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czeństwo lud
-

Tysiące

skazanych na śmierć patriotów ·greckich apeluje
do ONZ o położenie kresu bestialstwom· Sophulisa

152 patriotach greckich, naszych towarzyszach
broni w walce przeciwko okupQJ1lom, nie dopuścili do dalszych masowych egzekucji człon
ków greckiego ruchu oporu. Gotowi. jesteśmy
stanąć przed bezstronnym sądem, lecz proteRZYM PAP. - Agencja Elefteri Ellada do- sie, Salonikach f Volos.
greckich, znajdujących się w więzieniu Ave- stujemy przeciwko morderstwom dokonywanosi, że w miejscowości Lamia w Grecji środ-1 Zbrodniczy terror rządu ateńskiego nie zdo- rof koło Aten.
nym przez reżim ateński, urągający najelemenkowej rozstrzelano 21 patriotów greclcich.
Ja złamać oporu narodu greckiego, a grecka
„Wzywamy Organizację Narodów Zjedno- tarniejszemu poczuciu sprawiedliwości.
W związku 'Z nową falą ter.roru i egzekucji armia ludowa będzie zadawać tym potężniej· czonych - głosi apel - wzywamy wszyst.kle
Wzywamy świat, by pr.zeciwstaw1ł się tergreckich działaczy demokra,tyomych, radio.sta- sze ciosy wojskom faszystowskim aż do osta- organizacje demokrntyczne na całym świecie, rorowi rządu ateńskiego i nie dopuścił do zg/{J
cja Wol:nej Grecji nadała specjal!llą audycję tecznego wyzi.volenia narodu",
wzywa.my komitety pomocy Grecji demokra- dzenia więźniów politycznych, znajdujących
w której st11ierdza:
RZYM PAP. Rozgl>c>śnia Wobnej Grecji tycznej, wzywamy wszystkich uczciwych Judzi się w obozach koncentracyjnych i więzieniacl1
„Zbrodniczy rząd ateń-ski dokooal na roz· ogłosiła apel skazanych na śmierć patriotów świata, by po ohydnej zbrodni dokonanej na I w całej Grec ii".
kaz imperfolistów amerykańskich mordu 152 11-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111 -1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1 111-1111-11
patriotów greckich, którzy w czasie okupacji
walczyli bohatersko przeciwko najeźdźcom hitlerowskim i włoskim faszystom. Jedyną zbrod
nią tych ludzi było to, że walczyli z poświęce
niem przeciwko barbarzyńskim wrogom narodu greckiego i całej ludzkości.

Lecz krwawy reżim ateński nie poprzestał
na tej zbrodni. W środę straco!llo w Lami 21
działaczy demokratyc:z;nych. Kat ludu greckiego - Rendis zapowiedział poza tym, że w
przeciągu 10 dni
każe stracić
844 czJonków
greckiego ruchu oporu, którzy w szeregach or·
ganizacji Eam i Elas walczyli przeciwko oku-

Prorok imperializmu

blogoslawieństwa wiernym
giełdy i banków amerykańskich

Marshall udziela

świadczą

dobiLnie o

tym, do jakiego stopnia rząd Sofulisa i T.sal-

darisa zaprzedał się imperializmowi amerykań
skiemu i do jakiego sto;pnia 'Zaślepiony je.st
przez nienawiść do lu.du greckiego. Obecnie
jasnym jest dla wszystkich ludzi uczciwych
na całym świecie, że rząd ateński jest reż!mem

Tow. wi·eslaw na czele komitetu
J d
O
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1aszystowskim, -ufrzymującym się u
władzy jedynie dzięki nieslychanemu terrora"
wl I bagnetom ame.rykańskim.
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'przeciwko radykalnym projek
DCZCZ8013 pamtęc
tom poprawek, podkreślając,
·le d ras t yczna rewt ZJł.a Karty
WARSZAWA (PAP). W dniu 12 maja b. r.
W ciągu długie]· swej' historii GrecJ·a ndeJ·e'.
ONZ bez zgody Zw iąz k u Ra· mija. piąta rocznica męczeńskiej śmierci ,.Te-0dora Duracza, wybitnego dz!alace:a i::ewo1ucyjd.nokrotnie przeżywała okropnośoi obcej oku- dzieckiego oznacza likwidację Organizacji Na- nego i znakomitego obrońcy więźniów antypacji, lecz żaden najoilmlitniejszy nawe,t na- rod.ów Zjednoczonych. „Likwidacja ONZ faszystowskich z okresu sanacyjnej dyktatury.
jeźdżca od cza-sów starożytnych do naszych zaznaczył Marshall osłabiłaby nas 1 wyd · ·
d0 ł ł ł
ć d h
b0 b t
W czas1e okupa-:ji Teodor Duracz w 'Y'ieku
ni nie z
'\lc a oporu
a• er· stawiła na poważne niebezpieczeństwo".
· d
.
d.a z ama
·
60 1a t s t aie
o wa lki z ok upan t em, .l e st J. e d6 k iego
u grecioego.
Marshall os'w1'adczył następn1·e, że Stany nym z crnłowych
·
·
•·- naro
·
b
ł ·
t
· 1 d k
działaczy i organ1zato.row
Pi ęuuu3emy
wo ee ca ej pos ępowe) u z o- Zi~dnoczone
zwi<>kszajoi.
ści ohydne :z.brodnie ateńskiego reżimu faszy•
"'
„ SW"'·„ moc woj11kOW"··
... Polskiej Partit· Robotnic:e:ej. W marcu 1943 r.
stow.skiego, popieranego prze-i: obcych impe- aby „przywrócić równowagę sił, konieczną dla zostaje aresztowany przez gestapo i zamorrialistów i wzywamy cały świat, by uczynili zachowania międzynarodowego bezpleczeń· dowany na Pawiaku.
wszystko dla umtowania życia olim rządu So- stwa".
Pod przewodnictwem tow. wicepremie1ra Wła
fulisa więzionych w Atenach, Pireusie, PatraPrzedstawiając rolę ZSRR na terenie ONZ, dysława Gomułki-Wiesława zawiązany został
---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ----------czysto

Włoski front
Oświadczenie

NIEDZIELA

·

gen. Spychalski.
Tomorowicz,
Wierbłowski,
gen.adw.
Witold,
wicemin. wicemin.
Wolski,
sędzia

Zubowicz.
Komitet zamienia wydać broszurę, poświę
coną pamięci Teodora Durace:a oraz zorganizować uroczystą akademię w Warszawie.

KUPON Nr3
na ZABAWĘ LUDOWĄ w dniu
9 maja br. w JULIANOWIE p. t.
„Głos

-

swoim Czytelnikom''

na terenie parku w JULIANOWIE

maja 1948r.

WIELKA

CAŁODZIENNA

A A

pod haslen1 -.GLOS
HUMOR!

RADOSC!

10 ORKIESTR.
Występy

ści

z

WESELE!

przygrywać będzie

do

tańca!

ulubieńców publicznoAdolfem Dymszą, Tolą
Górską, Karolem Hanu-

artystyczne

Hanką Bielicką,

Czajkowską, Stefcią

szem,

Karolem Koszelą, Franciszką Leszczyń
Zygmuntem Łuczakiem, Michałem Sla·
skim i Zofią Sykulską.
ską,

Zbiorowe recytacje w wykonaniu artystów
Teatro W. P.I

NIEDZIELA

maia 1948r.
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Czarodziejskie sztuki mistrza Ramiganl!
Mecz bokserski „ZR \'W-WŁÓKNIARZE"!
Popisy gimnastyczne i walki zapaśnicze!
Występy artystów świetlicowycb i kapela
dzieci z Moszczenicy!
Tańce akrobatyczne!
Tanie i obficie zaopatrzone bufety PSS i PCH
Specjalne zabaWY dla dziatwy
pod kierunkiem wykwafilikowanycb opiekunek!
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JEROZOLIMA PAP. W walkach między Ha
ganah a Legionem arabskim na drodze z Betleem do Hebronu zostało znisz-::zonvch 20 arab
skich samochodów pancernych.

ora oracza

uczczenia paml..,.i
Teodora Duracza,
-.~
z?ożony r; działaczy politycznych, prawników
i przyjaciół zmarłego.
.
W skład komitetu wchodzą: wicepremier
tow. Gomułka-W'iesław, wicemarszałek Barcik
k
·
· ·
c
ows i, w1cemm1s.ter hajn, wicemin Iste; Ber-an
red
Dłuski
tow
"' • . ·
•
· Duraciowa Romana•
re d· F1 e dl er, ad w. Gra b ows k'1, a dw. J aros~,
dyr . Kasma n, pos„ Ko wa 1s k a, pro k: K,urows k1 •
rektor. Ku!czyńs~1, adw. Kulczycki, tow. Łę
czy~k1, mm. Mm.c, min. Modzel~wski'. mln.
~w 111;ko~ski, m1Il:· prof. Szymano~sk.l, mln.
adk ewicz. wi~emin. Rek, ob. R~tkiew 1czowa,

odbądzle slą

w Palestynie

•

Partii Komun'.stycznej

cje, ale rośnie na sile, oraz Włochy, gdzie rolnej, przemysłowej i finansowej w kraju.
.na Północy front demokratyczny utrzymał Front demokratyczny winien odtąd działać
j..,lrn główny trzon, dokoła którego grupować
swe pozycje, a na Południu wzmocnił się.
Togliatti podkreślił haniebną rolę interwen- się będzie blok opozycji przeciw totalitaryzcji imperializmu amerykańskiego I Watykanu mowi chrześcijańskich demokratów. Togliatti
podczas wyborów ł oświadczył, ze podstawą wezwał partię komunistyczną do dalszego zadziałania frontu demokratycznego Jest walka cieśnienia współpracy z włoską partią socjalio niepodległość Włoch, o realizację. reformy styczną.

TEL AWIW (RAP) Wczoraj odbyła się w
sztabie generalnym Hagany pierwsza ltonteren
-cja prasowa. Rzecznik Hagany oświadczył, że
inwazja arabska na północy Palestyny doko·
nana została przez regularne otldziały syryjskie
I libańskie, o czym świadczą dokumenty e:naleziope przy zabitych w walkach żołnierzach
arabskich.
Od wtorku zostały wznowione ataki na osie
dla żydowskie na półno-.:y Palestyny; oddziały piechoty poparte samochodami pancernymi
fP bronią maszynową zaatakowały osiedla Ramoth NapbtalL
Na południu Palestyny daje się zauważyć
silna koncentracja oddziałów egipskich. W Jaf
fłe ohecnie pre:ebywa załoga bryty1ska, która
wylądowała tutaj w ubiegłym tygodniu.
Rzec2:,nlk Hagany oświadczył. że obecnie Ha
gana została przekształcona w regularną armię

•

Włoskiej

80

I komitet

.
ludowy· rosn1e na sile

Regularne walki

żydowską.

•
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Togliattiego na posiedzen:u Kom'tetu Centralnego

RZYM (RAP.). Wczoraj odbyło się pierw-,
sze po wyborach posiedzenie Komitetu Centralnego Włoskiej Partii Komunistycznej, na
którym omówiono wyniki kwietniowych wyborów oraz dalszą linię polityczną Partii. Na
posiedzeniu tym wygłosił przemówienie sekretarz generalny partii Palmiro Togliatti
który stwierdził, że ofensywa imperialistów
przeciw masom robotniczym załamała się:
przykładem tego jest Francja, gdzie partia ko
munistyczna nie tylko utrzymu~e swe pozy·

poddanym
·

WA!::.ZYNGTON, PAP. - Na posiedzeniu Marshall usiłował przerzucić na Związek Ra- , przy zachowaniu podstawowych norm postę
komisji spraw zagranicznych dziecki odpowiedzialność za trudności i nie- powania, przewidzianych w karcie ONZ".
Izby Reprezentantów, sekre- porozumienia. Zaznaczył on równocześnie że
Następnie Mal'shall udzielił swego blogotarz stanu Marshall wYgłosił „błędne jest przypuszczenie jakoby dwa roz- sławieństwa unii zachodniej, wyrażając mnie
przemÓ'wienie poświęcone pro malte systemy nie mogły współżyć w pokoju 1manie, że nie koliduje ona z zasadami ONZ.
jektom rewizji Karty ONZ,
wniesionym przez członków
kongresu.
.ł Marshall wypowiedział się

pantom.

Te obydne zbrodnie
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za biletami: normalnymi - w cenie 150 zł; ulgowymi, dla członków Zw. .zawodo100 zł; ulgoWYmi dla stałych Czy tclników „Głosu" i łeb rodzin (za okazaniem
5 kuponów, zamieszczanych kolejno w „Głosie">, - 20 zl
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Chłop

budują Polską

i robotnik wspólnie

Odezwa Centralnego Komitetu Obchodu Swieta Ludowego

WARSZAWA (PAP). - W związku ze z.blibjącym się terminem Sv.".ięta Ludowego (16
bm.) Centralny Komitet Obchodu Swięta
WYdał do wszystkich chłopów polskkh ode.zwę, podpisaną przez NKW SL, NI\ W PSL,
Zarząd Główny Związku Samopomocy Chłop
skiej 1 Zarząd główny ZWM „Wici'".
Odezwa podkreśla, i:e tegoroczne Swięto
Ludowe jesi pierwszym świętem, w którym
ruch ludowy występuje zwartą masą. Stwierdzając, że Ora.k jedności wśród chłopów był
przyczyną wielu klęsk w przeszłości, odezwa
mówi: „Swiadomość niebezpieczeństwa wynilt&jącego z rozbicia ruchu ludowego zaczęła
mas chlopsklch.
przenikać do najszerszych
Chłopi w pon:ucf.u odpowiMlzialności za losy
państwa. i narodu zaczęli się jednce'iyć. Nie
zdołały temu przeszkodzić rzą<ly endecko-sanacyjne ani też zdradziecka. a.kc.la Mikołaj
czyka.. Dziś jesteśmy świadkami świadomero
Jednoczcrua się ruchu ludowego".

rolnictwo. Nil'Ch idę nie mar!luje
ani jeden skrawek ziemi. D~ my z siebie naJ·
aby przyśpieszyć rozwój
większy wysiłek,
rolnictwa, usunąć jego zacofanie ta.k, a.by w
Ludowej Polsce człowieko~i ~nacy nie zabrakło nigdy chleba".
Współzawodnictwo w walce o WYŻSze plony rozwiniemy na wsi w wielki ruch chłopski. Ulep!.zymy sposoby naszej pracy. Umiejętnie i starannie wykorzystamy maszyny roln icze naszych samopomocowych ośrodków
to
ma~zynuwych. Ośrodki maszynowe dźwignia postępu technicznego wsi. Pomoc
. ąsiedzką z.organizujemy tak, aby korzy tali
wyższych.
z niej wsz~·scy potrzebujący chłopi. Związek
Odezwa mówi dalej, że demokracja ludowa Samopomo~y Chłopskiej 1 wszelkie formy
co jest społdzielczości będziemy rozbudowywać, aby
zno~i kul turalne upośledzenie wsi,
jednym z naiwy.i:szych osiągnięć chłopa polw zespołowym działaniu osiągr.ąć lepsze wyskiego. Zdobycze te osiągnięte zostały dzięki r.Jki na&zej pracy. Nasza chłopska młodzież
sojuszowi chlopsko-robotniczemu. W dnit1 jednocząc się z młodzieżą pracującą całe.i Pol$więta Ludowego chłopi zamanifestują wolę ski, spełni dobrze swój obowiązek w organiutrwalenia tego sojuszu. Odezwa podkreśla zacji „Służba Polsce".
wkład klasy robotniczej w odbudowie kraju,
k .
gł s·
·m·„ tych cel·
stwierdzając, źe masy robotnicze wyniszczone n· „ W ::l l i..,
d
St ow· t - Lo d1 w za. oncze·
1
w najwojną i niedożywione odvudowały
o .ro-,
ronn_ic wo u owe
!U o ezwa :-trudniejEzych warunkach potężny przemysł ~zone Polsk1e St.ro~m,..two Ludo~e orgamzunarodowy. Jako wyniki bohaterskiej pracy ~ą ma.s~ chłopskie l kroczą zdeeydowanie ku
polskiego robotnika odezwa wylicza m. in .: Jednosc1 ru<:hu ludowego".
nawozów :i;tucznych,
w:r.moioną produkc.ię
narzędzi rołr.iczycłt, elektryfikację i radiofonincję wsi, odbudowę d:-óg, mostów t kolei
oraz wzrastającą produkcję przedmiotów cod:..ienncl;'o użytku.
WARSZAWA (PAP) - W dniu 5 maja br.
Zadaniem chłopów - stwierdza dalej ode- udała się do Sofii delegacja polska na pasie·
zwa - je5• wyżywić cały naród.
dzenie komisji mie6zanej polsko - bułgarskiej
„Aby ten obowią7ek wypełnić musimy pod- dla wykonania układu o wymianie kulturalnej
nlczych izb, jak wygnaliśmy obn..arników, kapitalistów ł stary ustró,j krzywdy.
Pierw3zy rok naszego trzyletniego planu
gospodarczego zakończyliśmy z nadwyżką.
Milion chłopskich rodzin <::ostało ziemie z
Reformy Rolnej. Ponad 5 milionów ludzi pracuje i gospodc.rzy po wsiach i miastach Ziem
Zachodnicn. Z górą 300 tys. goilpodarstw odbudowano ze zn i szczeń wojennych. Miliony
hektarów odłogów p.:-zeorały nasze pługi. Milior.y chłopskich dzieci uczy się w szkołach
pow!;zechnych. Po raz pierwszy w historii
polskiej dzies:ą~ki tysięcy chłopskich synów
i córek zasiadło w ławach szkół średnich i

W dniu 'Swięta Ludowego chłopi zamanife
atują, Ja!' głosi odezwa, swą łączność z masa.mi ludowymi całego świata. w walce o poltój i bea;pieczeństwo. ,,Manifestujemy naszą
wolę umacniania sojuszu przyjaźni ze Zwią
zkiem Radzieckim, który jest ostoją bezplecteństwa. i pokoju światowego. Wraz z. bratnim.i narodami słowiańskimi i innymi pań
stwami demokratycznymi przeciws'.awimy
się zakusom międzynarodowego kapitału. v:
walce o utrzymanie pokoju, w walce z wyzyskiem kapitału mięrzynarodowego nie jePotężne siły demokrasteśmy osamotnieni.
tyczne wśród narodów świata jednoczą się z.
nami dla przeciwstaw'•mia się groźbom. Siła
mas ludoWYeh i idea postępu jest tak wielka,
że gwarantuje zwyc!ęstwo",
Następnie

odezwa &twierdza,

że

w

s nałor Taylor sk

dniu

za naruszenie

l całym światem twardą
umocnienia Poliki l jej granic
n.a. Odrze, Nysie l Bał:yku, które są granicaprzed narodem
chłopską wolę

amerykańskich

całej Słowiafuzcz.yzny.

chłopi, walCLyliśmy w czasie okupacji
o wolność ' postęp naszego kraju i ponieśliś
my w t.ej walce szczególnie ciężkie ofiar-·
krwi 1 mienia. Poniesionych dla ojczyzny
ofiar 1 zdobytej wolności marnować nie
damy. Ziemie Zachodn'.e, odwieczne ziemie
polskie „odzyskane lkrwa.wym trudem żołnie
rza polskiego i radzieckiego, zostały naszą
pracą n.a. zawsze z Maclerzl\ złączone'',
W dalszym ciągu odezwa m. in. glo~i:
„Tegoroczne Swięto Ludowe obchodzić będzie
my pod hasłem utrwalania demokracji ludowej ,która dała chłopom z.iemię oraz przekazała na własność narodu kopalnie, fabryki i
banki
Pod kierownictwem naszego chłopsko-ro
botniezego rządu mamy już wielkie osiągnię
cia.. Rośnie i umacnia się nasz w.trój demokraeji ludowej. Dźwigamy się z ruin wojennych l da~'tlych zaniedbań, Z roku na rok,
z miesiąca na miesiąc odradza się i rośnie nasze gospodarstwo narodowe. Chcemy dziś
wygnać niedolę z chłopskich chat i z robot-

Nerwy Jakowlewa nie wytrzymały. Major zbladł 1 chwycił się poreczy krzesła. Rum
mel spojrzał na niego ze z.dziwieniem.
- Co z wami się dziejs, Launitz.? - zapytał, - myślałem że już zdążyliście się przy
zwyczai~ do tego, co się dzieje na tym terenie. Mogę was pocieszyć: jak twierdzi tutejszy szef służby bezpieczeń~twa jednego zamachowca udało się jednak przychwycić. K::izałem sprowadzi~ go natychmiast tutaj. Zbadamy tego łotra we dwójkę. Słyszałem, że
macle niezwykle dobre metody podejścia do
tego ~r_?!ek!etego, rosyjskiego bydła.„

nabożeństwa żałobne.

N ie dziwi nas wcale ta wiadomość, &koro
kilka dni temu czytalismy, że w tymże Rzymie odprawiano nie mn iej uroczyste msze ża·
lobne z okazji pierwszej rocznicy śmierci ks.
T/.ąo, b. „prezydenta" Słowacji, z hitlerowskiej
łaski.

Wszy6tko więc je1;t w porządku: jeśli mo'!·
na czcić modłami żałobnymi pamięć faszystow·
skiego pachołka, dlaczegóżby pow5lrzymać si~
od tego należało w 6tosunku do osoby funda·
lora i proroka faszyzmu?
W imię bezstronności l historycznego obiektyw;zmu 6Lwierdzić jednak wypada, że zarów·
no Mussolini, jak i Tiso zginęli wcale nieza·
Pierwszy, przychwycony
szczytną śmiercią.
podczas tchórzliwej ucieczki wespół z swą kochanką . został rozstrzelany przez partyzantów
włoskich. drugiego - jako zdrajcę kraju i ludu - powieszono w Pradze na mocy wyroku
Trybunału Narodowego. Notabene _ Musso!ini osten~acyjnie okazywał 7awv:;ze ,;wą ruechęć, a na wet pogardę, dla spraw relig ii 1 Ko·
ścioła.

Ale, niewątpliwie, i Mussolini i Tiso byli
„dobrymi fa5zystami", do końca wiernyw
· · l
· pewne czynni·k·1 k osc1e.
· W 1'd oczme,
H'tl
1 erow1.
ne uważają, że to wystarcza, by „zasługi" te·
go rodza iu uczcić choćby pośmiertnie.
A niektórzy znowu twierdzą, że takie hołdy
nazywa ją się po prostu - prowokacją.

w Bułgarii

a Bułgarią.
Na czele delegacji stoi dyr. Trojanowski
z Mini;;terstwa Oświaty, dyr. Michalski z Mi·
nisterstwa Kultury i Sztuki naczelnik Fle'!'o-zar
z MSZ. Wraz z delegacją wyjechała równleż
przewodnicząca komisji m i ~zanej polsko-buł
garskiej, ob. w!cemin. Krassowska.
pomięd-zy Polską

ustaw rasowych

Rozmowy brytyjsko- radzieckie
1

w spraw: e tranzytu p· zez

radziecką strefę

oku Jacii

BERLIN PAP. Po raz pierw5'ly od wprowa- ferencji w sprawie transportu.
Rozmowy toayły się w siedzibie radzieckiej
dzenia nowych przepisów o ruchu tranzytowym przez strefę radzie::.ką zebrali się w dniu administracji wojskowej w Niemczech i - jak
4 maja przedstawiciele brytyjskich i radzie<:- oświadczył rzecmik brytyjski - odbyły się w
kich władz w Berlinie dla przygotowania kon- nastroju przyjaznym.
~~~~~~~~~~-

Proces endeckich szpiegów

WARSZAWA PAP. W piątek dnia 1 bm. Leon, Maciński Tadeusz, Ekert Bronisław, Cha
przed wojskowym sądem rejonowym w War- berski Ludwik, Podym iak Marian i Hajdukieszawie rozpocznie się proces grupy członków wicz Leon - oskarżeni o działalność antynielegalnego Stronnictwa Narodowego. Przed państwową i se:p:egowską.
Proces potrwa prawdopodobnie około 10 dni.
sądem odpowiadać będą oskarżeni: Dziubeckl
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ra.„

zany

„zasług"

NOWY JORK (PAP.). Senator Glen Taylor, cych murzynów" na 6 miesięcy aresrlu z za·
ie~-··. · .: na stanowi!'ko wiceprezydenta St1t- wleszeniem.
nów Zjednoczonych z ramienia AmerykdfJ.Jak wiadomo, senator Taylor miał zamiar
skiej Partii Postępowej, został i;kazany w mie- wejść na wiec mlodzieźy murzyńskiej nie
ście Birmingham w S1anie Alabama 7.a „na- przez drzwi zarezerwowane dla białych, lecz
ruszenie przepisów porządkowych dotyczą- przez wejście przenaczone dla Murzynów.

„My,

- Mieliście rację, Launitzl W tym przeklętym Naftogradzie dzieją się straszne i dziw
ne rzeczy!
Oczy Jakowlewa przybrały wyraz największego zdumienia. Major przestał rozumieć o
co właściwie chodzi. Rummel ciągnął dalej:
- Czy wy wiecie, majorze, 0 tym co się
przed chwilą Stalo? Otóż na teren ie szybów
naftowych przed sekundą zabito generała
Waffnera. No, znacie chyba tego zastępcę
Scherwitza? Zamachowcom, jak zawsze, udało się zbiec! Szofer maszyny generała również jest zabity. Trupa znaleziono obok auta. Ale na szczęście ocalał adiutant Waffne-

Uczczenie

Jak podaje agencja Reutera w gześciu na}więkgzych kościołach Rzymu odbyły się w trze·
uroczy6te
clą rocznicę śmierci Mussoliniego

Delegacja polska

~więta Ludowego chłopi polscy zamanifestują

mi

nieść nas~e

Na n1arqlne!,!!!

I

sem:

Majorze Launitz! Jesteście już tutaj?
Co za przyjemne i niespodziewane spotkanie!
Chcinł mówi<'· r1'1l('i, ale, pragnac zmiażdżyć
odrazu wroga, ujawniając całą znaną już mu
r1 awci~. je~zczc raz nwo1ał triumfującym I
n if'mal uroczysł)·m głosem:
- Ober~łurmbahnfuhrerze Rumrnel! Proszę przypatrzeć slę dobrze majorowi Laun!tzowi, który stoi obok pana. Oświadczam, że
jest to ...
Jakowlew sam nie wiC'dZiiił co robi. Pra~
Jakowlew już się zorientował w sytuacji. wcto;:>o.' ·J tnie przemawiał w nim jakiś wyź5zy
Chciał coś powiedzieć, ale nagle otworzyły i 1<:t,·nkt samoobrony. Nim triumfu jacy Heim
się drzwi i na progu gabinetu ku zdziwieniu zchd:tl z?kończyć swoje ur0czyste oświadczewszystkich obecnych, a przede wszystkim ni!), - nagle padł strzał. Naczelnik gestapo
Rummla oraz samego Jll.kowlewa, stanął szef b~ zwładnie osunął się na ziemię. Jakowlew
gestapo w Naftogradzie oberleutenent Kurt · t 1'7~;ri 1 c0ln!e. Heinz nie źył. 'Flummrl pierw
Heinz. Wyglądał okropnie. Miał mocno po- ;;zy rzucił się do niego, krzycząc z oburzesiniaczoną i pokrwawioną twarz, mundur był n:a:
- Coście zrobili, Launitz? Jak odważyliśpokryty biotem i w wielu miej~cach rozerwany, Rummel z najwyższym zdumieniem cie się zastrzelić naczr>lnika ge~tapo?
Ale Jakowlew, nie wypuszczając z ręki repatrzał na Heinza, nie mogąc po prostu
wolwęru, błyskawicznym ruchem sięgnął lewą
przyjść do słowa ze zdziwienia.
Jakowlew poczuł jak zimny pot wystąpił ręką do kiroszeni i oodał zdumionemu Rummu na czoło. Zrozumiał, iż tym razem isto- rolowi jakiś papierek. Był to drugi list Schertnie wybiła ostatnia godzina jego życia. Nie- witza, który mu doręczył generał, podkrcślabezpieczeństwo było zbyt jawne t całkiem jąc, iż w tym liście naświetla zdradę Heinza
niespodziewane, ale głowić się nad tym, jak i prosi o przvkłAcine ukarani<- zdrajcy
- Co to jei;t? - zapytał Rummel.
się udało zbiec Heinzowi, Jakowlew nie miał
- Panie oh!'.'r!'turmb;ihnfuhrerze! - wyczasu.
- Panie obersturmbahnfuhrerze!... - za- prostował się służbiście Jakowlew, - to jest
wolał zdyszanym głosem Heinz, robiąc krok list od t:enerała Scherwi!za w i;prawie Kurta
nc.przód w kierunku zastygłego 7P. zdumienia Heinza. Strzelając do tego człowieka, speł
P.ummla. Wtem wzrnlc n;iczelnika gestapo niałem rozkaz. generala.
Rummel szybko przebiegł oczyma list, dopadł na Jakowlewa, który stał spokojnie przy
biurku. Helnz. głośno roześmiał się nerwo- ręczony przez. Jakowlewa.
- „Rummel! Heinz jest zdrajca! - czywym śmiec-liem t, patrz8c wpro~t w oczy Ja-1
kowlewowi, powiedział skrzypiącym z obu- tał głośri.o zdumiony obershumbahnfuhrer. rzenia 1 wstrzym~anej z trudem furii gło- Ządam, aby zastrzelono go natychmiast jak

DOSKONAŁE

Plll'A
W KIOSKACH
(BECZKACH)
FERMENTACYJNEGO
PRZEMYSŁU

NA TARGACH

AŃSKICH
~POZ
,..

psa. Nie mamy czasu na ceregiele !lądowe,
gdy chodzi o tak haniebnego zdrajcę,· jakim
jest Heinz. Niniejszy list proszę uważać za
rozkaz!
General von Scherwitz".
Po przeczytaniu listu twarz Rummla przy
Rozejrzał
brała nieco ~pokojniejszy wyraz.
się wokoło, spojrzał przelotnie na zalanego
krwią trupa Heinza i rzekł z udanym spokojem:
- Wszystko w porządku, panowie! Nie
trzeba się dziwić, że major von Launitz postąpił według rozkazu dowódcy korpusu, rozkazu - treść którego była mu znana już przed
tym. Dziękuję wam, majorze, w imieniu służ
by, jż nie straciliście głowy i działaliście tak,
jak nakazuje dyscyplina obowiązek oficerski.
Jedynie mam wam za złe, żeście niepotrzebnie po!;pieszyli się z wykonaniem wyroku.
Zdrajca, wszystko jedno, nie uniknąłby zasłużonej kary ...•
Rummel, zbliżając się do Jakowlewa, 'dobrodusznie pogroził mu palcem.
- Najpokorniej proszę o przebaczenie, panie obersturmbahnfuhrerzeł - odezwal się
ale po prostu nie
służbiście Jakowlew. wytrzymały nerwy, gdym zobaczył tego ło
tra ..
Rozumiem was, majorze! - rzekł zna~ąco
l pojednawczo Rummel Obrzuciwszy jeszcze
raz. pogardliwym wzrokiem trupa Heinz.a obersturmbahnfuhrer rozkazał jednemu ze
swoich adiutantów, znajdujących się w gabinecie:
- Zabierzcie natychmiast stąd trupa tego
zdrajcy! Wszyscy mog~ odejść! Heil Hitler!
- prawa ręka Rummla podniosła się sakra""t.:ntalnYm ruchu.

(D. c„ n.}
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Była Me, gdy pociąg po pol3klch re.patrlcm
tów zajechał na Btację Wanne-EfckeJ w West-

I

W drodze do Ojczyzny

falli. Mżył drobny de>Szcz.

. - Postoimy SO·bie pewnie do rana, w nocy
nikt nie !JHZYJdz1e - ;powiedział kierownik.
- Można się ikłaść spać - zadecydowal
dok'lór ambulansu, zasuwając dr:zwi wagonu.
- Hallo, jest tam ikto? - wołają głosy z
mroku.
O patrzcie, w nocy przyszil, czekaj!\·
~tu by pomyślał, taka ipsia pogoda dziwią
~:ę ws~yscy z obsługi pociągu. Narzucają poisp1eszn1e płaszcze i s.zybko wyskakują z wa-1
gonu na peron.
. Naprzeciw szlo ku nam kilku oficerów poJsk1ch. Serdeczne uściski.
- My też oczekujemy od 6-tej rano, n;e

•

estfa acy rac

I

i

Pieśń

polska

ratowała

ich dusze

ny Wlładrz niemieckich. Wes'lfalacy będąc wy·
15\Pą polską llla niemie<Jkim mo~zu, wiedzie1i
do&k:ol!l.ale, że 5ama miłość Ojczyzny nie wy·
starczy. Wiedzieli, że potrzeba w jakiś spo·
sób czynny podtrzymać polskość wśród wy·
chodżctwa. PowS'tały kola śpiewacze i związki.
Pierwsze kolo tego rodzaju powstało w Gelsenlki.rchen w 1894 r. Nazwano je „Lutnią". Z
czasem cała Westfalia i Nadrenia podzielone
zostają na oJcręgi. Kół jes·t coraz więcej. Po·
5zczególne okręgi organizują lokaJne. zjazdy,
które są każdorazowo wspaniałą rewią pieśni
polskiej.
Władze krzywo paitrzały na tego rodzaju
imprezy, ale silna organizacja wewnętrzna
Polaków przezwyciężała ·te przeszkody. W o·
wyun cza>Sie występuje już na widownię Jan
Przyby!Soki z Essen, który piastuje godność
preze>Sa Polonii do dnia dzisiej>Szego. Jest
prawdziwym ;przodownikiem życia polslkiego
w Westfalii, gdyż o ile Związek Polaków był
twjerdzq polskości, to kola śpiewacze były
jego sercem, najczynniejszym organem.
Gdy ·reżim hitlerow5ki doszedł do władzy,
o poi-sok.ich imprezach nie było już mowy.
Szykany wszelkiego rodzaju stają się coraz
częstsze i brutalniejsze. Przed inwazją na Pol·
skę władze
rozwiq:wjq wszelkie organizacje
na terenie Niemiec, likwidują ich mająteik.
Z chwilą złamania :hitleryzmu, znów roz·
brzmiewają ;po miastach i osadach Zagłęb i a
pieśni polskie, w 37 .kołach śpiewaczych. Brak
już wielu działaczy, :i:ginęli w obozach, w wię
ziemiach. Ci, którzy pozostali ma.rzą o jednym
- o powrocie do Kraju.
I marzenia ich nare5zcie realizują si~.

mowę

tlló.oresl'pondencja UJlasna „Glo!§U"J

mogliśmy się doczekać.

Ludzie z rzeczami już przyjechali.
Wszyscy mówią naraz, podnieceni, rouadowani, niikt nie zwraca uwagi na gęsty deszcz.
N;e wiadomo, jak i kiedy rozesZ'ła 5ię wiadomość o przybyciu pociągu. Na stacji uczynił się gwar i ruch. Snopy świateł nadjeżdża
jących
samochodów krzyżowały 5ię w róż
nych kierunkach.
Zajeżdżały na stację wielkie ciężarówki z
przyczepkami.

-

Na razie tylko .kilka przyjedzie, a na

dzień do ładowania zmobilizowaliśmy więcej
ciężarówek mówi pan Gross, ruchliwy,

rzutki przedstawiciel Komitetu Organizacyj·
n ego.
Wagony przybyły ponumerowane, każda
rodzina z góry już wiedziała, w którym wago·
nie ma zlozyć rzeczy. Dobrze to było pomyśla
ne. Szybko rozładowano pierwsze samoch'Jdy,
I.udzie obtarli ipot z czoła, patrzyili na wagony.
Teraz dopiero poczęli rozglądać się. Od
·~hwili, gdy przybył pociąg, wipardli w trans -

St. Marciniak

-

Pośpiesznie

rzec;!;az 5tali 5.pokojnie

(cały

iprzerzucali

dobytek

leżał

zlo.ż=y w wagona.eh). Na ścianach wagonów
malowane polskie orły, polskie znaki kolc>i
paiistwowych. To nie zjawa. Można odetchnąć.
!\ więc to prawda - jedziemy do Pols,]<i.

Nie było co myśleć 0 spaniu, te kilka go<hin do śwHu spędziło 6 ię na pogawędkach.

Pierwsze rozmowy Westfalczyków z polskimi kolejarzami, ipolskim żołnierzem, konwojentem, kucharką, pracownikiem PUR-u. lr1i
ludzie z kraju, tam pracujący, tam żyjący normalnym życiem wśród swoich. Chcieli·by się o
;wszystko za.pytać naraz. Sami też opowiadają
o swoim życiu, o ciągłej' nie:pewności, o trudnościach, wynikających z wyrażnych szykan
ze >Strony władz okupacyj'nycl1 i' samych N•em
.
ców.
.
,. d
,d
Ob , N ow ak po k azuJe swoi owo , Z!! zdumieniem czytamy _ obywatel niemiecki. Ani
słowa nie wspomnia·no w żadnej rubryc._. Tia
kilkunastu stronach paszportu, że jest n:irodowości polskiej.

· -

-

_,

Pol11tqka na

r..zybko się,
podjechali
samochodami.
jakby
oba· ff
wiając
że ten pociąg
to wizja,
że może
za chwilę zniknąć.

'-

wesoło

Groz'na" nazwa
Franco wprowadza reformy w1·osen
d. .
d
h
Gorliwi lokaje
ne na ZleJe WYPe zonyc królów
-

Pod opiekuńczymi skrzydłami maT1Szałka \
Smutisa, wielkorządcy Południowej Afryki,
:popisuje się od dawna niejaki Oswald Pirow,
szef organizacji faszystowskiej. Ten to Pirow
ju.ż przed wojną jeźdźił_ do Berlina, ~kła.~aj_ą~
H1tlerow1 hołdy. czołobitne, gdy zas pozrueJ
na porządlku dziennym stan_ęła spra~a przystąp1ema Pol. Afryk~ do :-VOJnY przeciw Trzecie] Rzeszy, sprzeciwił się temu stanowczo
w parlamencie dominialnym.
Obecnie p. Pirow IPOCzul , 1przyjazną" dla
h
, t
f
.
b ł
. ,,
swyc poczyll'.an a mo_s erę i na ra .w1aui:i
w zagle. Wyjechał więc do Londynu i tutaJ,
. 1s k im.
'
f aszys_t
Oswraz ze s ł ynnym ang1e
ą, waldem Mosleyem postanowił załozyc nową,
ws po'I ną i:iar·t·ię .'P 0 l"t
·
1' yczną. ipo.d gr.?zną
nazwą:
„Wrogowie Związku Radz1eckięgo .

.

-

skiego, złożonego z mianowańców Franca,\
uchwalono w
tych dniach przywl!'ócenie
wszysLkich„. tytułów arystokratycznych, iktóre zostały zniesione w roku 1931 decyzją rząd~ republ~ańs~ie~o'. A więc k>Siążęt~, hr~biowie„ mark~1 i inm, grand-z1arze h1s~anscy
maią okazję do rad?sc1.
„
JeszC'~e ipar_ę .ta~1ch „d€:mokra~ycmych reform - 1 ruc JUZ, Jak sądZ'Lmy, me będzie s•taIo na przeszkodzie przyjęciu gen. Franco do
grona Bevinów, Bidaultów i Tsaldarisów.
•
•
Zdetronii.owany Mi~hafo.k rumuński wybrał
d o St anow
.
z·ie d noczonyc h w ce l ac h masię
trymonialnych, poszukując jaikiejś bogatej
t · D os t OJDY
·
e x·
" k ro· 1owej· szma.1cu " czy tYo.mu.
monarcha
uzyskał,
oczywiście,
audiencję
B" ł
Domu as·
m w· z
z Tru
w ia ym
, z po roz o ie
pre .
•
manem oświadczył dzienni.karzom, że pewien
jest szybkiego powrotu„. na tron, i że Tru;nan
podziela te nadzieje.
Dziwnym zbiegiem okoliczności, wkrótce
po wizycie rumuńskiego Michała, zi'awił się
na ziemi amerykańskiej drugi zdetronizowany
władca - Piotr jugosłowiański. I tel!l. za!ltomun!kowal cieikawym dziennikarzom, że nie zrezygnował bynajmniej z praw do korony l spodziewa się „kiedyś" powrócić na tron.
Wio·sna jest _ jak wiadomo _ porą nadziei i optymizmu„. Ale gdy z zielonością rozkwitających drzew sprzymierzy się zieloność
w.„ głowach, wówczas wiosenne nadzieje stają się śmiesznym. i zawod~ym - złudzeniem.

•

•

osobników tego właśnie pokroju, 1g„upowanych w tzw. „międzynarodowej unii ludowej",
postanowiło złożyć do ONZ memoriał w spra·
wie 5ytuacji krajów Europy Wschodn'ej.
„Unię Ludową" łączą ścisłe, dolarowe n;d
:r. Departamentem Stanu USA. Toteż p1Jd memoriałem, wypisującym duby 5malo:ie ,' la te·
mat Polski, Jugosławiii, Węgier i i·nnych krajów demokracji ludowej, nie zabrakło też na·
zwi&k:a Stanislawa Mikolajczyka.
W h
kt
d k t
t
c ara. erze a wo a a
ego
wyczynu
zdrajców i wypędków, wystąp' a w Radzie
Be .
, t
ONZ
d 1
.
h'l"' k
~1eczens wa
e egacia c t ~JS a,
domagając się powołania specjalnej k·Jm·sji
dla b--' .
N
. h M"k0 ł .
z Cl!Uama
spraw,poruszonych.
przez
agyDlaczego
c •
; akuaiczyków
i Maczków
t d 1
.
hT. k
t .
d . R
ra
e egacia c l 1)5 a, zapy ac1e, g zie zym,
gdzie Krym, gdzie Europa Wschodnia a Południo
Am
ka?
T 0 ałk"
t
wa
ery
.„
c
iem pros e.
W S<prawach natury „delikatnej" ~ „dratliwej" moŻl!l.i panowie posluqują się cz~to
gor!iwością S<wyc.h lokajów. Chile to krnj,
który leiży w kieszeni kapita•l istów USA. To
k1aj, gdzie irządzą ich marione.tki, gd!\e rnch
demokratyczny i robotniczy dławiony jest
w bestialski !!P05Ób, gdzie rząd oficji'łlnie zakazał prasie używać słów „impenaEzm ame·
rykański" w jakimkolwiek bądź konlekśde.
Dlatego więc Chile speln'.ia w ONZ poosługi ddW'Jkackiego zastępcy wtedy, gdy sam adwokat
reakcji międzynarodowej i giełdy !Jowojor·
skiej nie ma och?ty ujaWllJ!ać swego obl cza.

W1"ad~
,,
t . t .
t"
ł
. _,,,mosc o pows amu . ei par n,_ a z':' .aszcza Je] nazwa, wywołała mewątiphw1e wsrod
obywateli ZSRR dużo.„ wesołości, zaś humo·
rystyczne pisma radzieckie, ze znanym „Krokodiłem". na czele, będą miały iprzynajmniej
rzez tydzien' świetny materiał do dowc1'po'w
P
To nie ważne, twierdzi administraci'a bry.
.
. ·
tyjska, że on i cała jego mdzina mówi PJ pCll-j
Trz~ba dodac,, ze.
P1row, po konferenciac~
skt . c ·ą . p k
.
z Mos1eyem, udał się do Mackytu, aby tuta]
1• ze ZUJ stę 0 1a ami.
uzyskać od „krwawe"go rzeżnika" hiszpańskie. . ~ A Jak wyśc!e tu ~yli? - PY~~n:1Y· UJzie- go błogosławieństwo dla swych w<ijowniczych
ze·sc1e się zb1erah, gdzie nauczyhsc1e s.ę ;ę- zamierzeń.
zyka. Przecież większość was tu urodzona, a
tak płynnie mówicie po polsku?
t
„Krwawy rzeinik", \j. gen. Franco, nie zoTernz na>Stąpił dłuższy wywód, wyjaśn;aią· 1 stał jeszcze iprzyjęty na łono państw marshal·
cy nam, jak żyli ci ludzie z dala od ojczyzny, I !owskich celem wspólnej „odbudowy E'llll"opy".
pragnąc zachować jednak ścisłą więź i pamięć Ale z powołanej strony dano mu do zrozumieo Macierzy. PC'lacy z Westfalii znają tańce nia, że może w niedalekiej przyszłości dostą
i pieśni ludowe, które w kraju oglądamy dziś pić tego zaszczytu za cenę paru drobnych reAmeryka Trumana ·i Mar6halla jest i'.emią
Wiele jest dziś w polityce światowej po·
tylko na s<:enie, lub w specjalnych widowi- form w stylu i duchu „denfClkracji zachodniej", gościnną ni.a tylko wypędzonych z kraju mo- nurych dramatów i tragedii, ale nie brak też
5.kach regiona~ych. Pieczołowite pielE:gnowa· I Franco zabrał się do dzieła.
narchów, lecz róW!Ilież dla reakcjonistów, neo- wesołych fars i operetek, jak te, o który·:h 'tu
nie tradycji pozwoliło zachować ducha polskie
Na posiedzeiniu tzw. parlamentu hisz,pań- faszystów i zdrajców z całego świa'.a. Ki'.ku piszemy.
Bolesław Dudzillski.

I

karze przywykli do partyzanckich warun-1 wi do mnie: „towarzyszu pułkowniku, daków pracy, dokonali kilku poważnych ope- my mu bobu aż, aż ... " - i wymierzył
racji.
prosto w pniak z odległości 100-80 mtr.
Tak to już bywa, że każda armia party- CKM podskoczył i coś zaszeleściło za pniazancka posiada zawsze trzech nieodłącz- kiem.
ukryte
znaleźć
nych „;;ojuszników": - świerzbę, wszy i
się
Teraz starano
szkorbut. Ci „sojusznicy" szczególnie dali CKM-y.
się we znaki nowoprzybyłemu oddziałowi.
Gdy umilkło kilka stanowisk, ruszyliś·
.Por. „Biały" przybył z trzydziestoma kil- my do ataku wypierając Niemców z lasu.
koma ludźmi, których leczeniem natych- Była to jedna z cięższych bitew, w któmiast się zajęto.
rej ponieśliśmy straty w zabitych i ranAle tak już się często zdarzało w naszych nych. Bardzo dzielnie spisali się „Janek",
partyzanckich warunkach, że kiedy sądzi- „Marian", „ Władek" i „Hanka" - zawsze
liśmy, że będzie mc.żna odpocząć, to dopie. w pierwszej linii.
W AKCJI BOJOWEJ/
ro zac.:ynało się piekło.
Niemcy zagęszczali teren - przybywaNast~pnego dnia, po przybyciu „Białe- to ich coraz więcej i więcej.
- Musimy Wam powiedzieć - zwierza- I hun", który w1men odpowiadać za swe go", Niem:::y ruszyli do ataku. PrzeprowaNasza komenda aprowizacyjna daleko
li się aam AK-owcy - że jak się do was zdrady przed sądem ludowym, przebywa dzone przez nich niespodziewane natarcie wyjeżdżała, by przywieźć kartofle i ja?rzychodzi, to aż przyjemnie popatrzeć, ohcnie w strefie amerykańskiej i iest d-cą pe.zwaliło im wedrzeć się głęboko w las, z kieś mięso. Trzeba było oddalać się nieraz
Jak radio wisi na drzewie :. wszyscy żo~- tzw. kompanii wartowniczej.
którego należało ich za wszelką cenę wy· o 50 km„ a że droga była bardzo niebez1
~ierze mogą słuchać komunikatów. Jakaś
Niemcy nie byli zdolni dać sobi radę z przeć. W2.lka trwała do se.mego wieczora. , pieczna, staczano szereg bitew, by móc
mna atmosfera u was panuje, przyjazna, ruchem i:artyzanckim. A teraz traciliśmy z naszej i::truny mieliśmy kilku zabitych przywizźć furaż dla wojska. Od czasu do
a u nas iest inaczej.
dz c'iątki dvbrych żołnierzy i oficerów, i n.nnych, ale i Nit.mców też sporo już zie- ' czasu gotowano obiad tylko z grzybów,
Na. drugi dzień Lublin podał do wiado· których w bestial.;ki sposób mordowali mię gryzło. Na skrzyżowanii.;, leśnych dróg których w lesie tym rosło bez liku. A mi·
mcśc1 całego świata wiadomość o morder- zdrajcy >,ro ·! znaku N.S.Z. Z kolei dowódz- zaszył się jeden ze szkopów z CKM-em i mo
ciężkich
warunków walka nasza
stwach popelnionych przez Brygadę Świę- two ·nI- eJ Brvir;:idy im. gen. Bema donio- bił tak okropnie, że zdawało się, iż conaj- wzmagała się z każdym dniem. Samoloty
tokrzyską NSZ, na żołnierzach Armii Lu· sło nam, że NSZ wspólnie z 2-tysięcznym mniej Jrnmpania ludzi obsadziła to stano- sowieckie coraz częściej ukazywały się
dowej.
oddziałem
Niemców w prz:eprowadzo- wisko.
nad lasem.
Pierwszym dowódcą Brygady święto- nei obławie na oddział por. „Białego", wyFront się ustabilizował, jeśli tak można
Teraz :iiebo nie należało już do Niem·
krzyskiej był Kerner ps. „Janusz", ,w lu- mordowało 65-ciu AL-wcówi Była to stra- określić ówczesną sytuację. Linią demar- ców, tak, jak w pierwszych latach wojny.
tym 1948 r. w Łodzi został on skazany na ta wołająca c pomstę do Boga.
kacyjną tego frontu była dość szeroka dro. Samoloty krążyły nieraz pól
dnia na
karę śmierci, przez Sąd Polski Ludowej.
Rozbitv oddział por. „Bia'l'"'o'' wvcofał ga leśna, która prcwadziła do leśniczówki. przestrzeni 20-30 km'. wgłąb zaplecza
Zastępcą jego był słynny mjr. „Ząb".
się do woj. krakowskiego i przybv! rlo nas Teraz należało ustalić, gdzie Niemcy usta- niemieekiego i ani ieden niemiecki samo·
W sierpniu 1944 r. dowódca okręgu kie- mocno nac!"Wątlony, unosząc ze sob:i :.ilku wili CKM:-y, a posiadali i::h sporo. Naj- lot nie stawiał im czoła. Raz tylko widzialeckiego NSZ Bohun został przesunięty na rannych. Rannymi zaopiekowali sit; na- c;rroźnieiszym z nich był właśnie ten, o któ- łem spotkanje myśliwców sowieckich z
d-cę brygady świętokrzyskiej, a jego miej- tychmiast lekarze, których trzech posiada- n m wspominałem. Wreszcie dojrzano go. niemieckimi lecz finisz rozegrał się
sce d-cy okręgu za~ął „.Jam:sz". Ci ludzie, liśmy w E:ztabie obwodu. Ponieważ w le-, Ukrywał się za dość grubym pniakiem i 1 ~dzieś dalekc, tak że wvniki walk nie byniegodni miana człowieka. mają na swvm karstwa i instrumPnty chirurgiczne byliś- czuł się bezpiecznie. „Iwan" z plutonu ly nam wiarlome
sumieniu setki istnień. Krwawy zbir „Bo- my pierwszorzędnie zaopatrzeni, nasi le- sztabowego, obsługujący miotacz min mó. 1
<D. c. n.)
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Łódzkiego

II.
~arożytny R1:ym, przejąwszy pismo zwykle
I Grecji, również 6Zybko zorientował się, że
było ono zbyt powolne ,jeśli chodzi o za;,iisy·
wanie przemówień czy to w senacie, czy w 6ą·
dach. Idąc śladami Greków, stworzyli Rzymia-

Od pisma

d stenografii
nane

Trudno!lci pok

nie

równi eż coś w rodzaju stenografii, co nosiło :nazwę „not tyrańskich". Noty to znaki,
a ponieiważ wymyśl-i łje Tiro, niewolnik a póź-

niej wyzwolenie<: Cicerona, więc &tąd ich nazwa „tyrańskie". Noty tyroń.skie byly to znaki dla pojedynczych wyrazów. Na wzór tych
not mamy dziś w naszej mowie i piśmie, cały
szereg 4trótów, }ak: PKO, PK!P, KEŁ, PPR, PPS
itd. Tego rndzaju 5kracanie wyrazów począt·
kawi ich literą, to właśnie był pomysł rzymski.
\V syi;temie Tirana każdy wyraz oz:iaczano
początkową jego literą, dla każdego o':l.p.Jwiednfo modyfikowaną, - było to więc awego
rodzaju pismo wyrazowe. ,,Notowalo się" ber·
dzo szybko, ale„. było jedno wielkie ale, noianowicie not tych znamy dziś 25 tysięcy. Taką to ilość :z.naków musiał nie6zCZ!}śliw:r ad~i;.t
s~~uki 6tenograiicznej wt.loczyć do swej g'o·
wy. Przeto niezbyt dziwi nas ,llmutny fa.et, któty wydarz.ył się w Rzymie, że uczniowie rylcami (ówczesne przybory pisairskie) zamordo·
wali nauczyciela, który zana:lto gorliwie npikował ich mózg owymi notami. P•Jm1mo trudności w wyuczeniu się miały n:>ly w państwie
rzymskim coraz to więk6'le :w.aczenie. We
W1Szystkich publicznych szkołach „notar!a", to
znaczy nauka not, ll'tanowiła stopi~ń wyi6zy
„abecedarU" to znaczy nauki pl84I!<a zwykłego.
W urz.ędach rzymskich, po dziś dL:eń 6łl'ią
cych za wzór, jeśli chodzi o organizację, pojawił się specjalny typ urzędnika tzw. ,.nfJtariusa" (dzisiejszy na-sz notariusz), załatwiają
cego swe czynności przy pomocy not. Bodajże
we W67.ystkich mowach eu.ropejskich pozostl.'!
do dziś żywy pomnik dawnych not tyn>ńsk:<h
w postaci takich 1Słów, jak „notes" I „notować", - uwiecznione w nich jest pojęcie szybkiego zapisywa-nia.
STENOGRAFIA NA WIDOWNI
Noty tyroń!kie, jako zbyt trudne, nie mo·
gły się dh1go utrzymać, mu5ialy ustąpić miejsca czemuś łatwief,szemu. To właśnie 'i!worzyli
Anglicy w wieku 17-tym i nazwali ~tenog.allq.
Stenografia ta, to już 6tenografia now'Jc?etma,
11 którą i dziś mamy. do czynienia.
Porzuola
ona grecką koncepcję eylabową 1 rzymską
koncepcję wyrazowq w pierwotnych ich formach i wróciła do koncepcji fenlckle/, m'anowicie do t>posobu oparcia piosm.a na znakach
dźwiękowych. Zmowu każdy dźwięk ma swój
znak, ale ~cza6 gdy w piśmie zwykłym z.nak! dźwiękowe kreśli się cz~tokroć kilkoma
ruchami ręki, w stenografii nowocze~nej zawsze tylko jednym ruchem ręki. Na przy.itład
takie ,,m" w piśmie zwykłym składa s;ę aż
z trzech fragmentów graficznych, w stenografii bierzemy tylko jeden, mianowicie ostatni.
I tak ze wszy6tkimi innymi dźwiękami - zawsze odpowiada im tylko jeden, moiliwie najprostszy znak. Poza tym w stenognM nowoczesnej k&idy znak spółgłoskowy przez odpowiednią, pro1Stą modyfikację przemienia się od
razu na znak 15ylabowy. Na przykład jakakol·
wiek spółgłoska pogrubiona przybiera p-0 SO·
bie „a", obniżona przybiera „u", wyokrąglona
- „o" itd. Dzi~i temu w dzisiejszej 6tenogra·
fii piszemy sylaby tylko jednym ruchem ręki,
i aczkolw:ek oparta na znakach dźwiękowych
jest ona właściwie pismem sylabowym, gdyż
chwyta od razu całe sylaby, - uzupełn;e'lie
w postaci tzw. skrótów przemienia ją w wi~k6zości wypadków na pismo wyrazowe.
Tak
więc stenografia nowoczesna, wychodząc z fen ickiej koncepcji dźwiękowej, osiąga gre<kl
ideał pisma sylabowego i rzymski: p!sma wyrazowego.

zwykłego

W pierwszej części artykułu pisaliśmy dzieje powstania pisma 1 jego stopniowy Joz-1
wój. Dla przyśpieszenia sposobu zapisywania słów już starożytni Grecy stworzyli pf Prwszy rodzaj stenografll „tachygralis". Wynalazczość ludzka posunęła się w tym kierunku
dalej.

RO ZNICE MIĘDZY STENOGRAFIĄ
STAROZYTNĄ A NOWOCZESNĄ
Podcza6 gdy Grek musiał się uc'!:yć k.:kuua5tu setek dowolnych znaków 11y1abowych,
Rzynuanin kilkunastu tysięcy znaków wynn O•
wych, my dziś uczymy się 25 znaków za1Sadniczych, ui.poz.najemy się z dość prostą regułą
oznaczania samogłosek oraz z regułami 6k·acania. Stenografia starożytna była. tl) właściwie „chiń<szczyzna", operująca wielką !!ością
znl!ków, stworzonych ~emie dowoinie, znaki 6tenografil now.oczesnej wywod~I\ s'ę z 25
znaków za1Sadniczych, zmienianych wecilug

Fral"-'ii odczuto już potrzebę stenograf': w całej pelmi wówczos, gdy po Wielkiej Rewolu(ji
przyszło do protokółowania obrad ?.;,.-omadzenia Narodowego. Niemcy i my uj~l . ~my s : ę
stenografią dopiero w wieku l9-1ym. Wa runki polityczne i 6połeczne, w jakich WÓWCT6S
pozostawaliśmy, t>prawily, że nie mogta s;ę
ona u nas rozwinąć w takim stopniu, j.ak w :nnych k·rajach.
ZASTOSOWANIE STBi"'l'OGRAFH
w POLSCE
Początkowo najszer5ze zastosowanie znalazła stenografia w dziedzinie administracji han·
kisłych reguł.
dlowej. Wielkie in1Stytucje handlowe i przemyStenografia nowoczesna xnajdo·.vnla , coraz slowe, mające dziennie olbrzymią koresponwięk.ISz.e zastosowanie, zwłasz.c;z;a w m!dfę raz- dl?'!tcję do załatwienJa, muszą się po61ugiwać
woju życia pnblicznego l handlowego, We stenografią. Widzimy następnie ste-nografów
11-111-1111-1111-nn-1111
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protokółowania posiedzeń,
roz,praw
zjazdów, kongresów. Ponieważ praca ich jeet bardzo żmudna, nieraz stenognfuje
nie jeden 6tenograf, lecz równoczeŚl!lie d·wu,
lub nawet całe biuro stenograficzne, w którym
pary zmieniają się ciągle.

podcza5

sądowych,

PERSPEKTYWY STENOGRAFII
Wyuczenie s i ę biegle sternografii, mimo
wsze·l'kie udosko.nalenia, nie jE!liit łatwe, gdyż
wymaga wie•l kiej wprawy. I stooografia, i pis·
mo
to właściwie środki komilllllikacyjne,
przenoszące nasze myśli. Stenografia to śro·
dek nowszy 1 s'lybszy, coś w rodzaju samochodu, J»6mo zaś zwykłe _ to środek starszy,
5 razy powolniejszy, coś w rodzaju zwykłego
wozu 0 zaprzęgu konnym. Kaidy doln'l!e ro:ru·
mie, że samochód musi być bardziej skoro.pl!·
kowany i że trudniej posiąść Wlprawę w p-O·
slugiwandu się nim. Pomimo to jednak mamy
coraz więcej dobrych szoferów, talle samo mamy coraz więcej dobrych steillografów. Tak·
samo bowiem, jak ciągły rozwój tycia llpO·
łecznego i gospodarczego zmusza nas do c~raz szerszego stoS-Owainia samochodów, a po·
nucania trakcj1 kon:nej, waru!l!ki te będą nas
zmU6zały do coraz częsts12:ego sto6owania stenografii w miejsce pisma -zwykłego, które nie
może już ipodołać wszystkim 'Zadaniom, jakie
wysuwa dol>a dz.!6iejs.za.

1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111 -1111-nn-1111-1111-1111-11n_11,,_

iywy r port pokojowych os

•

a1a

na Cze

ągnięc

Placu w Moskwie

lmponujqca manifestacja twórczej pracy
MOSKWA, 1 maja.

Czerwony Plac był odświętny I strojny.
Swiecące bielą trybuny p-0 obu stronach granitowego mauzoleum Lenina zaipełnily się
gośćmi. Woj5ko ui;tawione było w czworobokl, a nad placem ja6krawym bla5kiem plonęlo
wiosenne słońce.
leż razy w życiu oglądałem już ten olbrzyml plac l lud'li na nim, zastygłych w oczekiwaniu defi~adyl A prz€ci~ za każdym
razem z nową e1łą odaz.ułem ep!ck~
potęgę
te.go ws,pani-alego obrezu
Wi;kazówka na olbrzymiej, matowo
cz.a.rnej tarczy zegara Spaskiej Wie
ży l{;remlu z.bliżała 6ię do złotej _cy
fry 10. Oklaski zagrz.m!aly na try
bUJ!lach. ST ALIN I CZŁONKOWIE!
RZĄDU wstępują na granitowi\ try
bUJ!lę mau'lolellllil Lenina.
Stalin sto1 na trybunle, IIll'llży oczy przed rażącymi promie·
niami słońca, ruchem ręki poz.drawia oklaskujących go gości na trybunach, a .po~ wpływe~
tego powit.1lne90 gee·tu wzmagają 61ę I potę-z:nleją owacje.

I

Później spod luku bramy S.paskiej na kollllu ków 6zla artyleria, lekka, ciężka,
złocistej

maści

wyjeżdża

mini1Ster

Sił

obiężnlcza.

Na lufach widniały osobliwe hieroglify - romnych, MARSZAŁEK BUŁGANIN. Na środku by, kółeczka, trójkąty. Z'lla~l te mówiqy o tym,
placu odbiera on !raport dowodzącego defiU!dą, ile rozbiły one n.a wojnie bwnkrów, ~terii,
objeżdża front wojsk, wst~uje
na trybunę moźdrzierzy.
i wygłasza do wojska mowę powitalmą.
A potem za arLylerią popełzły 'crołq!. Było
Wojska ru6zyly. Szli oficerowie akademii ich dużo, z.iemia pod nimi dudniła.
wojennych, szli elewi szkól oficerskich, szli
Uroczy15ta defilada wojsk garnizonu m-04!·
wychowankowie szkół im. Suworowa i Nachi- kiewskiego była widowiskiem lmpoo.ujqcym.
mowo. Po czym na llliebie pojawiły 11ię 6amo- Przzyominała ona tym wszystkim, którzy byli
świadkami de<filady, fe mogą oni żyć
i pracować g,pokojnie, że posiad-ajtt
N apis a ł 11 pecja I n i & d 1 a
„G ł o 1 u"
$}/ę niezłomną l druzgocącą, siłę, któ·
ALEKSIEJ SUZKOW
ra zabez;pleoza Ich poko/owq prCJCę,
Jch honor l godnoAć.
znany poeta radziecki
Defilada woj5kowa 11ko1kzyła. 1ię.
laureat
nagrody
6tali111owi;klej
A wówczas Czerwony Plac zale.ły
kolumny mieszkańców 11tollcy. W!·
loty, niczym gromady ptaków z baj'ki. Z za- dzieliśmy pły«iący llll!I tysięcy sztand.a.rów. Wiwrotną 15zybkością mknęły nad maszeruj'lcym dzieliśmy, jak pod lelkkiml, jedwabnymi fla·
woj1Skiem myśliwce, szturmowce, bombowce, gami wsa:elkich barw l kształtów, pmemaazero·
jak szybkolotne kule, W)'lprzedzając dźwięk wały kolumny sportowców, wybi~jqc~h ry.t·
swoich silników, przemknęły samoloty rakie- micznie swe kroki.
towe, a na ziemi dudniiic gąsienicami ciągni
Po sportowcach ru.7zyła wlelka Moakwa:
l'tl1iimi111111r:iml"i1r:1n~~n~m111111r~mmml!lm1~r1,1'1:'1r1::1.mrn r.1.:r:1T·n:~.1l!lllil"tri;111r1::1:11· 1 ·1::1111:1 •·1111, i:ri 'I: m•1111T1•:1·1 1.:11"n ·1· 1:1
zespoły
olbrzymich zakładów, pracownicy,
uczen.l, pisarze, artyści, muzycy i lnżyn.ierowie,
technicy - ludzie wszyi;tklch zawodów, człon·
kowie zwartego t braiterskiego t>połe<:zeńfltwa
radzieckiego. Nad ich głowami powiewały fla·
ciągu
gi i 15ztandary. Wyraziste plakaty ~ wyik~esy
W dttgu dwóch lat nowej pięciolatki i.nwe- 25 procent, wyrobów cukrownkrzycll o 30 pro mówiły o tym, że miesz'kańcy Moskwy przyszli
sotycje w przemyśle 5pożywczym ZSRR wynio cent, mydła - o 35 procent.
na demonstracje z poczuciem zadowolenia
W ubiegłym rok'll przemysł cukrowniczy Z WIELKICH ZWYCIĘSTW NA FRONCIE
11ły około 2 miliardów rubli. W 1947 r. moc
wyprodukował
5
milionów
pudów
cukru
ponad
wytwóraa t~o prz€.mf6·łu wzrosła znacz.nie
PRACY.
dzięki uruchomiellliu 236 nowych, wz.ględnie plan. W &eronie było czynnych 179 cukrowni,
Mnóstwo ludzi było dziś na Czerwonym
w sto1Sunku do 157 w roku 1946. W 1948 roJtu
odbudowanych przedsiębiorstw.
Placu - około 5<iu godzin szerokq W61lęgl\
W roku bieżącym pr.zewidywll.M jest jesz· uruchomi się jeszcze 20 cukrowni.
płynęła rzesza ludzka, zapełniająca całą ezero·
Duże osiągnięoi>a ma do zanotowania przecze 11'lyb.5ze tempo rozwoju iprz,emyislu 11poży
kość, od Muzem Historycznego aż do wybne·
myisł
piekarski,
którego
moc
wytwórcza
znawczego: produkcja cukru wzrośnie o 85 proc.
źa rzeki Moskwy.
w 11tosun!ku oo roiku ul>iegłego konserw - o czni€ przekracui poziom przMwojenny. Mimo
Aby wiedzieć, KIM JEST DLA NARODU
zniesienia systemu kartkowego, przemysł ten
w zupełności wywiązuje się z z.a<lania zaopa- RADZIECKIEGO ST ALIN, tneba choć raz być
na Czerwonym Placu podc.za-s demonstracj!l.
trzenia ludności w chleb.
Jakież entuzjastyczne owacje wybuchają ~az
W przedsiębioretwach przemysłu tlusttrz0· po raz w kolumnach, zbliżojących się do try·
wego st06-0wana jest nowoczesna aparatura. buny. Ludzie wołają: „Hurra", wiwatują, pod·
Przejście do ek.IStrakcji oliwy z nasion olei- rzucają czapki i bukiety kwiatów,
podnosz.§
we współzawodnictwie tkaczy pracujących a Feliks Lechowski 152,3 proc. W PZPW stych przy pomocy nowej apara1ury zmniej·
w górę dzieci. Wyczuwu się, że każdy pra.g·
na dwóch krosnach kortowych w PZPW Nr 1 Nr 36 najlepsze wyniki uzyskali: Stanisław sza dwukrotnie 61traty i pozwala na zniesie- nie w ten sposób całym 6ercem wyirazić swą
pierwsze miejsce zajął Bolesław Luciejewskl Malinowski (160 proc.), Michał Kolos (159,4 nie ciężkiej praicy fizycznej.
milość, swe zaufanie.
proc.), Stanisław Wypych (158 proc.), Józef
Nie os!ągnqł jesrzcze poziomu przedwojenTym, dl!i których pi6zę chdałbym powie·
{147,8 proc.). Janina Gozdek osiągnęła 143,7 Maliszewski (157,8 proc.) i Jan Pawlak (156
ł'roc., a Alfreda Ciszewska 14l,6 proc. W proc.). w PZPW Nr 3'7 odznaczyli się: Edward nego przemysł konserwowy, co tłumaczy się dzieć jeszcze jedno: Cechą charakterystycwą
szc.z€gólnie dotk!.iwymi stratami poniesionymi moskiewskiej, pierwszomajowej demonstracji
PZPW Nr 2 wyróżnili się: Jan Ogiński. (lSO Rosiak (141,6 proc.) i Marian Sn_owarek (141,3 w okresie okupacji
w 1948 roku był CAŁKOWITY BRAK ~ASEŁ
przez mlnictwo.
proc.), Jan Dyksa (156,2 proc.) i Leon Grzy- proc.). w PZPW Nr 38 \vyróżnlly się: Ewa
W roku 1948 osiągnięty zoSltanie poz.iom WOJENNYCH. Cała demonstracja była ZY·
bowskl (147,7 proc.). W PZPW Nr 3 odzna- Krysiak (160 proc.) i Janina Kozielska (159,7 przedwojenny w produkcji konfitur, powideł, WYM RAPORTEM NARODU, który pomyślnie
czyli się: Józef Mazur (160 proc.), Zygm. Mor- proc.). W PZPW Nr 39 wysunął się na czoło soków owocowych, zielonego groszku O•raz i przedterminowo wy1<onał olbrzymie zamie·
g 0 (159,8 proc.) I Stefan Warkoczewski (147,1 Ignacy Szwanke (160 proc.). Czesław Jacho- mrożonych jagód i warzyw. Prrz:emysł cukro· rzenia powojennego planu pięcioletniego. Wi·
proc.). W PZPW Nr 35 Ignacy Tomaszewski wicz i Franciszek Piskorski osiągnęli po 127 wniczy powrócił w zupełności do aS-Ortymentu dzieliśmy samochody nowych łY'PÓW, obrabiar·
ki nowych k001strukcji, olbrzymie transparenty
przedwojennego.
osiągnął 160 proc., Michał Snitała 159,8 proc„
proc.
mówiły o nowych odkryciach w dziedzinie che·
mii, fizyki i biologii, o nowych domach zbu·
autor ksiąi,ki, nie jest podręcz.n.ikiem w ści dawanych dla mieszkańców Moskwy f o nowych szkołach dla dzieci, o nowych klubach,
słym tego słowa znaczeniu. W rz.asadzie praca
prze.znaczona je.st dl-a inteligencji i słuchaczy szpitalach, ambulatoriach.
uniweraytetu, tj. dla tych, którzy posiadają • Ha6ła nakreślone na pla.katach I trans.pa·
pod1Stawowe wiadomości z dziedziny filozofii rentach podyktowane były wolą l pragnieniem
i pożyteczne dzieio
i historii filozofii. Uważl'ly czytelnik powinien twórczej pracy l pokoju.
Zwracamy uwagę naszych czytelników na znaczeniu: po pierw.sze przedmiotem wykładu znaleźć w ks.iążce pomoc do opanowania i
wydaną ostatnio cenną książkę Adama Schaf 15ą podstawowe z.agadnienia teorii marksizmu zrozumieinia zasadniczych pojęć z zakresu tefa - „Wstęp do teorri marksizmu". Książka o charakterze śwlato • poglądowym; praca tyl orii mariksizmu.
ta wyipełni w znacznej części luki. istniejące ko w&kazuje :raczej na pewn.e zagadnienia,
Krąg czytelników, poszukujących takiej po
w polskiej li1.eraturze marksistowskiej, a wy- nie traiktują<; ich monografie.z.nie i wszechstron mocy zwiększa się w Polsce stale. Książka
Brytyjskie ministerstwo skarbu oficjalnie
JPelnienie tych luk j-est dzisiaj czynnością ko- nie.
Schaffa będąoa owocem s'lerokiej erudycji i
podało do wiadomości, że w bleżą-::ym 1ygonieczną ze względu na wzrost zainteresowasumiennych
studiów naukowych autora, sta·
Rozważania swe OJlarte na pod!Stawie dzieł
nia się marksizmem w szerokich kołach spo- klasyków marksiz.anru, podzielił Schaff na trzy nie się niewątpliwie dla tych wła5nie czyt€1- dniu rozpoczną się rokowClltia handlowe z tran·
łeczeństwa i nieod10wną potrzebą udostępnie części: 1) źródła i historia marksizmu; 2) ma- ników bard7.o poiytecznym źródłem marksis- kistowskq Hiszpanią.
ni-a pols:ii:iemu czytelnikowi literatury związa teria·lizm dialektyczny i 3) materializm histo- towskiego uświadomienia.
B.D.
Przedstaw'iciele
brytyj6kich
ministerstw
nej z >teorią maTksizmu.
ryczny. W ramach każdej z tych części znajhandlu : skarbu przebywają w Madrycie.
Autor - Jak pisze w przedmowie - praq- dujemy omówienie i wy}aśnienie spraw i -za•1 Adam Schaff. Wstęp do teorii marbiz·
Jak się dowiaduje korespondent „Telepre6·
nął dać w swej pracy „zwięzły wstąp" do dal gadnień, związany1Ch z tytułową kwestią podsu",
misje handlowe generała F-anco udały
mu
(wydanie
drugie)
W'lrszawa
Sp
szvch samoclo!elnych hadań
tej dziedzinie. stawową.
Wy<l. „Książka" 1948 r. - str. 260.
„Wstęp do teorii marksizmu", jak zaznacza
się do Parvia, Nowego Jorku 1 Londynu.
Tin „wstęp" rozumieć należy w dwojakim
Zbroj-

I

1

Osiągnięcia przemysłu spożywczego wZSRR
2 miliardy rubli na inwestycje w

2 lat

'uemnł wełniany walllJ o pierwueńitwo

I

ę

do teorii marksizmu

Cenne

Swoi do swoich

„

I

Nr

Str. I

Uł

Za zezy

•1.zac•a kolosów

na ryw

Kto wefmie

g6rę :

,,Szaibler•• czy ,,Horak11 1

Co mówią o swym wyczynie główne bo-rr.
baterkl 1 Nowej Tkalni? Zastałam je tylko
dwie ze zmiany popołudniowej, t. zn. tow.
tow.: Korzeniowski.\ I Eugenię Ossendowską.
Swobodnie i z poczuciem sw~j siły chodziły
sobie długim gankiem, niczym pogromczynie
dzikich zwierząt. A „zwierzęta" są posłusz
na, jak baranki, zręcznym rękom tkaczek.

- Chodzą, jak
Korzrniows1' a.

złoto

-

mówi

radośnie

tow.

Czy praca na „dwunastkach" jest o wiele cięższa, niż na „szóstkach"? - Tow. Korzeniowska patrzy na mnie z politowaniem i na
ucho tłumaczy ml: - Ależ wcale, a wcale,
towarzyszko„. tylko to jest tajemnica... bo
może o tym nie trzeba p!sa~ w gazecie ...
Dwudziestoletnia Genia Ossendowska jest
podwójnie uradowana swoją „dwunastką":
jako dobra, św'adoma ZWM-ówka rozumie,
co to ma zn znaczenie dla kraju, a jako
dziewczyna samotna, samo~zlelnle zarabiająca na życie cieszy się juz teraz swą przy-

1

szłą wypłat~.

Wprawdzie tkaczki i przodownice z Rudy
oraz dyrektor Zakładów, tow. Łęgosz, mieli
przede wszystkim Pabianice „na oku"', gdy w
ostatnich dniach kwietnia przesz!! na obsługę
10 krosien. lecz - jak to często bywa - los
splatał im figla: Jako główny rywal najnieapodziewaniej w świecie wystąpił „Szajbler"
ze swoimi „dwunastkami". Sensacyjna ta
wiadomość przyjęta została w Rudzie jak
„grom z· jasnego nieba". „Aha, to tak? Nie
mogli nam darować, że my jesteśmy pierwsi we współzawodnictwie majowym?! Ale to
nic, towarzyszko, my się ich nie l;iolmy ... myś
my już słyszeli coś nie coś o tych ich „dwunastkach"Tak

„folgują"

sobie ludzie u „Horaka".

Muszę pnyznać, te
mnie zaintrygowały,

domyślniki

to

tet

trochę
postanowiłam

te

pójść do Nowej Tkalni 1 na własne oczy zobaczyć, co i jak. A teraz muszę z kolei szezerze i otwarcłe powiedzieć moim przyjaciołom z Rudy: „dwunastki'' u „Szajblera" idą

najnormalniej w świecie - an! pomoc nie
tu powiększona, ani osnowy, ani wą
tek, nie 1ą „anormalne"', an! w ogóle tadne
&nne cuda nie dzieją się przy robocie. Natutalnie, te osnowy daje si~ na „dwunastki"'
została

Proszę

Ossendowslw Ewa

że

na

są

jednak wcale zachwycone dlatego, Ż!!
zrywów i wolą wrócić na poprzednie małe cewki.

mają więcej

Dorobe~ pracą

za

„Pałac wł· k. enniczy"

Już przed pierws'Z4 wojnll światową &tall!O·
wiły prowdncje cz-eskiie najpoważn.ieisze ośrod·
ki przemysłowe w b. mom.archltl au-stro-węgl€'l'611ci.ej. Po pierwS1Zej wojnie świaiowe.j potencjał goispoda'!'czy Czechc61owacji uległ dalszej
rozbu.dowi-e
w rezultacie 6tała się Czocho&lowacja jednym 'Z najpoważn:iejsxy'Ch państw
przemy-słowych. Stamowiła on.a obok Niemiec

t

pierwszą potęgę g<ispodarczą

gdy

dość

duźa

w Europie Srod
- Wschodniej. Obecnie,

część przemysłu

!POZNA~,

w maju.

Wl6kfe-nn.lazego.

przemysłu

jedwabni-

1111~1111-1111-t111-1m~

Poznańsk~ ch

sprowadz.iliśmy

do

Stoisko przemysłu konfekcy}nego przedsta·
wia się m<>że mniej efekto'W\llle, a~e tysiące
wystawionych 'kompletów i umieszczone na
nich wywieszki „umundurowanie dla wojska",
„umundurowanie dla kolejarzy" Hp., świadczą
o tym, że przemysł konfekcyjny wystawił
w swoim nieco monotonnym stoicku produk-

muje (podobinle jak w roku

cję naprawdę masową.

Ciekawą !nowacją było w roku bietącym
zo:ganizowanie stoisk przez poszczególne fa·
bry:c. Trzydzieści kilka czołowych w prze·
myś!e włókienniczym fab ryk otrzymało prawo
wystawienia pod własną firmą swych wyrobów, przodujących w danej bra1nży pod wzglę
dem jak:iścl i wyglądu.
Sądzę , że eksperyment ten w zasadzie uznać
należy za udany i to zarówno pod względem
handlowy m, jak i propagandowym. Niemniej
wypada p1'dkreślić, że wi ększość firm właś-c ? 
wie nie organ i zowała swych stoisk pod znak1em swoich barw, swo jej ma.rki fabrycznej .
Łyko-

ta 1947

~

1948 rnk t. zw. dwuletni plan gospodarczy. Mimo sabotażu, orrganirzowamego przez
eilementy allltydemokiratyczme, które do illiiedawna gnieżdz:iły się w w.i~lu ośrodkach życia
gospodarczego Czechosłowacji, kTaj ten d.11ięk1
wysil.kom ewej zdolnej i pra-cowitej klasy robOltniczej oraz dużej c zęści inteligencji praC'U·
jącej plan pierwszego rokru dwulabk.i wykoll1ilł
w 101 proc.

Najlepsze wyiniild osiągnęły przeimysły:
papierniczy (113 proc.), hutnictwo (111 prac.),
i sk6rzMo • gumowy (106,8 proc.).
Nie wyikonały :natomiast planu
metalowy, chemiczny d ;;zklamy.

p~emy-

sły:

1POZ·ostały0h

gałęzi

prmmy&łu

wahały

Wyniki
61ię w

granicach 1OO procent.
Unieszkodliwienie reakcfl w Czechosłowa·
cjf i energiczna walka ze szkodnictwem, jal<
również przeprowadzenie nacjonalizacji prze-

mysłu, (wywłasZJC zenie zakładów pracy, liaz.ących powyżej 50 pracowiników) przyczynił y
Slię do tego, że w Toiku bieżącym,
w drugim
roku pla11rn dwuletniego prz.emysł czechosł-0waicki osiągnie jeszcze lepsze wy.ruikii, alllli.żeli
nie w roku ub iegłym.

zan.oło-

Czesi jak w-la.domo, nakireślil~ IS<>b:l.e ~a ~ .

)

wych 11popularyz.owala. nalełycle snakl Jabryane 11woich fabryk. Natomiaet daremnie szuka·
liśmy itych maków w wielu Jruiych stoiskach.
Oddzielne stol6ko w pawilonie CZPW?. z.aj·

W ten sposób staje się dla nas przemysł
czeski z roku na rok i z miesiąca na mies;ąc
Wprawdzie produkcja węgla kamiennego wania fobryki wl6kiennicze papiernicze, che- kontrahentem coraz cenniej5zym i pewniej·
w C7lechoorowacjd rl.mportującej węgiel od <I1K1JS miczne ltd.
s;i;vm. Z takim partnere111 wn.rta pracowa6

wy-

I

przemysłu wełnianego. Nie mniej interesują
co wyglądaj11 s1oiska przemysłu w16klen
sztucznych, przemysłu dziewJarsklego I włó
kien łykowych.

c es •1ego

dolbycie węgla brunatnego os1ągnęło w roiku
ub. 23 mit ton.
Produkcja energii elektrycznej wym;iosła w
Czechosłowacji, liczącej oik. 12 milionów mie·
.s'Zlk!ańców (po·łowę tego co Polsk.a), bliisko 7
miiliardów kWgod2lin, czyli rrm.aczmie więcej
ni.i w Polsce.
Prodtikcja stalJ surowej osiągnęła 2,3 mi1.
ton a wyrobów waloowam.ych 1,6 mil. ton czyli
o 60 proc. więoej lllli.IŻ w Po~sce.
14.000 wagonów towairowyioh, 1.500 wagonów 0'5()·b owych, 234 pa,rowozy, 15.000 sarrnocho<lów, 40.000 motocykli, 200.000 rowerów,
76.000 malSZYill do szyoia t wiele, wiele tysięcy
ró?mycll innych ma&Zy.11 p!.erwswrzędnej jakośoi wyproduikował przemysł azeskii w :roiku U·
biegłym. Dos•tawy jego 6.Zły n'ie 'tyilko n.a po·
trzeby rynikru wewnętrznego, aJ.e na eiks.port, a
mi ędzy innymi i do Polski.
Również produ.locja przemysłu tak zwanego
lekkiego była me ma.la.
W ciągu jednego roku WyjpTOdukowaly cze
sokie fabryki 21 milionów par obuwia skórzanego i 20 milionów par obuwia gumowego.
mają również

już

SPOŁECZNYCH

Jak się _dowiadujemy, Sąd Ubezpieczeń Społ
h
dnl j t
j
a~hu P'""'
ecznyc w
u. u rze ezym z gm d'
"
·-z
Placu Dąbrowskiego 5 prr;enosi s1ę o nowoI wyremontowanego domu dawnej hipoteki pny
ul. Now<>tki 21.
Od piątku więc wszystkie sprawr ~ą !'O'?·
patrywane w nowej siedzibie Sądu.

budzi ogólny podzi

widzi.my tkaniny ze
sztucznego jedwabiu, plusze i dywat11y. Przepięknie prezentuje się stoisko Central1JJ.ych Za.
kładów Jedwabiu Naturalnego w Miaanówkru,
gdzie bez przerwy gromadzą 6ię tłumy, które
;po prostu oczu oderwać nie mogą od wrzorzystych tkanin, chu;;;teczek Hp.
Wyjątkowo
gustownie um1dzono stoieko Jedynie Dyrekcja Przemyslu WJ6kien

niemieckiego
znalazła się w granicach nowej Polski 1 gdy
Niemcy rozdzielone są na dwie części, stanowi
przemysł czeski niewątpliwie największą obok
Pewne ilo§cl tego obuwia
Związku Radzieckiego potęgę gospodarczą na
dawno do Polski.
wschód od linii Kilonia - Triest.
Wie11d.e sukce6y

n ie jes't zbyt w.iielkia. (16 mril. ton), alla

ZMIANA LOKALU SĄDU UBEZPIECZEN

(Od specjalnego wqslannlha „Glosu 0

przemysłu

Jednym rz lru!ljipowa~iej-sz)rch 111amych part·
nerów w wynni·a.ruioe międzynarodowej a we
współpracy gOISpodarc.rej je6t bra.tnd naród cze.
l>ko - słowaokd. Trzeba bowi.€m stwierdzić, dż
obok sentymentów i wspólnych dnteresów po
li-1.yc2l!lyc.h łączą nas irównież &prawy gospod>ir<:"De: wiele surowców produkowamyoh u na6
brak Czechosłowacji, zaś mnóstwo iowa:rów
potrzebnycli nam, wyrabiają właśn~e nasi za.
c::hodni pobratymcy.

Poł·udni<>wo

go jeszcze w tej chwili nie wiadomo. Towarzyszki jednak są spokojne - nie oszukano
· na 6 k rosien,
·
.
ich przy przech o d zemu
me
skrzywdzą więc Ich i teraz, gdy obsługują
dwa razy tyle. A, że pionierska ich praca
Idzie dla dobra całej klasy robotniczej tę rzecz zrozumiały one już dawno.
B. W.

ntiedzą

ukcesy

kowej i

płynęły do Rady Zakładowej.
Jakle będą zarobki tkaczek - pionierek? Te-

Barwna kaskada tkanin na Targach

W stoisku dyrekcji

nie

wspołzawodnictwie
Łódzkie Zjednoczenie Przemysłu Dziewiarskiego zorganizowało w ramach obchodu Swię
ta Pracy uroocystą Akademię dla pracowników

11-1111-1111-1111-1111-rn1-1111-1111-11n-1111-1111-1111-1111-n11-1111-1111-1 111

czo • galanteryjnego

nawijania osno-

Dziewiarze w 1-szomajowym

kom na „dwunastkach'", tow. SeweryniakoweJ l PyziakoweJ? Choć nie ma !eh w tej Zakładów Pracy podległych Zjednoczeniu.
W części oficjalnej treś-:iwe przemówienie
chwili przy pracy, mówią za nie ich kartki,
zatknięte na krosnach: 70, 71 tysięcy wątków. podkr eślające kon i eczność i ważność dla świa
ta pracy zjednoczenia obu partii r?botniczy~h,
Koleżanki ich obliczają na . poczekaniu: „to wygłosił Naczelny Dyrektor
Z3ednoczen1a,
tow. S. Bajerski.
będzie około 140-150 procent normy''.
Zna<:2:enie święta 1--szo Majowego omówił
Zresztą, co tu duto szukać l dociekać - ob. Kwle:.ień. Następnie przedstawiciel
prafaktem jest, że „dwunastki" nie były po- cowników ob. $ród.ka odczytal rezolucję świad
mysłem poronionym, a najdobitniej świadczą czącą, że pracownicy Zakładów podległych
o tymllczne zgłoszenia nowych amatorek. W Łódzkiemu Zjednoczeniu. Przemysłu Dziewiarskiego w Lodzi przyrzekają roczny plan protych dniach na „dwunastki'" przeszły towa- dukcji wy'konać przed 1-sqm grudni,a 1948 r.
rzyszki:"' Szczepańska l Michalakowa, InstrukOdczytaną rewlucję zebrani w liczbie po.
.
.
torki mlodziezy, a Jeszcze Inne zgłoszenia na- nad 1200 osób przyjęli z entuzjazmem.

I

wełny.

też próbę

W okresie przedmajowym równie~ fabryki
wyrobów wełnianyĆh brały na siebie odpowiednie zobowla,zanla. I tak PZPW Nr 36 i
PZPW Nr 37 zobowiązały się wykonać plan
roczny na dzień 13 grudnia rb., a PZPW Nr 3
na 10 grudnia rb. PZPW Nr 1, PZPW Nr 4,
PZPW Nr 33 i PZPW Nr 38 zobowiązały się
wykonać plan roczny na 1 grudnia rb. Najwcześniej chce wykonać roczny plan produk~
cyjny załoga PZPW Nr 6, bo już w dniu 30
listopada rb.
Nlezależnie od tego, zobowiązała się załoga
PZPW Nr 38 do przeprowadzenia w roku
1948 planu małej racjonalizacji 1 to w całej

I
i

To, te ta właśnie nazwa utairła eię 111a M!ę
dzynarodowyoh Targa<:1h l'omańskich nie jest
przyipadkiem. :Pitizeipych 'baTW, lka~kadami po
prostu bij11cych w oczy, bogactwo• deseni, doskonała jakość wystawionych eksponatów są
czymś
tak niespodziewanym, że większość
zwiedzających &taje w oszołomieniu, nie w:edz11c, gdzie się obrócić.
W stoi6kach dyrekcji pr.zemyslu bawełnia
nego podziwiamy więc wzorzyste, róinobarw·
ne kretony, doskonałe płótna, ręczniki, kos•ulówkę, popelinę 1 różne l=e arty'kuły z ba-

najlepsze, zrobiono

żałuje

I nie

!·

P11.1emysłu

wy na większe cewki. Tymi ostatnim! tkaczki

Nową Tkalnię.

tego wcale.
Jak powodzi SiG dwum pozostałym pionier-

,,Pałacem w16kfennlcsym" cazyiwaj!\ 'Z.WiedzaJ4cy o1bnymi pawilon Centralnego Za1ządu

Sewe.ryniak Józefa

M i chalak Maria.

W ten sposób wrócila Genia Ossendowska

tylko nie myśleć _ za!trzega się
dotvchczas na szóstkach'" zarabiałam
żle, - nie, żyłam c;lklem dobrze r: moich
15, 16 tys. złotych miesięcznie. A, że teraz
będzie więcej, to jeszcze lepiej.
Choć krosna idą dobrze, na długie rozmowy Genia nie ma czasu. To przecież wielka
· d
ść
o d powie z1a1no - 12 maszyn. w prze 1oc1e
od jednej maszyny do drugiej zdołałam
uchwycić tylko kilka jeszcze ciekawych o niej i
informacji: jako tkaczka pracowała zaledwie '
8 miesięcy w 1945 roku. Potem zabrali ją na
·
1
Księży Młyn, do biura persona nego.
.
.
- Strasznie się tam nudziłam - wspomina
swoją karierę urzędniczą młodziutka tkaczka - zresztą było nas trzy, a robotę mogła
doskonale wykonać jedna.
_

-

Wełna

łańcuch współzawodnictwa
nie pozostaje w tyle

rozciągłości.

-

PyziaJwwa Marla

Majowy

·

.L

ubiegłym) .

Zjedno-

czenie Budowy Maszyn Wł6kfenn!czych, które

wiprawdzle organizacyjnie jest częścią składo·
W(\ Centralnego Zairządu Przemysłu Me·tal<>we·
go, ale związane jest ścisłymi więzami z prze·
mysłem włókienniczym.

Wystawiono tiu szereg ciekawych ekepo!la·
tów: zespół zgrze!blny - maszynowy, krosno
półautomaty-czne na wełlilę,
!krosno automa·
tyczne na bawełnę, 8kon6truowane w Łodzi
automatyc:zme 6nowadło 5zybikobieżne, zupeł·
nie oryginalnej kon&trukcji krosno automatyczne na wełnę, samoprząśnicę wózkową ty·
pu S5 (nowość na światowym rynku maszynowym) i maszynę do szycia o napędzie eil ektrycznym (dla przemysłu konfelkcyjn.ego). Wysta·
w·ono równ i eż części zamienne do .'naszyn,
wyp1odukowane w naszych fabry'kach.
Niektóre 'Z wystawionych matizyn, jak np.
snowadło,
krosna l selfa!ktor znajdują się
w ruchu i tłumy zwiedzających, a przede
wszystkim liczni włókniarze ;zwiedzający Tdrgi Poznańskie, gromadzą 6iEj bez przerwy wokół tych ,,nowo ści'", żywo inteire-sując się ich
konstrukcją

J

pracą.

Włókniarze mogą być spokojni. Baza techniczna ~a modernizacji przemysłu wł6klen.nf·
czego J dla jego rozwoju został<I już w Polsce

stworzona. Za .rok, dwa, trzy w fabrykach naszych pracować będzie cora-.z: więcej lllOWOczesnych maszyn włókienniczych.

*

Nie zapomnia:n.o również o tycn, co tworzą
te p i ękne tkaniny, te „cuda'", od 'których zwiedzający (a zwłaszcza niewiasty) nie mogą po
prostu odejść.
Sciany pawilonu włókienniczego ozdobione
.!ą portretami przadawnlk6w pracy,
najbardziej zasłużonych robotnic i robotnilk.ów. Po·
znajemy wśród 111ich fotografie KorzenioW6kiej,
Sawickiej i wielu innych, popularnych w ł.o·
dzi przodownic, „bywalczyń'" naszej .tablicy
zwycięzców. Wokół tych portretów zbierają
się nie tyliko łodzianie i przybysze z całego
kraju, ale l goście zza granicy. Bohaterstwo
naszych przodo·wników pracy znalazło w Poznaniu sprawiedliwą ocenę.
Liczne wykresy umieszczone 11a ścianach
ilustrują w przejrzysty sposób osiągq i ęcia pr4'dukcyjne i socjalne przemysłu włókienniczego
i poszczególnych jego jedl!lostek organizacyj·
nych.
Wychodzi 6ię 'Z pawilonu ~ó'kiennkzego
z wrażeniem , że włókniarze (obok gómi'k.ów,
metalowców i kolejarzy) zupełnie słL1sznie na·
zwani zostali przodującym oddzialem klasy robo.tnfczeJ,
,W. L..
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Powietrze • sionce • zabawa

12 ogródków jordanowskich wŁodzi

OGOLNOPOLSKA KONFERENCJA W ŁODZI
W SPRAWACH AKCJI OSWIATOWEJ
W ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH
W dniach 27 i 28 kw ietnia br. odbyła się
w Centralnej Szkole Związków Zawodow ych
w Łodzi Ogólnopolska Konferencja poświęco
na sprawom oświatowym w związkach zawodowych. W konferencji wzięli ud'l:iał: sekr etarz Komisji Centralnej Związków Zawodowych ob. Gebert, k ierownik wydz iału kulturałno-ośw1atowego Centralnej Komisji Związ
ków Zawodowych ob. Cieślikowska, dy r. departamentu w Min. Oświaty ob. Dr Żanna
Kormanowa, oraz dyrektorzy s zkół związków
zawodowych i referenci szkoleniowi zar12:ądów
głćwnych związków zawodowych.
Na konferencji omówiono plan pracy na
drugie półrocze 1948 r., który przewiduie
przeszkolenie 20 tysięcy aktywistów zw·iązko
wych.
Następnie obszernie omówiono dotych<:2:asowe osiągnięcia na polu walk i z analfabetyzmem. i nakreślono plan tej akcji na drugie
półrocze b. r.
Referat o sytuacji politycznej wygłosił sekretarz Komis ji Centralnej Związków Zawodowych ob. Gebert.
Uczestnicy konferencji opodatkowali s : ę na
rzecz budowy Domu Zjednoczonej Partii.

Dziatwa dzielnic robotniczych znajdzie
opiekę i rozrywki
I

Wydział
Plantacji Zarządu Miejskiego półkolonii dla dziecl, poz06tających w mieście.
otrz:ym~ł na te cele 1 mili-On złotych z kredy· 1
Obecnie czynny już jest ogródek w Parku
+ów Mm .Odbudowy. Kwota ta będzie zużyt- Staszica i w parku im. Sienkiewicza.
kowana na nowocze6ne urządzenia ogródków.
Należy zaznaczyć, że również dzielnice ro-

Reorganizac;a D1m11 Starców
Jak eię dowiadujemy, Dom Sta rców przy
Kątnej, znajdujący się pod kierownictwem
Wydz i ału Opieki Społecznej
Zarządu
Miej·

W ogródkach jordanowskich dzieci pod botnicze. dotychczas pozbawione ogródków
ckiem fachowych instruktorów będą korz ysta- jordanowskich, w roku bieżącym uzyskają kilły ze sportów i zabaw na świeżym powietrzu. kę. ogródków: tak więc powstanie ogródek jorDo chwili zamknięc i a roku szkolnego ogród· danowski na Nowym Złotnie, na Marysinie, na
ki będą czynne w godz :nach popołudniowych, Polesiu, na Źródliskach, Leczniczej l Wysoa następnie przez cały dzień, stanowiąc rodzaj kiej.

·······-·····
·····-··········
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Goście zza oceanu
Przyjazd delegacji Polonii

9.00 Nabożeństwo z kościoła Sw. St. Kostki w
W-wie. 10.00 „Przekrój Wrocławia" - audyW dniu wczorajszym przybyła do Łodzi
cja regionalna. 11.00 (Ł) Program na dzis.
delegacja Polonii amerykańskiej. W skład
11.05 (Ł) „Na widowni tygodnia" 11.15 (Ł)
Zi'edKwadrans mu·z yki „Na nutę ludową" (płyty).
delegacji wchodzą Polacy ze Stanów
11.30 (Ł) „Kolorowe miasto". 11.40 (Ł) Muzynoczonych i Kanady. Goście przyjmowani
ka z płyt 12.04 Poranek symfoniczny. W przer
byli wczoraj przez prezesa OKZZ, tow. Wi·
wie - „Romantyczny proletariusz w literatudawskiego. Zwiedzili zgliszcza więzienne na
rze rosyjskiej" - felieton. 13.30 Audycja świet
licowa. 14.10 Grieg - Sonata skrzypcowa. „.-._.-- ___ ~::w"":,.. f t " • - - ,,,.,
14.40 „Gvriazda - sh!chOW]&ko. 15.25 (Ł) Muzyka taneczna (płyty). 15.55 (Ł) Humoreska z.
Fijasa p. t. „Ekscentryczna sąsiadka". 16.05 (Ł)
Utwory skrizypcowe. 16.25 (Ł) „Reymont w
oczach dzisiejszej wsi". 16.40 „Pyza orze na
traktorze" - sh!chowisko dla dzieci. 17.00
„Podwieczorek przy mikrofonie". 17.45 RUL „Piotr Michałowski" - pierwszy malarz polski
Kuratorium komunikuje, ie terminy egzamina skalę europejską". 18.00 „Dla każdego coś
miłego". W prze~e „Colas Breugnm1. 19.30 nów w bieżącym r<>ku szkolnym ustalone zo(Ł) Transmisja z mec(lU piłkarskiego Bratislastały, jal< nastt)puje:
1) w państwowych liceach ogólno-kształcą
wa - Łódź. 20.00 Dziennik. 21.00 „Na muzycznej fali". 21.40 „Otwarte drzwi''. 22.00 cych:
e!fzamln piśmienny rozpoczyna się w dniach
„60 minut muzyki tanecznej". 23.00 Ostatnie
wiadomości. 23.15 Program na jutro. 23.25 Mu- to i 11 maja o godzinie 9 rano;
egzaminy ustne 1akończone zostaną do dnia
zyka taneczna. 24.00 (Ł) Koncert życ1< ń. O35
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Radogoszczu, następnie tSZpital PCK przy ł
ODCZYT W N. O. T.
ul. Sterliillga, oraz szereg łódzkich fabryk.
Wieczorem byli na przedstawieniu „Omył·
W
piątek, dnia 7 maja 1948 r. o godz 19 w
ki„ w Teatrze TUR-u.
lokalu N. O. T. przy ul. Piotrkowskiej 102 preDzisiaj goś<::ie na oceanu zwiedzą prezes Oddziah1 Łód!zkiego Stowarzyszenia In~
wentorium dla dzieci zagrożonych gruźlicą
nierów i Techników Budownictwa Prof. Alfons
w Rudzie Pabianickiej. (z.)
Gravier wygłosi odczyt na temat „Przyrodzo'ft'"'...... ...... ~ " # ' t "'M " f t : ' .......... • ft: ....... ne prawa rozwoju wielkich miast".

Terminy tegorocznych
Komun i '{at Kuratorium

W PZPB Nr 1 W TKALNI PRACOWNI-, KOWSKA 173.4 PROC. Na 8 krosnach wyCE, KTÓRE PRZESZŁY NA OBSŁUGĘ różniły się: Regina Poros (175,8 proc.) i Ju12 KROSIEN OSIĄGNĘŁY NASTĘPUJĄ- lia Wojciechowska (164,8 proc.). Józefa
Bieniek osiągnęła 175,8 proc„ a Zofia KuCE REZULTATY: GENOWEFA KORZE- backa 168 ,8 proc. w przędzalni 13 strony)
NIOWSKA 140 PROC., A EUGENIA OS· odznaczyły się: Marcjanna Janik (171
SENDOWSKA 130,7 PROC.
proc) i Józefa Grądzka (165 proc.) •
Na „szóstkach" wysunęły się na czoło:
W PZPB Nr 4 w tkalni (16 krosien autoJanina Jurek (160 proc.) i Helena Pałkow- "i~+:v·cznych) pierwsze miejsre zajął Józef
ska (156,7 proc.). Stefan Pałczyński uzyskał Sobczak (173 proc.), Janina Rozpara osią154,3 proc„ Anna Ramus 151 proc. We ~„,..}a 171 pr oc. W przędzalni odznaczyła
współzawodnictwie
zespołowym:
zespól ~ię WandCI Cieślak (160,1 proc.).
Engla osiagnął 110.1 proc„ wyprzedzaiąc
W PZPB Nr 6 w tkalni („szó~tki"} wyzespół Kiblera (105.6 proc.). Ze~".lół Stola- różniły F ; ę: Wanda Srzelczyk (163,9 proc.)
rza Stefana (109.5 proc.), uległ zespołowi i Maria Ługow~ka (162.7 proc.). Maria RajStolarza Zygm. (122,9 proc.). W przędza!- ,~ka (4 krosna) osla.gnęfa 172,3 proc., a Mani odznaczyły się: Maria Dub is (166,2 proc.) ria M!śkiewicz 153.1 proc. W przędzalni
i Maria Raczkowska (161.3 proc.).
7,50 wn:ec.) oc'l .., n<ic7~'lv sie: "-~fa Micha\V PZPB Nr 2 W PRZĘDZALNI (6 1ak (149.8 proc.) i Stanisława Smyczek
STRON) UZYSKAŁA JANINA MUCHA 1 146 5 prn<' ). ZE?~nół Mańkuta f130 ,8 proc.),
134,7 PROC., A ANNA CIESIELSICA 133,9 '.l\7'"1rzC'rl7 ' l ze!'pół Pacholaka 11?.9 3 proc.).
PROC. Felicja Maciąg (4 strony) osiągnęła
W PZPB Nr 9 w tkalni na 6 krosnach
138,5 proc. Apolonia Szlocha 136,3 proc„ ,;„rwsze mie jsr" zaieła Felik~a Pakulska
Bronisława Olejniczak 134,5 proc., a Hele1164.8 proc.). St('in;cl""' Kuhik uzyskał
na Brzozowska (3 strony) 143.R proc W 161,5 proc .. a Jńzef Zakrzewski 159 proc.
tkalni na 6 krosnach pierwsze miejsce za- W przędzalni 1750 wrzec.) wyróżniły się:
jał Bronisław Ciuła (170.3 proc.). Maria
r rvstvna L11ciwir?.:ak (151 proc.) i Krystyna
Skabiak osiągn1>ła 168 proc„ Maria Borów- '";rvPi 0 lska (146.7 proc.).
ka 163.5 proc., Maria Drelich 162 proc . Na
w PZPB Nr 14 w n!ciarni odznaczyła się
„czwórkach" odznaczyły się: Helena Płach- ~ . n'ela Maj (151 pro<'.I. \V tkalni na 6 krota (184,4 proc.) i Zofia Wielińska (155,5 •nach uzyskał Annrzej zuz'.lfr;ld 142.4 proc.
proc.).
W przer'lzalni 11 fl72 wrzec.) osiągnęła CzeW PZPB w Pabianicach w tkalni na 8 1~'"" DHr<1roka 140 proc.
krosnach osiągnął Karol Sniady 140.5 proc.
w PZPB Nr 16 wyróżniły sie prządki:
Stanisława Maksymowicz (6 krosien) uzy. Zofia Stolecka (852 wrzec _ 148 proc). i
skała 165 proc. Na czterech krosnach naj- Władysława Kotecka (616 wrzec. 147
lepsze wyniki osiągnęły: Stani!'lawa Buj- rm1 „ ).
nowicz (168.3 nrnc \. Jfi-:rnr~ ,....,r;.ńska <164?
W PZPB w Andrychowie w przędzalni
proc.) i Anna Paruszewska (162,1 proc.). W '768 wrzec.l osią1męła Elżbieta Zaremba
przędzalni (720 wrzec.). odznaczyła się Ma- 151 proc„ a Łucja Wróbel 144,6 proc. w
ria Św''.ltkowska (148.1 proc.).
tkalni na „czwórkach" wyróżnili się: WojW 1'1:PB W RUDZIE PABIANTCKTEJ \V ciech Młynarczyk 1156,9 proc.), Stanisław
TRAJ,NI (JO KR'l~IFN) MAflTA MA.JER Pietara (156.7 proc.) I Tekla Karbowiak
UZYSF AŁA 17!; PROC .. A TPP„ t ' "'l()f,. 'l!'i;i 7 orM l.

skiego, ulega reorganizacji. M ianowicie uruchomiony zostaje w Wiśniowej Gó rze drugi
Dom Starców, przemaczany dla tych, k tórzy
jeez<:ze mają chęć i mogą pracować.
W Wiśniowej Górze specjalni instruktorzy
zorganizują zajęcia dla s·tarców,
przeważnie
rękodzielnicze.
Zostaną oni
tam zatrudnieni
iprzy 6Z<:zotkaretwie li innych pracach ręcz·
mych.

Łódzki ego Okręgu

.
,
egzam1now
Szkolnego

22 maja:
2) w państwowych szkołach średnich ogólno
kształcących 0 ustroju semestralnym dla ab
solwentów IV semestrów zarówno o kursie
rocznym jak pólroc~nym:
egzamin piśmienny w dniach 24 i 25 maja
od godziny 9 rano;
egzaminy ustne kończą się w dniu 5 czerwca
3) w prywatny{;h szkołach średnich ogólno-

EGZAMINY W SZKOŁACH SREDNICH
DLA DOROSŁYCH
1) Dla kandydatów VI semestrów fw których
nauka trwała rok) państwowych szkół średnich
dla dorosłych z uprawnieniami szkół państwo
wych egzamin plśmienny w dniach 11 l 12
czerwca b. r.
2) Dla kandydatów sz6stych semestrów (w
których nauka trwała rok), szkół prywatnych
ksztalcących:
dla dorosłych bez uprawnień szkół państwo
egzamir, piśmienny w dniach 7 I 8 czerwca, wych w dniach 14, 15 i 16 czerwca b. r.
godzina 9 rano;
~) Dla kandydatów szóstych semestrów (w
egzaminy ustne kończą' się w dniu 19 ktorycb nauka trwała pół roku), państwowych
czerwca:
szkół średnich dla dorosłych oraz prywatnych
4) egzamin, przewidziany dla uczniów IV se- szkół średnich dla dorosłych z uprawnieniami
mestrów o kursie półrocznym ustalony został szkół państwowych w dniach 21 I 22 czerwca
na dni 14 i 15 czerwca.
b. r.

~r!B~M:l ~:: 0
W dniu wczorajszym

Okręgowy Sąd

Kamy
przed paroma dniami

rozpatrywał przerwaną
sprawę konfidenta, Stanisława

.ru~osw.

nastąpiła ze względu na kon'ec:z.·
ność
przesłuchania
dodatkowego św;adka ,
również kontdenta łódzkiego tSkaz1riego już
wyrokiem Sądu na karę śmierci - Hearyita

Przerwa

Kacul6k1ego.
Ze względu na trudności t~hl'liczna "\l<:?oraJsza rozprawa odbyła s : ę w w : ę!•en ! u przi'
u~ ; <'Y Sterlinga Prz.ewodniczyl si:d~.a Walew·
skt, 01>karżal prokurator Stefrn: 1!:.
Jrimsz porl.p!tSal współpracę ~ N' em< ami
5 stycznia 1945 w chwili. lłdY zb!:ż;iia 6 1 ę
chwila wyzwolen ia. Do 19 sty-:za' a ;,;45 roklJ
zdązyl złożyć 10 meldunków na p,11a:rc-N z Grganizacji podziemnych . na 11k~;rwe:ją<ycn s'ę
od rc-bót przymusowych i na tal\ zwanych . sabot<'żystów gospodarczyd1"
Prckura·r.r w swoim pr1~ ,uńv1 er:!u szcze;JÓl"<•ll uwagę zwrócił oa motneut w którym
ja,rie1 onrłpisal zobowi<izanie na konfirie:ita

:

r

cy
f

-· . t'll<ój hańbiący cyrograf - ~ o w .e ~ział p~o
<l•'rator - pcc.:pisal ten zdrai<:.1 w 11omen< ' e.
kiedy cala Polska żyła chwilą zbliżającej się
\VC •l l ŚCi ,
k.edy żołnierze W,JS '.< l
0:sk :e30
przelewali krew w ostrej ofensv .rie na 1 ;emccw„.
Sąd skazał Jarosza na doży w otnie więzie
'l/e.

Spóldzieln!e pracv 'nov
zatrudnionych
Okręgowy

Sąd

uheznieczać

'

Ubezp ieczeń

Spole<"znych
rozpatrywał sprawę Teatru Komedii Muzycznej „Lutnia" przy ul. Piotrkowskiej 241. o-1c·
c~wko Ubezpieczalni Społecznej . Ubezpieczalma przesłała zarządowi Teatru decyz1ę . rrncą
której „Lutma" winna była zapłac i ć składk i
i ubezpieczyć wszystkich pracowników. S .una
wyznaczonych składek sięga praw ie 2 mil. zł .
Teatr „Lutnia" motywowpł swoją skargę
w ten sposób. że w zespole nie ma s tosunku
służbowego. że jest to spółdzielnia
pracy,
w której wszyscy są pracownikami na Jedna·
UW AGA MOTOCYKUSCJ DKS-u
. kowych prawach - bez właściciela przeds1 ę
W piątek dnia 7 maja o godz. 19 odbędzie b1orstwa.
się e:ebranie
członków
sekcji motorowej w
S~d jednakże zatwierdził decyzję U':>ezp ;f·
klubie przy boisku DKS-u .
czaln1, wychodząc z założenia. że nawet w spół
Prosimy o liczne przybycie.
dztelni pracy wszyscy zatrudnieni w:nni być
ZARZĄD
u bez pi e<"zent.

I,,Try
~~...,.;bardziej

na Wolnośc " II

popularny I y godni k społeczno·polilyczn'f
przynosi aktualne reportaże z kraju i zagranicy
Nakład 350.000 egzemplarzy
4048k

I ---1
-
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UWAGA, UWAGA, PEPEROWCY - CZŁON
KOWIE KOŁA NAUCZYCIELI SZKOŁ ZA·
WODOWYCH!
W sobotę, dnia 8-go b. m. o godz. 19-tcj odbędzie się w lokalu dzielnicy (Piotrkowska 53)
zebranie koła nauczycieli Szkół Zawodowych.
Referat i dyskusja o sytuacji międzynarodo

Co otrzymamy na kartki

Miejski w Łodzi - Wydział Apro- Kat. IRD3, IRD7, IRD12 i kat. IRD3, mm,
wizacji - podaje do wiadomości, że na karty
IRD12 RCA
żywnościowe zwykłe oraz z nadrukiem RCA
na odcinek Nr 22 po 0,10 kg mydła do pra(Rejonowa Centrala Aprowizacyjna) na m-c nia, wagi pierwotnej, w cenie zł 1,60 za 1 kamaj 1948 r„ w sklepach włączonych do miej- wałek.
skjej sieci rozdzielczej, poczynając od dnia
na odcinek Nr 23 po 3 kg mąki ga~unkowej,
7 maja 1948 r„ sprzedawane będą następują
wej, Cbecność obowiązkowa.
import VSĄ, ·w cenie zł 4 za 1 kg.
ce artykuły spożywcze:
UWAGA, UWAGA, PEPEROWCY - SEKRE- Kat. I i kat. I RCA
Kat. IRD12 i kat. IRD12 RCA
TARZE KOŁ KOl\UTETOW DZIELNICY
na odcinek Nr 18 po 2 kg mąki pszennej
na odcinek Nr 25 po 2 tabliczki czekolady
SR(lDMIEśCIE!
BO-procentowej w cenie zł 3,50 za 1 kg.
cenie zł 25 ,50 za 1 tabliczkę 100-gramową,
w
na odcinek Nr 19 po 1 kawałku mydła do
W piąt.ek, dnia 7-go b. m. o godz. 17-tej
albo po 0,60 kg cukierków, różnych, w cenie
odbędzie się w lokalu dzielnicy orlprawa se- prania, wagi pierwotnej 0,2, Vf cenJe zł 3,20 za
zł 87 za 1 kg, albo po 1 kg k~ksów w cenie
kretarzy kół i ko~itetów. Na porządku clzien- 1 kawałek.
zl 16 za l kg, albo po 1 kg biszkoptów w cenym sprawy b. ważne. Stawiennictwo obo- ICat. III
nie zł 34,50 za 1 kg, albo po 1 kg rharmolady
wiązkowe!
na odcinek Nr J 8 po 1 kg mąki pszennej w cenie zł 47.50 za 1 kg.
BO-procentowej, w cenie zł 3.50 za l kg.
UWAGA SEKRETARZE KÓŁ
Wydział zaznacza, że termin realizacji wyna odcinek Nr 19 po 1 kawałku mydła do
W dniu 7. 5. i948 r. o godz. 17-t~J odbędzie
prania, wagi pierwotnej 0,10 kg, w cenie zł żej wywołanych odcinków upływa z dniem
się zebranie wszrstldch Sekretarzy kół fa22 maja 1948 r. włącznie. Po tym terminie
1 .r'J· za kawałek.
brycznych, kolejowych i terenowych w lożadne reklamacje nie będą uwzględniane.
RCA
IR
kat.
i
IR
Kat.
kalu własnym przy ul. Gdańskiej Nr 75. Stana odcinek Nr li po 1 kg mąki pszennej,
T0wary nieodebrane w wyżej padanym terwicnnktwo obowiązkowe!
!łO-procentowei, w cenie zł 3,50 za 1 kg.
minie przechodzą z dniem 23 maj'l r. b. do
na odcinek Nr 19 po 1 kawałku mydła do wyłączne.i dyspozycji Ministedstwa AprowiTea~r 11 0SA0 Zachodnia 43
prania, wagi pierwotnej 0,10 kg, w cenie zł zacji w Warszawie. Poza tym Wydział zatel. 140-09
1,6!1 za 1 kawałek.
zna.eza, że żadne inne ceny prócz podanych
Dzi ś o godzinie 19.30
nie mogą być przez Spóldzielnie pobierane.
Kat. IIR
na odcinek Nr rn po 3 puszki kiszki krwa- Całkowite koszty transportu i opakowania
ff'IOSENNI" BIEG
wej o wadze 340,2 prama, w cenie zł 4,25 za mif'szczą się już w podanych powyżej ceUdział biorą: H. Grossówna, A. Dymsza,
2968-k
nach.
1 puszkę.
J, Gosławska, A. Jaksztas, H. Grochow·
ska. M. Łukjańska, B. Balmlrska, St.
Piasecka. J. Darski, M. Dąbrowski,
Z, Łuczak, W, Zwolińsk~ I duet Sutt.
Przy pianinach: Z. Wlehler i W. Synprzemyśle iedwabn'.czo-gałanterynym
der. Reżyseria: A. Dymsza. Dekoracje:
Ośmiu robotników przemysłu jedwabniczo-1 rian Bodak (tkacz w Zakładach Nr 13 w KaSt. Frasiak. Przedsprzedaż w kasie tetkaczka miennej Górze - Ziemie Odzyskane), uzygalanteryjnego: Lasota Irena atru, telefon 140-09, w godz. 10-13 i od
Państw. Zjedn. Zakł. Przem. Pasmanteryjne- skali po raz trzeci punktowane miejsce we
16-tej.
go Łódź-Północ, Giziewicz Tadeusz i Kowal- współzawodnictwie indywidualnym.
Uwaga: W dnie powszednie pracują
ski Tadeusz (tkacze w Państw. Zakł. Przem.
Całej ósemce przysługuje prawo na uzycy za okazaniem legitymacji Zw. ZawoDziewiarsk. i Galant. Nr ~ w Lodzi), Samler skanie bezpłatnego dwutygodniowego pobydowych oraz akademicy, otrzymują 50
Teofil (majster w Państw. Zakł. Przem. Jedw.- tu w jednym z domów wypoczynkov:ych.
proc. zniżki. Przy zakupie całych przed- ~
Galanter. Łódź-Południe), Zember Hilary
stawień przez Związki I instytucje, ~
Przem. Jedw.Państw. Zakł.
"" (majster w
udzielane są daleko idące ulgi.
PA&STWOWE ZAKŁADY
Galant. Nr 8 w Łodzi), Władysław ZaborowPRZEMYSŁU BAWEŁNIANEGO
Bronisława Markowska (pracownicy w
i
ski
PRZETARGU
O
OGŁOSZENIE
w Rudzie Pabianicldt>j
Z:f<ladach Nr 9 w Nowej Rudzie) oraz MaZakład Ubezpieczeń Społecznych - Oddział
ul. Pabianicka 184-186
w Łodzi, ogłasza przetarg nieograniczony, na
przyjmą natychmiast do Wydziału PraP A~STW. ZAKŁ. PRZEl\f. WEŁN. 38
wykonanie robót przyłączenia posesji przy Al.
f
cy i Płacy:
Kościuszki 53, do miejskiej sieci wodociągo
poszukują. od zaraz
1 TECHNIKA włókienniczego, na stawej.
nowisko referenta
Oferty należy składać do dnia 21 maja 1948
1 URZĘDNIKA, z praktyką w Wydziaroku, do godz. 11 rano w pokoju 45, II piętro,
le Pracy I Płacy
przy ul. Roosevelta 18.
Reflektujemy tylkt? na siły wykwaliBliżs zych informacji udziela biuro Oddziału
fikowane, obezna-n e z pracą w przemyDO PRZĘDZY ZGRZEBNEJ
Z. U. S ., przy ul. Roosevelta 18, pokój 45,
,,..
śle włókienniczym.
gdzie też mogą oferenci otrzymać za zwroZgłoszenia w Centrali, ul. 6-go sier- g
do :wydziału
kierować
Zgłoszenia
tem kosztów, podkładki ofertowe oraz zapo~
pnia 58, w Wydziale Personalnym.
2967-k
Personalnego.
znać się z planami i projektem umowy.
2962-k
11l1111111!111111111111111l1111t11~1111!1111111llll~
ZAWIADOMIENIE O PRZETARGU
Teatr Komedii Muzycznej „LUTNIA"
Dyrekcja. Okręgowa Kol~i Państwowych w Łodzi - Wydział
Piotrkowska 243
Drogowy, ogłasza przetarg nieograniczony na malowanie stalowych konstrukcji mostów wagi o gólncj około 2.500 ton.
Czwartek dn. 6 maja o godlZ. 15,30 i 19,15
Otwarcie ofert odbędzie się w Wydziale Drogowym Dyrek- Kupno - Sprzedaż
Ostatnie dwa przedstawienia.
cji, dnia 20 maja 1948 r. o godzin ie 10-tej.
FABRYKA 1\1 3 dawn.
Wadium w wysokości 1 procent ceny kosztorysowej, należy „ELEI\:TROwpłacić przed przetargiem w Kasie Dyrekcyjnej; kwit dołączyć do
BUDO\VA'"
oferty.
ro-~
premiera
maja
W sobotę dn. B
56-58,
Kopernika
ślepy kosztorys, warunki składania ofert i wszelkie informac;i
mantycznej Qperetki
cje otrzymać można w Wydzial e Drogowym w Dyrekcji, pokój wkupi natychmiast:
~
„ROSE-MARIE"
Nr 348.
używane nożyce do
WYDZIAŁ DROGÓWY
2965-k
blach 0 grub. do 1
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
dług. 1 mtr i 2
mm,
Zakł a d Ubezpieczeń Społecznych - Oddział
2982-g
mtr.
rENTRALA ZBYTU PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO
w Łodzi, ogłasza przetarg nieograniczony, na
wykonanie robót instalacji centralnego ogrzeŁódź, Więckowskiego 33
agub1one dokumenty
wania, wodociągu i kanalizacji w nadbudo1:1oszukuje natychmiast!
ZAGUBIONO dowód
wanym III piętrze, budynku Z. U. S„ przy
ul. Roosevelta 18 w Łodzi.
1 KIEROWNIKA Oddziału organizacji handlu obezna- rejestracyjny nr A.
Ofe rty nal e ży składać do dnia 21 maja 1948
. 252287, nn samochód
nego z przepisami Min. Przemysłu i Handlu
roku, do godz. 11 rano w pokoju 45, II pię
„Chevro~
ciężarowy
SPRZEDAŻY
3 REFERENTÓW
tro, przy ul. Roosevelta Nr 18.
Jet'', Lotniczych War3 MASZYNISTKI ze znajomością korespondencji
Bli ższy ch informacji udziela biuro Oddzi ału
sztatów Do ś w i ad::zal
Z. U. S. przy ul. Roosevelta 18, pokój 45, gdzie
Warunki do omówienia. Zgłoszenia do Działu Personalnego nych w Łod zi.
też mogą oferenci otrzymać za zwrotem koszzaświadczeniem poCentrali z życiorysem, podaniem
2970-k
tów podkładki ofertowe oraz zapoznać się z
2963-k :..p_r_·z-ed_n_ie_g_o_n_1i_eJ_·s-ca_p_r_a_cy_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _q;...;96.;,;.61t-__ ljli!l!llll!llllll~l!ll~ll1l!lll!lijr:ffjlllll
planami i projektem mnowy.

\VIElKA ŻNIZKA CEN!

Zrząd

.PŁASZCZE
męskie

dobry gatunek
10.500,19.500,.:...
„ gabardiaowe
nieprzemakalne
„
6.000,7.500,- do 9.000,damskie
modelowe
11.500,„
16.800,ze 100 proc. wełny
11.500,kostiumy dobry gatunek
GARNITURY:
6.000.- do 10 500,16.500.ze 100 proc. wełny
ubranka chlopięce granatowe 2 800,Znfżlia dla członków Związków Zawodowych.

męskie

I. STANKIEWICZ ul. Piotrkowska 18
UWAGA: Sklep w podwórzu na prawo
Firma egzystuje od r. 1922.
PRZETARG
Polskiej YMCA w Łodzi, og!ai<za publiczny przetarg na urziidzenie inst::1lacji elektrycznej i podstacji transfotmatorowe j dla
sali teatru i jadalni w nowej częsci gmachu
przy ul. Moniuszki 4-a.
Oferty pisemne, odpowiadające tr e ści kosztorysu ślepego, należy składać w zapieczętowanej kopercie w Sekretariacie YMCA
przy ul. Monimzki 4-a do dnia 19 maja 1948
roku.
Szczegółowe informacje oraz ślepy kosztorys za opłatą zł 500,-„ otrzymć można w
Dyrekcji YMCA w godzinach od 10 do 12.
Otwarcie ofert. nastąpi tego samego dnia
·
o godzinie 12-tej.
Wadium przetargowe w wysokości 3 proc.
kosztorysu, należy składać w Państwowym
Banku Rolnym - Łódź, ul. Andrzeja 3, a
kwit dołączyć do oferty.
Zarząd Polskiej YMCA zastrzega sobie prawo wyboru alerty lub unieważnienie przetar2964-k
gu, bez podania powodu.
Zarząd

Najlepsi przodownicy pracy
w

PA~STWOWE ZAKŁADY
PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO „BORUTA''

.

Zgierz, Sniechowskicgo 30
przeta,r g nieograniczony
na wykonanie magazynu materiałów Iatwopalnych.
Bliższe informacje jak również ślepe 'kosztorysy można otrzymać w Biurze Technicznym „Boruty", codziennie od godz. 8 do 14.
Oferty w zalakowanych kopertach z napisem: „Ofe1·ta na wykonan ie maga?.ynu materiałów łatwopalnych", kierować należy pod
adresem: Pańs twowe Zakłady PrzE'm. Chem.
Wydział Zaopatrze„Boruta" ·- Zgierz nia, do dnia 21 maja br. w którym to dniu
o godzinie 10-tej nastąpi otwarc: e ofert w
obecności zainteresowanych.
Do oferty należy dołączyć kwit na wpl a cone do N. B. P. - Oddz. Łódź, k-to 129, lub
do kasy „Boruty'', wadium w v.rysok o ś ci 1
proc. oferowanej sumy.
Firma zastrzega sobie prawo niepr zy j ę cia
ofert be~. podania przyczy n oraz w 0 hr1r ofe2!ł71 - k
renta bez względu na cen~.
ogłaszają

MANIPULANTA

Ogłoszenia

DROBNE

»ZEMSTA NIETOPERZA«

.
z
1

OGLOSZENIE
Miej ski w Łodzi - Wydz;al Aprowizacji - podaje do wiadomości, że po~i ada na sprzedaż różne Ol!>akowania po towarach UNRRA, a m ianowicie:
beczki po śledziach i smalcu,
skrzynie po smalcu, konserwach m! ~sny ch
i inne
worki jutowe i plócienne o pojemności 50 k~
oraz
:dom drewniany
Oferty składać należy do dnia 15 maja rb.
w Wydziale Aprowizacji, ul. Legionów 10,
pokój nr 227, gdzie również zasięgnąć można
bliższych informacyj.
Łódź, dnia 5 maja 1948 roku.
Zarząd Miejski w Łodzi
2969-k

Zarząd

l

Teatr Kameralny Domo Żołnierza
ul. Paszyńskiego 34
o godz.
Dziś dwa przedstawienia 16-tej f 19,15, farsy Noela Cowarda

SEANS
Ka~a

czynna od 12-tej, tel.: 123-02.

DYŻURY APTEK
Dizislejszej nocy dyżurują następujące apteki:
Danleleckiego (Piotrkowska U7), Zaj~czkiew1cza (Zielony Rynek 37), Gorczyckiego (Przejazd 59). Karlina {Wschodnia 54), Antoniewic za (Pabianicka 56), Zagórowskiej (Llmanow·
skiego 37).

Przygody
]U ii

Wien iui~łJ
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Czytajcie „Głos Robotniczy"

Nałowimy

rybi

Jest rybka!

Złodziej!

Teraz nie ukradnie!

Wydawca: Woj. Komitet PPR w Łodzi. Komitet Redakc;.-Jny. Red 1 Adm. Łódź. Plotrkowsk a 86. Telefony: Redaktor Naczelny 216-H. Se kretarlat 254-21 Redakcja nocnci 172-31 Dziel
D-019772
ogłoszeń: Piotrkowska 55. tel. llt-:50. Kgnto PKO VTJ-1505 Zakł. Griłf. R. S. W. ,.Pras&", Administracja .nie przyjmuję odpowłedz!alnośol ia terminowy druk oiiłn~zeń.

l'fr. I

TEATRY
PANSTWOWY TEATR WOJSKA POLSJ(IJ!GO
. Dziś o godz. 11-tej REWIA MODY, zorganizowana przez P. c. K.
„OTELL:;.'. <od• 19-l>j

areyd,i•ło S~k'Płra

Dyrekcja zwraca uwagę, fe widowisko rozpoczyna się punktualnie o godz. 19-tej. Spóź
niający się nie będą wpuszczani na salę.
TEATR POWSZECHNY .
Dzi~ o godz. 19,15 komedia R. Matwzew&kiego i J . Rojewskiego „GOSPODA POD
WESOŁĄ KUKUŁKĄ''.

TEATR KAMERALNY DOMU ŻOŁNIERZA
ul. Daszyńskfero 34.
Dztg dwa przedstawienia: o godz. 18-tej i
19,15, farsy Noela Cowarda „SEANS". Udzi~
biorą: Hanna Bielicka, Helena Buczyńska,
Halina Głuszkówna, Wanda Jakubińska, Michał Melina, Danuta Szaflarska i Ludwik
Tatarski. Reżyser i a Michała Meliny, dekoracje Jana Rybkowskiego. Kasa czynna od
12-t.ej. Tel. 123-02.
TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ ••LUTNIA"
Piotrkowska 243
Do czwartku włącznie „ZEMSTA NIETOPERZA".
W piątek teatr nieczynny; w sobotę premiera „ROSE MARIE''.
Teatr ,,S-YRENA", Traugutta I
Dziś dwa przedstawienia: 0 godz. 18,30 1
19,30, komedii G. Dregely „DOBRZE SKROJONY FRAK", w opracowaniu i z piosenkami Jerzego Jurandota, z muzyka Adama Mar!tiewicza, z gościnnym występem Ireny Ho·~ckiej. i Kazimierza Szuberta oraz całego zespołu „SYRENY" z Jadwigą Andrzejewską,
Stefanią Grodzieńską, Ireną Malkiewicz, Zofią Wilczyńską, Kazimierzem Dejunowiczem,
Edwardem Dziewońskim, Wacławem Jankow.1 kim, Wacławem Kucharskim, Kazimierzem
•~awłowskim, Leopoldem Sadurskim, Igorem
~miałowskim, Stefanem Witasem 1 Tade\lSzem Wolińskim. Przy fortepianach: Irena
Aleksandrow I Adam Markiewicz. Kasa
czynna cały dzień. Tel. 272-70.
Teatr „OSA", Zachodnia 43, tel. 140-09
Dziś i cod21iennie o godz. 19,30; w niedziele
l święta o godz. 16,30 i 19,30 „WIOSENNY
BIEG''.

'zep I k
•portu

os a zwyciężyła zespole o
w

kolarskim Warszawa -

wyłcigu

w Prądze mię wzniesienia i zjazdy. Wiraży chociaż było
Wczoraj
ich mniej niż na trasie Jelenia - Góra dzynarodowy wyścig kolarski Warszawa Praga. Przyniósł on na.m duży sukces w po- Liberc to jednak były one jeszcze bardziej
staci zwycięstwa. drużynowego. Po czterech niebezpieczne dla kolarzy. Przed wyruszeetapach prowa.dzillśmy z oslemnastominuto- niem na start ostatniego etapu rozmawiałem
ze Stolarczykiem, który jakkolwiek w wyści
wą prtewagą.
Pomimo niepowodzeń jakie prześladowały gu nie odegrał pierwszych skrzypiec, to jednaszych kolarzy na krótkiej ale tru- nak do samego końca trzymał się bardzo
dlllej trasie Jeleinia Góira - Liberec, zdo· dzielnie.
łaliśmy utrzymać jeszcze około 18 minut prze CZEGO NAJBARDZIEJ OBAWIALI SIĘ NAst
KOLARZE?
wagi nad pierwszą drużyną Czechosłowacji,
Stolarczyk twierdził, że nie tyl'ko on, ale
ale nie wiele brakowało aby zwycięstwo odewszyscy łodzianie czuli &ię bardzo niepewnie
brali nam wczora.j Czesi.
na zjazdach i najwięcej na nich tracil i. ZeOSTATNI ETAP
szłoroczny wyipadek. Gabryc<ha, pE;ychicr.ny lęk
Ostatni etap tego gigantycznego wyścigu wśród naszych kolarzy pny zjazdach z gór.
wynosił ponad 200 kilometrów,
był długi Na o&tatnlm etapie zaobserwowaliśmy właśnie
a trasa jego również obfitowała w liczne to zjawisko. Był to etap wyjątkowo ciężki ze
zakończony został

Praga

na bard'Zo zły stan dróg. Przez wiele
kilometrów kolarze musieli w~dobywać ostatnie sily na pokonanie lic-zmych wybojów, a
często jechać n.awet po bezdrożach i to w do·
da·tku już nie daleko od samej Pragi.
OPUSZCZAMY LIBEREC.
Z Liberca wyruszY'biśmy o godzinie 12 mi·
nwt 35 a w Pr.ad.za byliśn).y •o godzinie 19.17.
Pie.rwszy wpadl na meitę W&paaliala jaid!lCY
na tym etapie Cuoh Ve6ely o niecaią d.ruChiogość przed Siemińskim 1 RumUlllem combanem. Wszyscy w jedm.akowym czasie
6 godzin 41 minut I 43 sek.u.n.dy. Jako czwa~ ·
ty wjechał na metę dotychczasowy leader wy
był
Piątym
ścigu Jugosłowianin Prosinek.
Sasodl.
Węg i er BOHAmRZY OSTATMEGO ETAPU.
Bohater.ami ostatniego etapu byli Czech Vesely i łodzianin Pie!D:aszewski. Vesely po stu
k.j}ometrach zainicjował uciec.zk.~ kltó.ra mu llię
udała . W kTótlcim ozasie odsunął się od poz:>·
s,talych zawodników o killka ładnych kilometrów. Nie dal s i ę dogonić na przestrzeni oko·
Io stu kilometrów. Nie dailetko Pragi dopi!lTo
temu doskonałemu zawodndkowi zerwał i;\ę
łańouch I nim otrzymał nowy z wozu tec.hnicznego - jadący UJ nJm uzwodnicy dog<>Illfll

względu

go.
Wśród tyah t:awodni'.k.ów b;1 r6'Wlniet! PoSiemiński. Pomiędzy Czechem a Polakiem
rozegrała s i ę zażarta walka n.a fi,n iszu, w ::.tórej zwyciężył Czech o nie całą długość.
Pietraszewskiego 12le opuści/ do samej rne1/ pech. Łodzianin na osta1tn1m e<tiapie przebił
aż trzy gumy i musiał sam gonić czołówkę.
Pomimo tego Pie•t·raszewski przy'byq na metę

lak

trzynasty, pr,zyczyniając się w ten spooób do
naszego zwycięstwa zespołowego .
OSTATECZNYCH WYNIKÓW KOMIS.JA
SĘDZIOWSKA JESZCZE NIE OBLICZYŁA.
Według

nieoficjalnych oblkzeft
Polacy.

rwyclę.>lwo

zespołowe odnieśli

Jndywid,uaLnie na p ierwszym m iejscu p<r·
winien uplasować się Jugosłow i anin Prnsine-k,
ale w ostatniej chwili dowiadujemy s i ę, że
zwycięsitwo Prosiruka stoi pod makiem za;:> y ta·
nia, gdyż J1Ugosłowianin pił wodę na tra~;,e z
podanego na.czynia.
NA .MECH! W BiRNlB

HINA
ADRIA _. „Wyspa skarbów", godz. 18,30,
18,30, 20,30; w niedz. 14,30.
„Plrogow", godz. 17, 18, 21; w
BAŁTYK niedz. 15.
BAJKA - „Zielon11 dolina", sodz. 111,30, 18,
20,30; w niedz. 13.
„Program Aktualno!cf Kra,. I
GDYNIA Zagr. Nr 10, godz. 12, 13, 14, 15; w niedz.
12, 13.
GDYNIA - „Mściwy Jastrząb", godz. 111, 18,30,
21; w niedz. 14,30.
HEL - „Pod dachami Paryża'', godz. 17, 19,
.
21; w nledz. 15.
POLONIA - „Ostatni etap'• (ostatnie dni),
godz. 16, 18,30, 21; w niedz. 13,30.
MUZA - „Na tropie zbrodni", godz. 18,20;
w niedz. 16.
„Guwernantka", godz.
PRZEDWIO$NIE 16, 18,30, 21; w niedz. 14,30.
ROBOTNIK - „Wśród ludzi", godz. 17, 19,
21; w niedz. 15.
ROMA - „Bitwa o szyny", godz. 16,30, 18,SO,
20,30; w niedz. 14,30.
REKORD - „Niebo czy piekło", godz. 18,30,
18,30, 20,30; w niedz. 14,30.
„Oflag XXVII", godz. 16,15,
STYLOWY 18,15, 20,15; w niedz. 12,15.
SWIT - „Dwulicowa kobieta'', godz. 18,30,
18,30, 20,30; w niedz. 14,30.
„Oflag XXVII", godz. 17, 19, 21;
TĘCZA dodatkowy seans o godz. 15; w niedz. 13.
TATRY - „Dziewczę z Północy", godz. 17,
19, 21; w niedz. 15.
WISŁA - „Moje Uniwersytety", god.L 16,15,
18,45, 21,15; w niedz. 13,45.
WŁÓKNIARZ - „Płomień Nowego Orleanu'',
godz. 17, 19, 21; dodatkowy seans o godz.
15-tej; w niedz. 13. Dodatek: Mecz Pol-

tfr 12ł

Piłkarze

Bratislavy w Łodzi

więc już d:zH o ge>dz. 17.30 rozpocznie
Brat!slava na stasię m~ piłkarski L6dź -

I

dla uyskanJa zanezytnego wyn.llcu 1 bard?:o
silnym pneciwn1kiem.
Zawody drlsiejue rozegrane zastani\ o pudionle ŁKS-u. Goście przybyli do nauego mia
sta w dniu wczorajszym. w godzina-eh rannych. char prze-=.hodni prezydenta m. Łodz.l B. StaCzują się doskonale, wiele sobie oblecujl\C w wińskiego.
Pod<:zas sawod6w odbęd%łe 1111 1b1órka na
spotkaniu z naszymi piłkarz~. Ur:godn1ono,
ż~ podczas meczu możn~ w dągu gry :mnie- budowę hall sportowej. Kwestować będzie oko
ó
nić tylko dwóch zawodników.
ośrednlctwem -osi ło 20 os.• b . z prezydentem m. Lodzi tow.
ŁOZ!PN
E. Stawmskun, przewodniczącym MRN Anr:
za na 5 zym P
.
czele.
publ!czność, _aby wzorowo zachowywała się e: dre:e1'aldem i olimpijc..-vkam1
na.
-,
uwagi na międzynarodowy charakter spotkaPrzed apotkaniem Bratis-!ava - Lódf odbęnia i jego stawkę oraz o sportowe l gorące
dopingowanie ireprezentantów naszego miasta dzie tlę przedmecz Pabianice - Zgierz.
A

Kalendarzyk sportowy
na dzie6 dzls eiszy

!Calendarzyk sportowy na dzień drrtslejszy
przewiduje następujące impre'Zy:
Pił.ka n<Y.!na: 1tadion ŁKS-u godz. 17.30 zawody międzynarodowe Łódź - Bratislava poprzedzone przedmeczem Zgierz - Pabianice.
O mistrzostwo kl. C odbędą 1-ię następują-:.e
spotkania: Nowe boisko Złotno god:z. 11: Zryw
- Marysin, boisko PKS II: Papiernia - Cheml.-:zna1 boisko Konstantynów: Sokół Konst.
ce: HKS Skaut - ZZK II Koluszki.
Zawody towarzyskie boisko DKS: DKS Resursa.
Zawody automobilowe: god11:. 10 Impreza na
ulicach Łodti pod ha~rem: „Oszczęidzajmy
benzynę".

Po trzech etapach.,.

Pietraszewski bohaterem

ska-Czechosłowacja.

WOLNO$C - „Dusze Czarnych" godz. 17, 19,
20,30; w niedz. 14,30.
„Mall detektywi.", godz. 16,30,
ZACHĘTA 18,30, 20,30; w niedz. 14,30.
WSROD ESKIMOSOW I LODOW
GRENLANDII
Na ten temat wygłosi odczyt dziś w czwartek 0 godz. 19 mgr. Stanisław Siedlecki, znany
I
badacz polarny.
LUDZ
Drugi odc'l:'ft o ROZWOJU RODZAJU
1
KIEGO w PERSPEKTYWIE DZIEJOW ' wygłosi w piątek 7 maja o godz. 20 dr Józef Staszewski.
Obydwa odc11:yty urządzane przez Polskie
·
'
Towarzystwo Geograficzne odbędą się w sali
Nr 61 przy ul. Narut owic~a 68 3 p. Wstęp 50
·
'
'
'
zł . a dla członkow PTG i młodziezy 20 zł.
·
'

(Od

specjał neqo

Jelenia Góra, S maja.
już dość późna godzina, aile w
panuje ożywiony
Pnemysłowym"

,,Hote·
ruch.
liu
Grupkami rpny stoliltach w e.ali jadalnej sie·
d:zll zgromaidzenl drziennikarze zagraniczni
I nasi, s'ttab wyścigu, a w zamkniętym gabi·
necie oł>Mduje komisja sędzioW5ika.
Jest

BIAŁYCH CZAPKACH
OBRADUJĄ„.
sędziowska na kaidym wyścigu

PANOWIE W

Komtejg
kolarskdm jest utrapieniem sprawozdawców
.!tP<>I'towych. Panowie ci nie lubią gdy im się
pn:eszkad.7.a w ich powainej pracy i nie zno·
S:Zll obecności n.atrętów. Temrpo obliczań cza·
sów ( mtadanle OSitatecznych miejsc zawod·
ników o<ibywa. się pnzewaŻIIlie w tak żółwim
t~le, :!e człowieka „nagła krew" może za·
lać, ałe rady n.a. to nie ma. Musisz czekać i ba·
eta. Dla skrócenia sobie cza&u idziemy prze·
s.pacerować się po mieście.
WCIĄż TYLKO PIETRASZEWSKt„.
N.a każdym kroku słys'Zy się jedno narwi·
6ko _ PietraszeWlS.ki. Przed gmachem YMCA,
gdzie zosta1i zakwaterowani zawodnicy, wy·
czekują malcy, aby zobaczyć jes'Z-cze kręcą·
cych się tu i ówdzie kt>lairzy. w dużej sali

wgslannlka

„Głosu"}
obsługi techn!cz:u.i. Nim jedna1t podd!lg·
nął wóz. tech.n!c.z ny, os.tatnią swą gumę 'Z<i&j·
m~Je z pleców Wójcitk i daje ją „Siemia!I"ZO.

gimna6tyC%Ilej chłopcy rozlokowali jut swoje
manatki i zażywają 111alemego im odpoczynku. Jedrnl siedtzll, drudzy leżą na swych łóż·
kach. Radość pallluje ogromna. Z każdym
dniem idzie im leipiej. Gdy wiecz.orem dowiadujemy s i ę jeszcze, :!e trzeci eta•p wyścigu
Praga - Warszawa pr'l:'fni6s.ł również zwycię·
stwo Polakom t że w pierwszej dziesiątce by•
bierze nas wielka ochota
ło ich aż 7-miu poskrobać marcher.vkę j adącym z nami sprawo
?.dawcom zagranicznym.

z

nie

W\\ •

DOSKONAŁA WSPÓŁPRACA
NASZYCH CHŁOPCÓW
drużyn

zagranicznych do trzeciego etapu
jechali Riumumi i Bułgarzy. Jedni
i drudzy wytrzymują na ogół teinJpo, ale nie
mają końcówki i to ich gubi. Doskonale na·
tomiast jechali Jugosłowianie I C'Zesi. Co tu
jednak mówić, ton całemu wyścigowi nad~ją
Polacy. żaden z nich nie myśli o zwyoęstwach in.dywiduaLnycll, wszyscy pracują dla
drużyn, pomagając 6ob ie wzajemnie na tra·
sie. Oto jeden przykład Za Swidnicą czerwo·
ny Dasz „Chausson" mija Siemińsikiego, któ·
ry przez dłużs:Ly czas gonił z kil:koma Cze<;hamli czołówkę bez zapasowych gum. Prosimy
przejeżdżającego motocyklistę o zawiadomie·
najsłabiej

oI.I cJ. aI ne wy n.I k.I IV eta pu
.

60·59·43
2
·
') C h ł
1
.
.
. . '
-ga
zec os owacia
Czwarty etap wyścigu kolarskiego Warsza- 60 :55 :55' ...
LI 5) Pol ka 2 ga 61 ·00 ·03 6) Węgry 1-sza
· J 1 · Gó
·
'
·
·
s
ra wa - Praga, na trasie e enia
berec wygrał Vesely (Czechosłowacja) 2:16:45161:01 :12, 7) Węgry 2-ga 61 :21 :23, 8) Rumunia
-· ) 3) Cibula 62·43·06 9) ·Buł aria 63·15:24
h ł
i
·· ·
· ·
·
g
· · '
.
godz. 2l Bohdan (Czec os owa.Ja•
Po czterech etapach w klasyhkaci1 mdyw (Czechosłowacja). Trzej pierwsi sklasyfikowani zostali w tym samym czasie, 4) Proslnek dualnej kolejność była następująca: 11 Prosi, (Ju osławia) 2:22:46, 5) Doleżalik (Czechosło-1 nek (Jugosławia) 20:03:48, 2) Wójcik (Polska)
20:09:29 3( Cibula (Czechosłowacja) 20:10:12.
• g.
c ·
. ) 20 .10 .15
.„ ł
'
.
NaC]a).
· · ' 51 zyz
. W konkurenci! drnzynowej po ceterecb eta- 4) Loos (Cze.;.uOs owac1a
(Polska)
61 Nal)ier~a
~eh pr0w .~ 17' p ,,, _,, t-~za ri<' ~ -, '"19, 2) Cze- {Polska) 20:10:45,
hosl v wa~jd 1-sza 60:17:19, 3) Jugosławia I 20:13:17.
r.'iiiJ~Qi!iiłl~

wyścigu
, ~,

„KRÓL KARKONOSZY"
Kapitanem pierwszej n" szej drutyny jest
Nap i erała. Stary ten wyga szosowy, który po·
mimo swych czterdziestu kilku lat wci ąż jeszcza potrafi zagrozić dużo młodszym kola·
r.i:om, jest duszą całego =spolu. Czy na płaskim terenie, czy w górach, zawsze jest ze
swoimi chłopcami i nie tyE<:o dyryguje nimi,
ale róWIIlież daje lm ,,szprycę" w momentach
chwilowych załamań.
„Król. Karkonoszy" (mowy ten przydomek
zdobył Napierała na obozie w Wieńcu-Z<iro·
ju), rysami twarzy przypominający starego jastrzębia, imponuje jeszcz& wszy~tkim zagranicz.nym sprawozdawcom.
- Eto kolor wysoikoj klasy - zachwycają s ! ę Bułgarzy, a inni gorąco im przytakują.
jes'Zcze jest ten sam.
Napierała wciąż
Twardy, nieust!}pliwy. Pnez killkadrziesiąt kilo·
metrów potrafi jeszcze &am gonić czołówk!ł
i podciągać młodszych kolegów. Dopiero gdy
ich zbierze do „kupy" podnosi się 'll nad k ie·
rownicy 1 odpoczywa. Podobnie troskliwego
opiekuna mają w swym kapitanie tyllkó Węgrzy.

JAK JEDZIE VESEL Yl
Czytelnicy zape•Wllle 6ą ciekawi, ja'k jedzie
- Łódż.
etapu War5zawa
Vesely zwycięZ(;a
. C h . t
b
d . l'
J. k" , •
]es
zec
a zesmy z ązy i zao serwowac,
ind widuali.st i wsz sc Czesi ·aw bi!n
ą N y . y t 1k J
dy ł ~ . ydl . .
a razie Y o raz
a mego.
ą w as<:iW'le
nam zaimponował i to już pod samą niemal
..
.
.
.
.
Jelenią ~orą, gdY: tT_ze~a się było wsip:nać J~Z
na P?wazne v:zmesiema. -yesel-V: :wspmał się
na m.~ lekiko i :wYdaw:ł si ę. mniej ~yczer~any, mz na gładk1e3 szosie. Byc może, ze powiełu'
. .
. k' .
t
I rze gors ie 1ep-ieJ mu„. s 'Zy.
Zdzisław Królewsk~
•

