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radziecka twierdza pokoju i przykład dliwości kraj pełnej godności czło.
SOCjalistycznego rozkwitu dla mas '\\Iieka i' wyzwolenia wszystkich jego
pracujących całego rozkład,ającego zdolności b,vórczych dla dobra wSVJ·
się 9wiata kapitallsty=ego.
stkkh. Kraj oświaty i kultury dla
rn
techn1kę 1 przyrodę na sŁużbę c:do- Ale nie uda sf.ę zamach imperiald.- milionów" kraj bez nędzy l wyzy~ SWlATOWY KONGRES POKO.. "
wieka '- stwoną dobrobyt i ku11Jur'ę styczny. Siły pokoju są większe i sku, które są główną pmyozyną dE:·
W PARYZU Foto API
przed chŁopem,
żyjącym Jl pracy rosną coraz bardziej.
moralizacji i zbrodn'i.
własnych rąk.
Walczymy o najszczytm1ejcr.e ideały Dl'UI1 od lewej: J. Bor'ejsza - PolKto ..,.. ich ltroGie?
1·-"..._.....
S"'- i dobra nasza ska, Varela - Argentyna, E. Cotłoa
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'
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Sił rIł. l'OIIllą08 1 id~ do jedlnołd.
Ka"""ta'''' .... - . . 1 - ' 0 . krajłYw, za.. filprawa.
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etronIrlctwa łudowe.
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lia., B. Fueuma.yer l Hecłor MuJiea
Jest potęglł IOjUb robotn1czlo. wsze gotowi :r.dradz!.ć ojezyz.nę, a Y
Zwieraj~ szereg!, dokoła ~czą.- _ VeneaJela, przed wej~ciem do
chłopski,
utrzymać się przy zyskach, PraWI· cej i buduJącej . klasy robo~czeJ, gmachu, w któl'Y1D odbywają się
cow;, falszeI'rle socjalizmu - zdra- zacieśniajcie
SOJusrz
robO'tn.czoObrady Kongresu.
Jest siłą inteligencja pracująca, dzający klasę robO'tniczą. NacjO'na. chłopski.
coraz lepiej rooz.umiejąca O'lbrzymie liści - zaprzedający w zależność od
możliw()ści twórcze, które daje jej obcych swój naród. FalS'Zerze moral Niech ramię przy ramieniu staje
SOCjalistyczny ['ozkwit kreju i śdsły ności chrześcijańskiej spośród reak~ inteligent, uczony; artysta z robotzwiązek z klasą robotniczą 1 pracu· cyjnej części duchO'wnych i św.iec~ nliltiem i z ludem we wspólnym wy Podpisanie umowy handlowej
jącym chłopS'twem.
kich polityków, 00 to z wzniosłymr1 siłku.
Są sila zastępy nowej, robotnicze1 słowami na ustach bronią ucisku i
Naprzód w pierwszych szeregach . WARSZAVIA;, 27.4. ~PA~), - W,
d ch1qpsktiej inteligencji nierozer- poniżen:ia człowieka. Hitlerowscy 1 młodzieży pracująca..
pIerwszych, dn'!ach kwietmQ br. zowaLnie zwiazanej 2l ludem.
faszystowscy zbrodn1arrze WOjenni.
stała podpIsana umowa handlowa
.
,
Wszyscy ci _ tu 1 na emdgraejl, któ . Produlrować w:l.ęcej, leplej, ta- polsko - pakistańska
Jen aHą 1 przyszłOŚClą bohaterska rzy woleliby tyć li cudzej pracy W mej.
Dalszym etapem w nawiązyw~u
młod:1ie± polska, .przed kltórą otwie- ujarzm:lonym
przez obeych klra'u,
Wyplenić mtlIl'DOtrawstwo.
stosunków gospod8ll'czych li pan..
ra się nareMde jutro twbrcze, wol- nit uc:zcl.wie prarować w wolnej
Wykonać jak najpręd2lej trzyletni stwam1 BJJi.skrlego 1 Dalekiego Wscho
ne od wyzysku i od zmory 'be7ll'Ob()- ojczybrle. Wszyscy agend imperia,.. plan odbudowy.
du jest podpisanie w dndu 21 kw:ieoia.
"li1lmU w kraju we własnym kap1ta..
tnia br. w Delhi umowy handloweł
A dokoła nas siłą 1 oparciem jest listycmY'Ill mteresle albo po prostu
ROIZSZeo:""llyć t pogłębić wsp6lzaw~ z Unią Indyjską (HindU5tanem).
przyjaźń 1 pomoc socjalistycznej po za dO'lary.
nd~o pracy - niecl1 nowe setki Umowa ta obejmuje po sbronie i.r;l, cki
.
tySIęcy staną dO' walki o miano portu dostawę: bawełny juty skor
tęgi Związku Radzie
egO' l nar~
Kto po naszej stronie?
przodownlików i bohaterów pracy.
herb~"" itd. Pols'"a wzarn:''l'an 'd-~~
rów radzieckich, które pod przewod.
"'":/
...
"""
niclwem swej doświadczonej 1 nie.
Potęga
Związku
Rad2liecldego.
Zlikwidować w ciągu tnech lat r:zy HindustanoWi produktów p~e_
zmiennie zwycięSkiej partii komun!. Kraje demokracji ludowej. BO'hater analfabetyzm~ utarować mJi1!ion/Om mysłu metalowego, elektrotechmczstycznej rozgromiły dwóch Śmiertel. scy robotnicy Francji i Włoch i cała drogę do naukJi i kultury.
nego, papierniczego i innych.
nych W'\'ogów polskich ma! pracują. Vlslczaca klasa roboLn~cza zachodu,
Wysz1oo.lić nO'we zastGPy lslteligcn'
_
cych i narodu polskiegO'. carat 1 hi. PrzO'du' C
w.a.lce partie kc- cjil z ludu pracującego.
Uerowski faszyzm i dwa razy Ułde. ~@iillt:~~IIlC! 1
()tnicze, Masy pra
cydowały o zdobyciu przez PO'lskę eując, uciemiężone ludy kolO'nial.
Wyk~nać 2lWYcięsko 8Zddol.etn1
rządu
. od1 1 ś L
ne, Setki milionów ludzi Menawidzą plan 'W'lelldego sk"lku napt'26d, plan
mep eg o c
cych wojny, Uczeni, artyści 1 praw- wm"ostu
dobrobytu pracujących,
WARSZAWA, 27,4 (pAP). Na k~
Jest naszą siłą wzajemna pomoc dziwi intelektualiści _ wszysr::y mą- plan budowy fundamell!t6w lOCja- ferencji prasowej w MSZ rzecZlllk
krajów demokracji ludowej,
jest d~ i gorąco Cl\uJ,cy ludzie na świe li=u.
Mm. praw Zagr., znin. pełn. Wiknam pomocą sympa1D.a walczącego c l e , '
tor osz, odpowiadając na pytania
porletarlatu na świecie.
_
WY~cxr:z:eru~ !rtopn1owo, lecz
korespondentów zagraniCMYch, co
W 0l?0zł~ t.mperia~izmu nie ma ustępliWIe az do ostatka - wyzysk 'do ostatnich wYlPowiedzi w AmeryPO'tęga Związku Radziecldego'l.sidła prawdZiweJ
J~dnoścn..
WSZYś'st~ie człowieka przez człowieka.
ce b attache wojskowego ambas~
demokracji ludowych, sila i so 1 ar sprzeczności ktore zawsze w Wje.
d
ć
'allzm!
'
ność mlię<!zymarodowego proletariatu cle kapitalistycznym wywoływały Zbu owa socJ
dy RP w Wasz.yngtorue, Izydora
_ są i naszą mocą.
wojny. rozsadzają sO'lidarność kapiProletariusze wsz.ystkJich krajów, lM~elsldego, OŚWIadczył co nastę. 1k:i ';"'. . d
'1 raz- talistów. Marshallowski zastój i kry. ludzie pracujący, uczciv,li ludZlie ca- pUJe:.
.
~le e J""'" mg y. - są 51 Y
zys w zachodnli.ej Europie zmniejsza lego świata.
Modelslo, wyłąCMle dla korzyści
WO,lowe naszego kraJU w t~c~ cza- coraz bardzie' szanse imperialistów,
materialnych, symulował lojalnoŚĆ
sach wielkich, jak nigdy. ~OZl'i\;-'Ości,
.
J..
'Yspólna nasza sprawa i ten sam wobec naszego rządu, któremu sluNie ma dla nas trudnoścn. me do
W ObO'ZIe poko,lu - me ma sprze- \Wog.
żył jednie pO' to aby z jednej stro.
przezwyciężenia, Nie ma rzeczy, któ c2l11Ości interesów, Jest braterska i
W wal
1
_ .....ó· ny pobierać jak naj dłużej pensję,
.
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' •ma kr'y
o wasz
O nasz 1"'''' J,
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rej, b ~smy
PO'St
anowl'Wszy
- nie WY" ~zaJe~a pomoc, N !e
"zyso'w~ o nasz i ce
o wasz
pos~, o waszą i 2lWlązaną ze stanowlSkle."fi attache
konall,
. .
Jest Clą~ły pęd naprzO'd, Mlhony? naszą wolność d niezaieŻDość _ łącz wojskowego, z dru,giej zaś -:- ~o
Ale są tacy na świecle, którzy go ~ach~e ~p~ą w opo~e,. wolają, cie się
łać u obcego wywJadu wrazeme, ze
tują zamach na nas i na wszystkie z~ me chcą l !Ue bę?ą blC s:~ pr:ze~
.
przedstawia dla niego określoną
narody idące <kogą SprawiedliWOści/ ClW. n.aro. GdZ1e~olwIe!{ pOn1Qsł Im·
W dniu 1 maja - po raz pierwszy wartość, jako źródło rzekomych in.
społecznej i postępu,
pe~laliznl. zarze:wle wO'Jny, tam wszę P?l~ka klasa rob?tn1cz!l wychodZi fonnacji i narzędzie
do politycz.•
'
. dli dZ1e rośl'ne opor i zwyc:tęstwo pl'Z~- zJeanoczona na ulice rruasta. Po raz nych prowokacji, pła1mych przez ten
T,o są CI, ktorzy z ruespraWIe ~ chyla Siie na stronę ludu: trwa opar pierwszy tak silna 1 tak świadoma że obcy wywiad
wosci sp~e<:zr:ej - bo ,z ~y~ysku i bohaterski w Hiszpanii i .. IndO~,ezji. swych zadań i swej historycznej od
Odwołanie M;delskiego do kraju
z ~cofan'l~ ,ZYl~: - kapIt~liśCl wszy. atakują partyzanCi GreCJI, chmska powiedzialnośoi W twardych i w w lecie ub. roku przekreśliło za jed
s?1ci:::h. kraJ?\V l amerykanscy Impe. armia ludowa rozbij"" dO' reszty na~ pewnych rękach niesie na czele mas nym zamachem oba źródła dolaro_
na'liSCl na Ich czele.
jernnlików ~~pe;iali7,TIm. i wyzwala praClljących sztandar narodowy i Wych dochodów Izydora lVIodelskie.
czterysta ffi1lionow ludZI.
bojowy S2Jtandar swej paxtii
go.
O co im chodzi?
Chcą tu w Polsce i w naszej czę~
A z Moskwy padają słowa, które c,zerwony. znak ~ędzyna4"odowej
~yrudzają<: pod pretekste~ fikcyj
ści Europy mieć 7ll'lO'WU biała kolo. raz za razem szczerbią frO'nt wojny, lidarnośCl proletarlatu.
neJ, choroby Jeszcze parę tYSI~CY do·
nię, Chcą znowu na spółkę z' rodzi.~ demaskują podżegaczy, świadczą o Klasa robotnicza pozdrawia bra- la~ow od ,Rządu RP. Models~ odmó
mymi wyzyskiwaczami czerpać ~ nieugiętej woli pokoju, SłO'wa pełne tersko chłopów pracujących i wszyst ~ł
koncu powro~u do kraJu: stro
gromne zyski _ z zacofania kraju. spokoju i zimnej krwi, które dać kich pracująr::ych Polski.
Jąc SIę w togę em'granta pol1tyczz nędzy robotnika i chłopa pracują. może tylko -prawdzJ.wa siła i słus~
nego.
cego, z ciemnoty _ która ułatwia ność.
Pozdrowlenli.e budowniczym noTymczasem w is tocie Modelski na
zYSk,
a
po
to
_
chcą
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nami
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Polslci,
budowniczym
socjalliz..
zamówienie
ob.cego wywiadu zmon.
wy
Siły pokOju sa już takie, że
mu.
tował w ordynarny sposób. za porno
zapanować, odebrać nam nie zależ. rozsądny po tamte]' stronie, nie mo
't
' t h i1' f t k 'i
'·
•
dl ł ś'
fn ć wstecz.
Pozdrowienie wOJ' sku polskiemu
cą prynu ywneJ
ec n o o o O'PI,
no Ś c l mepo eg o c. co· ą
że ważyć się na próbę. Trzeba, aby tr'
,.
' odl ł"
b
szereg fałszywych dokmnent6w, po
Wszystko, co jest naszą przyszło. wzrosły dalej, żeby nie udało się wy s , azy, po"wJ?, n.tep eg OSCl, ez:: trzebnych w tej chwili jako żer dla
ścia., nadzieią i dumą - oni chcą wołać wO'jny - nawet samobójcom, pleczcn?twa l zdobycz?, demokraCjI reakcYl'neJ' propagandy, Na zamóWI'EI
ludowej w naszym kraJu,
obrócić w niwecz,
Ludu pracujący Polski. rO'botnicy.
nie tegoż obcego wywiadu ogłosił 0Ale imperialistO'm chodzi o wię, chłopi, pracownicy umysłOWi - Po.
Pozdro%ienie narodom Związku statnio przed tzw, KomiSją Bada.
cej - chodzi o Europę i o cały ś",riat. lacy!
Radziecldego, pO'zdrowienie zwycięs nia Działalności AJD.tyamel'ykańskiej
O "nowy porządek", o amerykańskI
ldemu wodzO'wi światowegO' obozu "rewelacyjne" oświadczenia , szkalu.
Z bezprzykładnych gruzów burlu~ pokoJ'u i bodown'c
" - Jące
'
'
, słOWl'ań
,,lebensraum" w Europie,
l Zemu soc'Ja.LU.l1lU
pos t ępowe organ1ZacJe
jemy 41asZ kraj, Nie budujemy prze. - Józefowi Stalinowi.
ski!:' w Stanach Zjednoozonych.
Po to był plan Marshalla, który ciwko nikomu, Budujemy dla siebie
wydał im w niewole gospodarczą i dla własnej przyszłości.
Pozdrowienie bratnim narodom
Wszystkie te "dobllnenty" i
kapitalistyczny zachód,
CzechosłO'wacji, Węgier, Rumunii, "oświadczenia" Modelskiego są nik.
Po to odbudowa militaryzmu nie.
Nikt na świecie nie ma prawa prze Bułgal'lii, Albani:i.
czemną i nieudolną prowokacją·
mieckiego - bo któż lepiej od hi- s2lkadzać naszej ciężkiej pracy, ani
. .
Prawdziwe oblicze moralne Model
tlerowskich zbirów nadawałby się gr()zić jej zniszczeniem, Ale są tacy, ,PozdroWlerue robotnikom wszyst~ skiego odsłonił zresztą on sam, pona imperialistycznych żandarmów którzy mają w tym interes,
kich krajów,
twierdzając w Ameryce dwukrO'tnie
Euro
Dlatego pamiętajcie! Nasza przy.
Pozdrowtienie bohaterom walki
w wywiadzie prasowym oraz
py.
Ó
szłO'ŚĆ zależy od sil" światowegiJ o zbtrO'jnej przeciw hnperialistycznym przed KomiSją Badania Działalności
PO' to im pakt atlantycki - kt ry
k
Antyamerykańskiej' - że p-ez cały
'-..
ć b
bozu pokoJ'u i PO'stę)). u.
napastni O'm, pozdrowienie zwycię- czas swe<:!O' pobytu w Stanach
'.. ~ ZJ'ed
ma
azy
wypa. d owe
prze.
, suworzy
.
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R
skiej chińskdej armid ludoweJ'!!
Fo
CIW nam l przeCiW WIąZ owi a~
A każda nasza zdobycz w budowie
noczonych pozostawał na służbie
dziecldemu przede wszystkim.
Ojczyzny _ wzmacnia międzynaro.
Pozdrowienie masom pracującym obcego wywiadu.
,
Bo Imperialiści dobrze wiedzą, te dowy frant obrony pokoju i postępu. całegO' świata.
W św.Ietle powyższego, nie widzę
nic z ich marzeń o ujarzmieniu wy.
O pokój, o naszą przyszłO'ŚĆ i o
P zdro
kó
dzi
potrzeby dalszego zajmQwanla się
zwolonych narodów. ni.c ze snów o przyszłość milionów ludlJi na świe.
o
wienie i po j lu om, któ osobą człowieka, który, za garść doil y o pokój walczą,
panowanie nad światem - d op ók:l cie walcz:v'TIY - budując socialistycz
larów zdradził swój rząd. swój na.
istnleje potęga kraju iOcjalizmu. ną Polskę, kraj postępu i sprawie.
Niech się święci 1 MaJalI
ród, swój kraj .

WARSZAWA, 27. IV. (PAP). Komitet Centralny Polskiej Z,jednoazo..
wydał odnwę l~majową, której treść poda.jemy
PODlZeJ:

De.i !:a~tti Robotniczej

PoLska Zjednoczona Parti6 RcYbot!licza w imheniu polskiej klasy ro'bot~
!liczej do liudu !pra~ącego WSi i
miast, do narodu polskiego.
Już piąty rok zwycięs:J.to ~ at~s
..
wielka historyczna bitwa - o uguntęcl~ sl.."'Ufków wiekowych zan.iedbań i zacofania w naszym kiraju, o
szybki i niepowstrzymany roZO\vój
PO'lskiej gospodarki i kultury, o .spra~
'

Ś
;i:~~w~:J'ase~~~czną,

postęp - a

Q

DO' reszty wikają gruzy i .ślady
wojny, kończymy przed terminem
trzyl~tn,i pla,n, odbudO'\V",f,. Uprzemy~łow"l~me krajU po~ępuJe szybko.,
pk nIgdy l produkCja przemysłu na
głowę ludn?ści jest już dwa razy
większa, niż przed wojną. Dźwiga
~ę roWchyO', Wyrasta nowa, coraz
piękniejsza Warszawa. Nie ma już
osobnych spraw i tTudności Ziem
Odzyskanych: jest jedna po Odrę l
Nysę Polska - zagospodarowana i
budująca się dalej, Wzdłuż brzegu
, "
d'
Bałtyku tętmą zyC1eIIl d. z obywają
światowe znaczenie
polS/Ide party.
Podnosi się stopni()wo, ale stale, pozimn płac i poziom życia mas pracu~
jących.

Skute Zlp.e rO'l.:wija
wyzY$l!:'

PUC/ty

'1'et>lmy

em

ieście

l~
i
<ldwie~n,

S"~

Y;3~ka

z

i na wsi,

Zl

rzecznika

tyzmu t ął1wieramy SZ&O'kO' drogt roz
v;oju ośwlaty i kultury dla wszystkich,
b
Nigdy nie było w Polsce tak szy ~
kiego postępu, Miesiącami pracy odrabiamy lata o:pózmeń, lartruni dziesięciolecia.

Pl'awda, że ofiarnie trzeba praco·
j nie żyje się jeszcze tak, jak by
się chciało,
.,.
. .
.
~le ~YJe SIę ,coo:az le~leJ - bo ~ra
cuJe s~ę dla s:ebIe. me dla, krnJowych l zagrarucznych wyzyskIWaczy.
Dlatego to wy:z:w<iliły się og1'omne
siły rozwojowe naszego kraju, przed
tym dławione pr7.ez stary porządek

me-
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Jest wielka, przodująca siła - kla
sa robotnicza. Nareszcie zjednoczona!
Tak samo ofiarna dziSiaj w budowie,
jak zawsze w walce, Klasa, któ.ra
co dzierl wydaje nowych bohaterow
pracy, jak kiedyś co dzień wydawała
bohaterów walki o w()l'1lOś~ - porywająca
wszystkich pracującyc?
wspaniałym przykładem ruchu w.spół
zawodnictwa pracy - dźwigni roz'woju całej gospodarkL Klasa dojrza~a
do przeznaczonej jej przez his tonę
naszych czasów roli przodowania w
budowaniu lepszej dla 'wszystkich
przyszłOŚci.
Siłą klasy robotniczej i całego narodu - jest jej partia, Po raz pierw.
szyod pół wielku zjednoczona póltoramilionowa partia jedn()ścią jeszcze
silniejsza, niż liczbą. Wolna od ugO'dy z wrogiem VI swych Ezeregach,
Partia walki i czynu, awangarda,
idąoa na czele mas pracujących do
socjalizmu,
Jest siłą i orężem klasy robO'tni.
czej, jest siłą całego narodu - nauka Marksa, Engelsa, Lenina i Stalina - która uczy widzieć i roz.umieć
życie sp-ołeczne takie, jakie napraw·
dę jest,
a wywalczyć zwycięsko i
zbudować je sprawiedliwsze, lepsze ti
szczęśliwsze dla wszystkich pracują·
cych - to znaczy - s()cjalistyczne,
Są silą zastępy nowej, robotniczej
pracujących,
ożywione coraz mocniejszą i coraz bardziej niecierpliwą wolą wydarcia się z wiekowego
z.acofartia, z nędzy, z ciemnoty, ź
wyzysku, uprawianego przez bogaa;y i spekulantów - rozumiejące
coraz lepiej, że socja.llzrn w kraju i
nowe .zespołowe sposoby gospodarowania na wsi U1prz~ nauk~,
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DokoRczen e referatu sekretarzu KC PZPR Romano Zambrowskiego, wygłoszonego no plenum KC PZPR w dniu 20. tV. 1040 r.
(Pierwszą część referatu podaIiś_ braniach założycielskich, a wobec szeniu procesu samolikwidacji, zda- sielankowo, ffioZe nieprzyjemnie sie-\ gach ~ może tolerować wyzy.skdmy we wczorajszym numerze "Dzien kilku konkretnych ofert przystąpie- jemy sobie bDwiem sprawę, że dop6- lankowo, bynajmniej nie l.iczę na to, ,;raczy. Jest to więc nowe ograni.
nika. Łódzkiego").
nia do spółdzielni. złożooych przez kli istnieje drO'bno- towarowa go- że bogacze wiejscy zaczną się usta- czerue kapitalistów wiejskich. Skład
Przechodząc do praktycznych za- bogaczy wiejskich
i wobec moili- spodarka, dopóty wytwarza ona ka- wiać w kolejce do sp6łdzielni pro- s<?cjalny ZSCh. bę~zie się wi~c r!>ż
dań, związanych ze spółdzielczością wości podobnych ofert w najbliż s zej pitalistów, i że polityka fiskalnego dukcyjnej z darowiznami w rękach ruł od składu SOCjalnego społ<iziel
chciałbym poruszyć następujące za- przyszłości
chłopi małorolni i czy administracyjnego likwidowanJi.a i pokorną prośbą o .przyjęcie z.a trzy czości Samopomocy C.. 'opsJdej" W
gadnienia.
średniorolni dokonyWujący wybo- podobnie
jak sztucme forsD'WBIrlie lata. Na odwrót, poclstawowa masa której bogacze wiejscy eliminowani
PO PIERWSZE _
nasze organ'!- rów komitetów założycielskich sta- samollikwidacji byłoby awanturnict- bogaczy v.riejskich pokaże jeszcze są jedynie z władz, mogą jednak pospółdzielniom produkcyjnym swą wil zostawać członkami spółdzieliIli.
zacje nie powinny zadowalać się 0- nęli na stanowisku. iż bogacza wiej- wem.
W sprawach rad narodowych wisiągniętymi sukcesami w spółdziel_ ski ego do spółdzielni wpuszczać nie
Ale samolikwtidacja bogacza wiej- czą naturę, sądzę jednak, że w naczości, lecz sukcesy te rozszerzać i należy. .
skiep,;o może stać się zja'WIiskiem po- szych warunkach nie należałoby re- cemarsza1ek Zambrowski stwiell'dza:
pogłębiać. Ogromne możliwości rozAle oto w ostatnich czasach mamy zyt)".'mym, kiedy odIbywać się ona zygnować z moż,llwości neutralizacji
"W okresie o~tatnich 6-du miesię
wuju spółdzielczości leżą w ściśleJ- szereg sygnałów, że bogacz wiejsIki będzie w Z'.viązlru z powstawaniem pewnej, choćby najdrobniejszej CZQ- cy we wszystkich WOjewództwach
szym powiązaniu jej z grol1'\adą. Wy zwraca się do spółd7Jielni i powiada: SiPółdzicln! produkcyjnych i na ko- ści bogaczy wiejskich, ukazując im odbywały się dość intensywne zmias~arczy wspomnieć.
iż na 40 tys weźcie mnie do spółdzielni, część mo- rzyść spółdzielni produkcyjnej. I wy- perspoktywę stania się równopraw- ny w składzie gminnych, powiatogromad spółd7..ielnie gminne SCR jej ziemi zaiPis21cie na własność spól- daje się, że jeśli do komitetów :lało nymi uczestnikami pracującej spo- wych i WOjewódZkich rad na!['odomają swoje filie w 11 tys. gromad. dzielni, a część jako mój wkład. 0- życielskich spółdzielń produkcyjnych łeczności. Wydaje się, że należy to wych pod kątem oczyszczenia ich z
Szerokie możliwości rozwoju ma OT- ferty taIcie nie są jednak w obecnym zacmą natarczywie przychodz'!ć bo- uczynić choćby po to, aby wykorzy- elementów obcych kla,owo i pol!ganizacja spółdzielczego przetwór- okresie do przyjęcia i słusznie też gacze wie·jscy prosząc o przyjęcie do stać kaŻ'dą szansę osłabieruia bogaczy tycznię oraz nadania iJ!l w wJęk
StW3 rolniczego, szczególnie we nie zostały przyjęte.
spóld@e'lni, to można im odp<)wie- wiejskich - podstawowego wroga szym stopniu charakteru reprezenwschodnich połat'iach kraju, gdzie
Mamy jednak i takie pojedyńcze dzieć mniej więcej w ten sposób: klasowego na wsi, wniesi~ia w je- tacji l'('botniczo-chłopskich, przez
brak wielkich miast :nie daje dostadk:i
. ód b
. k'
,,Do spółdzielni ci-ebie nie przyjmie- go szeregi elementów rozkładu .
zwiększenia udziału robotników ora2l
tecznych możliWOŚCi zbytu świeżych wypa
wsr
ogacrz;y WJejs Jch.
Z'e chcą om' po n.,."~tu częs'c' -.rvieJ· my, bo wyz"-skiwac7.y nie ""trzebuNa zakończenie chci a1!bym kHka chłopów małorolnych i średniorol
produktów. Nie wolno też ani na
~V'"
"'VV~.,
J
... ~
chwilę osłabiać czujności wobec 2l!emi od:dać państwu, aby wyjść z jemy. Ale je'i:eH ty n;e chcesz być' słów poświęcić zadaniom partii w nych.
ciągle jeszcze powtarzającvch s1ę k.ategorii bogaczy wiejsk'ich, są to wyzyskiwaczem, jeśli ci rzeczywiście Zwią.zlru Samopomocy Chłopskiej.
W rez.ulrtacie tych zmian mama
J
oC'M",";~m·e
wypa...·'... POJ'edyn'cze o ciąży twoJ'e położenie klasowe, to odstwierdzić. iż Skład socja.l ny rad nafaktów faworyzowania bogaczy wiej
.~J ".:>
. . . U"'-J.
.'
Organizacje
partyjne
powinny
w
rodowych uleg1 pO'Waimej poprawie.
slach przez poszczególne spólo.ziel- wlele bax:d7JleJ masowe jest 1Jj~WI~ko daj nam w użytkowanie 15 ha z poWypada również jednak s1lvv'iernie Samopomocy Chłopskiej, wobec u~ama g~ntów, wzglę~n~e ~llk- siadanych tp.rzeZ ciebie 30 ha d gospo- pełni uświadomić sobie nowy chabraku w nich jeszcze gospodarności cyJnych p<)dZlałó.w. ~jemll1eJ Jed- d.aruj dalej jako indywidualny chłop rakter i nowe zadania ZSCh. ZaikOl'!- dzić, że przy eliminacjoi elementów
i częstych nadużyć. wobec wciąż nak naw~t te pOJ~~cze .~al~ty do- średniorolny. W ciągu 2-3 łat. iy- czony niedaWlIlo kongres Samopomo- obcych klasowo dokonały się w rajeszcze spotykanych faktów kumoter b~o~vo~neJ samol1k'WIldacJl bogacza jąc po sąsied21ku będziemy cię obser- cy Chłopskiej w deklaracji swej pod- dach narodowych przesunięcia polistwa i protekcjonalizmu współdziel WleJs·kiego są bardzo charakterysty- wować, a potem może i do spółd2liel- kreślił klasowy charakter ZSCh. ja- tyczne na niekorzyść liczby bezparko organizacji bezrolnych, małorol tyjnych członków rad narodowych.
niach, Shnowczo też należy zwró- czne. . .
.
.
ni przyjmi-emy".
Czy potrze<bne nam jest usuwanie
cić wiE:cej uwagi na wYszkolenie i . ~y rue J~steśmy zamteresow<lIllJ. w
Zdając so<bie, towa,rzysze, &,[Xrawę nych i średniorolnych chłopów, jakO
wychowanie kadr
spółdzielczych ]akJlnkolWlek
sztucznym przyśple- z tego, że wszystko to brzmi może organizacji, która w swoich szeTe'- z rad narodowych bez\partyjnego akt)".vu chłopskiego, czy wzmacnia to
spośród
młodzieży
malorolnej i
PZPR, SL czy PSL, czy wzmacnia
śrp.d '1iorolnej.
to powiązanie rad narodowych 2J
PO DRUGIE staje przed nami
Il:
U.
szerok,imi ma!Sami chłopskimi, wyzadanie po'wiązania ze Związkiem~'
.::JfI ~
•••
•
daje się rzeczą bez9pOrną, że odpoSan'lopomocy Chłopskiej i z uniwerwiedź na te pytarua
muSi wypaść
salnymi spółdzielniami gminnymi
nega,tywnie.
odrębnie jeszcze imtiejących, rolniępowanluarnym
są
czych organizacji spółdzielczych w
Kilka jeszcze słów o zada.niach
partii w związku z ruchem łącznoścL
Sądy
piervvszym ~zędzie. spółdzielczości
mleczarsko-jajczarskiej.
~
Ważne jest, aby ruch ten me rozwijał się żyWJołowo i aby każda ePO TRZECIE - cł~cla~bym ~dwuinstancYJ-ności
Sądy
kipa rohotnicza wyjeżdżająca na
jąć myśl narzuconą juz kilka ffileSlę
,
wieś znajdO'Wała się pod ąaczną kontrolą polityczną partii".
Następnie mówca precyzuje ~
~~~;,:ństwOWYCh ośrodków meszy Najwyższego
ślubowanie
pośrednie zadania partii w dziedzl.nie podniesienia poziomu ideologiczMowiłem już o powe.mym dorobnego i organizacyjnego oraz rozbuku spółdzielCZYch ośrodków maszynowych. Liczba ich sięga 2.368 (na
•
dowy partyjnych organizacji na wsi
i stwierdza:
dzie~ 1.3 1949 rJ. do końca roku
zaś llczba ich, zgodnie z planem, po
.
ć 3000
oznacza
. ,.N,.a fali wzmagającej się aktywwinna o~ągną
. 'k ~~ j gminie
WARSZAWA. 27. IV. (PAP). Na wczoraJszym - 64 posIed7.eniU Sej- pierwszego prezesa Sądu Na}wyfsze- nośCl mas drobnego i średniego
~~:;;t~~le1~1~~a p":ze!id~je zakup mu, spra.w07ldawca. .komisji .praiMUczej, poseł STANISŁAW GROI?S (PZPR) go uchwa.1M wytyczne w sp!awie c;hłopst,wa musimy szybciej wzrasfa6
d' SOM - 2600 traktorów 8.000 złoźył apl'OWO'rda.n.ie o p:r~h ustaw, zamieszcrr.ony ~ :w pICl"WS'&Ycb najlepszego sposobu wy:peŁn!em.a za- 11~ebIlle na wsi. Po ak<:ji oczyszcza- la 'ków 400' młockarń 1150 żni trzech pw1ktaoo porządku ilt1UmI.ego mianl)Wicle·
dań wymiaru. sprawiedliwości w o- ma $ml'egów ~CiTtyjnych
po akcji
Si~ rvn~ ,
,.
1) &pra.wo7!danle koroisjl pra.wIli az;eJ l re~~ e ftądowym k.reślonych waTUlIllkacl\ społecznych, scaleniowej i teraz po akCji 1-.majoWl;:"~tante państwowYCh ~rod- proJekof.e usta.wy o Dn'a.nie Jrodeksu postępowa.nJ:a, ka.mego,
pol1ty<:2lIl.-ydl i caspodarczych Polski we} nasze organizacje wiE-j~
Mw maszynowych z 10-111 trakto2) o lV'Ądowym p.roJekclfl usta/wy ej zmia.n.le dekretu o post~lI Lud(lwej w granicach obowią.tują- doJrzałe będą do przyjęcia w ftererami w każdym ośrodku zmieniłoby doraźnym,
cych ustaw. Projekty ustaw wtPro- g! partU nowego zastępu najbardz;!.iej
3) ej l'Z!\dowym proJekoI.e uma.WY. an!an1e prawa o ustroJu 1I\d6w wadzają te! jednakowe dla ~ świadomych i najakty-wnj,ejszyd1
calkovrlcie sytuację, zn1±yłoby bowiem poważnie koszty eksploataCji powszechnych.
klch obywate:11li1ubowanł.e.
chłopów bezrolnych, małorolnych i
trnktorów.
PO!eł Grose zwraea pcrzede wszyst- dorainym, ust.e.we. wprowadza prze_
Po ożywionej dyskruI!lji, w której ś~rolnych. 'D.rzeba, e:by po 1
Powstanie państwowych ośrodk6w kim uwagę na wprowadzenie insty- pis,
że wymierzenie kary śmi.e1"ci udzial wzięli posłowie wszys1:k~h Maja organizacje wiejs.lde przyjęły
małorolnych
dla obsługi przede tucji ławników. TJ.-OSka o właśdwy możliwe jest ty]'ko wtedy, jeżeli za- stronnictw, Ixba jednomyślnie przyS2leIregi członków partiJ wszyst. wszystkim indywidua~ych g(lspo- dobór ł-awruków słanie przed całym równo 00 do winy, jak i co do kary jęła wszyst:ltie trzy projekty ustawy. kich kandydatów na członków partii
darstw m~łorolnych l ~rednlor?l- społeczeństwem, przed samorządem zachodzi jednomyślność całego SIk.łaW następnym punkcie porządlru którzy przed rokiem wstąp.ili d~
nyc? chłopow odegrać moze rówrueż terytorioa.lnym oraz przed orgaO!iza- du orzeka.jącego.
dziennego p<)s. Jo'dłowskl (SD) refe- PPR lub PPS. Trzeba też postawńć
dom~łą .rolę w ob?łudze tra~toramt, cjami SipOłecmymi i politycznymi.
Pos. Gross omawia wre-szcie pro- wwal rządowy proje'kt ustawy o przed organ:izacjmni PZPR w 17 tyli.
or~an:zuJących ~Ię obecme spq~- Sądy ławnicze będą również sądzić jekt usta 'wy dotyczącej zmiany pra.- zmianie niektórych przepisów ko- gromad w Polsce zadanie, aby każda
dZl;lm produkCYJnych.
Powstame p.rzeEtępców n1eletnJoh. Jest to nie- wa o ustrt'ju sądów poWSrŁechnych.
deksu postępowaWa cywilnego, pra- z tyc1;t organizacji w sąsiedniej gropanMm0"'0'ch ośrodków mas7~~ zmiemie waime l2-0s,unięcie.
Proje~t ten dostos<>wany w d,mej wa upadłościowego OTaz przepisów ~adz:e, gdzie nie ma jesZlCZe orgawych.o lfczn~. par~ tralt~~i Yw
Zmiana postępowania
karnego mierze do zreferowanych zasad po- wpl'O\'\l8d7.aJącyoh prawo lIl8Aieńskle mzaCJi PZPR-<JiWskiej, przystąpiła
ułatv.:i rov.;nIez zaWlązywame ółJzie wprowadza, jako pi.erwszą instancję stę-powania karnego, w;prowadza in- mają.tkowe.
do pracy nad powolaIliem grupy
tert'me naJProsts~yC~ form sp • - dla ~raw najważniejszych _ sądy stytucję ławników, uchyla instytucję
Ustawa wprO'Wadza jednolity tekst kandydackiej.
czości produkCYjnej - zrzeszen u- apelacyjne, których sieć rozszerzona sędziów śleczych oraz kasuje wty- uroczystego ślubowania - jed~o~zeba też, a~y organizacje par.
prawowych.
będ21ie na wszystlde rrJa.sta woje.. tucję sądów przysięgłych. Bardzo wego .dla wszy9tk!ch dbywa·t elJ - tY'Jne oka.zały WIęcej .pomocy wiejMyślę przede wszystkim, 1e prze- wódzlde.
wartościo'\Vj' jest prwpi'S, dający Są- podoDme, jak i w postępowaniu kar- sk.im organizacjom ZMP, aby otobi~g dotychcz~owych z~brań chł~~
Istotną zmianą, zmierzającą do dowi Najwyisromu praw(l uoowala- nym. U~1a'W-a rozszerza ~es spraw, czyly je prawdzitwą opieką i p<)moskich w spraWIe spółdzieJ.czośct p
skrócenia postępowania sądoweO'o nia wytycznych systemu sprawiedUi- podlegających rozpoznanIU przez Sąd gły w umasowieniu ZMP na v,r.s.!..
dukcyjnej. '\ysk~zuje, i~ zaPlanow:~a jest skasowa:ruie sy'S)temu trójinst~~ wośc!. Na tej podstawie Sąd Naj- Najwyższy w trybie kasacyjnym, 0- Przecież na młodzi€·ży chłopskiej
na rok blez.. llc.zba. killruset wz - cyjnego Jako regułe wprowadza się wyższy w pelnym składzie może na bejmując tym zakrre.sem m. m. spra" dąży w najmniejszYl\l t10pniu wiew ych . s:pó~<iz!.eln: ŚrulieChbodziędrle trustr~~aę system' dwu!nst,·mcyjności. Będzie żądanie ministra sprawiedliwości lub wv eksmisyjne. Dotychczasowa nie- kowa tradycja drobnej, izol<JiWanej
(I
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możliwość Slkar'" kasacyjnej w ta- słabeJ' i zacofan"'; gospodar'·,: r~'~
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Wlednią zaś jakość tych spółdzielni J~zcze::w- zwy~aJny ro
on 0dla sła~zych ekonomlCZllle warstw
Dlatego też obok rosnących zastę-
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łatwo będzie osiągnąć, będzie to ~ prawl~~ośC'J wyroku, w postaci
wymagało p<)ważnych wysiłkÓW ze tmv,. re~l na.d'llWYca.a;łnej, którą
strony partii!. państwa i spółd7..iel- moze wnOSIĆ tylko 'Pierwsz~ prOilru-

nie

, ;
'tpI' . , wisk'
CZOSCl. Jest niewą l~e z~a _~~ulm
pozytyvvnym, że spółd:z:telme. 01VU r
cyjne powstają we wszystkich województwach i to zarówno na ziemi ach poobszarniCZYch jak i we
wsiach. które z reformy rolnej bezpośrednio nie korzystały. Jest rów-

nież rzeczą pozytywtIl.ą, że powstaj.ą
jednocześnie sp~łdzielni~ prod';lk~YJne różnych typowo Mozna juz Jed-

er:alapwlnOWI grozI
US
wydalenie z

.

s,poleczenstwa.
Referent omaw:lia dalej :mniany w
postępo,,:,am.iu c~ym w zaikIresie
ok.r~ema właśClwośd sądu dla kobiet zamężnych, gdzie zrywa !ię z
dotychczasowymi
anachronizmami
.
oraz w &iedz1nie rO$ZCZeń aJimeIDta.rDyoh, w ~?rych 1x> sprawach ustawa zape~ znacme uspra.~
nJte po.stępowan'ie.
.
IZ'?~ przychyliła się do .W\I11<J&ku
~omiSJi, głosując za ~yjęcJem pro-

WASZYNGTON, 2'0.4 (P AP)
. . . . K
W czasIe dyskUS]l 'Y' senaCle on
gresu USA nad prOJektem ustawy,
..' d
d l .
WSI.
upowazmające] o wy a a:ma . ze
Wylronuj~ te zadaJnia i 7JdecydoStanów Zjednoczonych "mepoząwanie realizując genera'liną Unię pardaIJ.ych
cudzoziemców"
zabr~ł
tli - linię wzmo<żonej walk! z WYgłos republikanin Cain. WystąPI~
zysk'iem mas chłopskich przez kapion przeciwko słynnemu aktorOWI
talistów wiejSkich, linię wszechChaplinowi, oskarżając go o sym
stronnego rozwoju spółdzielczości ,
at zowanie z ruchem
ostępo- Jek~ usta~.
umacniaIlia sojuszu robDtniczop y
C'
. d .~ . Z
~Jm .przYJą~ r&wnleź ustawę o u- chłopSkiego - partia naszą spowawYU:;'
al1'~ ~apowle zla, ze
tworzemu lnial.fsterstwa sądowni- dJuje w masach chłopskich przełom
chWllą prZYJęCIa przez kongr~s ctwa.
w ki'Emlll.ku sooja<lizmu.
doraźnych.
proj~ktu ustawy, Chapli?- będZIe
W dążeniu do mwarowanie. praw usumęty ze Stanów ZJednoczooskarżonego, zwłaszcza w procesie nych.
W dntu 27 kwtictllJa 1949 rokn, po kr6tlldch lecz ciężkich oler_
p:m~h ztllftlli, przeżywszy lat 44. d!l:ugoletn1 praooWllik naszych
!!!!II• • •r.• •IIII!::iIII• • • • •a.aJlJmam:mll.I:m.I2SlEEmm.

rator Sądu Najwyższego.
Zamiast dn.oh'chczasowych dwóch
f
ła~':':.T·.
to
orm pos~vvaroa [pIzygO wa....vczego wprowadza 9lę jedną formę śledztwo, które koncentruje sIę w
~ękach prolrura.tora.. Zni~na zosta.je lnstytucja sędrLlów śledczych.
Pos. Gross 0?'lawia ~ianę delk~etu
o pos~ęp~wa~u..d~znym .. ZmJe.ny
ogramczaJą llosc l rodzaJ przestępstw, podległych sądownictwu doraźnemu. Ustawa znosi m. iIIln. apel.aoję pl·okuratora. od WY1'Oku sądów

nak stwierdzić słabą pracę na odcin
ku ol'p.anizacji spółdzJelni produkcyjnYCh najprostsze~o typu - Zl'zeszeń uprawowych. Jest to forma naj
dostępniejsza, najbliższa dla średniorolnego chlopa. Trzeba, żeby ![lasi to
warzysze zrozumieli. że dopiero
szersze rezultaty w dziedzinie orgaD.27 kwietn!la r. b. opatr.rona. Sw. Sa.k.rnmenta.mi po długich
nizacji spółdzielni piervvszego typu
i ciężldeb cl.erpienilach ~rła., przeżywszy la.t 65
przekształcą ruch. który obecnie ma
cechy ruchu awangardowego, w ruch
S. t P.
masowY.
.
stąd p1e~ze zadatrle -- rozw1jać wszystkie formy spółdrlelczośc!
produkcyjnej i wzmóc wysiłek w
:II d. KOŁODZIEJEK
lderun.l{U or,:!anizacjl zrzeszeń upraNa.bożeńs1Jwo
żałobne
odbędzie się w piątek, dnła 29 k:włetn1a
wowych. Wreszcie ostatnie zagadr. b. o godz. 10 w kościele Sw. Anny, po czym naE.t~pł wyprowanienie z tej dziedziny stosunek
dzenie zwłok na Omenta.:rz w Zarzewie.
spółdzielni produkcyjnych do bogaO smutnym tym o~ zawiadamJa
czv wiejSkich.
RODZINA
Zagadnien.ie to bylo przedmiotem
dysk\101i na wszystkich niemal ze- ilIII:I3a11i11. . . . . . . . . . .IUIII• •IllIEI• •ilCil.EliIiI.i&f
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PÓW PZPR-owców wiejskich rosnąć
powinny również nowe Oddziały
ZMP.
Oto, towar~ze, najwamiejsze
prakt,y. czne zadania naszej partii na
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Rewia pięściarstwa polskiego we Wrocławju_
ł

zdalllem walka rQZCgT'a się między przel~(~ przez Sl~O spotkań elimill1awszyscy po nie_ ol~ęgiem gdańskim a warszawsklm cyjnych.
;;podziallkach
w Iprzy jednoczesnej rywalizacji ŚląsI tutaj właśnie wyłania Się spradrużynowych mi- ka.
wa
naj ważniejsza, a jednocześnie
Il'zostwach PolWszystkJch zgłoszonych zawodni- dla wielu zawodruków bardzo przyski w boksie. Te_ ków czeka ciężka przeprawa. Walki kra. Chodzi mianowicie o kontUZje.
raz
oczekujemy o tytuły misbrzowskie trwać będą W dużej mierze zależy od sęd:aiów
roz.poczęcia
indy- cztery dni. Nie wszyscy nasi zawod- ringowych, żeby nie dopuścić do ka
widua.lnych
mi_ nicy przygotowani są, aby walczyć leczenia zawodników. Sport pięściar
strz.ostw Polski.
w turnieju trwającym cztery ruu. ski przestaje wówczas być sportem.
. R07.grywk i dru- Trzeba jednak pamiętać o tym, że O wypadek nie jest trudno t trzeba
'.
. zynowe Pr7.:vczy- jeżeli zawodnicy nasi wybierają się bardzo uważać, by nie zostać poza
n~ły . s~ę w dm:ej miE'rze do wy jaś- do Norwel!i.i na mistrzosh'la Europy, nawiasem walczących zawodników,
llil
llIE' a, ~~ICJ.U zagma~wanych spra,:'l. to pow:nn: zawez,asu p!'z~'zwyczaić mając uprzednio .wrgrame. spotkania.
Poszc~~g?~ill zawodn:cy, którzy mle Się do walk trwających klIka dn1, Skoro wspommeliśmy JUz o sęli moznosc bran~a ud7.iału w mistrza Chcąc dostać się do finału trzeba rudach, to musimy zaznaczyć, że w
stwaeh
drużynowych,
skorzystali
na n:ch znacznie. s7.l:f\ljąc swoją f o l ' .
ł
~; ~r:\~~U~Zeka.i'icą ich balal:ą we
m~strzostw
MIstrzostwa indywidualne zapow~a~ają się interesują~o i niewątW Jubileuszowych XX ind;'o'Widu- chowa), Rynkowski (Szczecin), P..apLwle pr~vr:-ioSą szereg
sensacYj _, alnych mistrzostwach Polski we tajczyk (POZInań), Sznajder (Śląsk),
nyc.h wY~lIkow.
Wrocławiu startować będą:
Kwaśniewski (Warszawa)" PolanIcie
w. musza: Kaspcrczak. Prz.ybyło- wkz (Pomorze), Bala (Kraków), Chy
Zor;l;alllzowany obóz \V Szklarskicj
PO~~ble dal n;lm peW!en ~~teri~ł \.\liCZ (Wrc:c1:nv\,. SZ"pryn1.iel (~cęsło-I c~a • i Musiał (Gdańsk),. Olejni1t
po.;:ownaw \:y. DZIś mozemy JUZ śmla chawa), Bledarli:.leW1CZ (Szczecm), Wo (Łodz);
IQ powiedzieć, i:c do głosu doszli żniak. (Poznań), Smoczek, Gumoww. średnia: Domański (Wroclarw)
młodZi; za\Vor:n;~y, którz~ je~eU na- ski (Sląsk). Nowic~i (Pol1'~orze). Pa- Matula (Kg:aków), Wilczek, Zagór~
-::v~t . n.c ~o rabą zdo?yc mls~ow- tot;a CV;:arszawa), L1S~wski .(Ols~), ski, Kolczyńsk; (Warszawa), Nowara
,,~lel sza~.y, to w kazdym bądz ra_ M koła}C~EWskI (Gdansk) l Kanun- (Śląsk), Baran (Częstochowa), Paliń
'ZJe zasł~zą na pochw~łę.
sI>.; (Łodz);.
.
ski (Pomorze), Grzelak (Poznań), Ce
T<lk Jak we wszys,k'ch zawodach
w. kogUCIa: Kaf10wski (Wrocław), bulak (Pomorze)
Kwiatkowski
o znaczeniu ogólno)ols~"lm jest kif- Baran (Lublin), Wierzbicki (Szcze- (Gdańsk), TrzęSO~Ski (Łódź), Amku faworytów, ale czt;sto się zda- cln), Marcys (Częstochowa), Michal- broż (Szczecin)'
rza, że właśnie faworyci przegry_ ski (Olsztyn), Wojtysiak (Kraków),
• . . .'
".
wają i ,,:ówczas uwaga zwraca się Jędraszek (Poznań), Przybylsk.i (Pow •. p~łclęzka. Krupmslo (Wr?Cław),
ku mnlej znanym zawodnikom. Być morze), Tyczyński (Warszawa), Gu- K~l:)lcki
(C.zęstochowaJ,
WIerzbo.
-może, że w tym ruku do głosu doj- zy, Grzywocz
(Śląsk),
Czarnecki W1CZ (Szczec.I.11), PO?ow.cz (Olsztyn),
dzie prowincja. Mamy tutaj przede (Łódź), Klein (Gdańsk), CzajkoWSki S~.ymura, Archadzlu (Wars~!lwa), Do
wszvstkim na myśli pięściarzy Wro (Wrocław)'
biJa (ŚląSk): Gnat (PomOttze), Fraci·'
6' , .
'
nek (Poznan),
Szymula (Kraków),
aWIa, kt .rrzy. Jednocześme będą go
w. piórkowa: Sobko (W.rocław), Rudzki (Gdańsk) Wojnowski (Łódź);
spodar7.ann mIstrzostw. Wrocław ma Sieradzan (Warszawa) Kruża (Porno
.
'.
rzeczywiście niezłych zawodników, rze) Matloch (Śląsk).' Gromala (Kra
w. mężka: Kl1mecki (W~ocław),
którzy nierraz już zwrócili na siebie kó"':), Zazdrośeińskd (Olsztyn), Pan- Stec (Wa['sZll;'Wa), Zmorzyński (Porno
uwagę,
ke (Poznań) Możdżyński (Szc:zecIn) rze), Szczypo.ński (Śląsk),
Jądrzyk
W indywidua~ycil miS'tr7.ostwach Łatkowski (Częsrochowa),
Antkie~
przepro ~adzana Jest ponadto klasy- wicz (Gdańsk) i Gołyńskt (Gdańsk)
fikacja okręgowa. C:elcawe więc, MarcinkowsJd (Łćdź)'
'
któ. ry z 0. kręgó.w zdobęr'.,zie najwięw. lekka.: Waluga (Wrocław), SzeC"
ceJ tytułow ln1st1'zowskich. Naszym wczykowskii (Olsztyn),
Szkudlarek ro:~~ r::~~~~~~~~~~kO:" a
(Poznań), Czortek (Warszawa), I~ra- ,7...nJilClZem' 7lc'lkOl\~ł rue .wVOOtkoc~vf
wczyk (Śląsk), Bal'ano,wski (pom?-\ ~~:m ?;WyC1Ięstwem 8:1 piłkarzy .. Arrze), .sadowski. (Szczecm)~ ~udłaClk Bramk.1 dla "Arko" zdObyli: Dlutn.lew
(Gdansk), Maclcjczyk (Łodz);
ski F. - 3, Górny - 2, M8ir~hwlok.1, Rutw. półśrednia: SztoJc (Wrociaw), kowski i DJui:,,:cwski \>O 1..
Mecz
piłkarski
mIędzy
d."\l*l-'I18.m.l
Sędziował SpychaJski,
•
ez:kolnymi I Gi:nn. i XI Ginm. za.koń Zieliński (LUblin), Trzepizur (Często
.......

\

OChłou(;liśmy JUŻj

'
I 15tO zg oszen" d
O

Ark
O- l ·
nlcz 8:1 (3 :1)

I Gam.

z XI Gim.

ezyt
6:3.

się

zwycięstwem

piłkarzY

l

I

Gimn

Bram1<l! dla zwycięzców zdobyli: Qa,.
rusItiski - :!, z..'1.t'e ba l KaTlmierczak
po jednej. a dla pokona.nych Sa.wicki li i Chmlelew"ki - L
NajlepszYm gra~em na boisku był
G&Ml.9ifiski: a w pomocy lioei8~ewskil,
Spotkanie sędziował Z. Kowa.lski.

p~

....
o
.,-

nie gra w Poznaniu
Z powodu słabej f ormy P arp~na,
w osi.atnim meczu ligowym, 1tap1t a_
nat olrręgu krakowskiego postanowił .
c'· środkowego po'_~,:_ na pozy ul1 o puchar Kałuz'y
mocj,J.JA<1
na
mecz
pozn 'em ać będzie Legutko z
:W'isły'~
gr

AKADEMICY NA STARCIE
c~6d~~~ą~d~::

rocroych Biegach
Narodowych wykazać się znaczniejszą liczbą star
niż to
tUJ·().cych,
w
n:ll'ało roieJ'sce
latach ub!eg~ych..
AkademickIe Zrzeszeme Sportowe,
Klub AZS i uczelniane koła sporto
. usi1ne st aann~,
r'
by
we AZS czyruą
dzięki Biegom Narodowym zJednać

um
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Dziś rozpoczną się

Al

Liczymy jednak, że drużyna reprezlntacji Łodzi zagra w Warszawie ambitnie I postal'a się nie nadwerężyć tej tak pięknej opinii pozo
stawionej przez pilkał'zy ŁKS po
meczu z Legią. Pamiętamy jak po
tym meczu zechwycano Się grą za_
Niejeden.nawodIl!ików łód7.ldeh.
pewno z miłośników sportu piłkar
skiego w· Warszawie pamięta kon-

sująco i niewątpliwie
stać będą na wysokim poziomie, choćby
ze względu na zbliżające się mecze certową grę Łącza, Sołtyszewskiego,
międzypaństwowe. Poszczególni gra- Barana,
czy tez Szczurzyńskiego.
cze będą bowiem chcieli udowodnić, Łódź w Wru:szawie wyrobiła sobie
że znajdują się w dobrej formie
i na pOC7..ątlru sezonu piłkarsldego bar
że należy im się miejsce w jednej z dzo pochlebną opinię i nic dziwnego,
dwóch reprezentacji państwowych. że Warszawa szykuje się do tego
spotkania poważnie.

Nas oczywiście najbardziej intere
Po pierwszych tych meczach ułosuje . dzisiejsz~ mecz w W.arsza w:e. ży s'!ę tabelka punktacyjna. DC'cydo
Wolelrbyśmy, zeb~ spotkame to od- wać mogą bramki przy ró\vnej ilobyło się w ŁodZI, ~le tym raze,? ści zdobytych punktów. Dlatego też
wypadło tak lo.s~warue 1. na to ll~e . trzeba bardzo uważać, żeby uzyskać
ma ['ady. Choclaz nasI pIłkarze mle w War~zawie możliwie najlepszy w'f
liby znacznie większe szanse zwycię nik, który w końcowej fazie rozgry
stwa grając na własnym boisku niż wek mieć może decydujące znaczena stadionie w Warszawie,
nie o kolejnOŚCi okręgów.

I

I

pochodzie -.

ków.
Ul
Jak się dowiadujemy, AZS ma tym
"
'I'azem nadzieję, że w Biegach NaZar.ząd ~-Włókma~z - pod~Je
rodowych startować będzie co naj-, do wIadomoścl wszystkIch człQ[l1kow
mn:ej 1.000 osób.
!dubu, że z?iórka w dniu Święta
Wydana przez AZS d o ło'dzk'Ich Pr acy l MaJa zostala wyzna(!zona o
d 645
t d' .
Al
studentów ulotka powinna nakłonić go z. . na s a 10111e przy
.
trudnych naogół do ud.zialu w ma- Unii 2. Kierownicy poszczególnych
sowych lll.lprezach sportowych na- sekcji dopi!lnują pod osobistą odpo. b y kl u b g odni e l'
szych ak a d emik-'-"
vw do startu w hie wi--'-'
OlUola mości ą aze
gach.
Ucz.nie był reprezentowany w pocho-

szkała na naj"wyższym piętrze i otworzyła mu drzwi.
Wejdź powiedziała jak się cieszę, żeś przyszedł. Wejdź prędzej,
Miała na sobie skromny, czarny
kostium, który
przypominał raczej męską marynarkę. Podobała mu
się w niej zawsze, że nie nosiła rozwianych tiuli, ani
jedwabiu. J ej twarz była bledsza, niż zazwyczaj
i nieco podniecona, - Wejdź - powiedziała - cze-

kalam na ciebie, zobaczysz jak mieszkam.
Poszła naprzód. Rawik uśmiechnął się. Była sprytna,
uprzedzała wszystkie
pytania. Patrzył na jej
'!ii:IJ ~::ill:r.:lIlIlI:1: ,,'!~~ .•i1I~mj~·~!ui,;illl"T ,,,,'I . '"[U·JlilllJijillIDll::1!'IIL.1 1,'!nmlll1l!l' ""':JiC"!rn\
piękne, strzeliste ramiona, światło padało na jej wło
_ Możliwe, zapomniałem. Powiedz raz jeszcze, sy. Na krótki, zachłyśnięty moment, strasznie ją
trzymam ołówek.
kochał.
Podała mu adres i numer telefO!l1u. - Ale jestem
Wprowadziła go do dużego pokoju. Było to studio,
zupełnie pewna, że. już ci raz podawałam.
pełne teraz słonecznego blasku.
Wielkie, wysokie
_ Świetnie, Joanno, muszę już wracać. Czy chcesz okno otwierało się na ogrody Avenue Raphael
i Avenue Proudhon. Na prawo wzrok biegł ku Porte
zjeść ze mną obiad?
de
la Muette, z tyłu, połyskiwała złotem i zielenią
Zamilkła. - Czemu byś mnie nie odwiedził? aleja
Lasku Bulońskiego.
spytała.
Pokój
umeblowany był na pół modnie, Szeroki
- Świetnie, można i tak. Dziś wieczór o ósmej.
tapczan przykryty zbyt niebieską narzutą, kilka
- A czemJ.l nie teraz?
krzeseł, które wyglądały bardziej wygodnie, niż były
- Teraz nie mogę·
w
rzeczywistości, za niskie stoły, fikus "victrola",
"cH. Jlugo?
w rogu jedna z walizek. Nic tu nie było niepokoją
- Przeszło godzinę·
cego, ale Rawik nie był zadowolony. Albo bardzo
- To przyjdź za godzinę.
dobre,
albo wcale. Nie znosił połowiczności. Nie cierZnaczy, że nie masz czasu wieczorem, pomyślał
piał też fikusów.
i spytał: - A czemu nie wieczorem?
Zauważył, że Joanna obserwowała go bacznie. Nie
- Ależ Ra wik - powiedziała - czasami nie rozumiesz naj prostszych rzeczy. Chciałabym cię wi- była całkowicie pewna, jakie wrażenie wywrze jej
dzieć zaraz, Nie chce mi się czekać do wieczora. Ina- nowa siedziba, ale była dość pewna siebie, żeby zaryzykować.
czej czemuż dzwoniłabym do szpitala?
- Ładnie - powiedział - wesoło i ładnie.
- Świetnie, więc przyjdę zaraz, jak tylko tu
Otworzył
"victrolę",
był to aparat walizkowy
skończę.
o
automatycznym
zmieniaczu
płyt. Obok na stoliku
Złożył zapisany papierek i wrócił na górę.
leżało ich mnóstwo. Joanna wzięła kilka i przygoBył to budynek na rog'.l ulic.', Pascal. Joanna mie- towała. Chcesz p'osłuchać? - spytała.
P rzelo:i:q'o "anda /IfIelcer

me"~.z e o p U ha r

rozgrywki piłkarSkie
o pucha[' Kałuży. Bę
dziemy mieli aż trzy
spotkania
między_
okręgowe.
Zapowiadają się one intere-
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Prez,:s Rady Ministrów powiemistrrostwach indywidualnych c-zę-I
sto byliśmy śv.'iadl,ami nonsensów. rzył dotychczasowemu dyrektoWerdykty sędziowskie nic zawsze rowi GUKF iJni. KucharoWi orbyły trafne i wywoływały
niepo- ganizację produkcji sprzętu spor
trzebne zgrzyty. Musimy wierzyć, że 1x>wego i inwestycji sportowych.
Dyrektor M:otyka z dn:em 26
tym razem wszyscy wyznaczeni sę
dziowie staną na wysokOŚCi zadania kwiet.nia br. objął urzędowanie.
i werdykty będą słuszne.
Mistrzostwa mają rozpocząć się 6
D bd
maja, a spotkania finałowe przewi- Rekord świota
o ze
d7Ji.ll:ne są w dniu 9 maja.
IzotlfIJlerdzonq
Ciekawi jesteśmy jakie miejsca
.
'
zajmą zawodnJi.cy Łodzi, którzy do- Międzyn8R:odowa Amatorska Feda
tych czas odgry~a1i b~~zo poważ~ą rac'a Lekkoatletyczna zawiadomiła
rolę, zdobywając meJednokro'n:e
J.
.
tytuły mistrzowskUe.
Ja. Nie. WszechZWlązkowy Konutet do Spraw
Kultury Fizycznej i Sportu przy Ra
I
dzie Minist.rów ZSRR, że wynik 53,25 m w rzucie dyskiem,. uzyska_
ny przez lekl'oatletkę radZlccką (Poznań), Rutkowski (Szczecin), Ryś Dumbadze, został oficjalnie uznany
(Kraków), Białkowski. (Gdańsk), Nie i zarejestrowany jako rekord ŚW~wad~ł i Jaskóła (Łódź).
.
'
Łódź reprezenrt:owana więc będzie towy.
przez zaW'Odników, którzy do W~oRekordowy rzut uzyskała Dumbaelawia udadzą się pod kierown.ic_ dze na jubileuszowej spartakiadzie
twem prezesa E. stępnia.
8'
.
Sekudantem zawodników łódz.k:ch 1·,Dynamo" \V Moskwie
sle.rpma
będzie Garncarek.
ubiegłego roku.
_._-
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ERICH MARIA li! EMAR'lUE

Prezydent Rzeczypospolitej Pol
,:kiej na wniosek Prezesa Rady
Ministrów mianował dyrektorem
Glownego Urzędu Kultury Fizycznej ~ekretar7a Zarządu Głów
nego ZMP posła Lucjana Mot y-
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a ;owqDJ

dzie l-majowym.

Równocześnie
zawiadamia
się
członków klubu, że wszyscy sport owcy ŁKS - Włók'
b'
ruarz lOrący ud' ł
zla w Pochodzie w grupie klubowej, automatycznie są .7:WQlnieni z
udziału w grupach pochodowych
d De
. l n lc parza kI adów pracy. s zkJ.\
Vi,
tyjnych ~tp.

Nie.

Nakręciła

aparat. - Wspaniała, gra godzinami,
nie trzeba wcale wstawać, żeby z.rnieniać płyty. Moż
na tu leżeć, słuchać, pa trzeć W ciemność i marzyć.
"Victrola" istotnie była doskonała. Rawik domyślał się, że musiała kosztować około dwudziestu tysięcy franków. Wypełniła cały pokój słodką, sentymentalną melodią,
znanej piosenki paryskiej:
"J'attendrai ... ".
Joanna nachyliła się słuchając. - Podoba ci się?
Skinął głową, ale nie patrzył na "victrolę " , patrzył na Joannę. Na jej twarz, zachwyconą, oddaną
muzyce. Jak jej to łatwo szło i jak ją kochał wła
śnie za tę łatwość, której tak mu było brak. Skoń
czone, pomyślał bez bólu, jak ktoś. kto opuszcza
Włochy, aby się udać na mglistą północ.
Wyprostowała się i uśmiechnęła. - Chodź, jeszcze
nie widziałeś sypialni.
- A muszę ją widzieć?
Spojrzała na niego przeciągle. - Nie chce.c;z? Czemu?
- Ależ owszem, jeszczeby!
Dotknęła jego twarzy i pocałowała go, wiedział,
czemu to robi. - Chodź - powiedziała, ujmując go
pod

ramię.

Sypialnia umeblowana była na sposób francuski.
Szerokie łóżko w stylu Łudwika XVI, toaleta W tym
samym rodzaju, lustro w imitacji barokowej ramy,
nowoczesny kobierzec Aubusson, krzesła i taborety
- v:szystko w t~ samym stylu, drugorzędnym stylu fIlmowym. MIędzy tym wszystkim śliczna malowana skrzynia florencka z szesnastego wieku, która
wtłoczona niemiłosiernie do rogu, wyglądała wśród
tych nowobogackich, jak księżniczka. Kapelusz
z fiołkami i para srebrnych pantofelków stała na jej
bezcennym wiek1L
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Po prostu
Spodnie, czy nie spadnie ~

WSI Skrzyńsko

pod

1-

Wieś Skrzyńsi o leży w powiecie opoczyńskim. Z 840 hektarów
ziemi musi wyżyć 170 samodzielnych gospodarstw - nie wieI'"...
mniej niż 1000 ludzi. Skrzyńsko
jest więc biedną wsią,

Wład·t.e miejskie wzięły sobie wł ..
dać do serca
Sllrawę "la.tająeych

Łodziq

będą prowadziły tylko prąd
transformowany na 30 volt.
_ Jak się wam podoba ta pra
ca? - pytamy.

ZMP-m,;cy z Centrali Tekstylnej już zeszłego roku mieli zamiar
zradiofonizować jedną Wles w
woj. łódzkim, Wszyscy członkowie
.
Z lMP przeszl i 3-tygo d 11l0we
przeszkolenie techniczne na Cygance~
Zamiary ZMP-owców zaczęły si~ 1
krystalizować z poczatkiem kwie,
tnia. Kolo wesz~o w p(}rozu~ienie l
z Dyr. Central! TekstylneJ, Pol- I
skim Radiem i Zw. Samopomocy
Chłop~kiej. ZSch
wskazał wieśj
Skrzynsko, Centrala Tekstylna i·
. eRa d io zdecydowały się pO I
P o l s, Jn
l
k
uyc . oszty (C. T, zakupiła głośn:
ki. a Pol~kie Radio dalo pozostałe
n~aterialy), R<~zem koszty wyniosly około l nul. zł. ZMP'owcy da
Zakładanie przewodów dla
ją swą pracę - jest to ich Czyn
l-Majowy. jeden z najpiękniej- tystyczny z biura wełny
C. T.
szych w naszym województwie, Ci przeciągają właśnie linię·
kto wie czy nie \v całej PGlsce.
- Linię fiderowa już zalożyliśmy - tłumaczy nam jeden z nich.
'
k
t
t
'
"
P
SI,rzyns o ę 111 zyClem. o ma· Jak się okazu]'e, linia fiderowa ,.
·
h zazwyczaj ulicach - - - - - l.0 ruc I1 l l\vyc

- Wspaniale! To w ogóle nie
jest praca, a przyjemność. Świeże
powietrze doskonale nam robi! odpowiadają jeden przez drugiego
młodzieńcy. _ Wprawdzie roboty jest huk. Wstajemy o 7 rano i
pracujemy do 7 a nawet do 8 wie
czorem.
_ A wyży\vienie?
_
Doskonałe.
Jedzenie daje

I

nam wieś - mleka i mięsa jest
pod dostatkiem.
ZMP-owcy
przyjechali
de
Skrzyńska w ubiegły poniedzialek. Poczatkowo
preliminowano za
,
kończenie robót na sobotę 30 bm,

I

I

M·
aJa

chodzą

celów

radiofonizacyjnych

jest to przewód wysokiego napię
cia (220 volt), który przechodzi
od węzła w :?osuchej.
- Druty "abonenckie" - tłumaczą nam facho\'ro
ZMP-owcy
.,

uczczą

gzymsów'"
co kiJka dni bowi.em
strainy 16cl'lCY lll'acuj'ł przy jakimś
dcmu obtłukując niebezpieczne dziś,
choć tak niegdyś modne ozdoby na
frol1tcnach.
\V wielu miej~cach zdjęto również
ball,cny groża ce nmięciem. Słowem
- można już 'chodzić po ulicach nie'
mai bez cbawy, że lada chwHa jakas
oblu1,owana cegła spadnie 11a głowę.
W miejscach, gdzie .. latających
gZYIn.~ów" jeszC'Ze nie uSlmięto, uli.
Cel. zosŁala zagrodzona. Bardzo slus~·
nic, tylkO, że C'lasem wyniknąć może z tego małe nieporozumiel1.ie,
Nil, parę tygorllli temu pięlrny no.;
wcczesny dem llrzy ul. Piotrkowskiej 205 207 ogrodzony został czŁerema desJmmi. Widać l tu prze..
ch od lllom
groZ1'ło nl·eb..n·ll·en"eństw~
~,~~.
Rzeczy\"iście - na wysokości 1 piętra zdjęto 1Hl kilku dniach Wystającą
marmur~m'ą listwę. Ale tylko do polewy domu. W drugiej p.ałOW1C Jlstwa wisi nadal, nie zdradzając zre·
sz ą zbytniej chęci
. Ui"Wania.
" , się,
l' t
Deski zagradzają pl"'LCJsete, IS wa
wisi a przcchntlnie zastaJ.ta.wiają się:
omijać ten auC'inelt chodnilia, crcy nie
cmijać, spaiinic tu coś na gła."'ę, fYLy
nie spadnie? Jeśli może spaść - to
czemu marmurowa , ozdoba nie zostanie zlikwidowana? A jeśli z jej
strony nic nie grO'li - po co deski

Jednak
młodzież postanowiła
wszelkie prace zal~ończyć wcześniej.
"W piątek musi być wszystk
gotowe!"
Skrzyńsko otrzyma 100 głośników. Ta biedna wieś prawdopo- lpeI~:;s~c~e
d b'
.
dl
ł b
o me me prę w mog a y
SIę mcale Wl'doku?
' k
'
z d ob yc' na pok
rycle
'osztow
ta- >Y

IOI,'I;! ?p1~~:!~J. .Upt~dyl~~~i

, . b....,

, . ,

czynem: ~:~~~r~~_~::~v~~~~.lJ~lulliOWeSe"lonseWk·łnł2ch
"'"
LT;TECKI
u

"'ioski
zaaferowani mlo-1
dziel1CY w roboczych kombinezoa
l hmaja gospodarze b"dą mogli słu W związku z «ctegorocznym obchoh
nac , oblado\vani zwojami drutu.
Do pasów mają przytroczone "słu
Powszechna Sllółdzielnia SjlOŻy\VPraca ta została wykonana w nie- c ać u siebie radia.
dem 1 Maja, Świat Pracy zrz~zony
połazy" przyrządy, przy któ- ców w Łodzi w ramach zobowiazań dzielę, dnia 24 bm. Zw. InwaJidów
Miejscowe
skrzyńskie
koło w Zwiazkach Zawodowych i orga ...
rych pomocy wchodzi się na gład- pierwszomajowych uruchomiła \V 0- Wojennych RP w Łodzi wzywa do ZMP postanowiło również coś zro nizacjach społeczno·"pol!tycznych koki. drewniany słup.
sta1nich dniach świetlicę dla dzieci podobnego czynu l-Majowego Zwią bić ku uczczeniu święta 1 Maja; rzy.stać będzie w kinach łódzkich i
T
swoich pracown:ków przy ul. Polud- zek Byłych Więźniów Politycznych. będzie to jakby rewanż dla łódz- prowincjonalnych z nieograniczonej
adeusz Big~s, młody robotnik: niO\\"ej 19. Obecnie korz~'sta już z
kich kolegów.' Chodzi o miejsco- ilości n:iejsc P? ce~ac~ ul~ow~ch:, za
Biura SpedycY.lnego C: T., jego niej 50 dzieci w \yie;\.U od 7 do 16
Pracownicy Hali Targowej przy wych analfabetów. We wsi jest okazamem 1.egltymaCYJ z\\;lązkow)ch
ko~ega Was:ła",' ZdzierzyńsI{i i Włc lal. Nad młodzieżą spl'awuję op;ekę Pl. Barlickiego post.anQwili do dn, okol
40 l '"
.,
h lub tramwajo\\'ych.
dZ11nierz SIiwiński. referent sta_\llaUCZyc ieika-ŚWietliCZanka, która po 1 maja pracować bez przerwy obi ao,
. U~ZI: m~. uml~Jącyc
Niezależnie od możliwości nabymaga również dzieciom przy odra- dowej. do godz. 18. W sobotę, dn. 30 czy tac al1l plSac. MIeJSCOWI ZMP- wania biletów bezpośredllio \V Okabianfu lekcji oraz prowadzi gry i za- kwietnia hala otwarta będzie do owcy postanowili zlikwidować tę sach kin, Okręgowy Zarząd Rozpowb
W"
tr
ł d "
t
godz. 21.
"plamę" na honorze wsi. Gmina szechniania Filmów w Łodzi, ul.
a\~y.,
SWlepozywne
:cy m. oobiady.
~iez o rzyofiarowała im pomoc. (rs)
':Draugutta 8 przy'J'muJ'e zamówierua
. , , ,
,
mUle
rowmez
W przeddzlen sWlęta robotmczego
W dniu dzisi~j.;;zym. pss Ul'ucha- --------,~-----------ulgowe, organizo\vane przez Z viązPrczvdent Lod"
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sobote, dnia 30
a aZJ.ecl
. o_7' J-t
'. ore
o bl'1h W . Ł'dW1 .kinach
kn1etn'a rb 'a'- d'
' . d
czone .les t na;J mleJ"C.
prm.vincjona yc
o.], o Z,-i:lego Z<i
v
_
.. ] "o
mu poprz:'! zaP
"
I Zb
G'
. -'l'
,J
potrzebowania grupowe przyjmować
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.
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i inne punkty sprzedaży, a 'z\vł~$zcz~ ~~~~;v ~rz~:z:nr Wo~\~naZ~~ P~:=
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ęp~na~~~o:n~u-;\naja god?.. 21
sldep,'
prowadzące
sprzedaż
artykuco
T 1'1>
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S
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:
h
1
m.aJ·a
rozpoczy'na
się
"Tydzien
skiego
86)
"'~'<tń\"ę
,.T··"';ążka
o
w~'św;etlane
będą' filmy na Wr:Jlny"l'l
łów PO\\"z~d . g
. tl
\~ n ,ow
n~) UC]I
po ecznyc . w
", ~ n " . n . » ,
J
był\' na t~r~n~~cmOa~tyd m,. d0~Wal2't1e ~dzi
celu u:zczenia Święta 1 Ma- Oświaty. Książk i i Prasy", który Odrodzonej Polsce Ludowej", II Wy- powietrzu: na Bałuckim Ryn~m . .
- a o go zmy ·.la zaofiarowall 1 proc, swoich po- będzie trwał do dn, 8 maja.
pożyezalnia (ul. Prusa 15) _ wysta- "Cyrk" i na Czerwonym Ryneczku
W dniu 1 maja winny być czynne: borów na ufundowanie biblioteki
W 1vm okresie biblioteka Publicz- wę "Ziemie Odzyskane", III Wypo- (przy ul. Rzgowskiej) "Czen'iony
1) przedsiębiorstwa przemysłu ga- dla uczn iów jednej z najbiedniej- na, przy ul. Andrzeja Struga 14, or- życzalnia (Srebrzyńska 103). "Wie- Krawat".
·tronomicznego - od godziny 7 do szych publicznych średnich szkół za- garuzuje wystawę zabytkowych dru- dza o Polsce", IV Wypożyczalnia
.godziny 8 rano, oraz od godziny 14. wodowych w okręgu łódzkim,
ków oraz pogadanki z ZakrE'5U przy- (Rud~,:uJ. Sygnałowa 1) _ "Książka
O
do godziny ustalonej normalne·j dla
Związek Inwa.lidów Wojennych RP sposobienia bibliotecznego.
- blbhoteka - czytelnik - samoWe wszystkich szkołach w ŁQdzi
le~o rodzaju przedsiębiorstw; 2) kw- w Łodzi w ramach czynu l-MajoweWystawy organizują również wszy ksztalcerue",
nauczyciele i młodzież przygotowują
S&l, stoiska, sprzedające
pieczywo, go zobowiązał się oczyścić część par- stkie. niemal łódzkie wypożyczalnie
W ypozycza
'
lme
' dla dzieci: I WY]po- "Sl'ę do ob-t..'odu
1 MaJ·a. Uroczyste
'-'1'
l
k'ana p k i z wędlinami, wyroby cu- ku przy PZPB Nr 1, który zostanie ks rąze,.
życza~nia
(ul. Zeromskiego 105) _ ak.ademie odbędą się w sobotę (30
k-iernicze, napoje chłodzące, papiero- oddany dla świata
pracy w dnh11 I tak m in. I Wy,poźyczalnia ksią- "Przyroda w książce", II Wypoży- bm.) po l""l-cJ·~~h.
,,'" ""~v, czasopisma iip. - przez cały 1 maja br.
żek dla dorosłych (ul. Napiórk.ow- czalnia (ul. Wspólna. 5/7) _ "MozaiW związku ze Swiętem Pracy mło_
dzieli, jak w dni normalne.
ka bibliotecz-rra", V Wypożyczalnia dz.ież klas niższych czeka miła nieRównocześnie Prezydent Miasta
UWAGA!
UWAGA!
(ul. Limanowskiego 25) _ "Ilustra- sp dzianka paczki z cukierkamL
\vydał 7.akaz sprzed:tIŻy i wyszynku
SZEWCY. CHOLElniARZE, TREPIARZE i PAl -TOFLARZE!
cja w książkach".
Cukierki te fundują dzieciom,:r.a
napojów alkoholowycb na terenie
Komisar~'czny Zarząd Cechu Szewców i Cholewkarzy w Lod.zd
pośrednictwem Inspektoratu Szkolmiasta w dniach 30 kwietnia. i l mawz;ywa wsz:rstk:ch członków Cechu du wT.i-;-cia udziału w UIOCZ;\' Sto_
Wypożyczalni e dla dorOSłych czyn- nego, robotrucy łódzcy. Przygoto vaja. rb,
ści l_szo ;)[ajowej.
ne są: w poniedziaŁki, w1:orki, cZ\'II'art no już 64 tysiące paczek. Do 29 bm,
Winni przekroczenia zakazu ukaZbj,órlm. dnia l maja b. r., o godzlllie 7 m. ]5 rano przed Izbą
ki i piątki w godz. od 15 do 20, w Inspektorat Szkolny roześle do WfZY
rani będą w trybie administracyjRzelUi~ślniczą, ul. l\loniuszlił 8.
środy w godz. od 11 do 16.
stkich przedszkoli i szkół specjalne
nym grzY'wną do 15.000 zł lub at.esz-I
KO"nSARYCZ~Y
Wypożyczalnie dla dzieci czynne zlecenia na podstawie których. m1.):t.em do 2 tygodni, albo obiema kara(4534 p)
ZARZ.~D CECHU.
są w dni powszednie z wyj. sobót w dzież otrzyma paczkl z Hurlowm
nm~i.;ł~ą~c!zn~i:e~,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _~=========;:;==================:....!!gO~d~Z;.~O~d;,..;l~l~do 16. (w)
PCH przy ul. Kilińskiego 88, (b)
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Paryż, w kwietniu,

złożonych

dziennikach

leży

~~~!fo~~~~J~1:~~g~~yp~kP:~=
t, by
prasy od "Fi-

U!
przejrzeć głosy
gM'O" , do "Humanite", kot chce się
bawić bije łapką, zaczepia pazur-

l
H'ojciech .....
Zuhrowshi
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żadnej partii - dyrektorka semina.
rium dla dziewcząt w Sevres, przewod

gresu PokOJ·U ~::::s~~:;~~~~jd;e:~~f~~s~~d:~
miańskiej, która może być symbolem tragicznych matek. Córkę jej

karni o stronice. Właścicielka kiosku język. Obiecuje w pierwszych dniach
dów. PoV{iada on prosto: "W imieniu
mówi z uśmiechem: "Wszędzie to sa- maja nowy kongres, który - jak
moich kolegów oświadczam, że nie
mo piszą, tak jakby pokój był nowo- mówi - będzie odpowiedzią na nasz
pragniemy wojny, dość już cierpień,
ścią".
"komunistyczny". To oświadczenie
krwi i takich jak ja kalek. Zyczymy
Wbrew próbom przemilczania, po- zdTadza mocodawców. Kongres Poz całego serca prawdziwej wolności
mniejsza.nia Kongresu, zaintereso- koju nie jest imprezą komunistyczmą,
Indochin, Oto dwie dłonie zwierająwanie czytelników zmusiło redakcję mimo że współudziału partii komuni
ce się ciasno, W wielkiej czarnej dło
gazet, nawet finansowanych przez stycznych nikt nie zaprZEcza, Za to
ni b. żołruerza znikają małe śniade
Amerykanów, do przeniesienia ko- konkurencja, jaką zresztą dość późpaluszki Indochinki. Miłość p()lkoju
munikatów kongresowych z trzecieJ no próbują stworzyć przeciwnicy,
uczy poszanowania uczuć patriotycz
strony na p ierwszą. Kongres jest nosi wyrażne ceChy antykomunistynych innych narodów.
przedmiotem dyskusj;i w met.ro, w cz.ne. Davis jest maniakiem, ale w
Na trybunie pojawia się przedsta,
k ach , nawet nasz .. pa t ron' ,zamąconym
świecie Zachodu nawet
wiciel cerkwi p. rawoslawnej - mekawlaren
,
który zakłada okulary do pod sumo- maniacy znajdują swoich wyznawtropolita Mikołaj. Glos jego jest gło'
sem wsz"stkich
wierzących w Zwia,wam, a rach unlww.
s'l ęczy o d rana ców .
J
nad dziennikami. Naświetlenia są 0Wystąpi2nia delegatów przeczą zło
zIm Radzieck:m, Błyskają d iamenty
". rozne.
"
Od pasJl
'" l b ezsl'I - śliwym krzykom prasy.
na b iałym nakryciu J'ego -l:!łowy, lVIóczvwlscle
, Wbrew ha. gl1lewu,
,
wi: . ,Wierzę, że Bóg pobłogosławi
nego
po sIowa hołd'
u l p o - słom kosmopolityzmu Harry Davisa,
dziwu, Prasa reakcyjna stara się na- przemówienia delegatów cechuje głę
wszystkim poczynaniom waszym ,,,
" K ongresowl. ch. araker
t 'lmpre- boki patriotyzm, prz"wiazanie
do
sprawie pokoju".
J
,
rzuclc
zy komunistycznej, rozumiejąc pro- kultury narodowej. Uderza mnie to,
Po nim przemawiają wysłannicy
. t e go m om ent u że
pragnienie
pOkoju łączy się z miIms"oła
protestanckiego Węa'
pagan d owe znaczeme
ł , .
."
l"lOJCIECH ŻUKROWSru
CI
.,ler i
Kongresu, JUIŻ zapowiada konkuren- OSClą, 0JczY7lłlY.
Czechosłowacji. Ostatni będą mówić
cyjną imprezę.
Oto wzruszający przykład zrozu- Mówi z goryczą, z żalem i wreszcie licznie reprezentowani katolicy fl'anCzy przYlPominacie sobie Garry mienia pomiędzy przedstawicielami ze słowami nadziei zwraca się do ze- cuscy z ks, prof. Bouliet na czele,
Davi,sa? No, tego faceta, co w śpi- narodów.
branych. że chyba pojmują słuszność
Słuchając obrad, muszę podkreśiić
worze nocował na schodach pałacu
Na trybunie stoi maleńka jak la- prób uzyskania pełnej wolności go- wielką aktywność d.zialaczek ruchu
Chaillot, gdy wówczas obradowali leczka, w niebieskiej bluzi€. w bia- spodal'czej i politycznej
przez jej kobiecego. Ich wystąpienia witane są
tam przedstawiciele Narodów Zjed- łych spodenkach. delegatka Indochin. naród.
owacyjnie.
noczonych? Otóż obywatel świat'l., pani Czai-Czil-Lien, Nie pSkarż,
Jeszcze przesuwa się· sięgając ledSpokojna przyszłość rodzin w dujak' am siebie nazywa - odrzuca Francji. Opo'wjada o 1ruclnej walcE' wie do ramion okla~kujących ją de-, żej mierze zależy od jednolitego
narodowość i. tradycje kulturalne. narodów kolorowych. które pragn'-l legalów
Europy, gdy na trybUllE: l lTonlu antywo jenn2go kobiet całeg'J
le 'l z\volenn!k:cm przem'C'szania lu- \\'!"cszcic znaleźć się \\ wolnej OjCZY-l wchodzi o kulach mlodoc'an~' ~ckre · "wiata,
dów i przejśCia na jeden wspólny i;nie bez "naocznych" kolonizatorów, tarz francuskiego Związku InwaliEugenia Cotton, nie należąca do

I

I

sławną partyzantkę Zoję, zamęczyli

hitlerowcy, a ,~yn jej zginął w wal..
kach powietrznych.
W żałobie, 7l aureolą siwych włosów nad zatroskanym czołem, matka.,
której dzieci wydarła wojna, mówi G
swoich stratach. Wbrew woli ogarnia ją wzruszeni~. Łzy spływają po
policzkach, .gdy paru Cotton wymie_
nia z nią pocałunek i obejmuje pełna w. pólcZ1.1cia wołając: .,Kobiety _
matk'! Nie dajcie ginąć na wojnie
waszym dzieciom! Kobiety-żony!
Brońcie swych mężów!"
Matka Kosmodemiańska stoi z opu
szczonymi rękoma, jakby zawsty_
dzona wybuchem żalu, Cała sala
składa J'ej hołd milczeniem. Nagle na
stopnie wbiega groma dlm d"
ZieCl,
rzucając się bohaterskiej matce na
szyję. Ściskają i całują ją. Są to sieroty wojenne, Reporter podnosi mal
ca, który cieniutkim głosem mówi do
mikrofonu: "Nie jesteś osamotniona
matlw Kosmodemiańska, my dzieci
osierocone prosimy cię, żebyś została naszą mamusią i żebyś nas pokochała".

Tak - myślę poruszony. Widzę kobietę \\' żałobie,
tulącą
dziecinne
głowy. W tych małych serduszk·:3.ch
jest glod miłośc i. który może uko , ć
tylko u~c jsk twoich tęskniących za
dziećmi ramion,

I

Wojciech Żukrawski
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PAWla od Knyża.
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(,A.l'i)

JUTRO,

KWIWlIĄ

w przededniu

BogUSł~w.

KRONIKA

WAtNE TELEFONY:
Komisariat Miejski M. O.
Pogotowie Ratunkowe Miejs\de
Pogotow. Ratunkowe Ubezpieczalni
Pogotowie Ratunkowe PCK
Straż Poiarna
!lIiejski Ośrodek lnformacjt

263-60
104-44
184-16
117-11
8
159-15

Dyżury opłe'.,:
Dzisiejszej noCl)' dyżurują apteki:
Chąd;,.yńskleJ
(PlOtrkowska 1651, Głu
chowskiego (Narutowicza 6). Kowal skiego (RzgowsJl:a 147). Malczewskiego (Sróumiejska 21l, Sanicldej (Karolewska 48),
Stokłowskiego (Limanowskiego 80), Wójcickiego (Napi61'kO'Wsklego 41).

Teatrq
TEATR W, P.: O godz. 19.15 ,P1~
ogrodnika".
P~STWOWY TEATR !'OWSZECHNY;
O godz. 19,15 ,Dwa teatry".
7EATR KAMERALNY DOMU tOLNlERZA: O godz. 19,15 .. GwiazdA Stevensona".
TEATR ,MELODRAM" (gmąeh OKZZ);
Teatr nieczynny z powodu aik;a.demii.
TEATR ,.OSA": O godZ. 19,80 "Rycerz
s .. alony" z A. Dymszę,.
TEATR "LUTNIA":
o godz. 19.15 ,Baron eygn,ń"kt".
TEATR LAl.I';K "PINOKIO" R'J'1'U (ul.
Nawrot 27>' Codzienni·e prócz ponilfldziąlków o godz. 9.30, w niedziele l
święta o godz. 12 .,Cz,,-o!l2ie.isl,; I,alOSŁ u •

Ze świata kobiet

..

Smaczne i· zdrowe

.

l 'E:,TR LALEK

,ARLEKIN" (Piotrkow
ska 152): Codzienni~ prócz poniedzia!
ków o godz. 17 "Kolorowe piosenki".
CYRK Nr 2 (Plac Niepodległości). Widowlsko atrakcji krajowych i zagranicznych. codziennie o godz. 19.15 Sohota 2 prnedst. o 15,15 ! 19.15. Nied21iela 3 przedst. : o godz. 12. 15,15
1 19.1&.
.

i

"'no

ADRIA - "DzwonnIk _ Nofnoe Damo"
(godz. 16 18,30. 20,80, w niedz. 13,80)
doow. dla młodzieży od lat 16.
BALTYK Kino rueczynne z powodu remontu.
BAJKA - , Casablanca"
(godz. 18, 20, w niedz. 14, 16).
dla młodzieży od lat 18.
GDYNIA - .. Program &ktua4noAaJ kraj.
t zagra'llicznych Nr 17.
(godz. 11; 12; lS; 16; 17; 18; 19; ~;
21).

HEL -

Chłopska"

l~majowego.

Prac'~WlIlicy kalls.kiej Garbarni Po.stanowill pa'zedtlflrminowo
wykonać
plan
3-1et.nd na za paźd:zierrrliJka 49 r., da,jąc w
ten SIPOSób nad'wyżkę w Pl'OdJUJl;;cji wartości okolo 46 mi~ionów zł.
z·~oga fabryczna Państw.
Zakł. Wlóklenniczych Nr 7 zobowiązała si~ wykOnać plan produkcji za m iesiąc Itwiecień
do dnia 211 kwietnia, a prO<iuk.cję z ()Stairuch dwu dni w ilości 10.000 m towa·rów
jedw. wartości 2,5 miliona zł oddać pań
s.vwu, Postanowiono również zwiększyć
ilość uczestników W$lpótzawodnictwa zesp-otowego i i:ndywidualnego o 2{) proc.
VI rC7.ólucji pra.cowników .. lIaftu KaIIs1dego" czytamy:
"W zrozlUnieniu potrzeb gospodarczych
P"ństwa Ludowego zobowiązujemy się w
czynie 1-majowY11l z.wl.ękslLyć prod'l.l..lteję
fabrYki o 15 proc. w stosunku do poprzeC\niego miesiąca ".
W Pailstwowych Zakładach Przemysłu
DzJ.ewlarskiego Nr 7 załoga fabryczna dla
uczczenia 1 Ma'ja' postan.ow:lła przeprowadzJ.ć na swoim zakładzie akcję oszc:oęjj
ności.ową, która w bieżącym roku przynie$ie za,oszczędzenie l m!l. zł.
W kaliskiej Odlewni Zelaza pOdjęto zobowl ą7.allia wylwnalliu pla.nu produkcyjnego na rok L94-9 do dJn:ia 10 listopada br.
Ponad.to Za~oga posta.nowlła wyremon.tować maszyny ro1nicze dla Państwowego
mająt.lru Petryki.
Związku
Pra'oowniey
Powiatowego

I
Słodkie potrawy
mąc.z.rleesą na
ogół maro rOLpowszechnione i bardzo niesłusznie lekceważone. Zwłasz
cza w domach, gdzie są dzieci potrawy te powi!Ilny pojawiać się często

(godz. 16, 18, 20, w ntedlz. 14)
W lecie, gdy mięso szybko się
MUZA (Ruda Pabi8lI1iclro) - .. Timur I
jego drllżyn.'t" (godz. 18, 20. w nie- pSIllje i nie można go kupować na
dziele H, 16), dozw. dla mrodz.ie~y. kilka dni naprz6d, wszelkie potraPOJ.ONIA - "Ce'tar i Kleopatra"
wy mączne oZ powodzeniem rozwią
(godz. Hl, 18,30, 21, W niedz. 13 SOl,
wją trudny problem "menu".
doow. dla młodzieży.
Do najbardziej .!popularnych" jePRZEDWlOSNIE •. Wielka DAgroda"
(gad?. 15,30, 18, -00,30, w .Dledz. 13)
śli . taJ!: można powiedzieć, słodkich
dozw. dla młodDJeży.
dań mą,cznycil naileżą naleśni:ki. PoROBOTNIK - "C7>tery serea"
(godz. 16,80, 18,30, 20,30, w medz. mySłowa gospodyni ma na tym od14,30) dozw. dla. młod!lli~y.
ciniku s.zerokie pole do popisu.
ROMA - "Sluby kawalerskie"
Naleśnik!. nadziewać można serem
(godz. 18, 20, w medz. 1" 16). doInr.

!!p6łd7;lelnl

Obchód Ś wi~ta lasu

~:c

CentraLna akad.emira l-MajOwa w KaJl- W pOW. łódzkim
sw odbędzJ.e :<ię w Teatrze MiejSkim.
.
.
Udział 'IV niej wezmą delegacje robotn.!(F) POWIat ł6dzki obchodZIł urocze, Chłopskie , młodzieżowe.
czyście
"Swięto
Lasu"
Najlepiej
wy
W tym7.e dniu w godzln.ach wiecwrnych w trzech punktach m1asta koncer- padł obch6d w Nadleśnictwie Molen

tować będą ol·kńesŁry .
Więc i
ści w dniu

pochód rozpoczną uroczysto1 Maja. W p{)choclzie masze'l'Ować b~dą lic?me ' delegacje chlopów w
strojaCh regionalnych.
Z kJ1Jrunastu
ośrodków fabryc,znych wyjadą w powiat
kaliski zespoły świetUcowe robotników,
wyst.ę,p ując z wlasnymi programami ar-tyetyc:z.nymd n... a.kadell'llach wiejskich.

Piotrkowski

Zi~ld

Tow. Przyjaźni Polsko-Radzieckiej
(kb) Prny 1i.c.zn.ym udlrl<al.e delegatów
wmy.stk:ich Kół miejSlkich I tcreoo~ch
Odbył si~ w sali im. Kiliińsk.lego w Plotrlrowie II Walny Zjazd Towarzystwa Pl-zy
jaźni Polsloo-Rad'liiec1ciej.
Po powitandach prnez Starostę Burzyt\
sktego,
sckl'Ma.l'za PZPR Sobi-echnrta j
przećLstawicield bratnich parliq po.Jityczllych refera.t ~deologi~ny wygtooil delegat Komitetu WOjew6d",klego ob. Trajs,
pOczym nastąpiły' spI'8llvozda.n!.a ustępu
jącego, wybory n(}wego ZarządU oraz wy
bory delegatów na Zjazd Wojewódzki.
Ustępujący Zarząd, z dyr. Gawltkiem
l. ob. Kudelską na. czele dokonał wiele
w dziedzinie l'ozw~ju organ'l.acii, czego
d<JWQdem może być wzrost liczby człon
ków Towarzystwa z 90 do 4265 osób.
VI' śród dużego zaiJn teresowan,ia. i OOY'WlO
nej dysktL~-t do nowego Zarządu wybrano
ob. ob.: Wit.kowskiego, Wołoszansldtego.
Gawlika, Gozdka. T.rojana. Gawronskiego.
Grabowskiego CJz&jkę, Frooczyka, Wasi
lewsloiego. RozpendowskieS-o, Mli~erskie
go, Jaszco;(lłt.oWlł, Chroba!ra i SoJtDłowsl,ie
go. Do KoinisJi Rewizyjnej weszli: Dr
Lasota, dyr. Budzanowsl<i lob. Litwin,
Na Zjazd Wojew6dzk! WyłOnłODO 4l
osobową d .. legację.
Na UIklońC2le!):ie prezydient Piot rkowa.
Czesła.w Pab,i sink odczytał telegramy wy
stOSOW'llilltl pnez Zja7.d na ręoe Preeyden
ta Bieruta Preze<a Zarzadu Glówne~o T.1iWarzysf:wa Przyja~i PoLs<k.o_P..ad"Li"cldej
mm il&tra ~wiątkoW'Sik.lego oraz do Prozy_
diu!ll1 Kongresu Po.k:oju w paxyżu i Pradze,

odczyty

Zebrania

DZIS
W stolówce (Jara.cza 34) (I godz.
19,30 zebra.me ZAMP-O'Wcó\V Wvclz. Pre

wa UL.

W sali W)'Ikl.. (NarutowiC'l.a 60), o
gO<i,Z . 18 zebre,llie ZAM-owców Wyd:/..
Lekarskiego UL.
W lokalu (PiotrkOWlSJta 48,), o god'llL
nie 20 zebranie ZAMP-Owc6w Wvdz. Hu
lXlMllistyc:z:nego UL.
W szpitalu Anny MarLi,
o godz.
1930 :r.ebnionde naukowe PoIsld.ego 'l'-wa
Pe11!atry=ego. Porzą.dek dzienny: POlka.utartym :z. żółtkiem i eukxem, mar- zy przypadków.
dlA młodm1elly.
W .!IBl1 Teatru "Mel.odraan" (Tra'll
REKORD- .Nikt me lido wio" dla młods. meladą II rabarbaru lub joablek, z;igodz. 16; niedz. Ił (goaz.. 18,20 w n.1ed7.. mowyrni powidłami i k'D'Ilfilturami. gutt& 18, o godz. 16,30 o.kademla l-Majo
wa..
16).
STYLO\VY ..Aleksander ~l:1.h>osow" Bardzo smaczne .są naleśpjki polewa
(godz. 16. w ndedz. 13,30. .Nleeiorploi ne bitą śmietaną, mleczkiem waniwośó serca" (godz 18 .. 20,80, w niedz.
Liowym, albo po prostu posypane cu15 30l, dozw. dla młodZlic~y od lat 18. krem-pudrem. Nawet w zak,resie
Pracownicy Too.trów lhdzklch, m«mIIWIT - "Daleka droga"
(godz. 18, 20, w niedz. 14 16), doow. "formy" mOŻJna wykazać pomysło kowie Zw. Zaw. Artystów i Prac . Teatrów
Wid.
Odd2. L6dzkiego. na odbudowę Wru'
dla młodzieży.
W10~ć, zawijając naleśnitki w ru!1on,
smW:\' wpłacili sumę zł 20.438,-.
TA'l'RY - "Gild""
składając je W trójkąt lub na 8 częApolonia L. Korna.cka na Lódzltą 'Rodzi
(godz. 16, 18. 20.30. w niedz. 14), donę Radiow'ł zł 1.000-.
ści jak arkusz papieru.
NEL
zwolcme dla młQ(wieży od lat 18.
'rĘCZA .. Rzym miasto otwarte"
(godz. 17, 19. 21 w niedz. 15), dozwolone dla mlodzle~ od lat 18.
I :mów W "ORBISIE" tej nie:zawodn1e najszC'Zęśl''W\'5<2lE>j kole!k..
WISŁA , Cez1l.1' ~ Kleopatra"
tt.J:ree pBJd.ły w IV klas'e 55 Loterij, następujące WYGRANE:
(godz. 15.30, 18, 20,30, w niedz. 13)
dozwolone dla mlodzieży.
500.000 złQtych na Nr 55123
WŁóKNIARZ , Krwawa wendetta."
200.000 złotycb na Nr Nr 19850. 66519
(godz. 17. 19. 21, w niedz. 15), d~.
dla młodzieży.
100.000 złotscil padło na numery:
WOLNOśC .. Opowieść o prawdziwym

Ofiary

491 -

człowieJ{u"

(godz. J6. 18, 20, w niedz. 14), dozw.
dla młodzieży,
ZAOIłĘT.-\ ,Cz"arty Pel'~'skop"
(godz. 16, 18, 20, w niedz. 14)
dozw. dla młodzleży.
DZIECIOM DO LAT iii
KINA WZBRONIONY.

1101'7 -

121'73 -

33530--

84247 - 55287 - 60761 -- 61554 -66261 -- 66409 -- 66968 -- 72876 -- 73189·

(x. 17M)

WSTJJ/P DO

Pracy

w

I

na stole.

.. Dżulb&rs"

Swięta

da. pod Tuszynem, gdzie na polanie

leśnej w pobliżu przystanku tramwa!owego zgromadziło się około 2
tys:ące os6b z Tuszyna:
Rzgowa,

gmm: Gospoda.rz. Kruszow i Cza.rno

cin, w tym przedstawiciele Rad Na_

rodowych, Władz Administracyjnych, Samopomocy Chłopskiej, Dyrekcji Las6w Pallstwowych i m.iejscowego Nadleśnictwa.
Tegoroczne Święto Lasu - jak
podkreślił Przewodniczący Rady Po
wiatowej - obchodzone było w mo
mencie. kiedy powiat łódzki. włączając się do planów państwowych
na odcinku likwidacji niE'użytk6w.
zalesił znaltzne obszoxy nieużytk6w
u mało- i średniorolnych chłop6w,
przekracza?ą c w ~amar.h '.l\Tsp6łzawo
dnidwa pJ e'I'Wntme nakresI(\ne pla_
ny dla uczczenia Swięta 1 Maja.
Po przemówieniach nastąpiło sym
boliczne sadzenie drzc-w.

Mięso
Jak

dla świ?t!2J prac"

Kencert symfoniczóy
w

pUj,tek, 29 bm., godz. 19.15 w ramach
koncertu symIonlcznego FHharmo!1ii
znakomita śpi~waczka pOJSka.
Ewa Bandrowska.Tursl<a, która wylwna
z tow. orkiesu-y Koncert na sopran kompaz, tora. rodzIeclciego R. Gli~ra.
Poza
tym w programie utwory Beethoven..a.!
Uwertura ,Egmollt" i V Symfonia. Dy_
ryguJe: Wład'ysław Raczkowski.
Bitlety w eenJie od zł 60 _ do 410
sprzedaje k:.aJla l!~illha.rmO'~ (NM'ut~~
.
.
ero 20).
C'Odzl<:;nn.!·e 'W godz. 10-13, w
czwartki ! pi,.tki, ponadt.o ad 16 do 19.
wystąpi

w kwocie 150.000 zł.
Plrzypadek zrządził, że nazajutrz
po otrzymaniu tego meldunku znala
złem się w Kutme. Na wprost ul.
Sienkiewicza na narożnym
placu
przy gmachu starostwa rzeczywiście
zastalem grono młodzieży ~ pracowników zajętych ruwelowaniem pla
Wstąpiłem

•

Ilragment ulicy

W

Kutnie

.
Do Redakcji "Dziennika ŁódzkIego" napływają codziennie meldunkJi naszych korespondent6w z proHumo1'
wincjj o uchwałach w ramach Czynu l-Majowego.
KOll'espondent z Kutna donosi, że
_ Tatusiu e-zy pamiętasz, że opowJa. Koło ZMP przy starostwie powiadałeś mi kiedyś. jak to cilflbie 'W młodo toowym zobowiązało się do 1 maja
ści WY1-.UC01l0 ze S0koły?
OCzYścić z gruzu plac przy staxos0\<"'''''0.
_ Jalt to jedn.a.k h.ll;toria, Iłi~ P.owta.rz:1.! twie. Praca ta przyniesie państwu

Dziwy historii

Wchodzę do jedynej na Placu 19
Stycznia Cukierni Spółdzielczej, Na

sali przy stolikach siedzą prawie
same dzieci, w wieku od 6 do 10 lat
i zajadają coś ze smakiem. To stała
klientela kutnowska. Dzieci przycho
dzą tu na krem, mleko, maślankę i
twar6g, Zamawiam dla siebie p6ł
szklankd kremu i pół czarnej . Kosztuje to 50 zł, podczas gdy za to sa
mo trzebaby W Lodzi zapłacić 150
zło:tych,

o wczesnej porannej god.zim·e mo
żemy z niejednej ł6dzkiej ulicy za
obserwować, jak beztroskie paniu
sie w szlafrokach śmiecie zebrane po sprzątnięciu w mieszkaniu,
zmiatają po prostu z balkonów na
laskę wiatru a w konsekwencji
na przechodn;'ów lub _ w lep_
"
". .
szym wypad1m - na chodmkz I
jezdnie.
Niechlujnym paniusiom przydałyby się mandaty karne!
OU1

ŻYCIE ŁODZI
~; AKADEMIA l-MAJOWA. Z okazji święta l Maja Zarząd Woj ew. Polskiego Zw. Byłych Więźniów PolJtycznych W
Lodzl organizuje dn. 30 bm. o godz. 19,
przy uJ. Nawrot 31, uroczystą akademię.
na którą złożą się m. In. referat ideowopoliotyczny oraz
część
a'l'tystyczna II
ud ziałem ch6ru .. Echo".
Jednocześnie na zebra.nLu tym wydane
będą iI!1strukcje oooośnie Swięta Pierwszomajowego.
~; NOWA smDZIBA IV DOZORU SANITARNEGO. - IV Dwór Sanitarny Wydziału Zdrowia został pnenlesio'ny z ul.
B ednarskl ej ~, do nowej siedziby prz,'
ul. WÓlczańskiej 251.
~:; UWAGA PRZEDSIĘBIORCY! Jedynie refe rat Estetyld przy Oddzla,le Nadzoru BUdowlanego starostwa Grodzlciego
Sr6dm.-Łódzltiego
(ul. Legionów 101
OO:.;.iela zezwoleń na wywiesza.nie szyldów j reklam, instaLacje markiz ochronnych. malowanie fasad budynkÓW, kiosków ul[.cznych,
wywieszanie transparentów i inSlaJ.owanie głośników radiowych w celach reklarn<>wych itp.

*

DLA AMATonOW ZOO. D1I.
Zll.kwidowanla i,olejek
tworzących się
przed kasami ł6clzkiego ZOO w dnl świą
teczne, zorganl.zowana
została
przedsprzc<iaż biletów wejścia do ZOO. Bilety
można nabywać w MiejSkim Ośrodku Informacji (ul. Piotrkowska 104a).
który
czynny jest również w niedzielę w godz.
między 8 a 15.

i

Na miejscu oC2el<iwały wozy konne
PSS do wywożenia gruzu,

ciężarowe

Praca trwała do godz. 20. Naładowano
około 82 wozów cię2:.arowych ! konnych.
to jest wywlezi.ono gl'U2JU około 200 ton.
SPJWSTOWANIE l Robotruicze ToW1l.
rzystwo Pl''l.yjaciól Dzdooi w Lodt,f zs.wi.a
oomia. te Ul'Oczysta aka.demia 1 Majowa,
rorganizow6na przez R'l'PD
odbędzie
SIę w II!utel., d~i" 29 b. m. o gOd"nn!'e
110 ratlo w sali Luhlili" przy ul Piotr
kawski") 248.
..
.
,
.

•

zyczny, w którym młodzież robotrucza i chłopSka uczy się muzyki I
śplewu. Lekcje Odbywają się w god2linach popołudnńowych, po zaję
ciach w szkołach podstawowych i
śr,ednich.
.
Staraniem Instytutu Muzycznego
W Domu Kultury odbył się koncert.
Wystąpił 70-osobowy chór i orkiestra, Wykonawcami bYli uczniowie
Szkoły Muzycznej. Koncert ten ścią
gnął tłumy kutnowian.

•
do ~zielnl "Czytel_
nika". Z rozmowy z kierownikliem
dowiedziałem się, że kutnianie naby
wają codziennie kilka tysięcy egzem
plarz.y pism codzli.ennych, kilkadziesiąt tygodników, że "Problemy" ma
ją tQ swych ąbonent6w, a "Plrzyjaci6łka" id~ "jak woda".

Mówi się o przestrzeganiu czy
a tymczasem ... tymczasem

stości,

utnIe

oszczędność

ś!.iJn
Ulprawnych", 14.:ro Muzyk,a obiadowa" 14.50 AktualnośCi łódrT.Jde, 15.00
Ari.e opel'owe I pieśni, 15.20 ,,25 lat tell'JIU" - wS<p.Omnien'ia 1 Majowe, 11>.30 08WlP,d<l z dziećmi, 1'5.50 MUZyka rozrywkowa, 16.00 Dziennik pQiPOłuidllliowy, 16.15
.. Archipelag IUJd.z1 odZYSkianych", 16.35
"Bóbr" - pog., 16.45 Koncert, 17.30 PoradJnik językowy, 17.45 Drugi dziennik
popobu<inio,wy, 18.00 "Dla. każdego coś
miJ:ego", 19.00 FeliietolIl, 1.9.15 CZe.'5ka muzyka kamere~i!lIa, 19.4(J "WS11.echnica radiowa", 20,00 Dz!el!l!nik wlec.ZJOrny, 20.4ii
Muzyka.
21.00 ,pażdzlerniko~ ranek'
_ słuchowisko, 21.30 "BułgarIa przeme.
wie do PolsJ.t,i". 22,00 Aud. eł. muz. 22.46
Muzyka. 22.68 Omówien.le p-rogr. na jutro
23 00 Ostat. wmd. 23,10 Muzyka taalecZllJ4,
23,50 Program na jutro. 24,00 Zakoll.czenl.e
aUdyC!ji i Hymn,

na jajka, ludzie szli rozmarz.eni.
Ja również szedłem rozmarzony.
Nagle ...
N ńle uderzyło mnie coś w.
a,s
przykrytą mocno sfatygowanym
kapeluszem, ;Jlowę.Dobrze, że
przynajmniej niezbyt mocno. Jak
i k
l b l t k ś'
t as ę o ~a o,. y. a o o c w ow
rzystwze Śrw6CJ.

~:: ODGRUZOWANIE BALUT. W
clJni'u 25 bm. pracownicy biurowi PSS w
liczbie około 450 osób uda li sJę o godz. 15
na miejsce zbiórki
(róg StodoLnianej
I LutomlelI'sJdej).

Filharmonii
z udZiałem Bandrowskiej-Turskiej
W
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się radośnie drzewa, spadały ceny

się

dowiadujemy, w dniach 28, 29
30 kwietnia rb.ludnoM pl'acn,ią,ea bę
dzie mogła nabywali po 1 kg tnliięsa E&
okazllruem legitymacji Zw. Zawodowych.
Osoby nieposiada;ilłce legitymacji F.wiąz
kowyeh będo r6wn!i~ż mogli zaopatrywać
~i.ę po l k~ miesa na Irupująeego w na
ętępujl}cych .J<'Ieparb:
Prywatne .. nldady rzeźnioczo węd l i.nJal'
skie: Adamski i Pasikowski - StalEna 6:!
Kołodziejczyk Stefan Piotrkowska 43,
Kle!'oer Edmund - Piotrkowska 192, Sto
fanial. Tallen"z - }'iJl>l!'kowsk.. n,
Po
szepcT.yńskl i Badas Narutowicza 40,
Bracia Karbowy - Lebi"nów 12. Braune
C"eslaw - 1,i1hiskiiCgo 220, Elert - 11
Ljsw t".da 52. J,ujawa Jan - n,.. d·wańsl, ..
Nr 11, :1;óltys - Wschodnia 45, Gąsiorkie
wicz i PiotrowS~i - Abramowsli<i:cgo 42,
Aruczek Józef - Bednarska H, Dlutkie
wiu - ZIl'jerska 150, Krygiel' 'Walis Nowotki 80, Pawlak Jan - W61czańska
:!<o'r 146, GeltU<9p - P.róclmika 13.
Sklepy PSS: Sklep Nr 235 - Naruto
wicza 19, sklep Nr 250 - Napi6rkowskie
&,0 33,
sklep NI' 433 - Llmanowski'ego
Nr Ul,
oklep NI' &40 Pograniczna
NI' 51. akl.,p Nr 441 - P&biallicka 193.
sklep NI' 528 - Stalina 62, .klep Nr 464
- Arm.l,i Czerwonej 54, s.k.!ep Nr 434 _
Rzgowska 142. sklep Nr 246 - Daszyń
skiego 76; sklep Nr 52-1 - Przędzalniana
Nr9!.

Wiosna w

WTOREK. 28 KWmTNIA 1949 r.
111.40 A!u(J,. dlla pnedSr2lko1t, 11.00 Muzyka, u.m Syg:nał czasu I Hejnał, 1~.04
W1OO. poł., 12.20 KOIIl.cert solistów, 12.4'.;
Aud. d~,a wsi. 13.00 Pog. "Sz.kodtnlkl ro-

Z ukosa
Co nam spada na głowę

NiedawTlO o wczesnej porannej
w Druu ' Swlęta Pracy po południl\l na
.. Samopomoc
Kaliszu w remach czynu stadionie oobędą s~ popisy glmnastycene godzinie przechodziłem łódzką ul-~lLajowego
wbowiązall
się
wykonać młodzi eży oraz w i'ele imprez sportOWYCh:
Ranek był
WS2.yu;tkle prace związane z wiosenną Wlec2Joi'em w parku m1ejsk.im i w $oali licą Bandurskiego.
zorganizowane zostan,ą
akcją ~,l ewną w spóildzlelczyCh oŚirodkach Rzemieślników
piękny,
ćwierkały
jakieś
niezarema;;zynowych do dnl,a 1 Maja br., wy- dwie zabawy ludowe.
remontować bezpłatnie! odd,ać do u-żyt
jestrowane w Ministerstwie Kul.
leu ośrouków mas,zynowych wszyst..tcle
tury i Sztuki ptaszki, zieleniły
potrzebn .. maszyny 1 narz~dz!a ro·ln!cze.

Z ta b ry'~, 1nstyl>u.cd! 1 przedsl~ Gminnych

nalP'ływa.ją ooraa: nO'We uchwały
i zobQIW1ą:~a.nlia, podejmowaill<> ptrzez ka)J~'h
robotników w ramach czynu

b10xstJw

•

•
W ramach CzynU l-Majowego pra
cownicy wytwórni farmaceutycznej
nr 3 w [{utnie na naradzie postanowili zwiększyć tempo pracy I plan
produkcyjny na rok 1949 wykona6
przedterminowo na 3 miesiące przed
Dawniej pałac Zawadzkich. dziś końcem roku.
Dom Kultury Robotniczej w parku
•
- "Wiosna Ludów" - w Kutnie.
W Kutnie unlchomiona
została

Piękny jest park ,.Wiosny Lud6w", do niedawna prywatna rezydencja rodziny Zawadzkich. Park
stanowi teraz własność publiczną,
Pałac przekształcony został na Dom
Kultury Robotniczej. Obok mieści
się szkoła Ludowy Instytut Mu -

druga GOSlpoda Sp6łdzielcza. Mieści
się ona przy ul. 3 Maja 6. Gospoda
od ierwsze
d'
d bł'
dze~e i
~~'e ~~a~ °20~ aObf~J'ó~
dziennie wyOb{ad zło'
z dwóch
dań kos~tuje 70 zł zony
.
(F)

DZIEN.NlK ŁóDZKI Nr 116 (1379)

i

LODZKA F Al1R'l'KA MA.SZ'YN JEDWABNICZYCH
ŁóDZ ul 2:EROMSKIEGO Nr 96
SPRZEDA z licytacji

omNTBA.L.&.

samochód osobowy morki Opel-Super
Lilcy;ta,cjru odbędizIe się dn;ia. 7 maja 1949 I!"" o gJOdz. 10
ramo na teran te fa/bryki. - Sa:moch6d mmma oglą.dać
we wtom i p1ątl\F, w g-udlZ. 10-12.
(K. 1459)

wyższe.

(wykszta,lcerue
(pl'aktyl:a) ;

techniczne

Oddzha.łu

2. IU'E!WWNIKA

lub

1D1oogrllilrlozcny na dostawę ARMAT GRY DO WODY
PAROWEJ oraz LAZIE.:::"VKOWEJ rIKLOWANEJ.
'

5_ INżYNIERA LESl\'1KA na stanowl!Sko Jnspelrtora
Dzi!ahl Drzewnego.

l

ZgłO;Szel'lda" poda.ni<mt i tyciorysem przyjmuje Dział Pemo1181ny ul. Więckowsklego 33 pokój Nr 104,.
(K. lTT~

v.: Lod2l.i•. ul. Ma.rszałl~a Stalina Nr 39 ogła.sza pl'Zetall'g

(wyksztaJcenie

Szcr1Jc,g6łOowe ~aIC1je otrrz.yma.ć mOĆlll:8. w b1'1Jl"Ze
lPl"ZedSiębllJorsbWa (Udt, Ul. M!aJns;za!l1ka: Sb8l1.:iDIa Nr 39).

do. dDia. 10. 5. Illb.,

~

13.

DyJrekoja Pne&:rębJo.ngtwa, rm.s1lrzega. lI'CJilJJe prlllWO
'W'YIboru oferenta, udzielenia częścio wego zamówienia,

w:zg1ęd!lde 08!llUloWl8lllia. pI1Zeta'l'gu bez poda/Dta ~6w.
(K.

CENTRALA

-

fachowe):

POSZUKUJą Mmod:l:leJ.nej lm'a.w- SA.MOCBOD ol~ Mercede&cowej do szyC!La w domu. Zglo- D 1ese1 I: pm;yezep, S ayI!.l.rulJrowy,
sren:La. DaszyńSld.~o [sa.. m. S.
stan bar.dm dObry
sprzedamSzc:z.ec.ln, ul. Kalseu'bska 18, m .•.
SLUSARZY
1 ~~o~~ów
kwatlttlkowanych :r;
du.'tym do- KAS~ ogn1otr.wał, i kasę elekśwlladczeniem pr:z;yjmdemy. "Kato- tryCZIUI sprzedamy. Z1'%-es.zenie
da", Łódź. Ruda. ua. Rudzka S.
K~ów - Inżynierske •.

w za'I:aarow8lIlYd!i I!lj~ aooperta.ch z
DI/p1sem: .. Ote~!la do pr1ZataIt1gu lIla arma.turę" nadsył~
otGIty

1IlIa:IGŻy

średnie

POTRZEBNY <zdolny podręczny do WAGI lcuiptn.O - l!!P:rzedaż - n,aprakrawca. Narutowicza 21 m. 16.
wa - stem,plj)/\Vanie. w.Y1JlOtyczanie lIliemow'.lęcyoh. Piotrkowska 9.
MASZYNOPISANIA, księgowości
przebitkowej, Kursy Stowarzysze- KUPIJ\IY
domek jednorodz:nny
nia
Stenografów - Maszynistek. pl'Zedm:eście Łodzi. Plac WolnoZapisy: Kilińskiego 50.
(4374 p) ści 6-4.
(k 1751)

1775)

TEKSTYl~A

RTPD

poszukuje:

kJero'Wruczki

pielęgniarek na wyjazd do Pre(Wdśn.i.owa
Góra) oraz
ltJ!erowniCZk1
żłobka 1 pie~a
rek (Łódź.). Wym.agalIle reterenC'je.

t

lF

wentorium

I

Poaam,jla W,I'Iaz z żyóorysem W 2 egz. :naJle!Ży

s!km-

HARM:Oll."lĘ

POTRZEBNA pomoondca

26.

MASZYNY BIUROWE
NAPRAWIA

CZ. DANECKl

dru.Ea-

PRACUJi\CA studentka poszukuj~ pod "Siła powaroa".
pokoju subloka- POSZUKUJE się wykwalifikowaI)r MIRSKI spec' alista chorób torSkiego
w
śródmieściu"
tel. nego pracowruka(cEl) na maszymy
koblecych. Piotrkowska 14, tele- nr 110-76.
ręczne skarpetkowe.
Łącma!)l.
fon nr 2.;7-n.
m. 25 (Choiny) Lucyna Sykula.
DYPLOMA:-IT Politechmki poszuDr CUĘCIXSIU skórno-wenerycz- lwje pokoju w :ir6dm:eśctu. Cena POTRZEBNA szwaczka na bieLine :;....8. P':Jtrkow5ka 157.
obojętna.
Łaskawe
oferty pod znę męską, Pogonowskiego 25.
"Dyplomant".
\4407 p)
Dr PIETRASZIiffiWICZ - specjalista chorób uszu. nosa, gardła, KOŁO
naukowe zamieni lokal POTRZEBNA pomoc.nlca domowa.
(f~ p)
11-12, 15-16. Slenlclewieza 73.
5-izbow'Y przy ul. Andrzeja 10 na Daszyńsk'iego 16, m. 20.
dWuizbovliY przy ul. Narutowicza.
Dr HO&ECKJ cht'Y"oby tołądka, Zgłoszenia kierować tel. 277-94 w POTRZEBNA pomoond.ea d<lmowa.
ki.s.zek, wątrOby. Narutow:icza 35 godz. !l-H.
(13~ p) 1lI Listopada 4'4, m. 541.
(4.J.76 ,,)
tel. 2()6-9~.
lk J7ł)
KAWALER - techn.1k poszukuje POTRZEBNA pomocni.",.. domowa,
Dr EMIL ŁOZA, specjalista: wło· sublokatorskiego polroju. Niekrę dobre
warunlci. POOlIdn:I<l!W<l 12,
IIÓW. chorób skórnych, SienkieWI- pUJące wejśelc.
Cena Obojętna. sklCiP I: obuwiem, trent.
cza 34.
(k 179: Zgt057.en.ia, Wr6bel Zamenhofa 6,
m. 28.
(4426 p) GOSPODYNI do
samod2lieJl)ego
Dr B,\LICKA specjaUsla: skórne.
prowad7.enla gospodarstwa domowenerycz.ne. 4-6. Sienkiewicza 52 PlEK, R:-IIA mechaniczna do od- wego W ŁodZi
potrzebna zaTaz.
stąpienia z powodu choroby. OferOferty "T. K."
PJotrkowska 55
Dr PROCHACKI, spe<!jalista we- ty pod "Nr 1000".
(~494 p)
.. Prasa". ReferenCje wymagane.
nf'.!l·~ czne, skórne 1-6,
Legio~1ów
lir 17.
(3,57 p' lUIESZltANIE piftCLopokojowe- POTRZEBNA pomocnica domowa.
wygody, telcfe.n, centrum, zamie- Próchnika 17, m. 60.
(k 1781)
Dr ŁUIUEWICZ. speCjalista sk6r- nię na dwa z kuchnią wygodami.
nych. wenezycznych, 10-12, ~7. Telefon 178-78.
(4429 p)
POMOCl\'1CA domowa (gosposia)
Wólczal1ska 4.
(k 329)
Piotrkows.!<.a 122-14
SAMODZIELNA studentka pomu- 'POtrzebn....
(Pracown<ia
sw-etn-ÓW).
(k 1790)
Dr Z:\UR~!AN specjalista: skór' l<~lje komfortowego pol~oju. Cena
ne w'!neryczne 8-10. 5-7. Naru- obojętna. Zgłoszenia .,118-70".
towlcza 2. tclefon 129-39.
KuPNO ł SPRZEDU
SKLEP frontowy włókienniczo
_
Dr mrd STENKO "l~flrno-wenp.· galanteryjny z towarem w LOdzi,
PIORA WIECZNE kupujemy naryczne. 13--14, 16-18, Kilińskiego Piotrkowska, bEs'<o Grand-Hotelu wet
połamane - STALINA S.
e,r l32
Ij,34) octstąp:ę, lub przyjmę wspólnika
iachowca.
Zgłoszenia "Hurt-De- PUDER:-IICE,
srebrne
J_ECZ. 'ICA Spóldzielnia Lckau:y tal" .. P:·asa", Piot"~;:owska 55.
(Ceny do 1 maja obniżoJ:le) ... GwaSpecja·j,;tńw.
Pora dy.
ZastrzYk:. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
rancja",
Zawadzka
17.
Oc 164:;)
Analizy.
Gabinet Kosmetycznv SAr.tOTNY student IV r. poszaP;"·rkn,,·,l,. ~
']< 411 kUje pokoju. Olerty "Medycyma'·.
"MEBLOSTYL", Stalina 69, najPiotrkow<ka SS .. Pcasa". 0' 1792) większy wybór
sypialnl. stoło
GAR. DENTYSTYCZNE
wych. szaf orzechowych.
(k 31)
W Al'UE PRACY
Wodniclt!
Stanislalv.
DENTYSTA
Firmy
krawieckie MEBLE sp~zedaż, zamówienia,
Specja!ność: Korony, mostki. por- UWAGA!
celanowe - Andrzeja 11 . Telefon 'podniarz specjalis.ta Chałupnik. - zamiany - Łódź, Piotrkowska 275,
lk 1791) tel. 145-13.
(k 249)
(k 182) Próchn ika 201, m. 5.
nr 154-1~.
siódma wieczorem.

(k 351

ŁOD2.

lUekrępuJącego

papierOŚnice

-

WLóK.lENNIKOW;
ELE!{'rRYIiOW:

lN'żYNIEROW BUDOWLA.c~YCH;

INżY1\'lEROW

"

MECHANmOW:
TECHNIKóW ELEKTRYKóW;
TECHJ.\'IKóW BUDOULANYCH;
TECHl'I-móW MECll.o\ND\:ÓW;
TECHNIKóW ''''ŁóIHE~'1I.''lKOW;
EKONOMISTĘ ze znajomością włól,jenn:ctwa;
INSPEKTORóW KONTROLI;
KSĘGOWYCH BlLA.LVSISTOW;
BIURALISTKĘ::

MA8ZYNISTKĘ.

~eal!lJa. W!!'I8a;

D8l1ny -

IZ ż;y!q:ory.sa:mtll lPl'IZ'Y'jmuje D7JIisł Perso-_
L6dt. ul, ~QUrtkowska Nr 68.
(K. 1774)

CENTRALNE BIURO TECHNICZNE
przy ZARZ~DZ1lE CENTRALNYl\I TECIL"VICZNl"J
OBSLUGI ROLNICTWA, ŁÓDZ, AL. KOSCIUSZKI 46
ZATRUDNI natychmiast:
1) lXżY~"'IER()W l\IECHA!"nWW i TECHNlKOW
wy,.oko kWalifikowanych na motory spalinowe 1 maszyny
rolmcze,

2) INŻTh'JE:R.OW TECHNOLOGóW

3) Wykwalifikowa.ne techniczne SIŁY BIUROWE.
Zgł=enia przyjmuje Wyd"iał Personalny.

Kędm1ers..1d,
GrUJb:\iu;kll.,
Dom ST.tukJl. PlotrJrowska M .

wego z kluchnJ~ z wylPQdamd za POTRZEBNA
w)"k:wal:l!tlkowa.n.a
Dr REICHER -. spP.Clallsta wene- zwrotem kosztów remontu. Zgło ~elna krawOOW'a na wyryczne, sk6rne. płCIowe (zaburze- szenia pod ,.Konieczność".
kwlnt!Ilą robotę da~.
Oferty
Połudn lowa

INżYNIERóW

(K. 17m

d01Xl.0lW8, wi6nsk~,

"'====M;;:;:;;;,;~===:-:-=,:;,:;,~~::,,:~~(~K~.~1~7~94~)
~ pO'Ż~e &w1adec1lwa, M."lR~k
LEKARZE
POi'ZUKUJĘ m1eszkan1a 2 ~okojo- Piotrkowska ~ m, at,
(41336 p)
nla:.

..Sopran! Settimio"

80 basów'. 2 registry (biała) Eprzedam. Główna 44/29 pr. o:ti.cyna,
II piętro.
(4089 g)

Zgłoszenia Rfl'IP'D u.l. PiotrJww~ka
FAf,AT. KOMalc WOjciech. Zunr l02a.
(<1760 g) kmW!lcl, Mallczewsld. 2murko, wY-

dać w Dz.ie'~e K3idr CffilIbrellii Te1cstyilinen W Lo<lZ11 pmy
ul. PIJ:otrkowSk.iej Nr 37. JirOlllJt, II pięllro, gbIdz. 9--11.

INżYNIERóW

ekonomiczne lub h8Jll-

IJn.sta.l. S'aJ!J/~t. i Ur2'ąclz. Wocmych

. :RwcdSięlrorstVlllO

o przetargu

WYJAZD;

ZATRUDNI natychmiast na miejscu i

Sprawozdawozego,

(w~zta.kenie wyższe lub średnie ulowe (kiiJruletnia praktyka);

Przemysłu Włókien Łykowych

ŁOD~, nl, PllOTRKOWSltA. Nl' 68

eJronIOm.!=.e

3· ELEKTROTECHNIKA na sta.noWllsko x,\erownika za
kupli Sprzętu Elektrycznego;
,. TECHNIKA na. stanonisko Kierownika Sekoji Srodl<ów Transportowych;

Ogłoszenie

Dyrekcja

PRZEMYSLU
ZATRUDNI:
l. K1IEROWNIKA OdclZiialu P1anowRDia wzgt~ Kderownika. OddzIału Progra.m.6w 1 Planów.
ZAOPATRZENIA

poszuru

PIOTRKOWSKA l'il'i
Telefon 163-37

ROWERY -

reperacje. nyk.lowa-

o

PAl

p

o

N

(KOMPLETY) :li: 18
POJ5ostab, Ikromna Ilot/! DUliLAP .50 1 475, FUtESTONE
52!; po Rolldne.l cen1e do nabycia
Agentury
D. HAR_ -.\SSON,
ul. KOPCIl'iSKIEGO 57/10, lp.

8TBAUcxm. LINKI, TOPORY. GASNICE oraz WSZELKI
SPBZ:e;T STRAZACKI - poleoa
WYTW(jR~;JA EKWIl'U-,;Ji(jW
STRAtACKICH
Ł6Dt. ul. PIOTRKOWSliA 189
Telefon 212-24.
( K . 1776)

nie, lakierowan'ie ram, spar\vanie
...Tor"

-

SltalJ!rna 35.

(k 1718)

ZAPISY na sześciurniesięczne kursy krojU. szycia, modelowania oraz I
trz
..
kr
ymle51ęczne
oju, modelowarua przy !PR, Piotrkowska 69.

SKRADZIONO
J<arfę rozpozna\\'czlł.
piccl,'ł, kwity urzędu

le;:-. kuskarbowcgo i stempel firmy - 1\or.
Kaczmarek. uL Noworuiejsk" 5.
Gąslor.
(k 1801)
KURSY kroju, szycia. modelowaPieczat.ka z dn:n 28. 4. zostanie
SPRZEDAM motocyklI 100, U Li- nl.a damskiego.
dziecięcego przy
zmieniona na. S. M. Ka.omnarek.
stopada 11 (dozorca).
(k 1're7) Instytucie
Przemy,sij:owo-Rze.m.1e· _
,(4513 p)
śl!niczym. Zapisy: gen. SwierczewMOTOCYKL
..Charley"
rv;yy;y sklego 17 (Radwańska).
(k 12l1)
sprzedam. PIotrkowska M, m. 15.
Tel. lM-60.
Ck 1788}

OKAZJA! Sprzedam maszyny mereżkark1~ lewo remdenną. g.rubinetO'Wą _ S1ngera, Łódź, 8taJ:ina f6,

•

SPRZEDAM maszyt!lę dziewiarską,
.. In terlock' '.
Wiadomość.
piotrkowska 18 "BłysJc".
(4-178 s)
SPRZEDAM: domek z ogrOdem
okazja, Kosyniarów Gdyńskich 74
(Chojny).
(k 171t5)

CHŁOPCZYKA

:r.drowei'O

ml75ięcznego od,d'3IIl lI&

ZgIerska 21-26a..

Jedno-I Fdo OTO GRA
F IE
WOjSkowej I prarejestrac~l

wlamoM.
(M46 g)

UWAGA: Zdjęcia legitymacyjne
l'etusżowane w ciągu dnia. Piotrkowska 117.
(k a15)

Cle amatorskie wykonuj O 8ZYbko, Solic1n\e Legionów l. front.

I

r-------------""!.
NAPRAWIA bez ŚLADU

PAR'l:ZANltA, artystyczna cerow's IV
d'
k d
DOM:EK do sprzedania, Mało!,oJ I.ia
wszel.k'iej garderoby. kilimów,
'n.,;e .lego ro za.lu :nsz o ZOlU'
ska 8 (.TuLanów).
Ck 1783) Śl'ódmiejska 6/ó.
(k 221)
!\',arderobę ~kalrua s~tuczna
2!ankowska, ty't'ckowskil'l:'o 28.
-' ~--- - - - - - - - - - SPRZEDA.JI.I motocykl NSU 114 cm
FOTOAUTOM:AT: - NARUTOWIneść. Nowotki 45,47, Przetwórnia
Mi~ ob. Dudziak.
(k 1782)
\
DO l\PI'Zeda'!lda
maszyna saJIJeczZ. l'tUERZEJEWS'IU
kowa ręczna 9X80. Łódź. Kopcifi- ZGUBIONO legitymację Zw. ZaPlotrko,,:ska U7. Tel. lGS-17
skiego 67.
.
(k 1780) wodowych Prac.
S;p61dz. Hall:na
CER'UJ:E garderob, OD~A WIA
Kapuścińska. Ki!Jińskiego 71.
..!RAWATY.
(K. 1133)

~ 8zdl~~n~~~~~~,.j~l.rzePi.

WARSZAWSKA CEftl!~HIA

książeez,kę

I

ROZNE
ZGUBIONO
Ubezp'ie- - - - - - - - - - - - - - czaln!
Społecznej.
W!<ldyslaw
liURSY kroju, s'Zycia. modelowe.- Wódz, Okrzei 18, m. 8.
(440.3 p)
nLa InstyLutu przemysłowo-Rze
mieśln-iczego. Zapisy A."'1llU Ludo- ZGUBIONO zawiadomierue o renwej 17-3, tel. 135-41.
(k 17ł4) cie na nazwisko Agnieszka Nowak
Wólczańska 216.
(4442 g)
ZGŁOSZENIA na ksiegowość, maszy-nopisanie. - Kursy Stowarzy- ZGUBIO:\'O książeczkę Ubezpieszenia Stenografów. Pi<ltJ'kowska c.zaJlti SpoJeczncj, nazwisko &.laja
nr 83.
(4405 p) Sendowski.

NOWOCZESNA

PRACOWNIA KRAWIECKA
DAMSKA -

S.

MĘSKA

G I N G L A S

Lódt, NARUTOWICZA 37

I

Przyjmuje ".~zelkie zamliwienia. Dla członlt6w Z. Z.
i
studentów 10% r a b a t u
oz cen zaiw.
(K 1170)

MECHANICZNA wyiwó'rnia mebli liROJU i modelowania wyuczają ZAGINĘLA suczka brązowa. mała
- ?\1isZC7.3k. Łódż.
Sienkic\'~-;cza trzymiesięczne kursy IPR, Piil~r-I rat~e~·ek. Od.pro\vc. dzić za wynagrocja:ność: nowoczesna protetyka POTRZEBNA biegła ma;zynistka. nr 68. sklep Sta'lna 22 poleca me- lcowska 24-7. Zapisy do 5 maja.
dzerupm Kilińskiego 93--15.
'Zębów. Gdańska 26-a.
(k 1097) Zgłoszenia Redakcja
"Dziennika ble wszelkiego rocz:aju. Stoly rozLÓdzkiego". Piotrkowska 96, III p. suwane od 14.000 zł. stoliki radio- ZAPISY na kurs księgowości oraz
PJERSCIONEK zloty zginął na
(k ~73)
LEK,\RZ
dentysta
BALICKA. pokój 311, w godz. !}-16.
(wl) we od 3.500 zł.
ma'7.)·J1opisan;a przyjmuje Sekre- Napiórkowskiego. Znalazcę proszą
labo:'" tOrlum sztucznych zębów,
Wydawca:
tariat
SzJwly
Przysposob:enia
o
zwrot za WY30kJm v,-ynl<e,"Todzel\loniuszkJ 11. II p:ę"o. Telefon PIELĘGNIARKA
do dziecka 2- FOTOAPARATY c)ITkle. sztoper:v.
SObieraj. PiotrJ,oVv'Ska 15G Sp6łdz. Oś",. - Wyd. ..Czytelnik'"
nr 1~I-l;;
(k !-t'il mleSl'ęC21!1cgo.
zdro\va. cz:,;;sta- kon,pasy, mikroskopy, proiekt.0r~' AdmLnlstracyjno-Handlowego. An- niem.
drzeja
f,
tel.
~1'j-19.
(k
1414)
(Sklep).
(4500
pl
RedakcJa I Adml1ll."lracja: ~<i:!;.
= ł 'Y{ <\oLE
potrzebna zaraz.
6 Sierpnia 10, kinowe kupuje .T. Pujdak i S-ka.
(k 4~(7)
Piotrko,\"ska 96. tel. 208.95 I 209.02••
~";'!'~~~.:... .::...
m. 32.
(4łe2 p) Łódż, Plotrlcowska 83.
ZAMIEN'Il~ ,:ClC·:. s?n1odzielny poRedakc,la rękopISÓW 01" ~BCft.
kÓ.i. na sublokators1,i z wygOdami. 1I1ECHANIKA - Ito!'\serwator·a ma- l\lASZY:-;Y do pisania (dlugował- ZGUBIONO ltartę rejestracji WOjskowej KliU - Łód7 miasto. Stef~n
Ul treś~ t terminy ogłoszeń rull
\OVojtczak Tadcusz, Przędzalniana 84;
śl·ódmiei; '.'ie tcl. 168-56. (~302 pl sZ~'n krawieckich za.tru<ini Spól- kowc), licze.nia i szycia. Na"rawy ŁUczkowskL, ur. 15.2 J923;
Illerze odpowied~jalll<lóel.
dzielnia
Inwalidów. zgłoszenia, - kupno. sprzedaż. Suprema. Po- Wietrzyk R)'szard ur. 7.11 1924; Szczepankowski Stanislaw. ur. 23.9.
POSZUKU.JE za zwrotem ,,<'''-Ztów SzwaL!"ia ul. Piotrl<l>w$ka 73, te:e- tudniowa 1.
(k 218) 1920 r.; Puter!',..z.nyt .Tuda, ur. 10.5 19117. RltU - Łódź powiat: LudWIk
duży pokÓj kuchnię lub dwa ma- fon 213-24.
(k 1720) 1
Korodzie-jczy.k, ur. L8. 1917 r. RKU - Pio!rl'ów: Kuba! W!actysław
Redaktor naczelny:
te wY'lodamL ccntrl:m. ewent1JalTA1':10 sprzedam maly domek z ur. 22.7. U'Z5, zam. Witów. pow. Piotrków. RI.U - KOźle: Wladydaw
ANATOL ftnKllLIiO
n,e mam mely pokÓj i n:cdllżą POTRZEB:\'A pomocl1.ca domowa. plącem w centrum Lod.zi. Oferty K?p.aczyilski !lI'. 7.8. 1920 r. RKU - Ski~rniewice: Dziąg Sttaa:n~'s~l~a\:,,~,~~..~.~~~~=~,_~,~~m~~~~~~~
~k~u~C_h_n_,ę~n_a.__z_a_D_'_iA_n~ę~._t_e_1M
___.__
25_7_-ij_4_.__
R_a_d_\\'_·a_ń_'_k.a___
N_r__I~__m__
._3_.____
(4_4_14~p__
) ~p_o_d_.~,~,1_T_.'_'.______________(~4_33_4~P_)__Ł_O_d_z_._A
__
n_d_r,_.e~J_3_2_7_.________________________
_
~

ZAOFIAROWANIE

GABP.l:ET dentystyczny Malcsym1-

l:ana Pl'egicra

ze Lwo,va.

Spe·

PRi\CY

I
I

edro

[[Jon

Zastaliśmy oh:5z 1T.di3.ńs-k' w pogoto"....i.u Wo
jennym. ,",iódz Indian, bralt CaulamQ;_ z og_
niem w oczach przcdl'ożył naIll plany pokona_
n;a i w ypędZ€l1ia okrutnych i podstępnych
Hiszpanów.
- Husi:rrljY ich pokonać - pOv.1:aTza!ł z mo_
cą. 1 p',)wnością siebie.

zna

droqę

t&'

j e.steś WlieTh:1 ; gen.1a.111ly
ZdulJllliaiem .s:ę wlelce, słyszą<: taklile o;p<lwt.e_
'J1ego już było za wicle. Ka.z:allem przY\'\'o..
Brat mi pov,liedZliał, że śCii. Nde dQ w.l.all'Y! Chyba poczciJwemu Oau łać owego goMa. a sam ułożywszy się wyk'lka dinl temu. wz!i.ą.łeś 100 WQjow_ 1aa-nbi coś s;ę w łe;petytnJ.e pOikl'ęciij'o.
goćillie w namiocie. czeka.łem. Zja;,vł się po
ników i obec;rue 1Joc.z.ys.?; walk'u z H"~i
C7iY ty pr,.;yrr><ll<ikrem nie 'oredi2tsz, drogi' chW'1li:! rosły I!ld'·s.nin. ujrz>aw:s.zy mnie drgnął
00. poluÓIlI:U kiroju . .Jak ty to robisz? Jesteś tu ~adelu?
ale aę szybJoo apanowa&. usiadł i roz.począł
i je(]rl();c.z.eśnie gdzrie ilndzle:l? Tyś jest za.pew
-- Skądże 22l0!W'll! P.rzed ehwlą rozmawia_ opowiadanie.
nie wielltirn czarownikiem.
łem z gol1cem. którego tut.aJj pl"zl}'3łałeś.
- A więc.
pa.rule. W"yI5ła1eś mnie przed..
wczaraj, a.bym bratu Caulamb;, o/pov.r.:.ediz1iJał

-

O. dQll Ped'l"o,

rllakł
byłeś tu

-

Caula.m,bi. -

co naMw>uje;
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