Wpk,.. ~ de k

7

R~jol

r

.: ·
l

dn.

--- :A()

.... JV

~·„
f y (

JI

-

l

~""

..,;

_r.

-..

to nowy

Nowy wehrmachl

,,orane nach

OSlłD''

Przemówienie
premiera Cyrankiewicza

Łódź

UJ O§u;ięcinJiU

wvorek
10 kwietnia 1951 r
Rok VII

Nr 98 (2078)

Opłata

pocztowa uiszczona ryczałtem

Cena '15 gr.

WARSZAWA, 9.4. W DN. 8 KWIETNIA BR. PREMIER JóZEP'·
CYRANKIEWICZ WYGŁOSIŁ W OŚWIĘCIMIU NA WIELKIEJ
MANIFESTACJI BOJOWNIKÓW O POKÓJ I DEMOKRACJĘ
PRZEMÓWIENIE:
NASTĘPUJĄCE

Zebraliśmy się tu, przybysze:NIE ZSZEDŁ BYNAJMNIEJ
: . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . : . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ! · z kraju i zagranicy, by uczcić DO GROBU FASZYZM, IMPE
Międzynarodowy Dzief1 byłych IUALIZM, MILITARYZl\L
więźniów politycznych i uczest- Ci którzy krew ofiar i żołnie
ników ruchu oporu, bojowni.ków rz~ drugiej wojny światowej po
antyfaszystowskich. Stoimy po- trafili przekuć w złoto miliarbankierzy i
śrócl. ponurych bloków Oświęci- dowych zysków mia, którego imię stało się sym Jrnpitaliści Ameryki - sięgnęli
belem grozy i zdziczenia, ba·r ba po laury Hitlera, wygrzebali zno
rzyństwa i bezgranicznej brutal wu jego ludobójcze i ludożer
ności faszyzmu, a zarazem po- cze plany.
Najazd amerykańskich impemnikiem męczeńskiej śmierci mi
lionów ludzi. Kiedy nadeszły riahstów i ich pachołków na !uowe pamiętne dni roku 1945, dewo-demokratyczną Republikę
„My górnicy polscy, umac- gdy pomiędzy druty i baraki o- Koreańską był dla nas wszystzwięk bozów koncentracyjnych wtarg kich groźnym ostrzeżeniem, że
niający obóz pokoju
szeniem wydobycia węgla wi nęły wyzwoleńcze oddziały Ar- podżegacze wojenni nie cofną się
dzimy, po czyjej stronie jest mii Radzieckiej, kiedy na ra- przed niczym i gotowi są na naj
słuszność. W tym samym cza dzieckich czołgach wjechała mię większe przestępstwa, byle zre
krajach, jakiego są sie bowiem, gdy amerykań dzy te mury wolność, kiedy pi alizować swe plany panowania
szkają
wyznania, koloru skóry, czy scy imperialiści odznaczają ja.ni szczęściem i radością od- r.2d światem. Ale rychło ów syswoich żołnierzy, popełniają zyskanej swO'body szliśmy na- gn<.ł ostrzegawczy przemienił
Społeczeństwo polskie wita z wielkim uznaniem przypoglądów politycznych, cieszy
znanie Międzynarodowych N agród Stalinowskich „za utr
każdego uczciwego człowieka cych potwornie zbrodnie w pr;;eciw nowemu jutru - zda- $i~ w dzwon alarm1L Bo oto
walenie pokoju między naro dami" najwybitniejszym bo
i stwierdza jeszcze raz fakt, Korei, Związek Radziecki wy wało się nam, że koszmar Oświę rraktyka najazdu amerykańskie
jownikom pokoju, repl"ezentu jacym różne na.rody i różne
w różnia i odznacza najszlachet cimia, Dachau i Buchenwaldu go na Koreę pokazał.a, że to
że ZSRR jest przywódcą
·
światopoglądy.
walce o wielką sprawę poko nieszych bojowników o po- należy dt;i bezpowrotnej prze- i"'IL TYLKO POLITYKA mszłości. Ze tym razem już zło TLEROWSKA ZNALAZŁA NA
Oto co mówią polscy bojow nicy ruchu pokoju o przyzna
jowego współżycia narodów" kój.
Wlieptane w ziemię nie zdoła się śLADOWCóW W WASZYNGniu l\'Iięd.zynarodowych Na gród Stalinowskich:
Ludzie na całym świecie odrodzić.
TON:E NAJAZD AMERYKAŃ
Prof. Ludomir Slcndziński, jest dowodem, że wzniosła
Nie ma już wśród żywych Hi 'Kl NA KORE~ UJAWNIŁ żE
Franciszek Korbet, czołowy przekonali się jeszcze raz o
poutrwalenie
o
walki
idea
archite
wydziałów
prorektor
górnik kopalni „Brzeszcze", co walczy i do czego dąży tlera i Mussoliniego, ponieśli za TO RÓWNIEŻ l\IETODY 'u1ktury, .inżynJiedi i komunika- koju ogarnęła całą kulę ziem odznaczony złotym Krzyżem Związek
ZNALAZLY
jego służoną karę liczni oprawcy z TLEROWSKIE
Radziecki i
cjli. przy Akacl€mii Górn:iczo - ską.
ich świty. Ale z ich śmiercią PEŁNE ZASTOSOWANIE
wódz Wielki Stalin".
Zasługi:
Nazwiska tych ludzi stały
Hutniczej w Krakowie:
Nikt nigdy w Polsce nie zaipo.m'
„Przyznanie Międzynarodo się teraz symbolem prawdziczłowieka.
r.i losu Warszawy, ale Korea po
wych Nagród Stalinowskich wych wartości
najeździe amerykańskim to War
przedstawicielom różnych na Laureaci Nagród Stalinowsjeszcze jed- kich wytężyli wszystkie sworodowości jest
szawa, rozciągnięta na cały kraj;
służyć
nym dowodem pokojowych je siły, aby wiernie
Nie ma tam ani jednego miasta,
łączącej setki
dążeń i pokojowej działa.Ino- wielkiej idei ani jednego osiedla, ani jednej'
Radzieckiego, milionów ludzi wszystkich
Związku
ści
wsi, gdzie żołnierz i lotnik ame
spotykających się z głębokim narodowości, wierzeń i świa- wywołał
całym świecie rykański nie pozostawiłby ruin,
burzę
aby służyć
oddźwiękiem wśród najwYbit topoglądów zgliszcz i trupów.
niejszych postępowych jedno idei obrony upragnionego po
Ten sam los, który zgotowali
„JOURNAL
RZĄDOWEGO
PARYŻ, 9.4. NA .ŁAMACH ORGANU
koju".
stek całego świata".
ludoin
chcą zgotować
OF1'"ICIEL'" UKAZAŁ SIĘ DEKRET, PODPISANY PRZEZ PREMIE- ganizacjl. Przeciwko faszystow· Korei,
Ks. J, Pawełczyk z Trzebini,
RA QUEUILLE'A ZAKAZUJĄCY DZIAŁALNOSCI NA TERYTO- skiemu dekretowi rządu Queult- Europy.
społeczny
zasłużony działacz
Gdyby nam tu, na tym oświę
le'a zaprotestowały m. in. sekcje
RIUM FRANCJI BIURA SWIATOWEJ RADY POKOJU.
· ·
oświadczył:
Ks. mgr. Pi1>tr Mazur . z Lu
CGT z departamentów Hautes PY cL-:nskim placu obozowym kt~
„Fakt, że Międzynarodowe blina:
Dekret rządu Queuille'a wywo zawarcia paktu pokoju między renees, Arlege, Haute Garonne, przed sześciu laty powiedział;
„Przyznanie Międzynarodo łał w kraju powszechne oburxe- pięcioma wielkimi mocarstwami. Tarn et Garonne, związki zawodo że ~i oprawcy w mundurach
„za
Stalinowskie
Nagrody
utrwalenie pokoju między na wsch Nagród_ Stalinowskich nlę, FranciisQ o,plul.a r:iubUczna Ze wszystkich stron Francji na we kolejarzy w Tuluzie, Alb!, ca wehrmachtu i ss dostaną mov1;u
rodami" - pł"Zyznało jury o- bojownikom o pokój i:'>ez zwraca uwagę na fakt, że obecny pływają wiadomości o uchwałach stres, Montauban, Ca.rcassonne,
/
(Dalszy ciąg na str. 2)
sobom 'różnych narodowości, względu na to, w jakich mie- J;tok rządu trancuskiego na5tąpll protestacyjnych niezliczonych ur· ca~telnau<Iary Itd.
w kilka miesięcy po podobnyc)l
faszystowskich dekretach, godzą·
cych w trzy wielkie demokratycz
ne organizacje międzynarodowe.

Nazwiska, które stały się symbolami
prawdziwej wartości człowieka
Echo przyznania
Międzynarodowych Na.gród Stalinowskich
w społeczeństwie polskim
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Niesłychany akt bezprawia·
rzqdu Queuille'a
protestów we Francji i na

„Do wszystkich, którzy nie zapomnieli
przeżytyr.h okropności.„"
Odezwa FIAPP
WARSZAWA, 9. 4. - Se- nig własnych wewnętrznych
kretariat Międzynarodowej problemów tak, jak tego doFederacji B. Więźniów Po- magają się uchwały berlii'lslitycznych FIAPP, obradu- kiej sesji światowej Rady Po
jący w ostatnich dniach w koju.
~arszawie ogłosił rezoluCJę następującej treśd:

Międzynarodowa

Federacja
Politycznych (FIAPP) piętnuje nikczemne okrucieństwa, zniszczenia i masakry, jakich
nieustannie od miesięcy doko
amerykańskie
nują w Korei
ten
siły zbrojne. Bohaterski
kraj jest straszliwie pustosza
ny. Już blisko milion ludzi:
mężczyzn i kobiet, starców i
dzieci zginęło pod gruzami
miast i wsi koreańskich,
lub
zmarło wskutek tortur,
bestialsko zgładzo
zostało
nych w obozach koncentraBezcenne skarby
cyjnych.
prastarej cywilizacji są syste
ma.tycznie niszczone.
Międzynarodowa Federacja
Politycznych
Więźniów
B.
(FIAPP) wzywa wszystkich
tych ,którzy ucierpieli wskutek okrucieństw hitlerowskich i którzy walczyli o wyz
wolenie swych krajów, aby
podjęli stanowczą walkę o po
łożenie kresu tym nieludzkim
zbrodniom.
Organizacja Narodów Zjed
noczonych pozwalając na do
konywanie pod swą flagą ta
kich bestialstw, zawiodła na
dzieję, jakie pokładały w niej
narody.
Międzynarodowa Federacja
B. · Więźniów Politycznych
(FIAPP) wzywa wszystkich uczestników ruchu oporu, b. in
ternowanych, deportowanych
kombatantów, ofiary wojny i
tych,
faszyzmu.. wszystkich
którzy me zapomnieli przeży
tych okropności, aby dla poło
żenia kresu tej okrutnej woj
nie zażądali natychmiastowe
go zwołania konferencji wszy
stkich zainteresowanych krajów, wycofania obcych wojsk
~ Korei i umożliwienia ludawi korea11skiemu uregulowaByłych

Więźniów

9. l·V• w Toronto
przy udziale

3000
delegatów
rozpoczęła

się

kanadyjska
konf erencj'a
w obronie Pokotu
OTTAWA (PAP) W dniu 9
bm. rozpoczęły się w Toronto obrady kanadyjskiej konferencji w obronie pokoju.
Przewodniczący

Komunistyczna Partia Francji

stwle~dza w s";Y~ proteście, że

dP.cyzja rządu jest · niesłychanym
aktem samowoli 1 bezprawia. Za
kazanie na terytorium francuskim
działalności SwlatoweJ Rady Pokoju demaslmje w sposób jalt
najbardziej oczywisty agresywne
plany rządu francuskiego. Ministrowie francuscy - czytamy w
proteście - raz jeszcze okazali się
posłusznymi wykonawcami dyrek
tyw imperialistów amerykańskich,
1'tórzy chcą ugodzić we wszystkich obrońców pokoju na całym
świecie. KPF wzywa wszystkich
patriotów, demokratów i przyJaciół do energicznej walki o cofnię
cle tej decyzji, jak również do udzielenia stanowczej odprawy pod
:i:egaczom wojenny.m przez wzmo
żenie masowej kampanii na rzecz

Naród wioski ni~ be;dzi~ walt:zg·I
przeciwko ZSRR i krajom demokracji ludowej
powtarza Togliatti z trybuny VII Kongresu
Komunistycznej Pariii Włoch

RZYM, 9.4. W dniu 8 kwietnia
obrady VII Kongres
Komunistycznej Pa·rtii Włoch.
Rezolucja stawia przed partią
i całym krajem - jako zagadnie
nie centralne - propozycję Togliatti'ego w sprawie walki o
„rząd pokoju" przeciwko ingerencji obcego imperializmu i
przeciwko władzy małej garstki
jego sługusów włoskich.
Rezolucja zobowiązuje partię,
aby poświęciła wszystkie siły ce
Iem wzmoźenia rozmachu tej
walki i celem pomyślnego prze
prowadzenia narodowego plebis

zakończył

cytu w sprawie zawarcia paktu
pokoju między pięcioma wielki
mi mocarstwami.
W podsumowaniu wyników
kongresu Togliatti powiedział:
Centralna rezolucja kongresu
jest rezolucją o potrzebie rządu,
który potrafi uratować pokój dla
narodu włoskiego i w sposób za
sadniczy zmienić politykę zagra
obecnie
prowadzoną
nirzną,
iirzez rząd chrześcijańsko-demo
kratyczny. Oznacza to, że partia komunistyczna uderza na
alarm w obliczu niebezpieczeń
stwa, które zawisło nad Włocha

Nieus1unnu serio prowokacji
faszystowskich
w stosunku do ·Albanii.
greckie i włoskje samoloty
naruszajq systematycznie terytorium
Jugosłowiańskie,

mi, nad wszystkimi krajami Eu.

repy, nad całym światem.
Naród włoski odmówi udziału
w wojnie w służbie agresyV1>-nego
amerykańskiego
imperializmu
przeciwko Związkowi Radzieckiemu i krajom demokracji ludowej wojnie pneciwko postę•
powi! '

Dzięki

SB 48

setki milionów
pudów zboża
więcej
MOSKWA, 9. 4. Rolnictwo
radzieckie otrzymało ową dos
konałą maszynę. J~st to siew
nik S. B. - 48. Zasiewa on w
siewników,
od
odróżnieniu
znajdujących się dotychczas w
użyciu jednakową ilość nasion
na 48 grządkach a nie na 24.
Konstruktor tego siewnika W. Bogaczow d.oszedł do wniosku, iż siew na wąskich grząd
kach uniemożliwia rozrastarue
się chwastów i daje tym sa-

kanadyj'skiego Kongresu Obrony Po
albańskie
koju James Endicott wygło
wtargnął do obszasamolot
grecki
WYALBANII
ZAGR.
SPR.
MINISTERSTWO
9.4.
TIRANA,
którym
sił przemówienie, w
ru powietrznego Albanii w rejonie
NOTĘ, W KTOpodkreślił wzrost ruchu zwo- STOSOWAŁO DO RZĄDU .JUGOSŁOWIAŃSKIEGO
l\fuziny I zrzucił ulotl<I Za)Vierają·
lenników pokoju w Kanadzie. F.EJ PROTESTUJE PRZECIWKO WIELOKROTNYM NARUSZENIOM
odezwy.
powie- W MARCU BR. GRANIC ALBANII PRZEZ LOTNICTWO JUGO· ceWfaszystowskie
Swiadczy o tym dniu 1 marca żołnierze. grecchoćby fakt, SŁOWIAJ.ll"SKIE I WOJSKA LĄDOWE.
dział mówca kich wojsk monarcho-faszystow·
że liczba delegatów na obecNota przytacza m. in. następują- skiej Republiki Ludowej, organ!- slnch ostrzelali z karabinów maną konferencję wynosi przesystematycznie wszelkiego szynowych albańską straż granicz
zu~ąc
cc fakty:
szło 3.000, podczas gdy w 10mym większe plony.
samolot jugosło· rodzaju prowokacje. Faszystowska "ą w rejonie Siwa.ni.
24 marca ku ubiegłym w konferenC]i
miastem l<llka belgradzka, wykonując in- 20 marca grecki okręt wojenny
wlańskl zjawił się nad
Siewnik S. B. - 48 wypróbft
brało ud2lilał 1.700 de1€gatów.
Imperiali- wpłynął na albańskie wody tery. wany został na polach 'Ukraialbańskim Pogradec i zrzucił ulot- strukcJe anglosaskich
odległość
na
się
zbliżył
Endicott wezwał naród kl, zawierające odezwy o treści stów dąźy świadomie do wywoła- torlalne i
ny i Kaukuazu. Kołchoźnicy
k a n ad y j ski do zjedno- faszystowskiej. 29 marca jugoslo- nla niepokoju w tej części Euro- 1 km do brzegów Albanii w rejouzyskali tam dodatkowo od
czenia się w walec o pokój wiańska straż gt>anlczna ostrzeli- py w celu rozpętania trzeciej woJ· nie Himarl.
2-5 cetnarów zboża z ha.
~
oraz do zmuszenia r.r.ądu, by wala. przez.półtorej godziny z ka- ny światowej,
Ministerstwo
TffiANA, 9.4. prowadził politykę pokojo;vą. ral>inów maszynowych terytorium
Rozpoczęto już seryjną proMinisterstwo spr. zagr. Albanii wręczyło posełEndicott zaproponował konfe albańskie. 31 marca - łódź jugo- TIRANA, 9.u. rencji przyjęcie uchwał Swia słowiańska, na pokładzie której spr. zagr. Albanii · skierowało do stwu włoskiemu w Tiranie notę, dukcję siewników typu S. B.
towego Kongresu Obrońców znajdowali się dywersanci, wpły- S(,l<retariatu ONZ protest przeciw- w której protestuje energicznie
Al· - 48. Zastosowanie tych siewPokoju jako program ruchu 11 ęła na albańskie wody teryto- ko prowokacjom dokonywanym przeciwko naruszaniu granic
ników da państwu radzieckiew Kanadzie, oraz podkreślił, rlalne na jeziorze Szltodrln. Lódź przez slly zbrojne greckiego rządu bD'nli przez samoloty włoskie,
W okresie od 22 lutego do 3l mar mu setki milionów pudów zbo
że najbliższym zadaniem kon musiała zawrócić wskutek Inter- nionarcho-faszystowskiego na graW B
ca br. samoloty włoskie naruszy. . d d tk
ferencji powinno być powzię wencji albańskiej straży granicz- nlry Albanii.
ogaczow
Depesza przytacza 18 ,~ypadków ły ośmiokrotnie granice Albań- za 0 a owo. ·
cie uchwały w sprawie rozpo nej.
Nota podkreśla, że faszystowski naruszenia granic Albanii przez] skiej Republiki Ludowe], dokonu- odznaczony został Nagrodą Sta
częcia akcji zbierania podpisów pod Apelem Swiatowej rząd belgradzki, prowadzi celowo samoloty greckie w okresie od l jąe lotów nad kilku albańskimi/ linowską,
·
·
.agre_s~Wlll\ polity.kę wobec Albań· llo 28 marca br. W dniu 25 marca rulastami i wsiami.
Rady PokoJu.
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CZY JEST MOŻLIWE,
nowo u- BY NASZA AKCJA, AKCJA
broją i sformują w zwarte od- OBRO~CóW POKOJU ZDO
wreszcie to uderzenie w mię- działy, powiedzielibyśmy, że to ŁAŁA ZATRZYMAC ZBRO
dzynarodową szajkę agreso- fantazja oibłąk.anego umysłu. A DNICZY POCHÓD AGRE·
rów, zagrażających nie tylko przecież znalazły się takie obłą SOROW? TAK JEST.
owocom naszej pracy i wysil kane umysły, które w niespełna Jest możliwe. Trzeba tylko,
ku - wspaniale rozwijającej sześć lat rpo zakończeniu tamtej by miliony ludzi wszystkich
krajów stanęły do apelu i pO
IKT nie waha się w warsztacie robotnika, podno-1 DOWOSCI, że swoim podpi- się gospodarce Polski Ludo- rzezi
wyborze między ży- szącego nieustannie wydaj- sem nie tylko pr:otestuje 1 żą- wej - ale zagrażających bez WPYCHAJĄ ZNOWU BROŃ kazały dowodnie, że nie chcl\
ciem a śmiercią, mię ność swej pracy, pcmnażają- da, ale wyraźnie walczy, że JJOśrednio życiu · każdego z DO R~ mTLEROWSKIM ginąć za obcą sobie sprawę,
l\'IORDERCOM I BANDYTOM. że nie chcą produkować nadzy nędzą a dobrobytem. Wy- cego tym samym nie tylko do ! Qiesie tym samym pomoc bo- nas, życiu naszych dzieci.
rzędzi mordu dla amerykańs•
PODPISUJĄC APEL PObieramy pokój, bo chcemy brobyt społeczeństwa i włas- baterskim żołnierzom Korei,
Dla nas, dla na'l"odU polskiego kich · imperialistów. Przypa· b'ie I· dl a naszyc h ny, lecż także gospodarczą si- wak~ącym ciężko z bandytyz- KOJU DAJEMY DOWó D N A
. ' dl a sie
zyc
Nowy trzmy się zachcdniej Europie.
dzieci, chcemy życie budować łę narodu, jego siły obronne. mem amerykańskim, pomaga SZEJ SIŁY OPARTEJ NA sprawa jest - oczywista.
zE OBÓZ p OKO- wchrmacht to nowy ,,Drang
b
·
We Francji i Włoszech olbrzy
coraz b oga t sze i coraz p i ęk - Toczy się ona na chłopskim zołnierzom Vietnamu, ronią- FAKCIE,
KIEROWANY PRZEZ nach Osten", nowy wehrmacht mia większość narodu stanozagonie, gdzie przybiera za- cym swego kraju przed niewo JU,
niejsze.
RADZIECKI, - to nowa wojna. Nowy wehr- wczo wypowiedziała się prze
Już niedługó rozpocznie się równo postać walki o zapew- Ją światowego imperializmu. ZWIĄZEK
LICZEB- macht - to odwet.
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Propaganda re-. 7izjonistyczna kańskiej wojnie. W Niemzb1eram1:1 pod~isów pod A~e- szej ilości chleba, jak i klaso pokoju to wyciągnięcie bra· NIE, MATERIALNIE I MOprzeciwko Polsce szaleje w Niem czech zachodnich rośnie opór
.. Sw1a_towe1 Rady PokOJU. wej walki z ostatnim rzeczni- terskiej dłoni ku robotnikom RALNIE.
Iem
Oto właśnie mas przeciwko remilitaryzaHasł em pracy agi'tacyjne j czech zachodnich.
M 111onam1 t ych po d p i s Ów P o kiem wrogich ludowi sił - włosJi;im i francask łm , k a bez
j~j cji. Niemcy demokratyczne,
robotnym amerykańskim i ko „trójek pokoju" winno być: osta·~e dni przyniosły no":'Y
ąka wzmocni międzynarodo- kułakiem.
1
pckój toczy się w lorowYm Jtiewolnlkom pracu- ,.Z NAMI JEST CAŁA LUDZ prze3.aw. W LUJb;ce zapo"." edz}a w imieniu których przemaWalka
wy obóz pokoju. Osiemnaście
0
milionów Polaków i Polek klasie szkolnej, gdzie dzięki jącym w .Pocie czoła na luk-I KOSC, MY JESTESMY z n? z3azd delegatow ,przes1ed;en- wiała tu wdowa po wielkim
cow. z te;e~1;1 Gdanska, l:ttórzy synu niemieckieg_o narodu
podpis~ło Ap~l .sz~okholmsk;i. pracy nauczyciela dojrzewają susowe limuzyny białych LUDZKOSCIĄ".
Sł. G. vvyb:or'.l ~atkis parlan;ent i .rząd Thaelmani~ - Niemcy demo
Nikt me .wątpi, ze J~szcze wię umysły młodzieży, rosnącej plantatorów. Każdy podpis .
gdansk1 i proklamu3ą je 1aiko kratyczne to coraz mocniejcej podp1só-..y znajdzie się pod dla pokoju, toczy się w audywładze wolnego miaSta. Ta no- szy bastion pokoju. We wszyApelem Swlatowej Rad p 0
wyżi pracowniach
toriachuczelni,
- szych
Y
szerzy się
wa szopka, odegrana z natchnie stkich krajach
an f er ury
zie an a f e ry
gdzie pracowk oju.
nia władz anglosaskich, może ruch oborońców pokoju. W
:fe~ak istotna waga tej ak nicy nauki uzbrajają młode
budzić wśród nas uśmiech poli- krajach kolonialnych i półko
cj1 lezy ~e tylko w jej po· kadry w niezawodną broń
towania. Bo znamy już los po- lonialnych nienawiść do imI
ws_zechn?sci, w liczbie ludzi, nauki, gdzie sami wykuwają
dobnych rządów emigracyjnych, perializmu rozpłomienia . si„
ktorzy ~ię do niej przyłączają, coraz lepszy i · sprawniejszy
LONDYN'SKI -KORESPONDENT które poniewierają się po śmiet w żagiew buntu i czynnego
MOSKWA, 9. IV.
ale takze - i przede wszyst· oręż pcstępu.
DZmNNIKA „PRAWDA„ - MAJEWSKI ODWIEDZIŁ W nikach historii Że wspomnę oporu.
kim w potędze zmobilizowaWszęd.zie tam docierać bę- CANTERBURY DZIEKANA KATEDRY, WYTRWAŁEGO choćby groteskową pootać pana
nej w ten sposób świadomoA w krajach obozu pokoju
Zaleskiego, pozującego na rzekod~ „tró,Jki pokoju". Ich rola
i!icł ludzkiej.
Właśnie ta okoliczność czy- me moz~ ograniczać. się do BOJOWNIKA O POKOJ, LAUREATA MIĘDZYNARODO· mego rprezydenta w Londynie. buduje się nowe życie i na•
gospodarcza.
potęga
hi akcję apelu pokoju spre,wą czynności statystyk<?w, zbie- WEJ NAGRODY STALINOWSKIEJ - HEWLETTA .JOHN- Ale owa szopka gdańska jest rasta
SONA. W ROZMOWIE Z KORESPONDENTEM „PRAWDY" przejawem niezmordowanej ro Złamią sobie zęby o tę poznaczenia. raJących. dane 0 hczebno~c!
najdonioślejszego
tęgę siły materialnej i potę
-J est to bowiem nie 1yl:ko reie- zwolen~1ków I;okoju. „Tró1k1 DZIEKAN JOHNSON OSWIADCZYŁ ZE PRZYJĄŁ ON b~ty po~tycznej . IlaSo/ch wro-; gę idei pokoju przenikającej
gow, którzy takimi unprezam1
'
stracja zwolenników pokoju, po~oju to agitatorzy zdob:rumożliwienie milionowym ma "".aJący dla spra.wy .PokoJU Z WIELKĄ RADOSCL\ WIADOMOSC O PRZYZNANIU chwytają na wędkę swych cel6w setki milionów ludzi - ci
wojennych ludność Niemiec za- wszyscy, którzy popróbują do
MU NAGRODY STALINOWSKIEJ.
som wyrażenia swej woli, ale me tyl~o deklarac1e pisemne,
pokój
zamachu na
Jestem pełen głębokiego u- nowczo wypowiada się prze- cl;iodnich. 'Dlatego mus~y .czuj konać
jest to także realny czyn - ale. św1ado~ość ludzką. ,Tę
wzmożenie prowad1JCJ.nei orzez ~wiadomośc trzeba pogłębiać czucia wdZJięc.mJOŚci - ośwlad- diwko remiiliiltaryzacji Niemiec.. ~~ bac~c na ,tę robo~ę. l ?1ć w światowy.
~ rozszerzać, trzeba Ją uzbra- czył dziekan J:0hnlSion - za o- W . zakończeniu swego wy- Jt;J ?rgamzatorow, n:ob1lizu3ąc oludy świata walki o pokój.
Szeroki jest front naszej
Podstawowym czynnikiem Ja? prav:dą i f~ktami, trzeba kazanie mi uznania przez ruch w.iadu d2Jiekan JohnsOlll ośwtlad P!111ę ~olską przec;1wko v.:szel- walki, jest w nim miejsce dla
kim probom kwest1onowama na
.
ł w·1
.
. ó
działania w mobilizacji żołnie WI~zać Ją potęznym ruchem
':rzę mo?l:'°, ze sp~- szych raz na zawsze ustalonych każdego patrioty, dla każde
rzy armii pokoju w terenie światowym obrońców pokoju. <_:>bronc 'Y! polroju, rep~entu- C'ZY :
go uczciwego człowieka.
KAŻDY POLAK SKŁADA Jący dzus poł~ę doa:<;isłe.J lu~- wa polroJU zwycięzy. Za. kaz- i wytyczonych granic na Odrze,
jest praca „trójek pokoju".
Te kadry, złożone z najlepiej JACY SWÓJ PODPIS POD noścl wszystkich ~JOW 1 zwią dym ra7Jem,. gdy nad ŚWlatem Nysie i Bałtyku.
FRONT JEST OGÓLNONA
h ś odk'
D . ki h .
zany nieTooorwa.ln!ie ze szla- g!'l()madzą Się groźne chmury,
S
h
fi
eh
.
. <l
ow RODOWY, BO NIE MOŻE W
r
. o ła ~ ruec:iyc
o .arnyc .APELEM WIATOWEJ RA- che:bnym imientlem Sta.J:ilna. Je- ruyszymy głos Józefa Stalina,
u Św1a om:or:v .
wszędzie. DY POKOJU, WINIEN JAS- st.em głęboko . wdz:ięczn.y za jego proste i jasne słowa, któ- ur;iekaJą ~1ę w. te3 ~~le~ wrogo NIM ZABRAKNĄC ŻADNE
doc1~~ają
ludzi,
GO POLSKIEGO PATRIOW~lka o pok~J toczy ~ię ws~ę NO ROZUMIEC, żE TYM wyirazy uznania dla mojej 30 _ re napawają nas w:Lairą w osta- wie pokOJu, ruechaJ swiadczy
BŁOGOSŁAWIE~- TY.
dl d bra polro'u teczne zwycięstwo spp:awy PQ- SPRAWA
dz1e tam, gdzie człowiek świa SAMYM STAJE W SZERE- l 6 tn:'1 .
DLA Front jest ogólnonarodowy,
S'IWA PAPIBSKIEGO
~1r!f:~!i~o by prze~GU MILIARDOWEJ ARMII 1.
domą pracą, codzien?ym
OSWALDA POHLA.
·
z LUDÓW ~~w prawdzi:~ym świetle
siłki~m wzmacnia siły obozu Zł~OZONEJ
bo z nim związane są nieroTemu uciekinierowi spod szu zerwalnie losy naszego naropokOJU. Toczy się ona przy WSZYSTKICH RAS I NARO c!#e, do ~tóiic-h dąży. Rosja od
bienicy Watykan przesyła swe du, losy Polski ~ ludu polskie
tych dnil pocUiwsiey, gdy była
ąłogosławieństwo. Na urągowi- go.
pracu1'
()na osamotniona, ' at do. dni
Płyną zobowFązanła 1-malowe
sko pamięci tych wszystkich księ
dzisiejszych, . ·gdy je6t silnym
Idziemy naprzód, budujeży katolickich, których krew my piękne jutro naszej pięk
d •
i potężnym mocarstwem, jed- ł
zrosiła piaski Brzezinki, Oświę- nej ojczyzny. Wszystko co
noczącym dokoła siebie m:i1ioinnych żywe, twórcze i ojczyźnie odcilnia i dziesiątków
ny bojowników 0 pokój i gdy
i dane jest z nami. Niechaj na
cierpieli
którzy
kaźni,
miejsc
pobroni
,..dawniej
jak
uczczą SUJlęto Pracą
walczyli tu wraz z nami. Na urą tym miejscu kaźni, na tym
!koju.
pomilion6w
;pamięci
gowisko
l!lzereg zobowlązal!i !•majowych sięcy be?. na.prawy aparatury da
gdzie miliony oddaw chwili obecnej, gdy świat Oddział Mdzki Na-czelnej Or- mordowanych w hitleroW'Skich miejscu
podjęli pracownicy kin podległych dodatkowo 3 seanse w miesiącu.
ły swe życie, gdzie za sprawę
Kino ruchome nr 4 poza· wYko- cały stoi w ob1iczu groźby n-0- ganizatji Technicznej zorganizo- obozach koncentracyjnych.
Kin w
Zarządowi
Okręgowemu
narodu walczyły tysiące bezC~ którzy remi~itaryzują N~etn imiennych bohaterów wolnonanlem planu do dnia u listopada wej wojny, nagroda, którą o- wał w ub. r. na terenie Lodzi i
Łodzi.
wo3nę,
nową
prz.ygotowuJą
1
cy
.
,
.
Pracownicy kina „stylowy" wy rb. utrzyma aparaturę bez napra- trzymałem, jeszcze ba1rdziej na
ści, byli więźniowie polityczroczny do dnia 15 wy przez okres 8 miesięcy oraz pel:ni1a mnlie natchnieniem do WOJ. łodzkiego przeszło 1.800 którzy zbroją armie zaborcze i ni i żołnierze ruchu
Jo:onają plan
oporu,
odczytów o współzawodnictwie erożą nam bronią atomową raz złożą uroczyste przyrzeczenie,
gn1dnia br. Pr~edtermlnowo wyko obsłuży dodatkowo 10 mleJsco- walki o pokój.
opowie- i racjonalizatorstwie, których jeszcze jednak czynią rachunek że nie ustaną w walce dopóki
Dziekan Johnson
woścl i da 15 seansów ponadpla-na plan również kino „Muza".
Mlodzle:!:owa załoga kina „Młoda nowych w miesiącu.
dział następ«lie korespondenito- wysłuchało prawie 14 tys. os6b. be~ gospodarza. ~a i.c~ ~rod~e nie zwycięży ostatecznie spra
sto1 ogromny, setki m1l10now li- wa pokoju, wolności i demo,
.
Khto ruchome nr 8 wykona plan wi „Prawdy" o rosnącym
.G\\ardla" do dn. t grudnia wykoWiele z tych odczytow wygło czący ruch obrońców pokoju. kracji, sprawa człowieka.
do dnia 1 listopada br., wśród narodu 8!1lgielskiego dąIł& plan roczny I udekoruje tron- roczny
ton kina oraz uzupelnl IJPO•obem l'l nccwać będzie prze okres 7 mle żen1iu do pokoju. Mimo że szonych było w gromadach i Na ich drodze stoi potężny obóz
milionów
pamięci
Cześć
produkcyjnych. p<111stw pokojowych, pod wodzą ofiar faszyzmu!
spółdzielniach
gospodarczym wszystkie braki In· s!ęcy bez przestoi, zał do końca !ruch w obronie pokoju
Ap~l
stalac.!I elektrycznej. Załoga wzy-1 roku da 40 aeans6w dodatkowych. &twierdzi!! dziekan nie o- W zakresie szkolenia nowych ~wiązku R.adzieckiego.
Chwała bohaterom, którzy
ztokhol.msk1 zahamował dłon, rozgromili Hitlera i przynieruchome nr U wykona s.iągnął jewcze w Angliii właśwa do współzawodnictwa drugie Kino
ato
bombę
rzucić
chciała
tóra
_
zorga!'l
NOT
przemysłu
dla
kadr
rojednak
to
poz;ilOmu,
ciwego
plan roczny do t listopada br. obkino młodzieżowe ,,Adria".
chwa
śli wolność narodom podejmują także slnf.y dodatkowo S millJscowo§cl w śnńe on sitale i jednoczy n.a- zował 13 kursów zawodowych -nc.wą na Kore~. światowa Rada la Armii
Zobowiązanla
Radzieckiej i jej
·pracownicy !<in ruchomych Okrę- cl:igu miesiąca I pracować będzie ród. Dla narodu aingielskiiego M. in. muchomion.o kurs fa:rbo Pokoju mobilizuje dziś masy, by wodzowi Józefowi Stalinowi.
· gowego Zarządu Kin w Łodzi. Ob· przez okro~ 3 mlelrlęcy bez prze. myśl o wojnie z Chinami, prze wania bawełny, kursy gospoda- .powst<rzymać dłoń, która wkłada
Niech żyje pctężny front
znów karabin w ręce hitlerow· sługa kina ruchomego nr 3 wyko· sto.1ów. zużyty częściowo agregat pow.tadanej przez najeźdźców
jest Illiena· rowania odpadkami w tkalni 0 - com, by zmusić tę dłoń do pod- pokoju!!
na plan roczny do dnia 20 grud· będzie użytkowała pnez okres 3 amerykańs.kich Niech żyje naród polski!
pisrunia paktu pokoju.
wistna. Naród angielski st>a- raz smarami i tłuszczami.
~nla br. i będzie pracować H mle n1!eslęcy bez naprawY.
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że francuska opinia publiczna
Należy przyznać,
tylko z trudnością byłaby w stanie szczegółowo śle
dzić perypetie konierencji zastępców, gdyby delegacja radziecka - wbrew wysiłkom delegatów zachodnich, zmierzających do zatopienia debaty w
powodzi subtelności i szyltan prawnych - nie po.1ratlła stale wprowędzać do debaty problemu demilitaryzacji Niemiec, który napełnia troską wszyst•
kich bez wyjątku Francuzów.

NOT

Rośnie
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niepodległości.

rzeczą bezsporną,

niepokój partii

amerykańskiej

(Telefonem z Paryia od korespondenta API)
dującym

z tego punktu widzenia jest
:te partia amerykańska we Francji, w ciągu ostatnich tygodni, &traciła na wpły
wach. Nawet ci ludzie, którzy - o.szukani propa•
gandą i systematyczną kampanią fałszywych intormacjl - aprobują cele polityki Departamentu Stanu (wierząc, jakoby były one wyrazem „obronneJH
polityki), nie rozumieją, dlaczego Waszyngton odmawia dyskusji, która dałaby mu okazję w:ykazania uczciwości„. Ludzie ci zaczynają si<: pytać, co
właściwie ukryWa się za tymi wykrętami„.
cjl 1 jej

Pierre Courtad!

zbadanie wszystkich problemów związa
nych z problemem remilitaryzacji Niemiec.
Jednym z tych problemów jest oczywiście proZ tego punktu widzenia i bez względu na osta- blem paktu atlantyckiego. Trzej delegaci zachodni
teczne rezultaty konferencji, dyplomacja radziecka udawali zdziwienie, gdy delegat radziecki wspomjuż odntos?a sukces, którego skutki zaznaczą się niał o pakcie atlantyckim. Tymczasem wszyscy do'niechybnie w sytuacji wewnętrznej we Francji. brze wiedzą. te remilitaryzacja Niemiec jest loglcz
Sukces dyplomacji radzieckiej wzmacnia francuski ną konsekwencją paktu atlantyckiego. Przed dworuch pokoju, a w szczególności akcję plebiscytu ma laty tylko prasa komunistyczna i postępowa
-1 zbierania podpisów przeciw zbrojeniom Niemiec głosiły tę prostą prawdę, natomiast rzecznicy rzą
oraz akcję pod hasłem walki o pakt pokoju pię du wznosill wraz z p. Maurice Schumanem okrzyk:
ciu wielkich mocarstw, zgodnie z Apelem Swiato- ,,Niemcy w pakcie atlantyckim? Nigdy!" Jednakże
wego KomHetu Polmju.
w ostatnim tygodniu można było czytać w organie
Uparta taktyka delegatów zachodnich !la konfe- burżuazji francuskiej I w półoficjalnym organie
rencH paryskiej pozbawiła ich sympatii nawet w 'Qual d'Orsay, dzienniku „Monde", następujące
słowa:
łonie partii amerykańskiej, gdzie „neutralizm" po. czynił . tak wielkie postępy, i:t prezydent republiki
„Francuzi, 7~t6rzy naiwnie oczekiwali po
Auriol, uznał za stosowne wystąpić przeciwko te·
:inu prądowi przed kongresem amerykańskim, w pakcie atlantyckim nowej awarancji przeciw
czasie swego pobytu w stanach ZJednoc2'.onych. wszelkim zbrojeniom Niemiec, byli zdumieni, gdy nagle ukazały się im konsekwencje
Próbując ratować swe zachwiane pozycje, delegaci
·zachodni oskarżyli Gromykę o „granie na zwlokę". leżące w logice paktu atlantyckiego, których
jedakż~ początkowo nie zdołali oni sobie wyOskarżają oni Gromykę o to, :te przeciąga konferencję, „aby opóin1ć zbrojenia Niemiec!„" Lecz za
obrazić„."
to właśnie naród francuski jest wdztęc1my delegacji
Francuzi, o których wspomina „Monde, a raczej
doskonale, te
rozumieją
radzieckiej I Francuzi
niektórzy Francuzi - byli zdtnn icnl tylko dlatego,
·zwtązek Radziecki pragnie przystąpić dó konferencji mlnl!trów z porządkiem d?.len..,,•..,, przewl· te nie cz;ytaU „L'Humanite" i tylko dlatego, iz sta•

2 DZIENNIK ŁÓDZKI

'

:rannie ukrywano przed nimi to, , co Maurice Thorez oświadczył do.J<ładnle przed rokiem na kongresie Francuskiej Partii Komunistycznej w Gennevllllers:

„W koalicji antyradzieckiej przewidziano
miejsce dla Niemiec zachodnich - o.żywio
nych duchem rewanżu, zwolnionych od oboodszkodowania i zalanych
wiązku placenia
kapitałami amerykańskimi„."

W chwi11 obecnej jednak prawda ukazuje się w
swej postaci i dlatego właśn1e ci „zdumieni"
Francuzi zrozumieli doskonale, :!:e Gromyko ma rację, żądając przedyskutowania paktu atlantyckiego w chwili . gdy chodzi o zapobieżenie remilitaryzacji Niemiec.
całej

Ewolucja francuskiej opinii publicznej lub raczej
podniesienie się poziomu świadomości opinii, jeśli
chodzi o te problemy jest tak znaczna, te nawet
:rnła najbardziej podporządkowane Waszygntonowl
poczynają się niepokoić konsekwencjami systemakonferencji zastępców przez
tycznego sabotażu
Amerykanów. Koła te słusznie obawiają się, :te
Francuzi nigdy nie zrozumieją, dlaczego Amerykanie odmawiają dyskusji nad problemami, które w
tak oczywJJ;t.y sposób aotyCZi\ bezpieczeństwa Fran-

Po pojednawczych· propozycjach Gromykł, prasa
reakcyjna kilkakrotnie była zmuszona przyznać, te
delegaci zachodni są przyparci do muru. Opinia
publiczna nie zrozumiał.aby dalszej odmowy, której
nic absolutnie n!e zdoła usprawiedliwić.„"

w

partii amerykańskiej wzrasta poczucie
i ju:t teraz podnoszą się ostrzegawcze
politycy nie mogą
głosy, których waszyngtońscy
zlekceważyć, jeśli, oczywiście, nie i;tracill wszelkiego zmyału rzeezywistości. ' Ten nm „Monde"
pisze:
łonie

niepewności

„Niechaj Amerykanie przed wszczęciem.
swojej krucjaty zbadają wyraz twarzv i serca nowych krzyżowców. Będą przerażeni tym
co zobaczą".
We Francji staje się coraz bardziej oczywiste, te
uroczyste ślubowanie Maurice Thoreza przetwan:a
się w masach ludowych w siłę materlalą !l(OdZl!Cll
w agresywną strategię zachodu. Mam na myślt sło
wa Thoreza, te „nal.'ód francuski nigdy nie bę4z.le
prowadzlt wojny przeciwko Związkowi itadzlecki„

mu",

Kropla łódzkiej wody Kobieca brygada _·monterska
Pierwsza w

Dawniej - fabrykantom było obojętne
że Łódź nie miała wody

budują

gdzie

N

tko hjsi:ori.ę CoU.

Jest to zarazek pochodzący
'l ...
ludzkiego. Kro e...,.,.wem
do zb.1'or·ego ·est woda. Jeś'"
~·
J
-"'-a 3wo"'-~go spływ'~J·ą g"'-·i·es'

7. kału

ui=

0

u.,;

a:r"~· tem fekaLia z dołu kloacz.
,,,,.~.
n~go, wtedy J·est m-0z1iwość za
bak
t
terią.
ą
k.ażenfa w odY
Tam gdzie jest Com, może występować zarazek dezynterii,
tyfusu t>,rzusznego i itD.nych cho
rób, których bakterie znajdują
~ w kale ludzkim.
Czytel.tniik ma prawo zapytać
- więc co? Woda - ten mój
codzienny przyjaciel ma wewnątrz tak!iego wroga jak bakteriie i n:iM mnie przed nimi
!'..ie broni?
Nie ma obawy. Broni i to w
codzierunej walce. Rozgrywa
się ta walka w jasnych salach
Iaborator!um Vlydziału InżyniM1i Sanitarnej przy P. Z. H.
jest to jednocześnie sfacja epi
demtologkzno- sanitarna.
Wiadomo, że Łódź to mi·asto
wodocią0 złych instalacjach
<>'owych, że oprócz f:Jtrów miej
~kich, które zaopatrują w wode tylko pewną część miasta,
-..vl·ele dzielnic ma własne WO ·
'""'"

~~..i-~

•

t

docńągi w ł-"""""'ci s· udzien domowyoh. W tej sytuacji nad
wodą łódzką musi być roztoczona S'LCZególnie baczna op:eka.
Tutaj, w laborart:oniium pod~e się badaniom fizyko-chem~cmym. ii. bakteriologicznym
v"odę_ z :filtrów miejskich :. ze
studzren publliicznych. Po takim
z;abie%u laboratoryjnym w:iemy
np., z~ woda ze studzien dziel
racy sródmieśC:a, dajmy na to
Daszyńskiego, jest twa;rda
l tru?-no ]Jliien:i sii.ę w niej mydło, ze ma zapach W!ota i lekl_co ceglastą barwę, że zawiera
żelazo i jest wolna od bakterit.
jak
Więc teraz rozumiemy
.
.
d
·
wazną ro1ę o grywa s1acJa ep1
.
.
· 1og1czno-samntania
dem1o
przy
t
H A . dnak
p
praca ego
Je
· · ·
ważneao wyd~;'~"· 3"est J·eszcze
'
~""'u
"'
luźno powiązana z samym życiem. Właściwie to tylko f,;ltry
miejskie są pod stałą i ścisłą
ko!l1.lrolą tej ins<tytucjii. POlrladt.o okreoowo obejmuje ona kon
trolą studn:ie pub.lli<CZne i situdrde o t. zw. chairakterze pub-

?-1·

z

łicznym.

Opieka sa.mta:rna nad urzą
(odzeniam[ wodociągiov.rymi
prócz fbl1rów Illiejs'kich) spoczyw'a w ręku rejol!loiwych do.
zorów san1iitarnych, podległych
Dzielnicowym Radom Na.rodowym. I tutaj należy zanotować
smutny objaw. Ta opieka nie
jest jeszcze post.awtlona na wła
śchvym poziomie. Dozory sanitarne nie przeprowadzają częstych kontroli. W PZH" stoi ina
ze stu ·
wodą
ło próbek _ z
d2Jien prywatnych, położonych
na przedmieściach i w śródmie

jak chcą i

pniu Dzielnicowych Rad Narodowych, które nJiJe dopHnowują do7.JOirów san~lta:rnych. Na
stęplllie komi;tetów blokowych,
że nie żądają od dozoru san:~.mego kontroli studzdien.
Jednak w pewnym stiopniu
jest to również wina P. Z. H.,
i<tóre za mało są powiązane z
życiem terenu. Na wytłwnaczenie tego oslat.nliego zarZJUtu
można podać, że P. Z H. ma
sk:rom11y perSOinel laboratoryjr-y. I ponadto zasięgiem swo:m
obejmują oprócz miasita także
cały teren wojewód2Jt.wa. A
wń.ec przeciążone są one pracą
lab-Oratoryjna .
· ·
Jeśli chodzi o woJ'ewództwo,
to studnie do użytku publiczmiastach powiatonego w
wych są badane okresowo,
przynaJ'mnieJ· raz na rok.
Nic się jednak nie robi W.
tym kierunku na wsi. Chłopi

I

maj~e takich
studzien nie przestrzegają w
eleniektórych wypadkach
mentarnych przepisów o zasa
dniczych cechach studni odpowiedniej pod względem sa
przy
nitarnym. A przecież
PZH istnieje poradnictwo inżynierii sanitarnej, z którego
pomocy mogą korzystać wszyscy zainteresowani budową
urządzeń wodociągowych. Sa
mowola w budownictwie tych
urządzeń powinna. być za.broniona, a każda studnia. po wY
budowaniu zbadana..
Przyszłość i to niedaleka
usunie większą część tych
Freniedociągnięć. Uchwała
zydium Rządu z grudnia 1950
roku 0 budowie rurociągu Pilica _ Łódź i powstaniu wiel
kie.i stacji epidemiologicznosanitarnej zmieni zasadniczo
stan sanitarny Łodzi i okolic.
t
W Planie 6-letnim pows aną
d
·
d
urzą zema wo ?r.owoczesne
tac e
· t
·
·
J
s
ciągowe i powia owe
·ą
b ·
· 1 ·
·d
o ~Jm1;1J epi e~io _ogiczne,
ce zasięgiem całe woJewod.z•
two.
Leon .Jankowski.

i

Kok-saghyz na polach
WOJ. łódzkim

mokradłach. Wysadki tej wikliny
(kilkunastocentymetrowe odcinki
\vie-i) s'łdzi się w ziemię jak ziemniaki, oczywiście w odpowiednich
odstępach, gdyż z każdej wysadki
wyrośnie w ciągu kilku lat spory
krzak o setkach długich i giętkich
(cm)
zyny i wici.

We wszystkich Pailstwowych G-0
snodarstwach Rolnych rozrzuconych po całym woj. łódzkim siewy wiosenne przebiegają planowo,
w wielu zaś wypadkach wyprzedzają ustalone terminy.
W większości PGR-ów •ą już na
uko11czeniu: wsfe\Vlti
seradeli w ozhniny, za.:) . . anie tych

ozlmin nawozami sztucznymi oraz
siewy grochu, ·peluszki, wyki, owsa i jarej pszenicy. Wyjątek staśoiu Łodzi.
nowią te odcinki gruntów, na któ
Czyja "to w 1na? W dużym .&1o rych gleba jeszcze dostatecznie
nie obeschła.
Wszystkie zespoly

do współzawodnictwa

'

I

Z frontu akcji Siewne

PGR-ó\V w

przysłapiła

chcą.

Pokątni

Dziś-trwa walka o czyste i zdrowe studnie
A pierwszy rzut oka wyglądało i.o bairdzo niewiil!IlĆe. K!Hka rozrzuconych na szkle tłustych plamek
podobnych do kropli rdzawej
Ale przy spojirze:niiu
wody.
przez szlclia mikrOSlkopu, te
rdzawe krople ożyły.
Bakterie; cała kokmia, m:fili.o
ny bakterii, które nauka nazYwa CoLi. Skąd się one ~~y
w tahlej ilośct i jakie jest zrodro ich pochodzenia?
Mgr Timler, kierowni.k WY;
działu In.żynń.ed:i SamtarneJ
przy Państwowych ~a;Jcl:adac~
Rigieny w Łodzi, obJaJ.Sn:l·a kro

studnie

krału

Pierwsza w Polsce kobieca , czeństwo i higienę pracy oraz
kolumna budowy linii napo- · wyszkolić dwie ." Órne" pra' "'
wietrznych, o której pisaliś- I cownice.
. , , .
my przedwczoraj, podjęła we I
Prac~wi~osc1ą i bez~łędnym
zwanie VI kolumny do współ
zawodnictwa w przedtermino 1 w:l'.peh1;iamem v:sz:'.(stk1ch zle:
wym wykonaniu planu pół- : cen, oaznacza się Je.dna z naJ
rocznego. VI kolumna dla młodszych pracowmc kolumuczczenia Międzynarodowego
święta Pracy zobowiązała się
plan półroczny do
wykbnać
15 czerwca. Kolumna kobieca. ·

I

I

postanowiła zrealizować ~w.ój !

plan w tym samym termm1e, I
a ponadto zmniejszyć usterki ·
do minimum, podnieść bezpie

li' a l ha o 3 dni
w ZPB lID. 1 Maja

kończą rów-

W

Widzewskich Zakładach

Dondziłło,

Tracz, Kempa i Ty

nież sadzenie wysadków-nasienni- Przemysłu Bawełnianego im. niec przystąpiła do pracy, zoKów bu raków cukrowych oraz: roz I Maja nastąpiła awaria tur- bowiązali się skończyć ją w
Trzeba naprawić jak ciągu. dwu tygodni. W czasie
poczynają sadzenie wyborowych biny.
które na najrędzej, by uniknąć dodat- remontu wynikły jednak doodmian ziemniaków,

\n·zys"Złą wiosnę będą przeznaczo- kowych opłat za pobieraną z datkowe
ac jako sadzeniaki dla spółdzielni
produkcyjnycl1 oraz mało- i średniorolnych chłopów.
Gdy chodzi o rośliny przemysłowe. zespół Cielętniki . specjalizuje
chmielu. a PGR
się w uprawie
l-:rośniewice-mniszka gumodajnego, szeroko hodowanego w ZSRR
·
pod nazwą „kok-saghyzu".
Poza tym kilka PGR po raz pier
wszy przystępuje do zakładania
w1elkich plantacji wikliny, cenne.;:o surowca dla przemysłu koszykarsklego. Jest to jedna z szlact1etniejszych odmian, rośnie szybFet. Olej•ntl.cm•k ko i bujnie, jej wici są dh1gie i
Mgr. Timler, kierownik odd7liału inżynli.er·ii sa.11Uarnej PZH b'ł1·dzo elastyczne, ale też wymaga
dobrej gleby i bynajmniej nie na
przegląda próbki wody.
A stronie 185 p~wieś~.i-reportażu Antoniego Makarenki „Poeczytamy m. in. następujące słowa:
pedagogiczny
mat
to znaczy dać mu poczucie per„Wychować człowieka spektywy, poczucie radości dróg dnia jutrzejszego••.
stworzył Antoni Makarenko
Te wl:aśnie perspektywy radości
swoim wychowankom w kolonii im. Maksyma Gorkiego w pierwszych latach Rosji Radzieckiej. Wychowankom. l<tórzy w wyniku
wojny światowej i następnie w okresie walk rewolucyjnych, pozbawieni domu i rodziców, staczali się na dno nędzy materialnej
i moralnej. Był to wielki I ważki problem, stojący przed młodą
władzą radziecką. Jeszcze w czasie walk interwencyjnych :i;aczęto
w tzw. kolomłodzież
gromadzić wałęsającą się po całej Rosji
niach, po okrzepnięciu władzy radzieckiej opieka ta przybrała formy konltretne i prowadzona była planowo i systematycznie. Jednym
z takich wielkich doświadczeń była właśnie kolonia prowadzona
przez Makarenkę. Była ona pierwszą próbą wejścia na drogę nowego wychowania człowieka. Ze się ta próba powiodła, że Makal·enko położył podwaliny pod pedagogikę socjalistyczną - to nie
talentu, Jego pracy, wysiłku
, tylko zasługa jego niewątpliwego
i miłości, jaką darzył młodzież. Stało się to możliwe dlatego, że
zaistniały warunki polityczne i społeczne, umożliwiające tę wielką
ofiarną pracę w dziele wychowania. Sztuka „Poemat pedogogiczny" jest sceniczną adaptacją powieści Makarenki, znanej Pod takim samym tytułem w Związku Radzieckim i szeroko poza jego
granicami. Przeróbki tej dokonał znany dramaturg czeski Miloslav
Stehl!k. Teatr Nowy posłużył się przeróbką Stehlika, . którą na ję
zyk polski przełoży! Kazimierz Dejmek.

N

Mimo,

iż

na scenie nie

można

bylo

ukazać całej

galerii ludzi

i wypadków opisanych w powieści i że ograniczono się jedynie do

zobrazowania pierwszych lat Istnienia lrnlon!i ~ kolejno poprzez
cztery akty widzimy, jak powoll 1 z wielkim trudem, ale stale
młodzież z kolonii przekształca się z wyrzutków społeczeństwa, dla
których nie istniały żadne prawa ni obowiązki, w zdolny do pracy
i myślenia kolektyw.

w scenach pełnych dramatycznego napięcia, ba - w scenach po
prostu wstrząsa.1ących, ukazane zostały i dzieje chłopców, i ciężki
tnid Makarenki i jego rewolucyjna metoda.
Widzimy, jak Makarenko porzuca stare metody wychowawcze.
Zycie przekonuje go. że dawne metody padły w gruzy wraz z zawaleniem się starego ltapitalistycznego świata. że są martwe I do
niczego nieprzydatne. Przeniesione żywcem do n-0wych warunków
nte tylko nie pomagają, ale wręcz szkodzą.

lan

siłowni energię i nie
hamować pracy całych zakła

innych

dów. Na pomoc uszkodzonej
turbinie wezwano Łódzkie Za
ldady ·Remontowo Montażo
we. Naprawa ukończona została na trzy dni przed termi
nem dzięki czemu ZPB im. 1
Maja uniknęły strat sięgających 125 tys. zł.
Ta krótka notatka nie odzwierciedla jednak ogromnego wysiłku jaki w przeprowłożyła
remontu
wadzenie
wvkonująca go brygada i jej
kierownictwo.
brygada
Kiedy 15 marca
składzie
w
Osuchowskiego

I

Koprowski

„Po~mot pedago gi ~zny"

Makarenki
UJ

Teatrze Noaqn1

Toteż Makarenko w nieustannym trudzie dopracowuje się nowych metod wychowania. Metod, które polegają nie na generalizacji środków, ale na ich właściwym doborze w odniesieniu do
konkretnych ludzi i sytuacji. Widzimy, jak Makarenko odbudowuje
zaufanie do człowieka. To właśnie on, Makarenko, nie wahał się
posłać jednego z najoporniejszych chłopców do miasta po· odbiór
więltsioej sumy pieniędzy z banku. Jest to chyba Jedna z najpięk
niejszych scen w sztuce. Zaufanie pobudza ambicję, ambicja daje radość I perspektywy dnia jupracę w kolektywie, praca trzejszego.
Dzieło

nym od

Makarence, gdyż nie był on oderwateoretykiem. Całą swoją wiedzę wiązał z życiem,
poprzez doś wiadczenia.

to

mogło się udać

życia

korygował

Choć praca wśród młodzieży i nad młodzieżą była jego głównym
zainteresowaniem, zdołał, obok książek i pism pedagogicznych, napisać niezl!czoną ilość artykułów na tematy społeczne i kilka sztuk
teatralnych.
„Poema.t pedagogiczny" jest cllyba najciekawszym dziełem pisarza-wychowawcy. Ukazuje on pełną dramatycznych spięć pracę
w niesłychanie trudnych warunkach tworzącego !'.ię państwa radzieckiego. Do zwalczania były trudności wszelakiego rodzaju. Nie
stanowili' wychowawcy ze
małą przeszkodę w pracy Makarenki
starej szkoły burżuazyjnej, której typO\vym przedstawicielem w
sztuce jest zasuszona, bezduszna wychowawczyni Bregel. Jej teorie pedagoliiczne, wygłaszane w starciach z Makarenką, kryją w
rnbie wszystkie cechy kapltallstyc;:nej nauki.

Dopiero. na tle tych rozlicznych trudności widzimy, czym byla
praca Makarenki w pierwszych latach po Rewolucji Październi
kowej. Dziś z wypracowanej przez niego nauki korzystają miliony
ludzi na całym świecie.

prace

wymagające:

przedłużenia terminu

zakoń-

czenia robót o 7 dni.
Rozrr:owa między członka- 1
· br gady remontowej była
~: łh y
r:=_: ~:>.>..c;y dzień postoju to
setki rnetr ow zaplanowanych
to prawo.
tkanin. A plan W y konamy remont w terminie dvniJ.yg·odniowym _ po~tan::nrili

- 'zaczęł~ się żmudna, nie··
pn.ei·v:ana praca. W ciągu
tych dni i wieczorów dla bry
gady istniała tylko turbina i
praca nad jej uruchomieniem.
Na trzy dni przed terminiem
remont zakończono.

.,.,„„„,".
„.„.',:." i',
.
ny - Zdzisława Olczak .. Dla;
tego w ramach zobowiązan
kolumna po_s_tanowiła Zdzi~ła
wę wyszkohc na prac~wnicę
górną (praca_ wy7ą~zme . i:a
s~u~ach~. Oprocz meJ kw_allf~
kacJe "'· tym samym zakres~e
prawdopodobnie
zdobędzie
20-letnia Jadwiga Kamińska.
Mimo, że kolumna kobieca
miesiąc,
dopiero
pracuje
wszystkie kobiety przekonane
są, że z zobowiązań wywiążą
(z)
się w terminie.

Wystawienie sztuki, ukazuj ącej opisane powyżej sprawy i ludzi.
zadaniem trudnym i odpowiedzialnym. Teatr Nowy, znany
ze swych prekursorskich dążeń , podjął się tego zadania. Czy podo•
lał? Odpowiedź jest jedna: tak.
Tłumacz sztuki Kazimierz Dejmek był jednocześnie jej reżyse
rem. w przygotowanie włożył wiele pracy, trudu i talentu. znać
to na spektaklu. Role podzielone na ogół trafnie, sytuacje postawione ciekawie, pomysłowo i zgodnie z wymogami sztuki. Tempo
Ale ~
wartkie. Całość trzyma widza w nieustannym napięciu.
i sceny, które budzą pewne wątpliwości. Np. scena osądzania kułaka przez młodzież wypadła, wydaje się, ze mało poważnie. Widz
rue czuje powagi dora!'.tającego kolektywu, którą scena ta ma niebyło

wątpliwie

unaocznić.

Musij Karpowicz w interpretacji Stanisława Skolimow•
skiego - wyborny, ale kłóci się trochę z naszymi pojęciami o kułactwie . . Jest za „ubogi„. Sądzę, te naletałoby tę postać jeszcze
Kułak

przedyskutować.

grali po prostu wspaniale. Rola w rolę jak
Gustaw Lutkl<>wicz: jako Wierszniew, Tadeusz Minc jalco Mateusz, Edward Wichura w roli Antoniego, Łapoć - Bogdan Baer,
Józef Łodyński, Pierec Dobrosław Mater, Wania Kuźma wszyscy prawdziwi, pełni życia, psychologiczWładysław Wald nie nad wyraz trafnl. Osobno należy wymienić Leopolda szmausa (Burun). Krystyna Feldman zagrała udatnie rolę Kostka.
wywiązały się z nich równie
Dziewczęta miały role mniejsze, ale
dobrze. Marusla - Irena Dejmek, Wiera - Danuta Wancewicz i Na
tasza - Halina Sobolewska potrafi >y stworzyć sylwetki narzucaj4cc się prawdą swych przeżyć.
to Kalina Iwanowicz w
Wzruszający, prawdziwy człowiek wykonaniu Janusz&. Kłosińskiego. wanda Jakubińska jako wychowawczyni Bregel dobrze odtworzyła zasuszoną, bezduszną, biurokratyczną postac ze starej szkoły pedagogicznej.
Bronisława Bronowska w roll Katarzyny Ant.onowny t Wacław
Kowalski jako Chalabuda wywiązali się zwYCięsko ze swych, sta•
tycznych na ogół, ról. I wreszcie postać samego Makaren.ki, Postać
trudna. Pełna wewnętrzneg~ spokoju, bez załamań, głęboko ludzka,
na ogół tę rolę, ale nie
Odtw ' rzał ją Jan Zieliński. Dźwignął
.,wszedł w nią" jeszcze catkowicle. Był nieco bezbarwny. Dał tej
postaci za mało życia. Zwłaszcza w scenach początkowych.
realistyczna w koncepsji
Scenografia Józefa Rachwalskiego,
i wykonaniu. trafnie oddala wnętrze rozwijającej się i zmieniają
cej kolonii. „Poemat pedagogiczny" daje widzowi wiele wzruszeń
i pozostawia niezapomniane wrażenie. Winien ją obejrzeć każd7
czlowlek. W pełni na to zasługuje.
Chłopcy-koloniści

ulał.
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§prawa DNiĄ
ZUkwidujemy
„dzikie tereny"
W Łodzi istnieją tzw. „dzikie
tereny", zsypiska, rumowiska,
niezagospodarowanych
szereg
placów mniejszych, lub więki.zych. Pr~· małym nakładzie
pracy można by zmienić dzikie
tereny w ogródki, skwery, zieleńce, piaskownice dla dzieci a
nawet place sportowe.
Np. plac przy zbiegu ulic Woj
ska Polskiego i Franciszkańskiej.
zieletu
niec. Natomiast przy placu przy
zbiegu ulic Kilińskiego i Nowotki można zrobić skwer. A plac
przy ul. Południowej 22, gdzie
młodzież gra w piłkę można by
przeznaczyć i na boisko sportowe i na zieleniec.

założyć piękny

Można

Podobnych placów można by
więcej, ale nie o to
chodzi. Chodzi natomiast o ich
zagospodarowanie. I tu inicjatywa należy do samych mieszkańców, a przede wszystkim do komitetów blokowych.
wskazać

Ich „majowa" niedziela w kwietniu
Uczniowie na budowach
I przy remontach
Szybko 1 zręcznie mi.gają siekie
cy w blaskach kwietniowego słoi1ca. Uczniowie xvm Ośrodka Szko
li;inia zawodowego, z grupy ciesiel
sklej, wykonują 1-majowe zobODrewniany kantorek
wiązanie.
ma być gotowy do wieczora.
- Będzie zrobiony - mówi Jan
Feliks, cieśla-instruktor.
- No, jakże by nie. Przecież się
zo!'°wiązal!śmy

1

Ad/04'ill1ITO
„„ WW

li!1D111•
\J W1J U

z

kur~u

ł!I
początkowego naUCZanl 8
0

Jaest _dla n1"ch awansem

społecznym

Place to jedna sprawa, a jest
jeszcze inna.
W Łodzi mamy 70 proc. niezab:rukowanych ulic. Większa
ich część w zależności od pory
r;iku pełna jest błota lub kurzu. Na uporządkowanie ich bę
dziemy musieli długo czekać, bo
wiem w hierarchii potrzeb zajmują one końcowe miejsce. IC01nitety blokowe mogą poprawić
stan tych ulic przez pneprowadzenie przy pomocy mieszkań
ców robót niwelacyjnych lub na
wiezienie szlaką. Mały trud, a
zło będzie usunięte.
Przy współdziałaniu z komi-

wre praca. W sobotę pracowali tu
do późnej nocy uczniowie elektrycy. No, bo jakże, koledzy-malarze podjęli zobOwlązanle. więc
należało na czas założyć instalacje
elektryczne.
Na wysokiej drabinie stoi Janek
Z piegowatej twarzy
Sobociński.
radośnie błyskają roześmiane oczy.
Pochodzi on z Lipna.
Przygarnął
- Jestem sierotą.
mnie do siebie piekarz, ale praca
u niego była ponad moje siły.
U rzeźnika było ml też nie lepiej. Wreszcie przez Zarząd Miejslci ZMP trafiłem do szk-0ły I jest
mi tu dobrze - mówi Janek.
Chłopcy mieli pomalować dwie
wysokie sale, przyszykowano Im
jeclnak 5 sal i ponieważ elektrywięc
~Y założyli w nich światło,

tetami domowymi, które powinny pozyskać dla wykonania propomalują pięć.
jektów ogół lokatorów, moż11a w
- Albośmy to gorsi. Nie damy
ciągu kilku tygodni zmienić wyrady, czy co. Jest nas przecież 20.
gląd całych dzielnic z pożytkiem
dalej skrobią ściany i łatają
I
(z)
dla ich mieszkańców,
dziury, by malarze mogli natychmlest je malować po skończeniu
sufitu.

Wiosna idzie

k1Ukuset ooób, które WlCZO rod, Do p<Ubldi=~o prz~m1;111w"<!Ja,n!ia
żadna z nilicih w saWi Telllbru nie przywydci)a
ruasllrój był oorozo allli! RegiiJilJ3. S21kltdilla!I'sk.a ani Z~
„Melodram"
śvód

W :raj

malla2ły się

'Uroczysty. Poro<wia bO<wlem ooób
xna jd'll j ących sdę n a salli mliladla otrzymać z.a chwtillę p-1.el'\VIS>Z>e świa
d·ectwo sz[k,()llone.
Do stolu prezydilla'Lruego podohod!zli'ly ko!ej'llK> TllB(g'rod!Zlerui •praocliol\vn!Jcy klursu - m·a•tki idlNronga drzJl1e
c:!,

dz.i.ewczęba

młode

i

chŁoipcy.

Obok ŚWlilBd.edw otr:ziym;a1ti OIIlil.
nag•tioidiY k:slią'Ż.IOOWe. Og.ółem 11la 200
ooób oitrzymrując~h ś·wiad1ectwla uTla•gro>drllOIIl·Y"!h
końCZJeni.a krulI'Su wstało 75 osób.
Nla móV\lll1llJOę wcht:lldZą po klOilei
którzy IPl!'2led :pół rolkWem
lttd21iie,
podipfilslywa•lli

sllQ 1lr2lema ikrrllYtY'k.a-

godiz, 18, 20 -

O

Ratun-

k:owe
Straż

104-44

Pożarna

Ośrodek
Miejski
tnform•cjt

134-15
117-ll
8
159-15

D~ZUD:V.

APT.EK
DZISIEJSZEJ NOCY
APTEKI!
Apteka nr 4 (Daszyń·
&kiego 19) . apt. m 7 (ul.
Wólczań&ka 37) a•pt. nr 61
apt.
(Pi>Otrkowska 225),
nr 18 CZ~ierska nr 146),
apt, nr 22 (Nowotkl 12),
.apt. IM' 84 (Wojska POI·
sklego nr 56) . apt. nr 35
(ul. Dąbrowskiego 24'- b).
DYŻURUJĄ

•

Apteka V Zakładu Le·
Pracowniczego
•znlctwa
\ t Kośclu•zkl 4R dy'ln

DZIENNIK

teLe:ron

TEMłtV

WAZNE TELEFONY:
Komenda MleJska
M

diozzw. od

1at 12.

Apoloniusza
.JUTRO:
Leona I, Flllpa

Pogotowie

LK

Izba Dworcowa Ligi Kobiet na idzie do pracy. - Jak założycie
dworcu Łódź Kaliska jest praw-ju siebie spółdzielnię produkcyjną
jej siostra Helena
tłumaczy
dziwą przystanią dla podróżującej \rnbiety ciężarnej, matki i dzle- Włodarska - to będziecie mieć
eka. Oto przed chw!lą młoda mat- żłobek, przedszkole i punkt opieka zostawiła pod opieką siostry, kl nad matką i dzieckim, zobaAnleli Tomczyńskiej, k!lkumleslę- czycle.
cznego chłopczyka, a sama korzy- Stacja ma się czym pochwalić.
stając z pobytu w Łodzi poszła za Liczba 67 tys. matek z dziećmi któ
sprawy w mieście. Inne re przewinęły się przez nią w
łatwlać
matki oczekując na pociąg, wypo- olnesle od r. 1947 do dziś jest imczywają w przyległej poczekalni, ponująca. Notatki, wpisane przez
a ich dzieci czują si~ doskonale niektóre matki do książki życzeń,
w białym pokoiku pełnym zaba- świadczą o tym, że placówka speł
n!" swe zadania.
wek.
Obok blasków stacji, są jednak
Maria Łodzińska spod Opoczna
nie ma słów uznania dla stacji. - i cienie. Tym cieniem jest przede
żeby tak - wzdycha - było u nas wszystkim szczupłość pomieszczena wsi coś takiego, gdzie by moż- nia. Dwie małe sypialnie - bana było zostawić dzieci, kiedy się wialnia i poczekalnia, w godzinach

ruje cod.llieimie nr 124-09,

ŁÓDZKI

w

nie drugi z kolei szewski punkt

który niewątpliwie
usługowy,
odciąży dotychczasowego „jedy-

no.ka" przy ul. Limanowskiego

nr 6. Smakoszów mleka zawiadomić możemy, że przy ul. Limanowskiego 122 otwarty zostanie bar mleczny.
Poza tym powstaną jeszcze 3
skiepy spożywcze i sklep żr.laz
ny na Rynku Bałuckim.

W drugiej połowie kwietnia ł
w maju powstanie na Bałutach
ok-0ło 15 sklepów, w tym sklep
komisowy na rogu ul. Łagiewni
ckiej i Rynku Bałuckiego.
Uruchomienie sklepów w du•
żej mierze zależy od dostaw materiałów potrzebnych do remontu przez Centr. Zaopatrzenia
E.'lektr. Centr. żelaza i Stali oraz CHMBud. O ile powyższe
centrale dostarczą w terminie
materiały, nic nie powinno stainąć na przeszkodzie w uruchomieniu zaplanowanych sklepów.
(Sz.)

będq dyżurnymi ruchu

ska 31) - „Ludzie bez
skrzydeł" - godizl!na ,18,
20; dozw. od la1 14.

BAI.TYK ru.t. NarutOWicza 20) - „ Wyspa szczęgodz. 16.SO,
ścla"
18.30, 20.So: dLa młodz.
nledozw.
GDYNIA (Ul. Daszyńskiego nr 2> - „Program
Aktualności Krajowych
I Zagranlczn:vch nr 14/51.
P.K.F. nr 16/51, .,świat
młodych" nr 12/50. „Lasy" (2 alkty), „Nauka I
technilka" n.r 8/50, godz.
15, 16. 17. 18, 19, 20, 21.
Ml.ODA GWARDIA (UJI.
Leglooów 2) dla młodz.
„Leśna opowieść" godz.

Ja.kubczyU<:.
prizemówieniie

Toteż

siwe
na pi-

piJea.'wsze

pa.rz.ygO'tO'Wlały

Prostymi sliowaml dl2!ięlroiwa
ły Rzą<lmvi PolllSlkii L'\.lldiofwlej i Prezyd!iJUm Riadiy Na~ m. 1'0d12!1 za umOIŻ~ilw.iienie :!llaiuilcl d arwian-

śnn.Le.

su społec.z.nego, za to, że d2!lś Ilm.Jieją już C21Ytać i pdisiaić.
Nlie ZSIPomnilia.nJo tll8 tllI10Cl'lJYSt'ści
tej o iruaiuc7JY1CÓlellisrtlwJJe. o tyc1h Il!alllna\j·ba!r<Wl!ej
którzy
ceycliJebach,
JPI12lY1czyJlflild SibEl do 21lilll<lwl.(IJ()lwlainta
ooall.fabetyzmu. Nad~l'amiliejgz;ym z
1'lilch w:ręc:rono d'YlP'lomy wmanfa.

Zofia Skoczewska pracowała ny kurs - dla dyżurnych rukonduktorka chu.
dotychczas jako
rewizyjna ~ kolei. N.a z~j~ciel Skoczewska nie jest jedyną ko
teg.? st~ow1Sk~ pozwoliło JeJ u- bietą na kursie. Jest tu również
ko~1czeme specJałnego kursu, na Romualda Laskowska, także do
k~orym. zres~ą była prymuską. tychczasowa konduktorka rewi'YczoraJ ~of1a Skoc~ewska za~ zyjna. Jest Janina .Tnniak. kasjer
S11tdła. zn~w na .ławie szkolneJ. ka biletowa i wiele innych. Ogó
Zgłosiła się bowiem na nast~p- łem kobiet jest 23. Wraz z 37
rnęiczyznami kobiety te przejdą 6-miesięczny kms teoretyczny i 6-miesięczną praktykę. Po
roku otrzymają samodzielne sta
nowiska dyżurnych ruchu na
I'KP. Pierwszy raz na terenie
naszej dyrekcji kobieta będzie
:i:k6rki królicze i zajęcze są u pełnić tak odpowiedzialną funknas jeszcze wciąż za mało doce- cje w kolejnictwie.
(k)
niane. Dotychczas nie zdawaliśrny sobie sprawy z tego, że mar
notrawstwo tych skórek pozbawia na:'z przemysł filcowy i futrzarski cennego surowca. Aby - - - - Z!l(pObiec temu, Centrala Skór
Ie O n 0
,,
Surowych chce stworzyć sobie
jak najliczniejsze grono dostawpost~
"'11.a
Zbl.klw'·

Warto

hodować

1'róllhl

Fras?.ka

z·

oow.

(a)

pod

I

ulica"

s·em.aif<ltrem o 2lLeliomą

„wa'Lkę

W tym celu

t. zw.

drogę"

ustalono nowy
ll'Oddtęll lkOtleJarze łód.21C:Y,
atrakcyjny dla
cennik bardzo
sprzedawców. Cena skór króliczych w zależności od gatunku w.z;rosła od 50 do 100 proc.
Za skórkę króliczą I kl., za którą pła{!ono dotychczas 15 zł, onocnych często nie mogą pomie- hecnie płaci się 40 zł 50 gr. Skórr
folć wszystkich matek z dziećmi. ka zajęcza kosztowała 6 zł, obec
Drugą bolączką jest brak pomiesz nie zaś 10 zł 50 gr.
czenia dla dzieci chorych. Władze
.c~Y. skupu są powiększone
kolejowe zobowiązały się w tym
miesiącu urząd.zie i?.Olatkę. Jeśli rowruez od 50 do 100 proc. na
to piękne zobowiązanie zostanie różne inn~ s!óriki futerkowe,
wykonane - wszystko będzie w szlachetne l półiszlachetne. Cena
lisa rudego ~osząca dotychporządku.
S!ostry w izbie dworcowej mają czas przy zakupie 135 zł, wzroteż swoje kłopoty. Przede wszyst- sła do 240 zł.
kim brak im pomocy do sprząta
Skórki skupuje nie tylko Cen
nia. Sprzątać muszą same, a to na tra'1a Skór Surowy{!h w Łodzi, I Wiosną wszystl'o się zieleni
12ich
do
włączać
trudno
prawdę
ale wszystkie PZGS i GS i pla-1 więc kolejarz zielei'i ceniąc
godzlnnej ciężkiej pracy. Mało zro cówiki „Jedności Łowieckiej".
stosownie do rokit pory
zumienia dla pracy sióstr wykazazieleni sernaf ory.
(k)
konduktorzy. Do
zują niektórzy
interwencji sióstr, szukających wol
nych miejsc dla matek z dziećmi
w przedziałach przeznaczonych wy
konduktorzy
łącznie dla kobiet,
nieraz odnoszą się wręcz nieprzychylnie. Aspołeczne stanowisko nie
których konduktorów musi ulec
BĘDZIE SKLEP
prowad.zati swe zwierzęta 7'4
zmianie. Polska Ludowa otacza
z dwór, a nie jak dotychcza.s n.a
dzieciom
zmartwionym
szczególnie troskliwą opieką matul. Pabianickiej komuni- niższe piętra budynku.
kę i dziecko. Dlatego też zarezerkujemy, że jak nas poinformo
wowane przedziały w pociągach
ZA WILCE I „KULTURA"
wala dyrekcja MHD, sklep z
winny być wykorzystywane przez
te osoby, dla których są przezna- artykulami pi§miennymi w
ark ten oddaje opiekę pu
ich dzielnicy, a dokładniej rnó
(Kas.)
czone.
wiąc przy ul. Rzgowskiej 20, bliczności Prezyditim Rady Na
uruchomiony będzie w dniu 24 rodowej m. Łodzi". Takimi na
bm. Ponadto spr.zeda.ż przybo- . pisami na pięknych tablicach
rów piśmiennych wprowadzą u wejścia do Parku Ludowego·
na Zdrowiu :::wraca się rada
u siebie sklepy spożywcze MHD. Możliwe, że wlcrótce ot- naszego miasta do publicznoWTOREK, ln KWIETNIA.
11,50 „Głos madą kobiety•„ 12 04 warty zostanie również sklep ści.
Dzien.nrtlk; 13,16 Aud. dla ws1.'; 13;30
Tymczasem prawie co druA'Utd . .sizkoilna;_ 13,50 Aud, s'lik.ol.na papierniczy przy ul. Pabianic„u nas i na SW!ecl>e"; 14,10 utwo· kiej, bo w tym kierunku po- ga spośród spctcerujqcych w
cy rortieip,!amorwe; 14,SO Aud. szkol- czyniono już pewne starania. niedzielę po parku osób nio„LNieratUll"a
d!loa k:lias l!i.e. z cyllclu
A więc dzieci z ul. Pabianic sla w rękach z niezamąconym
polska w obraziach"; 14,56 K.Ofllcert
Małej O:rk. Rozgłotśnd Kratkowsadel. kiej uśmiechnijcie się!
rnłodziu~!cich.,
spolcojem pęk.
1
l~,30 Aud. dla św et'tic d~ecrlę·cych.
jeszcze calniero.zkwitłych
1.>,50 Koncert so.Ustów; 16,10 Aud.
wla
ośwlilat!iowa; 16,20 K0<ncert s1k'l-ZY1P- ODSTRASZAJ ĄCE WEJŚCIE kiem zawilców zerwanych
oowy D-dlUJt Pr.olko~.iewa; 16,45 AJk- Tym straszakiem są wyda- §nie w parku.
tuaJoośctl; 16,65 K-0rn~m11!1katy; 17,00
Gd.zież tu owa opieka publł
liny psów i kotów zatruWlad, JlOIP.Oł.; 17,15 ID:Jncert mło
czno§ci nad parkiem, skoro sa
dy~h talel!ltów; 17,45 Aud. dlla mło· wające powietrze i tworzące
d21!eiży; 18,00 „Z dzde<:Wiey rad1io- naturalną trudną przeszkodę ma niszczy jego zieloną szatę?
techndlki"; 18,10 Miwzyk.a tan. dla
śwu„etllc; 18,30 Re:po!l1laż z N'lebo:r()- do przebycia. Wejście prowa- W tym wypadku przewinienie
wa: 18,40 Ma~llle b·ojowe i pieŚl!l:i dzące do świetiicy pracowni- to jest tym większe, że zawil
rewolrucyj:ne; 19,0o .,W.s-ze·ch:n.i~ ków filmów fabularnych two ce znajdują się pod ochroną
z cyklJU:
Wykład
RadlLowa" „Rmwój 51P0te<:zeństwa lud1Jldego". rzy, jak wynika to z pierwsze- jako roślina zanikająca w na
19,20 K0<ncert Oxk. Rzy,zgł. Wroclaw go zdania, przysłowiowy obraz .~zym kraju.
&klej; 20.oo Dzi·ennrlik; 20,30 KonCzyżby nikt ze zwiedzają
cert symf<l1Ib1o..miy: 21,3iJ Muzyka i nędzy i rozpaczy. Obraz ten
e•ktmai.: 22,00 Audycja roz·rywlm- może jedynie zmienić dozor- cych pa1·k nie Z'1.~r6cil uwagi
wa: 22,25 Muzylkla tian . 23,0o astat. ca domu przy ul. Zeromslde- 1 na wspom ".irrne tn• "ce, albo
w1'1ed•r.1111cści; 2310 F·r agmenty z oper PucoiJ:i.J.<.ego; 213,56 P1rn:>(!lram na go 100, który powinien przy ' nie umial czytać? Podwójnt1
pi!nować, aby lokatorzy wu- . wstyd! jsu.iro.

na Dworcu Kaliskim

Biała przystań

Wtorek

1
KWIETNIA

sk l~pów

23 kobiety na kursie PKP
I

6 7 tys. matek z dziećmi
skorzystało iuż z Izby Dworcowej

Fot. Ol•ejirulana1k
Wiele pracy potrzeba, aby po zimowym okresie oczyścić nasze place I zieleńce.
Szanujcie pracę tych lud7.d i nie
załmiecaJcle trawników.

Dyrekcja MHD Ł6dź-Północ,
która obejmuje prócz Bałut i
Stoków rów.nież część śródmiescia - nie potrafiła w ciągu 3
dotrzeć do peryferii.
miesięcy
N ajlepiej zobrazują nam to cyfry
m-cu lutym dyrekcja MHD
Łódź-Północ uruchomiła 8 skle
pów, w tym 5 '!" śródmieściu, 2
- na Stokach l tylk~ 1 na Bału.tac~. Jeszcze gorzeJ przedstaV.'la się ten stosunek w m-cu
kiedy to wszy~kie 14
marcu,
sklepów uruchomiono w :kódmieściu.
W kwietniu Dyrekcja MHD
Łódź-Północ położyła nacisk na
zakładanie sklepów na peryfeW tym celu nawiązano
ria{!h.
już ściślejszy kontakt z oddz.
kwaterunkowym Dz. RN ŁódźPółnoc. Rezultaty będą już widoczne według zapewnień dyrek
cji w pierwszej połowie bm.
Na Rynku Bałuc:kim zostanie
urnchomiony pierwszy na Bałuta·ch krawiecki ptulklt usługowy.
Przy ul. Zgierskiej 232 powsta-

Za rok

Przykładem inicjatywy niech
MALARZE l ELEKTRYCY
bę1lzie komitet blokowy nr 519,
POZOSTAJĄ W TYLE
który p:rzysta.Pił do uporządko
W VIII Rejo11ie Zarządu Nieruwania placu pod przyszły ziele- chomości
przy ul. Wólczaf1sklej
niec przy ul. Franciszkańskiej

nr 17/19.

DOB'Utlł

powstanie na Bałutach

I

dzielę

na budowach i przy remon-1
tach. Poza wymienionymJ w reportażu pracowali jeszcze przy ul.
Rzgowskiej, na Chojnach oraz na
budowie przy ul. Wileńskiej. Ucz- To nasz Potok - rzuca jeden niów murarzy było aż 120, a wśród
z chł<wców.
nich przodownicy pracy i nauki
E. Molski - przewodniczący koła
ICB „MAJOWA" NIEDZIELA
ZMP, Cz. L1s - F. Bosek i B. Barw KWIETNIU
szczewSkl.
TO 2000 ROBOCZO-GODZIN
Uczniowie, instruktorzy i profe-1 Ich „majowa" niedziela w kwlet
sorowle XVIII OSrodka dla uczcze mu to 2000 przepracowanych robo
(Wd.)
nla Swięta l Maja pracowali w nie r.zogodzin.

dorzucają

eh opcy.
Józef Włodarek .trafił do szkoły przez organizacJę ZMP. Mieszkał w Wysokiennicach - wsi od
ciętej od świata. Do miasta powtatowego trzeba było jechać furrnanką 22 kllometcy. Listy jego do
tarły do rąk kuzyna, Janka Włodarka i do Janka Słodkiego, którzy za nim ściągnęli do szkoły i
nie tarują tego. za pół roku będą
wykwalifikowanymi cieślami'.
Bywaj I Wysoklennicet
brzmi bojowe wezwanie, gdy któ
ryś z nich napotyka na trudności
w pracy.

t!i
I

ROBOTNIK (KL11ńsklego
n.r 178) - „zapora" godz. 18. 20: dozw. od
Lat 7•
ROMA !'Ul. RZgoWSlka 114)
„Kobieta wyrusza w dro
gę" - godz. 18, 20; do.l'JW. od. 1s.t 14•
fKl11ńsklego
STYLOWY
nr 123) - „Dzielny Gajczy" - godz. 18, 20; dozw. od Lat 7.
SWJT (Bałucki Rynek) „Biały kieł" - godz. 18,
20: dozw . pd Laot 7.
TATRY !Ul. Slenk!ewlma
nr 40) - „PUstelnia Par
meńska" II ser. - gO<lz.
16, 18. 20; - dl.a młO<lz,

TEATR
PANSTWOWY
(uł. WlęckOW•
NOWY
sldego nr 15) o godz. 19
„Poemat pedagogiczny"
TEATR
PANSTWOWY
Im. JARACZA !Ul. Jara
cza nr 27/29) nieczynny.
PANSTW. TEATR POW·
!!ZECHNY (ul. Obroiiców Stalingradu 21) o godz. 19,15 „Chory z
niedO.Z>W,
urojenia".
WISŁA <u1. Oaszyńsl!dego
TEATH „OSA" (Ul. Trau·
r11r 1) - „Ucieczka z nie
gutta 1) - nieczynny,
woW• - goclz:lna 16,30·
TEATR KOMEDII MUZY• 16. 18. 20.
20,30: doowOtl. Od
18,3~
CZNEJ „LUTNIA" (ul.
Plotrlrnwslta nr 2481 - MUZA (ul Pabta.nlcka 173) W~~KNtARZ !Ul. Próch·
o godz. 19,15 „Ulubione „Pierwszy start" god.z.
nlkla !lir l6) _ „Sława
melodie".
Program
sportowa" 18, 20; d.ol'JW. Od !alt 7 •
PAlQSTW. TEATR LALEK POLONIA (ul Plo•rkowgodz. 16.3iJ,
składany .. PINOKIO" (Ul. l(oper- ska 67)
18.30, 20.30; - dio2Jw. od
„Dr Sem.
nika 16) - o god7Anle 17
lat 7.
godz. 16,30,
melweiss"
„Nowa 57,ata króla".
18,30; 2<>,SO: dozw. od WOLNOS(' (Ullea Nop1ór·
kowsklego !6) - „Stalat 14.
godz .
tek Derbent" PRZEDWtOSNIE !ul Zedoow, od
16. 18, 20:
741
romskiego m
lat 7.
„Warszawska premiera"
ADRIA (Ul. StaUna 1l d!a młodzieży· - „Ullea
godz. 18, 20; - dozw 'ZACHĘTA •Zgierska 2Bl
Graniczna" gooz. 15.45.
„Czekaj na mnie" od J.at 7
18. 20.!5.
godz. 18, 20; - <,tozw, Od
RF.•tORTl Rzg„wska 2) -·
la1 12,
„Sluby kawalerskie" r.- anclsz.kań·
BA,JKA IU

I
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Start

Filharmonii

Wykonanie

wojewódzkiego

ludowego Teatru

MIK()ŁAJ

!!Dziewiątej"

Beethovena"

Symfonia d-mon, op. 125, za / skutku dzięki energii i wytr-1 ko dyrygent sięga tym razem
wałości dyrektora FiLharmo- ··zczytów interpretacji.
ukończona · nii, prof. Romana IżykowskieWojewód~kl Ludowy Teatr Ob- fonti Beethovena.
Wykonanie „Dziewiątej" sym
jazdowy, którego powstanie sygna została w _r. 1824, na trzy lata go oraz wspótpracy FHharmo- fonii było prawdziwym świę
kompozyto1·a nii z chórem Państw. Wyższej tem łódzkiej Filharmonii. Prze
lJzowallśmy przed kilkoma dnia- przed śmiercią
mi, przygotował już sztukę A. Ma- (1770-_-1827). Przyjęło się nazy i Sredniej Szkoły Szkól Muzy zwyciężono wieLe trudności,
11szewskiego pt. „ Wczoraj I przed- wać Ją po prostu „Dziewiątą", cznych w Łodzi. Partie wokaL- Lecz za to odniesiono sukces ar
wczoraj". Pierwsze przedstawienie· co samo już wskazuje na wy- ne opracował i chór przygoto- tystyczny w skaH ogólnokraodbyło się w sobotę
dnia 7 bm. jątkowe jej znaczenie w świa wal prof. · Władysław Raczkow jowej.
dla przedstawicieli partii, urzędów tow.ym d?1·obku Literatury sym ski, wywiązując się znakamiWszyscy bez wyjątku wyko1 szkoły partyjnej PZPR. w nie fomczne3. .
cie z trudnego zcdania, przygo nawcy stanęli na wysokości
nlelę,
dn. 8 bm. przedstawienie , ~klada się ona z trzech czę- towanie zaś części symfonicz- zadaniq. zarówno orkiestra jak
wieczorne przeznaczone było dla sci czys:to instrumentaLnych i nej oraz świetne zmontowanie chór ;az soliści, w osobac1i:
0
przodowników pracy Zakł. Prze- czwarte3 - o charakterze ka.n całości
zawdzięczamy prof. z. śiiwińskiej (sopran), I.
mysłu Bawełn. im. Marchlewskie- taty n~ glosy soiowe,
chór mie Bohdanowi W.Jdiczko, który ja Strzałkowskiej (ait). A. Noaka
go, a popołudniówka dla pracow- szany i .orkiestrę.
.
(tenor), i C . Babińskiego (baników miejscowych zakładów prze . Dotknięty w 28-ym mku .:yryton).
mysłowych.
cia głuchotą
najdotkliWykonanie „Dziewiątej" po
9 bm. teatr wyruszył w teren wszym. kalectwem jakie sobie
przedzono uwerturą „Coriolan'
województwa do Sltlernlewic. Tu- u kompozytora można wyobra
której tragizm dobrze się kom
taj zabawi 3 dni, dając po dwa zić, Beethoven stoczyć musiał
• Qn •
ponuje z następującą pierwszą
przedstawienia dziennie, popołud boha~erską walkę sam z sobą,
1
1
niowe zamknięte dla wojska I mlo by nie ulec ogarniającej go roz
częścią wieLkiej symfonii.
dzieży
szkolnej, zaś wieczorowe paczy i zwątpieniu.
l;'ubliczno$ć, która zapełniła
wami
dla ogółll publiczności. Ze Skier- tej wyszedł zwycięsko.
saię do
ostatniego
Cala
niie3sca
roewic udaje się na teren powiatu jego twórczość świadczy o nie
przyjęła bardzo gorąco dzieło
We
wtorek,
10
bm.
u
!;Odz.
kutnow&kiego, gdzie m. in. 15 bm. ustannym
i jego ·wykonanie.
wzroście
duchoodbędzie się
przedstawienie dla wym człowieka i ciągłym roz- 19.15 w sali Państwowej FilW' sobotę z niemnie.?szym po
pracowników PGR.
woju sH twórczych kompozyto harmonii odbędzie się RECI- wodzeniem wykonano „DzieDalsza trasa prowadzi· przez pora. Najwymowniejszym tego
wiątą" po raz drugi, z tą tylwiat łęczycki.
dowodem jest właśnie jego TAL CHOPINOWSKI w wy- ko różnicą, że partie soiowe
„Dziewiąta" symfonia.
Kiedy kona14.iu ZBIGNIEWA ORZE tvykonaLi: W. Kuźmi·ńska, I.
się pomyśii, że to dzieło stwo
Winiarska, J. Woroszyllo.
Z
WIECKIEGO.
rzył człowiek kompLetnie gł.u
pierwszej grupy solistów śpie
chy, ogarnia nas prawdziwy
w prQgra.mle: polone:i:y, wał tytko C. Babi11ski, dobry
podziw.
wykonawca trudnej partii ba.Wykonanie
„Dziewiątej" nocturny,
mazurki,
etlully. rytonowej.
symfonii w Łodzi doszlo do walce i sonaty.
St. Woyna-Gwiaździńskt

Objazdov1ego

my~ająca cyki dziewięciu s·ym

Recital

zb

z

Chno~nowsk~

ewa

Drze wiec kiego

Al~oholl

TO TWOI WROG

P1·acownicy poszukiwani.
Tkaczy, majstrów, bra.karzy oraz kontr O··
Jera produkcji zatrudni natychmiast Spółdz.
Włók. „ogniwo", Gdańska 133.
586
Wys-0ko W:l;'kwalifikowanych gięciarzy drze
wnych prZY.1mą Radomszczańskie Za.kła.dy
Przemysłu Drzewnego Przedsiębiorstwo Wyotlrębnio~e - Radomsko ul. Reymonta nr 50.
Zgłoszenia w spraWi€ przyjęcia kierować do
Działu Pe.r sonalnego R. z. P. D.
207
- Referenta Szkolnictwa. Zawodowego, technfll:a-kalkulatora do Działu „Główneg10 Mechanika" zatrudnią natychmiast Zelowskie

?..a.kłady

Przemysłu

Bawełnianego,

przedsię-

bforstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Zelowie, pow. Łask. - Zgłiaszenia przyj
muje D?Jiał Personalny.
196
Kierownika produkcji, kierowndka Oddzialu remonfowo-mecha11icznego, biegłą maszynlstkę, wykwallifikowa.nych stolarzy - maszynłstów, dekarza zatrudnią natychmiast ŁódzIUe Zakłady PrZemysłu Drzewnego w Łodzi,
ul. P. K.
N. nr 9/11. Zgłos7.en:ia osobiste
do Referatu PersonaI:i:iego.
205
3 Pomoce biurowe. pracownika do dzfału
maopatrzenia, robotników transportowych i
gospodarczych, uci:niów(ce) na tka1n:ę i przędzalnię (powyżej lat 18) zatrudnią natychmiast: Zakłady Przemysłu Bawełnianego Im.
Cz. Szymańskiego w Łodzi, ul. Rzgowska 20.
Zgłoszenia do Działu Personalnego.
206
Inżynierów - techników budowlanych, speejaHstów mechanil•ów, starszych ks· ięgnwycb
zatrudni natychmiast Łódzkie Przemysłowe
ZJednoczenle Budowlane w Łodzi, Al. Kośeiu
BZki 101. Zgłoszeiliila Z podaniem życiorysu do
Działu Kadr.
209

w.

składowiska

Kierownika

row

tarcicy i

przyjmą natychmiast Łódzkie

tapfoe-

Zakłady

Meblal"sltie w Łudzi, ul. Zgłersl•a 69. Zgłosze0 sobisite przyjmuj€ Sekcja Personalna.

nia

wysoko wykwalifi:kowane~o księgowego-biJansistę, jako zastępcę kierownika
działu
księgowości, st. księgowego-bilansistę na kierownika sekcji, zatrwi.'li Centrala Zbytu WęgJa. Zgłoszenia - Referat: Personalny, ul. Daszyńsk.iego 20. II piętro.
(195)

Ogłoszenie
D:vrekcJa MleJsklch Gospodarstw Rolnych w
Ł<>dzll (Pabianicka 4.7) UNIEWAŻNIA nlniejszym stempel z napisem: „DYREKTOR mgr.
TADEUSZ KOZANECIU",

-

•

( )g-łoszenia drobne

I

l.FK l\R7.R

Dr HEYl{O - PORĘBSKI
skórne, weneryczne, 17
do 19, Brzeźna 6. Telefon
nr 158-19.
(162)
Dr TEMPSIU specjallsta
weneryczne, skórne, wło
sów, moczopłciowe. Piotr
kowsk:a 114.
(150)
Dr ZAURJ\IAN - specjalista skórne, weneryczne 8-10, 4-6. Narutowicza 2.
(147)
Dr REICHER specjalista
weneryczne, skórne, płclo
we (zaburzenia) - Piotrkowska 14,
czwarta
siódma.
(148)
Dr KUDREWICZ - specjalista weneryczne. skór
ne 8-9, 3-5. Plotrkow(149)
ska 106,
>r JADWIGA ANFORO·
WICZ - skórne, weneryczne, kobiece 1-6, ul. Pró
chnika 8.
(155)
Dr BJBERGAL, specjall
sta, skórne weneryczne.
4-6. Piotrkowska 134, telefon 269-96.
(153)
Or PIWECKI we wnętrzne, płuca, serce. Plotrlrnw
(00491)
ska 35.
Dr ROZYCKI, specjalista
akuchorób kobiecych,
szerli. Przyjmuje godziny 3-6. Piotrkowska 33.
PIETRASZKIEWICZ
Dr
specjalista chorób uszu,
nosa. gardła 12-13, 15-16
Sienkiewicza 73.
(161)
Dr BALICKA specjalista
skórne weneryczne 5-7.
Sienkiewicza 52
(163)
Dr BJLIJl<SKI
Choroby
serca. - Przyjmuje 11-14
Legionów 3.
(166)
Dr MARKIEWICZ specjalista weneryczne, sltórne,
kosmetyka lekarska, ul.
Piotrkowska 109-6. Tel.
nr 138-52.
(164)
Dr l{OWALSKI, specjallsta skórne. weneryczne
4-7 Piotrkowska 175.
'>r WOYNO specjalista cho
rób skórnych, wenerycznych, zaburzenia płciowe.
Nowotki 7 front JO-U,
(00372)
16-18.
l.ECZNICA
Spółdzielnia
Lekarzy, godz. 9-20. PO·
rady, zastrzyk!, analizy,
dentysty Im, leczenie radem. Piotrkowska 3. tele(156)
ton 216-48.

-
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POSZUKIWANIE PRAC\'
pracy w go
sp0darstwie na pól dnia
Oferty nr „6324", Piotrkawska 104a „Prasa„.
WYCHOWAWCZYNJ-pQ:
szukuje pracy. Oferty nr
POSZUKUJĘ

,,26323'' :, Piotrkowska 104a,

,.Prasa .

(6323)

'411l<tARłlW

PRAf ' \'

POMOCNICA domowa do
lekarza potrzebna. Piotr~owska 203-1, godz. 6-8
po poł.
(583)
POTRZEBNA zaraz pomocnica domowa do malej rodziny, Gdańska 106,
m. 12 narożna oflcrna I p,
POTRZEBNA pomocnica
domowa. Sienkiewicza 37,
m. 5a, między 17-19. (571)
POTRZEBNA pomocnica
.do dzieci. Zgłoszenia 16~~~romskiego 63, m. 10
POTRZEBNA pomocnica
domowa z referencjami.
Gdańska 18-ll.
(578)

LOŻECZKO metalowe oraz wózek spacerowy cze
ski
kupię.
Ofert pod
„Zgierz", Piotrkowska nr
104a, „Prasa".
(6309)
KUPIMY
sprzedamy
domki, ogrodnictwa, piaPośrednictwo.
Plac
ce.
(6276)
Wolności 6.
SPRZEDAM fotel klubowy kryty skórą. Jaracza
(572)
nr 30, m. 4.
STREPTOMYCYNĘ sprzedam. Łódź, Krucza 211-21.
SPRZEDAM altanę nadajqcą się na letnie mieszkanie.
Wiadomość
tel.
168-49 lub w cukierni ul.
(579)
Ne>womiejska U.
SPRZEDAM kredens pokojowy, pianino, biurko
gabinetowe. Rzgowska 74
wejście od Mochnackiei:o
(582)
od 8-15.

-

I<UPIĘ szafę ubraniową

*

Mistrzostwa Zw. Radzieckiego w boksie w 1947 r. mia~
bardzo interesujący przebieg. W zawodach brało udział mnostwo młodzieży z rozmaitych zakątków :aaszego kraju.
Na dlugo pozostał mi w pamięci mecz młodego boksera s
Tiumienia z bokserem z Moskwy. Walka była ostra, prowadzona w sposób nieustępliwy. Bokser z Tiumienia . nie eh.ciał
bez zażartej walki ustąpić bardziej doświadczonemu i ~echmcz
nie lepiej wyszkolonemu przeciwnikowi. Po przegraniu ~rze~
niego walki, widzowie na trybunie zaczęli gorąco oklask1wac
młodego tiumeńczyka za jego upór i męstwo.
- Jakie bogate mamy rezerwy - pomyślał każdy z nas, cie:
sząc się z sukcesów młodych sportowców, i jak są bezstronni
i życzliwi i·adzieccy widzowie.
.
Zdolna młodzież stawiała zażarty opór największym ffilstrzom skórzanej rękawicy. Pierwszy raz zobaczyliśmy na ringu 19 mistrza wagi ciężkiej republiki litewskiej Algierda Szocikasa. Udało mu się posłać na deski „samego" Andro Nowo•
sardowa, czego nie dokonał żaden z nas dotychczas. Prawda.
walkę Szocikas przegrał zdecydow~nie? jedna~ stało s~ę i.asnym, że dla nas „ciężkich" zjawił się powazny prz7cr':"•mk.
Moja droga do finału nie była zbyt lekka i zdarzyło m1 s1ę p<>
raz pierwszy w życiu podczas mistrzostw, że chociaż na moment, ale znalazłem się na desk:ach.
(d. c. n.)

f.OKAl .R
duży pokój z
kuchnią, parter na mniej
słoneczne,
Wólczań-

sze,

skoa l<i9-34,

ZAMIENIĘ pokój
nią,
śródmieście

(573)
z kuch·
na po-

dobne peryferie, chętnie
Stoki lub Polesie, Jara(574)
cza 8-13.
'1.0JlB'f

(576)
tremo tel. 161-10.
SKRADZIONO legitymaSPRZEDAM maszynę do cję szkolną wydaną przez
pisania, nowoczesną wall- Gimnazjum Metalowego,
zkową tanio. Tel. 105-G2.
Wigury 21 na nazwisko
Bellak Franciszek, Więc'1ATTKA ł WVf!ROW kowskiego 30-jj.
KURSY Kroju Szycia Mo ZGUBIONO leg. Zw. zew.
delowania !PR. - Zapisy 19034 na nazwisko Sobaś
Piotrkowska
69,
Swier· Witold.
(581)
R:flPNO ł <:;Pff?.~lll\1
czewskiego 17, Stallna 7.
ZGUBIONO leg. Zw. Zaw.
WYDZIERZA WIĘ trzy - KROJU
nowoczesnego.
place obok Rzeźni Miej- modelowania ubrań dam- Prac. Biurowych Handlosklej. Wiadomość, Łódź, sklch, dziecięcych wyucza wych, Aleksy Pallocha.
Nawrot 32. m. 10.
(551) ją kursy IPR. Zapisy. Na- ZGUBIONO
legitymację
(00199) szkolną PG-LE oraz leg,
DAM~KĄ maszynę Singe- wrot 32-3.
ra W1Jzon sprzedam. Ster KROJU
ZMP.
Janeczek
Zdzisław.
nowoczesnego,
linga 4-7.
(00071)
modelowania, szycia. wy- ZGUBIONO
kartę
rejeDOMY - wille - parce- uczają kursy IPR, Próchle - Kraków - Łódź - nika 25.
(00347) stracyjną wydaną przez 7
Urząd
Finanso-.vy.
Nazw!inne miasta - uzdrowiska - kupno - sprzedaż, ZAPISY na trzymieslęcz sko Władysław Skonieczzałatwia
Informator" ny kurs kroju, modelowa ny, Ogrodowa 70.
(584)
Kraków, Pijarska 19. (198l nla. IPR. Sienkiewicza 89.
8 BM. RANO na przystanltADIO - adapter pierw- KURSY SAMOCHODOWO leu tramwajowym przy
szorzędne sprzedam. Łódź -MOTOCYKLOWE,
KoReymonta zgubiono
-: Radogoszcz, Brzoskwi-I ściuszkl 68, rozpoczynają Pl.
walizkę brązową z zawar
mowa 13, Łęcki.
(6311) wykłady 16 kwietnia. (53G) tością
m. in. dowód osoblsty nazwisko Majewska
Leonarda. Proszę zwrócić
za wynagrodzeniem, Łód:l.
Narutowicza 40-15. (587)
Uruch<>miona z dn. 2. IV. 1951 r.
RZEMIESLNICZA SPOŁDZIELNIA PRACY
MECRAN!KOW MASZYN BIUROWYCH
przyjmuje do naprawy I k<>nserwacJi maszyny
do pisania, liczPnia, kslęg<>wanla, p<>wielania,
!<asy rejestracyjne, adresarki itp, w swoich
punktach usługowych:
1) ul. PiGtrkowska 79, tel. 115-38
2) ul. Pi<>trlrnwska 67, tel, 118-74
Zespół Wybitnych fachowców tej bramy daje
gwarancję solldneJ 1 szybkdej obsługi,
(197)

Dnia 6 kwietnia 1951 roku
syn i br aclszek
s. t P.
I at 2.

PoJ:"rzeb odbędzie się dnia 10. ł. 1951 r., o
godzinie 16 z kaplic :v cmentarnej Sw, &oeh.a w Radogoszczu. o czym zawiadamiają
p<>grąźenl w głęboki m smutku
ROD ZICE I SIOSTRZYCZKA.

"~itiM

•

s n o

., .„

l'*ANMftM

Dnia 8 kwietnia 1951 r. zmarł po
cieżkich clerpienl ach, opatrrony
kramentaml. pneży wdy lat 60

'

BOLESŁAW

s.

A[BIN FOGIEL

wszystkim., kt6r zy wy:rta.7Jlll nam swe
współczucia oraz odprowadzlli na miejsce
wiecz.11e1to spoczynku w Zduńskiej Woll ruv;zeJ
zwł<>ki meJ najukoc hańszej Zony,
dobrej Mamus-i l Babun I
s. tP.

SALOMEI GR USZCZYRSKIEJ
w szczeJ:"61ności D uchowieństwu kośclola
pa.raf. l zal•onu Opa trznoścl Boicj w Zduflskie.l W<>ll, Ob. Ob. Stan. Gierałt<>wsl<lemu
i Kaz. :1-Iichaolskiemu oraz licznym delega·
cjom: Technikum i szkoły Graficznej w LO
dzl, ł.ćdzkich Za.kła dów Grattcznych, Rejonowych Zakładów Graflc1.nych, zakładów
Litoi:;raf!cznych w Lodzi 1 zakładów Kartoniarskich nr 2 w Ło<lzi oraz wszyatldm
tą drogą z. głęl1l
znajomym
skład amy
serca piynące podzięl<owanle
MAZ. DZIF:CI ! WNUC7.ĘTt\.

-

SKRADZIONO torbę dam ZGUBIONO leg. Zw. zaw.
wraz z kwitami Urzę 18687 /197687. Nazwisko
R01:NR
du Skarbowego, kartę ra- Chruściński Stefan. (589)
talną i książeczkę czekolegitymację „PARYŻANKA" artrstycz
wą. Fryde Leokadia, Piotr ZGUBIONO
kowska 31.
(6322) shtżbowa ZP Wł. im. W. na cerownia naprawia gar
Reymonta. Kubasiak Fran derobę bez śladu, Więc•
(569i kowsklego 6 m. 5, front,
ZGUBIONO 4 czyste arku ciszek.
(6240)
sze papieru prośbowego z ZGUBIONO leg. zw. zaw. I piętro.
a podpisami na dole na I shtżbową. Nazwisko Fel
każdym arkuszu dwustrokowski Henryk.
(568)
nlcowym podpisano Józef
Kawczyński
książeczkę
powyższe ZGUBIONO
podpisy unieważnia się. Ubezpieczalni Społecznej.
Kawczyński
Obr. Stalln· Nazwisko Motylska Helegradu 5. m. 25.
(6312) na, Felsztyńsklego 14.

-

ską

Czgtajcie
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EMERYT. KIEROW NIK SZKOŁY POWSZ.
Wyprowadzenie dr oglch nam zwloJt z k&pllcy Starego Cme ntana Ewangelickiego
nastąpi w dniiu 10. 4. br., o godz. 17, o czym
zawia.daml.ają pogrąż en1 w smutku
CORKI, WNUCZEK
ŻON.!I.,
I RO DZINA.
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Po zakończeniu wojny trafiłem do Stalingradu. Miasto bohater rosło w oczach. Na zgliszczach, na ruinach domów,
gdzie walczyli i umierali gwardziści widziałe~n świeży nap~s,
zobowiązania b:-ygady komsomolców-budowmczych o zakonczenu budowy przed terminem.
Wieczorem na starym stadionie, ogrodzonym prowizorycz•
nym parkanem, trenowali piłkarze. Kamieniarze, murar.ze~ mło
dzi chłopcy budowniczowie fabryki trakto~ów, w~pełrual.1 normy GTO. Opowiedzieli mi o tym, że w Stalingradzie będ~ie wybudowany nowy stadion, znacznie większy od tego, ktory był
przed wojną.
Budownictwo nov.'Ych stadionów, placów sportowych, basenów, sal gimnastycznych, szeroko rozwinęło s}ę już ~ p~e~
szym roku wojennej pięciolatki. W ty!~ .narod rad'Lieck.1 widział również opiekę Stalina nad młodziezą.

KURSY kroju, szycia, mo
delowanla !PR przyjmują
zapisy, Zgierslta 30a, Wól
czańska 27, w godz. 9-!2,
16-19:
(6274)
STENOGRAFII biurowej,
księgowości Kursy Stowarzyszenla Stenografów Maszynistek. Zapisy Ki(517)
llńsklego 50.

1

KOROLJEW

Nikt dosłownie (<>prócz opinH
publicznej) nie i·ozpoznał by generała. Hac Mac corneclbeefa, ponieważ zjawił się on, jak zawsze, w
czarnej masce. Szef federalny
wszystkich szpiclów przeprowadził
inspekcję terenu.
- Podejrzewam - powiedział, że
d7Jeją sle tutaj podejrzane rzecz;v.
- Zupełnie słusznie - potaMwał
mr. Paffy.
- Trzeba jak najszybciej wszystko naprawić, aby film mógł być

dostarczony. W dwudziestu kopiach! Co ja m6wlę. - Co najmniej w dwudziestu dw6ch! K!am
stwa o Polsce rozpowszechndmy w
cali:lj Europie zachodniej, w killn1dziesięciu tysiącach kin!
Jeszcze
nam zapłacą za toi
- Kto?
- Film będzie dostarczony l<rnjom Marshalli w ramach pomocy,
zrozumiano?!
- Ba! - ·wyraził swój podziw
mr. Paffy.
Ptibdlto w Drak.alrn:i

Illl"

Tymczasem pospiesznie ~prowadzonc maszyny niwelowały teren
filmowy. Pnewldywano, że reko11
strulccja potrwa nie wlęcej jak
sześć dni.
Nawet bard%o uwa:!ny 011serwator nie zauważyłby, te robotnicy
ZlLLrudn!eni na terenie wymieniali
mi~dzy
sobą
pewne informac,1e.
Dzd.ało się to przecież przy pracy.
Nawet Janiua nie wiedziała jeszcze o niczym.

Żyia ona w niepokoju o swego
ojca, od którego nie miała tadneJ
wiadomości. A jej rozpacz nie byla SI>OWOdowana (jak się to nalwnym widzom wydać może) strasznym wldoldem Zlut.y EmllH hrablny Kokoszko (z domu Pudło), którr. zjawiia się w przebraniu podlotka, spełniając życzenie Hac ~Iac
Cornodbeefa. że wsz.yscy jego pra
cownky m~.ią występować tylko w
przcb1·an1ach, lecz jedyną myślą:
gdzie przebywa 1 co robi Agapit?

4 Spólidz, WY'd··.Ośw, „CZytea.n!Jt", Łódź, u1L. ZWl!.rkil 111r 2;

w c
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„Czytelnik".
Redakcja i AdminJistracj.a Łódź,
ttJ . Pl·otrkowska 96, tel.· Reo. Naoez.
125-64., z-oa Red. Nacz. 228-32. se·k retaTz oopowl·edz. 204-75, dzlliał
sport:iwy 208-95,
dział
m~ejskl
114-32, dztii&t kDl'CSpo111cientów 2o7-!S,
sekretarl.at 217-82, dz!ał kult . -ośw.
209-02, dzl.iał list.ów 143-80.
Redakcja rękopisów nie zwraca, za
treść i tenn.!ny ogtOS2leń nie blierz.e
o d p o w i e d z i a 1 n <> ś c f.
Prenumcra•tę ml·estllOZną. wynoszącą zł 4,05.
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Z obiektywu fotoreportera

Uporządkujemy

boiska

Wiosna ma to do siebie, że w
kwietniu czynione są niemal wszę
dzie porządki. Oczyszczane są par
ki miejskie. Wylewane są wapnem
krawężniki chodników. Przeprowa
dzany jest remont dachów itp.
Trzeba

pomyśleć

rządzeniach

śnie

również

sportowych,

w tym okresie

do Biegów Narodowvch
,,,

i o u-

Zbliżamy się

coraz bardziej
do pierwszego terminu rozpoczęcia sezonu Biegów Narodo
wych. Największe nasilenie
biegów mieć będzie miejsce w
nadchodzącą niedzielę. W dniu
tym stanie na
starcie niewąt
pliwie najwięk
sza ilość tych,
którzy czuć się
będą na siłach
uprzednio
po
przeprowadzo
treninnych
gach.
Biegi Narodowe organizowa
ne będą w tym roku przez cawięk
ły miesiąc, a więc bez
szego trudu można będzie wy 1 ·
brać sobie dowolny termin by
stanąć na starcie.

wła

żeby

MECZ BOKSERSKI
WŁÓKNIARZ ROBOTNICZA REP.
SZWECJI

dostanu na

porządków

prowadzić do należytego
sze urządzenia sportowe.
Na boisku przy Al. Unii piętrzą
się śmiecie. Po każdym meczu ligowym publiczność zostawia niedopalki papierosów, pudełka, gazety ltp.

Warto żeby Centrala Odpadków
ze swojej strony zainteresowała
si~ przede wszystkim makulaturą,
a sportowcy ze swojej strony powinni pomyśleć o ustawieniu koszy, o wymalowaniu tablic informacyjnych itp.
Trzeba wreszcie sprawdzić zawartość apteczek, czy nie potrzeba uzupełnić ich w niezbędne medykamenty.
tych dniach wyn1szy na miasto specjalna komisja sanitarna,
która' odwiedzi przede wszystkim
boiska sportowe. Przykro będzie
gdy dowiemy się o nieporządkach
i niechlujstwach na tym, czy innym boisku sportowym.
W

Walaszczyk
powraca na ring
Kilkakrotny reprezentant Łodzi
w boksie - Walaszczyk (Bawełna)
lttóry uległ wypadkowi złamania
nogi, czuje się już dobrze i w naj
powróci do
przyszłości
bliższej
czynnego życia sportowego. Walaszczyk Już rozpoczął treningi
bokserslde. Ponadto wraz z Inny
mi zawodnikami „Bawełny" prze
prowadza zaprawę do Biegów Na
rodowych.

Chodzi przede wszystkim o
umasowienie sportu. A więc
musimy pobudzić do życia
wszystkie komórki zorganizowanego życia sportowego.
Interesuje nas jak wypadnie
tegoroczna statystyka w poróubiegłym.
wnaniu z rokiem
Chcdzi tutaj nie tylko o ilość
zawodników, ale również i o
ilość zorganizowanych biegów
-P od tym względem szerokie
pole do popisu posiadają LZS.
Tam gdzie sport w roku ubiegłym nie potrafił jeszcze dotrzec w tym roku powinien
dać znać o sobie przede wszy
stkim właśnie przez zorganizowanie biegu.
Tegoroczne przygotowania ze
względu na stosunkowo złe wa
runki atmosferyczne, nie były przeprowadzane w całej peł

w meczach piłkarskich, grach
ni. W wielu wypadkach od- sportowych, wyścigach kolars
o skich, czy w innych spotkaczuwało się brak sprzętu,
czym często pisaliśmy w arty- niach stanęli również w dniu
tym na starcie Biegu Narodokułach omawiających działal
wego.
ność nie tylko LZS, ale i kół
sportowych. Sytuacja z dniem
poprakażdym ulega jednak
wie i trzeba umieć przezwycię
żyć chwilowe kłopoty.
GRUPA I:
W tym roku w przeciwieńs
Budowlani
Gwardia !Słupsk)
twie do ubiegłego sezonu nie !Gd.) 3:3
Kolejarz (Gd.) - Stal (Pzn.) 0:4
będzie istniał zakaz organizoGwardia (Bydg.) - Kolejarz (To
wania w dniu Biegów Narodo rnń) O:O
Stal (WT.) - Kolejarz (Bydg.) 2:3
wych innych imprez sportowych.
GRUPA II
Spójnia (W-wa) - Kolejarz (Olpolecenie,
Istnieje jednak
sztyn) 4:2
żeby sportowcy biorący udział
Włókniarz
Włókniarz (Radom) (Chodal<ów) 1:4
,rwKs (Lubl.J - Gwardia ew-wa)

Z p1;awej sti·ony - moment
walki Szalińskiego z Eekiem.
Spotkanie zaliończyło się zwycięstwem łodzianina.

U dołu - Nagajski atakuje Petterssona, który wyraźnie
poluje na kontrę. Zwyciężył
Nagajski. Obok sędzia Twardowski.

II Liga

1

Stal· ma

Widzew -

Gwardia (Białystok)

9:1.

I

GRUPA III
Górnik (Włbrz.) - Stal (Starachowice) 8:0
II indywidualne mistrzostwa ZS
Górnik
Budowlani (Opole) Stal, które odbywały się w Kut- (Bytom) 1:2
nie zostały zakończone.
Stal (Lipiny) OWKS (Wr.) 2:1
W mistrzostwach brały udział Górnik (Zabrze) Ogniwo (Czę
ZKS Stal - Łódź 8 zawodnilców, stochowa) 5:1.
Kutno 10 zawodników, Piotrlców
7 zawodników, Żychlin 5 zawodniGRUPA IV
lców. Ogółem brało udział w miGwardia (Kielce) - OWKS (Kr.)
strzostwach 30 zawodnilców.
1:5
Ogniwo (Tarnów) - Budowl~ni
Miejsca według kolejności wag (Przemyśl) 1:0
·
zn)ęli następujący zawodnicy: waStal
(Chełmek)
Włókniarz
ga musza: 1) Szczepański Kutno, (Dąbr. Górn.) 3:1
1
2) Frasunklewicz Łódź; kogucia:
Stal (Sosn.) - Górnik (Knurów)
1) Błaszczyk Piotrków, 2) Liszke 1:0,
Łódź; piórkowa: 1) Sobczylt Piotrków, 2) Szczypiński żychlin; l e k - - - - - - - - - - - - - - - - - " " " - - - - - - - - - - - - - ka: 1) Wojtasiński Piotrków, 2)
Kołc:ldziejski Łódź; lekko półśred
~IR.EDAK.CJi)
nia: 1) Bednarek Łódź, 2) Warden
cki Kutno; półśrednia: 1) Pawłow
ski żychlin, 2) Stobiński Kutno;
lekko średnia: 1) Sękowski Kutno,
2) Kolary Żychlin; średnia: 1) Pl·
BR. HAŁKA. - Ponieważ mie·
DOKP-Łódź
w'Owarski Piotrków, 2) Kotkowski
szkanie zajmowała Pani Jako „sub
Kutno; półciężka: 1) Ambroziak
z wyjątkiem loki.tor" - nie mając skierowania.
Wracając w dniu 28 marca wo i nigdzie,
Żychlin, 2) Stasiak Kutno; ciężka:
1) Janiak Kutno, 2) Fabiś Łódź.
spotkalem z urzędu kwaterunkowego - była
br. z Warszawy do Łodzi, w DOKP Łódź, nie
Koluszkach przesiadłem się się z tym, by podróżni jeździli Pani zobowiązana opuścić mieszka
lol<atorem.
nic wraz z głównym
do. pociągu miejscowego, kur- wagonami towarowymi.
Koluszki
J. Borowiak. Nic więc dziwne-go, że administrasuiącego na trasie
cja domu wymeldowała Panią,
- Łódź Fabryczna. Zdziwilem
podając jako miejsce nowego posię bardzo składem tego pocią
by1u adres głównego lokatora.
gu. Tiiż za parowozem znajdo
walo się 5 wagonów towaróPIOTR OLEJNICZAK - Zmiany
wych zwanych przez podróż
NAPRAWIĄ RURY
rodzinzas iłltów
wypłacaniu
w
w
wodociągowych
rur
Naprawa
w
nych „4 klasą" natomiast
przy ul. Zeromsl<iego 103 nych dotyczą jedynie tych osób,
końcu doczepione byly zaled- domu
została powierzona prywatnej fir- kt<ire zaczęły pracować po 1 luwie trzy wagony osobowe w mlie, która nie mogła jej dokonać
':< m 1951. Prawo do zasiłku rozachorował na
ponieważ majster
tym jeden 2 klasy.
Obecnie jest on zdrowy r.:.innego przysługuje jedynie tym
Rzecz jasna, że podrótni nie „grypę".
przepracoI należy przypuszczać, że w~drów p?acownikom, którzy
mogli się pomieścić w wago- ki mieszKancow w posZUKtwamu wali w danym zakładzie 3 miesią
osobowych i zmuszeni wody szybko się sltończą.
nach
ce. Poniewa:I: rozpoczął Pan prace
byli jechać tą „4 klasą" wśród
w dniu 19 stycznia a więc przed
WARYJ.Q'SKIEGO
im.
egipskich ciemności i w zimie, BIBLIOTEKA
OTWARTA W NIEDZIELE
we,iściem ustawy w życie, ma Pan
kilkakrotnie
Czytelnicy nasi
które zwiększal chłodny wiatr
do zasiłku rodzinnego, pootwarte zwracali się do redakcji z prośbą prawo
przez
wpadający
o interwencję, by udostępniono n0imo nie pr:.:epracowania 3 mie.
d rzwi.
dm klo:rz.ystamiile z bjjbJJ>otelci im. L. sięcy. Dol<umenty może Pan ode.
Perypetie podróżych byly. Waryńskiego w niedziele.
brać w naszej redakcji III piętro,
w ubiegłym roku opisywane .Pr_ez. RN m. Łodzi i dyrekcja pokój 306,
• b1blloteki zawiadamiają, ze w o·k Ł ·a k"" ·
·
o z i i wo- kresie letnim biblioteka będzie
przez „ D zienni
wczas DOKP tłumaczyła wlą otwarta również i w niedzielę.
t Odgło
~lsty do !,Głosów
czenie wagonów towarowych : SCISZONO GŁOSNIKI PRZY UL.
sow" nalezy adreso\vać: Redo komunikacji osobowej na- ! ŁĄK~~EJ I SIENKIEWICZA
dakcja „Dziennika Łódzkiego"
sileniem ruchu wyniklym na 1 Głośmk1 gr:iJą::e „na cały regu
iator" i zakloca3ące spokój miesz Łódź, Piotrkowska 96, z dopl~
, .
'
skiem na kopercie „Głosy I
skutek okresu urlopow i wcza 1I<ańcom domów przy ul. · Brzeź
Odgłosy".
sów. Obecnie jednak okres l?'ei. Sienl~iewicza, _A)Jramowskiego
Telefon działu 101-04.
ten jeszcze nie rozpocząl się. 1 Łą~oweJ. z_ostały sc15zone o czym
zawiadamiaJą redakcję
, 'b
. d „
„
P o d rozu3ę osc często s.uz o
wdzięczni mieszkańcy - - - - - - - - - - - - - - - · '

swoich mistrzów

Sł.0Słlł<>d9-~
4 klasa wagonów

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Dziesięć najważniejszych
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- Jak dawno znasz Laszló Szabó?

gapił się na biurko. Jakby słowa te
Sanyi bezmyślnie
brzmiały gdzieś bardzo daleko. Nic go n,ię obchodzi, to pytanie

jego nie dotyczy
W tym momencie jakaś silna dłoń chwyciła go z tyłu i gwał
townie rzuciła na zie.mię. Agend, którzy go tu przyprowadzili,
stali za nim do tej pory bez ruchu. Teraz dopadli go. Gdy znalazł się na ziemi, deptali go, kopali wśród przeklefu.tw, podnosili i znów jak kukłę rzucali o ziemię. Sanyi zamknął oczy
napiął wszystkie mięśnie, wyprostował ciało. wszystko j.edno:
co się stanie, bronić się nie może.
Gdy silnie kopnięto go w podbrzusze, krzyknął z bólu
i stracił przytomność. W uszach brzmiał mu jeszcze własny
krzyk, gdy poczuł, że zapada się w ciemność. Ciało jakby spadało w jakąś bezdenną otchłań.
Gdy oprzytomniał, siedział na la-ześle. Agent palił papierosa

i

mówił łagodnie:

- Nie bądź uparty, chłopcze, czy to było potrzebne? Wierzaj mi, ty jeszcze nie wiesz, co to jest życie. Powiedz prawdę.
My wiemy, że to oni ciebie wciągnęli... Dlaczego nie słuchałeś
swoich rodziców. ostrzegali cię nieraz ...
Słowa te podziałały na chłopca jak uderzenie. Tak, matka
błagała go: „Zaklinam cię, uważaj na siebie, synku, za słaby
Mój Boże, jeszcze dostaniesz się do
je~te~ ~a takie r~eczy...
w1ęzierua , na to ciebie chowałam, po to tyle lat cierpiałam dla
ciebie?" Teraz, ogłuszony bólem od uderzeń, odpowiadał na
To moja sprawa, mamo. jestem silny i będę
słowa matki: tak silny, jak powinien być prawdziwy komunista.
- Kto cię wciągnął do organizacji?
Ś 07..IENNIK ŁODZKI
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Sany'. milczał. Podniósł oczy
na agenta, potem opuścił je i
mdlczał .
Kto cię wprowadzitł do
komunis1 ów? - głos był teraz
ostry. Pytający dobrze wie'ii ,
,f
dzi~ł, że katowanie nie złama~(j;~
~~
ło Jeszcze chłopca.
'V~
, 11(~~
-- Nikt - powiedzliał SanY:
- .Z :;? A ~ "' ~
~'1.. rr,1~{:,:r-~
zachrypłym głosem, ale twar~ ':?.
: ~ li ~ :}/fJ~?
. do.
/',"/;"f,: ~ I
.~f ~
7
„Podzelować go!"
.,
;;,
1~
ff"
Zdejm buty!
:
o' '
t·
;, : Sanyi zdejmuje buty. Zdep; lane, stare kamasze spadają na
,' podłogę. Bezradnie wyglądają
: blade. wątłe Sit.opy. Pasamt
, przywiązują mu droni•e do nóg,
i między poręczami dwóch krze-

' ft

1seł.

Zawisł głową w dół. Stopy
na sterczą do góry. Mocno zacisnął
papierosa i wargi, przymknął oczy, bo doAgent
mówił łagodnie: Nłe bądź upar·ty, chłopcze, czy to było po- brze W:.e, co teraz nastąp.i. Czeka na tępe, bolesne uderzenia
„
trzebne?
gtimowei pałlo. Zęby WPiia w
wargę, nie chce krzyczeć. Lecz głos, niezależnie od jego woli, jękiem wydobywa się z gardła, a ostry ból przenika go•
i dobiega do zwisającej głowy. Każde uderzenie szarpie
mózg.

Gdy

oprzytomniał,
palił
krzpśle,

siedział

. - Kto cię wciągnął? - słyszy znów głos i odpowiada tylko
c1c~YIT.1 przekleństwem, za które otrzymuje serię takich uderzen, ze przed oczami krążą wielkie, czarne plamy, lepkie, rozmaza;ie._ Zbiera mu się na wymioty, z ust spływa jakaś lepka
·wydzielina i za chwilę chłopiec znów traci przytomność. Siedem razy cucą go i na nowo pytają. Milcząc, z nienawiścią patrzy na otaczające go twarze, oczy jego błyszczą jak oczy obłą
kanego, umrze, lecz nie powie słowa. Paląca nienawiść dodaje

mu siły. Gdyby nie nienawiść - może by się załamał. Walczy
- tu są jego wrogowie i nie da się ... nigdy!
- Mamy czas, chłopcze. Nam się nie śpieszy.

1

Leży na podfodze, jego stopy zamieniły się w jakieś nieforemne, potężne, czerwonofioletowe kloce .
- Wstać!
To jest najtrudniejsze, najchętniej pełzałby na brzuchu, bo
Jednak wstaje.
kłujący, ostry ból jest nie do wytrzymania.
Idzie. chwiejnym krokiem w stronę otwartych przed nim
d_rzw~. W ręku tr~ buty. Nagle przypomina sobie, że Laci,
siedzi obok, odwrocony w stronę drzwi, i zaraz go zobaczy.
Ostre, niebieskie spoj7zeniE'. L~ciego przyjaźnie przyjmuje
chłopca! Wyprostował się. Nie, ruech tego nie widzi... Mocno
stawia obolałe stopy. Idzie. Oczy nabiegły mu łzami. Gdy podszedł do Laciego, kazali mu usiąść. Usiadł i uśmiechnął się
blado.
. Ciężkie_ to były chwile dia ~adego, g_dy za .sanyim zamknęły
Do,skonale wiedział, co się działo za drzwiami.
się drzwi.
Każd~ uderzenie jakby wpijało się w jego ciało.
Teraz ma przed sobą zmienioną twarz Sanyiego, jei<o przelcrwione oczy, nabrzmiałe, białe wargi. Wie dobrze, jaki ból
jaka wewnętrzna gorączka trawiła stąpającego boso chłopcS:
Wie, że gdyby
Pochwycił os~e'. śmiałe. spojrzenie Sanyiego.
tam, za · drzwiami, chłopiec okazał się słaby - spuściłby teraz
?czy, ~ idąc :p;istękiwałby, aby udowodnić, że nie miał siły
inaczej postąpic.
Siedzą blisko siebie, czołami dotykając blatu stołu. Otacza
ich gęsty dym z papierosów. Agenci opowiadaja ordynarne kawały, jakby nie było w pokoju dwóch zmaltret'Owanych chłop
ców. Przecież są niczym, są zerem, w ogóle nie liczą się. Cichutko szepczą nad stołem.
szepcze Sanyi i jest
- Do niczego się nie przyznałem. tak przejęty, że może to powiedzieć, że oczy zachodzą mu łza
mi i wybucha głośnym płaczem.
Laci rozumie, że to nie jest zwykły płacz - to jest wyznanie, tak jakby chłopiec obnażył przed nim duszę.
Otworzono drzwi, wszedł Vili, a za nim dwóch agentów. Powstał zgiełk i przepisowe popychanie więźnia. Ale teraz wszystko wyglądało jakoś inaczej ...
V_ili, pewi4:n siebie, wielkimi krok.ami skierował się do szerokich drzwi. Gdy zniknął za nimi, agenci powrócili na swoje
miejsca i dalej opowiadali tłuste kawały.
Vili znalazłszy się w pokoju cicho gwi.z.dnął i rozwalił się na
(c. d. n.)
krześle.

