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Zaostrza si~ walka wUSA
między reakcyjnym Kongresem a masami pracującymi

okazały się

Obietnice Trumana
Debaty Kongresu USA nad ustawo'dawstwem pracy rozwiały szybko nadzi:eje robotników, iż obalona zostanie
znienawidzona ustawa Taft-Hartleya.
Skasowanie tej ustawy, wprowadzają
t'ej niewolniczą pracę, obiecał Truman
w czasie swej kampanii wyborczej. Debaty zaś ujawniły związkowcom fakt,
że obecny Kongres jest tak samo reakcyjny i antyrobotniczy, jak .poprzedni.
Nowojorska prasa robotnicza wyraża
obawę, iż Kongres nie tylko nie obali
ustaw. skierowanych przeciwko klasie
pracującej, lecz może wydać nową usta
wę, przewyższającą jeszcze klauzulami
kar!lymj ustawę Taft-Hartleya. Projekt
taktej ustawy został już przedłożony
Kongresowi przez John Wooda, ,.demokratycznego" delegata ze stanów poUstawa wprowadzałaby
łudniowych.
w życie zalecenia komitetu poprzedniego Kongresu, a mianowic(e zaostrzała
by ogran•czenia ustawy Taft-Hartleya,
usuwając jej „braki" i wprowadzając
surowsze jeszcze warunki pracy.
. Kongres odłożył dyskusję nad obalen 1em ustawy Taft-Hartleya na okres
poświąteczny.

W okresie k~dencji Roosevelta wprowadzona została ustawa Wagnera, którą związki zawodowe uważały za swą
„kartę praw". Obecnie zorganizowane
~asy pracujące - walczą o przywrócenie
tej ustawy.
Komisja prawna Kongresu opowiedziała się za debatą nad ustawą Thomas

Bratni naród
pokój
walce o walczyliśmy
w
niepamiętnych
~;~7:i:i:os;r~~;';~~of:.~wię~~~~:1::iz~a!:~
potężną
czasów

„Od

maniiePragi, odby
tą 13-go bm. wieczorem. Podobne zebrania, poświęcone sprawie pokoju, odbyły
się rÓ\Vnież w innych miastach czechosło
wackich.

zolucja, uchwalona przez

stację pokojową mieszkańców

„Wiemy -

brzmi reznlucja -

że

ka-

pitaliści, monopoliści i fabrylrnnci broni
są groźbą dla sprawy pokoju. Wszystkie

ludy świata wiedzą

0

tym dobrze. Siły me

nawiści pragną pozbawić życia wiele milionów istnień ludzkich i zdławić wolność.

gtarają się

możliwymi

'm bardziej odd alamy się od wyborów
listopadowych, możliwe jest, że nawet,
o Ue nie przejdzie ustawa Wooda, na
skutek silnej opozycji całego społec-;i:eń
stwa USA, to przyjęta będzie usta\"i'
0

Thomas-L-e::>iński.

Z kprzyściq dla Państwa Delegaci oolscv
b. reb llłnicv oracują na stanowiskach dyrektorów

Coraz więcej robotników obejmuje kierowri·- I
cze stanowiska w fabrykach Zjednoczenia Prlc
mysłu Maszyn i Narzędzi Rolniczych.
Ostatnio w fabryce maszyn roln·czych „Krij"
dyrektoref11 technicznym mianowany został rmj
.
.
.
.
ster slusarsk.1 ob. 0Bron~~law Bycz.~owsk1. Wyk~zał on duzą znaJ.omosc produkcji maszyn ml
01czych o~az energ ę. ~onadto ob. Byc7.kow<;kl
dokonał kilku wynalazkow.
Ponadto uprzednio mianowano ob. Stanisbwa Wysock.ego, b. montera samochodowego, dy
rekfl)rem naczelnym Kujawsk.ch Zakładów Pr ~ e

Statu.a

•

się
średniowiecza i

Na Światowy Kongres Obrońców Po-1
koju wyjeżdża z Polski delegacja w
hio~kładzie: prof. Jan Dembowski prof. Uniwersytetu Łódzkiego,
1og,
fizvk. h.
prof. Stefan Pieńkowski rek!o.r Uniwersytetu Warszaw~kic·go,
Wo3ciech Żukrowski - literat, Janusz
Z1'1P,
przewodniczący
Zarzy~ki
Eugema Pragierowa - wiceprzewodnicząca Światowej Fed er ac ii Kobiet.
Tadeusz Ćwik - sckr. gen. I~CZZ ..Jó~cf
Kociuba - gó rnik kopalni „Whrz~
rek", Cieshwa Kunl·owsh.l -- chł o pka
pm.v. warszaw~ gminy l\.lyszynicc
skiego.
Sekretarz generalny Polskiego Komitetu Obrońców Pokoju - Jerzy Borejsza znajduje się już w Paryżu.
Wyżej wymieniona delegacja zostala
wybnmych przcz
wyłoniona z g rPP~'
społeczeństwo 71 delegatów , k tórzy ni<e
1 mogli wyjechać z i:owodu odmow:v wyl dania od powi?tlnicj liczby wiz 'prz~z
rzPd fr anru"ld.

Ku-Klux-Kla11

wolności I...

Donoszą z Nowego Jorku, że sędzia są
du apelacyjnego w stanie Georgii, J. M. C.
Townsend, oskarżył szeryfa hrabstw:ł Dade, w tym stanie o okazywanie pomocy
członkom organizacji Ku-Klux-Klan w por
waniu i pastwieniu się nad 7 Murzynami.
Czterech spośród nich było weteranami
ostatniej wojny. Murzyni zostali porwani
z domu i zawleczeni do położonego na uboczu lasu, gdzie rozebrano ich do naga
i bito rzemiennymi batogami.

!daia se na Kongres

myslu Maszyn Rolniczych. Na nowym sta.1nwisku ob. Wysocki wykazał wiele inicjatywy,
dzięki której zakłady, poiostające pod jego kie
rown'ctwem, ~ysunęly s i ę na przodujące mkj.
_,
sceR .w przemysle metaloltwyt m.
ownie owocne rezu a y przyn 1o,,,.o m1an'>Sw:ętokrzyskiej
wanie naczelnym dyrektorem
Fabryki Narzędzi Rolniczych ob. Gabr:eta Pakuły, b. robotnika w fabryce „Metalurgia". Ob.
;
Pakuła zjednał sobie jako dyrektor uznanie
która pracuje p:Jd
popularność wśród zafogi,
jego kierownictwem niezwykle wydajnie. st.ile
pow · ęk s zaj ą c o~ ' ągni~c i a prod11l.cyjne.

W USA wskrzesza

„najlepsze tradycje
hitleryzmu

Os karżenie głosi, że sadystycznej orgii
towarzyszyło rytualne palenie krzyża .

i

Vi'

chwili. porwania niektóre z ofiar zwracały
się do szeryfa z błaganiem o pomc, jednak
ten ostatni odwrócił się do nich plecami

STRL.IK WE FR'\NCJI
i rozpoczął przyjacielską pogawędkę z jed
Trzy tysi ą ce pi-:ciu~ł't pracowników zapór
nym z oprawców.
w clrrii:o.rtaincnci" Sovoie (Fran··j<')
W związku z tą sprawą sędzia Town- wodnych
ogłosiło strajl; na znak protestu przechvko za
send domaga się natychmiastowego zwo- powiedzianemu przez rząd wstrzymaniu bu,ro
łania sądu przysięgłych.
wy tych zapór.
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Bez przerwy
dejmowaniu coraz to nowych zobowiązań Czy
nu I-Majowego. Masowo podejmuje rzucone
pnez Apryasa hasło Górny Sląsk .
Przodowy rębacz kopalni „Ra.dzinków"· Józef Sznurfeil, któ'ry osiaę-ał"\Ic.tychczas 200
proc. normy. zobowiązał się uzyskać do dnia
1 Maja 300 proc.Górnik - Wiktor Glanz postanowił wykonać 250 proc. normy. rębacz
Piotr Lipiński - 200 proc., przodownik pra-

b'
.
zd aJemy so Ie z tego sprawę, ale również
wiemy, że potężny obóz pokoju stale
wzrasta na sile. Podżegacze wojenni prze R•ąd
..,
rażeni są potęgą sił pokojowych i dlatego
sposobawszelkimi
t~ wielkiej manifestacji
mi przeszkodzić
pokojowej, jaką będzie Komtres Paryski.
Z tego właśnie powodu, władze francusk'e
odmówiły wiz wjazdowych wielu llll-•rzym
delegatom, jak również delegatom innycb
krajów.
Protestujemy i jesteśmy oburzeni tym
posunięciem rządu Francji. Jest ono całkowicie sprzeczne z postępowymi tradycjarni narodu francuskiego i stanowi zdradę
łdeałów w imię których walczyli miłujący
wolność obywatele tego kraju.
Naród czechosłowacki, podobnie jak i
wszystkie inne demokra ycżne narody świa
ta, przygotowany jest walczyć wszystkimi
swymi siłami o zachowanie pokoju. Lud
. h I d .
u z1
~zechosłowac k i wzywa wszyst k 1c
dobrej woli na całym świecie do wzmożo
pej walki 0 pokój"-

pospolitym oszustwem

która zachowując klauzule
karne ustawy Taft-Hartleya, stanowi
zniekształconą ustawę Wagnera m'nus
jej gwarancje praw robotniczych. Przy
obecnych reakcyjnych nastrojach Kongresu, które t~jawniają się tym silniej,
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przy Wzmo.zoneJ

· Chorzów -. ~an Szewczyk. - 300
cy k-011a.lIll.
P.~oc. , gormcy Maksymilian Kandora 1 Franc1 ~ zek .Gzela _;- P?, 20? proc. norP?Y· Rębacz
ko~alm. „RoLi:iark . V\ ładyslaw C111pal, były
b~Jowm~ franci1:~1e;o Ruchu Oporu, zo?~w1:i;_zał s.1ę ~vypelmc. 2.,0 prac. normy i ?.mmeJ:
szyc zuz~·c1e ~ater1ał~1 wybnc~o~ve~o. . .
~obow1ą.zam~ 1-l'l~a .iowe P?dJę!1 rowmez kl?
leJarze. Zcbcw1~,zama te 11bcJmu,1a prz~dterm1
nowe wyk mrn.me prac inwestycyjnych oraz
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ponadplanowe oszczędności.
1 tak np. pracownicy oddziału elektrotechnicznego pc ;'i;~.n'Jwili w kwictniu uzyskać dodatkowo 300 tys.
zł o~7<'?t:rlnooici rirzez wykonanie sy~t!)mcm go
si>odarczym przehudowy kontaktów szynowych ora 7. n~wictl~nia elektryczn<'"o 6 p:;rowozów. Oddział drogowy zaoszczc:dził :?.na
tys, zł przez cgraniczenfo godzin nadlbil;owych. kontrolę wododri ~ów i wykon:v;fo,1 ie
starych materiałów. Od~hfał dro,,., owy Nr 2 - do
końe.t I kwartału zaoszc:-;c:clzi 3.6(10 tys. zł
Załoga Cukrowni „Otmurhów" postanG•"iia
zaoszczędzić w kwietniu 14 tys. roboczogodzin

należyte

sił

robcczych.
wykorzysfanie
przez
Wśród szeregu postanowi e ń załogi należy wymienić zcbc.wiąz:mie wylrnńczenia pnedszko·1a
dla dzif>ri pracownlków.
Pracowni<'y Zakładów Przemysłu Wclni~nczapewnić
go Nr 14 również r>rzys tą p ili do Czynu 1-Ma·
Francuska rada ministrów obradowała nadto państwo zalega z poważnymi suma- jowego. Tkacze. pra.cujący na dwu krosnach,
„reorganizacji" mi, które należą się tym przedsiębior- zobowiązali się w kwif'tnin przekroczyć plan
ostatnio nad projektem
0
6 pror. i zmnie,łszy{-ilość od:mac ·onalizowan'·ch fabryk budowy silni- 1stwom. ~.l skutek _tej polit~.1 ki, miesięczna produkcyjny
padków przy krw-nach o 0.3 proc„ inna gruna
dł
h
1
3
·
d I
J
otm~7.~c spa a z robotników tej fabryki zobowiązała się uruków lotniczych. Na 19 upaństwqwionych. pr~ u <CJa motorow
już fabryk przemysłu lotniczego 6 po·,vró- 26 - w roku 1946 do 43 w bi.ezącym roku: chomić 7 nfoczynnyrh krosien oraz pr:reproPowody tego postępowania rządu są Ja wadzić systemem gospcdarczym remont ma·
'
.
ci ~o ~ektora. prywa~nego, a w 3 przewi- sne. Przedsi ębiorstwa amerykańskie prze- szyn i urzą.clzcń w wykończalni.
Z indywidualnych zohowiazań należy wyżywają kryzys i dlatego likwiduje się
du]e się udział kapitału prywatnego.
Dziennik „Humanite" pisze na ten te- francuski przemysł lotniczy. Właściwie o- mieni_ć również po~ tanowienfa motaczki PZP
mat: „Rząd prowadzi w dalszym ciągu ak becna sytuacja gospodarcza Francji jest Wełnrnne':o --;- M:irii Stolarskiej. która. wykocję przeciwko nacjonalizacji. Od chwili podobna do tej, jaką starali się narzucić na w kwiet.mu l40 proc. normy .. przęd;i;arza
Stefana Kah - 126 proc .. .Jana Sikory - 188
l' N'
'ł
c·1, •kt;
d N'
b. t
. t.
. k
kl
iem proc. normy, przodownic:v pracy GÓrno§Ja,
- orzy w_spo praco~va 1 z
ie~1cy.
wy uczenia omums ow z ga me u, rzą
narzucał umyślnie fabrykantom lotniczym cami, gotowi ~ą _ws,rołpracow;;ic z lłkupan- sklch Zakł. Przrm. Odzieżowego _ l\IatyldJ
125 proc. normy,
.1 Gręb ·niskie ceny, by poderwać opłacalność. Po tern amerykansk1m •

aby

rynek zbytu Amerykanom.
I
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Kto nie walczy o pok61 - przygotowuje

woinę I

ngr s- wy azem ej

ki

Na straży idei pokoju stoją miliony ludzi, ' knowania imperialistów
z Wall Streetu skończą się sromotnym fiaskiem
.
Robeson.
Kongresu w Obronie Pokoju czyni ostat·
Ruch walld o pokój rozprzestrzenia
się,

z każdym dniem i z k~dą godzi
bi\- Zmtraneni i wściekli podżegacze wojenni chwytają się najrozmaimych me·
tod, aby w jakiś „cudowny" sposób, powstrZ]maE lawinę mas ludzkich, lawinę,
która nabrzmiewa l potężnie;e stanowczą
odpowiedzią na kh knowania i agresywne
lJakty.
Imperialiści pocieszają się wzajemnie
który poprze~spomnleniami z okresu,
Cłzał drugą wojnę światową, k'.edy wysił
ki ludzi, dążących do przeszkodzen'.a woj·
nie, okazały się daremne.
Jednakże w nowych warunkach Mstotycznych nie jest tak łatwo powtórzyć
eksperyment hitlerowski i rozpalić nową
pożogę wojenną. Ludy bowiem zawsze
pragnęły pokoju, ale teraz nauczyły się
już walczyć o niego, gdyż zrozum'ano, że
kto nie walczy o pokój - przygotowuje

'.\Vzrastając

~ojnęl

TADEUSZ KRY: Proszę zwrócić się °'r teJ
SJ'Tawie l11Stownie .do Lódz:kiej Izby Rzem1e-ś1n1
.
czej, ul. Moniuiszk: !!.

*

•

*
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* udać się po bliższe
LILI<A z LODZI: Proszę
inforrnaeje do Urzędu Stanu Cywi\n~go Al. R1>
śdusz1d I.

nyński

Jednocześnie ze wszystkich krajów denie przygotowania do przyjęcia blisko
2 tys. delegatów z 53 krajów. Dla gości mokracji lud0wej napływają protesty prze
zare1,erwowano oO hoteli i odpowiednią ciwko decyzji Rządu Francuskiego o przy
li czbę miejsc w rastauracjach. Kongres bę znaniu zna.cznie zmn· cjszone; ilości wiz
dzie obradował w sali Pl~vela. 30 tluma- wjazdowyeh.
Na posiedzeniu Polskiego Komitetu 0czy obecnych na konferencjach dµkona
równocze.snego pn.ekładu przemówi eń na brańców Pokoju podjęto rezolucję, w kt6
cztery języki oficjalne obrad: franeuski, rej uczestnicy narr,dy clokumentując obunenie wywo:anc decyzją r:.:ądu frar:.cuskie
am(elski, rosyjski i hiszpańsk~.
Do Paryża napływają nieustannie dal- go o przydz~e!en'.u delegac~i polskiej tylko
sze zgłoszenia i rezolucje deklarujące w 8-miu wiz, !:tvrierdzaią, że społeczeństwo
imieniu milionów ludzi całkowite popar- pvhkie dobrze jednak rozróżnia stanowicie idei Kongresu.. WśróJ znanych osobi- sko francmldch wfadz od rzeczywistej
sto5ci Henry Wallace nadesłał zgłoszenie woli r_arodu franeuskiego.
Decyzja ta w n'ezym n;e osłabi nieroindywidualne, a w skład delegacji amerykańskiej wehodzą b. wiceminister spraw:e zerwalnej przyjaźni i braterstwa, łączące
dliwośei .Tohn Rogge, pisarze Albert Kahn I go lud polski z ludem francuskim w walce
i HPward Fast 'Jraz słynny· śpiewak mu- o pok6j i sprawied;iwość spole-czną!

WACŁAW BACHURSKI: Nadeslana llO'We!ka

n'e nadaje

się

dla nastej gazety. Proszę prze.
z pism młodzieżowych.

siać ją do któregoś

*

•

*

JERZY KRóL: W sprawie przygotowania do
lotnidwa będzie Pan mógł zasięginąć inf<>rma.;
cji w Aeroklubie Lódzkim ul. 6 Sierpinla 1/3.

*

"'

*

REPATRIANT Z OSTROWA: Pr06zę w tej
sprawie zgłosić się do Kurator'um 1.l'l. Jaracza
11 Wydział Szkolnictwa Zawodowego, lub do
Izby Rzem i eślnicHj ul. Moniuszki 8.

• •

•

WITOLD DOWODCA LOTN. 5/1: Radz'my
Panu poinformować się w Urzędzie Stanu Cywilnego Al. Kośduszki I. Na pewno znajdz!e
się wyjście z Pana zagmatwanej sytuacji. Osta
tecznie bę<lziE' można żądane dokumerrly uzy·
skać na drodze sądowej .

Nauka w sluibie narodu

Z podziemn ej rzeki

Zrozumi.ano również, że, a.by 7.apobiec
\V'ojnie trzeba w pierwszym rzędzie rozpoznać wszystkich podżegających do niej
zawczasu, pne<i. kataklizmem, a nie póź
niej karać kilku zbrodniarzy i bezpośred
nieh wykonaweów, podczas gdy cała zgra
Nigdy w żadnym kraju, nauka nie odja wielkich 5nansistów, kupc-iyków, handlarzy, szabelkowych polityków i innych grywała tak ważnej roli w żyeiu społeukryje się w cieniu, aby przeczekać kry- czeństwa, jak w Związku Radzieckim.
tyczny dla nich m(}ment sądu. Potem wyj Rozwijając się w oparciu o najszersze
potężne
Clą na nowo z nor na światło dzienne i od rzesze ludności, mobilizuje ona
siły przyrody i społeczeństwa dla sprawy
poc7ątktt ro7.J1oezną swą krecią robotę.
Ci, którzy walczą o pokój, są świadomi budownictwa socjalistycznego, dla dobra
·
trwoich celów i za ten właśnie pokój chcą ludu.
Akademia nauk ZSRR jednoczy około
11&mi ponieść pełną odpowiedzialność.
instytutów naukowo200 rozmaitych
Kon~ Wrocławski pokazał wyrafnłe
pracuje obecnie
których
w
badawczych,
fen JlOdział i dziś w obliczu zbllżajllcego
ai~ Svłat&wego Kongresu Pokoju w Pary- 100 tysięcy naukowców, w tej liczbie poiu mMimy r.owiedzieć, że na świecie wię nad 10 tys. profesorów i doktorów i 30
cej je~t · wła~ni.e tych ludzi odpowl.edzłal tys. docentów i kandydatów na wykładowców uniwersyteckich. Większość z
JJ.ych, ludzi, którzy pragną pokoju!
tych znakomitych uczonych pochodzi z ro
I dlatego W57.ellde wysiłki, wszelkie
bowanta l prowokacje podźepczy wo- dzin robttniczych i chłopskich.
Cech' charakterystycm' dzi~
ennych p6jd111 na marne. I POKOJ B~ uczonych
radzieckich jest przede wnyZIE ZACHOWANY?
stklm planowo§ć, ściśle zw1111Zan& i opiera
się na o~ólnym planie socjalistyczSwta~o 1-ca
OreaniT..11cv1ny
Komltt-t
.
nej gospodarki narodowej.
1mnmmmmmmmmmmmmmnmmmm11nmmnmmmm111nnnrnnmnmmm Dążąc do rozwiązania najaktualniejszych problemów które wysuwa życie gos
podarcze kraju. uczeni radzieccy dzięki
planowości unikają włelotorowyeh, nie!ł„IE
skoordynowanych bndań, nie będąc jedno
cześnie skrępowanymi w swej indywidua!
nej działalności i twórczej inicjatywie.
J ednym z Wielu przykładów takiego
współzawodnictwa nauki z zagadnienia-

wydobywają wodę mieszkańcy stepu Kułundyjskiego. - Gigantyczny plan młodego inżyniera radzieckiego zrealizowany w całości
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Wielkanoc Wojtusia

mi życia codziennego jest gigari\yczny
plan stałego nawadniania wielkich przestrzeni stepu l{ułundyjskiego, który zajmuje rozległy obszar Syberii ograniczony
rzekami Ob i Irtysz.
głównie poMieszkańcy tych okolic,
tomkowie bezrolnych chłopów ukraińskich, nazywają ten żyzny kraj „stołem
Syberii". Jednakże „stół" ten nie zawsze
jednakowo szczodrze obdarza swymi płonami zamieszkując111 tu ludność. Częste
okresy posuchy doprowadzały do tego, że
co kilka lat rolnicy łmłundyjscy zagrożeni
klęską głodową zmuszeni byli sprowadzać
zboże.
Po Rewolucji Listopadowej inżynierowie 1 agrotechnicy radzieccy postanowili
iruntownie zmieni~ istniejący tam atan
rzeczy 1 w ten apos6b powstało kilka r6~nych, niezależnych od siebie projektów.
. Ty-r6rcą jedne~o z nich, był. młody inzyn1er - agronom radziecki Fiodor Bojarincew. Plan jego polegał na wykorzystaniu płynącej w trzech korytach pod zie
mią na głębokości 50 mtr. rzeki zwanej
·
Podziemna Kołunda.
Po niezliczonej ilości prób, inżynier
skonstruował specjalny typ studni artezyjskiej, zdolnej do czerpania wody na
tak znacznej głębokości.
Główną zasługą Bojarincewa było zbu

dawanie filtru, składającego się Ż gruboziarnistego piasku, umieszczone_go w spe
cjalnych komorach na spiralach . drucianych.
Stosowane uprzednio studnie z filtrami
w postaci siatek metalowych wymagały
częstego czyszczenia, hartowały dopływ
wody i zalepiały się stale drobniutkim
piaskiem i pyłem pocho'.l.zącym z Podziemnej Kułundy.
Gdy po licznych próbach okazało się, te
nowy typ studni zdał całkowicie egzamin
praktyezny, rozpocŻęto natychmiast prace
nad urzeczywistnieniem projektu młodego inżyniera.
ze wszystkich niemal kołchozów wyruszyły brygady budowniczych, kt6re po
kryły prawie cały atep gęstą siecią dosko
nałych atudnL
Najwięcej entuzjazmu .,.. pracy oka::ały brygady mlodyeh komsomole6w, które w ciągu jednego roku zaopatrzyły w
wodę po kilkanaście kołchozów i stacji
traktorowych.
Jak się przewiduje, już za kilka lat
eała Kułunda będzie korzystała z podziemnej wody i wówczas stanie się ona
rzeczywiście „stołem" zacpatrzonvm we
wszystkie dary natury, 8 eo naj.:Vainiejsze, stołem, przy którym nie będzie już
więcej postnych nkresów.

wo żądać teraz od niego, ażeby pomógł
mu w transportowaniu wózka i jego
z~wartośc". aż na Koziny, chciał się ulot
nić przezornie, niemniej pan Kalitkowski, w lot zorientował się w sytuacji, i
rzekł krótko:
- Nie bracie, :dziemy razem! Matka
i żona ucieszą się, jak cię zobaczą!„. a i
wyżera jest u starej nienajgorsza!
Ten ostatni zwrot przekonał Pietrzyka, który też zgodził się d:t.elić dolę i
niedolę swego przyjaciela w ciągu następnych jeszcze godzin.
Pan Kalitkowski , przypomniał sob;e,
jakie rzeczy kazała mu vn:iąć żona dla
Wojtka, włożył je w~ęc wszystkie do
wózka, po czym obaj przyjac'. ele, wypiwszy jeszcze strzemiennego, ntszyli
ostro w stronę Kozin, pchając przed sobą wózek.
Ale pan Kalitkows~i nie był zadowolony. Intuicja mówiła mu, że zapomniał wziąść jeszcze czegoś z domu.
kaftanikoszulka.„
- Pow:jak.„
czek.„ grzechotka ... skarpeteczk.i... prze
zastanawiał się
ścieradełko„. flaszka : doszedłszy do wniosku, że czegoś jednak brakuje, zaczął wyliczać od\vrotnie.
- Flaszeczka„. prześcieradełko.„ skar
peteczki... grzechotka„. kaftaniczek ...
koszulka„. powijak. To niby wszystko,
a jednak czegoś braknie! - zwierzał

sa? A może korzeń fiołkowy? - troszczył się Pietrzyk.
- Wymyśl coś lepszego i n:e nudź
mnie, żebym nie zwymyślał cię dziś
przy święcie! - krzyknął zdenerwowany Kahkowski, Pietrzyk zaś pokiwał
melancholijnie glową.
- Oto i wdzięczno~ć ludzka! Zamiast
siedzieć teraz u C':otki Kopystyńskiej i

W pierwszy dzień świąt Wielkanoc- !łuchał całą litanię najrozmait.szych
nych gromadziła się w domu starej części garderoby dziec:.nnej i obiecał, że
pam Kalitkowskiej cała rodzina, ażeby nie zapomni o żadnej.
- A pamiętaj nakarmić dziecko! czcigodnej matce, babce I ciotce złożyć
najserdeczniejsze życzenia, a jeszcze wołała, zawróciwszy z drogi pani Zofia,
podziwiać kulinarne zdol· która widocznte miała powody, że nie
~erdeczxt:ej
wierzyła w zaradność swego
ności .sędziwej damy, której stół świą- bardzo
teczny słynął na całe Koziny I sąsiednie małżonka.
Ale sceptycyzm jej był nie na miej!Okolice.
Pan J6ze! Kalitkowskl wraz z żoną scu, bo pan Józef, który do tego czasu
s:niał zjawić się tam również w niedzle- nie miał zbyt wiele sposobności, ażeby
lę przed południem, ale na specjalną całkowic:e poświęcić s'ę malcowi, teraz,
prośb<! teściowej, pani Zofia pojechała kiedy Wojtuś został pod jego wyłącz
ltam już w sobotę wiecżorem, ażeby po nie opieką, zajął się nim jak najczulej.
Niestety, z równą gorliwością z jaką
móc staruszce w gospodarstwie Ze zaś
nazajutrz rano nie kursowały tramwa· rano podsunął dzieciakowi flaszeczkę z
je, Kalitkowscy zaś mieszkali w zupeł- mlekiem, drugą butelką( ale napełnioną
nle innej dzielnicy, pani Zofia postanowi zgoła Innym płynem) raczył swojego
ła (a co żona postanowiła było święte i przyjaciela I kumpla z pracy Pietrzyka,
mus~ało być wykonane), że przenocuje który rozpoczął swój wielkanocny obu teściowej, mąż zaś jutro przed połud- chód właśnie od gościnnego domu Jóniem przywiezie w w67.ku cały skarb i zefa.
Bardzo szybko opróżniły się dwie bu
największą radość domu: maluteńkiego
telki: i ta z mlekiem t ta druga, po czym
M7"ojtusia.
- Tylko, febyś nie wpadł razem z pan Józef, spojrzawszy na zegarek, za
nim pod jakieś auto! - ostrzegała męża wyrokował.
Wszystko to cacy, cacy, ale czas
I pamiętaj, przyzegnając się z Jim iwieź ze sobą wszystko to co będzie dzie do pracy! Muszę ganiać teraz z Wojt·
ciakowi potrzebne na cały dzień. Jeśli kiem, bo czeka tam na mnie cała fasię głośno.
chcesz, spiszę ci te wszystkie drobiazg: milial
- A smoczek wziąłeś - podsunął
Przyjaciel pana Józefa przypuszczana karteczce!
- Wystarczy, jeśli rnf powiesz o jąc słusznie, że jako rewanż za tamtą mu Pietrzyk.
no........ A. Sliniaczek? 'Jti, cl1ustec.zKa
łyml --.,; troch~ pbrażnY. pan Józef _~-- !>l:ltelkę jarzębinówki pan Józef ma pra

r
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zajadając szynkę wielkanocną, pop:jać
ją wiśniową nalewką, ja taszczę teraz
wózek i pot cieknie mi z czoła, a ty w
nagrodę, wyjeżqżasz na mnie z pysldem! Zapytuję c'ę więc uroczyście,
czy warto coś robić dla przyjaciół bez·
·
-.nteresownie.
Obaj przyjaciele, kłócąc się głośno,
zajechali wreszcie z wózkiem przed wla
domą sobie kamlen:cę.
· Dwa niewieście głosy przywitały ra•
dośnie wjeżdżający wózek. .Matka !
babka rzuciły się na przywitanie Wojtka.
.:_ O moje ty najdroższe maleństwo!
- zawołała pan~ Zofia i włożyła swe
pulchne dłonie pod budę wózka.
Szukała przez chwilę, a potem rozjuszonymi oczyma spojrzała na męża:
tak, że ten zaczął się jąkać.
- N i e gniewaj się, Zośka!... Ja wte-

działem, że czegoś zapomniałem i właś·

nie przez całą drogę sprzeczaUmy się z
Pietrzykiem co„.
- A ty gamoniu jeden, a ty niedolęgo, a ty pijaku wstrętny! - krzyknęła
Zofia - gdzie jest Woituśl Zostawiłeś
w domu Yi.oJtusłal

,
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WACEK: - Gdzie się ten zając poZłote mam serce! Szkogadać! Wołu roboczego ze mnie zro- dział? Przecie musi być w domu! Nic
bił, a ja mu jeszcze zajączka w prezen- tylko Azor go pożarł! Już ja go dobrze
d.e kupiłem! Te, stój! Z torby mi wy- Z9m! Rodzoną duszę by zjadł!. ..

aa

WACEK: -

skoczył!...

„„...
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lwięta w Łodzi
Za kilka godzin zasiądziemy; do stołu
lwiątecznego. Na ostatnie p~gotowania
zostało już nie wiele czasu. (Wszystkie
urzędy i instytucje państwowe czynne są
bowiem dzisiaj do godziny 12-ej, zaś biura
do 13-ej. Sklepy, zał urzędy miejskie kłady fryzjerskie i t. p. otwarte mogą być
w dniu dzisiejszym do godz. 6-ej wieczór.
Tramwaje zaczną już koło godz. 9-ej
wieczór zjeżdżać do remiz, toteż należy
jak najwcześniej
się starać możliwie
wszystko załatwić. Jutro, w pierwszy
tramwajowej
dzień świąt, komunikacji
nie będzie, pojutrze - tramwaje będą
jeździły jak w każdą niedzielę.
Kina 1 teatry są dzisiaj jes1;:cze nieczynne. W obydwa dni świąteczne pracować
będą normalnie.
Urzędy pocztowe czynne są dzisiaj do
godziny 16-ej, jutro, w pierwszy dzień
mąt, urzędowania nie będzie, a listonosze doręczą jedynie przesyłki pośpieszne.
W drugi dzień świąt urzędy będą czynne
od 9-ej do 11-ej, zaś poczta rozdana będzie
tylko jeden raz.
Lekarze domowi Ubezpieczalni załatwią
wszystkie wizyty do obłożnie choclzłś
rych zgłoszone przed gods. lZ-łłt, a apteki
zanim
Ubezpie<:zalnł nie przerwę pracy
Die wykonaj11 wszystkich recept.
Bez przerwy pod~as hrillt czynne będą
wszystkie pogotowia ratunkowe: Miejskie
Ubezpieczalni (134-15),
104-44),
(tel.
PCK (117-11).

Piękne

„Leylandyu

w drodze do l.odzi

Zia passa
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Uroczyst e pr:ekaza nie

władzy

w Zarrzqdz ie Miejskim
I

Powołany na stanowisko ministra lekkiego przemysłu, b. prezydent m. Łodzi metrów bruków, oświetlenia i nowych linii
oficjał.nie ~we urzęd.owanie w Zarządzie tramwajowych. W tym czasie zakończona
E17g~ni~sz s.tawiński przek.azał wczora~

MleJsk1m w1ceprezydentow1 Wacławowi
Akt ten miał przebieg skromny, ale uro
czysty. O 10 rano, niezwłocznie do przyjeździe z Warszawy, minister Stawiński udał
się po raz ostatni do swego gabinetu w pre
zydium Zarządu Miejskiego, gdzie w obecności wiceprezydentów Sobola i Bugajskie
go, przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej, Andrzejaka I jego zastępcy, Ekiel
skiego oraz dyrektorów Zarządu Miasta
mgr. Ginsberta i Gralińskiego nastąpiło
podpisani~ oficjalnego protokółu zdania u. .
li k f
.
rzęWdow~nd1a.
on erency3ne3,
nuę zyczas1e w sa
udekorowanej zielenią i kwieciem, zebra
li się naczelnicy wydziałów, dyrektorzy
przedsiębiorstw miejskich, starostowie
grodzcy l wyżsi urzędnicy Zarządu 1\-llejskiego, celem pożegnania ustępującego pre

została wstępna akcja remontowa i zaczął
Ludw1kow1 Sobolowi.
1się etap budownictwa mieszkaniowego. Roz
przedstawicieteż
zydent:a Łodzi. Przybyli
1
le WJ'działu samorządowego MR PZPU, I poczęto ·budowę hali sportowej, szkoły kazwiązku zaw. pracowników samorządu te- rolewskiej, osiedla przy ul. Zawiszy Gos
rytorialnego i instytucji użyteczności pu- podarce samorządu nadane zosf::iły ·nowe
blicznej i in. organizacji, z którymi pre- akcenty klasowe
. .
.
Dyr G" b ~
zydent miasta współpracował za swej ka. • • ins er wyrazi 1 na~z1e3ę, że ob.
S
dencji.
W imieniu Służby Miejskiej oraz kolek ~aWińs~ na nowym stanowisku ministra
tywu pracowników samorządowych min. nie straci kontaktu z Łodzią, że nadal bę
Stawińskiego żegnał dyr. Ginsbert. Podkre dzie miał na uwadze interesy klasy robot
ślił on, że kadencja w której b. prezy~~nt niczej, kroczącej ku Socjalizmowi.
Minister Stawiński wspomnilił 0 trudno
s?.rawowatł wł~d~ęk'była okkresem sta~nhz!!
. ł
CJI apara u nue3s 1ego, o resem rea 1zac31 ściach jakie Łód'
1
poważnych inwestycji, których celem była zalecz~ć ran 0 k z mu~ia a P~ ~onać, ~by
Y • ~pacy3ne. Cięsc powazna
poprawa warunków komunalnego bytu te
klasy robotniczej Łodzi. Min. Stawiński • j pracy była JUZ zresztą dokonana przez
był opiekunem przedmieść łódzkich, które Jego poprzednika, min. Mijała.
- l'rzeszlłśmy - oświadczył min. Staotl'Z)'Jnały r;a jego rządów dziesiątki kilowiński - duży szmat drogi, ale to jest
wyjście na droi;ę,
za:edwie początek ktora ma hyc znaczona rozwojem gor.podar
ki narodowej, poprawą bytu mns pracują
cych i postępem ku~turalr1ym. W re::rłizacji
planu 6-letniego widzę dla Łodzi du7e per
spektywy l możliwości rozwojowe. Trzeba
pracować z coraz większym ro?. -r>?chem!
Dzięki temu park Sienkiewicza miałby
- Opuszczam Łódź z żalem, tym bartrzy wejścia: od strony Sienkiewicza, -Ki- dziej, że jako dziecko tego miasta - znam
lińskiego i Daszyńskiego. Korzyść byłaby je nawskroś i to nie tylko od frontu, od
jedna. Możnaby mianowicie powiększyE Piotr~owskiej, ale i od strony nędzy miewydatnie teren ogródka jordanowskiego szkamowej, od rynsztoków, „kocich Ibi1w",
w parku Sienkiewicza, gdzie codziennie od współzawodnictwa pracy, od fabryk.
zbiera się dziatwa z całego śródmieścia. Od entuzjazmu i oddania pracowników sa
Do parku przylegają jeszcze inne pose- morządowych i całej lurlności zależy, czy
sje od strony północnej, . które tak samo będzie w Łodzi lepiej, czy zaniedbania
mają zadrzewione tereny i które również zostaną szybko usunięte, czy zniknie to co
możnaby włączyć do parku miejskiego.
złe , biurokratyzm, szorstkie odnoszenie
Wszystko skończyło się jednak na... pro- się do interesantów itd.
jeltach. Czemu Zarząd Miejski zaniechał
Na zakończenie min. Stawifiski zapewtego tak korzystnego przedsięwzięcia? nił zebranych, że na nowym i zaszczytnym
Przecież koszty są minimalne, a pożytek
stanowisku będzie nadal od~fował .vs'l:vst
(s)
doprawdy byłby wielki!
kie swe siły dla dobra klasy robotniczej.
O Łodzi nie może zapomnieć, bo Łódź to
ważny odcinek Polski Ludowej.

1

Skodczy lo si-i na... projektac h

sza
Czemu miasto nie powięk
cza?
terenu parku Sienkiewi

miejskie w Łodzi
jedyny w centrum miasta park Sienkiewicza, aby uprzy
stępnić ten rezerwat zieleni jak najliczniejszym rzeszom ludności.
Powiększenie parku miało nastąpić przez
włączenie przylegających doń ogrodów
I zadrzewionych terenów, :1 których obecnie nikt nie korzysta. Pod uwagę brana
była m. in. posesja przy ul. Daszyńskiego
1!5 a, posiadająca z frontu dość duży niewykorzystany zupełnie ogródek. Na posesji tej nie ma :f:adnego budynku mieszkalprzyszła na bimbrarzy
nego. Znajduje się tu jedynie niewielki
Komisja Specjalna ze zdwojoną energią magazynek oraz parę ruder, które miasto
przystąpiła do ścigania i tępienia niele- postanowiło zburzyć i w ten sposób . włą
galnego gorzelnictwa i handlu tzw. bim- czyć ten teren do parku.
brem.
Do najintensywniejszyc h w produkcji
i handlu samogonem należą województwa
białostockie, lubelskie, łódzkie, warszawskie i olsztyńskie. Swiadczy o tym wzmo:f:ony napływ spraw do Komisji Specjalnej
z wnioskami o ukaranie przestępców
z tych terenów.
Ze względu na wielkie szkody jakie
przynosi nielegalne gorzelnictwo Komisja
Specjalna poczęła wymierzać wyższe ka- Nr 3 zuchwałej kradzieży 887 metrów mary fabrykantom bimbru. Kary wynoszą teriałów włókienniczych. Jak wykazało
obecnie nie mniej niż 12 miesięcy obozu przeprowadzone dochodzenie, sprawcami
pracy, a najczęściej 18 miesięcy, względ- b r K . .
.
l
M I k Al k
e sy O ewsk1,
(x)
y i: az1m1erz a are '
nie 2 lata.
Roman Starzyński, Ludwik Grajewski
i Stanisław Kulibabka.

W tych dniach łódzki oddział PKS ot:rlY
ma dwa nowe autcbusy marcki „Leyla.nd".
Jest to pierwsza partia taboru, który w
lkzbie około 15 worzów wzbogaci w tym
roku stan posfadar.fa łódzlriego PKS.
pochodzących z
Według wiadomości
Warszawy, do Polski m&ją n.adejś~ również wspaniałe autobusy produkcji nwedz
klej. Ki.łka z nich z pewnością będzie ob(kb)
•ługiwało węzeł łó~k:ł.

WICEK: . - No moi drodzy! Jesteśmy
wszyscy zdrowi:, święta mamy zasobne,
czego więc jeszcze wam życzyć? Chyba
byśmy się w kupie trzymali, bo jeden
człowiek to jest nic!

WACEK: - A teraz sałatki!„.
WICEK: - O rety! Zając! ...
IDZI: - W garnku siedział!
LITERAT: - A sio! A sio!
WACEK: - No jest zguba!

Swego czasu

władze

postanowiły j>owiększyć

Gdy bokser Kulibabk a

zamienił rękawice

na wytrrch

Uroczystość pożegnalna z:::kończoua 10stała wspólną, pamiątkową fotograf:~.
(s~)

wy pode i eń
~e!:!~~~!u-u~~~::: !~~~:!i::a tt~r~nh~:i:!~~~0~=~p: Nnao rogu
Piotrkow~k:ej

Trasa W-Z

będzie 2 2 lipca
Prace nad budową giganty~ej arterii
komunika(:yjnej w Warszawie - trasy
W-Z, w szal001ym tempie posuwają się
naprzód. Otwarcie jej nastąpi w dniu
22 lipca.
Swięta Wyzwolenia W związku z uroczystościami otwarcia
trasy W-Z cdbędzie s;ę również w Warszawie ogó!n<>polski lfongres Odbudowy
,bk)
.Warszawy.

uruchomiona

towego.
i Daszvńsk;e"-"O
Na boisku oczekiwał „transportu" Kulibabka, znany ?ngiś bokser ł~dz~i, którY.' Podcień na ulic~ D::szyń~dei:ro przy
towar odebrał I ukrył w spec3alme na ten
ce] przygotowanym rowie. Po kilku dniach P1otrkowsk1eJ będzie wybudowany 1eszMalarek zawiózł bele materiału do paser- cze w tym roku. Sporządzone plany. zoZałatwiono też
stały już zatwierdzone.
ki Apolonii Przybyłek.
Plan działania był przez wszystkich . W c~asie rewizji V.: mieszkai:iu Malar,:Jrn inne formalności, związane z oddaniem
.
z góry obmyślany. Malarek i Olewski U)awmono 180 metrow materiału, ktory
ukryli się wieczorem w pakach pod szo- p'ochodzi z kradzieży w PZPB Nr 7. j lokat?rom domu przy ul. Daszynskiego 2
pą. Następnie otworem w dachu dostali I tutaj Malarek wraz z niejakim Stefanem lokali zastępczych.
Podcień ten będzie od 11Jicv Piotrkowsię do tkalni, skąd przez rynnę do ekspe- Puchalskim zakradł się nocą na teren faaz· do kina" „Gdynia".
ski'eJ' pro"radzi"ł
wyrzucili 14 sztuk mate- bryki.
towarów
dycji
...
· ł
. .
k
·
Malarek, Olszewski . Kulibabka, Graj ew- Koszty b d
r1a u.
u owy wymosą 0 ·o10 4 mi 1rnny
Tutaj czekali na nich umówieni pra- ski i Starzyński odpowiadać będą przed ł
cownicy fab1·yczr.i, Grajewski i Stal'zyń- sądem w trybie doraźnym. Natomiast z otych. Do prac przystąpi się JUZ w
ski, przy których pomocy przerzucili skra- sprawą paserki Przybyłek oraz Pucha!- końcu tei:ro miesiąca lub na początku
dzione materiałv orzez płot na drogę, a na- 1skiego zajęła się Komisja Specjalna. (k-w) maja .
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powodz enia
I

Pewnego poranka, ot·vorzywszy komieliby pom6c wam? „Ratunek rękoGdy pan White wrócił wieczorem do
domu. zastał żonę przy · pracy. Pisała
lejny numer „świata literackieg9", pa~
pisów'' Long Bich, Califomia''.
list do Mr. Willy Hermanna, do firmy
„Czasopismo odrzuconych pisa- nt White ze zdumieniem zobaczyła na
„sztuka pisania" I do fjrmy ,,Obsługa i rzy". Drukujemy opowiadania, któ- p:erwszym m iejscu nazwisko swej przy
l iteracka''.
jaciółki pan GrePn. Za wierszami parych nikt nie drukuje''.
Pan White był człowiekiem interesu
„Sw?at literacki" . Opublikow anie ni Green nas t ępo wało opowiadanie inI nie bardzo wierzył w to, aby jego żo
wa&zego utworu w naszym czasop 1 ś· nej damy mi:isteczkowej - pani Balck.
na była w stan·:e zarob;ć swym talenmie otworzy wam wrota powodzenia_ A na zakm'lczenie W:dniał niewielki we
tem choćby jeden cent. Jej krasomów
Cena numeru - 1 dnlar. Prosimy, soły skecz pani Yellow.
stwo dotychczas znajdowało wyraz jewas, zgodni e _. naszym pl anem. wypidynie podczas kłótni r0dzinnych . Ale
sać za gotówke l ()0 ~,gz e mplarz·y".
gdy pani White zaczęła mu dowodzić,
Pani Wh ite sz.czególnie spodobało się
że literatura to taki sam bussines, to ostatnie oą,łoszenie . Warto było wyjak wszystkie inne, mąż jej zamyślił dać ieszcze sto dolarów, aby opła 'ły
~: ę .
się wszystkie już ponie~one wydatki.
Włożył
okulary i zaczął studiować
Dokładnie po upływie miesiąca, gdy I
wszystkie ponę'tne propozycje I przy- pan
White wrócił do domu, znalazł na
rzeczeni a, które były tak hojnie rozsy- biurku żony S'tos numerów „$wiat.a
pane po szpaltach gazet:
litera ck: ego''.
.
,,Najłatwiejszą dro~ą jest pisanie .
- Powinszuj ml - z triumfem po- I
Setki czeków po 1 OO dolarów każdy . wiedziała pani White. - Wydrukowali!
Nie potrzeba żadnego doświadczen~ ą. 1 przysłali egzemplarze autorskie. A 1
a.z~n1e.Zwracajcie sfę na adres Saunders C. przy tym ja.ki list dostałam od redakCummings, Colorado Springs, Colo- tora!
rado".
Pan Wh:te wziął arkusik I zaczął czy
„Piszcie dla zysku. Już wielu pi- tać:
Pani White spurpurowiała. Nie uleszących wedle naszej
metody uzygało wątpliwości, że Je) konkurentki
skało szczę~cle,
bogactwo i sławę.
znalazły tę samą drogę.
Mr. Black, Blacston Spreg, Chlcago''.
Nigdy ieszcze u pani Wh'.te nie skła
. ,,Możecie podwoić wasze dochody
dano tyle wizyt, co tego przedpołudnia.
literackie w · spos6b szybki I łatwy.
Pierwsza przyjechała pani Green . Przy
Specjalll':e dla was - zwięzła, dowiozła ze sobą czasopismo 'l dedykacją
brze skon.struowana Intryga, denerwujące opisy, interesujące przygof list redaktora o następuj1cym brzm'en~ u:
dy...
Sherwood,
autor, profesor,
„Pnnl pisze nic'wf;:ir:vgod„ ' e dowszechświatowy tuij'Sta, aktor rad':obrze. W w!ersz::ich iest moc talentu.
wy, lektor. Miasto Słonego Jeziora".
Czy nie przysłałaby nam pant 1eszPan White potarł sobie ły9inę. Każde
cze C7egoś w tym rodzaju?''
ogloszenłe przyrzekało dolary. A dolaNastępnie zjawiła. się pan~ Black.
„Proszę przysłać do nas temat rów nłgdy nie ma się za duł.o.
opowiadania i trzy dolary.
Przyniosła
czasopismo z dedykacją 1
Pani White ti.rfumfowała. Mfata ntlist ref1aktora:
Zrobimy resztę z gwarancją po- nę alchemika, który wynalazł spos6b
wodzen-:a.
,,Pisze pani niewiarygodnie dobrze.
„Pani pisze ni ewiarvgri dn <" do•
wyrabiania złota z atramentu ł papie„Sztuka pisan ia", Chicago Hits, ru.
W opowiadaniu jest moc talentu. Czy
brze W opowiadaniu ;est moc talenIllinois".
tu . Czy n ie przysfałaby nam pani
Zawrzała
praca.
Nigdy jeszcze nie przysłałaby nam pani jeszcze czeA tuż obok inna f :rma „(Obsługa li- skrzynka pocztowa państwa White nie goś w tym rodzaju?''
jeszcze czegoś w tym rorl7aju?"
teracka'', Bay ar d York, West Hartford była tak przepełnfona. Pocztylion przy
- A honorarium? - zapytał pan
J'lko trzec' a przyj e C'h;iła p~nl YelConnecti ck ut) proponowała wysłanie
White.
tow
. W vs1 edł do niej z m i ną 7-d Pnerwokażdemu żyr:zącE>mu sob ie: 1. charakte- nosił codziennie wciąż nowe prospekty,
Pani
Whlte
zmieszała się:
w
a
ną
P'ln White i ośw i adcz ył, że jego
ry boha terów literackich, wykonane wskaz6wkl I broszury z wlelom6wlący
Honorarium
oczywiście
przyślą.
żona jest chora
o:ryginalnie : interesująco. 2. t~mat po- mf tytułamł: „Raj dla pisarzy", „RaTy myślisz tylko o pieniądzach. Nie
A tymcz::i.sem pani White szlochała
w1eściowy z zapoczątkowaniem intry!f.,
doś.r.\; p isarza " , „ K.,.,
~
~.ęga t emat6 w ••, „ zapun k tern kulminacyjnym i rozwiązajesteś zdolny do podniosłego myślenia. w S\.\rv m
n0kni •1 „,_ ,,,. n.., ;"r ' 117 nn we
.
stępcze słowa I wyrażenia'', ,,Jak przed
niem. ~- okol i cznośc i akcji I wszystko
Dla ciebie natchn~enle - to pusty sposoby zaćmi('nia I Z!lwstydzen·:a wszy
~ne, niezbędne do tego, aby opowiada- stawiać charaktery ludzł I Ich działadźwięk ...
:;tkich.
nie czytało się z zain t eresowaniem.
łanie", „Jak pisać opowiadan~a własne,
W
ciągu kilku dni w miasteczku mó- A więc tak to się robi! - pomy- korzystając z już opublikowanych, bez
wiono tylko o sukcesie literackim Mary
slała sob:e pani White. - Okazuje się, plagiatu".„
że moż!la najzwyczajniej zam6w: ć te-, I oto nadszedł wreszcie dzień, w kt6· White. ·OpoW:adanie, wydrukowane w
mat, tak jak kapelusz lub tort imieni- tym P?czt.a .zanlosł.a do redakcji piefw- czasopiśmie, to nie jakiś tam nowy kapelusz. czy szc?.:ep,olnie ud ri n:v tort. któ·
nowy. A pisarze jeszcze ~mią nam mó- sze dzieła literackie p~n1 White.
rytńl
to sprawami cfotvd„,..7,.,s :>:arl::iwa wić o jakimś natchnieniu!. ..
Rozpoczęło się męczące oczekiwanie.
ły
sobie
wzajemn ie ciosy damy miasI pan; Mary wyobraziła sob;e opowia Codziennie z rana pani White ze zdeteczka.
dania, wiersze, powieści,
jaskrawe nerwowaniem otwierała skrzynkę poPrzyjaC''ółki pan; White
uporczywie
okładki. I wszędzie jej nazwisko: wier- cztową była pusta.
zashmawiały
się
nad
tym
jakby
ją zmu
sze Mary White, powieść Mary White.
Pewnego poranka w skrzynce ma·
sić
.
aby
sp11ściła
z
tonu.
Co na to pow i edzą jej przyjac i ółki?
lazł się znajomy pakiet. To był rękop · s
Ale cóż można było przeciwstawić
pani White Niby gołębie pocztowe, rę·
sukcesoW.
litE>rackiemu? Taki sam lub
kopisy jeden za drugim wracały do
swej wla~ciciclki.
•
~e.E7.C7.e \ViP.kszv sukC'es.
Pani Wh '. te była oburzona. Gdzi eż
Damy mia~tE>czka nap<>dła epidemia
l 1teracka. WszędziE' <>krzypiały pióra i
jest gwarantowane powodzenie? Ale
'n ie wszystko jeszcze było stracone Nie st11kałv maszyny , Obowiązki rodzinne
należało tracić przytomności umysłu zosfałv zapomn':me. Obiady podawaPan ' White ponownie zagłębi ła się w no z opó7.niPniem . Na nziE>ci krzyczano :
Ten obra zek · obyczajów ri.merykań
.
Cis~ej' Mama tworzy!" Poczta nie da·
sk1ch osnuty jest na śe'słycb faktach.
czyta n 'U ogłoszeń . ! bez trudu znalazła
~
tak'e oqfoszenia, które właśnie nada- wała sobie rady z potopem, który si ę Wszystkie zacytowane przez nas ogło
na n!ą zwalił .
wały sie dla jej sytuacji:
.
Ale pani White po dawnemu była szenia. iak również c;tandaryzowany
list redaktora można znaleźć w „Biule„Nie piszcie dla dHmiów. P1szc1e ' ' 1e
· dynym .ś w ·eczn ··kytem
·
·
1-terac k"1m m1atynie amerykańskiej ligi autorsk 1ej". w
aby snrzed;iwać
Zwracrłk i e się dn
sta O na jedyna znała tajemnicę powoartyk11le Gilberta Gab 'ela „Na Parnas
ludzi Interesu. Możec: e być spokoj- d zen•a.
ni, oni' sprzedadzą wasz rękopis. PoJednakże szcześcfo 1'."7.3.dko bvw~ dłu- - na cudzych plecach".
„ moJZli już niejednemu. Czemu nie gnł.t'wa1a.
lZ nisma. radzieckielln ..Ó'1onlok'1

Przeglądając
przy śniadamu gazety
poranne, pani White zwróciła uwagę
na następujące ogłosze!Y.e:
„Jeśli potraficie p; sać prawidłowo
p : :i angielsku, możec i e napi:sać książ·
kę dla dzieci I sp rzedać ją w przecią
gu trzech miesięcy".
Pani White przeczytała ogłoszenie
jeszcze raz I zamy śEła się. Dlaczego
nie spróbować' by n.aprawdę? Już przed
trzydziestu laty nauczyciele szkolni wy
rażali się z uzn aniem o ortografii Mary
White. Czasu wolnego ma Ile dusza
zapragn:e, a dodatkowe dolary nigdy
nle zaszkodzą. Ale jak się wziąć do tego dzieła?
W ogłoszeniu informo wano, że po
ra?ę I pomoc należy zv.rracać s ;ę do Mr.
Willy Hermanna z Cleveland, stan
Ohalo.
„Trzeba będzie do nit'go nap:s ać" pomyślała pani White. Ale w tym momen~ie wzrok jej padł na sąsiednie ogło
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Stolica Czechosłowacji tętni iyciem. - Poprawa na odcinku ap·ro~v;:i:C1Jcju
i trudności mieszkaniowe. - Prażanie są zachwyceni ;pogskq i Poiai<a11t~~
Do stolicy Czechosłowacji, poza niewiel-1 mnie sprawa mieszkaniowa. Podczas jed- m~eszkańców. A~e prz~cie:Z większość do- !Idzie musiał zrezygnować z części lo!rnl·~ ...
l:~ walizeczką z prowiantem (na wszelki nej z wycieczek błękitnym autokarem m?w warsza~sk1ch lezy w. gruzach. ·!a~
A więc w Pradze, prid()lmie ja!< u nas
wypadek), przywio~łem garść luźno ze so- „Cedoku" (odpowiednik naszego „Orbisu") ~iv1ęc .P.?go~z1c dwa ~akty, z.e w rozbtł~J 1'swego czasa, powstanie Nadzw:vczaina Kowszczynam na ten temat rozmowę z sym- 1 ?tnieJ~ZeJ W~rszawie pai:'UJe .'vprawdz~e ;J misja Mieszkaniowa, która usnni~ niesrra, .
h · d
bą powiąta
1t . p

nyc w1a omosc1 o „z o eJ radze". Że jest miastem mostów, że co ileś
tłlm minut odlatuje stąd samolot, że zabytld architektury, u Wełtawa, rozmach,
tempo„.
Wszystko jednak, co kiedykolwiek słyszałem, czy też czytałem 0 tym mieście,
blednie wobec tego, co ujrzałem własnymi

patycznym przewodnikiem.
.
. . , .
głod m1eszkamowy, ale memmeJszy d::iJe
_Jak jest u was z lokalami? Czy moż- się we znaki mieszkańcom dużej i· ocala-1 wiedhwosct n~ ty?1 od{'.m!m. Ustal~ne ~ędą tak samo JaK I u nas normy zaludm~łej Pragi?
na dostać mieszkanie?
, nia. al,y każdy człowiek pracy miał swój
• t
. d • d .
Od
Czech rozkłada ręce.
J?OWie zt u zie1a m1 en sam prze- ,. wła:.iny kat!
- Ciężko. Od półtora roku staram się wodmk.
* "' *
na próżno. l'.'Iies:ikam kątem u znajomych.
- Na razi~ Iu~lzie· mie~zkaj~ u n?s, {jak i Praga j4''>t TJir.kna nie t:,:łko dniem, afo
W magistracie leży 25 tysięcy podań.
·
, ·. 1 · ·
• d
kto chce. Nmktorzy maJą duze m1esz•rn-,.
1?.mp
aią
1 w ncr.:y, 1ne y·. osw1ct
·
h Al e t o i su~
d · • · d
d
·
·
· Ją t'''ll(lre
.
Robię w myśli malel1kre porównanie. ma, po czas g y mnt za nyc .
1
•ne~
lamy
rcłt
tyc~ne.
giga?
elektrycznych
się
'
zaczną
świętach
po
Podobno
skończy.
Warszawa jest przynajmniej dwa razy
oczyma. Ogólne wrażenie daje się stre- mniejsza od Pragi, prawda, ma też mniej kontrole i kto mieszka za wyg-odnie, ' bę-.i nowe. Neon! ZapalaJą się I gasną mezhAcie krótkim, ale jakże mało wyczerpujączone lampki, tw(lrzą-.:: litery i całe zdanb.
Na Vadavsldch Namestach niemnl k!':żrly
sł!".'%:B"l'TB7"""'."'.,....,"T"""':'T"'.,.,...,'""'7::-·~,.,,,,..=··-,.--~·-'"""'~~':",~·:;""";r""''1
cym: Praga jest olśniewająca!
1cłom ma po ldlk11 rekhm nePnow~·('h. Fio*
*
letowe, czerwone, zir.łvne, niebieskie.
I doprawdy złota. Zwłaszcza teraz, gdy
Rzęsiście oświetlone s~ wy!lł<:w:v skletonie cała w promieniach wiosennego
kina, Jolrnle n'.lcne. lJV dancing-u „!i p"
pów,
słońca, rozzłacającego szerokie jezdnie,
na każd~·m st„lHm :irninshlowim~· je~t apaściimy i dachy monumentalnych gmachów.
rat tclefanic:;my. Go:lcie morr::i się r~.rn:m
Vaclavske Namesti - jej pryncypalna
miew~ć ze snhą na odll'głośc, naltn,ciwszy
ulica tętni od rana do późnego wieczora
numer żądane~o stolihn.
życiem. Jakże niepozornie wygląda w poPo wspaniale szer!l'-kh choclnillii;arh ulirównaniu z nią nasza Piotrkowska! Już
c~? przelewa się fal::i lmldrn. Już d;iwno po
choćby dlatego, że jest przynajmniej trzy
północ~', a]c przech~dnitl zo:iją sie 7-?.!lOminać, Ż2 pnra spnć. I jn W'>idrn'71 w wirJnrazy węższa. Bydynki - wspaniałe. I te
tł•tm, zagubiony wśród tego ...~·iel
harw;ny
zabytkowe i te nowoczesne, wykonane z
~icgo miasta.„
taflami
żelbetonu o ścianach połyskujących
* "' *
azkła. Szklane domy, o których pisał Że
Praga .inst złota i zfotc sa serca p··af:an.
romski, nie są tu bynajmniej utopią. Dają,
Na k<1żdym kroku miałem okazję sie o t~:n
schronienie tysiącom ludzi, którzy mają tu
przclrnn1"Ć. Czy to pytajac o ~~oa-ę (k1Mwszystko co tylko geniusz ludzki potrahy cdnalnzł włag~iwv kicrnnrl~ w tvm

I

·

*

fił wymyślec.

Buch uliczny odbywa się w tak zawrotnie szybkim tempie, że w pierwszych
Reprezentacyjna dzielnJca mlejscowoścł
chwilach boję się zaryzykować przejście
przez jezdnię. Auta pędzą jak szalone. Na- w1dzfmy w wielu miastach Czechoslowadl:
wet tramwaje jadą ~zybciej niż u nas.
Ale przy tym wszystkim na ulicy panuje
cisza. Nie słychać klaksonów, nie słychać
dzwonków. Bo publiczność praska jest
Dwaj mieszkańcy Zgierza p. p. Ignacy Kap
zdyscyplinowana. Nikt nie przetnie jezdni, sel I Zygm1J11t Dyszel, chcąc godnie powitać
kledy ruch jest zamknięty. Sygnały róż śwł~ta Wielkiejnocy w swym rodzinnym mienokolorowe i znaki regulującego ruch mi- ście, wybrali się do lod•zi, aby kupić tu odpo
licjanta potrafią w oka mgnieniu zatrzy- wiedni zapas tzw. żabek, czyii calichloricum.
mać, lub przepuścić nieprzebrany potok
wszystkie składy
Próźno jednak obchodz.ill
ludzki.

mi('ście-kolo«ie, gd~i~ WS\"lvstkie n lice . 5ą
jednakowo pickne, wpro~t blimi::czn porlohne do si<>hic?), czv też !11'.'oswr n rn.l~a
Gotwaldów (Zlln). Taki"' oto s:rld1rne domy ?:ani~ jakichś godn;};ch obejrzeni:i ~r1 hyt·
ków.
w Pradze, Bl.ansku, Braty~ławie i innyrh.

I
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nigdzie

nie chcfano

bardzo rozwinięte, jeśli co kilka kroków
dostrzegam potężny gmach kina, lub teatru. Szkoda, że nie zadałem sobie trudu,
aby obliczyć, ile też jest tutaj kin. I to
jakich! Niektóre mogą pomieścić na raz po
kilka tysięcy osób. A „Narodni Divadlo"
- narodowy teatr praski? Scena obrotowa, szufladkowa i lewarowa. Wysokość
widowni - pięć pięter.

•

•

*

Praga ma milion mieszkańców. Miasto
nie ucierpiało wcale podczas działań wojennych. Jedyny uszkodzony pociskiem
budynek - to ratusz miejski. Interesuje

w USA jest tak kosztowna,
robotnik nie mote sobie na nią pozwolić.

Wizyta lekarska
że

•

Le.karz:

Pieniądze,

albo

życie! ...
lty~.

Bor. Jefimow

,,Ogoniok".

Im

sprzedać

się na
prezydenta miasta.
cale
Nie mogąc przeboleć tego zawodu,
przez.naczone na źabkl plen!ądze utopili w wf1'1
ce, poczem już w . różowych humorach wyruszyli na spacer, odwiedzając po kolei wszystkie
parki miejskie. Gdy już zaczynało zm'erzcha~,
pan Kapsel pociągnął kolegę za rękaw:
Zegmont, trza wracać do domu„.
- Ani mnie się śni! ż~by kobita zrob'la ze
mnie wielkanocny placek? Pojadzlem do moje
go kuzyna na Chojny, przenocujem, a rano
chodu do Zgierza„.
Ktoś ich poinformował, że ·na utlcę Bednarską trzeba jechać „ 11-ką". Nie wiadomo jednak
czy to przez przeoczenie, czy też dlatego, ~e
dwoiło im się w oczach-zamiast do jedenast
kł wsiedli do „ 1kl" I wylądowal'I w nieznanej
dzielnicy m!asta. Tutaj z rozpaczy znowu napl się wódki, a kiedy łamali sobie głowy co
począć dalej, jak znaleźć drogi; do kuzyna fl.
pan Dyszel wpadl na gen!alny pn·
Kapsla mysi.
Czyta!em w gazecie, że w m 1 eścle L?dz1 uruchom'll tak zwane biuro imalezlone 1 po
środek .fenformacjl, gdzie kdden jeden mote
zgube I także samo dowie·
odnaleźć swoje
dzleć si~ katdej Inszej szczegó!y. Poniewd je
steimy zagubione szorujem tam, lgnacl
.,fedziawszy się, że tądana placówka mle
ścl się na ulicy Piotrkowskiej m'ędzy Daszyń
5kiego a Nawrotem, wsiedli w tramwaj i po kil
kunastu minutach przekroczyli próg obszc . :.: gu, a g!orno oświetlonego lokalu.
Obydwa.f i;glerzanle oszołomieni byll owacy J
nym przy jęciem, Jakle Im zgotowano. Na spotkanie Ich wyszedł tęgi. zdywny pan, chyha
sam burml~trz jak pomyślał pan Kapsel, zapra
szając ich szerokim gestem do s'.ołu. Kilku in
nych urzęclników we frakach kłaniało się Im z
szacunkiem.

.Życie kulturalne w Pradze jest chyba upragnionych „kalafiorków",
zarządzenie

powołując

Widzlsz, Zegmont, Jednak co Łódź, to nie
Zgierz. To się nazywa porządek. U nas w ma
gistracfe, jak chcesz coś załatwić, to musisz
stać god7Jine przy ok'enku, a tu popatrz sam
jak się krzątają urzędniki!

•

Poznaw:o:-:y cmbozi!?~('.'l rierplhde w:vz~rraszaią
j3foiają, cclpr!mmdz<1.ią, bii! do swokh domów. Mimo. iż nie nrzdewa
się u nich, mimo, że nie w:nystko iesr.c:re
można otrzymać hez kutek - gntnwi są
Ą te napodzielić się ostatnim ką~Jriem.
winsem powiedziawszy <>ytm•c~ri anrn·viz;ł

c.'•jna pop:-awia się. Na ka ·!Id (, lisl ki")
wszystko jest. Przed świ~tnmi zwic~\<;z<mn
Podczas wyglaszania tej sentencp, podsui!I wydatnie racje żywno~dowc. Nif'rlłu["o
do nich na czarllQ ubrany pracownik i poloty! Czechosłowacja 'w;vjdzie ohrcnn;i rę!u1 z
przed nimt arkusz gęsto zapisanego papieru.
przejściowych trndnnści lłprowiwcvinvch .
Niektórzy prażanie b;vli w Pchre. ?>.•·ie- Tu panowie wszystko znajdą„.
z,,_
War!'iZllW(}, Po:mvń, Wrrirhw
dzili
.
n'epotrzebne
adresy
wszystkie
te
Nam
Chcemy sie tylko dowiedzieć jak pojechać na chwyceni si, Tif1SU! pracą, n, szym temn~~
odbudowy. Z zainteresow11ni!?111 wypytuj[!
te ulice Bednarską?
c~śmy zrobili w międzyr?..i!!':ie.
1
- To głupstwo. Ale spieszyć się n e potrzeKilku moich świeżo up,ec7.cm:vch znnioba. Najp'erw panowie po podróty posilą sl~
·nych bawiło na wrzas"lch w ll:!ięd:o:~'?.dro
Cwiarte.
trochę. Może kotlecik wieprzowy?..
jach, w Kudowie. OhiecPb, że p1'"zyj;:idq
cz kę?
ieszcze do Polski, bo im się han!zo u nas
Przyjaciele byli wzruszeni. Takiego ooworlu podoba.
gościnności w urzędzie nie spodziewali ;ę. z
Przyjeżdżajcie! Do wiclzenin , na zhl<'dapoprosili o nou!
wszystko,
apetytem spałaszowali
ADAM OC lOCHJ
jeszcze jedną ćw;artl<ę wódki, po czym podrw
śli się I śdskając kolejno ręce wszystkim obe~-._.......,____..,,,_....,.„™'"'"'~"""'"""""'_'.,.'""'""'"--........... „ .... „..,.....,. ~,-.
cnym skierowali się ku wyjściu. Ledwo jednak
zrob' li dwa kroki, drogę zastąpił im ów zaży
wny jegomość którego pan Kapsel wziął za
burmistrza.
A zapłacić

to

nie trza?

- Czego? Zaplaclć? - zdumiał się pan Dy
szel. - Przecież w gazecie stało, ze w znale
z'onem biurze za nic się nie bierze pieniędzy ...
-

Znaczy si~ szanowne panowie
czy wszak tak?

nie chcą

! e gurnwać.

się nie
jak
Wlaśclc!el restauracji, gdy!
trudno domyśleć .on to był we własnej osobie,
zdjął z wieszaka masywną ciupagę z nabitym'
µfakietkaml ze Snieżkl I Kasprowego Wierchu,
po czym okladaj~c nią obydwu panów po gło
wie wolał na cały głos:

j

/<

J~
Ach, wy chomonta prowincjonalne!
wam zaraz dam znaler.'one biuro. Poczekjclr
tylko te kokiety wypędzę z was z powrotem.
Zajściu

położyła

milicja. Obydwu pa·
nom spisano protokół. Czeka ich rozprawa s;:
dowa o szalbler~two. Ą mntP sędzia uwzględn ·
te zamiast iło Mlejsklegu
fatalną pomyłkę,
Ośrodka Informacji traflU "" nrnst.u do restauto chi
••r.il)

l

i .„;
A

J

•

kres

Ameryk:if1fki bankier Ido .fule~ M Gch a ' c1 l ·
Niech pan nie przerywa rnzs t rzcli w;:i ń , p<111 1·
Moch l Czyż można przeR :>:kił dz :~<" 200 b3nk ie·

rom dla ;„kirl--6 t<n"'
ków?J

1<-;1i,,„

·

""ilionów robotn ;-

C.,Ogoniok "l~

•
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Nie ma jak ręce polskiego robotnika I
Scena i ekran

10 ,

,, linice'' wagonów ~'.:~:i~~:~;S~~::s::::;

•
- 1W Inę

tralDMwa1·e
ło' dzkie
Ili•

tak szybko się niszczq?
I
''
ponOSI• g ł UC h a na wszea!ftk•1e ape1e
pu bi•ICZnOSC
I Naszą dumą podporą
I wzdłuż
Przeciążeni~.
obrabiarką
zasilającego

Dlaczego

Il,

~;~yj:~e\a~e!aryi:,i:t~~aj~':n:r~
t~r;:k:tu~
ażeby zaprotestować przeciwko nonsensowi

szantażowi żonglerów bombą atomn
wą.. będzie z ca1ą. pewności;J, amerykański pi-

wojny i

sarz Donald Ogden Stewart, autO'I' wystawio
A arm!I! Pogotowie!
i
- majster Ku- stoi
ulicy.
Ale z ma- nej ostatnio przez awangardowy dziś w ŁoCzterech ludzi biegiem dopada do wozu rzawski staje przed
typu „Tuj szynowni idzie wnet pomoc z
dzi Teatr Kameralny, 3-aktowej sztuki
i Pogotowie Techniczne wyrusza na miej- 230" - jest ta uniwersalna obrabiarka. kabla. Maszynownią kieruje pracujący tu „Gwiazda Stevensona".
sce wypadku. Po upływie krótk iego cza- Obrabia wszystkie bez wyjątku części. Nie od 35 lat inż. Bogusławski.
Problematyka tej sztuki Jest nad wyraz
au wracają.
ma - jak maszyna polskiej produkcji i rę I Również praca nocna w tramwajach aktualna i interesują.ca.
:Warsztatowcy załamują ręce.
ce polskiego robotnika! - dodaje majster, pulsuje niesłabnącym tętnem.
Bohater jej, to wybitny intelektualista f na
- Wypuściliśmy to jak cacko, a teraz wskazując z dumą na swoich praoowniWtedy, gdy mieszkańcy Łodzi pogrążeni ukowiec, profesor astronomii na Jednym z
wraca do trupiarni...
ków.
są w głębokim śnie - nocne brygady kon- amerykańskich uniwersytetów, Lemuel SteDo zajezdni przy ul. Tramwajowej wta_ Uwaga, kanały! _ brzmi ostrzegaw- trolne pr.acują nieustannie: o.dbrwa s~ę venson. Siedząc biegi gwiaizd i szultając noeza się wagon z połamaną osią.
czy głos, gdy znajdujemy się na zewnątrz c~ysz~ze?-Ie regulatorów,, pierście?i, rewi- wych planet, nie zagubił się jednak w abstra
- Ech, ta nasza publiczność! _ wzdy- warsztatów.
ZJa silników, czyszczenie, mycie wago- kcji, ale w pewnej chwili zdobędzie się na
cha majster warsztatów mechanicznych
nów itp
wysiłek, ażeby swój zwrócony w stronę
Jan Kurzawski, pracujący w tramwaJ·ach 1
~ejdwł:iśniłe chwTili z kbanta~ówJwycKhyNie z~stanawiamy się zazwyczaj, wsia- gwiazd teleskop odwrócić na ziemię i to. co
„ o d 35 1a t . J e d en rzut o k a i su- aJą się k ' wie
g owy. o ro o nicy an o- d . b
k d
·
.
•
się na niej dzieje, zt>baczyć z przedziwną.
lód zki Ca
i K . .
G.
k.
. .
aJąc eztros o o wagonu, 11e pracy 1 mo- wyrazistością.
1
muje ... Ile godzin pracy warsztatowcy bę- wadewsb id
a_zimier~l 'korecd i, zaJęci są zolu wymagał tramwaj, na który - jakProfesor Stevenson ma gorą.ce, współczu
dą musieli znowu poświęcić wagonowi, na w u. owaniem si ni a . 0 wagonu. że często utyskujemy, gdy odbyw~my Jące z niedolą ludzką serce. Dostrzega i tra
wycofanemu z kursu?.
Odsapnęli głęboko. Nareszcie, praca go- nasz krótki przejazd!
gedię bezrobocia i absurd różnic rasowych,
- Tabor tramwajowy, a zwłaszcza pod- towa!
•
•
* •
*
a przede wszystkim r<nnmle, że nowa atomo
wozia niszczlł pasażerowie do tego stop•
Pracownicy tramwajów łódzkich to nie wa wojna sprowadzić m<YU na świat ka.tania, że żelazo łamie się i kruszy. PubliczWe wszystkich działach, czy to w mon- tylko awangarda, przodująca w wyścigu klbm, ja.kiego nigdy jeszcze nie widziała lud.z
noś~ ghttha jest na wszelkie apele, pen- tażowni, remontowni, lakierni, czy też pracy i akcji oszczędnościowej. Przykła- kość.
wazje i nawoływania. Czepiają się wago- w dziale stolarskim i )?mych - tempo dem ich wysokiego uświadomienia obyRozum powiada mn, te on, nauke>wieo,
'
' h , na d m1e
• rnJ e ob - pracy Jes
· t o lb rzynue.
·
·
nie powinien się mieszać w rzeczy, stanowiąnow,
s t a j ą na stopn1ac
watelskiego, jest nawiązanie i za d zierzgraczej domenę socjologów f polityków ciążają pomosty.•. i o§ gotowa!
Najzaciszniej jest w maszynowni. Na nięcie najgłębszych nici przyjaźni chłop- ce
że wygodniej będzie
mu osza,ńcować się w
- Weźmy choćby dzisiejszy obrazek olbrzymiej tablicy rozdzielczej widnieją, sko-robotniczej, opartej na ścisłej współ- obserwatorium astronomicznym t żyć tam
przyłącza się do rozmowy przewodniczą- niczym niezliczone tarcze zegarowe pracy.
z dala 0<1 l':giełku walki, tym wiE"cej, ze pracy Rady Zakładowej, ob. Kapuściak - tuż amperomierze. Pod każdym z nich Pomimo nawału pracy ekipa rymarzy, ponują. mu zaszczytne !!tanowisko rektora
za przeładowaną trzynastką idzie tram- plan odcinka ulicy, na której kursuje da- kowali, elektromonterów, rekrutująca się uniwersytetu jednego z południowych stawaj nadzwyczajny - w tym samym kie- na linia tramwajowa. Niżej - sygnały z warsztatowców, odwiedziła mieszkań- nów, byleby tylko aprobował istniejący dorunku. - Zejdźcie ze stopni, nie czepiaj- świetlne. Właśnie zapala się jakieś świa- ców wsi Pruszków w powiecie łaskim tychczas stan rzeczy.
cie się, tuż za wami jest następny! - pers tełko i ciszę przerywa wybuch, jakby do- i tam dokonała wielu napraw w sprzęcie
Stevenson zgadza się pozornie na komprowadujemy. Myślicie, że usłuchali? A prze- nośny strzał karabinowy. To sygnał, że li- rolniczym, nieodzownym przy zbliżają- mis. jednakże dt>s jego sumienia (którego
P)
niejako uosobieniem jest tajemnicza dziewcież przy dobrej woli mogliby w znacznym nii stało się coś złego. Sznur tramwajów cych się pracach polnych.
(
czyna z dalekie.i gwiazdy, Liza) zw:vriefa. 1
stopniu ułatwić pracę. Szybsze wsiadanie
++M"
-·
-l!Stevenson dochodzi wreszcie do konkluzji. że
i wysiadanie, wpłynęłoby na usprawnienie wystal'czy tylko zrozumieć pewne prawnie ruchu.
·
dy - że człowiek uczciwy powinien prze.iść
W warsztatach mechanicznych na Tram
do otwartej walid z nlesprawiedllwo§clą spo
wajowej wre wytężona praca. Chodzi o na
Koziołek 1 Matołek.
Stary kapelmJstrz orkiestry wiejskiej cięż- lemmą. a przede wszystkim walC'll:VĆ z absur
dążenie Z naprawą. Dzieje się to z najPanowie Hipcio I Zygmunt wybrali si~ na ko zaniemógł. Jego mały siostrzeniec Jaś dem wo,iny atomowej, ażeby ziemia nasza
większym wysiłkiem warsztatowców. Nic spacer za miasto. Pan Hipcio ma hl do pana przyszedł doń w odwiedzilny.
nie zamieniła się pewnego dnia w bezwładną
dziwnego. W porównaniu z okresem przed Zygmunta i prawi mu ostre wymówki Kłócąc
- Wuju, czy mogę cl oznajmM ~ rados- masę dymu, lawy 1 płomienia.
·
·1 "
• 6
ł
300
·
b
· j
·
li do
... ż nego?...
Tą mą.drą apostrofą kończy się 'wietna
WOJennym I osc pasazer w wzros a
- st~ coraz ardzte panowie wesz
przyuro
_ Mów chłopeze ..• _ szepce choey.
sztuka Donalda Oędem\ Stewarta. bardzo in
krotnie, a wagonów jest za mało. Zam6- nego lasu, rozwcieczony pan Hipcio spoliczko_ Kiedy umrzesz
będą.
clę
chowali,
Oil'- teresująra nie tytko dzięki swotm zalożrniom
1
wione jeszcze w roku ubiegłym w stoczni wał pana Zygmuntaa.
klestra zagra cl marsza żałobnego.
ale f ciekawej technice I orygimln:vm cli'VY·
gdańskiej 20 wagonów, ale mają nadejść
Na drugi dzień jeden ze znajomch apotyka
w tej chwili wchodzi Jeden z członków or tom autora. sprawią.Ją.cym, te „Gwiazda Stedopiero na jesieni.
pana Zygmunta I pyta go:
ktest:ry I słysząc ostatnie słowa chłopca, de- vensona" Jest dla · teatromanów prawdziwą
Tymczasem tokarki, wiertarki, atrugar- Czy to prawda? Slyszałem, te dostał pan nerwnje się.
rewelacją.
ki, frezarki są w nieustannym ruchu.
w lesie po twarzy!
- JuW musiał wszystko wypa.plać, lobu„Gwiazda Stevensona" wystawiona zosta•
- Je.;,,,li stare buty ci•gle si• no.ń, to
- To jest las? - dziwi sJ~ pan Zygmunt. - zie!- Pnecle to miała być dla n.lego nlespo- la w łnt.ellgentneJ reiyserli Ervina Axera.,
„
ml las? - dziwi si„ pan Zyrmunt. I
kt6
odni
tnt.e j •
•b d o
w końcu mwzą się rozpaść - „tłumaczy Walny
skarłowaciałe drzewka!
•
uz; ....... a
ry, :r:g
e z
.nc am·1 au .... „.
ar z
ze śmiechem tokarz Wojciech Michalski,
• • •
celowo podkre§IU najbardzłe.1 frapujące i za• • •
Pan Alfred jest szczupły jak lerdł. Panna sadnlcu momenty sztuki. l\fomenty t.e pnezajęty obrabianiem nowych stalowych banChińczycy •Il niezwykle uprzejmi. Ofo pr6b Eulalia - wręcz prze.clwnle. WcllOraj przypad myślał głęboko r6wnfet f kapitalny odtwórca
daży na stare koła. Raz po raz miga mu ka Ich wyjątkowej grzeczności:
kowo spotkali si~ w tramwaju.
zasadniczej roli w te,f sztuce, a wie<' Stanlw ręk a ch toromierz. Jeszcze tylko kilka
Rzecz dzieje się w ustronnym parku, gdzie
- Chciałbym mieć pani sto kito wagi... - sław Da.czyńskl jako profr>sor Stevenson.
obrotów i zestaw, na miarę toru, jest go- młody Chińczyk wyznaczył randkę swojej uko- westchnął pan Alfred, przyglądając si~ łało"
Tę samą wysoką klasę gry - choi'\ kaz<Je
towy!
chanej. Między młodymi wywiązuje si~ nast~- fole pannie Eulalii.
z nich w Innym stylu 7,a.prezentoweil
Ale i tokarz Karpiński nie daje się ubiec pująca rozmowa:
A. ta uśmiecha się zalotnie I pyta:
Henryk Borowski (ja.ko umysł Lema) i Daw wy ś cigu pracy. Przed gigantycznych roz
- O, najdrohza moja, - rzecze kochanek- Czy mam to niby uwdać za propozycje nuta Szaflarska (jako Liza).
m iarów obrabiarkll leży stos stalowego wonny kwiecie wiśni, najpiękniejsza córo kra- małłeństwa, panie Fredziu?."
w poz01Stałych rolach wystąpili A. Łapińs u row ca, nadeszłego z Górnego Śląska. Tu ju wschodzącego słońca, pozw61 ml, ełudze
• • •
ski, C. Guzek, Z. Grabowska, Z. Mrozowska,
wrp mozolna praca nad nowymi osiami.
niegodnemu, który ośmielił słę zakochać w to- Mala zwraca się do · swojej przyjaciółki:
L. Tatarski, J. Jaroń i K. Pągowski.
~'Ius zużyte::rn żelastwa, zda się zdatne- ble, przyjść dziś w nocy do twojej pagody.
Widziałam clę wczoraj znowu w towa - W sumie „Gwiazda Stevensona" .iest sztu~
- Nie mog„, szlachetny I zac;r: młodzleń- rzystwie Kazika... Więc pogodzil!ście się je· 1 kt'
t ·
l · zoba czyc,
'
<ą.
orą war 0 I na ezy
•••i> 1°et'1v 1~ie na szmelc - to rozmaite czę- cze, - odparla" kochanka - albo em m6j za dnak"r
M J
śd ·zużyte, kt6re będą spawane i na no- cny, czclgt>dny łagodny jak owieczka I znany - Tak, llle tylko chwlowo.„
· ·
wo obrabiane, by wyjść lśniące i jak no- ze swego gołębiego serca ojczulek zapowie- Dlaczego chwilowo?
;we sp<_><l ofiarnych rąk warsztatowców.
dział, te wyrzuci cl~ na zbity pysk!
- Bo pojutrze bierzemy ślub.
CENTRALA HANDLOWA
PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO
w Łodzi, ul. Czackiego 16 - tel. 280-10
Wyrób I Sprzedat
PROWADZI SPRZEDAŻ
KONFEKCJI
OBUWIA SKÓRZANEGO, gumowego
Szymański 1
l tekstylnego produkcji krajowej i zagranicznej
Lódź, Wschodnia 69
PASÓW TRANSMISYJNYCH SKÓ·
tel. 140-35
rr.o~' '!A.DZI WYPRZEDAŻ KONFEKRZANYCH, GALANTERII SJ{ÓR ZAc.:n W WYBRANYM ASORTYMENNAUKA
NEJ oraz SKÓREK FUTERI<OWYCH
CIE PO CEN ACH Z N I Ż O NY C H I
za pośrednictwem:
KURSY kroju, szycia,
WŁASNEJ SIECI HURTOWEJ
modelowania IPR. Sien
Sprzedał odbywa się:
16 wojewódzldch hurtowni
kiewicza 89.
1930
W SKT,EPACH DETALICZNYCH WŁASNEJ SIECI DETALICZNEJ
•
KROJU, szycia ubrań
Zgłaszać się do Wydz. Persona·lnego Centr. z.arzą· ::i damskich, dziecięcych,
- 320 sklepów detaliczn:ych.
Nr 9 - ul. Kościelna 6
du Przemyisru Papiemiezego, ul. Włęc:k1owslCliego 33. .,:. bieliźniarstwa,
gorse·
Na terenie województwa łód zkiego
Nr 20 - uL Kilińskiego 135
18 ciarstwa kUJ'sy IPR,
sprzedaż odbywa s i ę w na s tępu j ąc y ch
l W SPECJALNYM PUNKCIE SPRZE·
sklepach:
Próchnika 25.
5ł0k
DAŻY przy ul. Zamenhoffa Nr 11.
Łosz
W ŁODZI - ul. Koś c ielna 6
Zaofiarowanie pracy KURSY kroju, szycia
przyjmują zapisy. Połu
„ Piotrkowska 4
UBRANIA męskie
„ Piofrkowska 73
~ LEKARZE ~1~"
ZEGARKI, złoto, sre- SPóŁDZIELNIA inwa· dniowa 20 .m. 60. 581u
f; „ UBRANIA cbłopit;ce
,,
„ Piotrkowska 287
bro, ka.mienie, kupno - lidów Wojennych zs.tru
ZAGUBIONO
dni szwaezki. PierwDr KOŁSUT ZOFIA,
„ AhJrzeja SL•vga 18-.W
sprzedaż, „Omega" UBRANIA cajgowe
„ Bałucki Rynek 1
~horoby kobiece,
aku· Piotrkowska 4
546u szeństwo mają wdowy :t.AGUBIONO
legityUBRANIA robooru
„ Nowotki 1&
szeria. ł..ódź, Piotrkow MECHANICZNA WY- po- poległych. Podania mację szkolną Szyma·
KOMBINEZONY robocze
„ Pl. Reymonta 5-6
ska 70 tel. ~12-22 go· TWóRNIA Mebli Misz z ży.:iiorysem składać w nowska Wanda. :terom
KOŃSKIE ul. Piotrkowska 19
271
dzina 3-5.
489g czak, ł..ódź, Sienkiewi· Heferac1e Personalnym skiego 77.
PŁASZCZE męskie wiosenne
KUTNO - ul. Królewska 7
eza 68, sklep, Stalina Spółdzblni
PŁASZCZE damskie wiosenne
Piotrkow· ZAGUBIONO kartę re
FELCZERZY
f,OWICZ - ul. Zduf1ska 4
jestracyjną RKU Łódź
22, poleca meble wszel ska 51 (front III p.)
OPOCZNO - ul. Sobleskit"go 14
SUKIENKI damskie wełniane i kreSTARSZY felczer Ga- kiego rodz'lju. Stoły
575u Pietrzak Jan Folwark
OZORI<ÓW - ul. Rynek 17
tonowe w dużym wyborze
luba dłu g ol e tni prak- rozsu~ane od 14,000 zł .
?„agiewniki 4.
270
PABIANICE - ni. Zamlt<iwa 30
tyk szpitala skórno- Stoliki radiowe od - POTRZEBNE szwacz- ZGUBIONO ksiaż ec z
KOSTIUMY damskie wełniane
PIOTRKÓW
TRYB. - P l. Tr:vhunalski 7
wenerycznego.
Głów· 3.500.
ki
clwłupnic
zki
specja
54Jk
kę RKU-Łó dź ;;iasto
SPÓDNICZKI damskie
PRZYSUCHA - ul. Kofr'uszki l
na li2-76, 18-20
li stki n11 koszule m ęs- Sm r !n Stani sław, '\VaLAKIERY:
olejny
bez
RAOOMSI{O - 111. Reymon ta 15
WIATRÓWKI wełniane w dobrym
265g barwny, kopalowy, as ki e „Zetka' '
Stalina ryń skiego 16.
18'15e
SIERADZ - ul. Rynek l2
gatunku!
9-10.
19fi·i g
faltowy
(czarny)
sy.
Kupno · Sprzedaż
SKIEnNrnWif'E - ul. '1? 1Pr: [d"gO 2
ROlNE
kstywę,
tynkturę
do POTRZEBNA
pomo•.i
BIELIZNA:
TOMAs;?;óW MAZ. - ul. Tkarka 2
MEBLE - sprzedaż , hrązu poleca: Wytwór nica domowa. Dobre wa KRAWIEC przyjmuje
WIE~,UŃ - ul. Sieracfa!' a 2
kos-mle damskie
zamiany nia Chemiczna „Ul.- runki. Zachodnia 34 wszelkie naprawki i re
:::t zamówienia,
ZOUŃSKA
WOLA - ul. Piłrndski ego ~ ;>::
I
- Łódź, Piotrkow~ka TRON'' Łódź Południo m 8a, prawa ofi~yna peracje. Wojciechow
kalesony dfogie l krótkie.
<O
ZGIERZ - ul. Długa 16
,
co
275.
tel.
145·13.
85k
:va
.78
tel.
138·
l
9.
567k
u
p.
;,n.'i'.?g
tt:)
ski Piotrkowska 59
ZYCHLIN - ul. Narutowicza 40
~
tt:)
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Ludzie, którzq patrzą §naierci

1
•

o

. ~ Olbrzymi namiot rozladl się na pustym fło
'ńledawna placu. Majestatyczn'e wparł się dzie
wielon.slątkaml lin l słupów o ziem·ę, niby
mienny stwór przedpotopowy.
Wokół niego przysiadły różnokol<>rowe wozy:
domki na kółkach.
Zyc1e, które n!e zna stałego miejsca. Dziś
tu, jutro tam. W nieustannej wędrówce mijają
Tu upływa d1,lec'ństwo, z
najpiękniejsze lata.
latami mija uroda, sztywnieją kośc;, niezdolne
juz do karkołomnych wyczynów.
W dzień - c's1.a panuje wokół namiotu. Cza
sem przerwie ją tylko zagniewany ryk dzik'cj
bestii w klatce rżenie społoszonego konia, lub
szczekan'e czuwających psów.
Za to wi~czorem wszystko budzt się do ~y
cla. Tłok przy kasie, na widowni. Snopy świa
teł. Jak w kalejdoskopie zm'e.niają s'ę na arenie
ludzie, numery. Publiczność szaleje, zamiera w
ni;,pięciu, wybucha śmiechem, wzrusza s'ę, ba-

chti marnym" pękła już chyba ostatecz- mi zwierzętami rozstać. Samodzielnie pra I sec: - w nos. Po taklm ci~sie oqechcie'!-;a
cuję jednak dopiero od zimy. N'edźwic- slę im niepożądanych „amorów". Ale to
n'e...
Odważnych kob~t jest dość dużo, ale dzie, to może jednP z najtrurln'eiszych tylko stare oiedźwi~di::e. Bo z małymi
nawet n;ejeden n:.f,;Żczyznz nie zdobyłby do tresowania zwierząt. Mn4kliwe, odno- jest o w'.ele gorzej. Są one szybsze od sta
się na to, co pani Halina Korzeni~nvska szące się zawsze z nieufnc-śc:ą do czlowie
wyczynia ze swoimi niedźwiedz'ami. Mia- ka, łatwo p<>padają w gniew. Na całe
nowicie jednemu z nich podaje w ustach szczęście, możn, poznać, kiedy są zdenerwowane. ·zwykle nie chcą wtedy wchodzie
kostkę cukru!
Nie mogliśmy więc odmówić so!>'e przy na tumby, tj. drewniane podwyższenia,
jemności pogwarzenia z piękną i młodziu przypominające skrzynki. Drer,icą w miej
tką, bo zaledwie 22-letnią pogromczyn:ą. scu, kopią doły v: p:asku, a potem, pochy
. - Pom~mo, 2-:) na początku mojej ka- liwsz:v łeb, z groźnym wzrokiem ."Us-..ają
riery jeden z nied~wiedzi ·dotkliwie mnie na człowieka. Bat już wtedy nie pomoże.
poh1rbował na arenie, nic mogę się z ty I Trzeba uderzyć kijem w n'ljr.mlsze miej

Cyrki.„

liliput nie chce

się żenić

•

z

wi.

~any

dostaliśmy wspaniałego rogacza, dzikie 01.vce
i święte szczury, czczone przez Indian

N a słupach ogłoszeniowych ukazały się
kolorowe afisze. Cyrk Nr. 2 zjechał do Ło
IVIlody jest bardzo nasz Ogród Zoologidzi! „Najmniejsi, najgenialniejsi, najwięk
lecz kroczy po drodze wspaniałego
czny,
wieczolrnżdego
ściągają
świata
si" ludzie
ru tłumy widzów. Lódź lubi atrakcje.
rozwoju. Co pewien czas zwiększa się
ilość jego mieszkańców. Niestety, :i.a cele
kupna nowych zwierząt placówka rue
dysponuje żadnymi dotacjami ze strony
miasta. co w porównaniu z ogrodami zoinnych miast ;est pewnego
olo~icznymi
łódzkiego
rodzaju upośledzeniem dla

zoo.

Toteż

ogród musi liczyć

jedynie na
dyrekcji.
Jedyną w tych warunkach możliwość nabycia nowych zwierząt daje wzajemna wy
miana. W tym celu dyrekcja nawiązała
bardz() ścisły kontakt z ZOO w Pradze.
W ramach tej akcji wymiennej dyr.
Duchwicz udał się przed tygodniem do
własne siły i przedsiębiorczość

Z robot

Czechosłowacji, zabierając z sobą tny pa
wiany, w tym dwa jednoroczne. \Vczoraj
powrócił do Lodzi, przywożąc jako rezul
tat zamienny 3 zwierzęta z tym, że w r.aj
nadejdą jeszcze dalszP,
bliższym czasie
.
trzy sztuki.
Ogród łódzki wzbogacił się o kilka pięk
nych zwierząt. Wzamian za małpy otrzyjest
maliśmy je!enh Dyboskiego, który
<>lrnzem rogacza azjatyckiewspaniałym
go. Będziemy mogli również podziwac
dzikie owce europejskie, z których jedna
już się znajduje u nas, druga natomiast
prz~będzie następnym transportem. Największą atrakcją są jednak złote aguti,
tj. święte szczury indiańskie, zamieszkujące kraje południowej Ameryki. Narazie
jest jeden, a później otrzymamy jeszcze
(sk)
I dwa.

dyre

'5-eeabmełrOW7 lWpuł

„ Trio Borri" - akrobad parterowi ubrani w cieniutkie kostiumy, mają zawsze pogodny uśmiech na twarzy. Ale
gdy tylko po zakończen' numeru ukryli
ł jak kamfora.
się za kotarą, uśmiech z
Nieuchwytni dla oczu publicmości, są już
tylko sobą. Wolno im się nie śm:a.c, drżeć
jah inni z zimna, marzyć o ciepłej strawie ..
Ruszamy więc w kierunku ruchomego
domku. „Borri" są tutaj „zwykłymi"
. śm:erlelnikami. Najmniejszy z nich, aczkolwiek l;czy 26 lat, ma tylko 75 cm wzro
sttt! Ulubien;ł'C public·mości, liliput Zbigniew Józwiak, pochodzi ze Lwowa i już
od 13 lat pracuje ze swymi partnerami.
- Cóż ja mogę panu o sobie powieodpnwiada pytaniem na nas-ze
dzieć? pytan'e. - Poruszę chyba tema.t, na który jeszcze z żadnym dzfonnikarzem n'e
rozmawiałem. Otó3 nasi wysocy, „normalni" bliźni są<hą r.idciedy, ie my lilipuci,
czujemy się nieszczęśliwi z powodu mikro
skopijnego wzrostu. A wcale tak n'e jest.
Ja np. spośród pięc:orga moich rotlzeń
stwa jestem jedynym lilhmtem. I bard:ro
mi z tym dobrze! Słyszy si• też niekiedy
o różnych trudnościach. jeśli chodzi o 1a~
wieranie małżeństw. Ale ja, chociaż jestem najmniejszym akrobatą na świcde,
wcale się o to n'e hoję. Bo tak samo
je<it przew:>ffa kob.et.
wśród liliputów
Ale n:e myślę na ru'!i~ o ożenku, bo w po
równaniu z moimi kolegami j~1tcm jeszcze „dzieckiem"„

Pogromca z.„ lokami
Na aren:e ustawiono już tzw. centralkę,
tj ż"Iazne kraty, które odfh' elają publicz
ność od dzikich zwierząt. Długim tunelem,
wśród przytłumionych pomrukiwań, wta
krokiem nieczają się maiestatycznym
stara n'edźwiedz' e. Pochód prowu.ri
dźwiedzica, za nh, kroczy jei młodszy
jak
ma1żonek, a na końcu, wyg'~daj:'lce
cien.ne kulki, ma!e niedźwiadki. Za chwi
I~ wejdzie do centI alki pcgromca.
Otóż i on! Ale„. czy nas oczy nie mylą?
chyba pomyłka! Lecz nie - pogromcą
jes~ .. kob;eta!!! śliczna, wysmukla, zgrabna - „najprawdzi.wsza" w świecie kobieta! A .więc kjec:;;~a o „kobiec~t:. -pu-
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Dyr. Jan

pasaże

rych, toteź nie wiadomo nigdy, kiedy mo
gą skoczy~ i ugryźć. Trzeba mieć s'.ę clą
gle na ostr()żno:.ci ...

*

*

się

*

wiele niebezp1ec~eństw. Czyhają one codziennie w :r.~
bach i pazurach dzikich bestii, .1a trapez:e, ni. linie, u wierzchołka masztu. Mimo
to artyści cyrkowi każdego wie('-::iru
śmia!o patrzą śm'rrci w oczy. Bo życ'.c w
cyrku jest niebezp·eczne również pod iu
nym względem: kogo już raz porwie w
swoje nurty, temu się :JÓźniej trudno z
nich wydostać .••
W cyrku kr) je

S. K.

Wojt~nia

aw

ns

•
•
opolviada o swym zyc1u

Pomysły zasługujące na uwage., po zana
lizcwaniu ich przez Komisję Fabryczną,
zo:;taną przekazan;- ,Kct?;sji GłóW?_ej. Na
tychm1ast po zaw1aaom1en;u nas, iz dany
pom~rsł podlega ruilizacji, autor wynalaz
ku otr:r.yma pr"mię pieni~żną, oraz tytuł
rac.jonalizatora.
W gabinecie Jyrektora Wojtani w teczce opatrzonej 11ap1sem „b. pilne" leży dłu
ga lista wyrl. ·.-~:m ych robotników. Wśród
TJcnrvk Anrh·-:"' n
nicl1
.Ta.n Kubiak. Star.;« 1 nw · f_.ulrnwski, inż.
Jung, majster Władysław Karbowski i in.
Ogółem wyróż...iio;.ych rat:jonaLzatorów
jest 17-tu
objaśnia dyr.
- Nie jest to dużo
Wojtania - nie należy za1.om:nać jednak, że produkc;a nasza jest Jo pe>vne
go stopnia sp~cja~11ością i wymaga duże
go przygotowan;a fachowego od racjonalizatorów.
Dyr. Wojtania
Dzwonek telefonu przerywa na krótką
Dyrektora Wojtanię u.stajemy w fabry chwilę naszą rozmowę?.
- Co do szkoły - dyrektor Wojtania
ce. umawia akura'.; z robotnikami projekt
s~ybko spo~ląda na zegarek i uśmiecha
nowych ulepszeń }'.lrodukcyjnych.
· - Zasadnicze nic się zrmeni. Po dawne-1 si~~ s~eroko .. ;- Ależ proszę bar~zo. ~e
mu bc;dziccie wrzuać pomysły racjonali- s~e ... ~re wolm. --;-: a potem doda.ie z 3azatJrskie do s::rzyneczek, które porozwie kims melancholijnym trochę uśmiechem.
-Do szkoły„. A pamiętam, gdy ja za
szane są w fab1yce. Rada Zakładowa zaś,
l;.fórn mii bczpo średn·ą pi 1 czę nad tym · tak: samą właśuie, jak ta przed chwilą,
sprawami, przekaże wszystkie Was'le po- profbę utraciłer. pracę. Byłem wtedy
mysły racjonalizatorskie Kom'sji Racjona- uczniem w fabryce Klingera, który zmu
szał nas do 12 g<>dzinnej pracy na dobą.
Ii.zatorskiej.

Dwa

prawda? Podbija nie tylko !łerca
ale l ujarzmia dzikie zwierzęta.

~1orem

EJ

partneny,

Piękna,
mężczyzn,

I Kiedy

któregoś dnia odważyłem się przy
pomn:eć mu, że rr.ogę pracować tylko 10

god„. bo uczęszczam jes:;czE: do szkoły,
zhił mnle i bez odszkodowarua wyrzucił
z 1racy
Dyr. Wojtania jest robotnikiem wycho
Wdnym w atmosferze walki klasowej i'
od najmłodszych lat bierze czynny udział
w życiu związkowym i politycznym. Ucze
stniczyi we wszyf tkich strajkach przedwojennych, a w okresie okupacji przesia
dywał w katorgach „Gestapo" jako „nie
bezpieczny wywrotowiec".
- No wszystko to jest już pozr. mną
A
~mieje się dyr. Wojtania i dodaje. 'lr.r.P,de mną pr:i~a. Praca i moi najbliżsi:
::ona, dwie córJri i ialeńki wnuczek.
Znów dzwonek telefonu. Tym razem z
w vdziału personalnego. Chodzi o wykaz
wspólzawodnictwa.
- Co? Współzawodnictwo? Dawajcie
zaraz! - Nie ma czasu na zbędne rozmowy, cóż znaczą bowiem słowa wobec fak
tu, ie ruch współzawodnictwa pracy w
Fabryce im. Strzelczyka wzras!a ostatnio wyda.ini:-, że ogarnia coraz to inne
oddziałv. Obecnie uczestniczy w nim 436
osób. Niedługo cyfra ta przekroczy 500.
Nie chcemy już dłużej zabierać cennego czasu. Dyr. Wojtania zresztą jest już
całym sercem gdzie indzie~ W ciemnych
i ~ '>rących salach fabrycznych, w których
czarni od smaru i węgla pracują czołowi
pr~odownicy pracy. Jest ich duio, a bę
chodniki dla prz~hodniów z płyt betono- dzie coraz więcej - mówi dyr. Wojtania
wych, które zabezpieczą nas przed blatem w żegnając się z nami, a słowa te brzmią,
jak zobowiązanie. Jesteśmy pewni, źe i
<>kresie szarug jesiennych 1 'Zimy.
tym .razem zosta.nie ono wykonane przed
Poza tym w kilku punktach śródmieścia term' nowo.
(w)
chodniki uliczne.
Zarząd Miejski poszerzy
Nastąpi to równteż w tym roku. Pos2erzony
Sądu Starnścińskierro
chodnik otrzyma m. In. ullca Bandurskiego
Sąd Starościński r."l(>szc:r.ąc.v ~fi; ~otvchr7P8
do Wólczańskiej oraz Wólczańska od 6-go Sierp
przy ul. R-go ~!rr\c nia 5, został pnwnirsio1n
~)
nła do wlcnów.
ua Aleir Kościuszki l. trzecie .P;

i poszerzone chodniki

Jeszcze w tym roku oddane bt:dą cJo użyt
ku dwa nowe pasaże w śródmieściu. .Jeden
połączy ulicę Piotrkowską z Alejami Kościu
szki, drugi - Piotrkowską z ulłcą Sienkiewi
cza. W tym celu pocJJęto odpov11łednie prace
przy ul. Piotrkowskiej 77 l 110. Posesje te
zmienią radykalnie swój wYgląd. Zamiast Ml
der i nieurPgulowanych terenów otrzyma.Ją
piP'me rabaty zieleni.
W narkach m!e.1s'.dcb ułoży się specja1.ne

Przeprowadzka

•
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K n:y c k i n :c spr:? w ciził jednak tajemniczego rlokumcntu, gcly:i: przedtem postano
vil zr.j ść do baru. W drzwiach zatrzymał
go j;1.1t'ś ch!oplec, wręczając mu zamknię
Jakiś cudzo„iem'.ec polecił
tą tec;.k ę . mi ood a ć fo panu.

Ponu:zniik

nie

domyślał się

kto

mógł

przysłać mu tecxkę i karmi ją zanieść do
swego pok~ju, Sam za§ wysrzedł na ulicę,
na której wśród samochodów spotkać
można było l chłopski'e mny zaprzężone
w woły.

Mistrzostwa

przyczynią się

drużynowe

do umasowienia „królowej sportu"

W związku· ·z Biegami NarodowYmf, które
odbędą się w dniu 8 maja, Komisja Sportowa PZLA postanowiła przełożyć, wyznaczone na ten dzień drużynowe mistrzostwa lek
koatletyczne na 14 lub 15 maja.
l\1istrzostwa drużynowe mają na celu urna
sowienie lekkiej atletyki i podniesienie jej
poziomu. Zawody rozegrane zostaną w kiasach A l B (w okręgach), po czym odbędą się
zawody międzyokręgowe dla klasy A, a następnie finały ogólnopolskie. W zawodach finalowYch wezmą udział mistrzowie czterech
grup, na które podzielone zostały okr~gl. Są
to grupy: północna (Gdańsk, Pomań, Bydgoszcz), południowa (Kraków, Kielce, Rzeszów, Lublin), centralna (Warszawa, Łódź,
Białystok, Olsztyn), I zachodnia (Katowice,
Wroclaw, Szczecin).

W każdej konkurencji okręf repreizento4 zawodnicy. Wyjątek stanowią Je
dynie mistrzostwa okręgowe, w których bę
dzie magio startować więcej zawodników z je
dnego klubu. Ponieważ w takim wYPadku
do. punktacji zalicZ?ne zostaną wyniki 4-ch
naJlepszych zawodników, da to klubowi m<>żność wypróbowania różnych zawodników
be.z straty punktu.
Program zawodów obejmuje: w klasie A:
10 konkurencji 10-boju (dla mężczyzn), oraz
5 konkurencji 5-cloboju dla kobiet, w klasie
B konkurencje 5-bojowe męskie l 3-bojowe
kobiece.
Zwycięzcą za.wod6w zosta.nle r.esp61, który
w sumie uzyska największą ilość punktów,
wg. tabeli fińskiej (lub punldacjJ wiefoboJowej).
wać będą

poru<2Ilik zasredł na
lepianki sajgońskiej biedoty. Nagle drgnął, gdyż usły
1S1:ał rozmowę prowadzoną w języku francuskim. Zajrzał przez szybę do pokoju
odbęd~ się w maju Narodowe Biegi
i wśród porozrzucanych sprzętów spo
Oprócz celów I zadań dotychczasowych
W środę 30 marea br. odbyła się w Wojestrzogł Amerykanina Blackstona, Czarne- wódzkim Urzędzie K. F. konferencja informa imprez, tego rodzaju, będą one zaliczane do
go Ja.cques'a i jakiegoś trzeciego mężezyz cyjna - odprawa w sprawie tegorocznych prób zdobycia Odznaki Sprawności FizyczW swej

wędrówce

przedmieście międ-zy nędzne

nę.

Walne zebranie
zwołują

atleci Lodzi

Zgodnie s uchwałą Zan;ądu ŁOZA, powziętą
w dniu 7 bm., zwołuje się na dzień 28 kwietnia
1949 r. o godz. 18-ej w lokalu przy ul. Leculł·
czej 4 ROCZNE WALNE ZEBRANIE Lódzk!e·
go Okręgowego Zw. Atletycznego, na którym
dokonany b~złe wybór nowych władz okręgtl·
wych.

- W mi~s,zikainiu Boba We·~e·r~, prz~
(A.leje Kościuszki 74a - pow1ed211ała c1
cho Teires-a !, siedząc w mi'lczeiniu, spoiuszik:i swoich pan
gląda!ła potem na koin1
rofe~ków.

Panowie ocze1kiwa'1i czegoś zgolla in
nego, jej więc niespodziewane denun·
cjacje zas•koczy1y ich.
- Czyl·i, że ma pani alibi, irż w !<!rytycmym dniu ~ o kryty1cmej por.ze zina1jdo
:wała się poza domem. Innymi s;rowy go
spodyini Wa.l eria mogła s·ię pomyl'ić, czy
nie ta,J<? - spytał sędziia.
- To wł,a ,śn•ie miałam na mY'ślil
- Dobrze, sprawdvimy rzecz u same
go źiródła I
Topors'k,i bylł cU!owie<kiBm energicznym i lubił d.zialłać szyb'ko, a tu poś·
plech był na:prawdę wska.zainy. Podczas
gdy Stors<ką ·zaiprowa•dwno do sąs1iedn i e
! .go po<koju, gdzie miała poczekać do wy
lUaśn~9'f11fa się sprnwy, sam osobiśde

We wszystkich gminach i miastach

Kraków·Sląsk
Parpan

wciąż

5:0 (5:0)

bez formy

Towarzyski mecz pilkarskl reprezentacji Kra
kowa I Sląska przyniósł wysQkle zwycięstwo
w stosunku 5:0, przy
dmżynie krakowskiej
czym wynik ustalony został do przerwy. Pewne przegrupowania w składzie osobowym Sląs·
ka po przerwie OTaz osłabien'e sily bojowej '.lapadu Krakowa, spowodowaly wyrównanie g;y
w drugim okresie, a bramkarz drużyny krakow
sklej - Jurowicz potwierd1lił znów wysoką
klas~, nie dopuszczając do zdobycia honorowe•
go punktu przez Siąsk.
Bramki zdobyli: Gracz - 3 (w tym jedna z
karnego) oraz Mamoń I Nowak - po I. Najlepszymi na boisku byli: Jurowicz, Gracz i Ma
Zwłasz.cz.a ten ostatni nadawał ton al\moń.
cjom napadu krakowsk'ego, wyrótniając ~ii;
szybkością. w grze J pracowitością. Zawiódł .-iatomlast Parpan I Kohut.
W drużynie śląskiej zadowo!1R jedynie Cieślik
chwilami OTaz Wioczorek, ~rający po przerwie
na środku pom<>cy.

Nowych mistrzów
ma CSR w boksie

nej (0. S. Fiz.). Każdemu, który osiągnie mlnfmum wyznaczone dla jego kategorii wieko
weJ. zalicza się zdobyte punkty już na O. S.
Fiz. Czynnik współzawodnictwa indywidualnego Jest wi~.c dodatkową cechą tegoroczny<'h Biegów Na.rodowych. Podkreślić jeszcze
przedstawicieli
podejście
należy społeczne
Okręgowego Stowarzyszenia Lekarzy Sportowych, którzy zadekluowalł bezinteresowną
pomoc i współpracę przy badaniu zawodników w dwóch Poradnia.eh Sportowo - Lekarsklch na terenie miasta Łodzi, oraz na trasach w dnilu biegów.

spotkania Indywidualnych mistrzostw
bokserskich Czech przyniosły następujące wy•
niki: w muszej - ~F wypunktował Adamka,
w koguciej - OP wftrał na punkty z Bleskem,
w p'órkowej - SISKA pokonał Aldorfa, w lekkiej - PETRINA znokautował w I rundzie So
bolika, w półśredn:ej - KOUDELA wygrał na
punkty z Czernym, w średniej - KOPECK\'
odniósł zwycięstwo nad Novakiem, w pólcięt
kiej - MARKOVlC znokautował w I runcb:le
Samonila, w cii;żk!ej - LIV ANSKY odniósł
wysokie zwycięstwo punktowe nad Sedivym.

- To znaczy, że pan Werner ma u siie
bie ... - Topoirs1kJi rzuC'ił bairdz.o dosadne słowo.
- Zaręczam panu, że jesit ro dama!
Prnwdz•iwa dama, albowiem mój pan„.
- Raczy uraczać tylko damy, czy tak?
- przerwał mu kapitan. - Ale mn iej·
sza z tym, nie jestem z policji oibycza·
jowej! Proszę sprowadzić mi go natych
stl
mia•
57)
- Wspomniia,łlem Już, że naisz pan nile
wr~z z ubranym po cywihnemu. age1n,!e~ jest sam.
- Dość tej kirętan1nył _ h'l.Jlknął ofipojechał s-amochodem na Aleje Kosc:u.i
cer. - Ruszaj, baiłrwanie jeden, albo
szik.i.
DrZWi mieszikania Boba Wemera otwo sam wejdę do sypialni jego pa.na!
rzyi ba1rd1zo dy:stY1119owa.r11ie wyglądająNa ro dictum lok.a•], mrucząc coś pod
cy lokaj .
pomikną!J: przed siebie i 'vVOet po
nosem,
9'0
spytał
domu?
w
pan
Czy
się w towarz.ystiwie swego
ukazał
tem
k·rótko kapi'tan.
pana.
- Jaśnie pan niie ra:czy być obecnyl
Bob Weff1eir, przyis,to]ny mężczyZna,
- rzetkł z patose•r;i s.łlużący zastępując
mu drogę, ale kapitan, który po tym g~ ubrnny w bardzo efektowny szilafrok,
ście zo~ientowa~ s 1ię, że lo:ka.j mówi nie spoj1rzał niiechęitnym oikiem na przyby. .
.
, szów.
prawdę, od~rądlł go od siebie: .
- Czego pa1now1e sob·1e zyczą?
- Jesteśmy z WJ1adz bezp1eczen·
stwal Oto na1sze leg'itymacje! Proszę r_nó spytał kfót.ko.
Topors11<1i przedstawił się, objaśn lił
wić króttko i zwięźle bez tego „jaśmenia" i „raczeniia''. Jest pan, czy qo !'llie m1odego panika o co chodzli i za'kończył!:
ma?
- Proszę powiedziieć więc szczerze,
Kamerdyne1r zmieszał się.
- Owsze;n, jest, a·le że ta1k povvie~„. czy była u pana w poin•iedZli alłek po po·
raczy być nie sami - rze.kł krzywiąc lludniu Teresa S~0,r~1<11 i o której godzinie?
s•ię jak po wypiciu ootu.

- Pan rozumie, że dżentelmen w po
dob!1ych wypadkach bywa dyiskrntnyl
- odpowiedz·ia~ mu na to Weme•r.
- A pan z kolei rozumie - przerwał
mu Toporsk•i, - że dżein1elrnen, który
w podobnych wypadkach nie mówi pra
wdy, wędruje do kryminałuł
- Więc powiem prawdę\ - zmiękł
mo1rnęMa1lnie przystojny przemyisłowiec.
- Panna Stoirs'ka byia u mnie międlzy
pół do cvvvartej a szóstą.
Wprawdzie -.Z1ięty na stronę przez a·
genta lokaj zema'ł to s,amo, n1iemniej
Topo·rsk:i kazał się Wernerowi ubrać i
na wszelki wypade•k zabra:I: go z sobą
do sędziego Olszyny.
Postawiony przed oblticze sędziego
Bob Werner zeroał ra·z jeszcze kategoierycmie, ro co powiedział Toporsk<
mu.
- To z:na•czy, że WaJe.ria powiedz,lała nieprawdę! Ale jaki by miała w tym
cel, ażeby wprowadzić nas w błąd?
- Musimy raz jeszcze przesłuchać
wa,Jerię, ewentualnie skonfrontować to
zawyrokował Tocałe towarzystwo! porsk•i i, spojrzawszy na zegarnk zaklął
paskudn1e.
- A tymczasem zrobiła stę już siódma, my zaś wciąż jeszcze ·nie mamy w
potrzebujemy w tej
ręku tego, kogo
chwili najbardz,ieJ, to zinaczy Norberta
(D. c. n.)
Gorw.iczal

Biegów Narodowych. W konferencji w7Jl.ęli
liczny udział przedstawiciele władz, plonów
patronalnych i zrzeszeń sport1>wych powolanych do zorganiitzowania l przeprowadzenia
tej imprezy.
W tym roku Biegi Narodowe odbędą się 8
maja we wszystkich gminach I miastach Pol
ski, następnie 15 maja odbędą się ta.k zwane
Blegl Powiatowe, w których będą uczestmłczyć zwycięzcy biegu 8 Maja i wreszcie
ma.ja odbędą się tak zwane Biegi Wojewódz
kie, w których wezmą ud:lliał zwyclę1r.cy ble
gów z 15 ma.ja.
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