3

Zł

PO ·LS KIE J . PAR TII RO BO TN ICZ EJ
J PIĄTEK,

ROI( IV

.

Zl MAJA 1948 ROKU

Nr 138 (1066)

.

R.a·polit ka Waszy ton
Agresywne stanowisko rządu USA nie. uległo zmianie.
Man ewry prze dwyb orcz e Trum ana i Mars halla
1

MOSKWA (PAP). - Agencja Tas.s podała
do wiadomości opinię radzieck:J<eh kół miarodajnych o ogłoszonym we wtorek oświadczeniu Departament u Stanu USA.
Mimo że Stalin nie zwracał się oficjalnie
do rządu Stanów Zjednoczonyc h z jakąkolwiek propozycją - stwierdza agencja Tass a odpowiadał jedynie na wt otwarty Waliace'a - Departament Stanu USA uważał z;a
r,wsowne ogłosić w związku z tym w prasie
specjalne oświadczenie.
n·epartament Stanu 11: jednej strony umaje
wagę i znaczenie doświadczenia Skalina
0 możliwości i konieczności pokojowego uregulowan ia kwestii nierozstrzygniętych w interesie powszechnego pokoju.
Z drugiej strony Departament Stanu oświadcza, że wylicz-one w odpowiedz.i Stalina
ko.n.kretne problemy nie mogą być przedmiotern dwustronnyc h rozważań między Stanami
Zjednoczo~ymi a Związkiem Radzieckim, a
rozważanie tych kwestii przJ udziale innych
krajów, jak naprzyklad sprawy kontroli nad
energią atomową
w ONZ oraz omówienie
innych zagadnień w Radzie Ministrów Spraw
Zagranicznyc h nie dały w~ników pozytywnych rzekomo wskutek stanowiska Związku
Radzieckiego .
Oświadczenie Departament u Stanu wywołuje tu zdziwienie.
StanowU.ko Departament u Stanu poZ08taje
w całkowitej sprzeczn.-ości z oświadczeniem
rządu amerykańskiego z dnia 4 maja br.
W cświadczeniu tym m<>żliweść dwustronnych rokowań nie ~ylko n1e hyła negowana.,
ale pnec:!wuie - uzna.na. była, ja.ko aa.ma.
przez się · zr02umlała, gdyż w pn.eciWBym
wypadku rząd Stanów Zjedncozenyc h nie
uzna.łby za możliwe zw:róoonie się do rządu •
radzieckieg11 z wyrażeniem żyozenfa uregulo~
wani.a rozbici:ności.
~
Pon:i.dto wiadome, że 11ajtruanie1n e preblcmy międzynamdewe rezstnygane l9yły,
gdy rząd prezydenta Reesevelta ~ył u wła
·dzy, przez przedstawicie li Stanów Zjedn~zo
nych, ZwiąZku Radzieckielf6 i Wielkiej :Brytanii jednogłośnie i w eałlMwit)'?!ll poo-ozum Leni.u praez z g6t>ą tMw laki.
·
Nasi.rwa się więc pytanie, tHa..,... t111g.O..
nione Gćcyzje moeer.atw w i;prnwac:il In.l'l.iej
trudnych - uważa si~ $bffftie za niemożli
we? Czy nie dlatego, że ol!leeny rzęd Stan6w
Zjednoczonyc h l')crzucił politykę prezyde.n.ta
Roosevelta i pr9wadzi politykę edmienn~?
Społeczeństwo radzieckie uważa.,
że
sytuacja., która się wytworzyła, jest wynikiem
agresywnego stanov1ska, zajmGwanero przez
obecny rząd Stanów Zjednoczonyc h.
MOSKWA, PAP. -Tygodnik „Nowoje Wre
mia" w artykule pt. „Stosunki · radzieck~-ame
rykańskie a f)Oiltyka Waszyngtonu " pisze:
„Pierwsze wieści o możliwości polepszenia .
sfosunków radziecko-amerykańskich powitano za Oceanem z uczuciem ulgi. Jest to zupełnie zrozumiałe, że naJ,szersze masy ludno-

śd

ameTyikańskieJ

wyczerpane są do osta- lepszenia stosupk6w między obu krajami. Jak
bardzo nieumotywow ana jest ta wersja świad
czy zreszt~ wiadomość, że Departament Stanu
szarego człowieka w Ameryce aparat propa- sam zamierzał ogJosić oba oświadczenia.
gandowy, kierowany przez Wa.U-Street.
Nagły zwrot w dyplomacji amerykańskiej,
Rozumiejąc, że propaganda wojennna nie który nastąpił po oświadczeniu ambasadora
może być ndczym usprawiedliw iona, Amery- Smitha i odpowiedzi radzieckiej, dema.skuje
kanin prfgnie 1rorą.co uregulowania przeci- rzeczywistą pozycję Waszyngtonu .
wień1tw między USA i ZSRR. Nie ulega wąTrudno się spodziewać, by zwrot ten był
pliwoścl, że Wallace, wysy!ają,_c list otwarty o!ltatni, ponieważ jedną z cech charakterysty
ez
do Stalina, wYraził na.stroje wielu milionów nych powojennej dyplomacji amerykańskiej
p&.;t~wych .A.'!"eryka"?. List Wallac~'a . n!~ są właśnie dość niezręczne zwroty I manewry.
mógł nie zwrocie uwagi demokra~czn~J ?pmu Manewry te . spowodowan e 8'<\ szeregiem
Char~kt:rystyc.zne są głosy dzienruk~w a- względów, wśród których nie małą rolę odgrymerykansk1ch , ktore, wskutek instrukc11 De- wa.ją względy przedwyborcże.
parta:r:ientu Stanu, zmieniły front. Wyrażają
Przyszłość pokaże jakie nowe zwroty nastą
one np. niezadowolen ie, że oświadczenia pją w kursie polityki zagranicznej WaszyngSmitha i Mołotowa ogłoszon'.l w ZSRR. cho- tonu, zwroty, którym znowu towarzyszyć bę
ciaż nosiły rzekomo , charakter poufny''. Je- dą zapewnienia o całkowitej niezmiennośc
i te
dnakże przy najbardziej skrupulatnyc h poszu go kursu. W każdym razie społeczeństw
o rakiwaniach nie można znależć nic „poufnego" dzleckle spogląda w przyszłość ze 'spokojem
w tych oświadczeniach, wyrażających w naj- i ufnością, popierając konsekwentną politykę
bardziej ogólnikowej formie dążenie do po- 1 pokojową rządu radzieckiei:o" .

teczncśei. b.isterią anitykomunlstyczdą I proPa.candą wojenną, która. ładuje codziennie na
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1tZYM (PAP). - Jak podaje rozgłośnia
Wolnej Grecji, oprócz toczącego się jui w
Lavrionie procesu więźniów Makronisos, w
Pie, rozpocrął •ię drug.i wielki proces. Przed
k:rbuimłe1'! ma.r;rnarkl
wojennej staje 126
oficuów, 1Hld•fifl81'6w l ma.ryna.rzy, oskario-
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nych PrzM l'Zl\d fuzysiow11d o spisek antyrządowy, maj;\cy na celu odda.n.IB floty królewskiej w ręce f)rzyja.eiół MarkMa.
.
.
.
.
Rozgłośn:a Wolne.J. Grecji apeluJe po~o"".'nie do hv1ata cywilizowane go o wzmozeme
starań, celem zapobieżenia egzekucj-om ofiar
faszy:anu.

wa lki w Pa les tyn ie

JerczoUmy od 30 dni hranj siq bohatersko 1nzed .naporem Arabów

LONDYN .CPAP). - Wed.ł~ nadeszłych z
Palestyny za pośrednictwem agencji Reutera
il:'l.!onnacji, syll.la@ja militarna w Palestynie
JIKNłll.fe ~ •ak:iwn eiężkich walk w Jero:1elim.ie i l'!.a ~oen.ym wschM.zie erl. PalettYllY w rej&ftie jezi1>ra Galilei. Na froncie
połual:'l.iewym w rejonie Gazy armia. egipska
notuje niewielkie pootępy terenowe. Szczeg61y sytuacji militarnej w Palestyniie wyglądają., jak nal!tępuje:
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wzmóg~ się

w ciągu środy.

Żydzi

atakują
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najstarsze osiedle pionierów żydowskich

rizielnicę arabską z pozycji w klasztorze or- Dagania nad Jordanem. Oddziały żydowskie

miafu>kim we~trz starych murów, oraz z
kl;asztoru .aiemi4ckie10 , położonego poza murami ~tarej Jer&zolimy. Żydzi wysadzili w
powietrz. l!chronisko Notre Dame w obrębie
starej dziel.nicy miasta.
Sytuacja 100-tysięcznej cywilnej ludności
żydowskiej w Jerozolimie jest niesłychanie
ciężka. Miasto odcięte jest .o d dawna od reszW
ty Palestyny: Od ~o dni żydzi nie .otrzymu~ą
z zewnątrz zywnosci. Od 10 dni me pracUJą
Według ostatnich
doniesień 11ytuaeja ży
wodociągi miejskie i
woda. noszona jest w
dowskich od<l.ziałów zamkniętych w starej
wiadrach I naczyniach z Lift.a, małej wio:ski
dzielnicy Jerorolimy jest coraz trudniejsza,
pod Jerozolimą.
gdyż pozycje żydowskie znajdują się pod nieFnnt Wschodni
przerwanym ogniem artylerii legionu arab•
skiego. Wedh,ti: agencji Reutera z głównej
W północno-wschodniej Palestynie trwają
kwatery arabskiiej w Palestynie ostatnie wyciężkie walki pomiędzy atakującymi w rejosiłki rozejmowej komisji
konsularnej ONZ nie jeziora Galilei
wojskami syryjskimi i iraedoprowadzen ia llo zaprzeo.tania walk na tekimi a oddziałami żydow;,kimi 25 km, na porenj.e mias-ta s'\>Głzły na niczym. Dowództwo łudniowy zachód od jeziora Galilei,
9(idziały
al'abskie w ·Jerozolimie wystosowało też we- żydowskie rozpoczęły w rejonie miasta Beiz":anie do kapitulacji odciętych oddziałów san kontrataki przeciwko je<:l.rlootk-om pancerżydowskich,
licz(łcych
ponad 700 żołnierzy. nym ir.ackim, nacierającym w kierunku poW sobot:
Tbr. o godz.
Według warunków zawfeszenia brom, żydzi łu<lnia ku o:aludnionym przez żydów okręgom
• 15-{.j odtędzle się w Łodzi w sali CRDK =
złożyć broń poczym
traktowani będą rolniczym doliny Jordanu.
~ ul. Piotrkl'wska M3 Wojewódzka. Narada mają
przez Arabów jako jeńcy wojenni.
Osiedla rol1n.icze żydowskie w dolinie Jor~ aktywu ga«p04iuMeg o PPR i PPS. oraz i
Mimo najcię~zych warunków opór oddzia.. danu znajdują się pod obstrzałem
artylerii 1
~ prelegentów, z udri.&łem pnedstawicie li ~
łów żydowskich w
starej dtielniey mi.asta lotnictwa arabskiego. Bombardowało 9n m.
; kierownictwa centralnego w t1so1'ach tow. ~
~ ministra Jędrychowskiego z PPR i tow. i
·~ wicemLnistra Jastrzębskiego z PPS.
~
~
~a naradę tę wb1ni przybyć cz.łonkowie ~
i PPS i Pl'R. zajmujący kierownicz.e stano- ~
! wiska w przemyśle ,ha'ldlu I spełdzielczo
ści z terenu Łodzi i województwa .
·~
, Obec1~11ść wymienionyc h wyżej towa.rzy- ~
RZYM (RAP). W kołach politycznych Rzy- mi plan Maro:halla we Wło!.zech
spoczywała
~ szy obowiązkowa.
i mu mówi sift :te na przeszkodzie w ostatecz- w ich ręku;
<:hrześcijańscy demokraci uważa
Komitet Łódzki I WaJew. !
i
Polskiej Partii Robotniczej i nym uformowaniu nowego gabinetu stanęła j~ jednak te żądanie za :abyt wygórowane.
Mówi się również, że liberałowie !Zgłaszają
różnica zdań między chrześcijańskimi 0.emn'Hetensje pod adresem De Gasperi'ego żąda
WoJewódz.ki Komltd
Polskiej Partii Soejalistyczn ej • kratami a sara.gatowcarr ii. Saragatowcy żą jąc większego udziału w -!"zadzie. niż to jest
dajll, by kontrola n.ad or&anami reaMZ'Ują.cy- przewidywan e.
„~9łl.INll~\l.lllll llll.llllpjl111UWJ.ll l1111.ll l1ilUJ,Ull!!l!olll._llłłlllfl•łMnllllll\fl-11 1ttllll1ll!aJllU'IUll

Walki
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•UGEN!A COTTON dzynarodowej Federacji Kobiet - na obradach
w Rzymie odc'l:ytała tek~ -odezwy do kobiet
całego świata z we:zwaniem dcr walki o pokój.
Odez~a koń~zy się słowami:
„Ktora ~6b1eta zgodzi się ~· to„ by J~j mąż
I został zabity dla wzbogacema. ki1ku millilil'derówl Która matka odda swoje mieoi na nef..
by zwiększyć Z}"lki lmperla!Mstówl Kobiety calego świaita łączl\ się przeciwko wrogom pokoju 1 zwyciężą."

może sformować

włoskich

gabinetu·

w pierwszej linii u1Silują powstrzymać natarcia arabskie przy użyciu broni przeciwpance.mej. Na terenie akcji wojsk syryjskich na
południowym wybrzeżu jeziora Galilei, w re.
jonie miasta Samakh- oddziały syryjskie zająć miały kilka· małych osiedli
żydowskich.
Według
komunikatu syryjskiego Samakh
znalazło się ponownie
w rękach Arabów.
Komunikat pod~je także, .że żydo~s~i kontratak na wysunięte pozyCJe ~yryJsk1e został
odparty z dużymi ;,tratami dla Żydów. Komunikat Haganah doniósł, że oddzi.ały żydowskie w wypadzie poza linie Syryjskie
znis:-:zyły ':' ?~Y wiel_ki obóz z.aopatrzen~
armm syryJsk1eJ, w ktorym znaJdowały się
.czołgi i ciężka artyleria.
Lotnictwo syryjskie atakuje bez 'przerwy
pina frontowe tereny żydowskie Il.a zachodnim brzegu jeziora Galilei.
W rejonie Haify

na

szosie Haifa -

Tel

Aviv doszłc: do lokalnych walk z od.ziałami
arabskirnd, które opanowawszy przydrożną
wioskę ostrzeliwały szosę.

Front
Według

Południowy

komunikatu

egipskiego, wojska
Deir Suneid położoną 25 km. na północ od Gazy. Osiedle to
stanowić miało bardzo ważny punkt zaopatrzenia dla oddziałów żydowskich w połud
niowej Pale;,tynie i miało znaczenie strategiczne, leżąc na drodze Gaza - Tel Aviv.
Zajęcie Deir Suneid nastąpiło pe bardzo cięż
kim przygotowan iu artyleryjskim .
Komunikat egipski potwierdza wcześniej
sze wiaQ.omości o zaje:ciu mia6ta Bem;heba,
50 km. na południowy zachód od Jerowlimy.
Artyleria egipska ostrzeliwała szereg osiedli żydowskich na pustyni Negeb. Akcja ta
uważana jest jako przygotowani e do znacz~
niel$.zej o.feDA~ egipskiej :v. ~ rejo• \
e~ipski111 ujęły miejt;cowość

•
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W obr
1ośei

nar odu gre ckie go

całego świ
ateńskie ,
rd

ludzie
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ta omagalq sie p91.-aia kteau zbrodniom fa•zyat6w
jQcych pod ople!ME a lesaskich protektor ów

MOSKWA PAP. Cusop~mo ,,Nowo·je ja.kiego bronią obeonl• w •ubi& TMWirlu..
Wremia" cgms:za artykuł redakcyjny IXJd ty· Wbrew woli 11111.rodu d>91tM,..tiH aAi tfo wł.a
tulem „W obroni e na.rodu greckJego".
dzv w Grecji ob6.z merui.r()he - faM:y&towtiki,
Podczas, gdy ws.zyscy uczci.Jwi Judzie 111a ca który s.t ał s i ę IIlarzędaiellll terroru, w dąteniu
lym śiwJede domaga.j ą s i ę polożema kresu do lik w}dac ji ws.zystk iclt e'br.ońców wolności
pr:elewowi ~i w Grec ji, - pi6ze „Na woj e ludu i demokrac ji w Gnacji. W prnciWil'lym
Wremia" - kola rządząc e W i elkiej Brytanii j bowiem irazie runęłyby w.sa:y.tkie Jch I?lany
Stanów Zjednoczo1~ych b.roinią katów at e ńsk ich uczyni enia z Grecji bory JZ«-w•t w ty1ł1 wy·
i starają sJę .ich uspr aw i edliwi ć. 5 maia, gdy pad.ku, gdyby lwida pięfii zie.-zi greckiej zomm.o.ny ł·ucki w-z~·rzyła wi ad01IDość o raz- staia s kąpana we krwi n•rnliu.
61!r:iela!lliu 154 paotriotów g.rec k ich, . szef m is.j.i
Usprawiedliwi ając
oorwarwe
ipr:ze1;t~·!swa.
amerykańskiej w Grecji, Griswold publicznie ateńs kich na ś ladowców fi!UyrDllU, ich obroń•
wyraził ~adcwoie.nie
dowania tec me stoją
kańskim pojęciem Q
Gri.rwold. Wydetł on
wyrok n.a poglądy

z tef egzekucji.

Pneś la

w sprzeozaO<Ści z amery··
demokracji, ośw i adczyl
tym ser.my m straszliwy
polityków Wa..'iZyn.gtoń
sldch na demokrocję. Misje :JJagrooicz>ne w
Grecji, droal Gri-old, r.igdy nie potępiały
tych egzelrucfi.

cy demaskują .prawdziwy charrAkw swej lek
ba.rd20' &achwada:n:ej .,demo'kr<l(:jf". Pn:e~a.
wia się ona 111a 12:iemi greckiej jaiko powejel!nt.i
wydanie hiUerowSlkiego ,,.nowege ładu". Jed·
nalcie nikomu się nie uda unikną<! od.powie•
dzialnośoi za podobne z,brod.n.ie. P.ro§cl ludzie
na całym twie.cle domagają się polofonia kre
su potwornym czynom katów gr9CkJch. To }ednomyMne :lqdanie podyktowane jest trwJcą
o ży c ie j wolność narodu greckiego, o 11okój
1 bezpieetzeństwo

wszyśtkich

dla

świata.

Zamknifłcie

rzyjęcie

I

Międzynarodowej

Federacji

ców okręgów wojskowych, 4.owódców dywizji sze osiągnię<:la. a w szczególności wyosoki stooraz ich zastępców dla Sjłri.W polityczno-wy- pieJ'\ wys:r;kolenła tak fachowego, Jak 1 sp•~
chowawozych u ministn 09roJLy Nuodowej, no-wychowawcze go. z tego co 1~ tu dowie5
Marszałek Polski Michał Zyiniarskl w otoczeniu w iceministrów Obrony N«redgwej genera- dxiałem, widzę, że serca naszych dowódców blłów: Mariana Spychalskie!JO i Piotla J:troszewi- ią tym samym tętnem co serca całego narodu,
cza oraz szefa sztabu ge.nanlnego gen. Kor<::zy- że wojsko nasze wych-0wywcme Jest nie tyłk.e
ca i dowódcy wojsk lądowych §en. Popław- na dzielnych i świadomych swoich :r:adillń
skiego przedstawił w Belwederz& uczestników olnońców Ojczyzny, ala i na przodowników w
odprawy Prezydentowi Rlteczype>spolitej, jako twórczej, p-0koj-0wej pracy, że zacleśnh1ją się
na j wyższemu zwierzchnikowi sil zbrojnych.
'więzy łączące cały naród z wojskiem. Zyczę
Po pNedstawieniu przez Ma.rszałka Poliki ge- Wam serdecznie, obywatele generałoWłe i of!nerałów i wyższych oficerów Obyw~el Pre- cerowie powod%enia w Waszej pracy akolezy dent dziękując dowódcom u dotychcusowe nioweJ.
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lorrAfeta Okchetia 1-10 Maia

23 lys· qce wló niarz y
urlopy w uzdrowisk crck
spędzi

~ów

związku

z rozpoczętym okresem wczapracowniczych Zarz ą d Główny Zwi ązku

Kino „WŁOKNIARZ"
Dziś

Film historyczny

produkcji

PREMIERA!
radzieckiej

»ALEKSANDER NEWSKI«

r

W roll tytuJoweJ: M. CZERKASOW
Reżyser: E. EISENSTEIN
3223-k

Zaw. Pracowników Przemyłlu Włókiennicze
go podaje, iż w roku ltież!leym z dobrodziejstwa wczasów skorzysta we wteldennlc:r:ycb
związkowYch domach WJ'POCZ:ntkOWJ"Ch ponad 23 tys. fizycznych 1 umyllowych pra1ow;
ników przemysłu włóklenniMe&"G. Ponadto
pewna część włókniarzy, których stan zdrowia wymaga leczenia sanaforyjnei:o lp~dzi
miesięczne względnie trzytygoilniowe urlor>.,v
w odpowiednich domach i sanatoriach w
miejscowościach lecznieeych.
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Utyki antykomunistycz nej i nsistowsldej. Panl
Draper określiła, jaki jest istotny cel planu
Marsaalla. Celem Jego Jest wzmożenie proiuejl Sta.n6w Zjeilnoczonych oraz zwiększe.
nie dffhedów kaplta,Ustów amerykańsklch:
Dalegat.ka amerykańska zakończyła swoje prze
mówienie, podkreślając, że większość narodu
a•erykańaldero nie akceptuje niebezpiecznej
pelib·kJ. weJeaneJ Departamentu Stanu oraz,
źe .U,. ilemekratyO'!lae skupiają aię coraz wy!rdaieJ o Mitu Wełl41.~e'a.
'
Nutępnie prumawlała
przedstawicielka
radziecka Nina Popowa, która w ostrych gło
wch napiętnował.a nieznającą umiaru propa:andę wojenną imperialistyczny ch monopoli
amarykańskich-;- które ukrywają konieczność
wywołania konfliktu ml<:dzynarodowc go; byle
by maleźć rozwiązanie dla trudności gospodarczych, panujących w USA. Mówczyni wskazała następnie na pokojową politykę Związku
Radzieaclego, prezciwstawlając ją tendencjom
militarystycmym Stanów Zjednoczonych, które natrafiają na opór wszystkich narodów
świata. Masy ludowe wszystkich krajów łą
':Z!\ &ię coraz ściślej, by prowadzić zorganizowatti walkę o pokój i niezależność narodową
swych krajów. Siły demokratyczne całego
świata rosną z każdym dniem. W walce o pokój czołowe miejŚCe należy ~o kobiet. „Trwały pek6j Jest szczytem marzeń
wszystkich
keltiet bez względu na ich na.rodowość, rasę,
'f'IYZDaaie i idee polityczne - oświadczyła. Pottowa. Nasz apel do wa.Ikt przeciw podżega
czem wojennym eraz lch machinacjom t:ostaałe - łOrtlCO przyjęty przez wszystkie kobiety,
•dkl, dzfewCEęta, robotnice, chłopki i lntelir•tld'-. Egzekutywa rozpatrzyła kwestie prtyjęcia związku demokratycznyc h kobiet ni•mieckich. Wrtiosek zost ał jednomyśl
nie prr;yjęty.

u Prezydenta RP

noki w zwi<µku z aktami masowego te:-:01u
krwi<iż.erczych wtadi a teńskich.
V\'ypowiedzi oficjalnych przedstawicieli Sta:
n/Jw Zjednoaonych i W ielkiej Brytanii p-0no
"FDiP demaskują ich „prawdziwie <lemokra~ycz;ne" poglądy. Któż nie ipam i ęta, jaką wrzaw~ WSIZCZęto
w Londyn.ie !i Was.zyngtonie,
gdy w Bułgarii sądoWillictwo ludowe ugodz i ło
w p.rzestępcę, szpiega l spiskowca Petkowa ,
który był jawnie .sądzony i stracony 111a mo·
P1tzv~r111
cy wyroku, aprobowanego IJlrzez c ały naród
bułgarski. Obecnie Londy;n i Waszyngton uW dniu 20 ma.j.a ~. odaył.o się '.lełrnrnie
cb.ielają ikatom greckim swego b łogosławień ro zszerzonego Prnzydium
K.el!li<tetu Obchodu
&twa dla iprizeprowadzenia masowej _li kwida- Swłęta 1-go Maja w Ło4i.-zi . ZN>raJD.i T.90dnie
cji najlepszyaP. przedstawlaleli miltljqcego pd· stw: erd:z.ili, że nigdy dotąd ł.&-'7. nłe wi:d'Zl&łł
kój narodu greckiego.
tak masowego i pol ęinego obchodu. Dz.ień 1
Ale i ta 'PIZe<wrotnośt poslttda swą log ik ę. Ma ja sta ł s i ę święte m n ie tylko k.lu;y robotW osobie Pet'kowa i nqie.ri aliści bryty jscy i niczej, ale c alego pracującego spełeczeństwa.
ameryk ańscy ' b ronili taki ego samego ag enta,
Prezyd ium Ko mitetu Oache«u Swięta 1 Ma·

W

18 maja w G<>ete-

D.riu zakońc&yl .t4t· XIV kon.g~s 17:Wedzklej
„rtti kmlunistycznej. W rezolucji, uchwalo-

b·e1 y w wa lce o pok ··
obrad

stała również zaaprobowana przez oficjalnych
pned!tawicii=.II rządu brytyjski ego, wywodzą·
cego· się z Partii Pracy. !Minister bez teiki Mao
WARSZAWA (PAP.). W zwiuku z półrocz- osiągnięcia w de:ledzinle szkolenia pow1edrlal
Nel! sta:rał się nawet umotywować ,;prawnie" ną - wiosenną -0dpraw~ szkeleniową dowód- m. in.: ,,radośd!l 1 otuchą napełniają
mnie WJ-

ctył' ,.nic: me usprawiedliwia nazywania t y ch
egzekucji mordami sądowymi". Trzeba do jść
d::i słuipów herkulesowych cynizmu polityn·
!l.ef:O i przewrotności, by mówić o ipraworząd-

Kongres komuńistów w Szwecii
SZTOKHOLM (PAP). -

przeciwko mo•-..list:roaiemu
ka1>ltałowi, • który chce
narodów pe.._c , SlllWecję na dron reakcyjnej pollł:Ykl
7.&CJ"a.aiUJlej.

Jak donosi dziennik grecki „Vi:ma" :rząd Sta
R ZYM, PAP. - W Rzymie zakończyły się rial Draper przeprowadziła analizę amerykaflnóW" Zjednoaonych w :Lwiązku z egzekucja- obrady międzY?arodowe
j Fed_
e racjl Kobiet. sld~j pollyki ekspnsjl i zbrojeń, które~ n~ te-mi w Grec.ji, dał do rzrozumien la, ·że uz.naja
Delegatk a ~now Zjednocł:ony sh mrs. • Mu- renie wewnętrznym odpowiada wzmozeme po
prawo właidz ateńskich do s tos.owaTuia wsze!·
kich 5rodk:ów dla UJtnymania w jarzmi e narodu grecki ego .
Okrutna Jikwldacfa patriotów grooklch Z"<>-

nieluda.ką rn?JPrawę rządu greckiego z anty·
f11czySJtami. Odpowiadają:c w Izbie Gmin na
, i..1'etpelacje, czy irząd brytyjsJd lllie wykoriy1".ta ewych wpływów w e d u położ enia kn5u
m:irdom sądowym w Grecji, Mac Neil oswio.u
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ja pragnie t.ą drogą wy riLzi ć swe podzi~wa
nii! wszys!lkim 01>oł>om i instytucjom, il:tóre
~wym wysiłkiem ;pqmog!y w praca.eh Komitet.u. Specjalne podziękowania składa Komitet
pracownikom i Dyreiłcji Polski ego Radia O·
kręgu Łódzkiego,
Dyrekcjom Tut„ów Łódz·
k ich oraz Okr ęgowemu Za.rządowi Eksploata·
cji Filmu Pols.k iego za ud'Qst „ruenis dla lód.1!k :ego św i a.ta prac y be7.pł a tn.ycll widow :~.
Zgoc1ni e z ·wm io&"kiem Komisji Alltystycznej
Kom itet Gkła.da pod?.i ęk owa,ni e Centrali Tllk•·
tylnej, fabr yce „S tn:elczyk", CZPWl., PSS,
PZWS, OKZZ i innym za staranne wykenanie
pomysfowych dekoracji. Komitet składa podz.i ękowa.ni e Izbie Rzemie3lniczej, HMldlowej
Aptekarskiej, drobnym ~póld"'ielniom riracy,
oraz wszys;tkim instytucjom i o&obol!ll prywat·
nym, lk.tóre zadeklarowały pomoc finan~w~
dla prac Komitetu. Jednoczeinie Prny-1:11si
Komitetu Obchodu Swięta 1 Ma.ja w Łodzi zawiada...'llia, że uchwalił z dnia 20 maja 1D4S roku postanowiono przelać nadwy-ż'kę powstałą
po rozlic zen iu Sekcji Finansowej 111.a budowę
wi;pólnego domu dla nowej, -zjednoczonej Partii Robo tniczej.
Prezydium Komitetu
Obchodu 1-go Maja w Łodzi

st~rczy, że spojrzę

na jej

rękę, gdyż

Kini!> „GDYNIA" .
$ean&ów o godz. 11, 12, 13, 16,
17, 18, 19, 20, 21.
Dz1ś PltEMIEitAl od dnia 21. V. - 21. V.
Początek
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t:iki przemian każdej chwili na marzy Cho·

biegły lekarz jak ja, może określ;ć k;,ż dży Nesredina.
Eunuch otwor:zył orze·
ją chorobę, podług koloru paznokci.
chowe rzeźbione drzwi. Z ciemnej głę·
- R~kę? - zapytał emir. - Dl~cze- bi ~owiało zapachem ambry, muszkatu i
1 goz więc od razu nie powie rJz::i!aś ~6- ol~ jku różanego.
To był harem - smut
go i zmusiłeś nas do tego, byśmy iię ny pr:zył.)..yteł pięknych niewolnic emincJpr6żno gniewali. Rękę to oczyv·•:- r1.
śc :e można. My sami pójdziemy z tcb~
Chodża Nasredin starał się zapamię·
do haremu, gdyż uważamy że ogląda tać wszystkie kąciki, przejścia i zakrę
...
n·e kobiecej ręki nie zaszkodzi n:im. . ty, 1żeby potym w decydującej chwil i
Husslija, że będziesz mógł J~ ul~czyć?
- Oglądanie ręki nie moża za::;zko- nie zibhtdzić i nie z.gubić siebie i Giul·
- Wiel ki wład c e wie do~ladnie, że dzić wielkiemu władcy p0wiedziił dian. „N~ prawo powtarzał sobieod Buchary do Bit•iMill nie ma bie- Chodża Nasredin, gdyż iroz.umial, że
a teriz na lewo. Tutaj schody. Tutaj pil
glejszego lekarza ode mnie.
zobaczyć się z Giuldżan sem
sam I nuje starucha. Tlirraz znów na prawo - Idź, Hussein Husstija i przygotuj tak mu się nie uda,, a jeżeli już musi
Przajkia były skąpo oświetlone błę

mJ!llSY([D®!JJM -_

~;·~

Nędz.ny pomiocie
pająka, odp::>wiedz nam: czy bardzo chora jest nasza nowa nałożnica i czy rzeczywiście
należy obawiać się o jej życie?
Chodża Nasredln poczuł, jak po plecach płyną mu strumyczki zimnego potu. W straszliwej trwodze oczekiwał od
powiedzi.
Eunuch odpowiedzia1:
- O wielki władco, zrooiła się blada I chuda, Jak młody księżyc, twarz
jej vvygląda, jak zrobiona z wosku, a
palce są zimne. Stare kobiety mów:ą,
że są to · nader niesprzyjające oznaki. ..
Emir pogrążył się w rozmyślaniu . Chodża Nasredin usunął się w cień I dzi ę
kował losowi, że w sypialni emira pana
wał półmrok, który ukrywał bladość jego twarzy.
- Tak! - powi edział emir. - Jeśli
tak jest, to ona chyba umrze, czym bardzo nas zasmuci. Na jw a żni ejs ze fest to
żeśm :' jeszcze ani razu do niej ńie we
szli. Ale czy Jesteś ~ewien Hussein

"

na

dla niej lekarstwo.
być świadek, to niechaj najlepiej świed
- Wielki władco, - muszę przed tym kiem tym będzieo sam emir, ażeby na.określ ić jej chorobę, a w tym celu mu- stępnie do jego
serca nie zakradły się
szę Ją obejrzeć.
jakieś podejrzenia.
- Obejrzeć? - emir uśmlechnął się .
- Kiedy będziesz głównym e1Jnucher:-i
ROZDZIAŁ Ili.
wtedy zdążysz napatrzeć się.
Wreszcie po tylu dniach bezowoc- O, władco! Chodża Nasredin nych oczekiwań otwarły się przed Cho
pochylił się do ziemi. - Ji m'.lszę„.
. dżą Nasredinem drzwi haremu.
-; Nędzny niewolnikul - odpow;eStrażnicy odstąpili w niskim pokłoniQ .
dział emir. Czy jest ci wbdomym, Chodża Nasredin wszedł w ślad za emiże nikt ze śmiertelnikiflw nie m~ż• p::id rem po kamiennym schodach, przekrostrachern okropnej kuy widzieć twa. c·zył furtkę i ujrzał przepiękny ogród .
rzy nas zych nałożnic! CJ.y jest Cl to wie pęki róż, lewkonje, hiacynty, fontinny.
domym?
. _
_
bistny z biiłego i cz•rn•t• marmuru,
. - ~est ml t? w1aeł.-1 ~ ~:lpi ponid którymi unosili się lekka mgli.
w1edz1ał Chadza Nuree1n. - Ale nit: Na kwiatach, na trawie, na liściach bly·
mówi ę o twarzy. Nigdy nie odw!żył!Jvrn Hcz1ł~ i drżała poranna ro!&.
się spojrzeć w jej twuz. l'li mnie WY,· I: m111dość i czerwi eń wysteewabr na

kitnym, zielonym i
które przedostawało
różnokolorowe

się

różowym światłem,
się przez ch i ńskie
szkła. Eunuch zatrzymał

przed niziutkimi drzwiami.
- Ona znajduje się tutaj, władco!
Chodża Nasredin w ślad za emirem
przekroczył próg.
Był to malutki pokoik wyściełany i
obwieszony dyWanami. W niszach stały szkatułki z masy perłowej z bransoletkimi, kolczykami i naszyjnikami, na
ścionie wisiało
duże
srebrne lustro.
Biednej Giuldżan nigdy nawet nie śniło
si~ t«l::ia bogactwo! Chodża Nasredin
ni w._Hiek j1tj m11łych haftowanych perf.ll'ni ft~tofelkew uczuł dreszcz. Już
zd~żył1 przye~tać obcasy...
Ileż mu
trzel1 było siły, aby nie wvkazać swe-

cia nien9rwowania.

,- Sfr. S

jedności

ej

Przew odniczący KC ZZ, tow. Ka 7.:1~ 1e rzWitaszewski, członek Wydziału Wyk,>naw·
czego Swia towe1 Fed eracji Zwiq~!iów Za-wodowych, udzielił pr2edstaw1del·7m SAJ
; RAP wywiadu na temat ostatniego po1.1e-dzenia Swiatowej Federacji Zw1qu<Jw Za·
wodowych ,które odbylo się w Rzym.i>.
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~dmosła zwy.:J ę•

reżvserem

W Wolce

agresji arabskiej w. Palestynie

Uznani~ państwa Izrael przez Polską wyrazem sympat i całego narodu dla żydowskich zmagań

I

w

a przeo

dla lubryk

-

-- Jak możni.. ogólnie o.t;enić wyniki obiad
Wydzialu Wykonawczego SPZZ?
Należy wyraz i ć zadowolenie , że ak<"j a
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Bawełna przygotowana

okuipacyjne . tycłi

lizacji i denaz ifikacji Niemiec.

I

dep eszy. skle rowane J do ministra spraw dows·ką i ara.bską. Popierając 5kraj.nie nacj'.l·
zagramcznych tymczasowego rządu pa ns t wa na.lis.tyczne elementy obu części ludności pamin ister Mo dzelews ki zakomunikował lestyńsiki ej, W. Brytan ia dążyła do wywolunia
Iz raei
o fi cjaln ie uznanie tego rządu przez Rząd poi· walk bratobójczych w Palesty nie. Ale mimo,
ski. Akt t 2 n j66t naturalnym i log icwym u- że częściowo się jej to udawało, mimo, że uści międzynarodowego ruchu zcrwodowego, wi eńczeniem &ta.novniska, jatki e Rząd polski za· dało 5ię Jej po,różnić na.rody Palestyny, nfo
klasy robotnicz ej jest jeden. Cho- jął od sam ego począl1< u w s tosu nk u do n11TO· potrafiła ona je.dnaik zabić ich pędu do niegdyż interes
0
podległe-go bytu państwowego.
to, aby przywódcy po , zczególn yrn du żydowskiego i problemu Pal est yny.
dzi tylko
Po drugiej wojn ie światowej, która wzmoKrwawe zajści a w ty m kra ju , trwa.jące 11 :ecen tral prowadzili politykę zgodną i tir.lorze
prze rw an ie od zakończe·n ia woj.ny , wy.-aza~y gła ruchy wolnościowe na całym świeci e, po
zrozumianym interesem klasy robotn i cze;.
To były zagadnienia raczej ide'>l ;>9•cz- pona d wszelką wątpliwość calkowite bankruc- nieslychanej w dziejach tragedii, jaką przeżvł
ne. A Jakimi sprawami gospodarczymi, LJn ly- two manda tu, sprawowanego przez W Brytain ! ę. w czasie wojny naród żydowski, płomi eń w'llk
czącymi szer ok i ch rzesz zw1qzkowych, wj;;w- 30 lat rz ądziła Anglia w Pil'!estyn ·e. Oficjal· o wyzwolenie spod ma.ndatu brytyjskiego on ym c elem ma ndatu , pow ierzonego 1ej p:<.e:z gamą! Palestynę z żywiołową siłą. N ie piawała się SFZZ1
-Najbardziej ożywiona dy skus ja wywi ą- Li g ę Na ro dó w , b~· ł a pomoc w rozwoj u tego mógł terro.r , ani obozy koncentracyjne, aini
zaJa s i ę nad wprowadzeniem w życ i e w sto· il.raru i udzielen: e niepodl egło ści zam ie.ozku;ą- skup!enie wielk iej armii br ytyjskiej w tv m
su'lku do pra cu j ących kob iet zasaiy •ów na c ym go na1ro dom. Dal ek a jed.nak od real12a· małym kra j-u. Walka narodu żydowsk i ego
płaca, za r6w n<1 pracę" .• Przewodmc zący ho- c ji te go celu, Anglia ustanowiła w Palestynle zmusi ła Bevin a do przekazania sprawy Pal etow. system rządó w kolonialny ch, h a mu jąc Jej raz· styny Organizacji Narodów Zjednoczonych.
lenderskich Zw i ą<.kow Zawodow vch -Uch:-v-ała , j a.k ą przyjęło Zgromadze.nie ONZ
Kupers p.róbowa l zba.gatelizowa ć tak wain ą WÓJ gospodarc zy i kult.u raln y, zam ie n. a j ąc ją
d1a milionów pra cujących kobiet ,;p L:rnę. s to pniO wo w je dną z baz stategic.znych lmpe- o podziale Pa·l'*i tyny i utwa.rzeniu dwóch ruepodleg_lych państw, a.rabskiego i żydowsk ; eg-0
P.:n:eciws.tawiłem się temu oslro, do ma ga j ąc rium Brytyjsk ;ego .
Je dną z głównych broni ,przy pomocy kt6· była Jedynym logicznym rozwiązanJem n ies i ę całkowitego rówmou.prawnienia także 1 w
tym zakresie kobie•t z mężczyznami. M m'.l o- rej władza marudatowa starała się ut1waLć zwykle skomplikowa•nej 5yt'lJacj!, do jakiej dopurtu.nistycmego stanowiska niektórych d•.•le- swe panowal!lie w Pa.Jesty'l!ie, było rozniece- prowadziło te·n kraj palllowanie brytyjskie.
Nie mogąc nada~ utrzymać swego ma.ndagat-Ow uchwalono domagać się poprzez M1ę· nie waśni narodowych między ludnością ży·
ff-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-m1-1J11 -1111-1111-1111-1111-.1111-1111-1111-1111- 1111 111111111111 _ ,
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władze
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ki SFZZ, ma swoją głęboką wymowę, IJrz~kre. lll& bowiem nadzie j e tych wi;zyst:k ich, któ · zy
próbowali rozb i ć SFZZ. A ponadto wst<:az'.l·
Je, że m imo ró ;:..n ic po glądów w pewn ych n1 gadnieniach, możliwe jest utrzymanie f erln. -

Republika Uzbęcka znajduje &ię w polu·
dniowej cz~ści Zw i ązku Radzieckiego, w Azji
Srodkowej. Ogromne obszary tego kraj1U to pu~tynne przestrzenie, przylegające do Mo1za Arab5kiego, go grzbietów górskich Tian·
Szania ora<Z do głębokich dolin rzek górskich.
PrzerL U:zibekistan przepływają potężne aJOterie
rz6<:z.ne Azji Srodkowej: Amu-Daria oraz Syr.
.
. .
.
Dana.
~e-publ!ka. l!z.becka z:iaidu_Je się na teJ sa~
mej .szelI'o~<'.SC:l geo~raf1czneJ, co Włochy 1
Gre~ia._ Rozm się Jednak od mch kl!matem
wyb1tpie kontynentalnym, upalnym i suchym
latem oraz bralk.iem opaidów atmosferycznych.
Na.ród U'Zbecki, jeden z najs-tars.zych namdów Azji Srodkowej, od wieków zajmował
Jednakże w czasach
hodowlą bawełny.
się
przedrewolucyjnych była to kolonia rosyjska,
wyzyskiwana przez carat, jako źróclfo surow<:a bawełnianego. Chałupnicze fabryki były
jedynym przemysłem, rozwijającym się w Uzbeokistanie. w gos.podairstwaoeh ro1nych stosowane były średniowieczne formy produkcji,
oparte przeważni e na pracy rę:znej.
Usrtrój radziecki zapoczątkował nowy okres
w życiu nc1rodu uzbe<:kiego.
Dzięki metodom gospod.arki soc}a.li!lltycznej
uprawa ba 1welmy w Republice Uzbedk.ieJ do·
&konale się rozwija. Gospoda.rstwa wiejskie,
zaopatrzone są w p i erwszorzędne mas-zyny rolBicze na1jnowsze'j ko11strukc-ji. Na polach ba.webnianych Uzbekil><ta nu znaij.dujemy tysiące
traktorów oraz setki innych, s.komplikowanych maszyn rolniczych. Szerokie za-stosow11nie zn.alazly naiwozy sztucz.ne oraz najnowsze zdobycze naukowe w dziedzinie uprawy

że

Mwo. ze Jedność klasy robotmczeJ, zorg~n:zo·
w~nej w międzynarodowym ruchu zw.ątko·
wvru SFZZ, została utrzymana. Plany mtęcizy·
-~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.- ndro~wej rea~ji i ka~tahzmu amerykań·
- Czy była rozpatrywana sprawa Zw1qz· skiego spaliły na panewce i nie pomoJIY mi·
diynarodowe Biuro Pra.cy i ONZ wprowadzenia
Jio:iy dolarów, wydane przez AFI tJa ro~!:J i c i e
ków Zawodowych w Niemczech?
tej zasady w życie.
- Ows.z~. Ze sprawozdania, przeds.ta· ruchu zawodowego w różnych krajach i na
Odrębna uchwała wzywa rzą<ly W&Z)'S·tkich
do respek lowania otganizacji <ra10· wionego przez delegację niemieckich Związ- rozbicie SFZZ. Jednomyślne uchwały ,C:FZZ
pańs.tw
wych Zw i ąz..\ów Zawodowych. Chodzi ~:i zwla- ków Zawodowych ze strefy radzieckiej Beri:- mobilizują klasę robotniczą cółego świ:i:a do
sccza o kra je kolon !alne i ta.kie p a ństwa. Jak na wym.ka, że władze okupacyjne Francji , USA jeszcze większych wysiłków w utrzymaniu
Hisz~ania, Grec ia, Iran, Brai ylta. Egipt, gd'Z ie i Anglii unnemożhw 1 a j ą scentralizowa·n ,e n e- ł jelt11oścl ruchu zawodowego i jedności Si'ZZ,
wotncśc i prawa Zwi ązków Zawodowyd1 po· m1eck:ego ruchu zawodowego i utwoi:zerue organizacji walczące/ o sprawiedliwy pokój,
biura, które byłoby łączn i kiem z SFZZ. Z'lma· worność 1 dobrobyt mas pracujących.
zost a w iaj ą wiele do ż y c ze nia.
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należy,

państw utrudn i ały także przyja:z.d na pos 1 e~e
O.:e delegacji, ab.y me dopuści ć do utworzem. a
silnej centrali niemieckich Związków Z~w.1·
dowych, zdolnych do demokratyzacji., :fo~11rte•

ywiad RAP I SA z przewodniczą
c11m KCZZ tow. K. Witaszewskim
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czyć

posi dzenia SFZZ w Rzymie

- Jaki był przebieg rzymskiego po :i:edzenia Wydziału Wykonawczego SFZZ?

- Już na począ tku obrad wyton ; ły s '. ę rewne trudności, gdyż przedstawiciele Zw ąiK :'>w
Zawodo wych państw zachodn1ch zaa •:i t. 0 1 w a łi
tek st odezwy p1erws.zomajowe1 SFZZ, k tóra
jest odzwic rc ie dJ en ie m dążeń mas pnr n j ąc 1ch
i żądań SFZZ. Nie potrafilJ Jednak wy ;u :-i ąć
hdnych kon.k retnych zarzutów, ani też W5k aN .ezać ustępów. k tóre należa łoby us.u !l ·~ C .
mnie j ze.powiedzi eh sprecyzowanie swego
punktu w,dzeruia w tej spraw ie.
Zaznaczam, że mimo ró ::nic zdań w tnku
dyskusji - Wydz i ał Wvk onawczy iaakc epto·
Wdł te·kst odezwy, opracowany przez S~l<re!a
riat Generalny.
- Najtrudn iejszym jednak zagadn;eniem
okazał s i ę pierwsz y punkt p on ąd:rn rhie·nnego: „AcJ.min istracj a i polityka S:!"ZZ". Przedstawiciele zw : ązkó w Zawodowvch pan-: ·w za·
chodnich wysunęli zar'Zut, że Se·kretar:at Ge·
n e ra lny zaj mu je s l ę w i ę ::ej s pra.wairni po 1it y<:z·
nymi, n iż gospodarc zymi Zw • ą zków l.awodo·
wych. Rozwinęla s ~ ę długa debata i os t 'l ~ec znie uchwalono rezolucję, potw ; erd za j ą<'ą raz

ruchu zawodowego

nad Pales-ty.ną, W. Brytania zrobiła wszyst•
ko . by n.ie dopuścić d-0 rea>lizacji uchwdły
ONZ. Ale również i te wysiłki nie dały re·
:zuitatu. Intrygi nądu biryiyjskiego i międ'Zy•
naiodowych Lrustów naftowych, które s•airały się za wszelką ce-nę st.Qnpedować uchwalę
ONZ o podziale Palestyny, nie były w stanie

I t'J

b awelny ·
I! a
repu bl"'k

przesZikodzjć podziałowi.
Nowe państwo powstaje w wake. W Pa·
lestynie toczy się wo jina , nairzucona .pań.s~wu

żydowskiemu przerz państwa Ligi Arabs ki ej.
Za Ligą Arabską zaś stoi Anglia. \Viadomo pawszechnie, że Legion Trans.jordań&ki, stano·
wi ący główną silę zbrojną Ligi Arabskiej, ;est
pu prostu brytyjskim woj skiem kolonialnym,
dowodzonym prze"Z oficerów 00-y tyjskkh i u·
trzy mywanym prz ez skarb brytyjski. Wojną
przeci w pańs.twu Izrael prowadzi więc w gru:i.·
C l i\ rzeczy W . Brytalllia, posługuj ąc się p'lń·
stwami arabskimi, jaiko inst rumentem 1;wej pol1 : ;rki imperialistycznej na Bliskim Wschod7.ie.
Rzecz gndna podkreślen i a, że ludlllość arabska
samej Pailestyoy wykaa:uje najmni ejszą sklc.n·
ndć do wojl!ly, zdając sobie siprawę, że w in·
teresie jej leży pokojowe współżycie z pań·
slwem żydowski m.
Uznając oficjalnie tymczasowy rząd p:il1·
stwa Il.irae!, Rząd polski dał wyraz powszech·
nei JJympam opinii polskiej dJa wa1k1, któr~
tony o swój niepodległy byt państwJwy :1a·
J. Janicki.
•ód żyd-0ws.ki w Palestynie.

rażona w krainę rozkwitu ~:~, ~~~.~~~:etJ~~::~!i ·

baiwełny. Ni ższe gatunki bawełny zastąpione
zostały wyższymi ga·tunkami, przeważnie ga·
turnk iem egiipskim, 0 długich włóknach jedwabistych. Dzi~i udoSlk:onalonej technice urodzajność ba.wełny wa>eznie w7lrosla. Jeże· h w
roku 1913 zbiory s.urowoa bawełnia1nego wynosiły 500 tyeięcy ton, to w roku 1939 wynos i ły one 1,6 miliona ton.
W roku 1939 zbudowany zos.tał w Uvbekistanie kanał Fergański o długości 250 km. Po
wo jn ie pows tały w Republice Uzbeckiej no·

w~~~e!_UIJ~:1y.:_h

PPS i PPR

we, olbnymie Ul"Zijd'Zen.ia iryga>eyj•ne. Obecnie

wykonywa111e 6ą prace nad budową nowego,
potężnego wodQz.b ioru o objętości 660 milio·
nów metrów sześciennych. Przewidziana jest
budowa okazałego kanału magistl:ralnego o
długości 500 km, który nawodini jeden milion
ha nowych obsa:arów po1nych.
Uzbekistaill &łus:mie je6t natzwa>11y republi·
ką bawełny. JednaJde na bawełnie nie kończą si ę jego bogactwa naA.uralne. Re.publika
Uzbecka znana jest ta•kże z hodowli owiec kara•kulowych, z produkcji jedwabiu oraz z upra·
wy winogron.
.
.
.
.
. ~7ibelm1a1n u~osł za czasow wla~y radiz1eck1ej do rozrrma.row olbrzymiego osro.dka. przePowsta~y tu w1elk1e . za.
mysłow~o Z?RR.
kłady budownictwa mai;z~nowego w Ta&'Zk1en~
cie~. p.roduku1ą~e narzędz.1a rolnicze dla caiłej
A~JI Srodkowej. Zaloz.ony. został Czyrc~yk·
ski Kombinat Ele!lcbrochem1cz:ny, zaopaitruJący
w nawozy .s?Jtuc~e "".'~zyst.k1e. gos.poda>rS>twa
rolne w teJ częsc1 AzJ1. .zalowna .zos.tała o·
gromma. fab.ryka, produkująca s.pecJ<ilnie ma.. ,
szyny iry~acyJille.
R::i:>ubhlca Uzbecka wyk.aza~a Lm.pom.lJl\'=Y
rozwoi rue. tylko pod względem gos!J'Cldar·
czym .. Dz1~1 w~adzy radz.ieck1~J na.;tąp1ła w
kulturalna.
rewoluc;a
!'Sin.a
Uzbek1&tame
Pr'Zed rewolucją Uzbe~y byli ~rawi-e w. 100
procentach. aonalfabetami. Obecnie Uzbek16>tan
Jest repub!Jiką bez analfabetów.
Tysiące s7Jkół, 37 wy:i:s'Zych z.aJda.dów n~•t·
kowych, Akademia Na.uk, liczne teatry uzhec·
kie, bogata, uzbecka literaitura - wszyo.tko to
dal Uzibekis•tanowi nowy ustrój.

W dniu 20 maja br. odbyło się posiedzenie
Wojewódzkiego Komitetu Współpracy PPS I
PPR. Obecni byli ze strony PPR towarzysze:
Loga-Sowiński, Minor, Domagała, Grudziński,
Moczar I Uzdański, ze strony PPS towarzysze:
Duniak, Stawiński, Pokorski, Siwecki, BuraJski i Żukowski.
Na posiedzeniu towarzysze z PPR złożyli
sprawozdanie z przebiegu akcji wyborczej do
władz partyjnych kół i komitetów fabrycznych PPR. Towarzysze z PPS poinformowali
zebranych o przebiegu wyborów do władz po
wiatowych i dzielnicowych PPS. Komitet
przebie.g
podsumował I ocenił
Współpracy
:zbiórki na fundu.sz budowy Wspólnego Domu,
władz zjednoczonej partii robotniczej i nakreślił konkretne zadania, dotyczące wzmożenia
akcji zbiórkowej przez wszystkie ogniwa obu
partii.
Omówiono plan pracy Komitetu n okrea
od 20 maja do 5 czerwca br. Postanowiono
posiedzenia wszystkich komitetów
odbyć
współpracy na szczeblu powiatowym, dzielni·
cowym, wydzielonych miast fabryk oraz Instytucji z udziałem przedstawicieli Wojewódz
kiego Komitetu Współpracy, celem wysłucha
nia sprawozdań z dotychczasowej działalności
i zapoznania się z planem pracy tychże komitetów.
Postanowiono również, aby do 5 czerwca br
wszystkie kola obu partii odbyły wspólne po.
siedzenia celem złożenia. sprawozdania z akcji
deklarowania sum pieniężnych przez człon•
ków kół obu partii.
Zebrani dyskutowali na temat sprawozdania z obecnego wspólnego szkolenia. i postanowili powołać Wojewódzką Komisję Szkole•
niową oraz odpowiednie komisje powiatówe,
dzielnicowe itd, ct>lem usprawnienia pracy kur
sów s7.kolentowych.
W zakresie spr&\v go11podarczych Wojewódz
ki Komitet Współpracy postallDwłł odbyć zebra.nie ekonomicznych sekcji dzielnicowych
dla omówienia spraw współzawodnictwa t dy
scypliny pracy. Postanowił również zwołaó
wojewódzką naradę gospodarczą na dzień 2Z
bm. Polecono tym wydziałom Komitetów Wo
jewódzklch które dotąd jeszcze nie ustaliły systematycznej współpracy nawiązanie jej i planowe, systematyczne prowadzenie.
Obrady toczyły się w duchu całkowitero
VO&umlenia I braterskiej współpracy.
Wojewódzki Kom. Współpr. PPS 1 ~!~
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Nie karmif I
1 wię<:

się dziwić, że Marta !{;min je1>t czoło
wym k-OJI!dydatem do nowej Rady Zaldado-

wej?

Jednym z

ozołowych ka·n<lyda~ów

jest rówdo niedaW\l1a przę·
diza.Jn.ik, wykonywujący powyżej 170 ~ocent
normy, S'tary, przecłw<:>jenny prilcoWliliik Leo·
narda, który w nowych wall'un:kach Polski Lu·
dowej zrozumiał nowe zadania klasy robotniczej i dlatego tak zna.cznie p.rzyczy.nił się do
rozwoj'll ruchu ws1półzawo<lniotwa pracy na
swoim odd;z;iale. Obecnie, jako cLrugi sekire·
ta.rz Komite,tu Fabryozl!lego PPR, tow. Urba·
niak rozwija 6'WOją aiktywn.ość w wilJce o in·
teresy klasy robotniczej.
Kmin Marta
Kubiak Józef
Na te1j sa•tnej liście znajdujemy też n.a'ZIWi·
Siko s•ta.rego dz.iała.cza robnbniczego, oziionka
Zagłoba Heruyk
Mls.iewi"" SI.
przedwojennej KPP, tow. Feliksa PioMowskie- łe90 orga.nizatoira, uczciweg<J i pracowitego
robotnika, tow. Henryka Zagłoby. Ka>D.dydują
Przeciw dotychc?.asowej Rad.z.ie Zakładowej go i przedstawiciela młodego pokole1:!l11 robot- również członkowie PPS, towa.rzys-ze Kr<LSicki
niczego,
przewodnic:.z,ą:cego ZVVM-<U., doskonaJ)Q!ypa.fq się na zehraniu sprawozdawczym
Roman, Kubiak Józef i Kazimierski Stanisław,
~oro zarzutów. Należy Sitwierc:L~ić, że !'Ui[ZUktórzy zdobyli sot\je zaufanie załogi uc'ZICiwą
tr te były bardzo poważne i UZQfadnione.
pracą i uczciwą wa•l'ką o sprawę robo·mika. A
- Rada Zakla<lowa nie otoczyła opieką
obok tych towarzyszy figurujq nazwiska be-z·
przodowników pracy.
pairtyjnych robotnic, tow. Ireny Marko i He- Rada Zakla<lowa n;e walczyła z kradzieleny Kranas, dalej członkiń PPR tow. Misie· Jak już pisaliśmy, Dyrekcja Łódzkiego Ogrodu
żami w fabryce,
nie walczyła z pijaństwem,
wicz Stefanii, Zawadzkiej Józefy i Walas Sa· Zoologic:zmego ma niemało kłopotów z racji
ba„. niektóro:y c:z:łonkowie Rady sami uikazybiny, kierowniaiki żłobka fabryc:z;nego, .k>tó.ra zbyt czułego serca Jicz.nych w naszym miewali się załodze w stanie podcrunielo!11ym.
zdobyła specjalllle zal\lfanie i w<lzięczność ro· ście
przyjaciół
zwierząt,
którzy gremirllnie
botni<: - mateik za troskliwą opiekę nad ich odwiedzają Zoo, obarozeni obfitymi dla nich
- Rada Zakładowa MJJi ra:z;u lilie pr.zepro·
dzieómi.
poczęstunlromi.
Roz~ielane wiktuały jednak
-Wadtiła kontroH żłobk,a, obojętnie us>tosl\llllko·
JUii: !Jo pobi-ei'ne n!llWe·t zamnajomienie się często nie idą na zdrowie ugaszcfLanym c:cwowa.la się do zagadnienia opięiki nad dzieckiem
z kandydatami do nowej Rady świa<lczy do- ronog.om, które też nieraz ciężko chorujq
ro bo bniczym.
bitnie, że tym l!'azem załoga „Leonarda'" wy- z przejedzenia. Umieszczane napisy „Nie
- A jaik było z dachem? Dach dawno już
sunęła ludzi naj[~ych, najba,rdziej godinych karmić!"" molo skutkują, czego dowodem
wymaga gruntow111ej .naprawy, a nic się nie
Urbaniak Jan
jej zal\lfam.ia.
.
I powyższe zdjęcie „na gorącym uczynku"
czyni w tej sprawie. Aż oto spadły deszaze,
n:ta~zyny rdzewie.ją,
nhszczy się dobro pań· 11-1111-1111. . . .1111-1111-1111-111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111 -1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111ma-1111-1111-11
stwowe, zaś Rada Zaikła<lowa, która prz.ecież
razem z dyreikcją jest gospodairzem fabryki,
nie przejmuje się tym wcale.
Poc;lobnych zarmtów byro więce1. I wmio1ek, jaki załoga PZPW N.r 6 wyciągnęła z dzialaliiości dotychczasowej Raidy
był
surowy,
Jec;z sprawiedliwy: rnie powierzać więce'J
Urząd Zatrudnienia w Łodzl
11aip-0tykał w dosta•tecznie wykwalifikowanymi rob-0.tnikami s>tanie zaallłceptowany i P'Tzeprowadzony, je~li
członkom starej Rady zas:oczytnych obowiąz·
ków r.eprezen•towania k1a>Sy robotniczej i za- swej działalności na u:trrudnienia przy ro:zimie- tej bratnży. Tutaj obserwujemy ciekaiwe zjawi- z góry nie '.łostaną stworzone warurnki rz.a~rud·
biegainia o j9'j interesy. Toiteż n.a liście kan- szczaniu zarej€Strowanych w rzakładach pra- &ko - mi~, iż Urząd Zatrudnienia prowadzi nienia dla kursistów. SpecJailiną uwagę rpoświędycfalów do nowej Rady Za1kladowe•j s;potyk~ cy, gdyż pracodawcy prywatni i pI1zedsiębior cały szereg kursów dla ślu~arzy, to'karzy i'W„ cono zat.mdnianiu młodocianych. W tym celu
z tej grupy zaledwie 17 osób korzyista z tych działa już w tej chwili poradnia zawodowa,
my nieliczne tylko n.azwio;;.ka czfoników dawnej stwa pańs.twowe nie prze·strzegały ściśle obokursów.
wiązku zgłaszania
mieszcząca się przy ul. Piotkowskiej 64. Nad
wolnych
miejsc.
Obecnie
Rady, natomiast przeważa.ją nazwi5'ka :udzi
W rejeS<trach Urzędu Zatrudnienia S75 męż- zatrudnianymi młodocianymi roztaczana jeSit
nowych, dobrze znanych za>łodze i zaslilHJują sytuacja ta uległa radykalnej poprawie. Wpły
czyzn i 1014 kobiet figwuje jaiko 111ieposia<la.- specjalna opieka. Równocześnie w mięście
nęło na to wydanie w dniu 26 kwietnia rb.
cych 111a jej zaufa.nie.
Tc.w. Moria Kmin, aktywna działacz,Ka Li- rnzpo-rządzenia, kitó.re iprzewJ<lru,j& zwiększenie jących żadnego za1Wodu. Ostatnio w Urzę<lzie naszym z kredytów Mi.nisterstwa Pracy ii ogi Ę:obiet, robotnica w paka•rni, 1>w.oją co· kar za zaniedbanie zgłoszenia zapotrzebowań Za trud<nienia zapadła decyzja, że o ile osobni- pieki Społecznej są p.rowadzone roboty Jnterna ~racowmików z 3 tysięcy zł do sumy 30 ty- cy, należący do tej ka.tegorii zarejestrowa.- wencyjne, Rozpoczęły się one z końcem grudzie11iną pracą dobrze za,pisała się w pamięci
nych, odrzucą kHkakrotmie proiponowalilą im dni11. ubiegłego roku !i są w 'Pełnym toku. Posięcy złotych.
zal.ogi „Leonaxda'", zwłas:i:cza w pamię<:i -ltoW chwili obecnej w Łod?.i zareje5trowa- pracę, zostaną oni pozbawieni legitymacji, wy- legają one na odgruzowanilll getita, bu<lowamilll
biet, których w fa1bryce jest około 80 pro·
dawanych im przez Urząd Zatrudinienia. Legi- nowych nawierzchni ulic, przeiprowadzan!u
cent. Załoga dobrze pamięta, że za zaJS.ługi nych jes.t o'koło 3.500 osób, poszukujących
tymacja ta je5t c;z.ęstokroć paa-awanem dla ele- prac bucjowlan•ych I i!lllilych.
dla fabryki została ona przez władze państwo pracy. Stanowią oni nast~pujące gruipy: pracy
I -------------------we odznaczona briizowym Krzyżem Zasługi: po>SzukuJ'e 410 pracowlilików uany.słowych. Jesit menoow hallldlujących, pasożytniczych.
. W dzial~iiu s~ym Łódzki. U.rząd Zatrudin~eKUi;5 PRZYGOTOWAWCZY
Załoga wie, że tow. Kmin dba o ludzi, że po· to bądź mlodzież, 111ie stano1Wiąca elementu uma postawił 6ob1e. za zadarue me tylk~ kieZarząd Grodzki TUR organizuje 4-tygodnłotrafiła fundusze z kiosku Ligi Kobiet wykorzy- rzędniczego o pełnych kwalifikacjach, bądź też
rowame n~ezatrudn10.nych. do pracy, ade J pod- wy kurs, celem praygotowania kandydatów
stać na godziwe ce•le: na pomoc chorej robot- ludzie stal'Si, którzy z~ w:zględu na. ewój wie:tc
nicy, na rzecz walczącej Hiszpanii oraz Gre- przestali już waco·wać. Hość poszu'kujących noszeni~. i.eh kwalihkac/1 zawodowych. Szko- do egzaminu w~.ępnego do Szkoły Prao;y .S.R<Ji
me,talowców
wyno•si 335 leme 1sc będzie w dwcx;n k1emnkaclt: przy- łecznej. Początek kursu 1 czerwca o godz. 17.
cji, na odzież i obuwie d1a dzieci robotni- obecnie pracy
Zgłoszenia i bliższe informacje w Ośrodku
czych i na Odbudowę Warszawy. Czy można osób. Nieomal wszyscy zarejestrowiłni są 111ie- gotowama. d<:> zawodu niewykw~hhkowanych
pracownika~, <Jra~ dosk~ma,Jem~ zawodowe Szkoleniowym TUR przy ul. Skorupki 6-B w
dla tych, ktorzy sk1erowam zo tah do P'racy, a godzinach od 10-11 1· od 15-17
nie posiadają ipelnych kwalifikacji wwodo- 1
•
wych. Na te cele specjalne fundus?.e przezna· Z TOW. PRZYJAZNI POLSKO-RADZIECKIEJ
czyło Mi,ni61teI'Stwo Pracy i Opieki .Społeł:znej. J Towareystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w
Akcję szkolenia zawodowego prowadzą na te-, Łodzi podaje do wiadomości członkom, że na
renie Łodzi: Kuratorii\llm, Zakła<l Dosikonalenia podstawie legitymacji Towarzystwa można naRzemi06ła, Liga Kobiet. PeW'Tle &urny .na szko- bywać
w kasie Teatru Powszechnego ul.
W PZPB Nr 1 w tkalni na 12 krosnach a t<:onstan-:ja Kazimierska 163 proc. Na
len:e zawodowe przeznaczyło Ministerstwo 11 Listopada bilety ulgowe na sztukę „Już niwysunęła się na czoło Maria Pyziak (125.5 „czwórkach"
wvróżnlły się
Emilia JaniOdbufowy dla niektórych przed.siębio~tw bu- gdy nie skłamię" w dniach: 20, 21, 22 i 23 bm.
proc.). Józefa Seweryniak o~iągnęła 123.4 szewska (162.1 proc.) i Maria Rajska (158.6
dowlanych, prowadzących we własnym z.akreOd dnia 22 bm w sekretariacie Towarzystw11
proc., a Genowefa Korzeniowska 123.1 proc.). W przędzalni (750 wrzec.) odznaczysie tę akcję.
będą do nabycia bilety zniżkowe na dzień 31
proc. Na „szóstkach" pierw5'!:e miejsce za- ły się Stanisława Smyczek (147.2 proc.)
Kierunek szkoJeniu zawodowemu na<lawać bm. do Teaf.ru Wojska Polskiego na sztukę pt.
jął Stefan Pałczyński (154.1 proc.). Floren- i J&efa Michalak (143.l proc.).
bęiizie Urząd Zatrudnienia. Żaden kurs nie zo- „Otello".
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
tyna Wierszeń uzyskała 147.6 proc, a KaW PZPB Nr 7 w przędzalni (780 wrzec.)
zimiera Domańska 146.3 proc. Na „czwór- odzna::zyły się Apolonla Słanisławskil (1114.7
kach" wyróżn'.ły się Józefa Jóźwiak (137:9 proc.) I. Maria Woźniak (150.8 proc.) . W
proc.), Alicja Kr'.ger (125.6 proc.) i Cecyl!~ tkalni na „czwórkach" osiągnęła Teres&
Pawlak (119.4 proc.). Antoni Kilanows1u Kozan 180.1 proc., a Alfreda Zwolińska
Co
01-ręąowq Zar~ąd
e>siągnąl 119.5 proc.
We współzawodnict- 180 proc.
.vie zespołowym zespól Stolarza Zyqrnunta
Onegdaj
~óźnym
wieczorem,
nie bacq~ na .J mówił wszelkich wyjaśnień na temat przyczyn
W PZPB Nr 9 w przędzalni wyróżniły sie
(105.8 proc.)
wypr1Zedz1ł
zespół Stolarza
niepogodę odwiedziła redak-::ję „Qosu Robot- nieważności kuponów
i pomimo próśb nie
Pelagia Jaśniew1cz (7:iO wrzec. 149.7
&efana (1~2.2 proc.). W przędzalni odznaniczego" większa grupa obywateli.
chciał nikogo z pÓkrzywdzony-.::h (a b'yło kh
proc.)
i
Władysława Maciejak (780 wrzec
czyły się Maria Dubis (175.9 proc.), BroniWśród nich znajdowali się: ob. Kapica ponad stu) wpuścić nawet na miejsca stojące.
- 145.2 pro::.)
W tkalni nit „szóstkach"
sława Switoniak (158.5 proc.) i Maria Zórobotnik PZPB Nr 16, ob. Ziellński (PZPB Nr Nie zgodził się on również na prolongatę ku·
pierwsze m'ejsce zajął ~ anisław KubH
raw (156.3 proc).
1), ob. Leśniak (PZPW Nr 33), ob. Oselkowski ponów, a w pewnej chwili posunął się tak da(163.8 proc.). Feliksa Pakulska osiągnęła
(PZPW Nr 6), ob. Wiśniewski - pracownik leko, że wyrwał jednemu z obywateli kupon
W PZPB Nr 2 w przędzalni (6 stron) Un'- 161.5 proc„ Józef Zakrzewski 159.7 proc.,
Urzędu Skarb.,
ob. Szudrowicz - pracownik z ręki I porwał go na kawałki.
3.ała Józefa Ulkowska 132.3 µroc., a Anlla Ęwa Kowalska 157.3 proc.
KEŁ, ob. Tomaszewski rob. F-ki Trykotów,
W tym samym czasie „paniusia", ~ojąca za
Cie5felska 130.1 proc. Apolonia Sinocha
W PZPB Nr 22 w przędzalni (4 strony)
ob. Paźd.ziejewski (PZPW Nr 33), ob. Chmieli!. bufetem w poczekalni, naśmiewała się bez
(4 ~trony) osiągnęła 136.3 proc, Bron'.sława
- student. U. Ł., ob. Żywicki - uczeń, mały przerwy w cyniczny sposób z robotnic i robotOlejniczak 135.6 proc„ Maria Wolna 134.1 Maria Golińska i Helena Wojkowska osią
Rysio Wiśniewski, którego matka pracuje w ników, którzy ośmielili się dopominać o swe
proc„ a Helena Brzozowska (3 strony) gnęły po 140.7 proc., Marta Nagiecka i
ośrodku konfekcyjnym Nr 2 i wiele innych prawo i prosili o okazanie „książki zażaleń".
142.3 proc. W tkalni na 6 krosnach wysu- Franciszka Majda (3 strony) po 166.2 proc.
osób.
WSllystko to razem nie wyma~a chyba obnęla się na c1Zoło
Maria Drelich (166.8
W PZPB w Pabianicach w tkalni Karni
Obywatele ci okazali nąm ulgowe tltu'Pony siernych komentarzy. Skandal Jest zbyt. krzyproc.). Bronisław Ciuła os'.ąa:nął 158.9 pro::. Snla<ly uzyskał ha 8 krosnach 160 proc.
Fi!mu Polskiego do kina „Wisła" (Das.1-f'ńskie- czący, by wiele na ten temat trzeba było po·
Wiesława nrzezińska uzyskciła 151.8 proc„ Stanisława Maksymowke (6 krosien) osią
go 1-3) ważne w dniu 19 maja na III seans. wiedzieć.
a Maria Skabiak 151 proc. Na „czwórkach" gnęla 160.7 proc. Na „czwórkach" wyróż
Kupony były ostemplowane przez Okręgowy
Jeśli robotnik
pracujący ciężko 1 ofiarnie
odznaczyły się Hel""'a Płachta (Hi? 3 proc.), niły się Stanisława BujnOWICi: (167.8 proc.),
Zarząd Kin i Eksploatacji Filmu
oraz przez otrzymuje raz na miesiąc kupon ulgowy do
Zolia Wiel'ńska :rn2.9 proc.) i Maria Jóź Józefa Barańska (163.6 proc.), Kunegunda
Zw. Zaw„ D.yrekc)e Fabr.yczne, 11!-spekl'.orat kina,. jeśl.i już na kilka dni przedtem prtygowiak (Hit .1 proc.). /.
C'.eślak (163.1 proc.) i Helena Pawłowska
1
S-zkolny, lub inne mstytucie, w ktorych po- towuie &1ę do obejrz!mia filmu, rozkładając
·W PZPB Nr 4 wyróżniły się przadki Sta- (162.4 proc.). W przęd1i!lni (720 wrzec.)
szkodowani pracują.
sobie w o<lpowiedni sposób czas to chyba nie
11isław6 Lenarczyk (164 proc.), Zofia Pająk uzyskała Józefa Bocian 146 pro::.
Przybyli zgodnie oświadczyli, iż choć zglo- polo, aby go w końcu wystrychnięto na dudka.
(160 proc.) i Władysława Jałmużna (157
W PZPB w Rudzie Pabianickiej w tkalni
sili się do kasy nie na 30 min. przed rozpoDużo się mó~11i u nas ·o rozpowszechnieniu
proc.).
(10 krosien) • osiągnęła Marta 1.fajer 167.8
częciem seansu, lecz na calą godziuę· przed kultury wśród nias Państwo nasze rzeczywiW PZPB Nr 5 w przędzalni (3 strony) proc., a Janina Stramskil 144.9 proc. Z&no1 tym, nie ot~ymaU ~uź "'! kasie bil~tów. W tym ścle wydaje o~brzy~ie sumy na ten cel I stara
osią9n!lła Stanisława Zakrzewska 195 proc.,
bla Sawicka (8 kroslen) uzyskała 167.6 proc.
samym -::zasie kręcili się przed kmem speku- się we wszelki możllwy spusób udostęp11tć maa Stefania Za1fryd 151 proc. Tanina Góral- Józef NiewiatJmnski osiągnął 154.6 proc. Na
1
1 land, którzy oferowali chętnym bilety, ale w
som pracującym kino, teallr, gaz-etę ay
ska (4 strony) u1Zy5kała 180 proc., a Hele- „sr.óstkach" wyróżniły się Annil Piech
' cenie... 500 zł. za sztukę.
książkę.
na Janiszewska 149 proc. W tkalni na (174 proc.) i Leokadia
Franciszkowsk& (173
Gdy ?hu~izeni .P~s1ad~c~e kuponów . cb~iei!
Je~li wi~c. znajdują się elementy, kt6re 6a„dwórkach" odznaczyły się: Genowefa
pro::.).
rozmow1~ :1ę z. k1erown1~1em kma. „Wisła w botuią. tę wielką akcję i chcą na niej' żerować,
Npwak (19R.7 proc.). Julia Rakowska (194.6
celu wyiasmema syliuaCJI, me mo•z.na go było to mozna ·i trzeba znaleźć dla nich dostateczW PZPB w Andrychowie w pr'l'E;drnlni
pro-:.), Maria Dz'.P.d.zic (190.9 proc.), Helena
nigdzie znaleźć. Również odszukanie ksiązlti nie surową karę.
Malowaniec (189.7 proc.), TeofHa G!cewicz (928 w rzec) wyrózniły się· Janina Kudłacik
zażaleń nasl.Tęczało wiele trudności.
Klerownklwem ki}la „Wisła" wlnlen natycb·
(181.9 proc.) 1 Franc.lszka Wójcik (181 (140 proc.). Rozalia Karkoszka (13R.5 proc.)
'!' końcu około godz. 21.30 „zBalazla się" miast z unędu zaintresować s~ Okręgowy Zai Aniela Bizoń (138.2 proc.). W tkalni odpror.).
.książka zażaleń, a wkrótce potem zjawił się rząd Kin, ludzie d ani przez Jedną. chwt'Ię nłe
W PZPB Nr 6 w f.kalni na „szóstkach" znaczy się Józef Żywioł (4 krosna - 173.7
sam kierownik
Zg<łlnie z oświadczeniem powlnnt dłuteJ J)Ozostawać na swych stanouzyskała Stanisława Szewceyk 163.4 proc, proc.).
wszyslkic.h pos2:kodowanych zachował się on
nież

tow. Jan Urbaniak,
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li' irosce o zdrowie ludzi pracq

~tygodniowe

urlopy kur yj

w sanatoriach i uzdrowiskach polskich - dla
Akcja wczasów zostanie na teren:e
ujednolicona. Przyniesie
to pracownikom duże korzyści w poi::taci wyżywienia, poprawy w wyposaże
niu domów wypoczynkowych i t. d.
Jedną z najważniejizych korzyści jednak - jest leczenie pracowników podczas urlopu.
Fundusz W czasów uzgodnił swoją
całego · kraju

Komu winszujemy
P!~tek, 21 maja 1948 r.
Dziś: Tymoteusza

Oddział

5 • ..,.._- - - -

K! na

drobne

Plasiyczn
p'ózwala

nauczyć

ucznia

rzem1osła

W m1jbl;ższym cza!>ie rozpocznie się w War.
sza.wie rzemieślniczy kurs szewski, oparty na
bw. metodzie plastycznej nauczania rzemiosła. Kurs ten będzie miał na celu praktyczne
wypróbowanie i ocenę te~ nowej metody nauczania, która już w ub. roku została uznana
i zaakceptowana przez Naczelną Radę Naukową Instytutów Rzemieślniczych, a następ
Naukowych
ń[e przez Zjazd Rady Głównej
In~tytutów l Izb Rzemieślniczych w Szczecinie: Centrala I~stytutu, po szczegółowym
zbadaniu ~ystemu plastycznego nauczania,
doszła do v·1niosku, że ~tosowanie go w życiu
zawodówym i szko!eniu przyniesie znaczne
oszczędności I przyczynić się może do zwięk
szenia k.&dr rzemieślniczych.
Specjalna komisja wyłoniona przez Ministerstwo Oświaty i Związek Zakładów Doskonalenia Rzemiosła wyda o:.tateczną opimetody planię o celowości wprowadzenia
stycznej n«uczania rzemiosł do szkół zawodowych.
Metoda opracowana zestala przez artystę
malarza Jana Chrzana. Prace z tym związane
popierane są wy\l:.tnie przez Ministerstwo
Przemysłu. Wykonują je pod kierownictwem
twórcy metoay wybitni fachowcy-rzemieślni
cy. Dotychczas metodę zastosowano do nauczania cholewkarstwa, sze~~wa, czapnictwa,
rękawicznictwa oraz krawiectwa męskiego i
damskie&'o.
Każde z tych rzemiosł zobrazowane zostało
jako z~ s pół czynności szeregiem tablic i
plansz, zdjęć fotograficznych, a nawet plastycznych rr.cdeli. Pos1czegó!ne fazy powstawania danego przedmiotu (np. n ;kawiczki lub
buta), przedstawione są tak, jak je widzi o~o
ba wykonująca dany przedmiot. Uczeń, śle
dząc te fazy, wykonać może od razu pełno
wartościowe przedmioty, idąc za ogólnymi
tylko wslro7ćwkami wykłaGowcy.
Np. ze~pół tablic, służących do nauki ręka
wicznictwa obrazuje kolejno: szkielet kostny
ręki i jej umięśniE>nie, następnie materiał i
narzędzia niezbędne do wykonania rękawicz
ki.

Kurs krawiectwa obejmuj·: kilka tysięcy
tablic: od geometrycznych wykresów propor.
cji ciała, poprzez tablice anatomiczne, aż do
tablic przedstawiających analizę skomplikowanych sposobów kroju. Metoda przyzwyczaj• ucznia do samodzielnej pracy od samego
pocz~tku nauki. Wprowadza ona jednocześ-

w odpowiedniej miejscowości uzdrowiskowej wraz z uprawnieniem do bez- ·
cownik przed wyjazdem na wczasy pod płatnego leczenia ambulatoryju ego. Pra
dany jest badaniu lekarskiemu. O ile cownik może więc połączyć obecnie
próca wypoczynku - zdrowie pracow- wypoczynek z leczeniem, a pozatym
nika wymaga kuracji - kierowany jest jest to podniosła zmiana w systemie
on na CZTEROTYGODNIOWY pobyt uprawnień urlopowych: pracownikom
do sanatorium lub w wypadku lżejszego fizycznym przysługiwał bowiem dotych
schorzenia - na 3-tygodniowe wczasy czas urlop dwutygodnio'YY.
a wlęc
Zdrowie człowieka pracy tego, na którego barkach spoczywa
największy trud odbudowy kraju
jest stałą troską naszego rządu. Nie
zawodnictwo pracy winny stać się na- bacząc na powojenne wycieńczenie, na
czelnym hasłem za.logi i kierownictwa sterane w obozach i więzieniach siły,
w imię rozwoju fabryki i podniesienia - stanęli robotnicy odważnie przy
swych warsztatach pracy, Nie tylko od
zarobków robotnika.
Podawane przez kierownika Rażniew- budowali je, podejmując normalną proskiego obiektywne przyczyny istniejące dukcję, ale poczęli podwyższać swą
go stanu rzeczy, a mianowicie brak cię- wydajność, rozumiejąc, że tylko w ten
ści zamiennych do krosien - nic uspra- sposób ino:ie wzrosnąć dobrobyt li:raju
i mas pracujących.
wiedliwiaj!ł ani tłumaczą.
Współzawodnictwo pracy, ruch wiePrzykład waciarni, gdzie mimo braku obić ~grzeblarskich: poszczególne lowarsztatowy - oto prze]·awy głębo·... ~
,
. .
zgrzeblark1 przeszły z 2-ch na obsługę .
k · · od ższ ły dzieki kiego uspołecznienia mas robo~n1czych
bl
4 h
sił
swych
one
żałują
ob.k' I i dowód, że nie
Y
-c z.grze . ard~ ikp t V:Y
·L d
p ·
d 0b
i dl
t emu prawie wu ro me swe zar
•
r.a ans:wa u owe?o.
a
- powinien zachęcić tkaCZ'.f do przej'Y~am~a:i Panst~~ pragn~e w ~tarę
ścia na obsługę 6-ciu krosien.
Istnieje również w zakładzie dział m~zl1w~sc1 ?t?c:zyc tch _naJtroskltwszą
pakowania produkcji t. zw. konfekcja. opi_eką I dac ~m V: okr~st.e odpoczy~~
\V dziale tym należałoby ustalić rów- naJlepsze, naJr~cJonal_nleJsze. warunKt
nież racjonalne normy wykonania. Wów zdrowotne .. Tys1,ce. p1ękn_Ych , luksusoczas praca oddziału Nr. 28 pójdzie po wych pensJonatow I domo':: wypoczyn·
kowych - dost~pnych ong1s tylko boga
linii dobra załogi i samej produkcji.
czom - oddanych zostało do dyspozyEm-ha.
cji wczasów pracowniczych.
Wszelkie wody lecznicze, kąpiele i ku
racyjne zabiegi - udostępnione zo5:taly
tym, którzy nigdy przed tym nie mieli
możliwości leczyć się, bo nie było kiedy i nie było za co.
ł
ł
- 8 ftlegO 8fm mll Ponadto, pracownicy, którym }lotrzeb
Z3mJ3S
dwutorowości wykładów teoretycznych i ćwi- na jest kurncja _ mają obecnie prze- ~
dłużone urlopy, by mogli wyle~·zyć. się
czeń praktycznych.
Wykształcenie 30-tu uczniów za pomocą ze swych dolegliwości.
··
metody plastycznej pozwala na zaoszczędzeJakaż to olbrzymia zmiana w porównie 1.200.000 zł.
Posiadanie zaledwie kilku kompletów ta- naniu z tymi niedawnymi jesltzc ciablic w zakresie jednego z rzemio!'.ł umożliwia sami, kiedy robotnik wyrzucany był z
przesyłanie ich z jednej miejscowości do dru- pracy bo ..• był mniej wydajny, mniej
„intratny" dla prywatnego kapitalisty.
giej oraz. szybk!e organizowanie kursu.

działalność na tym odcinku z Zakładem
Każdy praUbezpieczeń Społecznych.

.

Nr 28 P. Z. P. B. nte dotrzymuje kroku

Oddział Nr. 28 PZPD (dawniej f-ma
Kino „Polonia" - dziś'i ani najbliż „.Jankowski") posiada 2 działy produksze film produkcji polskiej „Ostatni cji: waty hygroskopijnej i gazy opato zasadniczo
trunkowej. Pierwszy Etap" (Oświęcim).
przędzalnia (do zgrzeblarek włącznie),
dziś i dni najKino „Robotnik"
drugi - tkalnia.
bliższe, film produkcji polskiej „Ostatni
Zdolność produkcyjna waciarni staEtap". (Oświęcim).
nowi 1 tonę dziennie, tkalni - 18 tys.
metrów gazy.
Plany produkcyjne były i są wykoDyżury lekarskie
nywane z nadwyżką: i tak w I kwarW bieżącym tygc.dniu do soboty, dn. tale br. waciarnia przekroczyła plan o
22 maja br. godz. 6-ta rano dyżur lckar- 9, a tkalnia - o 8 procent; w kwietniu
~ki Ubezpieczalni S'[lołeczne; pełni dr, waciarnia o 19, a tkalnia--o 16 proDługoszewski zam. i;rny ul. Armii Czer cent.
wonej ~2. tel. 217.
Ą_ teraz parę słów o współzawodni
ctwit:l pracy. Już najwyższy czas, aby
tacy przodo,1.t11icy pracy, jak: Kozłow
ski Stanisław, Grzańka Andrzej, Chachuła Józef, Czech Edmund, :Mikołajew
ska J ózefa Piechul'3ka Anna Adamiak
_BILECKA Janina, zguhila legit. zw. Genowefa i inni przeszli na obsługę 6-iu
Wielowarsztatowość i współkrosien.
zaw. metalowców, nr 1047.
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nie wieiką oszczędność w surowcach rzemieślnic::ych, które nie !'.ą marnowane przez
uczniów przy nieudolnej przerób-ce. Scisłe
obliczenia zużycia surowe.i. podawane są ucz.
niom w tablicach. Metoda zastosowana w
praktyce pozwala na wyuczenie zespołu złożo11ego z 30 t~c:r.niów w czasie pół roku, dając
im zasób wiadomości, nabywany normalnie
w ciągu trzech lat. Unika się jednocześnie

op la- wzorowa

wieś

zaczyna ponownie. Inicjatywa wychodzi wyod młodzieży. Duży procent mło
skupia Kolo Z. M. W. ,,,Wici", propaczytelnictwo oraz
samokształcenie,
gujące
Poza tym w okresie
walkę z alkoholizmem.
zimawym organizuje wyklady i imprezy, przy
wybitnej pomocy St r aży Pożamej. Na cało
kształt pracy wpływa ujemnie brak w całej
w•i świetlicy.
Obok Kola „Wid" znajduje się Kolo ZWM.
Młodzież Topoli gamie się do oświaty, rozutipodarkę hodowlaną.
mie jej z.nac-z.enie. W tej chwili około 30
dzieci uczęszcza do szkół średn.ich, 5 s ~udiu j e
PRZECIĘTNE GOSPODARSTWO WIEJSKIE
na uczelniach wyższych w Łodzi, a to na PoWieś można by określić nazw'l. tabelowej. litechnice, W.S.G.W. I na Uniwersytecie.
Pola uprawne w jednym kawałku, jak również
„WARTH~GAU"
Szewera Tadeusz.
i biota, przylegają bezpośrednio do zabudowań
Osiągnięcia przedwojenne wsi zn is·iczyl w gospodarskich. Jedyną wadą to ich wąskość:
olbrzymim stopniu okupant. Żyzne ziemle „To- szerokości 10 prętów (49-50 m) i długości. 2
pol:" włączone zostały w okręg „Wartbegau'' km. Każde gospodarstwo posiada około 6 mórg
w i eś zaś wysiedlono, zamieniając ją w nie· błot . Obecnie błota te (torfowiska) 6łużą jaiko
m:ecki ośrodek rolny. Ł!łki ?:il.łożone na bło· pii1$lwiska wzgll!)dnie dobre oraz do indywidutach, dające duże efekty w zbiorach paszy zie- alnej eksploatacji torfu na potrzeby gospodarlonej I suchej, okupant zninczyl całkowicie. stwa. Na wielkość i całość gospodarstw wpły·
Grupa radzieckich Bohaterów Pracy, baTo samo stało tiię z pięknie zagospodarowaną wa fakt nierozdrabniania ziemi, a utrzymanie wiących w Czecho~lowacji na zaproszenie
na terenie wsi hodowlą bydła rogatego rasy jej w całości w ciągu wielu pokoleń. Ojciec, Międzynarodowego
Rolniczego,
Instytutu
nizinnej, czarno - białej.
światły gospodarz, z góry typuje jednego z.syzwiedziła w towarzystwie literatów czeskich
gospodar·
spadkobiercę
nów na przyszłego
cędący własnością SynPO WYZWOLENIU
itwa, rKztę rodz.eństwa stara się wykntalcić zamek na Doi:-rzyszu,
Cze~!{ich . Z gości polskich
Literatów
dykatu
Wieś Topola szybko powraca do normal- w innym Zi!WOdzie. W dużej mierze przyc!yZi"proszony został w tym dniu· do Dobrzysza
neqo życia. Dobre ziemie, a mianowicie nila się do . tego oświata rolnicza.
bawiący w Pradze· slRwlslf1 p 0 1~ki nror. Uniszczerki mocne i bielice mocne (podłoże gli·
wersytetu \'!rocła\vskiego dr. Jerzy Pogonowniaste), pozwalają ror.wijać się warzywnicZYCIE KULTURALNO-SPOŁECZNE
ski.
twu, na które od najdawniejszych czasów go·
Zycie kulturalno - społeczne rozwijało się
spodarka ,Topoli" była nastawiona. Dziś zno·
wu, jak pr1ed wojną, poszczególne gospodar- w dużej mierze już przed wojnl\. o czym
Powieść Włodzimiel"a Szted rel?.o ..z::~ c1.ym
stwo zajmuje się uprawą wa.rzyw, zwła10zcza świadczą: własna mleczarnia, Spółdzielnia Rolcebuli, p'lświęcając równiei dużą uwagę upra· niczo - Handlowa., Kasa Stefczyka ,oraz wybu- tęsknimy'' uzyskał" m:grodę na m!ęd wn aro
wie buraka cukrow~qo. Uprawa polowa zbóż dowany Dom Ludowy. Po wojnie wszystko to dcwym konkt;.rsie literackim na pow 1t ść , natrakto wana jest dodatkowo ! to wyłącznie na pn:ejęla Samopomoc Chłopska, zamieniaj!lc pisaną przez uczestników ostatniej wojny.
oraz na paszę mleczarnię na okręgową, oraz reaktywując Kotikurs ten ogłoszony został przez wydawwłasny użytek , ~ tj . na chleb
Również Dorn
Kuę Stefczyka i spółdzielnię.
I ściółkę dla bydła. Charakteryłityczną cecb11 Ludowy wr;.ięla w swe ręce Samopomoc Chlop- rJctwa angielskie i amerykańskie, do któposzczególnych gospodarstw jeGt stosowany tikil. Życie ii-poleczne ,zahamowane okupacją i rych dołączyło się wydawnictwo czechosło
rozwijać się w:;c:kie „Elk".
płodozmian. Popularną etała s i ę tu citeropo- pewnym zastojem powojennym,

W odległości 2 km od Łęczycy znajduje się
jedna z najbardziej wzorowych wsi woj. łódz·
kiego. To nieduża wieś, „Królewska" Topola,
skupiająca około .50 gospodarstw, oprócz bezrolnych. Bezrolni pracują w przeważnej części
na terenie wsi, względnie w Doświadczalnym
Zakładzie Rolniczym Zw. Samopomocy Chłop
skiej. Nieliczni zatrudniani są w rzemiośle
wiejskim, lub też w pobliskiej Łęczycy. Prze·
ciętne gospodarstwo, o dobrze prowadzonych
zabudowaniach gospodarskich, obejmuje obszar 20 mórg polskich, n.ajmniiejsz.e liczy 10.
Z przeciętmego gospodarstwa odpada około 6
mórg na biota, które zrentą racjonalnie s11
wykorzystane. Cala wieś jKt zelektryfikowana.

lówka o następują<:ym układzie: ziemniak, na
ziemn.iaczysko cebula, następnie pszenica i
wreszcie żyto.
1
Jak duże są osiągnięcia topolan na polu
warzywniczym świadczy fakt zarz.ucaillia warzywami, a głównie cebulą rynków Sląska
(np. Swidnica).
Również przy popiocy Zawodowego Zw.
Hodowców przy Z.S.Ch. wz.nawia się powoli
hodowlę bydła nizinnego, ale brak pog,lowia
zarodowego nie pozwala na intensywną go-

łącznie
dzieży

Cze[hosłowacka

kronika kulturalna

• * •
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KOMUNIKAT DYREKCJI PILHARMONU
1'yrekcja Fllharmonil Łódzkiej lfomunikuje,
ta z powodu ud'Z"iału Or!łiestry Filharmonii
t.óezkiei w uroczystościach związanych ze
Swiętem Ludowym, koncertu dnia 21 bm. nie
ltędzie.
·
Najbllbzy koncert symfonicmy odbędzie 1ię
w przySt:ły piątek dnia 28 bm. l!>yrygentem
będzie młody i utale'.l'l.t.owa.n.y muzyk Jan
Kreni, jako so'1ista wy5':ąl'i sławny Ch()pinista
Imre Ungar.
3213-k.

Ze

saortu

Rewie Sportowct

przygotowują

nam jutro

sa.morządowcy łódzcy

ldM wychowania. fizycz- morządowcy ł6d2cy Mg8.Ilfruj4 n.am N Wielk14 zespołami ZKS „T.ramwa.}Mz.N a •.&.eirgetyk4•.
Godzina 19,20 - mecz piłka.rsiki pomi ędzy
n.ego i s.portu "Ddobyw11. R1twię SportoWl!l", kt6J:ą urounaici cały s.ze·
sQbie u nas w Łodzi co· reg ciekawych imprez sportowych, jak: pop~ zMpołami tychże klubów.
1
Godzina 20 - torowe zawody kolal"S~ie.
raz to nowych zwole!l..Il:- sy gimnastycme, spotkania w piłce rę-::zneJ ,
TEATR~
Godzina 20,20 - gyughama mot<>cyklowa,
ków. Ostatnio, jak: żeś· pike nożmej, a oprócz tych popularnych spor·
IlATR WOJS1'.A POL!IJKH!GO
my ju.ż doI10sitli, wie~kie tów z.najdą się jeszcze: bob, kola.rstwo, w której we=ą udział czołowi molocyk:·śa
Gra coci:r:iennie deszęc11 się dużym pewedzez.a interesowanie w tym gynghama motocyik fowa i mało many mecz KS „Tramwajarz", ,.,Energe.t yka" i· JJ.owoponiem a'!ll11rykaaską 1iit1!łl:.1t „Lisie G•.i•fio" w
kierunku uja.wnił Zwią piq.ki hydirantowej, w której mistrzami są W6'tałego KS ,,Strażaik.".
wykonalliu zespołu W!l.l'SHWRi~e teer::ru StuGodzina 20,50 mecz piqt!ci hydira11:t'lwej
ze~ ZawQdowy P.racow· dlzielni rycerze św. Floria.na
dio pod kituunkieJR Kuełi. Aiweaatew!ez.a, z
PrQgram tego ciekawie .z.a.powiade..ją-'.'.ego pomi~y zes'Polami ZKS „Strażak".
ników SMD.oraądu Tery·
udziałem jego w roli 1łe-ej.
Godzina 21,20 - zakQńczenie rewii ! od•
torialnego i Lnsty:ucjl. się widowiska &P.Ortowego wyglądać bęcI=1e
W obec powotlzenia · ;;ztuka „,Lisia Gnlli u:do"
gran.ie hymnów robotniczych.
UżytecZll'ości Publicz.ne•j następująco:
b ę dz i e grana cl.o niN.Eeli u.ia 23 lłm. w.łącz
Godzi:na 17 - rewia zawodni!ków
R. P. Okręg łó.dzki tej
Podczas za.wodów przygrywać będą aż 3 or·
nie.
Godzina 17,20 instytucji wyt;tępuje jU·
popis gillllna.s.tyc7llly w kie•try, a mianowicie Tramwajarzy, Eletk.trowPocz11tek przetistawienia pU41.lm!.alri.ie o getro w Łodz.i poaz pier· wykonaniu ZKS „Samorzl\dowca"
ni i Straży Pożarnej .
dzin ie 1g,
wszy na publicz.nym forum.
Godzina 17,50 mecz sial\lkówki pomię
W celu udostępnienia tej ciekawej ', J.ak
TEATR POWSZBCHNY
W patku he[en.owskim pod protekltoratem dzy z.espołami ZKS „Strażak".
widzimy bardzQ uroz.malconej imprezy jak naj!::>z.iś o godz. 1!U5 §eśdl\J\y występ Janiny Prezydenta Miasta, tow. E. St11.wińsJc•iego, Sa·
Godzina 18,20 - mecz bok-sen;k.i j'l<)m'. ędzy szerszym masom publicz.nQści, organ iza to:zy
Piaskowskiej w . świ etm.ej u1w-snej s.duce
postanowili ceny biletów Wiitę:pu p.rzy&t·oso·
Veraeuill'a p. t. „Jui •i11ey Jl.ie akktmię".
wać dQ możliwości płatniczych każde.gJJ ~rze
ciętnie zarabiającego obywatela.
Wejście na
TEATR KAME:IALNY BOMU ~OŁNIWZA
tryblLI!y kosztQwać będzi e tylko 80 z.ło·ych,
cl. Duryńa.ldege 34
bilety na miej&a s·tQją<"e - 40 z·!, dla u=iów
Dziś i jutro e geliz. 19.15 J-a Nti~la Coz.aś i dla wojskowych do starazego sied,an.til.
wan:la „SIANS". UciwtlJ 1MK11: Hui.iła Bie!i•ka,
włą<:znie 20 złotych.
Helena luczyil.ska, Hal-\11a Giu.WW'll.11., WanB:1e·ty nabywać już moŻlna w ~rzedsprze
da Jak~biń&ka Midtai Meli••, Daa121.a SzaKRAKÓW (obsł . wt) nia K11pczaka dyskwalifikacją p.r.zez Krakow· daży OKZZ, Traugutta 18, ŁZK - :Piotrkowflarska i Ludwik Tata.rs«:i. J.Ń'!Wert• M ! ckała
Krakew&k.i Okr. Związek sk·i Okiręgowy Związek Kolaiiikii w ciągu je·d· ska 77 i Tramwajowa 6, :Ele-krtrownia - D<I·
Meliriy, dekoracja Ja.aa 11.yWre-wslcia!•·
Kolarski postanowił na nego ro.ku. Poprzednia kara wstała K~za· szyńsk i ego 58.
Kasa cxyuna ed 12. Tel. 1»-lł2.
posieEi:zeniu swego za- kowi da.rowana w wyniku uchwały ostatni~·
W dniu zawodów bilety będą do nabycia
TEATR KOMEDil MUZYCZNEJ „LUTNIA"
rządu
z.dyskwalifikować go wailn.ego zgromadzenia. KOZK w lurtym br. w kasach Helenowa.
Piotrkowska 243
-" zawodnika Józ.efo K~·
cza.ka, na przedąg jed·
Dziś i codziennie e goMinie 19.15 „ROS!jnego roku z zawiesze·
MARIE", t0mantycna operetka w 7 o~ra.zach
niem kary.
Pirzyczynl!l
Otto Herbacha. Udział bierze 60 ·esółl. - Chór
powyżis.ze-j dyskwa.lifika- Balet powiększony. liłi1ety wcześniej do nacji jest fakt, że Kupczak
dobre in1łę
bycia do godz. 16.30 w Zwł11,Zku Art.-1"lu:yków,
pol§hieąo
wied:i:ąc o rerwe..nżowym
ul. Piotrkowska 102, a ei !:leiz. 17 w ki.sie
W
związiku z jubi· san<ler, Stefrun i Zygmunt ~ byli w latach od
spatlcaniu z iekiem, któ·
teatru. W 11ied.zielę ku& teatru c.:r:YJlna od
leusze<m 40·lecia ŁKS 1916 do 1924 podj'l{)ł'ą drużyny piłka.rski ej
re miało się o-tibyć 7 ma-,
go<ll. 11.
wairto
przypomnieć ŁKS-u, występując w pierwszej drużynie po
·· · ··
ja., w czasie oczekiwani.a
młodszemu pokoleniu 3 i 4 jednocześnie.
TEATR „sn~NA", Traurutta 1
prz y jazdu kolarzy, biOT<\CYc.h udział w wyści·
Sekcja piłkarska jes·t naj$.taTS:Z:l\ sekcją ŁV.S
s.po.rtowemu killka wy
Dziś,
w l'~ ątek o §Oiizinie 1§.30 komedia gu Praga - War&za,w a, nie zjawił si ę na to··
bitnych
jednostek, - od powstania klubu w 1908 r„ na.jmł~
G. Dregely, w opractiwanitt i z piKen.kami Je- rze ,,Cracovii", przez co nara.i:ił okręg kra·
których nazwiska ze· jest szachowa, zorgan izowana w 1947 roku,
rzego Juraiu!.(lta, p. t. „DOllJ..ZI SKllOJONY kciwski na z.d yskredytowanie wobec OJ!lililii
&Zły
już
ze szpalt zajmuje jedno z czołowych miejsc na terePR.AK", :r: gościuay• wyst41P- lrn.y Hore.::- publicz:nej. Jest to już dirugi wypadek ukaira·
sportowych, ale któ- n ie Łodzi.
1tie j i :t::nimierza. Szubena Jl& czele . 11:espołu
Cy/l Wawrzyniec, prócz tego, że eył do·
rych pam! ęć z.acho·
,SYRJ!!NA".
wała
się
jeszcze skonałym pitkarzem, reprezentantem Łodz.i,
Kasa czynna caly dzień. Tel. 272-70.
Polski i olimpi jczykiem - jest pożytecznym
wśród
nas.
Dzi ś 21·go maja o god'Z". 15,30 na boisku
ŁKS w ciągu 40 lat organizatorem w pracach od 1933 rokn.
(Zachodnia 43, tel„ 140-09) Zry wu w Parku Ludowym odbędą się roz.gryw·
TEATR „O SA"
ŁKS wydał nas.tępujqcych olimpfjC'zyków:
swej dz i ałalności wy·
OSTATNIE DNill ! k. tu ini eju p i łika,rskiego i m i~brz.Jstwo łódz.kit.h
Dz iś o goclz. 19.30
piłkarze: -'Cyll Wawrzyniec, Gał ecki Antoni
chował
wie.lu wybit·
s ~ .k ó l średnich. W eliminacjach sp::i'k<
frl „ : ę:
WIOSENNY I IE G
lekkoatleci: Kwaś.n i ew5ika Maria
nych sporiowców, kt6
Gimnaz jum Miejskie - Gimnazjum Naru·
Ueriał biorą: H. Grossówna A . Dymsiza hokej: Król Władysław
rych nazwiska siaty
tiJWI
CZa
J . Gosławskd - H. Grochewska - M. Łukjań
J. PISARSKI
s ; ę głośne nie tylko
szermi erka: Ka.niter Roman.
15. Girnnaz.jum Państwowe - l. ,,_-;!mnazjum
ska - B. Halmirska - St. Piasecka - J. Darnajpopularniej~zy
u nas, a.le i za gra·
Bobiński Tadeusz na<leży de tych cichych
ski - M . Dąbrowski - Z. ŁuC'Z"ak - H. Szwaj- i:n. Kop e rn ika
pięściarz ŁKS·u
nicą.
i skromnych bohaterów, który w cz.ule o.ku·
11.
Gimnazjum
Pań6twowe P.S.T
.P.
cer - Duet Sutt.
Boisk o M iejskie w Zgierz.u godz. 17,30:
S. p. Czekalski Izydor, popu!aunia z.wany pacji n iemieckiej ukrywał ,i pn:edi9wywał
Przy pianiaacli ' Z. Wiakler i W. Synd.er.
s'Z!tandar ŁKS-u i po wyzwoleiu od.dłł !JO klu5l.
Gimnazjum
Handlowe
(Łódi) G
inm1:t·
„Icek"
był najgro ź niejs:i:ym kapitanem druży·
R eżyse ri a: A. Dymsza.
Jtekttracje: St. Fra.siak.
bowi.
zj~1 m i Liceum (Zg:erz)
ny
p
iłkarslk.i
ej.
Na
zawodach
mietrzew.kich
P r zedsprzeiiaż w kasie teatru (telefoa 140-09)
JłiMrski Józef -; jet;t obMnie J1.t.jpoJłUl1H·
Gimnaz.j um Zeiromskiego - Gim,1 . Hand!o· potrafił usunąć wN.-.nego z.awodnika :r:a niepo·
w godz. 1e-13 i od 1".
niejszym pi ęścia.rzem i cr.yll.llym epert-ewcera
we (Zgienz).
słuszeń&.two lub z.łą g r ę. Niekiedy wobec bra·
W druiu U maja na boi<!iku Zryw.J oJbęrią ku sprzętu - kazał piłku:z:om guć„. w dwu klubu.
Sekcje pięściarska ŁKS- u - w 1!1-47 roku
s·ę ćw i er ćfinały o god-z. 17-tej.
lewych bu-taich.
~„n gr y wki odbywają się o 'lilJ r'idy, ufu:n·
Kowalski Aleksander, jeGit na ru:ie niepo- z.debyla zaszczytny tytuł mistn:a l'e.lski.
Inż. Sienkiewicz Zenon,
ADllIA - „l'irogow".
jed&ł'I z lepinych
d<>W?ne przez OZPN i Kur11.tonum Okr Sz.irnl- konanym królem strzelców pii'k-arskich. Sędąc
BAJKA - „Wśród Ludzi". godor;, 16.30, 18.30, neqo Łó d.:ziki ego, zgodnie ż regula.n ne•n ?ZPN
czynnym graczem od roku 1911, w 115 zawo· pil<karzy pieTWszej drużyny, wciągnął ee ŁKS
20.30; w 2ued.z. 14.30.
jedynie c zas spotkań 6krócony zo.s.dł do 2 ra· dach uzy6'kał 130 bramek. Poz.a tym, będąc w w 1909 roku swoich kolegów zu g.-nń cy, któBAŁTYK „Stalowe Serca", goez. 17, rn, 21; zy 30 millluit, przy wyniku rem:s::iwy ·:n - 10· n iewoli n iemieckiej podczas ostatniej wojny, rzy podciągnęli drużynę do wysekieftt pezfo.
mu.
w 11.'i.edz. 15.
minutowa do grywka.
·
zorga:nizował na ob-czyżnie drużynę pidikargką
GDYNIA - „Pregram aktualności :Kraj. i Zagr.
Bobiński Józef, Iek..1<:oat1eta - •i•bt: eu.ez1t·
\"' skład Komisji Organiizacy/1ej wch0dr11 ŁKS - po'Pularyzując w ten 51posób tiwój klub
Nr 13, godz. 11, 12, 13, 16, 17, 1S, 19, 20, 21. nauczyciele wychowania fiz.ycznP.g-•J łódzj{kJ; macierzysty. l'lyl równ,1 eż organizatorem pie·r · pu okr~u ło&kiego dei. 1939 'r., Marlewu w
barwach ŁKS-u w ciągu 20 lat.
HEL - „Ili twa o Se:y.1ty", godz. 17, 19, 21; 6Z k51 ' średn ich, kasy zaś i porządek -- f.".ld.zk1 wszego Kolegium Sędziów Piłkars.kich.
ś. p.. Pfeifer Józef i ś. p. Wi&ruekl SteftJit
w niadz. 15.
M i ęclzyszkolny Klub Sportowy.
Król Władysław, jest jedynym przed6tawi·
MUZA - „Carie Kłam.i e".
cielem wszechstrolll!lego spor\l()wca, gdyż o· - iyli po<iperą Gelccji kolarsiiej •« jaj uPOLONIA - „Polska", 1eu. 17.~. 1g, 2&.30;
prócz pil.kj nożnej, uprawia tenis, ko·k•1 i ?łY· klżenia aż d(l śmierci w 19<!.i r.
dodatk. seans o gcuiz. lS, w niedE. 14.30.
wactwo, za,jmując w każdej d1iie<l!:.i.Aie cwło·
Do Redakcji I Adminh!trs.cji
PRZEDWIOŚNIE „Zielol'li!I. ioli:nd.", godz. 16,
7- ~ucie 1:"1.S·u
we miejsce.
•
„Głosu Robotniczegs"
18.30, 21 1 w niedz. 13.30.
Lange „ZygmUJtt, jest wybitnym or!uiute·
W rn.!r.jSCll
ROBOTNIK - „Mo je Uniwersyte-ty", !Jl'!dz. 17,
Z uwagi na koniec kadencj: .vlad2 !'lasz~~0 rem: w 1927 r. - sekcji strzeleckiej, w 1930
19, 21; w niedz. 15.
sekcji hokejow&j, poza tym jeM: dotychczas
Związku za rok 1947-41', nini&juy!!I. składa.my Zarząd sedccji '!!okserskiej Łle'ó-:1
""""fWa
ROMA - „Mali Detektywi", godz. 17, 19, 21;
sn<lecz.ne podziękowanie „Gł,sowi Robotn:· wicekrólem strzelców J'iłkars.Jcich, maji\C na · wuys·t&:icl! zawod111ików sekcji. u. ~!1'd1 Ta
w nied'Z". 15.
69 zdobytych ŁKS-u w piątek, dnia 21 bm. 9 godr .a .e 13,
czemu" za ud-zielarue nam gościny na łama<h 141 rozegranych zawodów REKORD „Zenobia", godz. 16.30, 18.30; kh p isma.
brame.k.
tez WI.§lę&u na PE>!odę, cele• J111aw.ev.ia
w a iedz. 14.30.
Bracia Kowalscy: Stanisław, Anl!onl, Alek· i;-rraw zwi::izanych z jubileuszem lcbhu.
Pragruie-my podlk.reś!ić, iż pou mal)· mi wy·
STYLOWY - „,Czarodziejskie Ziarno", god~.
jatkami komunik aty Zarządu, Wvi-: ~•·1 Sµor·
16.15, 18.15, 20.15; w nie.dz. 14.15.
to'r1ego, W ydziału Spraw Sę:h'oW!' <'c.ll MBZ
ŚWIT „Nauczycielka Wi'ej&ka", godz. 16,
Kapitana Zw i ązkowego ukazywały się punktu·
18 20 30 1 w nied.7. 13.30.
aime ,co w bardzo poważnym tifo? i•u ułatwia
TATR.Y (w ogrodzie) - „Pani Miniver", godrz:. ło naszą p r aoę
organizacyjną.
16 18.30, 21 1 w niedz. 13.30.
Pros imy o przy j ~ie powyżsBgo do w'.ad·~·
TĘCZA Casablanca", godz. 16.30, 18.30, mr; sd i p iszemy się
.
20.30; d~datk. seans o godz. 14.30; w niedz.
PARYŻ (obsł. w!.) -:- W .&ru4y NI. Artois wiatrem wywalczyła wynik I'&Mi64lwy 2:2. fło
ze &portowym pozdrowieniem
12.30.
ŁÓDZKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK .l!OKSI:RSK! rozegrano !!ipotlkame piłkarii<kie nuędzy repr• J)rzerwie reprezenttacja Zw. Zaw. PoU!ki mi ała
WISŁA Casablanca", godz. 17, 19, 21;
zentacjl!l Zw. Zaw. Polski a rep.rezentacjll zdecydowaną przewagę techniczną i taktycz·
Prz.ewod!lliczący
Sei<rnta~z
dodatk . s~~ns o godz. 15; w nie<lz. 13.
Po•lskiego Związku Piłki Noimej we F.rancji.
ną.
(podpisy nieczytelne.)
WŁÓKNIARZ „Aleksander Ne-Wski", godz.
Sp~tkanie I>? żyw€j . ! i!hteresującej gn;~
.Bramki dila. rwycię;ców zdoiryli: Białas i Cie17, rn, 21 1 dodatkowy seans o godz. 15;
zakonczyło si ę. zwycięstwem rel"feumitaCJI śhk :po. 2, oraz Spo.dtzieja i Pued!el'ka JIO 1-ej.
w lliedz. 13.
:
Z"!"· Za.w. Polski w. stos~ll: i:J (2:2). .
ł W. 'l'Jl\tek 21 bm. l'i~an:a pol.6Cy wracaj"
WOLNOśC .„Stalowe Serca", god"Z. 16.30,
Do przerwy druzyna m1e~cowa gr!!]~ z samelotem do kraju.
18.30. 20.30; w niedz. 14.30.
W zwią,zku z popisami sportowym\ klubów
ZACHĘT A „Oflag XXVII".
zwi ąz.kowych Okręgu Ł6dż-Miasto, Zwi ązku
"
Zawod. Pra.c. Samorządu Teryt. i Instytnc)i U·
pol~lf6"q
żytecznośd Publicz.nej, która od.będ• się w &o· I
WALNE ZGitoMADZ.RNU!
.
•
,;:, ' 1'nia 23 maja 194S r. (nieedela) &1!lbęd.z{e się 1'otę, dnia 22 ma.ja w H•lenowie - Zarząd I
W alne Zgromadzenie Otizi ~łu Letizkie!~ Zjed- ZKS Tramwajarzy zwołUJ• zbi•rk~ wszys~kich
Jl
ft
n oczen:a Towarzyi;twa Opieki ••• Zw1erz~ta~ pił.k a. ny, bokserów, kolany i motocyklistów,
W Belweder2& dyrektor Głewnege Urzędu iikie~o Zwi(\zku K<lluskiego erat: zawodników
mi R. P. w sil.li Miejskiej Ili.dy Narodowe] w1az ze sp rzętem i maszynami.
Wszyscy obowiązani są stawić się w Par-1 KuH'IMY Fizyc:z.nej int, Kuchar pT"Zeci&tAiwił polskich, cz.łonków drużyn kolał'gkich, które
p r·zy ul. Nowotk i 16 o godz. 10 min . 30. W raPrezydentowi R. P. czołowych działaczy Pol·
zie ni edo jśc i a do skutku 'Y•lnego z,ro~adze leu Helenów, dn ia 22 bm. c godz. 16-tej.
odniosły zwycittstwo
w 111i1tdzynaredowym
n!a w oznaczonyw termi nie. od'efJ~z1e su~ ?no
wyścigu · kolarskim W11.rszawa - Prage. w tymże dniu i te i że sali w li.rugn.• terilll'll ~
Wi.M'Z"aw«, zorganizowanym }tr'Zez
0 go dz. 11 bez WI!lęiu Il!l ilołć zgre1111.dzonych c złonków.
„Glecu Lu.OO" i „Rudego Prava", :zdobrwaj~c
l'o N ąd ek dziP.lly: 1)
1'1. wyher
ai11e1acłycZ1ycll
"'uc1m - u rodę hezyda.u R. P.
':lrzewedmi<!.'lą~o . ~"" l pru:ydimn Ul·
Drużyna gi:ąmas~cma K.S. Z. W\,(, „ZryVt_"
Gajdeckl, Jorda11t, Pawłow'6.k:!, I<'11l~1' Cu·
Pe ?nyjęciu o<l l'-f&Ze&a l'el&ł.i•g-o !:wi~n
e rania, 3) i;p rawonianie uctępuJ.l\l"&GJe ~":n:ądu brali udział w ogólno]'Ol.Jcich zawesach gim· kiM, Ne~gebauer,. Tomaszswski. Zi•l:i\1ki. Kola'Nikie'"o ob. Go.ł~iowskie""' r-"" „. _
za okr~s uh '. eqł y, 4) 9prawozdalllfl Kolfl lSJi Re- nastyczn ych w dn iach Ui i 17 mil.;s rh . w K11 · Ko6selk, S:kon1 we1dą w ckla.d zei1:piu , kt9·
.
.,,
. .
«u
„- ~,...-rn.1 "
wizyj n ej, 5) sprawor. d11.~1e kuo~e, Ili) • dys;.ku - to w .cac h. K; rk ick i ?.akwal i fikował «; ie ,i:i dn · ry pojedzie na Igrzyioka Stowiań6ki e do Pragi przebiegu wyscigu obywa.teł Prezydent dożył
s ja nae sprawozd3.niit'!ll· ' :r:atw11uli.ze111e. bud- tyny narndowej, która weźmie ui !.-.1.ł w lgrzy- C::ze6kie•j.
i:a.wodnikom gratula~j• 1 ~wociu iulr.ceau,
żetu na rok bieżą-.:y. 3) wy bory Zarządu t Ko- skach Balikańskich, kctóre od1'ędą się w Belgrd.
Ml~d_Y tein z"p6ł . wykazał dobrą po1t..wd podltH&laJ\C wy<:how«iweze zn.a4Mtl!e ieb z..misji Jtewizyjnej, g) wolne ~ioskl.
dzi1t w dniach 9 - 13 CU4'wca br.
i amtl!<:J~ ZV1W so~11• oaA!ae ~
ęoMweoo swvc-i--....
_
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