ~~~t~~v~~~.YJrkt6~y ~gb~~ 

Wy.dział Aprowiza<:il i Hand.lu Zarztą- 2) Czekolada na lrnpon Nr. 28 Hat do-1 wie dla firm nte obięty·ch µrzez RCA. Na! vrażenie jakichś niechlujnych kąt6w, 
Au Mie,jski·ego w Piotrkowi.e podaje d{) <lalkowych Dz dla <lzkci on 4 do 12 lat karty mi€js1lde, ostemplowane na o<lwro- gdzie mo7.na zobaczyć obok kiJk11 rzuco· 
wiadomości, że sklepv s.pól<l1:ieJni „Pra· P?. ok?ło 0,2 kHo·gra111a w tabliczkach o de pfoczątlq, {lel:eg~tura ~CA artyku- n~,~h ~ról_)cl~ t,owaru, _śm!ccie_,, kurz lub 
ca" Nr. 2 przy ulicy Słowackiego 49 roz.nc.1 wadze. !ów tvc·h wy<lavvac me nalczy. r?zne,.,o 1_odza I~ ogloszc111a ~1~ane r~cz· 

O I Sł J l 3 W · · · · ·t -1· ł · n" · . . . . 1 . rne. Sadzimy, ze kupcv nasi - ktorzy 
i Nr. 1 przy u ky owac<ego 8 sprz.e .. yze1 wymienione ar y,u y zyw ": Termin pobrama ,~,l!SZkl <rWa\\'~J.1 cze mają swą starą tradycję w Piotrkowie 
da\vać będą od dnia 25 siexpnia br. na sc1()We bę<lk1 .spm~dawane na karty miej kolady upływa z dnl·em 2 wrzcsma hr. zajmą się swymi wystawami i doprowa· 
karty dodatkowe dziec.inne O do 7 i O doo skie wydane przez rderat kar~ żywno- Późniejsze r-e•klamacje uwzględniane nie dzą ie do porządku. 
'!2 z mi€siąca Gi~rpnia wydane przez Mi- śdowyd1 zarządu miejski'f'go w Piolr'ko będą. Czekamy na rezultat. r..isters

1
lwo I\'Omunikacji za poś.reclni- ____________________ ...,... _______ _._.._..._. _________ ._..,_ __ .,. 

Piotrków - .czekoladę na kupon Nr. 6 . . ctwem PKP punkt roz<lzieiczy Nr. 3 -JKACJ[K GOSP((})DY 
dl;:i D-7 i D-12, · p.o 0,2 kikigrama na 
jedną kartc; w c-einie- złotych 18.90. 

(!zekolada hędzie wydawana na ka1.·ty Lato s!ę kończy, czas pomyśleć o zbiorze 

1 

den Pola1' podró'iujący znalazł się· w taktej 
dodatkowe D-7 i 'D-12 na -odwrocie ziół, które mogq nam zastąp'.tć drogą chińską sytuacji kiedy prosl! _o herbatę. Francuz zaraz 

• . • - 1 • I A herbatę. zo:troekany zapytal się, czy pan chory? Fran-
kto.rych f~gll'f'UJie piecz~N~a Wyc -zia ~1 · To samo robią f Inne narody, zamiast her· I cl:łz! p!ją bowiem herbatę - przeważ111e jako 
prowiza·cj1 Zarząd U M1,e1:sk!iego miasta baty c'hińskiej, p1jq zioła. We Francji nieje· lekarstwo. Dla no;s brzmi wprost żanujqco, i'e 
Pfołir1kowa. Termln p.ohrania czdrnlady 
tapływa z dniem 2 wrz.eśnia br. Później
tze reklamacj-e uwzgl_ędniane nie będą. 

Wydział Ap.r-owizacji Zarza<l11 M.iej
sl<iego w Pivtrlmwie poda ie do wia<lo
mosc1, że sklepy s.półdzklnl „Praca" 
\vłączone d'° miejskie-i sieci rozdzielcze-~ 
&prze<lawać będą od <lnl'a 25 skrpnia na, 
karty zaopatrzenia z miiesią·ca sierP'nia: 

l) Konserwy (kiszka krwawa) na ku
poin Nr 27 dla katiegor,ff pierwszej zasa
dniczej po 9 puszek (około trzech kilo· 
gramów) w cenie zlotych 15 za jedien ki· 
!ogram. .. 
"'I: 11 I !1"11 l'll l 11 11111 fi'I! M'1li11 I'! ·I· I 11 I '11 ! 'I I I ,I ! 'I I .I I I I J l l,l'I 

Ofiary 
Donosiliśmy o tym, Żf.\ w tych dniach 

odbędzlie się uroczysfość poświęeenia 
sztandar'it t11fundowanego prze·z mii,ejsco
we sp()ł,ecze11stwo dla p11lku koł'Obrze
skiego w Pi'°frkowie. Z11zn<tczyf należy. 
że pierwszą kwotę w sumie I.OOO zloty.eh 
wpłacił na sztandar ob. W Rybit1ski, wła· 
ścioiel fabryki wód ,gazowych i rozlewni 
~hn browai'ów '{Yclńsi.wowych. 

Mimochode 
Wczoraj, idąc ulicą Pllsu<lskkgo spot- do rodziców takkh niesfornych evklistów 

kalem chłopca 13-1-elniego-syna ob. M. - by wzbroniły d'Zikiej jazdy s,\·ym sy· 
zamieszkałego przy ulicy PHstt<lskiego na.lknm - w prz.eciwn.vm razie sp1rawą. 
5, który jak ~zafony woził ~wych kole· tą zajmie się Mi·licja Obywat~Jska i uka
gów na ramie roweru po chodtni>kach, j rze surnwo rodziców. 
potrącając przechodniów. Zwracamy si~ 

Dwa napady rabunkowe 
Onegdaj okom godziny 22 wslal do- 1rn przejeżdżając.eg0 aukm osobowym 

konany napad rabunkowy na• trz-ech go- ze Sląska <lo Warszawy ob. Sorokę Mk 
spodarzy zami€szkaty<:h we \1:si Kuczów czysława, lat 68, zamieszkał-ego w War
gminy Klieswzów. Rabusie zabrali mię- szawi€, przy ulky Opoczy11skiiej 4, inży
d:zy innymi dwa nowe rowery i jedin'ą pa ni€ra C€ntralnego Zarządu Przemysłu 
rę butów ofic€rskich. Metaliowego w Warszawi·c. Bandyci z.ra-

* * bowali 26 tysięcy .gotówką, oraz d()kU-
Wczoraj okolo godziny 10 min. 30 na I n:enty i Mi~t.crię osobistą_ \~yż~i wymie

autostradzk Piotrków _ Radomsko w mono.go; W1 .az z ob. So1oką J€~hał ob. 
• • • • ;o.,11 h I' d . ł , Tuko Jozef, mspektor CZM, zmmeszkały 

mt€']S·cow0sc1 i: : a ow - rwoc 1 m:- w Warszawie przy ulicy Wiśniowej 57 
znanych osob.ntkow, ubrany-eh po cywil- oraz swfer ob. Dobrowol-ki Marian, któ 
nemu, z bronią krótką, dokonalo napadu rzy również zostali obrabo\vani. 

swój rumianek, lub kwtat lipowy wysyłamy 
:i:a tanie pieniądze z,agranieę, natomia!!ł z-a 
drogie plenYądze kupujemy her~atę ehlńail~ą. 
I poco? Z przyzwyczajania t na szkodą dlct 
naszego organizmu, bo herbata chińska po• 
w:nna być nie napojem codzie11nym, lecz la• 
Idem. Herbata zaw!era bowiem tetnę, która w 
rzadkich razach jest potrzebno;, a przeważ~ 

nie zbyteczna i szkodliwa dla 90 proc. pijq;• 
cych. 

A więc poco mamy sobie sami szko'C!zlć 
Możemy się łatwo bez tego specjału obsjić, 
zbiernjąc obecnie nasze ziołal Rumianek, 
kwiat lipowy już tylko w aptece m01ż1emy o• 
trzymać, natomtast liście jag'Ody czarno!, llś• 
cie poziomki, liście truskawki, jeżyn, li1ie!e 
malinowe; te jeszc:i:e możemy w dostatec:miej 
iloścl zebrr;rć na dmę i u.suszyć. 

Po ususzeniu dokładnym, zapakować des 
blaszanego pudełka i w miarę potrzeby za:• 
parzać. 

Picie ziół krajowych zaoszczęC!za nam po~ 
kaźnie wydo:!'ki, oro;z leczy z pewnych doleqli · 
WD·śc!, o czym napiszemy irtnym razem. 

Dr. J. F. 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill 

CZYTAJCIE 
„Głos Piotrkowski" 
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p·RZYGODY 
pięci.u typków z Banialuki , 
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• 
Ze sportu 

Siedem ·bramek racovii 
ZZK w od1nłodzonym składzie nie potraf il stawić czoło swym przeciwnikom 

Mecz o wejście do Klasy Państwowej 0racovia - ZZK (Łódź) zaik.ończył się wy
sok!im zwycięs~wem Oracovii 1:0 (3:0). 

C:::RACOVIA 

. Rybicki , Gędłeg, Glimas, Jabło11ski I, Parpam, Mazur, Jabło1i.ski Il, Szewczyk, Ró
zankowski, Szeliga, Bobula. 

z. z. K. 

jednego obro11cę, gdyż Gwoździński po do
raźnym zabiegu (porządnym „wytrzą_śruięciu" 
przez jednego z kolegów) powrócił na boisko. 
W krótkim czasie Cracovia gra w dziesiątkę. 

W 37 minucie nastąpiło krótkie spięc.ie po
między jednym z napastników Cracovii a 
Gwoździl'1skim, w wynilm którego sędzia dyk
tuje karny przeciwko gospodarzom. Egzek-

Pisarczyk, Gwożdziński, Pisarczyk II, Korporowic:z, Miller, Jóźwiak, Kopecki, Trusz· wuje go Bobula. Pisarczyk piłkę odbija, ale 
czyński, Jach I, Kmin, Kołodziejczyk. Bobula dostaje ją na nogę i momentalnie do-

Bramki dla Cracovii -zdobyli: Babula 3. Szewczyk 3 i jedna samobójcza. bija. 3:0 dla Cracovii! 
Mecz sędziował słabo Łazarewicz (Warszawa). W 40 minucie Jabłoński powrócił na bo-

1 iska , ale wyniku już Cracovia nie zmienia do 
~·iny kolejar~y, ~t.rzegących wejścia na cent i~h nie t:afiało do bramki. Napepszymi ),lrzerwy. ; I .stadion ŁKS-u me wrozyły nic dobrego. Były na b01sku byh Parpa.n, Szewczyk 1 Bobula. KONTUZJA SZELIGI 

168, Wódz Gromnica, wraz ze świtą, 
Uroczyście ich powitał, 
I I>oprnsił, by zechcieli 
Mia:sto ~wiedz.ić przy niedzieli. 

104J, Za Gromnicą szli ulicą 
Całą ookapam1, świecą, 
A za nimi tłum miejscowy. 

. Same zaipalone głowy. ; 

UWĄGA CZŁONKOWIE PPR DZIELNICY 
ŚRÓDMIEŚCIA 

Wydział Propagandy przy Kom. dz·iel. 
przyjmuje jeszcze do dnia 1-go wl'Ześnia za
prsy na kursy ogólnokształcące. Zapi·sy od
bywają się w loka.lu dzielnicy przy ul. Pioitr
kowskiej 63 w poniedziałki i piątki o godz. 
111 - 18-lej. 

ZEBRANIA KÓŁ PPR 

ponure i zniechęcone. „ Craicov.ia przyjechała U ŁODZIAN TYLKO AMBICJA W pierwszej minucie po przerwie Craco I do Ło~zi w swym najlepszym „mistrzowskim" Goście grali w~zoraj. systemem dalekim od via znów w dziesiątkę . pozostaje na boisku 
i składzie, a tu gospoda!I'Ze muszą obejść się systemu W. Hołdują om nadal szkole k,rakow- Szeliga ulega kontuzji nasady nosa, dostaje 
I bez Lewandowskiego i Koczewskiego. ze sta- l skiej, to jest graiją systemem otwartym. Par- krwotoku i przez długi czas leży na boisku. 
: rej drużyny doliczyiliśmy się tylko 6 graczy, I pa111a zaiwsze widzieliśmy wysuniętego do Wynik na 4:0 po.dwyższył w 4 minucie 
'. reszta, to młod2ież, z której dopiero za kilk<t I przodu, a nie cofniętego na linię obroi1ców. Szewczyk, strzelając bramkę z bardzo nie-

lat. tno.gą. wyrosnąć piłkarze, mający prawo U łodzian nie można było- dostrzec żaclnego wielkiej odległości. Piąta bramka padła już 
ub1egac się o Klasę Państwową. Na razie z te- stylu. Byli zbyt przy ciskam „do muru", aby z wyraźnej winy Pisarczyka, który za wcze

' go zaszczytu ZZK musi zrezygnować. Nie ma mogli stosować jakieś systemy, czy kombina- śnie wybiegł z bramki. Strzelił ją Babula w 
na to, w tej chwili, zdaje się, żadinej rady„. oje. Grali taik, jak umieli, a najwięcej w tym 15 minucie. Szóstą bramkę w baTdzo ładnym 
NIE WSZYSTKIE OKAZJE WYKORZYSTAŁA wszystkitn było ambicji i chęci do„. utraty stylu zdobył Szewczyk w 26 minucie. a astat· 

CRACOVIA jak najmniejszej ilości bramek. Przed sied- nią w 38 minucie. 
Cracovia, jak już wspomnieliśmy, p.rzyje- mioma jednak ustrzec się nie udało. CRACOVIA NIE WYKORZYSTUJE KARNEC::C 

chała do Łodzi w składzie najlepszym z Gedł- DO PRZERWY 3 : O W 42 minucie Cracovia nie wyzy~kała 
kiem, lHaćmi JabłońsikimJ, Szewczykiem, Bo- Już w 2 minucie gry Cracovia prowadziła rzutu kamego. Strzał Szeiwczyka odbił się od 
~mlą, no .i Pa·rpanean na czele, pomimo tego 1 :O. Pierwszym strzelcem był Bobula. Od razu I poprzecki. 
Jednak me pokazała wczoraj gry takiej, na ·uwidacznia się duża przewaga gości, kitórzy Przez całe 90 minut gry Cracovia miała 
jaką ją niewątpliwie s<tać. Przede wszyst.k.i.m nie schodzą prawie z połorwy boiska kolejarzy. przygniatającą przewargę. Atak kolejarzy tyl
atak CTaicovii w pierwszej połowie gry nie Drugą bramkę w 13 minucie goście zdobyli ko od czasu tnógł się przedostać na połe go
wyk?rzystał '~delu. s~acji, .mtóre w zaisadzi.e 

1 
z~ strnału ~.al!Ilobójczego .lo~iar:. W 17 minu-

1 
ści, nie_ stwarzając jedn<i;k ani razu sytuacji 

powJJ11ny zakonczyc się pol!'CJą trzech pmynaJ- cie. kontuzji uległ Gwozdzmsk1, ale bramka zagr-azaiących bramce biało-czerwonych. 
mniej bramek. Zawodziły strzały. Duży pro- kolejarzy krótko tylko była •bro111iO'na przez Widzów około 5 tysięcy. 

Miłych gości spodziewamy się w lodzi 
Piłkarze szwajcarscy grać będq u na s 10 września 

W r. ub. podczas pobytu w Sz.waijce.~·~;~ Ro
botniczej Reprezentacji Po.lski na sw1ęcie 
spor.to;wym „Satusa", kierownictwo drużyny 
llUlfl lł lllllłłl lll l Ul ll l tllłlllłUlllHl łlłt llllllll lll ll ll l l llllU lł lllllltl ltł ll l łllł 

Z boisk piłkarskich Polski 

pplskiej nj"!IWiązało konta:kit z Arbeiter Sport
club „Basel", celem przyjazdu tego klubu w 
11b. do Polski dla rozegrania kilku spa.tkań. 
Szwajcarzy wzegrają w Polsce 3 spotkania, 
a to: 

6-go września w War.szawie, gdzie przechy o wejście do Klasy Państwowej ~~[~1:a~~ będzie Reprezentacj;) Robotnicza I 
Wczorajsze spotkania o wejście do Kla- 10 września w Łodzi z 'R.Gp?e"Lentacją Ro-

sy Państwowei p'Z -}niosły ':ills:~pując:e wy- botniczą ł.otlzi i 
nlki: 14 września w Katowicach - spotkają się 

Tarnovia-Partyzant 3:1 (1:1) z Reprezentacją Sląska. 
-Ruch-Sarmacja 2:0 Drużyna szwajcarska przybędzie go Polski 
Piast-Victoria 3:1 (2:1) w dniu 5 wnześnia rano, aby już następnego 
HCP-WMKS 1:1 dnia rozegrać 1-szy mecz w Warszawie. Go-
Legia-Mazur w. o. 3:0 
WKS-Sokół 1:1 śc~e sz_wajcarscy podczas pobyitu ·w Warsza-
KK p e mieszkać będą w hotelu „Temiinus", w 

S- olonia (Bytom) 4:0 (2:0) którym tradycyjnie zatrzymują się wszystkie 
Wisła-Ognisko 21:0 (8:0 drużyny zagraniczne. Pozatem gospodarze 
AKS-Pomorzanin 3:1 (1:1) przJ'.'goto;wali dla nich autokar, którym zwie-
KKU-Grochów 5:0 • dzac będą Warszawę i okolice. Trzeba dodać 
Radomiak-Orzeł 3:2 (2:1) że drużyna „Basel" przybywa (lo Polski auto~ 
Lublinianka-Tęcza 5:0 kar.em, a nie jak to było dot .... chczas, że wszy-
Warta-WMKS (Katowice) 2:1 (1:0) tk d · 1 

s ie ruzyny przyjeżdżały koleją względnie 

Dzisiaj o godz. 18 
Zjadnoczeni (Bydgoszcz) - ŁKS 

satnolotein. I 
A; S. C. „Basel" jest jednym z najsłarszych 

klubow robotniczych Szwajcarii „ bogatych 
tradycjach sportowych. Klub t~ został zało-

Zawoclllicy tego klubu nięjecmokrotni~ re])re· 
zenłowali barwy swego Okd-ęgu, jak tez bar· 
wy narodowe. 

Ligo I 

Zaipowiedziam.y na wczoraj towarzyski żony jeszx:ze w roku 1914 w Be.'zyłei. Jest o:n 
mecz bokserski pomiędzy Zjednoczonymi (Byd członkiem S:mvajca.rskiego Robotniczego Związ 
goszcz) a ŁKS z powodu ulewnego deszczu ku. Sportowo-Gimnastycznego (S. A. T. U. S.), 
jakli spadł rano, został przełożony na dzień ktory jest odpowiednikietn na terenie Polski 
dzisiejszy. Związku Robotniczych Stowairzyszet1 Spollto-

Mecz Zjednoczeni - ŁKS odbędzie się za- wych (Z. R. S. S.}. Rozgrywki o wejście do Klasy Państw01Wej 
tem dzisiaj na boisku ŁKS-u o godzinie 18-ej. Osta;tnio A. S. C. „Basel" osiągnął kilka d?biegają końca. z dwóch łódzkich kandyda
Kasy dla publićzności otwarte będą już od go- sukcesów sportowych, jak np. w 1945/46 zo- tow, przez wrota ligowe przeciśnie się jedynie 
dziny 16-ej. stał mistrzem Okręgu Północnego, a wkemi- ŁKS. ZZK będzie musiał pozostać w A klasie. 

Wejścia na miejsca siedzące od Alei Unii, strzem robotniczym Szwajcarii. W r. 1946/47- Kolejarze wejdą do Ligi może kiedyś innym 
na miejsca stojące od ul. Karolewskiej. zajął drugie miejsce w tabeli swego Okręgu. razem, ale dzisiaj nie„." " 

lll lllllHlllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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' ---~-""'· ,<fr""" . -W dniu dzisiejszym odby!Vają się zebramia 
kół PPR w na,stępując-ych fabrykach i instytu
cjach: PnJ (~ ~J 

PZPB. Juia 
RUDA PABIANICKA 

O godz. 13-tej przędzalni~ f. „Horak". O 
godz. 7-ej robotnicy podwórzowi. 

WIDZEW 
O godz. 17-tej 

Nr 5. 

LEWA GÓRNA 

straż przemysłowa 

• 

O godz. 16-tej Wykończa•Lnia Biała, Zjedn. 

:~;::: ?.:~,;~:ó~•.\'ru':.~~: :.„~1";i.,~k·'· 1 Wi ~n i I i ~ łJ 
PRAWA GÓRNA 

O godz. 13,30 PZPB Nr 6 ,,B" - koło I i II. 
O godz. 15-tej PZPW Nr 4, koło I i II. O go
clz ' nie 15,30 f. „\.\/erner", f. „Nykiel", 

GORNA 
O godz. 15-lej f. „Akerman". O godz. 16-tej 

i. „Reisner" . O godz. 14-tej f . „Cewak". O go
d<:in1e 16-tej cegielnia „Szturm''. 

ŚRÓDMIEJSKA LEW A 
O godz. 16-tej Fahryka l?apy, Centr Kraj. 

Ma chłopak 
szczęście 

Przesiądź się, 
Kaj tuś! 

Teraz 
zobaczymy I 

A niech gol 

A O d 17 t . k ł S d 'k. . Ad N ? O d 13 t . C k o . yc 1. ' ydział Gosp. ZM. O godz. . go z. - eJ -0 o ą owm ow i wo- r ~· go z. - e1 " ew a", 17--teJ Wydział Zdrowia ZM. 
Sur. Włók., f. ,,Johanson", Fabrykacja Filmu 

1 

bryka Maszyn Rolniczych, Fabryka Obuwia p 1 w l MO w 

katów. O godz. 15,30 Centr. Film. 
.:; _ SRóDMIESCIE STAROMIEJS~A 
-RODMIEJSKA PRAWA _ O godz. 13.30 PZPB Nr 20 - koło Nr 1. O odz 13 30 f "' 

O go<iz. 1~-tej ze.branie t~.renowego koła . O godz. 16-tej Ośrodek Konf. Nr 4 _ oddział I g · · · „Profesorski • 
O godz . 14-tei f. „Kmdennan - zmiana II. „D", f. „Podstolski" , Zjedn. Przem. Guzikax-, BAŁUTY 
O oodz. 16.30 Fabr. Nr 23. O godz. 16-tej Fa- skiego. O godz. 16.30 ,.Rozbudowa", Wydział I o godz . Hl-IP.i 1,ilia:riów'', 

.... 
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