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całego kraju napływają liczne
wbowiązania pierwszomajowe, które
podejmują załogi fabryczne, org:mizacje społeczne oraz poszczególni ro-

Z

botnicy.
Załoga

kopalni „Piast-Ziemowit"
na dzień 1 maja wyponad plan 18 tys. ton węgla,
ruchem współzawodnictwa 60

zobowiązała się

dobyć
objąć
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T lko kapitula cja

i przyjęcie 8 warunków Mao-Tse-Tunga -podstawą I
zawarcia pokoju z Kuomintangiem

_A rmia Ludowa ncid--hrzegiem Jang-Tse
Oddziały chińskiej armii ludowej doszły nad brzeg rzek: Jang Tse 50 km
na wschód od Nankinu, odcinając wszelką komunikację rzeczną pomiędzy
tym miastem a Szanghajem. Po zajęciu przyczó~ka Iczong, oddziały ludowe
przystąpiły do ataku na inny w~żny przyczółek Kwa·Czou, broniony przez
wojska kuomintangowsk:e.
Ofkjalny komunlkait, ogłosz.ony one- dół i Czang-Kai-Sieka, i prośbą o „ra·
gdaj wieczorem w Nankinie stwierdza, dę".
że l<omuntstycma Partia Chin wezwała
Ostatnie wiacłomoEci z Nankinu stwier
rząd kuomintangowski do kapitulacji. O I
ile kapitulacja nie nastąpi do dnia
Ludowa przeKroczv

I
l

,2,

:~~n;:n:~i'se~rmia

Chlńskłe radio demokratyczne stwier

peI11 on1 ocnI.ct wa
h I · d
"I · z k •
·

dzlło, że nie może być mowy o zawar- [lit
ciu ~okoju z rz.ądem . reakcjoni~tów ł
zdraJCÓW. Jedynie kapt,tulacja obecnego gabinetu kuomiintangowskiego I p~y
jęcie 8 pokojowych warunków Mao-Tse '
. Tunga może stanowić podstawę dla z-a
warcia' sprawiedłiwego · pokoju
Oświctdczenie powyższe ~~rpr.::t<>·
wane jest przez obserwatorów w Hong•
.
~
,
Kongu jako dowod, iż W ·adz~ demol<ra
t~c7.ne !'laJą. zamiar W nafbllzsiym czas1e ukrocic intrygi kuomłntangowskle,
Komunikat ten wywoilał prawml'\•1rv po
płoch w Nankinie. CŁ'łionkowi1e
rządu
kuomintangowskiego zwrócl11 się natvi:h
miast do swych ameryi<ańskich ori;ja•
'
' ·

Depesze ze

świa~

Jak donosi agencja ANP, w wielu rejoJaiwy i Sumatry kwają walki między
Hclendraml l Indonezyjczyka.mi. Walki toczą się w szczególności w okolicuh Sura.kar
ty, Bandungu i Purvakarty.

*

*
.bm. podpisa.ny

*

Cuhandl9Wy na
rok 1949,
wymiany
t('Warowej
obu krajami o
proc. w
porównaniu z rokiem
został między
chodowacją I Bułgarią układ
przewidujący zwiększenie
między
30
ubiegłym.
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*
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Rządu

a

· ·
· Se1mu
·
'e nomys me.· a onczeme SeS[I·· JeSlenna

Po odbytych onegdaj dwn posicdzen iach Sejmu na których uchwalono 12 pro
jektów ustaw wniesionych przez rząd i przedyskutowanych przez komisje, marszalek Sejmu odczytał przy zakońcieniu obrad zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o zamknięciu z dniem 7 b. m. zwyczajnej seji jesiennej Sejmu Ustawodawczego.
Sesja jesienna Sejmu, zwołana została zarządzeniem Prezydenta RzeczypoSJ?clitcj z d~ia. 1~ października 1948 rok~. i T('~p~częł~ obr~d! Y dniu 28 p~źdz!er
mka przemow~eniem. Prezy~enta. Rzeczyl? ospohteJ. o }ednosc1 k~asy. robotm~zeJ.
Na ostatnim pos1edzemu SeJmu, kto re odbyło się 7-go kw1etma w gocl:r:inach
pooołudniowych, pos. Jodłowski (SD) w imieniu Komisji Prawniczej i Regulaminowej złożył sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o upoważnieniu
Rządu do wydawnia dekretów z mocą ustawy. Sprowozdawca
!!twierdził, że
Rząd zwraca się o pełnomocnictwa na podstawie przepisów konstytucyjnych podobnie jak poprzednio. Chodzi o zapewnienie prawidłowego biegu i ciągłości
spraw państwowych, a w szczególności szybkiego tempa n.aszego życia państwo
wego na wszystkich odcinkach w okresa eh przerw między sesjami Sejmu.
Na tej podstawie Komisja postanowiła zgłosić wniosek o przyjęcie ustawy.
~:~o~~~:i~::~.a się jednogłośnie do wniosku Komisji, uchwalając ustawę o peł-

eo

Z prac komisji ONZ
Jak donoszą z Lake Success, Komisja
ogólna Zgromadzenia Generalnego ONZ
postanowiła umieścić na porządku dziennym obrad sprawę Indonezji.
Na wniosek delegata Meksyku, komisja
zgodziła się większości~ gł-Osów przesłać
prośbę

Izraela o przyjęcie w poczet człon
ków ONZ bezpośrednio Zgromadzeniu. W
myśi
regulaminu, sprawę tę powinna
przedyskutować uprzednio komisja polityczna.

„Cenimy tylko prawo dżungli"

ną.ch

Dnia

dzają, że kuomintangowski „prezydent",
zbrodni'arz wojenny Li-Tsung-Yem odrzu
cH żądanie kapitulacji. lest to najlep:·
szym dowodem, ie reakcyjni zbrodnia·
;ze wojenni gotowi są w dalszym ciągu rozlewać krew ludu chińskiego, aby
t:vlko odwlec chwilę, w któreł zostaną
ukarani.

proc. całej załogi, wykonać półroczny
plan produkcyjny do dn. 30. VI. rb.
Załoga kop. „Bolesław Smiały"
wraz z załogą szybu „Aleksander" i
„Walewska" zobowiązały się w kwiet
niu wydobyć ponad plan 22 tys. 500
ton węgla.
Załoga kopalni „Łagiewniki" postanowił~ wydobyć ponad plan 5 tys.
ton węgla.
Kopalnia „Radzionków" wyprodukuje w kwietniu br. 5 tys. ton wę
gla ponad plan. Załoga kopalni „By·
tom" zobowiązała się osiągnąć w
kwietniu rb. 102 proc. normy, podnieść wydajność pracy i zaoszczędzić
5 milionów zł.
Robotnicy Zjednoczonych Zakła
dów w Legnowie postanowili uczcić
dzień 1 maja dodatkową produkcją
wartości 2 mln. 380 tys. zł.
Pracownicy PZPW, Nr 5 na cześć
~więta Pracy postanowili przekroczyć planowane oszczędności o 1 O
procent;
pornoli uzyskać dalsze
3 miliony 800 tys. zł.
Spółdzielczośc Pracy, zrzeszająca
w swoich szeregach ponad 1200 spól
dzielni produkcji drobno towarowej
oraz usługowych opracowała plan
oszczędzania, który po przeprowadzonych na naradach wytwórczych
uzupełnieniach, przynieść ma oszczęd
ności na ogólną sumę 526,4 milio·
na zł.

wyznaje cynicznie organ prasowy Wall-Street

Monopoliści

*

USA w chwili

szczerości

- o pakcie atlai1tyckin1

Brytyjska Rada Zwolenników Pok.)jU ogłosiła deklarację, w której wynia iak
W Pra-Oze
się rokawanla handl!lwe czechosłowacko - rumuńskie. Jak po- najostrzejszy protest przeciwko udziałowi Anglii w pakcie atlantyckim,
d<1.fo agencja CTK, WYmia.na handlowa mię
„Pakt ten - stwierdza deklaracja - jest agresywnym sojuszem i obarcza luddzy ll'ku krajami wzrośnie w r~ku bież. o ność angielską olbrzymimi ciężarami na zbrojenia".
160 młlilmów kOTon czeskich. Rumunia doPrezes Rady Zwolenników Pokoju - George Davis oświadczył, że tekst deklastarczać będzie Czechosłowac.Ti żywności, w
racji przesłany został premierowi Attlee, Ministrowi Bevinowi oraz prasie.
zamian za towary przemy~łowe.
W powodzi artykułów większości ga- otwa,rcie stwierdza, że pakt ten jest
*
*
*
R:i;ąd bcl'.l"ljskł postanowił
z•móclć się do zet amerykańskich, usiłujących w my~!
SPRZECZNY Z ZASADAMI ONZ.
rrgl'nta. Karnla z wnioskiem o rozwlą'Za.nie dyrektyw Departamentu Stanu, prz:edsta
Ko-mentując w artykule redakcyjnym
Jll'!·T hmentu w połowie maja. i rozpisanie no- wić pakt atlantycki jako „zgodny z Kartą
po-dpi.sanie tego paktu w przedeuniu
WJ'Ch wyborów na dzień 12 czerwca br.
Narodów Zjednoczonych", wyrói:nia się \nnowieni'a sesji Zgromadzenia Genecyniczną szczerością artykuł „Wall Street ralnego, „Wall Street Journal" r.>iS?e:
Journal" organu finansjery ameryi<af1· „Zestawien!e obu ł'/ch wydarzei, !est
Inwalidzi potępiają pod że- ski ej, który, nie baw!ąc się w ceracfclt1, tak znamienne, iż można przyjąć, 'la by·

Pral!niemv ookoi11 I
gaczy wojeDD)Ch
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~o ono ceiowe i mialo
zadokumentować triumf „prawa dżungli" nad wsp6~
pracą międzynarodową w skali świato·
wej. Nie bacząc bowiem na ca!ą propa
gandę, pakt atlantycki w is:ocie rzecz'(
PRZEKREŚLA ZASADY ot~Z.
Zwolennicy paktu atlantyc:ldego mogliby zaoponować przeciwko okrc;1~1niu go jako „prawa diun3!i'". Jednakie
wnikltwa analiza wykazuje, że rrnw1c!ca
cy-wilizacji, która go otacza, Jest r.ad
wyraz cienka. Czyni on z siły militarnej
decydujący czyn:iik w stosunkach ml~·
dzynarodowych".
,,Wall Street Journal" - rzecz jasna,
- nie roni krokodylich ~ez z tego powo
du,
Sianów Zjednoczonych ucieka s!ę do
„PRAWA DŻUNGLI"
i „brutalnej siły" nie respektując zasad
Wiópółpracy międzynarodowej. „Nie rot
dz·c a
t
d
t h
d
· r my S?a
z powo u yc
wy a1
rzeń - piste o·r,an mo11~~ - 's•ów ame
rykaf.skkh - i nie uważnmy, · że pal{f!J
atlanh1ckieg.o nie należało podpisać, jo
T
·
d
·
·
5
l nequje on zasa V 0 rgarm:a:1i Naro·
d'w ZJ'ednoczony h
o
C •••
Jesteśmy zdan'a, że „prawo dżungli",
na którym opiera się pakt atlrl'·t;rc:ki fe-

iż rząd

walidów wojennych, którzy w ostrych
0 ;'-'ach potępili politykę anglo - am~ryBudżet
Crrp'JS~ ~ posłulały rolJa<~f CZP.
kanską oraz preparowane przez podzega
czy wojennych pakty atlantycki i śródCały brytyJs.kl ruch .zaw!ldowy ~aprotesto- tu. Liczne związki nalegają na posłów labo.·
k. .
.
.
d·
t . wał energlczm przecnvko zaproJektowanc- ur7ystowfkich, aby poparli postnla,ty robotzteffi°;omo~s 1• zmlerzaJące 0 rozpę ama l mu pr.i:ez ministra Crippsa budżetowi na rok nicze. Za najpoważniejszy cios. jaki spotkał
noweJ W~Jny, „
1949-50. W V1'1elu fabrykach i zakładach pra- rząd ze strony ruchu zawodowego w związZJłasza3ąc swoJ akces na kqn&;res po- cy w całej Wielkiej Brytanii odbywa.ią się ku z budżdem Crippsa. uważa si-.: decyzję
koju w Paryżu, inwalidzi uch-Walili sze- masowe wiece robotnicze. Uchwakn:l l'cznc komit~h wyl;onawczego z'l-vit>,zlrn g-órników.
reg rezolucji, w który·ch czytamy m. in.: rezolucje z żądaniem wycofania budżetu Zwią 7 rk ten postanowił wystąpić z żąda.
h
.
. ·1· '
,.N 1e c cemy w1ęce1 m1 ionow l u d z1. ok a- Crippsa. Fala oburzenia wystąpiła <;ZCZC!!Ól- niem wypłacenia dodatku drożyźnianego wo
leczonych"
Nie chcemy zburzonych nie silnie w Szkocji, gdzie post•1laty rob(ltni- bee stałego wzrostu kosztów utrzymania. Ró'ast i s 'alo~ eh wsi" ·
cze będą prz dstawfone premierowi Attlee, wnleż inny potężny związek zawodowy miR
I? k ~
, ' t . d
.
. który w sobotę wygłosi przemówienie w Glas- k()lejar'ly zapowiedział zdecydowaną akcję
ez_o1u.cJe on czą się s w1er zen~em, ze gow.
w S!Jrawle cclnuror.rg 0 poprrednio ż~dania
·~
inwaltdz1 wraz z całym społeczenstwem
Delegacja pracowników poczty londyńskiri ~winkn"nil dnwcl• płacy o l'?.5 s:iylinga ty- PH':J odpow:ada rzec?.• !H3 to.-ci niz. 1
chcą pracować w spokoju dla dobra kra ucl&ła. się wczoraj do -.~rlamentu. dom3.g;,i ląc gMr.iowo.
aln:e humain:styczne za,s ady Orga
ju, ludzkości i przyszłych pokoleń. (x)
sie interwencji poselskiej w sprawie budże- 1
..
u-~,..,,, Ziednoczonvch".
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Ł 'd ' k ł h ' "k
• k"1m. - „~pot
~
kanie
• leżn
i e od tego powinna Pani spraw~ swoJą
zgotowa ł a ro botn1cza
o z o c ozn1 om ra dZlec
prze~~~a\\'ić
K~m„:j'. M:eszkani?W~j. Pr z5
I
I przy isc do nas kt ore"'oS dn ia wiec zorem o
to na długo Pozostan '1e nam W pam"1ęc"1'
ośwt'adczyli goście' pomoc
godz_ lS-eJ: luh rano~ o. IO -ej . a pos iaramy !;~
Pani w forma.n osc ach
z ta
Delc~acja

'

kołchoźników

radzieckich,
bawiąca cd czwartku w Lodzi, spotkała
się z Piczwyklc serdecznym przyjęciem ze
strony łbuzkfoj klasy robotniczej.
Z samego rana błękitne, nowoczesne
autokary MZK zawiozły gości do PZPB
nr 1. Kołchoźnikom towarzyszyli wiceminister rolnictwa Tkaczow, przedstawiciele
PZPR, ZSCh i władz miejscowych.
Przodownicy pracy i cała załoga Nowej
Tkalni, witając zwie(łzających w serdecznych słowach wyrazili przyjazne uczucia,
jakie robotnik łódzki żywi do proletariatu
bratniego Zw. Radzieckiego. Włókniarze
opowiedzieli kołchoźnikom o swoich osiąg
nięciach w produkcji, o współzawodni
ctwiie piel'Wszomajowym, o niezłomnym
pragnieniu umocnienia wład::i.:y ludowe} w
Polsce. Ze swej strony chłopi rad'.f.ieccy
mówili o swych sukcesach w gospodarce
rolnej.
Delegacja zwiedziła szereg działów produkcyjnych, spotykając się wszędzie z gorącym
przyjęciem.
Robotnice wręczyl:y
kołchoźniczkom Malininej i Chopcie wią
zanki kwiecia.
Po zwiedzeniu PZPB nr 1 delegacja
udała ~ię do MK PZPR, gdzie zgotowano
jej owacyjne przyjęcie.
Po południu w udekorowanej sztandarami sali Teatru Wojska Polskiego odbyJo się manifestac:yjne spotkanie delegacji
z pt"zodownikami pracy i przedstawidelami społeczeńst wn. Goście zajęli miejsca
w honorowych lożach. Piersi ich zdobią
wys~kie odznaczenia i medale Bohaterów
Prai::y Socjalistycznej ZSRR.
.
Wśród ogólnych oklasków przewodniczący zarządu głównego Zw. Zaw. Włók
nia rzy, nb. Kubiak w mocnych słowac~
wita imieniem proletariah; fabrycznego 1
całego świnta pracy Czerwonej Lodzi najlepszych s~rnów bratniego Związku Rad?.:icckiego.
,....;;.,~--~--~--~~·~~~

,,fłJ'es . ąc czystości"
od 1.5 bm. do 15 maja

W okresie od 15 bm. do 15 maja odb~dzłe ~· ~
w lodzi ,,miesiąc ciystości". Plan tegorocznej
akc.ii L1po~ządkowan :a miasta opracowany zo~ta
nie na dzisiejszej konferencji przy uctzlale
wszv ~ t:-:ch zalntrresowanych
urzędów I insty·
tu c i'.
Gł ów n a 11wai:a <krncentrowana będzie Y:I tym
roku na uporządk o wan ·u ulic I podniesieniu czy
f. t oś ci placów
publicznych, skwerów i parków
Mają b y ć wydane specjalne ir.istrukcje do adm!·
nistratnrów domów w sprawie łlporządkowania
zna!llu j<}cych się w fatalnym stan'e podwórr.y
łó d ;: k; ch

(2)

Widzieliście

oświadczył jak w
się robotnik łódzki nad
Znajdujecie się w mu-

-

fabrykach trudzi
odbudową kraju.
rach miasta, które 'Wam, Związkowi Radzieckiemu i jego bohaterskiej Armii Czer
wonej zawdzięcza swe ocnlenie. To Wasz
tmd, Wasza i na<1za wsp51na walka z hitler_yzmem spowodowały, że ocalały nasze
dzieci, n11sze domy i nasze zakłady przemysłowe! Polska Ludnwa odbudowuje się
ze z1.diszcz i ruin ,;,·ojennych. Budujemy
Socjalizm!
Mówca przypomina, że po zw:vcięskiej
wojnie z faszyzmem, gdy pola p:ilskie były puste, robotnik i chłop prlski karmił się
:>:boiem radzieckim. Kołchoźnik radziecki
r!zielił się ostatnim kęsem chleba. Surowiec radziecki przyczynił się do sz:vbszecro uruchomienia przemysłu teksty lne1rn
w Łodzi w czasie, gdy kapitaliści zachodni odmówili nam pomocy.
Na zakończenie ob. Kubiak wznosi
okrzyk na czrść Wodza międzynarodowe
go proletariatu i Komunistycznej Partii
Boleszewików, na cześć Zw. Rad'l:ieckie;·o i przyjaźni polsko-radzieckiej.
Na sali zr:vwa się burza dłw;o niemilknących
oklasków.
Wszyscy wstnją z
miejsc. Sł:vchać okrzyki: „Niech żyje tow.
Stalin!", „Niech żyje Armia Rudziecka obrończy,ii . naszych granic zachodnich!".
Jedna z robotnic zbliia sie clo przewod-

cza mu bukiet czerwonych kwiatów.
W imieniu delegacji ob. Dobkowlecki
dziękuje rnbotnikom za wyrazy serdeczne' r::i.: ,'aźni
J p ,) J. • · ,
•
• •
- '\~ imieniu chłopow Z~RR - mo\y1
on - zyczę Wam powodzenia w budowie
robotniczego, socjrylistycznego państwa pod
kierownictwem Waszej Pol~kicj Zjednoczonej Partii Robotniczej. Przyjmujede
nas serdecznie. To spotkanie pozoslanie
nam długo w pa!niQci. Prz~'jaźń miQdz;1•
naszvmi narod"'mi pogłGbia się ku po:7.ytkowi WaszP.170 Państwa Ludowef.!o i milu.
·:
•
· h '· .
Jący~h P"k?J n~rodow. ~iec
~y3e nan
wspolny wodz 1 nauczyciel - Jozef Stalin!
Owacjom nic ma końca. To już nie
spotkanie i Z[!rnmaclzenie, lecz potęinH
dc,..,'lnsfracj;i. Drmonstracja przyjaźni i
woli pokc>j<lwej, hv9rc;;Pj pracy!

*

•

*

I

! lat wie n'em tych spraw.
·

*

•

*

związanych

,

Yf

JUREK M. Z WlOCtA ~A:. Co do drug ego pytania to proszę zwroc ie. się . z tym do
Aerok!ubu Ló<l zk:ego, ul. 6 S1erpma 3. W spra

wie pracy natomiast n:e możemy Panu nic pomóc. gdy7 n'a leży to zupełnie w naszy~~J mo
ż! i w ościach. Proszę popróbować zalatw1c t~
spraw~ prze1 Kura torium O k ręg u Szkolnego w
t~ 1 ·. ul. Jaracn1 11.

*

•

*

ZMARTWIONA z ZARZEWIA:

Ii::anido
~ię

Powinna

bezwzglę~nie namówić męi<i, aby udał

Poradni Antyalkoholowej przy ul. 11
ListoI?ada 76" Ta:n. <?trz~:n::i. on be>1platną pomoc 1 leczenie, iesh za 1dz1e tego konleczność. Wobec teg.o. że nie pijP on tak dawno. kuracja nie powinna być długa I na pew
no wyleciv się on z sweito nałogu.

*

*

*

HALINA R. z KRAKOWA: Nowe>lkii P~nł

świ adr.zy niewątpliwie o
~cia c h, ale nie!'tety temat

pewnvch zdol~o
nie j~st Qdpow:edni dla wyrlrukowania jej w dzienniku . M'.l~· Pani w. dal!'zym ciaw więcej czytać. aby
w ten sposób wyrobić sobie je~7.c7.e leP~ 7 Y
stvl. Pr0!'imv o nadesła:iie nowyrh prac. kt6
re. b.vć- mo7e. bedą mogły się ukaza~ w na-

Po przer.1ówieniach odb~rła się częsc
Rrtys t y rT.na, w której zespoły świetlicowe
łódzkich
fabryk zademonstrowały swój
~zvrn oi~mie.
dorobek.
llll lllllllli11111111111111111111J1JIJlllllllllJ!lllllllllllll!llllllllllllłlłllllllllłlll
\'Vieczorem e:osi::ie pndejm'lwa:oi h:vli
KOMNUll<AT
hr„'detem w Grand Hotelu, gd:i:ie obdaZwiązku Zaw. Dzlenn'karzy R. P.
rowani zost1tli przez robotników f,odzi
Oddział w lodzi.
kwintami i upominkami. W nocy dP.1-er,aZarz~d Oddziału tódzkieP,o zawiadamia, lt w
cja wyjechała do Szczecina.
(cis)
dn'u JO kw"etnla br. o godz. 9,30 w p!erwszvm
terminie a o (!ndz. I O w drugim terminie. w lo
kalu własnym zw;;17.ku ul. Piotrkowska 133 4 p.
odbędzie ~ię zwyc~ajne roczne Walne Zgroma
d:r.enie członków Oddziału lódzk'ego Zw. Zaw,
Dz'ennlkarzy R. P.
0

Kolejarze w systemie „O"

W lutym rb.

zaoszczędzHi

W drugim etapie prowadzonego przez
DOKP w Łodzi systemu oszczędzania,
pracownicy kolejowi naszego okręgu od-nieśli dalsze poważne sukcesy. Osią~nięte
oszczędności przez ws7:vstkie ~łużhv i jed
nostki kolejowe łćdzkiej D.O.K.P. w
m-cu
lutym
1949 roku
wyniosły
64 mil. 719 t~'S. :131) zł. wollec zaplanowRnych na ten miesiąc 60 mil. 224 tys. 151

65 miUonów

zł.

Sumując
kwoty wy:{ospodarowanych
oszczędności łącznie z miesiąca stycznia i
lutego b. r., - łódzka Dyrekrj:i Kolei
wniosła dla przeclsięhiorstw P.KP. w hie
żącym roku kwotę oszr.zęd'1.ości 88 milo-

nów 209 tysięcy 309 zł(ltych.
We ws7.vstkirh wiC'kszvch sknni skach
kolejowych łóchkiej Dyrekcji - na wę
zhch w pprowm:mvniarh i warsztatach zł.
odhywnią si~ lic7.ne :rnh~:i11i11, na których
Uzyskanie tak imponującego rezultatu zapadni~ uchwnł:v od•woi'lie r lanowanych
i przekroczenie o prawie 4 mil. 500 tys. oszc7.ę<lnośd nn cnlv rnl~ l n .~!l. N;i zebrazł. preliminowanej
kwoty 0!';7.czędności niach tych pracowTticy llniowi po zapoz
stało się możliwe jedynie d:>:ięki całkowi
naniu się i p r ;i:Nl y ;\rntow::tniu nlcinów
temu zrnzu„nieniu doniosłości n•<l "nia
0:0 1'! 78dn 81'ci owvrh,
OPf'>C'O\ "'IDVC'h prze7
przez szerokie masy kolejarzy łód'l!kie~o
~rlml n is t r~ri12 lrn 1 ""-i
c;ioi-ti
rl_, . . . . . ~, v,, ~·so
okręgu, które wespół z władzami admini
1~ t,.. ,-·:in"rh rr--o:r:>:<"rl„..,f.fi,
l::r·ść
!lroir
zobostncji
I
Komisją
Oszczędnnf.r:owa
D.O.K.P. dokładają wszelkich wysiJków, 'vi:"~'lll:.::""e S~"' rlrr.n-r- \V?''l":" ~~<'nla prary rl.o
b;v przyczynić się do jak n!'ljl<o>n~ 7 "'!'" prze n7.~'c;k ~nla .;~1{ n~ !l~~~..,~· r- l1 ~,1 ..,1" P - tłw ~prowadzenia systemu o:::7.czę1ł;o;ani::ł.
7
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Listy z obozu
Kiedy po m ! es~ącu przyszedł znowu
pisania listów, Ludwik w lmteniu
swego przyjac:ela napisał do Dank: l'st
jeszcze serdeczniejszy niż przed tym
albowiem rozumiał, że talc~ ej kobiety ,
jak Danka nie można zbyć komunała
mi i włożył w n:ego dużo serca : uczucia.
Danka n~e dorozum!ewając się kto
jest wła~ciwym ?utorem listów podo·
sywanych przez Seweryna, odpisała jakiś czas potem. I znowu
w słowach
serdecznych dawała do zrozum:en ia.
że nie pamięta o tym złym, które minęło, a marzy o powrocie męża, ażeby
rozpocząć z nim żvc'e> na nowo.
Jeszcze parę razv wymienili ze sob'ą
!isty coraz bardziej mi łosne, coraz bardzfej płomienne, aż wreszcie D;mka nadzień

pisa.ła:

- Nied0la poglęb;ła cię! Stri.łeś się
.iakiś głębszy i spraw'edl1wszy. Napraw
dę nie pozna.ię ciebie!
Dwa dn'. potem zdarzyło się nieszczG
ście:

„. .

Zobowiąz,ania

w Ośrodku Konfekcyjnym
odbyło się zebranie załogi robotniczej,
posw1ęcone
zobowiazaniom
1
Majowym. Postanowiono na dzień 1 Maja uruchomi.I'- nralni.ę dla pracowników,
Wczoraj

nr. 4

zwięks1yć o

1000 lic7.ebność zaldadow?go
Ligi Kobiet, współz;iwoclnictwo zespolowe rozszerzyć na współz::iwodnic
two miedzysalowe i międzyodd:r.iałowe,
wykonać plan II kw<l.rtału
na dziE'ń 1
1'.faja w 40 proc. or~z cvkl nrod111'cyjny
:>:mniejs7. yć z !50 god7in na 24 ~odz.
Zato17,a robotnic?za P/':P.JG nr. R na zebraniu zor~anizowanvm z o 1{::i7.ji Czvm1
I l\foj-)weio nostano\.vila zwiE'k~zyć wy"liłki w wsp6lnnvodnictwie t::ik ja1rngci0wym jak i ilo~.ciO\v~.r m w prnd11kc,ii,
')raz na dzień 10 bri. 11nor7..1<lkow11r odkoła

oto podczas pracy przy ładowan;u
brukowi, kapo wbaczył, że wygłod
niały Seweryn schował si ę za wagon i
z.aczął je>ść brukiew.
Bezlitosny k::ino
uderzył go wówczas ciężkim kijem 1::i ':
mocno w głowę, że n:eszczęśliwy wię7ień
doznał pękniec:a czaszki i parę
godzin potem umarł w obozowym szpitalu.
Kiedy przyszedł znowu dzień oisat'lia

uwuas www.twa

h:tów, Ludw'k uprzytomnił sobie, że
właśc iwie nie ma jnż celu, ażeby pisać
do Danki, bo ten, w którego imieniu
czynił to dotychczas , nie żyje. Ze jednak chciał zata ć przed Danką straszl i.
wą pr;:i,wdę, a że równoc7eśnie przyzwy
1·zaił się już
do tej sentymentalnej,
romantycznej wymiany słów i myśli,
nap'sał do n ·ej znowu prosząc jednak.
ażeby odtąd pisała nie pod
adresem
mP.ża. ale jego, Ludwika Sz~rskiego .
D;:mka dorozumiewaj?,c się, że mąż
jej ma w tym jri.k ; eś głębsze powody.
że p i sać jej ka7ał na ręce osoby trze·
cie.i, 7.astosrtw::iła się do ]ego życzenia
: tak s;c; stalo, że Ludwik i Danka przez
dwa jeszcze lata koresprndowali ze sob11. A, zaiste. piękne , ,godne poety były t" listy, jakie ze snh<'! wymieniali .
Kieiy L110"1ik S7::i.1"<=}d odzyskał
wre!':zc'e wo~nr~ć ~ wró<'il do swego ror1zinnegn miasta, po sz edł natychn,iast
rlo znane<;o sob:e z l h tr'nv domu i o<lszu
keł DAnkę.

l\1loda kobieta prryjeh go nie hardzo ufn ;e . kiedy jednak powiedz ::iL że
wrc:;c..a z kcncentracyjnego obozu z ·„11,;ieś
ciami o je.i mężu, aż zadygotała.
- Czy Seweryn rÓ'Nnież inż wraca?
- - ~pvtala rozdygotanym i wargami.
- Niel;h•ty! - pochylił ~łowe I .ud1;vik - mąż p3n : nie żyje! Umarł przed
'iwuma hity.
- To kłamstwo! -- krzyknęla - Seweryn pisał clo mn :e jeszcze niedawn0
donosząc mi , że jest zd1·ów i dobrze s · E;
czuje.
Wtedy opowiedział jei orawde. że to

robotnicze

z okazii _ Swręta 1-go Maja

WWWiiliiLLELCG

Corizin:1w nm1·elkn „1-:rnre."Sll"

Se•veryn i Ludwik wpadli w niem;eckie ręce - podczas tej samej ła
p_anl_c:. Razem siedz!eli potem w wię
zieniu i razem wywieziono ich .do koncentracyjnego obozu.
Kiedyś n :e znali się, ale że wspólna
niedola i wspólne oczekiwanie śmierci
zbliża lu d ~· . z::iur z vjaźnili s ' ę z soba.
Nareszo~e przyszedł ten wielki dzień
kiedy wolno im było po raz pierw~zy
napisać do domu i Seweryn nte zi:aJąc
niemieckiego znalazł się w kłopocie.
Ludwik Szarsk: wiedział dobrze, że
jego towarzy sz był kiedvś lekk ~,-.,.,
nym człowiek ; em, który lekceważył a
nawet zdradzał swoją żonę. Ze jednak
rozumiał, że Seweryn nie może stracić
takiej okazji, władając doskonale języ
kiem niem:eckim napisał do żony swego nowego przyjac;ela list, podpisując
się naturalnie jako Seweryn.
Jakieś dwa tygodnie potem nadeszła
od Danki odpowiedź. Napisana ona
była bardzo prosto, ale c'.epło i wi~ać
było, że kobieta, która pisała ten l tst,
jest dobrą i szlachetną.
Ludwik przełumaczył list Danki swo
jemu przyjacielowi, który przez mon:ent wzruszył si ę.
- Danka jest właściwie bardzo zacn1 kob .e tą! N;e byłem w stosunku do
niej w parządku, ale ona , jak widzę,
,,....;eb 3 ~ zyła mi i okazuje mi wiecei ser
iż na to z~łużvłeml

niczącego delegacji, Dobkowieckiet?o i wrę-

05

9,1

I

a

w<sa

nie Seweryn, ale on bvł autorem lam·
tych listÓ\V I przyznal 'się dlaczego za1aił przed nią w: adomość o jego śm i erc:.
- Chciałem pani. oszczędz i ć bólu.
Teraz jednak widzę, że nie postąpiłem
właś<'iwie! skonstatował posępn . e.
Spoglądała na niego szeroko otwar1ym oczyma.
- A więc to pan pisywał do mnie
1amte listy? - znieruchomiała w glę·
bokiej zadumie.
Pół roku potem k ' edy Danka byta już żoną Ludwika - pow·: edziała do
n 'ego szczerze.
- Mój pierwszy mąż swoim postę
powaniem bardzo szybko zabił we mnie
miłość kiedy iednak dostał się do obozu, nao·sałam do niego raczej z obowiązku I l'tośc1, niż z innego, głębszego
uczucia„. Ale listy, iakie do mnie pisywał. zastar.ow1ły mn~e.
Wydawało ml
się. że odnalazłam w n'ch właściwą duszę Seweryna,
której dotychczas n!e
znałam. a wl'aśnJe dl::iteg-o, że była pięk
na I taka szlachetna, pokochałam go
!akim uczuciem, jak nigdy przed tym.
Potem dow:edziałam się całej prawdy i poznałam ciebie: i w każdym twoim słowie, w każdym powiedzeniu znalazłam odbicie tego. co k i edyś tak bar·
dzo podziw'ałam w twoich listach i dla
tego nie dziw się, że zdobyłeś mnie tak
prędko.
Bo pow iem ci prawdę, że zakocha łam się w tobie wcześnie; niż cię
zobaczyłam:
wówczas. k:edy po raz
pierwszy otrzymałam od ciebie z obozu
list, oodoisanv im ieniem Seweryna.. •

I

Nr 98
.

!·~~~~~!!!!'!!!!!!~~!>~!P!!!;s!!g*!!!!!!X!!~!!•!

CKA 1 WA CK A

PRZ YG OD Y W

'\

Str 3

EX p RE§S I 1_ IJSTff !!!!!!!Lb&!!!!'!!!!!'!'•!!rn!••!*!P!!!łl!!•!"A!'!M!!~J!Y!l&!~iU~&!-!"!'!"!

~

WICEK: - Przez otwarcie drzwi poUłożyłem sobie przysłoSOBEK:
bielizna wyfrunęła
wia: Pełna kasa to życia okrasa! Nie wstał przeciąg,
mów n 1~komu, że forsę masz w domu! przez okno i znaleźliśmy ją na zasmoSobek nie wyskrobek, bo ma fest doro- łowanym dachu„.
SOBEK: - A to śwletne!„.
bek!.„

t.ódż

Uwaga !

świętami

Ostatnie rzygotow nia

Prze suwamy wskazówki
dziś

przed

SOBEK: - Faktvcznie! Nie ma ani
WICEK: - Ale się okazało, że nasza
na podwórze, a do smoły przy- jednej sztuki bieli~y! Poleciała z wiatrem! Dobrze chociaż, że mam coś n'elepiła się pańska ...
coś w kasie! Kupię sob:e nowe łachy!
wierzę!„.
N:e
SOBEK: - Co?
WICEK: - Słowo obywatela!
spadła

o 2-ej w nocy

Dziś w nocy, o godz. 2-ej nad ranem,
przesuniemy wskazówki zegarów o jedną
godzinę naprzód. Na podstawie bowiem
uchwały Rady Ministrów, poczynając od
dnia 10 bm. na terenie całego kraju wprowadzony zostaje czas letni.
Nie znaczy to jednak, że trzeba czekać
Począwszy od poniedziałku należy
Tydzień przedświąteczny za pas em.
aż do godz. 2-ej w nocy, aby przesunąć
Wszelkie obawy co
spożywcze.
sklepy
na
runu
o
zwiększoneg
oczekiwać
kładąc
wskazówki. Możemy to uczynić
do zaopatrzenia ich w artykuły pierwszej potrzeby okazały się zbyteczne,
gię spać. Dzisiejszej nocy spać będziemy
sklepy bowiem przygotowały się na leżycie do obsłużenia licznej klienteli.
o całą godzinę krócej. Stra.tę tę powetujemy sobie za kilka miesięcy, kiedy znowu
W magazynach PSS, ,,Społem" i PCH dla nikogo na łwlęta nie zabraknie buzacznie obowiązywać czas zimowy i wska- leży przeszło 2.000 ton najpiękniejszej, 'lek ani chleba.
zówki zegarów cofnie się o godzinę wstecz. luksusowej mąki 50 proc. Zapas ten wyprzedstawia się sytuacja
Pomyślnie
Począwszy od
.
tłuszczowym
odcinku
na
sklezaopatrzenie
na
tylko
nie
starczy
pów spółdzielczych w ten artykuł, ale dnia 5 b.m. ludność pracująca zaopatry'pozwoli na dodatkowe rozprowadze nie wana jest w słoninę i masło. Niezależnie
od tego każdy z klientów może w okrewyróżnieni za swe prace
między sklepy prywatne około 200 ton.
b. tygodnia otrzymać po ~wierć kg.
sie
z
sytuacja
się
przedstawia
Podobnie
przejawiałódzkiego
Kolejarze okręgu
poza zaopatrzenie m kartkowym
słoniny
poniedziałku
od
Począwszy
ją wielką aktywność nie tylko na odcin- pieczywem.
wy~ we wszystkich sklepach mięsnych. Sklebędzie
się
odbywać
piekarniach
w
z
także
lecz
zawodowej,
pracy
swej
ku
zmiany, a' że jak jut I py PSS wydają również masło na III
zapałem oddają się malarstwu i rzeźbiar piek na dwie
dekad,ę miesiąca na talony dla dzieci. W
jest w bród mąki
wspomnieliśmy
stwu.
któ
prac,
ich
wystawa
Swiadczy o tym
świetlicy związkowej /łf el~ka
rl\ urządzono w
przy ul. .Narutowicz a 37. Wczoraj jury
konkursowe przyznało 3 nagrody za najbardziej wartościowe prace. Pierwszą na
grodę zdobył st. adiunkt ZZK w Ostrowie Wkp. - Władysław Żuchowski, c!ru
zak€lńczyły srę
gą nagrodę przyznano dyż. ruchu w KoTadeuszowi Łukomskiemu, a
ninie wspomniany ch placówkach. Zatrzymano
w
Wzorcowy sklep Centrali Tekstylnej
st. adiunktowi z Piotrkowa - Łodzi, PDT oraz Dom Towarowy PSS - kilkadziesiąt osób. Przy kilkunastu znaletrzecią
(kb)
Marianowi Ajzertowi.
stnły się ostatnio Mekką, do której poza ziono karty rejestracyjn e na rok bieżący.
miejscowym i spekulantam i ściągają rów- A więc byli to kupcy, kfórzy doskonale
nież przygodni kupcy i straganiarze nie- orientują się gdzie wolno im zaopatrywać
mal z całej Polski. Cel tej pielgrzymki się w towar!
Do dyspozycji Komisji przekazano m. in .
'v sklepach PSS
jest zupełnie jasny. Komibinator zy skuJózefko z Komorowa, pow. ToCzesława
je
aby
artykuły,
Ze względu na okres przedświąteczny, ma- pują na miejscu „idące"
Marię Pałubę, właścicielkę
Lub„
maszów
papo
prowincji
na
następnie
odsprzedać
r~.
kwietnia
dekadę
trzecią
na
sło przeznaczone
, karaną już za
Sochaczewie
w
straganu
cenach.
skarskich
kw!e
8
na kat. RO, wyc~awane jest już od dnia
Mroczek,
Genowefę
,
łańcuszkowy
handel
jest
uprawiany
Ponieważ proceder ten
tnia. rh .•w sklepach Powszechnej SpółdT.ielni
e (obrót
Częstochowi
w
sklepu
właścicielkę
którzy
pracy,
ludzi
dla
krzywdą
dużą
TowaroD<>mu
Pows7.echnym
w
Spozywcow I
z
Stanisławę
wym po 0.25 kg na odcinek nr. 9.
zł),
miliona
ćwierć
miesięczny
nie mogąc nabywać potrzebnych towarów
z pierwszej ręki przepłacają za nie w han- Wojciechowską, właścicielkę straganu w
dlu. łańcuszkowym - delęgatura Komisji Sochaczewie oraz szerg innych przekupza1"ączka
~
Specjalnej w Łodzi podjęła przeciwko niów, straganiarzy i sklepikarzy z proEli
wincji.
szkodnikom energiczną akcję.
Anatol jest młodzieńcem, zna.ją.cym się na.
Za szkodnictwo gospodarcze wszystkich
przeprowadz ono naonegdaj
i
Wczoraj
manierach towareyskich. Na. przyjęciu u zna. głe kontrole we wszystkich trzech wyżej spotka zasłużona kara.
(s)
jnmych zwraca. się do swej sąsiadki:
- Cieka.w jestem, Ile pa.ni ma lat? ....
Sątiadka ·spogląda na6 z wyrzutem ł od-

Od

piekarnie pracują na dwie zmiany. - O;łwa?one paczki
i dodatkowe kasy w sklepach usprawnią zał.iłtwianie tymklientówzapasy
magazynach poza
poniedziałku

ze-artyści

Kolej a

spek ulan tów

w
Pielgrzymki kombinatoró
fiaskiem

do domów towarowych

Masło

na bony

I

·'•••

Pod l nakiom

l

•
Zeby nie bylo paska

pł)Wiada:

Już

l{obicty nie należy nigdy pytat o wiek.„
Phi... - konkluduje Anatol. - To pani
jest taka stara? ..•

*

*

*

Pani Kunegun!la, kobieta o t. zw.
tuszy, rzecze do swej córki:

słusznej

Pamiętaj! Jeżeli Micczysła'\.v oświadczy
ei się, powied11 nm, 7,eby ze mną pomówił.
- A jeżeli się nie oświadcz31?„, - pyta.
dzlewc7ę.
- To Ja z nim tH>mówię!

-

*
Pa.ni Ziuta,

*

k«>rzystając

*
z

nłl'Obecnoścl mę

do siebie swego przyjaciela. Na
gle za drzwiami i·ozległy się kroki małżon
k11. Pani Ziuta nie tracą.e zimnej krwi ukryła be7.piecznie pana Stasia.
iro zdradza:
żona
l\fą:!: 1>r1,eczmvając. że
mieszkanie, az
całe
przeszukał o(}l;;ładnle
wreszcie znalazł przyjaciela żony w„. lodów
ce.
- Co to ma maczyć? - spytał, zwracając
&lę do żony.
A pani Ziuta. nie tracąc dmnej krwi, od-

ta.,

zaprosiła

parła:

-

To .fest pan St;i.nisław.„ Jak
iro ba.rdzo chłodno.N

1u·z:vjęłam

I

widm~ •

kiwoda
lan
szk
na
Nie
sprzed awana
na butelk i ma

leżą

N

być

lecz

.

sodow a, lemon iada i oranżada
.

.

W zw1ązku z wiosennymi pogodarru
zwiększyła się już konsu~ja wody sodowej, lemoniad, oranżad i innych napojów
chłodzących. Pragnienie coraz bardziej bę
dzie nam dokuczało, ale najgorsze jest to,
że zbogacić się na tym pyagną rozmaici
kombinatorz y.
Ileż to razy mieliśmy okazję przekonał
się, że nalewane szklanki wody sodowej
nie są pełne, a ceny mocno wygórowane ?
W tym roku kombinacje tego rodzaju
nie będą mogły mieć miejsca. Biuro Cen
Min. Przen:ysłu i H.andlu ustaliło bowie;n
nowy cennik i ogolne zasady sprzedazy
n~pojów _c~ło.dzących, które zaczynają obowiązywac JUZ od 15 bm.
W sprzedaży detalicznej mogą się znajdo:vać ~y~ko zn?rmalizow ane butelki o
.DOJeJ:DilOSCl 0.33 htra, przy czym taka bu-

duże

wysokogatu nkowej mal"guryny, która w
Łodzi znajduje sobie coraz więcej zwolenniczek wśród gospodyń.
Prócz mięsa i wędlin, w jakie zostaną
zaopatl'zone sklepy w okresie przedświą
łe.cznym, posiadamy w chłodniach przeszło 80 ton drobiu. Drób ten zostanie
wprowadzon y do sprzedaży przedświą
tecznej po cenach urzędowych i niewąt
pliwie poważnie odciąży zapotrz~bowa
nie mieszkaiiców na mięso.
Nie zabraknie rówmez wanilii, ani
Jeśliby nie wystarczyły zapasy
drożdży.
lokalne - dro7dży dnstarczą wytwórnie
warszawskie , z którymi nawiązano już
kontakt.
Z przystawek świątecznego stołu najwięcej jest śledzi, bo aż 200 ton zmagazynowanych w składach łódzkich. Nie
braknie rÓ\"łilież i ryb mrożonych oraz
świeżych . Dystrybucja hurtowa tych artykułów leży w kompetencji „ Społem" i
PCH, rozprowadza niem detalicznym zaj„
mują się sklepy PSS, oraz prywatne.
Kilka dni temu odbyła się w Wydziale
Handl. Zarządu Miejskiego konferencja
wszystkich dystrybutoró w w spr?wie rn-i
prowadzenia artykułów żywnc~dowych
w tygodniu przedświątecznym. W celu
szybkiej i sprawnej obsługi klientóvt zow sklepach sp<Jł
staną wprowm1zon e
dzielczych i PCH dwie kasy odn;czw~.
Również na odcinku rozprowndza nia d 2talicznego towarów wurow:in ·"mn nr.7.vteczną innowację. Sklepy bowiem · he<lą
posiadal:v tow"r w o•P!{owani.1• pól k~„
1 kg. i 5 kg. jeśli chodzi o m }il- ~, cukier,
sól itp.
Na 7.akupy man :v rłużo cza~u. Od poniedziałku bowiem sklepy l1ęr1a flh•·111·1e
codziennie o dwie gocł :dny dłużej (u<>
godz. 21) a w Niedzielę Palmową od
godz. 13-ej cło 18-ej. Każrly ,·dęc nł?ż:v
kupić to co mu jest potrzehne na święta.
Plotki koln<lrtnwan e przez spck11.lanttiw
znowu wzięły w fob. Najlensz:vm teao
doworl~m jest fo. że „~·<;;7ystlticgo w •;ld 3
(w)
pach jest pod dosfo.tkicm.

I
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•

•

sy~ ee~~ 1121
owemaksimum
wygody

zapewnią

.
. .
telka wody sodowej kosztuje 13 zł, lemoniady 27 zł, oranżady - 38 zł. Jedynie 1 Ce.Iem zapewme~ia maksimum wygód
kwas może by~ sprzedawan y w butelkach; pasazero~ odbywaJ~cym podróż w wa goI nach sypia ln~ch, ,„Orbis" zamówił w zaO, 7 litra w cenie 45 zł.
1
Aby zaś zapobiec spekulacji, producen- i kładach Cel_{ elsk1e~o w Poznaniu nowe
II klasy z przedział.ami
sypialne
wagony
j
ł
buci zobowiązani l!ą nalepiał na każdą
telkę etykietę z wyszczególn ieniem ceny na 2 osoby.
j W miarę dostawy nowych wagonów wydetalicznej.
Sprzedaż napojów chłodzących w bu-, cofane będą z ruchu kursujące dotychtelkach półlitrowych jest zabroniona. W 1 czas wagony turystyczne, przerobione na
butelkach takich można sprzedawać tylko I wagony sypialne III klasy.
Nie czekając jednak na nowe wagonv
piwo.
Zr~eszenie Prze1:1. Ferm~nt.acyjnego w, „ O~bis': wprowadza już od początk~
w
Łodzi wydało specJalny okolmk do wszy-I' kwiet111a rb. poważne udon-odnieni a
stkich wytwórc~w, polece>,~ąc popierani~ o?ecnyc? . wozach sypialnych. Znosi się
systemu sprzedazy w butelkach. Sprzedaz piąte mieJsce tak, że w każ .!ym przedziana szklanki powinna być skasowana, bo le będą tylko cztery miejsca sypialne
szklanki bywaj~ rozrxrnit.ych rozmiarów. co a obi~ górne półki pr~eznacz one będą wy.
<x)
(k) łaczme na ba.e:aż oodróżnych.
snrzvfa wszelkim kpmbmacjom .

I
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Bokserzy walczą o tytuły mistrzów

Azi~ .budzi sięL.

Adamczyk nie sprostał

'

Niewadziłowl. - Marclnkowsk~ pokonał

w kogudej: Matecki (l.JKS) pokonał lrga~a
W h11H Wimy odbywa j ą s 'ę indywiid1.00lne
mis!or zost wa p ięśdarsk ie o k r ę gu łódzki e go, k ~ó (Ba wełna) , w piórkowej Zwieruhowski (DKS)
re m ia ły uro~ ma 'dć n'eco s łabi utk i sezon tego- w yg rał z Roga'.skim (Zryw), Kowalski (Bawdroc zn y. Boks łódz ki , poza kilkoma spotkaniami na) zwyci ężył przez dyskwalif ! kaeję Chowańsk'e
o mistrzos two drużyn o we Polski I meczem z go (Napoi:zód). Borowski (Coneord1a) pokonał

-~rz..,.,.

Okrasę (Met.llkiwiee). Marcinkowski (ŁKS) w Il

Chlańsk 'em, nie ma naprawdę czym 111i ę pochwa

r. wygrał przei t. k. o. 1 Toma~m (Widzew)
W lekkiej Maciejozyk (Concord:a) pokona! Mazura (Ll\S), Krawczyk (Zryw) wygrał przez t.
k. o. w II r. z Pawla ki em (DKS), Zaehatra (WI(Bawelm).
dzew) p o kona ł Pr zepiołowsk i ego
W półśredniej Tomicki (Concordńa) pokonał
Wa·prz ko (Zryw), Woln'ak znokautował Stefaniaka (Bawełna) . W półclęłklej Martynelis (ŁKS)
Gampem
pr'Zegul przez dyskwallflkaeję i
(Energetyka).
następujące W'! W drugim d,niu uzyskan<J

nie
rówini eż
lić, a mistriostwa indywid u.alne
wypadły tak, jak należy je sobie wyobraż11ć w
tak silnym ok r ęg u jakim jest Lódf . Zgłos ' l o s i ę
o k o ło 50 bokserów co w po równan iu z P omorz em. któ re dało 80 · za wodnikó w, lub Slą sk i e m,
gdzie sta rtu je I OO -ka, jest liczbą stosunko wo
małą. Poziom walk n;e na dzwycza jny, post ę pów
strzałem,
nieudanym
Zdenerwowany
poza nieJ icznymri wyją tk ami nie widać, to!eż
Krzycki puścił alę w pogofl za zwierzę i z.ainteres owanie imprezą mniej n i ż średnie.
W pierW1S zym dn iu (przedboje) padły następuciem. Nagonka wypłoszyła z dżungłil równieł i kilka Innych tygrysów i w pewnym

momencie rozjuszone pogonią bestie rzuciły się na tropiących. Rozległy się krzyki
przestrachu. Naganiacze rozbiegli się w po

iiłochu.

iącc wyn ik':

S
.

w in ren godnie

m;strzostw

pośpiechu

zasypywali tygrysów gradem kul. Wreszcie padły dwie olbrzymie
bestie, trzecia zaś warcząc wściekle z rozdziawioną paszczą rzuciła się na Krzyckiego. Porucznik nie zdążył nawet zarepetować broni. kiedy otrzymał potężne
uderzenie łapą i tygrys w chwilę potem
zniknął w zaroślach.
R----~--.~-

uczcić Swięto

1

·Express Ilustrowany<•
nwta·.c1·e
V&.."J

półfinały

szkół średnich

Lodzi

W niedziel~ w sali YMCA o godz. 9 pierwsze
spotkania pólfnalowe;
SIATKOWKA ZEJllSKA: Gfmn. XIV - Glmn.
VII, Gimn. XVI _ Gimn. VI, SIATKOWKA

ry (Widzew).
W wadze p6łśrednlej dzlęk! większej łto4d
zawodników !'O! egrano dopiero
zgłoszonych
ćwierćf ' nał. W I pa1rze z.ab!j.aka piotrkowski To
mi'Ckł (Concordi.a) i:wyeięży! pogiromcę Stef&!lla
ka - Wolniaka (N~rz6d). W 11 parze! Olejn!k
(LR:S Wl~knfan) wygrał prz.ez pciddam 1!t Ml
po 11ler'f/S1:ynt
kołaJc:r:yka (DKS Aleksandrów)
sfarc!u. I\! fewski (Zryw) ~ł nleoeieltlwaMJ
por.!ltld od · Maefarka (Con~d:.a). O nrye'f~
stwle udeeydowało napomnlertłe Jttlde ołny·
mał R:ijewslń .,.,. n rtmdzłe.
IJ(uchars·k1 (Ogn:wo) m imo ft przewd~
dwóch rundach został m:nany n pokonanego.

„

Zwvcię żyl _Ratyński (Bawełna).

W średn'el w 'n ajbrzydszej '\W1l<:e dnia Trzt
sowski (U(S Włókniarz) wypl!llktował Rmp.art
(Zryw). Piorkowskl (O~niwo) k\as~mym do
sem w foładek znokautował w I rund~ O!erońsk:ego (UKS Wlókn!ttz).
W w11dze p6łcle!klej Urzędawi<:1: ("8wefmt)
z 1(1.l'bas!ew'icz~m
p r1eą-ra ł po n'eladnej walce
ltKS W 1ókniarz. Wojnowski (Zryw) wygral w
II rund zit> przez t. k. o. z Gampe (Ogniwo). W
wadze clę!klej odbyło 111, tylko .f ~dM !!'połkan i e
w l<lórym spotk11ł S'ię N!ewadz'ł (Zryw) z rewe
lncją Aleks!lndr<YWa Adamczykiem. Niestety 1n
wodnik Dl\S-u był dta byłeg-o mistrza zbyt sła
bym pruclwnlbem. Ju!f w I rund,zie gong ura
tował Adamczyka od nokautu. W drug!ej run·
dzie DKS-la~ znalazł slę na 'de~kach ! s~zia
przerw.al tę n'erówną walkę. N~ewadził wygrał

M~SKA: PSTP - Gimn. VI I Głmn. XIX Glmn. VI. KOSZYKOWKA MĘ'.SKA 01mn. XXI
- G'mn. VI. Po obiedzie równid w sali YMCA
dalszy dąg spotkań półflnałowych począwszy
od godz. 16-ej. SIATKOWKA ZE.Il.ISKA: Glmn.
V - G·imn. XVI I Glmn IV - zwydęzca spo
tkania XIV -VII. SIATKOWKA MJ;Sł(A Glmn
Ks. Młyn -'- Ołrm. XVI I Lic. Dentystyczne, pirzei
KOSZYKOWKA MĘ'.SKA: PSPT - Oimn. JJI
I Glmn. XXI - , Glrnn. V.

kryształowy

zwycięzców wyścigu

li Młędzynarodowy wyśc!f kolarski PRAGA
-WARSZAWA rozgrywa .tę o puehu przecl10
dnl redakcji ,,TRYBUNY LUDU" I redakcji
„RUDEHO PRAVA".
Będzie to włelkł, kryształowy puchar, artysty
cznie wykonany. Dwa pola pucharu przedstawia
ją fragmenty zabytkowe Warszawy I Pragi. W
górnej czę~cł pucharu_ w obwódce napls w J~zyku polsk m 1 czeskim: „NAGRODA PR~E·
CHODNIA REDAKCJI ,,TRYBUNY LUDU I
„RUDEHO PRAVA". Przy podstawie pucharu
znajdują si~ sylwetki kolarzy. Na pokrywie pu·
charu - herby stolfc Polskl I CSR.
Projekt pucharu opracowan najwybitniejsi ar
tyścł czechosłowaccy. Puchar wykon:my będzie

Pracy

I

W dniu dz~siejszym I w niedzielę orlb~ą s'~
dalsze spotkan·a Piłki ręcznej o mistrzostwo
łódzkich szkól średnich. Dzisiaj odbędą się pozostałe mecze eliminacyjne, w rtiedz'elę natomiast rozpoczną się ju~ półfinały.
Dzisiejsze rozgrywki wyznaczone w snłl He
lenowa Początek zawodów o godz. 17. Graj~:
SIATKOWKA ŻEŃSKA Gimn. X -Gimn. VII
i Gimn. tll - Glmn. V. SIATKOWKA MęSKA:
Glmn. Gumowe - Gimn. Dentystyczne, Glmn.
li - G:mn. VIII, G!.rnn. XVIII - Gimn. Gumowe.
KOSZYKOWKA M~SKA: G'mn VI - Glmn.,
XI, Glmn. X - Lic Pe.dagoglcz~, Gimn. li Gf.mn. XI.

dla

. ·- Z I

szomajowych. Zwlątlt: 1 kfoby , sekcje opracowu
Ją stara1111ie program !Wego udzlału w :>bc!to·
dach • Imprezach organizowanych w drrlu Swl~
ta Pracy na olbrzymi• skalę.
W Lodzi - cisza. Narazłe, nic sit nie m6wł
I nie p'.sze na ten temat.
A przeeleł 'wl~to pierwszomajowe, to łwłę
to robotnlczej lodzi sportowej I w iwoczystym
obchodzie tym sport powinien I musi być odpowledni-0 reprezentowany. Lódł., największe m!a
sto pracy, n'e mołe dać się uprzed:z:lć Innym
okręgom I obowiązkiem Jej jest wystąpi~ tak,
jak tego naszego miasta wielkość I znaczen'e
obchod-u pierwszomajowego wymagają.

Wielki puchar

Zły i zawiedziony porucznik wracał powoli do domu. Na czele szli mieszkańcy
wioski, niosąc dwa zabite tygrysy. Krzyj hwilł
tył i
ł
. ,
pow pewne c
e
c ln zosta w
czuł, że zapada się w pnąaś~.

'

Z

R·Dzpoczvnamy

Tymczasem strzelcy, widząc groźną sy-

l w

~~~:~~~~~~~sr:~~
-™d
- -O
-=m&-·~.--ft-·~-~~~-O--l-n---.~--~~e--.~Ł
m=-w~wm9
-•m-a
:p
la widzom w !e!e emocji. Krawczyk (Zryw) wy
!łir,
·
~1,j' !I I, Q $M U
grał w ITI rundz'e prze>i d y skwa!Mikację Z.aeha-

Z Krakowa nadchodzą wiadomości !e Rada
Wycho wania r :zycznego i Sportu przy OKZZ.
opracowuje program uroczystości plerwszo•na.
· jowych. W defiladzie weźmie ud zi ał około 50 ty
kostiumach sportowy•:rt,
sięcy sportowców w
którzy przemaszerują we.dług poszczególnyi:h
dyscyplłn sportu. Po Południu odb~ą si~ na sta
dfon'e miejskim Igrzyska sportowe I wielki po
pis gimnastyczny. Na Rynku Krakowskim w
przeddzień uroczystości pierwszomajow r!I, po
capstrzyku, równ'eż odbędz 1 e się pou;s g'mna·
styczny.
Nie zasyp<ają spr:iwy również sportowcy Slą
ska, prz ygotowując < ę d-0 uro c zy s tości 1>ienv-

tuację raz po. raz ładowali swe karabiny

Borowskiego

niki:
W wadze muszej: Różyck' (U(S Włókniarz)
p okonał na punkty Nowa ka (Zryw).
W wadze koguciej Czarnecki (Zryw) pokonał
Adll!musa (Concordia). W drugiej parz:e Mate~kl
(LKS Włókniarz) pokonał na punkty Wl.azło
(Wid.zew).
· w wadze piórkowej: Z'Wierzehowslcl (IYKS Ale
ks.andrów) otrzymał punkty w. o. gdyż lekarz
n'e dopuścił Kowalskiego (B a wełna), irwalifiku·
jąc się do fj nału. O tytuł mJstrza wal'-' :tyli Mar
cinkowsk1 (tl\S (Wł.), Borowski (C oncordj a~
Marcinkowsld dzięk' dobrej t11ktyce zwyciężył
niebezpiecznego l odpornego na cloey plotrkowlanina. Był to wła-ściwie finał, bo w tej ka.o
tegorit obaj Sił niafiepsl.
W lekkiej Mac'ejezyk (Coneordia) tym ra

Praga-Warszawa

1 kryształu ołowftanero. Brył~

t. k.

o.

\Vęgrzy przyjadą

Bytom\a przyjęła ofertę LKS Wl6
knlarza I godzi się na rozegranie zawod6w 1
dru!yn• węgłersk~ S. A. C. (Budapeszt) w
pierwszym dnfu 'wi21t Wielkanocnych. W~gny
tym samym rrał. będ. w t.od7J1 " drug4m dn4u
łwl,tecznym. Obce~ pozostała do załatwienia
jeszcze jedna fonnalnośł, a mlanowfołe uzysl(a
plłkany węl?'fer
~ zgody OUKF. na wjazd
skkh do Polski. W tej sprawie na terenie War·
szawy poczyniono juł odpowiednie starania.
Połon'.a 1

puchara 1 formy
drewnianej odlano w jednej z hut czecboslowac
Państwt>kł<:h. Jest ona obecnie w obr6bce w
wej fabryce Kryształów w Podebradach.
okazji li M ;ę-dzynarodowego Wyścigu Ko
larsklego PRAGA - WARSZAWA Minister·
stwo Poczt I Telegrafów od dnia U kwietnia
Dzl$1aj z dworca Fabrycmego o godz. tS,30
rb. stempfłwać będzie przesyłki pocztowe spewy jet-dh do KATOWIC llgowa dru~yna pllkar·
cjalnyml datownikai:nl, opracowanymi według ska LKS. Włókniarz na mecz m' strzowskl z
projektów art. grafika Andrzeja Wierc!eńsldego
Al(S. Lodxlanle wyjddbją w skłiidile: SZCZU
1
WtODARCZYK,
sz°;~wn kl wyobrahł b~d~ symbole WAR- RZYl'<ISKI (STYCZYIQSKI),
URBAN, PIE
Y LODZI, WROCLA WIA I KATOWIC LUC Il, SOLTYSZEWSKI,
HOGENDORF, BARAN, JANECZ EK,
ł przez po<:zty ty<:h miast b~dą w ułydu przez TRZAK,
LĄCZ , GWOZDZIJQKI.
Jeden miesiąc począwszy od 1S bm.
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nigdzie poza Warszawą, a tu cze1ka J nasza jest czysto, że ta1k powiem służ
bowa, jednakże chwilami nas1.1Wają ml
mnie tak daleka droga.
- No, 00 BerNmi nie ]eS1 mów ta1k się r6~e _refle,k sje„. Jestem jeszcze
ba~dzo da1lekol - uśmiechnęła !'lę z.no- rmoda 1 nie bardw doświadczona ... I
wu właścicielka Domu Mody. - Wyje- cz.y to w OQóle Vv'Y1J.ad~ jechać we
dz iede o czrwa·rtej po po~idnfu, a -rano dwójkę z tak1:n cz\l:low1ek1em jak pan
będ1•iec i e już na miejscu! Berlin to na- Norbert Gorw1cz?
- Masz w stosunku do nlego Jakieś
p~awdę p i ękne miasto. Będzies·z miał~
czoo .oibe.}rzeć tam!ejsze muzea I 01sob~1 objekcje? - zma·rszczyła swoje piękłaśc1- ne brwi Gabriela. - Czy może był k·i e·
wośc1. Nie zaipomma] jednak o
SO)
dy w stosunku do ciebie agresyvmy?
wym celu swojej podróży!
w c&M więziennej jest ciemno. Tylko Dziiś już wyjaśni się wiele z tamtych - Może pani polegać na mnie!
- Ach nie! Jest zawsze pełe·n taiktu
- Daję oi adresy pairu w iel•kich ma- i dyskrecji. Ale jest w nim coś ta1kiego,
prze.z małe, zakratowane okno widać zagadlkowyich n·iedomów i eń i to, co bygazyinów i firm krawieckich. Wprawdzie co niepokoi mnie. Wydaje mi się zalflad
pcv~ gwia.zd, migocących wysoko na ło tak bardzo na pozór zagmatwane częściowo przyna,jmniej - stanie s i ę zu wciąż jesz.cze Molką mody jest Paryż, to zagadkowy I ta<jemniczy, ja1
n:eb :e.
k ktoś,
ale co nam szkodzi prze1kooać się, ]aik·ie kto prawdz1iwe swoje oblicze przykry·
- Ja1k teraz wybrnąć z tego mzyst- pełtnie proste .
Ten wczesno-<:zerwcowy dziień jest nowe modele chcą lansować Niemcy? wa maską. I dlate90 boję się Jechać ra
1c:iego? - zaistaflawla s·ię Strzelmirskl 1
przedziiwnie upa·lny. Na niebie n1ie ma Niemcy nie ma.ją dobrego smaku, ale zem z nim w tak daleką drogę .
siada na pryczy.
A gwiazdy zaczynają bledhąć, sza- jednej chmurki, a. uJi1ce miasta zalane kto wie, czy nie uda ci się S·kopiować
- Dlatego, że lękasz się, iż t~m, w
parę bardziej atrakcyjnych modeli. Miej Berlinie, może wreszcie przydarzyć s·lę,
są złotym światłem.
r:zeć. powol·i robił się świt...
w buduarze Gabrieli Grelfl panuje je- więc szeroko otwarte oczy, ażeby nam że zobaczysz go bez maski? - Greno„
, Roz~iał ~ty.
dnaik pólbdeń . Szefowa popularnego Do srię zamortyzowały koszty tej eskaipa- wa n·ie sipusz.cza oczu z KfY!Styny.
W LABIRYNCIE P~SZLAK. ·
mu Mody niie lubi słońca 4 okna w jej dy. Zres'Z!tą nie jedziesz sama, a·le w to
W buduaHe - choć tam na dworza
Ten czerwcowy ranek, na którego u- JTl.esrkani,u są 51 aile zasronięte gęstymi wairzY'stwie pana Gorwlcza, który bę
szaleje słońce - ]est pól!mrok 1 panoo
tłiumai
przeW"Odnixiem
moim
e
i
dz•
,z:ll!uważyGrenowa
rodziiny spoglądał prze1 k.raty więzie- Nrainik.ami. MLmo to
je w n1lm wielka oisza. Krystyna ~oglą„
nia Les·zek S1fze.Jm'itrskl, b~ calllkiem il!l- la, że Krystyna, która w te] właśnie czem ·
da to nd niekończący się taniec ]aispi- W'aśn i e! - przerwall'a jej Wiernny niż tamten majowy wieczór, sypiący chwili westła do pokoju, jest zdenerwo
na Intańczących
szówna. - Jedzie ze mną pan Gorwicz, sowych bajaderek,
l<wiatami jabłoni w rnkurmnes zyby fa wana.
kru stowanych etażerk a ch, to na posąż„
_ Widzę, Krysii u, że ma·sz trochę ~re- a to z jednej strony doda je mi otuchy, ki wschodnich bóstw, uśmiechającycti
wieczór wydarzeń
brycznych sal
a z drug· · peszy mnie trochę
ct.aotycmv.di i pomiesza·nych z sobą,
·
· I€J„ .
my przed tą dzis,iei·szą podróżą! - usię ta j emniczo w kąt ach pokoiu, to na
Ja1k wykruszone płytki moiza '1kowe w
- Peszy cię? - spojrza'ra na nią u- Zin '.· eruchorniall ą twarz Gabrieli Gr~oo
starym arabskim meczecie, a które je- śm i echnę!ła się do niej.
wej.
Tak jest, proszę pani! - odpowia wa~niej szefowa.
dna1k zaizębi ały s•ię o siebie, tworząc ,2
(D.c.n.j
podróż
że
- fok jest! Ja rozumiem,
da Wieruszówna. - Nie bylłiam jeszcze
dną organiczną całość.
'.----------------~
~~--~~---------~----~~~~---':-"
..:...~--~~~----------~--~----~Ux:li, ul Piotrkowska I02a. tel 137-47. - Dział Miejski tel. 129-18. - Sportowy tel 109-62. - O~łos1et\
;__.;:....

.....

__ ss..

Redaktor

Naczelny: E. KRONTEWfCZ, tel. l !2-60. - Adres Redakcji:
tel. 111-50. ~ Wydawca: _EXPR:c.;ss D..USTR-" ..- Prenum. mies. zł. lili>. l!!ł Zamawiał! ł wnłacać: Koloortaż.. L6dż. Piotrkowska 1U. PliU t>lr Vll..1331.

...RiatrJrowsika

D-03661& --

