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ala żołnierzom przestworz 
. . 

Obywatele, oficerowie i żołnierze, lotnicy, 
pracownicy służby cywilnej w lotnictwie, mło 
dzieży szkół lotniczych! 

Pozdrawiam was gorącp f .se.rd~crnie w 
dniu ~więta lotnictwa polskiego. 

\V dniu dzisie jszym cała Polska wyra7.a 
hołd i uznanie bohaterstwu polskieqo lotnika, 
którego udział w walce o niepodległość Pol 
f ki na różnych frontach wojny z na j eźdźcą hi 
tlerowskim wpisał wspaniale karty pośwlęce 
nia, odwagi i męstwa w hi. ńę wkładu Pol 
sl;:i do walki •zwoleńczej narodów Europy. 

W dniu dzisiejszym cala Polska z najgłęb 
szą uwagą obserwuje osiągnięcia i postępy 
lotnictwa polskiego od chwili naszego odro
dzenia i odbudowy pokojowej. 

Z najwyższym oddaniem i wysiłkiem ucze 
stniczy dziś cały naród polski w odbudowie 
kraju, kładąc nowe fundamenty pod przyszłą 
wielkość i dobrobyt naszej Ojczyzny. Na lą. 
dzie i morzu wre "tlziś gorączkowa praca ro
botnika i chłopa, inżyniera i technika, nau
czy ciela i wychov:awcy, uczon ego i konstruk 

f Prezydent Bolesław Bierut - do lolni,ków polskich 
t ba towarz)lszą życzenia wszystkich współoby czo.r:iych lotników w cywilnej służbie powietrz w lotnictwie! w prz.e~y~le i w komuni~a.cji. 
!wateli, abyście pomyślnie l zwycięsko torowali nej! · ~~ły nar?d. podz1wJ.ac ~ędzle z radosc1ą po 
I nowe szlaki rozw-0jn polskiego lotnictwa. Uczcie się latać coraz w że] . coraz szyb- mys~ne _wy~1k1 pr~cy, pop1era3ąc wasze zamie I Niechaj mnof-ą się I doskonalą w trosce o cie.i. coraz li czniej i coraz lepiej . rzenrn 1 os1 <tgmęc1a. . 
pokój i niepotlległobć Ojczyzny bojowe eska;. Nie pozwólcie, by Polska pozostała w tyle Dziękuj ę wam , lotn_1cy polscy, za dotych-
dry powietrzne naszego lotnict a wojskowego! od najbardziej nowoczesnych zdobvczv l otnic czasowe wasze wy~1łk1 1. zdobycze. . . 

Niechaj w coraz szybszy tempie wzma- twa. Wciągajcie do nauki i pracy wielotyslę Życzę wam powodzema w dalsze] waszeJ 
cnia swój zasięg polskie lotnictwo komunika czne zastępy młodzieży p~ls~1ej, która marzy prac~! . . . 
cyjne, niech rosną kadry pionierów i doświad o sukcesach naszych wys1lkow w powietrzu, Niech zyJe lotnictwo polskie! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Moskwa przedmurz ~ pokoju 
Or~ zie generalissimusa Stalina z oka:tii 800-lecia stol1cy ZSRR 

MOSKWA PAP. - Z okazji 800 rocznicy 
Moskwy Generalissimus Stalin wydał nastę· 
pujące ·orędzie: 

„Przesyłam ż czenia dla stolicy naszej oj· 
czyzny, Moskwy, w dniu 800 rocznicy jej !st
nienii!'. Cały kraj pbchodzi dzisiaj tę pam i ęt
ną datę. Obchodzi ją z uczuciem miłości i z 
szacunkiem za wielkie usługi, oddane przez 
Moskwę ojczyźnie . Moskwa nie tylko trzy
krotnie w hiF<torii naszej ojcz,yzn. wyzwoliła 
ją z opc:ego · m • Stala się .on poz ym 
podS°fuwą do z edr.otzen a tozczhmkowah ej 
Rosji w jedno pali.stwo ~ jednym rządem, z je
dną kierowniczą wladz. :Żaden kra; na świe
cie nie może '!Spodziewać $ię zachowania 
swe; niepodległp3ci, "siqgnięcia poważnego 
postępu gospoda1czego i kulturalnego, ;eśli 
nie uda mu s{ę uwolni~ od braku jedności i 
od niep~ozumieE·, 

Jedynfe k raj zjednqczony w jedno scen
tralizowane pańs wo mdże spodziewać się o
siągnięcia powa' go kulturalno • gospodnr· 
czego . poslępu, zppcwnieni<'C swej niepodległa· 
sci. H1storycz·ne iislugi, odclane przrz Moskwę 

ojczyźnie, me ogran iczają s ; ę do tego . Mo:; 
kwa została znów ogłoszona stolicą naszej oj
czyzny, wolą wielk iego Lenin~ . stałil si ę pro
motorem nowe 1 epoki radzieckiej. Obecnie 
Moskwa jest nie tylko inspiratorem budowy 
nowego radzieckiego s pe> leczno · gospodarcz.e 
go ładu , który zastąpił rządy kap i tału rząda
mi świata pracy, i od rzuc i ł wykorz;ystvwanie 
człowi ek11 przez r:zlowieka . Moskwo stoi i!::d· 
noc;i;cśnie na czele m chu. który w y zwula /u· 
dy z nfr·1"0'1 kapita/"stv qpj. Obecnir:;.. Mos· 
' wn /est i hsp1ratorkq bud<.<w y nOWl"J demo· 
kracji rarl7.i rr.kiej, która odr.zuc:a zaró1•mo po
średnia jak i bezpośrednią n1erówneść oby wa 
leli na tle rasowv m ; narodo·wościowym. De· 
mokracja ta zapewnia prawo do j ~dnakowych 
zarobków za jednalwwą pracę. Moskwa nie
sie sztandar walki wszys tkich rnacujqcv ch /u 
dzi na świecie, wszyslldch uciśnionych ras i 
narodów, walki o wyzwolenie z pod pana· 
wania plutokrac ii i imperializmu. 

Nic ulega wątpliwości, że bez takie.i poli
tyki Moskw a nie mogłabv bvć ogrodk rem or· 
ganizacj i przyjaźni narodów i ich braterskiej 

er1J2 . 1. t . !Lllnncrnt :JliWWW!li4 

holenderscy protestu'ją 
ff współpracy w naszym wielcmiliono wvm pań· 

ZOlniefze · 
3rzeciw bestialstwom olendrów w Indonezji stwie Obecnie Moskwa jest nie tylko illlCJa· 

tora, p raca miliou ów oby wateli , tworzących tlAGA (obsł. wł.) - W dzifnnilrn ,,De pracy z Helendrami zostali wtraceni do 
ofic:nue podwaliny nowej Polski i jej szyb Vaarheid" nkaiał sie list otwarty żołnie- wi~zienia. Pewien d{)wódca wO'jenny w 
szego rozwoiu. Do ogólnego w yniku tej pracy rzy holenderskich z. Jawy, którzy piętnu- Batawii wydał r-o•zkaz strz.elania bez u
wJ.ącza s ię donioslv i niezwykle ważny wysi· ją po-stęPOwanic władz !{()foniałuycb wo· przedzenia do k;iide!!'.o n.n.de.lrZ"·'lego !n· łek naszy ch kadr lotniczych o odbudowę si- • „ . . ~ yv - "9 

ły i znaczenia Polski w powietrzu. bee lnd<!uezy;wz~1ków. Zelmerze holen donezyjczyka". · 

torem budowr nowego sposobu iycia ludu 
pracu jącego , wolnego od •1bóstwa 1 nęrlmeJ 
egzystencji milionów O•cdny ch i bezro botn yc h. 
Moskwa j est jednocz eśnie wzorem dlu wszy
stkich stolic świata w tej dziedzinie. 

Lotnicy polscy ! derscy p1szą rn. m.: „Wszystkie gmachy Żołnierze J19lenderscy pod1kreślaią w 
Warkotowi waszych motorów towarzyszy indonezyjskie r.os.tały Okuvowane przez swym liście. że władze kolonialne dla u-

Ostatnią usługą . wygw1adczoną przez Mos· 
.k wę jest to, że niesie ona sztandar walki o 
trwały pokój I przyjaźń między narodami 
sztandar walki przeciwko podżegaczom do no 
wej wojny. 

dzls U\\ aga i svmpatiil całego narodu. I Holendrów. Dqkonyw. an.e 83, masowe a· sprawied:liwienia swych niecnych czy-
Waszym wzlotom w błękity pols"kiegn nie resztowania. W!ilzyscy p-rzeieiwnicy w!-ipół nów nie cofa it1 sie !)rz~•niczym. 

ll!lllllllfllllllllllllllllllllllll•lltlllllllllllllllllllllllllllllllllfllllltlllllllllJlllllłlllllllllllllllllllłlllllllllllłllllllllllllllllllllllłlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli11i1111111i11111111111tn111111111111'111111111!1tllllllllll Dla imperialistów wojna jest najkorzystniei 
szym zajęciem. Nic dziwnego, że agenci im· 
perializmu starają się w ten lub inny sposób 
wywolać nową wojnę. Demarche POiski w Paryżu Usługi, wyświadczone przez Moskwę, pole 
gają na tym, że niezmordowanie demaskuje 
podżegaczy do nowej wojny i gromadzi wszy 
stlrie miłujące pokój narody pod ąztandarem 
pokoju. w· sprawie planu 

V!/· !~ .SZA \V A PA T>. Polska Ag~ •1 :; a P: arn 
wa ko rnuuikuj - ! · 1 11 .1a·;?do1 RP ·,„ Parvżu 
Jerzy Putramen1 został przy j~ty przez mlnis 
tra odbudo wy Francji Letourneau zastępujące 
CJO niP obcG ncqo mini stra spraw zagranicznych 
Bi da.u li. 

Wiadomo fest wszystkim, że narody miłu
mieckiej. Wreszcie plon ten stanowi jedno- W tych warunkach fakt udziału Ft1nr.:J1 w jące pokój z nadziej spoglądają na M oskwi;: 
s.tronnie podjętą próbę rewizji planu repara- konferencji londyńskiej nie mógł nJe wywo- jako stolicę wielkiego, miłującego pokój mo
cji jakie winny płacić Niemcy krajom zwycię lać różnych komentarzy co do istotnego sta· carstwa i jako na pott; żne przedmurze pako-

podniesienia produkcji przemysłowej Niemiec 

skim a wśród nich i Polsce. nowiska rządu francuskiego. ju. 
Ambasador Putrament zwrócił uwagę na Ambasador Putrament poprosił w imieniu Dlatego też kraj nasz obchodzi dzis ia j 800 

to, że obecnie toczą się rozmowy polsko • rządu polskiego o bliższe sprecyzowanie Istot- rocznicę powitania Moskwy z taką miło śc i ą 
francuskie w celu zawarcia traktatu zabez- nego strowiska rządu francuskiego w lej nie- i szacunkiem dla swe1· stolicy . \V s1„ym derna rchc ambas<! dor Puterment · · p 1 F 
p~ecza1_ącego o skę_ i ra~~ję. pr~ed . niebez- zmierni. „ważnej sprawie interesującej obyd- Niech żyje nasza potężna , droga, radziec -

ll d\\ i<iz,1t dn rnzmów, które były prowadzone p1cczenstwem nowe/ agres11 niem1eck1ej. wa kra1e . . ka, socjalis tyczna Mbskwa!". 
w I.ondynie p rze~ przedstawicieli Stanów Zjed 11-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1N-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111- 1111- 1111

-
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tr~r:r~~~~\~~~!~i:L~;%~~~e~i:r:a~i~l:;;!J~ z1·azd Pr·zemysłowy z1·em· o·dzysk nyc·h :i~::~~:~: pl:::s:ro<~:::~y pr::~::::::j ::~ - . , . . . . . 

ząstają w sprzeczności 21 uchwa1am1 przewidu roz„oczą· I ~••ie o ... rad•• •• , ~zczec•·na„e · j;fcynii realizację pobierania decyzji w spra- ..., .;:,...., „ . .., ...., ~ 
wie Niemiec pl'zez cztery mocarstwa. Realiza SZCZECIN PAP. Trzeci zjazd przemysłowy Na trybunie honorowej zajmują miejsca du oraz zaproszeni na zjazd delegaci przeszli 
CJa planu ogłoszona w Berlinie a przekracza- Ziem Odzyskanych. rozpoczęła defilada szkół przy dźwiękach hymnu narodowego: premier do budynku Muzeum Morskiego, gdzie rozpo
jąca us talone rzeczywiste potrzeby Niemiec przyspo~obienia przemysłoweqo, która odbyła tow. Cyrankiewicz, wicepremier i minister częło się plenum Trzeciego Zjazdu Przemysła 
s~ow~<l?wałaby w rezultacie odbudo~ę nie. się na Wałach Chrobrego, biegnącyE}i wzdłuż Ziem Odzyskanych , tow. Gomułka - Wiesław; wego Ziem Odzyskanych. 
m1cck1e1 potęgi przemys~owej~ co zawierałoby mola portu · handlowego dolnej Odry, na tle ministrowie, oraz licznie zgromadze.\'.li przed- Przemówienia wygłosili: premier Rządu RP 
w sobie grozę .d. I~ .• b~zp1e~zenąt,~a Europy, ~ JVlelkich, stan-':·,r tnvch budynków kapitanatu stawic!ele świata 1nzemysłowego, na.µkowego, Zwlaczcza dla .11><·1ow S"'·Sladu]"'CY h Ni m - "' tow. ' Cyrankiewicz 1 wicepremier Rządu RP , - 'l'łl „„ „ c li e ..- portu i Muzeum Morskieqo. Na ol'"zymirh 1prasv zaąr n niPnP 1 krajrwei :Haz tłumy mie . . . 
caml. . nr?mrr wyrh schocł~rh aż du wvbrz PÓ:i . usta szk ~ >'1 1 {1w Szi zer u ,.1 I - :n mister. 2 rem Odzyskanych tow. Wł. Go. 

Urhwalony plilll podn 'es'>.-i ia prodPkcj : 1•· i~r111 trvhun~ h-in ' ·101·„·1. w.n!'ół k ' ó~ej s!rnril I N;;.stępni~ pzeu ttybuną p : zedc fil nwały:[y muh<a · Wies ł a w 
przen :' ::ł \1 v. ej ' 1

Jer· ~ r po;;usla je pozo t}' "I w się la'! ko.lorowych sztandarów 'l\'lelu organL siące ml. cóz1eży - uczniów sz::Cół przemysło Przemówien ia szczeci.1.iskie tow. premiera 
sp:zecz.'1~·M~ 1 z . zasadą bezpieczeństwa od o- zA~. p~li~IC,z~ycl1, zawodo~y.f!t L...SP_.!?_!!CZ• . 1 Re iJada 2'.~ała rz ~ł9 04$,: . · wicep'temiera zp.~eśt'irn.y •t1 następnych nu 
wy k ra1ow zniszozo.ny ch w;.s.fy!i~· . ~?'·""· · ·. . . _:_ · .·~ vtc]) e;(~:z:e~~ -ef~ . 
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Pro~Jrilm na poniedziałek ll wr1e '·niil ~!IH r. 

12.0G Wiadom połudn 12,10 PrzelJl. p1asy 
ręcztenie JZ URdOiPU f#U ~ Wi O !lliCtUJO slokczncj 12,15 Pieśni luclowc. 12~10 A11dvr.ia 

. t„tnicy mają sztzęś.cie, gqyż'. jak na za-1 ~" bije słodką nadziej,1, że kiedyś w przy,zio- Noego. 500 g )lflbl wylc(,alo z klatek l p11lru· dla wsi. 12,40 „Słuchamy pieśni i r1u1 'ki ze 
lno«c·~n:e dt.1Pn wczorajszy był niezwykle po- sci i on )Jertz1e lotnikiem. nęlo w przestworza. Za Il.lmi pięć s-tL rm•.iw- Ślaska'. 13.00 „z fPJk,ufnnem p<. kra.iu' 13,10 
god:n-. · · Wreszci~ grzmot oklasków obwie~zc:•ci z ców wvstarlowało do bomb :udovnrnia dwó-h Au.cl. rozrywkowa. 14,00 (ŁJ Krnnika i komu-

S·.'fięto rozpoczęło ' się przed Katedrą, gdz:c I rluleka, że id~ bolwt_erzy rl11ia - /ol11ir:y. przyqnt~wanych na zni -;zcwllie obiektów Gdy nikaty, t4,0.'i (Ł) .,W czort' isze !iwięto lotnirl.wa 
pr7 · T.3impr0wi7owan<!m ołtarzu, ks. płk. t;1• P1en"S7.e ·zereg1 zostaią za~ypa1rn k".v1 tlam1. 11rze1J 1.mialy oslalnie wylltlf.h jl „bomb" ~rzy w Łodzi· 14,15 (Ł) Uwertury do aoe! komicz
w; ynowicz odprawił Ms7 ę św., po czvm do· Cala jezdnia jest nimi usłan,\. Sprr;żyścic .11<1· i;amololy typu P02 rozporzęly mozolną pr'lcę nych (pl) 
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MllZY:.,I n ta-
kc11 ·:. I · poświęcenia sztandaru Pul!tu Lot- szen1ją nasi. łódzcy 11odchor11żacy. Deftbdc: przedozenie nad Łodzią rohoi11il,ów-prz0dow- • 

· i· b" l d · t ncczna z płyt._ !5,20 ,W pięknych <J. órarlr Kar-nidwa. S7tandar ten został ufundo.wany przez zamyka Strnż. Ogniowa. uikow pracy w 1cz w cz er zie~ u 
obv>"rileli łódzkich, tzami'ei;zkałych na terenie Piękna p~JOd'i zwabiła na lotnisko ogro111· Piękny ten i uroczysty dzień lako!lczy!y konoszach" - aud dla 1lieci. 15,40 Ut vcry 
Starostwa Grodzkieto Południ'Owo-Łóclzkiego. ne tłumy. popisy akrobatyczne nad lotniskiem. wiolonczelowe. 16.00 Dliennik . 16,20 K. Szy'-

Po poświęceniu przcmówil w mocnych, żoł 

1 

Pokazy rozpocz<;łil grupa lotników„. z ar1<i S. Klimczak manowski - „Pieśni Kurpiowskie", lfi.40 Ra-
!lier$kich słowarh III-ci . wicemin. Obrony . r~. diowy kalend lo.50 Pog. sportowa . 17.00 „W 
rodow~. gen. Jaroszewicz, następnie podkre- krainie operetki" 17,35 Skrzynka ogólna, 17.45 
śl:! <l'lniosle znaczenie lotnictwa prezyd~nt m. I września ,V! Państw. F-ce Zegarów 1'.1echaniCT.nych w 
Łodzi. tow. E. Stawiński, prezes Miejskiej Ra-I r., Swiebodzica,..h" - rep. dŻV)'i<;kowy 18.00 (Ł) 
i;ly Narodowej, tow. E. Andrzejak mówił o T WŁAOYSŁA CZAJK Proloq .do 0;:>:>ry Straszny D\vór" (pł). Pl.20 współpracy i węzłach społeczeństwa z lotnic- OW • _ I i-. i . (Ł) Rep. z Państw. Zakł. Przem Jedwabn.-
twem polskim. Naslc?nnie dowódca pułku I Gn.lunlcr. Nr 8 w Łodzi, 18,30 (ł,) Konr:ert ży-
lotnirtwll - pułkownik M. Zu~ podkre-' Podsekretarz stanu w Ministerstwie Ziem Odzyskanych cm'1 (cz I) 19.00 „z zagadnień świala rr.:icy". 
śllł, ż pułk godnie stać będzie na straży sw~- „ Komandor Orderu Polski Odrodzonej 19,10 „u naszych 'przyjaciół". )9,30 C. Franc} 
go sz1andaru, po czym sztandar ujmu;e w 1 - Sonata skrzyp.:owa A-dur. 20.00 Aud lite. 
si•"' rąre o/J. Bojanowski, przewodnic:zący; Kn- · W zmarlym · tracimy niestrudzonego bojownika o utrwalenie polskości racka 20,20 „Muzyka polska'. 21.00 D?iPnnik 
iri;~tu Fundacji Sztandaru i przekazuje gn I Ziemiach Odzyskanych - :iieodżałowanego przelożonegp i kolegę 21,30 Mu7yka t.aneczna z płyt. 21,55 ,Kłos 
;• ·irr=ministrowi, gen. Jaro.szewiczowi, którv Panny" L. H Morstina 22,to ~ićldom sport 
po udekorowaniu npwe.go godła pułkn Krzv-

1 
PRACOWNICY MINJSTERST'VA ZIEM ODZYSKANYCH 12,ts Aud. rozrywkowa, 2..1,00 ostat wiad'lmo-

żem Virtuti M"lilari, wrr;cW. sztandar cltora- ści dziennika. 23,20 (Ł) Koncert życzeń (część 
temu pułku, sierżantowi CzyżewskiPmu. · i ,. TI) 23,5i (L) Progr lok. na jutro 

Na Piotrkowskiej. koło Zarządu Miejskie·· 1111111111111111111111r11••:1111111111111t1111111111 t 111111 111!1••1••'••• 1 •·111111•1•!11111111' · 1111111111111111 1: 11111111111111111t111 r 

~~j:~:~~łrlasi;~;:J;J~i·c~~i:;~ir. ~i~:~a o(~~~~' P se I C w a .. n· s · · r - 1· ko I a 1· c z y k skam1 grupa byłych w1ęzmow obozow h:tle- j 
--.. rowskich. Za nimi posl~pują poczty sztaada-

TffW<> parł'ii po.litycznyrh, związków zawado- · ,,- • . . • 
wych i organizacji młodz!eżowych. w, :war: Dotyc zasowy filar PSlu - wz a c łopow do opuszczenia 
tych szeregach TUR-owcow, ZWM-owcow 1 _ .,. • • • 

11arcerty na pewno niejednemu, m1odem11 ser· szeregow zbankr uto wa n eo o stronnictw.a reakCJi 
I ł'l.l I n li I I' 11IJ11111f1111111111111n11łf1111 ...., 

1owy wybuch w Hiszpanii -LONDYN (Obsł. wł.) Agencja Reutera do-
noei z Madrytu, że w odległości 5 kim od mia 
stę Alei.la de Bnnares nastąpił wybad1 w fa 
bryc"' amunicji, podczas któreqo 9 sób zo. 
st•łc zabitych, a około 20 odniosło rany. Wy 
buch zni&T.czył fabrykę Alcala de Benares 
u&!:lrndzłł 11Zereg domów w mie;kłe. 

Paryżanie prote tują 
rzeciw 1ł do y racJotn chi ba 

:PARYŻ PAP - O ·oło 7 ty&ięcy rob'Jln -
t6 : pary•kich przedefilowało w nieazielę u· 
licami Paryża, protestując przeciwko obniżce 
racji chlebowych do 200 gramów dziennie. 
.Demonstranci po wiecu na Polu Marsowym 
udali się pod gmach rady miejskiej, gd1ie 
specjalna delegacja wr~czyła radnym pisem
ny protest. Podczas rlPmonslracji nie doszło 
do żadnych . incydentów. 

Dożynki w powiecie wteluń&kim polqczo· 
ne były z obchodem święta Reformy Rolnaj. 
Uroczystości odbyły się 7-go wtześnia w 24 
gminach pciwiatu wieluńsktego. Najokazalej 
wypadły dot.ynJ.;i we w11. Krzyworzekcr, urzq 
dzone pizez Wiei i Stronnictwo Ludowe. Na 
uroczystoś iach dotynkowyc'h obecny był 

starosta powiatowy Jon Pla'Żew.ski, li:tóry wy 
glostł dłuższe przemówfonie a dalej delegat 
wojewódzkiego zarządu SL Buchner i przed· 
stawiclele poszcz";.9'ó'nych urzedów i organi 
zacji społecznych, 

Po obrzędzie dożynkowym I złożeniu wień 
có„[ n« Hdekorow;:inpj Uagaml Stronnictwa 
Ludowego tryburile słana! poseł z PSL·u Ch ·n 
liński. 

Nawtazał on df'\ s'ów starnsty Piażewsk!e 
go [ w dlułt!zym prrewówienht poruszył roz· 
biJm:Jto robotę Mill'o1aJc:7.ylta, potęplajqc: di'!ia 
k!lność band Id ych, rabujących 1•i,niądH 
sołtysom i wójtom. 

W dłuższym przemówieniu poseł Piotr 

Chwalińsld nawoływał liczni ?::rromadzo. 
nych c:hlopó•v do jednotc.i ruchu hid•rn ego 
i wezwał d<Jly~hczasowych zwolenn:kó 1 Mi
kolojc:zyka do wstąpienia w szeregi Stronnict 
wa L!!dowego. 

C} chlopl łwiadomi winni należeć do Stron· 
nic:twr.r Ludn-.vego. . 

2) (e należy da'l"ać: posłuchu bandom. 
które rabują krwa\\icę chłopską. te czyniq Io 
dla Idei i naloty pomóc władzom w łeb łc:i 
gani u. Poseł ;hwCtliński powiedti'l!, ie jedyną 

rtprezentaclą chłopów polskich maże być 

tylko Stromiictwo Ludov1 a polityka wewnę 
tn:na państwa powłnna być oparta o dobro Kr 

P1ot, .Chwalirisl( 
poseł no Sejm 

r"rzeka, 7 ·--rześnia 1947 r 

chłopa, robnlnik.-:r i inteligenta pracujr.tcego. _ _,_,,,~·------------.... --
lnżynlerńw 

Poseł Chwaliński wysjał o NKW Str< nn! TecbniS.ów 
ctwa Ludowego pismo na,\ąpujqcej treści: KaJk11l<1lnrów 

Na zebraniu chłopów dzl'Jlaczy w Krzy· Tokarzy •• 
wejrzece, powiatu wielu· kiego, przybyłych l.akll'tni 'ów 
na dożynk. z terenu' powiatu oiwiddcz:y!em Eleklrył4'ów samorhndowycb 
pJblic~rie z najglebl"-:;igo przeł onania j po· L\1as1.y siki 
\•!odowany jedynle troską o dobro P')l111'.I l roho 11.<ów 11la,co eh 
Ludęwej, ie I L A 'r R U D N I Ą 

I) Jedyną •1rga11lzacjq, która broni , obro WOJSKOWE. ZAKLAD'I' MOTURYZA· 
nić mJźe lłlte1esy chłop11!ł:ie fest tylk(l 1 wy· CY JNE 

' Lódz, 111: Sk!arlLlW11 41 lqcJ!lli Stronnictwo Lu do ·e. ~latego w12ys w W.neaJ. ____________ .....,..,,.,,., ...„ .......................................... ______________________ ._._,,....,, .... .., __ _,,~ 
SENSACYJNY DRAMAT PRODUKCJI AMERYKANSKIEJ PELNA HUl\iO!W KOMEDl1\ Al\ffRYKANSKA 

·Yt CIENIU P AT 
Reżyr.e-r. GEORGE STEVE!'liS 

Rl'żyser: ALFRED HITCHCOCK W rotach głównych: Wyt :óruia COLU IBIA PJCTURES CORPOR.-\,._ 
TION 

... 
W rolach głównych: TERESA WRIGHT 1 JOSEPH G'.OTTEN JOEL M:C. CREA 

JEAN ARTlJR Własność 
. . 

Wytwórnia: Universal rnternation 1 Eksploatacja: „FILM POLSKI" 

Własność: Motion ~icturc Exoprt Associalion 

PREMIE~A ODBĘDZIE SIĘ WKROTCE W KI ~IE „WISŁA" I CHARtęs COBURN MOTION PKTlJRE F.XPORT ASSOCIA rJ0'-. 
Muzyka:" LEIGH HARLINE Eksploatacja: „Film Polski" 

rPEMJERA ODBĘDZIE SIĘ WE WTOREK ON. r~ WRZESNIA RB w .K!Nlf: ,STYLOWY I 

- Johu1 - zawołała cicl10 Helena. j 
·- Je · t~m '- odpowiedział. - Niech 

Tap siada na tylne siedzenie. Zar.az przy 
niesiemy paliwo. 

- A gdzie ono Je.s•t? - za1pytał Ta·p. 
- Siad'a:i na swoje miejsce. Jest tu. 

P<Jmaga mi dwóch '•reków. 
Znikt w ciemno· · ·IL Za cltwiąę wró 

cil obładowany biL ,u11i z benzyną. Po 
magało 11111 dwóch Greków i Mellas. 

- Nie mamy czasu długo marn.dzić -
!tSh·~zała Helena gło•s Quellla. - Siadaj
cie pre•dzej. 

Grecy zrozumieli chociaż m'ówil po a;n· 
~ielsku. Załadowa.li się cLo auta obo'k Ta
pa, któnr cicho j~knął, i.;dy siadali. 

- Ostroż.nie - powiedziała Helena :vo 
tre~ku. - Je8t ram1y. 

- Co to za typki? zapytał Ta'P 
Quella. 

-
- A dyżurn~' ,iatrol daJPko? - zapy. dlic.iność re•n~nada wiałv z tych 

.53 tał Quell. sJów. 
- Troch r- dale:i. Zatrn. nrn1 pan ma· - Ooo\\'iem. odpn\v11-1dziilła. ..,,. 

szynę. Zc_idc, t11 - ))O\\·iecl?):i' ;\'kllss. Wsz'·"•ko onnwiem. Dai '· sło,vo żeg-
fick1111 h ·ł:i mo 110 zd?iwiona zacl10 nam n11,7:i ie~t"m 7. \\':inii. 

waniem się Mell:isa. ' - A ja z panią. - orlpm ie<lział ./11el 
- Przecie?, i::tra~zniE' rvz:vk11ie. Moz;\ las.' 

go rcizstrzelać, o jJe zlani-i.· z t~ami. To - .l:izua John! Czas ·.i11ż - !HZYśPit 
p.e„vnie on dostał auto dla Johna! - my- szał Tap. 
ślnła. M:im nadzieje. ie kiedyś lieLle mó~I 

011ell zafr7.vmał ma>:7.vnę, zrę\\':in~·o\YClĆ sic r:in;1 - rzekł na pok· 
- D7.iPk11i pan11 za \\ zystko. oułkow- ~n:i1;ie Q11ell. 

nikn. Pan stanowczo nie icdzie z. nami? Prosz<' "'nrrać dla naf' \vojne. In-
- Greccy żołnierze. Pojadą z nam" - Nic. fno-Jizi. Zostaie tu. g-Jizi To \\T"'tarc7.y. 

- rzekł Qucll. - Roże mój! To prz_-:\ l pan. p:inie Już o;ie rnhi! Dowidzenia ! 
- Po co? Co hę•dziemy z nimi robili? Mellas! - w~·lm.yknął T:n) Żeznam! - powied7.iał Me11as. ~d1 

Nie zabieraj ich z nami. John! - Cicho. nic krzycz Pan f.tld maszrn:i zcrwilł:ł i:;ic z mit.;· "1 .lak met~ 
- To nie twoja sprawa Pofarl z na- - DlaczcgD? . . . 0 . . or mineli kontrolna budkę. Wartownik 

mi i basta '. ·' !\. ~ - Stul, irchc - DStro po,\·•r 171;,ł. ,11 ~d. wyskoczył na szosE>, co .~ krz\'czal. ma·, 
Q · • - Proszo nic nie opowiildać 1111<:0111n. chał r1>koma. Ale qni h~·li foi. cl.ileko. He-
. ~ell ·Włączy~ m. ol:ior 1 anfo .r 11 "7.:\'.ł0 zl _ n~cl~rlil sir Mcllas do Hcl.eny .. _ I le!rn 11Jrzała. ja1< zołnierz słrD'iał za 11i-

~~ic1sca. Jech~l1 p~ędkQ . ttele111e. c1ąg;le Mow1ł po grecku, lecz hnrcl17.o cicho, a- mi. • 
. ie zdawał·o, ze l!c1ekaJą przed k1.mś. Po by źotnierze nie mn~li 11:Jyi-r.cć. - Uwa:rn. strzela - krzyknęła i na· 
znała Mellasa. ktory stał na stopniu, trzy „ p. sze . d · , . . ł · . clirliła .,.!owe 
ma;iąc sie za drzwiczki maszyn . - . 1 o pow1c z1cc 1111. z~ lY. 1m~ IM- . ; ": • . . • . . . 

_ Tam _ wskazał Me1tas · . Ylcwo. 1>zczah pary z ust. q~v pr7y3_edz1ec1e do ~1e widział.a .'~1ęceJ nic. Nte cz.ula. me 
na Aten, proszę odnalezc moJą zonę. Ucho- pracz wstrząsn1en maszyny. W myslach 

Mknęli z zawrotną SZY'bkością. Nie d!zimy w góry. Niech hędzic o mnie spo- błąkała się postać Mellasa. o-pu<::z.czona ; 
zwracali U\vagi na Przcs71kody w postaci koina. Nic złego nam się w górach nie z.g-arhiona na tle min. krt::\"lrn rannych. 
stosów gruzu. Pic;trzących si()• na drodze. stanie. NiecJ1 pani uważ::i na Ang-lików. krwi, hr11dnych szmat i trupów w sz.pita'
Q11cll ciągle si~ oglądał, czy ich nikt nie Trzeba ś>pieszyć ! Aby tr:-ifić do Trikkala lu.„ 
śdga. • przed Niemca mi trzcha b:i rd z.o śpiesz:\:ć. Maszyna mknr' ·a naprzód vrowadzona 

- Uspokój się Pan. Nikt nas ui.P ŚISiga. I jeszcze raz proszę - niech pani 0po- doświadczona reką Que!la. , 
- za.i.fWa1~at · Mellasi. wie, wszystko mojej żonie. - Bezna· (ID. e. tO 

/ 

I 
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• • ac s al • d Y r 
T1rnd110 J'U\\·ic"tkl'.icć. b~· na llr<.11ic Pow:;1ufa 11a pl<tcu .i~,d~·nii: k11:1i[)~ i l-'n1111·. :i ·1 11,"-.tn!uit' kroki '' tym 

miasta Kutm1, rozwi~aln si na większ<1 ~1.:.· 11ki, ,gdzie lc."kko i łatw.o 111ożna Prze- ki!!r11i1ku 7-P~tu! 1 ,iuż zr 11 h1011e. N8 k11r~ie 
skalę ź,y1cje k11lituralne. Br.1k ::.talego !111iJ llil'Ścić cii:;żlrn zaro1llio11c pienindze. ~wietlicu\\ ;,111 "' Łodzi szkoE si w te: 
ch'oćhy pó!-stale-)(o teatru. kino. grające W tyci! warnnkad1 istniej~ ,,·dzitcz11e clłwili dwóch przv:szh·c11 kie1·0,rn•kó" 
tylko frzy raz~- "- tyr.:;ndni11. hrak noważ- polC' do popisu, d.ta związków i'.il\Yodo- swiel'lic. ponadto po.\viatowa rada z1•-;oz
nid.s1zego .testioł11 d1ó-<l1110-\'rkic . .;tro1\ e~o \\·ycl!. ktcin· wi1111) energie.tnie.i nit J:o- kr'> w zawrJd,owrcl1 Prn-<;(c;pu_ic do zrir:o- • 
sprawhl'.ią. że ·o kulturalną rozrywkę jest tą'Cl zajn;c sic sprawą zorg;:v11 izo,, :~nia ż -- nizow;rncgo !';/kok11in 111lode:;::o na1Thk11 
w Kutnie tr.udn-0. cia świctlicowe~o \\' midc'ie. UJU7.Jków mkle~tro nreh. lf k ;li, ... -„- · .-Ą·~~ Ponicw:r;i; \\' l(11!t1ic .ic&t \\.-iele droh 

{\ . @r ~ . a • m_ • .. ft u tna ·u-·. -~kr o' c ·1-c' .. h arce· wyr os ko' w ~(~cl~\\~~!~.\'-~dó2~~'c.i~:1~1-~l1(11~\,ci~\111l~e ~~i~c~ 
Komu ws SZUJemlD tego 11lan11k się 1d'"1ol't.eilir .icdnej .11-s·pó 

li nej Ś\vicf!licy dln \\',~7T~fkidi prncuwni-
Wtorek, 9 września 1'9+-7 11. / „ · ków ,,- lokal·11 przL'dwoj{'11n2.~w ki·na „Mo-""zi's'·. r?o,rbt'ni'"'n·a n. ~. Od ni-ejaJfae~o c1::h11 za11\\1aż·onu, ż,e ,1Hoc k.tmic11L1111i lto 1;t:ló\\. z11ajdtl'i"c:i.·~h CJ 1' a D t"' ... deirne" Przy ll·lic)' T(.ili1i'1!\iego; 

_ 0 _ ,wy1pa_dki 111'z~oqzcnia j)'(~n;elan~u.·i"ch izo się na słvwdl tcJc,~rnficzny.ch. w te.i cliwili )O'kal ten :int za!"tr 
latoru:v· znaJ:dt!'.11.\CYC!l s:e na ifil'JJac_h.t':- \Vy'hrykami tymi wi11ni zai1i!ere;;0- pr?:cz TUP, trnd1111 jd11a·k !J(l1 -ied'zi.:·ć. -b 

T I )i legraf1c 'Pn:i1 zual'Z'!l<I SIC COf'lZ CZt'S'lCJ ' ' . ' e e1onu ~. < :- ". • , : .:'. ' '~. I I.. •• \\ :1ć sir rodzice: i \\ nlv11a 1ć na młudocia- ~ipełnial •Oli jakiś szersza flln1\dę kult·1~ 
., - ~z.cze·~o1me, }!a lum._ [H<n~·atJ,z_< 1:cc1 <l'l; tn-1 n~"cii szkodników. b~· ·. zai1• . .:hitli 11ie1Jo- ralno-·o~wiatcl\\ ;1;. Nie 11ie).{a \\';\fpl1\~ of,c!, 

l'5w. Kom. M©. - Nr 2e dzi. \\ pr1:c1.:ią:rii ost.in~icli_ kilk 11 ~Im zo- trzclmei i :-;zkodliwei wbawy. że zarząd TUT~ z eh cią JJ<"idziP r.::1 
Mieisk1' Post€r-'"'"'k 11}.t:\. - Nr "!) stało roz'b-itydi okol·o l.JO JZ'Cllatorow. I ·lJ .,,.. · k 1 '· · ._ uo l ,.i. · "·"' : wti>1Jół·vrace ·Przy 11rzallze-niu- ,y:;·póln~j J ,..u,.. iv 1:1 IJ'Q Vd d t 1.1 . . I l l . 1 I ,...dlld O t:.]OWC,J m lt:u.t }JUU,\ 6 ,tt.: 
Sfaro<:.two Pewiatowe - Nr 3~ :. a ze Uls a~i Y'. ze. izo a o~·y .1y.w:lJ<\ I do s~ro~ve.i od11·0\\·1iedzialnośó tych w:-zy świcrlicy dla JJiracowników. 

roz·b1Jane Przez rnektoryd1 n1t1tS\\'J:.1~0- stkicli. co JJrzi:z nieirś\riaclornienie, ·CZY Natur~1 ·luic. że 11rn1 c;1rcj lej ;ikcii o-
Prezydium Pow Radi}.> Narod. - Nr l02 mionvcl1 \Vyrui-tlkó'w. którzy st,rzel;i,ią z tłą \Wl'I'~· niszcz<\ dobyte'k vafó;fwowy. gminną rok 111oii;;i, odegrać org~mizade 
~r:z·ąd Wrasta K1t1tf:la - Nr 3fl 111lod'zic'Żo\v..: ZWM i OM TUR. którycr 
&traii Pożarn·a - Nr 4'1 tł • e · k I a o·bec11a c1'zfałal11ość w prze·ważającej mie ' I e u c z c fi w y s . e p I a r z· l'ZC s11r·owadz;1 .~ię do urzv,d·zania w-ba''' T»rzą<l Repatri'acyjny - Nr 86 · R . i iumre;r, sporicH\·yc]1• 

Pow. Zakład Elek-t11yeznv - Nr 32 · A ty111cz.a..:c111 ze. strnn~' pracownik6~, 
Pow. Zakł. IDb. Wz. ul: Narut. 20, t-eh 108 zaw.radrOWał dO ObOZU pra~y ·widać chrei ru1szenia na dobre wac~ 

"! . " Ś:11'ietlicowcj i k11lh1raJ.no-oświatowej . . 0rząd Zdrowia - Nr 91 „ 
Brak <lo.stakczne'1 ilości ~hlC'pc"iw SJlÓl- czvch nalC'żal rtQ_ nieda\\'llil Nowacki' Ludzie, nicdoś\\"iaaczeni \Y Macv na Komunalda Kasa ®szczędności Nr. 43 J 1 k · t Jk .v 'k' i· dzielczych w cśrodkad1 fabrycznych \\ 'O- Piołr-Pa1 ·pJ. dwojga imion, zan1. w Kut- lY'lll P·O ·u ·zu a)a ' , -(I "iernwm O\V 

Polski <izerwony Krzyż (PGK) - Nr S9 _,
1
·ewóriitwa łódzkiego drJpro\\:adził \\'la- - 1. I\. · - J · 26 J·( • b przcwodnikóiw. Projektów i pomi•słów 

„ ntc przy_ u. '~Y ra:om:s ' 1fgo . ' ' ory ~- .iest duio, trzeba tvliko. by kło6 wres•:ieie 
Szpital Powiatow.y - Nr 20. dzc aprowi1ac,vjne rio kfmiecznDśd po- clą{: wlas~1r1Plnn: si lep~~ _spoz~'.'-c.zego ,,. z.ai<1'ł l'iie ich realizada i vprowadził je 
l!Jbezpioozalnia Społeczna - Nr 34 _ '''i>e·rzeni·e rc1zdzialu ;irlykrilmv kari ko- ~:11_1 jl'J\'"1<;l~-z~111t1 :owei 1 lak n~z wy5:ri- ~k 'na;węidzeJ w życie. , 
Apteka „Pod ©rłem" _ Nr 106 wych prywatnym skle-poin Ep1żywczym. 1w.1 "[{ipy zyctowc.1 rozprowadził powie- Czekamy z<»tem na energil.:z:ua inicia-
Apteka Sukc. H. Walenta _ Nr '7 €zęść - i ta spora sklepik~rzv obdarzo- rzone rftti artykuły przyclzialowe pomię- l tywę związ.ków zawodo.wych w h'm kie· 

nych tym zaufaniem nie omieszkała go I clzy osoby niępodlcg-ające zaopatrzeniu runku. 
Aptek.a mgr. Z. @hacińskłej - Nr 52. _. 'b ·k d · ·• d ,,. 'k k w sposo ni czemny na uzyc. opusz, ,ar• Qwemu po cenach czarnoryn o- 111 . 111 .111 ,,,n•111 11 1111 1 1n11111!ł1•••11•1•11111 

--- czając się sprzedaży przydzia!owych ar-11 

wych. 
Tymczasewy Adres Red.akejl „Głosu l{ut. tykul6w na wolnym rynku po cenach Za powyższe nadużycie Nowacki ·zo· Kronika oświato.wa 

nowskiego" Pvtviatowy Referat Kultury- i Sztu. ,. spekulacyjnych. Do l(1 kich szczególnie I stał osadzony w obozie pracy na okres 
ki, Kutnp, ul. 29 Listopada 1, tel Nr. 11. oclpy>ehających, '-'Zko.dnih)\\' gospor:lar- półroczny. _ (Dz.) lnspeklorat Szkolny w ,Szczecinie przy,tą 

pil da oruanizacji 3-ch kursów: początkoweg'1 
llllllllll llll!lllllllnlllllllllllllllllllllllllllllllllll\U\lll\IUllUIHlllllllllUlllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllll lllłllllHl[llllllllllllllllllUllllllflllHllHIJJllllllllllllllllłlll!lllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllll dok sz I a ł c 11 ją c cg o i 1 e pa I a ni za cy i n eg" dl a rl •)-. k . • a • roslyr:h. Dwa pitnwsze kursy <iają uµrGt n·e-

1 
nia szkoły podsta ·owej. Przv dostale< zuej 

Z Y n' 'I P O a ilości zylosze1\. nauka na kursach moż~ się od 
bywać w miejscach pracy slud111czy • . 

Zarząd wojewódzki ZNMS zorgamzowa. • h I • f R I • cl['kl wvkłddow z zakresu wi<cdzy 0 Pohc:. W roc:zn1cę UC wa e.nl e O my O neJ współczesnej. z w~·kwdów tyrh korzy;,tać me· 
gą studenci, któ1zy zapisuj~c się na 1-•zy rol: 

fqiecodzienny wy.gt,ąd pr~yibr-alo oneg
da i miasto Kutno. 0dświętnie ubrane 
tłum ' mieszlm1ców miasta i okolicz. 
nych wsi kr·ążyły po ulicach czekając na 
rozpoczęcie uroczysfości zwi<1zanych ze 
świętem Reformy Rolnej i doiynek po-

bynami przemaszerowały SLuegi PR\~. r Staroście' to~. Tomczako ~:j, · wyższych 
1
uczelni w Krakowie, zdawać be'ięi 

i o_rganizacji nilo~zie.iow _eh. N,1stę~niP t Spiewy i popisy :espolri ..,, młodzieżo- egzaminy onkursowe. 
dchlowafy narzędzia 1 mac.·~yr1y rnh1oę wych był) Cl,f'plo \Ytlane pnp;~ rn\:ba-
i PfZ)' dźwiękach pieśni i prz:iś1.1ie\vek, • Wi<Jn<! widownię. . W Toruniu uhvorzrine :w"ta!y umwersytec
śpiewanych przn ehł11p<'iw ob ni zowaly l O~romne tl umy Unczyly i;;ję 'lJ · "taJio kie kursv pr

1
zr1·go t1~.w~wpcze dla . mlodzieży1 ro· 

n ł - - ' . I ·1„ j . . t ' . „ b' .• . boti;i1cze.J I r.1 Uj)Sr,.lej. rawo wstępu na "ur; ,_a 01oczną_ pracę. I o 111 ~a._ . . . nie, pr~~pa rllJ·ąc się pl ze !<=go\\ 1 urri- posiatlrr m!nqzież ohu płci, z ukoiicZOIJ4 szko· 
\Yiatowych.. . Delegacje sz.Jrnł rnlrnczy.:h. gr:Pn(d f- czystosc1. Ją powszechną. Przed rozpoczęciem wlaśd''l'ei 

majątl~ów ppi1_stwowycl1 \Vl.-<.~o:.il?' ,,.j_,:·1- . Zah.awa m.1 \\"olnym pm\·ietrzu, trKa-

1 

IWtukl .odbe~zi~ się 3-1vgo.·dniowy kurs s":;le~~ 
ce dozynk0wc uplC'cJone ze ZIK>Z 'V1c0- jiJc.'l rlo \\·icczora, zakoi'icz\'la urocz•,- cyJny. ~auka Jest bezpJatna. Pn:y kunir0 z2«1-

Nieustannie rezGiągały się na umajo
nvch wozach , i sathochodach oddzia{.y 
Przysposobienia Rolniczo-Wojskowego i 
CJrganizaeii modzieiowych i grnmadząc 
się w różnyeh punktaeh miasta, s.zy!rn

, ·· d·· · l 'd· 1·· t u , · l ·t· 7 d" · · · - rlu.1.e się bezplatua bursd dli1 sluchaczv z~miei-WO je\\ o zie o z,1C'lłlll ow .• ,ucnero.vi. s) 1.1cn. scowych oraz ,l.rllówka. 
11-1111-1111 1111 lll!-llll-llll-1111-ITil-1111 .llll-1111-llfl-llll-lHł-Jllll!!!!l!!!!llln-"!!lllrJI 

war) się dn zbiórki i defilady. 
O godz. 13-ej nastąpiła zbiórka ue~e

stników pochodu na Placu 19 Styc?;nta. 
Przy dźwiękach orkiestry Zw. Zawod. 
Kolejarzy ustawily się delegacje poszcze 
gólnych gromad, szkół rolniczych PRW. 
i czlonków organizacji mlodzieżowyl!h. 

Barwny p~;chód urozmaicony umajo
n~ mi wozami, z o.rkiestq ~a ~;r,ele •. 1:u
szył przez ulice Marsz. Stalma 1 Kosc111-

Ki obj o 
' 

W <.lr1 u1~iei 11010·\\ ie hieb;..:(·gu nriesia-1 Mw, H<!cllHo, Dahro\\ ice. Dzierzbice, Wo-
ca odwiedzi powiat klltnn\\ :-ki eki11a k111 JQdrla. Ponndw kil'ka :;min PorniniPtvch 
olbi~1zd,?w~.-1~b, z·or1i~an~zow:111a pr!el „Fi!m w. ~Yrn sp1is_ie z:wróciłu si\ ze ;o;11eci~l11ą 
P·ol1„kn , ktora wsi:s,uetlac b'dz1e w me- 11r"o"ha o .;k1crowani(.'. do 111cl1 klin ohJfl.Z
kfory'cJ1 \\.'·~iach i. gafin~cl'. sea1!sc Ji1rr,1n-I clow:rcl1. \\' ,1.;zcze;1;ól11.n.;ci chud'Zi tLt o 
\V·e. Prze\\ 1clu1e się w:rs-w1ctlan1e nlmmv · Pleck4 Dąbrowę i Lamęfa. 
w nastęµ1dący-e,h miejsco\vO 'ciach: Or· W \\·r1nieninnJ·ch mieJ cowofoiach, 

t:zki na stadion miejski. I • 
Na przygnlO\\i<lilej trybunie na sh:- a 5 a I ' 5 ą d o e 1· 

dianie miejskim zasiedli: wice\vojcwnda .1 · • 

łódzki tow. Kucner, Starosta Powi;itowy Przed Sądem Grodzkim w Kutnie i zwrócone fabry~e,. Sąd wymierzył 
tow. TomCT.ak, Prezes Powiaiowej Ra„ odpowiadali w dniu 3 bm. Stanisław oskarżonym stosunkowo łagriclną karę 
dy Narodowej tow. śpicwa11kiewicz i Nowak, lat 20, i Adnm Kucharski, lat jednego roku więzienia. (Cara ta została 
PrezPs Pnw. Zarz;vlu Zwi;1żk11 „Samo- 21, obaj prac~wnicy eukrowni w im darowana na mocy amnestii. 
pomocy Gh!npskiej" tow. Grzegorczyk Osirowcach. Młodziei'1cy ei postanowili *. * "' 
Cl·az przer:lsta\\'iciele !Jart1i l'olityczrtych pewnego d11ia wyr zyć na wędrówkę. Zł t . 1 . 1 . 
i or.,.anizac1'i społecznych powiatu i wo- Celem zaopatrzenia się .w nie.zbędną 'Y mo >rawurowa szofer, ob. Mi-

E-> gotówkę, okradli swój zakład pracy, za· chał Wałk0wski, który jadąc w dniu 
jewództwa. bierając ·silnik elektryczn:v, dwie wier- 22. IV b. r. na autostradzie lł:oio wsi 

Po odegraniu h·ymnu narod:l\vcgo i tarki elektryczne, części do manome·· Plccka Dąbrowa, najechał na furman
'' dagnięciu flagi narodowej na maszt, trów i elektryczne nożyce. Kradzież ta k,ę slojącą spokojnie na boku: Koń zo-. 
zabr~l głos tow. Grzegorczyk, który w jednak wkrótce sie. v,mdała i obaJ· kom-
k 'tl · · · · dl ·•·t .l · J stał 2abity na miejscu, zaś wlaściciel ro ..;1111 pnemow1enlll po <rc~s 1 1 ·~101110 - pani powędrowali do więzienia. 
Slo ćc' prz· ep1·0\1Taclzone1· 0 efortn'' Rolne1· AndrzcJ· Kowalczyk, zd_a.żyl zi·skoczyć " · · '' · , · '\;' ·' Na rozprawie oskarżeni ze skruchą w życiu pplskiego chłopa i osiagnięcia do rowu. Ponieważ Witkow.ski dobrn-
no\\ ego 11slroJu rolnego. Tow. l(ucner w przyznali się do winy i prosili 0 łagod- walnie stratę wynagrodził, płacąc po
sel'decznych slowach pozdrowił młodiicż ny wymiRr kary. Wziąwszy pod uwagę szkodowanemu 84000 zł., Sąd po zbada
powiatu i prdkreś!H jej zasbgi przy od- młody wiek i dotychczasową niekaral- niu sprawy, skazał go na sześć miesię
budo\vie zniszcze11. l jność oskarżonych, oraz fakt, że prawie c;,r więzienia, z zawieszeniem na dwa 

Po zakn1iczeniu przc1116wl2.1 przed try wsz~·s1kic ap:u-aty zostaly odnalpzionc lata. 

• er ·e 
władz, samurząd<1\H! winn:-. pamiętać o 
przygotownniu na czas sal, w ktorych 
ocllbedą sie• seanse. · 

Gminne 1rnmitety Odbudo\\'y War· 
"Z'awy, winni wykorzystać 'k>ina obbz
cbowe dla zebrania datków na odlmdo· re 
\Varszmvv - · 

Nak•ż): · przyg<Jiować krótkie Prelek
cje,. UŚWi;idami<J'.iaC-C ['l"Zec] fOZPOCZPCi 0 n1 
seansu i zor:.1ranizo\\ ać akde zbiórko\,-a 
wśr6d Z"brand p11Nicznnści. Akicia la 
winna dać dobre wyniki. albiowie111. sean· 
~e filmowe sfl; ZLl\\",;ze przyJnw''· ::ine z d!l 
zym za,dowolcniern przez mejscc1\\"o l!td-
110„ść i cicsz<1 się niez\\'yi\\la frę!Vi\: fricią. 

lł'ie~c• z kraju 
GOSCIE ZAGRANICZNI V•/ LUBLINIE 

]J)o Lublina prz ybyli c.zlonk(lwie , 1 r ędzyn3· 
roclowego Od10tniczeqo Ohoz11 Pracy. zoru'1· 
nizowane90 przez anglo-amerykań>ką m:3ię 
kwakrów. Wśród zagranicznych gosci hyl1 
przeds!iiw'iri~e . Szwecji, hnlandii. Nnwf'I Z~· 
l"lndii i USA. r -

* • * 
PRZY JAZD ł-'OLSKTCH GORN!KO\V 

Z FRANCJI DO KĘDZlERZYNA 
Do Kędzierzyna pr,zybył nowy trdn~port 

gómików polskich z Francji w liczbie '.1 O c· 
sób. Przybyłych reemigrantów serdeczni!" ;.io• 
witano na stacji i odwieziono do pr<:· r :;rit•1111a 
nych · rl\~ nirh mi<>s1kili'1 Ili! 1,nJnt1•; 1 • , ,., 1aj. 

Wvr·1v1c:, Wo! Knmil"!t P?R w todzt I(·.„ te1 Redo•cvinv Red l Adm. Ł6dź, P:olrkowsko 86 lelefonł: Redoktor Noczeinv 21f.-14 Sekretonol 254·21. Redakcja nocno 177-'!l 
Dział ogłoszeń: Plotrlcowska 55 tel. 111 50 Konto PKO Vll - 1505. Zakł. Grat. Sp. Wya. „Łódzki Instytut Wydawniczy" -· - D-Ol ' •J 

CENNIK OC'" OSZE?'V "'Nydawnlctwa „Głosu R cbotniczego" w Łodzi obow?qzujqcy od dnlc:r 15 czerwca 194'1 r"lku. W tekście: od l-100 mm. zł. 50, 101-200 mm. d 60, powyżej zł 711. 
t. tekstem: od 1-100 mm. zł 35, 101 - 200 mm. ir;l 45, poV./'<J7-~- zł 60. Drobne za jedno si owo: poszukiwanie rodzin zi 20, hand1ow~ (la karze, kupno l lliprHdaiłl -.!.. is. &qUby zł 2Q. 

· poszukiwonie r:m:1ey zł. lD. W Afedzle,lę ! święta ~IJ'.1/o d,J>że~-

• / • 
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Str. 4, 

KOMUNIKAT ~ 

A Wydział Propag:mdy lfomitetu Łódzkiego 
~awiadamia, że w poniedziałek 8 września 
punl;:tnalnio o godzinie IS-ej odbędde się ko 
lejny wyklad w ia"1c;tch 4-go Dzlelnicoweg) 
1'1mm Szkoleniowego. 

WykLadać będą tow. tow.: 
' Dzielnica Sródmief.:cie - Toko1skt; Sród

mi~ście-Prawe - Jr-godzińskl: Sródmieścio
Lcwe - Pletrasiak; Staromiejska - Mada-
11 'ski; Górna - Alpem: Góma-Lewa - Pa
dowlc;;; Górn.11-Prawa - Łoś Widzew -
Holcmm1; !l.t1da Pabianicka - Jaszczyn; Ba
łuty - S;::czc;puński. 
W spólne zebrania 'kół PPR l PPS 

Dziś 0 godz. 13-ej odbędzie się wspólne ze 
brnnie członków PPR I PPS przędzalni flrmr 
,Horak". 

O godz, 15,30 wspólne zebranie członków 
PPR i PPS Remiza - Chocianowice ŁWEKD. 
PLENARNE POSIEDZENIE KOM. DZIELNIC. 
ŚRÓDMIESCI.~ I STAROiVIIF.JSKIEJ 

Dziś o godz. 17-tcj w lokalu. własnym przy 
ul. Ph:rl{nwsldcj 63, odberlzie się plenarne po. 
skdzcnie l:omitetu dzielnicowego Sródmieścia, 
C>Jlecność obowiązkowa. · 

* * * 
Dziś o godz. 17.te} odbc;dzle się plenarne 

jlosictlzcn ie Komitetu Staromiejskiej. 
U\".'AGA smmETARZE KOŁ 
SR 0."1'HE.JSKIEJ-LEWEJ. 

We wtorek dnia 9. 9. o godz. t6-te} odbę
dzie slP, odprawa sekretarzy kół Lewej-Sriid
miejsl<i0i. Sprawy b. ważne. Obecność oba. 
wia_zlrnwa. 
ZEBRANIA KOŁ PPR.u. 

W on.in dzisiejszym odbędą się zebrania 
kół w nas'<~pującvch fabrykach i instytucjach: 
RUD.\-I'AlHANJCKA 

O wid?. 7.ej rano robotnicy powórzowi flr. 
my „H'Jrak". 
WWZ'EW 

o godz. 13,30 przędzalnia amerykańska, 
eglp~ka i slm:caluia PZPB Nr 5. 

O g-0dz. 10-ej Fahryka Maszyn Piekarskich, 
Chiodnia. O god1. 15.ej f. Miller. 
GO:RN "1'r.?l'J.WA 

O gctlz. 13,30 PZPJJ Nr fi „B" - kolo I i Il. 
o !IO'lZ. 15-ej PZPW NT 4 - kolo I l Il. o 
gcci;:. 15,30 f. „Werm". O godz. 7-ej rano PZ 
pp, Nr fi „A" - koło 7.nte. O godi. 8,30 
6 1rnm. MO. _. 

LEW -GOR1 A · 
O qorlz. lfi- ei Zj<>dn. Przem. Papien~iczego, 

Wv" 0 i1czal11i<i lli"ła. O ~1oclz. 14.el Nowa Tkal 
ni 1 -- 1mi;rna I, oddział „G", f. „Barciński" -

Gr>~N!\ 

o gm17.. 16-ei Cegielnia „Szturm". 
PRJ\ WA SROm.HEJSKA 

O ![oclz. Hl-ej tnenowe kolo Nr 1. O godz. 
1;.ci PZPB Nr 9 - zmiana II. O godz. 16,30 
P11h„d:;; ir 23'. O godz. 16-ej Fabryka Masźyn 
R<>1..,•~7ych, P. F. Obuwia Nr 2. O godz. 13-tP.j 

LEW A. SROD1\1IEJSKA 
O pdz. 16-:.ej F;il:lryka Papy, Centrala Kra. 

jo ''a S"'mwvr11 VVłóldel', f. „Johanson", Film 
Pohki, Filhr. „A", „Pikielny". O god1. 17-tej 
kolo S;:rło•1•nil<ów i Adwokatów. O godz. 15,30 
Cenin:il~ n1mu. O godz. 15.ej „Syrena". 
EiRO~MIEScrn 

O godz. 1.1 30 PZPR Nr 4. O godz. 15-tej 
Polskie R:i~lio. O god1. Hl.ej f. „Podstolskl". 
Zjcrlnocz. Pfzem. Gudk. Rozbudowa. 
ST '1.RO'HEJSKA 

O c"1dz. 14.Lej przd zillni-a - zmiana II. PZ 
PB ·r ~ 2 O god1. 1!1-tej F Obuwia Nr 1, firmu 
„Sil•;;irs i Pilged". O godz. 7,30 ·Straż Pożarna 
PZI'P. 1 r 2. O godz. 15,30 f. „Kaszub". 

W ;'n!li<'oziilłck 3. 9. o godz. 19-tej w loka. 
lu •1,! 0 h>ky Slitl"Jmi0jc:kicj przy ul. Nowomlej. 
sl·;irj r+, o~lbętlzie się Ogólne Zebranie Człon
ków rss.u. 
Bl\!~\JTY 

I 

I JZe ~port'! . 

T rzęsowski · zwycieża P.isarskiego 
mistrza Polski kończy się remisem z Tęczą 8:8 Plerwszy występ 

Wczorajszy mecz pięściarski o drużyno· 
we mistrzo s.two .okręgu łódzkiego pomiędzy 
ŁKS-em a Tęczą ząkończył się wynikiem re
misowym. 8:8. 

Wyniki poszć:iególnych walk: 
Waga musza: Stasiak (ŁKS) zwyciężył na 

punkty Bednarka (Tęcza) z<lobywając wysoką 
przewagi; w trzecim starciu. 

Waga kogucia: Mila (Tęcza) zdobył 2 pun
kty w. o .. 

Waga piórkowa: Guzowski (Tęcza) w spot 
kaniu towarzyskim wypunktował mającego 
nadw.agę Pawlaka (ŁKS). 

Waga lekka: Bo~ikowski (ŁKS) zwyciężył 
na punkty Mazura (Tęcza) . 

Waga półśrednia: Olejnik (ŁKS) JUZ w 
pierwszym starG,ju zmusił do poddania Ostro
wskiego (Tęcza). '. 

Wa.ga średni a: Trzęsowsld (Ttcza) zwy-

ciężył na punkty Pisarskiego (ŁKS) · mając 
przewagę w dwóch pierwszych rundach. 

Waga półciężka: Kosiński (ŁKS) znokau
tował w trzeciej rundzie Skrobiroo<lę (Tęcza). 

Waga ciężka: Jask.óła (Tęcza) zwyciężył 
dzięki lepsiej trzeciej rundzie Żylisa (ŁKS). 

MŁODZIEŻ DOCHODZI DO GŁOSU 
Jesozcze nie tak daw.no, jakieś kilka tygo· 

dn.i temu krążyły plotki, że w sekcji bokser
skiej KS Tęczy źle s i ę dzieje i stoi przed nią 
widmo ro-zsy.pki. Tymczasem przekonaliśmy 
się wczoraj, że tak nie jest, że ósemka Tę· 
czy w tym roku w misLr'Zoslwach Łodzi mo· 
że odegrać o wiele poważniejszą rolę, aniżeli 
w sezonie "Ubiegłym. Tęcza ma dziś pelną 
ósemkę, luki zeszłoroczne · uzupełnili młodzi, 
z których jak naprzykłąd z Guzowskiego mo
gą' w krótkim czasie wyrosnąć dobrzy bok-
.erzy. 

R~ch deklasuje Widzew 
Łodzianie przegrywaju ze Slqzakami 1:11 (0:4) 

Wszyscy liczyli 
się z tym, że pieT 
wszy mecz fina· 
łowy o wejście do 
J(lasy PańslwoweJ 
nie przyniesie suk 
cesu RTS Wi<lze
wowi w spotkaniu 
z Ruchem.- ·ale nikt 
nie przypuszczał, 
że były mistrz P-01 · 
ski tak zdeklasuje 
łod'Zian. 

Wczorajsza po-
ralla 1: 11 żle 
wpłynęła na sa· 
mopoczucie nie tyl 
ko samych grar.:zy 

Cieślik (Ruch), 
zdobywca 6 bramek 

ale nie w mnieji;zej mierze na poczucie 
wszystldch zwolenników drużyny robotniczej. 
Klasa Paiistwowa stała się od wczoraj celem 
o wiele tmdniej _ osiągalnym, aniżeli wielu 
skłoh.nych byłoby przypuszczać jeszcze kilka 
dni temu. Na osłodzenie jednak porazki Wi
dzewowi trzeba bezstronnie pr~yznać, że ta· 
kiej gry jaką wczoraj pokazali Slązacy w tym 
sezonie w Łodzi nie oglądaliśmy. 

•Ruch kunsztem swej gry przewyższył 
wczoraj wszystkich matadorów pretendują· 
cych do naszej ekstraklasy, którzy grali na 
boi~ku ŁKS-u. 

Przez cały czas gry rażącą przewagę po
siadali goście, którzy do przerwy prowadzili 
już 4:0 ze strzałów doskonałego Cieślika . Po 
przerwie przewaga gości jeszcze bardz.i ej 
wzrosła, przewyższali oni łodzian przede 
wszystkim W}'SZk-0leniem technicznym jak do 
kładnością podań, s.1opingiem, celnością strza
r1:111•1·11111„1:1111.1111t11111M4111'MmI111111111:1•11111n1:1 łllil·l'I I' 

W Związl<ach ___________ .;.._~-----
Z a w od owych -------------

ZEBRANIE 
Budowlani: Zw.ązek Zawodowy Rob. i 

Prac. Przem. Budow. Ceram: i Pokrewn. Za
wodów, Odd,. al w Łodzi zwołuje w dniu 9 
wrzelinia 194 r. o godz. 16.30 w Centralnej 
SwietJicy przy ul. Nawrot 23 zebranie wszyst· 
kich Rad Zakładowych i. Delegatów. Ze wzglę 
du na waźtiość sprawy, obecność wszystkich 
obowiązkowa. 

I łów no i szybkością. Honorową bramkę dla 
Widzewa zdobył w 20 minucie po przerwie Ci 
chocki. Bramkami dla Ruchu podzielili się: 
Cieślik 6, Pnycherko 3, Alszner 2. 

Drużyny wystąpiły w składach następują
cych: 

Ruch: Brom, Gebur, Kamiński, Sus:zd:yk, 
Bartyla, Bomba, Pr21fcherka, Cieślik, Alszner, 
Cebula, Kubicki. 

I RTS Widzew: Uptas, Stempel, Wlernik I, 
Nowak, Konarskl, Hanysz, Langer, Konarski, 

' Cichocki, Gbyl, Marniniak. 

Garbarnia zwycięża ŁKS 3:1 
W me<:.jilch piłka.rskich o wejście do K,lit· 

sy Państwowej padły wczoraj następujące 
wyniki: 

Tarnovia - Legia 5:2 
Polonia (War.) - Polonia (Swidn .) 3:0(2:0). 
Wisła - Polonia (Bytom) 1 :1. 
Swmbierki - Motor 3:0 w. o. 

t Cracovia - Rymer 5:0 
RKU - Pomorzanin 2:1 (1:1). 
AKS - Grochów 6:0. 

t Orzeł - ZZK 3:0 
Garbarnia - ŁKS 3:1. 
Lublinianka - PKS (S-iciecin) 3:3 (2:0). 
Warta - Czuwaj 3:2 (1:1). 

Zegarek za 75 walke „ 
\V dn 'u wrzorajszym Jaskóła (Tęcza) ob

chodził na meczu ŁKS - Tęcza jubifeusz 75 
walki w ringu. 

Dotychczasowa kariera tego pięściarza 
przedstawia się w cyfrach następująco: 

59 walk wygranych. 
13 walk remisowych 
12 walk przegranych. 
Jako upominek od klubu Jasi<:óła otrzymał 

p i ękny zegarek kieszonkowy f-my Longines. 

Na rinrtu w Piotrkowie 

Concordia bije IKP 14:2 
WcZ-Oraj w Piotrkowie odbył się mecz pil';

ściarski o drużynowe mistrzostwo Łodzi po· 
między łódzkim IKP a Concord\ą. 

Mecz zakończył się wysokim zwycięstwem 
Concordii 14:2, 

TRZĘSOWSKI BOHATEREM MECZU 
Bohaterem wczo

rajszego meczu ŁKS 
Tęcza był Trzęsow
ski. Popularny „Miś" 
odniósł wczoraj naj· 
większy swój sukces 
sportowy, zwycięża
jąc mistrza • Pisar
skiego. Trzęsowski 
spotkał się z Pisar
skim w wadze śred-

. niej i walkę roz
strzygnął na swoją 
korzyść przekony
wująco. Młodość i 
doskonałe nastawie
nie święciły triumf 
nad rutyną i niepo
szlakowaną techniką 
jednego z 111ajle.p
szych naszych pię
ściarzy starszego po· 
kolenia. 

Trzęsowskl 

' Pisarski nie był wiprawdzie wczoraj najle· 
piej usposobiony, nie umniejsza to jednak su· 
kcesu młodego Trzęsowsl.tiego, który po swo
im 'występie w Dublinie poczynił ogromne oo 
stępy i dziś już jest niewątpliwie jednym z . 
pierwszych naszych p.ięściarzy wagi średniej. 

Zaletami Trzęsowskiego jest szybki, oraz 
stosunkowo mocny cios z obu rąk, urozmaico
ny repertuar uderzeń i dobre wyjścia zs 
zwarć. Warunki fizyczne, o ile będzie prowa
dził s.portowy tryb życia, pozwalają mu ro· 
kować ładną przyszłoś~ w ringu. 

DOBRZE WYPADLI BONIKOWSKI 
I GUZOWSKI 

Z młodszego narybku na wyróżnienie za· 
służyli jeszcze wczoraj Guzowski z Tęczy i Be 
nikowski z ŁKS-u. 

Guzowski spo,tkał się wczoraj w meczu to· 
warzyskim z cięższym Pawlakiem (ŁKS) i zwy 
ciężył go na punkty demonskt1jąc nlebezplecz 
ne „dyszle", któremi już w pierwszym starcill 
Zr:?stopował swego przeciwnika. Prócz „dy.szli" 
Guzowski ma niebezpieczne lewe haki i dośt 
celny i silny cios z obu rąk. 

Bonikowski zademonstrował w walce z M'a 
zurem doskonalą pracę nóg i niezwykle sku· 
teczną walkę z defensywy. Przez dwie rundy 
Mazur rzucał się do przodu i nie mógł ani 
razu do:;ięgnąć doskonale uskakującego Boni
kowskiego, którego celne kontr ' co chwilę 
wywoływały oklaski na widowni. 

Walka Bonikowskiego z Mazurem hyla 1!0-
skonałym przykładem jak niezmiernie ważną 
rolę w boksie odgrywają nogi. Znacza one 
niemniej od silnej pięści czy twardej sz~zęki. 

WYNIK REMISOWY 
ODPOWIADA PRZEl3IEGOWI SPOTKANIA 

Ogólny wynik meczu 8:8 odpowiadał prze
biegowi walk w ringu. ŁKS wystąpił jednak 
nie w pełnym mistrzowskim składzie, w sze
regach jego zabrakło przede wszystkim M:tr
cinkowskiego, który niewątpliwie zwiększyfby 
dorobek punktów dla swego klubu, i wywal
czył zwycięstwo, jednak to nie daje ŁKS-owi 
takiej przewagi, aby mógł spocząć na l;iu· 
rach i być pewnym, że do jego tronu mi· 
strzow,skiego nikt jeszcze w tym sezonie nie 
może m:eć dostępu. Młodzi wcześniej czy IJÓŹ· 
niej zawsze zdetronizują mistrzów, to też za 
ich gd''dnymi zastępcami trzeba rozejrzeć się 
zawczasu. Im wcześniej, tym lepiej, aby unik
nąć różnych niespodzianek, których przykła
dem może posłużyć wczorajsza, może z.resztą 
przypadkowa porażka Pisarskiego. 

ZNÓW TE WALKOWERY„. 
Na zakończenie znów musimy powrócić do 

O d ł • • I b 1 • ' . nieszczęsnych walkowexów. Nawet drużyna s o n· 1 ę c l e a I c y mistrzu Polski nie potrafiła uniknąć ich WC'lO· 

• · ł h ~k • z d L d • raj oddając Tęczy 4 punkty be.z walki w wa-ku CZCI pCleg VC pracOWftl OW . arzq U m. O Zl dze kognciej-z powodu era'.rn przeriwnika(!J 
W dniu wczorajszym, w gmachu Zarządu dzie wieczną rzeczy pamiątką, jako pomnik i wadze piórkowej z powodu n'adwagi Pawla

Miejskiego, przy ul. Piotrkowskiej 10, odby- męczei'lstwa naszego narodu, jako pomnik hań ka. Wszystko to dohrze nie świadczy o sto 
la si* podniosła uroczystość odsłońięcia tab!.!- by barbarzyńcy hitlerowskiego". I ~u.nkac!1 panując)'.'ch w n!szy~h sekcjach pię
cy pamiątkowej, wmurowanej dla uczczema Następnie tow. Prezydent zwraca się do o- sc1.arsk1ch, w .k~orych dyscyplina ul~g;i wy-
poległych w czasie okupacji prac0wników Za hecnego na uroczystości gen. Jaroszewicza, raznemu rozluzmemu. (Kr.). 

rzą~~m~~~~sk~~~i~szą uroczystość - mówi ~ri~~ą~g~k.~pi~~:rc~~~; ~~.tuw~~~s!~~~;~!: ;~~, ..•• „„„ .. K~·i·;·i~ki·····iol<s)' ...... „„. 
tow. E, Stawiński - każe nam wrócić myślą ciąga za tasmę - odsłaniając piękną marmu- • • • • 

O nodz. 17- tej zebranie dziesięlnlki1w. 
godz. 19-tej „Julianów". 

do tych tragicznych dni niewoli, kiedy w oho rową tablicę, na której złotymi literami wypi- mistrzem p1ęc1bbo1u 
O zach ł więzieniach ginęły mliony Polaków. sane są nazwiska polc~ch. ~~ W Po'Zltaniu odbył się wczornj pięciobói 

Między innymi ginęli i pracownicy łódzkie- Pod tablicą, grupa dzieci złożyła kilka o mi:;trzostwp Polski. Zwycięstwo. odniós: 

PRZEREJESTRACJA 
Podaje się do wiadomości wszystkim człon

koi.!1 Z·wiązku Walki Młodych, należących do 
Dzi0Jn.c•r Sródmieście, iż od 5.9.4, r. do l.10. 
47 r. winni się zgłosić do Sekretariatu Dziel- , 
llicy prxy ul. Gdai'1skiej Nr 42, ceJem dokona- 1 

ni:t nrzercjestracji. Członkowi e, którzy nie do- I 
p cln'ą obowiązku przerejestracji w powyi
sz\m lrrminie, tra:cą wszelkie pra wa człon.k,1w 
skie i automatyc2:tlie ulegają wykluczeniu. 

ZARZĄD DZIELNICY 

UWAGA, b. wlqźniowie obozu Karlshagen 
(wyspa Uscdi:nn) nad morzem BaJlyckim) 

'(\'' ęzniowie powyższego pbozu proszeni są 
o zgłorncnie się do Związku b. Więźniów Po
lityrznych, ul. .Jaracza Nr 3, celem podania 
S W}<';, adresów. O adresy proszą koledzy z 
Frnr~ • - sprawę prosiml' traktować jako 
pilrw 

• 

go Zarządu Miejskiego. Niech ta tablica bę- skrom.nych wiązanek kwiatów. S. K. Kuźmicki (DKS Łódź), zdobywając 3024 pkt. 

PUi[~~J 
Jaiia . 

WieHili~łJ 
~-„bawa w ·rzeżl>iarzal Robota idzie aż milo. Niedługo .skońC'lę ~ Proszę, jaki piękny przydsł 

o 
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