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dokoła Kongresu i kalumoszczerstw, rzucanych na
•
organizatorów Kongresu,
'!c~estników i
, ~:w1adczy, że demonstracja sił pokoju tra
uła w samo serce podżegaczy wojennych.
Kongres już pokrzyżował ich plany, ale
li jeszcze nie zmusił do wyrzeczenia się ich.
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Gdy przewodniczą.cy paryskiego Kongresu Pokoiu og 1 osił tę wiadomość podczas posiedzenia Kongresu,
entuzjazm słuchaczy nie miał granic. Delegaci, reprezentujący 69 narodów powstali z mieisc i demonstrowali na cześć zwycięskich Chin Ludo~ych.
Według agencji Reutera, wojska Armii Ludowej zaczły wkraczać do Nankinu w nocy i piątku na sobotę.
Wielkie oddziały wojsk posuwaią się wzdłuż linii Nankin-Szanghaj, za grażaiąc temu ważnemu punktowi
strategicznemu.
Załogi wielu miast przechodzą. na stronę Armii Ludowej.
Według wi1aldomości, naplywaijącyc h z Nan;k~111u, chińskie orgainiimcje demo
N a parę godzin przed zajęciem mia-

sta tymczasowy „prezydent" i „pre· kratycz.ne, które az~a.łlć1lly dotychczas W U~rydu, przystąpll!iy do O•rgani1zowania
mier'' rządu kuomintangowskiego opu- władz mi1ejs1<ich. W ca,łym mieście panu je zupefuty sip okój.
Wojska ludowe przepraiwiaiją się p r:zez rzekę Jang-Tse i wkracHją do mia
scili m'..asto jednym z osta<tnich s.amolo·
tów. Urzędowo aktu kapitulacji doko- sta przeiz bramę zachodn1ią, obsadza1jąc umocn!<eme stanowi.ska, opus1ZJCZ1one w
nocy z piątku na sobotę pr:zez oddz•!ialy kuomtntan:gowslde.
na komitet obywatelski.
Komunikacja telegraficllDa i telefoni•
C7llla w mieście nie została przerwana.
sfuży
Dymy i płomienie unoszą się nad por·
„.„ Potężną wzeszkodą na drodze do zrea· 1nnmikacyjnych, stanowi CZ)71nik bardzo istot·
tern, gdzie ustępujące wojska kuominlizowania wojennych planów imperialistów ny.
tiangowskie podłożyły ogień. Ustępujące
Rozwijając i wzmacniając naszą gospodarhę,
amerykańskich ,stano~~ rosnąca po~~ga gosp°:
oddziały wysadziły też w powietrze
d ~j"cza k ZSR~ ' k';J~W kdemRokdra.c1ik. ludou;e1. rozwijamy i wzmacniamy jednocześnie siłę go·
dworzec kolejowy, znajdujący się pod
5 r a e. ono7'.1rczma . ~ciąz u ~ ziec .iego 1e~t spodarczą i obronną całego frontu antyimpeNankinem.
wo1;Y z hit· rialistycznego, rozwijamy i wzmacniamy siły
~ięk~z~d~iz ':i
;nac:m~~
Ludowa posuwa
Zwycięska Armia
.erows 1m1 na1ez ~cami. r a ta .':o~ta a '.ozmo- pokoju.
Jang-Tse.
brzegu
się wzdłuż dolnego
zona przez stale i szybko rozw11a1ący 11ę poCała partia i masy Jlracujące naszego krajrt
Armia, licząca ponad milion ludzi prze•
tencjał gMpodarczy krajów demokracji Z.udomuszą w pełni i z całą jasnością zrozumieć,
wych.
kroczyła już rzekę, zagrażając bezpo·
rozwój współzawodnictwa pracy, planowy
Siła gospodarcza i obronna państw frontu :e
średnio pięciomilionowemu Szanghajosystem oszczędzania w naszej gospodarce,
waż·
niezmiernie
jest
antyimperialistycznego
wi.
przedterminowe i zwycięskie wykonanie Planu
rzym czynnikiem w walce o pokój, w walce o
W Szanghaju ogłoszono stan wojenTrzylet11 ie go zwiększenie ilości i jakości naszej
utrącenie planów wojennych imperializmu proc/111.-cji przemysłowej i rolniczej, uspraw·
ny, czynione są gorączkowe przygoto·
amerykańskjego.
wania do obrony miasta.
nienie naszej kom1111ilwcji - to ważne ogni·

sprawie pokoju

Nasza gospodarka

;;resre

W sobotę w godzinach wieczornych,
wojska ludowe zajęły Wuhu, 90 kim. na
południowy zachód od Nankinu.
Obserwatorzy wojskowi w Szanghaju
przypuszczają, ie Armia Lu,\owa, licząca
około 350 tysięcy żołnierzy otacza w tej
•
o d po·
ch WI·1·I manewrem os k·rzydl aJącym
· t angows k'IC h , roz·· k uomm
· 18 armn
l U d nrn
proszonyc h na 160- k ilometrowym froncie
Jang-Tse między Nankinem a Szanghajem. Armie Ludowe znajdują się pod dowództwem generała Czen-Yi, generał.a
Lin-Po-Czeng i generała Czen-King.
W miarę zwycięskiego postępu chińskiej

::~i~~~:::~ti.w całym

kraju wzrasta
weKonsul amerykański w Szanghaju
obywateli Stanów Zjednoczonych do
opuszczenia miasta.

%Wał

ODWRÓT WOJSK KUOMINTANGU.
Według wiadomości, otrzymanych w sobotę wieczorem przez agencję Reutera,
wojska Kuomintangu wycofują się do
trójkąta na południe od rzeki Jang-TseKiang, obejmującego Szanghaj, licząc na
to, że będą mogły ustanowić nową linię
oporu w odległości około 75 klm. na pół
nocny zachód od Szanghaju.
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cji na rzecz pokoju działa na korzyść
podżegaczy wojennych i będzie przez nich
wyzyskane.
Z tej prawdy zdają sobie doskonale
ruchu
sprawę organizatorzy światowego
obrońców ,pokoju, w których ręce złołyło
swój los 600 milionów ludzi zorganizowanych i dalsze miliony piezorganizowanych. Dowodem tego jest powzięta na
wniosek Swiatowej Federacji Związków
Zawodowych uchwała Kongresu, powołu
jąca do życia światowy front obrońców
pokoju, ze stałym komitetem międzynaro
dowym na czele i z komitetami narodowymi w każdym kraju.
Rzucone przez Związek Radziecki, wielkie mocarstwo socjalistyczne, hasło demas
kowania podżegaczy wojennych i organizowania się w obronie pokoju, podjęte zo
stało przez Wrocławski Kongres Intelektualistów i przekazane Swiatowemu Kongresowi w Paryżu i Pradze. Obecnie setki milionów ludzi skupiają się w potężną
organizację pokoju, której centralnym ogniwem jest niezwyciężony Związek Radziecki·
I ta właśnie organizacja czujna i ciagle
wzrastająca w siły zagrodzi drogę nowej
wojnie.

1

Wicepremier H. Minc

Na U110CZJ'ISf.ość pnzybyli oprócz człon
ków nądu, ambaisado11ow,i e: ZSRR, Wiei
Cz·edlosłowacji,
~.ej Brytanii, Frianoji,
USA, Włoch, Bu~iga;rii! po,srowie: Finłan
S.I1Wec.ji, Belgl1i, Austrm
d~i, WęgJe,r,
charges d'affiaire·s: Turcji, Rumuni1t, Egip
tu, Dainiii! sekre1a1rz,e po~elstw: Ho.taindti

wy milczenia
nii, kłamstw,

W piątek odbyło się w Pa.ryżu zebranie
uczonych biorących udział w
wybitnych
We froncie antyimperialistycznym, w sile wa nie tylim na drodze do podniesienia dobro·
światowym Kongresi~ w Obronie Pokoju. W
gospodarczej i obronnej tego frontu Polsl•a bytu materialnego i poziomu kulturalnego mas
zebraniu wzięli udział: prof. Joliot-Curie
• 1e1 dw11dziestopięci~milionoll'ą l11d110.foią urac11jqcyclr, nie tylko na drodze budowy so·
(Francja). rektor Bieńkowski i prof. Demświadomą, zdolną i }Jracowitą kla.~ą robotni· cjalizmu, ale to ważne i decydujące nC'11i11·"
bowski (Polska), członek Akademii Nauk
czą, z tpielką (piątą na świecie pod względem w walce o pol~ój.„".
profesorowie Crowther i
Wołgini (ZSRR)
Bernal (Anglia). przedstawiciel Bułgarii i se
I wielkości) produkcją węgla, z wielką produlr(Z referatu „O zadaniach partii w
kretarz generalny Kongresu Wrocławskiego
cją cynku, z szybko i pomy., lnie rosnącą mewalce o pokój", wygłoszonego przez
Jerzy Borejsza.
maszynowym,. z tt'ielką
wlurgin„ i przemvslem
przewodniczącego KC PZPR ob. Bo,
Przedmiotem obrad były zagadnienia, zwią,
lesława Bieruta na plenarnym posie
produkcją taboru lcolejowego, z rozwijającym
'Zlane z działalnością światowego zrzeszenia
dzeniu KC w dniu 20-go bm.).
się rolnictwem, z rozgałęzioną siecią arterii ko·
-._._______;.....;..._;...._.;..._ _ _~--...;;;;.;.;.=-.;~.-.-...-. ;.-..:::.;.-.-::..o..---· pracowników naukowych,
------------------------- --------------------

W PZPJG Nr. 8, zatrudniających prawie
Z całego kraju napływają masowo meldunki o wykonaniu i przekroczeniu zobo- 3 tysiące osób, przędzalnia wyprodukowawiązań 1-majowych. Donoszą one o znacz- la w ciągu 2 dekad bm. 71 proc towarów
miesięcznym.
planem
nym zwiększeniu produkcji w miesiącu przewidzianych
poprzedzającym Święto Pracy i o przy- Znacznie '"'zrosła ilość uczestników indysporzonych milionowych os z czędnościach. widualnego i zespołowego wspólzawodnictwa pracy.
I tak m . in.:
ZAŁOGA ,'J'.KALNI PZ~D N~. 2 wy~o3-tysięczna ZAŁOGA PZPW Nr. 1 w Łollllllllllllllllllllllllllllllllllllłllllllllłllllllllłlllllllllllllllllllllllllllllllllll
dzi w dniach 19 i 20 bm. wykonała plan nała w całosc1 swe zobowiązania 1 maJOprodukcji prtędzalni w 114 proc., w tym we, dając do 20 bm. 500 tys. m. tkanin
98,6 proc. produkcji pierwszego gatunku. ponad plan.
Do dnia 20 bm. wykonali plan produkNajlepsze wyniki osiągnęły: na tkalni otworzył XXII Targi Pozna6skie zespoły pod kierunkiem przo.downików cyjny w 75 procentach ROBOTNICY
W nowocz,esinej sal,i repre,:zentacyj- pracy - Marii Terpilak i Józefa Fajka - GŁUCHOŁASKICH ZAKŁADÓW PA·neiJ Miiędzynar.odowych Targów Po~nań przekraczając poważnie zaplanowaną pro- PIERNICZYCH, do końca miesiąca przesłciich odbyllo się w dniu 23 bm. o godz. dukcję, dają one w 100 procenta h towar kroczą oni o kilka procent swe zobowiąza9.30 uroczysit e 0 1tward.e Tar9ć>w. Otwar ~~.;.:.~~~.7.?.~„~.~~~.~~.~: „„„„11 .... „„.„111 .... „„„.„1„,m„.„~.~~... ~~~.~1.~~.~:111„„„ ... „„ ..... 11.„„ •• „"""'""""••umnuu
ei:a Targów dokomtł wkepremier Hiilairy
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Obrady Swiatowego Kongresu Obro6•
ców Pokoju dobiegają końca. Byty one
imponującą manifestacją na rzecz pokoju
i potężną demonstracją siły 600 milionów
ludzi wszystkich narodów i ras, wszy•
stkich warstw społecznych, różnych kierunków politycznych, ludzi, którzy zdecydowani są przekreślić plany podżegaczy
wojennych.
po-!
„Jeśli wojny dotychczas nie ma wiedział znakomity pisarz ·radziecki Fa•
diejew - to właśnie dlatego, że ludy
świata nie chcą wojny"· O tym świadczy
Kongres w Obronie Pokoju, który zdemas
kowal raz jeszcze przed światem konowania i przygotowania imperialistów do nowej agresji, na wzór obłąkańczej errr<><;~i

do uchwał KCZZ z lat ubi::- I
głych o nadmiernej ilości dni świąteCtLnych
w Polsce, powodującej wielkie straty dla gospodarki narodowej, jak I dla budżetu wielu
rodzin robotniczych, oraz biorąc pod uwagę
liczne zobowiązania załóg fabrycznych i kopalnianych, dotyczące przedterminowego wy
konania Narodowego Planu Gospodarcze&'o
. w rb- Prezydium KC.7.Z Postanawia:

~ROCŁAWSKIE ZAKŁADY WYROBOW PAPIERNICZYCH zwiększyły swój
plan oszczędnościowy z 21.212 tys. -io 50
miln. zł.
WARSZAWSKIE ZAKŁADY PAPIERNICZE - 0 20.418 tys. zł.
ł
'l
34
KRAPKOWICKIE MYSZKOWICKIE _ 0 2~ miln. ~~.nWŁ~~
t
CŁA WSKIE _
0 26 870
ys. z1·
·
Wszystkie te zakłady wykonają plan
3-letni do 8 listopada br., a nie, jak przewidywano - 13 listopada br. Ogółem zalogi fabryk papierniczych .samorzutnie
podwyższyły roczny plan oszczędnościowy
o 310.188 tys. zł

· O 10 dni przed terminem wykonała swe
zobowi<Jzania produkcyjne ZAŁOGA ZAKŁADOW „SOLVAY", znacznie przekraczając plan produkcji. Załoga dała pro1. Zwrócić się do Rządu z prośbą o wyda- dukcję wartości 11.056.700 zł.
ZAŁOGI\ CEME
nie zarządzenia, aby w dniu 3 i 9 maja, wzo
NTOWNI „GRODZIEC"
•
rem lat ubiegłych, we wszystkich instytucjach, fabrykach i zakładach pracy odbywa- (woj. katowickie), zobowiązała się wyproła się normalna pracr„ zgodnie z interesami dukować W bieżącym miesiącu 15 tys. ton
cementu ponad plan. 19 bm. załoga osiąg
państwa i szerokich mas pracujących.
2. Wezwać ogół robotników i pracowników n.ęła 17 tys. ton pcmad plan, dzięki współ
d-0 normalnej pracy w dniach 3 ł 9 maja br. zawodnictwu zesoołowemu i inchrwidual•.o.emu.

KCZZ wzywa do pracy wdniach 3 i 9 maja
Nawią.zując

I

•
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Dzieci robotników i chłopów

do szkół licealnych.-Zespoły i kom:s!e s,oleczno - pedagogiczne otoczą opieką naizłlolniejsze jednostki
będą miały ułatwiony dostęp

Dwa miesiąoe zaledwie dzieli nas od domości i zdolności kandydata· Po egza- poszczególnym z nich stypedniów, burs i .
końca roku szkolnego· I mimo że nauka minie komisje winny w pierw!lzym rzę- internatów.
Akcja ta w bieżącym roku obejmie
trwa jeszcze w całej pełni, młodzież ostat dzie załatwić pozytywnie tych kandydanich klas szkół podstawowych, mająca tów, którzy zdali egzamin i figurują na ogół młodzieży uczęszczającej do VII klas
przed sobą końcowe egzaminy, znstnna- listach przesłanych im przez zespoły spo- szłlół podstawowych i bez wąt11icnia do
wia się już poważnie, jaki kierunek stu- łeczno-pedagogiczne, biorąc pod uwagę dalszego kształcenia zostaną wytypowane
wartości społeczne danego ucznia, jego jednostki najlepiej lłrzygotowflne i najdiów obrać w przyszłości.
Z pomocą w rozwiązaniu tak ważnego
i decydującego w ich życiu i pracy problemu, pośpieszą im specjaJ•1ie zorganizowane zespoły i komisje społeczno-pedago
giczne.
w związku z tym Ministerstwo Oświaty
wydało okólnik, który zarządza powołanie w każdei· publiczne]· szkole podstawo-

k~sę.s~~~oł~:tr~ł:~ Samorząd zaoszczędz111
:~~-~~~:!i;;;;~:
wchodzą: kierownik szkoły, przewodniJ

·v

'

n•e

zmniejszając świadczeń

-

Akcja oszczędnościowa w Zarządzie
ciel nauki o Polsce współczesnej oraz
przedstawiciel szkolnego komitetu opie- Miejskirn przeprowadzana jest Z' dużym
rozmachem przy niezwykle pozytywnej
kuńczego.
Zespół społeczno-pedagogiczny powi- postawie ogółu pracowników samorządonien przede wszystkim zainteres,wać ogół wych. Powołana niedawno komisja oszrodziców sprawą dalszego kształcenia ich czędnościowa przy prezydencie m. Łodzi,
dzieci oraz poit\formować zarówno rodzi- po wstępnej naradzie i konferencjach,
ców jak i nemów o rodzajach i typach odbytych w poszczególnych agendach, zaszkół średnich ogólnokształcących i zawo kładach i przedsiębiorstwach skonstatowała, że zobowiązania wzięte na siebie
dowych.
Zespół musi zorientować si.ę w zdol- przez wszystkie działy pracy w zakresie
nościach młodzieży, poznać ich warunki zmniejszenia wydatków rzeczowych, radomowe i materialne oraz zbadać dokład cjonalnego wykorzystania pcrsoneh1 i usu
nie zamiłowania poszczególnych uczniów. wania przercstów biurokratycznych, istot
W wyniku swej pracy zespół uste.la wyka nie mogą dać samorządowi znaczne oszzy kandydatów, a kierownik szkoły, jako czędności.
Na podstawie materiałów dostarczaprzewodniczący prześ~a je stosownie do
zainteresowań, uzdolnień i wyboru samych
uczniów i życzeń rodziców do właściwych
·
.
szkół stopnia licealnego.

zwrócić się

*

*

:t.

JUICA: Masz lat 12 i

nieskończoną

jeszcze

szkołę podstawową ..Jeżeli w i ęc nie odpowie
dzieliśmy Ci na Twó.i pierwszy list to tylko
dlatego, lż uważamy. źe masz jeszcze bardz_o

czaw do zrealizowania swych marzen.
Aby zostać artystką filmowa tr7. ba prz:de
potem zlozyć
zdolniejsze, przede wszystkim spośród wszystk im ukcńczvf- S7koli>,
przez kilka
n'"tem
·ieszcze
wstepnv
egzamin
dzieci robotników i mało i średniorolnych lat ~tudiować w Wyższej S7kflle Filmowej 1
•
chłopów.
dopiero wtedy mo:i'na mieć nadzieje. iż pr~ez
Zapewni ona tym samym pomoc mło pracę swoją osiągnie sie cel . .Tak wid?:1sz,
dzieży pozostającej w najcięższych warun nie tak łatwo Jest zostać artv•tka. Stokroć
kach materialnych i mieszkaniowych, któ łlltwiei otrzymać dobrą promoc1ę do na~tęp
ra do tej pory nie mogła korzystać z przy ne.J klasy.
* * *
wileiu powszechne; oświaty i wiedzy. (y)
ZMP mieści sie przy
MAŁUSZF.WSKA:
Pani
tam

przygotowanie i stosunek do nauki.
W drugiej kolejności komisje rozpatrywać będą podania kandydatów zgłoszonych indywidualnie.
Po ustaleniu listy przyjętych do szkoły
należy zapoznać się bliżej z warunkami
materialnymi i mieszkaniowymi uczniów
i zgłosić wnioski w sprawie przyznania

czący komitetu rodzicielskiego, delegat ko
d · · 1 ki
't t
:y1 eV.tl1I)row!1cch1oe"?'awcgcao (kplrazseydsVtalwlicniealuckzlya-

w sprawie tej
Proszę
do Komisji Specjalnej, ewentual
nie do tych samych czynników, które prowadziły sprawę. Być mo7.e. że przy pierwszym rozpatrzen'u sprawy brak było danyc.h
przeciwko tej drugiej osobie, co ewentualme
będzie Pani mogła obecnie sprostować.

. ł,ODZIANKA K.:

na

185 m·1ll

dużo

0

pewno*będ7..ie
~~rt::a~~fe 4i~zy~~ą.
*

•

rleCJ: ludn'c;ści

nych przez agendy, zakłady i przedsiębiorstwa opracowany został ogólny plan
oszczędnościowy samorządu na rok 1949.
Prace te, zakończone ostatecznie w dniu
wczorajszym, wskazują, że oszcz~dności
Zarządu Mjejskicgo w:vnioc;ą w tym roku
185 milionów 200 tysięcy zł.
W budżecie zwyczajnym osi8i;:nie się
133.792.000 zł. oszczędności, w budżecie
inwestycyjnym - 45.120.000 zł„ zaś w
działach dochodu (zwiększenie wpływów)
- 6.300.000 zł.
Zaoszczędzone sumy nie tylko nie wpły
ną na zmniejszenie świadczeń na rzecz
ludności robotniczej Lodzi, ale wręcz prze
ciwnie - pozwolą na niektórych odcin(st)
kach świadczenia te powiększyć.

*

JERZYit S:. z ł,ODZ!: W Robotniczym Do

mu Kult~1ry PZPB nr . 1 przy ul. Przędzdal.ni ~
nej 68 została otwarta świetlica dla z1ec1
pracowników. z pewnością jest tam pianino,
tak że będzlesz mógł pobiernć lekcje muzyki. O bl'ż::;?.e informacje w i<nrawie zwróć się
do Wyd7.iahi Socifllnego fabryki, w której
*
pracuje Twój t.a!uś.

*

WALDEK z CHOJEN: Na temat te11 proszę zasiegnąć informacji w Urzędzie Stanu

Cywilnego,
------------------Wsnółz~wnrłnintmn z~snołowe
i.PU H, n u Iii il' ·
{I

a

pode!muie PCH w

całym

kra[u

Z początkiem maja rb. wszystkie placówki PCH w kraju przystępują do współ
zawodnictwa zespołowego. Jak czytamy
w uchwalonej rezolucji, celem tego współ
zawodnictwa jest prowadzenie szlachetnej rywalizacji między wszystkimi pra•
•. .
_
„.
cownikami i zespołami PCH na zasadach
.
solidarności i koleżeństwa, aby poprzez
uleps.ze.nie met.od, podniesienie w.y<laJ.· leJ I O l"ell' pomocy prawneJ
Z
.
Dzięki uruchomieniu przez Rady Adwo- nie dogodne. Honoraria adwokackie regu- nosci 1 .dyscyp~my pracy przycz_yr;ić s:ę
d . ,_. k'. do pow1ęks7.enza obrotow, zmme1szenia
f
t
l
. l
· l ·
p
· p
S ł
k k' B.
i
przedsiębiorstwa
kosztów własnych
mr po eczne1 omocy rawne1 UJ.e specJa na u go':"at ary a,t zu~„1
ac ie
t
. . 0 i:»
- pomoc prawna przestała być przywile- rc1 pomoc prawna ]CS prz:vs ępna.
iegu o;-varo;e~o..
Po wysłuchaniu trosk obywatela i roz- us~J8wmema
ien;i tyl~o za~1~żn~ch.. Jest to fa~t niepro.wadzono następuJące ryteria o~e
zmierne3 wagi 1 w1elk1ego znaczei:ia spo- ważeniu możliwości obrony jego praw
łecznego. Fachowa pomoc prawnika spe- przewodniczący biura częstokroć odradz~ lny. wysi~ku zespołu, na ~tóry~h. podstawie
cjalisty udzielona w odpowiednim momen- prowadzenie procesu, który ni.e ro"kuje opiera się system ~remrnwama ..
Za .wzrost obrotow .7 ':7arunk1e,m wycie, P?zwala .w '!"ielu wypndka~h unil~nąć pomyślnego rezultatu, co zapobie:.ra zbędpowaznych 1 UJemnych sktttkow. Bmra nym procesom, pociągającym za sob!) stra- kona ma planu, za. obmzeme kosztow han
dlowych, .za wydaJno~ć pracy ze.społu. _z~
Społecznej Pomocy Prawnej stoją otwo- tę uieniędzy i czasu.
Tak >vięc Biura Społecznej Pomocy sprawnośc. zaopatrzema, za ~ermmowośc 1
rem dla wszystkich i w miarę potrzcb 7;
~dzielają bądź porad prawnych na miej- PraYmej odgrywają także pewną dość po- rzec~owośc sprawozdawczości oraz za dys
scu, bądź kierują zgłaszajacego się oby- ważną rolę w ogólnokrajowej akcji oszczęd CyPlmę pracy·
Pozwoli to handlowi uspołecznionemu
nościowej.
watela do adwokata specja!isty.
Łódzki~ biuro czynne jest codziennie, rozszerzyć rynki zbytu, obniżyć ceny arDla ludności przyjezdnej, a zwłaszcza
wiejskiej, kierowa.nie do adwokata odpo- za wyjątkiem sobót, przy Delegaturze Ra- tykułów, wprowadzić nowe artykuły itd.
(x)
wiedniego dla danej sprawy jest szczegół- dv Adwokackiej , uL Narutowicza 49.

Kaz· dy moz·e korzystac·

Ponadto kierownictwo szkół podstawowych dołącza do wykazów charakterystykę każdego ucznia wraz z zaświadczeniem o rodzaju zatrudnienia i stanie mad · ·
· ik
Ją• owym ro zicow.
Uczniowie klas VII-ych nie objęci wykazami, składają indywidualnie podania
do wybranych przez siebie szkół.
.
.
. .
,
Rowmez przy. szkoła.c~ stopnia hcealneg? funkcJon~Ją komI~Je społeczno~peda
gog1czne, w ktorych skła~ .wchodzą. dyrekt?r szkoły, ~rzedstaw1c~el szkolne,go
komitetu op1ek~czego, dw~c~ delegatow
Rady .Narod~WeJ, przedstaw1c1el Rady Pe
dagog1cznej- 1 delegat ZNP.
Komisja ta po dokładnym zapoznaniu
się z nadesłanymi wykazami, przeprowadza egzamin wstępny, który pozwoli jej
zorientować się w rozwoju, zasobie wia-

szyb

k• • • d b •

•

!

.:0-1

I

Będziesz szczęśliwa ...
Piotr i Celina mieszkali w sąsiedz-1
twie na dalekich peryfer:ach malutkiej
osady. A że pracowali razem w tej
samej fabryce, Piotr codziennie wieczorem odprowadzał swoją sąsiadkę do
domu.
Była to jedyna kobieta w jeg0 życiu.
Młode dziewczęta stroniły od małego,
ułomnego człow'.eka. a tylko Celina jak
gdyby nie dostrzegała nigdy ani ' jego
brzydoty, ani garbu. Zawsze uśmiechała się do niego życzliwie I miała dla
niego c:epłe, przyjacielskie słowo: i dla
tego nie dziwmy się, że Piotr przywiązał się do niej więcej niż należało.
Właściwie n'~e miał nic z życia prócz tych dwudziestu minut, codziennego szczęścia, tak długo bowiem trwał
ich powrót do domu przez ciche uliczki osady.
Piotr czekał zawsze ni'.ecierpliwie na
mały,
godzinę ósmą. Stał potem onieśmielony - opodal bramy fabrycznej i na moment rozjaśniał się, kiedy
w pewnej chwili podchodziła do niego
Celina i i.iśmiechała się.
- Chodźmv!
Bywało, ż~ wiały jesienne wichry.
Czasem padał śnieg i szalała zadymka,
k'.edy indziej znowu wysoko w .górze
swiecił księżyc, a W sadach WIOsennych kvl.tly wiśnie. Ale zakochany
karzeł nie dostrzegał ani smętków listo
pada ani uroków wiosnv. Idąc obok CelinY wsl:uchiwal sie w brzmienie iei 12'ło

spoglądał na nią ze ściśn : ętym
bardzo rzadko, nie mógł o niej sercem.
N;e trać jeszcze nadzie:! Może
zapomnieć.
jeszcze uda się nam ocalić go! - pożeg
W międzyczas1 '.e wybuchła wojna.
Okuoacja Niemców była ciężka. Sza- nał ją mocnym uściskiem ręki.
Parę godzin potem zgłosił s ; ę do miej
lał terror, w'.elu ludzi uwięziono, wie1u
:nnych wywieziono do Rzeszy na ro- scowego posterunku niem'ec!dego mały, niepozorny garbus i oświadczył, że
boty.
Posterunek policji niemieckiej został sprawcami zamachu na pociąg nie byli
poW:ęk5zony, zjawiła nię kompania SS, an' Skimina ani BJecharz ale on, który
oczyszczono okolice z podejrzanych ele- uczyn"ł to sam jeden, z własnej inicja·
tywy i bez wspólników - że teraz jedmentów.
Na krótki czas zapanował spokój, ale nak, n 1e chcąc, ażeby przelała się krew
po miesiącu zdarzył się incydent, któ- ludzi niewinnych, dobrowolnie przy
ry rnocno zdenerwował komendanta . znaje się do ·win"'.
Tydzień potem odbyła się na rynlńt
Oto nieznani sprawcy uszkodzili w pew
nym miejscu tor koleiowy. tak, że tyl- puhl"czna egzekucja. Dokoła stał w
ko dzięki przypadkowi uniknięto strasz milc?.eniu i gro?.ie tłum ludzi. spogJąda
jąc na skazańca, który z podniesionym
nej katastrofy.
Należało dać śmbtkom nową naucz- czołem stanął przed plutonem e~zeku
kę. Podejrzenie padło na dwóch robot- cyjnvm. T oto obecni nie dostrzeRli już
ników: Władvsława Sk:minę i Marcina ani brzvdoty ' brła. ani sznecącel!,O go
Blecharza. Obaj oni zostali natycb garbu: teraz zobaczyl' w nim tylko uo•
miast aresztowani i komendant oświad- sobienie wielkości i bohaterstwa.
A Piotr, stojąc spokojnie, rozglądał
czył. że zostaną rozstrze1ani publicznie.
Tak slę złożyło, że tego samego dnia się po tłumie. aż wreszcie zobaczył
P'.otr spotkał przypadkowo Celinę I od Celinę, która stała drżąca, oparta o ra·
nie; też dowiedział się tej strasznej no- mię swojego męża.

gi koniec osady, ale Piotr, chociaż wi-1 paczą,

Codzienna nowelhn „hxnrP.ssu"

su I spcglądał z uk<>sa na jej zgrabną
sylwetkę.

dywał ią

W ten kwietn·'.owy wieczór ofiarował
jej bukiecik fiołków. Celina przypięła
go sobie do bluzki i powiedziała „dzię
kuję" tak:m tonem, że Piotr nabrał nagle odwagi.
- Cieszę się, że spodobały ci się
te fiołki„. Bo widzisz, zawsze cię bardzo lub=łem !... - zaczął s(ę jąkać tro. .
chę niezaradnie.
Uśmiechnęła się do niego ży~zl1w 1 e.
- I ja również bardzo cię lubię. I dla
tego j~ko dobremu przyjac:elowi powiem ci tajemnicę, o której n ikt jeszcze nie wie : wczoraj, w niedzielę
.
oświadczył mi się Władek Skim:na.
- A ty? - twarz P 10tra stała się
nagle biała.
- Władek to bardzo porządny chłopak. I kocham go naprawdę szczerze,
zgodziłam się więc zostać jego żoną„.
Piotr opanował się i powiedział ci.
chym głosem.
- Życzę ci więc bardzo wiele szczęwiny.
ścia.
Młoda mężatka była kompletnie złaOd tego czasu Celinę odprowadzał
do domu. ktoś. iJ?ny: . V.:ładek, a Pi~tr, mana.
- Jeśli Władek zginie, to f ja rówwl?kąc się za n1m1, w:d~1ał z ~al~ka. Jak
nież chcę umrzeć, bo nie wyobrażam
oni - . wys?cy, zdrowi, ~ozesm1'.11:1 1
trzymaJąC Się za r~ce, szli W kslęzyco sołY.e bez niego życia! Teraz dop ero
kochałam!
go
bardzo
jak
zrozumiałam
wy wieczór.
Potem przyszło to najgorsze: ślub - powtarzała roztrzęsionymi wargami.
Celiny i Władka. Celin~ prze~tała pra- - Ach, . żeby go móc un.tować!
Piotr, do itłebi wstrzaśnięty jej rozcować w fabryce. nrzentosła s1e na dru-1

- A jednak będZ':esz szczęśliwa!...
SzczęśJ:wa dzięki mnie! - uśmiechnął
a w~ tej samej chwili ostro
się blado,
huknęła salwa egzekucyjnego plutonu.
Nie wiedział jednak biedny garbus, zE!
Niemcy nigdy nie dotrzymują swych zoNastępnego dnia aresztowany
bowiązań.
został mąż jego ukochanej i wkrótce po.tern rozstrzelany. W ten sposób poświece
'
nie garbusa okazało sie daremne,
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WAC KA

JAS: - Po co pływać w balii, kL~dy
WACEK: ~ Aleś C''.ężki dowcip wyWACEK: - A to kawał! Czapki spa
O pieska meteorologiczjest całkiem płytko? Trzeba było
tu
na! Niedość że deszcz, to jei;zcze wi- dły na staw! Przecie n'e hulniemy po myślił! Jak pragnę czkawki, że szlag wpierw
spróbować!
trafi!.„
mnie
nie do wody, co?
cher jak diabli!. ..
- Więc to nie staw?
WICEK:
kroków!
parę
Jeszcze
WICEK:
Popły
strachu!
ma
Nie
WICEK: WACEK: - Mus(ał ktoś się powie- Tak! Tylko kału;i;a!
WACEK:
Hallo, panow(e!„.
JĄŚ: niemy po czapki w balii!
sić... Rety! Trzymaj czapki!
WICEK: -

Nowe,.. p k ne
omy

Uczymy się pieśni W
na

dzień

1 Maja!

ni':P:::~~:=i~a=~aŁ~:~ ll~~\i~::~\~:

najrobotniczych.
pieśni
śpiewanych
częściej
Chodzi o to, aby pochód pierwszom;i,Jowy
rozbrzmiewał pieśniami: nic bowiem lepiej
dycjł,

w ramach których na.uczymy

:~~e:~: ;:~g:;;, 0:i:~szu.

się

jak wspólnie

Kto zatem niedokładnie zna pieśni robotnicze, lub - co gorsza - nie zna ich wcale,

audyeji p:rzedmajowych: w nie
Z4 kwietnia o godz. 11.SO, w po11iedzia
lek Z5 kwietnia o godz. 15.15, w środę !'7
liwleinia o JOdz, 15.15 i w piątek, 29 k\\-ieł
nia e fodz. 15,15.
niech

słucha

dzielę

Wynalazek dwóch

łodzian

osiągnąć poważne
oszczędności
Dwaj mechanicy bazy remontowej Ł.ódz
kich Zakładów Przem. Odzieżowego przy
uL Sterlinga - Jerzy nóżański i Konstan
ty DumkA dokonali wynalazku, który pozwoli osiągnąć poważne oszczędności w
produkcji.
Skonstruowali oni mianowicie przyrząd
do maszyny ręcznej typu Zick-Zack, przy
szywający automatycznie "'it'C:-''1! _,-e guziki metalowe. Aparat przyszywa 255 guzi
ków na godzinę, a więc 2.000 sztuk dziennie, co odpowiada 8-godzinnej pracy czte
rech robotnic.
Przy obsłudze maszyny przez jedną oso
bę oszczędność wynosi 33.000 zł- miesięcz
nie na jednej maszynie. Ponieważ Łódz
kie Zakłady Przem. Odzieżowego zatrud
80 robotników, przyszywających
niają
uszkowe, przy uru::i~=~!!~~ guziki
chomieniti 20 maszyn z przyrządem skon
struowanym przez Różańskiegoi Dumkę,
fabryka oszczędzi 660.000 zł. miesięcznie
na ręcznej pracy 60 rnbotnic które otrzy
mają pracę w ianych gałęziach produk(s)
cji.

pozwoli

Aptek a miejsk a

trosce o

świat

m

I~

wybudo wane będą dla robotnik ów woj. łódzkiego. - Osiedla
powstaną m. in. w Piotrkowie, Zgierzu, Tomaszowie

liudowa nowych osiedli robotniczych w ki Wydział Odbudowy, mając w ten spo- ~owa Trybunalskiego , gdzie powstanie
podejmuje ZOR, jest wyra- sób możliwość dalszego prowadzenia ro- równie piękne osiedle robotnicze. Znajdą
ze1n głębokiej troski rządu o stworzenie bót już rozpocz~tych lub realizowania za- tu pomieszczenia dziesiątki pracownikćiw
ludziom świata pracy jak najlepszych wa- projektowanych . Zaznaczyć należy, że pra huty' „Hortensja",
Zgierz dawno już zabiegał 0 kredyty,
ce te zostaną bezwzględnie :zalrnńczone jerunków mieszkaniowyc h.
by mu pozwoliły rozładować obektóre
no4.0T
ogółem
dadzą
i
roku
tym
w
szcze
tyljednak
się
Dążenia te nie zamykają
ko w obrębie wielkich miast, lecz obejmu wxch izb m\e~zkaln.ych dla pracowników cną ~ytuację lokalową. Stanie się to teraz
możliwe dziqki przyznanym 28 mil. zło
ją również mniejsze skupiska ludności ro- rozn:y~h gałę~1 przem~słu.
kosztem }ttórych powstaną mieszkatych,
przyz~a~yc~
s:im
rozdz:ał
o
c?od~1
Jesh
botniczej, rozsiane po całym kraju. Ną ten
cel przewidziano dla województwa łódz- dla wo1ewodztwa łodzkrego, naJw1ęceJ nia dla przodowników pracy tamtejszej
które ł „Boruty".
Żychlin,
kiego w planię in.westycyjnym Minister- przypadło miasteczku
·
T
Pracow · TFSJ
35 milionów złotych. Za sumę
stwa Odbudowy sumę 214 milionów zło- totrzymało
muszą
omaszow1e
mcynakładaćw sporo
· k a1- dziś jeszcze
· ł.e h-J..ok'l m1e~z
· wspania
· ~•ę,
, · wy k orzy- ę wy b u dUJe
· w ca ł osc1
drogi do pot yc h . u•,..wo t a t a b ę d zie
b k'
f
.
.
słana na budowę mieszkań dla przodow- ne dla robotnikow tam.teJsze1 fabrvk1 ma- ło.
~one] ~oza samym mi~~em. a ry. l.
ników pracy i robotników wielu zakła- sz:vn elektrycznvch i transformato~ów.
Suma 32 milionów złotych będzie rów- Wielu z mch wobec _tr~dnosc1 i:ueszkamodów w naszym województwie.
poważnym zastrzykiem" dla Piotr- wych znalazł~ „ką~ik. u znaJomych. W
nież
tymi dysponuje_WojewódzFunduszami
_ _ _ _ _ _,;..._...;_;,_...;;. _.;;..._ _ _ _ _.;..._ _.;..._,;,;"--. .;;..-------·· tym roku skonczą się Jednak ich kłopoty,
bowiem otrzymają nowe bloki mieszkaln.a budowę których '(>rzeznaczono 24,5
ne,
się działo w
mil. złotych.
Nie zapomniano również o aleksandrowskich włókniarzach, którym dostarczy się
nowych izb mieszkalnych kosztem 16 mil.
złotych. Pabianice wybudują dla swych
przodowników pracy mieszkania za sumę
podając, że zniszczył
7,3 mil. złotych. Nieco wyższą kwotę, bo
przyczyną
iż
nim,
w
W czerwcu ub. roku wykryto poważne protokół, podając
przeznaczono na budowę
magazynie wojewódzkiego straty karbolineum był„, wybuch gazów! 7,6 mil. złotych,
nadużycie w
mieszkań dla kolejarzy w Karsznicach.
magazyprzekazywaniu
przy
Dąbrowski
Łow
oddziału „Samopomocy Chłopskiej"
Ponadto zaplanowano oddać do użytku
dzL W wyniku dochodzenia, przeprowa- nu Pokorskiemu dolał do pokostu syntetydzonego przez delegaturę Komisji Specjał- czn.ego około 60 kg. wody na pokrycie po- szereg mieszkań dla pracowników fabrynej, stwierdzono, iż nadużyć dop"ścili się wstałych braków, Olejnik pobrał z maga- ki mebli w Radomsku, cukrowni w Wienastępujący pracownicy magazynu: Ed- zynu ponad 20 kg. pokostu, ktore sprze- luniu, zakładów spożywczych w Woli Krzy
sztoforskiej (pow. piotrkowski) oraz zaward Mikulski (Srebrzyńska 93), Mieczy- dał jakiemuś osobnikowi.
Poza tym Michałkiewicz, Mikulski i Po- kładów odlewniczych w Nieborowie.
sław Michałkiewicz (Próchnika 52), Józef
(sk)
Dąbrowski (Północna 9), Kazimierz Pokor- karski sprzedali· 200 kg. sznura snoposki (Jarzynowa 42) i Jerzy Olejnik (Żu- wiązałkowego i uzyskanymi z tej sprzedaży 30.000 złotych podzielili się ze sobą.
uą 2).
Orzeczeniem Komisji Specjalnej wszyPierwszy z nich, będąc kierownikiem
magazynu, sprzedał w maju ub. r. 140 kg. stkich pięciu skierowano do obozu pracy
ale nie rodzynkam i, l~cz ..•
karbolineum prywatnemu nabywcy, dzie- przymusowej: Mikulskiego na U miesięcy,
10
na
.robakami!
ląc się sumą uzyskaną z tej nielegalnej Michałkiewicza i Dąbrowskiego
transakcji z Michałkiewiczem. Następnie miesięcy, Pokorskiego - na 8 i Olejnika
Do redakc,ii naszej zgłosił się ob, Łukasik
(s)
obydwaj sporządzili niezgodny z prawdą - na 3 miesiące.
Antoni (Pogonowskiego 66), przynosząc ze
sobą bochenek chleba. W odl\rojimej z niego
Ł1>dzi, którą

!

Co

pewnym magazy nie?

ikalia
Skradli drogie chemgazów!
Je wybuch

Nad:ie wany chleb

będzie na dwie zmiany
Władze miejskie postanowiły zreorgani
zewać pracę w uruchomionej niedawno
Miejskiej Aptece przy ul. Piotrkowskiej
113. Apteka tą.. ob~ługująca obecnie prze·ważnie podopiecznych miejskich, oddana
zostanie wkrótce do użytkt.ł pt.łblicznego,
a przede wszystkim do użytku ubezpieczonych.
W myśl zawartej z Ubezpieczalnią urno
wy, apteka miejska pracować będzie nie Międzynarodowycb
jak dotąd do godz, 15-ej, ale Qa tlwie
na pewno, I
Każdego z nas interesuje
zmiany, a niezależnie od tego mają w niej
być ustanowione stałe dyżqrf nocne, jak jak będą wyglądały nowe tramwaje, zatC' się praktykuje w innych aptf~ach pu- mówione przez Miejskie Zakłady Komu(a)
nikacyjne w Lodzi· Ciekawość można bar
blicznyeh. .
clzo łatwo zaspokoić. Bo wśród ,Jicznych eksponatów, ilustrujących osiągnię
metalowego,
cia polskiefło przem ysłu
Tardla uczniów 1~6' ortystycznyc :h 7.-llllNuje się (la Międzynarodowych
Poznańskich wyprodukowan y ostatgach
Na odbYtYłl' w~ra.J 11118ietlzeąl'" H;olenio, zn.ormalizowan y wóz tramwajowy tygi'llBl Zanądu MieJ&kie1e Pt>Słałlowiono przy pu „N" - dzieło techników i robotników
znać 30 stypendiów mi.eslęcznych po 1 łyliliąe chorzowskich,
złotyc.h na olu'e• 6 mł'sięoY najbafdMeJ uZaletą tego wozu, w porównaniu do in:zdqblhmym "\ICZlliqm paiiirtwoWYcll 11zkół l'-l'~ nych kursujących w miastach polskich,
tystycznych w Łodzi. Stypendia otrzyml!-Ji\ jest m. in. 1na1Jznie mniejsza waga, estedzieci r~botnlków 1 uczępozaJl\86 de J-al\stw· tyczny wyglącł cna?: duża stosunkowo pne
Liceum '.foohn. Plaety-ODej, do Państw. ir11~ lotno'"ć co kwalifikuje go szczególnie do
dniej l Niższej Sueły Mu1yeznej ąra:l eł~ Lu sśps(łk6w Il dużym nasileniu Pasażer
""-' skim
d"'VP'fO Instytutu Muzycznego.

pracowat

pracy

I

Tramwai

dla

Model nowego wozu można
Targach

30 styoen diów

Łodzi

zobaczyć · na
Poznańskich

kromre znajd~wał się około 3-centymetrowy
robak!
Widocznie piekarnia mechaniczna Włady
sława Pawlaka przy ql. Żeromskiego 75, z
której ten produkt pochodzi, odnosi się po(bk).
&ardliwie do „miesiąca czystości"!

I takie wlasnie wozy będą stopniowo
wprowaclzane we wszystkich miastach Pol
ski. Pierwsza partia przeznaczona jest dla
Warszawy na obsłużenie trasy W-Z, przejęta będzie przez miasto
Nadejdzie ona w dniu 22 lipca,
Od Towarzystwa Zwalczania Raka prze
Dla Łodzi wozy tramwajowe typu „N" ·
wykonywuje stocznia gdańska. Pierw- Jęta zostanie w najbliższych dniach przez
szych 30 woz.ów nadejdzie do miasta jes?: miasto poradnia przeciwrakowa , mieszcze w ciągu bieżącęgo roku· Będą to wo- cząca się przy ulicy Curie-Skłodowskiej
z~ siln~kowe, ponieważ jedr;ak Żychli~ rn. Towanystwo Zwalczania Raka nie
1
nie zdązy tak prędko wylconac samych .sil posiada potrzebnych funduszów na prowlł
.
.
,
d mków - początkowo będą ~ursowąły Ja- d
lrn wozy doczepne. W miarę otrzymywa- zeme pora m, ,am też mę moze uzynia motorów doczepki przekształci się na skać subwencji na ten cel, natomiast prze •
miejscu na wozy silnikowe, dzięki czemu jęcie poradni przez miasto pozwoli wykotrudności kqmunikacyjne zostaną w zna- rzystać ją w pełni dla ogólnych celów
zdrowotnych i prowadzić ją wedłqg najQc)
cznej mier-;:e pokonane,
(a)
novvszych wvmogów medvcvnv
·- - - -

Poradnia przeciwrakowa
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Scena i ekran
,„Teraz pani urodzi•••'•
''

lekarstwo
''
Cudowne

•
Ja k siostra
•
I •
•
I
k
•
Okazało się.„ rop ami wa er1anowym1. Krystyna wy k orzystała naiwność paci· entki szpitala

stwa, chociaż rzekomo pochodziły z apteki, nie posiadały na buteleczkach żadnej
etykiety. Nigdy też pielęgniarka nie pokazywała J·eJ· recepty· Zdumienie to rosło

Historię, którą poniżej przytacza my, moŻlla by pod pewnym względem
wpleś~ w okres ~redniowiecza, z jego czr!rnymi praktykami i „cudownymi"
lekam~. ~ drugiej strony jest ona dowodem, że ciągle jeszcz~ nie brak typów, zeruJących na ludzkiej naiwności i nieświaclomcści.

Pewna mieszkanka Widzewa (nazwisko
i adres znane redakcji) od dłuższego czasu
k
b k b.
h
cie · ł
rpia au na · c· oro
ł
, , Zdtórad powo
b dę · to 1ecą,
dowala
ecy owa a
nieJ ez zie nosc.
się wreszcie póJ.ść do szpitala Ubezpi·egdzi·e rm·ała
czalni przy ul. Łagi·e"'ni"cki'eJ·,
"
się poddać operacji.

Ponieważ jednak lekarz nie mógł zalt t
'"'Warantowac' pom 'l
ys nego rezu a u ope,.,
się na
zgodził
nie
kobiety
owej
mąż
racji,
. K
.. d k
obieta z płaczem opuszJeJ o oname.
cza szpital.
W tym momencie doszła do niej pielęgniarka oddziału połcżniczego na I piętrze, siostra Krystyna, ofiarując jej swą
pomoc·
Pielęgniarka tłumaczyła się, że dla usu
niE;cia tych niedomagań niekonieczna jest
oper.acja. Zresztą „lekarze zawsze chcą
tylko krajać". Ona nntomiast posiada „cu
downy" lek, który w praktyce okazał się
o wiele skuteczniejszy, niż nóż chirurgiczny. Oczywiście, trzeba tylko zachować
a dziecko niewątpliwie przyj
tajemnicę,
dzie na św.iat.
Kobieta uwierzyła i przystała na propo
„Lek" był wprawdzie
bardzo drogi, gdyż 1 dkg. kosztował aż
5CO zbtych, a do przeprowadzenia kuracji potrzebne było co najmniej 15 clkg. niemnieJ· wpłaciła bez ociągania z góry
7 i pół tysiąca złotych. Za kilka dni pie--------------~gaz·
Z
~~ U
przysłępuią do ' wsp6ł.zawodnic-

zycję pielęgniarki.

ywcy .- spo·1dz1· e' cy

twa na polu kulturalnym

dniu wczorajszym została podpisana umowa 0 współzawoclnictwie kulturalno · •
oświatowym między Zarządami Głównymi
Związków: spożywców i spółdzielców.
W ramach tego współzawodnictwa spożyw
cy otrzymają 24 kursy nauki czytania i pisania, 5 kursów języka rosyjskiego. 10 kursów szk1>leniowych marksistowskich, 8 kursów doszkalających w zakresie szkoły podstaw1>wej. zaopatrzenie świetlic w pianina i
biblioteki itp. Umowa dotyczy również na~~:zania kontaktu z 14 ś·wictlicarni wie.i~kiJako czyn 1-szo Majowy Zarząd Główny
Związku Spożywców rozesłał do 30 świetlic
w terenie komplety z na.granymi pieśniami
(w)
rQbotniczymi.

w

' tym bardziej, że zużywszy już prawie
t
os arczyc całe 15 dkg. „lekarstwa", nie dostrzegła
żadnych „fenomenalnych" rezultatów.
Jakoż rzeczywiście dotrzymała obi·etniPonieważ sprawa ta wydała się jej bar
d k ··
· d
gł ·ł
cy· Naturalnie, połączone ~o było z nie- dzo pode'rza
a cJi.
J · na,· z t osi a sięd o" reOk
"
z · l"'
b ł b
I k" t
b
małym trude
azu.
em
„cu
ym
więc
się
ismy
aJę
aryo
en
e
·„
o
o
m,
k 1
·
k
d · k"
· ·
·
t d
d
zo ru no, memmeJ „ zię i szero im Jąc go po o ei kilku chemikom-specjaliuzyskaliśmy w każdym wypadku
znajomościom udało jej się go uzyskać". storn,
Wręczyła więc kobiecie małą buteleczk" z J"ednakową odpowiedź: ,,lekarstwo" to
"
mentolozaż"wać zawierało krople walerianowe,
jakimś płynem, który należało
k tóra w
k
d
kJ
20
.
.
I
. t
d ous t me
rope l . we, e t er oraz„. wo ę z ranu,
rzy razy c zienme po
Przy oka?.ji pielęg-niarka poprosiła kobie- I połączeniu z wyciągami spirytusowymi
tę o pożyczkę w wysokości 3 tys. zło- czyniła tę ciecz mętną.
Tak więc „lekarstwo" siostry Krystyny
tych.
Gdy „lekarstwo" p;ż ,;ię wyczerpało, było tylko zwykłym oszustwem, tym god
kobieta jeszcze raz odwiedziła pielęgniar- niejszym napiętnowania, że dopuściła się
kę. Zdobycie drugiej butelecz~i było jesz- go osoba, której w normalnych waruncze trudniejsze, ale i tutaj jakoś znajo- kach powierza się nawet opiekę nad chok
D l ·
· dl
· · ·
a eJ już ta samo rymi. Niewątpli.'!"ie władze zechcą wymosci me zaw10 y.
ja~ p~zy pierwszej buteleczce: 3 razy ciągnąć z tego faktu jak najsurowsze kon
sekwencjf. Szarlataństwo trzeba tępić z
dzienme po 20 kropel.
(kł)
Kobietę zdziwił mocno fakt, że lekar- całą bezwzględnością!

lęgniarka

zobowiązała

się

d

„zbawiennego" medykamentu.

z

oI o
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Tymczasem wieczór robi s·i ę co.raz
demn1ejszy.
Ubiegłej nocy KrY'Styna spała bardzo
:tle i bardzo krótk-o . I oto teraz, s•iedząc
na miękkiej ławeczce, wtulona w kącik,
zasvpia twa•rdo.
W oewnej chwili zbudzHa się. Swmia

p I•W n I•C y

W

•
·
d fOgocenne

• •

0 •

I

I

I

-

Gorwicz ruchem światowca bierze po lo jej trochę

przedziału.

których nie zapomina się już nigdy.
Widzieliśmy trzy sztuki o różnym ciężarze
gatunkowym. ZobaczyMśmy .. Sąd Honorow1 ·"
Sztejna, głęboki dramat, rozgrywający się w
środowisku urzonych radzieckich na tle uwpłvwom kultupewnych .il'dnostek
legania
WidziP.liśmy „Ta.nię" Arbu
ry burżuazyjnej.
zowa - dzie.ie młodej kobiety, która przeży
wa głęboką tragedię miłosną, a odzyskuie
spO'kój i szcześ.cie w pracy i poświl'Cenlu dla
·
wreszcie .,W:osnę w
narod u. W1d11ieliśmy
Moskwie" - 1>ełn„. humoru i przezabawnv.eh
..,
typów komedię, niepozbawlon" momentów
·~
d ramatyc:mych, a obrazującą życie
studenterii w obecnej Moskwie.

I

w głowie,

w pierwszej
qdzie jest,
ale zaraz potem oprzytomniała, zobaczyWszy uśmiechn·i ętą twaorz Gorwicz'.'l,
który powiedzia~ do niej wesoło.
- Dobrze, że się pa1ni zbudz.iła, bo
niedaleko już jest granica!
Pół godziny potem pociąg zatrzyma't
się na granicmej stacj•i: kilkaset metrów
da 'ei kończvła się ziemia polska, a zacivnała się Trzecia Rzesza .
Do wagonu wchodzą funkcjonairiusze
urzędu celnego.
- Rewizja bagażów!
Paisae:erowie otwierają wa1lizy, a jednocześnie umu1ndurowani panowie prze
gląda ją paszporty i przykładają pieczą!
ki Kornisaria1u Kontroli Granicznej.
Wszystko idzie sprawnie i 9łiadko.
Norbert Gorwicz, pa,ląc spokojnie pap' erosa, podsuwa urzędnikom swój pasz
port i pyta grzecznie.
- Ja1k długo będziemy mieli tutaj po
stój?
- Przyinajmniej pół ~odziny! - odpowiada zapytany i z koolei przegląda
;B6zpo rt Wieruszówny.
Eaaaże podróżuiacei oarv nie sa zbyt

:'aną mu przez kelnera kartę i zamawia chwili nie zorientowała się

- A czego się napijemy? KoniakJ
czy wina? - py1a swoją towarzyszkę.
Jego poprzednie zwierzenia ,wzbudz•l
ły w niej na nowo nieufność.
- Pan daruje, a,le nie będę piła! odmawia stanowczo .
- Jak pa.ni sobie życzy! - nie nama
wia jej, a sarn dla siebie zamawia czerwony Burgund.
Stukają, dudnią koła. Przy stolikach re
staurncyj1nego wagonu siedzi kilkanaście wy<twornych pań i eleganckich panów, przeważnie cudzoziemców.
- I wszystko jest dalej jak na filmie
- pomyśla1ła z:nowu Krystyna, kończąc
Jeść kompot z ananasów.
Oboje wracają zinowu do swojego

Trzy dni gościła Łódź niezrównany zespół
Moskiewskiego Teatru Dramatyc.znego i
przez te trzy dni przeżyliśmy tak wstrząsaJą.ce, tak głębokie wzruszenia artystyczne,

I stwierdzić trzeba. że Jeszcze nigdy ni„ ob
serwowaliśmy na widowni łódzkiej takiego
ze sceną, tak' ego na.pl~cla uwairi
głębi wzru~zcnla u widza, jak w cląęu tych
izespolenia
trzech dni. Czemu tak było? Składa się na to
kilka czynników.
Prz~e wszystkim gra aktorów. Teatr rosyjski oddawna był najlepszym teatrem na
świecie, ale obecnie jest jeszcze ~bogaco
ny. D1>robek Tairowa. Stanisławskiego. odzie
clziczony przez l\fCHAT. stanał w Tea,t rze
Dramatycznym na w:vżynar,h omal źe absolutne.i doskona.lości. To już właściw:e . nie
jest gra aktorska. lecz absolutne zespolenie
się z odtwarzaną postacią. Graja twarze, gra
kaźdy ruch ciała - skbtda.iąc si<: na pełnię
prawdy żyriowej. Wydaje się, że nie mo;,na
. zmienić ani Jednego ruchu czy intonacji bez
ł
s-ikody dla roli.
Rzetelna, głęboka praca aktora I reży~era
.
·
powoduje. że kaźdy gest. każdy ruch ma swą
7 wymową. Sz-czerość. prostota. powśdągliłk
11
wość iotosowanych środków reżyserskich I ak
zaWiftlą
'i
Fortuna w węglu! w piwnicy przy u.I. Ta zbyła część złota nieznanemu mężczyź- torsklch daje w wyniku żywych lud:r.i, prze
Zawadzkiej 30, lokatorka tego clomu, i„eo- nie, pozostałe zaś monety dała na przecho- 7.ywających swe role i odtwana~ących praw
kadia Majer ukryła w zawiniątku, s11'.•.o- wanie swemu bratu, Edmundowi Koszow- d7.iwe ż:vc'e. Nie ma przy tvm po!.'taci dówI podrzl'dn:vl'łi. wszyi:tkie <:? l"d11akowo
h monet z ł o- s k"1emu. Przes ł uchani w toku dochodzenia nych
,·
ważne, bo wszystkie są oełne życia. wszysta rozuyc
wanym w wc;g 1u, "'O
tych, jak: dolary amerykańskie, funty Irena Kopka, Marta Urban i Koszowski kie są skończenie 7.vwYmi ludźmi I mu~z:>, niangielskie i holenderskie oraz marł·d nie- - nie przyznali się do winy. W tym sta- mi być aż do na.l<lrobnie:lsze~o eni7;0<lu. aby
mieckie. Ale pewnego dnia stwierdziła nie rzeczy sprawa oparła się o Sąd Okrę- całość sztuki dawała skońCZO'llY obraz prawdziwego życia.
ku swojemu przerażeniu, że zawiniątko gowy.
Ale najwięks.zy, na..iofhlrnlejszy wysiłek I
Na wczorajszej rozprawie oskarżeni
zginęło, a z nim złoto... Podejrzenie jej
paello na pumocnicę domową, Irenę Kop- ~ównież nie przyznali się do winy. zezna- i umieji:tno~ć reżvsi:ra i aktora n:e dałaby tej
Jący w charakterze świadka Franciszek wspanrałe.l pełni zycia teatralnego. gdyby
kę.
Poszkodowana nie zameldowała o <loko- Urban twierdził, że nie tylko widział mo- ten re:ż:vsn i aktor nie byli naiwewn;trzr:~e.i
nanej kradzieży. Wolała o tym przemil- nety te u swojej żony, ale nawet sam 7~odm z tym ro n~h':ar7;i.ia. gd:vb; !'le m ell
, d J{łębokl""'o zro7.•1m1ema zycia s~:ra.listycznet .. ł
c „
czeć. Na zmianę tego postanowienia wpły pr e jak"'
15 c a
z s za zęsc mone piJa wo - go, które zna.jduje wYraz w odtwa.rzanyrh
nęły dopiero waśnie małżonków Marty i k z z
sztukach.
ę.
Franciszka Urban, zakończone rozwodem.
Najściśle.isze zespoleni!' literatów i aktoJedynym dowodem w całej sprawie A było tak:
Franciszek Urban po rozejściu się z żo- to zeznanie Franciszka Urbana. Sąd uznał, rów z życiem Związku Radzieckiego dało w
ną i po waśniach z jej rodziną doniósł, iż że świaclek ten nie stanął na właściwym rezultacie to, źe tellłr rosy.iski poka:Luje wiżona jego Marta otrzymała na przechowa- nozio~1i~ moralnym. Rzekomo wi~dzi~ł o dzowl świat nowych lndzl, nowych myśli,
nie od Ireny Kopki złote monety. Po zło- kra~z1ezy,. ale ukrywał ~o w. taJemmcy, nowych "tosul'°ków 1!'1lo\('('znych. noknuje w
żeniu doniesienia do VII komisariatu MO dopiero kiedy rozszedł się z zoną, zaczął :f.~:!sl~i~ezwy\de wierny I niezwykle miwszczęto dochodzenie. Na podstawie ze~ zabiegać, by poniosła karę.
I dlat.eiro każde przedstawienie staj!' się
l d
z t h
K k
I
·
t 1
· U b
yc wz~ ę ów Sąd i;iie m~gł opr~eć dla widza głflbokim. nlezapcmn;anym przeop a, 1 .
znan. r. ana us .3 ono, ~e . rena
wybieraHC węgiel z p1wmcy, przywła- , się na zeznaniach tego świadka l oskarzo- żyoiem zarówno artystycznym, jak kształcą
cym.
szczyla sobie zawiniątko z pieniędzmi, któ- nych, z braku dowodów - uniewinnił.
E. Kron.
(p)
re dała na przechowanie Marcie Urban.
w

631
wieczerzę.

przedstawienia
1rzv
Moskiew.:,~~c~n~;':,tru Dra-

0

wielkie. Cąlnicy pogrzebali w wa!iz~< ac:h , w neseserku i kiwają g~owami.
-- W porządku!
A.l e rewizja nie jest jeszcze skońc:rn
,1 a, bo zaraz potem wchodzi do wagor..: dwóch nOWY'Ch panów.
Ci nie pytają nikogo o nic, tylko zag1ąd.~ją w milczeniu do poszczególnych
p~zec'ziałów i przechodzą da·lej.
Kiedy zatrzymali się przy tym, w którym siedzieli Wierusz.)wna i Jej towar1.ysz, st:1ojrze~. na siebie i wolnym '<ro
1-ie;n weszli do środka.
-- Pańskie papierv! - rzekł jeden z
fu:ikcio:nariuszy do Gorwkza.
- PokazyWa,łem je już przed chwilą!
Go·rwicz,
niechęcią
odparł z wyraźną
wyc:ąqa·jąc z kieszeni paszport.
- Nazwisko pańskie brzmi Norbert
G>Jiwicz? - funkcjonariusz spogląda to
n:'! fetografię oasz:oortu, to na jej wł::i

Czego oni chcą od nas? - sze;::icicho.
- Niech się pani nie obawia, wsz·1stko wyjaśni się! - odparł ta•k ch~odno I
s1anowczo Gorwicz, że dziewczyna '.Jspoko!la się momentalnie.
Komisarz oolicji, któremu tamci dwaj
panowie szepnęli coś do ucha, przeg:ł
da długo paszporty obojga pod·óż.
r.y<.h.
wali:Jd
dwie
ich
Raz jeszcze otwarto
i ~eseserek i zaczęto je przetrząsać bir
dzo szczegółowo Widocznie jedna•k ,:e
maleziono tego, czego szuka1110, bo w
chwilę później zaprowadzono ich do so~
cjalnych pokoików I poddano osobistej
rewizji.
7.łe przeczucie targnęło sercem K(ystvny, i podczas gdy doświadczone p:JI
ce fljnkcjonariuszki policji przetrząs.:rif
jej sukienkę i obstukiwa•ły pa•ntofel:<:~,
śric;e!a
nieśmia"1o:
spytali-a
- Tak jest, nazywam się Noorbert Go~
paini szuka? Przysięgam, że
Czego
wicz. - lekko ściągnęły się brwi towanle wiozę nic ta•kiego, co podlegałot)y
•zysz~ Krystyny Wieruszówny.
-- Pan weźmie swój bagaż i pójdzie ocleniu I
- To s 1 ię jeszcze z,obaiczyl - mruil<
7.: n~mi! A ta pani również!
tamta i zaczęła rozczesywać jej
nęła
- W imię czego? Przecież paszport
mam w porządku!. .. - W oczach Gorwi- włosy.
Nie .ma·tazlł>am nic konkretnego!'
cza zamigotały iskierki niepo•koju.
- pa,rę minut potem me!Glował.a komi- To się po1każel Proszę z nami! powtórzyli obaj panowie, a w tej saflle} sa1rzowi.
Okazal!o s·ię, że równiee: i przy Goirchwili wyrósł ja1k spod ziemi starszy
wiczu nie maleziiono nic podej-rzaineprzodowni1k policji.
Gorwicz wzruszył ramionami i pozwo go.
- A tymczasem odjedz•ie nam poli~ się zaprowadzić do biura komisariaciąg! Cze,g o panowie chcede od nas?
tu.
Krystyna, idąc razem z nim. sooirz:iła - Gorwicz bvł V1Y1raźn°ie zły.
!D.c.n.\
na r.ieao z niepokojem
-

nęla

Mr 11'l
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Załoga

P.Z.P.B. nr. 1 i

pokładanych w
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Nowa Tkalnia PZPB nr. 1 ma swoją
chlubną tradycje.
Stąd po raz pierwszy
poszło na cały kraj wezwanie do współza ~odniciwa, tutaj również zainicjowano
pracę na „dwunastkach". Kiedy więc w
ramach Czynu ~ Majowego Nowa Tkalnia
uchwama szereg zobowiązań, robotnicy
z innych oddzi~łów mówili między sobą:
o
- No, zobaczymy cz:v i teraz będą górą,

Pan Eustachy stara się od kilku miesięcy
ręk~ panny Agn;eszki, córki bogałeg-o rzeźnil\a.
Od pomyślnego załatwienia sprawy małieńsk:ej
zależny jest przyszły los n'e tylko może samego p:ma Eustachego lecz jego wierzycieli.
Wreszc'e pan Eustachy post.~nawia pomów'.ć z
, ojcem swej wybranki - nietyle -serca ile kle
szeni.

•

_ani

Ilf.I

Przed sądem staje 70-letni starzec, oskario·1y
o kratlz'eź aula. Sędria, chcąc wz;ruszyć jego
sum'enie, zwraca się doń:
- Czy nie wstyd panu? W tym wieku kndnfe pan jeszcze auta?.„
- Pan'.e sędzio... - odpowiada oskarżony.
- · Gdy byłem miody, at:t jeszcze n·e było, teraz zar7Juca mi pan sęclńa że jestem stary, więc
l:.iedy ja miałem w'.aściwie kraść auta?

*

na czas

Wypełn··my

Na sto dwa!. ..
Pan Przłycki w dwa tygodnie po ślubie spo
tyka swego przyjaciela.
- Serwus bracie!-wita się z nlm przy jac'el.
-Jak się czujesz Aa nowej drodze życia? Widzę kolosalną zmianę„. Wyglądasz przyzwoic.e„
Nareszcie masz wszystk:e guziki przyszyte„.
Sądzę, źe to zasługa twojej żony, co?.„
- Tak ... Zaraz po ślubie nauczyła mnie pny
uywac gu?Jiki.

/1L V STR

czy i tym rnzem będą tymi pierwszymi
innych oddziałów?
Jednakże crkntując się z dotychczasowego przeuiegu akcji czynu 1 Majowego
zadekfarowanego prze.z załogę Nowej Tkał
ni możemy być spokojni o ostateczne reRzeź11ik wysłuchał uważnie oświadczyn mlo- zultaty.
dzłenca t odparł:
Jako dowód można przytoczyć, że w
- Nic z tego nie bęhie, dobrodzieju. Córka okresie od dnia powzięcia zobowiązań 1
mo-ja n'e wyJd:cie zamąi za takiego gościa jak l\fajOW".''Ch t. j. od 10 b. m·
do 23 b. m.
ran.
- Czy to jest pańskie ostatnie słowo?„. -za
wśród

załoga

Nowej Tkalni zmniej
dzln postojowych o 1 1'ł't)c· c
czasie oszczędności 259 tys.
wydajnie zmniejszono proc
co pozwoliło zaoszczędzić p
ści 2.163.000 zł. W ramach
datkowych postanowiono z'
hę Nowej Tkalni-ilość „dwn
krosien systemu dwunastko
Do dnia wczorajszego
806 krosien.
Ni.e gorzej przedstawiają
innych oddziałów PZPB nr.
krochmalni zmniejszyli zuż~
toflanej o 5 tys. kg. przez c
452 tys. zł. Wslrntek mnie
mydła zaoszczędzvno na ty
le 170 t~1s. zł.
Poważrt:vm
!'Ułti:esem
P.

I

N
o
w
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o
11· k1n k~ ubo zpi o
tyr~b?.kf~~!1;'h r~ e p:ampo:ohan!y}~~ ~~~~~; ~
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pytuje r:iespokojnie pan Eustachy.
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Po·żyteczna

placówka powstanie w R

W tegorocznym planie inwestycyjnym
Władze samorządowe zape
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prze- przydzielą Ubezpieczalni ter
ffił&2Lll&Uil!l!illBl'l!l&'J1mLBD1mm-na--irm11111_ _ _ _1'; widziano rozpoczęcie budowy wielkiego wę. Wybudowanie lecznicy
gmachu dla nowei~o obwodu leczniczego po wojnie do Wielkiej Lodzi
łódzkiej Ubezpieczalni.
nickiej jest koniecznością. W
W związku z tym wł adze Ubezpiecza!- szka bowiem wiele t;vsięc,
P;\ ~C::'"WO~ TF.J\ TB \\:I IS/\ ' Pl)! <..,] ; P"f:I · ni ·wystąpiły do
Zarządu Miejskiego o i pracowników, zatrudnionyc
Dziś o godz. 19.15 komedia pt. „PIES OGRO przydzielenie placu
pod budowę. Pod przemyśle, dla których uda
m~IKA".
uwagę brany jest jeden z placów przy ul. l'ftdę lekarską na nl. Leczni
TEATR „MELODRAM„
Rudzkiej, Słupskiej , Życzliwej lub Łuko- kim wysiikiem, albo rzec
ul. Traugutta 18 (Gmach 0KZZ)
wej na terenie Rudy Pabianickiej, bo- możliwą.
D7.iś nieczynny z powodu
odbywającej 5ię
wiem Ubezpieczalnia zamierza właśnie
Obok projektowanego gm
akademii,
tam stworzyć nowy obwód.
trali przy ul. Kątnej i wyk
Gmach, w którym znalazłaby pomiePA~STWOWY TF.ATR POWS'lEf'lłN'f
Pa:6.ntwowy Teatr Powszechny w Łodzi ul. 11 szczenie poliklinika, gabinety specjali- dynku dla polikliniki centr
List-0pada 21. „Dwa Teatry".
stów, apteka, różne zakłady lecznicze miał- Kościuszki - nowy obwód
by, według projektu, kubaturę około 151 bianickiej stanowić będzie
TI!ATR KAMERAlN\' DOMTl 't,OŁNt1lRZA
tys. metrów sześć„ byłby więc nie o wiele inwestycję, która pr.zyczyni
ul. Daszyńskiego 34.
mniejszy od polikliniki przy ul. Leczni- do dalszego usprawnienia l
D z 'ś dwa przedstaw'enla o godr.. łfr-ej i 19.15
czej na Chojnach.
czalni Społecznej.
sz'-uka Stewarda ,,GWIAZDA STEVE'\JSO:"JA"
Kasa czynna od 12-e.j tel. 1'23-D2.
na mnie moi wierzy-

Dokqd dziś póf dziemy

TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ ,,LUTNIA"
Dz i ś i codziennie o godz. 19.15 „BARON CY
GAK"S'KI" operetka w 3-ch aktach (4 odslonac~)
Teatr „OSA • • Traugutta L

C0dziennie o godzinie 19,30 „RYCERZ SZALO'.'JY ·' z A. Dymszą.
Teatr Kukiełek lt. T. P. D. nl. Na.wrot 27,
Codziennie prócz poniedziałków godz. 9
„PINOKIO". W niedzielę i święta godz. J 2
„HISTORIA CALA O KIEBIESK1CH MIG.
DAŁ.ACH''.

Teatr Lalek „ARLEKIN' • ul Piotrkowska 150
Codziennie prócz poniedziałków o godz. 17·eJ
„KOLOROWE PIOSENKI'' Franta. W niedzielę i świ~ta dwa w'.dowiska o 15-ej i 17-ej. Ka
sa czynna od godziny 10-ej.
\!WAHA OZIECT!

Teatr Lalek „FARAMUSZKA" czynny niedziele i święta o 12 i 14. Sala Polska. YMCA Monin~zki
4a.
W programie „STACH i
STR.A CIT'', 'J'aden~za Kraszewskiego.
~odziennie

CYRK Nr 2

l~.15.
Soboty 2 przedstaw'enia - Niedz i e~e 3 przedstawienia. Wielkie
widowisko atrakc ii.

o

godz.

ROBOTNICZE TOWARZYSTWO PRZYJAC!Ot
DZIECI - TEATR LALEK ,,PINOKIO"

Nawrot 27
Codzieru1ie oprócz poniedz.ial·ków o godz. 9.30
,,Czarodziej-;k ka!osz"

KJ N A
ADRIA - ,,Guramiszwili"
BALTYK - Kino nieczynne z· powodu remo'ltu.
BAJK:A - „Szary Lord"
GDYNIA~Progr. Akt. Kraj. i Zaagr. Nr .17
HEL - „Znak Zorro"
MUZA - „Renegat"
POLONIA- ,,Opowieść o Prawdziwym Czk>.
wieku"
PRZEDWTOS'.\'IE - „Wielka Nagroda"
ROBOTNIK - „Zuch Dz'e •1czyna' '.
ROMA - „M ę żrzyźni w JeJ życiu"
REKORD - „'.\!ikt nic nie w ie"
STYLO VY - I-szy ~ean~ dla młod l iPży
„Aleksander M~lrosow" dia dorosłych „Nie<:ier
płiw o ść Serca " .
SWIT - "Wrsoly Sublokator·•
TATRY
„G.lda"
TĘCZA ,,Rzym Miasto Otwarte"
WISLA - „Opow ieść o Prawdziwym Czło
wieku"
Wf.óK'.'JIARZ - „R zym - Miasto Otwarte"
WOLNO$C
Krwawa Wendetta"
. .Z.11..CHETA - _Czwarty Peryskop"

Befsztyk z

· padł.ego

konia I

NIEL
GAL
stanowi dla
ludności

powai

Oprawion.y kundel
Wszelkiego rodzaju kombinatorzy, wy- · spirowanych „składów" z
drwigrosze, zawodowi handlarze, nagania- cielęciną oprawionego ku
cze itp . ciemne typy uciekają się do naj- cach zaobserwowano gor
różnorodniejszych „tricków", byle tylko wania za koniną, którą
jak najwięcej zarobić.
rze dodawali do „wiepr
Szczególnie <laje się to zauważyć na odAle i nasi rodzimi, ł
cinku nielegalnego handlu mięsem. Tak nie dali się pod tym w
np. podczas rewizji, dokonanej w Białym- dzić. Wyłapywali oni mi
,
stoku w mieszkaniu jednego z tamtejszych następnie sprzedawali jako „najprawd>ziw- zatrucia mięsem,
handlarzy mięsem podejrzanego pocho- szą cielęcinę".
śnie źródeł.
dzenia. natrafiono na pół wieprza w łóżWedług danych, pochodzących z CentraNic zresztą dziwnego, skoro pochodzi
ku ciężko chorej kobiety.
Mięsnej, każdego miesiąca przenika na
Nie lepiej poczynali sobie warszawscy rynek nielegalnie ponad 3 tys. ton 111i.ęsa. one ze zwierząt padłych . lub chorych ~a
kombinatorzy, bowiem w jednym z zakon- Oczywiście, jest to zjawisko bar<lzo s::kod- trychinozę czy wągry A gdy jeszcze do,„„„„„.„.„.„„.„„„„.„„.„.„„„„„"''"„'""'""„'"'"'"'"""'"„"""„""''"'"'""""' """"'""" UHlłlllllllllłlłllllt•ltrrłłlfłllł'llfltlllllł damy, że „transport" tego mięsa ze wsi
do miasta odhywa się w ubikacjach koledoniosłą reorganizacią
jowych, na dnie wozów używanych do
rozwożenia nawozu, wśród brudnej bielizny, w zgni'1j słomie itd.. - to nikt już
chyba nie będzie miał żadnych wątpliwo
ści co do tego, że tak „apetyczny" towar
może być powodem ciężkich zachorowali
b~dzie
a nawet śmierci.
Ale o to ci szkodnicy nie dbają. Dla
!li·zemysłu
nich najważniejszym momentem jest w
Na terenie łódzkiego okręgu szkolnego i nie poszczególnym minis1ershvom, aloe Ko- tym ciemnym procederze nabicie własnej
znajduje się ogółem ponad 400 szkół za- mitetowi Ekonomicznemu Rady Miui!trów. kieszeni. Podjęta z nimi w okresie przedwodowych różnych typów.
Mają być utworzone dyrekcje okr~gowe świątecznym walka trwać będzie nadal.
Tysiące młodzieży i dorosłych nabywa wspomnianego wyżej Centr. Urzędu ~~kol Aż każdy z
nich zrozumie (po niewczasie),
w tych szkołach wiedzę fachową, zdoby- nictwa Zawodowego. Taka dyrekcja pow- że „lekki" interes kończy się zwykle ciężwając kw.alifikacje do uprawiania nie- stanie także wkrótce w Lodzi. Reorgrniza- ka karą!
(ks)
zbędnych dla normalnej pracy przemysłu, cja rozpocznie się jeszcze przed końcem
zawodów. W obecnym systemie pracy i or- bieżącego roku szkolnego.
ganizacji szkół zawodowych jest jednak
Glównym celem i·eorganizacji jest. aby
szereg wad, zdarza się bowiem, że szkole- przystosować szkolnictwo zawodowe i jego
t1ie zawodowe do jednych i tych samych program do potrzeb 6-letniego plaml go- po pracownikach pocztowych
zawodów odbywa się wielotorowo, przy spodarczego i do rzeczywistych potr1eb na
Kilka dni przed świętami Związek Za.w.
czym szkoły znajdują się pod różnym kie- szego przemysłu jalw całości. Chodzi o to, Pmc. Poczt i Telekomunikacji w Łodzi rozrownictwem i programy zajęć nie są nale- aby w nowych kadrach robotniczych l pra dzielił tytułem zapomóg bezzwrotnych sumę
życie skoordynowane.
cownicz;vch nie było przerostu w je1• nych około 300 tys. zlotych dla 89 wdów i sierot
Aby zaprowadzić lepszy lad i usunąć zawodach, gdy w innych najbardziej po- po pracownikach pocztowych.
Wysokoi<ć zapomóg dla wdów wynosiła od
wielotorowość w kierowaniu szkoleniem trzebnych, na których czekają różne fa.
zawodowym, wydana została specjalna bryki i gałęzie produkcji - istnieje nie- 2 do 6 tys. złotych. w zaletności od ilości po
siadan:vch na utrz:vmaniu clzieci. Sieroty na
instrukcja w sprawie reorganizacji szkół. dobór.
tomiast otrzymały po 5 t:vs. dot~·ch.
Wszystkie szkoły zawodowe, z wyjątkiem
Koordynacja będzie możliwa i pl11nowa
Pomll'c ta. wystepu,ia.ca co kilka miesięcy,
szkół rolniczych, przejdą niebawem pod tylko przy ujf'dnQ]iceniu ośrodka dyspozyrni>J!ła hyt'> ndziPlona dz!Pki ofiarn~cl ogółu
jcden zarząd Centralnego Urzędu Szkole- cyjnego całego szkolnictwa zawodowego
pracowników pocztowych. którzy pła.cą na
Ilia Zawodowe~o. który uodlegać będzie
ia)
ten cel oo miesiąc dobrowolne składki. (bk)

Ili

Przed

Szkolnictwo zawodowe
potrzeb

przystosowane
naszego

do rzeczywistych
i planu 6-letniegD

Zapomogi dla rodzin
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w Poznaniu

piłkarzy łódzkich

om

~r

bramek zdobytych przez ZZK łodzianie zdołali odpowiedzieć tylko jedną i to z rzutu karnego

był się w Poznaniu mecz o
piłkarskiej pomiędzy druŁKS-Włókniarz.
(Poznań) ńczyły się kompromitującą
ny łódzkiej w stosunku 8:1.

·gi

łodzianie

byli

nym przeciwnikiem i nic nie zapowiada-

Nowy rekord

a mistrzostwach

Łodzi

pływackich szkół średnich

Do udanych należy również start Boniecbasenie Polskiej YMCA n'.1.mistrzostw szkół średnich w kiego, który na ulubionym dystansie 400 m.
em do turnieju zostało zgło- st. dowolnym uzyskał czas 5:53,3. Na druzestników, w tym 130 chłop- gim miejscu przybyl Sobczak z czasem 5:56,2.
cząt, reprezentujących prawie .Jutro więc r07,egra. się na tym dystansie wal
nie łódzkie. Cyfry te wybit- ka o tytuł mistrzowski między Bonieckim
popularności pływ11,nia wśród (PSTP), Sobcza.kiem i Stanmvsklm (III Gimn.
znwych zawodników w ml- I Liceum iru. Żeromskiego), oraz <:wierczakie
rą udział: Boniecki, Jera, Do wiczem (XXI Gimn.). W stylu klasv~nym
Ciechowski, Stanowski, Durys, na 200 m. w walce finałowej !WOtkają się:
obczak, z zawodniczelc zaś: Dobr«i>wolskł (PSTP), Mackiewicz (XXI Gim.)
Dobiechówna, Pronicwiczów- Kotulski (PSTP) i Kma (I Gimn. Im. Kopernika).
cówna.
dniu mistrzostw odbyły się
Na. dystansie 50 mtr. Jera. jest bezkonkuystkich konkurencji. Poziom rencyjny, zagTaża. mu jedynie Wo.Jciech«i>więtny i przypuszczalnie zawoski. Ogólnie biorąc najlepiej przygotowani
więccj zaawansowani w srludo mistnostw są zawodnicy Pa.ństw«i>wej
za.garną tytuły mistrzowskie.
Techn.-Przemysłowej, oni też powin
S?.koły
naleprzedbiegów
zl!Tajszych
s Proniewiczówn:v. uzyskany ni zagarnąć większ-OŚć tytułów. Konkuroldas. - 1:38.3. Czas ten jest wać z nimi będzi~ Gimn. III Im. Żeromskie
m okręgu łófl:r.kie::;-o. Na dru go oraz XXI im. T. Kośc\ni<zkl. W dniu dzia tym cl:vstansie uplasowała siejszym początek zawodów przed połud
a już z dużo słabszym wy1li- niem o gl>dz. 10, za,~ Po południu o godz. 1'7.
(BeTe).

ichockiego ukarano
amy na wyniki dochodzenia, które prowadzi lOZPN
r i Dyscypliny PZPN ukaną dyskwalifikacją Cichogo w barwach drugoligoweJak stwierdzono, Cichocki
y dla warszawskiej „Gwar
ł grać w barwach „Widzeprzeciw „Ostrovii".
tym kierownik sekcji piłrdii" (Warszawa) - Rutozostał w prawach działado czasu przeprowadzenia
adto działacze „Widzewa":
ina i Seniof odsunięci zo-

m1narz
z
e

Legią

grają

stali od pełnienia jakichkolwiek funkcji w

piłkarstwie. Dochodzenie w ich sprav.rie
powierzono łódzkiemu OZPN.
Spotkanie „Widzew" - „Ostrovia" zweryfikowane zostało 3:0 w. o. dla „Ostrovii",
co nie zmienia jednak pozycji obu drużyn,
gdyż ten sam wynik uzyskany był na boisku.
Tyle głosi komunikat PZPN, nas jednak bardziej ciekawią wyniki przeprowadzonego dochodzenia, które powinno wyświetlić tajemnicze okoliczności tej sprawy.
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1191 eftl50Wel
(W-wa) w
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NAUKA

bilansistę

ŁÓDZKIE

ZAKŁADY

•

CEWEK PRZĘDZALNICZYCH
w Łodzi, ul. Kopernika 60,
zatrudnią

natychmiast:
1) TOKARZY - METALOWCÓW
z dlugolctnią praktyltą
2) SAMODZIELNYCH I~SiĘGO
WYCH do Wyd:i;. Finansowc~o
3)

Księgowych-kontystów
zatrudni natychmiast
CEN'IRAJ,A WĘGLOWA W l.ODZI
ul. DaszJńskit.i!> 20, m. 6. Referat Personalny ~"
u')

Dr KOŁSUT ZOFIA,
;horol.Jy kobiece, aku
szeria, L6dź, Piotrkow
ska 70 tel. iH2.22 go
569
dzina 3-5.
.Jr lHLIŃSKl - chora by serca - wznowił
prz:-·jPcia ll-14 L<''!:'"
291
nów. 3.

Kupno ·

Sprzedaż

I

„Char·
MOTOCYI\.L
!cy'' nowy sprzedRin.
Piotrkowska 3± rn. l::i
1965g
~--------------,---""'Tel. 16±-50
POKOSTY, lniany (ma
podłogowy,
larski),
sztuczny poleca Wy_
Chemiczna
twórnia
ULTRON Łódź, Poludniowa 78 tel. 138-19.
472k

w l{onstntynoD:r..iś na boisku miejskim
wie o. goo.z. 15 odbędzie się sp<>tkanie pił
karskie między XI Gimn. z Łl>dzi a tamtejszą reprezentacją ZMP. Łodzianie wystąpi~
w składzie: Tuszyński, Czyżewski, Sielczak,
Popławski, S:iymczewski, Seta, Stańczewski,
Stopiński, ProDzięciołowski, Przywa.rski,
kop.

*

MEBLE spl'Zcch~. za·
mówienia, zamiany
Lódź. Piotrkowslrn 210.
589
tel. J-!;).l:J.

DROBNE

KUPIMY każrlt! ilość
sk.Srki pomara1iczow<'j
suszonej po 1300 zł. za
kilogram „Argon''
ul. żwirki 11
Łódź,
'.?88
II piętro.
ZEGARKI, zlot.o, sre·
bro, kamienie, kupno.
Rprzedaż, „Omega'' 5+6u
Piotrkowska 4
SPRZEDAM lub wy·
szwaln1Q me
Piotrkow·
"i0
~ka 2:Jl sklep.
_ _ _ _ _..:_____·_5
MECHANICZNA W7f·
TWóRNIA Mebli M1sz
czak, L6dź, Sicnkicwi·
cza 68, sklep, Stalina
22, poleca meble wsze!
kiego rodz'.łju. Stnły
rozsuw~ ne od 11,000 zł
Stoliki raćliowe od 54lk
3.500.

ROZNE
POSZUKIWANY duży
sklep w śródmieści~.
Oferty pod „H. K''.
287

SI{LEP fron to1yy wiókienniczo - g:ila ntcryj·
ny z towarem w Łou:r.i,
blisko
Piotrko"'ska,
l
G d
1·
ran -I~otc u od~tąp <:
luh przyJmę wspolmka
„Hurt-De
Zgłoszenia
tal" „Prasa", Piotrkowska 55.
]!)70g
-----ZAGINĄŁ piesek ciem
no- hrązowy. Odprow!l
za wynagrodzedzić
niem żcromskirgc 99
307
m. 6.
0

dzierżawiQ

chanicz11ą,.

i

KROJU, szyeia ubrn;'1
da mskicl1. dziecięcych.
gorsc
bieliźniarstwa,
TPR,
•iarstwa kursy
fi.tOk
Próchnika 25.
KURSY kroju. ~zycrn.
rnorfolnwania TPR. Sicn
rn:io
kiewiczu 89.
MASZYNOPISANIE
przchi.ksirnowość
lrn\\"a. Zapisy: Kursy
R1o~rnrz,·szcnia Steno·
1-:ral"1\w .:_ 1fanyni~tck
215
1\li{i<kiPg-o :iO.
KURSY kroju modelo"·ania oplata micsiQCZ·
na JOOO. Gdańsl•a 15i
front. TT piętr~ 1!)66g

*

*

Wc2oraj na stadionie ŁKS-Włókniarza nd
zawocly piłkarskie między I Gimn.
im. Kopernika i Gimn. Żeromskiego. Zwyciężyło Gimn. Kopernika w s.tosunku 1:0 (1:0)
Zwycięską bramkę uzyskał Rutowicz.
były się

Zdobyli salę
Potoczą się $z.kolne rozgrywki

I

Po długich starania.eh Łódzki MKS otrzymal salę, toteż dalszy ciąg mistrzostw w pił·
ce ręcznej oobędzie się dziś w sali Polskiej
YMCA o gooz. 16-ej.
Kaiendal'Zyk przewiduje n11stępu.iace spotkania: Siatkówka żeńska: Gimn. VII H. Gimn. XIV. W siatkówce m~skiej spot.ka,j;\
!>ie: Gimn. XXI - Gimn. I Kopernika, Gim.
XV - Liceum Dentystyczne oraz XI Gimn.
- X Gimn. W koszykówre spotka.ją się na·
stępujące zespoły: Gimn. I Kopnnika - Gi •
mnazjum XV; będzie to doskonały mecz,
gdyż obie drużyny reprezentn.ią na.iwy:iszą
klasę wśród koszykarzy łódzkich szkół. Poza tym spotkają się Gimn. Ili - Gimn. X.
PAŃSTWOWE ZAI{ŁADY

PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO

W

nr 1

ŻYRARDOWIE

poszukują:

INŻYNIERA

102-4.).

or~z kilku wykwalifikowanych

ARCHIWISTĘ(KĘ).

Zgłoszenia osobiste z podaniem i ży
ciorysem przyjmuje Wydział Personal598-U
ny.

STUDENTKA udziela
korepetycji: szlrnła po~'szcchna gimnazjum i
Tel.
j~zyk francuski.

stanowisko,

LEKARZE

dobrze usposobiona

czasu

Dziś 2rają
uczniowie ZM~ w Konstantynowie

grupie

(Warszawa) - Włókniarz (Łódź); H. Ceglelski (Poznań) _ zwycięrea meczu RadomiakWarta. W GRUPIE POŁUDNIOWEJ: zwy·a mają być zakończone roz cięzca meczu Krakus - BBTS z Cracovią. odo lig.i i spadek. W rozgryw raz Pogoń (Katowice) - Piast (Gliwice), a
się mają spotkania: GRU- W GRUPIE POI.NOCNEJ: Ogniwo (Szczecin)
Radomiak - Warta (Poz- - Olimpia (Grudziądz) lub mistrz kl. A oraz
Krakus OŁUDNIOWA:
Sopocki l{lub Tenisowy - Gwardia (Byd,RTJP A PÓŁNOCNA: Olim goszcz).
mistrzem klasy A. I-sza
Druga runda zakończona ma być do 10-go
o Jllistrzostwo ligi musi lipca. zaś trzecia. runda do 7 sierpnia br. F;ajvóźniej 12 czerwca.
nały mistrzów poszczególnych grup odbędą
DKOWEJ spotkają sit: - 4 września.
erwszym miejscu): Legia. się w czasie 14 sierpnia

OGŁOSZENIA

biegiem

barki pomocy, która z tym zadaniem nie
mogła się uporać. Lotny . atak poznański
grał przy tym skutecznie i zdobyciem
dwóch dalszych bramek przypieczętował
przewagę swej drużyny do pauzy.
~o przerwie łodzianie zagrali nadzwyczaJ. s~abo .. Drużyna zupełnie nie odgrywała JUZ roli, a błędy. obron~ sprawiły, że
padły dalsze bramln. Wymk drugiej połowy zawodów brzmi 5:0 dla Kolejarzy
i _jest dostatecznie wymownym dla przebiegu gry. Atak łódzki czynił wysiłki aże
by p~prawić .wynik, lecz poszczególr{i napastnicy grab zbyt egoistycznie. Drużyna
zawiodła na całej linii, a jeśli ktoś chce
dopatr.zeć się w niej jakichś jaśniejiizych
punktow, to chyba znajdzie je w Sołty
szewskim, który był najlepszym w pomocy oraz Hogendorfie i Łączu w ataku. Sła
bo ~agrał. Patkolo„ ~ramki dla ZZK uzyskali Anioła, W0Jc1echowski i Kołuniak
do pauzy, a po przerwie, Anioła i Czapczyk - po 2 oraz Białas jedną. Zawody
prowadził mgr. Jesionka z Krakowa. Pogromowi drużyny łódzkiej przyglądało się
8 tysięcy widzów.

I

'ny spotkań międzyiduootwo Polski w lidze tcn'so-

lCJCZY {, mający
ul. Al. 3-go Maja
23, na podstawie art. 602 k. p. c. podaje do
publicznej wiadomości, że dnia 5 maja 1949
r. o godz. . 9-ej w Piotrkowie, ul. Stalina
nr. 39 u Edmunda i Stefanii Wasików odbę
dzie się I-sza licytacja ruchomości,· należą
cych do Stanisława [)rob:kowskiego, składa
jących się z kasy ogniotnvałej, oszacowanej
na sumę 60.000 złotych.
Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie wyżej oznaczonym.
Piotrków, dnia 16 kwietnia 1949 r.
Kcmornik
K. Bartłomiejczyk.
599-u

Z

ło tak kompromitującego wyniku. Pierw- drużyna poznańska przejęła inicjatywę i
szą bramkę zdobyła drużyna kolejarzy ze potrafiła rozwinąć ładną grę, zmuszając
strzału Anioły, lecz łodzianie wykorzysta- przeciwnika do defensywy. Atak ZZK
li przyznany im rzut karny, egzekwowa- miał ułatwione zadanie wobec niepewnie
grającej obrony. Tutaj kompletnie zarównorzęd- ny przez Barana.
wiód.ł Łuć, toteż cały ciężar gry spadł na

na stanow·sko kierownika Wydziału

Inwestycji i Odbudowy.
Mieszkanie zapewnione.
Warunki do omówienia na miejscu.
Oferty wraz z życiorysami należy k'.erować do Wydziału Personalnego Pa11.stwowych Zakładów Przemysłu Włó
kienniczego nr 1 w Żyrardowie. 595-u

I

pomoc
zdolna POTRZEBNA
}:uśnwrka maszyni~•J<a. nica dornown,. Andrze~a
1967g
L'iot.rkowska llL' trlc· :1s m. :J.
'.'7~ S.l{RADZIONO teczkę
fon 1!10 77.
książkę
POTRZEBNE chulupni zawierającą
czlii oraz kołi;icrzyczar rnchnnko'l"l"a na nazwiki specjali~tki. koszule ~ko Stefan. Ziętkiewicz
m~skic ~portowe Ka- Xowomicjska 3 m. 14.
303
micnna 22 front II pi<;
l!lv!lg
tro.
ZAGI IBION.0
nracv PAŃSTWOWE zakła
dy Pl'Zrrnv~lu Bawclnia ZAGU~IONO ksiąikę
MECHANIKA -konsc1 nrgo Nr. 22 'V Łodzi .• Ul~ezp)('C7;aln.1
Fipołecz
watora 111::,szyn kra- ul. Katna 3!)-41 poszu· Ilf'.] Stę~'.l'!lsln .Jan :S::on·
wi0rkich zatrudni Spół knj;i. 5o wvkw·ilifiko sra ntynr·w, rlac Wolno
Imyalidów. w~~ych
dziel ni.a
280
~~ero~·aczck~ ści 31
Z~łoszcnia Szwalnia ul.
lOl<ALE
Zgłoszenia n"leży skła1cle- dać w W:vdzin.lc per"o·
Piotrkowska 73
8 ewent.
ZAMIENIĘ
5!)711 nalnym.
fon 213-24.
592 4 polrnjr, kuchnia, wy·
ZAOPATRZENIOWCA
11ornoc gody, liróclmieście na
POTRZEBNA
branż:v metalowo· elek
śródmieście
\i'iadomość. mniejsze
domowa:
1 śl
·
,rn, arz:v, Stalina 16 Ko"·alska Tel. 159-84.
kt-ryczn<'J·
294
wl\li fiK.0~>3:nych ślusarz:v \pri:;Jnil<'r.1Y za"az. 1 S_'k_l_c.::.p_._ _ _ _ _ _2_93
„Ka1'oea", Łódź -Ru POMOC domo1ya po- Czyta i cie
•>Express
da; Rudzka 6, telefon tt·zebna. Z::t<"hoclnia :H
Ilustrowany~
53Su m. Sa pr. ofir. II p.
103-60.
POTRZEBNA

taonarnwanre
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