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Dzień Zwycięstwa 
W chwili obecnej, po c~terech lu N~em~ee .. Dem~kratyczne' ż:ywio Iwreszcie pog!ębiająca się z roku 

brzemiennych w wy.d,arzcrua la- ły memIeckIe, ktorym wspa?IIało- n~ rok wspołl!raca. gosp~darcza 
tach nie sposób rozpatrywać sen- myślnie anglosasi ofiarowalI sta- mlędzy naszymI panstwaml - są 
su kapitulacji Niemiec i zwycię- tut okupacyjny i "konstytucję" za ełem~nt~i składowrmi n~szego 
stwa sojuszników jedynie z per- miast traktatu pokojo',"ego.- po- b~~lneczenstwa, naszeJ walkI o po 
5pektywy tamtych dni. wiedziały zdecydowame: me. .0- kOJo 

Na arenie międzynarodowej kazało się również, że zachodmo- O taki pokój, jakiego symbolem D.7!lś w WarSlla.W1łe zasła.nie zakoń6'Lony WYSOlg kolarski 
nnienił sie układ sił, kszfałtują- niemieckie czynniki polityc'Zue co było zwycięstwo sprzed ez,terech Praga - Wa.rsza~a. Na fotografii kolarze polscy. start z lAł. 
cych stoswlek dawnej zwycięskiej raz mluej wykazują ochoty do a- lat. H. K.. dzi do Wa~ nastąpi o godz. 13.30 z ul. Nofirkows:kiej 86. 
koalicji do zwyciężonych Niemiec. wantUl'y wojennej. . -------------'------------...:.....--=---=------------:..---... 
Rządy mocarstw zachodnich, Ponadto. realizacja post~owień 
wbrew przyjętym na siebie w Jał poczdamskIch w ra.dzIeckle] stre
de i Poczdamie 'Zobowiązaruom fie Niemiec przekreśliła już bez
niemal natychmiast po konferen- powrotnie takie m. in. potencj~l-

Prezydent Bolesław Bierut w Łodzi 
cji pocz,damskiej zaczęły wygry- ne czynniki nienrieckiego i.mperla- . . 
wać atut niemiecki w polityce wo lizmu jak junkierstwo i koncerny .W ~. 8 bm. o:dIbyło Sil~ w Centr. Szkole pz,J!"R w ŁooZil.. ~0c:'ys.te m-
b Z · ku R .I>' k' p-....... ysłowe oraz zlikwidowała lrol1.cze1l1e I kursu szkolenIowegO akltY'W'U pa,rtyjnego Po~kieJ ZJednoczO-

ec WiąZ ,aurLleC lego. ......,m . _ nej PaIl"tti ROIbom'kzej 
Poczdamowi przeciwstawiły rzą przes,nysł wOjenny •• O~arc~e. :z:as Na u~oozystość tę' przybyli: IPrze:wodn.icmey Komiltetu Cea1Jtr I'Z'PR. 

dy mocarstw zachod1nich Frankfurt gramcy po]~ko.- Dlemleck~eł na ob. Bierut. erlonek Biura Polilt. KC HZ;PR O'b: Ja.kub Berman, 0Ib: E. Sta.. 
- czyli formalny podział Niemiec, Odrze i NySie Jest c~ynmklem, wiński, członek KC ob. Daniszewski,kierowniik Wydzli'al'U Hist.or.ifu Partij, 
zaniechanie dekartelizacji i odbu- ldórego waga i znaczenIe dla po- ob. "Ola" - K(J.Zł~V'Slka., kier. ;vydziahl s:1jkolema i wychowania partyj
dowę niemieckiego przemysłu wo, koju i bezpioczeńst~a Europy nego sekretarz łód'zkiegD Komitetu P2)PR ub. DWorakOW'Siki, okr. sek.r. 
jennego, włączenie zachodnich wzrasta z ~tażd~m 'rokiem. ,woj >kom. ob. ~oj~ech~ws:~. . , . 
Niemiec re\Viz.ionistyc~'\'ch i re- Faktem Jest, ze 4 •• 4. br. POdPI- .:'0 ~o~an?'ll .Silę '!' zyC:lcm i pracą u<JZ€s>tnik?W klun:'S<t1 ?,b: B.lel"UJt W'Y
akcyjnych do anglosaskIego bloku sano w Waszyngtorue pakt atlan- ,glo,~ p~zemowleme,zycz~.a,?s~:Lwe[}jj;om alby. ~le zaskleplah ,SH~ w. edo-
i pe ialist cnego. tycki ale faktem jest także, że b~e.J W11e~zy, lecz. ~giłębia1'i Ją a iI>l'.ze~azywaJi I<n,nym. Przem,oW1e~e ob. 
m r . y ~ kong~ pokoju w Paryżu że mo- Bieruta wlelokrotrue 'Przerywały IbtlTzhlwe okl'aski, a na z.aikonozeme sala 

ZapoWIedziana na 23 b . . m. kon- ...s . '. lu wnosi Skandowany okrz~Tk: Bi'e::t"Ut, B'ieru.t! 

Włoclty pracują, 
USA zarabiają 

BERLIN, 8.5 - Na zasadzie ukłai! 
du zawartego z angloameryka:óską 

agencją :importowo .... eksportową w 
Niemczech, Włochy dostarczą Bizo~ 
rrii 4.750 wagonów kolejowy-ch. Opla 
ta zaś wpłacona będzie Sto Zjedno .. -
czonym a konto włoskich długów 

wobec USA. Jednocześnie fabrYki: 
wagonów w zachodnich Niemczech 
będą musiały wstrzymać produkcję, 

na skutek braku 2lamów.ieó. 

ferencja czterech mocarstw jest w bdizac]a olbrzymIego. potencJa Z kolei: dyrr-. Szkoły ob. K. Budz,yńska omóV?1ła oIbo,wią21ki kaMy par
interpretacji czynników pokojo- gosp?darczego. ~ kr?Jach de~o- tyjnej, do której należą obeon:ie 'absolwenci kumów. Stwierd'zilła ona, iż 
wych w świecie ruewątpliwie jesz kr~cJI !udoweJ. I ZWlązk~ Radzle- należy żyć za'wsze w naj,ściślejszym kontakcie z. masami pracującymi bo 
cze jedną próbą p<Jwrotu do Pocz- ckun, ze zw~cu~stwo Ch1!l Ludo- tylko ~ak,i k?'ll'taIt.t umo:ż:liwia dalsze kS71t.afc~nie. ., . .' 
damu, próbą wyeliminowania Nie w~ch st.ano~Ią ;wystar~aJąc~ ~y- - V!. :!IO:uemu . absolw:entów 1rurS1:l IPr~emo'Wllł olb. Skm~. Stvv'l'e~~Zlł, 
mi . k t t ' k' h razne ostrzezenie, by llnpel'lahsty on, lZ I Ku.rs Sr..:kolemowy PZ:PR spełnił olbrzymie 2jadanli.'e. "Pr.zy;byllimy 

,ec, Ja o da u u w. rozgry'w .ac czny obóz wojenny odważył się je .tu dO' W'jk.Qly jako członkowie diw:u party'j. Opuszczamy ją 2tie;d!Ilocrl.'eni P.-er' wsze skUlk-I ••• 
mlęGrzynaro. OW;VCh.l uczynIenie z .• ildeologh:::'Z!nie. zjednoczeńi ~'ęk1i o'władnieeiu lPo:dstaw teo.rii marrksistow_ 
problemu memlecklego płaszczyz- ,ugznorowack· ty t l' 'sko-leninowśldej Zapc1lrul'l:iJśrny sie z historią wałki rrrięd:zynarodo:wej 

kt" . , . . perspe' wv cz ero eela Wl- • . 
ny, na oreJ moze 1 pOWlDDa SlE~ d • . . .' l k . . klalSy robotInicze.j, a pr.zede wszystikim 2l hisltorią !Walki o zwycięstwa ro-
ułożyć pokojowa współpraca. ac wyra.zme Jak ~o s .o-me~lec- syjski.ej 'klasy a',oootniczej, prowadlZOnej przeli WKP(b). Zro2lU.'1lieliśmy 

Zgoda trzech mocarstw zachod- ka granIca. n!l .o.(1,~ze I NySIe, u- roJę rpartii! iW walce a nowy 'UStJrój ~łeczn'Y, w walce o przebudlOlwę C'Zll:'o
nich na wm<Jwienie rozmów WieI kła? o przYJazni. ml~d'Z~ Pol~ką a wi.eka" - >kończy .ob. Skmyil$i. 
kiej Czwórki nie została podykto- ZWiązkIem RadzIeckIPl. I ~a.kze u: ~o części oficja1n~~j .odbyła się. c~ść artystyC2iIla, w której występo
wana sentymentem dla wspom- ~ła~ ~ Czechosło .. ~acJą I ~~ml w~ WY<:ho:wankowIe Domu DZI~OOKa w Hel00.ówku oraz absol!Wenci 
nień sprzed czterech l'at, lecz wy- kraJamI_d_etn __ o_k_r_a_cJ:..I_I_u_d_o_w_e.:;J;;,.'...;J::..ak: __ k __ tJlI_"'_u_. _______________________ _ 
nikła z uświadomierua sobie go
spodarczej, politycznej i militar
nej siły Zw. Radzieckiego, a także 
z uświadomierua sobie, że nrimo 
wszelkich prób podważenia posta
nowień poczdamskich, są one 
wciąż czynnikiem, którego nie 

Deklaracjq Wallace'a 
Rewelacyjne przemówienie przyw6dcy ,postępowej Ameryki 

BERLIN. B.5 - TySiące miesz. 
kańców zachodnich sektorów Ber. 
lina udało się w dniu wczorajszym 
do sklepów spożywczych w sektorze 
rad2lieckim, celem nabycia świeżych 
jarzyn, ciastek itp., których nie :mot 
na kupić w zachodniej części mia.. 
sta. Na śdanach sklepów w !ektó.. 
rze rad:1'Jieckim, widnieją plakaty, 
zachęcające mieszkańców zachod.
nich sektorów do zakuP<lwania żyw 
ności po ustalonych cenach i w nie 
ograniczonej ilości. Na plakatach 

można negować. 
Próby podziału Niemiec-to łań MOSKWA, 8. 5. (P~P). Agencja mY't Henry WaIlace I!~dał OS~ł'ej 

h '. d' N' dł' TASS w korespondenCJI z Waszyng. kry yce pakt atla.ntycki Jako sOJUSZ 
cuc . n:epow~ z.en .. r le. u a o SIę tonu podaje obszerne stresZczenie wojskowy. 
~yeh1';llnowac Berlma. lako czyn- deklaracji , Henry Wallace'a, na po- Nadszelll czas - powiedział Wal
mka, Jednoczącego Niemcy. Na siedzeniu komisji spraw za.graru.cz. lace - za,fląpienia polityki wojen_ 
niepowodzenie skazane są wszyst- nych Senatu USA. W deklaracji tej, nej polityką pokojową. 

próbie llEegnlowa.nia POdsta.WOWej\tYCh widnieją wielkie napisy: "N~e 
kwestii spornej, stało się to zna_ kupujcie na czarnym rynku". 
ne dopiero wtedy. gdy agencja. Tass .., , . 
doniosła o złożonej propozycji i o Obecrue, ZYWDOSC zakupIona ViI' 
mających nastąpić rokowaniach. strefie radzieckiej, może być prze... 

. (Dok. na str. 2) nOSzona do innych częśc: miasta. 
kie próby gospodarczego podzia- o której już krótko informowaliś. Następnie Henry, WaIlaee kate. 

gory<'Znie zbijał twierdzenia o 1"Ze-

Jo'hn Buhl bo· I S·lę =4:~esYWności ZwiąZku Ba. Zna",'enna pog'oska 
••• (;zyz me jest rzeczą jasną - 8Ś_ G K - t-

Sprzeczności w obozie anglosaskim ;(~~!l!J;~:;~~,-; ~eU~:: en. oenlg us ąpl ••• 
sJarue byh rueustępliwlJ. 

LONDYN, 8. 5. (PAP). Słany Zje, spra.wie rozwola japońskiego ban- Mówiąc oniedawnych propozy_ 
dnoczone za.mier2lają rozpocząć no- dlu zagranicznego. cjach radzieckich dotycząCYCh sy_ 
wy etap w swej polityce wobec Ja.. :Propozycja amerykańska została tuacji w Berlinie' kt6re doprowadzi 
ponu. krytycznie przyjęta przez pT'zedsta_ ły do porozutni~ z dnia 5 ma.ja, 
Już od dawna obiegają Londyn wicLeli W. Brytanii, Francji d Fili- Henry Wa.l1aee powiedzia.ł: 

BERLIN, 8.5 (PAP). 2 kół fran
cuskiego rządu wojskowego donoszą 
o moZli;wości zmiany na stanowisku 
gubernatora strefy francuskiej w 
Niemczech. 

Podobno ustąpienie obecnego ..... 
bernałora - g~Derała Koenira ma 
nastąpić jeszeze w: eiągu bieiąeeco 
miesiąca. 

pogłooki. o ameryka11.skrl.-ch zamia- Pi~ (Również delegat r3d7.lieoki w W ciągu całego miesiąca depar. 
rach odnośnie wzmożenia eksportu komisji dalekiego wschodu wystą- ta.ment stanu ukrywał przed naro- N - - , I 
japońskiego i dopuszczenia Japonii pil: p~zeCJiwko wnioskowi amecyk.ań dem amerykańskim .to nowe ustę- a szosie - nlez e, 
do walka , konkurencyjnej na ryn- skie-tlU). pstwo, na jakie poszli Rosjanie w 

- kach światowych, na których do-

!~~ ~~~~~kiPa;~Uj:n~~~~ls!~yt:~= Rowa orkl-estra kto' ra za"ra W piłce gorzei, w boksie - bez niespodzianek 
twlerdzel11e w komU!llikaCI€ Depar_ 'I; Załnter~owam.e wy§ciigiem ko Jarskim Pra.Jja. - Wa'l'szawa do-
t.amentu Stanu, Określającym zasa_ t I d - , chodzi do zenitu. Dziś kolarze wystartują do ostat.zriego etapu 
dy nowej pO'lityki amerykatlskiej w oS are .ue o le •• _ z Łodzi do Wall'szawy .Na szosie łódzko· wa.rszawskiej tozstrzyJj 
Japonii. Brzedstawiaiel St. Ziedno- MOS;""WA 8 5 (P P . T . . . kt ' d' d • czon 'ch w .komisji dalekiego 'wscho ~,.. . " A J. Kome~t~J~Cl ':ll'oCJ~. Poza f.1:m, są~~c Z wypo_ me sIę, ara z ruzyn naro owych odnresie zwycięstwo. ' 
d ! 'stapił już z oficjalną propo- l:tworzerue tz\:;. "rad~ europeJskIeJ" wIedz:. szwedzkiego mlmstra spraw Wczoraj nasi zawodnicy spisali się bardzo dobrze i wysunęli się 
u. 'Y w 'sprawie rozszerzenia kom. "P1'~wd~" stwlerdza, ze nowa. t~ o~ zagrar:lcznych . Un~ena, równi~ż na dTl.1Ai'e mie;'<:ce , w nt7nktac}'i o,ęólnelJ·. 

ZY~Ją.. d ja,pońs1Uego działu garuzacJa powstała pod ausplcJaml SzwecJa szykUJe SIę do odegrama 15 ,~ y- 15 
pe en~1 rzą.. u łó u. "paktu północno _ atlantyckiego". pewnej roli w tej nowej organiza_ * 
Jap~D!JJ. w Ulek ry.ch konferencJach O charakterze jej można by sądzić cjt Rada europejska stanowi także Oprócz wyśoitu kolalt'skietgo dużym zainteresowaniem eieszylv 
i lmp~ezach nuędZY'!la~owYCb, Chociażby na podstawie WYPOWiedzi próbę realizacji reaktywnych pIa. . oT 

włą~eDla :la.ponii do n.tektorych u- angielskiego czasopisma, które po. nów Churchilla w spraw'.:e utworze srę mecze pNkarskie z Rumunią· W Warszawie jak i w Bukaresz-
kładów międzynarodowych oraz w rÓWllluje radę europejską ze "Święt nia tzw. "stanów zjednoczonych Eu ck przeJjra:liśmy w identycznym stosunku bramek - :I:Z. 

, "00 . b b I h tym Przymierzem". ropy", które miałyby za zadanie * ... tYSięcy ezro O nye Rada ta ma poza tym za zadanie wzmocnienie pozycji Anglii na kon_ . 
Po'red . .. kt tl t· . 1.'- We Wrocławiu zakończyły si'ę indywidualne mistrzostwa t..--l<ser W Japon".'. s DlO zw~ązac z pa em a an_ ynenCle europeJSAllil. .. . ou. 

, t~cltim szereg państw. które z ta_ "Nie ulega najmniejszej wątpli_ e PolskI. MIstrzami zostali starzy znajomi. W ostatnim dl!bi:u 
~OSK~A,. 8,~ (P.~): ~aJ.t donos! klCh lub innych względów nie mo. wości - pisze "Prawda" - że "ra. żadnych większych rewelacji nie było. Trzech łodzian walczących 

radio tokiJskie. Japonskl ffi!l1!lster pr~ gły przystąpić bezpośrednio do tego da europejska" powołana została potk I ' h r aJ 1 d' 1 . . ' . . .,' 
cy stwiel:~zi1, że liczba bezJ:obO'tnycn agresywn~go blokl~ . .'~ak np. ra~a do walki pt:-:eCl. 'wko eUl'OpejSkilu Si-17 s ~.nrac . In o~yc 1, o mos o porazkl, zdobywaJąc JedYnIel 
w JaponII Wynosl obecrue 1.400 tY'IPostanoWlła w naJbllzszym czaSle ł~ demOkratycznym" ytuly wtcenllstrzowskre. 
Ilięcy osób. " przyjąć do .!!weeo !!rona Gl'ecje f • (szczeióly na k.olumnie spprtowejJ.. 



DF~lh~racja \1 llhce'a 

zcz ci 
1'1 (Dak. ze str 1) 

Zgłaszam oskarżenie, że wiado_ 
mo~ć o tej inicjatywie rosyjskiej w 
kierunku pokoju była umyślrtJie u
kryta przed nal'Gdem amerykań. 
skim i przed kongresem, gdyż pod. d .. a,.... ..... ...l!I!t!!t I!JT' '7JfV ~ II!Il!I 1J"a1l"4JA6' Zebranych poW'it.ał przewodn:czą- waża ona m1t, na któryil1 opiera się 

, ., ~ ... IiIIJJ ~ ~ g tri 'I!t-~ ~ 'IIC" ~ c.y ~ady zakładowej ob. An.drzeJ Wa pal.t atlantycki, i niweczy bazę, na 
- hc~, po <:z~ po odczytawu depesz !.!órej pakt ten jest prezentowany 

KATOWICE, 8.5 (PAP). W dniu 8 rozpalenia drugiego wielItiego pieca ISiębiorstwa Budowlanego w <,J.liwi_ z zyczem8mJ ~d P:ezydenla R? i narodowi amerykańsl;:iemu. 
maja br. odbyły się we wszystkich hutniczego, odbudowanego wespół cach" na dwa miesiące przed zapla. m::r~ałka Żym'erskleg?. p;ze;l'I~wlł P . _. ł . _ 

. I '. '11 '. ' t' , h rr..:mster przemysłu clęzklego Że_ rOpollllJę CIągną mow~a 
hutach l zakładach pracy, pod_ z OC~y~zcza mą. gazu lYYS1 Gcm 10. now.any~ erm~em, '" rama c zo_ . . a.by komisia powstrzymała SIę od 
ległYCh Centralnemu Zarządowi botmkow buty l "Hutmc::ego Przed. bOWiązan l.maJowych. maJhs. , przyję.eia jaldejl~olwiek decyzji w 
Przemysłu Hutnic eg d . sprawIe pa.ktu atlantyckiego do za_ 

, . . z o oroczne u_ H' ł" k . h t A l ' kończertJia Iton1'crenc.ii ministrów 
r~cz~stośCl, ZW1ązane z "Dniem Hut lSZpanS ",1 C wy ng osaso W: spraw zagranicznycb. 
mka ·. . • i . n, l 

Kończąc swe przemoweDle, .. a. 
Podczas uroczystych akademii po I_ _ lace powiedział: 

ntrad 1.5ł OO jubilatów hutnictwa o. r y. I SI e o OS Jeżeli rząd pragnie szczerze poko. 
zyma o premie w wysokości śred_ jll, niechze poda Rosjanom swoje 

niej około 15.000 zł za 25_ 35_ i 40_ warunki. Niech gło-",y obu państw, 
letnią pracę. Ponadto około 1.000 ,.... /Qf!!!flpr#'~~.łH 6, /i!.I i ~I:n m4UJlJ", ..... h Madrytu s'.i:efów mis>ji dyplom:ltycz- po przepl'Owadze~Ju llrzygot.owa.ń 
przodowników pracy v.-ręczono od_ ~ ~ '<l!..9".,t 1:iV~.'" tli IIVIV 1!fI'" OL. nych odwołanych na mocy uchwały IU'zez rzeczoznawcow, przystąptą do _.; ł Slm!i~d 2 lat. WyniJ!t głOSOiwanla w fezmów. ~Vysuwam Z:lÓW, jałto pod. 
znaki i legitymacje przodownika maszynę cO q o$owania komisji _ 25 głcsów za. rez{loiucją !;tawę jal,!ch_l'oko"l-~ałl gło\"'vn~ punk 
pracy oraz nagrody rzeczowe w po_ przy 16 pTZeoiwko i 16 wstrzymują' ty, ~a .l-dory('h !Dozna .oiJl'zec ~oro_ 
staq radioaparatów, kuponów ubra NOWY JORU., 8.5 (P}U·). Xl.:OMIS.JA POLITYCZNA ZGROMADZE~ cyeh sic _ up6wż:n.ia, jednak do ZumlenlC bez składanra w ()flerze 
ni owych. butów itp. NIA ONZ UCHWAL!ŁA VvIĘKSZO SCIĄ GŁOSÓW R E Z O L U C J Ę, przypusz:~nia, że plenum re;lXl>lucji jakichkolwle:{ bądź amel'ykańskich 

ZGŁOSZONĄ PRZEZ BOI-IWIĘ, BRAZYLIĘ, KOLUMBIĘ i PERU, me uchwali, gdyż na plenum po' zasad l b interes6w: 
SZCZECIN, 8.5 (PAP). W dniu pa. KTÓRA Zl\.nENIA DOTYCE:;ZA.S'!HVĄ UCHWAŁĘ ZGROMADZENIA trzebna jest W\iękswść 2/3 głcs(iw. 1) Zawarcie układ lI, który shvo. 

Z ROKU 11147 I ZEZWALA CZł..O\I KOM ONZ "WEDŁUG SWEGO l t" l !'o. k···· trona hutników zaloga huty "Szcze_ t oreJ rez.o n"",a w O'.IJlISJl me lli-ry'- ['2\ylby jedno!~te i demakl'atj"czne 
UZNANIA" UREGULOWAĆ S"i'OSUNKI DYPLOMATYCZNE Z HISZ· slkm. Niemcy, 2) porozumienie o ruiemie_ 

('in" oraz wszystI{[e zakłady fabrycz 
ne dzielnicy przemysłowej Stołczy. 

na, obchOdziły podniOsłą uroczystość 

SqllUbolicz 

Pr 

PANIĄ FRANKISTOWSli~Ą., . ZA r.ezolucją gł~'O'Wały: Argenty- szaruu się do spraw wewnętrznych 
Gdyby uchwała ta za.twleJ:d:l;O!l1al O7lIlaczaAoby to praktycraue, że mlon- na, BoI1Wla., BrazylIa, Kolumbia, San innych krajów 3) zgoda obu stron 

:wstała przez plenum zgr{)madzenm., kowie ONZ mogliby sldlllJ."OlWaĆ dO' Domingo, Ekwador, Egipt, Sa.lwa.(lor. na wyrzeCl!:ellli~ się wszystkich baz 

ceUJo: 

z ż i 

Grecja., Honduras, Irak, 1;..iban, Lilie- wojsk(}>wych w innych krajach, bę_ 
ria, Nikaragua, Pakistan, Paragwaj, dącyeh członł.ami ONZ oraz za
Peru, FiUpmy, Arabia Saudyjska, przestanie ekspGrtu broni do innych 
Sjam, Syria, Turc~a, Południowa. krajów, 4) przywHlcenie uieograni. 
Afryłta, \Ven.e'mlela l Yemen. czonego bandlu 6raz wprowadzenie 

PRZECIWN:O rezolucji głos6Wały: Walnego ruchu cbywateli i p;rzy. 
Australia, Białoruś, Cosłarlca, Cze. wrócenie wolnej wymiany kulturai 
chosło-wacja, Dania, GwateJWlla., Bin· nej i nallltOwej między obu kraja. 
dustan, Meksyk, ~owa Zelandia, mi, 5) powszechna redukcja zbro_ 

a·nalfab· e' tOffi, kto' rzy zaczęlI' nau1.rę Norwegia, Panama, Polska, Ukraina, jeń, 6) W1'eszele utworzenie między 1"- Związek RadzI1ecki, Urugwaj i Ju- narodowego organu Odbudowy i ro. 
g()lSławia... zwcju p,rzy OrgartJizacji Narodów 

NYSA, 8.5 (PAP). .,OBOWIĄZKIEM NASZYM WOBEC POLSKI 
LUDOWEJ JEST JAK NAJSZYB8ZE WYRÓWNANIE WIEKOWEGO 
OPOZNIENIA, ZLIKWIDOWANIE WIEKOWEGO ZACOFANIA, KTO. 
RE POWSTAŁO W POLSCE WSIWTEK UCISKU OBSZARNiKÓW I 
KAPITALISTÓW W OKRESIE PRZEDWRZESNIOWYfd, KIEDY RZĄ 
DY SANACYJNE I WYZYSKIWACZE NIE TYLKO NIE Dl:;ALI O 
ROZSZERZENIE lUPOWSZECH NIENIE OŚWIATY. LECZ PRZE. 
CIWNIE WSZYSTKO ROBILI, ABY LUD PRACUJĄCY TRZYMAC 
W NEWIEDZY I CIEMNOCIE. UMACNIAJĄC W TEN SPOSÓB 
SWOJE RZĄDY I PANOWANIE". . 

" A_: ł tw ci kursu dla POWSTRZYMAŁY się od głO\S1U: Zjednoczonych dla stworzenia wy. 
WZląC uu=a woal' u Afganistan Belgia Burma Krun.ada d' • ki' . d lite· E analfabetów. Po krótkiej uroczysto . I' .'.' , aJne., e ono~ ezm~ Je no J u. 
ścI premier Cyrankiewicz i minister ~~' ~t;;~ Ab!l5yma., FRANCJ 1\. ropy bez baner m1ędzy Wschodem 
Skrzeszewski podchodzą do stoją- ' , ~ Luksemfburg, a Zachodem. 
cych w ławkach uczestników kursu HOIlandIa, SzweCJa., WlEL.KA BRY - ______________ _ 

- prowadząc z nimi serdeczną roz! TANIA i USA. D . • a 

mowę. Ja.ko S'Lczyt hipO'kr~i 0ru:eś1on!, zlen zw"cnAstwa 
. . w kolach ONZ st8onowasko W!clkic!1 '! ~ 

Na, pamlątkę o~warc1a kurs~ wszy mooa,rstw mehcdnich, które, imspi- UJ Porqzu 
scy J~~o uczestmcy otr~ymah ~od_ rojąc ?koję na rzecz HIsrz;panii fran-
ręczmk~ z. au~ogr.a~anu premlera kisiorwskiej, wolały do'konać tego PARYŻ, 8.5 (PAP). Obchodzono tu 

Oświadczy]: Premier Józef CYl'an. sięcy zgromadzonych udał się pre_ 
luewicz podczas uroczystego zakoń_ mier Cyrankiewicz wraz z otocze_ 
czenia ogólnopolSkiego Tygodnia 0_ niem do pobliskiej świetlicy, aby 

CyrankieWlcza l lll1Illstra Skrzeszew manewru '-,,-, tw •. d:zJś czwartą rocznke. dnia 'lIWycię-skieg za pO@n' .. UllC em 8U1ilElJ-
o. szyoh państw, a sa.me powstrzymały stwa, połączoną 1ll d:n:iem Joanny 

śWlaty, Książki i Prasy ".1 Jasienicy t~~::3::::::::=::::~:~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::E! 
się od glosowania... d-Arc. Prezydent Vilucent Auriol 
Jednocześnie komisja pOliJtycznal . . . ., 

Dolnej na Opolszczyźnie . ~J .,' :: 
. zgromadzenia większością głosów od- prZyjął defiladę wOJsKOWą l złooyl 

Uroczystość ta stała się wspania_ ~~ J U Z W KRO T C E _W Ł O D Z I ag rzuciła wniosek Polski w slPrawie wien.iec u stó!p pomnika J08111llY 

łą manifestacją ludności okolicznych :: :i HiS?Jpanu fran1kistov:sJdej. d'Arc. 

pow:atów na rzecz upowszechnie_:: :: 
nia oświaty. Do wsi Jasienica Dol. si DOSI{ONAŁY FILM :: 
na przybyły liczne de.1egacje chło_ :s 55 
pów, młodzieży wiejskiej, członków :E produkcji POLSIUEJ 55 

Rekord Poznania 
ZMP, junaków "Służby· Polsce", SS SS 
uczniów szkół średnich i zawodo_ sa Z 'ł 55 

100000 w jednym dn u na M TP 

wych, un:~wersytetów ludowych i ES " :: 
szkół dla dorosłych. Obok chłopów ~g 55 

POZNAN, 8.5 ?'tekordowym dniem targów liczy się z tym że w clniu 8 
pod względem, llczby ~wiedzając.Ych maja liczba ta zost8ni~ przekroczo_ 
M:n' był dzien 7 ma~a, w kt~l'ym na, gdyż zapowiedzianych jest 126 
Ml~dz~narodowe Targl Po~ans!de wycieczek, obok których przybędz:e 
ZWle~Z!:ło ponad 100 tys. osoo. Jest do Poznania 36 pociągów popuJar_ 
to menoto~a!1Y rekord zwiedzają_ nych z całej Polski 

i młodzieży wiejskiej stanęły dele_ ~~ :: 
gaeje robotn1ków śląskich zakładów ~~ :s 
pracy. .. _. =~IZ. • ..... fl.. .. .•.. 1I ••••• IiA ••••••• :lI1ln •• Il •• II •• II'.a •• aa ..... lła ••••••••••••••••••• !~~.6.~~~ •••• :: 
Wśród menullmących owaCJI t y_ :: •• :.:: ••••• rt •• :: ••••• Otl ...... II ••••• II •••••• !łllI ........... a.11 .......... m.g .. oa.p ••••••••••••••••••• cych w dziejach MTP. Dyrekcja 

ERICH MARIA REMARQUE 
~~--------------------------- (117) 

ŁUK 
TRIUMFALNY 

P .,.2teleż~lo Mondo IłfJe'c:er 

IilUlftllllllllmlilllmlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllill11I!1ll1.l1111ilI!ml!lIIil!'lml!II!IIII!11Il1I!1~IIIIIIIIIIlIIIIII:Il!IlW!!llmntllllllllil111~mrnllml!l!!mm~!11Ii 
Popatrzył na nią. - Doskonale, Kate" kiedy 

tylko pani zechce. 
Wstał. Odprowadziła go do drzwi. Wsparła się 

o framugę, szczupła, o suchej jedwabistej skórze, 
która tak wyglądała, jakby się zaraz miała podrzeć. 
Oczy jej były bardzo jasne i jak gdyby więk~ze niż 
przedtem. . 

Podała mu rękę, gorącą i suchą. - Czemu pan 
nie powiedział, co mi jest? - spytała lekko, jakby 
zaczynała rozmowę ° pogodzie. 

Patrzył na nią, nie odpowiadając. 
_ Wytrzymałabym - dodała, i coś, jakb:x-, cień 

ironicznego uśmiechu bez wyrzutu przemknął po 
jej twarzy. - Do widzenia, Rawik. 

Człowiek bez żołądka umarł. Jęczał trzy doby, 
a morfina niewiele mu pomagała. I Rawik i Weber 
wiedzieli, że umrze, P9trafiliby mu oszczędzić tych 
ostatnich trzech dni. Nie mogli tego jeCL."'"1ak zrobić, 
bo istniała religia, która nakazywała miłość bliźnie
go, zabraniając jednocześnie s,kracać jego męki. Ist-
niało prawo. ' 

.- Czy depeszował pan do rodziny? - spytał 

Rawik. 
- Nie miał nikogo - odpowiedział Webel: •. 
- No, to do znajomych. 
- I tych nie było. 

2iiZiENNIK ł~ÓDZKI NI' 126 (1390) 

- Nikogo? 
- Nikogo. Była tu dozorczyni z domu, gdzie 

mieszkał. Nie otrzymywał żadnych listów, prócz 
katalogów z' domów przewozowych, albo broszur 
o zwalczaniu alkoholizmu, suchot czy chorób wene
rycznych. Nikt u niego nie bywał. Zapłacił z góry 
za operację i cztery tygodnie pobytu w szpitalu, 
czyli o dwa tygodnie za dużo. Dozorczyni utrzymuje, 
że obiecał jej dać wszystko, co posiadał, za dobrą 
opiekę, upominała się też o zwrot owej dwutygo
dniowej zapłaty. Była dla niego jak matka. Trzeba 
panu było widzieć tę matkę! Powiedziała, że miała 
z jego powodu mnóstwo wydatków .. Płaciła za mie
szkanie. Powiedziałem jej, że jeśli zapłacił z góry za 
wszystko, to pewno zapłacił i komorne, To wszystko 
nadaje się dla policji. Wobec tego sklęła mnie 
szkaradnie. 

- Pieniądze - powiedział Rawik - czynią 
człowieka diablo pomysłowym. , 

Weber roześmiał się. - Zawiadomię władze, 
niech się tym zajmą. I pogrzebem także, oczywiście. 

Rawik popatrzył raz jeszcze na człowieka bez 
przyjaciół i żołądka. Tu oto leżał, a twarz tak mu 
się zmieniłlł przez godzinę, jak nigdy jeszcze w cią
ku trzydziestu pięciu lat, które przeżył. Z utrwalo
nego spazmu, z ostatniego oddechu wyłaniała się 
powoli okropna twarz śmierci. Wszystko, co przy
padkowe, 'odtajało jak gdyby i spłynęło zmywając 
ślady umierania, a teraz z tej pospolitej, zmarszczo
nej twarzy formowała się ostatnia maska, surowa 
i milcząca. 

Wyszedł. Na korytarzu spotkał nocną pielę
gniarkę. Właśnie przybyła. - Mężczyzna na dwu
nastce umarł - powiedział - pół godziny temu. Nie 
będzie pani dziś potrzebna" - a widząc jej twarz, 
dodał - czy nic pani nie zostawił? 

Zawahała się. - Nie, nie był wcale towarzyski. 
'O$tatr'mi dnhmi pra.wie sie nie odzywał. 

- Istotnie. 

..., 
Pielęgniarka spojrzała na Rawika i rozgadała się 

po kobiecemu. - Miał wspaniały neseser, wszystkie 
przybory ze srebra. Za ładne dla mężczyzny, raczej 
by się to nadawało dla kobiety. 

- Powiedziała mu to pani? 
- Owszem, mówiliśmy o tym kiedyś. We wto. 

rek nocą, kiedy był trochę spokojniejszy. Utrzymy~ 
wał, że srebra nadają się równie dobrze dla męż
czyzny. Szczotki były świetne, dziś już się takiell 
nie dostanie. Nic więcej nie mówił. 

- Srebra pójdą teraz na policję. Nie miał ro· 
dziny. 

Skinęła pojętnie głową. - Jaka szkoda! Srebro 
zaraz czernieje. Szczotki też się niszczą, kiedy już 
nie są nowe, a nikt ich nie używa. Dobrze by je by-l 
lo umyć. 

- Rzeczywiście szkoda - powiedział Rawik -
byłoby o wiele lepiej, gdyby je dał pani. Przynaj
mniej ktoś by się nimi cieszył. 

Uśmiechnęła się z wdzięcznością. 
- Och, to nie ma znaczeni.a. I taĘ niczego si~ 

nie spodziewałam. Umierający rzadko rozdają rze· 
czy, robią to raczej ci, którzy przychodzą do zdrowia .. 
Umierający nie chcą nic wiedzieć o śmierci, dlatego 
tak jest. Inni robią naumyślnie. Och, pan nie ma 
pojęcia, jacy okropni potrafią być umierający. Co 
oni potrafią powiedzieć! 

Jej po dziecięcemu różowa twarz tyła jasna i ot
warta. Nie zważała wcale na to, co się koło niej" 
dzieje,' o ile jej to bezpośrednio nie dotyczyło. Umie. 
rający zachowywali się, jak nieporadne dzieci, albo 
byli w ogóle nieznośni. Póki żyli, trzeba się było 
nimi zajmować, potem przychodzili inni, niektórzy 
zdrowieli i wywdzięczali się, inni nie, a jeszcze mni 
umierali. Tak świat się toczy. Nie było się czym kło· 
potać. Ciekawe, czy w Bon Mf1rch€~ obniżą ceny na 
wyprzedaży i czy kuzynek Jaś ożeni się z Anką 
.Couturier? • . d. c. " 



KAL,. AR,IYK 
Poniedziałek 

DZIe: 

9 Dzień Zwycięstwa. 

~'AJA 
JUTRO: - Izydora, Antonina 

KRONIKA 
WAtNE TELEFONY: 
Komis~Lrlat Miejski M. O. 253-60 
Pogotowie Ratunkow~ Miejsk.le 104-44 
Pogoto v. RatunItowe Ubezpieczalni 184-15 
Pogotowie Ratunkowe PCK U7-11 
Sb~P~~ 8 
MiejSki OśrOdek Informacji 159-15 

Dyżury aptek 
, 'Dzisiejszej nocy dyturuj~ aptekI: 

Kasperklewicza (Limanowskiego 1), 
Lipieca (PiotrkOWSka 193), Pastorowej 
(Lagiewnicka 120), Ps.włowSklt'go (Piotr
kowska 307), Ryehtera (Nruutowicza 42). 
RembielillSkief'o (Gdańska 90). Szymań, 
skiego (ul. RoJrJcińska 8). Szlindenbucha 
(Srebrzyftska 67), Zundelewlcoza (Piotr
kowska 2.1), 

Tcaltrq 
TEATR W. P. -

ogrodnilia'f. 
o gOOz. 19.15 •. Pies 

PA~STWO iVY TEATR POWSZECIISY: 
o godz. 19.15 ,D",,, teatry". 

TE.'\'!'R K.ol . !ERAL:\'Y DO,m 20ł,NJE
RZ.: O godz. 19.15 "Gwin~d1\ Ste

vensona". 
TĘ· TR .. !\IELODR.A.l";I" (gmach OKZZ): 

D»iś teatr nteczynny. 
TE.\TR . ,OSA" : O godz. 19,30 "Rycerz 

szalony" " A. Dymszą. 
TEATR .. T.UTNIA": 

o g. 19.15 - "Dzwo!!): z Cornc"ille" 
TETAR żYDOWS!U (.Jaracz<'\ 2) o godz. 

20 w\'st~p)' DOlno§iąski-ego Teatru 
ŻYdow>;kiego - komedia muzyczna 
• ~"la.iemr.U\. m7łośf". 

TEATR IAJ,Eli .. PINOKIO" RTPD -
lul. Na.wrot 27). Codziennie prócz 
pon;ed,,;a!ków o gOd?. 9.30, w 'lie
dziele i święta o godz. 12 - . C,a
rod7.łc,jski 1,:>losz". 

TE.1T L Lł}K "ARLEKIN" (Piotr-
kowska 152): Codz.;ennie prócz po
nied'Ziialków O god.:. 17 .. I\olorowe 
p~osenki". 

CYJtR ,'~ 2 (Plac NIepodległości) -
WidOWISko atrakcji krajOWYCh i za
grar'icznyc1) codziennie o goclz. 19,15. 
Sohota. 2 plZCc!Sl. o 15,15 I 19.15. -
Niec1;o;iela g pl"""cdsl.: o godz. 12, 
15,15 i 19.15. 

ADRIA - "nene:::at" 
godz. 16. lt.:lO, 20.30. W niedz. 13.30. 
dozw. od 13t 16. 

B.olŁTYF - ,Opow(cł6 o prawdz;wym 
człowieku-' 

~od?. 16, 18. 20, w niedz. H, 
BAIlIi.,\ - ,Wolga, Wołga" 

"Nlz. 18. 20. w nIcdz. 14, 16. 
lozw dla mlodzleży. 

GDY:-''"l.~ - "Pl'o~rnm Al,tua.ln(l~ci kraj. 
i za.?,~ni~znych Nr 20, 
~~. z II, !~ .3 lG. 17. !8 19 20. 21 

HEL (d.la młocl~le!:Y) - .Wier1.Da Ewa" 
goclz. 16. 18, 20 w niedz. 14. 

MUZA (Rurla Pab.) - ,Siódma zasłona" 
godz. IB ,o, w niedz. 14. 16. 
dozw od lat 14. 

pOLny!.'\. - "l'l'znr t Kleopatra" 
"'O~~. 16. 18 ~I). 21 w rued.:.· 13.30. 
dozw. dla mlodz. 

PRZEDWIOSNm - "Jej Pierwszy Bal" 
qodz. 15.30, 18. 20.30, w nleclz. 13. 
l'07W. od lat J8. 

ROJH)T.:'\IK - .7~PQmnhn" "'i"sk .... 
(Wm w r><>lskis.i w<!rsji) , 
godz. 16,30, 18,30, 2030 w niedz. 14,30> 
'lozw dlp mlodz. 

RO:lLl - "Gasnący plomi1ló" 
"011.. 18 20. \V nIedz. 14. 16. 
dozw. dla młodz. od la.t 12. 

REKORD - ,Zaklęota narzeczona" 
dla mlodz. godz. 16. W nleciz. 13.30. 
"CUda" 
godz. 18, 20.80. W nied.z. 15.30. 
ciozw. od lat 18. 

STYLOWY - "Dżulbars" 
dla młodzle.ty - godz. 18, 18, 1Q. 
w nieci>. 14. 

SWIT - "Skarb Tarz .. na." 
godz. 18, 20, w n1edz. U. 18. 
dozwolony dla młodzieży. 

TATR.Y - "C7ter'; Serca" 
godz. 16, 18, 20.30, w niedz. 14. 
d~zw. d:'l Illl'ldl 

TJ;!:CZA - "Pie8ń tajgi" 
godz. 15.30. 18, 20.30, W niedz. 13. 
r: 'Zw. dl~ m!onz. 

WISŁA - •. POdl·"';; w nieznane" 

l Urząd Sll'arbowy W Łodrl 

Po prostu 
------~-----~ 
Jeszcze raz 

d # u lIftł 0# a I OUl e i ok f::. J i ~r;~~~ad::;~lę~}~ sukcesem O niektórych konduktcr3C~ ł i' 
~. •. K" k· . P Ił t d . Pomyślny przebieg Tygodnia" to Przed kilkoma dniami zamleśc l s Po ,.Tygodmu OSW:oty, slqz I I rasy w o li jeszcze jeden dowód, "że robotnicza my artykuł ,?, t .... I!zie.cl.o. pod ~o. 

Łódź garn:e się do OŚwiaty. Nie wy' łarni", OkaZUJe SIę, ze l l)IaCO~VD1~y 
Zabawą ludową w Parku Hele_I książkami cieszyły się ogromnym starczą jednak piękne tradycje. Nie autobusów bywają C'lasem rowme 

nów zakończył się wczoraj w Łodzi p?wodzeniem. Więk~y n~ nor~all wystarczą wspomnienia, że w Łodzi lekkomyślni, jak niektórzy tramwa· 
"Tydzień Oświaty, Książki i Prasy". me ruch panował rowmez w kSlę· a nie gdzlie indziej zrod2liła się w jarze. 

Chmurne szare niebo nie odstra_ garniach. swoim czasie myśl wprowadzenia Wypadek, o którym pjs~emy po. 
szyło chętnych zabawy od tańców Trudno na razie ustalić ile ksią- powszechnego obowiązku nauczania. till;ej nie pociągnął wprawdzie za. 
pod gołym niebem. Już od południa żek i szasopism sprzedano wskutek Jakkolwiek zasada ta zastała obec_ sobą aż tak tragicznych następstw. 
aleje p~!'ku zapelniły s;ę młodzieżą. wzmożonej p:'op.~ga!1dy. Dziś. jednak nie w pełni zrealizowana, to nie jak ten, o którym była mowa po-

Skoczne dźwięki doslwnałej or_ można st-merdzlc, ~e w zW1ązku z można zapominać o tym, że wsku_ przednio. To jednak, ze MÓGŁ je 
kiestry dodawały bodźca do tańców. "Tygodniem". wśrod kupuJąc?,ch tek minionej wojny i poprzedzają_ wywołae obciaża. ltonduktora auto
Nad roztańczonymi po"!.iewały ~tę książki można było ~otkac . Wlele cych ją rządów sanacyjnych mamj busu nie mniej silnie, niż gdyby je 
gt z hasłami ,.Tygodnla". ..DZleła osób, które dotąd me odW1edzały jeszcze spory odsetek analfabetów. WYWOŁAŁ. 
Mickiewicza i Słowackiego, dzieła księgarń. . . "Tydzień Oświaty, Książki i Pra_ Jeden z naszych czytelników był 
wielkiCh pisarzy polskich uczynimy Zainteresowanie ~Slązką, a zwłasz sy" był pierwszym generalnym a_ dnia 5 bm, świadkiem takiego wy. 
własnością ludu" - głosiły białe na <:Za naj nowszą ~teraturą w~ło takiem dłuższej walki z analfabe_ padku: 
pisy na czerwonych transparentach; wśród mas robotruczo - chłopskich tyzmem. Organizacje polityczne. O godz. 4,45 rano zatrzymał się 

Dymsza zbierał triumfy przy stOi społeczne i zawodowe oraz jak naj_ na przystanku przy lmściele św, Woj 
sku z książkami. Ukazanie się w Gazown,"a łAdzka szersze masy społeczeństwa powin_ oiecha na Chojnach autobus linii A 
muszli popularnych artystów scen U ny pamiętać o tym, że tempo pracy Nr l Do autobusu nie zdażyła wsiąść 
łódzk!ch przyjęto bu:z~wymi okla_ mZuurQ do s~ólzawodn!ctwa n~d r?zpowszechnieniem oś~aty jesz~e polowa osób, gdy konduk-
skaml. Nawet młodZlez zaprzestała Q i'" me moze ustać wraz z .. Tygodmern tor dał syrrnał do udjazdu. Wóz ru. 
pląsów, by przysłuchiwać się atrak_ gazownię warszawską Oświaty". Władze miejskie, które i szył Dwie "'osoby ws:aw..jące do c,o;J.to 
cyjnym Wystę~o~. ~tualne sk~- dotąd nie ~~ędziły tr<;>ski i fundu_ bus~ stojace na st-opoiu spadły na 
cze, monologi l plOsenKl ludowe. Cle Pracownicy gazowni łódzkiej we_ szów na oSWlatę powmny na tym ziemi Ńieza.mlmięte drzWi. auto. 
szyły się ogrom?ym po,:"odzenle!:l' zwali do współzawodnictwa pracy od~u dołożyć jeszcze większych busu ę;tderzYłY ludzi sto,iących przy 

Zabawa przeCIągnęła Się do poz_ załogę gazowni warszawskiej. starano t k 
na. Przepełnione tramwaje .nie mo_ Powołano również komisję, która Zakończyły się bowiem imprezy przys an u. ten (nazw!sko znane 
gły pomieścić P?wracając~J~ z He_ zajmie się opracowaniem warunków .. Tygodni~ ~światy", a powinna się re:~n~~ktorpozwala sobi~ podobno 
lenowa do domow młodZI. ez. y.. 'ł dru'ctwa W naJ'oliższ""ch rozpocząc Wlelka rzetelna praca nad itC, " 0<'; cz ~.to Po 

Tydzień Oświaty Ksiązkl 1 Pra_ ;~~~a~~stąpi p~dpisanie umo~y: upowszechnieniem oświaty kultury.! n~ takie .. dowoipy, d s.. ę-:.. -
Sy:; wypadł w Łodzi bar~zo pomyśL (b), książki i prasy wśród najszerszychi VI:ł'Ddny się tym zalnteresowac Je(w·go) 
nie. Dopisały WSzystkIe Imprez;;. mas. J. Gozdawa VI~=az:e~, _____________ .. ~ 
a było ich sporo. We wszyst1rJch me 
maI zak!adach pracy. w szkołach i 
organizacjach społecznych i za\v?_ 
dowych odbyły się licz?e. akadclTIle. 
zebrania i odczyty, p05wlęcone pr.o 
pagandzie czytelnictwa, kon:ecznos_ 
ci walki z analfa hetyzmem, Ol'ClZ u
powszechnieniu książki i prasy. 

Zorganizowane w kIlku 'punkt~c~ 
miasta stoiska z czasopismalm J 

PONIEDZU..r,EK, 9 ~IAJA 
11 40 And. /!'Zkol. dla kl. młQrI. pt. "Ucz 

my e:Q :'piewać" - aud. s!. mu?;. 11,67 
Sygn. czasu J hejnał z Wieży M'lrlac1<:i,ej. 
12,04 Wh(!om(J~C'i J){'ludn<iowe. 12,15 Mu?. 
ro."r. (pt.). 1~ 20 Aud. d1n wsi. 12.50 .Z 
p.=,-clJ p;e;'n!" 13.2Q Slrl-qnka PCK. 
13,30 Muz 0');'1.0:1. w wyje. S,.l[s~elu P. R. 
pod d)'r. S. P.a.chollde. 14,00 lI~uz. I. kom. 
1415 Koncert )m,ner. 14.55 Komun katy. 
15,00 Aud. 51. muz. pt ... S7.ekstpill' w twór 
cwścl współc.zesnych kompoz. ra{l,2oiec. w 
oprac B. Busiakioewioza. 15,20 Aktual. 
łódzkie. 15.30 ,O Kasi. która gąski zgubi 
la" - bajka dla d.aeci. 15.50 "Kwadrans 
lekkiej muzyk"! fortepianowej". 16.15 Aud. 
TPż. 1620 Opoow. J. K1'7.:IW':l/piszyny r1la 
dz;cci n1!ods,ych pt ,.DlRczego k..~żki 
płakały". 16,35 Interludium z płyt, mel. 
z op. ·B('n~tzky'cgo. 16.45 ,Centr. Hondł. 
Pmem. Odzl~: na. Targadl Pozna'ńskich" 
rep. w opr. K. Z)'gnJ.'1mda.. 17.m Dziennik 
po~ol. 17,15 Mu.:. ludoWIQ. ll/l.l'. ZSRR. 17,45 
,~c;zap . i su1'()łw;ce" - nogo 17,55 
Muu.y};a (pLL 18.00 Awlp.to Z\''Yc1~st.".ro.. 
WolnośCli. i Pokoju" we Wrodawi'll. 18,45 
II Dzi.cmt:k p."lPQł. l~.OO Fc"tlv. Muz. Lud. 
w prz~rwie około 20 00 .. Wszec,",nica. R". 
rlowa". 21.00 D~ 'ennk wlecz. 21.30 Fifla 
Iv bOksersl,ich mistT7.<J!'ltw Potok;. 2'.40 
,:D8Joako od Moskwy" Z5 rxlc. ~2 00 Muz. 
t.a.necz. w wyJe. Orko P. R. 22.?!\ Ogólno 
{:olsklic Wiadomości sportO'We. 22.45 ,Ty 
dzień sportu łódzkIego" aud. w oprac. 
led. L. S7Un1]PO,vsk:c/śv. ?9!i") Onlów:en ie
progr. na dzień M.Ri. 23.00 OstatnIe wda 
domoll~i. 23.10 KOTIc. symf. muz. !'kandv 
nawskiej (pl.'. 24 00 Koncert życzeiJ. 1.00 
Zeilrończen.i'c audYCjI l Hymn. 

godz. 16. 18, 20, w niedz. 14. 
dazw. dle mlod'Zlieży od lat 18. 

WŁOKNI.1.RZ - .Pod~6ż w nie7,lUtne" 
goo.:. 17, 19, 21, w medz. 16, 
dozw. dla mj().$ieży od la.t 18. 

WOLNOSC - ,Szewc Matensz" 
godz. 16, 18. 20. W l1Iedz 14. 
d'7W dla mlnrll 

ZACHĘTA - "Pontcarral" 
godz. 16, 1880, 21, w nJedz. 18,80, 

dQ:1Jw. dla rnłodziety od lat 14. 
DZIECIO\t 00 1.1\1' 6 WSTĘP 00 
KINA WZBRONIOl\.'Y. 

Teatr marionetek 
:~~~ie~~~~Y do Łodzi Pięknu Dom Związkom · 

Jeden z najznakomirtszych w Euro d!a s .... mOf"ll'n owc6w ło' dzke.ch 
r 

pie obok radzieckiego teatru I IW .... z 
Obrazcowa - Czechosłowacki Teatr CK' k ' b d I h 
lVlarionetek prof. Józefa Skupy, zyn ongresowy pracowni OW u owanyc 
Narodowego Artysty Republiki Cze Zapach świeżej farby wypełniał kowi dalSzej owocnej pracy. 
chosłowackiej, przybywa do Łodzi. jeszcze obszerny hol nowoodbudo_ Część artystyczną uroczystości wy 
W ciągu trzech dni, 10, 11 i 12 ma_ wanego gmachu przy ul. Wólczań_ pełnił bogaty program muzyczno. 
ja, v.: sali Teatru Powszechnego (ul. skiej 5, gdy prezes Zarz. Okr. Zw. wokalny. (jb) 
11 Llstopada 21) teatr da trzy przed Zaw. Prac. Sam. Tery t. i Użyteczno ______________ _ 
stawienia pełnej humoru sztuki. pt. Publicz. \VIodarski witał wczoraj 
.. Wesoła Parada". Począt.ek .0 ~odz!.- Hcznych przedstawicieli miejsco_ Skr dll 14 sztuk 
nie 19,30. Przedsprzedaz bileiow w wych władz i członków Związku. 
kasie Teatru Powszechnego w go.. Sekretarz Gen. Związku Łazuchie_ materału 
dzilIlach 10-14 i 16-19,30. Dla ŚW'ia wicz przeciął tradycyjnie wstęgę i W październiku ub. r. w PZPB 
ta Pracy, organizacji społecznych i oddał nowy gmach do użytku. Nr 3 w Łodzi dokonano kradzieży 
m10dzlewvTjch artyśCi dadz:) . spe- W tym pięknym piętrowym bu_ 14 sztuk (887 m) materiałów włó. 
cjalne przedstawienia popołudniowe, dynku mieścić się będą wszystkie kienniczych. 
w tych samych dniach, lecz o ~odz. agendy Zw. Samorządowców łódz_ 
17. Zb'orowe 7..amówienia na bllety kich. W obszernej sali zaopatrzonej W toku przeprowadzonego docho_ 
ze zniżką 50 proc. przyjmuje Wy_ w scenę będą się odbywać konfe_ dzenia znaleziono część tych ma_ 
d2liał Kult. OŚw. OKZZ (Traugutta rencje, obrady oraz występy art y_ teriałów w miesz1-aniu paserkJ Apo 
Nr 18). styczne zespołów świetI:cowych. lonU Przybyłek. Zeznała ona, że to. 

Zebrania odczyty 
Dobrze zaopatrzona biblioteka i -czy war ten przyniósł do niej Kazi_ 
telnia skupiać będzie liczne rzesze mierz Malarek. 
samorządowców korzystających z Kradzieży w PZPB Nr 3 dokonał 

DZIŚ b<:,gatego kSięgozbioru Związku. Malarek ze swym "kompanem" A_ 
- W sali XVI Państw. Giron. 1 Gmach ten powstał z ruin kosz_ leksym OI'ewskim. Wyniesiony z fa. 

Lkeum Narutowicza 58, o godz. lItem przeszło 22 mil. zł, dzięk; wy- bryki materiał umieścili oni w po_ 
otwarci~ wystawy pt. ,'prasa łódzka datnemu poparciu władz miejskiCh sesji Stan:sława' Kulibabki. Kra_ 
i moja najmilsza książka", '; ofiarność członków w ciągu nie_ dzież ułatwili im dwaj strażnicy 

. '.. całych 2 lat. Jak stwierdził prze_ przemysłowi: Ludwik Grajewsk:. 
-:-. W sali (Pl0t:kawska ~3), o go_ wodnkzacy Komitetu Odbudowy Roman StarzyńSki. 

dzml~ 19 zebrame humamstów, - Garbaliński najwiekszą podnietą do 
człokow PZPR. . przyspiesznia wykonania prac był Cała piątka stanęła przed '~qdem, 

- W sali 22 (LmdJeya 3), o godz. zbliżaiący się termin Kongresu Zw. który wydał wyrok skazUjący Ma. 
19 odczyt prof. dr H. :Uł3:szyna .. pt. Zawodowych. Nowy gmach bowiem larka ::. Olewskiego po 5 lat, a Ku. 
.,0 trojakim stosunku do Języka. jest Czynem Przetlkongresowym za libabkę, Grajewskiego i Starzyń-

b " ski ego po 6 lat więzienia. (w) _ W lokalu dzielnicy Sródm._ trudni,?n!~h przy od uuowie ~u~a_ 
Prawa PZPR, o godz. 16.30 zebranie rzy, ~Iesh, stolarzy, pracowmkow .,..., 
uczestników kursu samokształcenio_ kanalIzacyjno, - wodocią.gowych i Z kl'Onlkl mlllCYlnel 
wego. elektromonterow. 

Spóldzlelni Wytwórozych 
..SOLIDARNO st·· 

I 

CENTRALA 

ŁOD! - nl. JARACZA Nr 6 
ZATRUDNI 
natychmlnst 

WYKWALIFIKOWANYCH 

KSIĘGOWYCH 
Zgł=en\a. osobwte przyjmuje 
Referat Kadr w godz. od 9 
do 12. (K. 589) 

Otwarcie Domu połączono z uro_ Skutk-. 
czystością wręczenia Zarządowi Zw. 
sztandaru. "kawalerskiej" Jazdy 
Przewodniczący MRN Andrzejak, 

przedstawiciel prezydenta m. Łodzi U zbiegu ulic Radwańskiej :! Piotr 
dyr. Glnzbert, przedstawiciel woje_ kowskiej, jadąc ul. Radwańską tak 
wody nacz. Jałowiecki, delegat PZ Sówka wjechała na chodnik. Prze. 
PR St. Włodarczyk i delegat OKZZ chodzący tamtędy: Teresa Blichow_ 
Fi1ipiak w okolicznościowych prze. ska (Napiórkowskiego 31) i Zbig_ 
mówi~n:ach stwierdzili wielki I niew Kotliński (Senatorska 36) do_ 
w!{lad samorządowców łódzkich w I znali lekk:ch potłuczeń. O.dary wy_ 
odbudowę gmachu i życzyli Zwląz- padku odwie7iono do domów. (w) 

Dlual Egzekucyjny Łódź, 3 maja 1949 r. Schorzenia gośćcowe: Sygnatura Km. 21/49 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI 
W myśl art. 25 dekr. z dnia 28. 1. 1947 Dz. U. R. P. 

Nr 21, poz. 84 1 Urząd Skarbowy w Łodzi podaje do 
ogólnej wiadomości. że odbędzie się sprzedaż z licy
tacj-i w pierwszym terminie: 

1) W dniu 13. 5. 1949 l'. od godziny 9-11 w lokalu 
Kleczyńskiej Haliny p~ ul. Piotrkowskiej 127 - wi
na róme, lodówka, ekspres do parzerua kawy i radio 
3 lampowe - oszacowane na ogólną sumę złotych 
120.000,-. 

2) W lokalu Szydłowskiego Abrama i Krongolda 
przy ul. Piotrlrowskiej 89, o godz. 9-11. materiał dam_ 
ski szlafrOkowy jedwabny, sukienkowy, płaszczowy 
oraz jedwab gładki. - oszacowane na ogólną sumę 
złotych 451.000,-. 

3) W lokalu Zytkiewicza Michała, przy ul Piotr
lwwsJciej Nr 71, od godz. 10-12, maszyny do miena
nia. mięsa, kręcenia mięsa i do wędlin oraz urządzenie 
sklepu masarskiego - oszacowane na ogólną sumę 
złotych 460.000,-. 

4) W lokalu Karaśkiewicza i Końskiego przy ul. 
Bandurskiego 15, od godz. 11-13, peleryny l płaszcze 
gumowe, gabardina gumowa, podszewlm jedwabna. 
wiatrówki wełniane, spo(lnńe skrojone. maszyny do 
szycia, biurka. c;tół krawiecki l maszyna do pisania -
oszacowane na ogólną sumę złotych 916500,-. 

5) W lokalu Składnicy Skarbowej przy ul. Piotr' 
kowskiej Nr 211 od godz. 12-14, firmy Kamiński Jan. 
ul. Piotrkowska 165,różne części samochodowe 1 moto
cyklowe, lampy karbidowe, l~ompoz:ycja w sztabacl 
i a~galor elektryczny - oszacowane na ogólną su
mę złotych 4.816.000,-. 
(l{. 569) Naczelnik Urzedu: (W. Gruszczyński) 

ARTRETYZM, R E U M A T Y Z M, ISCHIAS, 
górnych dl'óg oddechowych -' KOBIECE i serca 

leczy , 
-o OClA -ID 

Bezpłatne prospekty wysyła 

ZARZĄD ZDROJOWISKA 
(K. 605) 

OGŁOSZENIE 

W myśl zezwolenia Z. M Nr XX SP/3-2/18/48 i 
Min. Admin. Pub!. z 17. 2 48, L. llIP0/563/4S. RTPD 
Oddział w Łodz: urząclz!1o zbiórkę uliczną dnia 24. 10 
1948, z której czysty dochód wynosU zł '74.521,-. 

W myśl zezw(1l~nia Z. M Nr XX SP 3-2/9/48 l 

Min. Admb. Publ. z 3l. 1. 43, L. dz. lIP. G. 340/48 
RTPD, Oddział w Łodzj rozspl'zedał. znaczki na złotych 
8,3"'2.109,-. (4953 pl 

{)r l'IESJ(IW Wiktur - nel'wowe, 
wewnętrzne. ;1-5. PI !'lchnll.a .. 

I 

LECZNICA SpółdzielnIa Lekarzy 
Dr JADWIGA ANI HROW[('Z «kor· SpecjalJstów. Porady. Za~trzykj 
ne. weneryczne. Ic.oblece 1_7 Analizy. De'ltystyka. G~ 'n~' l"" 
Próchnika łI" (li. 311) smeLycZ!l.Y. p.wl.l·k.owska a. (k 111) 

Obwieszczenie o licytacji ruchomości 
Komorntk Slłdu GrodZ'kiego w Lod7:i, rewiru 'V, Leon 

Andr2;ejewsiltl, maj'!cy k2n('eJari\) w Lod2li. uL Andrz'ia Struga 
Nr 7 na podstawie art. 602 k. p. c. podaje do publicznej wia 
domości, że dnia 11 maja 1919 r., o god2liIn.Lo lO, w Lodru. przy 
uL Wschodniej Nr 61 odb",dzie się pierwsza licytacja ruchomo 
Śt'i, nale.żących do Ste.nlsla'\\"3 TajtElbauma !O'k '1dnhcych się 
z mebli, aszaoowanych na łIlCZl'l4 sum\) zł 403.000.-. 

Ruchomości można oglądać w dnIu licytacji w miejscu 
i c=le ~e:I o=czonym. 
(K. 581) Iromorn1k: L. Andrzejewski, 

Łódź, dnia 28 kwietnia 1949 roku. 

Dr HEVKO'PORĘBSKJ !'kór"p. I 
weneryczne. 17-19. Brzetna 6. Tel. GAB. DENTYSTY(JZNE nr 158-19. (k 37) 1 _______________ _ 

LEKARZ dentyst... BI\LICKA, 
Dr med. SIENI~O sl,órno-wen"· laboratorIum sztuc7.nycr. l~bó\\' 
ryczne. 13-14, 16-18, Kilińskiegc ~Ion uszk 11. lT plę 1'0. Telcf)n 
~r 132 (II: '141 nr 151,15. (k ,Rl , 
Dr REIC~łER - speCjalista wene
ryczne. sJtórne, płciowe (zaburze
nia). Południowa 26, druga -
siódma wIeczorem. (k 30) 

TOKAJt rf ,. PJCASĘ CIĘ2K4 
';1' }ł:'J)A!lI 

JARACZA -1O. 'l.'elcfQD 101.76. 

S H A P i N G FREZARK'Ę,"I 

Dr PROCHACKI, speCjalista we- (l\:. 672) 
nel'yczne, skórne 1-6, Legionów !l;:;:;;:;;;:~;;;;;;;~_~~~ nr 17. (4946 pl l' ___ :es 

Wydawca: 
Dr CZERNIELEWSKI choroby skó- Sp6łd~. Oś w, _ Vy. ,CzytelnikU 
ry i weneryczne. Piotrkow.ka Redoltc.la I Arlnlllll !rn('la Ór'?'. 
n.r 88. (k 313) PioŁrlcowskl\ 96, t l. 208 ~5 I 209.02 •• 
Dr ROZYCKI specjallsta chorób I Red kela r~llo!JI~6w 1llfl ""'1" en. 
kOblpcyeh ak~~zerll. Przyjmu.le 1.a treM ł '''rmln) 0""( _.", 1'1 o1e 
3-6, Piof.l"kowska 33. (1< 41; I blf'l'Z~ o"!l..,~,,!.Ił\Joln.el. 

Dr KUDREWICZ _ specjalista' RE'd~l t 1 na('zelny: 
weneryczne, s.kOrne &-·JO· 4-6: ANATOL I\U 'ULKO 

PioLI kowska 1~6. ~(k~-~5~80~1;",,",~~~;;~~~:!~~!!==~~ 
DZIEN~ m: ÓIJ>ZIU Nr 126 (1::ll0) 3 



ItHiquHlkj Z L .... §q 
Biegów Narodowych _ . 

Wczoraj od samełło rana na 
poszczególnych boiskach i w par
kach gromadziJa sil} ntlodzież, 

by wziąć ud~ial w propal.s.nt!Ó'" 
wych biegach narodowych. 
jesteśmy na Zdrowiu. 

ó Ź przeżyła emocje kolarskie 
Widnieje rozpostarty transpa

rent "Akademickie Zrz szen:e 
Sportowe". Akademicy biorą li~ 
CZlly udzjal w biegu_ Humo"y są 
świetne pomimo chlodu. lakaś 
grupka śpiewa, to znów inni dZle 
lą się wrażeniami z biegu. Pietraszews ki pierwszy z Polaków. V esely wygrał etap 

P rzedosl<ltni etap 
wyśc.gu kOlar,kiego 
z Pragt do \Varsza
\vy l-ol.egrał się na 
lTa~le Wroclaw 
L6d ź, Dystans wy 
nosil 212 km i był 
najdluż"zym z do
tychezas rozegl'a
nych. 

Pogoda niezbyt 
I'lprzyjała zaW{)dnl
kom. Chwilami pa
dał d eszcz i dął sII
m- ,,1atr. 

Z gÓry było do pl·zewldzeni3. że nu 
t~'1l1 etapie l'ozegra się wyjąt.kowo zażal'-
1a waika o ltażdą Seltundę. Z aWOdnicy 
chcieli ~a ,,'SZelką cenę przed \vy.starto 
waniem do ostatmcgo eta'p ll z Lodzi do 
Warnawy nadl'ob,ć stracone m:nu.v 
'l>:zgiędnie uzyskać je.s21C'Ze zlm.cmn,iei",} 
pl'zewagE) nad pozostałymi rywalam i. 
T~"ln l'aZe1n zawodnicy rozciągnęli s~ę 

b ardzo długim SZlnurem i na metę w He
lenowle nie wpadła zwarta ~rupa k o la
'ZY', jak w czasie p<>przednJch e tapów . 

Wyniki etapu 
Wrocław - Łódt 

Wyniki VII e_ 
~pu wyścigu ko_ 
larsldego Praga
Warszawa. roze. 
granego na trasie 
Wrocław - Łódź 
przedstawiajlj, się 
następująco: 

l) Vesely (Cz) - 5.29,58. 
2) Riegert (Fr.) - 5.33,S4. 
3) Negoescu (Rum.) - 5.33,54, 
4) PIETRASZEWSKI - 5.34.08, 
5) WÓJCIK - 5.36,53, 

Z d-a.eka na hOlY'l..OJ1C.~ U. P,OLIKOW" 
s..lt ci widnC: bvło żółta l(O.:::Z,.llJKe lf':1del'..i 
WY;'C:gll \ ' esele go z CLechoslowilł:f. któ
ry nie ata~(o\Van,\ przez ni,kogo Jechał 
sp{)ko"n;c. a'e w doskonale] ! {)m1'e , 
05tr~l!n ten1.fleJl1 zbLi.a1 ~ię CDł'nz bardz;ej 
ku luecie m:eszc,~ace.l gię \\' Helenowic. 

Zgrumadzona bardzo licznie na ul. P a
bja.lrc-k:cj. Pjotl'kow.!:i.k:e.i l :No\\;otkj pu
IJu'CZll0ŚĆ zgoto\vała ~c. d~czne owac,ie. 

Z bic;em ~erca C7ekallO na ukazanie 
~Ię p:e'rw!:ł.le-go za\\rodnlka jfl'dne) z dru
żyn pc, l$kil·h. 

Niestety mijał ceas, " nie widać było, 
4:\ni PieLl'OlS1.ewskje go, ani Cz.yża, czy też 
Wójcil,,, na ktÓl ~'ch najbardziej liczono. 

Ja<l a ... jada ... padaja <lklrzyki i tlum na 
uL plotrkowśh-iej zaCzyna denerwu]aco 
w'). chylać się Sp<>Z3 sz,paleru. 

I rzeczywIście, jadą, ale nie.;tety nie 
nasi. PO koszu',kach p07najemy Fnmctwa 
i R um 'U,na. 

Jest! Pedzi! 
"P_iet.rasZewskl'· - .1'02iega się wreszcie 

wzdluż całej ul. P iotrk'OWSKiej 1'ad ośny 
'Okrzyk. 

P letraszewski "S4'lWl'uje". mając schy
lona w dół glowę. a'!e wszysc y poznają 
"pietrka". Robi wrażenie niezbyt zad'O
walonego. Tak jakby mLa! jakiś poważny 
deielct i ja'kby nie dowierzał swem.u sta
lowemu !!"Umak'Owi - C7.y dojed Zle do 
Helenow". 

Kto wie ll\Oile j<e~l!8 Dl'l ll ie <hvóch N -

W{)r!n.kó\\, JadacYCh pl'l.ed n m? 
Hodz ' .>tę nadz:e.13. TlulD \\' eI'2~, że 

P et.'a ... ze\\ :,~ , na tnl~za . ,\\'y.'hv:di • ..lje 
;;;'et· Ilil ll.?'p·s.z.e nl:.t cz\'::ar1.e ln~cJ.::.ce. ZnJ 
on i>l'l.eC;ez l11 1a.1 kHż<la Ill ldE: asfaltu, 
Gło~n:ki PO'W.lą., ;łe P;C~l'd"I,e',·~~.:: wp;HH 

n:J bo:sko j3ko C1..wnr y. 
Tł\lm \\', t:. S('l (1~~zn1e \\'OJc'ka , .Ted:~.e 

on skuJol'l) l jaki)~ l1rZYSłuchl\vał ~ i ę 
gło",owi ~'pe l~e j et n,ldajHcego )'epor ~aż 
Z mef,. Wujc:k ZG~ltlżyl na pocllWałE: l:uk 
JG~' L Piet12::;7e\\·~k •. Ch~()Ip('y daU z ~~e
bi" wszystl,o. tlzyskl1.lal.' doln'Y cz,a~ . 

Przed G 'and Hotelem pl'ezesowi Golę
biow,,:uemu tnz pJ'zed ~amoChodem prz~ 
b:eg;l \v:lczm" jedyn~e dzięki pTzytOn,\ -
1 . (:. tlmy.,:ht 57o.fera I"l!P nastąp:ła ka ta

s 1'016. 
S.. leportetzy ob..,lugl filmOwej ze 

Szczcelllsltim na cze~e. Są sam ochodY 
sprawozda ,'czc P o!s <lego Radia l z d z:en
n!karzaml. 

.les?,cze n~e ~konClZ·l. p, zejcżdżać uL 
Piotx'kO\vf:1{ą \\:i7.ys-c~" zawodn icy a Jut 
jeden z c!eżarrowych \VOZÓW Pl..-z:v'''""Ozi do 
Yi\TCA n a' kąpiel zawodników, któay 
p;erwsi "koilCZ~'li clE:żkl etap. 

W Parku Ludowym startujiJ 
przeważnie młodzież szkolna. Są 
uczniowie z XVII Gim., VI. XII 
oraz Ze Szkoły Budownictwa Lą
dowego. Zawodnicy narzekają rolł 
rozmokly teren, ale na to nie ma 
rady, bo przez calą noc padal 
de-s zcz i dobrze, że przyz7ajmruej 
w' dniu zawodów od czasu do cza Nad.icidzaia na~tę~)n kolarze pra,,"c 

pr/ C>z i;od Z:11ę. 
Z 1..3"\\'1"0 ną ,:,z~rbko~{' a peaza s31noc.:ho

d~ . 

Pietra- Su przyświeca lońce~ Pnbl'czność ,,"'t.a owacyj 1le 
sz<'w<k;ee-o I Wójcika, 

Jak w a lczono na • szosie 
D.·l lŻ .\'lla I)olzka uzyskała '" s odmym \ dzo dobre miej.;ce. Po dwóc!). godzinacl~ 

c'upic bard!.o lJOWalny sukce3. Zdoł~la jazd y zaw'odnlcy przebył! aokladn:c foJ 
bowienl \\. k lasYf:kacji dnlżynowej wy- km co najlep:ej c h araktery--mje ,\Ty?~e1-: 
=--llnać f.:ę przed p.:er\\"sLY zesp Ół .F'ranL'il za\.vodnikó\v. ,\1 \V~erUS70\v.!.e z' Clolo\ ,'k; 
. zbb,yć s'ę \\yl>i!n,e do eadcl'a wy;;ci - odpadł Czyż na skutek d ".'fektu g.um~: 
g1\ n druL~ n\' Fl>incj:. P<> e;apce w J~O- Xa;;6 km p, ze<! Lo dz:" "wY"lud.l 
QI.~ i'óin:ca Jn ędzy POl~ ~ą a FranCją '. .... :Y- zno\\'u drugi ·do.:-konały Francuz B at11:e . 
nos;j.:L j!.tŻ t:..-lko 9 Jn:nu: .. a na 1:10P' ~d- r ten nie m-a v;;;ęk.'!:zych SunlS z.własz:cy.n. 
n.ln (.'lap~l: WC' V:rol'ła'.viu - aż 21 lTII!lL.1 ł • że czołó'wka dykt.uje w dalszym ClągU 

Star t \'. łaśc:w,r n(.<slu:pił n", gtan:cy mo!·c.iercze tell1p O ~ 
m:a.~~-c. \Vj'Dc ł aw~a o goaz_ 11 n1in. 10 . .Tuż \'l' tym mniej \V"tęce,j m01l1enc;'e Vas-=-ly 
'3 startach . hon<';10\\',\' 111 l \'łaśc'w':m dec;"duje siE: na ucieczkę. D o mety je~z

"'-1\\'odnicy m:eli defekt~· gtun. Do;knql~' c.ze daleko. V ese:y jest jednak d0,kon'
on~ zawodnikó\\' CSH Jenika i Vc\'crjcl, łym kol arzem. Z m iej<c3 z.Y"k\lje 100 m 
Hl1s~ono ba'"dzo o~tro co chal'a,,-'cI'Y- p.r·ze\vagi a p-o H1 Jnlliutach zw:ęk~za ją 

<;!yClllt" 1 ozbll o ~ię od razu na szereg do 500 m. Ve.~el ~· pędzi ku nlecie j~}{ 
~ruI'. staała , D ;,'ktuje tempo 50 km. W Zdun-

P o gOdz;ru,ej .,cżdz'ie n~ 40 km "po'\,- sklej Woli ma l km przew agi, a na 10 
kają P olakow p;erw"ze niepowodzenia . km p-rzed metą rÓŻnica j ego d o pozosta
W ' Les:ń~k. l. Nowoczek odpadają z ezo- tyc h wyno.."i 3 i pół m inuty. 
!uwki na ,ku tek defektów gum, a na- Z a jego ple cami to~zy si~ tymczasem 
stQ,onie odpad3ja : Kapiak ; Francuz D O- zac:e ta walka. któc-a m a dccydlljace zna
naW. W_zy.,cy maja defekty gum, ~a czenie dla l<la,yfikacji drużyno,vcj . Po
krótko przed Kępnem .chod zl z loweru cieszającym faklem b y!" ze w d rugie: 
B oh<l.;,n. Czyni v.Tażen:e bard zo zmęcLo- :;:rl1pie zl1aj dow~ ł o sie dwóch czl0nkó\\' 
nego " nie ma zamiaru jcchae d a:e,i. j\Ii - I zespołu polskiego : P ietrasz(',,"sk i i 
m'O W decyduię s-:ę na dalszą jazd ę. Ja1- Wójr;ik. 
Sl e _p_ó_i.o_i_ej_o_k"Uil0 uzyslkał n_a_'_"_c_L_b_a_'_--:-_ __________ _ 

jedziemy amochodem 1Ia .sta· 
dion ŁKS. Tuta,j startują zawo
dnicy zrzeszeni w Zw. Zaw. 
WJÓkniarz. Na bo~ku widnie,;ą 
dwa, czerwone transparenty 
"Start" i "Meta". Na trybunie 
zajmują miejsce zawodnicy. Co 
chwila startuje inna grupa. 
Chlopcy walczą nadzwyczaj am
bitnie, a organizacja jest lVzoro-
wa. 

Py tamy ilu zawodników bierze 
udział w tym jednym z 50 ki lku 
punktólv przeprowadzanych bie' 
gów. 

Będzie zapewne okolo [zoo. 

A więc brawo "Włókniarz". 
TllŻ za gmachem Paz7stwowej 

Szkoły Techn. Przem. umieszczo 
r.o tart i metę biegów dla chłop
ców. 6) Sandru (Rum.) - 5.36,55, 

'Z) Herboiul (Fr.) - 5.40,53, 
8) Battie (Fr.) - 5.41,40, 
9) Bogdan (Cz.) - 5.44,30, 

10) Gougeon (Fr.) - 5.44,38, 
11) Holubee (Cz.) - 5.44,38, 

Rumunia "B"-Polska "B"2: 1 (2:1 Gra orkiestra szkolna. 
Przy stoliku komisji sędziow

skiej widzimy nauczycIeli. Nau
czyciele opiekują się swoimi wy
chowankami i od razu po skończo 

12) Donatti (Fr.) - 5.44,49, (1 ele/onem Z Wat'szawy od specjalnego wJ?slannika) 
13) Wawerka (Cz.) 
14) SAŁYGA - 5.45,14, 
17) LESKIEWICZ - 5.45,3'7. 
1<9) SIEllUNSKI 
22) NOWOCZEK 
23) Rzeźnicki 
29) WYGLĘDA. 

Rumuni wygrali 
etap 

Etap ten zakończył się wielką nie 
podzianklj,. Pierwsze miejsce zajęli 

kolarze Rumunii. Wyniki są nastę
pujące: 

l) Rumunia - 16.56,29, 
2) POLSKA I - 16.56.38. 
3) Oucbosłowacja. I - 16.59,06, 
4) Francja I - 17.03,48, 
5) Francja n - 17.07,50, 

Po'§ho 
na drugim miejscu 

ROlJeg·rany w War
;)zaw'e na stad/ionie 
WOj,ka Polskiego 
międzypa'lstwowy 

mecz. pilkal'''ki Ru
mun;a .. B ' · - P ol
ska " B " z.akOlkzył 
s:ę zwycięstwem go
śCi 2:1 (2:1) , 

Polska \\'~ -f~pija ~. 
nast'l"pując'-nl skła
dl.tc; 

R y 1) icki , :Obko-
wial" Glimas, Szmidt 
Parpan. S!,uypniak, 
Kokot . A niola, Ko

hll t, Muscała < GOŹdzi!<) Wiśniewski. 
Ze .ktad'lI je<lenastk, na-zej r~!>, ezen

tacji widz'my. 'ż kap'tannt po;;"anowił 
dokonać gencrB'1nej 'P, ób~' wyznaczaj ac 
mlocL;;zych wiekiem piłkarzy, ab~' w naj -

Mistrzowie w boksie 
Polski na 1949 rok zdobyli: 

Mistrzostwa bokserskie ! 
Kasperczalt, Grzywocz, Ant 
kiewicz, Czortek, Chycbla, , 

Po VII etapa~b prowadzi nadal Nowara, Szymura, Klimec 
Francja n, ale drużyna Polski WY- k' 
sunęła się na drugie miejsce na dra_ 1. ~ 
biajlj,C cenne minuty. Wicemistrza mi zostal i: Mikołaj. 

Klasyfikacja przedstawia się na- czewski, Czarnecki, Kruźa, Piotrow 
st.ępująco: ski, Olejnik, Kwiatkowski, Kołecz_ 

1) Francja II - 94.41,35, ko, Niewadził. 
2) POLSKA I - 94.50,38. W -punktacji ogólnej zwyciężył 
3) Francja I - 94.56.29, Gdańsk - 23, Wrocław - 20, Sląsk 
4) C.z~chos~owa~ja I - 94.58,14. _ 19 Warszawa _ 17 Łódź _ 12 
IstrueJą WięC Jeszcze szanse zdo_ ' . ' _ ' 

bycia pierwszego miejsca w punkta Poznan - 9, Pomorze - 8, SzczecIn 
('ji ogólnej na ostatnim etapie z Ło_/'- 4, Rzeszów - 2 i Częstochowa -
dzi do Warszawy. 1. 

p o T R c 

błi7~Zj."JTl czasie a,\\·.ans o"\\·ać j ch do pierw'· 
s ze j d rużyny 

Niestety. próba wypadła więcej ni'Ż 
sła b o. )lee chodz; nam IV danym wypad
ktl o kDI'tCO\\'~' wynik . po tkania. gdyz 
ten m ógl z powodzen'pm bl'zmieć od
\vl'o tn 4 e. 

.Tt"d enastka polska posiadałG w Iele 
okazjl do ~t,rze:cn:a llt'alrtki przynaj .. 
mn:cj wyro\\'nuJ~ce,i , ale L je.dnej str ony 
nf.1'\ 'owa gUl napadu, z. d r .. t~ie .l n!cz.ym 
ll~e \vytłumaczony eso:zm u po.".zezegól .. 
nlch p:llt3t'_Y - hamowały Icażdą r oz
poczęt,! akcj"'. wy-bornie ,ułatwiając za
danie b1'amkarz.o\vi rumull::kiemu. 

L.czyl:>'m:, na Kohuta. K ohut zaś czę-
5tO ll::;!ło\vpł grać ·010 aby można m u 
brło \\·ysta\\· l c dostoateczną notę . 

DO przerwy I uehliw{)ścią wszystkie swe 
bak i nadrab !al Muskała. N ie \\-iele o n 
?'d7.lałal w ala ku. przynajm niei jednak 
widz:ało się .,serce'· jakie wnosił do gry. 
Muskała po kontuz,ii został zniesiony z 
bo',*a. Zastą.pił go lla lewym taczniku 
Goździk z gdmiokie j L ech U. Wys'tęp Go
i:d zlk a można przy-pisać przypuszczaln~ e 
\vie1.k:emu nieporozum ieniu Vt.r gron.e 
niefortunnego ka-pitana:u PZPN. Zawod
nik gdarl;rki częściej przeszkadzał. niż 
coś ,,, napadzie budowa ł . 

Go cie jak ogólni e p J'Zewldywa n <J porze
\\iy.l.J::zaJi naszą d l-uż :,:n ~ szybośc:ą l pod 
\\-zględem \\t'y;:;.z.kolcnia techn~cznego. N je 
potrafili w~-trzymać tempa m eczu, to też 
p~7(,Z ostalnie trzyd z'e!;ci minu t strona 
atakującą był 7e:;pół Tlol,'ki. 

Spotkanie b yl'o tyll<o emocjonujące. 
P oz;om słaby. 

Gd~'by wszystkie mecze l.gowe pr owa
dzol1e b>'ły na podobnYll1.1 pozio m:e, m ie
li byśmy ~Iuszny powód do n ieza dowole
nia. 

B ramki d!a Rlun Ul1ii z d obyli Snplelman 
"'-avj , a dla P oJskl Anioła . 

Mec7. sedZ' ował Hermanski Ol':.y asyście b" k ' . . 1 d t-
m Jr . SZnajd ra D1ug osza. ' nym legu leruJą re 1 o sza 111. 
Puhliczno~ci 2<).000. Wł , Lach. Uczniowie, którzy nie biorą udzja 

P 
'

" ~ lu IV zawodach pełr:ią funkcje or" rzegra JSmy ganizatorów i porządkowycl •. 0-
W Bukareszcie 1 : 2 podal startu dla chlopców star-

W Buk areszcie odbył się ' "czora j ( tUją uCZ'ennice. 
o~icjfllny. m,ięd~ypmi.stwowy mecz \V W Parku 3 Maja zgotowano 
Inłce nozne] między r eprezentac;an'<.i d,' k . d' k 
Polski i Rumunii zawo lICZ om mespo Zlan ę w 

Spotkanie to niestety tak jak i w postaci wręczenia niemal każdej 
V:'ar szawie ~akończy~o ię nasz,rm biegaczce łakoci. Jedna z llau-
1Uepo",o~lzemem. Piłkarze Pol ki czycielek wyjmuJe z potężneóo 
p rzegrah 1:2 . " 

. worka jabłka i cukierki. Wycią-
29742 zawodników gają ię ręce estetycznie ubra-
startowało nych sportsmenek. 

W Biegach Narodowych Wszędzie radość, entuzjazm 
sportowy i zadowolenie z życia . 

Na terenie wojewóclz-
twa łódzkiego i w mie_ Na boisku "Zjednoczonych" 
ście · Łodzi w Biegach' przy ul. Kilińskiego startowały 
Narodowych o g ó ł e m zawodniczki zrzeszone we "Włók 
startowało 29.742 2'.<1_ Imarzu" . 
wodników, Norm~' uzy_ Prosz~ zobaczyć, jak biegnie ta 
skalo 22.794. (Brak jest dziewczyna. 
jeszcze danych z k ilku M a piękny sty l _ woła wido-
powiatów), wnia. 
Najwięcej startowało za wodnJtów 

na dystansie 1000 rn. a mianowicie 
8.830 kobiet i 11.211 mężczyzn. 

W Łodzi naj liczniej stal-towała 
młodzież szkolna, a potem zrzesze_ 
n ia Zw;ązków Zawodowych i AZS 

Dziewczęta startują 
po la. jest ich razem 
300. 

grupami 
przeszło 

Ja. Nie --------------------------
H L v , z .J N (!l) 

Krupka zorientował się, że ma tu do czy_ Murzynów w ystaw,:onych na sprzeda ż 0 10 _ rozpoczynał targi z właścicielem, Przy t.ym 
nienia z handlem niewoln;kami, o k tórym ' czył tłum nacjell<ierów i plantatorów. Kupu- zc\a rzałs się kłót n ie; b6iki. W końcu docho
słysza ł był w Polsce okropności., ale nie bar- jjaCy trak towali 1\Turzynó\\' jak lwicrzę ' a lub 0 7.011.0 do porozumienia. Wówczas rozgryw'ł_ 
dzo dawał im wiary. Ogl ądane jednak obec- martWE! przedmioty. B"c:a]i twardość ich !y s;(' c ;'!nlej -kit' >ceny. Ojca-Murzyna 1'0Z
n ie fakty przewyżsraly swą ohydą wszelkie mięśni, zaglądali w ga łki ,1cwe, opukiwall dz'el"l1n i'ilą z ,,:vnem matkę z dzieckiem , 
opo,,-,il'ldan ia, zęby.. . męża z zoną .. 

miejscowego szefa policji, zwanego Szeryfem 
i rzekł: 

- Czyż nie powinien pan położyć kresu 
temu okrucieństwu? 

- He - he! - zaśmi ał się szer yf. - Prze_ 
cież tu się nie dzieje nic złego, Któżby się 
przejmował M'.1!'Z.ynami l Targ odbywał "ię w ten spo3ób,;r;; grupę l Później, gdy któryś wybrał ~ob ;f' Murzynfl, Drżąr' z obul'zc>ma. zbli żył się Agapa do 

4 D2fIENNlI< t"ODZKI Nr 126 (1390) Uc1lJ ll.O a> Ull.l~ ~I ł;'1I \~)(l • . Uh, .. . '--znelru~ LoCU, .. l. z .r~ M ~ 
D~1613 


