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PISMO POLSKIEJ PARTII RO.BOTNICZEJ 
RQK III ł.0D2, PONIEDZIAŁEK 31 MARCA 1947 B~KU Nr 90 (6~1) 

Przeciw pia ·om f{umana 
Senator Pepper przeciw pożyczaniu pieniędzy 

skompromitowanym monarchom i faszystom 
• Pogrzeb generała Swier-

czewskiego 
MOSKWA ( ohsł. wł.). Senator demokrata Peppcr wygłosił prze· ki~o i czy takie postępowani~· ni~ iw_cią- Pogrzeb ś. p, g·enerała broni Kar.ola 

·~ · · d' d d k ' k' kt' t' gnie· za soba,. w konsekweMJi JDieSzanla ~wierczewskiego odbę.dzie się w Warsza. ~owiemc: ra IO~e. o n~ro u ~mery ans -iego, w or~ll_l pow or- się do spraw Włoch. Francji a nastęipbif wie, we wtorek, o g-0dz. 14-ej. 
nie przecnvstawił się proJektowi prez. Trumana odnosn1e pomocy innych państw"? Zwłoki śp. gen. ~wierczewsIG.ego z.o-
dia Grecji i Turcji · Dalej sen. PepPer oświadczył, it obec· staną wyprowadzone z Klubu 0fic.erskie. 

· • • ny kryzys dotyczy raczej ONZ, niż Gre· go przy ul. I Armti W. P. 
Sen Pepper oświadczył. iż Stany Zjed· funtów szterlingów w Grecji I nie roz- cji i Turcji i zw. róclł ~ z aoetem do na· 1 Kondukt żałobny przejdzie przez ulice 

noez.one winny okazać wydatną. Pomoc wiązała pomimo to sytuacji greckiej. Jłe rodu ameryk;ui.śkiego, aby zaprotestował Warszawy na Plac Zwycięstwa, po czym 
finansową narodowj greckiemu, lecz nie będzie kosztowała Stany Zjednoczone re/ J)J'7JeCiwko ;poUty~ rządu, która POdrY· nastąpi 21łożenie zwłok na cmentarzu 
mieszać sie przy tym do wewnętrznych ałizacia Programu pomocy dla r:iądu grec wa autorytet Stanów Zjednoczonych. wojskowym na Powązkach. 
~raw Turcji i Grecji. Pepper zaprotesto ---------------------------------------------wał przeciwko faktowi,. że Stauy Zied110- T " d ' • 
czone wysuwają Projekty dotyczące in· r z y n 1 
nych państw bez upr~niej konsultacji . .Moskwie z Narodami Zjednoczonymj, projekty ma· 
jące na celu wzmocnienie annii i·Z4do· 

' wej i udzielenie pomocy skompromito- ma1·ą zadecydować 
wanemu królowi. Pepper nazwał propo- o losle Niemiec 
zycje Trumana „nowymi śrotlkami ucis
ku narodu greckiego" i 1>0wiedział: „Wie
WJ', że Wielka Brytania utopiła miliony 
lłlll!lllllllllllllllllllli111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

S.ytuacja powodziowa. w. kraju 
WAR.SZA WA (r.) - W woiewództwic 

warszawskim wody stopniowo opadają, 
co pozwala na dowóz żywności do tniej
~cowofoi dotychczas odcieitych oraz na 

LONDYN fobsł. wł.) - Na sobotnim ponował. aby wszystkie 'Państwa zaintei:e miec. Sprawa ta będzie dyskutowana na 
posiedzeniu Rady Ministrów spraw zagra sowane przedstawiły odPOwiednie spjsy jednym z najbliższych posiedzeń Rady 
nicznych min. Bevin przedstawił Projekt Sojuszniczej Radzie Kontroli dla zorien~ Ministrów. 
brytyjski zwolnie.nia wszystkich jeńców towania jej w możl1wościach za.trudnienia Jak donosiliśmy w dniu dzisiejszym ml 
niemieckich do końca roku 1948 i zapro- powracających jeńców na · terenie 'Nie- nistrowie przystąpią do dyskusji nad za· 

dyśkusję do środy włącznie. 
• UIMi-11111'hli.l!llllll•llll Ił 1•11111• , 1:.111111;i··1::1.:ll!IUll ' l"lt 1;1 1, 1·'1:t1 l! l llHm111nU11:"1::1: ,1~ Z·az· arte wa1k·1 w ar· ee· li =ciz:M!:r::iri:a~:~~~ą~:icr:~~:~~ 

W woiewo.dztwie pomorskim sytuacia u Parnasu - w focydz1e - tocza się zac1ę nowyoh <>P·eraOJi -przec~w w<>iskom fa-
odtransp.ort~wani·~. chorych .<1~ szpił~li: ATENY (r). - W. łańcuch11 ~órski~111 W Macedonii .J}Owstańcy .Ptż~st~J>ili d.o 

lev;a 'IlOPr'.i'':'lt:· · te hoje między powstańcami a wojskami szy:stowskim 
Warta JUZ Jest wolna od lodów króla. · PRAG:A BAP. - Premier rządu cze-

iai'k"'"Z;'lii'i'i'"';łi"li8i'8i"'"S ... „„,W,1'8'FC'Z8WS.""'"k'i' ~~r.;f~~~i~~~~ 

P·remier Gottwald 
o sojuszu z Polskq 

6 I; Mówi.a,<: o mrmwie sojuszniczej z Polską, 
Komunikat Ministerstwa Obrony Narodowej :':~e 0:::~d ~;:!~zyłbe!~ie~~~~~ 

D · 23 1947 · · sfw.o Cuchosłowiacji. ma mMca r. generał bron4 rów, następnie drugi samochód z eskortą. nakazał oszczędzać amunicj~ i strze.Jać d<> Umowa ta przy11iiesie C:oechesłowacji 
Karol Świer·czewski udał si~ z Warsza- Wywiązała się wa'lka. która trwała celów określonych. Do ciężko rannego wielkie korzyści gospodarcze. Premier 
wy na tY'godniową inspekcj·El: garnizonów około dwóch godzin. Jak wynika z rela. generała P-Odbie.gł kpt. Cet!arski, który Gottwa.ld jest przekonany, że oba pań
w woj. rzesz-0wsk;m, / cji oficerów, ogień był kierowany ze podtrzymując rannego usiłował wypro-- stwa mogł+ rozszerzyć wzajemną współ-

Po Przeprowadzeniu dokładrteg<0 prze. \vszystkich stron otaczająoego wzgórza, wadzić go spod ognia. Prac~ w dziedzinie gospodarczej do ta-
glądu garnizonów: w Rze&zowie. Jarosła- z odległościi 250-400 metrów. . Gw. ~wierczewski, słaniając się, upadł klioh rozmiarów, jakich dotychczas jesz-
wiu, Przemyślu~ w Sanoku - gen. Swfor- Gen. ~wiercz·ewski, dowodząc walką, .na ziemię. Leżąc, wyrzekł spokojnie do cze nfo było. . 
C'2ewsk1' udał się dni· 28 mar b · ·1 • · Jest rzeczą zrozumiałą, - niów:a·, pre-c-. . . · a ca r · o go- sbał na szosie wyprostowany, lekceważąc gen. Wh;ckowsk1ego: ,,genera e, Ja um1e-
dzime 6•30 rano do Ba1igrodu. ·n1ebei:pieczeństwo. Wydawał rozkazy ram, n-ie z.ostawiajcie mnie tutaj, z:abi-erz. tniet Gottwald - że Polakom damy ta. 

T 1 d · · A ód k.ie same prawa obywatelskie, jakie posia owarzyszy i mu- w po roz.y: ui()W - żołnierzom. z nnstawy i'e•"""" "'rzebiJ'ał spo- cie mnie stąd". Wkrótce skonał. Ok w · k K k' 1.J'V „~" dają Czesi w Polsce. ca ręgu OJS -0we·go ra ow - gen. kój i słynna jego oci_waga, którą ż.ołni~rze W niecLługim cziasfo przy.były :Posiłki ---
d~. Prus-W.ięckows~t. do~ódca .s dyw. obserwowali nad rzeka Ebro w li'iszpanii, i banda ukraińska ;p'.oczęda się wYCo,fywać. li 
piechoty - - Płk. B1eleck1, _dowodca 34 nad Wisłą j Ni<są. Łużycką. Podczas tej Pościg za nira, zorganiwwał 34 l>P· i od- owy ambasador USA 
!P„ !P. 'Płk .. Gerhard oraz i~n-; ~fi.cemwie i wia1'ki zostaje ugodzony pierwsza kulą w dziiał KiBW i R:ueszowa. Oprócz ge,nera-
eskorta, h~ząca, o~oło 50 .~łn!erz~. brzuch. ła Swierczewskłago p0'legli w _bohater- W Polsce 
. Po ~konczemu l'llSJJ:ekcJi 34

.iP· 'P· w Ba- Gen. Swierczewski nadal wydaje roz- skiej walce ppor. Krysiński, bombardier Wa.szyngto
11 

(PAP) - Poda·no o:ifojal-
J~gr-0d.zi~ - g~n._ świ~rcz:ewski .u.dał się kazy. Spokojnym głosem wyrzekł tylko: Strzelczyk, ora~ zostali rainni chor. Blum. nte .do wiadomości, że prezydent Truiuan 
z wYZieJ wym:emon~~1 oficerami .1 eskor- „Jestem trafiony". Dowodził jednak da- ski i 2-ch żołnierzy. mianował amtiasadorem w PolsCe p. Stan. 
tą, <>godz. 9-ei ~o mieJo.Sc.ow<0gci Cisna,, ce- le.i, pomimo próśb i . zakli'llań oficerów, W związku z tą tragicziną! śmiercią zo- ' tooa Griłfis.a. Nominacja z.0stała :Prże. 
Iem. zlustrowania 37 ~mendy odci'llka aby nie narażał si El! i schronił się rprzed stała wydelegowana na miejsce 'Za&a·dzki s~a do sen~tu dla zatwierdzenia w nai-
WoJSk Ochrony f.'ogramcza. ogniem. OtrzYmał niebawem drug; po- i walki Komisja M!inisterstwia Obrony Na- hhzszych dt'lirach. 

Na 6 km swsy <>d iB.aligrodu kolumna -stq:ał w plecy, rodowej z gien. bry.g, St. Zawadzkim na Jak wjadomo, rząd polski ud~ielił :iuz 
•~mochodowa ·została ostrzela'lla z za- S . . . . 0 , . W agreement nowemu ambasadorowu . 
• ·a···d ·ki s·l . b . - - . ytuacJa była wYiJątkowo cięzka. - czele, ktor~ 'PO 1>0wr-0c1e do oarszawy stcmton Grlffi• m'a: lat 59 Od roku 1919 Jest z · i nym ogmam rom maszy.noweJ · ń i.n d 1..i: · - , ł · ł ·· 1 • · . moździerzy B ł to Jak "11· • $~ r gie llJ<Q.n y 11\.'łerowa'lly był ze wz,gorza I z OZY a P<>WY.żSZe re acJe. ' ' Oil w1p6leikiem firmy bankowej „Hemphill 
~--- k : , Y a ' 'P~.,.:1~ e - -panujrącego nad szosą, na któr-~j ·wstała DałsZe sziczegóły i w.Vfasnienia zosta. Hoye1 and Co". • · 
~~~·. u rains.ka bainda urA, _Stacha zaskocrona kotumna. Oen. Swferczewski ną '.Poda!fle do wiadomogci. . W pierwszej wojnie światowej był kapl-
1 1uynta. 1anem. przy sz·labie głównym USA. Od roku 

Na rozkaz o-en. Swlle,rcziewskie~o ""- _, .. „„„„„„.„.„„„„„„.„„„.„„„.„„„.„„.„„„.„„„„.„„„„„ ... „„.„.„„„.„„ •• „ .. „.„.„„ •. ltlllUUIUUUUłlUUIUU>lllUUllUIUtłl' 19~0 Stanton Gr1·ffis zai'mował wysokie eta· •. &' U.O. llltlłłlłłlftlłUlllłlllllłUllllllUllUUtltłłłlUllUUIUUłUłtlłU"1'ftllłłtlłJllllUUttlttłlUUIUlllUUlllltltłllłlłftltlłlht1tUtllll1ttUUlllUIUUlłllflll 
trz}"ll'.lano sam-0chody, Gen. Ś'Włerczew- nowiska w szeregu wielkich przedsięoiorstw 
ski nakamł wYsią·śt .zffia:SŻyn rozSYI>ac U ADMINISTRACJA „GŁOSU ROBOTNICZEGO" : U przemysłowych. od roku 19ss był przewo.c!ni 
sjlę w tyraHer~ ; t>tWor.zyć -ogień- Wi kI'e- : : g czqcym wielkiej spółki JCinematogrficznej 
runku nraeciwnika. Kolumna przeJeżti.za„ ;~~ z· a w i a d a m i a g „Paramoun.1 Pictur.e~"· . . _ 
łąi «i.a tr.ziech samoc·hodaoh. Porzą4e1c ·k<r ~ E H W czas~e drug1e1 woiny światov:eJ ł:iyl 
I . lbT-4 b • 1 - - L'A'd ~ :: że (!) G ł.ł ,O.S ·z.. N I,W do numeru swiąt~cznege :: przez pewien czas dyrektorem wydziału fil-
.~ą_~y. ,Yl nas ę{PUIJący: samocuo C:!y• . H . . (ł ,; ł . . 3 k • t • ~ mowego biura informacji wojennej rzqdu 
zarowY z eskortą, 6iamocM6 iDoqge, i\lłrg przy]IDUje O czwartl\,u W ącznie tJ. wie n1a i: amerykańskiego. w latach 1942 _ 43 amba· 
którym ?echał ge.nerał S~ercz~ski, gen • . §'~ Łódź, Piotrkowska 55 · ~~ aadr,~ Griff~s spędził z polecenia rzqdu amery 
Prus..1W1ęckowsk1, płk. B1ieleclti. 1>0d!Płk. :: · ·: kąńskiego szereg miesięcy w Anglii, <:;zv~A· 
Gerhard knt. Cesarski oraz 5-CJ'u IPo(iĄ~'",,.e „ UJUJ.łłlłł UlfU.t11uuun1UtUllłlUllłUlll9'Ul1łłlllllłlUIU1t1u11•11llU1łłlfUUUlllllUlllflłłlJUlłłllłł.91ółlt•uun11u1u1uuu.u1J•Ua.MłJUIUUtUlll. c1"i Finlandii Hiszpanii i Portugalila J.I .Vl!'"' • ~u.uuau.1~~~111111111111111111111nn•••11n1111tn1111ruun1nn10J:t••ttt1nu111tt111un111.u.uu.1.uU1,U.11autw111111111nnututt11tn1„ ' 1 



Str 2 

• z 
Generałowie, admirałówie, oficerowie, 

f)(}tloficcrowle i szeregowcy wojsk ląd-0· 
wych, lotniczych i marrnarki wlljenne.l! 

Dzie11 28 marc3 l!l47 r. <>krył nasze 
sztandary ciężką 1,;iłobą: bohater \valk 
o wolność Polski i JflsZJ1n11ii, wlcemln!ster 
Obrony Narodowej, b. 1lowódca armii W. 
P„ generał broni Karol Swlerczewski zgl. 
nął od skrytobójczych !rui iaszyst6w 
ukrailiskich z UPA. Poległ na posterunku 
bohaterski bojownik wolności, postępu I 
demokracji. Poległ człowiek, kt<iry 
okrył imię Polslti nieśmięrtelrrą sława w 
walbc:h z iaszyz ·cm pod M "!drytem I naCJ 
Ebr-o. Poległ dow61!ca, kt 'iry ma \1'ieko· 
I>Omny wkład w cfaiele odlnrdowy Pot~ż· 
nego wojska polsl<iego, w dziele wyz\,O· 
lenia Polski z jar?.ma niewoli. To on hył 
w~ółorganlzatorem I-ej Armii w. P. na 
ziemi raclliecklcj. To on w na:itrudnici· 
szych miesil)cach 'e-;tennych 1941 r. orga
nizmvał i szkolił sl1wną II-gą Armie W. 
P. To on na czele Jl Armii W. P. sforso
wał Nys~. tużycką i 1>0włótlł żołnierza 
polskiego do walk pod Rotenburgiem, Bu· 
dziszynem, Dreznem i Pragą. To jego ar. 
mia, pod jego dowództwem i za iego oso
bMym 11r?.ykładem potrafiła wykonać nie 
•Słycbauie trudne zadanie: osłonić lewe 

G t O S ~ O B O T „N I C Z' V Nr 90 

tw 
o.Jelec żołnierzy, jako wielki strateg zwy. 
c!~8twa. jako bohaterski żoinier7„ 

Niech nad trumną gen. Świerczewsli.ie· 
go Pochylq się nasze orły, 1,t6re on okrył 
nieśmiertelną chwałą. Niech żołnierze 
Ił Armii I całego Wojska Polskiego 110-
ch:rlą .czoła w hołdzie hohaterowi Nysy 
tużyckiej i Budziszyna. 

Na .lego krew, przelaną za Polskę Lu
dową, przysięgamy wypełnić testament, 

/ . 

Straik "owszechny górników w USA • we n LONDYN (Obsl. wł.} Z Nowego Jorku do· 
noszq, iż przywódca Związku Górników am&· 
rykańskic'h - John Lewis proklamował 6-dnio 
wy straJ!c powszechny górników ula znale :ł:a 

który nam zostawił: testament }lracy l loby z powodu śmierci 100 górników, któ· 
walki za Polskę, wolność i lud. . rzy zginęll w kopalni węgla w stanie Mln-

R.ozkaz. niniejszy Prz~e~yłać przed I neaota. Strajk ma się rozpoczq;ć w nocy z 31 

imntem \\ szyst.klch kompami • , marca na: l kwietnia. Strajk proklamowany 
Mmlster Obrony Nar0Jowe1 . . 1 (-) żY,'\flERSKl przez Lewisa test wymierzony przeciwko m. 

Marszałek Polski nlstrowi spraw wewnętrznych, któremu Zwiq 

Wlceministcr Olmmv Narodowej zek Górników :zarzuca niedbalstwo i zlekce. 
(-) Inż. SPYCHALSKI w.ażenie podstawowych warunków bezpie· 

gen. dyw, czeństwa pracy górników. 
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Ł z • 
na uroczys ym wręczeniu sztandaru jednostce wojskowej 

Łęczyca (r). - \V dniu wczorajszym · Na nroczystoś6 przybyli Marszałek Pol 
w fj;czycy odbyio Sie mocz~·stz wręcze- ski Michał Rola - Żymierski. gen. P-0pław 
nic sztandarn, 11fnndowa11ego przez miej- ski oraz gen:!rał lotnictw:t R-0mejko. 
scowe społccze(1stwo jed11ostcc- wo.ir<ko- Po uroczystym wręczeniu sztand:m1 od 
wej. była się defilada, w której wzi~ły udział • „_.,.. „ ___ ,...__.... -- ~- --._.. •r~ r.::, • ~ - ...,,._ - • 

ondol ncje weteranów amerykańs 

oddziały ·wojska, organizacje polityczne 
i społeczne. 

Po południu na uroczystym posiedzeniu 
M:e.iskiej Rady Narodowej wręczony zo
stał Marszałkowi Żymierskiemu dyplom 
honorowego obywatelstwa miasta. 

Przedstawiciele harcerstwa Ziemi tę
c7.yckid wrt!czy!i l\farszałkowi złotą od
zn 1 kr; harcerska . 

---
skrzydlo o!leracji berlińskiej i w ten spo. NOWY JORK PAP .. - Organizacja I Zjednoczonych - czytamy w oświuclcze- MaJ· ątek niemiecki 
sób walnie 11rzyczynić się do ostateczne- wetera116w brygady im. Abrahama U11· niu. - Gen. Świerczewski zdobył sobie - · 
go rozbicia Niemiec. colna wydała oświadczenie do prasy a· nasz podziw i szacunek,. gdy dowod:iił na W Portugalii 

Fakt, że 'vojna zakończyła sle Pełnym merykańs~iej, w kt?rym wyra.ża ~we szą 33-tą dywizją mii;dzynatodową w PARYŻ (Obsł. wł.) Przedstawiciele Wielldał 
zwycięstwem już w pierwszych dniach w<>półcz11c1e dla rodwty gen. św.ierczew cir,,żkich bojach przeciwko franco pod Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Francji zc:t: 
mafa 1Sfi roku jest ZlłSługą równ 1eż żoł· sklego I składa wyrazy ubolewania z Po· R . tt . B 1 1 't waru umowę z rzqde:qi portugalskim w sp~ 
nierza II Annii W. P. i Ich h<l'1atersh:iego wodu tak wielkie.i straty rządowi i naro- rune e 1 e .c 1! e. . wie majątku niemieckiego w Portugalii. m 
dowódcy, generała Karola świerczew.

1 
dow~ Polskiemu. MY. ~\'Ct~rnni, ~ako ~m~r~kame'. odczu- 'mocy tej umowy majątek niemiecki, znaidu. 

sJciego. „Trzy miesiące temu gen. Świerczewski warny t wiemy, ze n:ulep.1eJ uczcmw pa- jący się na ·terytorium portugalskim będzit 
Genera~ broni Karol Świerczewski do· po}ski wicemini_stcr sp;,nw. "'.oj.sko·~ych, mięć gen. Swierczewskicg-0, jeżeli b(}dzie. przająty przez państwa z'Cl!nteresowane w 

brze zasłuzył się narodowi, dobrze ·zasłu· 4 ktory padł od skryt-0b?JCZeJ kuli 1!101 der- my walczyć tak, jak dotychczas dla lu· koiicu kwietnia 1947. 
żył się sprawie Polski Ludowej. Pozo- ł ców, był naszym ~-0śc1~m tn w :::itaaach du i przeciwko faszyzmowi. 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
stanie on na zawsze w pami~ci narodu i , 

1 
· Na niarqine!Jiie 

,~ojska polsf,jego, .iako niezłomnv bojow· a SZ a 5 p 0 n r t Swo· 
1
• do 

mk Sprawy ludu, Jako znakomity organi• swego 
zator i wychowawca, .iako prawdziwy · 

L• I h d I PPS d J Czytaliśmy niedawno o wykryciu we 
Podró!. ćwiczebne 1sly czo owyc •. zia aczy. - . o Po ~ki ej Francji piskowców faszystowskich, któ-

p I R b I rzy na zgubę kraju i narodu, zamierzali 
okr IÓW amerykańskich ar li 0 0 nlCZeJ prowadzić dalej niesławne dzieło „Ogni-
MOSKWA {Obsl. wl.) z Waszyngtonu dono Tow. Cyrankiewicz, sekretarz ~en~- • • • stego Krzyża" i różnych innych „kagu-

szą, że amerykańskie ministerstwo marynarki ralny CKW PPS skierował do tow. Wie- Komitet Centralny Polskiej Partii Ro- lardó,v". Wykryto tajne drukarnie i fa. 
· d · 1 · , sława-Gomułki list na<itęrujncej trcśd: bott i"czeJ· ot'rzymał od to'"·. Oso"bki'-Mo- bryki fałszywych dokun1entów, znalezio-

zapowie z1a o, ~e w polawAe czerwca roku DO TOWARZYSZA WIESLA WA ·~ no składy broni, ustalono ścisłe kontakty 
bieżącego 2 okręty liniowe, 2 lotniskowce, Sekretarza Generalnego P. P. R. rawskiego, przew-0dniczącego CK\V PPS, 1miskowców z grupami b, kolaboracfoni· 
4 krążownik! i jeden okręt desantowy odbę· Szanowny Towarzyszu! nast~,pujący list: stów z podziemnym ruchem pro-hitlerow 
dą podró!e ćwiczebne po północnych wo- Do g!~,bi wstrząśnięty śrnkrcią od skim w Niemczech. 
dach europejskich. Na okrętach tych znaj- skrytobójczych kul ukraiilskich faszy. DO KC PPR Interesującym uzupełnieniem tych wia-
dzlo alę około 2 tysięcy słuchaczy Akademii stów, czoło\vego bojo\vnika klasy robotni- Szanowni Towarzysze! domości są informacje, ogłoszone przez 
Marynarki Wojenne! oraz 200 wykładowców. czej, wspaniałego ż.ołnierza tylu frontów redakd(} wychodzącego w Tuluzie dzi~n-

Eskadra odwiedzi ldlll!a: portów WlelkleJ walk z faszyzmem. bohaterskiego żołnie- Łączę się z Wami w bólu Po zam-0rdo- nika „La Patrie". Artykuły tego pisma 
Brytanii oraz Oslo, Goeteborg i Kopenhagę. rza polskiej Niepodległości, - Towarzy- waniu jednego z najwspanialszych bojow- udowódniają m. in. bliskie ko.ntakty An

sza y;enerała Karola ś"•ierczawskicgo - ników Sl)rawy wolności i socjalizmu, ko- dersa z mie,dzynarodowymi ośrodkami 

Deleg. c1· ONZ w Belgradz,·e sRładam na Wasze re.ce w'.'ra:iy na.igłęb- faszyzmu, a w szczególności z reakcjoni-cltanego Towarzysza \Valtera, g~ncrała t f k' · urł ś · · I t · · szego współczucia z powodu tej ogrom- s ami rancns •1m1. vv a c1c1e em aJneJ 
ncj straty_ nasze.i wspólnej straty. broni Karola Świercze,Ą·skiego. drukarni, puszczającej w świat faszy-LONDYN (Obsl. wł.) Z Belgradu donoszą, 

lt przybyli tam członkowie Komisji Sledczej 
ONZ, której polecono zbadanie sytuacJi na 
~;.ograniczu g1eckim. 

Z socjalistycznym pozdrowieniem E. OSóBKA-MQRAWSKI stow'Skie \v'Ydawnictwa, j<!st - podobno 
(-) CYRANKIEWICZ - pewien Polak, zamieszkały w Paryżu, 

Sekretarz G::!ncralny CKW PPS. Przewodniczący CWK PPS Według „La Patrie", Amders odbył niez. 
dawno konferencję z jakfimś dymisjono
wanym generałem francuskim, na której • 

P O S Y C Z C I• c· d C1 ~~~j~~i~nod;~,~ar;:;n~~r~~gn;~p \~a~~;?r~~ 
· · ny", Wstępnym etapem ich działalności 

byłoby sianie zamętu ; niezadowolenia 
wśród społeczeństw, borykających się z 

ml„ ac· w1·e1 ··ego bohat,ra . trudnościami okresu powoj<!nncgo. fasz.y-„ ści francuscy - dodaje „La Patrie" -

Ludowe Po S, mierci generała Swierczewskiego wid1zieliby che1tnie ~. żołn'i,ierzy Andersa 
w szeregach tiw. Le•gH Cudzoziemskiej, s o • nic wo 

NKW Stronnictwa Ludowego ogłosił kojncj pracy dla dobra całego narodu. ·1 pracy nad zawowadzeniem w kraju peł- - zaś nic.i tych wszystkich pJ~nów i Pro
jektów zbiell;ają się w Londyni·z. 

nastę'Pufacy komunikat: Chło1)i polscy ślubują na pamioć przed- ne~o ład11 i spokoju. 

Ohydny mord, dokonany kulami ukra
iflsk,ich faszystów na o~obk wicemini
stra Obrony Narodowe.i, generała broni 
ŚP. Karola Świ<!r.:zewskicgo, byłego do
wódcy II Armii. bohatera z nad Nysy Łu
życkiej, wstrząsn(\ł do głPbi całym Indem 
polskim. 

wcześni~, a tak trag~cz.nie . Z!11arłego ~e-1 · Naczelny Komitet Wykonawczy 
nerała, Jednego z na1of1arn1;Jszych bo10-
wników o demokrac.in, iż nie ustaną w Stronnictwa Ludowego. 

Warszawa w hoł-dzie bohaterowi 
Imieniem władz naczelnych Strnnnic- Warszawa (PAP} - W spowitej ki-

twa Ludowego, imieniem cllłopów zor- rem sal.i Klubn Oficerskiego Sztabn Gene
ganizowanych w Stronnictwie Ludowym, ralnego w Warszawie spoczywa trnmna 
chylimy w ~lc;boki111 żalu nasze czoła ze szczn tkami doczesnymi gen. świer-

ł czewski2go. 
przetl majestatem śmi;?rci wjclkicgo żo - Przy katafalku, tonącym w powodzi 
nierza. i wiclkieirn ohy\\'atela. Dla na- kwiecia, wartę, honorową pełnin Kościusz. 
szych szeregów będzie on zawsze wzo- kowcy, .,,, · 
rem ofiarnej służby dla swojej ojczyzny Od rana nieprzerwanym strumieniem 
i dla wolności. płyną Judzie, aby po raz ostatni ujrzeć te-

czucie budzą pogr~żeni w głe;!Jokim smut
ku członkowie najbliższej rodziny Zmar
łego. 

Postać generała Świerczewskiego dro
ga jest Polakom i ż,ałoba Po nim jest tak 
dojmująca, jak gorl\CYm było uwielbieni~. 

Wokół katafalku wśród powodzi 
kwfatów - widnieje wieniec od Pre7.y
de.nta Rzeczy11ospolitei. wiązanka wspa. 
niałych róż -0d Marszałka Polski, wieniec 
Związku Dąbrowszczaków, republikaf1-
sk.iej Hiszpanii i wi~le innych. 

Pami~ć .Tego bohaterskich w:-ilk o nie- go, który ani na chwilę w swoim za krót
Dodlcgłość Pol 'ki, o wolność ludu hisz- kim życiu nie spoczął w walce o wolność 
paf1skicgo, pozostanie wiecznie drogo- i sprawiedliiwość. 
w1:>kaze111 dla wszystkich ludzi, miłują- \V absolutnej ciszy prz~suwają się . Wokół trumny --:- ordery i odzn~c~e· 
cych \volność i pokój. Chłopi polscy przed skamieniałym obliczem genernła -- ma, zdo~yt.e w boJ~ch na w~zystk1~h 
czcić bc;cla- pamięć bohatera narodowego, jak w -0statnim apelu - żołnierze i cyw1. frontach swiata, gdzie toczyła s1~ walka 
który padł na pos!crnnku, wizytując te le mężczyźni. i kobiety, żołnierze wspól- o wolność. 
oddziały nao;;zc.i ~1 rmii, które szczególnie I nych walk o Odrę i Nysę. współt·owarzy- Ciągnie nieprzerwany strumień ludzi, 
wsi polski~! prz:vnio~ły. zahi;zPi.e~zenie ~z~ bojów. J'.is.zpal1skich, robotnicy i arty-1 żegnając jednego ze s~ych na.jbar~iiej 
ładu i pokorn, zapewmeme moznosc1 spo- sc1. młodz1<!z 1 starcy. Powszechne wsooł- oddanych braci - ostatmm spoJrZ.:!mem. 

Nie u.Jega żadnej wątpliwości, że fa. 
szyzm jest ruchem międzynarodowym. 
dla tego też zmaic.i ka1ndydaci na faszy· 
st-0wskich „wodzów" ni.aczafa; c~e;tnie 
palce w brudach i ściekach reakcyjnych, 
istnizjących w wielu jeszcze krajach. 
Wiemy, jak gorliwie zasługiwał się An
ders reakcji włoskiej, wtedy gdy b. II-gi 
korpus stacjon-0wał jeszcze w Italii. Dla
czegóż by dzisiaj, w i.nnych warunkach, 
nie miał sio wiązać w konszachty z reak
cją francuska, skoro ta wyciąga doń przy 
fama. dłoń? „. Faszyści wszystkdch kra· 
jów działają ·na wspólny rachunek i wspó1 
ną odpowiedzialność, w myśl znanej zasa 
dy .,swój do .swego P-0 swoje". T-0też nie 
należy sir,. dziwić. gdy wśród faszystów 
francuskich znajdzie sięi jak :ś Anders, 
wśród hiszpa11skich - Degrclle. Wszyst. 
ko to są bracia nie z krwi, ale z ducha, 
ściślej niż rodzinną wspólnotą związani 
tożsamością celów. Międzynarodowy cha
rąkter faszyzmu narzuca obowią:iek wal
ki z nim w skali równie.ż międzynarodo
wej. O tym ani na chwilę nie powinie·n 
zapominać żaden rząd demokratyczny, je
śli dba o spokój wa własnym kraju i o po-

kój na świecie. B. D. 
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Polscy medycy cz przodu· , 
• Wobec zbliżających się akademickich 

lerii letnich projektowana jest wymiana 
st~tdentów medycyny między uczelnia
~1 ~olskimi i szwedzkimi. Z Polski wy- Jest już -0d dawna publiczną tajemni-, sie na przyczynęi :Prymatu powyższych ność ilustrują naileDiei cyfry c-0 miesiąc 
Jedzie około stu studentów, którzy od- cą. że wśród fabryk łódzkich na jedno z zakładów. wskaz,u.jące zniżikJę. i\ośct odpadkó\v. O 
będą pr.aktykę . we wzorowo urządzo- przod·ujących midsc 'WY'bijaja się, Zakła- Ot-0 garść sz.cz·~gółów zaobserwowa- He jeszcze niedawno liczba ioh si,ę,gała 
nych l prowadzonych szpitalach szwedz- dy Przemy..słu Wełnianego im. N-0rberta nych i zebranych podczas wycieczki kil- 1.838 kg mi·esie,cznie, o tyle teraz maksy
k1ch. Studenci Szwedzi zaś rozlokowani 1 Barlickiego. Wohec trudności ZI jakimi kug-0dzinnej I>o fabryce. malnie zmniejszona sięga 450 kg również 
będą po wszystkich większych szpita-1 borykają si·ę; nasze -0śr-0dki pr~emysłowe Fa~ryka osiągnęła sukcesy w walce o n.a mi,esiąc z tym, że robotnicy i majstro
lach w całym kraju. . . . j·est rzeczą nader interesującą, co Składa oszczędn-0ść i jakość Produkcji. Oszczę<l- wie na,fbardziej -0szczędni są premiowa
i.1··1, r;1111i::1111111n1;T·l 1 ' 1 r:l'nn1m1nmr.u11f!:1u111101111111nm111n11111:n M 111·m11rr1 ·11111'1"1111m11 ·m111111111111,11n1•1ą11: 1 1111 111 1"11•111"111111111111m1111nl!'l1.1111:11n1r1111 '1r111•1"n111n1n1:11nrn11111111nr111111r:11mi1111rn111111m:r111''11111:1111111nm111111"1ri1l"l1'1 ·1nrn:11111"f'llfll'll ni, c-0 wpływa \V wielkim stoi> n i u na do-

p p R - owcy 1· S-owcy za s e .,~da razem ~~~k~t~7.ik~0~:~az~~~e~d~~~did~~e0t . · „ dziesiątki tysięcy złotych. Tym bardziej, 
- że nawet od!padki nie nadające si<ę1 do na-

w Łych dniach PPR-owcy Centrali Za- przedstawicisl koła PPS po,wiedział: „Składa- I żają uczuc:a i myśli wszystkich obecnych. z tu!.ralnej pr,odukcii zwykłe zmiotki· fab
opatrzenia Materiałowego obchodzili uroczy- my wam życzenia bez uczuc:a zazdrości„. i uznaniem przyjęto również jego wniosek, by ryczne, zamiast być sprzedawane za gro 
stość wręczen:a legitymacji partyjnej setnemu Cieszy nas fakt, że rosną 'z każdym dniem ' raz w miesiącu oba koła urządzały wspólne sze na wyrób papieru, idą na przeróbkę 
członkowi swego kota. Uroczystość ta była szeregi demokratów. „Lewiatan" już w Polsce ' zsbrania dla przedyskutowania zagadnień dochod,owych przeci·eż koców. 
czymś więcej niż świętem „rodzinnym" par- nie powstanie, !~cz długo [eszc~e wypaanie . teoretycznych, por:.tyczny.ch or.a~ spraw, z:w.ią W p.arze z -0szcz~<lnością produkcji p-0-
tytnego ko/a, - była ona piękną manifesta- obu naszym part.om walczyc z 1ego agenta- I zanych z pracą Centrali. M1e1mv nadz1e1ę, d . I s z d k rz sty-
cjq wspólnego frontu wszystkich d.smokratów mi. W ,walce tej i w budowie Polski ludowej ' że wniosek ten zostanie wprowadzony w ży- WZ:l; P an-0we,, -O· ze .ę ne wy 0 Y 
w ;nstytucji ·tej zatrudnionych, a przede wszy~ PPR-owcy i PPS-owcy znajdą zawsze wspólny i cie, to znaczy, że stu PPR-owców i tyluż pra-1 wame urządz·zn techm<:zny·ch. 
stkim. - obu bratnich patlii robotniczych ję;i;yk". lwie PPS-owcpw będz:.s radziło regularnie nad PrzY'patrzmy sję fragmentom niekt6-
PPR 1 PPS. Na sali byfo obecnych wielu przed- Burzliwe oklaski, jakim: zebrani odpowie. : tym, jak ulepszyć pracę instytucji, od której rych z nich. 
staw:cieli ~PS. Stronnictw~ , Demokratyczneg? I dzieli na przs.mówienie, było najl~pszym do- I w d~żej mierze za)eży norm'llnv bieg pro- .

1 
Aby usprawnić fabrykę · uniezależnić 

bezparty:nych pracowm1<ow. Dyr. Zaruski, I wodem tego, ze słowa tow. Zaruskiego wyra- dukqi. H.W. · . d I kt • t .1 d b d 
·--------------M'~~,,....,..,~ · Ją -0 e e · rowm. przys ąpiono o u o-

Ot arcie· wystawy tkanin artystycznych w lodzi rin~~?J~~§s~~~~:~':!~~~~~~~~1: 
!taraniem Biura Nadzoru Estetyki Pro- \ wspólnego z dotychczasowym wzorcowym znaczn·a część prac Gałkowskich jak „Uczta 

dukcji przy Ministerstwie Kultury i Sztuki oraz I szablonem, stosowanym w gobelnictwie. Co Heliogabala", „Rada Wodzów", czy ;;Fran
Dyrekcjl Jedwab::.iczo - Galanteryjnej CZPW prawda - takle gobeliny sq jeszcze b. dro- ciszek z AsY'żu" zostały wykonane w kolekty
etwatta została w niedzielę dnia 30 bm. gie. Jeden metr kwadratowy artystycznego wie fabr 1 cznym i wiejskim. W ten sposób z 
Wystawa Tkanin Artystycznych w Łodzi w gobelinu kosztuje u nas obecnie 25 tysięcy połączenia wysiłków artystów i robotników 
Parku Sienkiewicza. Na uroczystość alwar- złotych. Ale np. podobny gobelin produkcji oraz wieśniaków powstały arcydzieła o wiel
cla wystawy przybyli z Warszawy Min. Kul- francuskiej o o wiele niższych walorach artys kich niekiedy walorach ludowych. Na całość 
tury i Sztuki - ob. Stefan· Dybowski, vice- tycznych kosztuje bez porównania więcej, bo wystawy złożyły się między innymi tkaniny 
minister tow. Henryk Golański oraz vice-min. 50 tysięcy franków, za jeden metr kwadra- z drzewa, zabawki ludowe w wykonaniu Ke
Leon Kruczkowski. \ Iowy. nara i Badzińskiej oraz artystycznie pomyśla-

Gości po•llitał gospodarz miasta, prez. Ło- Przy dostosowaniu do produkcji tych go- na biZuteria, wykonana z chrustu. stęchłej 
dzi tow. Eiqieniusz Stawiński, podkreślając belinów specjalnych warsztatów żakardow- mąki oraz drzewa. 

siąc zostaje więie w kasie fabrycznej. 
Własna baza r-zmontowa na ternnie 

fabrY'ki gwarantuje wykonanie Potrzeb
nych napraw 'POChłaniający.ch d-0tychczas 
-0gromne sumy, 
Odbywające sie. raz w miesiącu ze· 

brania techniczne z udziałem kier-0wni
ków, majstrów i robotników, p-0zwalają 
na szybkie usuwanie błędów i braków. 
Wybraliśmy niektór·e z 'Przykładów -O

szczędności i celowej :pracy, są -0ne tyl
ko częścia: ogromne;j cał-0ści, nad którei 
harm-0nifoym poruszaniem Si{) czuwa jed
nako wytrwale zes:vół robotniczy i dy· 
rekcja. 

fakt szczE;>śliwego )iyboru Łodzi na miejsce skich produkcja jednego metra kw. gobelinu Wystawa została otwarta dla szerokich 
wystawy. Prezydent tow. Stawiński wyraził ży według wzorów Gałkowskic'h kosztować bę- rzesz i z dniem 31 marca br. jest efo zwiedza· 
czenle, by wszyscy :Inżynierowie i włókniarze dzle zaledwie 1500 zł. Trzeba podkreślić, IZ.e nia. 
ooejrzeli tę wystawę, która wprowadza wiele 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111n111 Drugą sprawą, która jest dziś przed

miotem Powszechnego zainteresowania 
jest ja'k-0ść fowaru. O ile w innych fabry
kach nacisk poł-0żony jest na ilość wy
produkowanego metrażu, o tyle tutaj na 
plan pierwszy wysuwa si·~ dążność do 
tego, aby towar był jak n jJepszy i jak 
najładniejszy. 

momentów estetycznych w naszq produkcję 
włókienniczą. Minister Kultury i Sztuki - ob. 
Stefan Dybo"I. ski - który z kolei zabrał głos 
- stwierdził, że wystawa ta jest czymś zupeł
nie nowym. Tego rodzaju wystaw nie było u 
nas przeii wojnq, kieay prywatny przemysł 
Vfł~k~enniczy naetqwiany był na masowe par
laątwo .. Obecnie polski-artysta staje.do •Ptacy 
wespół z polakim włókniarzem. W ten spo
sób została zawiqizana pużqdana więź między 
światem artystycznym i robotniczym, dzięki 
której zyskają na wartości nasze wyroby". 
Piękno w rżyclu · codziennym - powiedział 
mln. Dyl;lowslti - w Polsce Ludowej JUlż istnie 
le. Musimy i na szerokim świecie zaobyć 
uznanie i szacunek dla polskiej produkcji". 
Vice-min. Przemysłu tow. Henryk Golański 
podkreślił, iż obecna wystawa jest dowo
dem, rże wreszcie i u no.a przestaje pokutować 
zasada „czystej sztuki". Sztuka dziś staje 
się 'dobrem uchwytnym i sluiż.y szero~im ma
som. Przeclqwszy biało-czerwoną wstęgę, mln. 
G'olański do:tonał otwarcia Wystawy Tkanin 
Artystycznych · 

Na największą \!Wagę spo.śi6d ekspona
tów wystaV."Y zasługujq gołiellny wy1'onane 
przez artystów - plastyków Stefana i Helenę 
Gałkowskdch'. Są one iiowoaem, że i tkalnic
two można wzbogacić o wartości syntetycz
ne i uniknqć elementów· szablonowego wzor
nictwa, tak popularnego ołieonie we Francji. 
Jest to szczególnie widocznem na wielkim 
gobelinie pod nazwą „Dno Morskie", zapro
jektowanym przez Stafana Gałkowskiego i 
wykonanym przez Helenę Gałkowską. Maia 
postaci syren, wodnic, fantastycznych ryb 
i morskich koników zlewa się w jedną;, prnsto 
ujętq artystycznq całość, nie majqcq nic 

Jaros/aro Basek -

Cala Polska w hołdzie Sz manowskiemu 
W roku bieżącym cały kraj obchodzi uro

czyście 10-lecie śmierci Karola Szymanow
skiego, nasz.sgo najznakomifszego po Chopi
nie kompozytora. 

Z in:cjatywy Związku Kompozytorów Cc,J. 
skich i Polskiego Wydawnictwa Muzycznego 
zawiązat się komitet dla uczcz'3n:a pami·~:i 
- -· -- · 'nn0": n-irJ protA~toratem pr'3zydenta 
Bieruta ze znakomitym po'3tą i powieściopi
sarzem Jarosławem Iwaszkiewiczem na czele. 
Komitet uchwalił rozwinąć jak najszerszą ak
cję koncertową wydawniczą i odczytową, po. 
pularyzującq jak najbardziej twórczość wi/31-
kiego kompozytora. 

We wszystkich miastach polskich, gdzie 
istnieją zespoły filharmoniczne przez cały czas 
trwania „Roku Szymanowskiego'• stale odby. 
wać się będą występy orkiestry muzyki sym
fonicznej i kam.'3ralnej poświęconej twórczości 
jego. W ramach akcji wydawniczej ukaże się 

szereg książek ilustrujących życie i twórczość 
kompozytora. W akcji odczytowej projektuje 
się szer.'3g audycji radiowych z udziałem naj. 
wybitniejszych llrtystów oraz poświęcenie 
audycji w szkol?ch umuzykalnienia twórczo
ści Szymanowskiego. 

Prócz tego odbędą się dwa konkursy z 
których jeden śpiewaczy wyróżni najlepszego 
wykonawcę pieśni Szymano,wskiego, drugi 
zaś będzie konkursem dla młodego kompo
zytora ~lskiego za najlepszy utwór symfo
niczny z nagrodą im. Karola Szvmanow;kiego. 

Ciężar uroczystości s'.<oncentrowany bę. 
dzi.'3 w Warszawie i Krakowie, gdzie kompo
zytor pochowany jest na Skałce. 
Łódź bierze ży,wy udziut w uroczystościach, 

zapoczątkowując je już ,pierwszym koncertem 
muzyki kameralnet w konserwatorium, który 
odbył się przy udz:ale naszych najwybit-
n~'3jszych muzyków. S. 

Przegląd magazynu jest tu d-0wod,em, · 
Reprezentuje on towary wysokiej jak-0-
ści o nienagannej apreturze, <l-0brze sto
nowane w barwach. T-0 samo odnośnie 
wełn~ lOO-pr-0oent-0wej, jak i 30-!Pr-Ocen
toweJ. Porównanie z materiałami inn~j 
fabry·ki, które tu og.1a,ic!amy, niedbale 
wyik-01kzonymi o różn-01itych -0dcieniach 
uwypukla raz jeszcze qelowość dobre.i 
gospodarki. 

Wysoka jakość nie stoi zresztą na 
:Przeszkodzi.3 ilości. Fabryka dzięiki sprę
żystej organizacji pr-0dukuje '])rawie po
łowę ż ogó!<nej iJ.ości wyr-0bów wełnia

lnterpelac ;e naszgch Cz11telnihów nych, ja.ki'e dostarczają wiszyist'kie łódz-

ostatn•I raz W sprawie H:J 0Skal1·ko' w•• ~i: 3cfoa'k~~Y mit~g~g~!~:ri~/~!~10~~~~f~~ 
W dniu wczorajszym otrzymaliśmy pismo 

Zgromadzenia Kupców m. Łodzi proszące 
.adresu sklepów, w których sprzedawane są 
o podanie adresów sklepów, w kórych sprze 
dawane są rybki morskie t. zw. „moskaliki" 
po cenie zł. 700 za kilogram. 

Musimy wyjaśnić na tym miejscu, ie nie 
tylko dziś, po dziesięciu dniach od chwil! wy 
drukowania naszego artykułu, ale dosłownie 
tego samego dnia gdy się nas&« interpelacja 
w sprawie „moskalików" ukQ21ała - „mos-
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I J"" lt~ . i nych pr-0dukowa1nych miesięcznie prz0ez 
kaliki" znikły z okien wysta~owych razem Łódź, Zakłady im. Bar!.ickiego dają 135 
z cenami. tysi<JiCY, a wszystko przemawia za tym, 

Otr1ymawszy od ob. Różyckiego cntykuł w · ~e <la.dza, wkrótce 200 tys. metrów miz
tej sprawie - nie daliśmy go pochopnie do s1ęczme. 
druku, ale w towarzystwie świadków zb!a.da- Jak-0ść i oszczędność. ro oczywiście 
Hśmy tę sprawę w całym szeregu sklepów. fo~na tylko z lic~nych cech pracy załogi 

Zgromadzeniu Kupców m. Łodzi motemy teJ fabryki. 
więc służyć stwierdzonymi lnformacJcunl gdzie Wybra.Ji.śmy je wśród masy innych, bo 
były sprzedawane , moskaliki" po 700 zło- niewątpliwie -0ne decydują o prz-0dują. 
.tych, bo dzisiaj żuden kupiec nie odwaiy cym stanowisku zakładów Barlickiego. 
llię juŻ wys\iawić takiej, paskarskiej ceny. s„ 

Szwejk dojada,jąc szlachetny ·dar ce Galicji, to już dalej nie pójdziemy. 

PrnH~~J ~~~n[~ w~iala Siw~ila 
Jurajdy przemówił, żując pełną gębą: Rosjanie zaczną wtedy układać się 0 

- Doprawdy cieszę się, że -znowuż pokój. 
jestem śród wa.s. Bardzo było by mi - T<Ik to by się nawet nie opłaciło 
przykro, gdybym nie mógł dalej słu- rozpoczynać wojny - rzekł z naci· 
żyć na.szej kompanii swoim bogatym skiem Szwejk. - Ja.k wojna, to wojna 

Podczas WOJ~ ny światowej· doświadczeniem wojskowym. Ja stanowczo nie zacznę prędzej mó· 
Ocierając z orody sos i tłuszcz Cło- ".'ić o pokoju, dopóki nie będziemy w 

(Przekład Pawła Hulki-Laskowskiego) dał jeszcze: Moskwie i w Piotrogrodzie. Przecież 
- Wo i już z'dycliasz, foatku - rzekł I raf da schwycił go za :Kark i wyrzucił - Nawet nie wiem, co by.ście sobie to nie warte gadanicx szwendać się 

'3zwejk, który uwaźnie przysłuchiwał za drzwi. beze mnie poczęli, gdyby mnie tam koło granicy, skoro jest wojna świa-
się opowiadaniu Bcrlouncr. Zgnębiony Baloun widzial jeszcze gdzieś byli zatrzymali, a wojna prze- towa:. Weźmy na przykład Szwedów 

Kucharza Jurajdę opuścił już nagły przez okno, jak Jurajda widelcem wy- dłużyłaby się jeszcze o lat killta. podczas wojny trzydziestoletniej. z 
napad współczucia dla Balouna, po- ławia ten ka;wał chleba, który na- Sierżant rachuby Waniek zapytał z jak daleka szli, a jednak dostali się 
nieważ ten iprzysunqł się zręcznie ku siąkłszy sosem był cały rumiany, i tak dużym zainteresowaniem: aż do Niemajskiego Brodu, gdzie na 
piecowi, dobył kawał chleba i chciał podaje go Szwejkowi razem z kawał- - Co sądzicie, Szwejku, jak też robili takiego bigosu, że jeszcze azi
go zanurzyć w sosie, który na: wielkiej kiem pieczeni skrojonej z wierzchu długo trwać będzie ta: wojna? siaj po szynkach ludzie wygadują 
brytfannie odpływa:ł dokoła olbrzymią mówiąc: - Piętnaście lat - odpowiedział tam od północy po szwedzku i jeaen 
połać pieczeni wieprzowej. - Jedz, mój skromny przyfacielul Szwejk. - To całkiem jasne, ponie- drugiego nie rozumie. Albo Prusa.cy. 

Jurajda: uderzył Balouna w rękę, tak - Panienko Przenajświętsza - bia- waż już ·raz była wojna trzydziesto- To też nie byli przecie sąsiedzi z naj-
że jego chleb wpadł do sosu tak za- dał za oknem B'aloun - mój chleb w letnia, a teraz jesteśmy o poł~wę bliższej wioski, a na Lipnicy pomię
maszyście jak pływak skaczący z mo- prewecie) mądrzejsi, niż dawniej, więc 30:21..."-lS. tają ich starsi ludzie bardzo dobrze. 
stu w rzekę. Wymachując długimi rękoma po-, - Pucybut naszego kapitana -, dostali się aż do Jedouchow.a i do 

Nie pozostawiając mu czasu, aby szedł na wieś, żebv znaleźć coś do odezwał się Jurajda - opowiadał, że Ameryki i z powrotem. 
mógł wyjąć przysmak z brytfanny, Ju- ziedzenia. słyszał, iż jak tylko obsadzimy grani- ,D, c. n.) 



::-i tr 4 GŁOS ROBOT~ICZY -- -=>-• 
Nr SC 

. cią ąC o R~~~!.~1c!1~~:~!t~~!~~~ Na eży n .ły mi s 
botników za czasów ~·ymych, 1ak ro- • • 

ko owania 
botl1ii~y rolni .. Obszar Y robili. 'M!zyst- SłWl&rdza przeWOdRiCZiłCY 
ko, azeby św1ad-0moś lasowa me dotar

M!ędzvsojusznfczei A encji Reparacyinei 
ła do tych 'Pariasów. _.rórych wyzyskiwali MOSKWA. (PAPJ - Dzief1 d"Zisiejszy milionów marek niemieckich na poczet 
ponad wsze lką mia r-' i trzymali w cl~m- prze.qzedł pod znaklem rew~lacyjnego o- reparacji. DowodZĄCY strefą francuską 
ności. Ciężki był Jjs tych, którzy garnęli świadczenia -przewodniczącego Miedzyso- zaproponował krafom 7.lainteresowanym, 
się. do organiz.o o/11 ia Związków Zawodo- Ju. zniczej Agencji Reparacyjnej, francu. by uczyniły to samo w strefie f~ancnskl el. 
wych. ! za Reuffa, złożonego -przezeń na posie· tylko że wartość aparatury określona 

I~iś sy!n.t aay a zmieniła sie, radykalnie dzc,niu zast>P,,pców ministrów. została na sumę 15 milionów marzk nie· 
na lepsze, ~c·iaż jeszcze jest dużo do Agencja Reparacyjna reprezentuje i.n- mieckich, 
zrobienia. ~wiązek Zawodowy Pracow- teresy 18 kra j!i\\· sojuszniczych. Zwraca- Reuff stw:ierdza, że jakkolwiek od cza. 
ników i Aobotników Rolnych, którego ła ona niejednokro:nb uwacę Radzie Mi- su. gdy propozycje te zostały WYStmiętc. 
zjazd odbYł się, w t~odzi przed kilku dnia- nistrów na niezadawalający :Przebieg do- miMły już trzy miesiące, wydzielono, 
mi, lic~.r 5,125 czł-0t1ków w samym tvlko staw reparacyjnych z zachr,dnich stref O· choć nie oddano jeszcze, na rachunzk 
województwde łódzkim. kupac1:i Niemiec. pa\1atw z:;iinteresowanych w obu ws·pom-

W, cza si·e d-yskus ji na zjeździe zabie- Dziś zastępcy wysłuchali oświadczenia niianych streiach auarature.; przemysłową 
ralo- głos Przeszło 20 delegatów, którzy prz.ewodniczącego Agendi, który stwier- na sumę zaledwie 12 milionów marek. 
nie tylko llOntszali bolączki ze swo.iego dził, że w ciągu l)Ółtora roku od powzie,· Dla uwY'Puklenia, Jak nikłe są dosta
terenu. ale z równą troskliwościa mówili cia uchwał p<>czdamsklch wvdz;i elono w wy rc.paracyjne, Płynące z zachodnich 
o sprawach ogól nopaństwowych. strefach zachodnich na rachunek 18-tu stref Niemiec, Reuff Przytoczył dane o re-

w czasie zjazdu tow. ZdufJczyk sze- państw sofoszmiczych 254 statki handlowe Paracjach, jakie Niemcy płaciły 'PO pierw
roko i jasno omówił przyszła. umowę zhio i 72 zakłady przemysłowe na dostav.ry re- S'5ej wojnie światowej. 
rową, która dąży do zapewnienia robot- pamcyjne. Od czerwca 1919 roku do kwietnia 
nikom r-0lnym dalszej poprawY bytu. I Poza tym <lowod2ący strefą amerykań- 1921 rnk11 Niemcy dostarczyły reparadi 

. Z zadowoleniem trzeba podkreślić, !e ska p.olecił ()ddać czE:,ść .aparatury 71 z.a- na 8 miliardów marek w złocie, a obecnie 
rohoqiicy rolni czują się budowniczymi kładów przemysłu wojennego na ten sam w cia,~u JR mie~iecy po kohferencii pocz
noweJ Polski i rozum;iefa swoja role:; w cel. Dowodzący strefą brytyjską zapro- damskiej Niemcy dostarczyły okręty han-
odbudowie ojczyzny. ponowa!, że.by zainteresowane ipafJstwa dlowe, ocenione zalcdWiie na 19 milionów 

W. Spychała sojusznicze WYSzukałv sobie w tej stre- funtów szterlingów i aparaturP1 przemy-
li Sekretarz O. K. z. z. fie aparaturę prz.zmysłowa na sumę 75 słowa wartości 10 mllionów niemieckich 

11;l:>l .' l l l lJ IHi1liU !ł iT . l .. llil'I, 1111: m uu :llil lll .illllllM llli\lill lll lil.llHm ,1 11 1 1. i:Jlil l ll lnt 'il 'll l!UUln lll l lilnl i,1'.l l 'l l '' lil l l il''llill'fll l"l ;11 :1 111 1 1i l 'l l ~IP~l'llUl ll l !: l 'l l il lllhUlll " llllll! l:Jl !l l ll lil f!;l :1 1 1 1 1 1 1 111 .1m·: 1 1 ·(;1 l l " l li lll l, l ,l l il l'IMil l .ll\l l '1 l ll l. 1 1<11i11 !1 l ll lFlil"lllll i l' ! l !11il l lllólllll l'll :l lll l lT llll 

yly hitlerowski marszałek 
· · królem czarne) gl łdy 

Zupełn ie niespodzianą aferę wykryła ostol-1 waluty za granicą. tJslalono w toku dochodzeń, że właśdcie-
hio bryty js:Ca policjo śledcza. Chodzi tu o Rezultaty badań przewyższyły wszelkie o. Iem kont czekowych był niedawny marszałek 
s.stki tysięcy funtów szterlingów, kóre w nie· cz~kiwania. Okazało się, że większość czeKów h:tlerowski, Kesselring, klórego proces odby
wytlumaczony sposób dostały się w między- jest rzeczy.wiście prawdziwa i pochodzi jesz~ wo się ob~cnie przed trybunałem specjalnym 
narodov.-ym obiegu no czarne rynki Niemiec ce z lat Rrzedwojennych. Inne zostały wysto- we Włoszech. . 
i ~loch. C~eki i gotówka o :worloścl wielu wiane na ·banki wlos~i.'l lub francuskie tuż w Kesselring, posiadający ogromne sumy pie 
ty~1ęcy funtow zalały po prostu Włochy i czasie wojny. Czski te opiewają na okazlcle- niężne leszcze przed wo!nq pomn<>żył je o 
Niemcy. la, numer jednak bieżący konta czekowego zrabowane pr~z siebie z włoskiego skarbu 

Centralo wywiadowców policyjnych w pozwala ustalić osobę ich :właściciela. pońslwo dewizy. Bezpośrednio przed aresz-
l?ndynie; słynny „Scotland Yard'' po skomu- ' Dotychczas na czeki te zostały podięte !owaniem byłego hitlerowskiego marszałka 
nikowomu się z organami śledczymi wojsko· następujące sumy w Rzymie 110 tys. funów, książeczki czekow.'l zostały mu skradzione 
wej policji okupacyjnej w Bi3rlinie i w Rzymie w Paryżu około 200 tys. funtów, ponadto do 

1 

przez konwoje~tów włoskich. Obecnie toczące 
rozpoczęła akcję majgcq no celu wykrycie B.srlino przekazano „z nieznanej miejscowo- się śledztwo ma no celu wykrycie osób, które 
sp rawców nadmiernego obiegu brytyjskl&j ści" 56 tys. funtów. brały udział w tej krodzl.9ży. 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllłlllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllltllll llllllllllllllllllllllUllllll 

marek p11pierowYch. Różnica wYm-0wna 
,i smutna, 

Rellrf odpiera ewentualny zarzut, 1a: 
kohy f!traty Niemiec w wolni~ obec_n~J 
hyły większe niż w pierwsz.eJ woJme 
światowej. Stwierdza on na podstawie da
nych z 8 stycznia 1947 roku, że ilość fa
bryk, przeznaczonych na demo·ntai na ra
cl11tnck rcParacii wynosi 1546. Reu~ U· 
waża jednak, ie gdyby ustalon!' poz1<>m 
produkdi przemysłu nil!mieckie-go był. re
alizmv;:iny, to moznnby tei cyfrę, pow1ęk· 
szyć o jeszcze ki!k ~ set zakładów pr:remy
slowych. 

Toteż Powoływanie się na sy·tuadę 
ekonomiczną Niemiec ni~ może - zda
niem Reuffa - usprawiedliwić niezada
walaiącego pr.zebiegu do$taw reparacyj-
nych. _ 

· Reuff polemizuje też z tw.ierdzen\em, 
jakoby aparatura Przemysłowa Pos~ada
ła niewielkie znaczenie dla krajów SOJUS'Z. 
niczych. Wprost przeciwnie. Rządy 
tych krajów podkreślajl;ł, że przywiązują 
wielka wagę. do tych dostaw. które mają 
ogromne znaczenie dla zaleczenia ran, za
danych ich krajom :przez wo;inę .• Odnosi 
się to zwłaszcza do tych 16 kraJÓW so
juszniczych, które nie mala możności u
stalać form i charakteru dostaw repara
cyj.nych. 

Reuff Przypomina, że w Poczdamie 
kilkakrotnie podkreślano konieczność 
maksymalnego przyspieszenia dostaw re
paracyjnych. J 

Reuff przytacza szereg faktów, świad
czących, że władze okupacyjne w stre
fach zachodnich zwlekają z podaniem da. 
nych k>oniecznych dla rozdziału reparacji., 
że zwlekają z dnwentaryzacją zakładów 
przeznaczonych na reparacje i że wsku
tek tego zainteresowane l)aństwa dotąd 
nie wiedzą, na jakie dostawy mogą liczyć. 
niekompletna zaś aParatura, wydzielana 
na rz~z reparacji, posiada małą wartość 
praktyczna. 

Reuff Podkreśla, ie zwlekanie z dosta-
wami reparacyjnymi zmniej za szanse 

P O d • zainteresowanych krajów sojuszniczych, m O C IT p o w o z I a n om które uległy zniszczeniu wskutek agresji 
~ niemieckiej, na z-asookojenie słusznych· 

snieszą ludzie pracy. Mało natomiast na li lach ofiarodawców jest kupców i prze- pre;,P.'!r~~Yki przeznacz<me na demonta!, 

mysłowc6w i mizerne s- sumy ofiarowane przez nich hlbs:au~~j~~mfl~.e~0:;~;~:1~i:i!tu!t 
OFIARY NA POWODZIAN przeznaczają na pomoc dla po.woazfon 5.000128 marca 47 r. z lnicjalywy Naczelnego Dy. nich kłębek specyficznych interesów, 

Ko mitet Domowy - uhca Piotrkowska 211- złotych. rektora ob. Smulskiego Wacława zobowiązali przeszkadzafacyclt WYWOZOwi 'Z Nie-
d. 3 OOO * e • słtt j.-Jdnogłośnle przyjść z pomocą pcwodzia. miec". 

Film Polski - Dział Fabryczny - ~ł. 8'l,045 Oki uczczenia śmierci generała Karolo Swier nom przez odpracowanie w dniu 29 marca ,,Uważam - mówi Reuff _ w dmieniu 
Pracownicy firmy A. Grund 1 G. Kurta - czewsldego, Fabryka Wstążek ł ToSm w ŁodZi 47 r. Jedne! godziny dodatkowe!, a zarobek Agencji Reparacyjnej _ że nastąpiła o-

zł. 4.170. ul. Dowborayków 25 wpłaca na pomoc d1a przelać na rzecz komitetu pomocy powodzie. statinia chwila, w której mo.Z.na jeszcze 
Pracownicy Wydziału Kontron !a,...du powodzian zł. 25200· • 9 nom w Polsce. • poprawić WYtworzonl,\i sytuadę. Jeteli 

Miejskif,go - zł. 4.000 PIEKARZE ŁODZCY ZŁOżYlf 100.000 zt. Si~ teraz •nic nie zrobi w ce1u przyspiesze-
Proco.wnicy Państwowego Monopolu &płry. Proco,wnlcy Łódzkiego Ziednoczenla Prze- NA POWOD4 1AN niia dostaw r1>1naracy1·nych,-słusz.ne żądania myslu Dziewiarskiego w dniu 28 mareo br. L ~„ 

tusow.9go - zł. SO.OOO wploc!li na powodzian sumą złotych 30.()()().- W dniu '17 marca br. przedstawicięłe łćdz krajów sojuszniczych nie zostaną, zaspo-
Clczn:.Owle Klasy IV Szkoty Powszechne! (tl'%Vdzieści tysięcy). kiego Cechu PIP.karzy złożyli na ręce Prezy. 1kojone. Naszą główną tros~ w chwili 

Nr. 29, ul. Łęczycka 23 - zł. 2.155 denta Miasta, Ob. Eugeniusza Stawińskiego olbecnej Winno być przyspieszenie realf-
Pracowni.cy down. Firmy „Groschang'~ - KOŁO TERENOWE PPR J ZWM-ZDROWIE sumę 100.000 zł. na fundusz i:iomoev ofiarom zacji program11 dostaw reparacyfaych, 

zł. lO.E10 zebrało od obywotelł Zdrowia I ul. Konstan. powodzi. zgodnie z uchwałą poczdamską". 
Pracownicy Pcństw. Zakf. Przem. Bawsln. lynowskiej sumą 9.242 zł. ze składek dobro- Niezależnie od powyższego akcja ibiero- Sprawozdanie Re11ffa, które w kołacli 

Nr. 14 - zł: 12.521 wolnych oraz 2 pary pończosMk dziecinnych, nio ofiar no powodzian trwa w dalszym clą. Łltltejszych wywołało wielkib wrażenie, 
Pracownicy down. Firmy „Nikel" - zł. 3.232 
Pracownicy firmy „Edelman i Gnssel'~ -

ił. 5.6.51 

kapelusz męski i 3 flakoniki pastylek do od- gu wśród rzemieślników i coraz to no.w,9 su- zastępcy ministrów postanowili rozipa. 
karzonic wody. Koło PPR ł ZWM siada tq dro my wpływatq do Cechów Rzemieślnlczvch. trzyć na następnym P-OSiedzeniu. 

Praccwnicy Wydziału Personalne.go Zarzqdu 
M:ejskiisgo w Łodzi - zł. l .300 

Pracownicy Centrali Zbylu Maszyn Rolni-
czych - zł. 5.720 . 

Fraco:wnicy Fabryki Trykotów down. „fon. 
Clrych'' - zł. 2.158 

gq tym wszystkim obywatelom serdeczne po-
dziękowania. • 

PODCHORĄŻOWIE M.O. 
Podchorążowi"il i personel Szkoły Oficer

skiej Kursu Przeszkof P-nia Kierowników Jed. 
nostek M.O. IN Łodzi zadekloro.wall z pobo
rów za m-c kwiecień 1947 r. kwotą 35.640.

ligo Kobiet - Zarząd Wojewódzki 
5.000 

rł. zł. no . okcią pomocy powodzianom. 

· · Łtgo Kobiet -· Zarząd Miejsk: w Łodzi 
zł . 5000 

Pracownicy Państwowej Wytw. Dziew.-Rq. 
ka·Nicz. G . i A. Ralcher - z.ł. 6.545 

Firma „Karol Kujot'' - ul. Piotr~owska 100-
d. 10.000 

Prac<'wnicy Gazowni Mie[skiej - zł. [-0.C'JO. 

"' . "' 
Robotnicy Spóldzielni „Astr<J" po krótkim 

zebraniu, na miejscu przeprowadzili zbiórkę 
no rzecz po.wodzian. Zebrano gotówkg 3.334 
złotych. 
Spółd zielnio z własnych funduszów - ' ;'> 

zł. 2.0QO.-
* .,,, * 

Dyr.'3kcja Ol<ręgowej Kolei Państwowej w 
Łodzi podaje do wiadomości, iż dnia 1 kwiet
nia 47 r. na P.K.P. wprowadzona zostało nowo 
umowo tabeli opłat za przesylkl-bogoże, 
przesyłki expressowe, czasopismo, broszury, 
ksiązki oraz towary. 

T abel.'3 powyższe są do habycia w składzie 
wydawnictw toryfo.wych D.O.K.P. w Łodzi. 

"' "'· "' 

ROBOTNICY „BORUTY'' 
~rocownky f.my Przemysł Chemiczny „Bo

ruto' w ZgLsrzu na zebraniu w dniu 29 bm. 
postonow:li nalychmiast przyjść z pomocą o
fiarom powodzi, opodatko.wując się w wy
sokości 1 proc. przy zarobku do 4000 fysi~cy 
złotych, 2 proc. przy zarobku od 4 do 6 tysiE}
cy złotych, 3 proc. przy zarobku powyżej 
6 tysiący złotych od uposażeń za mies1qc 
marzec. Sumą tą postanowiono natychmiast 
przekazać Komitetowi Ofiar Powodzi. 

PRACOWNICY CENTRALI ZBYTU 
SKćRZANEGO 

Z inicjatywy Kół Partyjnych ·PPR, PPS przy 
Centrali Zbytu Przemysłu SkórzoMgo w Ło
dzi przeprowadzono zbiórkę między pracow
nikami. Zebrano kwotę zł. 17.530.- !siedem. 
noście tysięcy pięćset osiemdziesiąt) i prze
kazano na konto Komitetu Pomocy dla Powo. 
dzian, a także dwie pory obuwia i gardero
bę dzieci nną, męską i damską, 

W dalszym ciągu odbywa się zbieranie 
oflar w naturze. 

Ob Mazurkiewicz - Sienkiewicza 39 wpła PRACOWNICY ŁćDZKJCH ZAKŁADćW 
cił na po.wodzian zł. 100.- CEWEK 

* * "' I Pracownicy Łódzkich Zakładów CewA~ 
Pracownicy Glównego lnspeklorotu Cen- Przędzalnianych t. j. Dyrekcja Fabryk Nr. 1, 2, 

+ralneao Zarzadu Prz3mysłu Włókienniczeqo 3„ 4 w ilości 611 osób na zebraniu w driiu 

PRACOWNICY FIRMY „PODEŁKO'~ 
Rodo Zakładowa ~ pracownicy f.my ;,Pu. 

d~łko", lipowa 83, przekazujq zebraną sumą 
w kwocie zł. 6.680 (sześć tysięcy sześćset o. 
siemdziesiątl przez sekretarza PPR tow. Żu
rawskiego Michała na pomoc dla powodz(an. 

PRACOWNICY CENTRALI WĘGLOWEJ 
Łódź, ul. Daszyńskiego 20 skłodai(I na rzecz 
powodzian zł. 5.800.- !pięć tysięcy osi~msetl 
oraz 200 paczek bibulk: do papierosów f.my 
„Górnik''. 

GD2.IE MOŻNA DOKONYWA~ WPŁAT 
NA RZECZ POWODZIAN 

Komisjo Finansowa l6dzkf.sgo Ooywotel. 
skiego Komtletu dla Powodzian padole do 
wiadomcścl, iż następujące bonki bądą przyj 
mowaly wplaly na rzecz po.wodzian: 

1. Bonk Związku Spółek Zarobkowych, 
Sienk;ewiczo 24 konto Nr. 1400; 

2. Komunalno Kasa Oszczędności m. ~oi:ł2i, 
Pietrowska 77, konto Nr. 377; 

3. R:rnk Gospodarstwa Krajowego, At. Ko
ściuszki 63 konto Nr. 1200; 

4. F uństwowy Bank Roln'f, Andrzeja Struga 
Nr. 3 - konto Nr. 300; 

5. Polski Bank Komunalny, Piotrkowska Sl 
- konie. Nr. 121; 

6. Bonk Handlowy w Warszaw'.e, w lodzi, 
Piotrkowska 74; 

7. Bank Gospodorstwo Sp6łdz19lczego, AL 
Koścwszki 47 - konto Nr. ,65; 

8. Pocztowa Kosa Oszczędno$c.l - konto 
Nr. VII. 1111. 

O co proszą emeryci? 
Towarz~zu Redaktorze! Zbliżaltru się 

świeta wielkanocne. My. ·emeryci, chcie
libyiśmy też w miarę możności za@a
trzyć się w „święcone" na te kilka dni. 

Ale z nami jest bie·da - eme·rytury na. 
sze „nadchodzą" dopiero mieidtzy szóstym 
a dzie·Siątym ka.Zdago miesi~-ca. 

Czy nie moglibyśmy -prosić, za pośred
nictwem „Głosu Robotniczego" o przy
śpieszenie naszej wypłaty, w ten sposób, 
byśmy mogli sobie też ,WYiPrawić" jakie 
takie świiltta? . 

emeryt, tódt, Krakusa 13 m. 22 
W. Matyszkiewicz 

Narada korespondentów 
tygodnika „Folkszlimme" 

W dniu wczorajszym w sali ORT·u, przy 
ulicy Piotrkowskiej, odbyła się narada ko
respondentów i kolporterów tygodnika „Folks 
sztyme" - wydawanego przez Kom. żydowski 
PPR. Zjazd powitała w imieniu Miejskiego Ko· 
m!tetu PPR tow. Wojakowska. Po referacie 
na temat sytuacji politycznej red. Mirski wy. 
głosił lnteresujqcy odczyt o pracy I zadaniach 
korespond'enta terenowego, poczem tow. Kl· 
wafko wygłosił referat na temat - „Jak kol. 
portować prasę robotniczą''. 

Po referacie wywiqzała się dyskm;Ja. Na 
zakończenie narady odbyła się część artys
tyczna, w której czytali swoje utwory poeci 
żvdowscI - Wogler, Binecki 1 I. Gutermcm. 
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Dalecy 
ł blltcy 

Przyjrzyj się. 

rmem 
wnytoyl 

To nie śnieg w polu migoce, 
to krzewów bawełnianych 
dojrzałe pękły owoce. 
W nich nasiona bialym puchem okryte 
we włókienka bawełniane spowite. 

Na szerokie, płaskle pola; 
w słoń<:u skqpane 

między krzewy bawełniane 
przyszli tłumnie liczni robotnicy 
(mężczyźni, kobiety, młodziez) 
czcunowłosi, czarnoocy Tadżycy. 
Spiswajq. 
Bawełny owoce zbierajq. 
Od rannej do wieczornej pory 
napełniajq białym, lekkim puchem 

kosze i wo1y. 
M<1IDłakat __, młodziutka śliczna 

dziewczyna 
osta.tnia kończy pracę -
pierwsza zaczyna. 
Mamłakat nieznużona 
Ma.młakat uśmiechniona 
'Mamłakat rada 

że coraz więcej 
więcej 
więcej 

ba.wełny do kosza wkładal 

Ona wie: 
daleko, 
za setną u~wq, za tysiącznq wioskq, 

za którąś rzeką, 
jest kraj nazwany: 

„Polska Rzeczpospolita" 
Dla tego kraju także ba.wełna 

tu zakwita. 
Pilne małej Mamła.kat ręce 
zbierajq 
zbierają 
zbierajq jak najwięcej I 
Dla nieznanego kraju, 
dla nieznanych ludzi 
tak się z uśmiechem trudzi 
•""tła tadżvckcr dzie• . .-rc}yno 

I 

- • uLO~ RUB01NICZ'i 
:>lr 5 

!8 

A 
czarnooką Mamłakat otuli, Na wszystkich torach kolejowych 

odzieje. świata 

A to jest dziewczyna - inna: 
robotnica z miasta Łodzi. 

.„Takie sq wzajemnej pro.cy koleje. 
Tu w przędzalni ze zgiełkiem 1 hukiem 
maszyny przędą nici 
z bawełnianych, lnianych i wełnianych 
. włókien . 
A z tych nici materie prześliczne 
tkają .w tkalniack maszyny rozliczne., 

Robotników całe armie 
przy maszynach stoją: 
przędzą, tkają, szyją, 

przędą, tka.jq, szyją, 
odzież twoją i mojq. 

Pracujq dla nas wszędzie 
Do fabryki włókienniczej chodzi. w fabrykach na całej ziemi. 
Pod zręcznymi palcami 
te· 'asnowłosei· Juli Są ich tysiące, miliony. 

) ) . . . 
bawełna stanie się materią, Pracu1my razem z mmi. 
ftllllHRlllHlllllHlllllllllllllUllłflllłflłflllllllllllllllllllłflllllllllllllllllllillllllll!llłfłllHllllllllllflllllllllłlllllllłllllllllllllllllllllllllllllllłllłllllllllllllllllllllllllłllllllllllłlllllłlllllllllllllllllllłlllllll 

KUSY ]fANEK 

dym z lokomotyw wzlata .. 
Jeden za drugim, jeden za drugim 
jedzie pociąg pełny 

lnu, bawełny, wełny. 

Na wszystkich morskich szlaka.eh 
świata 

dym z parostatków wzlata. 
jeden za drugim, jeden za drugim 
płynie statek pełny 

lnu, bawełny, wełnv. 

' We wszystkich wsiqch i miastach 
iuch towarowy wzrasta. 

Kolejarze, 
marynarze, 
robotnicy 
i rolnic~ 
i pasterze, 
każdy szczerze, 

. razem, wspolnie 

1. Był sobie raz kusy .t:rn 
Co chodził z toporkiem, 
Kijanką się przepasywał 
Podpierał się workiem. 

2. Miał on studnię za piecem 
\Vodę brał przetakiem, 
Ryby łowił grabiami, 
Wilki strzelał makiem. 

13. Biegła liszka przez owies, 
Ułowiła śledzia, 
\Vpadła igła do morza, 
Zabiła niedźwiedzia. 

4. Wisła się zapaliła; 
Słomą ją gasili, 
Osmalone szczupaki 
N a „Prima Aprilis". 

do swej pracy się przyklada. 
Ta gromada 
światem włada 

jak bawełna, wełna, len 
... właśnie tenl 

• • • 
Drogie dzieci. Poda.jemy Wa:m ury

wek ślicznej książki Ewy Szelburg Za
rembiny p. t. „Od nitki do kłębka", 
która ukaże się wkrótce w wydaniu 
Łódzkiego Instytutu Wydawniczego, 1 

Hustraciami Anny Biemackiei. 
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U aria I szerują ze szkoły z tą muzyką przenik
liwą, od której w uszach darło. I wi

, dzę ich wielkie czcrpy watowane na 

W trzeciej ławie z<r mnq sia:dał Kli
mek Suwała; miał psa Gcxsia i naj
dłuższą z nas kapotę, z ma.tczynego 
tołuba sporzqdzonq. K:a:pota była żół

tawa w ciemne pa:sy; kołnierz tylko gra 
natowy i takież mankiety. Chodził w 
Piej Klimek całq wiosnę, cale lato, ca
łą zimę i nigdy nie było mu w niej ani 
zbyt gorąco, ani też zbyt zimno. W 
kapocie tej były kieszenie niezmiernie 
głęti"okie. Kładł w nie Klimek ksiqżki 
kaj"ety, piór~; kałamarz; Unię; _ piłkę, 

;eszcze pełne nie były. Kiedy w nie 
sięgał na: spód, musiał zanurzać rę

kę at po łokieć. W kieszenie te gro
ma.dził Klimek wszystko, co tylko zna
lazł; nieraz umyślnie dałem mu wiór, 
albo rzemyk, albo gwódź złamany, i 
to cliował. Nade wszystko zaś miewal 
w nich stare skórki chleba, kości na
wet dla. swojego Gasia. Gasio siadał 
na ogonie przed drzwiami szkoły i cze 
kał na Klimka. Aż kiedy nle zadzwo
nią, kiedy się one psiątko nie porwie 
kiady nie wpaanie do sieni. 

I ~ lnianych krótko postrzyżonych wło-

Ale Klimek tych czułości przy lu
dzia.ch nie lubi Gwizdał wtedy na psa 

:rJiecierpliwy, gniewny n~awie i po 
zostr:wał u bramy. Dorpiero jak się 

cała kupa przewaliła: przez podwórze 
klapa! Gasia i karmił go resztkami do
bytymi z czeluści swoich kieszeni, po 
czym oba.j puszczali się w drogę. Kli
mek łagodny był i figle przyjmował o
bojętnie, spokojnie; ale niech ręka 

Boska broni; . żeby mu kto psa trącił. 
Wpadał wtedy w taką złość, że aż si 
nial ca:ły ·i z oczyma na wierzch wys a 
dzonymi rzucał się wprost do gardła. 
Zwaliśmy go brytanem, o co się nie 

gniewał. 

- Żebyś mnie kpie jeden, nazwał 
swoim przezwiskiem, to bym cię za
malował! Ale jak psim przezwiskiem. 
mnie przezywasz, to i owszem! Wolę 

ja być psem, niż takim; jak ty blaz 
nem! 

To słówko „błazen"; raz wraz na ję
zyku mial: kochał nas jednak i do
brym był kolegą, a kiedy który z chło-

pców chorował, to prosto ze szkoły do 
niego szedł, choć w domu kasza sty
gła. 

Stasiek i Franek wychodzili razem, 
trzymając się za szyję i bose nogi tak 
pod miarę stawia.jąc, jak żołnierze w 
marszu. Kto ich z daleka widział, 

mógł myśleć, że jeden idzie, tak im to' 
składnie szło. Bardzo ze sobą trnyma
ły te chłopaki. Nazywaliśmy ich „ma.j
stry"; a to z tej przyczyny, że nade 
drzwiami Staśkoweg~ domu był szyld: 

„Kowalski majster stolarski" 
a nad drzwiami Frankowego: 

„Stolarski majster ko"l,valski" 
I Stasiek i Franek sierdzili się o to 
przezwisko, a że nieraz na udry z chło
pakami szli, więc ich potem pI_zezwali 
;,Kapela"; bo jeden z nich gwizdał, a 
drugi na: tornistrze basa mu dodawał. 
Kiedy oczy przymknę widzę jeszcze 
ich wyciągnięte cienkie bose nogi; jak 
nie pytając czy żwir; czy piasel:C. ma-
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S krzvnka pocztowo 

• Dzieci le • s poi 
Drodzy mali Czytelnicy i Gzytelniczki! 

Obiecaliśmy Wam napisać dokończenie 
opowia.d<rnia pt. „Plan t~yletni". Dotrzymuje 
my obietnicy i dzielimy się równocześnie 

miłq nowinq: oto opowiadania nie dokończył 
nikt z naszej Redakcji lecz Wasz kolega, 11-
letnl Włodek, uczeń 4-t&j klasy Szkoły Pow
szechnej d~ienia Jarosła.WIX Dqlfrowskiego 
(pny ul. Jaracza 26). Nie piszemy jego naz
wiska, bo Wio.dek c~. ce, byście je sami od
gadli z reb~&U, którym opowla.i:ianle swoje 
podpisał. Bardzo jesteśmy ciekawi, jak Wy 
pisanie Włodka ocenicie. Redakcja „Promy
ka" nic w nim nie zmie-niła, tylko skróciła tro· 
szeńkę i poprawiła kilkti błądów (ale też 
bardzo niewiele). A teraz czytajcie je, a przed 
tym jeszcze przejr~cle" sob!! od nowa .Po: 
czqtek jego w „Promyku z ubiegłej nledz1el1. 

• • • 
Rozmowa w klasie trwała bardzo długo. 

Dzieci zostały się ll'awet z paniq nauczyciel
kq po lekcja.pn. Jaśka zap_~ciponowala, I:iy 
zbierĆrć szmaty, sta1y metal ł Inne takle rze· 
czy, co slą ·daazq w tabrykach przerobić. 
Wszyscy się na to zgo5fzill, ale nikt nie po
trafił aobrze powiedzieć, Jak się 'do tego za. 
brać, ani komu można by to odnosić. Alż no:-
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Szarada 
Pierwsza - druqa - w drukami 

Na czcionki to skrzynka. 
Sama - druga - zaimek rodztąu 

ieńskiego: 
Gdy dziewczY'n.kę chcę wskazać, 

m6wlę - ta - dziewczynka 
Za drugą - postaw - trzecią, -

pląsy będą z tego. 
A całych - do zabawy używają 

dzieci. 
Kiedy jesień panuje, dużo ich z drzew 

leci. 

Zadanie naukowe 
KRAKÓW 
TOBOLSK 
ORLEAN 
CHARTUM 
WROCŁAW 

Kolejl'J:O przy każdym z tych m1a:st 
postaw nazwę rzęki, nad którą leży 
dany gród. Pierwsze litery tych rzek 
utworzq nazwę mia.sta. Jakie to mia
sto i nad jaką leży rzekq? 

Zagadki 
Robią z żelaza, nigdy ze stali. 
Rzecz to niezbędna w rękach kowali. 
A gdy odwrócisz, 
i o „ł" skrócisz, 
znajdziesz na półce ucznia każdego; 
dzieła składają sie zawsze z tego. 

reszcie wstał z ostatniej ławki, Staś, zwany już ja wam pomogą - będziemy uczyć się 

dowódcq, a z czego on był bazdzo d)lmny razem". Mi nagle wyskoczyła z ławki :Wła· 
i poWieiiział tak: „ja myślę - najlepiej zacz- dzla, a tak oyła przejęta, 'że a~ ezetWona 
nijmy od naszej szkoły, przestańmy łamo:ć - To jest wszy.siko łiarClzo Cio6re 1 Ja się 
ławki, bo nasi rodzice nie nastarczq by zro- z tym zgaazam, ale Cila.czego nie mielibyś
bić nowe. I to samo. z ksictżkami. Jak ich nie my l my pomóc powoazianom? WoCła im 
będziemy niszczyć, to koledzy z nikszej kla- wszystko za.brała, nie ma:Jq nic". 
sy będq mogli jeszcze na drugi rok z nich W całej klasie powstał hałas. Chłopcy i 
s i ę uczyć." dziewczynki, a nawet najmniejsi, krzycze11 na 

Cała klasa przyznała racją Stasiowi, a pa. cały głos: 

ni a.i. wstała z. miejsca z radości, że lal ucz- Tak, ta!C, pomoiżemy, nie będziemy kupować 
niowie i uczennice sq tacy mqdrzy. Pani za- cukierków, tylko l!amy dla ttziecl powodzhml 
pytała, kto chce jeszcze coś powiedzieć. Na Potem Władzia powiedziała, tte trzeba 
te słowa podnosi palec gruby iWJadek i wszystko przeglosow.a:ć i kto się zgadza niech 
mówi tak. „a fa myślę, że musimy dobzze podniesie ręką. Wszyscy podnieśli, tylko mała 
się uczyć i ł'ieby ani jeden nie został na dru- Hama - nie, co nie wied'Ziała, czy prawą, 
gi rok w tej samej klasie, bo to Jest kłopot czy lewą. 
dla rodziców i nie dobrze też dla Polski, ~- Z tego wszystkiego pani zapomłala zadać 
byśmy rok cały zm·amowali. Z tym się te~ lekcję z czego się wszyscy bara"zo ucieszyli. 
wszyscy zgodzili, tylko mała Hania była nles- Ale to tak tylko picrvrzy d~ ień, bo nie pomię
pokojna, bo nie umie rachunków i ta.le samo tali ie zaczęli trzyle tni rlc:n. 
Jędrek, bo nie umie historii. Ale Włade:!t, któ- l Włodziniterz Pi - ~ - a (ł!ll trójkąt 
ry jest „prymusem" pocieszył ich oboje: „to w śroi!ku ser). 
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Wladqslaw l_!.eq ... ont 

Kraszanki. 
Przed kominem w sa:rnym świetle .gusiął! Poka~ywała swoje, W, piorlia:ch 

oguia, siedziały zgodnie Jagna; z Józ- żyt:aicli i cebulowy-eh gotowane, żół
ka zajęte pilnie kraszeniem jajek, a ciuchne, niałymi figlasami ulfraszane 
l~c:żda swoje osobno chroniła i kryjo- i tak galante, jak mało litóra była; 
mo a.by się barzej wysadzić. Jagusia potraiłła, ale ujrzawszy Jagusine, gę
najpierw myła swoje w ciepłej woazie oę ozwarła z podziwu i mctrliotność ją 
i wytarte do supha dopiero znaczyła chwyciła. 

w różności roztopionym woskiem, a. Jakże, to aż mieniło się w ocza.ch1 
potem wpuszczała we wrzątek bełko- Czerwone oyły, zółte; fijołk'owe i jak 
cący w trzech garnuszkach, w których lnowe kwi'atuszki niebieskie, a widać 
je kolej-no zanurzała:. żmudna to była było na; nich takie rzeczy, ze prosto 
robota, bo wosk cliwilami ni.e chciał nie do uwierzenia. Koguty piejqce na 
trzymać, albo jajka w rękach się gnio płocie, gqski na druqim syczały na 
tły lub pękały przy gotowaniu, al_e 'YV świnie, uwalane w błocie; gdzie znów 
końcu naczyniły ich przeszło pół kopy stado gołębi białych" naa polami czer
i nuż dopiero okazywa.ć sobie i prze- wonymi, a na: inszych wzory takie i cu 
chwalać się piękniej kraszonymi. I deńka kiej na szybach, gdy zamróź je 

Kaj się ta hyło Józce mierzyć z Ja- lodem potrzęsie. . 

NajprzNjemniejsz» podarunek dla dzieci 
książeczha 

JANUSZA MINKIEWICZA 
Ilustr. J. M. Szancer 

od A do Z 
Literhi dziecf ęce 

cena 2170 zl 
Do nabycia we wszystkich księgarniach 

„ŁODZI(! INSTYTUT WYDAWNICZY" 
Dział księgarski Łódź, ul. żwirki 17, tel. 156-81 

sach, i to poważne spojrzenie modrych 
oczu, kiedy nam powiadali dokqd idq. 
Bo zawsze dokądciś szli. To szli „za 
morze"; po takie miecze; co sto łbów 
od razu tną; to szli za góry, po taka 
wodę, co umar1i od niej wstają: to 
szli ,;na: wojnę"; na taką wojnę. co je
den zginąć miał, a drugi zostać, i wte
dy się najmocniej trzymali za szyję. 
Nie Wiedzieli tylko, co którego spot
ka.ćma: czy śmierć czy życie, a że o
baj sławnie zginqć chcieli, więc co 
pauza ciągnęli węzełki i coś ucho mię 
dzy nich puścił, zawsze koło tego ga

danie jakieś było, bo ustąpić żaden 

nie chciał. 
Dopiero coś przed samym Bożym 

Narodzeniem zdecydowali, że obaj 
zginą, i ta:k nastał spokój między nimi. 

Porzucili już nawet chodzenie za 
morze" a także chodzenie „za góry"; 
i ciągle już potem ;;na: wojnę" tylko 
szli; mało co nawet bryczkom i wóz
kom ustępując z drogi, jako że już raz 
kozie śmierć, kieay i tak oba.j zginąć 
mieli. 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 r1 

Anna Lewicka 

Dzielne dziecko 
Tuż za miastem Hagq w Holandii 

wznosi slę 'Śliczny pomnik z bfołego 
marmuru, przedstawiający anioła 
wznoszącego w niebo wątłego chłop
czynę. Główka dziecka zwisa na ra- , 
mieniu anioła, włoski rozpusze"Zone. 
członlii zwisłe. Dziecko nie żyje. · 

Cliłopczy'lCowi temu roaacy wysta
will pomnik, bo życiem własnym ura
tqwał kraj od zalewu. 

Oto szedł z miasta do domu, w wie
trzny, dżdzysty wieczór, gdy dosłyszał 
6w złowrogi szmer wody, co wyżło

biwszy w tamie szczelinę ws'qcza:ć się 
zaczęła w. ląd. Chłopiec usłyszawszy 
ten groźny szmer, przystąpił i dojrzał 
szparę. Za.czął :wołać ratunku, ale w 
wietrzny, dżdżysty wieczór nikogo nie 
było blisko. 
Może kto naaejdzie, pomyślał chło

piec i zatkGił paluszkiem dziurkę, ale 
walka z morzem niełatwa:. Uderzyła 
fma jedna, uderzyła 'druga, powiększy 
ła się dziura 1 oblała palec dzieclia.. 
Chłopak czuł, że nie sprnsta sile 

morza:, zerwał się, chciał biec do mia 
sta ale zaledwie wyjął palec, woda 
buchnęła z otworu. · 

- Nim wrócę, woda: zerwie tamę -
pomyślał chłopiec. - Zrzucił kaftan, 
owinął nim rękę, wbił rękę w otwór ; 
tak zatkał dziurę. 

Deszcz padał, wiatr liuczal, morze 
biło rączynę, ale chłopiec ani myślał 
opuścić stanowiska. · 

Ludz,ie znaleźli go rano martwego 
Skostniała, twarda jak kamień reka 
za~ykałE", o~?Tór. Dziecko nie żyło, ~le 
zwyciężyło morze. 

Temu to dziecku wystawili Hole1 
drzy pomnik w miejscu, gdzie zginQ 
ratując ziemię i pracę ziomków. 

Dzieciom holenderskim nie opowia
dają bajek o czerwonym kapturku, o 
zaklętej królewnie, ani o wróżkach, co 
przed wieka.mi chodziły po świecie i. 
rozdawały ludziom dary, lub spełnia
ły ich marzenia. Chłopak, który z od
daniem własnego życia uratowa.ł od 
zalewu ca.łą okolicę, to ideał wszyst 
kich dzieci holenderskich. Słuchając 
opowiadania o tym dzielnym chłopcu 
i patrząc na. jego pomnik dzieci holen 
derskie myślą: „I ja tak powinienem 
zrobić, gdybym się znalał w takim po
łożeniu". 
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KI N A 
~DRIA (ul. Marsz. Stalina - Gł6wno) 

„RYW AL JEGO KROLEWSKIEJ MOSC?I" 
BAŁTYK (ul. Narutowicza 20) 

MARSYLIANKA 
BAJKA (ul. Francisztcońska 31) 

„KLA TKA SŁOWICZA" 
GDYNIA (ul. Dosz:yńsklego 2) 
PAWEŁ I GAWEŁ 

HEL {ui. Legionów 2-4} 
„ELVIRA MADIGAN" 

MUZA (Rudo Pabianicka) 
SĄMOTNY żAGIEL 

OSWIATOWE (ul. Rzgowska 94) 
NIECZYNNE 

POŁONIA (ul. Piotrkowska 87) 
„KOBIETA SAMA" 

PRZEDWIOSNIE (ul. Żeromskiego 74-78) 
„ROBERT t BERTRAND" 

ROBOTNIK (ul. Kilińsklego 178) 
„ZDRADZIECKA KULA'' 

ROMA (ul. Rz~owsl<o !!4) 
„ZAKAZANE PIOSENKI" 

REKORD (ul. Rzgomka 21 
„ONA BRONI OJCZYZNY" 

STYLOWY, (ul. Kilińskiego 123) 
PAWEŁ I GAWEŁ 

SWIT flhh·ki Rv11P.k 5) 
„NIEUSTRASZENI'' 

TATRY ful ~i<>n ic-\1kza 40) 
„W OKOWACH LODU'' 

TĘCZA ful . Piotrko.,.„•.o 108} 
„ROBERT I BERTRAND" 

Wl5tA (ul !)„~l'"ńskłego 1) 
„RYWAL JEGO KROLEWSKIEJ MOśCI" 

WŁóKNIARZ (ul. Zawadzka 6) 
„ROBIN HOOD" 

WOLNOSC. (ul. Napiórkowskiego 16) 
„LUDZIE I MANEKINY" 

ZACHĘT A ful. Zol"r~vn 28) 
„ZAKAZANE PIOSENKI'' 

Teatr, mUt'łka i sztuka 
PAf:4STWOWY TEATR WOJSKA POLSKIEGO 

Dziś dnia 30.3.1947 r. o godz. 10.ej Ako
aemio Byłych W:ąźniów Politycznych. o godz. 
15 min. 15 przedstawienie „Krakowiaków i Gó 
rali" dla Związku Walk Młodych. Posse-P .:ir -
tout nieważne 

O godz. 19 min. 15 v.:it.czorem ostot'li 1C'Z 
przed śWiątami prz.sdstav.ien~e „Krako·Ni.Jk~w 
i Górali'' P'.lguslawskiego z muzyką Stefoniego 
w insce.1zacji ł reżyserii Leona Schilte.-a, z 
udziałem orkiestry Filharmonii ŁódzkieJ. 

TEATR POWSZECHNY TUR 
Dziś w niedzielę o godz. 15 min . 15 pi:z.gd 

stawienie znakomitej komedii obycza:owe! 
Gogolo „OiJnek" zakupiOne. 

W niedzielą o godz. 19 min . 15 znal:omito 
komsdio obyczajowa Wł. Perzyńskiego „Szc1ę 
ście Franio'• w reżyserii leono •Pietras:r.~ie
wicza, dekoracjach -Tad. Kalinowskiego. Odział 
b:orq: Tymowska Zofia, Rachwalska B:irbor::i, 
Bronowska Bronisława, Nawrocka Władysła. 
wa, leszczyński Karol, Sv.".iderski Jon, Detmek 
Kazimk~rz. 

TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ „LUTNIA" 
Dziś o godz. 19 tenor opery poznańskiej 

Witold Łuczyński, wystąpi w operetM F. le
\ioro ,.KlłAINA USMIECHO'· 

Udziel bierze caly zesp6ł artystyczny. 
Bilety wcześniej do nabycia w kslElgorn\ 

przy u!. P.otrkowskiej 102a, a od godz. 17.30 
w ohie teatru. 

TEATR KAMERALNY DOMU żOŁNIERZĄ 
ul. Daszyńskiego 34. 

DziS i codzienn.e o godz. 19. l 5 ~wie~na 
sztuka omerykońska Willioms'a ~.SZKLANA 
MENAŻERIA'' w znakomitym wykonaniu1 Du· 
szyński, Horecka, Jaroń, Mrozowska. 

Reżyseria - El\vin Axer. Dekbroele -
Jon Kosiński. 

Kasa czynna od 10 do 12-.91 ł od lS·eJ. 
Tel. 123-02. 

TEATR „SYRENA" Traugutta 1 
Dziś I codziennie komedio Henneqvfna 1 

Vebero pt. „PANI PREZESOWA'• w opraco
waniu i z piosenkami J.9rzego Jurandota z 
muzyką Franciszki Leszczyńskiej i Mieczysławo 
Porwita. 

Pocz. przedst. o godz. 19.30. Ka$a czynna 
oo godz. T0-13 i od 16, tel. 272-70. 

TEATR „GONG" 
Teatr „Gong" gro dziś i codziennie rewłEl 

pt. ,,Goło, lecz wesoło". Udział biórą: R!!
muald Gierasieński, Alino Janowska, Ziuto 
Kryniczanka, Zofio Wilczyńska, Ina Wąlsko, 
J~rzy Szwajcar. 

TEATR KUKIEŁEK RTPD ul. Nowrot 'Z! 
_Codziennie z wyjątkiem poniedzlołk6w 

Wicowisko zamkn!ąte dlo dzieci szkół pow· 
szechnych o godz. 9 lub 11. W każdą niedzle 
Ją l świElto Widowisko otwort-9 o godz. 1?. tej. 
Sztuka p!6ro L. Krzemleniec'.del p:t1 „Historia 
cała o ni~bieskich migdałach". 

TEATR MŁODZIEżOWY t DZIECIĘCY 
„SZAROTKA" - Kopernika 16. 

Wschodni19 widowisko w trzech oktocn J. 
Wcrneckiego „Drogocenny naszyjnik" (12 go
dz:n przygód). 

Codzienn:e przedstawienie zamknięte dlo 
szkól, w r.iedzielę l święta o godz. 11.30 orzi:id 
stawier::a otwarte dla pub!icznośc:. 

WIECZOB LITERACKO-MUZYCZNY 
W „TEATRZE NA Plł;TERKU" 

W poniedziałek 31 hm. o godzinie 19 w 
Teatrze na Pięterku (Traugutta 1) odbędzie 
1lę wieczór poezji Ludwika Swle!aw11dego. 
Recytuje autor oraz Jadwiga Jarwtcz. Na1lę
pnlo koncert Marli Wllkomlrsklel. W1tęp 
wolny. 

ś.f P. 

Tow. Feliks PAKULSKI 
funkcj.1marlusz z. C. PUR. 

zmarł fragicznie na posterunku. Koło PPR t•aci w nim cennego fowórzysz.O, k:;le~ą 
: współpracownika. Pamięć o nim będzie służyła nom jako przykład ofiarnej i peł
nej poświęcenia pracy dla dobro Ojczyzny. 

CV9ść Jego pomięci. 
Wyprowadzenie zwł0 '.< nastąp: we wtore~ dnia 1 kwietr io br. z domu 

przy ul. Piekarskiej Nr. 16 o godzi.1i.e 4 po poł. 

Co u.1lq§Zf:1Dlf.I przez radio 

ODClYTY TOWARZYSTW A UNIWERSYTETU 
ROBOTNICZEGO 

Dn:a 1 kwtstnla 1947 r. o g-0dr. 19-ej w 
małej sali CRDK-TUR, vl. Piotrkowska 243 od~ 
będzie się odczyt z cyklu: „Wołka o polc61 
powszechny'• na temat: Prezydent Wilson. 

Wstęp bezpłatny. 

---
Dnia 3~.111 o gódz. 13,15 w fabryce „Ot~p 

Hau" tow. Cich6tka wygłos: o~i;:zyt p.1: „H1-
słório ustrojów społecznych'', ciąg da lsży 

SEKCJ~ T. U. R. 
I. Lekcje rytmyki i tańca artyst'{c:i:rego. 

Kier. ob. Wolańska H. - Lek<;je w ponie· 
dziołk : i czwartki w godz. od 16-tej d' 19.tej. 

6,00 Sygnał czasu, ,,Kiedy ranne .. .'' i '<o- sportowa; 16,30 Mendellssohn - Bartholdy- li.Chór mieszany. Kier. ob. Sielski G. -
lend. histor.; 6,05 Dzisnnik; 6,20 Gimnastyko; Trio D-moll op. 49 w wyk. Trio fortepianowe. lekcje w środy i piątki w gódz. od 19-e!--
6,30 Muzyka; 6,57 Sygnał czasu, aud. na go; 16,5.5 Aud. dla młodzieży; 17,10 Koncert 2l~j. 
„Dzień dobry"; 7,05 Muzyka; 7,15 Wiadomo. popularny w "'!Yk. Małej Orkiestry P.R. z udz. III. Sekcja muzyczna. K:er. prof. z~'j,orski . 
ści poranne oraz przegląd prasy; 7,35 (z to. R. fobiński.9go - śpiew; 17,45 „Na Ziem!och Lekcje w póniedzi::iłki i ćzwartki w go..,z. od 
dziJ Program no dziś; 7,40 Koncert poronny; Odzyskanych" - Zokfod mlkrobiológiCz!'1y 19-ej do 21-ej 
8,30 Informacje ogólnopolskie; 8.40 Skrzy!'l~a prof. Hirósvolda we Wrocławiu; 17,55 Z życia IV . Kursy języka rosyjskiego. Prof. Bachur-: 
PCK; 8,50. Przerwa; 11,57 Sygnał czasu i 'iej. kulturalnego; l8.00 (z Łodzi) Koncert religijr.y sko H . .._ lekcje w środy i piątk; w godz. oo 
not z Wieży Markidiej w Krakowi..c;; 12.05 - Transm. z kościoła M.B.Z. Wyk.: Chór mie 18.ej do 19-tej. 
Audycjo dla świetH~ robotniczych; 12,35 Pieś- szony i żeński „Harfa•' p.d J. Ku~h~rskie.go. V. Kursy języka angielskiego. Prof. N.tetzwa 
ni wielkopostne w wyk. H. Karwowskiej, przy W .Adamska - sopran, J. Kucharski 1 B. lt~u~t- - Lekcje w środy l piątki w ~odz. od 19-ej 
fortep. E. Wernik6wna; 12,55 „10 minut poa. rzak - organy, z._ Hodor i. Pa-rodows.l - do 20.e·1. .. ,.. n oi: M k b. d w 1 o I ~ • skrzypce, J. W1łkom1rski - w1olencaelo; 1 f\ .30 ----
Zll ; . ~· " ~zy. ~ 0 10 <lwa._. V~-' n<. oz .. Nauka przy głośniku"; 19,00 Aud. dla wsi: ----------,--~ 

Dyrekcjo Komuńalnegn lłrzemysłu Bu
dowlanego w Łodzi, Al. Kościuszki 1, 
tel. 257-17, zaangażuje gł6wnego KSIĘ. 
GOWEGO do prowadzenia centralnej 

:<sll)gowoścl. 

Wor~nk: .wynagrodzenia do omówienia 

glosn!. Pozn~nsk1e1 p-d M. Gtz"llsk1ego z udz. 19,15 Iz lodzi) „Akcja prZ."lciwpowodziowa w 
J. Witkowskiego - fa~ot, przy forte~. ~· woj. lóozkim" - pog. Naczel. St. Krysińslde. 
Szp,erkc; 14,00 (z Łodzi) Fel. M-, Walhsa ~:· go; 19,25 (z lodzi) Wiosko mużyka operowo 
„JaK Welasqu.ei otrzyma/ ord~r sw .. Jabba ; I (płyty); 19,50 (z Łodzi] Rezerwo; 19,57 Sygnat 
14,10 (~ Łodzrl. Skrzynko. radrotechntczna ~v czas•J; 20,00 Dziennik; 20.25 „Dawno muzv
opr. lnz. B. Khmoszews~1ego; 14,20 (z bdz:) ka'' - oud. słowno-muzyczna; ?1.00 Słucho
Kon0C<:lrt ,muzyki r~ligijnei. w wyk: Chóru „Hej. wisko; 21,25 Recital Skrzypcowy St. Taurosc, 
nal' z Rudy Pab1anl~kie1 PC:d ki.er. A.Ka~!'.l9~- przy fortep. J. Gaczek; 21.45 Radiowy Uni.
czyk; 14.40 (z łodZt! Kromka t komum:<'Jtv; wersytśt Ludowy; 22,00 Kwadrans prozv -
14,45 łz Łod7j) Koncert reklamowy; 15,00 Aud. · „Pop!cly'' S. Ż-"lromskiego; 22,15 Progrom na 
dla dzieci pt. „Przygcdy Profesora Przed po. jutro; 22.25 (z. łodzi) Koncert życzeń fc1ęh~ 11 ; • , • • 
fcp:w1c:za'' cz. IV.; 15,20 Reportaż; 15.30 23,10 Ostat. .wiad. dziennika radiowei:io; 23.3() W1esc1 z kra1u 
Skrzynko ogólne w opr. A. Dobrowolskie!- (z locliil Program no dzień jutrzejszy; 23 .~3 
Ziółkowej; l~,4-0 Pi"lśni M. ~orl~w!cza w wyk. Iz l?dzi) K,oncei:t życzeń .. !część li I; 23,58 li i OFIARA HUTNlKOW NA FUNDUSZ WIOSEK 
T. Dąbrowskiego; 16,QO Dziennik; 16,20 Pog łodz1l Zckonczeme oudyc11 i Hymn. 

, KOSCIUSZKOWSKICH 

Zarządzenie 
o postołach dorożek samochodowych I konnych 

Dnia ~ marca 1947 r. ukazoło się Zarzq. 
dzen:.g Prezydenta m. Łodzi, regulujące sora
wę miejsc postoju dorożek samochowych I 

dniem ogłoszenia. JednocześALe ltrocq 
:wsze'lde dotychczasowe zarządzenia o 
tach po5IOju dorożek. 

konnych. OGŁOSZENIE 

mo~ 

J'Ul'lk-

Zarządzenie wylicza 87 punktów postoju, Zarząd M:ejski w ł.odzi - Wydział Apro-
no których dorożki mogą się zatrzymywać i wizocjl i· Handlu podaje do wiadomości tym 
to w ściśle określonej ;\ości. wszystkim instytucjom, uprcrwnionym do pod

fęc:a wyplafy zaliczek na ziemniaki z akcji Dorożki konne i !amochodowe winny usta. jesiennej roku gospodarczego 1946/47, którym 
wiać sią .według pi-srwszeństwo przyjazdu na listy zo~tały potwierdzone przez Wydział 
dony punkt, niezależnie od rodzaju dorożki. Aprowizacji i Handlu, o wypłoty nie dokonano 

Od godziny 23-ej do gqdziny 6-ei dorożki do dnia 31.10.1946 r„ fo w myśl zarządzenia 
samochodowe i konne na poszczególnych Ministerstwo Aprowizacji i Handlu - De0 ar
punkt~ch mogą znotdowoć sią w liczbie dwa toment Artykułów Przemysłowych I Polityki 
razy w:ększej. Rozdzielnictwa ż dnia 18.3.1947 r. bądą doko-

Orzod2oni'9 postoju w miejscach nieobjąty:h nywone w ci'ągv miesiąco mareo br. wypłaty 
powyż~zym wykazem jest ;wzbronione. zaliczek na zakup ziemniaków pritez I-Urząd 

Winni przekroczenia przepisów niniejsze. Skarbowy w Łod.zi. . . 
go zarlqdzenia, będą w brzmieniu rozponq~ Wobo~ powyzs~ego uprowr'l10~ 1nstytucJe, 
dzenrn Pr.<:lzydento Rzeczypospolitej z dnia 14 któ;e z 1okichkolwie~ ~rzyczvn ~e otrzymał.~ 
lutego 1928 r. tDz. U. Nr. 18 poz. 151! karani z.aliczek w roku ubiegłym. - w.nny zwr6c1c 
w drodz.e administracyjnej no mocy ort: 21 się o ';'YPłotą ~c. Kasy I-Urzędu Skorl:oowego 
wyżeJ wymienionej ustawy, grzywną do wyso. I w Ło~z1 Al. ~oscwszb 8.3. , 
kości 10.0QO zt. lub aresztem do 6 tygodni, . Bl1zszych tnformacyf ud~.ela .. R~ferot Zle'.1'-
olbo obu tymi karami łącznie. I maczany ~y~z~ału Aprowi::aci1 1 Handlu. -

. . . . . . Zarządu M1-s1sk:ego w Łodzi, ul. W61czannko 
. N1~zalezni.s od kary, w1nm bądą odpowie Nr. 18, pokój Nr. 249, tel. 280-81 w. 58. 

dz10lnt za wyrządzone siraty 1 szkody. Łódź, dnia 27 mareo 1947 r. 
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z ZARZĄD MIEJSKI W ŁODZI 

R~JG~~~~ 

Zaklć:ldy Graficzne ~ 
~ „Lódzki Inslylut Wydawniczy•• ~ 
~ Spóldz. z odp. udz. 

,
1 

.f:.ódź, ul. Żwir"I '17 I 
tel: centrala 206-42 

i n·acz. dyr: 223-29 
techn, dyr: 223-08 
sekret 223-29 
dział kslęg: 156-81 

Własna nowoczesna chemigrafia ~ 
,-~~~ 

I 

l 

OGŁOSZENIA DROBNE 
Leharze 
Lekarz dentysta MINTZ Tadeusz, leczenie zę• 
bów f tamy ustne! ,ząby sztuczne. PrzyjmuJe 
Południowa 46, tel. 268.91. 

TŁUMACZ przysięgły ong~elsldego, rosyjskie
go, froncuskfego, niemieckiego - Norutowt. 
cza 74, fe!. 276-18. 

Zaąublone dohumeń~ą 
Dr. med. KUDREWICZ ZYGMUNT, specfolisto 
chorób wenerycznych I skórnych, l?iotrkowsko UNIEW AżNIA się zagubioną kartę rejes.-ra-
Nr. 106. - Przyjmuje od 7-10 I od 3-Y. cyjnq wyd. przez RKU-łódź, i okt ślubny na 
Hupno • sprzedaż nazwisko Wodo Tadeusz, Krakusa 3. 
NAJKORZYSTNIEJ kupisz, sprzedasz, zamie- UNIEWA.tNIA $ię skradzione: kartki żywnoś
n:sz obrączki, zegarki, pierścionki w sklepie ciowe J.13j kot. i 3 rodzinne, legit. tromwojo-
11-go Listopada Nr. 3. wą z ŁWEKD legit. Zw. Zaw, i legi!. PPR 
ZEGARKI, biżuter:o. Kupno ---Sprzedaż- B. Borz~ck.ego Władystawa, Zdzlery 86 gm. 
Kowalski, Łódź, :'lotrkowsko 3. Widza.w. 

~~-=-:-~~~~~,~~~~~~~~ 

Różne SKRADZIONO kartę rozpoznawczą, legi!. 
FACHOWA naprawa zegarków. Warsztat\ PPR, ieglt. Zw. Zow. i legi!. ze Spółdzielni :io 
Zegarmistrzowski Miszcza Kosmider. Pomor- nazwi~k„ Włodarczyk Stamsław. Ciasno 8 
ska 2l m. Hl 

Załogo huty .,Stalowa Wolo" zł~żyło na • 
Fundusz Budowy Wiosek Kościuszkowskich 
16,948 zł. W kwod9 tej mają s,wój udział r6w 
meż uczniowie szkoły przemysłowej przy hu
cie „S!alowo Wola", k:!órzy zebrali z dobro. 
wolnych ofiar 2.131 zł. 

WROCŁAW OCALAŁ Z POWODZI 
Zagrożenie Wrocławia powodzią byto 

bardzo poważne. Dziąki pomocy saperów, 
którzy dniem i nocą .walczą . z tworzącymi 
si~ zatorami, udało sią uchronić stolicą Dol· 
nego Sląska od klęski powodzi. Uszkodzony 
j~dynie został most kolejowy w Laskowicach. 

TRAKTORZYSCI AMERYKAf:4SCY 
W·POZNĄNIU 

Do Poznania przybyło 1 O-osobowa eki~ 
amerykańskich 1roktorZ'lstów i specjalistów ob 
sługi maszyn rolniczych, kt6ro pehlić bądzie 
funkcje instruktorskie w ośrodkach państwo. 
wych Nieruchomości Ziemskich. Instruktorzy 
ci zapoznają się na specjalnym kursie infor· 
mocyjnym zorganizowanym · przez t-eclmicum 
traktorowe w Poznaniu z polskimi warunkami 
procy. 

MIĘDZYNARODOWY EKSPRESS BAŁTYK -
ADRIĄTYK 

W dniu 22 marca rb. odbyło się w l<łodz· 
ku konferencja kolejowa przedstaWicieli kolej . 
nictwa polskiego i czes~iego. Temot"lm obrad 
było sprawo uruchomienia z dniem 4 majo 
pociqgu pośpieśznego na olbrzymiej trasie 
morze Bałtyckie-Adńqtyk oraz sprawo wpro· 
wadv.inia uzupełnień do urr1owy granicznej 
polsko-czeskiej w związku z wprowadzeniem 
nowego letniego rozkładu jazdy. 

T rosa ekspressu Baltyk-Adńatyk przeble. 
gać będzie od Gdyni via Prago-Wiedeń
Bozylea. Połączenie to jest nowym krokiem 
nastego kolejnictwo w odbudowie regularnej 
sieci międzynarodowych połącz."lń kolejowych. 

DOMKI FINSKIE DLA WYBRZE.tA 
W ramach umowy, ZQWarteJ między (;en· 

lralą węgla.wą a jedną z firm budowlanych w 
Szwecji, przybędzie do Polski w Początkach 
kwietnia transport składanych domków fiń
skich. Trzysta takich domków pozostanie no 
Wybrzeżu i będzie służyt jako mieszkania dla 
robotników procujących przy przeładunku 
węgla, pozostał.9 700 domków prze:-Niezione 
będą no Sląsk dla rodzin górniczyeh. 

ł.J!śntlechnl I slęl 
------------------~ 

- Czy język łaciński jest martwył 
- Tak, synul 
- To czemu ao raz wreszcie nie PGarzeblqł 



• 

u L U ~ RUBUłNIClY Nr 90 

Ze 

zPocz~ta 
.K. rla z Gorlic 2:0 

Mecz o wejście "do Klasy Państwowe.i pomiędzy K.S. Orzeł (Gorlice) a ZZK 
(Łódź) zakończył sil} zwycięstwem ZZK 2:0 (1:0). 

Drużyny wyst:ipiły w sldadach następu~~cych: 

ze strzału Kmina. W 34 minucie łodzianie 
mają pierwszy r6g jednak nie potrallq go 
wyzysltać„ 

kami zrywu gołc:l. Atak ich trzykrotnie prze• 
dzlera się pod bramkę go1podaray. Plerwsay 
strzał Jednak ml)a „budę", drugi wyłapuje 
Debczyliskl a trzec:l Idzie równlel ponad po
przec:zkq. 

Orzeł (Gorlice): Drnżdż, Zabierowski, Tokarski, Bania, Łącki, Brrostek, Rą· 
biel, Kwarcienny, Lań, Gruszka, Sroczy1iski. 

Gra obydwóch drużyn nie n'aleźy do c:le· 
kawyc:h i !'lot na słabym poziomie. ZZK zdo· 
bywszy prowad;::--le nie wysila się zbytnio, 
aby podnieść wynlk, gra leniwie 1 jakby 01-
pale. Trybuny które sq zwykle tak skore re· 
agować na ka!de lepsze zagranie na boisku 
milczq i pozlewają. Oźywia)q się dopiero w 
40 minucie, gdy Lewandowski otrzymule pllkę 

ZZK: De1>czy1iski, Gwoździński, Kuczkowski, Korporowicz, Miller, Jóźwik, 
l\lalinowski, Km1n, Lewandowski. Koczewskl. Skoczylas. 

1 ,__ ____ B_r_a_in_k_i_d_ta __ z_z_K __ z_d_ob~y~ł __ K_m_i_n_._s~ę_dz __ i_o_w_a_ł_o_b_._ee __ rh_a_. ________________ ~ 

Znudzona publlc::nołć zaczyna dophlgo• 
wać gości. K1crlkuluJe bowiem, te gdy uda 11.ę 
lm wyrównać, to go1podarze mote 01truJ 
wezmą się do gry 1 coł pokałq lepszego 
Niestety I te nadzieje zawiodły. Pierwszy mec:z w tym sezonie, którego 

stawką były punkty o wejście do Klasy P'ań
stwowej, rozegrany wczoraj pomiędzy Or!em 
(Gorlice) a ZZK (Łódź), ściągnął na stadion 
ŁKS-u około 5 tysięcy widzów. Wszyscy ml· 
łośnic:y pHki nożnej byli ciekawi pierwszego 
występu koleJa~. Długa jednak przerwa zi 
mowa nie minęła bez śladu. Kołejarze Jak·. 
kolwiek byli drużyną lepszą od· gości, to jed
nak nie potraflli porwać swą grq widovrni. 
Szwankowała przede wszystkim u łodzian gra 
zespołowa, raził brak startu do piłki I de· 
nerwując:'a chwilami nie zaradność ataku, kl6 
ry nie potrafił przeprowadzić niemal zadneJ 
skonsolidowaneJ akcjł. 

WYNIK MOGŁBY BY<'.: WY2SZT 
Napad czamyc:lt nie był po za tym w kon

dycji strzałoweJ. Wynik mógł być wc:zoraJ 

'#11Jc:ia nartii 
UWAGA PRELEGENCI DZIELNICY GÓRNEJ 

Lf.:WEJ1 
Dziś o godzinie 17-teJ w lokalu dzielnicy 

przy ul. Piotrkowskie! 262 odbędzie się ze· 
branle prelegentów GómeJ Lewe). Sprawy 
bardzo waźne. Stawlennlc:two obowiązkowe 
pod rygorem panyjnym. 

ZEBRANIE Kół. 
W dniu dzisiejszym odbędą się zebrania 

fl:6ł w następujących dzielnlc:ac:li: 

'GORNA LEWA 
O godzinie 15,30 odbędą się zebrania k61 

Wykończalni PZPB Nr 1, ;,Makowski", „Res
lau" I „Osser". 

O godzinle 16-tej zebranie ·koł'a ł®rykl 
Aparatów Eleklrycznyc:b, ł.6d:zkiel Oyrekc:Ji 
Wyrobów Papierowych oraz koł<:a: F. „Wega". 

SRODMIEJSKA PRAWA 
O godzinie 15,30 zebranie koła Fabryki 

Obuwia Nr 2 oraz koła F. „Weber R'a.ul". 
O godzinie 16-loJ zebranle koła „Państwo

wej Fabryki Nr 3" oraz koła Firmy „Palen". 
O godzinte 18-el zebranie koła terenowe· 

go Nr 1, 
O godzinie 19-eJ zebranie koł'a. przy 2y· 

dowskim Komitecie. 

BAŁUTY 

O godzinie 13,30 zebranie koła „Gentle· 
men". 

O godzinie 15,30 zebranie kala stolami 
„2ubart". 

c:o najmniej o trzy, lub cztery bramki wyz
szy dla kolejarzy, gdyby nie fatalne pudla 
nawet takich „asów'' jak Lewandowskiego 
c:zy Koc:zewskiego. Ale, to był pierwszy ąiecz 
nie bierzmy zatem tego tak tragicznie· do 

i podaje ją Koczewslriemu, niestety ten psu- NIESl'ODZIEWANT STRZAł. 
je strzał. 43 minuta przynosi widowni drugie w 17 mlnuc:le ZZI: traci kontuzjowanege 
rozczarowanie. Tym razem marnuje dogodną Kuczkowskiego, ale 1 Orzeł gra w dzlelł.qtkę, 
pozyc:Ję Lewandowski, który był w dodatku gdyi sędzia usuwa a bolska rezerwowego serca. 

KMIN STRZELA zupełnie nie obstawiony l znajdował się o Gruszkę, który grai zamiast MWera. Grcr w 
. kilka metrów od bramki gośc:l. tym okresie •fale ilę ostra. co chwUę pn.e-

Pierwsze mmuty nie przynoszą nic spec:· rywa Ja gwiadek sędziego Cerby Die sędzlu· 
jalnle _ciekawego. Oble drutyny zaczynają PUBLICZNO SC DOPINGUJE OBŁA fqc:ogo ·jednak bezbłę.dJlle. Zbuk iłę 37 ml· 
dopiero rozgrywać się. Wypady sporadyc:z- Po przerwie gra nie zmieniła się. Kole)a· nuta. Publiczność zaczyna pomału opuz-
ne obydw6c:h ataków nie przynoszą pozy- I rze grają nadal zbyt nerwowo. W 8 mlnuc:ie c:zać slactlon 1qdzqc, te wynik ful Die ulegnie 
tywnyc:h korzyści. Pierwsza bramka pada do-1 ZZK nie wyzyskuJe rzutu bezpośredniego I zmianie. Tymczasem zupełnie przypadkowo 
piero w 15 minuĆie. Zdobywa)ą Ją kolejarze na hl'amkę Orła. W 15 minucie jesteśmy 6w1ad ZZK podwyższa wynik Da 2:0 ze strzału Kmina. 

Pływacy ·Katow· c triumfują w lodzi 
Madejówna ustanawia rekord życiowy 

Wczoraj w ba· W wyścigu na 200 m' stylem kiasycz-
senie Polskiej nvm zwycię.żył Sznok (K) 3:09,7 przed 
YMCA odbył się Sołtysikiem (K) 3:14,7, oraz Krogulcem 
mecz pływacki (Ł) 3:20,2. 
pomi·~1dzy: reprc- W wyścigu na 100 m st. grz;bietowym 
zentacfami f...o. kobiet zwyciężyła Neblówna (K) 1:41,1 
d·zi i Katowic przed mistrzynia Polski Kokotówną (K) 
w konkurencjach 1:42,1 oraz Sawicka (Ł) 1:52. 
żeńskich i mę- W w:r~-:ign na 200 m style_m klasycz
skich. Mecz wy- nym kobiet zwyciężyła Niestroiówna (K) 
grały wysoko 3:44,3 :Przed Za.idlówna (K) 3:52,8. Szcze
Katowice 93:50 paniakówną. (Ł) 3:57,6 oraz Zauforówną 
punktów według (Ł). 
punktacji 5. 3, 2 W wyścigu na 100 m stylem grzbieto-
i 1. wym mężczyzn zwyc.iiężył mistrz Polski 

Jedyną konkurencją, jaką moralnie I Wąs (K) 1:20,l przed Chojnackim (Ł) 
wygrali łodzfanie, był wyścig sztafetowy 1:24,8, Durysem (Ł) 1:31,3 oraz Kałużą 
5x50 metrów stylem dowolnym dla męż- . (K) 1 :42. 
c~n. Ze wzgl~du na zacię;tą walkę, ja-1 W wyścigu .na 100 m stylem dow-0i
ką stoczyły obie sztafety na całym dy- ny;m kobiet zwyciężyła Madejówna (K) 
stansie, była to najciekawsza konkuren- ustanawiając swói rekord życiowy w cza
cia zawodów. Po-zostałe konkurencje sta- sie 1:24,5 przed Neblówną (K) 1:50,1 oraz 
ły s.ię łupem gości, którzy j~dnak, nie trze , Sawicką. (Ł) 1:51. 
ba zapominać, reprezentowali najsilniei- j W wyścigu na 100 m stylem dowolnym 
szy -0śr-0dek nasze1go sportu pływackiego, I mężczyzn zwycię,żył Nogaj (K) w czas}~ 

W prerwszej konkurencji w wyścigu 1:08,6 przed Manowskim (Ł) 1:09,2, Ka
na 200 m stylem dowolnym zwycięż:ył łuża (K) 1:10,5 ora-z Maciejewskim (Ł) 
Kałuża (K) w czasie 2:36,2 :Przed Manow-, 1:26. 
sklim (Ł) 2:36,6, Strzysikiem (I() 2:40,1 W w~ścigu na 100 !11. sty;lem k!asycz-
oraz tBw.nich~m (Ł) 2:57. nym męzczyzn Z\1.4yc1ęzył Sołtysik ({() 
um1111:111m11111ri'li'lllt:ll'lllll:11111"1111n1~11:1'11'11 1 1111il1111rll!ID11J1nt111u11111,,111n11111::i11ri11uEr1·'1~1nr,11:1111111u11111:1n11111111111111111rn11:•11111•1 1 m11n1:111110l:'ln11111111111!1•11111n1111n11111'1U1n 

Drugi raz 10:6 

1:24,7 przed Eieczką. (K) 1:25,9, Decem 
(Ł) 1:27,2 ora.z Krogulcem (Ł) 1:27,4. 

W wyścigu sztafetowym 3x100m st}'l. 
zmiennym kobiet zwyci-ę!ŻYły Katowice 
4:54,2. Łodzianki miały cz.as 5:33,1. 

W WY§ciigu sztaf ~towym 5x50 stylem 
dowolny:m męźczyzn zwyciężyła wyr~· 
nie "'Łód~. cztery sztopery wYkazały jed
nak jednakowy 'Czas obydwóch drużyn 
2:39,5 (?), wobec czego obie drum-ny 
zdobyły jednakową ilość p1.mktów. 

W skokach zwyciP:iył mistrz Polski 
Bredlich (K), zdobywając 79,96 pkt. przed 
Witkowskim (t:) 73,97 i Martynką (~) 
62,16 Pkt. 

W~miki z kra;u 

ŁKS zwycięża 3:0 
Wyniki meczów J>iłkarskicłi o wejście 

do Klasy Państwowej! 
LKS - <izuwaj 3:0; 
Warta - Gar.barnia 5:0: 
Crac(lvia - RKU 2:2; 
Szambierski - KKS (Poznań) 4:2; 
Polonia (Przemyśl) - KiI<S (<!>lsztyn) 

9:1; 
Wisła - Górny SląsIC 3:2; 
AKS - Radomiak 3:1'. 
Grocłiow - Gedania 3:6; 
Lublinianka - PKS 4:0; 
Pclonia - Skra 5:0. 

O godzinie 16-tej zebranie C&ntralnego Za· 
opatrzenia i Zbytu Przemysłu Skó~z'<mego. 

"' O godzinie 18,30 zebranie tere:iow·ego kola zwycięzają nasi pięściarze Szwedów Pięściarze Zrywu 
remisujq 1: 7 Julianó~ Nr 1. 

GÓRNA PRAWA 
Dzielnica Górna-Prawa Polskiej Parf.i Ro. 

botn:czej zawiadamia wszystkich seKretarzy 
kół partyjnych, że dziś o godz. 18-tej odbą
az:e .:;ią odprawa wszys1kich sekretarzy na 
azle1nky, przy ut. Bednarskiej 42. 

ZEBRA?UE KOBIET 
Dziś o godzinie 17-toj w lokalu dzielnicy 

PPR przy ul. NowomłejskieJ 6 odbędzte się 
ogólne zebranie Ko~let - sympatyczek l 
członkiń PPR StaromlejsldeJ. 
111111::!11llT!l1111111::1:11111.111111111111n1111n1n1n11m1111111u1111i:1111111ij111111u1111m11Mn1'•l'll'f'Tllllll 

Dv:h1rv ap!ek 
Oanieleck!, Piotrkowska 127 
Zajqczklewicz, Zielony Byneli: 37 
Gorczycki, Przejazd 59 
Karlin, Pllsudsklego 59 
Antoniewicz, Szosa Pablani~a 56 
Steckel, Limunowsk!ego 37 

-o-
rELEFONY: 

Pogotowie Ratunkowe Miejskie 
Pogotowie PCK -
Pogófowie Ubiezp. Społeczne! -
Straż Pożarna -
S!uro numerów -

-104-44 
117-}li 
·134-15. 

8 
199-00 

Wczoraj· w' Gdańsku o<lbyło się dru- J Waga lekka: Skierka wygrał z Bło
gie spotkanie międzypaństwowe w bol< mem; 
sie P_?l~k~ -:- .s.zwecja. PQ raz drngi Waga półśrednia: Ghychła wygrał~ 
zwyc1ęzyJ.J p1ęsciarze polscy I 0:6. Ahneloffem; 

Wyniki walk: 
Waga musza: Stasiak zwyci_ężył Pers

sona; 
Waga kogucia: Czarnecki przegrywa 

z Ahlinem; 
Waga piórkowa: Antkiewicz wygrał 

w. o 

Waga średnia: Sobczak przegrał z 
Karls.sooem; 

Waga półciężka: Bork przegrał z FrJ.; 
dellem; 

Waga ciężk'a: Szymura wygr~ł z Smi 
di nem. 

Sezon lekkoatlęllJCZnlJ rozpoczęllJ 

~b · egami na przełaj 
Ł. O. Z. L. A. 

łła stadionie ł.ES w godzinach rannych I przed Kuiawq (DKS) 3:44,6. 
odbyło slę wczoraf otwarcie sezonu lekkoatle W biegu na 2400 m, dla mętczyzn &WJ• 
tycznego ł.OZLA trzema biegami na przełaj c:ięiył Krzesiński (Pabianice) w czasie 9:24,2 
w kt6ryc:h ogółem brało udział 55 zawod· przed Ziellńskhn (Boruta) 9:27,8: 
nlków. W biegu na 3:000 m: zwyr.iętył Jcr6c:zyk 

w biegu kobiet na 1000 melr6w zwyc:lę- (Zjednoczone) 13:56,6 przed Moraw1klm 
żyła Andn:eJewsk!a (~a) w 'CJ:asle 3:44 (Zryw) 14:03,2 oraz faśkowsklm (AZS)1 

Mecz towarzyski pomiędzy plęjefarz0111l 
Zrywu, a Victorii rozegrany wczoraj w 9'till. 
Vfotorii przy ul. Kłli61klego 2 mlio6ezył lit · 
wynikiem remisowym 7:7. · · 

Dla Zrywu pun.kły zdobyli: Gomulak 2, Pei 
1!6ski 2, Taborek 2 1 ltrawczyi i ·. 

Widzów około 1000 01ob'. 

Mistrzostwa zapaśnicze 
Lodzi 

'!Ni meczu o Clrużynowe zapa.łnloi• mł•· 
trzoatwo Łodzi Milłayjny Xlub' Sportowy po-
konał Wimę 13:8. · 

IO MUN I KAT 
KOMITETU NIESJE~IA POMOCY 

POWODZIANOM 
~o~ltet Niesienia Pomoay Po 

wodzianom mleiel się pny 111. 
PIOTRKOWSKIEJ 104, teL tł5·08. 

Konta bankowe Cło wpłacania 
ofiar w K.K.O. na konto 3.,,, 
~ Banku Związku Sp61ek Zaroti· 
kóWJch Nr lionta 1400. · 
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