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Skłodowskiej
aresztowana przez policję Trumana

·Córka Marii

Terror szaleje w Grecji
bankierów ,.. rząd Sop•
greckich
traci codziennie setki patriotów
Przedstawicielom prasy nie komunikuje

Na rozkaz

hułisa

ame1•ykańskich

RZYM, PAP. - Jak donoszą z Aten, tamtejszy trybunał wojskowy wydał w sobotę 11
wyroków śmierci na powstańców, wziętych
do niewoli w okolicy góry Parnas. W Laniaphtiotide dokonano masowych aresztowań
osób, podejrzanych 0 propagandę na korzyść
generała Markosa. W tej samej miejscowości
odbyła się egzekucja skazanych na śmierć
członków armii demokratycznej.
W Janinie sąd wojskowy wydał 3 wYroki

oraz 4 wy:·o!d dożywotniego więzie
nia na żołnierzy, oskarżonych o sprzyjanie
powstalicom.
RZYM, PAP. - Donoszą z Aten, że w Pireusie aresztowano w piątek 54 osoby, podejrzane przez władze o należenie do partii
komunistycznej. Aresztowania i rewizje trwa
ją bez przerwy również w Atenach, jednakże
ilość aresztowanych tam nie jest znana.
RZYM, PAP. - Donoszą z Aten, że w tam
tejszym dzienniku ..Vima" ukazała się korespondencja z wyspy Korfu, o losie deportowanych tam zwolenników EAM. Po decyzji
rządu greckiego rozstrzelania wszystkich osób. związanych z EAM, a skazanych na
śmierć za „przestępstwa", popełnione w okreTradycją stało się u nas, że na każdym no. sie powstania grudniowego 1944 roku oraz
wym etapie rozwojowym ruchu robotniczego podczas okupacji niemieckiej, na wyspie
i życia narodu opinia publiczna oczekuje gło Korfu rozpoczęto masowe egzekucje,
su Sekretarza Generalnego naszej partii, tow.
śmierci

Ku jednej partii
kia v robotniczei

Wiesława.

Oczekujemy 1 czytamy następnie jego wypowiedzi, rzucają.ce snop światła na zagadnienia, które wszystkich nas żywo interesują.
Tow. Wie law o'wietla je w po ób pro ty i
wyczerpujący, w sposób taki, źe wydaje nam
sir,, li w Jego słowach znajdujemy nasze myśli. Głęboka I twórcza analiza marksistowska,
cechująca wypowiedzi tow. Wiesława, t}'lll ra.zem występuje z.e szczególną stlą.
W artyl!;ule pl. „Na nowym etapie" tow.
Wiesław stwierdza, że zagadnienie jedności
organicznej PPR i PPS wchodzi w nowy etap
rozwojowy. Uświadamiają to sobie niemal
wszyscy pepesowcy 1 peperowcy. Tow. Wie11ław wskazuje, że wystąpienie sekretarza generalnego CKW PPS tow. Cyrankiewicza rów
nież stanowi dowód, że idea zjednoczenia PPR
i PPS w jedną partię klasy robotniczej dojrzewa do realizacji. Znamienna jest przy tym
zgodność wielu zasadniczych tez arty,kułu tow.
Wiesława z treścią wystąpienia tow. Cyrankiewicza. Określa ten nowy etap zbliżenia, na jaki wkroczył polski ruch r-0botni02:y przede
wszystkim to, że wewnątrz PPS zbankrutowała polska odmiana teorii t. zw. „Trzeciej siły",
kt_óreJ treścią praktyC7.!llą jeszcze nie dawno
były dążenia do zawarcia zgniłego kompromisu ze zgrupowaną wokół mikołajmykowskie
go PSL reakcją.
Jak stwierdza tow. Wiesław, na tempo rozwoju procesu montowania jedności polskich
partii robotniczych wpływa w sposób przyśpie·

się

ani ilości ani też nazwisk rozstrzelanyeh.
Tym niemniej, jak stwierdza korespondent,
wiadomo, że do 19 marca rozstrzelano na Kor
fu setki osób, a w piątek jeszcze 15.
LONDYN, PAP. - Grecki minister spraw
zagranicznych Tsaldaris opuścił w sobotę Londyn. udając się samolotem do Aten. Tsaldaris przeprowadził szereg rozmów w Foreign
Office, omawiając, jak twierdzą w kołach mia
rodajnych, ewentualność rozszerzenia pomocy
brytyjskiej dla Grecji.
Tsaldaris konferował z parlamentarnym
podsekretarzem stanu w Foreign Office Mayhewem oraz ministrem bez teki Mac Neilem.
W kołach politycznych podkreśla się możli
wość wysłania do Grecji niektórych oddziałów brytyjskich, ewakuowanych przed 1 sierpnia br. z Palestyny, o co zabiegał Tsaldaris.

Znakomita uczona - prof. Irena Joliot
Curie - eórka wielkiej Polki - Marii Sklo-

0e Gasperi pro wokuje zajś cia:.:;,:::::n._:~:.:::::~~!~:;.;;;:
Krwawe starcia przedwyborcze we

towej pro!. Joliot Curie została na drugi dzień
Włoszech
zwoln:i-0.na z w:ięziienia na Ell.i;;-Island.
RZYM, PAP. - W miejscowości Castella-1 sznie zakończy! swoją mowę, która
Na zdjęciu - Irena Joliot Curie {stoi) obok
mare di Stabia w pobliżu Neapolu doszło wała w oszczercze napaści pod adresem
swej matki w laboratorium w Paryżu.
do starcia pomiędzy zwolennikami chrześci- państw demokratycznycn.
jańskiej demokracji i frontu demokratycznoludowego. Na skutek walk zgin,ęła jedna osoba zaś 10 odniosło ciężkie obrażenia. Silne oddziały policji przywróciły porządek.

obfiro-,

amerykańskiej

Furia policji

I

Po Irenie JoJiot-Curie - represje w stosunku do Louis Saillanta

RZYM, PAP. - Premier rządu włoskiego
de Gasperi wygłosił 19 marca przemówienie
przedwyborcze w Bolonii. Słuchacze kilka-

NOWY JORK PAP. - Do Nowego Jorku nisku, poddając go przeszło godzi,nnym szc,zeprzybył samolotem geMralny 6ekretar.z Swia- gółowym przesłuchaniom.
Sa.Jllain.t znajduje się w drodze do Me.kkrotnie przerywali mówiącemu, a pod koniec towej FederacjJ Związków Zawodowych Loprzemówienia audytorium zaczęło gwizdać. uis Samant. Urzędnicy ameryikańskiego biu ()fku na k<Jnferencję zwiiązków zawodowych
Na skutek wrzawy na sali de Gasperi pospie- ra imi.gracyjnego zatn:ymali Saillanla na lol· państw Ameryki łacińskiej.
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Polityka za·gran1czna
OśH'ietleniu

UJ

Czechosłowacji

...ini!!itra Cle ... enti§a

PRAGA PAP., - Minilst.er spraw 7la9ra'll'i-1 lis wygłosił przemówi.en:i·e rradiowe, w którym
cznych Czecho'Słowacji, dr. Vladimir Clemen· ostro potępi! nagonkę podżegaczy wojennych

Wy1·azd delegac1·1· 11·n'sk1·e1·

I komunistów
socjalistów
łączenie się partii
sżającyoczyszczanie
socjal-demokratyczoraz
nych z elementów prawicowych ·w Innych krajach demokracji ludowej_ Walą się burżuazyj
do Moskwy ne przegrody, które dzieliły ruch robotniczy
HELSINKI, PAP. w Rumunii, na Węgrzech. W Czechosłowacji
usunięto z partit socjal-demokratycznej t. zw. specjalnym poriągiem

w sprawie

rokowań

W sobotę wieczorem
wyjechała do Moskwy

nad traktatem

usiłujących wywołat hisierycznq p.syohOZfł
na świecie. Kampania ta - po'Vr.iedz~ał Cle·
menti'5 - nie przyczynia się wcale do roz·

wiązania

międzynarodowych.

problemów
reakcja śwdatowa w kam·
Wręcz przeciwnie,
paniach swych stara .się oddalić moment stabilizacji stosunków. Rozpętała ona li€zne
kampanie, m. in. nagonkę antycze.ską, aby

fińsko-radzieckim

działek rano i niezwłocznie przystąpi do pra- przesłonić swą szkodliwą działalność. Reakcji
cy.

Z powodu choroby premiera Pekalli na chodm przede wszystkim
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to, a,by zamasko0

~:!i. s~;em~!~i~=~al~~r~~a :;r~~ l:r~b1e~~~:~~~~ł~;a~q~;g~~!~ ~~~:
d:l~~~~~ź~~ą?o;;:~o~~emw:a~~:!:fi~ ~~!~y~~
e~:::u
p:i~n:r~:~~~~~!
~:::~~;~~~:~k~rzJ'ąż;a~ozamery,
Moskwy prawdopodobnie nieco później spe- kilkudzie1iięciu lat byliśmy śwJiad.kami w:i1elu
ZSRR.
kańskiemu.
ich kraju imperializmowi
Tow. Wiesław wskazuje w sposób przekonywujący, że nawet najlepszy jednolity front
dwóch ściśle współpracujących partii robo.tniczych nie może dać klasie robotniczej tej siły,
jaką daje jedność organiczna. Dwie partie w
ruchu robotniczym - i to w warunkach demokracji ludowej - stanowią dowód, źe ruch
len nie wyzwolił się jeSZC'le w zupełności
spod wpływów ideologii burżuazy}nej, nie oczyścił do końca swych szeregów z przewodników tej ideologii.
Polska Partia Robotnicza jest, jak wladomo, inicjatorem jedności organicznej polskie'JO ruchu robotniczego. Ale, jak zaznacza tow.
Wieslaw. wysuwając to hasło, jednocześnie
podkreślaliśmy i udowodniliśmy to na prak·
!yce że nie dązvmy do medrnnkz.nej iedności.
Tak~ leż była ~pinia kierownictwa PPS. Dziś

nadal stoimy na shmowisku. że mechankt.ne
Jaczenie obu partii jest szkodliwe j że „jedn~ść organiczna" powstać może tylko w re·
rnllacie procesu oczyszczania ruchu robotniczego z burżuazyjno-liberalnych chwa~tów i
'l!lcych naleciałości, w rezultacie oparc1a oby·iwu partii na podstawach ideologii mar ksi·
<lowskiej''. fW!e~law).
Wiemy. ż~ wielu 7 dawnych przeciwników
"dnolitego frontu w PPS w. rezult~cie p~gJ~>ienla swej ideologii marks1stowsk1ej zm1em·
·
· łudzimy
· Nie
·
si ę jednak, ze
'o swe slc:now1sko.
uczy11ili to wszyscy. A przecież tlziś chodzi o
0
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usA zanIe• po koJo• ny

Delegacja przybędzie do Moskwy w ponie- cjalnym samolotem.
----------

zoITgaJillioowanyCJb.
1\iampam:iJ,
rea.k.cjoill!i1stów pneciwloo Zw.iąz·
ikowi RadzieckJ<emu. iNi1e wpłynęło to n.a osła·
biienie Związku &adziieck;i,ego, lecz zahartow.a·
ą
Podobnie ma się sprarwa z
ło jego po tę gę.
illie usta!Il'Le ani :na
Czechosłowacją, która.
chwilę w i!!Wej konstruktywnej pracy.
Porusz.ając sprawę wnio'5kU Chdle na Ra·
że inni fabrykanci dostarczają broni powstańcom w Costarice
WASZYNGTON PAP. - Rząd amerykań- jonie Ameryki w przededniu konferencji pan dz;ie Be-npiieczeństwa, m:iinilSter Clementis oś·
klo· w.iiadczył: „Trudno uwfarzyć, że najpoważniej
sza instytucja ONZ zmuszona jest zajmować
ski z.awiadom:ił republiki środkowej Amery- amerykańskiej w Bogocie, jest „wysoce
ki, że jest zani,epokojony sytuacją, jaka wy- potliwy". W kontnkt wewnętrzny w Costa- się tak bezwstydną prowokacją".
Kończąc swe prnemówienie, :i:n,imństeT C:-:le·
nikła w związku z rewoltą polityczną w Co- rice wmieszane są już rządy 4 innych repu·
~_taTice. Departament '5.ta.;iu z.a~na<:zył, że fakt, blik, a to: Hondurasu, Guatemali, Nikaragui li menti'5 zaznaczył, że Czecho>Słowacja w swej
1z doszło do sporu wsrod panstw w tym re- San Domingo. Podczas, gdy jedne z repuÓ!ik ·polityoe ki, erować się będzie ha'Słem: „Zaufa·
zaopatrują w broń oddzialy rządowe, inne do nie wzamfon zri zaufonie" J ,,przyjaźń wza·
mian za przyjaźń".
nowy etap, o jedność orgall!iczną. Byłoby naj- •'nrcz ają jej powstańcom.
_______....,_____________
lepiej - stwierdza tow. Wiesław - aby ci

l

ludzie dobrowolnie pozostali poza murami zjednoczonej paTlii.
O sile partii robotniczej decyduje zwartość
jej szeregów oraz jed,nolita marksistowska
myśJ poli~yczna .. Sekre~arz Gene~alny .. PPR
wręcz stWJerdza, ze w z1ednoczone1 partii ro·
botni~zej nie mogą powstać jakiekolwiek
frakc1e.
Artykuł 1ow. Wieslawa stanowi programl
pr.acy. ideologicznej 1 zadań praldycmych'. Re·
ahzaqa te30 programu przez naszą partię 1 caIY ruch ro · ot ni czy ot worzy nowe 11erspe kt ywy
urzed Polską Ludowa.

os.zczerczyich

przez gaTść

Delegaci·a szwedzka wpoIsce
prowadzi rokowan1"a
WAR~7, A. WA, PAP. _

0

nowy traktat haQdlowy

Dnia 20 bm. przy- szwedzką powitaU na dworcu J)rzedstawielele
.
minjsterstwa przemysłu 1 handlu oraz mini',·.la do Warszawy dclc~'l"Ja szwedzka celem
sterstwa spraw zagranicznych. Delegacji Pol'ilwarcia z Polska nowej umowy handlowej. skiej do rokowań ze Szwecją przewodniczy dr
M B
d .
•
.l 1 •
..
)
. . . Adam Rose, doradca traktaotoWY mini.sterstwe
~zweu7•-'"l przewo nirzy p.
" 1rgric1•
• .
.
~
DelegaOJEl Przemysht i ~.
pełnomoeny.
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Tydzień

braterstwa młodzieży całego świata

Potężna

Ekonomiczneeo
1 Uchwały Komlte1u
Rady Mimstrow
WARSZAWA, PAP. - Na posiedzeniu w
dniu 19 bm. Komitet Ekonomiczny Rady , Ministrów powołał · podkomitet lnwestycyjny,
którego zadaniem jest zapewnif'nle oszczęd
nego zużycia środków pieniężnych, mater!ało·
wych i robocizny przy wykonywan!u planu
inwestyjnego.
Na tym posiedzeniu uchwalono uzupełni::i
jący rozdzielnik na 3 kwartały 1948 r. kredytów inwestycyjnych na ogólną sumę 3.162
miln. zł, o którą plan został powiększony
przez Sejm. W związku z koniecznością wykonania inwestycji z planu na r. 1947 komitet uchwa!U -przedłużenie terminu wykorzystania odpowiednich kredytów inwestycyjnych.
Komitet Ekonomiczny rozpatrzył równie!
plan odbudowy państwowych - zakładów syntetycznych w Dworach k-Oświęclmia w lata.eh 1948-1951.

Zwycięstwa

Placu

któręj

tak zaszczytny udział brali Polacy, tow. z głodu, w obronie walczących o swą wolGóralski przeszedł do tegorocznego święta, ność przeciwko jmperiaHzmowi i faszyzmowi
które obchodzimy w rocznicę Wrosny Ludów, Vietnamczyków. Greków i Hiszpanów.
Światowa Federacja Młodzieży DemokratyczNa zakoi1czenie entuzjastycznej m•mifestanej~upiająca w i:woich szeregach przeszło cji młodzieży łódzkiej zebrani jednogłośnie
50 mlTionów młodzieży całego świata ·kon- .uchwalili rezolucję odczytaną przez tow. Masekwentnie walczy o prawa młodzieży, wal- riana Polaka przewodniczącego Komisji Współ
czy w ob\onie młodych bezrobotnych Ame- pracy Organizacji Młodzieżovrych z ramienia
rykanów, w obron.ie Hindusów umierając.yc~ OMTUR.

Rezolucja
My, młodziei zebran.a n.a wielkiej man.ife·
stacji z okazji Swi.atowego Tygodnia Mlodzi·e
ży w dniu 20 bm., stwierdzamy co n111Stępuje:
TegoHKzny obchód Swiatowego Tygodnia
Mlodz·i eiy ma dla nas szczególne znacz.eni·e.
Linia p.ądz~aJu mi~dzy siłami wstocznictwa
a siłami pokoju i demokracji zarysowuje się
coraz wyraźni.ej. Demokrat.vczn.a młodzież caleg.o św)atR z·rze•s zona w SFMD jest Jedną z
1111'.eroz•e•rwa.tnych części sik:ladowych obo1zu
deimokracj.i. Główną sHą mlodzii·eży j'eist jej
Jedno· .ść. Toteż z radością witamy zjednoczenie się młodzieży BulgarH i RumuniJi o•r.az
przygotowania do zjednoczen.i·a młodzi•etiy
węgierski.ej. Imperi.a1iści a-meryk.ań&ey stara·
ią się ro?Jbić tę jedność za W'Szelką cenę. za·ku-sy kh jednal< spełzają n.a niczym. Młodzi1eź
z.na i docen,:a wagę jednoścJ.
My, młodzież polska, stwi-erdzamy w Swi.a
towym Tygodniu Mlndzieży, ie 6-0U.daryzujemy się całkowicioe z SFMD w s.prawi-e usunię·
ci.a rozb.ijaczy jednośoi z jej szereg.ów. Post·anawiamv dalej z,ac.i·e·śni,ać współpracę ide-.
0

owo · "l\')'chowawczą orga.nimacji młodzJieżo
wych aż do [pe'łnej jedno.foi organiczniej. Doceni.ają<: potęgę
wspólnego wys-lłku całej
mlodzieiży pol.E>kfo.j, której przyśw.ioca jeden
wielki cel . - dobro ojczyzny, - z radośdą
wHamy fakt powołani.a do żyda powszechnej
organizacji mlodzi·eży „Służba Pohsce"; 1po1stanawiamy popularyzować jej ideę wśró<l c.ą
lego ·spoJocz·efaitw.a o-raz wzńąć aiktywny udział w jej pracach. Po.stana'WiiiiJlly j.edno·cześni·e wzmóc ~nz'i1ał
w o·d hudowie .la.aju n1a
W•szystk.ich oddnk:.ach, aby przyczynić się
walnie do utrwalenia pokoJu do budowy
szczę.śliW\S.ze90 jutra dla cał-ej mlodzi.eiy świ•a
ta.
. Z okazji Swiatowego Tygodnia Mlodz1·eiy
ślemy gorą<:-e pozdrowienia całej demokraty·
cznej mlod"lli1eży świ.ata zmagając-ej -s.ię w krw.a
wej nieraz i cięikiej walce z zaborczym im·
perializ:mem.
Niech żyje Swiatowa Federacja Młodzie·
ży Demo:kratycznejl
'
Niech żyje jedn.ość młodzi1eiy polskiej!

CZCI•

lud paryskiI
w

w ARSZA WA

i

wyznan·1e''

księgach ludności

·PAP. -

Wł1adzoe pubłicz.nie

ni•e są już więc.ej obowią'l}ane do stwi•erd:z1a·
ni.a przynalerż.ności obywateli do ja.kie·g·o kolwi•ek wyznania jak to czyniły do1tąd, w
myśl prze;pi<Sów 'VJ'.danycli . je~zcz~ p;zm w'.a·
dze z.abmcze carskie -'-- ruem1·e{:k1e i .aiu;it:ia·
ck1ie .. Tym samY'II!, '!i'ys-tąp1enne ~ Ko~10~a
lub 3ak1•e3kolw1·ek gromy wyznanJ>OWeJ, me
wymaga obecnie dopełnie-nia żadnych ·formal·

cie.
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Flłlłlł/CISZEH.

dna osoba została zabita, 14 osób w
tym 6 Anglików odniosło ciężkie rany.
Sprawców zamachu dotychczas nie wykryto.
Wład~e brytyjskie przypuszczają, że zamachu

dokonała organizacja uydowska Irgun Zweł
Leumi.

Komuny

patrfolycznvch f ap-0lecznych Komuny".

Deputowany P.a.ryta Andre MaTty, w;tta.ny
burn!iwylIIJi o.\c1ask.ami powledz:i.ał m. il.n.. co
n-a1Stępuje: „v\l roku 1871 rząd ThJer1Ja uwa:WJ,
że wrogiem nr. 1 była nie armJa pruska, lee~
lud tparyża.

Fałazywy demokmta d·ał Franzdrndę i głód".
Mów<:•ll iporównał na.stępIJJiie ~ ip·r:oobi.eg K011I1uiny :1 d2lil5ilejszll
sytuacją poHtyc=ą Francjd.
Akiademia. z.anc·oń<:Z1!J.a ISl!ę od§pli'l!"Wll!nd·em
„M!ędzymarodowk:".

cuzom tylko

Zw. Zaw. Prac. Inst. Ub. Spoi. w Łodzi
przeżywszy lat 60
W Zmarłym tracimy oddanego i B umiennego Towarzysza Pracy.
Wyprowadzenie :r:włok odbędzie s! ę w niedzielę, dnia 21 b. m. o godz.
15-tej z domu żałoby, ul. Karpia 50, na cmentarz Sw. Franciszka na Chojnach.
Cześć Jego pamięci.
ZARZĄD ODDZIALU I
ZWIĄZKU ZAW. PRAC. INST. UB. SPOŁ.
Rada Zakładowa Ubezpieczalni Społ. w Lodzi

nie może uzależniać uznania go za takiego,
od dopełni·enia prz.ezeń .pewnych formalności.
nieoczekiwanie

p.

ONl"SZHOll'

W Zmarłym tracimy Vv"Ybitną jednostkę, oddanego pracownika 1 serdecz1iego kolegę. 1
Cześc, Jego pamięti!
Pogrzeb odbędzie się w dniu 22 ma rea 1948 r. o godz. 16-tej z domu falob~ przy ul. Tkackiej 2, na cmentarz katolicki na Dołach.
DYREKCJA, RADA ZAKŁADOWA I PRACOWNICY
FIRMY C. HARTWIG, S. A. W ŁODZI

ParUa
Komul1!1'stycZ11Ja jest
nJezaipomnia:nych
tradycji

Je.

dług'oletnl członek

W praiktyce może karźdy obywatel uważać
się równie-i za bezwyznaniowego i występować jak·o ·be:zwyzn.an.iiowy~ a żadna władz.a

P., więzień obozów hitler owskich, pracownik firmy C. Hartwfr
S. A. Oddział w Łodzi

zajętym przez oficerów armil brytyjskiej.

BARTLOMIEJCZYK EDWARD

ności.

zmarł

Fra.ncuska

spadkob.i·erazyru'ą

2 WIEDE~, PAP. - Wczoraj w nocy nastą
pił wybuch bomby zegarowej w Park-Hotelu,

. rocznicę

P ARYZ PAP. - Kilkanaście ty.sięcy osób M.au".'aiis.
\
udział w uroc-zystej akademLi, :poświę
Porównując 0 1bec.ną sytu1111Cję Fraincj1 z j~j
conej 77-ej ro-c:micy Komuny Paryskiej. Po sytuacją w wku 1871, mówca oświ·adczył:
o<lś.pi-ewan.iu !))rnez -zebranyich „Mansy1r:.anki", „W roku 1871 wyzute ze czcJ rządy w swej
wyglo.si.I przemówien,i,e deputowa.ny Paryża- nienawiści do ludu i demokracji nie co!.nęly
się przed paktowanJem z wczorajs.zymt wrogami. Obecnie jedilill..k sytuacj'a jest inna., l!lli.ż
w roku 1871. Robobnicy, chłopi i demokraci
. "
są dzisiaj potęgą we Francji i na calym świe
meldunkach

Zn1·es1·en1·e rubryk·1

Zamach bombowy w W'edniu

•

•

wzięło

Dnia 19 marca 1948 r.
ś. t

w.

młodzieży łódzkiei n~

demonstracja

Mimo ulewnego deszczu, w pochodzie który uformował się w dwóch punktach mfosta
- na Placu Niepodległości i przy ul. Ogrodowej - wzięło udział kilkanaście tysięcy
młodzieży łódzkiej.
Uformowany w tych
punktach olbrzymi pochód przeszedł ulicami
Piotrkow;;ką i · Stalina do Placu Zwycięstwa
przy dźwiękach orkiestr młodzieżowych i przy
~wietle pochodrii. Pląc Zwycięstwa udekorowl;'ny był barwami narodowymi. Wiec był
transmitowany przez Polskie Radio, a na Placu zainstalowano megafony, by wszyscy mogli wysłpchać przemówień. Młodzież wielokrotnie przerywała przemówienia entuzjastycznymi okrzykami na cześć Polski Ludowej
i na cześć jedności młodzieży polskiej.
„Dzisiejsza manifestacja, . którą rozpoczynacie światowy 'rydzie11. Młodzieży ściągnę
ła na ten plac tys.iące młod7Jeży łódzkiej, mło
dzieży z sal fabrycznych, z biur, uczelni akadernit:kich, ze szkół średnich „ zcnvodowych młod:ileży zorganizowanej w szeregach ZWM,
OM TUR, Wici. Zwiazku Młodzieży Demokratycznej. Związku .Harcerstwa Polskiego I
w!elu inn~·ch org<-1nizac.ii społecznych. oraz
młodzież niezor!?an.izowaną jP~t r1ow0nPm,
że młodzież ~ fódżka dokonała potężnego kroJn1 naprzód w zesn01.,.„;,1 •w'·~·, ,.,„~,; i uczuć
na olatf<wmie m!ło'Ś<!i dla Polski Ludowej, na
platformie nauki i nracv <ih wielkości, dobrobytu i szczęścl'a nA$7r>~o Narodu" - tymi
słowami r~począł swoje przemówienie do
mlo""zieży wczoraj na Placu Zwycięstwa Prezycl!'nt miasta tow., Eugeniusz Stawiń~ki.
W rla1szym ciągu swojego przemówienia
tow. Prezydent podkreśllł że wierzy. że tak.
jak pracu;jąca młodzież naszego mia<;ta p\t>rwsza rzu'cUa hasło do wyścigu pracy, tak i mło
dzież u·czą"ca się b.ędzie przodowała w naszym
mieście swym entuzjazmem w pracy dla Polski w szeregach powstałej organizacji „Służ
ba Polsce" .
.. Rozpoczynając dŻiś ~wiatowY Tydzień Mło
dzieży na ·terenie naszego miasta młodzież
pracująca winna wzmóc tempo pracy na
Swyt'.h ·odcinkach zawodowych, a po I!racy do
nauki, do książki w celu pogłębienia i rozszerzenia swych wiadomości. Młodzież ucząca
SiQ, w okresach wolnych od nauki winna przy
stąpić do pracy w szeregach organizacji
.,Slużba Polsce" powiedział w ko11.cu swego przemów1e·rua· tow. Prezydent.
Następme -gYCfs · zabral t0w. ·•Góralskf ·i· ra:
mienia Z\VM„ k't. ói:'y podkreślił iedi:10ść ruchu
, -~ .
- . '. .
,. '.
i ·a
; ·
r:1łoaz.1f'zowego . W -Polsce:. ktory ~ 0 : 1 ar)ZUJe
s i ę ze światową FederacJą Mlodz1ezy Demokratyc:irie.i. „Z radością .witamy o;ganiz~cję
„Służba Polsce" która Jest zreal!?Jowamem
11aszych zamierzel'l i planów pracy dla odbudow:v Polski w ramach światowego pokoju".
N;,,wią'zu]ąc do tn1·1." r.ii Wiosny Ludów, w

ofic;er rez.
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W dniu 19 marca 1948 r. zmarł

ś.

t
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_ Bartloniiejczqk Edward
długoletni

pracownik b. Kasy Chorych i Ubezpieczalni Społecznej w Łodzi
dobre go i oddanego jej praoownika.

Zmarłym traci instytucja
Cześć Jego pamięci!

W

1965-k

6Q 'k:utniejszy wyrok, o serce wszechśw;a- stwowa była przeważnie pusta. Nałoi:yt~ r schronienie pokoju!
łem wiele podatków, wprowadziłem o-- Dlaczegoż więc żyje do '.ej ';)c~y? płaty za mianowanie na posadę, obło- spytał emir. Czy nam, waszemJ żyłem podatkami wszystko, co tylku by
władcy, samo imię
którego v;ir.niście ło możliwe i dziś żaden obyWate! nie
wymawiać z nabożeństwem i ch'r.e·1·cm może kichnąć, żeby nie zapłacić za to
B EYLIN
leżąc płasko na ziemi, czego wy nie skarbowi. Poza tym \Zmniejszyłem do
czynicie z powodu lenistwa, bezczeino- połowy pensje wszystkich drobnych uści i: nieudolności swojej, czy -- pJw- rzędników, żołnierzy i strażników, a trotarzam wam - nam osobiście na!eży ską o ich wyżywienie obarczyłem rriieNa chwilę · stracił oddech; opanowa- pójść na rynek l schwytać go, gdy wy szkańców Buchary, czem zaoszczędzi
Za plecami emira stanęli półkolem
w przepisowym porządku poeci i cichut wszy jednak atak wściekłości, za.koń- będziecie oddawać się lenistwu i rcz- łem skarbowi państwa nie mało. Ale je
ko od czasu do czasu kasłali, przeczy- czył groźnie:
puście w swoich haremach, n ::i obo- szcze nie wszystko powiedziałem o mo- Emir słucha was! MMvcie!
wiązkach swoich przypominać sobie tyl ich zasługach: dzięki moim staraniom
szczając sobie gardła.
Nad głową jego kołysały się wach- k'.:.• w dni wypłaty pensji? Cóż •y nam przed grobnicą świętego szeika BogGed
Najzręc_zniejszy z nich, który nosił mia
no ,Jróla poetów" powtarzał w pamię larze z końskich ogonów, świta milcz::i- cdpowiesz, Bachtiar?
dina znów zaczęły się dziać cuda, co
ci ułożone dziś rano wiersze, szykując ła opa·nowana strachem, wezyrowie nie
Usłyszawszy imię Bachtiara wszyscy sprowadziło do tego grobu wiele tysię
;,ię wypowiedzieć je
przed emirem, znacznie popychali jeden drugiego la- odetchnęli z ulgą, a na ustach Arsłar:)2- cy pątników i skarb yvładcy naszego,
jakgdyby w przypływie nagłego na- kciami.
ka, który żywił do Bachtiara-:już odda- wobec którego wszyscy inni królowie
tchnienia.
- On zbałamucił całe pafi.stwo - wna nienawiść, prześlizgnął się złoś!iwy świaia są jeno marnym prochem, napeł
Pałacowy muchołap oraz
niewolnik znów zaczął emir - już trzy ra1v nc:•u- uśmiech. Bachtiar złożył ręce na brzu· ńiał się każdego roku ofiarami, a do-::ho
emira trzymający fajkę wodną zajęli szył spokój w naszej stolicy! F0zbawił chu i ukłonił się emirowi do ziemi:
dy powiększyly się wielokrotnie ...
swoje oznaczone miejsca.
nas snu i spokoju, a nasz skaro pozba- Niechaj Allach chroni wielkiego
- Gdzież są te dochody? . - przer- Kto jest władcą Buchary?
za- wił dochodów! Otwarcie nawału je ria- I emira od nieszczęść i ble dy! - Z""Czął f wał mu emir. - Odebrał je nam Choczął mówić emir cichym głosem, na ród do powstania i buntu! Pytamy v.1as, mówić. Oddanie i zasługi nędz:iego dża Nasredin. A my pytamy ciebie nie
dźwięk którego wszyscy drgnęli. Kto j:ik należy postąpić z takim prze;;tęocą? niewolnika, który jest tylko pył~iem w o twoje zasługi, o których słyszeliśmy
jest władcą Buchary, pytamy was - my
Wezyrowie, dostojnicy i mędrcy od- promieniach wielkości emira,, znane są już nie raz. Powiedz nam lepiej, - jak
czy on - ten przekletv bluźnierca Ch0· . powiedzieli jednogłośnie: .
emirowi. Zanim zostałem naznaczony na schwytać Chodże Nasredina?
dża Nasredin?
Bezsprzecznie zasługuje na na jo- stanowisko wielkiego wezyra kasa pań,
(D. c. n.l
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GEN. LUCIUS CLAY,
A~!ERYKAŃSKI GU_
BERNATOR ' nBIZO·
Nil" JEST BARDZO
JEZA.DOWOLONY.
,,PRZYJEMNY"
GO
UfJMIECH ZDA. SIJl
111óW!ó: POCZEKAJCIE, JUŻ NIEDŁUGO
ODBUDUJEMY NIEi'I!·
GY J AIW OśRODEK ..•
NOWEJ AGRESJI WO
JENNEJ,
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Niebezpieczeństwo ewentualnej nowej agresji niemieclciej najbardzi8j 0.bch,piki
kraje sąsiadujące z Ni,erncami, zwlaszc~ P<ilska, Czechosłowacja ł Jug08'ltrluJi4
ni.e mogą przejść obojętnie nad stosunkami, pqinującymi obecnie w t. ew. Birro-

nii. Toteż Konferencja Praska ministrów spra-w zagrariiwmych tyc'fi, państtn
slusznie ,,zadzwonila na alarrn" przeciw podzialowi Niemiec i czynieniu · z · ich
·
części zachodni.ej - bazy niepokoju i zamętu.
(Na zdjęciu od Zewej: min. Modzelewski, min. Simie, przedstawWiel · Jug~
wiceminister Bebler i gen. H"Olijewio<)..

Jak wiadomo, gen. CW..y wystąpii ostatnio z propozycją utwo1·zenia regiilai-nej
półmilionowej armii państwa zachoclnio-niemieckiego. Ai·m7a ta, mialaby być
zaor>atrzona w uzbrojen·ie z demobilu amerylwń skiego, a wyższy niemiecki kor·
PU8 ofioorslr;i, miałby pr.zejść specjalne przeszkolenie w Stanach Zjednoczonych.
środki f'ilnansowe na ten cel są pr zewidziane ... w planie Marshall'a.
KU PRA.WDZIWEJ DEMOK.RATYZAC.TI JVTEMIEC.
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zap rzęgnięc;ia -ich w plan
"'' J J,wi1.1 Ul"ctc·ie, uo tycząc e rozbfo~a Nie rniee
L.
gos1ioda:rki w o}ennej Mttrshalla, nie znajdują uznania u mas robotniczych i włościańslcich ludności Bizon·l i. Ludność ta, która nwraz już dawa'ła wy·
rnz swemu niezadowolen:iu przy pomocy strajlców i demonstracji, z radością
· natomiast powita uchW<JJ.y ostatnio odbytego berlińsk·iego Kongresu Ludowego.
Uchwały te bowiem zmierzają do rozwoj u pokojowego i prawdziwej demoh.'"1'a·
tyzacji Niemi.ee i .3łają na gruncie uzn ania zachodnich gran-ie Polski.
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starannie przyg-0t01.»aro się do pi.er®~
rozgrywlci wyborczej, w Bronx (New-York) liozfłC, że wybory przyniosą zwycięstwo kandydatowi prezydenta Trumana. Obliczenia te sramotni.e Z<l:wior:Uy,
gdyż w wyborach powyższych zwyciężył miażdżącą ilością głosów ka!tłilydat poIsaoson. Trymnf Isacsona jest dobrą 1fff.Ózbą: dostępowej r>artii Wallace'a wodzi on, i.ż naród amerykańslci nie chce polit yki, która prowadzi iJ.,o w<>jrvu,
inflacji i pogwałcenia swobód obywatel.skich. Na zdjęciu - „w Ś'l'odku" _,
M. fa acson wiwatuje po odn-iesionyrn zwycięsłtb'ie).
·
Ameryk,ań.ska part·ia demokratyczna b.
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ŻADNA

BARIERA NJ.E ODDZIELA

JUŻ SOHUMANA

OD F'IRA..NOO.

Rzą.d

Schuma-n.(J, zna·

lazl orygina:bny sposób uczczenia stukcia Wio.my Ludów:
przy d.~więkach Ma1·skall-ianki otworzył
granicę francusko-hi
wzoowia:szpańską,
JfłC stosunki poUtyeż

ne i han(J,lowe z krwa
wym satrap'ą, wyc1w

wankwm fUhrera i
du ce - gen. F r an co.
Ciekawe,· ż e wszystko to dzieje si~ za
cichą aprobatą „8-0<P

jalist y" Bluma.

Na z a.Jęciach -

punkt grani czny w Hendaye b ezp ośr e dnio po otwurciii gra nicy.

Pier31JBi komi!sarze celni śp_ieszq na awe 11osterunki.
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Zawodowe szkolenie kobiet
pomnoży szeregi · 1ych. co pracq ·
swq buduict lepsze jutro Polski.
Rosną

szeregi organizacji
kobiecych

W ciągu trzech. lat swej działalności Lig&
:Kobiet stała się masową. organizacją, skupiają
cq, w 4460 kolacb. ponad 733 ty~ięcy członkiń.
ł\ n czoło zagadnień, reali zowanych przez kobiecą. organizację, wybija się w roku bieżącym
~rrawa szkolenia zawodowego kobiet i ich akty
iviz1te,ii gospodarczej. W 9 województwach zostały zorganizowane kur~y szkolenia w taśmo
wej konfekcji seryjnPj. Korzystało z nich 3.737
kobiet. Ka. akcję tę Liga Kohiet wydatkowała
z sum przekazanych na ten cel przez Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej blisko 19 milionów złotych. Szeroko rozwinirta działalność
L.K. 'v dziale przygotowania kobiet do zawodu
nie z. 11hamowała prac na inn;rc·h, tradycyjnych
już odcinkach działalności. Przeprowadzono w
r·ał.nn kraju kilkal'Pt r<lżnorodnycl1 kursów dok~ztalca,jących dla kobiet rracujących zawodo11· 0 i gospodyft ilomowyc.h. NR kur~ach tych przefizkolono 3.000 kobiet. IlozwijR na te:i; była wśr ó d
kol1i et m:isowa nkrja propagandowa na rzecz
wciągnięcia wszy;>.tkich ~w:;ch członkiń w ~ze
ur.;i ~półd7.ielczości. Praca ta dRje roważne rezultaty. W roku 19-H kohiPty ~tanowiły 21 procent ogółu członl,6w sp6ldzielni, a 46 procent
mandatów w komitetach sklepowych znalazło
się w r~kach kobiet. Liga Kobiet dąf.y do obj~
cia Awym działaniem jak najnerszych mas kol>iPc~- rh.
NiPzwykle lrnrmonijnie układn. się
~-~pół]1ra~a między orgAnizac.h kohiecą a związ
'knmi zawodowymi i Związkiem Samopomocy
Chłop~kiPj. Ka G'.l0.000 członkiń Związków Zawodowwh 4 .~fl.000 nnleży dej organizacji kobieeyrh. Sr.iśróq kobiet 7.rze~zonyrh w Związku Samopomocy Chłopsldej - 20.000 je~t członkinia
mi Ligi Kobiet.

Teraz z iilillej beczki. Pani (wiek ooojętny)
&troi e1ę przed lustrem. W nk-i:ym jej już nie
do twarzy. Zirytowana chwyta zielony szalik,
okręca go wokół &:zydli - co to1 Czary c:r.y coł
Twan nabrała rumieńców. Pll&OW& ueta zyeka.·
ły na wyra'Zie. Znów :złudz~nieł I tak, I nd.e.
Nasza pani mimo woli odkryła. nowe prawo,
a mianowioie - skoro chcemy podkr&śllć J>&wien kolor, musimy obok niego umieśolć pr.z&ciwstawny. A wię<: obok czerwonego - 'Zielony, obok niebieskiego - iółty. Oci:ywikie, 1111
to tylko zasadnicz& kolory. Pozostawmy ju:l
naszym paniom dobranie takich dwóch barw,
któreby ze 1<>b14 „grały".

•

zakończenie. Paniom, •ró-wno
ja.lt i korpulenllnym. Md'Z'imy s na·
s-i:ych przykładów z kwadratami wysun11~
wnio!!ki, jak maj14 •ltt ubrać. Kolory czarne
poszczuplaj14, paski poprzeczne pogrubiaJll itd,
- Wnioski Illie &Il trudne do wydllgnlęcla.

A teraz na

su:zupłym,

Mamy dwa jednakowe kwadraty
jeden
czarny a drugi biały. Który z n!ch j~t „więk·
s2y"? Oqywiście - biały. Jakże to możli
we, przecież oba są równe?! A jednak? Do li·
cha, złudzenie!
Przyjrzyjmy się tera'Z tym dwóm kwadratom. Oba są sobie równe tylko 'Z tq różnicą,
że jeden pokreskowaliśmy wzdłuż, a drugi
wszerz. I oto pierws-i:y wydaje się nam dłuż·
szy, a drugi szerszy. Znów to samo -złudzenie.

I

Zdobr1wan111 nowe zawodu

....--------------------------------~~----------

Kobiely

ślusarz ami

Kobiety szkolą się obecnie i poświęcają. za- Na ~kutek uzyskanych wyników pracy kobiet
'l'rodom, które kiedyś wydawały się odpowiedni- . - ślu~arzy pr7ewidaje się dal~ze uru'thoniienie
mi jedynie dla mężczyzn. W styczniu b.r. za· ~lusar~kich kur!ÓW dla kobiet zatrudnionych
kończouv został
w Chorzowie 4 miesięrzny w przemy~le.
kurs śltisarski dla. kobiet, Jego ał)~Olwentki W
liczbie J 6 zostały natvchmiast zatrudnione w
,.-ii,rsztatach Wyt.wórni ·Wagonów i Mostów w
Chorzowie. Kobiety ~ ~lusarze zdały całkowicie
e~zamin ze Bwych umiejętności na powierzonych
im odcinkach prac. - i, jak praktyka wykaze.·
W ubieglą niedzielę pisaliśmy o wczasach ł ,,Bristol" mieści 185 036b. Pok'!je sq
ła, jakość ich pracy nie ustępuje w niczym pre.ich kolegów warsztatowych, - mężczyzn. pracowniczych w Zakopanem. PodkreśliM- przeważnie trzyosobowe, duże, wi.d'ie '

„

Korzystajmy z wczasów w Zakopanem

er

rny wów~zas fakt., że robotnicy niechętnie przestronne. Poza tym jest kilkanaście pokorzysta1ą z urlopow zimowych.
koi dwuosobowych, przeznaczonych speZ LIGI KOBIET
Dzisiaj zamieszczamy zdjęcie jednego z cjalnie dla malżetistw. Prawie wszystkie
Zarząd Miejski Ligi Kobiet w Łodzi niniej- domów Fundu.mz Wczasów w
Zakopanem.
pokoje wychodzą na rozległy taras, na slo~zym podaje do wiadomości, że dnia 22 marDom Wypoc.z ynkoioy ,,Bristol" przed neczną stronę domu. Wczasowicze mogą
ca 1948 r. o godz. 17 w lokalu v_go gimnazjum 1~·ojną ~yl jednym z najeleqantsz.yc_h. Jwte- 1.vięc ~o.,.zysta,ć _z kąpieli sloneczr:,ych,. ma:
przy ul. Wólczańskiej 121-123 odbędzie się od;_ li, obliczonyc?i. dla
!U!J~a~oz~1eJSZ'J!Ch Jąc, roicnocz~sMMJ . do. dy~poz.yc31 laz1enki
prawa przewodniczących 1 sekretarzy kół fa. warstw ltufno~ci - if?laścipieli Zierf!.Sktch:, ~aroivno ogolne, 1ak i łazienki przy pok.of abrykantow i cudzoziemcow. Obecme Brt· 1ach.
brycznych 1 terenowych.
stal ze wszystkimi swoimi urządzeniami
,.Bristol" położony jest te q6rze ZalropaZe względu na ważność omawianych spraw, przeszellł, nn 1i:lasność Funduszu
Wczasów ner;o, iv pobliżu '!1ajpięknie3szych. oko1!-c
obecność wszystkich obowiązkowa.
Pra-cowniczych.
ktore ze wszech mwr godne są zw1ed~env:i.
----------------------~
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N~jmnlejsze latorośle

„WuJstko dla dobra dzieci" - to w Związ.
ku Radzieckim jeden .z zasadniczych postulatów. oparty na. trzeźwym wyliczeniu, że każdy
Tl";•datek na dziecko stokrotnie się opłaci, że im
wi~cej porn<lni dziecięcych, żlobków, szkól i ogródkóTI-, tym mniej przytułków, więzień, rent i
szpitali. Jest to hasło, .które znalazło radosny
- odzew w sercach całego społeczeństwa radziec·
kiego i wsrierane jego gorącym entuzjazmem,
rozkwita na przestrzeni olbrzymiego kraju ty·
siącami coraz nowych instytucji dziecięcych.
Oto jak pracuje podstawowa komórka tego
'vielkicgo gmachu - poradnie opiekujące się
dziećmi najmłodszymi„ od pierwszego dnia życia
do lat 3-ch.
Ilość poradni zależy od liczby ludności w
danym okręgu ~-iejskim czy dzielnicy miasta.
Ka jednego lekarza, który ma do pomocy 2 pie1\'gniarki, przypada 600 - 700 dzieci. Nie są to
1ylko dzieci, których matki same zgłaszają. się
110 poradni, alo -wszystkie dzieci w dzielnicy. Le
knrze i picl~gniarki robią co pewien czas przegląd calego rejonu, dom za domem. DziQki temu
znają w~zystkie dzieci i ich warunki domowe.
Ka?.da poradni.a podzielona jest na 2 części:
d1a dzieci zdrowych i chorych. Is~nieją. osobne
WJ· j ś eia, Of.Obue poczekalnie.
Dzieci chore dość
rzadko oclwiedz:iją poradnię bo gdy dziecko
r.achoruje matka przeważnie W7.)"Wa lekarza do
. !lomu. Zdarza f'ię jednak, że przynosi Jziceko
1lo poradni. Pr6cz tl'go przychodzą tu dzieci,
którc wccllug opinii lekarza mogą być leC'zone
ambulato r~·.i11ie , ak nic m o ~ą. jcRzcze przebywa«
razem z d z ie ćmi zurowymi.
Dzieci zclrowe luh tt>:i: cierpiące na ch·irob_1·
'Przewl ekle i niegroźne <llrt otoczeni:t. jak up.
krzywica CZ.'' skaza W.\" f' i~kowR, odwie<l:'.:t;i:} po1~r1n i0 w pi('n\'$Zyelt dwód1 mie ~iącal'h życi·i co
t ,·cJ1i1:ń. nil 3-go do ft.go n1 i~•iarn ro 2 t,q!·•·l 1H'.
do roku raz na miei<iąc, n w ::! .:;iru i 3-cim ruhu
łjci& ra:z: na 2 miesiqce.

Kierowniczką dom!' jest totD. AMG Blrl·
man, kt?~a stara ~ pod l«ddym łlJZgl~·
dem umili~ wczasowi~zom urlop. D_ba o do·
brą kifchnię, ~tara się o ur~~dZa?}te wycia-·
czek, tm~ez ~ za.ba?»· Pa"!'tęta .o każdym
wczasow;t.ez!' ' w mtar~ mozności wypełnia
wszystkie 1ego życzenw.
Wraz z niq pracuje instruktor sporl0t01J
por. Lorek, kt6ry organizuje kttrs Mrciarski na każdym turnusie zimowym.
. ·
.
.
Kelnerki i polco36wkł -'Ił mil6 i upr:efrM.
Wcza,,owicze w ,,Bristolu" korzystają z4'
starannia dobranej biblioteki i świetlicy, w
której znajdu,ią "~ szachy, ping-pong, kar-

dl a ·d z•~ee •„,, ~S:J:n:k~"f&r;yz1:f::h;:i: ~tn:z°::t!j;o~<>.;,
ty.Tale wif!C jeszcee r<ZZ nczeru j)Olecamy
0

pod serdeczną opieką w ZSRR

Lekarz przeprowadza codziennie ze ws1,ystkimi. zehranymi w i)oczekalni matkami Jm\cn~t
ką pogadankę na temat higiimy, zdrowia, wychowania, udziela im rad, odpowiada. na. pytan ia„ pomaga w rozwiklaniu trudności. W W:V'"
godnyeh i ol1~zernych poczekalniach, w których
dzięki do1dadnemu rozplanowaniu odwiedzin n1
gdy nie ma tłoku, a dla star~zych dzieci jest
kącik z zabawkami, panuje do~konRła atmosfera,
w której lekarze i pielęgniarki mogą krok za
lcrokiem prowadzić pracę uświadamiającą. 1
wychowawczą, nie mniej ważną, niż leczenie.
Gdy zbliża sil) czas przyjścia na świat dziecka, poradnia troszczy si„ o umieszczenie matki
w zakładzie położniczym i przysyła o niej do
zakładu w~zelkie wiadomości ,które mogą przydać się lekarzowi zRkładowemu.
Pielęgniarka
poradni odwiedza coąziennie zakłRd położni<'zy,
a otrzymawszy adres prywatny matki sprawdza,
czy wszyRtko w domu przygotowane jest na
przyjście matki i noworodka. Lekarz zakładowy
ogląda dzieci wypisane, wspólnie z l,ekarzem poradni. Pielęgniarka odwiedza położnicę w domu
w ciągu najbliższych dni po jej powroe.ie z za.kładu. i pomaga w pielęgnowaniu dziecka.
Jeżeli dziecko zachoruje, lekarz poradni le-

czy je w domu wzywając specjalistQ w razie potrzeby, a jeżeli wskazane jest leczenie w szpitalu lub s.anatorinm, sam troszczy się o umie·
szczenie tam dziecka. Wraz ze skierowaniem po
radnia przesyła na ręce lekarza szpitalnego
WF:>:elkie dane dotyczą.ce chorego dziecka, jego
dotychczasowego rozwoju, przebytych chorób,
szczerień itd.„ Co więcej, dostarcza w razie po·
trzchy dla chor(lgo dziecka miesza11ki ze swej
kuchni. mlecznej, a nawet pokarmu kobiecego.
7, ko!C'i, gdy dziecko opuszcza szpital, lekarz
szpitalny zawiadamia poradnię o przebiegu choroby i planie dalszego leczenia.
umieszczenie dziecka w żłobku troszczy
poradnia. Wreszcie, gdy mały obywatel osią.ga wiek 3 - 4 lat i idzie do przedszkola, kierownictwo przedszkola otrzymuje z
poradni h_istorię jego dotychczasowego rozwoj!J.
O

się również

Wielką pomoc okazują. poradniom związki
Zawodowe, które czuwają. nad przestrzeganiem
w fabrykach i innych zakładach ustaw o ochronie macierzyństwa i opiece nad dzieckiem, kontrolują. pracę żłobków oraz gotowe sri do współ
pracy w ka?.dym ll'yPadku, gdy zajdzie tego
potrzeba.

Pomoc dla dzieci greckich
okr~garh wyzwolonych przez grecką armię
ilPmokrat~·czną. zn:ijclnj~ ~i0 dziesiątki t~'si~cy
dzie ci pozbnwion~·ch rodziców, dzieci, które ~ ~
ofiarnmi ~- ojn~· clomowt>j, w Rzczeg-6Jnn1!ei zag
hon1bar1lowania wio~ek grerkiC'lt rrzez lo1nik6w

W

1

mocy Grecji Df'mt1kratyrrnej o stworzenie w
hajach przyjaźnie wzgl<,'il em
Wolne.i Grecji
usposobionych ~7.errg-n kolonii d ziccirrych. \\'
'"' '""h tv<'l1 ~nalazłyl>,\' opi<'k r; dzicri w wirlrn od 3 - rn lat.
r7.lł,<ln n t<'tlski<'W>. Wi~lP dzire.i pozoRtało .h<'z
W zwią zku z pow.1 ·h7. ym npclem Kon g-rPs
rndzic•ów,
w.vRiP<llonych lub cleportowan~· ch
~fłouzieży Rnlkań ~kiC'j zohowiąrnł si ę ilo opieki
przP.z rzącl ateński, wiele dzieci IJlą.ka. się samo' „, t~·· s . <h.irri ~rec·kich. ·w najhli7. :•z~· m cza·
pRR
pogubione przez rorlzic6w w rzaRic
nti<'<'7.ki z okręgów dotknię1rrh wo.in:i. domow:).. sic nrnj~ opuś c ić Grceję pierwsze tnrn,pnrty
Wł~ rl7r Grrrji w~·zwolonrj
w trORce o loą r1zi~ci . Do lrnżilrj ~nipy '.?Ci ilzieri bi;„1 zir pr7.1-l,,·ch •lzkri w.vRto<owały apel do organizRcji r1ziclony nauczy ciel wzglrilnic nauc·zycielka ce·
1poleeznych i humanitarnych i do komitetów po- lem za.IJewnienia im dalszego kszta.lcenia. sig.

~tyz!~~=~g~~Y,/:-a~~~0 °t::::r=a;~

żalu ją.

(m. z.)

a••m••••••••••••••••••••••••••
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Nasze porad11

N a św il) ta niejedna gospodyni .zecb.·~e mote
d!a dom<.wników swych zrobić eam& wędliny.
Oto pri.:ivi~ na sporządzenie kiszki paA.z•etowej:

Propo; cja: 1 kg. W'łtroby wieprzowej 75 dk.
im1l•owiny, 20 dk. słoniny, puę nf<r"'n
zie.la. angielskiego, pieprzu, crubata łyżk& 1101i,
ni~riuż&. cetula, 2 łyżki 'oułki tartej, 4 jajn, kiszki krzyżówki.
Wą.trobę wymoczy6,
.zdj'łć błonę,
wy!yło
wać, rzucić na wrzą.c11- wodę, gotować prze.z 15
minut„ wyjąć osą.czy6 ostudzić i przepuści6 trzy
razy przez maszynkę. Cebulę upiec i pokrajać w
knstkę. Karkowinę ugotować również przepujci6
trzy razy przez maszynkę. Zmielon'ł W'łtróbkę
włożyć na miskę wsyPać sól i wyrabiać 5 minut,
Dodać mieloną. karkowinę i znów wyrabia6. Wey
pa11 mielone korzenie i drobniutko usiekaną cebulę. Wbijać po jednym jajku„ Wyrabia6, wre~zcie wsyPać bułkę tartą, dodać słoninę, pokroJOną w kostkę, wymieszać i napełniać doskonale
oczyszczone, wymoczone w zimnej wodzie i wytarte kiszki.
Otwór kiszki związać lnianym
sznmcc7.kiC'm. Ki~zek nie napełniać zbyt mocno
bo w gotowaniu pękajlJ.. Gotować w dużej ilości
wo <1y. Klaść kiszki do wody doprowadzonej do
s1:urn wrzenia. (ale nic gotującej się), trzymae
ki ~zk i w takiej temperaturze godzinę na zasło
nirtc.i fajerce. bo j eśli będą się ostro gotowały
pOp(.'k a jo~ (g-otować w naczyniu bez pokrywy).
l'o wyj~ci11 z wrzątku momrnta!nie wrzucić do
zimnej wod,\'. a po kilku minutach wyjąć, osą.
rzyć i wynieść do zimnego miejsca. Przyrządzo
ne takim sposohern ki;;zki pasztetowe ruo~lł by6
dłuio przcchow;rw&:u,.
··
tłu~tej

et?-.
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118 MARCA
Jeszcze nie Tanek.
PaTyż bez rnch1t.„
Powiew wiosenny
przez Paryż dm1wha.
Pod niebiosami
księżyca

dziś

fana

taka sama
jak - w dni Komu.nµ.
Zmrok senny człapie
przez 'ulic szlaki,
chrapią,
śp~ą pikolaki.
tylko świeży

poprzez podmiejs'lciA
biegną
Jakżeż to

-

sen
Już

zlizuje

-

Takiego ranka
na sny ni~ traćcie

otwórzcie okna,
synowie, bra.cia.
Swicie Komuny
migocz, przenikaj.
ogniem odwetu

wer salczy7c6w,

ich

wyciagniętą
ręką pieszczoną

uderz

kolumną

Vendome.

Wicher wiosenny,

świszcząc Q zemście,

marzeń 1!

przerwijcie:

bliskie armat

Pora

cza.!

rany.
Wiosenny wicher
zachryp le 1.rzywa:
- Ona wcią.ż żywa,
ona wciąż żywa.

spokojnie,
mocno bez

W pościeli miękkiej

-

powiew poranny
czasu

Tanek

ta kich wyd.arze-A

~picie

Konsjerze

I

wersalskich bicie!

'tslyszeć
łomot ich

na

Zapomnieli.foie
jak to pod nogi

Varleinea
rziicily wrogi,
- zapomnieliście
innych bez liku
poległych

braci

robotnikÓ1.o.

-

Takiego rnnka
nci sny nie traćcie
w&tańcie odrazu
synowie, b1·acia„
Nad gl1ichych waszych
snów ciężarem
Z rąk podchwycone
drze1oce

sztandaru!

Switania pólmrok
wpółopa.sany

wiosną oddycha,

zorza do struchu
Komuny :sztandar.
. .

l cienie,
w bla.skach

Sledw

krwawych odbite,

Wolność

twardy,
na barykady!

już Paryżu

)onad dachami
leci

przedmieści

[u1eniun
~elauoix

dzielnice:

wciąż wyżeJ,

<Jo

senne

wyze1,

· Oczy Pan1ża.
Przelożyl: SEWERYN POLLAK

barykadach
Słowiańska

kronika kulturalna

Dnia 28 marca br. mija 80 lat od dnia uro- p.rogu. Sztuka J. Mokrej ewa opowiada <> tym,
dzin największego radzieckiego pi5arza, Mak- jak górnicy radzieccy walczą • o wykonanie
pięciolatki w cztery lata. Również W. Su-:ho
syma Gorkiego.
W związku z 80-leciem wielkiego pisarza dolski temat do swego utworu zaczerpnął z ży
Instytut L!teraturv Rosyjskiej w Moskwie cia górników. Sztuka M. Dubowa poświęcona
przygotował do druku monografię pt. „Życie jest życiu i pracy uczonych radzieckich.
i twórczość Maksyma Gorkiego.
* *
Senat bułgarskiej Akademii Muizycznej WP.!I'O
*
*
Na Ukrainie Rad'Zieckiej rozpisano konkurs wadził obowiązek ubezpieczeń na życie i od
na najlepszą sztukę z życia współ:zesnego. wypadku dla słuchaczy tej szkoły. W:kłady są
Na konkurs nadesłano 460 utworów. Nagrody bardzo niskie. Opłacane są przy zapisie do
pierwszej nie przyznano nikomu, Nagrodę każdego nowego semestru. Na wypadek śm.ler
drugą otrzymał poeta Lubomir Dmltrenko za ci słuchacza państwowa uebzpie::zalnia wypła
sztukę „Generał Watutin". Trzy nagrody t~ze ca rodzicom 25.000 lew. A w wypadku niccie otrzymali: J. Mokrejew za sztukę „Gwia- s-i:częścia, na skutek którego słuchacz nie bę·
zdy nad kafarami·. 'vV. Suchool')l•ki za sztukę dzie mógł zostać artystą otrzymuj,e pół milio„Daleka Helena" i M. Dubow za sztukę „Na na lew.

*

*
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MARK TWAIN.
Przełożył

J. S.

Ilustrował

JJZIENNl!K
w
I

Lekarz zalecił mi w celu kuracji wyjazd na
południe, wobec czego skierowałem się do stanu
Tennessee, gdzie wyrobiłem sobie posadę wspól·
pracownika. w czasopiśmie „Wrzask południowo
amerykański".

Kiedy wszedłem do lokalu redakcji, by roz·
począ.ć pracę, zastałem naczelnego redaktora,
pisma, siedzą.cego i skurczonego we dwoje na
atołku o trzech nogach, podczas gdy jego wła·
1ne nogi leżały przed nim na stole„.
- • . „ - .........~

Potwierdziłem w całości jego zdanie ..
- Ko, ale to nic ważnego! Cóż mi z pieca
przy takim upale 1 Ale ja wiem, kto cisnął pe·
tardę, wiem! Dostanie si ~ on jeszcze. w moje rę·
ce. A teraz przypatrz się pan jak się piszo ar·
tykuły.
To ruó"l'":iąc podał mi mój r ękopis .
Spojr załem. Skrypt był pomazany, poskroba·
ny, .pogryzmolony - j:• k nieboskie stworzenie i wą.tpi\'., czyb.v go rodzona lllatka poznała, gdy·
by w ogóle miał matkę rodzoną.
Oto jak przedstawiał się mój rękopis:
PRZEGLĄD

PRASY

TENNESSEEŃSK!EJ

Nałogowi
„'l'rzęsienie

Wyraz jego twarzy zdradzał wściekłość i o·
to też nie trudno było mi odgad·
w tej chwili jakiś „cięty'' artykuł.
Redaktor ujrzawszy mnie, kazał mi przej·
neć dzienniki i napisać „Przegląd prasy tennes11eeńskiej" z uwzględnieniem wszystkiego, eo
mu by się mogło wydawać godnym uwagi.
Siadłem przy biurku i skreśliłem, co nastę·
puje:
„Przegląd prasy tennesseeńskiej''.
Wydawca tygodnika „ Trzęsienie ziemi'', kieruje się, jak się zdaje, jakimś nieuzasadnionym
uprzedzeniem względem nowopowstają.cej kolei
w Ballyhack. Jak nas informują, 'rowarzystwo
akcyjne wcale nie ma zamiaru ominą.ć osady
Burrardville. Przeciwnie, Towarzystwo uważa tę
osadę za jeden z naJ°'ważniejszych punktów linii ·
kolejowej. Nie wątpimy przeto, że czcigodni pa·
nowie z „Trzęsienia Ziemi" pon.-tórzq. w całości
niniejsze sprosto11'anie.
.
„Mister John W. Blossam, energiczny wy·
dawca „Pioruna'' oraz „Echa Wolności'' w Higginsville, przyjechał, jak nas informują, wczo·
raj do naszego miasta i zamieszkał w hotelu
Van Burensa.
„Zwracamy uwagę czytelnikom, że współpra·
cownik „Wycia Porannego'' myli się bardzo, za.
pew11iają.c, że wybór Van Wa.rtera jeszcze nie
stal się faktem, nie wą.tpimy, że wspólpracow·
nik powyższego pisma sprostuje swój błą.d. Nie·
wątpliwie uległ nieporozumieniu, w które go
wprowadziły organy wyborcze.
.Niech nam będzie wolno str.ierdzić z całym
zad~woleuicm, że miasto Blatherville stara się
o zawarcie kontraktu z kilkoma przedsiębio1·ca·
mi z New-Yorku w celu wybrukowania ulic mia·
sta. Dziennik „Hurra Codzienne'' rozpatruje tę
decyzję w sposób umiejętny i przypuszcza, że
raz wreszcie dzieło to osiirnnie pomyślny sku·
tek''.
Artykuł ten dałem redaktorowi, iżby ge
przejrzał, poprawił, ewentualnie zniszczył. Ten
rzucił okiem na dzieło mego pióra i chmura
przebiegła po jego dostojnym obliczu. Przej_rzał
powtórnie artykuł i naraz szlachetna twarz Jego
przybrała wyraz gniewu.
Naraz dyrektor podskoczył tak wysoko, że
głową. sufitu sięgną.ł i zawołał:
- Do stu tysięcy diabłów! Czyż pan myśli,
że w ten sposób można u nas pisać dla takiego
bydła t Czy może pan sądzi, że czytelnicy mego
organu zadowolą. się takim klaps trem 7 Hol ho!
Pozwól pan pióro!
Doprawdy, nie zdarzyło mi się widzieć nii;;dy
w żyaiu aby czyjeś pióro tak szybko. kreśliło,
mazało, poprawiało i lekceważyło czyJeli słowa
w sposób aż tak bezwzględny!
Naraz gdy pan redaktor pastwił się tak nad
mym mozolnym artykułem-rozległ się strzał.
Celem jego była zdaje się głowa redaktorska;
dziwnym jednak zbiegiem okoliczności zacna ta
głowa wyszła z tego przypadku cało, natomiast
moje ucho ucierpiało coś nie coś ...
- Ach, krzykną.ł - redaktor. - To ten łotr
Smith, ten wyzyskiwacz i nędznik z „Wulkanu
Moralnego''. Powinien był się tu stawić przed
moje oczy jeszcze wazoraj.
Poe.zam redaktor wycią.gną.ł rewolwer zza pasa i strzelił w okno. Widziałem jak Smith padł,
kontuzjowany w łydkę. . . Nie dał on jednak za
wygr:::.ną. i odpowiedział strzałem, który nieste·
ty zmienił kierunek zamierzony przez Smitha i
trafił w nieznajomego. Tym nieznajomym, któ·
remu kula urwała palec, byłem - ja.
Xiestropiony tym naczelny redaktor pisma
w dalszym ciągu !>rowadził swe dzieło zniszcze·
nia nad mym rękopisem. W chwili gdy kończył
swą. barbarzyńską. robotę wpadła przez ko·
min do pokoju petarda i potrzaskała piec na
drolrne kn~rnłki , J:ll'?.yc:>:ym nio wyrządzając żad
nej krny1vdy nikomu, o mnie jednym nie za·
pomniała i raczyła wybić mi kilka zębów.
Ach! - wrzasnął redaktor, - Cóż będzie te·
raz z piecem Na nici·
krucieństwo,
nl}Ć, że pie.ze

„

szubrawcy; i łgarze z tygodnika
ziemi" znów v.amier z ają obrzucić
jadem s11-;vch plugawych. oszczerstw grono ucz·
ciwych i uostojnych postaci; obecnie przedmio·
tern ich w s tr~tnych insynuacji stało się jedno z
najświetniejszych przedsię biorstw w czasach ostatnich -- a mianowicie kolej żelazna w Bally·
haek. W ich zwyrodniałych mózgownicach zro·
rlził się pomy$ł, ili kolej ta ominie osadę Barrar·
dville. Do1irn~voy. iż kpiej by się utopili w ka·
łuży -n·łarnego ldtw·.stwa, zanimby się ocl n..is
mieli doc~d nć lu1oia, które im się prawd ~nvie
nulvY.''"
Kretyn z ,.Pioruna" i „Echa Wolności"
znów ~i·; tikazał w naszym mieście, stanął osioł,
u Vnn Burensa.

„PTo~imy o zwrócenie uwagi na. to, że łotr
z ;,w·ycia ł'•)~'"l!Hego" z właściwą. sobie paró·
dią. poi!ul ~v ~"e.i szmacie, że Werter nie został
wybrany! Kie baczą.c na to, że apostolstwem
dziennikarza amerykańskiego jest krzewienie,

TENNE~EE.
I

'rak też było w rzeczywistości. Po chwili u·
kazał się na progu pułkownik z rewolwerem w
ręku.
.
- Czy mam honor - rzekł - widzieć przed
sobą. nędznego tchórza, który redaguje tę ścier·

Po czym na nowo ro1,po_cz~ło się strzelanie;
teraz już kule prawie, że nie chybiały, na sześć
strzałów pięć kul trafiło we nmie. Od szóstego
strzału pułkownik otrzymał postrzał śmiertelny,

wobec czego z właściwym tylko Yankesom hu·
morem oświadczył, że musi ju7: odejść, bo ma
do załatwienia pilny interes w mieście, przyczym
zapytał, gdzie znajduje się. w pobliżu skład tru·
mi en.
Z tym pytaniem na ustach pu1ko11'nik opu·

lokal.
Redaktor zwrócił się do mnie:
- 'l'eraz - rzekł - oczekuję gości obie.do·
wych, a niestety, nie jestem p~zygotowany odpo·
wiednio na ich wizytę. Wyświadczyłby mi pan
wielk;i przysług~, gdyby zechciał urnie wobec
nich zastąpić„.
Niebardzo mi się to uśmiechało (wobec po·
przedniej 1\'izyty), ale, jako "ll·spółpracownik zresztą. zbyt jeszcze b.Yłem pod 11'rażeniem strzelania, które mi wciąż lirzmiało w uszach, aby

stolstwo dziennikarst"·a apostolskiego, rozsie·
wając oszczercze fałsze, chamskie wymysły i
bajdy!
„Też heca! Zachciało się cioci być wujasz·
kieml · Zachciało się obywatelom Blatherville' u
- bruk611'! l ! Przydało im się raczej więzienie,
albo przytułek dla starców bezzębnych. Też po·
mpł! Brukować miasto, które ma. ledwie jedną.
gorzelni<,:, jedną. kuźnię i jeden śmietnik w ro·
dzaju dziennika „Hurra Codzienue'' - drze się
w niebogłosy w tej sprawie, na właściwy sobie
kretyński sposób, są.dzą.c, że mówi nie idio·
tyzmy!"

1statku

zost~łe1:i osaczony w ką.cie loka~u p:zes
cały tłum Jakichś „redaktorów'',
„dziennika.·

rzy'', policjant6w i innych podejrzanych indy·
widuów, którzy lżyli mnie, darli się w ni_ebo·
głosy, bili, wyrywali mi włosy i wymachnv&·
kę~
li nad moją nieszczęsną. głową. przeróżnymi na·
- Tak mister. Siądź pan, prosz~. Ale ostroż- rzęd ziami wśród bezustanego huku broni„.
nie ze stołkiem, gdyż brak mu jednej nogi. Co
Wszy~tko to tak podziałało na. mnie, iź po·
do mnie, to mniemam, że mam honor widzieć stanowilen1 w duchu raz na zawsze wyrzec się
przed sobą. bezczelnego oszusta i kłamcę pana współpracownictwa w dziennikach amerykań·
pułkownika?
skich, gdy wtem zjawił się pan redaktor, a. za
- Właśnie, to ja jestem. Mam mały porachu· nim cała. chmara „przyjaciół". Toraz dopiero
nek z panem. Jeżeli panu redaktorowi pozwala zaczą.ł się raj! tadne pióro nie jeet w stanie opi·
terr.z czas na to, to moglibyśmy zaczą.ć f
sać tego widowiska.
- Hm.„ :J\.fam wprawdzie skończyć poucza·
Strzelano nawzajem do siebie, kluto się, prze
jąc y artykuł o „Hozwoju moralnego i intelektu· bijano, ćwia1·towano na kawałki, jak kotlety,
alnego post~pu w Ameryce'' - ale to nic 1\'aŻ· wyrzucano drzwiami i oknem. Raz wraz słychać
nego -- możemy zacząć!
było wściekłe wrza8ki
rannych, bluźnierstwa
Rozległ się huk.
deptanych. Wreszcie pokój zaległa cisza; wiTo , rewolwery wypaliły jeclnocześnie. Redak· docznie zemdlałem.
tor naczelny stracił jeden lok włosów ze swej
rozwichrzonej czupryny, kula zaś zacnego pul·
kownika, nie wiem czemu, wybrała sobie kwa·
terę_ w najprzyzwoitszej cz{'ści mej łydki. Pul·
kownil!; otrzymał postrzał w lewe ramię.
Rozpoczęto strzelaninę na nowo.
.
Zaczym 11'zięli się do nabijania broni, rozma·
wiają.c jednocześnie o najbliiszych wyborach i
o zbiornch w polu, ja zal! zabrałem się do opa·
trywauia. ran.

ścił

prawdy
wśród
bliźnich,
tępienie
fałszu,
kształcenie ma~, podnoi;zenie poziomu etycznego
oraz obyczajności ogółu, że pod wpływem clzien·
nikarza, wszysc.y winni stawać się łagodnymi,
moralnymi, litościwymi oraz pod każdym wzglę
dem udoslwnalonymi - ten łotr nad łotry, n~dz
nik spod ciemnej gwiazdy, hańbi święte a.po·

Jerzy Jankowski

cho~ troch~ oponować.

Wobec tego redaktor uwał za stosowne ob·
mnie o owyd1 1\'izytach w następują.cych

jaśnie

słowach:

Gdym się ocknął ujrzałem się 11am na. S1Ull
z redaktorem. Redaktor ociekał krwią.. Lok&l
redakcyjny przedstawiał obraz straszliwego zni·
szczenia.
·
Po chwili redaktor przemówił w na.stępujące
słowa:

- Polubi pan to zajęcie, gdy 11ię trocht
przyzwyczai do tyeh rzeczy.
- Niech mi pan darnje - odpowiedziałem:al
ale mW!zę się zasadniczo wypowiedzieć w t8j
sprawie. Kie wą.tpię, że zcza3em r:dolałbym po·
siąść tak piękny styl jakim rozporządza. pan,
panie redaktorze, gdybym 11ię zwłaszcza oswoił
bardziej z tutejszymi warunkami praey i zas&·
dami stylu„ . .Ale prawdę mówią.e trudno mi pra.·
cować w tych warunkach spokojnie„. Sam pa.n
to przecież widzi„. Oczywiście ta piękność pań·
!!kiego stylu ma ua. celu umoralnienie ogółu, co
do mnie - to wcale nie mierz~ tak wysoko. Wo·
lę pozostać w cieniu„. Nie umiem zreszt\ pisa6
swobodnie - gdy mi przerywają.„.
Owszem, nic przeczę, zawód dziennikarz& amerykańskiego podoba. mi się bardzo, dostarcz&
bowiem mnóst?Oo podniosłych wrażeń. Tylko te
wrażenia. choć oryginalne nie są. jednak dzielone sprawiedliwie m_iędzy wszystkich współpr&·
cowników. Gdzież tu bowie!U sprawiedliwość ł
- Strzela naprzykład ktoś do pana. przez ok·
no - a trafia we mnie; wpaćfil. petarda. przez
komin do lokalu i trafia nie w piec, lecz urywa
część mego nosa; wpada potym jakiś przyjaciel,
aby z panem załatwić swe porachunki, a mnie
przedziurawia. kulami; pan idziesz sobie na o·
biad, & tu nadbiega. Jones i mnie bije po gębie,
Gillepes, zamiast być wyrzuconym przeze mnie
- mnie wyrzuca przez okno; Thomson nie pa·
na, a mnie obdziera z ubrania. i pozostawia nie·
mal w ineksprymablaeh! Wreszcie nadbiega za
panem redaktorem eała. banda jakichA drabów
i nie wiem czemu nade mną. Ilię .pastwi. Do·
prawdy, 'miało mogę powiedzieć, że tylu wrażeń,
co dziś, nie przeżyłem dotychczas przez eall
życie.
·

- Gdy przyjdzie tu o trzeciej Jones - dasz
mu pan kilka razy w gębę. Gdyby przyszedł
wcześniej Gilleps masz go pan wyrzucić na.
łeb przez okno. Ferguson prawdopodobnie przyjdzie o czwartej - uśmiercisz go pan. Poczym
będziesz miał trochę wolnego czasu napisz
więc pan (cięty!) artykuł na policję, a zwłasz·
cza na herszta szpiclów policyjnych - Grave' a .
- Broń jest w szufladzie stolika, naboje tam
oto w kącie, za piecem zaś leżą. bandaże i wata.
Spraw się pan dobrze, jak wzorowy dziennikarz
amerykański. Gdybyś pan tak„. ten tego„.
dostał kulkę w łeb lub gdzie indziej, masz pan
na parterze domu doktora La.uceta. Daje nam
inseraty, zapłatę zaś od niego odbieramy w jego
praktyce.
Nie, panie! Tak dłuźej praeowa~ nie mogt.
Poczym redaktor wyszcdl.
'ro prosty wyzysk, niesprawiedliwy podział. OwZrobiło mi się nieswojo. Obawa„. Lęk„ Przez
- Tak trzeba pisa6 artykuły - rzekł redakszem, lubię pana i szanuję, lubię ten spok6j
tor. - Przede wszystkim: styl musi być wy· te kilka godzin wspólpracownictwa przeżyłem niewzruszony, z jakim traktujesz pan klient6w
tyle (niepodniosłych!) wrażeń, że doprawdy po·
kwintny. Lukrecja w prasie amerykańskiej zby· czułem niepokój. Ale nie było czasu na rozmy· - ale.„ seree południowca jest zbyt wybu<1howe,
a gościnność zbyt natrętna. A da.lej, artykuły
teczna.
ślania.
pa:riskie poruszą. całe gniazdo szerszeni. Znów
Wwm przez okno "!Vpadła z brzękiem cegła
Wkrótce przyszedł Gilleps - i, zamiast ja wpadnie chmara redaktorów i zQi:w mogą. wy·
i gruchnęła mnie w plecy. Odskoczyłem na stro- jego on mnie wyrzucił przez okno. Potem wrzeć na mnie swą. złość wściekł11-f O, nie! Wo·
nę, gdyż są.dziłem, że rzucającemu przez okno przyszedł .Jones, a gdy według wskazówki reda· lę już pana raz na zawsze pożegnać. Bowiem,
ktorn, rhcinłt>m mn rJ:ł.li po g('hi!', wyn~l'.zył mnio cii;i; m:un robi6f Przyhyłom tu aby wzmo6DIO
Rtoję na drodze.
- Ach - krzyknąJ pan redaktor - to ten w tym, przyczym role zamieniliśmy. Potrm znów stargane zclrowie, a tymczasem... dziennikarjakiś nieznajomy, o kt6rym redaktor wcale mi ~two za bn.Tdzo · mnie rozstraja„.
pułkownik.
Domyślam się z cegły.
Czekałem
nie wspominał, wyrwał mi moc włosów. Inny
Poczym rozstA.liśmy się z wielkim ze stro~
przecież na niego aż dwa dni, i teraz dopiero da· nowe ubranie na strzępki, fak ze zostałem za·
pana reilaldorn im.Jem - ja zaś WJ!rOll.1; od ni8łrO
je znać o sobie."
ledwie w inekspr;y:mablach. A już na Bail!Y.Jn o· poje~hałem de szpi<t<i~.
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Rolnl<;zych zorganizowało przy swoich fabry-

MM

Metody p. Mocha nie mogą być tolerowane ~i~}~~~~~~~;;~;;;~

Ja.le wynik.a z treści noty, decyzją sę
dziego śledczego w Metzu żwolniono z wię
'1enia siedmiu Polaków, poi!l.ieważ wladz·e :rzą
dowe nie znalazły w kh czynach żadnego doWDdlJ winy. Wszyscy ci Po1acy, . po<l<:zas kilk11tyg-0dniowego ;pobytu w więzieniu, byli bi-ci
J w wyrafinowany .sposób tortuwwani przez
age.nrow policji ira.ncu.slviej, obecnych :przy tzw.
\'fZesłu::hiwaniach.
Dwaj najbardzri,ej rpri:ez te
praktyki poszl\odowani Polacy zwolnieni zo·
ftali już na 24 godziny prz-ed decyz j ą sędziego
śledczego ;i wywiezieni w n i ewiadomym kie·

wych.
to jak Minist-erstwo Swaw ZagraKurs sfara,run!e przygotowano. Na . wykła
nicznych d Prezydium Rady Milll.istrów mo- dowców pozyskano wybitnych specjalistów.
gą tolerowiać zniewa.gi. wyrządzone kraja- Z
ważniei,szych
przedmiotów
opracowa,no
wi, ktfue.go reprerentant jest u nas a.kredy- skrypty. Poza tym słuchacze kursu otrzymują.
towa.ny?.„"
niezbędne pomoce naukowe,
Jak pr11:ybory
Dalecy jesteśmy od tego, iby utożsamiać techni=e, suwaki kalkulacyjne ttp.
p. MoclJ.a il jego [(l.inisterialnycli k.olegów z naKurs został l!cz-n !e · obesłany przez zainte
•ro.d2m francuskim, wiemy bowiem doskonale, resowane fabryki,
kogo c:i painowie repre.ren1:ują i wiemy irówOprócz techników o · wykształceniu gim.
nię d~>brze: kogo - nie. repr=t:-iJą. I dia- nazjalnym fabryki delegowały na kun szereg .
tego JetSt~s~y ;pr~ekonian1, ~ ~<illlebne pr~k- doświadczonych robotników, wybijający:$ slę
tyki adm=~tr- acy1nych i pol.1cy~nych organow swoimi zdolnościami, którzy po zdobydu 0<:1;p. Mo~ha rue .~dolaJą w n'.ll1?1:-1~JtSzym n~wet powdednich wiadomoś':l na kursie będą mo!J].1.
stopmu z.amą<:~c 1;1c.zuć rinzyiazm 1 sympa.tu, ł~-, w pełni wykorzystać swoi,ą wiedzę fachową
czą-cych od wiekow narody polski 1 fran<:usk1. przy opracowywaniu w fabryce iagadnień :s
Eole.sław Dudzińs.ki.
dziedziny kalkulacji maszynowej.
śl! tak,

Nota protestacyjna, złożona p.l'Zez ambasadora R. P. w Paryżu rządowi Jroocuskiemu
w sprawie prze81adowanJa obywateli polskich we F:ra.ncji, rzuca ponury cień na stosun.ki we.wnętrzno - admi•n i.stracyjne, panujące obeonie na „gościnne{' ongi ziemi fr.an·
cu.skJej.

W obliczu tego vodz.aju faktów, „A<!tlon"
sluszn:i·e zapytuje:
„Czy mamy to rozumieć w ten srposób,
iż rząd zdecydowany jeist na oficjaln€ poslugiwan.ie s-ię agentami Ande.rsa? Pozwołimv sobie na...ipostawieni,e rpytani,a, czy iyjem-y nadal w us~roju republikańskim? Je-

runku.

Rzecz godna podkrcil·enia, funkcj.onariusze
policji francuskiej dopytywali się ar€is.z towa·
nych w sposób gwaU.owny, jaki jest ich sto·
sunek do.„ -planu MarshaJla a dlaczego nie są
:rnnol€•nnikami Andersa J MNwłajczyka. Dla
wymusz,enia odpowiedzi na tli niezwykłe pyta.mia, policjanci stosowali bici.e, przywiązywan'Le
do isprzętów, k;ar<:er w pozycji stojącej, o·śle
pi,a.nie światłem :reJ'lektorów Hp. metody, znane z repertua:ru i:teistapowców.
Ministrem 51praw wewnętrznyclJ w rządzie
Schumana - Bluma jest „socJalista" JuJe.s
'1och, któremu też ;podleg<i policja francuska.
Pan Moch dal się poznać, jako zacięty wróg
rae tylko ~-0laków-delllt0kratów, zamieszkująch we Fran<:ji, ale również - Rosjan, .Ju.goFłowi.an, Greków, Włochów i Hifizpanów, jeśli
tylko przy:znają się oni do przekonań demohatycznych i stronią od :polityki swoich Andersów d Mikołajczyków.
P.ary-ski tygodnik „Action" podał niedawno
sporo inter-esujących szczegółów o dri,ałalno
ścl policji !P· Mocha w stosunku do e 'groniów-demokratów, wskazując przy tym, że funkcjona·riUJSze policyjni posługują s.1ę często melodq prowokac;i.
Podczas najścia ;policji ;n.a biuro pewnej organizacji polskiej, gdy zapytano policjantów,
„co nam za:rzuc.acię?" - ci odpowiedzieli: „Nie
nrzucamy w.am tego co robicie, ale czym je·
steście". Na.Io.! i irewizje <policyjne odbywają
się często z udzua1eim „żanda'fmów ip'Olskich".
Gdy jeden z Polaików :za:pytał, co to są za lu·
th:i.e i w czyim imie:tl.u występują, otrzymał
odpowiedź: ,,I-stnieja we Francji „polska żan
darmeria", nie mająca nic wspólnego z ambę.
sadą. Żandarme-ria ta współpracuje z nami i ta ·
'" :półprac'a daje jak najleps-z,e rezultaty".
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SIL.U.ZDA POJL.S<CE
Wspólzawodniclwo w
nauce I• pracy

NiezalBżnie od siprnw natury szkoleniowej
ustalono już dokładną struktmę brygad „Służ
by Polsce". Każda brygada, składająca się
z drużyn, plutonów i kompan.id będzie liczyła
1115 junaków, łą:::znie z aparatem go&podarczym, instruktorskim i 6anitarnym. Opracowane normy wyżywienia są bardzo wysokie ii wyno,szą dziP..nn.ie 4.380 k,aJorii a równocześnie lderownictwo brygad otrzyma.ro poważne moiżli
wośd zaoipatrzeni,a junaków w miejscach kh
pobyh1 w świeże jarzyny, mleko, kartone,

!:------------------------------.....
~
Już zaledwie dwa tygodnie dzieJJ nas
od

~OC~
Plan prncy młodzieży, przebywającej :Dla tur- ł
nutS.1e, jest ju.ż doldadnie opracowany, Najwi.ęk-

Przemysł wełniany

śwJetli<:owq, ~porty _ltd. W ro7lkl.adzie dnia praca fizyczna za·jmuje z.aledwie 33 procent cało
ści, gdyż :nie ona je6t glównym celoem., dla któ·
!fegQ powołano do życia ,,Służbę Polsce". Ple.n
;pracy brygady jest pomyśląny w ten sposób,
by współzawodnktwo w oouce 1 pracy znała·
zło s.ze-roki-e i:atS·to<S-Owani'S i zrolLllmieni>e u mło·
dziieży, a1by m019ła Oi!lJ8. urupełn1ć i ro!i!!:zerzyć
swe wiadomości ogólne i :r.a.wooows.
W roku bie!i:11cym :zostarue wcielone do bryg,a d ,,Służba Pol&ae" w trze-eh turnru;,adl oko}()
s:zy nacisk zo~ta.n:le ipoł-O!Ż-Ony na wychO'WG11le 80 tysięcy młodzieży. Tumu~y będą dwumie·
obywatel.skle, wy.szkoJenJe terenoo/e, piacę się<;.z.ne i !l'ozpJ.anowa.no Je od maja do paź·
dziemika. Od 3 do 15 kwietnia zostanie 1'rz,eprowadwn.a rejestrncja i po.bór młodz!Qy
z iroc-mików 1929, 1930, 1931 a wcielacie pierw.
Ebel i Stefan Franiak uzyskali po 158,5 proc. 6"Z€go tummm do bryg.ad nia6tl\pi :po-d iko:niec
W PZPW Nr 38 Stanisław Rosiak osiągnął tego _s amego miesiąc-a. Junll.cy Z01St<m11 powiado.mien.I o miejacu i <:zasi-e poboru przez wła·
160 proc„ Eug. Rosiak 159,9 proc. Ewa Krydze miej6kie lub gminne za . pom«:ą dmiennyc:h
siak uzyskała 157,8 proc,
wezwań,
uprawniaj11cych go do bezpłatnego
W PZP Nr 39 wyróżnił· się Ignacy Wan- przejazdu do miejsca stawien:nrl.ctw~ Komisje,
ke (156 proc.).
ro~patrując-a kwalHrlJca<:je kan.dydatów, prz..e•
W PZPW Nr 37 Helena Niedzielska osłą prowadzać będą badania lekMU.ie 1 wystawiać
gnęła 152,2 proc..
zaświadczenia
będ11ce dowod~m reje-5'tracyJ·
nym do „s. P.".
Do Koml-.;ji oprócz wł.a.dz &am.O•r.z11d-owych
f lekarzy powołano w szerokim ·z.ak·I'esie czynnik społeczny i przedstawicieli o.rganiucji mło
dziie!i;,owych, spełniających równocz>eśniie rol~
mężów zaufania. Wobec tego. ~-e młodzież bę
dz·i>e po.woływana w trzech turnusach, Komisje
u.stalać będ4 przyd:cial i ocwaliti.kować mł-o·
&lać biegłych do PZPW Nr 2 dla dokładnego
obejrzenia tej celowej iltnstalacj~ i z.astosowa.- dzzieri, uwz.ględniają<: Je.j po-trz.eby sw.i~e
z nauk!\ i pre.cą zawodową.
nia jej w ilnn.ych zakładach.

terminu, w którym I-OZJpoazltie się reje.stra·
efa 1 werbunek młodzieży do nowoutWoTZ'O·
nej organi1zacji „SŁUŻBA POLSCE", Równolegle z pracą komitetów popullJJI}'zacji usta.
wy o „Służbie PoJsce" 1 jej omawianiu prze.z
s=ą młod~ież, .grupa przygotowawcza Komendy Głównej i jej odpowiednJ•kJ w terenie pr:re.prowadz·afą szybką organizację I rozpra.cowujq irzczegółowe .p rogramy.

walczy o

We współzawodnictwie tkaczy pracujących
na dwóch krosnach kortowych wyróżnił się
w PZPW Nr 1 Bolesław Luciejewski (150
proc.).
W PZPW Nr 36 pierwsze miejsce zajął Jan
Bednarek (160 proc.). Stanisław Malinowski osiągnął 159,6 proc., Jan Dudek 159,3
proc. Remigiusz Wójcicki 159 proc. Wacław

pierwszeństwo

kroki ku malej 1acjonalizacji
PZPW" Nr 2.

, Drugim ulep.szeruem zastosowanym w PZPW
Nr 2 j-est urządzenie pomocnkze dla doprowadzenia roztworu sody do pralnic.

Przemysł włókienniczy miał, ma i dłuqo je·
&=a będzie miał poważne trudności w dziedzinie zaopatrze!llia materiałowego.

Jednym z najbardziej deficytowych a:rtyku·
Dotychc.zas wlew.ano roztwór sody do pm!·
Jest skóra. Wprawdzie <lzięki wy;;iłkom
aparatu :zao;patr:z:·e niowego udałQ się zlikwido- nicy :zwyczajmie, kubłem lub konewką, co
wać po1
stoje n.a skutek braku gońców, biczy w v.-i.elu wypadkach powodowało plamy na
itp., 111iemniej jednak W6ka.z.ane są daleko idą· tkanitlli-e (sto·s unkowo si.lny roztwór powodoce oGzczęctności artykułów skórza.nych przez wal przy zetilmięaiu się z tkanlną rozjaśnienie
1;tosowani.e tam, gdzie się da, materiałów 'Za- ibarwnika).

Fakty powyż62e mają swoją wymowę.
Swiadczą, ż-e w iPZPW Nr 2 pr.a.cują ludzie, któil'ZY nie tylko myślą 0 wyproduikowaniu ipewnej Hośd metrów tk.a;niiny (pl1an jest tam z,awa.ze wykolflt;nny z nadwyżką}, a.J.e troszczą się
również o to, ażeby produkować dobrze, truilo
f ciągle iść z postępem.
·
Zwykłe, drewnla.ne koryto, :i;montowane
Dyrektor naczaliny, tow. Osys, dyr. tec.hntczz tyłu maszyny, a z którego przez małe o two- ny. tow. Grzelewski 1 caly zespół pracowników
ry doprowadza się roztwór do ma.szyny, roz- i robotników pragną, a>by kh fabryka robiła
wiązało zagadnie.nie.
zawsze· l!lajwięcej, ;najla.pi-ej, oojtaniej i :naj0 celowości i wartości tego urządzeni.a mniej i'!<l.\Pl<l ·o sobie mówić. Tacy już są
świadczy fakt, że Dyrekcja Przemysłu Wełnia~ skromni c~ ludzie, dla których najwa,żniejsze
nego poleciła wszystkim wykończaIDiom wy· jest ipra-ca..
em -em.

łów

stępczych.

Na ,t ak zwane „chomątko" do kro~len zu:tywa się oikoło pół kg skóry. Zywotno,ść takiego „chomątka" wynosi gdzieś około jed:iego miesiąca, a prz·emysł wełniany tpQ6tiada
9.000 kroisi.en - to znaczy 'Pr.zemysł ten zuży
wa mieGięcznie na ten Jeden artykpl kiJk,a ty-

I

sięcy

kg skóry.
PZPW Nr 2 w tro.sc-e o

zaoszczędzenie

Ci, których

te-

!10 cennego surowca zastosqwaly na swojej

pomysły

wprowadzają

udoskonalenia

tkalni,. ·tytułem próby „chomątka" metalowe,
które pracują przeszło dwa miesiące, ku oaiłko- ,1
ne i tanie, daje nie tylko oszczędności skóry. ,
ale wzmacnia równieiŻ tzw. bija.ki, które ujęte
w środkowej swej części metalowym man.ktie- .
tern, stają się o wiele odporniejsze na złama1

I

inż.

St._ Witoński

Kwiryn Gibki

mogę już udać się

PRzyJAZNI POLSKO-JUGOSŁO„

do Naftogradu? na stanowisko komendanta oraz specjalna inpytaniem na pytanie Launitz. strukcja, którą wysyła von Lamke do RumPauli zbliżył się do swego biurka, otwo- mla. Ta instrukcja dotyczy pana oraz pańrzył szufladę i wyjął stamtąd wielką, zala- skich uprawnień na terenie Naftogradu. Prokowaną kopertę.
szę doręczyć tę in~:rukcję Heinzowi. On wie,!
- Proszę, niech pan to weźmie, zwrócił co ma z tym rob1c.
Nagle i niespodziewanie otworzyły się
się urzędowym tonem do Launitza, w tej
kopercie znajduje siq rozkaz nominacji pana drzwi do gabinetu. Na progu \.llrnzał się bla-

przy ul. Piotrkowskiej 272 b,

Kujawiński

\V tymże lokalu odbywają się w dni p~
wszednie dY'żury członków Zarządu, którzy
udzielają informacji i P!fYjmują _ zgłoszenia
how:i>ch członków, w godzinach od 18 do 20.
W sprawach pilnych informacji udzielają
również prezes ob. Buchner, tel. 186-41 oraz
sekretarz ob. Gomulicka tel. 281-20 w. 18.

dy Schtrem.
- Radiodepesza ze sztabu frontu! - zde·
nerwowanym głosem oznajmił pułkownikowi
adiutant. Zasalutował i sprężystym krokiem
zbliżył się do biurka. Doręczył depeszę i znów
zastygł w służbowej postawie.
Pauli przebiegł oczyma treść depeszy.
Twarz jego skrzywiła się w grymasie wyraź
nego niezadowolenia oraz zdenerwowania.
- Natychmiast maszynę! rozkazał i, kierując się do drzwi, wyjaśnił Launitzowi przy
ciszonym głosem: Rosjanie przerwali linię
frontu. Sytuacja jest bardzo poważna. Niech
pan natychmiast wyjeżdża do Naftogradu!
VI
... Zdawało się, że uwięziony partyzant za
pomni.al nie tylko o czasie, ale i o swojej grożnej sytuacji. Wstrzymując oddech wsłuchi_
wał się w każde slowo, które dolatywało do
niego poprzez szparę w ścianie.
!„„Niech pan śpieszy~ dOINaftogradu! Sly:

majorze Launiµ?„." ....Niech pan
majorze Launitz!„.
szeptem powtórzył partyzant te słowa
ko.,.
wnika Pauli. Lekki uśmiech przebie
tzell
jego zakrwawioną i zmęczoną tw:arz. .„Pan
tam zobaczy dużo dziwnych i niesamowitych
rzeczy!...
Ostrożnie stąpając na palcach party~nt
zbliży! się do małego okienka. Spojrzał pruz
ten mały otwór. Za oknem czerniała noc. Jesz
cze chwila wytężonego nadsłuchiwania i partyzant z niespodziewani; giętkością już się
przedostał przez ledwie przymknięte okna
na dach. Nadsłuchiwał w dalszym ciągu. Sta.-:
ral się prawie nie oddychać. Przychodziło
mu to z trudem, gdyż wyczuwał ból w całym
zbityrr: przez gestapowców ciele. Na dole
czerni nocy poslyszai' czyjeś kroki. A więc,
gmach komendantury był strzeżony! Z ciemności wyłoniła się szara sylwetka żołnierza,
uzbrojonego w automat. Byl to w,arto~

Bronisław

9

Czy

Z TOW.

Tow:u-zystwa
II piętro,

I

odpowiedział

(w)
- - - - - - - - - - ·_,.........,,.ll'l"lllMIWl._,..IHlll•flstl1M9!t

WIA~SKIEJ

zadowoleniu kierownictwa fabryki.
Urządzenie -to, w wykonaniu nieskomplikowa-

Dyrek.ej.a PZPW Nr 2 przestała do Dyrek- !
cji Przemysłu Weln:ianego o•pis tego urządze
nia z prośłlą o wydanie opinii bie9lych i ewen·
tualne · roi,poczęcie macsowej produkcji.
Dy.rekcja Przemysłu Wełnianego doceni.ając
:ma<:zenie tego wynalazku, rpo1ec:ila wy .~0n?.n1e
jesz-cze jednej ipary takich „cliornątek", celem l
wypróbowaruia ich w innych "Zakładach.

dobrej służby w ne-regach ,,SłuiJby Pola<!e".

Zarząd Wojewódzki Towarzys.twa Przyjamt
Polsko-Jugosłowiańskiej podaje do wiadomości, że zebrania członków i sympatyków od·
bywają się w pierwszy poniedziałek po pierw.
szym każdego miesiąca o godz. 18 w lokalu

witemu

nie.

Po wdelen!u do brygad cllło'Pcy nitrzymaj11
umundumwa·nie, które ;po uk.ońami.iu
pracy w „s. P." przejd"l'i·e na. !cli włal'lność:. Najlep>Sl otrzyma.ją wyróżnierua w formiG c~nnyc.b
naigród i dyplomów, a najlepsza brygada :zdo•
ł>ędzi.e i;ztandar przechodni ,,Shtiby Po1Ke",
Równocreśrue :z p:rzygotowanie.mi te-chn:icz·
nym! i orgainirz,a.cją „Służby Po.lsce'', n-a ł>ere:nd-e
całego 'kraju, mhodzie'i: nz€&WIM. w QrganiM·
cjach ideowo - wychowawc~clt. j>ak I niezrzeszo1n.a, oraz szkolna zhi>era s.ię M wiecach, ma_ ni,festując swoj-e :zrozumienia dla pracy w no•
woutvrorw:Il!ej organizacji i deklaruje gotowo§d
pełne

Le.szewicz

felik.s

szy pan,

śpieszy do Naftogradu,

w

{
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Jutro ''N iCi 8F Ria" wybiera nową Radę ~:: :.w!ł~;;~~:. ~:~:~
Którzy uzyskają mandaty spośród 72 kandydatów?
.
0

.. ~i:!1:nią1~ty~;:;:~~0.ę:?.i!'°~jw~:

Nie ustępują kobietom kandydującym do
Rady Z:i.kladowej w „Niciarni" kh koledzy
z ' U.st kandydackich - mężczyźni, towarzyszie
• .
.
•
·
· h
1 .
Tylmiltn, ~esmak I I ota~sx1, P1~rwszy z me I '.~
stary działacz. robot;u-czy. . ego przes~ o.se
i praca. przez-en obecnie peln!o.na 61\ rękojmią,
~ okazanego mu przez załogę fabryczną zaufania n.ie zawiedzi-e.
Pracę tow. Kotar$kJ.ego in.ają i oce.nioaji1
wszyscy robotnicy „Nid•arni". Choć zatrudniony w biurze, nie jest Qduwa,.ny od trm'ik

Pytan:e, kogo wybrać: do Rady Zakładowej,
taje jutro przed 2>dlogą, robotniczą PZP13 Nr
16. · LiEta killl\!ydatów jest długa, obejmuje 72
nazwiJka. Z ni!lj wybrać i1aleiy 32 ludzi godnych powierzonych im ·mandatów, ludzi, których dotychczasowa llzialalność je$! rękojmią,
że z 'POW'ierzonych sobie obowiązków wywiążą
&.ię, jak to $ię mówi „n11 sto dwa". Stara
Rada Zakładowa od-chodz·i. Praca jej w ocę;nie
za;;,połu
robotniczego „Niciarni" byla 6łaba.
Ini.ałalno.ść dawnych radnych poddana została na odbytych zebr.ani<tlch ostrej krytyce. Aby
6ta~ błędy się n.i.a p:owtórzyly (ze szkndą dla
urogi), w dniu 22 marca spośród wystawionych do Rady Zakładowł!j kl'l11dyd3tów wylmt-

i potrzeb załogi fabry<:zn.eJ. T-0wany1;za Lesniak11. nie ma potrzeby relcomend6w11.ć ~bor.
DZ1„5 Je<e
· t maJ'6trern
Je6tcze
com.
.
. - mtedawn-0
.
stał przy warsztac14!. W1oedzą 0 rum """'z)'IS<:y,
li:e nJ,e tvlko dl>a o iprodukcję, ale l o człowieka. Taka postawa. to najle'Psza, kandydaoka
le-gitym-aej.a.
Jutro zal<Jga rob-0tnicza routrzygniie, kto
obejm:e mandaty w nowo-obranej Radzi~ Z<!khadowaj. NSe u1ega dla. nas wątpliwości, .że
spośród. w;;.zy&tkich ta~ llc~y-ch kandydatow
wybrani za.staną - najlepsi.
I. K.

Rozkl a d poc1„gow
• •

~t!Ić ;,i:~:ą~~~!::fć ~\~~~~~h ;.:~~ś~n:~

0

~

Eą całemu !~pol<iwi robotni·ków PZPB Nr 16.
W okresie przedśWiQ,feC~t\ym
„Nidarniia - to kobieca fabryka". Na 1976
Dyrekcja Okręgowa Kolei . Piństwowych
Poe. pospiuimy Nr 1 i 2 komunikilcji
p~abcowniN•ków, zatru·lU:onych je-st w ni.ej 1400 w Łodzi poda}e do wiadomości, że w związ- \Vanzawd - Cz~~tochowa ,_ Zakepa!le i z
k·u 11; przew:c
. 1ywanym wzmoi:onym
·
kursu.i·•c•
k""' tliet. · le też dziwn·ego, 'ee wśród nazwu1k
ruc h em pa- po•vrotem,
,
., ~ norm•1„
,,. „ 1·e z Wa·r·~'"'WY
~„ ...
·a.w.: ydatow do Rady Zakładawej ĄS ~- 1'0 ·na· są~ersk.im w okresia Swiąt \VieLltancx:11ych we wtorki, c~wartki i sopot;y, a z ZakoJ'lanego
zwi.glf,a kobiece. Wiele f>pośród kandydatek l?~dą urndir)mione dodatkow<:: na-slępujące po· środy, piątki i niedzlele 'JN okresie śwląteczto JK'edói:os!ki .n.iezwy.kle popul<!rne w fabryce.
ciąql pi!sażerskie:
nym od dnia 24 do 30 marca rb. będą kursot z me zna tow. Marii Furnw1!ski€j, imręNa lł-nli Wal'llzawa - Cz~~tochowa - Opo wały codziennie z wyj,ątkiem dnia 28 marca
tystej przewodn.i.czącej mi-ei~owego k-0la Ligi Il' _ Wroclaw _ Legnica
roku bież.
·
1{ob;et. Czyn.n.a, aktywna interesuje llię i ludźPoe. pasaż. Nr 223 A _ WarsZRwa Gł. OdPoza wymienionymi pociąga.roi dodatkowy
mi i warunkami kh pracy. Slu,iy ka:i:demu do- jazd 19.30, Koluszki odj1n;d 22,20, Legnica mi w okresie świątecznym będą kur$owały
brą radą i G'°I!\o<:ą. :Zaw-szie U,slużna i chętna
· d 9 54
nai;Lępujące pociągi, przewidziane służbowym
gdy .czyjejś bied:;i€ trt(;'ba za.radzlć. Oddanie prz~~~~ro~y ·pociąg pa~ai~rski Nr 224A rozkładem jazdy:
.
.
i;prawte robolnicrej to·w. Wróblewskie! ma ca. Leqnica od:lilzd 17 .50 , Koluszki przyjazd 4.52,
l"ocląq Nt 213-214 komun1kaCJi Warszała s~ularnia. Tro-szczy się o 'Pmdukcję, Warszawa Gł. pr1iyjazd 9,0B.
i wa Gliwice - vVarszawa od d:nia 22.3 do
o zmnl-ejszenie Hości o<lpadków, Każda spr.a.
Obydwa pociągi kursować będą od 24 do 5. 4.. 48.
,
. . • ,
wa, któr.a na jej oddzieJ.e się wyła.11i'i'I, jest 30 marr.a rb. z wyjątkiem 28 ni4rca rb.
I Poe. Nr 509-510 komunikacji Łodz Kal . ważna. każdej sprawy dop:lnuje i ją załatwi.
Na 11-nii Wari; 7 aw 11 _ Ku!no - By()gi>:'lzCZ '. ~cze-::in ~ Łódź Kal. Qd dnia 21. 3. do 4. 4.
. Tow. Zielińska zaledwie od roku pra-cuje w faPoe. pasaż. Nr 41l z W;i~szawy Gł. odjazd; 1948 roku.
bryce. Tu nauczyl·a się Z...'IWodu - .jest skr~- 20, 30 , Kutno odjazd 0.40, Eydgoszcz priyju:d
Pociąg Nr 1-ł21-U22 komunikacji Łódź
C<lrką. Dziś je>St brygadzistką - wyr<ibia 168 5.07.
Kal. - Katowice - Lód:! Kal. od dnia 21. 3.
procent normy. Dzielny czlowi-ek, dobra praPowrotny pociąg pal'laierskł Nr 412 z nyd- do 5. 4. 1948 r.
cownica - potrafi i w Radzie Zakładowej pra- !!Oszczy odi;rni 15,00, Kutno przyjazd 18.58,
Pociąg Nr 531-538 komunikar.ji Łódź Kal.
«.1w11ć rzetelnie. O tow. Alc•liiwndrowskie/ Warszawn Gł. przyja11:d 22.08.
- Wrocław od dnia 21. 3. do 4, 4._ 1948 roku
skreoaree mówią towarzysz-e pracy: „t-0 nieskaObydwa pociągi kursować będą od 24 do będ1Łie kursował do Kudowy ZdroJU i z poziteiny człowi-ek". Taka opinia Jest ll>ajl-epszą 30 marca rb. z wyjątkiem 28 marca rb.
wrotem.
.
. .
jaką wymarzyć €obie można referencję kandyNa Hnll Łódź - K0<lnszki - Waftiawa
God'l.lny biegu wymj,e-nionych 'JX)Ciągow po
dacką.
Po:. Nr 323-324 z Łod7i Fabr. odjazd 7.57, dane S'\ w urzędowym rozkładzie jazdy.
Towarzyszki Kazimiera Bade>k (wrz-ecioniar- Wc.rszawa Gł. przyja.zd 11,13.
. \V czas:e od 24 do 31 marca rb. k11suje się
ka) i Maria Jagwnewska, praC'Ująca n.a obrącz.
Poe. 325-325 z Warsq.f\wy Gł. odjazd 17.10, wagony z miejscami płatnymi numerowanymi
ni.akach - to ligowe dz!"1.l.aczk.i „Niciarni". Nie Łódź Fabr. przyjazd 20.14.
(miejscówki) we wszyĘtki :h pociągach, w któnależą do partit. Dotychcr.a'!'iową pracą społeczObydwa po:;iągi kursują od 25 do 30 mar- rych waqony takie kursowały.
ną dowiodły, i.a ll'.•!! t11wiodą sil) na nkh kolf'· ~ą rb. :i; wyiątkiem 28 mą;rca rb.
. Ws~elkich szczegółowych i:riformacji udziedzy warsztatowi, gdy obie ·znajdą się w Radz;e j
Na Iirtłi Warszawa - Częstochowa - Za- lają placówki informacyjne na stacjach koleZakladowej.
li.cparne
jciwych oraz Polskie Biuro Podróży „Orbis".

qo Trybunalu Narodowego, tow. Henryk Cieś•

lu.Ir, były p'r~Ze6 Specjalnego Sądu Karnego
w Warszawie.
Prezes ob. Piliczewski obj11ł dotychcz·a~owe
ewe gtanowi5ko wicepre-Letla Wydziału Cyw.il·
nego S(\dU Okręgowe.go.
Jedn<icześn:ios w stan epoczyn.lm ;przenlealo-ny 7l'O\'ltał prokurator Sądu Apelacyjnego, ob.
Szydł0owski. Stanowi6 k<> to dotychczas jeszcze
ni 3 xo-stało obs<1dzo.ne.
Zmiany, jakie zaszły w s(\downictwle l6dz..
kim, idą w kierunku i są rękojmi!\ demokraty•
ucji nas.zego sądownictwa. (m. %.)

Luty feralny dla zdrow:a

łodzian
znaczny wzrost liczby pac!ent6u
Ułlezpiecza!ni

Zmiimne PD1i<>dy 1 nagłe pne.skoki te.mip
ratury w mi,es'iącu lutym, spowodowały z.nacz.
ny W1:rost liczby pacjentów Ubezpiecz.alni.
Bli$ko 200.000 osób skorzystało z porad lekusk.ich, ambulatoryjnych i domowych w tym
feMlnym miesiącu.
Zilfiiłki cho.rol>owe, domowe i 82pitalne pobrało ponad 120 tyŚ:i,ęcy 06Ób, a prawie dwu•
krotnie ta.ką liczbę wydano !recept w aipt.ekacll
własnych Ul>ezpiecz.alni li obQ}"Ch.
260 osób wysł-ala Ube.zpiecz-alnta do 6.a.Ila•
to'fiów, ponad 3000 osób skierowano do 15i;pital!,.
990 kobietom udz.ioelon-0 pomocy akuszeryjnej.
Pokaźną kwotę, bo aż 1.235.174 zł ;pochło
nę!
zaei~ki dla !karmiący-eh matek, dwa razy
tyl i małą n;adwyiką wynilQISly zasiłki p-0grzebowe.
027 060bom udz.ieliJo pomocy pogotowie
chorobowe, pogotowi·e zaś p<iłożnkze ;nezwa·
oo w 426 wy;padkach.

Czworonożn!
12.112 ztierząt zbada
Lcczn~cy

acienci

o w M'ejs!dej

Lecznica Miejska przy ul. Kopernika sku·
pia więki;zość leczonych zwierząt w naszym
mieście.

W ciągu całego roku pn:esunęło się przez
ni!l ponad 12 ty$. czworonożnych pacjentów,
z tego ponad 600 psów, które w dużej ilości
chorowały na wściekll1..nę.
Drugie miejsce po psach zajmują konie,
których około 5 tys. zbadano. ,w Miejskiej
Lecznicy.
Ciekawe są wyniki badań. Z oglądanych
Eiki - rE'ferendarz podafkowv i Hen.ryk Mu~hl.n. obliczalne "traty mat~ri<1lnt, ·podrywa.li aulo- przez lekarzy w ciągu całego roku zwierzą
- kinownik Brygady Ochrony Sk"-rbowej ryt.e.t i .zau{anie kwpiec~a dti władz. Działał· padły tylko 62 sz.tuki. Około 300 szt„ z czego.
Łódź-Wschód.
nosc -i:irz~tępczą 0'5k.arzonych po.tęguj'ł f~lc~, 280 psów, wskutek choroby, lub kalectwa zg!a.
S!edztwo przl!prnwadzon.e w sprawie BOS ze byli om powołam do ściągama naduzyc dzono, reszta badanych zwierząt została wywy1.t~~·~1o,
żn'" o~k-arz·
"i"'i
nie „.·iawniaJ
, i
·
l\!' j kl j T _
1· przed skarbowych.
,„„
~
"'"',..
.
.
.
. 1ecz-0na. K oszca
nwes t ycyJne
ie s e .uc:CZ·
Urzędein Skarbowym faktycmych, o,brotów hanW tyn; Jedy~ym ":' ~wo,1~ rodzaju proce~1e nicy wynlosly
miliony
tys, złotych. Do740
cllowyi:h podlegających ich kontroli firm, ten- zlo/Ellawac będzie 22 swiadkow, po-za tym 3 ·bli!•
.
. 3
dencyjnie spor'.lądHli wnioski, pobierali
gli z ramienioa Ołównęgo IMpektoratu
d~c należy, ze ceny porad, zostały niezmiekupców łapówki. Swoją prze.stępczą dzlałalno- ny Skarbowej.
·
ruone.
ścią un:emożliwiali Ur-z:ędowi S arbowc:mu wyOskarżeni odpowiadać będą z Dekretu
Opłata za porad<: bez: leków odnośnie psa
miar i domiar podatków. Godzili oni w inl.ere- o przf?fitępstwach szcz*'9ólnii! niehl!?piecznych '"'.~nosi 150 zł. Zwierzęta gospodarskie mają
sy Skarbu Państw.a, narażając Pańitwo na. Rie- w okr~·• odbudowy Pańt1twa Polski~o.
ruzszą taryfę - zł. 120.
;...__,...,......,_.________.;.._,,._.....,.______....,....................................~..........................................................__....____...,...,._,,,._.,..,.......,„,...
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urzędników Brygady Ochrony Skarbowej w Łodzi

W Wojf;kowym Sądzi& Rejonowym wstał
JUŻ ukoiiczonv akt oska.rżenia przeciwko uriędnikorn Brygady Ochrony Skarbowe/ w Łodii.
Proces te.n rozpocznie siP, jut·o w sali Sądu
Okręqowego przy Pl. Dąbrowski~o 5
Wykrycie afery w BOS jest zasługą kont·roli wewnętrznej w tej i•Mtytucji, której lder-0wnktwo wpadło n.:t trop kilku niesumiennych
urzędniJrów. Sprawa ta wstała następnie przek.izanil. Komisji Specjalnej i władzom b2zple<::zcnstwa„ które przoprow~d:dty .szcreqó~owe
docho<lz.eni~ :na po<lstawi.e dOfltarczonych przez
ln~peklo.rat Ochrony Skarbowej w Łodzi małeTi,\lów dowodowvch.
N~ iuwi« Q,!;kactonych zasiąd.,_ prmbywają
<'Y obflCni.e w więr.i-eniu: Eugenius?. OJ.czyk kiNowni.k: referatu wymiarowego, Leon Mileweki - 'Podkomisarz-rewident skarbowy, Enge·
niu.si Gurnuch buclia!ter-rewident, Kazi·
rni<erz Tysiak - rewidenl, Tadeu-sz Bocheńskj
- porlkomisarz 'Brygady Ochron v Skarbowej
Na ostatnim posiedzeniu Kolegium Zarządu Jprzyzn<rno 146 stype,ncliów po 3.000 zł mlesięcz·
Lódż-Wschód i Zachód, Zdr.islaw ·Niedźwiecki l>·!:ie?;~.kie'{o
przyznanyrh to6talo l1f.l czM od nie, które ob-ejll'l.Uj'ł na.str.n:iuj4ce ucz~lnie:
- urzędnik BOS, St11nl6ław Mich&lski, Mieczy- I ~tyC?nia Ćlo 30 czerwca br. nereg 5typendiów
UniwerHlet ł.ódz.ki - 67 ctyp«·Bdiów, Poli·
sław Ne9i0l - um;clnicv BOS, He.nry)< Żltkow dle ml1'ldzi~iy akademickiej
i
dla u.czniów technika Lódzka - 44, Poliiachnika. Gdańska
eki
podkomi.sarz BOS, Mieczysław Bryka!- i;zl.:ół średnich. Słuchaczom 6Zkół wyższych - 2, Polit~hnjka Wareww6ka - 2, Wyższa
I Sz:koł!ł. Gospodarttwa Wiejskieg<> w Łodzi I 20, Wyi&za Szkola Peclag.ogi<:m~ - 11, Pań·
fitwowa Szkoła Sztuk Plasly-cznych - I.
Należy zaznaoyć, że w roku ubiegłym przy.
rna110 stypendiów ogółem tylko 60. Znamisnne Je!it 7Mtawienie, iluclrujące jac;llo, jaką wa·
gę
przykłada. 1n.ia~to
na~~
do kiztake.nia
dŻieci warstw pra.cujący<:.h. Na <Jqólni\ liczbę
W PZPB w Rudzi!! Pabianickiej w tkal- (141,7 proc.). Tkaczka Stardsławl\ Cieślik
- 30 styrpendy.stów to Eynowje TO'botni•ków, 12
ni na 8 krbsnacb osiągnęła Wladyi;lawa osiągnęł11 ua fi kt•o!lnaclt 162,7 proc„ 11, Ja- &ynowie nauczycieli, 46 - to dzieci urzędWoźrJiak 161,4 proc. Janina Pytka (6 kro~ nlna Szczepaniak 161,7 proc. Maria Rajska
ników samorządow.y.ch i pallitwowych, 3 - sy~ien) uzyskała 181,4 proc„ Ka:r.i.mier;>. Szulc (4 krosna) uzyskała 165,2 proc„ a At:>olonla
nowie kolejoarzy, 25 - praeowników rolll.ych
180 proc„ a Balbina Psiuk 161,4 proc. W Bańkowska 153,6 proc.
i 29 ~tudent.ów - to dzieci repa.triantów.
przędz11lni (3 strony) wyróżniły się: Józefa
w PZPB Nr 7 w tkalni na 4 kro~nach
N11.slępne fitypendia, w li~biil 900,
przyGrądzka (172 proc.) i Józefa Sobiel (164 odznaczyły się Janina Marcinkowska (174,6
proc.).
.. .
.
.
' proc.). i Helena Bilska (171,8 proc.). W
~ P~PB Nr 16 .wyrozmły się prządki (4 . prz~dza~ni. !3 ~tro11y) odznaczyły się: Ap?~tiony). Anna Betłowska (14.6,5 f)roc.), Ma- 1lonia Starusławska (160,3 proc.) i Maria
ia Sierzchała (143,5 proc.) i Genowe!a Wituła (157,5 proc.).
· Stańczyk (141r proc.).
.
w PZPB Nr 9 w przędzalni najlepsza
W PZP'B Nr 2 w p~zędz_alni Hl strony) rezultaty. ogiągnqly Józefa Kl.łbiak (H6,3
uzyskala Wanda Sygdz1ak fo4,5 proc„ a Fe) . K · ·
FI d · ·
(l 1
)
rk
M "
•
M .· Ad
proc. 1 azimiera
a zms1~a 4+ proc ..
1
.„ s_a 11 ~ 1 '1g. 1" 2:- proc.
au(l
amt:- W tkalni n<t 6 krosnach pierwsze miejsce
l'J.,,k (4 ~hon:>) or,iq~nela 1 ~ 5 ·4 prac.,, Marta zajęła Feliksa Pakulska (l61 proc.). StaWolna }_;8,7 proc„ I\ Stai:1slawa w,odow- nisław Kubik or;iągnął 159 proc. Włady~ka 14.:.,~ prnc. W tk11.Jm na. 6 krosnach
ł
IT
· .'
ł
·
. .
j
D
s awa. "rzem1en uzys1rn a 155,8 proc.. Ą
1ee- S
ruerwEze nne.1~ce za. 111a freua
rzew
b'
Gł' , l "ll
J oze
· f a k-rzew.
. .
a
mi\: " ,7 proc.
ka (168 proc.). Mana Skab1ak o:s1ągnę1a ·k· ma·~ ~ł
·
167 proc„ Bronistaw Ciuła 166 proc. He- s 1 osiągn'\ 1521
• proc.
lemi Płachta (4 krasnal uz~·:olrnła 175 proc.,
W PZPB Nr 22 odznaczyły się prządki:
Zofia Rortut 107.n m·oc„ Trema Kuclu1rska Janina Cabaj, Leokadia Jańczyk, Zofia
i Halin.i Sobiernj 157 proc.
Grz.r;:łło
G·enowefa Jaska.
W PZ.PB Nr <i w przęd?.alni ("i50 wrzec.).
W PZP:B w Pabianicach w tk11lni l'la 4
wyróżrtił;r siP:: Anl'la Zielińska (1.52.3 riroc.)_, krosl'lach uryi:kała Sta.nish1w11 BJJf\owii:i
Antonina T11P"'11w;c:-: (149,1 pt•ne.). ]llw::i. Mu· 'GB,2 prnc., Józefa Bara:o:zka 165.1 proc. i
riP,iPW~k~ (Ml,.?, ?'Jl"l'IC.) t Wł;id. l!\ertos St:. .Tl11'!1'hl 16!!.S proc.

o<l

Miasto

śpieszy

Ochro-1

z pomocą

kształcącej się młodzieży

Stypendia - 146 dla akademików, 900 dla uczniów

I

„

z

szkół średnich

z~ano młodzieży łódzkich szkól średnich.
nio.fą

Wy·

one po 1000 zł nzie,,iętJznte na. uctnia.
·
Jeśli chodzi o Gtypendia na następny rok
akademi~ki, który zacznie fiię od 1 paidziern!·
xa, to kudy ubi·egajł!cy się o nie winien z'o· .
ży~ podanie do Wydziału Oświaty ipn:y Zanę•
due. Miejikirn, gdzie ~Jalne komisje z.11jm
filę l'Ch rozpatrzeniem.
llłlłllllllllllllllłllllllllllllllllllllllllllłlllllłlłlllllllłłłłłllflllllllłłllllllll

WALNE ZEBRANIE
ZW. ZA W. DZIENNIKARZY
Zarząd Związku Dziennikarzy Oddział
Lodzi przypomina kolegom, że walne zebr>

nie ~łonków Związku odbędzie się dzli
nieddelę, 21 marca r. b. o godz. 9-tej w ple
szym, a o g-odz. 10-tej w drugim terminie

sali „Czytelnika'• -

Piotrkowska 96.

•
Nr. ·so

<JtOS

str.- 9

TOMASZOWSKJ

Kronika Tomaszowa H'hrótce wąborq · •
.
WTomaszowskieJ Fabryce Dy a·nów
\

33 ~andydatów widnieje ~a liści~ ~~riąz-1
koweJ w PZPJG - 3. Są między num i pepesowcy i peperowcy i bezpartyjni. Przy
ustalaniu listy kandydatów nie kierowano
się względami partyjnymi. Wchodziło w grę
inne kryterium określające możliwość tej.
czy innej kandydatury - uczciwość, pracowitość, pewne wyrobienie społeczne i inne
tągo rodzaju zalety. że tak jest rzeczywiście; każdy członek załogi może się osobiście· przekonać sprawdzając wywieszoną na
Bomu winszujemy
swym oddziale kopię listy kandydatów.
Niedziela, 21 marca 1948 r.
Widnieją wśród nich znane wszystkim
Dziś: Benedykta.
na?:wiska, jak tkacz T. Wójcik, przędzalnik
R. Pacewicrh, kasjer J. Hnidan, przędzalnik
W. Goźthik. kontroler produkcji E. Kurza-1
Dziś dyżuruje apteka mgr. J. Ambro- wa, farbiarz S. Ostalski i inni..
ziewicza, ul. N. Barlickiego 1 (Tekli).

!!'f!!.'J C"iltlie!.nihów

ny tkacz. Bolesław Pazura:
•„ Nic r.łcgo o tych kandydatach nie
mogę powiedzieć. Na przykład taki Wójcik.
I Zaraz koło mnie pracuje, to przecież widzę,
, jaki z niego robotni.k i co on za człowiek.
I Nie żaden wiatrogłów, a człowiek stateczny i uczciwy. Tacy właśnie powinni być
w Radzie".
Tow. Drewicz Mnl'ia - gre.mplarka:
„ - Jak sobie przcjrzalam listę kandy·
datów, to odrazu sobie pomyślałam, że to
ludzie warci zaufania. Wszyscy dobrzy ro·
botnicy i powinni dobrze spełniać swoje obo
wiązki w Radzie. Zakładowej".
i

-~''"' ' '"' ' ' ' ' ' ' ' ' '

„Priedwiośnie"

Straż Pożarna - 51
Dworzec Kolejmvy - 4
Milicja Obywatelska - 47

Zasięgnęliśmy o nich, a jakże, opinii
":śród robotników. Oto co mówi bezpartyj-

I

nie wystarcza

Nie wszystkie wieczory są wykorzystywane przez Teatr i w te dni kiedy sala jest
zamknięta można by ją wykorzystywać dla
napewno wiecie ile trudu kosztuje otrzy- wyświetlania filmów. Wiem, że Związek
manie biletu na jakikolwiek seans i ilu ludzi \Vłókniarzy, który dysponuje salą, godzi
odchodzi bez biletów, bo nie stirny m ej~c się na taką koncepcję. Wiem, że godzi się
Pow. Rada Zw. Zuwooowych
44
dla wszystkich.
również nu n1ą i Film Polski. Cóż więc stoi
Ubezpieczalnia Spo·!eana - 17 i 121
Tomaszów liczy 38 tysięcy mieszkańców na prze!izkodzie?
Zarząd 1Wejskl ZWM - 52
Józef Hnidan
Rajmund Pacewicz
i jedno kino w żadnym wypadku nie może
G~~~yście się to:varzyszu. · Red~torze
Komitet Miejski OM TUR - 69.
ka5jer
przędz·alnik
zaspokoić wszystkich. Przed · wojną były zwr~c1h. z .tym pytam~m d.o .fllm?wcow, .to
~ .
.
.
powiedz1ehby Wam, ze wm1en Jest ZwiąTow. Wiktor Dziedziński - snowacz:
~w:,. ale o~ecm~Jeldno Je~.za~.ęte p~ze: Ro- łzek. Ten z kolei wskazałby palcem na. Film
ADRES REDAKCJI: Tomaszów, u!. 0 _mczy ~m ~tury. 1 . 1ec n:me 0„wa-, Polski. Może by tu do nas przysłać jakie„ - Mnie osobiście ta lista kandydatdw.
~w. Antoni~go 26, tel. 46.
I rzJ-SZ Redaktor me posądzi 0 to, ze m~az.a.m goś rozjemcę, który by spór rozstrzygnął odpowiada. A jeśli komuś ktoś
z nich nle
Teatr R. D. K: za niepotrzebny. P~z~c1wme .. na lrnrzyść„. mieszkańców Tomaszowa.
przypadnie
do
gustu,
to
przecież
ma moźli·
Red&ktor przyjmuje dwa razy w '-v- To bardzo pozyteczna dla robotmkow pla.
.
. .
~
cówka i każdy z nas może tylko życzyć jej
.Z roboc1arsk1m pozdrow1emem wość wyboru, jest w czym wybierać"~
godniu: w poniedziałki i czwartki od pomyślnego rozwoju. Chodzi mi 0 co inneW. S,
godziny 12-ej do 14-ej.
go.
stały czytelnik.

b.

Towarzyszu Redaktorze!
J eśli byliście kiedy w naszym kinie to

Komitet PPR - 46
Komitet PPS - 166
Liga Kohi·et - 281

„„...„„„„......„„„„„„„„.............1„......„„„„...„„„„„„„„„„.........„„„
H' tro§ce o n1lode poholenle
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Posiedzenie Komitetu Opieki nad Młodzieżą

„

Przedwczoraj, w sali posiedzeń ł\IBN od-1 W zagajeniu tow. E. Zieliński, przewodz inicjatywy władz miej- niczący M. R. N. wspomniał o niepokojąkich, organizacyjne zebranie Komitetu cych zjawiskach demoralizacji wśród. młoOpieki nad ~Ilodzieżą.
dzieży, z ~tńrymi należy bezwzględnie wal~ak bardzo ta sprawa leży na sercu miesz czyć: ~om~tet będzie właśnie cz~nnikiem]
kan.com Tomaszowa, świadczy bardzo liczny ws_J><?łd~aałaJącym, w wy~~owywamu ~ło. udział przedstawicieli całego społeczeństwa ~z1ezy - tak w srodow1sRu szkolnym, Jak
tomaszowskiego. Reprezentowany był In- l domowym.
spektorat Szkolny, Powiatowa Rada Zw.
Po powołaniu Prezydium, głos zabrał
Zaw„ Referat Młodzieżowy Zw. Zaw., Zwią- tow. dr. J .Legollicz wygłaszając referat
zek Nauczycielstwa Polskiego, Koła Rodzi- na temat współczesnych problemów wychocielskie, Rady Zakładowe i M. R. N. Obecni wawczych młodzieży. Następnie rozwinęła
byli in gremio wszyscy dyrektorzy szkół się stojąca na wysokim poziomie dyskusja.
średnich i kierow1licy szkół powszechnych
· Wszyscy biorący w niej udział wypowialllllJllllllllPllll!llllllllllllllllllllllll!lllllllllllllilll!ll11lllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
dali. się za koni~cz~ością p_owołan~a tego.ro:
1
•
"
"
'
•
dzaJu organu, Jakun będzie Komitet Opieln
i wysuwali odrazu konkretne wnioski odhyło się, zwołane

Kro~ika Słowiańska

życie teatralne w Jugosławii rozwija się bar
clzo s'i.ybko. Powstaj~ szereg nowyc~ teaków.
Ostatnio w Belgradzie otwarto drugi teatr dra
matyczny. dzięki czemu stolica Jugosławii po
siada obecnie trzy teatry: scenę operową
i dwa teatry dramatyczne. Również· w stoli~y
Mac„don:i, Skoplje otwarto nowy teatr. Jest
nim scena operowa, na otwarcie której wyslawiono opeirę „Bajazzo". Wobec tego, że
naród macedoński dopiero obecnie uzyskał
możność roz:voju włas.nej kultury· narodow~_i
z pomocą spieszą mu mne narody Jugosławu.
Opera w Skoplje powstała dzięki pomocy teatrów operowych w Belgradzie, Zagrnebiu
Lublanie.
;;- ·~ *
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. W dmi; wczoraJszym zost~ł urocz~s- Woj. ZSCh. ob. Kawczak, tow. po·
.cie zakonczony kurs dla gminnych m- seł Potapczuk, oraz przedstawiciele Wo-

* * *
Narodowa i uniwersyte ::ka biblioteka w tu
blanie, stolicy Słowenii założona w 1774 roku
była największą słoweńską biblioteką. W cza
sie wojny biblioteka była :i;bombardowana
i poniosła wielkie straty. Zniszczeniu uległo
ponad 60.000 tomów. Dzięki wytężonej pracy
pracowników kultwry i ofiarności społeczeń
stwa słoweńskiego biblioteka eostała oclbudo
wana i posiada znów 400.000 tomów. Ostatnio,
b:blioteka otrz y mała znaczną partię angielskich książek te ~.hnicznycb, jako jedna z 300
bibliotek, ktróe najwięcej ucierpiały w czasie wojny.

Eugeniusz Kurzawa

. ·az k iej
3ewo

Władysław Goźdz;ik

kontroler prndukcji

przę<lz·alnik

Ze swej strony pragniemy całym sercem,
by bieżące wybory dały załodze PZPJG -3
takie przedstawicielstwo, które by rzeczy·
wiście stało w obronie interes6w swoich wy.
borców.
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Kronika n1ilicyjna
ZA OPII,STWO I AWANTURY
Zatrzymani zostali ob. ob. Witkow11ki
Józef, ul. Smolna 20, Urbaszek Jan, ul. Lą·
kowa 5, Wojna Leon, ul. Rolanda 7 i Kicia.n
Stanisław, ul. Polna 1.
,

Ceny ogłosień
za tekstem Nekr.

Rady Narodowej.

Drobne

·
ł h
kt,
• · ·1· od 121-200 mm
25 -c1u
s UC aczy,
orzy wyrozn1 l
się w nauce, otrzymało specjalne nagro- od 201-300 mrn
dy - zegarki, radioaparaty i t. p.
do 70 mm

eo

65

e>racy 15

30

Instruktorzy gminni, ZSCh., którzy od 71-120 mm
ukończyli kurs,
dostaną natychmiast i;x,wyżej 300 mm
pracę w terenie.
(mz)

45 '

65
25
40

za wyrai
23 zł za wy
raz Poszuk.

90

95

Przygody
Jasia

Wi~Hi~i~łJ
lllJlllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllll
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Kominiarz przynosi

f)ział ogtn!'l?.f'ń: Piotrkf'l<.>:'"kR !)~ tel 11 ~ - no. Konto PKO Vl1-lfl05. Zakł. Graf.
v;

bcoweJ.
Po dyskusji wybrano Komitet i przewodniczącego,
którym został podinspektor
szkolny ob. KQrnacki. W najbliższym czasie
zostanie zwołane konstytucyjne posiedzenie
Komitetu. Zostanie na nim wyłonione Prezydium i opracowany plan pracy uzgodniony z M. R. N:
.
.
Przed Komitetem stoJą ogromne zadama.
Nie wątpimy, że się z nich wywiąże.

•

struktorów rolnych Związku Samopomocy Chłopskie·]..
·
.
.
.
Kurs trwał 14 dni, Wzięło w mm
udział '310 osób, z liczby tej 210 osób
ukończyło kurs z wynikiem dodatnim~
Na zamknięciu kursu obecni byli:
Pa11stwowe wydawnictwo „Goslitizdat'' wywojewoda łódzki ob. Szymanek, prezes li
da.ie obecnie utwory zebrane A. N. Ostrowskiego znakomitego komedio-pisarza rosyjskiego, którego sztukę „Wilki i owce", wysta
wił w ,r. ub. Państwowy Teatr Polski w Warszawie. Utw'ory l".ebrane wyjdą w 16 tomach,
przy czym utwory dramatyczne wejdą do
pierwszych 7 tomów.

Wydawca: Woj. Komitet Pfłt

wają na pozos~ał~ młodzież._Na .specjalną

uw'.1gę z:isługuJe Jed~n z wmo~kow ..d?ma~aJący_ się rozszerzerua szkolneJ akCJl swiet

zakonczenIe kursu instru kto rów
·h S
Chi k"
1

.

nośnie planu pracy. M:iędzy innymi wy5u-_
nięto wniosek utworzeni& speejaluej szkoły,
która by odizolowała te jednostki, kt6re
swym sposobem życia niekorzystnie wpły-

szczęście

Ale -

nie

-

zawsze!

RSW „P rasa". Administracja "lie prz) jmuje odoow iedzialności za terminowy druk ogło<>J.eń.
Lodzi. t{omitet Redakcyjny, Red. i Adm. Łódź, Piotrkowska 86. Telefon,: Redaktor Nacs. !UG.H. Sekretariat 254-21. Red. nocna 172-31,

zł
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MARKSISTOWSKI KURS DLA NAUCZY·
CIELI
. ' Dziś o godz. 9-tej rano w świetlicy ŁK PPR
przy ul. Sienkiewicza 49a odbędzie się dla
uczestników kursu - członków PPR wykład
tow. Cichockiej p. t. „Społeczny byt i społecz
na śwadomość".
Obecność wszystkich członków obowiązko
wa.
UWAuA SEKRETARZE KÓŁ STAROMIEJSKIEJ
We wtorek, 23. III. o godz. 17-tej w lokalu
własnym przy ul. Nowomiejskiej 6 odbędzie
sę odprawa sekretarzy wszystkich kół Staromiejskiej.
ZEBRANIA

KÓŁ

PPR

RUDA PABIANICKA
Dziś o go~z. IO-tej rano koło przy Samopomocy Chłopskiej. O tej samej godzinie koło
terenowe obwodu 139-go, 140-go.
GÓRNA-LEWA
O godz. 10-tej PKS.
ŚRÓDMIEŚCIE-PRAWA

O godz. 10-tej f. „Hartwig".
STAROMIEJSKA.
O godz. 16-tej plenarne zebranie Komitetu
dzielnicowego.

Ze

ŁKS

wlodzi, Widzew wBytomiu
Druga niedziela ligowa na naszy eh boiskach

.,.

WALNE ZEBRANIE WiETERANóW
POWSTAŃ SLĄSKICH

W lokalu Miejskiej Rady Narodowej w Ło
dzi odbyło się doroczne Walne Zebranie Weteranów P-0wstań Sląskich Okręgu Łódzkiego
Piotrkowa, Wielunia, Praszki i Zgierzu.
Zebranie otwonzył wiceprezes Stanisław
Jaszczak witając delegatów i zebranych kole
gów. Na przewodniczącego Walne Zebranie
powołało Karola Kirst.a sędziego Sądu Naj

'

wyższego.

ODCZYT

ul. Nawrot 27, w dniu 21 marca br. e godz. 10
rano ob. Pacanowska Natalia z Centralnej Szkoły PPR wygłosi odczyt pt. „Co nam dały Ziemie Zachodnie 7".
,,J

WYSTAWA SZTUKI LUDOWEJ
Miejska Galeria Sztuk Plastycznych (Park
Sienkiewicza) • Wystawa Sztuki Ludowej w
Polsce (rzeźba, malarstwo, grafika) otwarta
w dni powszednie w godz. od 10 do 13 i od
15 do 18, w niedzielę i święta od godz. 10
do 18.
WIECZÓR POLI GOJAWICZYŃSKIEJ
W poniedziałek dnia 22 b. m. w Miejskiej
Galerii Sztuk Plastycznych w Parku Sienkiewicza, Wydział Kultury i Sztuki Zarządu Miejskiego w Łodzi, urządza Wieczór autorski
Poli Gojawiczyńskiej. Początek o godz. 19.

Będzi,e

Pi#ka nożna

nim

111

ŁKS,

pyta-

ŁKS

-

Tęcza

Pile tylko w jakim stosunku upora się dz.D.f ;aj pre.w.ile już stu,proceńt.owy kfilldydat na
nistrz~ Polski z Tęczą,
drużyną,
która ze
~lędtt na swój wyrównany porz,iom, ambicję f. rtwardo·ść je!S t zawsze zdolna do nlliespod1!ila.n.ek.
etldów n.iie będzie, al~ z peWD.Qscią będzie
my d:z.isiaj świadkami kilku ciekawych walk,
dla których warto będzie przejechał się do
hali w,imy. Wiiemy to "Z Własnego dośw:.iad
czenia, że tam, gd.Ziie walczy dwóch łodzian,
walkia jest twarda, nieustępliwa.

Czytajcie „Głos Robotniczy"

niedzielę rozpoczynają się
-0kręgu łódzkim zawoqy piłki

W

w
noin.ej o mistrzostwo klasy A.
Na boisku Zjednoczonych o godzinie 11 spotrka się TUR łódzki
z pabi-an.ickim PTC. Według wszellc.ich znaków goście winni z tego
meczu wynieść 2 punkty.
ŁKS I B podejmuje Lechię. (Prawdopodobnie mecz ten roz,egrany zostanie przed zawodcrmi Q mistrzostwo
Ligi ŁKS - Ruch). Gospodarw mają szanse
pokonać gości tomaszowskich.
CENTRALA TEKSTYLNA
Biuro Eksportowe
„CETEBE''
poszukuje:
EKONOMISTÓW-handlowców
ze znajomości<1 języków obcych oral
długoletnią praktyką z zakresu handlu zagranicznego.
::>RAWNIKOW i doświadczeniem
w zakresie naukowej organizacji pracy.
··qIĘGOWYCH-bilansistów

z dłużsżą praktyką i znajomością
przebitki.
"'ACHOWCó'.V-branźystów

na wszystkie branże przemysłu włó
kienniczego z długoletnią praktyką.

PODZIĘKOWANIE

'·l ASZYNISTEK-korespondentek
ze znajomością języków obcych.
Warunki do omówienia. Oferty wraz
z referencjami i szczegółowym życiory
sem należy składać w Wydziale Personalnym ,,CeTeBe". Łódź, ·ul. Moniuszki 3. w godz. służbowych.
1828-k

I

w Poznaniu pomiędzy tamtejszym ZZK e. kra·
kowską Wisłą. Spotkanie to będzie dla oby·
dwóch drużyn sprawdz:i.anem ich formy, gdy-i
ubieg1ej niedziieli taik Wisła jak i ZZK raczej
zawiodły. WisJ:a wygrała ale z osłabioną Polo·
nią warszawską, a ZZK po równej waioe zostawił dwa punk.ty w Łodzi, choda:i z powodzeniem mógł je równierż wywieźć. Dzisi<e1js~

spotkiWI!!~e

przy.n.i!esie dm jednak prawdO!J>Odo<b;

drugą poraii:kę.

nie

CHORZÓW SWIADKIEM SILNYCH WRAZEN
Silnych wraień będzie domawał dzisiej
Chorzów, gdzie poznańska Warta zmierzy się
z AKS-em. Zeszłorroczny mistrz Polski nie po·
piS<tł się ubiegłej medzieli, a:le dzisiejs7.y pr:neciwnilk powinien mu lepiiej J~, toteli: wyin.iik
tego sp<> tka.ma jest chyb.a I11CtjbMdzi1erj niepewny.
W Krairnwie gościć będzie wairszaw.sk.a Lei
giia. Przeciwnik jej - Garbarnia, j~li zaiste~
suje system betonowej defensywy, jak U>
uczyniła z Ruchem, będzi·e ciężkim przeciW.DJi- .
ildem dla wojsk.owych i &podziewać się ;raozej
należy, że zwycięstwo przypadnie w udzdale
gospodarzom.
Drugiej drużyn1,e warszawslciiej - Polonii;
chociaż z E:racovią grat będzie dzisiaj na
wła<Snym boi61ku,
też n.i.-e wróżymy sukcesu.
Crac-0.v.ia je.st już o.becall!e w niezłej fu.:rmie,
a atak jej utr:7JYmaĆ w karbach 111ie jest łatwo.
Por.rnsbaje jesrz,cze jeden m~: Tiarrnov.ia Rymer. Pomimo zwycięstwa n.ad ŁKS-erm, M.•
leży się 1Iaczej liczyć z tym, że zwycięstwo
pozostanie przy go61p<ltlarzach.
llllłllłlłłlllllłlUtłlłlJIUllłllłllłllUUUllłlUl4llllllłłłlllllllllHOłlUIUHlł!łf
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Uwaga

pływacy

Kierownictwo Sekcji Pły'Wa~ief ,.2ry.wu"
zawiadami•a, że w poniedz:i1ałek, dnia 22 bm.
o godz. 18 w lokalu włais:nym rprzy ul. Pogo·
nowskiego 82 odbędzie się walne z.ebranie sekcji pływacki.ej, związane z wyiborem nowege
zaxządu sekcji.
Obecność O"bowdąz:klQ:wra.

Lodzi

Klasa A

ZBióRKA NA POMOC ZIMOWĄ
Miejski Komitet Pomocy Zimowej zawiad:rmia, że dnia 21.3.48 r. odb'!dzie się ostatnia.
zbiórka uliczna na Pomoc Zimową i w związku
z nią Miejski Komitet Pomocy Zimowej zwraca
się a gorącą prośbą do społeczeństwa. łódzkiego
o żywe poparcie zbiórki przez składanie jak
najwydatniejszych ofiar.

OFIARY
NA RTPD: Ostrowski Wacław, Trybunalska 9 - 1000 zł; w podzięce Robotn. Tow. Przyj~ciół Dzieci za część arty<Styczną na akademii
Vf, dniu Swięta Kobiet, premiowane robotnice
~PB Nr 7 składają 7.000 zł.
NA WALCZĄCYCH DEMOKRATÓW GRECJI: Woj. Samodz. Pluton Operacyjny 1.000 zł,
z okazji urodzin tow. Wajnberga - 1.000 zł.
NA POMOC DLA DEMOKRATYCZNEJ
HISZPANII: Koło Ligi Kobiet przy PZPW Nr 36
oddział V przy ul. Południowej 52 1.577 zł.
NA DZIECI. OCIEMNIAŁE: Ob. Drcżdże
wicz Jan, kolporter „Głosu Robotniczego", pracownik PZPW Nr 3, Tylna 6, z okazji wydania
1000-go numeru naszej qazely - 1.000 zł.
NA SIEROTY PO ZAMORDOWANYCH
NA SIEROTY po zamordowanych przez okupanta - 3.000 zł.

DZ!isiejszy mecz bo} ·
serski pomiędzy łóPzik:i•
mi rywalami w drużyno-.
wych mishzostwa.ch Pol•
sik.i, ŁKS-em a Tęczą, bę
d:ziie już c.zwa:rtyim z rzę·
du spotkaniem tych dn.żyn w krótkim stosunkowo cz.asie. Sytuiacja w
końcowych tych rozgryw
kach jest już na tyle wy·
klarowana, że co do
wskazania palcem zwycięzcy n.ie może być już
dzisiaj żadnych wąbpli.
wcści .

Wstęp bezpłatny.

Zarząd Grodzki Związku Uczestników Walki Zbrojnej o Niepodległość i Demokrację w
Łodzi składa serdeczne podziękowanie pracow
nikom Zakładu Przemysłu Wełnianego Nr. 36
za ofiarę zł . 8.500, złożoną na sieroty po poległych, ob. Tabaszewskiemu Stanisławowi za
ofiarę 5.000 zł. oraz Lotniczym Warsztatom
Remontowym Nr. 1 w Łodzi za ofiarowanie
3.800 zł. na sieroty po poległych uczestnikach
walki zbrojnej.

chyb1 mecz

zakończy się

..

W Sali Teatralnej Domu Kultury Milicjanta,

cudów

Bez
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REMIS PRZYJMIEMY Z ZADOWOLENIEM
Druga nasza drużyna ligowa, RTS „Widzew"
gra dzisi·aj w Bytomiu z tutej6zą Polonią. Ło
dzianie musieli wyjechać. bez Gbyla i Forn.alczyka, którzy na meczu z ZZK (Po'ZJilań) ulegli
dość pow,ażnym kontuzjom, ale ubytek tych
dwóch graczy nie wywo.łał wśród kierownictwa drużyny depresji. Gbyla ;i FornaJczyka za·
stąpią dziś inni wychowankowie klubu li n.a:jprawdo.podobniej z powodzeniem wywiążą się
ze swego zadani,a. Przynajmniej tego 7ldania
było kierownictwo przed wyjazdem.
Dzisiejszy przeciwnik łodzian rozpoczął sezon ligowy nie:zbyt pomyślni.e. Dzisi.aj gra
jednak na własnym boi<Sku, przez co niewąt
pliwie wzrośni,e jego agresywność, dopingowana zresztą rprzez dość gorącą pubHczność
miejscową.
Wygraną łodzian
a nawet remi'5
Łódż przyjęłaby z zadowoleniem.
Tyle jeśli chodz.i o Łódź. A teraz przejdźmy do innych dzisiejrszych spotkiań.
Najdekawiej zapowiada .się z nich mocz

Bo" ""'
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Druga niedziela ligowa
przynosi Łodzi ciekawe
6potkanie Ruch - ŁKS.
Po porażce w Tarnowie
piłkarze ŁKS-u, a jeszcze
bardziej ich ikibice, przechodzili
lekik.i „koci<Jkwiik". Obecnioe jednak
pełni wiary w swe siły
stają przeciwko groźnemu przeciwnikowi, me
rezygnując
byinajmniej
z góry z wygranej.
ŁKS gra na własnym
boisku i przy własnej publiczności, a to wiele
znaczy. Jeżeli sobie przypomnimy, jaik wiele
wysiil.ków kosztowało ślązaków odnie.sienie
zwycięstwa na'd Garbarnią ubiegłej niedzieli
i to u siebie - naibieramy otuchy. Chociaż
czerwoni nie ustabilizowali jeszcze 6Wej for·
my, to jednak przy odrobiTuie <Szczęścia mogąl
zagrozić sympatycznym gościom.

O godz. 10-tej koła terenowe „Rogi", „Teofilów". „Fabianka''.

Po sprawozdaniach przystąpiono do wyboru
nowych władz Związku. Na wniosek Walnego
Zebrania, by wybrać stary zarząd na rok
1948-49 e:ebranie uchwaliło ten w.niosek jedno
myślnie. Do Zarządu weszli ob. ob.:
Prezes:
Wróli>lewski Edw.ard, wiceprezes: Jaszczak Sta
):lisław, wkeprezes: Bronowicki Julian, Sekretarz: Sawicki Stefan, Skarbnik: Zieliński Stanisław,
Gospodarze: Kwaśniewski Włady
sław, Sobczyk Franc.
Członkowie
Zarządu:
Martyn Kazimier11:, Jasztal Teofil, Mech Zy·

G LOS

sportu

BAŁUTY

Wstęp bezpłatny.

--

_____________.._____________ ______________
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do boju

W Zgierzu Borut.a wakzyć będziie z kolejarzami, których tydzJ,eń .t emu zdołała pobić w
Łodzi w stosunku 3:1. Sądzimy, że i tym ra·
zem ZZK poniesie klęskę, chyba, że zagra dobrze i... zdobędzie dwa punkty.
Do P.iotrkowa wybierają się ZjednOO'IJeni,
aby zmierzyć si.ę z tamtejszą Concordią. Włas-
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Udział biorą: A. Dymsza, J. Pichel- ~
ski, B. Halmirska, St. Piasecka, M. Dąbrowski, J. Darski, Z. Łuczak, H. Szwaj- ~
cer, duet Sutt oraz orkiestra 12 braci §
Łopatowskich.
.lll~
Przedsprzedaż w kasie teatru w godz.~~
10-13 I od 16, tel. 140-09.
:::~
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ZJEDNOCZENIE PRZEMYSŁU
BUDOWY MASZYN WŁOKIEN.
Fabryka Igieł Dziewiarskich
Łódź, ul. Dowborczyków Nr 37
zatrudni natychrn1a.st:
1-go INZ. • MECHANIKA względnie
technika-mechanika z długolet
nią praktyką na stanowisko szefa

narzędziowni.

1-go MAJSTRA na obróbkę metalową z długoletnią praktyką.
1-go TECHNIKA-metalowca na stanowisko kier. Wydz. Zaopatrzenia.
1-ną Wysokokwalifikowaną MASZYNISTKĘ.

Zgłoszenia wraz z. podaniem, życiory
sem i odpisami świadectw należy kierować do Wydziału Personalnego Fabryki od godz. 8-15.
1863-k

następująco:

1. Widzew

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

PTC
TUR (Tomaiszów)
ŁKS

IB
Lechia

Zjedno.czone
Conco·rdia
ZZK
Boruta
TUR (ł.ódź)

gieT
8
8
9

rpkt.
14
12
1'2
10
10

9

1'()

20:15
UM6
18:22

9
9
5
8

7

17:26

"

1(1:22

8
9

2
1

6lro&. br.
23:1<>
26:1'4
~h14

~tlł

1<!:25

Dzisiejsze imprezy sportowe
Kalendarzyk spe>rt.owy na dzisi•ejszą nd.-eprzedstaw1a 6ię następująco:
BOKS: Hala Wimy godz. 11-ba - 7iawody
o tytuł drużynowego miistr:re. P<Jlski. Spotka>iił
się lokaini rywale: ŁKS i Tęczia.
PIŁKA NOŻINA: Stadion ŁKS-u, go.dz. 115 zawody o mistrzostwo Liyi: ŁKS-- Ruch.
O mistrzostwo klasy A ŁOZIPN odbędą 6.ię
lllastępujące mecze: godz. 13-ta, boisko łJKS -u:
ŁKS IB - Loechia (Tomaszów); godz. 11-,ta bo·
~ko. Zjednocz,onych: TUR (Łódź) - PTa' (Pa·
b1amce); godz. 15-ta, boisko Zgiierz: Boruta ZZK, boislko Piorrków: Co;ncordiia - Zjedno·
CZ·o ne; boisiko Tomaszów: TUR - Wddziew IB.
dzi.elę

Kto dzisiaj sędziuje w ringu
Wydzirał Spraw Sędziowskich PZB wy2na·
czył na 21awody o drużynowe mistrzostwo P<Jl·
s~i'. które .odbędą się dzisiaj, następujące Joo.

misje .sęd211J0wsk.iie:
K.S Wa.Tt~ (Poznań) - MKS (Gdańsik) w P<:J.
znanm: w rmgu - Federowicz (SI.), na punk·
ty - Kugacz (Pomorze), Twardowski (Łódź),
Pasturcza.k (Warszawa).
. ŁKS ~Łódź) - WZKS „Tęcza" (Łódź) w Ło
15.55 Muzyka operowa. 16.40 Audycja dla dzi: w rmgu - Kowal6ki (P<Jmań), na pu.nkty
dzieci. 17.00 „Opieka prawa nad dzieckiem". - Sudzińsk.i (Wars?Ja.wa), L'ilrtowski (iPo:ml.ań)
'
17.05 .,Podwieczorek przy mikrofonie". 18.20 Rozmarynow.ski (Pomo.rze).
(Ł) „O skąpym ojcu, dobrym synu i karpiu"
- intermedium plebejskie. 18.40 Koncert musędziuje
Czechosłowac;a-Wę2ry
zyki poważnej. 19.10 „Nowe książki" - felieK'RAKóW. Według do;n.iJes,irenia dzienn:ika
ton. 19.25 (Ł) Utwory na wiolonczelę. 19.45 cz<:skiego „Svobodne Slov<J", iwląz:ki pilkar(Ł) Gawęda p. t. „I na kromkę chleba zapra- skie Czechoslowacji i Węgier zaproponowacować trzeba". 20.00 Dziennik. 20.50 (Ł) Wia- ły wspólnie na sę~ziego międzynarodowego
domości sportowe lok. 20.58 (Ł) Omówienie meczu Czecho~łowacJa. Węgry, który r<tprogramu lok. na jutro. 21.00 „Jµgosławia zegrany, ~osta1111e w dnm 23 maja br., .sędzire
przemawia do Pols~ ". 21.30 „Na muzycznej go pols i< 1cgo Rutkowskiego.
fali~. 22.00 Muzyka taneczna. 22.45 WiadomoJ~t to zaszczyme wy.różni,enie jednego
ści sportowe. 23.10 Ostatnie wiadomości. 23.30 ~ ~Jlepszyc~ arbi~r?w P?lskich, który w doMuzyka taneczna. 24.00 (Ł) Koncert życzeń. ~~eJzasow~ , swoh1e1 kan-erze ma j'IIŻ wdele
O40 (Ł) Zakończenie a.udycji i H!YmDl
l>yniaro ow.yc 6/j)OJtkań nia IDIBCJl'iDS tem-

Program radiowy na

7.05 „Zegarynka muzyczna". 8.00 Dziennik.
8.20 Program dnia. 8 30 Muzyka 8.50 Pogadan_
ka Zw. P. Rodzin Radiowych. 9.00 Nabożeń
stwo z kościoła na Starym Mieście w W-wie.
10.00 „Oblicze Bydgoszczy" - audycja regionalna. 11.00 (Ł) Program na dziś. 11.05 (Ł)
„Na widowni tygodnia". 11.15 (Ł) Nowe nagrania płyt. 11.50 (Ł) Wiadom. dla R-węzłów
wygłosi Dyr. Okr. P. R. A. Smiejan. 12.04 Poranek autorski Wł. Broniewskiego. 13.15 M~
zyka. 13.30 „Trybuna Ludów". 13.40 „Niedziela
na wsi". 14.25 ,,Zły odbiór" - zagadka radiowa . 14.35 Chwila Biura Studiów. 14.40 „Winogrona" - słuchowisko. 15.25 Pieśni w wyk.
połączonych
chórów:
„Akadcmirkiego"
„Ed:o". 15.45 „Stulecie „Wif?Sny Ludów".

ny teren i public=ość przemawiają u. gospodarzami, iktórzy w najgor&zym wypadku j~n
punkt wyTWą drużyn.ie faibrycznej.
~::
I wreszcie w Tomaszowie TUR gościł bę
dzi,e leadera klasy A, Widzew IB. Zawody te
zapowiada.ją się ciekiawde.
Gospodarz~ dążyi:
będą za w<Szelkq ce.nę do ~yskania wygranej,
zaś Widzew bez 21bytniego wysiłku nie po!'DWO•
li sobiie wydrzeć ?.Wycięstwa.
Obt:1on:iie tabelka rozgrywek przedsfla.w.i.ra si'fl
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