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Komisja ONZ domaga się nalychmiaslowej ekspedycji wojsk międzynarodowych do Palestyny

NOWY JORK (Obsł. wł.). Kom1s)a Rozjemcza ONZ nadała z Jerozolimy pilny telegram
w którym domaga się od Rady Bezpieczeństwa
zastosowania najmocniejsz}'{:h klauzul Karty Na
rodów Zjednoczonych, przewidujących strumienie napaści za pomocą interwencji zbr<>jnej.
Komisja apeluje do Rady o wysłanie do Palestyny silnej armij neutralnej. która narzucilaby siłą zawieszenie broni między żydami I
Arabami w Jerozolimie.
Zdaniem Komisji jedyna droga <;kutecznej interwencji Narodów Zjednoczonych jest przeprowadzenie walk aż do pomyślnego końca.
NOWY JORK (PAP.). W czasie dyskusii w
Radzie Bezpieczeństwa nad sprawą Palestyny
delegat. francuski - Parodi zapowiedział pop~rcie r.ezolucji amerykańskiej, domagającej
się podjęcia zdecydowanych środków dla za.

przestania wojny w Palestynie, W ten sposób
front trzech wielkich mocarstw, zło
Stanów ZjednoczQnych, Związku Radzieckiego i Francji, który wypowiada się za
przerwaniem działań wojennych pod groźbą
sankcji. Po rae pierwszy Wielka Brytania znalazła się całkowicie po drugie] stronie barykady.
LONDYN (PAP.). Agencja Reutera donos! z
Bagdadu, że iracki minisitec finansów Sadik al
Bassam zapoW1edziar wycofanie sę krajów arab
skich z ONZ w razie zatwierdzenia przez Radę
Bezpiec11:eństwa rezoluc.ii amerykańskiej. Rezolucja ta stwierdza, że inwazja arab!>ka w Palestynie stanowi grożbę dla międzynarodowe
go pokoju. Min1ste1 powiedział, że Liga Arabska nie powzięła jeszcze definrtywnej decyzji,
powstał
żony ze

projektu, wszystkie kraje arabskie
tychmiast wystąpienie z ONZ.

zgłoszą

tym wyipad!ku doniesienia

często

151prz~<:'Z·

nadal ze zwiększoną siłą.
arabskiego p<>sunęły siq
zajęły około 80 procent
dzielnicy żydowskiej. Wielokrotnie dochodz.i.·
ło do krwawych walk wręcz. Arabska artyle•
ria polowa ostrzeliwała nadal silnie pozycje
żydowskie, m. in. szipital Hadasag i uniwersy·
tet hebra}ski. Wśród ciężkich waJ(k oddziały
legiom.i a.rabskiego p-0suwają się powoli w
kie1runku pómo=ej cz.ęśaia mias.ta.

nakże

walki

trwają

Oddziały legionu
ni-eco łW mieście i

na-

HRABIA BERNADOTTE MEDIATOREM
ONZ W PALESTYNIE
NOWY JORK PAP~ Prezes Szwedzkiego
Czerwonego Krzyża, hrabia Bernadotte,
otrzymał nominacje na stanowisko mediatora ONZ w Palestynie. Decyzja zapadła na
kilkuminutowym posiedzeniu przedstawicieli wielkich mocarstw, wchodzących w
skład Rady Bezpieczeństwa.
W myśl postanowienia Generalnego
Zgromadzenia, funkcje mediatora ONZ mają rozciągać się na całe terytorium Palestyny, Ponadto zaś ma on spełniać wszelkie
jednakże, z chwilą preyjęcia amerykańskiego
żądania administracyjne, zlecone mu przez
obie strony, tj. żydowską i al!'aibslką.
"
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Walczą~e w starej dą:ielnicy Jerozolimy
oddriaiły żydowskie otrzymały ultima.tum, jed·

ne.

Wed.Jug

komunikatu

Haganah,

skrzydło

514pitala Hada15ag, w którym mieści się sala operacyjrna ł oddział radowy, zo&tało Z>llisu:zone przeq; nieprzyjacielskie pociski a.rtyle ryj•
SJkie. Trzy pociski trafiły w gmach konsulatu
foancus.k:iego, trzy - w kla1Sztor francuski, a 6
upadl-0 w ]XlbliŻ'U konsulatu amerykańskiego.
Legion arabski ostrzeUwa.ł ró,WJ.ież czytel'llię
rozolimie, liczącą ponad 400
na.rodową w Je1
tysięcy k6'iążek, om.z czytelllllię ul!liwersytetn
hebrajskiego na g&ze Scopus, zaw:ieradą<:ą
bezcenny zibiór książek i rękolj)isów.
Ten sam kom1U111ikat stwieroza„ że nie<pl'ZY·
jaciel nie zgod.7.ó.ł &ię na propozycję Między•
LONDYN (PAP) - Wedlu9 delPesa: nadesz· narod-0wego Czerwone'9'0 Kmzyża, dotyczącą
Jakkolwiek lełych ze wszys1tkich od>Oi.ników M-o1111f:ln pa-lestyń· wymiany ral!lllych żoł!n.ie-rzy.
skiego, sytuacja w tym k:raju nie \llległa za. I gioniści airabscy, znajdujący się w Jerozolimie 4
saclniczym zmianom w ostatnich kiłkunastu wokół tego miasta, otnymal1 posi~i, to je<lgod.zi111ach. Najcięilsze i najlbardzńej gwał'row· nak nie zdołali zaMtować wdększych sukce•
ne walid łcczą się o Jerowlim~ jednakże w sów.
1

Sytuacja na frontach

I

•

zrobił swo1e •••

Marshall
Bankierzy

żądają

dla niego.„ dymisji

NOWY JORK (PAP) - WipłY'f'10"WT tygcd- brak doświadczenia podczas wym1>allly poglą·
nik ,,BMll"ows Weencl.y", oirga111. k~ prz~ysło dów amel!y'kańsiko • ra<tmeakich. ,,Marshall
czybamy w cytowanym
powinien ustąpić wycli, krytykuje ostro sekretarza stami Mar· piśmie - miejsca komu§ bardziej utalentowa·
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shalla, 11twferdzo.jąc, że ske>mpromlticwał sfę nemu, osobie o żywseym tempe11amen.cJe, bo·
ostatnio. Pi6mo uważa, że Maimhd wyik:azal gatszym doświadczeniu".

Skład Międzypartyjnej

Komisj·

Deklaracji Ideowej PPR i PPS
Komisji Deklaracji Ideowej PPR i PPS powołani zostałł:
PPR - tow. tow.: Gomułka- Wiesław, Jakub Berman, Władysław Bieókow·
sfd, Franciszek Fiedler i Roman WeńeL
Z RAMIENIA PPS - tow. tow.: Józef Cyrankiewicz, Oskair Lange, Adam' Rllpa>Okl, Stefan
Arskl, Stefan Matuszewski. ·
W

skład Mięmypartyjnej

z RAMIENIA

Wallace gotów
na

konferencją

jechać

do Moskwy

z generalissimusem Stalinem

JORK. PAP. Henry Wallace
oświadczył dziennikarzom w San Diego, że
gotów je;;t udać się do Moskwy na konferencję z Generalissimusem Stalinem, gdyby
miało to być pomocne w zakończeniu „zimnej wojny". Wallace odrzucił twierdzenia
Departamentu Stanu o „niestosowności"
dwustronnych rozmów na tematy interesujące również inne rządy.
Krajowy komHet wyooru Wallace'a na
NOWY

podjęcia

ofensywy pokojowej. Baldwin
republikanów i demokratów o
sprzeciwianie się tego rodzaju kampanii ze
względów egoistycznych.
W zakończeniu Baldwin stwierdził, że
reakcyjne itczynią
koła
amerykańskie
w~zystko celem zahamowania wzrastającej
przychylności w calym narodzie dla oferty
radzieckiej przeprowadzenia dwustronnych
rozmów.
oskarżył

prezydenta USA zapo\viedział wielką kam- t.•ntntri1:r1n11111r1·111'f!'ll'ł1'1"ł"!ll'IJ!l1łłll'l' !!mtl'lllflllrnl!lłlł!„.lnm"l'llł'l'1łntlflllrl'!!łC1łTntllłlll!llfr9!19nft
panię celem zmuszenia Trumana i Marshalla do natychmiastowego podjęcia rozmów pokojowych ze Związkiem Radzieckim. Kierownik kampanii wyborczej Wallace'a - Baldwin - zakomunikował, że wymiana oświadczeń pomiędzy Wallace'm i
Stalinem stwarza dla narodu amerykań·
skiego znakomitą okazję domagania się

Sukcesy

powstańców

greckich
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LONDYN PAP. - Jak donosi z Aten agen- •
cja Reute.ra, grecka armia demokratyczna zajęła miast.o ParemHhias (Epir). Jakkolwiek w •
operacji tej wzięły ud'liał niewielkie siły pow
stańcze, ateńskie koła wojskowe przywiązują
do niej wiel«ie znaczenie stTategiczne. Ich
zdaniem, powstańcy dążą do przecięcia 6zosy, prowadzącej z miasta Jani111a' I Preweza
do morza. Na tymże odciniku powstańcy sfor;
Wojewódzki Konrltet
sowali rzekę Kalamas i za.jęli jedną z wiosek. ;
Polskiej Partii Socjalistyczn~j
Na miejsce tych wyda11::reń wysre1110 posił'ki
~
.-IWO jsłt <iiteń&klcb.
~~~· ''"='-'-1$ł~f"'"'"' _______
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K 0 M u N 1K A T
1rodz. ~.-_
W sobotę, tzn. dn. „ maja br.
„2
0 „
15-ej odtędzle się w Łodzi w sali CRDK
ul. Piotrkowska 243 Wojewódzka. Narada
a.ktywu gospodarczego PPR i PPS, oraz
prelegentów, z udziałem przedstawicieli
kierownictwa centralnego w osobach tow.
ministra Jędrychowskiego z PPR i tow.
wiceministra. Jastrzębskiego z PPS.
Na naradę tę wil'łni przybyć członkowie
PPS i PPR, zajmujący kierownicze stanowiska w przemyiile ,ha'ldlu i spółdzielczo
ści z terenu Lodzi i województwa.
Obecność wymienionych wyżej towarzy.
szy obowiązkowa.
Komitet Łódzki ł Wojew .
Polskiej Partii Robotnicze J •
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Sprzeczności brytyjsko-amerykańskje

(PAP) - F;rasia ~merykań5ka
NOWY JO
ie na o6tatnim ~sied~u Ra?.Y
Bezpieczeństwa uW'idoc.miły się powame v:oz·
nice zdań między delegacją ame1'ykańsk!l a
podkreśla,

Uzupe!nienle składu R dy P , stwa. Uchwal ni dekr tu o czę ciow j de~~~~~~io b7~yjss~ó1 ~.u "*tym. te ostatl\io delegaai angielscy nre odbywają mn·
zmran e prawa przemy ł owe 0. U tawa 0 I b [ h Rzem1„
su/lacjl z delegacją amerykańską. Konsullta·

~ARSZAWA (PAP). - 41 posiedzenie myslowego referował w !mieniu komisji przeSeimu. Ustawodawczego otworzył w dniu 21 mysłowej poseł Wojciechowski (PPS). Istotbm. wicemarszałek Barcikow&ki w obecności ną zmianą jes.t wprowadzenie dla rzemleśJnit
d
czł 0 nkó
w r~ u z ow. premierem Cyrankie- ków obowlązku należenia do cechu.
.
Inne 1.miany dekretu · !lą wynikiem zastowwiczem i wicepremierem ob. Korzyckim na
wania tego -0bowiązku.
czele.
W imieniu rzc:n:osła polskiego i samorząWicemarszałek Barcikowski komunikuje
następnie Izbie, ±e w dniu 14 maja rb. wpły- du gospodarczego poseł Sadł-0wski wypowienęło od Prezesa Rady Ministrów pismo, do dział się za zalwiE'rdzeniem dekretu, jako
kt~rego dołączono zamknięcie rachunków zgodnego z przekonaniami rzemiosła. Dekret
pamtwowych za okres od 1-go sierpnia 19-14 _ zdaniem mówcy _ przel'~es'Ji po„·lemle
Ub
~
ro k u do 31 marca 194/'i r. Marszałek SeJ·mu gospodarcze w tej d~.1·cdzinie.
•·
0
t:i"zymał jedn?cZEśnie pismo od dyrektora Izba zatwierdziła dekret jednogłośnie, poBi~a Kontr?li P~zy Radzie Państwa z wnio- dobnie jak i następny dekret, zmieniający
skie:n: 0 udzielenie rządowi przez Sejm abso- us.tawę v I7.bach Rzemieślniczych l ich związ.
lutonum, co do go<podarki !inasowej za I ku, referowany przez posła Czechowicza
(SD). Ten ostatni dekret \a,rprowadza zmiany,
okres 1944--:-45.
Zamknięcie rachunków państwowych za zgodne z ustrojem demokracji ludowej, a
~kre~ 0 ~ 1. 8 · 1944 r .. dJ 31. 3. 45 wraz z uwa- mianowicie obniża granicę wieku wyborców
„am1 Bmra Kontroli przy Radzie Panstwa, do samorządu gospod'lrczego (prawo czynne
od
do komisji skarbowo-budże- i bierne) oraz kas1lJ'e pos'redru'e wybory do
t esłane zostało
Izb, wprowadzając wybory bezpośrednie.
.
owej. .
Nowe przepisy dotyczą ponadto ochrony
W pierwszym punkcie porządku dziennego
„u„1 upelnienie składu Rady Państwa" .._ wi- pracy uczn'ów.
W imieniu klubów !'PS i PPR zabrał glos
cemarsza.łek Barcikow~ki powiadamia posłów,
że otrzyma' od przew:idniczącego Rady Pań- w dyskusji poseł Gajewski stwierdzając, iż
stwa - Prezydenta Bolesława Bieruta pismo, dekret przyno&i rozszerzenie 1 udoskonalenie
w którym Rada Pań5twa wnosi jednomyślną samorządu gospodarr:zego. Mówca przypomSejm Ustawoda.wMy
uchwałą co na&tępuje:
nial, że plan trzyletni przewiduje zwiększe~
racz:y uzupełnić skład Ra.dy Państwa przez nie liczby uczniów rzemieślniczych z 83 do
121 tysiQcy. Liczba warsztatów wzrośnie o 100
powofanie do niej ob. Jżzefa Niećko.
tysięcy. W 1949 r. będziemy mieli ok. 290 tys.
Izba wniosek ten jednomyślnie przyjęła.
W drugim punkcie porządku dziennego
Sejm przystąpił do pierwszego czytania rzą
dowych projektów ustaw:
a) o odpowiedzialności i trybie postępowa
nia w sprowach szkód w majątku wojskowym,
b) o zmianie ustawy z dnia 10 grudnia 1920
o budowie i utrzymaniu dróg publicznych
WARSZAWA PAP. - 'Dnia 20 bm. odbyło
Rzecz.ypospolitej Polskiej i
się w WanrzaW'ie ipo1ledzenie Prezydium Ra·
c) o uprawnieniaC'h -0sób ,które przed dniem dy Naczelnej t iplmum Zarząd!\! GlÓWlnego
13 września 1944 otrzymały we władanie Po.Jskiego Zwią?Jku Zachodniego pod przewo·
ff"Ullty, wchodzące w skład nieruchomości dnklwem przewodlniczącego Rady Na.cze.tnej
/iemskich, przeznaczonych na cele reformy PZZ, wicemarszałka Baraiko'W'6kiego i prea:e·
sa Zarządu Głównego PZZ wiceministra J.
rolnej.
Du~iela, 1111 którym , z<istało oikreś>lone stanoPierwszy z wymienionych projektów został
wisko Polski-ego Związku Zachod'Tliego w spra
odesłany do komisji wojskowej, drugi do ko.. wie li&tu paipieia .Piusa Xll z mairca rb„
misji komunikacyjnej, trzeci zaś do komisji
W liście do bi'!!kupów nlemlookl<:h z dlllia 1
rolnej.
marca 1948 r. papież Pius XII llliedwuznaczn\e
W trzecim punkcie porządku odbylo s:ę
pierwsze czytanie następujących projektów

I

Protest

c1rnnych warsztatów rzemieślnictych, zatrudniających 920 tys. pracowników.
Pcscł GaJ·ewski podkreślił, iż działalność
rzemiosła jest dos~onałym uzupełnieniem dzia
lalności przemys.łu, a wobec rozmiarów strat,
poniesionych w okresie okupacji, tempo ro'Ziwoju rzemiosła winno przewyższać tempo
rozwoju przemysłu.
Poseł Ci · ślak (SL) referował dekret o usta'aniu cen na niektóre artykuły w przemyśle
t
k
.1.vl'.atr.ym i spółdzielczym. De ret en uzu·
·
d t h
·
'
normuJące
przepisy.
C7.&sowe
c
)
.
1
K 1n;a
uż ceny artykułów produkcji przE'm"i;łu pań.
:twnwpgo f)raz opłaty :r.a usl•.1gi 1„1:Pmln~la
~rwp przepi~y d0tycm ustalania cen na pro
h... kowane przez przemysł prywatny ar);yku
Y pierwncj potr7.eby i na artykuły wvtwn·z11n1> z surn',Ą·c6w paMtwowych dla z.aopa
'r7.enia reglamE>ntowanego. Ri'Jwnież i ten de.
d
b
.
, .
1 i, nie
v~ez
r•Pt pr7 ·'· '\" z<'chi lPr1n0f!"
tw'er
z
b
I
ji
k
d
p
k USJ'i·
a i z a
Y~ uc
o
rozporz.ązmianie
o
dekret
dzila
dzenia Prezydenta R. P. z 1928 r. o ochronie
wynalazków, wzorów I zn::ików towarowych.
Referował poseł Dąbek (PPR). Zmiany d-0ty.
czą wyłącznie wysokości opłat za rejestrację
wynalazków wzorćw użytkowych i zdobni.
'
towarowych.
czych oraz znakow
.
Na t_Ym porządek dz1er:my zo~tał wyc.zer~any. Wicemarszałek Barc1kow&k1 zapow1edz1ał
następne posiedzenie na godz. 15-tą dnia
dzisiejszego.

lsr ego

Związ

cje takie, prowadwn& na pop-rz;eaniich ee9,jac'h
Rady Bez:p :.eczeństwa, miały :na celu ghami.onizowanie wystąpie·ń W. Bryttanii i USA.
koresix'ndent agE![!Cji Reu<tera
Również
przymaje, że stosunki między delegacją brytyjską a amerykaiiską w Lake Success są obecnie napięte. Przyczyną tego je.st sp11Zecz-

ność interesów amerykańsko - brytyj11kl-0h na
Bliskim Wschodzie. Anglicy dalJ do zroru.mienia, że nie chcq zrezygnawać z kontroll nad
Palestyną, wobec czego po zakońazeniu manc!atu zamier.zajq zachować swe wpływy w Pa·
/eslynie za pośrednictwem marlonelkOtWych
To stanowisko Wielkiej
arabskich.
rządów
Brytanii wywołuje w wa.ę;zyngtQlbje obawy,
że Anglicy pragną wyeliminować wpływy a·
meryka11.skie na Bliskim Wschodzie.

Ujawniona na ostatmiich posied:zen!ach
Rady Be1p'.'.eczeństw11 llprzecvność lnite-re'S6w
między Wielką Brytanii\ a. Strnamł Zjednocro·
nymi je~.t przedmiotem o-żywionych komeTutarzy. Od dwóch dni zagadfll'ienie to Wellzło na
łamy nrasy amerv\kańslcieJ'. ,,New Yorik Post"
''
"
większość dziennilków prowilncjonali znacZd1a
nyc-h zajmuje w"Togie sta.nowisko wol>ec Wiel•
klej Bryta.nii. „New York Post" wręcz okre§la

politykę Bevlll>CI jako hitle.rcwsltq, stwlerdzajqc, że w Foreign Office zwyciężyła idea Hit-

„
.
. „Ne"." ".'ork Times ł . „New Y?rlt He-rald
z powo·
zaniepokojema
Tnbune' me ukrywa
,
.
t
L-' •
h
du ujawniony<: sp.rzec7'no""-'1 m eresow ~ng10·
amerykańskich. „New York 1iimes" a:pe1uje do
Marshalla i BeV'ina, aby osobiiście uzgodinilf
sporne problemy i :nie d.opuściH do ipQg'łębienia się rozbieżności.
Jera.

I

u Z~ chodniego

przeciw antypolskiemu stanowisku Watykanu

rządowych

ustaw:

a) o ratyfj,kaeji konwencji kulturalnej mię.
dzy RzecLpoepollq Polską a Republiką Wę
gierską, podpl$anej w Buda.peszcie dnia :n
stycznia 1948 r„
b) o rat.yfłkaoJl umowy o wsp6łpraey kulturalne,j międz:r RzeC7llJ05polltą Polską a Ru.
muńsh:ą Republiką Ludową, podpisanej w
Wa.rszawl.e dnia 27 lutego 1948 r.,
o) o ratyfikacji prot'lkólu, podpisanego w
Londynl.e dnia. 17 llpca l!J47 r. w sprawie
z.n:!any układu o P'ltenta.ch nlemleckich, pod.
pisanego w Londynie dnia 27 lipca. 1946 r.
Wszystkie te projekty ustaw Izoa skierowała do komisji spraw zagranicznych.
Dekret o częściowej zmianie prawa prze-

sbronie niemi-edkich dążeń
w g.tJosnmk,u do polsJciich
zachodruich, nazywa je zie
miami niemieckiego wschodu, popie·ro. wyraź.nie rpostulait a:ewirLj1 polskiej granicy zacho·
dniej, zaipe'W1!lia Niemców o swej czynnej pomocy na gruncie poJioty=ym. w tym kierunku.
W ten sposób rpaplet pircy1itcza się do roanych wystąpień ainglosa6'1dch .!m,perialisitąw
;przeciw naszej giranky rza.chodni&j, :które sp-0t
kałv sł~ j1Ui z należyt4 odoprawą ze s>brollly
się po
a:ewi.zjolllis~ycmych
()dz~kanycll rziem

wypowiada

- Spi - powiedział eunuch szeptern.
Chodża Nasredin stał jakby w febrze.
Jego ukochana była obok. „Trzymaj
się, bądź mężnym Chodża Nasredinl" mówił sobie.
'Ale gdy tylko zbliżył się do zasłony,
usłyszał westchnienia śp:ącej Giuldżan, ujrzał, jak lekko falował jedwab
u jej wezgłowia - l jak gdyby ktoś żelaznymi palcami ścisnął f!lU gardło, łzy
ukazały się w jego oczach, oddech
przervvał się.

-

Czego zwlekasz Hussein Husslija?

zapytał emir.
- O, władco, słucham jej oddechu.
Poprzez . tę zasłonę staram się uchwycić
bicie serca twojej nałożnicy. Jak się

-

ona nazywa?
- Nazywa się Giuldżan. - odpowiedz!ał emir.
- Giulrl7.anl - zawołał Chodża Nas
redin.

ściśle spxawy W'iary ł ikośclo
od 6praw p-0li1:yki, Pol~i Zwtiąz& Zacho·
dni, w którego sa:eregaah w wtięU!rości 11oI1ajdują się ka.tolicy, 7JWiliaszcza i;rpo.ś.r6d 1P-Ols'kiej
ludności rodztmej Ziiem OdlZysk.amyc'h, wyTaża
Ll atk. 111a jJJ a,rdziery ll!ltalnowczy rp!roltes<t pm edi.rw
temu arntypoi5kiemu SilMJowiisku Wa.1yikanu.
Fakt t€ll1 dotknął do gl.łębi c.ały lllMód poi·
ski, w szczegól:nośd szerokde ll"ZeetZe kaitoiików
polskich„ Obwrzenle narodu pol.s!k:iego j~t
tym więks:z;e, że stano-wtslro i?rurA~1:1. w ob onie r~ek<i.mo poikn:ywdtronych Niemców rażą·
Oddzi-elając

ła

obojętnego
Rybnickiego :~:r;:1cJ:' t:~1::,e;}J
Gór icy Zagfabia
;~~nJro:f:C°:~r~:zob!~~
'-z
oo odbiega od

do tow.

Gomułki-Wiesława

Do Honorowego Pnewod.niozącego

Premierze aerdeaznym, proletarlacikJm i bojowym pozdrowieniu. Przynzekamy Wam, Tow.
C. Z. Z. G.
Premierze, że będzoiemy nadal wysilali się w
Tow. Wicepremiera
pracy górniozej i plan wykooiamy przedwc:ześ·
W/. Gomulkl _ Wiesława
nie.
War.nawa.
Tok jak twardo pracujemy by odbudować
My, delegacl, zebmnl n.a walnym zjeździe
delegatów oddzialu CZZG w Rybniku w dniu kraj ojczysty - tak też nieustępliwie dążymy
14. 5. 1948 r., a reprezentujący 24.000 górnil<ów cło zjednoozenia obu partii kla3 y robotniczej.
wyraze-m tego noaszegv dnienia
Zewn<:trznym
· „ przemysłu wr-g/o
• J
( gorn
•
•
"'
( ' pracowru'k O>v
cze 1)
życzymy Wam niech bęclz~e kwota 400.00~ zł, którą Wam,
wego okręgu rybnicJdego pomy61ności i dobrych wyników pracy n.a Wa- Tow. Premierze, przekazu1emy na budowę
szym ciężkim odcinJm działania. Gorące te wspólnego domu partyjnego.
Delegaci Zjazdu.
życzenia zamykamy w na~zym dla Was, Tow. I

stanowi„lda, jakle

szyzm nJoemJecld n.a narodzie poJskim.
Polski Zwi!<l!le!k Zacho.dmi zdaje sob1-& eprawt ę !I teqo, ł/el lpo~Jtyt~ Watykanu nlścle /Nt ~en
z& „,.a.
yczna z re g q • 5 , -O• w tS!PU"lec:zmo
nowll:kiem, jakie w sipiralW'ie nllS:lej granicy
patriotycme 61POłe<:zeń·
zachodni~j zajmuje
istwo katolickie w Polsce, Stanowisko Waty·
kanu odbiega tak-że od palriotymnej postawy
większości ka.to1ickiego duchowieńs.twa polskiego w okresie oku:pacji i dlatego ocze k·u1e·
my, że duc/lowleństwo

polskie przeciwstawi
wrogiemu najistotniejszym Intere..90m na·
rodu polskiego stanowisku Watykanu".

j się

zapytał ChoCo ciebie boli? 7
.
.
.
din. - Ale ja uratuję ciebie i musisz mi dża Nasredin.
uwierzyć, gdj ż moja sztuka potrafi 1 - Serce ~ odpow1edz1ała westch~1e
Boli mnie serce od zmartw1e·
n!e~. .
.
przezwyciężyć wszystko!
ma i tęsknoty.
Zam ilkł oczekując odpow1edz1.
- Jak jest przyczyna twego zmartMilczenie trwało zbyt długo. Czy
nie zgadła? wienia?
Giuldżan nie zrozumiała,
- Jestem rozłączona z tym, którego
Ale nagle zabrzmiał jej głos:
- Słyszę ciebie, Husse in Husslija, mę kocham.
Chodża Nasredin szepnął emirowi:
drzec z Bagdadu, znam ciebie i wierzę
- Z19chorowała, gdyż jest rozłączotobie, o czym mówię tutaj w obecności
Zasłona, która lekko falowała, !wlsła władcy, którego nogi widzę poprzez na ze swoim władcą.
Twarz emira stała się radosna. Zasanieruchomo. Giuldżan obudziła się nie szparę w mojej zasłonie.
Pamiętając, że wobec emira należy pał jeszcze mocniej.
wiedząc jeszcze, czy we śnie, czy n~
- Jestem rozłączona z moim ukocha
jawie zabrzmiał koło niej ten drogi, bli zachować wygląd ważny i uczony, Cho
nyml - mówiła Giuldżan. - I oto tedża Nasredin powiedział surowo:
ski głos.
- Daj mi rękę, abym z koloru pazno- raz czuję, że mój ukochany jest obok,
-; Giuldża~I - zawołał Chodża Nasa nie mogę ani objąć go, ani ucałować.
redin. ~ Dz1ewc~yna sł.abo. krzyknęła, kei mógł określić twoją chorobę.
Jedwab zakołysał się i rozsunął. Cho O, kiedyż nareszcie przyjdzie dzień,
a Chadza Nasredm powiedział szybko:
- Moje imię - Hussein Hus? li ja, _je- dża Nasredin wziął ostrożnie cienką kiedy oo obejmie mnie i z.bliży do siestem nowy_m mędrcem, astrologiem 1 le rękę Giuldżan. Uczucia swoje mógł wy- biel
- Wszechmocny Allachu! - wykrzykar~em, kt?ry przyby~ z B~gd~du na razić tylko uściskiem. Giuldżan słabo
słuzbę emira. Rozumiesz G1uldzan,. Je- odpowiedziała mu. Odwrócił jej rękę knął Chodża Nasredin udając zdumiestem no"'."y~ r:nędrcem, ~strologi~m i le dłonią do góry i oglądał uważnie i dłu- nie. - Co za silną namiętność obudzigo. ,,Jak ona zeszczuplała!" - myślał łeś w niej władco, przez tak krótki
karzem 1m1en1em Husse1n Hussl1Ja.
Odwróciwszy się do emira Chodża z bólem w sercu. Emir przechylił się czas!„.
przez jego ramię i zasapał nad jego u- . Emir wpadł w największy zactiwYt.
Nosredin dodał:
- Przelękła się czegoś usłyszawszy chem. Chodża Nasredin pokazał mu pa- Nie mógł nawet ustać spokojnie na miej
mój głos. Zapewne ten eunuch źle ob- znokieć najmniejszego paluszka G iul~ scu, zaczął przestępY'.vać z nogi na noch:idzlł się z nią w nieobecności wład- dżan i z zakłopotaniem pokiwał głową. gę i głupio się uśmiechać.
powiedział Chodża
Giuldżanl Chociaż paznokieć ten niczym się nie
cy.
Emir mrocznie spojrzał na eunucha . różnił od Innych paznokci, emir jedna- Nasredin. - Uspokój się. Ten którego
Ten zatrząsł się i zgiął się aż do ziemi, kowoż dopatrzył się w nim czegoś kochasz słyszy ciebie.
Za zasłoną rozległ s·lę clcliy śm·:ech,
nie odważając się powiedzieć ani sło-, szczególnego, zacisnął wargi i odpowiedział Chodży Nasredinowi wiefozna podobny do szmeru wody.
wa na swoje usprawledliwtenie.
Chodża Nasredin mówił aaJeJ:
- Giuldżan, tobie orozl niel:5ezoie- czącym, rozumiejącym spojrzeniem.
cz~ństwo -

Eunuch wskazał ręką na jedwabną za-I
słonę w kącie. Tam leżała Giuldżan.

narodu polskiego.

powiedział Chodża Nas re

-
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(Od specjalneqo "orespondenta ''Glosu"J
BERLIN, w maju.
.W iele się w 1JWoJm czasie mówiło o tzw. „polityce wielkich D"', dzięki której Niemcy
JJtlC~Jy być wprowadzone napowrót na tory pokojowej współpracy z innymi naro<laml
świata.
•
Trzy D: demokratyzacja, demi/Uaryzacja I dekCl'rtelizacja stanowiły bowiem główne zasady, n.a których można byłoby budow11ć przyszłość 11J0wych Niemiec, takiel!, które n.ie
w.grażalyby jut więcej żCl'dnemu z.e sw'Jich sąs i adów.
Zasady te ust-0looe zostały w układzie poCIZdamskim i zdawało się początkowo, że w interesi e wszy~tkiich czterech D'hJcarstw okupujących Niemcy, będz i e jak najbardziej rychłe wprowadzenie ich w życie.

9

widnieją
ll'ównież
podpisy prze<Is.tawicieli
Stanów Zjednoczonycl! i Wielkiej Brytanii,
z rzeczywistością dnia dzisiejszego, to należy
przyjść do bolesnego wniosku, że ;postanowienia w SP'rawie trzech wielkich „D" stały się
wielką Jikcją w Niemczech zachodnich.
Rozumie to nie tylko przeciętny człowiek z ulicy, rozumieją ł<> również i ba.rdziej pos~ępowl
Amerykanie.
JeS1Zcze w roku ubiegłym Jameis Mar.in,
sz~f ame1ykańskiego wydziału kartelizacj ~ w
Berlinie, uS>t'l!Pił ze s.weg-0 stanowiska m ~ty
wują~ 61Wój krok niedoipuszczalmym wpływem
kap i tałów amerykańskich, kapitałów m01.opolistycmych na ;politY'kę Stanów Zjedrnoczo•
nych w N iemczech. W bej samej S)>T'IW<e o-

Łuk

SblY aytolnlk „Glmu" Piszecie, że ukończyliście obecnie szkolę
powszechną, a mając od dzieciństw~ z~łowanie do wojska, chcielibyście zostać oficerem w wojsku pancer11ym. Ochotników do
Wojska przyjmuje się po ukończeni1;1 _Prz:z
nich 18 lat. Wobec tego radzimy zwroc1ć s1e
do Komendy , „Służby Polsce'', która mieści
się w Łodzi przy ul. Curie-Skłodowskiej 28.
Jest to w tej chwili jedyna organizacja, która w znacmej mierze spełni Wasze pragnienia - otrzymacie tam zarówno wstępne wykształcenie wojskowe ,jak i ogólne. Obozy
junaków są rozmieszczone w całym kraju.
Junacy z Łodzi znajd'llją się w obozie pod
Gdańskiem i Szczecinem, gdzie pr.acują przy
odbudowie portów, przygotowując się jednocześnie do wojskowej służby łączności,. budownictwa wojskowego itp., przy czym korzystają w pełni ze wszystkich &portów i przy_

Hie6tety, tylko krótiki czas trwały nadz!eie I zacji przemysłu niemieckiego, to ipr:zesotaną nas
I złudzenia. Wprawdzie Związ~k Radz .e<.:· 1 dz i w i ć i in.n.e wydarzen ia. Olbrzym koncernów
ki, stojący twardo 111a gruncie poip 'sanf'go nie tylko n iem;eckich, ale i świ atowych, IGp17ez !S iebie układu poczdamskiego, przeprn- Farben, g ci;:ie m. in. wytwa.rzano „cyklon",
Wl!.dzil w sposób bez.kompromisowy k<1 mplet- m i ał być zlikwidowany jako jedno z pierwne rozbro•jemie w swojej s.trefie, •vprawc.lzie szych i najbardziej niebezpi€C"Znych prrze<lsię·
diro.gą szeroko zakrojonych prze!ll' n Epo>u:z
biorstw niem ieckich. M i jały jednak miesi ące, głosiło protes·t 43 postępowych dzinlaczy amen·ych, jak np. reformy roLnej, prz1•: :·„n;l s ' ę m i.nęty tTZy lata i oto ~e mów i się już wię- rykańskich ze z,nanym pisarzem, Mare v<Jn Dojemności Wybrzeża.
do likwidacji rozsadn ików h itleryzmu, wpraw-· cej o rozbiciu IG-Fa rben, a przeciwnie ven na cze·le, Jc.ytykując ostro zarząrlzel!l : e
Radoimy Wam jak najszybciej zasięgnąć
~e zdemokratyzował życie public.ie i ·oz- bwierdzi s i ę wś.rótl
kół amerykań skich, że generała Claya, który polecił przerwać dekarinformacji w biurze K .Jmendy.
iWiązał istniejące na terenie strefy ·w'Scn0cln ie; koncern ten, podrz ielony na dwie gru!Py, zo- tel i zację niemieckich koncernów.
monopole - folwarki pruskich i hi'.l'>rn'.v'Sk ;ch stc:n.1e odbudowany na nowo, a w przyszłości
Jaki będzie dalszy ciąg tej an.typo~,ojoRej
ma.gnatów, ale ~zystkie te dale·ko idą.ce re· oddany z powrotem w ręce s.woich da.Willych polityki w stosunku do ·pnemys.łu niem eckieformy nie 'Z'llalazły należytego oddźw . ęku !JO akc jonariuszy.
go, trud,n o na razie przewidzieć.
Od Redakcji:
stronie zachodniej.
Oczywi ści e, przede wszystkim będą wzięte
Oczywiste, że wszystiko co -;ię pod tym
Prosimy Czytelników, którzy nadsyłają llPodczas gdy w strefie radzieck' el ws 7 yst pod uw~g~ int~resy a~cjonarius~y. zagra~icz- względem dzieje, spr:zeciwia się nie ty!ko tre- s.ty lub interpelacje z prośbą 0 odpowiedź lub
kie za:.Ctr.dv monopolowe i kartele ~'J<;'.a!','J po -.•eh, w. s.ro. d_ .ktorych p1.erwsze m1eisce zaimu. - ści układu .poczdaI!lJSkiego, ale ;ir1erle wszys.t~
·
h z "iem·
~· ·
zamieszczanie ich, •by byli łaskawi poda wa"
ich likwidacji znacj~nalizowane i prze~orzo- Ją k.ap1t.ahsc:.1 am.erykanscy: T.o s~mo da &1 ę kim interesom państw sqsfo d u1ącyc
~e :i.a zakłady prpdukcji pokojowej, t.) w s~rc· pow1e~1eć 1 o. mmych, ru~m 1 eck1ch k~'!lcer- cami i to zaTówno po stronie wscho:lni~j. jc>k Redakcji swoje nazwisko i adres.
fJ-r.h crrerykańskiej i brytyj;k ej nastąci'h ·e na?h, Jak np. Siemensa, ktorego fabryki pra- i zachodniej. Wśrótl tych ostatnich niajwiękNa listy, nie podpisane pełnym imieniem
dyn ;e- formalna konfiskata niekt lf'·cl· zakla· 1 cui4 w dalszym c : ągu pod nadzorem ang1el- sze zaniepokojenie wykazuje Fran-::ja, k:óra i naz:wiskiem wraz z adresem nie będziemy
dó ·1v, w neczywistości jedaak już ~j
11 :- 1 sk irn , a. na czele które~o w Berlinie stoi daw- obserwując rozwój wydarzeń w Bizon.i, musi odpowiadać. Naturalnie, każdy czytelnik ma
ku 1947 roku_ zaczęto czyn:ć po cic .i 1 p~zyuo· ny „~~rbs.chaftsfuehre: - von W1Łzleben.
srono płacić swym bezpieczeńs~em rza jej u- prawo sobie z.astrzec, że podaje nazwisko tyltowania do odrodzenia dawnej formy ".ospo. Je.si! &1ę więc po.rowna. uroczyste postano.- d'liał w i111ne1j, „filanLrnpijm.ej" fiik.cjfi, kitórą jest
"
kl
d
d
1
M ars hall a.
ko. do wiadomości
Redakcji
i że nie
życzy sodarcze j, która p ;nwolilaby utrzymać o:zy żv- w1ema u a u pocq, amsk1ego, pod którymi, pan
.
..
.
du zarówno wielkie zakłady prod•ikr.ii -zb,o- obok podpisu przeds.tawideola radz ieck;ego,
Leopold Manch:ik.
b1e, aby nazwisko Jego było publikowane.
jeniowej, jak i zatrzymać na stanowisk:i.ch ;eh 1 11--1111-111-111111mm11111-1111-1111-1111-1111-1111- 1111-1111-1111-1111-11n-1m-1111-1111-111-1111-1111-11 11-1111.-11
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dawnych dyrektorów.
Dziennik berliński „Taegliche
~kazuje uporczywie (i słusznie)

wsp o I n V

!

Ru ,v:lsch·łU",t
ną nazw!sKo;

Dinkelbacha, Frohweina, Rollanda, kapitana
ma.ryna.r ki Schwoede i innych, którzy Moją
dziś na nowo na kierowniczych s.tanow;.s ·k ach
w przemyśle zachodnich Niemiec.
Wszyscy
oni :nosili przeważnie za czasów hitlerowskich
tytuty „Wicrt.schatsfu-efilerów", pracując z całą energją 111ad 'W'l.llllożeniem produikcji dla łlalMego prowadzenia „zwycięskiej wo iny" p:zeciwko tym gamym mocarstwom, k•tóre ich dz!siaj wyiróżmiają.
Na czele niemieckiego pr:zoory:;łu węg!owego 6'tanął. za anglosaską protekCJą. członek
NSDAP, Hemnch Kost, z'flany w Nramczech
ze s.wych wieloletnich p.raiktyk na terenje
clętkieg"O prz:-emysłu . Cała ta klilka b. milgnatów finansowych, b . baronów węglowych, :udzi, którzy od 1933 roku torowali drogę Hillerawi w jeg-0 poahodzie na podbój Europy, za·
jęła 1e:ra.z przed.nlie ldnie na froncie zachodnio - niemieckiej gosipodarki, która z.amiast
6/te'.ować ?o tr2e<:h wielkich „D", o kt?rych
wyzel.' Zllille.rza pod. dy·~tan.do a.me•ryka~kie ku
wielkiemu F - w:elkiei hikCJi, w ktorą chce
się „ubrać" układ pocrzdamsiki.
OburzająM;:e !i nie.zirozumiaiłe są fakty, lktóre dzieją się ostatnio w Niemczech. Flick, jeden z główi!lych budowniczych niemieckiej machiny zhrojoo iowej, wyszedł z sądu norymberskiego z wyrokiem siedmiu i pół lat wię
zienia. Wyrok ten w pewnych kołach Waszyngtonu został uznany za zbyt S•urowy i oto
najwyższy sąd Stanów Zjednoczonych ma rozpatrzeć
apelację o uwolnienie Flicka, a to
z tego powodu, iż te~ w swoim czasie wspólnie z obeonym delegatem amerykańskim dla
planu MaTshalla - Hatrimanem zorganizował
w KolU.IIl!bii amerykańskie towarzystwo przemysłowe.

„Król armat", Krua>p , wraz z 23-ma czokiwymi fumkcjóna.riuszami ko•n cernu IG-FarbeJl
został U'W'01niony z zarzutu przygotowywania
drugiej wojny światowej, co znala.zlo w oczach Amerykan zupełne uz.nanie.
„Jak' możecie żądać od nas, żebyśmy kar.all Niemców za to , co, będąc Jla ich m iejscu.
uczynilibyśmy sami !" wyraził 6ię niedaw·
ino jeden z wsq>ółpra<:own i ków ame:rykańskiej
grupy gospodarczej w Sojusz..nicze.j Radzie
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Kl. k i t
d St f
ow. J>OS.
isz ? ow. re . e an
Arski - członko"."1e Kom1t~tu B':~owy Centralnego Domu ZJednoczoneJ Partu Klasy Robotniczej - poinformowali prasę o pierwszyoh
wynikach zbiórki na Wspólny Dom. Do poło
wy maja zadtklarowan 0 40 milionów zł z czego wpłacono 15 mil. zł a ponadto zbiórka
pierwszomajowa na ten 'cel przyniosła ponad
30 milionów zł. A więc zebrano już 45 mil.
zł i 25 mil. z.ł wpłynie niezadługo.
.
z. cyfr. tyc.h ':1derza nas. pr~de wszystkim
~mk zb1órk1 p1erws~omaJoweJ. Zebrano 30
mil. zł z drobnych ofiar, wrzucanych do puszek kwestarzy ulicznych. Nikt spośród ofiarodawców nie był wyróźniony lub honorowany. Ofiary były bezimienne. Przez otwór w
pusz.ce kwestarskiej przeciskały się najdrobnlejsze banknoty, częściej pojedyńcze złotówki aniżeli pięćdziesięcio - lub stuzłotowe
odc'nki
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amme, pozwa a ą Centralnego Domu Partyjnego cechować mustwierdzić, że symbolika Wspólnego Domu si wytrwarość równa łeh świadomości, że za.
dla przyszłej wspólnej partii robotniczej tra- da.nie, jakie wspólnymi siłami mamy wYkofila do przekonania szerokim masom praeu- nać, wYmaga od nas czegoś więcej, aniżeli
jąeym w Polsce. Kilka milionów ludzi, z któ krótkiego zrywu „słomianego ognia'',
rych ofiar urosła suma 30 milionów zł, wyBo ten Wspólny Dom postawić chcemy na
powiedziało się w ten sposób za jednością
t~ałych
fundamentach powszechnego zrozuruchu robotniczego w Polsce, której symbolem
mienia mocy, jaką daje jedność, chcemy dać
ma być ten Wspólny Dom.
Wynik pierwszomajowej zbiórki na Wspól mu wymiar, w którym nie zbraknie miejsca
dla :!:adnej myśli i pracy, pod'ejmowanej przez
ny Dom stanowi rekord dotychczas nieosiąprzodującą w narodzie klasę robotniczą. I dla
galny w Polsce dla tego rodzaju akcji. Swiadtego tempo budowy określone będzie n'ie tylczy on nie tylko o głębokiej tęsknocie klasy
ko warunkami technicznymi, lecz również po
robotniczej za jednością swego ruchu politycz
stępem cementowania jedności ideologicznej i
'lego, lecz również moźe być uważany za mier
organicznej dwóch nurtów klasy robotniczej.
nik sprawności organiz:icyjnej komitetów i
kół partyjnych, które były organizatorami
Stały napływ składek, wzrastająca liczba
zbiórki w terenie.
współbudowniczych, a przede wszystkim cią
Wielka liczba ofiarodawców i piękny wy- głość dobrowolnie zadeklarowanych rat stanlk zbiórki pierwszomaJ·owei· stanowi zach<>tę nowić będzie miernik naszej wytrwałości, z
·
"
Rozmiary tej ofiarności, ujawnione w cal- do dalszych wysiłków. Współbudowniczych jaką dąźymy do wspólnej partii.

Przemysł bawełniany

kroczy naprzó

Przędzalnie średnioprzędne jedynym słabym punkiem
Przemysł bawełn i any osdągnął w ubiegłym
miesiącu bardzo dobre wyni ki. Plan produkcji
w przędzaJ.n i ach cienkoprzędnych wykonany
został w 137,2 proc., w przędzalniach średnioprzędnych w 98 proc. a w przędzalniach

odpadkowy1;h w 119,2 proc. Produ•k cja tkanin
surowych .przekroczyła 30 milion. m. m iesf ęrz.
nie, co sta.nowi 109,4 proc. planu, a produkcja
bka.n in wykończonych osiągr:ę!a 103,3 proc.
planu.
Okazuje się więc. że poz.a przędzalniami
średnioprzędnymi, które wykazały jeszcze pe-

wien niewielki niedobór, przemysł bawełniany w zasadzie dobrze wywiązał się ze swych

zadań. Zasługuje na podkreślenie fa1k t, że przędzalnie średn i oprzędne na Ziemiach OdzyskaJeżeli umać to oświadczenie za miarodajne nyich wykonaty swój plan w 100 proc„. przędla iksz1ałtowan.ia się opinii pewnyah kół ame- dzalriie odpadkowe w 121,8 proc„ a tikalnie rykańs.kich w siprawie rozbrojenia i dekarteli- w 106 proc. Oznaoeza to. że przemysł .bawehlia-1

K.orutroH.

"oncernę pęcznieją

zloteni - robotn;<-u

ny Ziem Odzyskaltlych pracuje w sposób na.-1
leżyty
i że pla'fly nie tylko wykonuje, ale
i przekracza.
Co się tyczy poszczególnych fa.bryk na ziemiach dawnych, a w szczególności w okręgu
tódzkim, to na,j iepsze bo~aj ~yn i:ki.„ osiągnęły
PZPB Nr ~ (w .P~.~ędza1lm „c1enkJeJ - 142,3
proc„„;v „HednieJ - 109 .proc. a w „odpadkowei 125,3 proc, w bk:alm 102._B proc.). PZPB
Nr l~ (132,3 pro~ . ), PZPB w Pab1an!cach. (P,rzędzalma „cienka l~? proc., „s.redlllla
107.7 proc„ „odpa.dkowa - 12?,2 proc. a tka!n!a - 116,1 p.roc), PZPB w Andrychowie (przędzaln ia - 116 proc„ tkalnia 130,3 proc.). PZPB
w Żyrardowie i PZPB w Ozorkowie. Wykonały także plan z dość znacwą nadwyżką: PZPB
w Bełelwtowie, PZPB Nr 2, PZPB Nr 3, PZPB
Nr 4, PZPB Nr 7, PZPB Nr 18, PZPB Nr 17,
PZPB w Częstochowie i PZPB w Zelowie.
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Zawodowymi. Aby mieć „lega1ny"
powód do zdus zenia w zarodku akcji strajkowej z.godn ;e z ustawą Taft t- Hartley, wielu
przedsiębwrców
przeprowadziło fikcyjną obniżkę cen na swe produkty, pr.zeciwstawiając
tę „obn i żkę" żądam o m robotniczym."
Jed.nakże ogłoszone przez oficjalny urząd
· federalny cyfry zysków w'elk ich koncernów
amerykańskich wykazują że „ohniż.ki" te nie
stanowią nawet 1 procent zw [ ę~( szonych zysków tych przeds i ęb i orstw i nie wpłynęły w
najmnie jszym stopn:u na obniżkę cen dP.tal icznych ich wyrobów.
Dla przykładu warto przytoczyć zyski knn ·
cernu United Steel, które wyn i osły w roku ub i egłym 153 miliony dolarów. podczas gdy cała suma rozreklamowanej „obni:ilki" cen na
wyroby tego przedsiębiorstwa nie przekroczyła kilku milionów dolarów. W przemyśle mies.

PZPB Nr 5 osiągillęły znacwe przekroczeme pli!Jllu w pn:ędzaJ'lli cienkoprzędnej (114,l
proc.) i w tlkaJni (123,6 proc.). Niesite ty, nie
wykonały
o·ne planu w przędzalni śradn i o
przędnej (75,4 proc.).
PZPB Nr 6 i PZPB Nr 9 róW'Ilież n ie wykonały planu w przędzalni średnioprzędnej, os i ą
gając
nadwyż.kę produJkcyjną w innych oddziałach, a PZPB w Rudzie Pabiallldckiej wykazały niedobór w prz:ędzalni odpadkowej
(93,l proc.), wykonując z nadwyżką plan w
przędzalni średn i oprzędmej (102 5 proc.) i w
tkalni (113,2 proc.).
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an izy ~yni ?W i;ir~cy J?'l"Zemys~u awe m~nego wynika me~bicie, . ze iI>1:2emyt;ł. ten,
dzi.ęln pracy sweg~ ki_erownic~a 1 stutysięcz
nei kadry robotnicze] na ogol prz:es•tał być
słabym punktem przemysłu w lókie:nmiczego, a
jedynie przędzalnie średn i oprzędne pozost a j ą
piętą achillesową „bawełny". Obecnie od przezwyciężenia tego „wąskiego przełc.roj•u" za.le.
ży, czy pr.zemysł bawebniany potrafi wyw i ą
zać się ze swyich przyrzeczeń przedma.jowych
i wykonać przedterminowo plam roczny. Wy·
maga to zwrócenia szczególnej uwagi na przę
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Fala
. s rajków w USA
Kraje marshallowskie zaniepokojone
Wielka fala straików ogarnia Stany Zjednoczone. Obecnie w USA strajkuje już ponad
pół miliona robotników w ró:imych galęziach
przemysłu. W bieżącym miesiącu wygasają też
umowy mi ędzy pracodawcami a Związit,ami
Zawodowymi w większości przemysłów . Centrale związkowe powiadomiły pracodawców.
że w wypadku :,ieuw-zględn i en i a prz:y podpisywaniu nowych kontraktów zwiększonych
kos.ztów utrzymania, robotnicy tych przemysłów za6traj'kują.
Prasa amerykańska pisze
o groźbie pierwszego w historii Stanów Zjednoczonych stra;ku powszechnego. W jednych
tylko zakładach samochodowych Generał-Mo
tors liczba robotników, mających przystąip i ć
do strajku, wynosi 250.000.
Opierając się
na antyrobotniczej ustawie
Taft - Hartley, wielkie koncerny amerykań1kie przygotowuja sie do walnei rozprawy :ze

e
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średnioprzędne.
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Rozdział

energii

nym, gdzie strajkuje obecnie 100.000 robotników, zyski wyniosły w 1947 roku 144 mi:liony
dolarów, podczas gdy dochód przedwojenny
tego przemysłu nigdy nie przekraczał 36 milionów dolarów. W ciągu trzech lat od zakończe
w rękach Zauądu
nia wojny przerny;;ł tekstylny osiąginął zys'ki
W
dniu
wczoraiszym na posied'Zeniu M!ej równe całkow i tej wartości za inwestowanego
skiej Rady Narodowej Komisja dla spraw
kap i tału, płace zaś robotnilków pozostały praPrzedsiębiorstw powzięła uchwałę przekazania
wie niezmienione.
miastu rozdziału energii elektrycznej.
Zaostrzająca się sytuacja strajlkowa w StaZgodnie z ustawą uchwała powyższa, po unach Zjednoczonych jest powodem powa?inego
zaniepokojenia kół rządzqcy.ch w krajach mar- twierdzeniu jej przez Kolegium Zarządu Miejshallowskich. Wyrazem tego zaniepokojooia skiego I Miejską Radę Narodową, prze dstajest głos dziennika londyńskiego „Financial wiona zostanie do ostate-:znego załatwienia
Times", który pisze: „Niepokoje społecz.n w Ministrowi Przemysłu i Handlu.
Y~nach Zjednoczonych wywołują obawę,
że
Po jej l!:!!l!wierdzeniu miasto uzyska wpływ
w krytynnym czasie dla krajów objętych pla- na rozbudowę sieci rozdzielczej, co zadecy duie
nem Marshalla, ]>o moc amervkań&ka zaw· e- w sposób .za5<1dniczy o dafszej rozbudowie nla
dzle."
ltwa)
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ltoło pofowy maja przybył do A.ten A.ntlS<tenes rz Elidy (.k.raina w porudnlowej
Grecji, gdzie leży Olimpia) i o'll!lajmił
władzom ateńskim. że ka111tani Zeusa zapraazają obywateli ateńskich 111.a święto ogólncgrec.K'ie, krtóre zaczyna się 1 lńpca: „Niech
przyjdą mlod.z/ 1 11tarsi, aby pokazać swą zręcz
ność J silę w biegu,
skoiku, rziucie dyskiem
' oszczepem waz w ropa.a.ach/ Kto ma rą~e
łon.ie, niech stan.ie do wyścigu, a sława zwycięstwa każdemu dzielnemu otwarta !.!Wieńczy
/mię jego no. i:awszel
Sławnym
też
będ!.ie
gród, który się poszczyci ol1mplo.nlkie111 (:zwy·
cięzcą na !qr:zyskaoh olimpij61kichl".
le nle tirzeba było słów uichęty. Do Olim·
pii podążą tysdące Greków z ni 'odleg·
lej szych zakąt!ków Hellady, jedni p:e~o,
imti n.a woza.eh, a naweł z zamorskich stNin
p;ipłyną okręty i przywiozą zawodników i żąd
nych widoku walki bezkrwawej a chlubne;.
Najpierw pośpieszą tam zawodJnicy, którzy już
przez 10 miesięcy przygotowywali '5ię w ojczystym mieśoie do popisów, a jeszcze 30·to
dniowe ćwiczenia czekają ich w OEilllpd, bo
n. e ma sła.wy bez trudu.
domu Teodora Ateńczyka, który many
był jako doskonały gairncairz, dziś cała
rodzina po wieczerzy skupiła się koło
oica . Teodor, sam niegdyś zwycięzca w o~\m
piJskim bieqI!, musiał znowu opowiadać chwile s-w ego łriu.mfu, kiedy jaiko 20•letini młodzie
n•ec otr.zymał wieniec olima:iijski. Wµa trzony
w ojca syn jego Kleon. chłopak 16~1ebni, pyta
o szczegóły drogi, bo i on zachęcony przez ojca i 11auczyciela gimnastyki pilnie i :z zapałem ćwiczył w szkole wychowania fizvcznego
w tzw. gimna?Jjo111.ie. przygo!JO'W'l.ljąc 6lię do występu na i!Jrzyska0h. Matlka, na któr'3j kolanach 6iedzi najmłodszy syn, nie bierze udziału w rozmowie, pogrążona w myślac11 ma~y
o wielkim 6zczęś<:iu, by być l'lie tyi'ko żoną,
ale i matką olimpionika? „Niech idzie Kleon
s ojcem! Może zwycięży".
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W drodze do ·Ollmpii
Za kilka dni wyIUJSzyła z mias•ta gromadka
.Meńczyków star&Zych i młodszych, którzy równ i eż pragnęli wziąć czynny udział w !gnyskach, a wśród nich Teodor z synem. Pięć dILi
trwała podróż piesza
przerz gościńce, pI'Ze'Z
ścieżki górskie lub dróżki !eś.tle.
Minęli Ko.tynt i inme miasta, dlugo szfti w:zdruż Zatok.i
Korynckiej, &7..lalkiem górsikiej drogi.
edJnego poranka ujnell wędrowcy n~~wy
soki wzgórek, ocieniony gajem oliwnym
li pióropuszem dymu ponad ~prysam1 l
dębami.
Teodor pował z daleka ma111.y 111'11
święty gaj Zeusa i &łaWl!lą Ollllili!>ię. P.rizyciskając
syn.a sa:epinął m.u: „OJJmpla". KJeon
drgnął, a myśl jalk &trzała przełeciała pn:e:z
główik.ę chłopaka:- „Zwycięstwo czy.„?"
'> przybyciu do OHmipil ne.leża~ się zgło·
sić u Herlanodików, to jest sędziów, których grono stanowiło dziewięciu <>bywa·
tell Elidy. Tu miedd poświadczyć 7lllajoml Ateń
czycy, że Kleon jes.t wolnym i synem wo.lne·
go obywatela greckiego. P.rzeiz ca.ły miesil\C
musiał Kleon co d:nia brać udział Wtraz 21 iC1Dymi zapaśn.1ikami w ćwiczel!l.iach pod oddem wytrawnego gimn~jarchy (nauoyciela ćwiczeń
fizycmych), gdyi tylko rrzecrzywiśoie najllepsi
i najlepiej przygotowani sta111.ąć mogli do walki w obliczu p.rzed<Stawicieli całej Grecji. Dni
płynęły SZY'bko. Nad rzeczką Alfejosem i naokoło wzgórza wyra&tały w międzyczasie tysiące namiotów, w których zamies'llka11 napły·
wający Grecy. Oliima:iie. bowiem mia6'tem n.ie
była i domów nie Illliała. prócz kłd.Dw. budyn·
ków dla Siłale tam przebywających kapłanów
świątyni i prócz wielkiego hotelu, przezniacronego dla najprzedniejs.zych gości. Os·ta•bniego
czerwca mie6Zlkałlo w namiotach około 40.000
Greków.

J

P

•

j

N

nauko wy

mp
11 ~i~~b~~. ~e;;;~~~~yo;~~y:
a JakIe rtoZYS WkaStarozd•O •OG1rec11•
.

··1·

ierwszy

dzlień

rpalle:w:11aczon;y był na uro
religijne. Tego dnia 6kładaino
ofiary i odbywał się wielki pochód, którego czoło otwierało 12 trębaczy. Za nimi kiro·
czyli w purpuirowych pła~aoh HeManodilko·
Wlie a dalej zawodnicy, tJwonąc llr!Z'y oddziały
według wieku. Na przedzie posuwała. 5ią krokiem powollllym grupika chłopców od 12 do 16
lat. Za nimi kroczyli mhJd~eńcy od 17 do 20
lat, a brzecią grupę stianowriJ.i do.roślli. Procesyjny pochód kończył 6ię pny budyniku,
gdzie prrzez azas igr:zy&k mieszkali sędziowie.
Tu odbywało się zapITZysiężenie :ziawodn·ikórw.
Najsta.rwy sędzia odczytał We'ZIWanie do przy·
sięgi: ,,PrzylJiążoie, wy, któl1Z}' ubiegacie się o

I

sławny wieniec o/.iwny, że ustawom praojców

posłuszni stajecie do walkJ
na aześć Zeu.M
olimpijskiego i ku własnej chwale uozc.twej/
Przysiążcie, że między wami żadnej n.ie 100.
że walka wasza będzie rzetelna i sprawiedliwa, że gardzie.ie chytrośoiq i podstępem!

zmowy,

PrzysiqżcJe, iż roo:kazom sę4ziów po.9lu.sizni ich
~rokom bez srzemran.ia sJę poddacie/" „PrzyS!'ęgamy/" zawołaili wszyscy,
wyciągając
prawicę w kienmku po5ągu Zeusa.
~ tym ukońazyła się uroczy"S'tość dnia

K

Na Klleoniie
N pierwszego.
wielkie

przysięga ta ziro·
wrażein.ie.
driugj dzień uroczy~toścl ol/mpjjsklch
póet'W6zy dzień dgr:zysik. Zm.oW'tl oderz'\1Tały się

biła
Zaświtał

trąby,

budząc hasłem wojeainym zapaśników
tego dmia, to jest pachoJ~a do lait 16, .a wśród
nich naszego Kleona, kt6!ry ~ł tej nocy niespokojinie. Wra.z z ojcem posrzedR do stadfon.u.
gd'lie j.uż ty6iące widzów zajmował'O Illliedoca.
Stadion była to przesłrzeń prostokątna, około
200 m długa, na jednym końcu Z'aolkrągiloąi
i tam były &iedzenia kamie.rune. Wzdłu!ż drugich boków s-tadóm:m W'ZlllOsiły 6ię stoki pagórków, n-a których rozsied.li się wid;o'W'ie na
bu jne.j traiwie.
•
iż zajęli m.ie.j;sca hoinoirowe sędrrlowde.. lCapłani i u.rzędnicy pań<StwoWli, a obo!k: 7Jlla·
komici goście., wy&łańcy państw greckich.
Tu 6ied.7Jlała jedyna k.c>bleta, dopu&<:a:ona do
uroczy5·tości jako W1Ldz. kapłanka bogini Demeter.

eodor z synem s.ta~ tuż przy stadio.nie. Na
dany p1'2e<i najst.&61zeqo &ę<Wiego znak
odealwały siię powtóm.i.e tego d111ia tirą:by,
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drzew i zieleni na Widzewie

Szanowny Towarzysim Redaktorze!
W fm1eniu grupy robotnlków oddziała chemicmego PZPB Nr 5 (d. „Widzewska Manufaktura") i>roszę uprzejmie o poruszenie na
łamach "Głosu Robotniczego
następującej
sprawy.
Oddział chemiczny naSEy-,-::h Zakładów staje
się co.raz waŻiniejsrzą męścią slkładoiwą fabcryki. Ow „Zellgam", zdewastowany ptzez Niem·
ców przed opuszczeniem pre:ez nfch fabryki.,
został rękami robotników odbudowany, pracuje
teraz normalnie, wykonuje swój plan produkcyjny w 120 procentach, dają:: potrzebną 1
ważną dla naszej gospodarki pxodukcję.
Ze wzgtlędów zrozumiałych powietrze w od·
&lale chemicznym i na przyległych obszarach
jest niezdrowe. Rzecz jasna, ze dyrekcja fa·
bryki waloy z tym przez udO'Skonalenie wennał
tylacji, która dotychczas nie jest Jesz<"Ze doprzedd:llień święta olimpijskiego ćwicrzeń stateczna. Wiemy j~d.nak, że kierownictwo Ea•
już nie było.
Nazajutrz dILiało, kiedy kładów interesuje się !tą sprawą i wentylacja.
nad rzeczką Alfejo6em 6tańęli trębacze z czasem b~dzie kompletna.
i 7..agrali hej.nał na znak, że zaczyna się U'l'OW związku z tym nasuwa się jednak 1nna
czyetość ku czci Zeusa, króla bogów i ludzi. spraw.a. Z elementarnej nauki przyrody wie·
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dw4lj Meńczycy 1 S!pa'l!ll!Qita.

mety. 1-'iel'W!lzy zwycię-zca olimpijski. tego•
rocznych ig:rz}'E<k wywoł<il burzę okrzykow rad<>M.yoh. Ojciec. kitóry sitał przy meoe, chwx„
cił syna w obj~ia. Spartiata J)flZY'był drugi.
Tneeti p.rrzybył Meńczyk, bez cienia za'Ldrości
zb1~tył się do K!leona i wyrwał go .z ob}ęć oJ•
wystą'Pii ca 6tadion herold, M.uge. ka~ań~ld ca. śd~kając serdean.\e. Na ten widok okrzyi dono~nie uwolał: ,,Igrzyska ku czci wiei· ki wzmogły 6ię. A gdy grupa At~ńczyków
kiego Zeusa ro7!poczynajq się/" Uci!lzyło się chwycił.a na ramio11a młodego. zwycięzcę won-agle wśród tysiąca zebrainych,_ tak, ż~ już tając:. „~ześć K:leonowi, syno.Wl. 7JWYdęzcy . ?:
cal:kiem wyraźnie ełychać było, Jak dru~p He- l!~iJs~1ego, cr.eść KleonoW! .1 Toodo~o'W'll ,
1
ro-Id zapoipcwdedział bieg <'hloyców i wywo~-ał nowa burz.a o.kllasków zabnlll1~ła., a olk.rzyk.
pier~-090 zawodnika: „Tfi'krates. syn Polq~- wyrwany z piersi tibumów lec1a~ ponad gaJ
senosa z BJJidy". Był to syn jednewi z wyb1t• i od'ł>ijał elę eohem od murów śwnątymi.
nych Elejqyków. Odevwaly i;ię oldaski i oGdy wybuchy rndoś.ci u~-ały, najs-tars.zy sę
k<rzyki. życzJ.iwośd jako hołdu oj<:U a zachęta dzi-a zawołał: „Zwyafęzcq 1est Kleon, syn Tedla syna"ZR!wodmika. Wtedy moi:na było wy- odora, AtPńczyk" i podał dhłopcu palmę zwy6tąpić z prote<S1em. jeśli zawodnik nie był wo!- ctęstwa, jako zada1ek oliwnego wieńca, któ·
nym Grekiem lub &plamił się jakiroś czy.n~ ry miał mu wrfP!,yć po skończeniu ign:ysk.
niemoraJinym. Z kolei wywuływa:ł herold lnr
Tego d'l:!!a odbył 6/lę bieg podwójl?ly: z.a·
nych, a wśród n.i<;h i Kleona. Nilkt nie prote• w<>dnky musfolli przehlec to~. Od &Zn"a'Illkó".' _do
&tow6ł. Następnie przyniesioino i;.rebmą waizę, mety i z powrotem.
Tym razem zwyciężył
gdzie Z111ajdowały się losy. Chłopców było Spartiata. Potem nas·tą;piły zawody chtopców
dwud:iiefiltu, lo6 więc wy7lllaCZJał im mieo~ce w mocowaniu się i w wake n.a pieści. W trzeporządkowe w bfo9\1. Kloon miał biec w trze· cim dniu
wa1czyl1 mężczytni w pięcioboju:
ciej ai;wón;e. Bieg był pro(5ty, a wynosił 192 skoku, biegu. rzuoie dyskiem, rzucie osrzcremetry. Cvwórka chło!p('ów, w*'ród ruich syn pe-m i w zaipa&ach. Pró<:z tego ro74.rywała &ię
Elejr.z;yk.a, po6zJ~ gopo'kojnie z gimna.zjarchem walka llill pięki z tno<X>wainiem się tzw. pilJll•
na prz.e<:iwleglły komec stadionu, ekąd zaczy- kratioin. W osibaitnim dm.lu igrzys!k odbywały
na! s.ię wyśdg. Pierwszy przybył Eli.}c:zyk. 6'ię wyścigi kon~. Walkę zaipaim~ków urozmaiW drugiej czwórce :z.wyciężyi Sp11rtiat.a, « cały wy&tępy poetów, którzy przed zgroma·
zwyd~two to w pnedbiegu sprawiło wi•ę dzcrnymi wygla$Zali 61WOje utwoty.
radość grupie jego rodaków, pewinych sie6ie,
le-Ołlo'Wli mlijały te dni s.zybko, widział
jak zaW1Sze, i halaśliwy<:h, Przed~ u n!dt
zwycifp.ców pod10dzących z rozmaitych
wychowanie fizycm.e &lało najwyżej, a d7Jiec6tron Greoji, podizi'W'iał ich wa•bkę, szcza.
ko i;partańs.kie jutż od 7-go ro6c.u życia wycho• qólnie dieszył się ziwycięstiwem swoich roda.d.ziło spod opieki matki, by odtąd wychowy-1 ków. Teqo roku wraz z. nim tTze<:h Ateń<:a:y•
wać i;ię pod nad7.0rem pańshva.
ków otrzymało paJ.mę zwyd~a.
tiru.eciej ~Ó<I'Ce biegł Ja.eon. zgirablny ł
Ó
<:~ło1pczyna o jasnych wfosaclt, niebiel!ęzc
.
k1~h o<:zach, tiroc~1ę za 611ll~tkły, a obo
Dzień piąty zamykał ś-więto ol"mp'_tskie, a
mego a:z trzech spartam«klch chłop<:ów, o~- był poŚ!W'ięc-ony wieńczeniiu zwycię.<:ów. Po
le>nydh, mo~y~h, ~y<"'h. Gdy. ode1Zwały 6lę dzięk.czy;n11ych
o!iiaraoh
usiedli sędziowie
w ślad za m!Til C1che pogwa·rk1. 7.91ro,niadz~· przed ś<wtiątynią Zeusa, Zll. m;paniałym sitołem
nych, te dziś Ateny będą musta~y ustąpić ze złota i kości słoniowej., n<i k1órym leżały
s-paoffie, m;łyt:z.ał je ~mde.szany w tłumi.a oj- wieńce uw'lite z gałąrzek drz.ewa oliW1J1ego.
ciec Kleona, Teodor, l se:rce mu się ścisnęło Pned nimi stanęli w szeregu zwycięzcy. Jez żalu, że może przedW<"Ześo.ie wprowadził sy- den z Hellanodików wywolyw-ał kh :po kolei,
na do OHma>ii. Nawet nie miał już ockwftgi pa- wymieniają<: imię wirarz z iIDiE!'llliem ojca i na·
tr.zeć, jak o<llbywa się , bdeg.~iem podnloo się zwę rodzillDlego miasta Zwycięzca ołim:pij&kli
myłc od &trony grupy Atenczytków:
•.Nasz bywał uwrieńcz<my nie tyle skrottllllym wianZ!Wycięiył" i rzeciyw,iśicie pie~ pq.ybył k4em •liści zielonych. co blaskiem sławy i eKleon. Teodor podbiegł kill nie~. uścii>nął go 2111 anda.
serdecZillie.. Honor Aten urrutowany, gdyż choć
lSZCZe wlęc&j M'JC'Zęś>dia i radości pneżyjeden Ateliczyk. j€6t zwydęzicą w tym przedwał
olimpioni!k w rod.7.dnnym mieście.
l>ie911. Ale i w Oiltamiej <'71Wórc@ :z.wycięty!
Spioeszył się więc bairdzo Kleon do Aten., bo
chłopalk: Meń&ki, pm:yjacieJ K'loona. Do roz- tam czekała go maitik.a., krewni!., przyjaciele
stirzyga.jącego biegu &ta111ę1o crtetech:
B1e.j- i U/Zlllan!e rodaików.
lgrzysik Kiedy opiątego dinia
przedpo a-

było

P

• • <:rP.·

końcrzeniu

&tanęła

Ś'W'icie

bra~

ml\mi Aiten QlI'Omada wędrowców WTa.<:aj4ca
Olimlpii. nieprrzerjutz.a111e tłumy z dostojnikami
grodu ?ieobt"ały eię, oczekuj4C trzech zwycięz·
<:ów. Stlała też i m.atlta Klleona 67JCZęśliwa., !ie
syn o-din.i6'sl zwycięstwo, dumna, że wskarz.ywać n.a nill będą jallr,o na :bonę i matkQ '11W'/"'
~ęKÓl'W' oMmp'ijl;k!ich. Uści6kom i łrzom rftd<>4
ści nie było końca. Każidy chciał sję zbliży~
do tr:tech 'lJW)"Oięzców, m ·ajol!Dii by ich uśd...
nl\ć, obcy by 61J>Ojneć na nich z dumą, że znowu łlr:zech rodaików zy&kaJło &ławę olima>ioni·
ków. Wedle uchwały ojcÓl'W' miasta należy im
się miejsce Pl'lZT stole na raitusm a podczas
pnedsta.wlenia - w pierw6rzycli · n:ędach teatra. Teodoira ztwokriooo w UlZIIlalllliu dła mego
i syna od wsrze1!kioh danin.
Ś
ł
l:

my, te najlepszr. filtr, oczysZ<Zaj~cy pawi&trze, &tanoWi rośllnność. A tej roślinności za·
ró~o c!l teren~e naszej fftbry)dt jak 1 na te·renie Wtdze'."'a Jest V: ogóle, ruestety, za mało.
Tere-n nasze1 fabryki . zawiera . spor~ wo~e~
przestm~i 1 o.dpowiednie zadrzewien~e J~l
przyc:z:ym1iłoby S·ię do znacmego oczyszczenia
powietru, oo byłoby ważnym czynnikiem w
walce o zd'l'<>wie całego robotnice:ego Widzewa.
W zwi<ą?Jku z tym prosimy Dyrekcję PZPB n'I'.
5, Dyrekcję W'łókien Sztucznych przy CZPWl„ ł
a w szczególności Wydi..iał Pl.antacjf Zarządu
W ę ł SZ
8łft8) WI
Miejskiego o r;.ainteresow~ie się tą sprawą 1 '
I tak co C'Zteiry lata w ciągu z góil'ą dwu·
o jak najszybsze zadrzewienie wolnych prze· 111astu wieków Grecy, :lJWyk.le rozdairci na mno..
strzeni na terenie PZPB Nr 5 i Cftłego Wi- gie państwa i pańs-tE!'Wlka., w tych dnia.eh ajed·
dzewa.
111oc:z.eni i pogodrLeini, gromadtz:il:i ~Ił w OlimPima1d
pit na święto s211ache!l!n.ej wiaJilci Il wspólnej ra~
Koresponden1t „Głosu Robotnl-:.z1!9<>„ doki. Kledy w rOlku 394 po Ohir. Zllrieślri Rzyprzy P'ZPB Nr 5
mia!ll.ie igrzyska olittipi16kie, cie irO'ZWlliejąic
OD REDAKCJI:
kh ducha, zaipoonnienic i cz.as przysypały to
Sprawę poruszoną przer: t<>'W'. Pańskieg~ • «n'iej6Ce pyłem wieków. W7Jbierające roik rocz.,
uważamy za bardzo ważną. Prosimy wspomn'ia nie p<>tokl pt'l1'0t'l'yły stadion na.mulem i żwii·
ne w korespondencji instytucje o wyjaśuienle, rem, tak że z.a 1tas.zy<:h ozasóvr <trudno go by·
co 'Zamien:ają uczynić w celu jej załatwienia. «> odszukać na cmentarzyslru ruin.
W r. 1896 .rzucił 67.<:'1JęŚ]li<Wll myśl 'Wlllk!rzemefti.a pod"Obnych igrzysk FiranCU!Z Coubertńml
w tym celu, aby świait dzi6iejs:ny pokochał
i
uprawiał l:wiczenia
tireyC7Jlle.
Pierwsze,
wmoW'iO'lle igrzyska olim,rplj6ie odbyły się Die
w Olimpii ze wv.ględu 111a trudmości dostępu,
lea w Atena.eh, a od~d wzoa-em Greków od·
niach obrącrzkowych, ze!lpoły zmianowe ro- bywaj{\ eię co cziteiry iaita w jed!lle1j ize 6•tolic
botnfk6w trzepalni i Inne zawody, kl6te do· wielkich rpańsrow. Wś.ród 2JWYdę:zców na notychc.za.s we W8p6łzawod.nlctwie nie bvly. wożyłm.ych igrz;y&kach olimpijskich rzapisała
historia ta'kże na7JWl.eka ipolskfoh riaiwodników.
Możina ~miało ipowiedzieć, że a.keja ta wpr-owadzi współzawodnictwo na właściwe tory ~
zapewru temu ruchowi wepaniały rozy.rój, Gm
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dafe znak
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lkl

noH 1q. n eta .p ie
W61półlz.awodtnictwo

Rozw6i ruchu wsp61za wodnictw a
w

przemyśle wiókiEm·
w przemyśle bawełma.nym
już swoją historię.

nie powiedzieć 111aj~ep6zy<:h, jest Komitet pny
niczym w ogóle, a
PZPB Nr 8.
w 6zczególlllości ma
W pierwsizym, kwietniowym ełap!e we
Już w roku 1945 zapocząllkowano tę akcję W6półzawodn.ictwie W<'!WDęt!'Zlllym wzi~lo tatn
w formie współzawodnictwa międzyzakłado udział około 200 06ób. W tym ilndywldua.lnie
wego, w którym załoga PZPB Nr 4 odniosła około 20-tiu !PM tkaczy, re5zta zaś to zespoły.
Wclągrnięto bodaj te
trzy!aotnie zwycięstwo i zdobyła na własność
po raz pierwszy do
s:ztandM, ufundowany przez CZPWł. Obok te- tej akcji brygady c>bciągaczek na przędzal-1
go w.spółzawodmictwa międzyfabrycznego za·
częło

się

rozwijać

współzawodnictwo

indywi-

dualne.
Obecnie ruch W6pól2awodnictwa wchJd.zi
w nowq fazę swego rozwoju. Zapoczątkowana
w niektórych zakładach akcja, nadaje współ
zawodnictwu inowe, do&konal5ze formy i wprowadza je ina właściwe t"Ory.
Powołano do życia
Zakładowe
Komite•ty
Współzawodnictwa, których zadaniem będ2ie
opieka nad tym ruchem i nadawanie mu od·
pcwied.niego kierunku.
Dziś już nie tylko o · ilość walczymy, Dzis
&prawą zasadiniczą i najważniej6zą jast sprawa }akoścJ i dlateg~ poW6tałe Komitety
Współzawodinictwa
nie bagateilizują wcale
sprawy przekrocze·nia norm produkcyj:iych,
kła<lą ;szczególny nacisk na jakość t~j produkcji i dyscyplinę pracy.
Jednym z najlepiej funtkcjonuji\cvch. żebv

........„ .............. .„ .••

pożytkow : całego przemysłu bawełnittnMo.

pro eramWsp o,lneeo szkole.n1·a PPR ,. PPS
I

Wydziały szkoleniowe CKW PPS I KC PPR ne

opracowały wspólny program dla masowego

szkolenia członków obu partii robotniczych.
Opracowanych zostało 11 tematów _ wykła·
dów, które wygłoszone będą we wszystkich
•
•
sz~ołacb pariyJnych I-go stopnia na tererue
kr jo.
Zgodnie z tym planem wspólne masowe
szkolenie członków PPR i PPS obejmie nastęP 'ące za&"adnienia.:
1. Kla.sa robotnicza Polski '\Wan~ardą. w
wall'.f! o nieJ>odleirłość i wyzwoleni& społecz~

Odbudowa central telefonicznych
w Polsce

nm·11m.

W okresie od 1 stycznia 1948 ir. do końca
marca br. zainstalowano i uruchomiono na te-

całej

2. Dwt\ nurty w m:rdiynar:idowym Ml·
ebu robotniczym. 3. Rozbicie w polskim
ruchu robotniczym i drogi Jego pn:ezwycięże•
nia.. 4. Zródła demokracji ludowej w Polsce.
5, Partia - czołowy oddział klasy robotniczej i narodu polskiego. 6. Sojusz robotniczo.
chłopski w Polsce Ludowej, 'I. Klasowa
treść pa6stwa demokracji ludowej. 8. Wolność człowieka pracy w demokracji ludowej
i przy socjalizmie. 9, Gospodarka Polski La•
dowej i dro..t jej rozwoj
P Isk L d •
a. 10• o a a 0 •
wa w obronie pokoju i niepodleałoścL 11. Wal
ka kluowa i Je.ł formy w Pobce Lode>W9J.
fon.i~ n<>śn~

„.

ręcz-

renie o łąccrnej
Polski
123 central
miejskich
nych
pojemności
2815
numerów, 13
central automaltycznych o łącznej pojemnoś::i
2780 numerów oraz 138 central telefonicznych
abonentowych o łącznej pojemności 2729 numerów.
W tym oktesle przyłączono do sie':i miej·
skich central telefonicznych 4325 nowych abonentów.
Zainstalowano 35 aparatów telegraficznych,
w tym 34 dalekopisy,
Do większych central uruchomiony-::h w tym
okresie 111alefy cenitiraJ!a al\lJtomaityc:zna w Prze
myślu na 400 numerów.
Uruchomiono nowych 12 połączefi dalekopisowych oraz tel_egrafię nośną w relacjach War
si:awa - Krakow, Warszawa - Sz-::zecin. W.
relacji Kraków _ Zakopane uruchomiono tel~

Groźny pożar na ul. Targowe1
Fabryka urzqdzeń Termolechnicznych slaneła w ogniu
Spłonęło 4•te piętro -

Wczoraj w godzinach
naszym wybuchł groźny
dawna nie notowanych.

rannych w m'ieście
o roemiarach od

3·cle uleqlo poaważnqn1 U§zhodzenlon1

pożar

Zebranie aktywistów
~rod. Akad. Kon1.
Jedności
Zarząd

Demokratyczne;

Srodowłskowego

Akademickiego
Komitetu Jedności Dem~ratn;'2;nej ~da
rni.a., że dnia 23 bm. o godz. 11,00 w lokalu
AZWM „Życie", Piotrkowska 48 odbędzie się
zebra.nie aktywistów czterech organizacji ideowo-wychowawczych (Zarządy Terenowe, Zarządy Uczelniane, Kół Wydziałowych, przedstawiciele organlzac.tt w Bratnich Pomocach,
Komitety Jedności Uczelniane i Wydziałowe).
Na porządku dziennym dyskusja na.cl tezami organlzacyjno-statutowYmi.
KURSY

DOKSZTAŁCAJĄCE

Dyrekcyjnego
Koła
Zawodowego Pracowników Kolejowych RP nastąpllo w tych dmach otwarcie kur
a Fabryczną. Żywioł ognia doszczętnłe słraw!l su administracyjnego dla pracowników refeczwarte piętro budynku wraz z dachem. Trlle- rendarskich Centrali Dyrekcyjnej i jednostek
cie piętro uleglo poważnemu uszkodzeniu, jed- węzła łódzkiego.
nak energiczna akcja straży pożarnej zdołała
Zorganizowany kurs obejmować będzie 97
ocalić pozo9.alą część budynku i z.lokalizować
pracowników służby biurowej, którzy w cią
•
ogleD..
Mimo poważnych ro~tarów pożaru ofiar w gu 48 godzin wykładowych będą mieli. moż
ludziach n'ie było. Na uznanie zasługuje bar- ność uzupełnienia i ugruntowania swych wiadzo sprężyście i ofiarnie prowa·d zona akcja domości re wszystkich istotnych dziedzin administracji kolejowej.
dzielnej naszej Straży Ogniowej.

W sali

świetlicowej

Związku

Dbajmy o

Lódź

Okol-O 8 rano na da-:hu fabryk.i Urządzeń
Tenngtechnicznych, mieszczącej się wraz z
Gimnazjum Przemysłowym przy ulicy Targowej nr 57, zaczęły ukazywać się kłęby dymu.
który przypadkowo zauw.ażyli prClCO'\tl'n!cy są
siadujących instytucji.

Lódz

piękno

naszego miasta

•I

alach
w
zieleni
kwi
Konkurs zdobienia balkonów i okien

nie jest piękna. &zaNiewątpliwie,
rzyzna murów, szpetota zapuszcrronych, zaniedbanych, okaleczonych fasad domów
łódzkich w niemałym stopniu przyczynia
się do ujemnego wyglądu naszego miasta.
Warunki nie zawsze p~ją na odnowienie fatalnie wyglądających kamienic. Ale i
tu można byłoby wiele uczynić w sposób
prosty i łatwy.
Lodzi.anie, niestety, nłe odczuwają potrzeby ozdobienia swych mieszkań i domów
kwiata.mi - tak jak się to dzieje w wielu
. innych miastach gdzie ukwiecenie ulie i Posesji upiększa i ozdabia • ulice a ś~ęta
. kwiatów są rozpowszechnione, podobnie jak
22~~~&il~ti 1 i święta owoców.

wątpliwie do konkursu dzielnice r~,
którym zieleń i kwiaty ozdobi szare mury:
,
·
ry przystąpił do zorganizowania pierwsze- domów i fabryk.
Należy równiet podkreślić, t.e obok zna.o
go po wojnie w Lodzi konkursu zdobienia
balkonów i okien kwiatami.. Za najpiękniej czenia konkursu w dziedzinie estetyki przy
!!ze przybranie Wydział Plantacji wyzna- niesie on ze sobą zwiększenie zapotrzebocza Mgrody pod postacią T'OOlin d.oniczko- wania na kwiaty, a tym samym uprzystęp-i
wych.
ni ich nabywanie szerokim warstwom spoDo konkursu, na który zapisy przyjmu- łeczeństwa. W ten sposób kwiaty staną się
je już ' Wydział' Planltacji (ulica Piotrkow- u nas tak, jak w każdym kraju kultur.a.1ska 1 7) stanąć winny obok osób prywat- nym, artykułem pierwszej codziennej ponych również instytucje, Rady Zakładowe, trzeby•
a przede wszystkim świetlice fabryk, którym z pewnoś~ leźy na sercu esteo/cmy
wygląd swego nuasta.
Obok ulic śródmieścia prZystąpią meOkręgowy Społeczny Komitet Radiof~
zacji Kraju. w Lodzi przystąpił niedawno
do radiofonizacji: CYGANKI, ST.AREGQ

Dlatego

też

z zadowoleniem n.alefy po-

witać inicjatywę Wydziału Plantacji, któ-

I

Radiofonizacja przedm;eść

-iOIDiSfiwSPOCfiiftiwtęp1-sZkOiDfutWO--gospodarczePrrw.
w
Dochmenia w
I
sprawie nadażyt

Zw. Zrzesze6

Komfsja Specjalna w całym kraju, a więc
l Delegatura Łódzka przestawia się obecnie na
Jnne metody praqy. Zmiany te były tematem.
wczorajszej konferencji, którą prowad2lll pn:elrodnkzący tow. Madej.
Obecnie przy Delegaturze powstanie referat prokuratorski, którego celem będzie opra
oowanie spraw o szkodnictwo gospodarcze i
kierowanie i':h do sądów dOTaź.nych. Nie maczy to jednak, by skasowany zoota.ł dotychczasowy tryb rozpatrywania spraw w łonie Delegatury - tego rodzaju sprawy będą r<npa.trywane równOrZę-dnie.
Następnie tow. Madej omówił sprawy, kt6
re obecnie znajdują się w łoku dochodzenia
w Komisji Specjalneł.
Przede wszystkim jest na ukończeniu dochodzenie w sprawie Związku Zrzeszeń Prywatnego Przmysłu Włókienniczego, Instytucja ta miała zajmować się rozdziałem przę
dzy, przydzielonej przez Państwo dla celów
Grupa szkodników
przemysłu prywatnego.
gospodarczych, zamiast praydzielać przędzę na
siebie. Delegatura musiała tutaj interweniować dla obrony interesów drobnego przemyposzczególne zrzeszenia, rozdzielała ją między
slu prywatnego przed rekinami wykorzystują
cymi swoją sytuację. Drugim aspektem tej
!!prawy jest szkodnictwo gospodarcze wobec
Państwo bowiem od września ub.
Państwa.
roku przydzielało Związkowi Zrzeszeń specjalny surowiec, z którego wyroby miały być
,:irzf!znf:czone na eksport. Tymczasem 36 ton
dobrej przędzy spekulanci zatrzymali dla siebie, towary wyprodukowane sprzedawali na
wolnym rynku, nie przeznac<r.aiąc ani jednt>go
grama przędzy na towary eksportowe.
Ną.jważniejszymi oskarżonym.i. w tej sprawie są: Piotr Nowacki, Stanisław Tajtelbaum,
Wiktor Roszczewski, Jan Gotlib oraz dyrektor Związku Zrzeszeń, Marian Palicki.
Pcza tą sprawą Delegaiura K?misji Specjsl-

Teatr „OSA" Zachodnia 43
tel. 140-08

19,30

19,30

Gościnnych występów

HELENY GROSSÓWNY
i ADOLFA DYMSZY
W programie

I
--ll'IOSENNI" BIEG
z udziałem całego zespołu
Przedsprzedaż w kasie
13 i od 16-ej.

godz. 10 -

teatru od
3228k

116k. i • Cenłf. Zarz. Priemysłu Papierniczego

W PZPB Nr 1 w tka:lnl na 12 klfosnach osiągnęła Eugenia Ossendowska
128.2 proc., Maria Pyziak 124.6 proc.,
Ja.aina Brodzka 119.3 proc, Genowefa
Kor:i:eniows.ka 118.4 proc„ a Józefa Seweryniak 106.2 proc. Na „szóstkach"
wysunęły się na czoło Florentyna Wi~
szeń (140.2 proc)„ s Karz:imlera Domań
ska (135.3 proc.). Stefan Pałc-zyfu;•ki uzyskał 130 pTOC. Pierwsze miejsce na
„czwórkach" zajął Antoni Kaźmierczak
(130 proc.). Alicja Kriger uzyskała 122.5
roc. W przędzalni od.zna<:zyły się Bronisława Switoniak (170.1 proc.), Maria
Dubis (163.1 proc.). i Maria Zóraw (162.8
proc.).
W PZPB Nr 2 w przędzalni (6 stron)
Janina Mucha (137.9
się
od:nnaczyły
proc.) i Maria Adamusiak (136.8 proc).
Kazimiera Uznańska ( 4 strony) uzyskała
138.1 proc., Bronisława Olejniczak 136.1
proc., Bronisława Woźniak 134.2 proc.„ a
Anastazja Kozłowi;ka (3 strony) 146.7
proc. W tkalni na „szóstkach" ~ói
niły się Maria Skabiak (176 proc.)„ Maria Drelich (170.7 proc.), Janina Zawiera
Bnezińska
Wiesława
(166.2 proc.) t
(164.7 proc). Na' ,.czwórkach" odznaczyły
się Helena Płachta (188 proc.) Halma Sobieraj (165.7 proc.), Janina Ziółkowska
(161.3 proc.) i Irena Kucharska (153.2
proc.).
W PZPB Nr 3 w tkalni ( 4 krosna)
Wacława Skupińska uzyskała 174 proc.,
a Krystyna Dobrzańska 161 proc. We
współzaw<>dnłctw1e

zespołowym

zespół

J>ro<:.„ wyprzedza·
(102 proc.).
W PZPB Nr 4 w tkalni (16 krosien automat.) wyróżniły się Helena Rozpara
(172 proc.) i Eugenia Makota (160 proc.).
W przędzalni odznaczyły się Janina Bąk
(152 proc.).
W PZPB Nr 6 w tkalni na „s1:óstkaclt"
pierwsze miejsce zajął Stefan Dybała
(163.8 proc.). Helena Swąclerska osiągnę
ła 162.7 proc. Na „czwórkadi" odznaEmilia Janiszew.>ka (163.5
się
czyły
proc.). I St. Andrzejczak (156.J proc.).
W przędzalni (750 wrzec.) wyróźniły się
Maria Kasprzak (148.2 proc.), Stanisława
Ff3'kzak _(147.5 proc.), Ewa M.aclejew'E<k~
osiągnął 104
jąc zespół Osieckiego

Janasika

Ostatnie dni

Przemysła

nej ·prowadzi obecnie łiochodzen1e w sprawie gdzie aresztowano 7 osób, w sprawie Centrali
szkodnictwa gospodar~ego, wykrytego w Cen Krajowych Surowców WłókJi.enniczycb. 1 intralnym Zarządzie Przemysła Papierniczego, nych.

(143.6 proc.) I Marła Haf (143.2 proc.).
W PZPB Nr 7 w przędzalni (780 wrrzec.)
osiągnęła Kornelia Nowak 169.7 proc.,
a Maria Wituta 168.5. W tkalnJ na

„czwórkach' od:Z1llacxyły silę Helena
Bilska (118,8 proc.) l Michaltna Morawska (178,1 proc..).
W PZPB Nr 9 w tkalni na 6 krosnach
wysunął się na czoło Stanisław Kubik
(164.2 proc). Feliksa Pakulska uzyskała
161.5 proc„ Sabina Glink 160 proc., Józef
Zakrzewski 159.9 proc., a Marla Tomcz)'lk (155.8 proc). W przędzalni (600
wrzec.) odw.aczyły się Regina Ma.kota
(144.5 proc.) I Kazimiera Sobańska
(141.4 pro-::.).
w PZPB NT 14 W' tkalni (6 krost.en)
uzyskała Feliksa Cwiek 141 3 proc .. W
niciarni wyróżniła się Mada Melka
(130 proc.). W przędzalni Marla Frankowska osiągnęła 153.2 proc., a Aleksandra AdamczY"k 132.3 pr<>c.
W PZPB Nr 22 w przędzalni (3 strony)
Janina Kaczmarek i Anna SzkudlaTek osiągnęły po 154.6 proc, a ,Feliksa Sobczak i Karolina Gogolewska (4 strony)
po 158.4 proc.
W PZPB w Pabianicach w tkalnł na
8 krosnach u~yskała Aniela Ulman 158.8
proc. Stanisława Maksymowicz (6 krosien) osiągnęła 168.5 proc. Na „czwórkach" od.znaczyły się Zofia Broiek
(183.5 proc.). Stanisława Bujnowicz (168.1
proc.) Józefa Barańska 163.4 proc. i Herena Pawłowska (163.2 proc.). W ptzę
d.zalni (750 wrzecion) W}"lóżnlll się Marla Gajewska (155.8 proc.) i Genowefa
Marciniak (137.2 proc.).
W PZPB w Zgierzu w pnędzalnł (4
strony) wyróżniły się Antonina Nowak
(174.3 proc.) J Mo.ria Podradzińska (164
proc.). Helena Podra~zlńska (3 strony) uzyskała 171.7 proc., a Helena Wałęsiń
ska 165.7 proc.
W PZPB w Rudzie Pabianickie) w tkał
ni (10 krosien) osiągnęła Marta Majer
176 proc„ a Janina Stramska 166,6 proc.
Na 8 krosnach wyróżniły się B. Psiuk
(176.2 proc) j Zofia Niewiadomska (154.4
proc.). Janina Kłopotek (6 krosien) uzys.
kala 171.2 proc., a, Fran<:lszka Drozdżewskia 163.~ ptoc,.
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przedmieść za.mieszkałycli przez robotnłk6w;
i rolników. W ciągu 10-oiu dni zainstalowano 180 szt. głośników. Radio gra :w.: 180
mieszkaniach, uprzyjemniająe ~ łftło-;
dzieży i stan.lzym.
Dalsza radiofonizaeja trwa. CdrtlZ ~
ulic otrzymuje linię radiofoni<mlą. Kto
chce jeszcze w tym roku zainstalować so-<
bie głośnik mieezkaniowy, winien się zgło
sić w najbliższych dniach do Kola SKRK
w Cygance, ul Rąbieńska Nr 9.

Po
cy -

skończonej

radiofon.izacJ1 tej <Jziehrl.-

brygady monterskie

będą

przerzu-

cone na inne tereny.

f!Jf:~I031,.~!~~l!f.!!J~ED

ODBIERAJCIE MLEKO KARTKOWE
W maju rb. według planu ma być rozprowa-;
dzone w Łodzi przez sklepy spółdzielcze dla
dq;iecl do 7 lat 1 matek 476 tys. litrów mleka
po 2 zł. za litr. Dotychczas, chociaż zbliża się
koniec miesiąca, posiadacze kart wybrali zaledwe 50 pro-:. całej ilości mleka. Poniew11Z
mleka nie można magazynować, mogą powstać
w końcu miesiąca duze trudności dla opiesza-.
łych odbiorców. Po 31 maja rb. kartki majowe llltracą ważność. We własnym więc interesie nalefy odbierać mleko juk najwcześniej.
NOWY WICEDYREKTOR DYR"EKCJI OKR~
GU POCZT I TELEGRAFOW W ŁODZI
Zarządzeniem Ministra Poczt i Telegrafów
Nr Pers. 1212 z dnia 15 maja 1948 r. mianowany został Wicedyrektorem Dyrekcji Okr~
gu Poczt i Telegrafów w Łodzi Ob. Stefan ~
maszewski, dotychczasowy Naczelnik Wydziału Ogólnego tejże Dyrekcji.
WSPOŁPRACA LEKARZY
W „YGODNIU PCK"
Polski Czerwony Krzyż doroC'Zllym zwyczajem urząW:a „Tydzień PCK (16-22 czerwca).
zasadniczym celem którego jest dotarde do lu„
du pracującego wsi i miast z hasłem podnie-o
Rienia kultury zdrowotnej Narodu.
Olcręgowa Izba Lekarska Łódll"ka apeluje cło
lekare:y o poparcie i o przys!ąpieniG d() wsp6ł
pracy w tej akcji, poprzez wygłaszanie ~dp0oq
wiednich prelekcji i o dostarczenie PCK poga_,
danek na tematy popularyzacyjne z dziedzinT
kro:ewienia kulltury !anitamej.
Zapisy przyjmuje do dnia 10 czerwca br. Sekretariat Izby Lekarskiej w Łodzi, przy uL
Stefana Jaracza Nr 19, w godzinach 10-14,
lub telefonicznie 215-05.
WYKŁAD

W niedzielę dnta 23 ma3a o godz. 12 w Auli
Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Narutowicza
68 odbędzie się wykład Zast. Pror. Dr Szuberta Wacława pt. „Praca jako zagadnienie kul1;1.łZ"Y.:", Wst~ :wol.ey,.

.

Stl-

Nr Ut

8.

jedności

Komitety
Komitety

jednościowe

Ku wlelkief Idei

w szkołach
w

szkołach za.czę

ły powstawać

jeszcze przed utworzeniem
Komitetów Dzielnicowych (obecnie już istniejących wszędzie). Akcja powiodła się,
trzeba jednak pamiętać o pożytecznym nowatorstwie kół, które te prace zapocząt
kowały. ' A więc Il Państw. Gimnazjum I
Liceum ośrodek szkolenia metalowego,
XV Gim. i Lic. Oczywiście najłatwiej o
założenie Komitetu tam gdzie istnieje wy-

Międzyorg'anizacyjny

Jedności

kurs aktywu wOtwocku

W dn. 4-14 bm. odbył się I ogólnopolski na mieć do zarzucenia. Szkoda tylko, te bi- walka o pokój", „Nowe zasady wychowania",
„O państwie demokracji ludowej' ', „Gospodar
kurs międzyorganizacyjny dla aktywu powia- blioteka tutejsza jest zbyt uboga.
dstawiał nasz plan pracy:
ka Polski Ludowej", „Walki o wyzwolen ie spo
Oto, jak się p
towego i wojewódzkiego ZWM, RP „Wici",
OM TUR, ZMD. Siedzibą kursu był Socjali- Ogólnie mówiąc : referaty, seminaria, świe łeczne i narodowe w historii Polski", „Polska
styczny Ośrodek Szkoleniowy w Otwocku, tlice, samodzielna nauka zespołów. Z zagad- a ZSRR'', Zagadnienia organizacyjne : „Gektóremu pod względem rozlicznych wygód mie nień ogólnych tematy takle, jak: „Materializm neza i struktura Komitetów Jedno ści'', „O •
prćbowana współprapa międzyorganlzacyj
szkaniowych i aprowizacyjnych nic nie moż- dialektyczny i historyczny'', „Imperializm, a zjednoczeniu organizacji młodzi eżowych",
na to też nietrudne miał zadanie ośrodek
„Wytyczne dla pracy organizacyjnej w okreszkolenia metalowego. Koło to w c' ągu rosie do zjednoczenia'', „Kongres zjednoczenioku ściśle współpracowało z OM TUR-em
wy 22.r - wymieniając najważniej sze .
wspólne zebrania referaty, wspólne prace
Na seminariach omawiane były wyżej wyświetlicowe. Inaczej nieco wygląda praca
ze szczególnym zwróceniem
mienione
gminnych PRW - ko- uwagi na tematy,
w XV Gimn. gdzie również OM TUR,
realizowanie jedności w terenie.
ZWM i Wici oraz ZMP korzystały z ozdoł6dzkiep
Jeżeli weźmi emy pod uwagę, że niektóre
bionej własnym wysiłkiem świetlicy, odby
tematy były dwukrotnie wygłas zane, jasnym
wafy się wspólne zebrania. Tam również
się stanie, że roboty, jak na dziesięć dni, bydroga do n:omitetu jedności wiodła poprzez
ło aż za dużo. Dodać należy, że nie wszystlodzi~
faktyczne na w iązanie kontaktu i wyrazem
kie wykłady odpowiadały naszym wymagaibliżenia była początkowa Komisja Współ
niom i potrzebom. Cztery godziny (z 10 min.
Dracy, a nas tępnie Komitet Jedności. Pewne
przerwami) wykładu o materialiźmie dialektrudności musieli pokonać organizatorzy w
tycznym i historycznym, szczególnie dla luII Państw. Głmn, nie wszyscy bowiem zdodzi, którzy po raz pierwszy ten temat słyszeli
łali doprowadzić do trwalej współpracy w
. O!ÓZ GROMADZl 100 - były szczególnie trudne. Podobnie cztery
szkoleniu i zajęciach świetlicowych.
godziny w jedno przedpołudnie o historii ruMłodzi eż ze wsi i miast, z fabryk i szkół
· OZ,EWCZĄT i pedlega chu ludowego.
,
przygotowuje s:ę do jedności.
Ostatnim wreszcie brakiem, o którym mam
,,SŁUŻBIE POLSCE" zamiar
nieproporcjonalny
był
wspomnieć,
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skład organizacyjny uczestników. Oczywiście,
Poz no lenią sie nawza le!!!.
w tym wypadku bezpośrednio zawiniły zarzą
dy poszczególnych organizacji. Z przewidywanej liczby 150 osób przybyło tylko 86 (z
czego pokaźna ilość trzeciego albo czwartego
dnia kursu) - w czym na przewatającą Uość
OM TUR-owców - 27 ZWM-owców, tylko
miastem.
gościnnym
się
okazała
Łódź
mogli ją obejrzeć) chrabąszcz od Finkt, ołó- I naszymi narodami przed· rokiem 1939-tym. 15 Wiciarzy 1 1 członek ZMD.
z kolei spytać należy, jakie były dodatnie
Sądzicie, że to moja opinia? Nie!
wek, którym piszę, od Milanka fotografie Pe-1 Dziś wiemy, te nasze dwa państwa dzięki
,
Tak stwierdzili to nasi koledzy z CzecI:io- piczka Zdenka i innych, lalka w stroju ludo- prawdziwej wzajemnej pomocy, podnoszą strony i osiągnięcia kursu?
seminaria,
nam
się
podobały
Najbardziel
gospodarczy.
poziom
swój
zapowiaktóre
adresów,
wiele
wiele,
i
wym
Sł<i'waeji, z Mor awskiej Ostraw:Y. Z Fabryki
Jeszcze na zakończenie wymiana adresów. układane na zasadzie terytorialnego podziału
Już od pięciu go„Riitgers" - członkowie „Sraz Ceskiej Mla- dają miłą koresponden~ję.
dzin nie ma naszych gości w Lodzi w tej Wszyscy głęboko wierzymy, że spotkamy się na województwa. Bardzo zżyliśmy się w trak
deey". Ale opowiedzmy jak to było. Dziesięć
chwili pracują przy odbudowie Warszawy, a jeszcze kiedyś „Góra z górą się nie zejdzie cie wspólnej nauk!. Pewna jestem, te w woj.
dni temu przyszedł do Zarządu Łódzkiego za dwa dni będą już w Czechosłowacji przy · ale człowiek z cU-Owiekiem zawsze". I my szczecińskim, górnym śląsku w poznańskim
ZWM list od Kol. Kol. z SCM, w którym swoich warsztatach pracy. Dni spędzone .,. jesteśmy głęboko przekon~l'.i o słuszności te- Zagłębiu praca będzie prowadzona ze zrozumie1
łamaną polszczyzną powiadomili nas oni o
nimi pozostaną mi zawsze w pamięci. Miłe go przysłowia i to nam osładza rozstanie. A niem znaczenia podjętego wysiłku, który dowycieczce swej do Polski. Związek Czeskiej wieczory w Wojewódzkiej Szkole ZWM i w zresztą Czesi zaprosili nas do siebie. I dla- prowadzi nas do zjednoczonej organizacji poJ
Młodzieży „Ostrawskych chemickych zavodu, świetlicy przy PZPB Nr 1 śpiewy, tańce, wy- tego mimo, że auto z naszymi kolegami już skiej postępowej młodzieży.
narodni podnik zavod, Riltgers, Ostrava"·ma m iana znaczków (jak zawsze przy takich spot rusza, ciągle jeszcze słychać wołanie „Do zoDoprowadzenie do jednolitej, nie tylko 1:
zamiar w dniach 16 - 22 maja 1948 r. WY- kaniach) i przegrane przez nas rozgrywki baczenia w Ostrawie Morawskiej". W krót- nazwy, ale i r. treści organizacji oczywiście
jechać autobusem do Polski, a to do: Oświę w ping-pong i w końcu krótkie przemówie- kim cza<;ie zaprzyjaźniliśmy si~.
Nic dziw- nie jest sprawą łatwą _ Im większy trud
cimia, Krakowa, Łodzi i Warszawy. Dalej nie przewo.dniczącego grupy . czechosłowackiej., nego - ci młodzi robotn~cy - członkowie de- włożymy w jej zorganizowanie, tym większe
SCM zwraca się do nas z prośbą o udzielenie Kol. Sanovica Josefa, który dziękując nam rnokratycznej organizacji młodzieżowej tak będą wyniki.
im pomocy przy zwiedzaniu naszego kraju.
Trzeba, żeby młodzież ZWM, „Wici", OM
za gościnę, mówił jakie musiały zajść zmian) samo jak my uczą się i pracuj':\. I tak saO czywiś c :e. chętnie oprowad ziliśmy ich po w życiu Czechosłowacji i Polski jeżeli taka mo jak my budują wytrwale swoją demokra- TUR, ZMD zrozumiała, jak doniosłą dokonaszym mieście.
I nuje pracę. Ze zrealizowana zostanie wreszwycieczka, wycieczka młodzieży robotniczej tyczną ludową Ojczyznę.
•
*
·*
Leżą przede mną pam ią t ki, które Czesi do innego kraju, jest możliwa. Słowa te, nie
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orespon encJ
że nie mogę jej sfotografować, abyście i Wy chwili dobrze zrozumieli i odcmli. Następ- naw1ązac napraw ę llłl ą
nych, uzasadnionych przyczyn, ktoreby mood ·c c mu niszcie pod adres·
ł
·
· k 1 s
gły przeciwstawić się temu procesowi.
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Zarządu Łódzkiego Kol. Jabłońskiemu wyżej
0 w a me. m 0 ziez zorgaruzo':"a~a naRUTGERS
wspomnianą statuę. Z kolei zabrał głos Kol.
A
zrealtzuJe.
napewno
i
zrozumie
pewno
Ostrawa _ Zabreh.
uczestnicy kursu będą niewątpliwie gorliwyJabłoński. Wiele - m ówił - t rze b a b Ył o pra
w mi realizatorami tej wielkiej idei jedności.
Jest to adres koła SCM przy fabry
cy i wiele wysiłku aby stworzyć takie warunki, przy których w codziennym życiu za- której pracują nasi nowi przyjaciele
B.
pominamy o stosunkach, panującycti między
Alina Osladaczówna

Fragment z iycia obozu dla przodownic

·. biel woJ.
w J11tyaowie pod

· 111

Koledzy zCzechosłowacji wgościnie umłodzieży łódzkiei

przerwie wznawiamy
I znów
zwracam się do czytelników z prośbą o nadsyłanle wypowiedzi w związku z omawianymi
w naszej rubryce pozycjaml Podajcie projekt w jaki sposób rubrykę tę ute·pszyć, czy
zmienić aby jak najbardziej odpowiadała czy
tającym.
· Piszcfo do nas koledzy! Nam to ułatwi pra
cę, a dla. was nasza rubryka stanie się dobrym informatorem I doradcą.
Kontynuując rÓzpoczęty dział literatury
marksistowskiej omówimy jej dalsze dwie po
zycje. Jedna z nieb to - „Podstawowe zagadnienia Marksizmu" - J Plechanowa, druga - „Kapitał i wartość dodatkowa". „Płaca
i dzień roboczy". - A Kuzniecowa i K. OstroWitianowa. Obydwie te broszury wydała sp.
wyd. „Książka'".
W pierwszej z nich autor omawia dokładnie istoty materializmu historycznego. W „Pod
stawowych zagadnieniach marksizmu" doskonale widzimy iak kształtowała sie nauka m:łr

P

parotygodniowej

0

bataliony rz eszowskie we
do pracy w trzech
punktach m i asta. Odbudowa stadionu olimpljs.kiego, usuwanie l'uin w mleśaie l budowa
Wystawy Zi em Odzyskarrych. Kilka kampanii
procuje przy niweJowCJJ1tlu terenów wvstawovych

„Służba

Polsce" -

Wrocławiu

przystąpiły

dział .

•

,,Na półce z książkami".

Iksizmu, co nauka ta przejęła od wcześniejszej j

Należy zaznaczyć, że wszystkie marksistow
i współczesnej filozofii niemieckiej po po- skie wydawnictwa „Książki" są uzupełniane
przednim przekształceniu, a co kategorycznie przypisami i skorowidzami, które bardzo uła
twiają zorientowanie się w tych trudnych zaodrzuciła.
Uzupełnieniem broszury są · dwie rozpraw- gadnieniach.
W dziale literatury pięknej zajmiefny się
ki „O skokach w przyrodzie i historii'' i „Diadziś poezją. Omówione pozycje to szereg zbio
· ·
lektyka 1' Logika".
Pierwsza z nich jest rozwinięciem tego pra rów wierszy Władysława Broniewskiego (Wie
wa dialektyki, które mówi 0 gwałtownych dza i „Książka"} i pięknie wydany przez Sp.
zmianach, zachodzących wskutek przechodze- Wyd. Czytelnik „Antologia poezji rosyjskiej"
nia zmian ilościowych w jakościowe. W dru- w opracowaniu Mieczysława Jastruna i Sewe
giej autor omawia różnice i elementy prze- ryna Pollaka.
Wiersze Wł. Broniewskiego to bunt przeciwstawqe dialektyki i logiki formalnej.
ciwko ustrojowi m i ędzywojennego dwudziesto
Druga z omawianych dziś pozycji litera- 1-ecia (Łódź, Zagłębie Dąbrowsk ie} walka 0 wy
tury marksistowskiej - broszura Kuznieco- zwalenie społeczne - nie tylko w Polsce
wa i Ostrowitianowa - jest doskonałą pod- („Cześć i dynamit" „No pasaran").
Wiersze powstałe w okresie wojny zagrastawą do dalszych studiów nad marksistowskim poglądem na świat. W sposób bardzo nicą, poświęcone są wypadkom 1939 roku.
przystępny i zrozumiały wyjaśnia pojęcie ka- Wszystkie je cechuje tęsknota za Polską . Jepitału i wartości dodatkowej, omawia meto• dnocześnie towarzyszy im wizja Polski notlę . statystyczno-porównawczą płacę roboezą i wej, tej która pDwstanie po zniszczeniu fa4'
· szyzmu.
dzień roboczy.

Nr

rs-~

żqcia

Z
•
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Partii

MARKSISTOWSKI KURS DLA NAUCZYCmLI
W niedzielę 23 maja punktualnie o godz.
9-ej rano w świetlicy ŁK ul. Sienkiewicza 49a
odbę:łzie się dla uczestników kursu, towarzyszy z PPR i PPS wYkład tow. prof. Ehrlicha pt.
„Istota faszyzmu". Obecność obowiązkowa.
WSPOLNE ZEBRANm PPR i PPS.
WIMA
Dziś dnia 22-go bm. o godz. 14-ej odbędzie
się zebranie egzekutyw kół obu Partii.
PSS - dzielnica Staromiejska (łt. Nr 2)
o godz. 19-eJ

• * •

W sobotę dnia 22 kwietnia br. na Dzielnicy Górnej PPS ul. Senatorska 11, odbędzie się
Członkinie
międzypartyjne zebranie kobiet.
PPR i PPS Dzielnicy Górnej sławcie się licznie?

nns DNIA 22 BM.

ODBĘDĄ SIĘ NASTĘPU

ZEBRANIA KOŁ PPR.
DZ. RUDA
„Pierwsza" odd. Jedwabny Stolarnia Mechaniczna o godz, 13-ej.

JĄCE

DZ. WIDZEW
Koła terenowe 3, 4 ł 5 o godz. 18-tej. Niciarnia o godz. 18-ej posiedzenie egzekutywy.
DZ. GORNA PRAWA
PZPB Nr 4 {ul. Gdańska) o godz. 1'7-ej.
O godz. 12-ej - PZPW Nr 3'7 (ul. Wolczań
ska 24'1) i F-ka Fir. I Kor. odz. I. „Czytelnik"
drukarnia o godz. 18-ej.
DZ. GORNA
PZLLW Nr 1 o godz. 13-eJ
DZ. GORNA LEWA
PZPB Nr 4 (ul. Sienkiewicza 82) o godz.
16-ej. PZPW Nr 3'7 (Centrala) o godz. 13,30.
PZPW Nr 3 (ul. Tylna 6) zmiana dzienna o
godz. 15,30, CZPS - o godz. 14-ej, Zarzew
o godz. 1'7-ej, PZDziew. Nr 3 o godz. 18-ej
CT Ski. Nr 10 o godz. 16-ej.
DZ. SRODMIESCIE
Dyr. Wid. Rozryw. o godz. 15,15 o godz.
14-ej Drukarnia MBP, Centr. Zaop. Przem.
Pap., Centr. Zb. Przem. Pap. o godz. 1'7-ej „Książka'' Nr 1, Woj. Zarz. ZWM., Pończ. i
„Hirsz", o godz. 18-ej Spółdz. Inw. Wojennych.
DZIELNICA SRODl\IIEJSKA LEWA
O godz. 13-ej Zakł. Motoryz. (ul. Składowa
41),; „Paged'' (Narutowicza 3'7) i Elektrownia
(biuro) o godz. 12-ej ,,Fabrykant" o godz.
·14-ej „Papiery Wartośćć.", o godz. 16-ej Tram
waje Kolo 3-cie {ul. Tramwajowa 11).
DZ.

BAŁUTY

żabieniec

o godz. 18-tej, Garbaria Nr 2

o 14-ej,
DZ. STAROMIEJSKA
O godz. 12-ej PZPB Nr 8 odz. I, o godz.
14-ej Farmaceuci, Arkadia, Drozd i F-ka Pasów.
BUDUJEMY WSPOLNY DOM
Na konferencji aktywów dzielnic Górnych
Prawych ZWM, OM TUR i „Wici'', która powołała do życia Dzielnicowy Komitet Jedności, na wniosek Kol. Nasielskiego Aleksandra
zor ganizowana zo>hła zbiórka na rzecz. budowy Centralnego Domu Młodzieżowego. Wynik zbiórki - 1.150 zł.

•

*

•

*

•

Na konferencji aktywów dzielnic: Widzew
ZWM i Widzew OM TUR, która powołała do
życia Dz. Kom. Jed. na wniosek Kol . .Janiaka
Ryszarda przeprowadzono zbiórkę pieniędzy
na budowę Centralnego Domu Młod'.':i<·;.°:owego.
Wynik zbiórki 890 złotych.

*

Na konferencji aktywów dzielnic Sródmie
ście Lewe ZWM i Dzielnica Zielona OM TUR,
która powołała do życia Dz. Kom. Jedn. na
wniosek Kol. Niedzielskiego przeprowadzono
zbiórkę pien iędzy na budowę Centralnego Do
•
mu Młodzieżowego.
Wynik zbiórki 1550 złotych .

-ooo--

ZJEDNOCZENIE

•••.••..•..„ ..• „ .............
DYZURY APTEK

Dzisiejszej nocy dyżurują następujące apteki:
Czyńsklego (Roktcińska 53), Bartoszewsklego
(Piotrkowska 95), Rowińskiej Koprowskiej
(Plac Wolności 2), Stan!elewiella (Pomorska
91), Sinieckiej (Rzgowska 51), Dancerowej
(Zglerska 63•.

GUMOWEGO 1 TWORZYW SZTUCZNYCH
uL A. Struga

Łódź,

zatrudni pracowników z długoletnią praktyką:
REFERENTA ze znajomością zasad planowania i ogólnymi wiadomościami z dziedziny ekonomii, przemysłu i handlu - do Biura Ekonomicznego.
REFERENTA z o"g ólnymi wiadomościami ~ dziedziny organizacji pracy, specjalnie
statystyk.i i sprawozdawczości do Biura Ekonomicznego.
REFERENTA ze znajomością prawa i wiadomościami propagandowo - dziennikarskimi - do Biura Ekonomiczne go.
SEKRETARZA, wzgl. sekretarkę dla Naczelnego Dyrektora ze znajomością języków
obcych.

O Łodzi w kilku wierszach
...Na ogólną sumę posiadanych przez miasto
nieruchomości, która wynosi 10 tys. domów,
tylko 20 procent z nich daje nadwyżki. Deficytowych jest 55 procent nieruchomości, !l'.estz:-

ta to domy bezdocho<lowe.
.„Stan oświetlenia miasta uległ w ost!!!b!.im
czasie pewnej poprawie. Ogólna lic:i:ba czynnych lamp na ulicach łódzkich wyn06i 5.101
lamp elektrycznych o mocy 1,010 kw. oraz 79
lamp 9azowych o mocy 600 płomieni.
.•.W pierwszym kwartale b. r. tramwaje
łódzkie przewiozły 51,197,330 pasażerów. Ogólne wpływy wyniosły 222,982,436 e:ł.
MASZYNISTKĘ-STENOTYPISTKĘ
...Ostatn~o wiele miejsca poświęcała prasa
Oferty z życiorysem i odpisami świadectw składać w Wydziale Personalnym,
naszemu ZOO. Jak wyjaśnia Zarząd Miejski,
pok. Nr 11 - w godz. 10 - 15.
Łódź, ul. A. Struga 26 323lk
przyczyną t~o. iż pewna ilość zwierząt padła
w Ogrodzie Zoologicznym, była nieokreślona.
bliżej zaraza, być może że zarau Greena, któPRZETARG
f
UWAGA POBOROWI!
ra ostatnio S'Zerzyła się w Polsce. W każdym
Centrala Zbytu Przemysłu Skórzan~o, Łódź, razie ani Instytut Weterynaryjny w Puławach;
Wydział WojZarząd Miejski w Łodzi nie~grani
przetarg
ogłasza
16
skowy przypomina wszystkim poborowym, Czackiego Nr
ani Instytut w Krakowie nie dały dokładnego
którzy otrzymali karty powołania, aby na czony na splll:eda:!: ca 44.000 szt. obuwia po- rozpoznania chorób łódzkich czworonogów.
Komisje Poborowe zgłaszali się punktualnie chodzą,c~o % dostaw UNRRA.
Obm~ie oglądać można„ w ka:!:dy d~ień poo godzinie 7 rano, ponieważ przed badaniem
"! Otmęcie pow.
lekarskim poddani będą prześwietleniu rent- wszedni w fabr~ce „Ota
Strzelce (Opolskie) - do dnta 7. VI. b. r. w
k'
godz od 9-14
ge nows iemu.
lak
·
eh
b ·fi
się powoduje 1 Of. t
z uwagi na to, żeK spóźnianie
oer y w ez rmowy , przepisowo za
.
ó• . .
.
przerwę w. prac~ . omiSyJ, sp zrua~ący się wanych kopertach, z napisem „ Oferta na obu
będą k a ram dorazme przez PrzWodniczących I wie r; demobilu" należy składać do dnia 8-go
czerwca 1948 r. godz. 10-ta.
Komisyj.
Poza tym Wydział Wojskowy przypomina o I Otwarcie kopert i rozpatrzenie ofert na~ą
obowiązku przynoszenia ze sobą dokumentów, pi tegoż dnia o godz. 12-tej.
wymienionych w obwieszczeniach, a w szcze-1 Ceny oferować należy za 1 kg. obuwia.
Do oferty należy zalączyć dowód wpłacenia
góln?ści świade~tw~ tożsamośCi osob! z fot~
Del~aiturra Komisji Specjallinej E;P<1!Ządzila
grafią . Lekcewazeme tego zarządzema będzie ·wadium w kwocie zł. 50.000. Wpłaty dokonać w akt oskarżenia po przeiprowadzem11 dochodzeka-sle Centrali Zbytu Prżem. Skórz., Łódź, nia w 6!Pl"awie by!ycll prao:rwm:ikó-w PZPB Nr
karane.
~ackiego 16, wzgl. w Narodowym Banku Pol- 17 w Łodzi i w itycll dniach przywłaszczyciele
skim Oddz. w Łodzi Nr konta 1163.
:mienia ipubliczmego odporwiadailii przeł Okrę
ł.Ddzi
OfeI1ta opiewać może ll'Ównież na część. gowym Sądem KaJl'lllym. Oskarżał ri ;ramienia
Spółdzielnia
J)elegatu'!"y Komi~ji Specjalinej po<lp.rokura.tor
obuwia.
zatrudni w wytwórni mydła
Centrala Zbytu Przemysłu Skórzacn~o za- Zygmunit MaJtnvszewski, sądził sędzia Medyń
WYKWALIFIKOWANEGO
ski.
strzega sobie prawo:
Oskarżonym dowiedziomo, że skradlii oni 27
1) swobodn~o wyboru oferenta bez względu skrzyń przędzy ba.wełnianej.
na cenę,
Jan Suchański, magazynier Zakładów, skaWarunki do omówienia.
zany w&tał 111a 8 lait W'ięzie:nia i utratę praw
2) częściowego skorzystania r; ołerty,
Podania z życiorysami należy skła
publicm)'l:h i obywa.te1&k.ich na lait 5, tę 6a.tną
dać w Dziale Personalnym w Łodzi,
3) uniewaZnienia przetargu bez podania przy- ka.rę pon iesie Mieczysław Abramczyk, pomoc3229k
ul. Piotrkowska 31, III piętro.
czyn 1 panoszenia z tego tytułu jakichkol- nik magazyniera. Wożnica Bo•lesław Paluch
3211-k skazany został na 5 la1t więzienia.
wiek odszkodowań.
PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przedsiębiorstwo Państwowe
Teatr Komedll Muzycznej „LUTNIA"
Zarząd Miejski w Szczecinku ogłasza przePOLSKI - DZIAŁ PRODUKCn
FILM
243
Piotrkowska
targ nieograniczony na sprzedaż drabiny poFILMO W,
żarowej, mechanicznej konnej marki „Metz„
o godz. 19,15
Dz1ś i cod1liennle
Łódź. ul. Sienkiewicza 33,
model 1936 o przęsłach metalowych z wycią
11
zaangażuje od zaraz
ganiem ręcznym 25 m. wysoka, ogumiona ma
,1
SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH, PO
sywami na czterech kołach.
Romantyczna operetka w 7 obrazach
MOCNIKÓW KSIĘGOWYCH oraz bieBliższe informacje udziela Zarząd Miejski
Otto Herbacha.
gle piszące MASZYNISTKI ze znajomo§ .i.:
w Szczecinku i tamże należy składać oferty
W premierowej obśadzie - Udział
';::;
clą słenog-rafii.
w zalakowanych kopertach do dnia .31.5 48 r.
bierze 60 t>Sób. Chór - Balet - OrZgłoszenia os·obiste do biura Pracy. ~
do godz. 12-ej o której nastąpi otwarcie ofert.
kiestra.
Bilety wcześniej do nabycia w Spół
Zarząd Miejski" zastrzega sobie prawo swoOGŁOSZENIE
dzielni Artystów Plastyków - Piotrkow
bodnego wyboru oferenta jak również uniew Łodzi zatrudni natychMiejski
Zarząd
ska 102, a od godz. 17-ej w kasie teważnienia przetargu bez podania motywów.
Komunikacji
Wydziale
w
miast
teatru
kasa
twięta,
i
niedzielę
W
atru.
BURM'ISTRZ
3237k
czynna od godz. 11-ej.
Inżyniera - na stanowisko kierownika Od
M. Nowacki
działu Budowy i Utrzymarua Dróg. (Wymagany dyplom Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki);
ZJEDNOCZENIE PRZEMYSŁU GUMOWEGO I TWORZYW
SZTUCZNYCH
Inżyniera - na stanowisko kierownika Od
pracy
Poszukiwanie
(Wymagany dydziału Mostowo-Wodnego.
Ł6dź, ni. A. Struga 26
BUCHALTER bilansi- plom Wydziału Wodnego i Utrzymania Budozatrudni:
sta, pierwszorzędna si wy Mostów Politechniki);
ła, doskonały organiTechników drogowych - (Wymagane wyINŻYNfEROW CHEMIKOW
zator zatrudniony w kształcenie średnie :fachowe);
TECHNIKOW MECRANIKOW
wielk im przedsiębior
Wykwalifikowanych kreślarzy - (Wymaga
stwie zmieni posadę. ne wykształcenie średnie fachowe);
BILANSISTO W
Warunek mieszkanie
Drogomistrzów - (Wymagane kursy fasłużbowe. Oferty „M.
Oferty z życiorysem i odpisami świadectw składać: Wydział Perchowe);
M." kierować do Biusonalny, Łódź, ul. Struga 26, pok. Nr 11, w godz. 10 - 15.
W Wydziale Przedsiębiorstw Miejskich
ra Ogłoszeń „Prasa"
3226k
Oddziale Przedsiębiorstw
w Łodzi, Piotrkowska
Inżyniera - (Wymagany dyplom Wydziału
3230
55.
Mechanicznego Politechniki);
Zagubione dokumenty
Przemysł•~.
Pracowników umysłow-ych - z wykształ
ceniem średnim pełnym;
legityma
ZGUBIONO
zatrudni
cję PPR, tr amwajową
Maszynistki-z wykształceniem niepełnym
BUDOWLANEGO
INŻYNIERA
średnim oraz biegłą znajomością maszynopiżółtą, PSS, UbezpieTECHNIKOW BUDOWLANYCH
czalni, związku Poli- sania.
Warunki do omówinla na miejscu.
grafików Pończyń
lNŻYNIERA
MECHANIKA
sk.iej Leokadii, 2 ksią
Oferty należy kierować pod adresem: Zap r a k t y k ą
z
rząd Miejski Kancelaria Wydziału PersonalneUbezpieczalni
żki
go - (Łódź, ul. Piotrkowska 104, pokój Nr 225.
Warunki do omówienia.
Glińskiej Genowefy i
Łódź, dnia 21 maja 1948 roku.
Pończyń skiej Marii i
Zgłoszenia z podaniem t życiorysem kierować do Wydziału Per3236g
decyzję ZUS.
ZARZĄD MIEJSKI w ŁODZI
3212k
16.
do
sonalnego - Łódź, Al. Kościuszk 22 w godz. od 8

I

~n--~j~:l

Kary

I

za

więzienia

kradzież przędzy

Spoiywcó1 w

Powszechna

MAJSTRA-Mydlarza

ROSE·MARIE

DRłoszenia DROBNI

Dziewiarskiego

Dyrekcja

Międzynarodowi
UWAGA! ZWM-owcy - SZKOLNIACY
Kurs aktywu został przełożony z niedzieli
dnia 23.5 br. na dzień 30.5 48 r.

PRZEMYSŁU

Ekspedytorzy C. HARTWIG S. A.

z dniem 25.5 br. regularną komunikację samochododla przewozu drobnicy na trasie: WARSZAWA-ŁODZ-CZĘ

uruchamiają

wą

STOCHOWA -

KATOWICE -

(Okręg Sląski) -

Wszelkich Informacji udzielają Oddziały:
WARSZAWA, ul. (;en. Sikorskiego :U.
t.ODZ, ul. Gdańska 81. Tel. - 106-0ł
CZĘSTOCHOWA, ul. Najśw. Marii Panny
KATOWJCE, ul. Korfantego 21,
KRAKOW, ul. Rynek Główny 1'1.
BIELsKO, ul. Berlfokiego 16.

KRAKOW

67

3210k

PABIANICKA SPOŁKA AKCYJNA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO
w Pabianicach ul. Roli Zymiersk lego 5
zatrudni natychmiast
3 INŻYNIEROW chemll lub techników do laboratorium analitycznego i syntetycznego
1 INZl'NIERA.. lub technika i 1 kierownika do wydziału planowania
1 MAGISTRA fannacji
1 KIEROWNIKA wydziału finansowego
2 KSIĘGOWYCH bilansistów
4 URZĘDNIKOW do wydziału kalkulacji.
Zgłoszenia wraz z podaniem 1 :!:yciorysem należy kierować w go3232k
dzinach od 7 do 15 do Wydziału Personalneg 0 Zakładów.

Wyd;iwca: Wo1. Komitet PPR w Lod~I . KomJt et Rerlakcyjny. Red. 1 Adm. Łódź, Ptot.rkowsk a 86. Telefony: Redaktor Naczelny 216-lł. Se kretarlat 254-21. Redakcja nocna 172-31. 07.la.l
D- 019796
O!!loc?pń · PtotrkowFk"I 5~ łPI 111-50. Konto PKO VTl-HiO!) ZRkł Gr!'lf. R. S . W ,.F'ras11'', Admłnł~tracje nłe pnyjmu1P odpow1eci7.fa1nośel za termlnnwy dn1k <'ll?ło!lzeń .
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TE'llTR.W
TEATR WOJSKA POLSKIEGO
Dziś „Ll~ie Gniazdo" w wykonaniu 2espołu
warsiawskiego teatru Studio pod kierunkiem
Karola Adwentowic'11:a.
Wobec powodzenia sztuka ,„Lbiie Gniruz:do"
b~dzie grana do niedzieli dnia 23 bm. włącz
nie.
Początek przedstawienia 0 godz. 19.
Passe-partout nieważne.

-

Ze sportu

s

kamy olimpijczyk ów!
Trener Stamm odkrywa kilka talentów na Pomorzu
Feliks Stamm po
po'Wlroaie ~ rumie·
ju o misbrzostwo
boikseir6kie jluniorÓ'W Pomorza, :wrgarn.i:z.owanego
pcrerz; KS „Legia"
w Chełmży - podizie·l'ił s i ę swymi
uwagami na temat
obecnego stalllu i
poz.iomu boks.u pomorskiego 01raz na
przygototemat
wań bokserów poiskiC'h do Olimpia·
dy w Londynie.

TEATR POWSZECHNY
o godrz. 19.15 gościn.ny wys1ąp Janiny
Piaskowskiej w świetnej nowoczesnej s!Zluce
Verneuill'a p. t. „Już nigdy nie skłamię".
!:niś

KAMERALNY DOMU ZOŁNIERZA
ul. Daszyńskiego 34
Dz'!§ i !utro o godz. 19.15 fa~a Noela Cowarda „SEANS". Udział biorą: Hanna Bielicka,
Helena Buczyńska. Halina Głuszkówna, Wanda Jakubińska Michał Melina, Danuta Szaflarska i Ludwik Tatarski. Reżyseria Michała
Meliny, dekoracje Jana Rybkowskiego.
Kasa czynna od 12. Teł. 123-02.

TEATR

I

OBIECUJĄCY

FELIKS STAMM
oUmpijski trener
naszych pięśaiarzy

ławia1 odeg.raliby ollti. niew~iwde powa6in.ie-

jowj pięściain:e ,,Legid" 'Z Chełmży. Chełmża
jest w chwili obeanej kumią talentów bokse.rskich Pomof7..ll.. Duże e.zam.se ma zWiasz.cza
!bokser wagi ,.,papie.rowej" Sylwester, bojowy
i wytrzymały. dalej 17-letm.i kogut Paliński II
- :zidarniem Stamma leps.zy od swego brata seniora z wagd półśire·drniej, ora.z dwulkrotrny
mistrz Po·lski jluniorów w wa.drze średniej Cebulak, k.tóiry tym razem nie mógił w iele pokazać, gdyż w filru!Jle wygrał ze słabym prrzeciwrnikiem ju% w pierwszej rund:zJie.
Z bolkserów „ZjedinoOLecia" wyró'bnia się
wytrzymałuści!l Kowdlewsik.i w wadze koguciej, W lekkiej Bairal!lOwski II mało tremował.
wykazujl\C na ira.zie Dieszczególną formę. Post~y rnbi w miuszej Zarawsld, w półc i ężkiej
- Gnat jesit tecbl!licznie dość :z.aawili!lS()wany,
lecz bralk mu jes7X:ze refleksu.
NA TYCH TEŻ MOZNA LICZYC
lellllto<W'Mlej mło+d"Lietiy pięścia ·rSpośiród uta1
skiej Pomort.a nie b.rald udziaru w 11urnie.ju w
Chełmży: Licau % Tol"lll!lioa., Remeir i BrTLeszkiewicz iz Grudzią.d'Za ora.z Glorniaik 11: linow.roc-

NARYBEK
TEATR „SYRENA", Traugutta
Spośiród firnaJ istów
bokse·rtwmieju
Dziś i codziennie o godz, 19,30 komedia
G. DREGEL Y „DOBRZE SKROJONY FRAK" w skiego j.unioirów pomorskich w GheQmży, naj·
opracowaniu i z piosenkami Jer11:ego Jurandota bairdziej podobają się Stammowi. ambitni i boz gościnnym występem Ireny Horeckiej i Kazimierza Szuberta na czele zespołu „SYRENY" No ntnrąiJtte§ie 40·1ecia
Kasa czynna od godz. 10 - 13 l od 16-ej,
tel. 272-70.

szą rolę

pięściarskich

Pomorza.
Trerneir Stamm, który pow!lltem.ie na Pomiorzu do 25 bm„ przeprowadrz.U lll.spclooję kilubów bydgoskiich, a obecnie wyje:W!ża 'Z Ghełm
lalowrodaiwia,
ży do W'rocia.wka, To·r unia i
gdzie przE!IProwad:zi treningi.
NAJBLIŻSZE PROJEKTY PZB
W o:Mes.ie od 1-20 cze~a PilB projek·
tiuje UJrzą.dlzetnie pie.rw5zego oboiru pn;eoolim·
pij&kiego, prawdopodol>nie w Dzdeckance. W
oobo lli e weźmie udział po 3 sen.forów z każdej
wagi i po jednym jurnio:rze. Z Pomona - wedllug przypuszczeń Stamma - !Pojadą na. obóm
Kuża, Cebulak d ewemituadlnle Gwmom;łd. Drq.
gi obóz zorganizowany ł>ęd:Di• w cz;1115ie od 1
lipca do cwasu wyjazdu rea>~entacji na 0limpia.dę. Juniony będą mieli -6d clbó'! ogó'l·
nopolski w li,pou br.
WSZĘDZliB TO SAMO.„
Jeśli chodzll o warurnk! tirenlłl!lgcJW• na Po·
morzu, &!\ o'lle - zdaniem Stamma - mni-el
więcej takie same, jak i w ioo.ycli ołrodkad:i
zu1pelinie niewystairCMj~e. Pnede
kraju wszystkim dajoe r.ię odczuwać biraik sał, dobrego sprrzęt'U t odpow!ieooicil waI'!l!!llków hlgie·
n iem ych.

l:."S•u

E a naszych kolarzy

KOMEDII MUZYCZNEJ „LUTNIA"
Piotrkowska 243
Codziennie o godz. 19,15 „ROSE-MARIE"
romantyczna operetka w 7 obrazach Otto Herbacha. Udział bierze 60 osób. - Chór
- Balet - Orkiestra. Bilety wcześniej do nabycia 'W Spółdzielni Artystów - Plastyków Piotrkowska 102, a od godz. 17-ej w kasie
teatru. W niedzielę kasa teatru czynna od
godz. 11.
TEATR

spotka

się

w poniedziałek w Helenow~ e

Na kolarskich za- wlcz, Kapiak, Siemiński, Wiśniewski, Kudert,
wodach torowych. or Bukowski, Starzyński (Warszawa).
ganizowanych w pojednak zainteresowanie budzi
Największe
na torze start Kupczaka (Kraków), który po rair; drugl w
niedziałek
helenowskim z oka- tym sezonie zmierzy się z mistrzem Polski
zji Jubileuszu ŁKS-u
Bekiem.
startować będą z po
Przypominamy, że pierwszy start tych
12:a Łodzi następują~y kolarze: Janicki, (wice(Zachodnia 43, tel. 140-09) mistrz Polski na torze), Janik (Wrocław), Napie dwóch największych rywali w tym roku przyTEATR „O SA"
OSTATNIE DNI!!! rała, Wójcik, Wrzesiński, Rzeźnicki, Grynkie- niósł zwycięstwo Kupai:akowi.
Dziś o godz. 19.30
WJOSENNY BIEG
A. Dymsrza Udział biorą: H. Grossówna J. Gosławska - H. Grochowska - M. Łukja1i.
ska - B. Halmirska - St. Piasecka - J. Darski - M. Dąbrowski - Z. t.uczak - H. Szwajcer - Duet Sutt.
Przy pianinach: Z. Wiehler i W. Synder.
wielką próbą pięściarzy
Dekoracje: St. Fraslak.
Reżyseria: A. Dymsza.
40..Jecia przeglądem najlepszy::.h 1ił pięśdarstwa poljubileuszu
ramach
W
Przedsprzedaż w kasie teatru (telefon 140-09)
ŁKS-u, rozeg1rany zostanie w Ło· !!kiego.
w godz. 10-13 i od 16.
W wadze musze1j młsbriz Polski Ka~ak
drzi przedoliII11Pijski tum ie.j bokse•rski. Turn.iej będzie właściwie (Po.z.nań) będlllie S>ta.rał się udowodrnioć swą
„PRZY SOBOCIE - PQ ROBOCIE"
jedynoą eliminacją przed Igirzy&ka- wyżsaość nad Kamińs'klim (Łódź), Tyeozyńskim
W najbliższą sobotę dnia 22 bm. o rodz.
(Wa.rszawa) t Gu.mo'W5!kim (J>omoime).
mi 01irm!P'ij6'k.imi w Londynie.
W wadze koguciej staiwilca jesit b.vdtro silKarpiotalll zwiąrz.ikowy PZB powo16,45 Rozgłośnia Polskiego Radia w Łodzi w
łał na turniej po 4-<:h zawodni· na. Stanowńll Jl\ mil!ll!Irz Pole.1ci Grzywocz (SI.),
swym lokalu przy ul. Narutowicza 130 urzą
ków w każdej wadze, którzy wal- Bazarnik (Slą.sk), Simoi!l.Owkr.z: (Wirocław) or~
dza specjalną audycję pod powyższym tytuczyć będą systemem pumlmowym, Brrzórrka ~trków). Wab o .p'Lenwszem;.two
łem, dotyczącą współzawodnictwa pracy pt.
tj. każdy z karidym. System ten rozegra 1nę p'.a~dopodob.nie m1~y Grzywo„Załoga Elektrowni Łódzkiej ściga się z Zaniewąibploiw.ie dob:re 1tJromy, ~em .1 BaOZ&r~1.kiem., acrzkolwieilc JJJedaJtiaco odma.
łogą Elektrowni Warszawskiej".
gdy! pozwoli na wy<ka11:anie W'6ZY b1eg~Jll od nich Simonowic'Z i Sr2ózk.a. Srric7.e·
W audycji wystąp~ najlepsze siły aTtystyzawodndka gólme Lnter.esUJJ4CY je&t s.ta.rt re.welacyjnego
stkdch umiejętności
CZITle i zespołowa Hlonowa orkiestra Polskiego nie w jednej walce, lecz w ciwa ci~ioch, Brzóa'.old z P1o~wa.
,
Radia. Op~cowa.nie - Franciszka Leszczyń trzydniowych bojów. W wallkach takich deW wa.a.:e p1óll'ik.-0wej mhtm Po!.&kl, An~eska.
walayć będz:ie z CzoJ>tik,1em
cydow.ać będą ruejednok.rotmie korudycj.a i o-d- wilcz (Gdansik)
(Wa~zawa), ł-1a1ll~chem (Sląsk) i Krużą (PoKO'llfaransJerkę poprowadzi znany artysta porność psychicma.
sc:en łO<Wkich - Rudzki.
Turniej łódiz.ki wyłom dwie dru6:yny, kltó.re morze). Antlk1ewic2 jest tu stuprocentowym
l!iikios'l:arowane ros•tarną na oboz.ie w Dziekam- faworytem. CieklllWie naitomiast zapowiada się
ce, by tam przygotować się do cięikich, oJoim- walka o drugie miejsce.
W wad!Ze lek1k iej sotaW1kę stamowią mismrz
pijsk1ch walk.
W turnieju weźmie udział wielu boks.erów, Polski Rademacher (Sląsk), Skierka (Gdańsk),
ADRIA - „Pirogow".
BAJKA - „Wśród Ludzi". godz. 16.30, 18.30, którzy nie &tartowali w ostatnich mistnzo- Żurawski (Warrsa:awa) i Grymin (Łódź). Trzy
stwach Polski. Tym n<iemniej turniej będ"Zie dni walk wylkażą niewątpliwie, C'ZY słaba for20.30; w niedz. 14.30.
„Stalowe Serca", godz. 17, 19, 21; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - BAŁTYK. 150
- „Program aktualności Kraj. 1 Zagr.
GDYNIA
w nledz.
Nr 13, godz. 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
11 19 21
0
i
•
godz. • •
HEL w-

Kto zdo

ę

Rewia Sportowa

'J)rze"oi:ona na 29 b.m.
Zapowiedziana na dja,j „Wiellka Rewi•
Sportowa" Samorządowców Łódizkich, z powodu złego stanu boiska w Helenowie spowodowanego ostatnimi deszczami zosf.aje odwołana.
Impreza ta odbędzie się w następną sobotę
to jest dnia 29 bm.

zie olimpijskie

8

_._

„
1 30

0
7
19 • 20 •30 ;
•
•
""'·
•
•·
dodatk. seans o godz. 16, w niedz. 14.30.
PRZEDWIOSNIE - „Zielona dolina", godz. 16,
18.30, 21; w niedz. 13.30.
ROBOTNIK - „Mo je Uniwersytety", godz. 17,
19, 211 w niedz. 15.
ROMA - „Mali Detektywi", godz. 17, 19, 21;
w niedz. 15.
„Zenobia", godz. 16,30, 18,30,
REKORD 20,30, w nledz. 14,30.
STYLOWY - ,„Czarodziejskie Ziarno", godz.
16.15, 18.15, 20.15: w niedz. 14.15.
,,Nauczycielka Wiejska", godz. 16,
SWIT 18, 20 30; w nied.z. 13.30.
TATRY (w ogrodzie) - „Płomień nowego
Orleanu" godz. 17, 19, 21, w nledz. 15.
TĘCZA - „Casablanca", godz. 16.30, 18.30,
20.30: dodatk. seans o godz. 14.301 w niedz.
12.30.
WISŁA - „Casablanca'', godz. 17, 19, 21;
dodatk. seans o godz. 15: w nie.dz. 13.
„Aleksander Newski", godz.
WŁÓKNIARZ 15
0
;
godz.
dodatkowy sea:s
,.stalowe Serca , god2. 16.30,
WOLNOSC 18.30. 20.30: w niedz. 14.30.
ZACHĘTA - „Oflag XXVII" godz. 16,30, 18,30,
20,30, w niedz. 14,30.

;?·nf;d/~~.

ZEBRANIE EMERYTÓW
W niedzielę dnia 30 maja br. od godz. 10
rano w lokalu Swietlicy Fabrycznej przy ul.
Piotrkowskiej 295 (d. Geyer) odbędzie się walne igromadzenie Okręgowgo Związku Emerytów w Łodzi.
Zarząd Okręgu prosi członków tal{ mlejseo
wych ~"k zamiejscowych o punktualne przybycie i o przygotowanie ew. wniosków na

D...-019196

1·utrze1·sze mecze

o mistrzostwo

ni·~~:w:s. Srzyn~"·

piśmie.

1·

łódzkie)

kl. A

Zawody o mistrzo!!ILWO klasy z którą 'Wlirnien wygrać. Zgierzanie są za.grożeni
A Okręgu Łódzkiego dobie- spadkiem o·b ok TUR-u łódrzkiego.
""
W p;otrkowie taml!ejsza Con ~ordla po po~ gają końca. Do tej chwili nie
wiadomo jednak kto zostanie łudniu będzie miała bardzo silnego i groźnego
mistrzem, a kto spadnie do przeciwnika PTC z Pab'. anic. Liczymy na zwy-~ ' niższej klasy, Z tego też cięstwo gości. Lechia w Tomasrnwie będzie
•
wzgl ę du spa.kania zapowiadają się interesują- miała łatwe zadanie : TUR łódzki jako przeco. Również i nadchodzące mec'l:e będą cieka- ciwn!ik nie przedstawia się zbyt groi:nie. Niewe i n ie obejdzie s i ę bez niespodzianek. Dzi- mniej waJ!k:a jednak będz i e cieka.w a, g<l.yż łosiaj na boisku Zjednoczonych gospodarze spot dzianie stojąc na ostatnim miejscu w tabeli
kają sę z ŁKS-em. Własne boisko i publicz- mogą grai: dobrze. Po os.tatnich wynikach taność daią więcej szans na uzyskanie 11:wycię- bela przyjęła takie oblicze:
15
stwa przez zespół fabryczny. ŁKS natomiast TUR Tomaszów
32:24
21
13
przed rozpo-:zynającym się jubileuszem nie bę- PTC
46:21
20
14
dzie chciał rezygnować z punktów mistrzow- WIDZEW
16
32:28
14
Lechia
skich.
14
27:24
15
W niedzielę na tym samym terenie o godlz. Zjednoczone
14
30:37
15
14
11:.ej kolejarze IZIIlierzą się z lideTem tabeli ZZK
37:33
15
13
26:48
Tur-em tomaszowskim. ZZK ostal'n10 idzie od Concordia
12
14
33:30
zwycięstwa do zwycięstwa, przypuszczać więc ŁKS
12
9
24:30
należy, że zdobędą dalsze dwa punkty. Wi-} Boruta
22:34
7
13
dzew grać będizie w Zgierzu z tutejszą Borutą, 1 TUR Łódź

f.-A. .

II

będzfe
przez 2 tygodn:e

Gracz nie

grai

już wziąć ud zi ał
„Wisła -

s.potkaniu

powstał

w Łodzi

Przy oddzda~~ VI Zw. Zawodowego P.racownd
ków Samorządu Terytorialnego i Instytucji
powstał w Ło<lzi noUży~ec·zności Publicznej
wozorganizowany klub sportowy „Strażak".
Nowy klub przystąpił do organizacji nastę
pujących sekcji: gier sportowych (siatkóWlka,
koszykówka), bokserskiej, gimnastyki przyrządowej, motoirowej i pił!ki wodlllej,
W skład Zarządu weszli: prezes - Makowiecki Stefan, viceprezes - Banasiak Jóizef,
sekretarz - Bergenda Franciszek, skarbn'ik Golań Stanisław, gospodarz - Osiński Stanlsław. Członkowie zarządu - Więce k Fel!ks, Guw mię mowslc i Al eksander i Micha Is.ki Marian.
„Slavia"
Godność prezes·a honoroweao otrzymał ppJok.
Kalinowski.

·
KRAKÓW (obsł. wł.).
krakowskiej
Zawodnik
,Wisły'' - Gracz ukarany
został przez WG i D PZ
PN-u dwutygodniową dy
skwailłt'ikacją za krytyk.owanie orzeczeń sędz1e
go na meczu „Legia "Wisła". Dyskwalifikacja
obejmuje okres od dnia
10-24 ma.ja W dnilll 25
bm. Gracz hęcl·~ le mógł

dzynar odowym
(Praga).

Nowy klub

ma kaooydata do Lorui)'lllu, Rademacheira by·
la tyllko pITLe.j'ściowa. TeoretyCIZl!l.ie żadem. z
przeciwnllków nie powinien być dila Slązaka
gromy.
w wadize póiśred:Meoj ro21egr& l'lfł wa•llka
d·wóch s.ta.rych rywaJ.i, ChycMy (Gdańe.k.) 1 oJe.j1Diika (Łódź). Pozosota1Jj dwaij, Jwai1s.k!l (Gd.)
i SchneideT (Sl~slk) nie ode.g;raij~ powa;żmie-j
ue.j roli.
Waga łrednioa ob&tawioca }Mit pITlAIZ doborOWll &baW1kę, kltóin4 stanowią: mis·t.rz Polek!
Zagóaski (Wanzawa), Kolczyńlild (WM61Lawa)
Nowua (Ślę'!lk) 1 CebU!lak. (Po.mote). Spo1ka·
nia w tej wadze w}'icaż!l, ay Zagór&.ki dojrzał do tJum.ieju otimpd.jskieqo 1 my gwiazda
Kolczyńslkdego już zya.sła. Spotlkanie międrly
dwoma warszawianinami będzi 8 n Jwl~
zą
a
atraJocją tuornie.jlU.
.
"'! wadze ~1ę:hkiej walczą: Szymura (Poman), A.rcha.ck1 . (Wairszawa), Kubkki. (Częstochowa) „1 Urbaruak (Sląsk). Spotk~ru~ w tej
kategom będą _Jedyl!lle dol>rym treI!il.~1em dla
be'lokonJku:rencyinego Szymury.
W wadze cięi:kiej mistrz Polski. Jykóła
(ł.ódż) zmierzy 61ię z K'limeckim (Poznali) oraz
Żylisem (Łódż) i Stecem (Piotrków). WaiLka o
rozegra się prawdopodobnie
pierwszeńS<tlwo
między Klimeckim a Jaslkółą.
Niewykluczone gą pewne prrzesumdęda, a
mianowdde Szymury do wagi cię:hki&j, zaś
Nowary do waqi pókięik.iej. W obu wypadkach ma.ją oni SUl!l&e na z.do!..ycie pie'f'W'Srz:ych
_
miejsc.
Jako rezerwowi zostali W)'%Ilaczeini w kolejności wag: Kargier (łódź), Czarneckoi (Łódf)
Szymański (Poz.nań), Bonikowski (ł.ódf) , Kula
(Sląsdc), Trzęsowski (Łódź), Jabłoński (Pomorze), Grzelak (Wars"Za.wa).

1

HINA

~gLzOANIA ,.CariPeolKłskama" ieg"·

rękawice?

polskich w Lodzi

Przed

oz·1s·1e1·sze

w Wirnieju.

Ogółem Stamm srowieird718., 11* 'W' .,,,agach
lżejszych stan boiksu pomorsikieqo jiestt naj2111·
pełniej zad.awa.lający, wagi cięrhslze nMiomiaeit
są największą bolączki\ W50:ys.1lkich lduibów

Dzisiejsze Pmprezy sporto 'łe
Kalendarzyk: .sportowy na sobotę przedstawia się nastąpująco:
Piłka nożna: zawody o m!stn:ost.wo klasy
A: boisko Zjednocrzony':h, godz. 18-ta: Zjednoczone-ŁKS . Zawody o mistrzostwo klasy C:
boisko DKS. godz. 17: Partyzant-Naprzód, boisko Tęczy: Tęcza-TUR Konstantynów, boisko
Arko: Filmowiec-Czyn.

Jutrzejsze mecze ligowe
W nadchodzącą niedzielę dnia
23 bm. rozegrane zostaną nastę
pujące mecze o mistrzostwo Kla·
sy Państwowej:
W Krakow'ie „Wisła - „Rymer"
oraz„Garbarnia - „Cracovia", w
Warszawie „Legia" - „Ruch", w Łodzi ZZK„Polonta"
w Tarnowie „Tarnovia" ŁKS,
(Bytom), w Choraowie AKS - „Polonia" (Warszawa).

Ucznfow· e na ringu
Dnia 23 maja o godz. 16-ej odbędą się e:awody bokserskie na boisku Pańs owych Zakładów Przemysłu Baweamliarnego w Pabianicach PQmiędrzy Sred.nią Szikołą Praem. Pol ·graf.
w Łodzi, a Państwowym Gimnazjum Mechanicz
nym w Pab'.ani::ach. W razie niepogody izawody odbędą się w sali ZWM ul. Puławskiego 38,

I
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