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PISMO POLSKIE.I ·PARTII ROBOTNICZEJ 

ala ·żołnierzom przestworzy 

Obywatele. o!iccrowie i żołnierze , lol'lkv, 
praco,vnicy służby cywilnej w lotnictwie, mi<J 
dzieży szkół lot.I<~Gl>l 

Pozdrnwiam \-.'as gorąco i serd<>cz;1l:„ w 
dniu święta lotnictwa polskiego. 

W dniu dzisiejszym <;:ała Polsk:a wyrnża 
hołd i uznan;e boha.terstvn1 polskiego lotnika, 
którego udział w walce o niepodległość 'Pol 
ski 11a różnych frontach wojny z najeźdźcą hi 
.lerowski.m wpisał wspaniale karty po;;więce 
Ilia, odwagi i męstwa w historię W'l\łilclu Pol 
ski do walki wyzwoleńczej narodów Europy. 

\V dniu dzisiejszym cała Falska z najgłęb 
szą uwagą obserwuje osiągnięcia i postępy 
'otni~twa polskiego od chwili naszego odro
J.ze11ia i odbudowy pakojow:ej. 

Z n11jwyższym oddaniem i wysiłkiem ucze 
stniczy dziś cały naród polski w odbudowie 
kraju, kładąc nowe fundamenty pod przyszłą 
wielkość i dobrobyt naszej Ojczyzny. Na lą
dziB i morzu wre dziś gorączkowa praca ro-

!Prezydent Bolesław Bierut - do loln~ków polskich 
b"l towarzyszą życzenia wszystkich współoby I czonych ~otników w cywilnej służbie powietrz w lotnictwie: w prz_e~y~le i w ko.muni~acji. 
wat.eli, abyśde pomyślnie 'i zwycięsko torowali nej! . . ~ały nar~d. podziwiac ~ędz~e z radosdą ~o 
nowe sz~ak! rozwoju polskiego lotnictwa. Uczcie się latać. coraz wyze.j, . coraz szyb- mysl_ne. wy~1k1 pr~cy, pop1eraJ<\C wasze zamie 

Niechaj mnożą się i· doskonalą w trpsce o dej, corµz liczniej i coraz lepie]. rzema_ 1 osiągmęc1a. . 
• llflkó.i i niepodległość: Ojczyzny bojGwe eska. Nie. poz"'.ó~c;ie, by Polska, pozostała w ty~e Dziękuję wam, l?t~1cy polscy. za dotych· 
! {lrv powief.rzne naszego lotnjctwa wojskowego! od na.ib~rdz1~.i. nowoczesny~n zdobyczy lotn:c ezasowe wasze wys1łk1 I. zdoby"ze. . , 

I .f\!iecha_i w cerat szybszym tempie wzma- twa. Wciąga.icie do: ~auki 1 ;:iracy :w1ełotys1ę Życzę wam powodzema .w dalsze) wasze 
cni_a sw~j zasięg polskie l?tn~ct''.'o _kom~n~:..a czne zastępy młoclzrnzy p~~;~J.eJ, k.tora ~arzy . pracr.' . _. . . . 

1 cyJJH?, mech ·rosną kadry "p1omerow 1 dosw1&d I o sukcesach naszych wys11Kow w powietrzu, j Niech zy]e lotmctwo · polskie. 
,,.........._.,..._,...._,.~ .............. ..,....~~,..... ........ ~ ..... ....,...._,....,......,.~~ ........... ...,,, ........... ........ ....,. ..................... ~ ...... ....,. ...... ....,.....,~~"llUl"...,.~ ..... "'9"~ 

1Moskwa prze mur~ m pokoju 
Orędzie generaliss~musa Stalina z okazji 800-leci~ stolicy. ZSRR 

MOS}<WA PAP. - Z -0kazji 800 rocznicy 
Moskwy Generalissimus Sta1in wydał nastę~ 
pujące orędzie: 

„Przesyłam życzenia dla stolicy naszej oj· 
czy.zny, Mosk;wy, w· dniu 800 rocznicy jej ist
nienia. Cały kraj obchodzi dzisiaj tę pamięt
ną datę. Obchodzi ją z uczuciem miłości 1 z 
szacunkiem za wielkie usługi, oddane przez 
Moskwę ojczyźnie. Moskwa nie tylko trzy
ho.t.u.i.e ~s!.orii-"-Ilttazej ~°"~w.yaw lUa 
ją z obcego jarzma. Stała się ona poza tytn 
'podstawą do zjednoczenia mzczlonkow.anej 
Rosji w jedno pąństwo z jednym rządem, z je
dną kierown•icz~ w~adz. Ż:aden kraj. na &wie
.cie nie może s~odziewać się zachowa.nia 
swej niepodległości, osiągnięci(t poważnego 
postęp'.1 gospodarczego i Imlluralnego, jeśli 
nie uda mu się uwolnić od braku jedności i 
od nieporozumie1!. 

Jedynie kraj zjednoczony w jedno scen· 
trali:zowane µa1istwo może spodziewać się o
siągnięcia poważnego lmllurnlno , gąspodrir
czego postępu, zapewnienia swej niepodległo
.foi. Historyczne ush1gi, odda.nc' przez Moskwę 
--~ ! t=MJD« UX PO 

Zołnierze 

ojczyźnie, nie ograniczają się do tego. Mos
kwa została znów ogłoszona stolicą naszej oj
.czyzny, wolą wielkiego Lenina, stała się pro
motorem nowej epoki radzieckiej. Obecnie 
Moskwa jest nie tylko inspira·torem budowy 
nowego radzieckiego snołec-z;no - gospodarcze 
go ładu, kt0ry zastąpił rządy kapitału rząda
mi świata pracy, i odrzucił wykon:yslywanie 
człowieka przez człowieka, Moskwa stoi jed
nQczf'§nie .na czele ruchu. kl:ó~zwala Ju
dy z niewoli lmpitalistyczncj. Obecnie Mos
kwa jest inspiratorka, budowy nowej c!emo
krpcji rad;dęck,iej, która odrzuca wrówno po
średnią jak J bezpo.śred1!iq nierówność obywa 
leli na tle rasowym i narodowościowym. De
mokracja la zapewnia prawo do jeclnrikowych 
zarobków za jednakową pracę . .Moskwa nie-
sie sztandar walki wszystkich pracujących lu 
dzi na świecie; wszystkich uciśnionych ras i 
narodów, walki o· wyzwolenie z pod pano
wania plutoluacji i imperializmu. 

Nie ulega wątpliwości, że bez takiej poli
tyki :tyfoskwa nie mogłaby być ośrodkiem o-r
ganizacji przyja:?.ni narodóvv i ich brateTskiej 

botnika i chłopa, inżyniera i technika, nau- nrzeciw 
czyciela i wychowawcy, uczonego i konstruk łł 

l1ole11derscy p16otestują 
hest;alsłwom Holendrów w lodonezi! · ws.półpracy w naszym w.ielomiliono'\vym pań 

stwie. Obecnie Moskwa jest nie tylko inicja 
torem budowy nowego sposobu życia ludi· 
praClljącefJo, wolnego od ubóstwa i nędzne. 
egzystencji milionów blednyc:h i bezrobotnycb 
J'\'foskwa jest jcdnoczdnie wzorem dla wszy· 
stkich stolic śwjata w tej dziedzinie. 

tora, praca milionów obywateli, tworzących IiALIA \uiJsł. wU - \V dzieuni.lm ·„De J.}fa·CY z HOilerndrraimi zosl.a!i ,,, ,, _..;ni do 
ofiarnie podwaliny nowej Pohki i jej szyb Vaarheirl" ukazał sic; list -otwarty ż-0łni·e- wiięzrenia. Pe;vie11 d{}wvdca w01i.en11y w 
5zego rozwo,iu. :Oo ogólnego wvnik\t tej pracy rzy h(J]eJJ<ders!ld-ch z Jawy, ,którzy Jl•ięitirn- Bafa.wii wydał' f0'7.irn,z strz~lania bez U· 
włącza się doni9sły i niez,wykle ważny wysi- j,ą -po;st{.lpowa.nie władz koło<ttialriućt._ wo• d · d k · rl · I I 
lek naszych kadr lotniczych o odbudowl'; si- .,.. „ H p,rze zenrn O az,,_ ego tMHle; fZ.fcllego n· 
ły i znaczenia Polski w powietrzu. bee lnclonezyjczyków. Żołnierze .ho·len- cl-onezyjczyka". 

Lotnicy polscy! clerscy piszą m. in.: „ Wszyst.kie gmachy Żołnierze hol-en<lerscy p·od1krcślają w 
Warkotowi waszych motorów tqwarzy~y . iJ1d-onezyjskie zos•tały -Oi]rnpowane przez swym liście. że władze koloniab1e dla u-

dziś uwaga i sympatia całeg? ,narodu.. . I Holeml.rów. DokQ·nywane s~. nfas.frwe a• spra".·iec1'!1'yienia S\\ryc,11 niecny.oh czy-
Waszym wzlotom w blęk!ly polsX:•erro me reszto-wrnia. WszySCl' ..11rzeciwnky WSJlół nów nie cofaic1 się przc<l niczym. 
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Ostotnią· usługą, wyświadczoną przez Mos 
.kwę jest lo, · że niesie ona sztanr.lor walki ' 

ll'waly pokój i przyjaźń . między narodami 
szinndar walki przeciwko podżegacz.om do nr 
wej wojny. 

Dla imperialistów, wojna jest najlwrzystz~ic 
szym zajęciem , Nic dziwnego, że agenci im 

P perializmu starają się w ten lub inny sposól. 
Ili wywołać nowa, wojnę. ary 19' u· . Usługi, wyświadczone przez Moskwę, pok 

,6 gają na tym, że niezmordowcmie demaskuj< emarche Po Iski 
' . ' -W 

podżegaczy do nowej wojny i gromadzi wsz: 

w sprawi.o planu pod11ies;e11ia produkcji.· przemysłowej Niemiec ~~~~ju~ilujqce pokój narody pod sztanriaren 

V!ARSZAWA PA1J. Polska - Acifl'l::.a Pra•"" · k Wiadomo jest wszystkim, że narody milu 
.v miec ·iej. Wrnszcip plan ten stanowi iec/n.o· · W tycli warnnkac11 fakt udziC!lu , uucji w jące pokój z nadzieją spoglądają na Mos!nv• 

wa komltnikuje - i''l'l.Ja·;<>dor RP ·.v Parvżu 'slronnie podjętą próbę rewizji planu repara· l;:o1iferencji" Jondy11s1'iej nie mógł nie wywo- jako stolicą wielkiego, mihrjącego pokój mo 
.Jerzy Putrament zoslal przyj<:;ty przez minis cji jakie winny płctcić Nie.lfl.cy krajom zwy cię . lać różnych lrnmentatzy cb do istotnego sta- carstw.a i jako na potężne przedmurze pokn 
tra odbudowy Francji Letourneau zastępuj.ące skim -a wśród nich i Polsce. nowiska rzqdu irancuskieao. ju. • 

go nieobecnego ministra spravi zagranicznych Ambasador Putrament zwrócił uwagę na ~mbasador Putrnment poprosił w imieniu Dlatego też kraj nasz obchodzi dzisiaj 80', 
Bidault. to, że obecnie toczą sic; rozmowy polsko - rz,y lu polskiego o bliższe sprecyzowanie istot- rocznicę powitania Moskwy z taką miłośC:, 

Vl swym demarche ambasador Putermcilt francuskie w celu zawarcia traktatu za.bez- nego stanowisku rządu franc:ushicgo w lej nie- i szacunkfom dla swej stolicy. 
nawiązal do rozmów, które były prowadzone p~eczoj_ąc_ego Polskę_ i Fra~_cję. pr~ed . n!ebez- zmicrnie ,,'"·1ażnej sprawie interesującej obyd- Niech żyje nasza po tęż.na, droga : radzir-c 

, p1cczel!S1.wem nowe1 agrcs11 meirU.eck1e;. wr1 kra1e . ka, socjalistvczrnt Moskwa!". 
w Londvnie przez przedstawicieli Stanów · z}· ed 11 ,_ · • 
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lrr~~:~f ~~l~~~~~~~i;A~;;r~~~e:~i:r~~~~~J:l~~:~ z ID a z d p rz e m y słowy li~ e m . odzysk a n ·y ck w. Berlm:e planu produkcji przemysłowej Nie . . . I J 

;;~f~~k:~~~'.':;~1:::~~;~~;·;-.;;~~: rozpoczął swe obradq w ~zczec:inie . 
wie Niemiec przez cztery mocarstwa. Realiza SZCZECIN· PAP. Tr·zec1· z.i·azd przemysłowv N t I · h · · · 'd 

· 1 · ł B ,. a , ry rnme - onoruwcJ zaJtnUJą mie.i~_ca u oraz zaproszem na zjazd ·delegaci przes:! 
CJa P anu og oszona w erimie a przekracza- Ziem Odzyskanych rozpoczeła defilada szkół pr7v clżw1ękach hymnu narodo,"ego·. d b = k 
]·ac s··aJ · t b N" · , .., ' premier o uuyn u Muzeum Morskiego, giizie rozpo . 

· a u l one rzecz.ywis e potrze Y iem1ec przysposobienia przemysłowego, która odbyła tow. Cyrankiewicz. wicepremier i minister częło i,;ię plenum Trzeciego Zjazdu Przemysł• 
s~ow~d?walaby w rezułtaci~ odbudowę nie. się na Wałach Chrobrego, biegnących· wzdłuż Ziem Odzyskanych, tow. Gomttłka . Wiesław, wego Ziem Odzyskanych. 
mieckteJ potęgi przemysłowej, co zawierałoby mola portu handlowego dolne] Odry' na tle ministrowie, oraz hcznie · d · d 
w sobie groz~ ·dla bezpieczeństwa Eur p ' · ' ' zgrnma ieni prze • Przemówienia wygłosili: premier Rządu RP 
zwł cza dl k . - · •. d . h 0NY• a, wielkich, starożytnych budynk,ów kapitanatu stawkiele świata przemysłowego, naukowego, 
c ~sz a raJcw są„ia u1ącyc z iem- , poriu i ?v,tuzeum Morskiego. Na olbrzymich prasy zagraniczi;ie.i i krajowe.i oraz tłumy mie tow. Cyrankiewicz 1 wicepremier Rządu RP 
am • I rrranitc1.'lych · schodach aż do wybrzeża, u.sta szkańców Szczecina. . - minister Ziem Odzyskanych tow. Wł. Go. 

Uchwc1Jony pl~ podiaiesi~nia produkcji wiono trybunę honorową, wokół któ!'ej skupi! Następme przed tiybuną przedefilowały ty mułka - Wiesław. 
przemysło;v~J Niemiec poz?sta1e, poza tym w,. się las kolorowych sztandarów wielu organl. isiące młodzieży - uczniów szkół przemysło Pritemówienia szcz~cińskie tow. premiera 
sprzecz1~osc1 z. zasadą bezp1eczenstwa ~?u~o- zacji politycznych. „.._wodowvel> • społeP""· wych. Defilada trwała przeszło godzinę. jj wicepremiera zamleścimy -w następnych nu 
wy k'!ctJów zruszczonych ws.kulek agresJJ rue· nych. P<> zakończeniu defiladv członkowie Rz.a . mP.rach naszeao pisma. 
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Łódź w dniu Swięta lotnictwa Polskiego 
Zbratanie społeczeństwa ze swymi Powietrznymi .obrońcami 

lł'ręc:.zenle J.Ztandaru pul•oUJI lotnlctufa 

Program na poniedziałek 8 września 1947 r. 
12.06 Wiadom. połudn. 12,10 Przegl. pras, 

stołecznej. 12,15 Pieśni ludowe. 12,30 Audycja 
dla wsi. 12,40 „Słuchamy pieśni i muzyki ze 
Śląska''. 13.00 „Z O"ikrnfonem po raju'·. 13,10 
Aud. rozrywkowa. 14.00 (Ł) Kronika i komu
nikaty, 14,05 (Ł) ·„wczorajsze święto lotnictwa 
w Łodzi"'. 14,15 (Ł) Uwertury do cper komicz, 
nych (pł). 14,30 Pr; e r w a . 15.00 Muzyka ta
neczna z płyt. 15,20 „W pięknych górach Kar
konoszach„ - aud. dla dzieci. 15,40 Utwory 
wiolonczelowe. 16.00 Dziennik. 16,20 K. Szy. 
manowski - „Pieśni Kurpiowskie", 16.40 Ra
diowy kalend 16,50 Pog. sportowa. 17.00 „W 
krainie operetki" 17,35 Skrzynka ogólna, 17,45 
„w Państw. F-ce Zegarów Mechanicznych w 
Świeb'odzicach" - rep. dźwiękówy. 18.00 (Ł) 
Prolog do opery „Strasz.ny Dwór" (pl). 18,20 
(Ł) Rep. z Państw. Zakł. Przem Jedwabn„ 
Galanter. Nr 8 w Łodzi, 18,30 (Ł) Koncert ży. 
czeń (cz. I). 19.00 „z zagadnień świata pracy". 
19,10 „U naszych przyjaciół''. 19,30 C. Franck 
- Sonata skrzyp.:owa A-dur. 20.00 Aud. lite
racka 20,20 „Muzyka polska" . 21.00 Dziennik 
21,30 Muzyka taneczna z płyt. 21,55 „Kłos 
Panny" L H. Morstina 22,10 Wiadom. sport 
22,15 Aud. rozrywkowa, 23,00 Ostat wiadomo
ści dziennika. 23,20 (Ł) Koncert życzeń (część 
11). 23,57 (Ł) Progr. lok. na jutro 

Lotnicy mają szczęście, gdyż, jak na 211-1 ce bije słodką Mdzieją, że kiedyś w przyszlo
mó•1•ienie dziPń wczorrtj-szy był niezwykle po• ści i on b~dzie lo~nikie-m. 
~dn~·· Wreszcie grlniot oklasków obwiesizcza . z 

Noego. 500 gołębi wylecijiło z klatek i pofru· 
nęło w przestworaa. Za nimi pięć szturmow· 
ców wystartowało do bombardowania dwóch 
przygotowanych na zniszczenie obiektów. Gdy 
przebrzmiały ostabnie wrbuchy „bomb". trzy 
samoloty !}".PU P02 rozpoczęły mozolną pracę 
JUzewożenie nad Łodzią robotników-przodow
nrków p?acy w liczbie czterdziestu 

Swięto roz.po.częło ~ę µrzed Katedrą, gdz:e d~leka, że idf! boho.t.erzy dnia - l?fnic'>'.. 
~"'L" zaimprowizowa!1ym ołtarzu, ks. płk. ta· Pierw<;ze szi>reg1 z~ta1ą zasypane kW1':'1tam1. 
wrvnowirz odprawił Mszę Sw„ po czvm do· Cała jezdnia j~t nimi usłana. Sprężyście md· 
knnał poświęcenia sz;randaru Pulku Lot- szerują nasi fódzcy podchorążacy. Defihldę 
nictwa. Sztandar ten został ufundowany przez zamyka Straż Ogniowa. 
obywateli łódzkich, nmieszkalych na terenie Piękna po!'.foda zwabiła 11a lotni!>ko ogrom· Pięk·ny ten i uror.zyfłty dzień zakończyły 

popisy akrcrbatycz·ne nad lotniskiem. St!lrostwa Groclzkiego Południowo-Lódzkieao. ne tłumy. 
Po p.:>$więceniu ~rzemówił w mocnych, żoł Pokazy rozpoczęła grupn lotników„."' z arki ' S. Klimczak 

i!iierskich słowąch JII-ci wicemin .• Obrony N;i
rodowej, gen. Jaroszewic:I', następnie podkre
śl'ił doniosłe znaczenie lotnic.twa prezvdent m. 
Łodzi, tow. E. Stawińs-ki, prPzes Miej::kiej Ra
cl•• Na.rodrn·:f>j, tow. E .. .\ ndrzejak mówił o 
"';:p6łpracy i węzłach społeczeństwa z lotnic· 
tvtem polskim. Naslępnie dowódca pułku 
lotnictwa - pułkow.nil M. Zuhą podkre
śli!, iz pułk godnie stać będzie na straży swP· i 
qo •ztanda~, po czym sztandar ujmuie w 
S\I'"' rece ob. Bojońow.ski, przewodniczący K•.1·' 
tni'.-otu Fundacji S?'1indaru i przekazujf! go I 
-...·iceministrowi, gen. Jaro1;zewiczowi, któr„ 

· po ur~ekorowaniu nowego \:(odia pułku Krzy· 1 
żem Virtuti. Mili t~ri, wręcza 1;z/rindor chorq· . 
żemtl pułku, sierżantowi C:::zyżewsk)emu. 

Na Piotrkowskiej, koło Zarządu Miejskie
fo zebrały się niezliczone tłumy ludzi. ocze
iują.c'l.-ch na dcfilaclę. Otwiera ją, witana okla 
ac\ami grupa byłych wię7niów ol)ozów hitle
rowskich. Za nimi post„puią poo:ty sztandn· 
rowe partii politvcznytJo, związków zawodo
wych i organizacji młodzieżowych. W zwar
ty'h sze>regacb TUR-owrów, ZV\1~,1-"lwcó·\• i 
huc?rzy na pewno niejednemu, mlockmu ser· 
!'.'!'!!'!I ff f I r I 1111 11 I 1111111111.11 I 11 I I I I 1111~1· 

Newy wybuch w H szpanh 
LONDYN (Obsł. wł.) Agencja Reutera do

nosi z Madrytu, że w odległości 5 klm od mia 
·sta Ałcala de Benares nastąpił wybai:.h w fa 
bryce amunicji, podczas którego 9 sób zo. 
stało zabitych, a około 20 odniosło rany. Wy 
buch zniszciył fabrykę Alcala de Benares i 
uszkodził szereg domów w mieście. 

ParyianJe protestuią ' 
11rzeciw 1łedowym raciom ~hlelta 
PARYŻ PAP - Około 7 tysięcy robotni· 

k6w paryskich przedefilowało w niedzielę u
licami Paryża, protestując przeciwko obniżoe 
racji chlebowych do 200 gramów dziennie. 
Demonstranci po wiecu na Polu Marsowym 
udali się pod gmach rady miejskiej, gdzie 
&per-jalna delegac,ia wręczyła radnym pi,sem
ny pr...,test. Podc1.as demonstracji nie doszło 
do żadnych incydentów. 

września 1947 r., po 

Tow. WŁADYSŁAW· CZAJKOWSKI-
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Ziem Odzyskanych 

·Komandor 9rderu Polski Odrodzonej 
· W zmarłym tracimy niestruazonego bojownika o utrwalenie eolskości 

Ziemiach Odzyskanych - !1iepdżałowanego przełożonego i kolegę 

PRACOWNICY MINISTERST~VA ZIEM ODZYSKANYCH 
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Poseł Chwaliński contra Mikołajczyk 
Dotychczasowy filar PSLu ·- wzywa chłopów do opuszczeniB 

· szeregów zbankrutowanego stronnictw• _reakcji 
Do7.ynki w powiecie wieluńskim polqczo· Chwaliil11ki ncrwoływal lic:inle :i:gromadzo

ne były .z obchodem święta Jteformy Jtolnej. 11ycll chłopów do )ednoicl ruch~ rudowego 
Uroczystości odbyiy się 7-go wrześnio w 2( i "·erwal dotyc:hc1as0wych zwolenników Mi· 
gminach powiatu wleluńskteqo. NajokazaleJ kolcrlCZJka do watqplenicr w 11eregł Stronnict 

Cl chłopl łw(cidomi wlnnt noleteć do Stron• 
nictw.u Ludowego. 

wypadły ·dożynki we wal J:rayworaeka, urzq wa Ludowego. 

2) Nle nalały daw11ć posłuchu bandem, 
które rcibulą krwawicę chlop1kq, f:e erynią lo 
dla ldel l ncileły pomóc wladz9m w Ich iCl 
goni u. dzone przez Wici l Stronnictwo Ludowe. Na Poseł .::hwaliń1kl powiedział, łtt ledynq 

uroczysto5 -i?ch d02ynkowye'h obeclll\' był r•prezentacjq chłopów pol1klch mote być 
starosta powiat::iwy Jon Płażewski, który \VY tylko Stronnictwo Ludowe a polityka wewnę 
głosił dłuższe przemówienie a dalej deleqat• tnna państwa powinna być opctrta o dobro 
wojewódzkiego zarzadu SL Buch.ner i prZ'tlld· ahlopa, robotnik.a I Inteligenta pracuJqcego. 

P1oh Chwaliń<1ki 
poseł na Sejm 

Kr· <r.Orzeka, 7 ·-.rześnia 1947 r. 
. „ 

sta~iciele poszc7f'g61nych urz~ów l organi PoHł Chwaliński wysłał do NKW Stronnt Inżynierów . 
zac11 społecznych. • . . Techników 

Po obrzędzie dożyin.kowym i :doż niu wi•ń ctwa Ludowego pismo następUJl!IC&j tresci: Kalkulatoró~ 
ców n„ udekorowanej 1lo9aml Shol\Jllctwa Net zebran!u chłopów i dztałaczy w Krzy· Tokarzy 
Ludowego trybunie iitanął poHI 1 PSL-u Cit.wa w&jrzece, powiatu wieluńsktego, przybyłych Lakierników 
lińakl. na dożynk; z terenu powiatu oiwiadczyłem Elektryk~w samor.:hodOWlCb 

bil I I I b ko i · Maszynistki Nawta.zał on do słów starosty· Płażewskie pu C"ll e z na 9 Ili nago prze nan a 1 po· • 
• ..a p 1 ki I robotników placowych go t w dłułuym. prHm6"·Je11iu poranyl r••· wodowany l•dynle troską o „obro o " 

bllscką robotę MlkolaJc1yk•. p~ł•pieiląe tlała LudoweJ„ te Z A T R U D N I Ą 
łalność band leśnych, rabujqc:yc:ll 1>l•ni111t1ze 1) J.edynq orgcmlzai:Ją, która broni i obro WOJSKOWE ZAKŁADY .MOTORYZA. 
sołtysom I w6Jtom. nit m'lłe Interesy c:hlopfkie IHt tylko i wy· CYJNE 

· Łódź, ul. Składowa 41 W dłułlllym przemówieniu poseł :1 Metr łqc:nde Stronalchvo I.udowe. Dlatego wszys ----_______ -.._ ___ ,.,,,., __ _ 

SENSACYJNY D'RAMAT PRODUKCJI AMERYKANSKIEJ PEŁNA HUMORU KOM:EDIA AMERYKANSKA 

WESOŁY SUBLOKATOR , ,,. W CIENIU PODEJRZENIA ~11żysP,r: GEORGE STEVENS 

Reżyser: ALFRED HITCHCOCK W rolach głównych: Wytwórnia. COLUMBIA Pic::TURES CORPORA 
TION W rolach głównycP,: TERESA WRIGHT i JOSEPH COITEN . JO.EL MC. C:REA 

JEAN ARTUR Własność" Wytwórnia: Universal International Eksploatacja: „FILM POLSKI" 
MOTil>N PICTURE EXPORT ASSOCIA TION 

Własność: Motion Picture Exoprt Association 

PREMIERA ODBĘDZIE SIĘ WKROTCE W KI NIE „WISŁA" I 
CHARLES COBURN 

Muzyka: LEIGH HARLINE Eksploatacja: „Film Polski" 

PllEM~ERA ODBĘDZIE SIĘ WE WTOREK ON. !I WRZESNIA RB. W KINIE „STYLOWY' 

- folm - za\vołała dcho łie1e·na. I 
- Jestem - od<po,,·iedz.iał. .-- Nie.::h 

Tap siada na tylne siedzenie. Zaraz przy 
niesiemy pal'iwo. 

- A gdzie' ono .ie·s·t? - zapytał Ta•p. 
- Siadaj na swoje miejsce. Jest tu. 

wmaga mi dwóch Greków. 
Znikl w ciemnościach. Za chwilę wró 

cil obładowany bicl-0nami z benzyną. Po 
magalo mu d'\,·óch Greków i Mellas. 

- .Nie mamy czasu długo mant-d•zić -
ush·szała Helena gło·s Quelfla. - Siadaj
cie prodzej. 

Grecy zrozumieli chqciaż mówił po an· 
gieJ<;ku. Załadowa·li się do aufa obo'k Ta· 
N, który cicho jęknął. )rdy siadali. 

--- Ostrożnie - powiedziała fieleHa po 
grr-·cku. - Je><t ranny. 

- Co tn za typki? zaoytał Tap 
Quella. 

A dyżurny patrol daleko? - zapy- dziejność rezygnacja wiały z tycb 
53 tał Quel!. słów. 

- Troche dale;j. Z;itrzymaj pan ma· - Opowiem, odpowiedziała. 
szyne. Ze.id<' tu - powiedział Me'las. \Vsz~·Hko opowiem. Da'it- słowo Żeg· 

Helem1 bvła mocno zdziwiona wcho- nam. n11sza iestem z. wami. 
waniem się· Mcllasa. - A ja z pani;i, - odpowiedział Mel-

- Przecież strasznie rnykuie. Moia las. 
go rozstrzelać. o ile zła pia: z nami. To - Jazda John! Czas już - przyśpie 
)}e\vnie on dostał aut'() dla Johna! - my- szał Tap. 
ś1ała. Mam nadzieję. że kiedyś będę mógł 

Q11ell zatrzymał masz~·nę. Zl"C\\'anżo\l'aĆ sic p:i:i11 - rzekł na Poże· 
- DziP1k11'.ie panu za wszystko, pu°fkow- ~nanie Quell. 

niku. Pai1 stanowczo nie .iedzie z nami? - Prosze w~'~rać dla nas wo.ine, fn· 
- Greccy żołnierze. Pojadą z narn1. - Nie. Ing!izi. Zostaję tu. glizi. To wystarczy. 

- rzekł Quell. - Boże móJ! To Przecież; pa11, panie - .T nż się robi! Dowidzenia ! 
- Po co? Co będziemy z nimi ro1Wi? Mellas! - wykrzyknął TaP. - Że.1;nam! - powiedział MeHas, gdy 

Nie zabieraj ich z nami. John! - Cicho, nie krzycz pan tak! maszyna zerwała sie z 111iei'>c;1 .1ak mete 
. - D1aczezo? . or mine.li kontrolna b11clkę. \Vartow11ik - To me twoja sprawa. P(}_iad<" z na- St I Q I mi i basta "' - ·u l!:ehe - ostro powirr17.i:tł l1el · wyskoczył na szosP. coś krn·czał. ma· 
· . - Pmszę nic nie opo"'iadać nikomu. chał rekoma. Ale oni bvli foż daleko. He· 

Quel! ,„;łączył mobor 1 anto .rusz~ło z,_ nachylił sie Mellas do Heleny. I lena u.irzała. jak żołnierz strzelał za ni-
mie}sca. Jechali predko. Helenie. c1ąl!le Mówił oo grecku. lecz bardrzo cicho. a· mi. 
się zdawał(), że uciekają prned kimś. Po by żołnierze nie. rnoi?:li usb?f'7.eć. - Uwaga. strzela - krzyknęła i na-
znała Mel'la'Sa, który stał na sto.pniu, '1-zy _ Prosze P-Owiedzieć im. żeb~r nie pu- chyliła głowe. 
mając sie za drzwiczki maszyny. J 

- Tam _ wlS'kazał MeHas n'<! lewo. szczali pary z ust. Gdy przyjedziecie do Nie widziała więcej nic. Nie czuła nic 
Aten, proszę odnaleźć mo:ią żonę. Ucho- Prócz wstrząśnień maszyny. W myślach 

Mknęlii z zawrohią szybkością. Nie dzimy w góry. Niech będzie o mnie SPO· błąkała się postać Mellasa, opuszczona i 
z.wracal'i uwagi na przeszikody w postaci koiha. Nk złego nam się w górach nie z.zarbiona na tle min, krz,-ku rannych, 
s.tosów zrnzu. Piętrzących się na drodze. stanie. Niech pani uważrt na Anglików. krwi, brud_nych szmat i trnpów w szpila· 
Quell cią.gle się ogląiclał, czy ich nikt nie Trzelrn śpieszyć! Ahy trafić do Trikkala In... 1 

ściga. przed Niemcami trzeba bardzo śpieszyć. Maszyna mknl'!ła naprzód prowadz,ona 
- Uspokój się pan. N'i.1kt nae nie ściga. J jeszcze raz proszt: - niech pani 0 po- doświadczona. reb Quella. 

- ·z:mwaAa.ł Mel.fas. wie, \'11°67.Vstko mojej. żonie. - R€zna- <D. e. n.) 
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ron1~ia 10 r owa , . .„ · . K ·i~ p· ·t k S k . • I . . k 
. „G~~~,t~ojrt:~:~~lfi.'l:o„ o n c z y y s I ~ w a 
Piotrków-Tryb. - ul. Legionów 16, I. p: 

telefon J 3-97 
Administracja czynna od godz. 8 -

16-ej bez przerwy obiadowej, w soboty 
od godz. 8 - 13-ej. 

Redaktor prz·rjmuje codziennie od 
godz. 15 - 16-ej. 

Konto czekowe re<lakdi „Głosu Piotr· 
kow5kiego" w Komunalnej Kasie 0sz· 
nędności w Piotrkowie nr. 425. 

-o-

Komu w ins~u · emy
Poniedziałek, 8 września 1947 r. 
~aro<lzenie N.M.P. 

Wainieisze telefony 
to-49 Urząd Bezpieczeństwa Publkzn. 
13-14 Powiatowa Komenda M. 0. 
10-41 Miejski Komiśariat M. ©. 
IO.-'_ Straż pofi;arna 
11 ·, ó Ubezpie.c;zalnia Społeczina 
10-70 Szpital Sw. Trójey 

Pogotowie lekarskie: nocne telefony: 
11·13 od 21 - 7 rano. W niedzielę i świę 
ta dyżur dzienny w szpitalu Sw. Tróicv. 

KINA 
Ki110 Bałtyk - „D~iewczęta z baletu" 

- film produkcji radziecki-ej. Początek 
seansów o 16, 18 i 20. 

KINO POLONIA wyświetla wesoły 
film z życia dwóch chłopców, pod tytu
łem „Mały Dżentelmen", produkcji 
amerykańskiej. 

-o-

Dyiur7 aptek 1 
· t>ziś dyżur.uje apteka magistra Wita

nowskiego, Pl
1ac Trybunalski 1. 

CZYTAJCIE 
„Głos 1'iotrkowski" 

Skeińczyly się wakacje. a z nimi i lrn-1 !ach ~:olonijnych, rozsianych w naj· zatarte naJmilsze \\rażenia 1 nc•\1'\' zapas 
:0°ńie ;et~ie dla dziatwy i młodzieży uczą 

1 
zclrowszyrh-- i na_jpiękniejsz~·ch 0kolicach :::H do c~!·orncz~ej pracy. . . 

cząc_~J s1e. . . bądź to naszegD pO\Yiatu. bą<lż też w in· Sidy się \;·1dz1 ~a fw8_r_za.ch .dz1e~t :"Ta-
N1este~v \l.' tvm rnku 1eszcze nie wszy . '- ..:ają-CYc!i z Kolon11 :·;idrJsc zyc1a, usmtec:ll, 

.stka młodzież mogła korzystać z dobro- nych stFinach Polski._ I pogodę, bllZiP. npa!Unf'. rumiane. tryska· 
\Jziejstw kolonii ]€+nich . Wierzymy, ż_e w A leraz P() powrocie na lawy srnol~e_- jące zdrbwiem - te \\·szystkie dc.bro
przyszłości warunki tak się ułożą. że nie jakaż to wymiana wraże11., \YSP':f!ln1en czynne skutki kdonii lf'lnich - nie żal 
będzie ani jednego dziecka, któreby zmu przeżyć wakacyjuych z tych roznycb tru(/u i wvsilku długich nieraz ll'ii~ięct 
szone było czas Je:ni, \rnlny od nauki t<:ipę punktów -koln~ii letnich. A _mnie J_Jrzyby- na przemyślenie. OQr;icowanie. zorg'ani
dzać \v dusznych mi;.istach i rozpalonych Jo 4 kg„ a rnme 2 kg„ a mnie toi az- 5 kg.! zowanie tego wszystkiego. co n;:1_:~-,, a
żarei:n słońca mmach. A jakaś ly opalona' Nie zdarzy się chyba iTiy krótko - kolonie czy wczasy lelnie. 

. Naraziei cieszymy ~ię tym, że chociaż ani jedno, któ~e narzekaloby na .brak ape Dziecko uśmi:ecbem s\\·ym zdrow)'m. 
część nasz-ej dziatwy i 1111~~.dzieży ma.gła lytu. Jednym_ słowen_1 te wa_kac1e spędz:·; .::.erdecznym. szczerym - dziękuje, \''Y
w wakacje odetchnąć pełną piersią na· ne na _k0l<mi1 na i\·s1. \\' lesie._ n~d wodą raża \V<lzirczność wszy<-t.kim !vm. którzy 
s·zerokiej prz€strzeni w różnych punk- · na łome przyrndy - dałv dz1ec1om nie- przyczynili się do wvhrnrzenia tego ra

llwaqar '. 

, 

Uczestnicy konkursu sz~olne!o 
Wielki konkurs >:z-koJ.ny Pt. .,Głos 

Piot.r1kow"'s]d" - clziecio111 swoi,ch Czytel
ników·'. zakończyl sic: w numerze sobot
nim naszego pisma. 

Przy!pominamy, wszystkim za in ten:"O
wanym, że 10 stycz·11ia >vypełnio„nych lrn
ponów nale1ży nak.Jeić na 1 arkusz i zło
żyć w adiministncji „Gło'!"u Piotrko"·-

skie;ro· .. Piotrków 'l n·Jwnalski, u!. Le
'donów Jf) \V nstakCZl13"nl terminie -
cizi <;iaj _do go ci?. i ny 16-tei 

Rnzlo:so\Yanie nagród od-bf'1~ie s1i:; 
pubUcznie. O miejscu i terminie rozloso
wanych na.gród po\viad1amimy w· nume
rze fo'trzei,szym. 

do"negD samopnczucia. 
Każdy, ktokolwiek poświęcił pracę. 

czas, datek ofiarnv. czy nawet dobrf' ~o
wo, przychytn~ radę _- deszy się rów
nież .<-zczr'ścirm· n;:i'-'zP·i k·xh::;l'"i dz'at
wy i mloclzieh i c-biecu je sobie· na przy
człość doleżvĆ wszelldćh starnń. bv ko
lon;e te sta~-alv· na coraz to \nrż"szvm 
poziomie i zasięQiem ::;wym 0bej1~1owały 
wszvstkie nasze dzieci - bo '"SZ', st kie 
przeżyły c;ężkie lata wviny i trzeba". im 
ro .stokroto1e wynagrodzić. b-owiem ,pne 
najmniej tu zawiniły, a naj\<'ęce.i ueier· 
piały. Wierzymy gorą-co. że do grona o-

w k 
. I h k t :-;ób stale prncujących nad spra\\ami .ko-

y. a Z .w P a C. o n y c .w o . kmU w najbliższe; prz~'sz!ości przyłączy 
się całe społeczeństwn. żeby wspqlnym 
wysiłkiem przychylać niera ze sk~ńcem 
naszym własnym polskim dziecinm, na sztandar dla Kołobrzesk ; egc Puł~u P ee otv 

Na Fundację Sztandaru Dla 5-go Kolo-! tycznych zł. 710; Z\\iązek Zawodowy 
brzeskiego Puiku Pirch\1lv w Piotrkowie j Pi-aro\\ nikó\1· Chemicznv-ch zł I O.OOO: 

Pracownicy Fabr~'ki Marmolady z!. . Pracownicy Fabryki Dykt zł. 3.628; Za
l.365; Pracownicy f. W. Szmer<lt z!. i z:1d f'n\\ iafo\,-ego Z\\\iązku Samopo.mn
J.010; Związek ZawQdowy I~olejarZ} zł,_ cy Chlop;Skiej zł. 1.175. 
4.070; Rejonowa Spńldził'lnla Rolniczo- Komitet Fundacji Szladaru prosi In
Handknva zł. 992; p . .Jcizef Gadzinowski stytucje i po.szczególny.eh obywateli, któ 
z!. 2.a90; Izba Adwokatów zł. 2.700; Pra 

1 

rzy otrzymali listy dobroWD•lnych ofiar 
co'i\·nicv f. Piotrkow<:.kic Zakladv Pnero 1 zwrot t„chże i wpłacenie. zebranych 
bu Szk i a zl. 1.-090; Dr.aconr;nicv if. Mle- · kn·Dt •do· Ba11kt; Z\\ i;;izku Spółek Zarob
czamia .. Wieś" z!. 280; ru~i,„_riko\\·ie Pr..J-1 i\O\\) en . \\ Piotrko\Yte, Plac Kościus~ki 
<;;kiego Z\1·Jązku Byłych Więźniów Poli~ 4." · • 

A teraz kilka danvch stat1·s'.;1cznych. 
W bieźqcym roku na k01oniach i obożach 
przebvwa!n o.koło 3.000 dzieci i mk:<lzie
ży z naszego miasta i miasteczel< PO'''ia
tu. na pó!koloniach - ok.::ki 30() dz:ied. 
Z dzieci11ców 1\·iejskicb korzystaio •Jkoło 
1.500 dzieci. Dziatwa i młodzież nasza 
przebywala w następującvch rniejscmrn 
ściach: I) na Sląsku w Białym Kamie· 
niu, By~tr7ycy aGórnej, Legnickim Po!u, 
Szczęsnowie i Górkach: 2) na Mnurnch 
w Piaskach koło Ełku; 3.) w pQWier!e ra
domszczańskim w Boroivler.ku i 4) w na 

lllLl 'l il'l'l I li.I' !,'I Hll'1'1iil!!l';l"l'l<I 1111':1 lllJ''H .I l'FI l'l'"l'ITlll"tl 1•111IIII1 ·111 ''I' I' I 111'11111 I I I I' 111' 1111111 I 1111In11' 11 I I I I I 1111111"11'1-11 111' H l 1111uI'1111 szym powiecie: w Przygłowie, \Vl<:idz.i-

s k e f · I I mierzowie, Sulejowie. Wolbrzu, Moszcze 

azanle a 'Sze Z m e. a nicy, Mokrej, Parzni1Cwicach, f\Jaf?órzy-
. _ . cach, Tarasce; Nowym $wiecie koło Bel· 

chatowa i Wojciechowie. Poza tym dwo· 
FaJszowanie mleka przez dostaw1.:Ó\:V Piłatowski Tadeusz, mieszkaniec wsi ~p1·\\'nv z zamiami \l.1 razie nieściągal- i·e dzieci z naszego powiatu sµ<>dziło 

wiejEkich szerzy sie coraz bardiziej, po- Raków gminy U::;zczyn na 3.000 zlt:i·tych nn~ci na 20 dni aresztu; wczasy trzymiesięczne w DaniL ~Tymi 
grzywny z zamianą \1· razie nieś-ciągal- Zielińska Anną, mieszkanka wsi Wól- b b O 

mimo kar są{kJ\V,_'ch wvmlerzanych ni·e- - wy ranymi . yly sieroty: Wiesława • 
- J n ości na 15 dni a r<:>::.ztu; _ ka Rokszycka gminy Szydłów na 1.500 t k · d 1 sumi€nnym dostawcom. Na podstawie B F f'k · I · p· t k J h · · · s rows a z gminy pq 6 in i Stefan Kry· akerzyk e 1 s. 111!f'''7 .;an1ec - 10 r ·o z otyc grzywny z zamianą \\. razie 1110- st"'k z gminv Rolprza. 

eksp-ertyzy Pańs·hvowego Zakładu Higie wa ul. Rokszycka 21 () 1ia \.500 '"żł·6tych ~ri.1galności na 10 dni· aresztu; · 
„ d · S d ~ d k" p· t k · grz.vwnv z zamiana w nizie. nieśdągal- Ga.wro11ska Regina, mieszkanka Piotr Dzieci wrciciły zdro\Ye i bardzo zado-

n!}- w LD z1, ą \Jtn-J ·Z ·1 w · l<l r •owie 0 - - \\·cfone z .2'_ n~cin'.' Duńcz·_,-kow. o.-., teQ"o, 
· d d · 28 · · 1947 ności na 10 d.ni aresztu; l\QWa- ul. Belzatka 15 na 1.500 złot"cb ·· ' " ~ 

na posie z~mi1u w .mu s1erpma J że akcJ·<.1 kolonii letnich. 1·oe.st tak poważ-
Dziubecka Stanisława. mkszkanka wśi grzy\\'ny .;1, zami,ana· w r3Zie nieścLągal-

r.okiu, w wyMiku rozpraw sądowych, z.no- Daszówka gminy .Szyrllów na 2.5oo z!. no~ci' na. 10 ·dni areszttr; · nie potrakto\\'.ana, zakroi-ona na szeroką 
wu wymierzył kary następującym do- grzywny z zamianą w razie nieśdągal- Sitarek Stanisława, mieszkanka wsi skalę, pojęta. naprawdę w duchu demo-
stawcom mleka. nośd na 15 dni aroeszlu; Rakó\v Mały gminy Uszczyn na 3.000 zł. kratycznym, p.rzyczyniJ.o się 'V najwyż-

Skazani ·zos.tali.: Gałas Leokadia, mie-:zkanka wsi Za- grzywny z zamianą w razie nieściągal- szyrn stOlpr'liu Pańshvo Polskie, Rząd Pol 
Jeske gminy Ui>zczvn na 4.000 zlotyd1 n·c•ści na 20 dni ar·esztu: ski Demokratycznęj, któremu dobrCJ 

Kołek Władysław, mi-e:.szkani€c wsi · wszystkich dzieci p0lskicb leży mocno 
Zalesice gmina Uszczvn na 4.000 złotych grzywny z zamianą w razie nieściągal- · Błaszczyk Franciszka, mieszkanka wsi 
grzy\vny z zamianą w razie .nieściągal- ności na 20 dni aresztu: Zalesk·e gminy Uszczyn na I.500 zFotych' na ~ercu. 
nośc1 na 20 dni aresztu; Pietraszczyk Antoni. mieszkaniec ws1 grzywny z zamianą \V razie nieściągal- asz Rząd Demokratyczny pragnie, 

Karlin gminy Szydłów na 3.000 złc•tych ności na IO <in: ·ireEztu. by wszy<:tkie p{llskie clzicci \\'\"rosły na 
Kaliszewska Zofia, mieszkanka Piotr- Ś\\·iatlych. 1·nrnmnych i ~drnwy'h ob~·wa 

ko w a ul. SP ac ero w a n a 2. OOO zł· grzyw- illll~il~l!tlll ilAlll1!lgy!u111Uli1lllMIJ1illl!h1illlllllilllllUll!llllll~lll!~lttlllllilll~lllllllllll!llllllllllllllllli1lllllli1llllllHllllll!1lllllli1ll!Ml rilll!lllillllliil~lllllli!llllllilllllllllll te 1 i pa ńsiw n. 
rw z zamianą w razi~ ni-eśdągalności na 
115 dni aresziu; ff t .„1 HO·.-.TEN.: • . że fak jest; najlepiej zaświadczy fakt u a §Z„ a !'!' ' „ .::.„ A•6 iż nasz powiat na akcję kolonii letnich w 

Magiera Feliks. mJ~szkaniec wsi Wi- bieżący. m roku otrzyma! około si'edmiu 
t-." · U 2 OOO ł a w pod zarządem paf_111twow:vm o "7 gmmy · SZ(;Zyn na · z · ,,,rzy - milionów złotych subwencji. 
nry- z zami·aną w razie nieściągalnośei na w Piotrhowie Trqbunalshini„ ul. 1•ąo /lfo jo 21 I Wierzymy, ··iż młodzież doc„n·i· w.vsiłek 
115 dni aresztu; " ' 

I . • • . · Rządu Demokratycznego i wszystkich, 
Zdziennicka Zofia, zami•eszkała w Qg' GSZQ przetarg ft190gran1CZ0ny którzy przyczynili się w iakikolwi~k spa-

Piótrkowie 11!.-Slowackiego 139 na 2.000 . sób do poparcia te.i akcji i o<lwd 7ięczą 
z~ctych grzywny z zamianą w razie nie- na budowę budynku się. Państwu i Społeczeństwu rzetelną, 
śdągalności na 15 dni ar€sztu: dla straży. pÓŻarnej i inczgazynu maleriał6w ~czciwą pracą na lawach. szkolnvi:h. 

Wojnecka Marianna, mieszkanKa wsi . . . 
Witów gminy Usz<:zyn na 1.500 złotych Szczegoło;ve u~.Iormac.1e or.az ślepy ~oszto- Zarząd huty zastrzega. sobie prawo do wol-

- . . . • • rys otrzymac mozna w wydziale techmcznym b f t ł · 
gr~y;vny z za~1aną w razie mesc1ąga1- huty. Termin składania ofert pod wskazanym nego wy ·oru o eren a - wy ącze111a części 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllillllllll~lll 

Kronika oświat~wa · 
nosc1 na 1 O dm arn&i;ht; I adresem do dnia 15 września 19? r. godzina robót lub unieważnienie przetargu bez jakich-

,,.,.•• "k u. • 1 · a 10 ran kolwiek odszkodowań i bez 'podania powodu. Polski Związek Zachodni organizuje w Je<l· 
"-IOJCI n.'Saw,~i::y, m11esu<anie,c wsi Ea- · 0 • nym z ośrodków wiejskich na Dolnvm Sla!;bJ 

!esice gminy N,ś'i:Cz.yn na J.Olffi złotych Wymagane wadium 2 proc. od sumy kosz- Piotrków, dnia 5. 9. 194? r. gimnazjum ogólnoksŻtałcącc i liceum, r;rrn-
!2'rzywny z zamian"' w .i;a.z<ie nieściągalna torysu należy wpłacić do Narodowego Banku D l d . . znaczone specjalnie dla młodzieży autocht..i. 
= • .., Polskiego konto żyrowe huty „HortensJ"a" i yre ~tor a mmistracyjno-handlowy n1'czneJ· . t . k' . B „_. t . . 
śó na I o dni a-resz.tu; 1 repa nanc ieJ. ęUL1.e o p1erw;7.:J t 

kwit dołączyć do oferty. I J. Walczak. jedyna tego rodzaju placówka na Dolnym ~lą-
Zielonka Marianna, mies"k>JlnK~ wsi Również należy dołączyć <Jdpis rejestru Dyrektor Naczelny sku o charakterze gimnazjum wzorowego, N'l 

Rakow gminy Hs.zczvn na i:6oO złotych handlowego oferenta. , s. Trawiński ra'Zie utworzona będzie 1 i 2 klasa, dal3z~ zaś 
grzyw.ny z zamianą w ti-a•lłe ni~ściągaJ- w ~iarę nap.lywu kandydatów. Naub w qim-

ąośd na 1 O dni ar€szt1u; llllPQll!ll lllll!llllll!llllll!l!liUlllllllll!lllllll!l!lllll!l!llllll!llllll!l!lllll!l!mlll!llllll!lllllllllllllllllllllll!!!lllll!l!lllllllllllllllll!l!lllll!l!lilllllllllll!llllllllllllll~ll ll~lllllllllllll!Kll - ~=~~~~"bi~~~ i~1~~~~at~a. Obok g~mn • - ., ,, or· 

Ui'vdowca: Wot. Komitet PPR w Łodzi K~m'!et RedalccvJny. Red I Adm. Ł6dź. Piotrkowska 86. Telefonv: Redokl01' Noczelnv 216-14. Selcre1oriat 254-2). Red8kcja aocno 172-31 
Dzinł egłosze61 Plołdiowslcia • lel. 111-50 Konto llHO W - !505. ZokŁ Graf, Sp. w,i:I. „tOCfzld lnstyM WvdawntC'Zf/•. . _ . . .... -------------...... ~---------.... -----------------CEllUE O(;!t"oszm9 --Ir Wiiilctwcr .Glon B obotzdeaego" „ ~ . W te!iśc!e: od t:-100 mm. Ił. SO, 101--200 111m; z1 60, powy!ej zł 10, 
• •t 1111M oil ..._ ~ • as. • - • m. d 45, pCllW!łef zł SO. &rotine za jeiino ał owo: poszulćiwame roaam d 20, handlowe (le kane, btpao ł •pr.r:ei:la:t) z1 25. zcrutiy zł 20. 

sionakiwonie pr~ tł. 10. W nłeiizłelę t śmięta SOO/o i:koiej. 
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Ze sportu 

Trzesowski zwyc·eża ·sar kiego 
Pierwszy występ mistrza Polski łrnńczy się · remisem z Tęczą 8:8 -

KOMUNIKAT Wczorajszy mecz p i ęściarski o drużyno
we mis trzos two okręgu łódzkiego pomiędzy 

Wydział Propagandy KomitP.tu Łódzkiego ŁKS-em a Tęczą zakoi\.czył si ę wynik~m ce
zawiaqamia, że w poniedziałek 8 wneśnia misowym 8:8. 
p unktualnie o god:r.lnie 18„ej odbędzie się ko ' Wyniki poszczególnych walk: 
lejny wykład w ramach 4-go Dzieinicowegl Waga musza : S tasii'!k (ŁKS) zwyciężył na 
Kur'lU Szkoleniowego. punkty Ilednarka (Tęcza ) zdobywając wysoką 

Wyl"lo:dać będą tow . tow.: przewagę w trzec; m starciu . 
' Dzielnica Sródmiel cie - Tokoiski; Sród- Waga kogucia: Mila (Tęcza) zdobył 2 pun-

mieście·Prawe - J~godzińskl; S~ódmieś.:::ie- kty w. o„ 1 • 
W aga piórkowa: Guiowski (Tęcza) w 3pot 

L&we - Pletrasiak; Staromiej!;ka - Mada· kan iu towarzysk im wypunktował majqc„go 
lińsI-i; Górna - J\lpern; Górna-Lewa - Pa· nadwagę Pawlaka (ŁKS) . 
dowicz; Górntt-Prawa - ł.oś , Widzew ·- Waga lekka : Bonikowski [ŁKS) zwyciQłył 
Holcrna n ; Ruda Pabianicka - Jaazczyn; Sa- na punkty Mazura (Tęcza) . 

luty - Szczep.(:lńslti. I Warra p.')\ "rednia: Olejnik (ŁKS) ju ż w 
Wspólne zebrania kół PPR i PPS pforwszrnt s t;;.rci u zmus i ł do poddania O stro-

ciężył na punkty Pisarskiego (ŁKS) mając TRZĘSOWSKI BOHATEREM MECZU 
przewagQ w dwóch pierwszych rundach. Bohaterem w czo-

Waga półciężka : Kosiński (ŁKS) znokau- rajszego meczu ŁKS 
tował w trzeciej rundzie S krobirandę (Tęcza) . Tęcza był Trzęsow

Waga ciężk.:t : Ja5kóla (Tęcza) zwycięiył ski. PopJJlarny „Miś' 
dzięki lepszej trzeciej rundzie Żylisa (ŁKS) . odniósł wczoraj naj-

MŁODZIEŻ DOCHODZI DO GŁOSU większy swój sukces 
Jeszcze nie tak dawno, jakieś kilka tygo- sportowy, zwycięża, 

d · ternu krą!:yly plotki, że w sekcji bokser- jąc mistrza Pisar
skiej KS Tęczy źle sir, dzieje i stoi przed nią skiegc. Trzęsowsk; 
widmo rozsypki. Tymczasem p rzekonaliśmy spo~kał się z Pisa'r
si ę wczoraj, że tak nie jest, że ósemka Tę- skim w wadze śred 
czy w tym roku w mistrzostwach Łodzi mo niej i walkę roz
że odegrać o wiele poważniejszą rolę, ani7n1i strzygnął na swoją 
w sezonie ubiegłym. TęC'rn ma dziś pełną korzyść przekony
ósernkę, luki zeszłoroczne uzupełnili młodzi , wując;;o. Młodość i 
z których jak naprzykład z Guzowskiego mo- doskonale nastawie
gą w krótkim czasie wyrosnąć dobrzy bok- nie święciły triumf 

Trzęsowski (TQcza) zwy- crzy. , nad ruty:ną i n iepo-l 5z!Qkowaną techniką 

Dziś 0 godz. 13-ej odbędzie si~ wspólne z~ 1 wskiego ('~'ęcza). 
branie członków PPR i PPS przędzalni firmr W aga sre<lma : 
„Horak". 

O godz. 15,30 wspólne zebranie członków 
JIPR i PPS Remiza - Chocianowke ŁWEKn. 

PLENARNE POSIEDZENIE KOM. DZIELNIC. 
ŚRĆDMtESCIA I STAROMIEJSKIEJ 

Dziś o gor!z. 17.tej w lokalu własnym przy 
ul. Jliotr!rnwskicj 63, oilbędzie się plenarne po 
siedzenie komitetu clzfoh1icowego Sróclmieścia. 
Obecność obowią.zlrnwa. 

* * * 
Dziś o godz. 17.tej odhędde się plenarne 

posid~0nie Kcmitetu Staromlejs!iłej. 

UV' t,GA SEKRETARZE KOŁ 
SR()JJ:'HEJSKIEJ-LEWEJ. 

Vie wtorek dnia 9. 9. o godz. 16-tej odbę
dzie się odprawa sekretarzy kół Lewej-SróLl. 
miejsliiej . Sprawy b. ważne. Obecność obi>. 
wiązkowa. 

ZEBRANIA KOł_, PPR.u. 
W clniu dzisiejszym odbędą slę zebrania 

kół w nas tęuujących fabrykach i insty tucjach: 

RUD/\-PABI ANJCKA 
O qodz. 7. ej rano ,robotnicy powL)rzowi fir. 

my „Horak". 

WIDZEW 
O godz. 13,30 przęd zalnia amerykań~ka, 

eui ·;Jrn i skr-:cr.lnia PZPB Nr 5. 
~ O godz. 11!-oj Fahryka M11szyn Piekarskich, 

Chlo!lnia. O !JOdz. 1~-ej f. Miller. 

Gt..'~!\l, -PR HVA 
O gcdl. 13,:rn PZPR Nr 6 „E" - koło I i Jl , 

O n,rHl<: . 15-ej PZl'W Nr 4 - koło I i Il. O 
godz. l:l,30 !. „Werm", O godz. 7-ej rano PZ 
PD Nr 6 „A" - koło 7 .me. O godz. 8,30 -
O !\nm, MO. 

LEWA GORNA 
O qorl:I'. t6-ej Zj edn. Przem . Papierniczęgo, 

W• i;:;ńcrnlni;i Uiala. O godz. 14.el Nowa Tkał 
n:i'I - zmiana I, oddział ,.G", i . „Bardński" -
zmiana I . 

GURt TA 
, o god7._ tll -ej Cegi ~lnia „Szturm". 

PR '"\\'A ~!l.OD1' II'EJ~KA 
O godz. 1fl,~j teren owe koło Nr 1. O god7:. 

17.ei PZPB Nr 9 - zmiana Il. O qoch „ 16,30 
Fabr' '-a Nr 23. O godz. 16· rc j r ahryka Maszyn 
Ro'„;uYch, P. F. Obuwia Nr 2. O godz. tJ.t1>j 
,~Ce~'; J.;:a". 

tEV\'A ~RODMIEJSKA 
O !rodz. 16-tcj Fabryka Pa1iy, C1młrilla .Kra. 

jowa Sur'lv,-ych Vflóld-: 11 . l. „.fohanson ". Fil.n 
Pclsi<i. :ruhr. „A", „l'ildehry". O !JOd7. 17-tej 
kolo Só'" '''lw1;ikÓ'w i A!1wo!rn!ów. O 9odz. 15,3U 
Centrala Filmu. O god7. lS. ei „Syrena". 

SROD'.YinJSClE 
O !JOClz. !3,311 PZPB Nr 4. O godz. 15-tt'\ j 

Polskie Rarlio . O go<lz. 16.ej !. „l'odstolski". 
Zio::''11ocz. Prz:cm. Guzik. Rozbudow a. 

ST \RO'·TIEJSKA . 
O godz. i4-lej ' 1uzdzal11ia - zmiana U. PZ 

fil Nr 2. O god> 16-tc,i P. Obuwia Nr 1, iinna 
„Sii\·itr" i Pi'lgl"d". O go<lz. 7,30 Straż Pożarna 
PZPD 'r 2. O godz, 15,30 f. „Ka~zub". 

W ;wni::-rJii~;d1 Il. 9. o god'.I'. . l!l.leł w loka. 
.u ,; ;. !"icy Star01::in;,lricj przy ul. Nowon\iej. 
,k\-: f>. o•li:Jętlz ie si;; Ogólne Zebranie Człon. 
!1ów rss.u. 
Bńt.'"'IY 

Trzęsowskl Ruch deklasuje Wid~~w1 ·l.~~~;,~:~:~~~::~ri 
Lodzio n.ie pr:zeq rywr·iu ze Slqzakam1 1:11 -0=4l P;sarski nie bvł wprawdzie wczora j najle-

Wszyscy liczyli I łów no i szybkością. Honorową bramkę dln piej US!)osob;ony, nie umniejsza to jednak su· 
s i ę z tym, że piN vV;dzewa zdobył w 20 . minucie po przerwie Cl \cesu młodego Trzęsows \;. iego , który po swo-
wszv mecz fina- 1 chocki. Bramkami dla Ruchu podzielili się: im występie w Dublinie poczynił ogromne po 
lowv o wejści e do Cieślik 6, Przvcherko 3, Alszner 2. stępy i dziś już jest niewątpliwie jednym z 
Klasy Pa.11.snvowej Drużyny ~yŚtąpiły w składach następują- pierwszych naszvch pi ęściarzy wagi średniej . 
nie przynie ;; il! suk cych: Zaletami Trzęsowskiego jest szybki, oraz 
cesu RTS "\'\lidze· Ruch: Brom, Gebur, Kamiński, Suszczyk , s~sunkowo mocny cio s z obu rąk, uroz.maico-
wowi w spotkaniu Bartyla, Bomba, P rzych0rka, CieśJil\:, Alszner, ny repertuar uderzeń i dobre wyjścia ze 
z Ruchem, ale nikt Cebula, Kubicki . zwarć. \Varunki fizyczne , o ile będzie prowa-
n ie p rzvpuszcziłt, RTS W idzew: Uptas, Stempel, Wiernik I , dzit snoriowy tryb życ·ił, pozwalają mu ro· 
że b }'ły mistrz Pol Nowak, Konarski, Hanysz, Langer, Kona~;;k; , kować lad ner przyszłość w ringu. 
ski tak zdeklasuje ; Cichocki, Gbyl, Marciniak . 
łodzian. "' I.· ~•;llP'IJll' '»"S!Jl-lr'T"o- 6-..,... ·-"~~·--"IU:"O~r---~~· .... -„„_...,,..„ DOBRZE WYPADLI BONIKOW SKI -

\.Yczorajsza po -
rażka 1: 11 żle 
'łrpłynęla na sa- C.:ie.~lik (Ru<. 1i), 
mopoczucie nie ty l zdobywca 6 b ramek 
ko samych gra~zy . 
ale n ie w mniejszej mierze n a poczucie 
wszystk.ich zwolenników rtrużyny robotniczej. 
Klas a Pai\.stwowa stała się od wczoraj celem 
o w iele trudniej osiągalnym, • aniżeli wielu 
skłon.ny eh b) loby przypuszczać jeszcze kilka 
dni temu. Na osłodzenie jednak porażl;:i Wi· 
dzewowi trzcb,1 bezstronnie· przy-Znać, że ta
kiej gry jaką wC'zoraj pokazali Sląza cy w tym 
se7oniP w Łodzi nie ogląrtaliśmy. 

Ruch 'kunsztem swej gry przewyższył 
wczora i wszvstkich matadorów pretendują· 
cych do n.l~zej ekstraklasy, którzy grali na 
boisku ŁKS -u . 

Przez cały czas g ry rażąci) przewagę po
~iadali qoście, któr7.v do przerwy pro•.varlz'li 
j~1ż 4 :0 'ze s trzałów ·aoskonalego Cieślik11. Po 
przerwie przewaga gości jeszcw hard?.icj 
w'i!rosla, przewyżsiali oni łodzian przede 
wszystkim wyszkoleniem technicznym jak do 
kladnością podań stopingiem, celnością strza-

1111111 .m M 11•111111„1·1;n\rM1•1111 ·1:11111 .1•1111H111 

W Związkach 
----------------~~--Z a w od owych 
----------------~.-----ZEBR!\ :'\I F.. 

Budow lani: Związek Zawodowy Rob. 
Prac. Przem. · l3 udow. Cernm. i Pokrewn. Za· 
wo dów, Oddział w Łodzi zwoiuje w dniu 9 
września 1947 r. o go dz. 16.30 w Centralnej 
Swie blicy przy ul. Nawrot 23 zebranie wszyst
kich Rad Zakładowych i Delegatów. Ze wzglę 

· du na ważność sprawy, obecność w szystkich 
obowiązkowa.· 

Garbarnia 
W meczach piłkarskich o wejście do Kla

sv Pai'lstwowej padły wczoraj następujące 

wyniki: 
Tarnovia - Legia 5:2 
Polonia (War.) - Poloniil (Swidn.) 3·0(2:0) . 
Wisła - Polonia (Bytom) 1:1. 
Szombierki - Motor 3:0 w . o. 
Cracovia - Rymer 5:0 
RKU - Pomorzanin 2: 1 (1:1 ). 
AKS - Grochów 6:0. 
Orzeł - ZZK 3:0 
Garbarnia. - ŁKS 3:1. 
L11hlinianka - PKS (Szrzeci,n) 3 1 (2:0): 
Warta - Czuwa· 3 ·2 (1:1) 

Zegąrek za 15 walke „ 
VI' dniu wczoru.jszym J1skóla (Tęcza) ob· 

chodził na meczu ŁKS - TQcza jubileusz 75 
walki w ringu. 

Dotych:::zasowa kariera tego pięści11rza 
przedstawia się w cyfrach następujQco: 

59 walk wygranych. 
13 w.:tlk remisowych. 
12 walk przegranych. 
Jako upominek od klubu Jaskóia otrzymał 

piękny zegarek kieszonkowy f·my Lon~ines. 

Na ringu w Piotr~9wie 

Concor~ ia bije IKP 14:2 · 
Wczoraj w Piotrkowie odbył się mecz p1c;

ści11rski o drużynowe mistrzostwo Łodzi po· 
między łódzkim IKP a Concordią. 

Mecz zako1'tczył się wysokim zwycięstwem 
Concordii 14:2. 

I GUZOWSKI 
Z młodszego narybku na wyrozmenie za

służyli jeszcze wczoraj Guzowski z Tęczy i Bo 
nikowski z ŁKS-u . · 

Guzowski spo<tkał się wczoraj w meczu to
wn rzn':im z cięższym Pawlakiem (ŁKS) i zwy 
ciężyl 90 na punkty ciernonstrujac ni~bczpiecz 
nc „' yszle", któremi jiy:. w pierwszym starciu 
Z'JStopowa! swego przeciwnika . Prócz ;,dyszli" 
G\1Zows1i:i ma niebezpieczne lewe haki i dość 
celny i silnv cios z obu rak. 

Bonikowski zademonstro,;,al w walce. z Ma 
zurem doskonalą pracę nóg i niezwykb sku
IPCZ!!ą ·walkę z defensywy. Przez <lw;e rundy 
.Mazur rz cal si~ do fll7-0du l nic mógł ani 
razu do3:ęgnąć dos\;onułe uskaku iącego Boni· 
kowsk1eqo, którego cdn.:> J-ontr co chwilę 
wywołvw11ly oklaski na widowni. 

·wnika Boni ·owskieg'J z ~Iai.ure-m była dn 
skonalyn1 przykła<lem jak niezllliern.ie walną 
rolę w boksie odgrvwają nogi. Zn· t ą 0113 

niemniej od sil.nej pięści czy twardej szc:..ę'ir:i. 

WYNIK REMISOWY ' 
ODPOWIADA PRZEBIECOWI SPOTKAi\!JA 

Ogó!TJy wynik meczu 8:8 odoowiada! p<ze· 
9icgowi walk w ringu. ŁKS wystąpił ;ednak 
01ie w pełnvm mistrzows ·im składzie, w s e
regach jego zabrakło przede wszystkim M:ir· 
cin:rnwsk:ego, który niewątpliwie zwl1~kszyiby 
rlorohek punk\ów dla swego klubu, i wywal
czył zwycięstwo, jednak; to nie daje ŁKS-owi 
takiej przewagi, aby mógł spocząć na !ilu~ 
rach i bvć pewnym, że do jego tronu mi
strzowskiego nikt jeszcze w tym sezonie nie 
może mieć dostępu Młodzi wcześniej czy póź
niej żawsze· zdetronizują mistrzów, to też za 
ich gcdn 'mi zastępcami trzeba rozejrzeć się 
zawczasu. lm wcześniej, tym lcp'iej, aby unik· 
nąć różnych niespodzianek, których przykła
dem może posłużyć wczorajsza moie zresztą 
przypadkowe pornżk I\ Pisar~ieqo. 

ZNÓW TE WALKOWERY„. 
Na zakoi'1czenie znów musimy powrócić c1C1 

O d ł • 9 I b 1 • . nieszcz~snych ·walkowerów. Nawet drużv.na s o n 1 ę c l e a I c V mistrzd Polski nie potrafila uniknąć ich' WCZO· 
*k z d i: d • raj oddając Tęczy 4 punkty bez walki w wa· 

ku czci poległych prac:own~ ów arza; u m„ z.O Zl dze KOCJUCiej- z powodu braku przeciwnika(!) 

V./ dniu wczorajszym, w gmachu Zarządu 
\ ,licJskieg o, przy ul. Pio trkowskie j 10 , odby 
ła się podniosła uroczystość odsłonięcia tabli
cy pami ątkowej. wmurowanej pla uczcze>1ia 
poległych w czasie okupacji pracowników Za 
rządu Miejskiego. 

dzie wiec.zną rzeczy pamiątką, jako pomnik i '\·adze piórlrnwej z pov.codu nadwagi Pawla
męczet'istwa naszego n arodu, jako pomnik hilń ka . Wszystko to dobrze nie .~wiadczy o sto 
by barbarzyńcy h ftlerowskiego". ~u.nkac~ panującJ'.ch w naszych sekcjach pię· 
Następnie tow. Prezydent zwraca się do 0 . sc1.arsk:ch, w .k~o~:·ch dyscyplrna nlega wy-

becnego na uroczystości gen. Jriroszewicz1, razncmu rozlnzrnenrn. (!(r. ). 
' d k , • ' . . . , I l l l!llllll ll lłłl lllt tt ll llll ll tł ll! l~ 11 1 1 1 11 tu 1 1 1 .01 11 1 ł tttł'1 11 fl111 11 1 1 1!11 11ł lł l l ll „!f 

prosząc go o o_ onanie ak:tu odsłomęc1a ta- . , • • 
b!icy. w sk.upionej ciszy .ob. wi~eminister po! Kuzmt ck~. (DKS) 
ciąga za tasmę - odsłamaJąc p1ę::rną marmu- • „ • . • 

O TH1z. J7.lei zebranie dziesiętników. 
gel!l. 1~-tej „Ju!ian•}w". 

„Smutną dzisi ej szą uroczystość - mówi 
tow. E. Stawiński - każe nam wrócić myślą 
do tych tragicznych dni n iewoli, k iedy w obo 

O zach I więzieniach ginęły mliony Polaków. 
:Między innymi ginęli i pracownicy łódzk' ,_ 
go Zarządu Miejskiego. Niech ta tabli ca bę-

rową tablicę, na której złotymi literąmi wypi- mistrzem ]:nęc1obo]U 
sane s ą n azwiska poległych. W Poznaniu odbył się wczoraj pięo:iobój 

Pod tabli cą, grupa dzieci złożyła kilka o mistrzostwo Polski. Zwycic;stwo odniósł 
skromnych wiązanek kwiatów. · · S. K, Kuźmicki (DKS Lódż). zdobywając 3024 15kt. 

PRZFl{EJESTRACJA 
Po'laje się do wiadomości wszys tkim człon· 

kom Związku \Valki Młodych, należących do 
Dzicln:vr Sródmieścic. iż od 5.9.47 r. do 1.10. 
17 r. winni się zgłosić do Sekre tar iatu .Dziel
ni:::y przy ul. Gdańskiej Nr 42, celem dokona
:iia przcrejestracji. Członk owie, którzy n ie do- l 
pełn;q obowiąlku przerejestracji w powyż

szym terminie, tracą wszelkie prawa człon·kow 
skie i automatycznie ul egają w ykluczeniu. 

ZARZĄD DZIELNłO~ 

UWAGA, h. więźni o wi e obozu Karlshagen 
(w~·spa Uscclom) .n a d morzem Bałtyckim) 
W.iętniowie powyższego obozu proszeni są 

o zgłoszeni e się do Z:wiązku b. W·i ęiniów Po
litycznych, u l. .Jaracza N r 3, celem podaala 
swych adresów. O adresy p ro szą ko ledzy z 
Francii - sprawe prosimy traktować jako 
pilna 

Pn~[~O 
Jnia 
Wi~ni~i~U 

Zabawa w rzeźbiarza! Robo ta idzie aż miło. Niedłuoo skończe J Prosze. jaki oięk1iy orzyclsk 
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