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w imieniu polskiej klasy robotniczej

• •

do ludu pracującego
do narodu polski.ego

Już piąty rok zwycięsko toczy ~ię wielka
historyC7.na bitwa o. ~sl1nlęcie . skutków wiekowych zaniellban 1 zacofania w naszym kraju,
o s11:ybkl J niepowstl"J.:ymany rozwój poi
skiej gospodarki i kultury,
o sprawiedliwość społecmą, o postęp
- a więc, o socjalizmDo ·reszty znikają gruzy i ślady wojn y, koń
czymy płzed terminem trzyletni plan odbudowy.
. Opr.zemyslow ienie kraju postępuje szybko,
Jak. ;i 1~dy i. p:o1fokcja przemysłu na głowę ludn os.c1 jes t ]Uz dwa ra zy W i ękisza, O:ż · przed
WOJną. D ź wiga si ę rolnictwo. Wyrasta no\\ a,
coraz p ię kn i ej.sza Warszawa . Nie ma już os obZiem Odzyskany•:h:
~ych . s praw i trudności
Jest ;edna po Odrę i Nysę Po'.ska - za<Yo>podarowana i budująca si ę dalej. Wzdłuż brzegu
świat uwc
Bałtyku tęfn i l) życi rm i zdobywają
znaczenie polskie porty. Podnosi się stopniowo
ale. stale, po ziom płac i pozi<:lm życia mas praCUJą-<~ ych. Skutecznie rozwija się walka z wyzysk:em w mieści" i na wsi, z pasożvtnidw>m
i z n adużyciami. Tępimy odwieczną plagę an;J_
f~be.tyzrnu i otwieramy szeroko drog-i ro7\voju
osw:a ty i kultury dla wszystkich.
NIGDY NIE BYŁO W POLSCE TAK
SZYBKIEGO POSTĘPU. MIE IĄCAMI PRA
CY ODRABIAMY, LATA OPÓŻNIEN, LADZIESIĘCIOLECIA.
TĄMI Prawda, że ofiarnie tneba pracować I nie
Żyje się jeszcze tak, jak by się chciało. Ale
bo praco.je sie dla
żyje się coraz lepiej siebie, nie dla ltrajowych I za.granicznych wy
zyskiwaczy.
DLATEGO TO WYZWOLIŁY SIĘ OGROMNE SIŁY ROZWOJOWE NASZEGO KRAJU, PRZED TYM DŁAWIONE PRZEZ STA-

RY

I

PORZĄDEI{.

Jest wie1ka przodująca siła - klasa robotnicza. Nareszcie zjednoczona!
Tak samo ofiarna dzisiaj w budowie, jak
zawsze w walce. Klasa, która codzień wydaje
nowyc·11 bohaterów pracy, j.ak kiedyś codzie1i
porywydawała bohaterów walki o wolność wszystkich pracujących wspanlał)'m
wająca
p~zy.kła~em ru~hu współzawodnictwa pracy dzw1gn1 rozWOJU całej gospodarki. Klasa doirzala do przeznaczonej jej przei histnr·ę
naszych czasów roli przoclowani~. w budowaniu
lepszej dla wszystk' ch przyszfości.
Siłą klasy robotniie2'ej f całego narcclu jest jej Parlia. Po raz pierwszy od pół wieku
jezjednoczona półtoramilionowa partia
Wolnadnością jeszcze silniejsza niż liczbą.
od ugcdy z wrogiem w swych szeregach. Par
tia walki i czynu, awangarda, idąca na czele
mas pracujących do socjalizmu.
Jest siłą i orężem klasy robotniczej, jest sinauka l\'larksa, Engelsa,
łą całego narodu Lenina I Stalina - która uczy widzieć i rozu
naprawdę
mieć żyrtle społeczne takie, jakie
jest, a wywalczyć zwycięsko i zbudować je
spr awiedliwsze, lepsze i szczęśl'iws ze dla wszy
stkich pracujących - to znaczy - soc.ia1istyne.
Są s'.łą milionowe masy chłopów pracujących,
bardziej
mocniejszą i coraz
ożywion e coraz
wo!a wydarcia s:ę z wiekowego
n'e ci crpliwą
zacofan ia, z nędzy. z ciemnoty. z wyzysku,
uprawian ego przez bogaczy svekul.antów - rozumiejąc e coraz lepiej, że socjalizm w kraj'U
i nowe ze społowe sposoby g-ospodarnwania na
ws i zaprZ\'.!ina naukę. technikę i przyrodę na
s lu żbę człowi e ka i otwor z ą dobrobyt i kui!urę
m

Bilety

zniżkowe

do kin i teatrów na spektakle
1-s7.0 l\1ajowe
W dniu 1 Maja wszystkie imprezy artystyczno-kulturalne, a więc spektakle w
kinach i teatrach łódzkich przeznaczone
są prz;ede wszystkim dla świata pracy.
d
.
W związku z tym b i 1ety zmżl~owe 0
wszystkich teatrów łódzkich ffi:O~n.a nabywać, poczynając od dnia dzisieJszego,
w Wydz. Kult· Oświatowym .OKZZ, ul
_.
·
_ Traugutta 18• ...,.

WSI I

Komitet Centralnej Polski~j ' Zjed.noczOnej Partii Robotniczej
którą przytaczamy p-0niżej.

W dniu wczora.1szyrn rozpoczęła się sesja
wfosenna Sejmu Ustawodawczego.
Sprawozdawca komisji prawniczej, poseł
Stanisław Gross (PZPR). złożył sprawozda.nie
o projektach ustaw, zamieszczonych w pieriwszych trzech punktach porzą.dku dziennego. a
mfa.nowicie:
1) sprawozdanie komisji prawniczej l r cgu
la.minowej o rządowym projekcie usta.w:y o
zmianie kodeksu postępowania karnego,
2) o rządowym projekcie ustawY o zmlrinłe
dekretu o postępowaniu doraźnym,
3) o rządowym projekcie ustawy o zmi:r.nle
prawa o ustro,ju sądów powszechnych.
Po ożywionej dyskusji. w której m4ział
wzięli posłowie wszystkich stronnictw, Izba
jednomyślnie przyjęła wszystkie trzy pr 11>jekty ustawy.
W następnym punkcie porządku dzie111I1ego,
pos. Jodłowski (SD) referował rządowy pro,iekt ustawy o zmianie niektórych przepisÓll.v
kodeksu postępowania cywilnego, prawa npadłościowego oraz przepisów wprowadza.Tl\-

I

cych prawo małżeńskie majątkowe.
Ustawa. wprowadza jednolity tekst uroozystego ślubowania - jednakowego dla wszystkich obywateli - podobnie, jak I w postępo
waniu karnym. Ustawa rozszerza zakres
spraw, podlega.jących ro:zpoznaniu przez Sąd
Na.jwyższy w trybie kasacyjnym, obejmując
tym zakresem m. In. sprawy eksmisyjne. Do
tychczasowa niemożliwość skargi kasacyjnej
w takich wypadkach oznaczRła szkodę dla
społeczeńsłabszych ekonomicznie warstw
stwa.
Referent omawia dalej zmiany w postęvowaniu cywilnym w zakresie określenia właściwoścl sądu dla kobiet zamężnych, gdzie
zrywa się z dotychczasowymi anachronizmaml oraz w d.71iedzinie roszczeń alimentarnych,
w których to sprawach ustawa zapewnia zna
czne usprawnienie postępowania.
Izba przychyliła się do wniosku komisji,
głosując za przyjęciem pro.iektu ustawy.
Se.i m przyjął również ustawę o utworzeniu
ministerstwa sądownictwa.

który ma stwo

twierdza pokoju i przykład
rozikwi!u dla mas pracujących

całego rozkłada

jącego

się

świata

kapitałiS'tycznego.

Kto po ich

garść

Oświadczenie

chrześcijań s kiej

duchownych i
wzn'oslymi sło
wami na ustatch · bronią ucisku i pontlżenia
Hitlerowscy i faszystowscy zbrodczłowieka.
dniarze wojenni. Wszyscy ci - tu i na emigracji, którzy woleliby żyć z cudzej pracy
w ~jarzmionym przez obcych kraju, niż
uczcnvie pracować w wo'.nej ojczyźnie.
Wszyscy agenci imperializmu w kr~ :u \V~
własnym kapitalistycznym intereffie. albo po
prostu za dolary.

Kto po naszej stronie?
Potęga Z·wiązku

Radzieckiego. Kraje demokra
cji ludowej. Bo'na.lerscy robotnicy Francji Wlcch
i '(!ała wałcząca klasa robotnicza zachodu. P~zo
dujące jej w walce partie komunistyoezne i robotnicze. Masy pracujące. uc!emiężone ludy ko
lonialne. Setki milionów ludzi nienaw ! dzących
wojny. Uczeni, artyści i prawdziwi· inte!ek!ua·
wszyscy mąd!fzy i gorąco czujący lu~z ie
liści na świecie.
W Óbol.iie imperlalixrnu -

nie ma prawdziwe]

jedności. Wszystkie sprzeczności, które zawue
w świec!e kaipitaHstycznym wywoływały wo;ny,
rozsadzają solidarność kapitalistów. Marshallow

ski zas•l ój i kryzys w zachodniej Europie zmnie]
sza coraz bardziej szanse imperialistów.

W obo1.iie pokoju - nie ma sprzeczności interesów, jest braterska i wzajemna pomoc. Ni~
ma kryzysów, jest ciągły pęd naprzód. Miliony
ie
wołają,
n~ Zachodz!e krzepną w oporze,
nie e;hcą i n'e będą bić się przeciw nam. Gdzie
kolwtek poniósł imperial.izm zarzewie wojny.
tam w~zędzie rośnie opór i zwycięstwo przechyla stę na stronę ludu: trwa opór boha1ersk!
w Hiszpanii i Indonezji, atakują partyzanci
Grecji, chińska arm:a ludowa raz.bi ia do reszty
wyzwala czterysta
na)~m~ i ków imperializmu
m11honow lud zi.

____ _____

(dalszy ciąg- na str. 2)

dolarów·

zdradził

stronie~

moralności
Fałszer z e
części
spośród reakcyjnej
świeokich poijty1ków, co to z

naród .

~------------~~----------------_..;;.....;.;.;...

Za

socjalistycznego

gotowi
wszystklich krajów,
Kapitaliści
zdradzić ojczyznę, aby utrzymać się przy zyskach. Prawicowi fałszerze socjal:izmu zdradzający klasę robotniczą . Nacjonaliści
- zaprzedający w zależność od obcych s\vój

im

Nowe ustawy uch/walone przez Sejm

Po to im pakt atlantycki -

ALE NIE UDA SI~ ZAMACH IMPERIALISTY
CZNY. Sit.V POKOJU SĄ Wl~KSZE I ROSNĄ
CORAZ BARDZIEJ

1'

I

miast

rzyć bazy wypadowe przeciw nam i przeciw
Związkowi Radzieckiemu przede wszystkim.
Bo imperiali'ści dobrze wiedzą, że nic z ich
narodów,
marzeń o ujarzmieniu wyzwolonych
nic ze snów o panowaniu nad światem - dopóki istnieje potęga kraju socjalizmu, Radziecka

wę 1-Majową,

prz ed c'11łopc-m ży jącvm z pracy własnych rąk. WOJOWE NASZEGO KRAJU W TYCH
Są siłą. rosnące l idące do jedności stronnic CZASACH WIELKICH, JAK NIGDY, MOZLIWOSCI. NIE MA DLA NAS TRUDNOSCl
twa ludowe.
NIE DO PRZEZWYCIĘŻENIA. NIE MA
Jest potęgą sojusz robotniciio - chłopski!
Jest s:łą inteligencja pracujl\ca, cora-z le- RZECZY, KTÓRĘJ BYSMY POSTANOWIW
piej rozumiejąca olbrzymie moż1iwości twór- SZY - NIE WYI{ONALI.
Ale są tacy na świecie, którzy gotują zacze, które da.ie jei socjalistyczny rozkwit kra
ju i ścfrły -.wiązek z klasą robotniczą i pra- mach na nas i na wszystkie narody idące dro
ł.'ą sprawiedliwości społecznej l postępu.
cu 1acyrn chlop!'twem.
Są !'lh nstęny nowej, robotniczej I chłop- 1 To są ci, którzy z niesprawiedliwości sposldd inteligencji nierO'Zcrwlllnie związ'lnej z łeczne.i - bo z wyzysku i z zacofania żyją:
' kapitaliści wszystkich krajów 1 amerykańscy
ludem.
.Jest silą i przi„szłofrią bohaterska mlodr.iPż Imperialiści na ich czele.
h dz• g
•
O
polska. przed którą ot viera się nareszcie j'.l1l
C O
CO
tro tv: ór cze, wolne od wyzysku i od z'l10r y
Chcą tu w Polsce 1 w naszej cz~l Europy
.
bezrobocia.
mieć znowu białą kolonię. Chcą znowu na
A dokoła nas
SILĄ I OPARCIEM .TEST I'RzyJAż:N I spółkę z rod~mymi wyzysk~wacmmi czerpać
POMOC SOCJAUSTYCZNEJ POTĘGI ZWłĄ ogro.m~e ZJ'.'Sk1 - z zacofc:ma kraju, ~ nędzy
d ·ee- robotnika 1 chłopa pracuJącego; z ciemnoty
d·
ZKU RADZIECKIEGO i
która ułatwia wyzysk. A po to - chcą nad
_
naro ow ra . Z1
.
.
ktc?, ktore J?Od. prz~wodnictwei:i ~~e1 eł.o.- nami zapanować, odebrać nam niezależność
śi.viadcz.onej 1 r_nezm1ennl~ zwyc;ęsk.1ei .Partrl 1 niepodległość, cofnąć V'JStecz.
Wsz stko, co jest naszą przyszlościa, nadzie
Komumsty?zneJ roz.grom1ły dwoch śm1ei:;tel. hcą 0 brócić w niwecz
dy
nych wrogow polskich mas pracujących i na .
•h d ,
•
rodu polskiego: carat I hitlerowski faszyzm Ją 1 u.mą -:- .om c
Afo 1mper.ahstom chodLt o w1ęcej - c o z,
i dwa razy zadecvdowały 0 zdobyciu pnez
o Europę ~ o caly świat. ~ „nowy porządek'',
·
·
·
Polskę nieoodległÓści.
.
Jest naszą siłą wzajemna pomoc krą.jów o amerykanskl „leben;;raum w E_uropie.
Po. to był plan M~rshalła~ .ktory wydał ~m
demokracji ludowej. Jest nam pomocą symw n :ewolę gospodarczą . kap1tahstyc~ny. zac:hoo.
patia walc7.ącego proletariatu na świecie.
Po to odbudowa m1Mary zmu rnem1eck1ego
Pote.,.a. Związku Ra.d7!ieckicgo siła d~mokracj(iudowy<'h, siła t solłdarn~ć międzyn~ bo któż lepiej od hitlerowskich zbirów nadawał
oy się na i!!lperialistycznych żandarmów Eurodowego nrolr.t;ori:itu - są ł nas„~ mocą.
WIFLKIE. JAK NIGDY - SĄ SIŁY ROZ·· ropy .

'

...;_,

naród
i
kraj
swój
R. P. w sprawie gen. t Modelskiego
rzeczni/ka
rządu

I

Odwołanie Mod~l.sldego . do kraju w lecie skiej „rewelacyjne" oświadczenia, szkalujące
Na konferencji prasowej w MSZ rzeczruk
Min. Spraw Zagr. min. pełn. Wiktor Grosz, ub. roku przekresl!ło za Jednym .za.mac.hem postępowe organizacje słowiańsk:e w Stanach
ctlpowiadając na pytania koresponde:itó'~ za oba źródła dolarowych dochodów Izydora Mo Zjednoczonych.
( Wszystkie te ,.dokumenty" I llŚwiadczenia"
granicznych, co do ostatnich wypowied1.i w delskiego.
Wyłudzając pod pretekstem fikcy jnej chr.- 1 Modelskiego są nikczemną i ;;i~udolną proAmeryce b. attache wojskowego amb~sady
RP. w Waszyngton :e, Izydora Modelskiego, roby jeszcze parę tys•ięcy dolarów od rzą d:.i wokacją.
Prawdziwe oblicze moralne Modelskiego
RP„ l\'lodelski odmówił w końcu powrotu do
o ś wiadczy! co następuje:
Modelski, wyłącznie dla korzyści matt~ rial- kraju, strojąc się w togę emigranta p'1 li tycz- J odsłonił zresztą on sam, potwierdzając w
. . ; Ameryce dwukrotnie - w wywiadzie praso.
.
.
nych, symulował lojalność wobec n:11szego nego.
Tymczasem w istocie Modelsk1 na zamowne wym oraz przed Komisją Badan.ia Działalnorządu, któremu służył jedynie po to. aby z
jednej strony pobierać j::ik najdłużej p ensj ę, n:e obcego wywiadu zmo!l tował. w ord~narny ści Antyamerykańskiej _ że przez cały czas
związaną ze stanowiskiem attache woj ; k:)we sposób, za pomocą prym1tywneJ techniki fo- i swego PGbytu w Stanach Zjednoczonych pogo, z drugiej zaś - wywołać u obceg/J wy- tokopii, szereg fałszywych dokumentów, po- ~ zostawał na służbie obcego wywiadu.·
w iadu wrażenie, że przedstawi.a dla ni eir.o o- trzcbnych w tej chwili jako żer dla reakcyj- ł W świetle powyższego nie widze potrzeby
kreślon~ wartość, ~ako źrócl!o rzekomY•'h -in- nej pro~a.gandy. ~a zarnó"."ienie tegoż obce- . da!szego zajmowania si~ osobą człowieka ,
fonnacJ1 i narzędZle do pohtycznych p1·owu- I go wywiadu ogłosił ostatn :o przed tzw. Ko- ktory za garść dolarów ulra.dził swój rząd
'
·
~misją Badania <Diiiołalnośc.i .Antyameryk_ań- , swój naród, swój krzj.
Jcac.U. nłatnvch nrzez te.r>że obcv w~rwlad.

•
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(dokończenie ze sitr. 1)
A z Moskwy padają słowa, które raz za ra·
zem szczerbią front wojny, demaskują podhgaczy, świadczą 0 nieugiętej woli pokoju. Słowa,
pełne spokoju i zimnej krwi którą dać może
tylko prarwd.ziwa siła i słus~riość .
SIŁY POKOJU SĄ JUZ TAKIE, ZE NIKT
PO TAMTEJ STRONIE NIE MO
ROZSADNY
•
'l
ZE WAZYC SIĘ: NA PROBĘ:. TRZEBA, AB'\'
WZROSŁY DALEJ, ZEBY NIE UDAŁO SIĘ.
WYWOŁAC WOJNY - NAWET SAMOSO.ICOM.
LUDU PRACUJĄCY POLSKI. ROBOTNICY,
CHŁOPI, PRACOWNICY UMYSŁOWI - POLACY!!!
g-ruzów budujemy n2.SZ
Z

ROBOTNIKOM
POZDROWIENIE
ZDOBYCZY DE·
W dn :u l Maj; - po raz pierwszy Polska SCI, BEZPIECZENSTWA
kl a5a robotnicza. wychodzi zi.edno.czona. n~ ulic~ MOKRACJI LUDOWEJ W NASZYM KRAJU. WSZYSTKICH KRAJOW.
- POZDROWIENIE BOtłATEROM WAL·
- POZDROWIENIE NARODOM ZWIĄZ
m1asfa. Po r~z pierwszy. tak s11na ~ tak sw:ado.ma
swy~h zadan l 5We) '015toryczne1 odpow1ed.z:a.l- KU RADZIECKIEGO, POZDROWIENIE ZWY Kl ZBROJNEJ PRZECIW IMPERIALISTYCZ·
oosc1. W twardych 1 w pewnych rękach n1em CIĘ:SKIEMU WODZOWI SWIATOWEGO OBO- NYM NAPASTNIKOM, POZDROWIENIE ZWY
na c.z ele mas pracujących szt~ndar narodowy ZU POKOJU I BUDOWNICZEMU SOCJA· CIĘ:SKIEJ CHINSKIEJ ARMII L\IDOWEJ~
- POZDROWIENIE MASOM PRACUJĄ·
~zer"'.'e>ny LIZMU - JOZEFOWI STALINOWI.
,Pa·rtu •.1 OOJOWY sztandar s\\:e1
- POZDROWIENIE BRATNIM NARO- CYM CAŁEGO SWIATA.
znak m i ęd z ynarodowej sol.darnosc1 pro,etanalu.
- POZDROWIENIE I POKOJ LUDZIOh\,
DOM CZECHOSŁOWACJI, wr.mER, RUMUKLASA ROBOTNICZA POZDRA\ !
KTORZY O POKOJ WALCZĄ.
BRATERSKO CHtOPOW PRACUJĄCYCH t Nil, BUŁGARII, ALBl\Nll
WSZYSTKICH PRACUJĄCYCH POLSKI.
!?·1ę
- POZDROWIENIE BUDOWNICZYM NO
U
lfil ....
Rll
WEJ POLSKI, BUDOWNICZYM SOCJALI•t t C t I
K
ZMU.
en ra ny
orni e
- POZDROWIENIE WOJSKU POLSKIŁ·
Robotniczef
Partii
Zjednoczonej
Polskiej
NIEPODLEGŁoPOKOJU
STRAZY
Mu
_ _ _ _ _ __
____
_________
_____
_ _ _ _ _..,.._ _ _ _ _ _ __,,.,...__,_..
_ _ _•_ _
____
_ _-_ _

kraj. Nie budujemy przeciwko nikomu. Budujemy dla siebie i dla wlasnej przyszlości.
Nikt na świede nie ma prawa przeszk&dzae
jej zn iszczena~ej ciężkiej pracy, ani gro7. i ć
niem. Ale są tacy, którzy mają w tym in teres.
Dlatego pamiętajcie!!!! Nasza przyszłość zaśw:atowego obozu pokoju i poleży od siły
.
stępu.
A kdda nasza zdobycz w bud<>wle Ojczyzny
- wzmacnia mię<l-zynarodowy front obrony pokoju 1 postępu.
o pokój, 0 naszą przysLłość i o przyszłość
milionów 1ud7!i na świecie walczymy - budując
socjaJistyczną Polskę, kraj postępu i sprawiedH
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beZJpr.zyikładnych
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dla dobra wszystkich. Kraj oświaty I kultury
ram
Cóż uderza nowością, już na pierwsz:v
1 - urzę ni ów, artystów, e arzy.
dla m!ilionów, kraj bet nędzy I wyzysku.
narodu
awangarda
robotnicza,
asa
K
które są główną przyczyną demoralizacji 1 rzut, oka, w publikacjach zobowiązań
porwała za sobą masy swych naturalnych
pierwszomajowych świata pracy?
J:hł-odnl.
śr<odniego
i
biednel{o
„.-.Związek Artystów - Plastyków zo- sojuszników Walczymy o najszczytniejsze ideały lud·zkobowiązał się wykonać dekoracje gma- chłopstwa i inteligencji pracującej, wdąkl. Słuszna I dobra nasz.a sprawa.
Zwlerajcle szeregi dokoła walczącej I buctu chów, świetlic„. Stolica otrzyma 2 nowe .~a:iąc je do konkretnej walki o wspólny
jącej klasy rohotn:czej, zacieśniajcie sojus.z ro- kina.·. Szpital zapowiada na 1 Maja zwięk cel.
Zadaniem dalszych akcji będzie pogłęszenie ilości łóżek„. Pracownicy Poczty
botnlczo-chlopski.
Niech rami~ przy ramieniu staje inteliigent, dla wygody publiczności przedłużyli samo bić i rozszerzyć ten sojusz, baczyć, by
zryw Czynu Pierwszomajowego nie opadł,
uczony i artysta z robotnikiem i z ludem we rzutnie czai; swej pracy o godzinę.·.
· ' · ł
ł · ·
b
wspó!nvm wysiłku.
Y utrzyma się 1 zac1esma ·
obej
Majowey.o,
Czynu
przykłady
Te
młodzie·
,
Naprzód w pierwszych szeregach
Krajowa Narada Oszczędnościowa wymujące potrzeby kulturalne, estetyczne i
ły pracująca.
rozrywkowe ludności, rozsiane są jak tknęła administracji ja:om:v obraz iej ohoProdukować więcej,. lepiej, taniej.
kwiaty pośród podstawowych -wbowi11- wiązków i programu działania. Toteż
Wyplenić marnotrawstwo.
więcej dziś współzawodnictwo biurowo-adminiWykonać jak najprędzej 3-letnt plan odbu- zań pracowniczych, mówiących:
węgla, stali, nawozów, więcej zaoszcządzo stracyjne rozwija się po wytlmiętej linii
dowy.
uporządkowania księir.owości, wyrównania
Rozszerzyć i pogłębić wspózawodnictwo pra nych miliardów.
Treść zobowiązań, obejmująca nie tyl- zale11,łości buchalteryjnych, usprawnienia
cy - niech nowe setki tysięcy staną do walki
ko zagadnienia produkcji, lecz również i .Proc~dury, likwidacji v.-odzin nadliczboo mhno przodowników i bohaterów pracy.
Zlikw'dować w ciągu 3-ch hit analfabety<-m codzienne życiowe sprawy ludzi pracy, ~wych, a w toku wszystkich tych spraw rozwinęła się w Czynie Pierwszomajo- uz:vsltania oszcz<;dnośd.
utorować mlfonom drogę do nauki I kultury.
„
d • • t
·
•
b
·
Wyszkolić nowe zastępy inteligencji z Indu
Tak mówi~ zo owiązania a mmts
wym pełnią różnorodnych form i b~
•raCJl
d
pracu iacego.
Jest to przemysłowej zarówno jak urzę ów I !a·
Wykonać zwycięsko 6..Jetnl plan wielkiego bogactwem pomysłów załóg. skoku naprzód plan wzrostu dobrobytu pracują najwymowniejszy wyraz zrastania !>ię w morządów.
świadomości mas spraw produkcji ze ' Duży rozmach we współzawodnictwie
cych. plan budowy fundamentów socjalizmu.
Wy1<0nen ·ć stopniowo. lecz nieustępliwie, spr:iwami warunków życiowych, jako jed pirzedrnajowym wyk11?:uje też wieś. Wiele
a! ~o ostatka - wyzysk człowieka przez czto· nej nierozdzielnej sprawy: wyraz poczu- majątków, które 7.'lpowi<;-d?:;ał:v ukończenie siewów do 25 kwiefnia. wylr.0T1afo
cia, że „państwo, to my .. "'
wleka.
Różnorodność zobowiązań pierwszoma- pr.zedterminowo plan - do 10-go lub
Zbudować socjalizm!
Proletariusze wszystkich jowych wskazuje na jeszcze jeden nowy 15-go (a wiadomo, co znaczy kaidy. zyelement Czynu Majowego: na rozszerze- skany dzień w czasie wiosenneqo sezonu
kraiów, łudz;e pracu;ący, nie się zasięgu ' i bazy wsuó'7awodnictwa, rol,ót roln:vch). W wielu wypadkach
uczciwi ?udzie całego :hviata walki o plan i oszczędność. Zobowinza- przekroczono również plan ,,bszaru zasie•
,
nia przedmajowe składaią nie tylko robot wów. . .
Wspó'.na nasza sprawa i ten sam wróg.
Rówmez szerc.g ko! ZSCh, ~zy tez P.0
W walce 0 wa~-z i e> nasz pokój. o nasz i o nicy i pracujący chłopi lecz coraz licz- .
prostu. gro~ad • 1 grom powzięło SWOJe
wasz po15tęp o wasq i o naszą wolność i n·e- niej bierze w n!ch udział inteligencja
konrzesze nowych aktvwn:vdi hudownic7.ych zobowu~zama, Jak np. dodatkową
zaleb 0ść - łączcie się .

l

-1

·
k
tra tac:r ę żywca, wybrukowanie dróg i bu
dowę świetlic. Koła go'lpodyń wiejskich
zapowierbiały dodatkowe miliony litrów
mleka, dostarczonych do zlewni, zwiększoną hodowlę drobiu itd.
Wartość tych zobowiązai1, to zarówno
ich polityczna, mobHizująca treść wychowawcza, jak i trwałość uzyskanego doroh
ku: zarówno bowiem ro:!!szerzona sieć
mlecz:lrska. iak i nowo wvbudowana
·
·
świetlica dzfałae będ"'
_ „ na dalszą metę,
stanowiac zd9b:vta l>Ozvcję na drodze do
materialnego i kulturalnego dobrobytu·
licznych zobowiązań po 7 aorzeWśród
mysłowych nlł sredalnll u vrige 7 asług".t·
je nddnek służ -y zdrowia; niektóre ze
zohowill1ań tego resortu świadczą że pogłebia sie nowy stos11nek do lecznirtvira,
jako służby spoJccmej, że wypiera kramarski sfosnnel{ dl) zawodu, jaki pm.m:s•a
wił no sobie kanitaHzm·
"
Zobowiązania oiel'wszomaJ·owe organlzacji młorkicfow:vch j kohi1>c:vch, to J'Tlll·
U'uyslkich od<'inSO"VY wsvóludział na
kll.ch pracy i ł>t:d1nvnlctwa kraht.
PierwSZ.'' M11j otwil'"!I olues nol~'Wh
7dnbyr.zy j n<>WY<'h rfo~mi=oiilczcil.
0 1, ~~s
dal~?:rj popr;iwy b;v•11, huciownnej w;;pó1·
n:vm wysiłkiem i woli} mas prac11j:"lcych
całego n:uodn.
Cz;t•n Pierwszomajowy, to nr.jreah1łr>jszy naihiud?'cj k-mk:r„tn:v w~'ra1 dażc(1
m'.\~ chłou!'twa i intt-li'"(cndi prnc•iinc·cj,
budnja-c:"ch fund!lmcnt:v Pnh:ki soc,alish·cznej wraz z klas<! rohcitniC?ą, Polski poc!r-hrohytu dla wszy~; Hdch je1 0'•;1koju
watch.
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as
a
s; etyna . i<tórego w i d zi ał przed chwilą w i9 1 n i eszczęśliwej giow e
lodz101r•t1 nowelhn „J:.r.nress11"
,B ie: Udali s i ę razem w stronę przy~Hn - Ty n'e jesteś moim svneml Mói Ję
ktu, a w międzyczas i e nieznajomv opo- druś dawno !uż- nie żyje I Precz s'ąd 0o swoim nie - srnśc·e 1 wied:ia.ł Szymczykowi
kr7ykneła r rzuciła :; i ę na
s\zczęsciu.
.
'1l"1ie oe lna obłęd'1el furii. „
_ zaraz z poczqtkiem wojny _ zaJan Szymczy•k zaczął znowu cierpieć ktcra Glus~a, wszedł do grodu otaczają
Teraz moia matka fest w szp ita lu d la
. dzął _ spotka·! moją matkę straszny obląkanych . Odwied7am ją reg •1l0rn ie
.
na bezsenność, która odbierała mu ocho cego paw1l.ony.
Pon1ewaz pogoda b.yła piękna, n:n?- 1 cios, albowiem straciła dwóch synów : raz na tvdzień . bo. choc i :=iż le 1<. arze orze
tę do pracy i robiła z niego pesymistę.
że zaś doktór - neurolog, u którego le stwo c.h~rych - a b~l1 to przewazn1e jndnego pod Kutnem, a druq ;ego pod· l:"ll, że sta„ )ej jest beznadziejny, ia
trzech sy-.
czył się dawniej, przeniósł się tera.z do niegroz~1 dla ?t~x.zen : a marnacy - wa- C'las oblężenia Warszawy.
· ą7 ieszcze w'erzę ie '11Jże wyzdro! nów zosta·łem tylko ja Ale i Ja n·e utrzy- wNCe:e,
położonego za miastem szpitala dl~ ner łęsało się po s~ezkach.
że mnie oo?na I ;;e będę mógł
Ja1kiś stary, si"."owłosy . mężczy_zna, I mmłem się długo, :=ilbowiem już w 1941 Wl < ąć !ą znowu tam, qdzie lest lei te raz
wow_o ch.c;'rych, ?zym~zyk postanowił go
odwiedzie 1 za.s1ęgnąc u niego porndy . • s~ojąc na ~awce, miał kazanie do wy ma- 1 ·du, po wielkiej wsypie '1ri~zej robot
Ą/.:iś::iwe m!ejsce: do ml"'Jjeqo d"mu
SzymczY'~ był dz:iś w wyjątkow~ złym gi~1c:w.anych słuchaczy . Prorokował: że r.iczej organizacji podziemnej, wysłany
D"lszli właśnie do prz~·st'Jnku, a tcwa
humorze. ((1edy ws1adi do tramwaju zde dZIS ejszel nocy na.stąp1 kon ;ec świata,\ ze stałem do Ośw i ęcim : a, a stamtąd do ,-zys z Szymczyka, i<ończąc swoje oporit?:wował go tłok, w dodatku zapomniał . że należy czynić po1kutę i kajać się, a tuż, Flossenburga
wiadanie, westchnął.
Matka przysyłała mi - ja·k :j'ugo by
wz·iąć ze sobą bilet miesięcmy i miał z ; nieda•leko czaiła się jakaś wystraszona,
- Wojna s 1 ę już skot1czyła, ale w dalcie:-nnowłosa dziewczyna, powtarzając ro można - paczki i listy, :Ile z paczą: szym ciągu aars1ka wichrzyc iel ;, dla któ
konduktorem ma1:ą scysję
Rozglądając się dokoła, zauważył przy w kó~ko:. „T~lko mnie nie za.biia.Jcie!.. kiem rokb 1945 zerwał się między nam' ·ych własny interes. dvwidendv '.lkcyjlepiony do szyby wielki afisz z białym 1 Jestem niewinna!. ... Jestem niewinna! .. \kontakt
'1e i możność boqacenia :; i ę na jostag8lębiem, propagujący odbywający się Ws~ys.tk.o ::'am powiem, tylko mnie nie , Kiedy o·bóz nasz z_osta~ oswobodzony wach, wa7:niejsze są niż dobre oqółu,
jako ciężko chory nie mogłem od razu knuie spisek przeciwko · pokojow św1 :i
.
w!aśnie w Pa-ryżu Swia•t owy Kongres Po zabl)aJcie! ·.
. Opodal s 1 edz~ała na ławce. stara ko- wrócić do kraju
iwju.
ta A przecie? wojna nie oowinna się
Matka moia czekaJa d 1.ugo i darem iiJ~ niady więcel powtórzyć!
Ten Kongres jest wielkim wydarze- bieta, k'.óra n1eprzy1omnym1 oczyma
niem W stolicy Francji zebra'li się repre spogląda1ąc na sto1ącego obok niej ,nie na mój powrót, wreszcie któryś z mo
ICiedy Jan Szymczyk jechał po ty-n
k:h o·święcimskich kolegów zawiadomił trarrwa)em ; zoba-czył znowu :if1sz, P'ZY
zentanci sześciuset milionów ludz·i aże- mężczyznę, wołałt'.l z uporem
-To nieprawda! Pan nie jest moim sy \ią, że zginą!em, co też .potwierdzili i pcm · nający o ~w i atowym Ko.nqres•e Po
by walczyć o pokój I manifestować prze
ciwkc klice bussinesmanów, którzy, 1c.k nem! P13n chce mnie tylko podejść i o- anni.
k"o111 spojrzał na nieqo już zupelonie inPan chyba rozumie rozpacz mojej mat nym. oczyma albowiem s1·o wa niP.znajoI
to powiedział Ilia Erenburq: „umieją de szukać!
- Ależ mamo! - perswadował jej la i<\.
stylować krew, by otrzymać złoto" l
11egc orzypomniały mu wiele praw:l,
. 1 oto par.ę miesięcy p67:nie i. wynędz o którvch usiłowa·! nie myśleć .
Niec~ż~
wciągnąć chcą świa 1 t w nową straszną, gcdnie zg~ębion~ s.zatyn. mama cirzy1rzy m1 się dobrze Przec1ez niały, ledwie trzymając się na nogach,
wajenną awanturę.
- Ta·k rn wszelką cenę należy oJ·
Szymczyk jednak w tej chwili, zajęty jestem twoim Jędrusiem! Twoim synem! zapukałem do drzwi jej mieszkania
strzec świat :Jrzed szaleństwem ncwej
- Pan kłamie' Mój syn nie żyjel - 1 ·- To ja. twń i JędrJśl - szepną+e.m, W:Jj11y! - oom:dlał wstrząśn ęty, bo bio
nie zastanawia się
własnymi myślami,
gtębiej nad isto~ą tego, co. propaguje odepch·nę!a go stara kobieta i pows ;a-1' wic:lząc że n:atka spogląda na mnie ~1e- łe skrzydła qo 1 ębia z :ifisra przypomni3
przytomnym• oczyma
ła z ławki.tamten afisz z b1a~ym gołębiem.
i:y 'TIU nagle siwe włosy tamtej . obtą<:iA>.Je ma·tka moja po tY'IU przejściach 11el sta.ruszk; ze szpitala iednej z wie 1u
Kiedy potem Szymczyk, za•łatwiwszy
Wysiadłszy potem z dojazdówki, skrę
cił w stronę szpitala. a pooir1formowany ~wo-je sprawy u doktora Gluska, opusz- nie była już zupeąnie normalna, a w tej rnil:o„ów of 'ar minione! wojny, która P'
~rzez .oortiercL odzie może odnal~źć rlo cza} smital. sootkal w bramie tamtt:::io chwm orzekreciłn ;;ip coś do res - tv w winna być już ostatnią!
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PRZYGODY WICKA

WICEK: -

Alairml Alarm I Wac0k! Wsta

waćl Zaspaliśmy!. ..

WACEK: - Patrz! Zupełny mrok :ia
dworze! Ale wiem dlaczeg.o: przecie
dziś zaćmie•nie sqlOńca!

WACEK: - A która godzina?
WICEK: - Ju:ż ósma rano!
WACEK: - A czemu tak ciemno?

W!CEK: - O pieska zaćmiona! To w:i·I
rr:y zcraz na podwórza!

I

Str 3

WACKA

WACEK: - Zaćmienie słońca!. ..
DOZORCA: - Ano tego ... Ja1kie tam
zaćmienie! Miało być o szóstej raino, ale
nic nie byfo widać!
WICEK: - A u nas ciemno!

WACEK: - Panie Sylwek! To prz~z
pana zaspa·liśmyl Zrobrł pan nam zaćmie
nie w miesz1kainiiuł
LITE RAT: Przepraszam
bairdz~I
Chciałem wyczyścić dywaril

,

9-ej w • cz or

tki

otwarte będą sk!epy w sobotę
W sobotę, tj. 30 kwietnia sklepy prowadzą
ce sprzedai artykułów powszedniego użytku
będą w naszym mieście otwarte do godz. Zl.
W dniu 1-ym Maja. restauracje będą czynne
od 7-ej do 8-ej rano, ora:i od 14-ej do godziny normr.In;r, dla nich ustalone.I. Pnez cały
dzień nat<> · s:t będą czynne kioski, stoiska
s piec.,.;ywn1. n:ip(ljaml chłodzącymi it,p.
Za.równo 30 kwietnia jak i 1-go ma.ja nie
wolno spnedawać napojów alkoholowych.
0

• * *

PSS, PCH oraz PDT za.troszczą się o to,
by uczestnikom p()('hoou pierwszomajowego
nie zabrakło napoi chłodzących, bułek, wędli
ny itp. W tym też celu na. całej trasie ~ynnych
sklepówPiotrkowskiej,
sl)O'Żywczych PSS, m.
in.
nabedzie
ul. ul.36Stalina,
Napiórkowsklego, Swierczewsklego ltd.
Ponadto na miasto wyjadą sklepy • samochody. PSS da.ie 15 w01r.ów, PCH - 6, a
ffiT-~Wg~•~od7~~s~~~
ne b~dą również stołówki I paszteciarnie
PSS 1 PDT.
.

omach wypoczynkowych dla świata pracy?-Du„
żą winę ponoszą Rady Zakladowe.-OKZZ uspraw11 ·a akcję wczasów leczniczo -wypoczynkowych
w

Zdawało

się,

że

Słuszna

decyzija wladz

Pracownicy Pss•U Pa Stor
w czynie 1-Maiowym

.

Dla uczczenia Swięta Pracy pracownicy umysłowi PSS udali się na Bałuty,
gdzie od godziny 15-ej do 20-ej odgru'zowywali tę część miasta.
Pracownicy umysłowi sprawowali się
bardzo dzielnie, gdyż załadowali w tym
czasie 82 samochody, czyli około 200 ton
gruzu.
Zaś pracownicy Hali Towarowej PSS
przy pl. Barlickiego postanowili uczcie
dzl·en' 1-MaJ·owy dodatkową pracą w tym
tygodniu. Już wczoraj personel Hali pra
cował bez przerwy obiadowej do 6-ej
wieczór. Dziś i jutro praca będzie się
odbywała tak samo bez przerwy, zaś w
sobotę Hala będzie czynna jak i im1 e
sklepy do 9-ej wieczór·
(sk)

Jubileuszovrn obrabiarka
opuści

fabr-y kę w sobotę

Niezwykłą uroczystość

obchodzić będą

pl'acownicy zakładów mechanicznych im.
J. Strzelczyka w dniu 30-ym kwietnia rb.
W dniu tym bowiem wyprodukowana zostanie jubileuszowa, 1000-na obrabiarka.
Dzielnej załodze życzymy dalszych,
owocnych rezultatów pracy!
(ks)

panująca już

od skiem zupełnie niespodziewanym - do-'
my w·ypoczynkowe świecą jak dotąd pustkami, gdyż ogromna częsc skierowań
·
· t nicwy
·
k on;ystana.• D ość wspomnie
· ć,
przy OKZZ oraz k ierownictwom d omow
3es
wypoczynkowych wiele kłopotu z umiesz że n~ ~wiecień nie wyko.rzystano około
czeniem zgłaszających się urlopowiczów. 60 mieJSC na pobyty. leczn~cz~wypoczynTymczasem mamy do czynienia ze zjawi- kowe. W poprzednich m1es1ącach sytu----------------------------------by

dłuższego czasu piękna pogoda przysporzy wydziałowi wczasów pracowniczych

k ,

·

Zwolnd1- . dwa
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pokOJllle ~~ac:~:; 1w~';::~~et~ia
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tore przy.znano ro ZIOie praCOWDICZeJ

Donosiliśmy niedawno o fakcie zajmowania 6 pokoi z kuchnią przez trzy osoby· Sytuacja taka.istniała w lokalu nr. 3
przy ul. Piotrkowskiej 85, zajmowanym
przez pastora Kościoła Metodystów, Józefa Naumiuka z żoną oraz ich krewnego, również kaznodzieję tej konfesji.
Sprawa ta znalazła się na wokandzie Ko
misji Lokalowej, która wyszła z założe.
.
.
.
nia, pokrywaJącego
się z mtencJą naszego artykułu, że lokal ten nie stanowi w
żadnym wypadku części składowej świątyni, a zatem jako podlegający dekretowi 0 publicznej gospodarce lokalami nie jest należycie wykorzystany.

Przy świątyni metodystów przy ul.
Dworskiej 2 znajdują się dwa obszerne
pomieszczenia, nadające się do celów administracyjnych· Nie zachodzi więc potrzeba urządzania kancelarii przy ul.
Piotrkowskiej 85.
Wziąwszy pod uwagę te momenty, Komisja Lokalowa postanowiła nakazać pa
k
•
storowi Naumiu owi opuszczenie w ciągu
14 dni dwóch pokoi, które wraz z używa)
nością kuchni przyznano pracownikowi
przemysłu drzewnego, gnieżdżącemu się
dotychczas w jednym pokoiku, imjmowa
nym przez kilka rodzin.
(sk)

Echa
afer.
papiernicze)
B. dvrektor skazany za machinacje

celulozą

Sprawa legendarnych 2-ch wagonów dostało się 52.000 zł.
Oskarżony przyznał się do winy, wycelulozy, które m. in· były przedmiotem
rozprawy w pamiętnym procesie Kraula jaśniając, iż bał się przeciwstawić namoi współoskarżonych z CZPP - odżyła wom l{raula i Słotwińskiego, piastują
wczoraj znowu na sali rozpraw w Sądzie cych wówczas naczelne stanowiska w
CZPP·
Okręgowym.
OiMłM
il
Prokurator Kulawiak, podkreśliwszy
Na ławie podsądnych zasiadł b. naczel
ny dyrektor Czułowskich Zakładów Pa- pewne zasługi oskarżonego przy odbudo~··· pierniczych - Alojzy Krzystolik, oskar- wie przemysłu papie:r:niczego, wnosił o
Ogród Zoologiczny. Alejami przecha<lza się żony o przerób wspomnianej celulozy w odpowiedni wymiar kary.
Komplet sędziowski pod przewodnicpaństwowej fabryce i sprzedanie przeropan Anatol ze swą połowicą.
- Mój droiti, - pyta żona - czy nie wiesz bionego papieru na czarnym rynku. Z twem prezesa Maurera skazał Krzystolika
o której odbyWa się karmienie dzikich be- uzyskanej sumy 912.000 zł· - Kraul na 2 Iata i 6 miesięcy więzienia, zmniejstii?
do 1
otrzymał 430.000,
Słotwiński i Aleksan- czając mu karę z mocy amnestii - Nie wiem. najdroższa odpowiada drowa - po 215.000, zaś Krzystolikowi roku i 3 miesięcy więzienia.
(p)
mąż. A czy jesteś bairt1zo głodna?

•• ,
Coraz I.ep1e1
„ • •

Na jednej

~~~~tnik.

ulic przystanął pod murem jaChwieje się z lekka na nogach i

t:

- Szan(}wne pa(1stwo... Nie odmawdaJcie
pcmocy orier1Al strasznej katastrofy powodrloweJ„.
·
Ittóryś z przechndni6w zatrzymuje się·
przed oiiakiem i pyta:
- Ti> pl'.n jest ofiarą powodzi?
_ Czego się pim dTiwi? _ pyta facet. Nie wiclzi pa.11 , że jestem '!:aliiny?.„
·
* * *
1\'I,irysia 11<'7.<'szc:r.a do szk<'!Y r.-05podarstwa
domowego. Obecnie przechoclzl kurs smai:en:a. Wyniki cutlowne.
.
Onegdaj mntka roz·wl.es1.la suknię na piecu,
foby wyschła. W pewneJ chwlll To:i;lega się
glos !\farysi:
~" z•e J'U~ n~a« tą p-:ewro·.
- Mamus Iu, są cl '""
,
" "' , J •"
__.ełć. bo jedna strona .-test Już dvś~ brą,zowa?„.
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PKS przystosowuye
ta or

acja przedstawiała się jeszcze gorzej.
Zjawiskiem tym
zajmowaliśmy sie
przed niedawnym czasem. wskazując na
·
Jego
ewen t ua l ne przyczyny·
z kolei zajął się nim wydział wcz~ćw
przy OKZZ, który zorganizował pewnego
rodzaju wizję lokalną łódzkich zakłat~~hv
pm~ Pn~~wici~e~~wydri~~
wiedzali przez kilka dni fabryki, by na
miejscu przekonać się o systemie sporzą•
dzania kalendarzyków urlopowych dla
im wyjazdu

o rozwozen1a a un

w

Uruchomiona w listopadzie ub. roku,. wozu drobnicy oraz załadunków i wyłakomunikacja towarowa PKS rozwija się rłtmków kolejowych . Uruchomienie tych
coraz lepieJ", obejmując w tej chwili linii uzależnione jest od wyników perk
·
swym zasięgiem nieomal wszystkie linie tra tacji z PKP· Łódzki PKS ma bowiem
1
w kraju. Obecnie obsługuje ją 19 nowo- otn:vmać mag:>z~·n i ho<"mi<"~ •o]l'!n·-:i.
czesnych „Fiatów'' włoskich z przyczepa- Niezależnie od tego uruchomiony zostami o pojemności 7, 14 i 17 ton, ponadto nie jeszcze jeden magazyn dla drobnicy.
4 samochody o nośności do 3 ton. Tabor
Pozwoliło by to w jeszcze większym
ten jest całkowicie przystosowany do stopniu usprawnić ruch towarowy i obni
przewozu wszelkiego rodzaju
ładun- żyć koszty przewozu, chociaż i obecnie
k,
taryfa PKS nie odbiega od tej którą stoow.
.
• •• znaJdUJą
• • Się
• sta- SUJ· ą mne
·
· ·
'tr,ansportoW stadium
organtzaCJl
przeds1eb10rstwa
ilik)
le linił' komunikacii towlU'owci do nrze- we.

Lustracja ta dała bardzo

teriał obserwacyjny,

bogaty ma-

pozwalając jedno-

cześnie wykryć dalsze przyczyny niewykorzystania tak wielu miejsc w miesiąct1
bieżącym i poprzednich.
W dużym stopniu ponoszą tu winę rady zakładi>we poszczególnych fabryk, kt6
re bardzo słabo lub, co gorsza, zupełnie
nie orientują się w sprawach, tyczących
wyjazdu pracowników na wczasy.
Dalszą konsekwencją tego· stanu rzeczy
jest to, że nie• potrafią udzielić pracow·
nikom dokładnych i wyczerpujących informacji o tym, kto może korzystać z
wczasów leczniczo-wypoczynkowych i jaka ;est procedura otrzymania skierowania. A wynik jest taki, że pracownik re•
zygnuje często z wyjazdu, po prostu dlatego, iż nie wie do kogo ma się w tej
sprawie zwrócić!
Niewielu tylko członków rad zakłado
wych wiedzi~ło. że w ramach urlopu wy
poczynkowego lżej chorzy pracownicy
mo~ą korzystać z 3-tygodniowej
kuracji
ambulatoryjno-zdrojowiskowej
w rozn:vch
miejscowościach
klimatycznych
gdzie do ich dyspozycji znajdują sie takie środki leczenia jak kąpiele, okłady,
inhalacje itp. Jeszcze mniej wiedziało o
tym, że cięż~j chorzy kierowani są na leczenie sanatoryjne na przeciąr. 4 tygodni.
Oczywiście, stan taki na rlłuższą metę ie~t niedopuszczalny, ~dyż mói;iłby
wprowadzić niesłychany zamęt w ori.::anizacji wczasów leczniczo - wypoczynkowych dla świata pracy.
Sytuacja, która wytworzyła się w poszczególnych zakładach nracy, zmusza wy
dział wczasów przy OKZZ
do podjęcia
odpowiednich kroków, celem usprawnienia akcji wczasów leczniczo-wypoczynko
wych.
Aby fakty niewykorzystania skierowań na poszczególne turnusy nie miały
już miejsca, wydział
wczasów wef.mie
inicjatywę w swoje ręce i przydziP-lać bę
dzie radom imkładowym pewne konty1'.genty wolnych miejsc, które winny być
w całości wykorzystane.
Takie rozwiązanie sprawy z pewnością
wpłynie na to, że robotnicy, zamiast spę
dzać . swój urlop z winy rad zakładowych
w domu, będą f!O mogli wykorzystać w
miejscowościach klimatycznych. Kąpiele ł
świeże powietrze pozwolą im nabrać nowych sił do w~rkonywania zajeć zawodowych•
{kl)

•
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dnia sprawdziły sie rzeczywiście słowa strasznego komunik~tu. Bez
imperialistyczne
ostrzeżenia
żadnego
wojska francuskie uderzyły na Vietnam.
Krzycki tego samego dnia zameldowoł się
w dowództwie -yvojsk ludowych do dyspozycji. Niestety młoda armia musiała
przeważających
się cofnąć pod naporem
Następnego

sil

"«•ee••;;!Ą!Mll

kandydatów do zaszczytnych· tytułów.
odznaki bokserskie na piersiach kolarzy

pływa

ale w oike wodnei Boruta
Na pływalni mie.iskicj w Zgierzu rozegrane zostały zawody pływackie między KS Boruta (Zgier-.i.:), a ZKS Chemią (Łódź), zakończone zwycięstwem Chemików 62:52. Zawody

Chemia

zwyciężyła ią

I Szh,feta

6:5

wyników notujemy:
JUNIORZY: 50 m. st. dow. 1) Michalak
(Boruta), 0,33,1. 2) Chudziński (Chemia) 0.35,7.
50 m. st. klas. 1) Kowner (Ch.), 0.42,5. 2) Wal
czak (B.) 0.42,9. 50 m. st. grzb. 1) Kowalski
(Ch.) 0.43.1, 2) Buła (Ch.) 0.48. Sztafeta 3 razy 50 m. st. 7.mien. 1) Chemia w czasie 2.05.

Pierwszy krok w ringu
Deb;utand wykazaRi

Wczoraj w ringu hall Wimy rOZpoczął się I
wiosenny pierwszy krok bokserski. Do turnie
ju zglO<Szono ok. lllO zawodników reprezcntujących wszystkie kluby łódzkie i prowincjo
nalne. Na specjalną uwagę zaslugu,Je również
start uc:imiów z XI Gimn. i z Sredn.iej Szkoły Przemysłu Poligraficimego.
zatrzymały się
Cofające się oddziały
Stosnnkowo na.jwięce.j zawodników zgłopewnego dnia w kotlinie górski~j. Posta- sil ŁKS Włóknla.rz. d~:stansując ta.k'e kluby,
nowiono urządzić tu zasadzkę- Żołnierze jak: Zw lązk1>wiec Zryw. Bawełnę, Metaloukryli się w zaroślach, a Krzycki wyszedł . wlec. Widzew, ZZK (Kal"sznice), STkołę Polina zwiady. Zaczajony wśród skał zoba- graficzną, XI Gimnazjum i Unię Skierni~wic
czył w dole wąż francuskich wojsk, które ką.
Wczoraj odbyło się 14 spotkań, przy czym
maszerowały w ich kierunku.
poo:iom walk był zadawalnia.jacy, eo świadczy
o dnbrym przygotov:aniu młode!Fo narybk.u
pn,ez kluby. Osiągnięto następuJąc«: wyniki:
W wadze mus7,ej J,ambrech (Ogniwo) wy·
grał w II rund:de przez techn. k. o. z Piechowskim (LKS Włóknia.rz). w tej samej wa
dze Brzozowi;ki (Sz.k. Polie:raf.) zwycleżył na
punkty Adamcr,ewskiego (Bawetna). W wa-

niezłe przygotowanie
dze k1>guciej Danleleckl (ZZK KarsmlCe) wy
grał przez poddanie się Rynklewicm (ŁKS
Włókn.) w I rundzie. W wadze piórkowej
D~'miszklewicz (Metalowiec) wygrał na punkty z Pietrzakiem (Bawełna).
w wadze lekkiej odbyły się cztery spotkania, gdyż tutaj zgłoszono najwięcej !mLWOdników. w pierwszej parze Kwl'.śnlewski (Unia Skierniewicka) zwYciężył na punkty Rosola (t.KS Wł.). Kowalczyk (Ogniwo) wygrał na punk~y z Wolfem (Zryw). Pietrzak
Metalowiec) wygrał na punkty z Ant.czakiem (ŁKS Wł.) i Zt>kl"Zf'Wski (Widzew) pokonał Olbiń~kiego (ŁKS Wł.) również na t>Un
kty. w waćlze półśredniej · Smigiclskł (Unia
Skierniewicka) wygrał na tmakty z Widań
skim (Ogniwo).
•
W dniu drlsłejszym powinno odbyc sie 3Q
walk, byłby to jednak zbyt przeładowany
prngram, więc organizatnrzy p(IStanowiłll roz
(bt)
łwiyć go na· dwa dni.

I

torze
iuilowJ!m
Namotolt"y
Robotniczego
w dniu
Swięta

Motocykliści łóduy z

Krakowiakiem, KołeC?Jdem, Kamińskim. Durajem ora.z Kołeczkiem Il na czele postanowili uczcić dzaeń
Swięta Robotniczego wyścigiem żużlowym,
Przednie straże wroga lustrowały bacz który odbędzie się na torze przy Pl. 9 Maja.
nle okolice, ale nie dostrzegłszy nic po- Interesująca ta Impreza, w której weźmie u14 najlepszych żużlowców łódzkich
dział
l
.
cI eJrzanego posuwa Y się dalej. Nadcho- Wflhudziła duże zainteresowanie wśród zwoclził główny oddział francuskich wojsk, lenników tego sportu, zwłaszcza, ze jest ona
gdy nagle zagrały karabiny maszynowe· pierwszą w tym roku.
Pamiętamy ostatnie zawody jesienne o mo''\iró.P, wpadł w zasadzkę.
ralnc mistrzostwo Łod'.lli, w których w czasie
:ms.iaa
-. , d , \ emocjonującego wyścigu pomiQdzy Krakowia
•
W tym S kla d Zie gra 1'0 Z klem i l{ołerzkiem, ten ostatni uległ wypadK• pitan sportowy ŁOZPN ustalił na dzi- kowi. Wiemy, że z reką Kołeczka nie było do~iejszy mecz o puchar Kałuży, między repre.- . brze. odwiedzamy więc motocyklistów Ognizent:;icjaml Warszawy i Łodzi, następujący ' wa, by dowiedzieć się o jego możliwościach
:';";d re11rer,entacji okręgu łódzkiego: KO- w tych zaw00ach.
Prezes Jurkiewicz jest zdania. ze Kołeczek
r 'L~R ('MUSJAŁ), WŁODARCZYK. ŁUC,
w~·zdrowfał i czeka tylko ok'lMIJ.L;;'n I . URBAN, MILLER Il, HOUEN- , całkowicie
DORF, BARAN, JANECZEK, ŁĄCZ, DUR- zji - właśnie niedzieli. Należy pamiętać, że
na.szych żużlnwców czeka szereg Imprez mię·
BA.

Pa-

cys (Czestochowa), Michalski (Olsztyn),
Wojtysiak (Kraków), Jędraszek (Poznań),
Przybylski (Pomorze), Tyczyi'1ski (Warszaw), Guzy, Grzywocz (Śląsk), Czarne cki
Czajkowski
Klein (Gdańsk),
(Łódź),
(Wrocław).

w. piórkowa: Sobko (Wrocław), Sieradzan (Warszawa), Kruża (Pomorze), :r.lfatloch (Śląsk), Gromala (Kraków), Zazdro
ściński (Olsztyn), Panke · (Poznań), Moż
dżyński (Szczecin), Łatkowski (Częstocho
wa), Marcinkowski (Łódź), Antkiewicz
(Gdańsk) i Gołyński (Gdańsk)·
w. lekka: Waluga (Wrocław) , Szewczykowski (Olsztyn}, Szkudlarek (Poznań)
Czortek (Warszawa), Krawczyk (Śląsk),
Baranowski (Pomorze), Sadowski (SzczeMaciejczyk
(Gdańsk),
Kudłacik
cin),

5 razy 50 m. st. dow. 1) Boruta w
czasie 3.07.5.
SENIORZY: 100 m. st. dow. 1) Durys (Ch.)
1.10,7. 2) Dobrosz (B.) 1.13.5. 100 m. st. klas.
1) Miksa (Ch.) 1.21.5, 2) Matuszewski (BI
1.23.8, 3) Janas (Ch.) 1.29.2. 100 m. st. grzb.
1) Matuszewski (B.) 1.30,2. 2) Kowalski (Ch.)
1.35. Sztafeta 3 razy 100 m. st. zm. 1) Chemia
w czasie 4.03.2.
Mecz piłki wodne.i zakończył się zwyeię- (Łódź).
w. półśrednia: Sztok (Wrocław), Zieliń
stwem KS Bnruty 6:5. Bramki dla Boruty
zdobył Daszkowski 6, dla Chemii Przyborow ski (Lublin),
Trzepizur (Czestochowa),
ski - 5.
Rynkowski (Szczecin), Ratajczak (PozOrga.n izacja zawodów sprawna.
Sznajder (Śląsk), Kwaśniewski
nań),

cieszyły się wielką frekwencją pubHczności
(około 1000 osób), która z entuzjazmem dopingowała swych pupilów. Z ważniejszych

zahuczą

115

w boksie po raz XX-ty

W jubileuszowych XX indywidualnych Smoczek, Gumowski (Śląsk), Nowicki (Po
Polski we Wrocławiu morze), Patora (Warszawa), Listowski
mistrzostwach
(Olsztyn), Mikołajczewski (Gdańsk) i Kastartować będą:
w. musza: Kasperczak, Przybyłowicz miński (Łódź).
w. kogucia: Kaflowski (Wrocław), Ba(Wrocław), Szpryngiel (Częstochowa), Bie
__
_ _ _ _Mar_____
____
__
(Szczecin),
Wierzbicki
(Lublin)
ran
Wożniak (Pozna11.), _
darkiewicz (Szczecin),•.wmr.-,.,.,.,..,,._,_....,

-Lepiej

•

'7

deynarodowyeh, leC"Z muszą dobrze ~n.eować
nad sobą, by nazwiska lcb nadal figurowały
w reprezentacji PGlski. Klub nasz boleje tylko nad tym, :ie starania o.kręgu o tor żużlowy
pozostały na ra.zle bez skutku. A tylko pnez
organizowanie atrałtcy,tnycb imprez moina
szlifować formę.

- Na jaklej maszynie pojed7ie Kołeczek l
jak11, mas11ynę przygotował ŁKS Włókniarz
Krakowia.kowi?
- O Kra.kowialrn nic nie mogę powiedzieć pora tym, że piln.ie trenuje, a Kołectek
ma zaufanie do swojego AJS-a, przygotował
go należycie l na nim startu.ie. Są.d2ę, ze Łódź
nie straci. pomimo pewnych trudno.ścl chwilowych z torem. dcbrej marki! Dużo się ostat
nio !'łyszy o budowie toru iużlowego przez
ŁKS Włókniarza. wiec na to liczymy.
Należy nadmienić. że wyścigi te odbęda się
na rzecz budu.iące.i się hali sportowej, bilety
będ;i, b. tanie (10-30 d.), a więc cała sportowa
Łódź poprze wysiłki organizatorów.

(W<>.rszawa), Polankiewicz (Pomorze), Bala (Kraków), Chychła i Musiał (Gdańsk),
Olejnik (Łódź).
w· średnia: Domański (Wrocław), Matu
la (Kraków), Wilczek, Zagórski, Kolczyński (Warszawa), Nowara (Śląsk), Baran (Częstochowa), Paliński (Pomorze),
Grzelak (;Poznań), Cebulak (Pomorze),
Trzęsowskl
(Gdańsk),
Kwiatkowski
(Łódź), Ambroż (Szczecin).
w. półciężka: Krupiński (Wrocław), Ku
bicki (Częstochowa}, Wierzbowicz (Szczecin), Popowicz (Olsztvn), Szvmura, Archadzki (Warszawa}, Dobija (Śląsk), Gnat
(Pomorze), Fran~k (Pozna1\). Szymula
(Kraków), Rudzki (Gdaf1sk), Wojnowski
(Łódź) .
w. ciężka:

(Wrocław).

Stec
(Pomorze) , Szczy
(PoŻnań), Rutpiński (Śląsk), Jądrzyk
kowski (Szczecin), Rvś (Kraków), Biał
kowski (Gdańsk), Niewadził i Jaskóła
(Warszawa) ,

Klimecki

Zmorzyński

(Łódź).

Organizatorzy mistrzostw bokserskich
Polski, w ·porozumieniu z zarzadem PZB
postanowili udekorować wsz~·stki"h kolarzy, biorących udział w wyścigu Praga Warszawa, odznaką pamiątkow'l indywidualnych mistrzostw boks::rskii::'h Pols\fr
W związku z tym zamówiono rlalsze
150 odznak z napisem: „Uczestnikom wy
Warszawa ścigu kolarskiego Praga P.Z.B.".
111'm111111:11111111111111;11m1m 111mrn111111::1:11'• 111 1·1111w 1·.11r;11 rn r1::r11 111:1 11111·1 111' 1~1

R e k Ord D Uttl b a d ze

został ołic'a!nie

zaiwierdicnv
l!'

Międzynarodowa Amatorska Federacja Lek
koatletyczna zawiadomiła Wszechzwiązkowy

Komitet do Spr11.w Kultur:v Fir,vcznej i S'!'lartu przy R~dzie Ministrów ZSRR. źe wyrik 53,25 m. w rzucie dyskiem. nzy!'kany prv~z
lekkoatletkę racl:decką - Dumbadze. wstał
ofic.ill.lnie uznany I zarejestrcwany. .iako rekord światowy.
Rnkordowy rzut 11-iy~kala Dumbadze na ju
bilens7-0wej Sparta.Jdadzie .,Dynamo" w Mo
sitwie 8 sierpnia ubiegłego rnku.
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Tu Leszek Strzelmirsk·i przervva+ na
Dobrze, przyjdę o szóstej! - z·g oStrzelmirsk·i i dwie godz,iny po- chwilę .
Do kapitana Toporskiego zjawi~ się w
tem zjawił się w mieszka·ni·u Toporskiepół•u-rzędowej. Toporski był w:.a
sprawie
mu
dać
chcąc
gdyby
jak
g·o, który
czł:owiek i em obcym,
satysfakcję, że swego cza.su wplątał go ściwie dla niego
catltkiem niepotrzebnie w kabałę przy- jakżeż w i ęc mógłby wtajemniczyć g')
najsubteln ie j;:;zy::~
przyjął go bardzo w jedną ze swoich
krą i kłopotliwą i najromantyczniejszych przygód?
gościnnie.
. Na stoli·ku z.jawiil a s·i ę butelka "wyboNie! Nie! Strzelmirski n'e ot.wo~zv
rowej" Baczewsk!ego. Panowie wypili przed nim serca i nie opawie mu szczepo kieliszu jednym i drugim, za:pa~rn p:i gófowo o· swoich ukradkowych spotkapierosy, aż wreszcie Strzelmiirski, czu- niach z Fa·hirą tam, na skraju pustyni, ani
jąc na sobie pytające spojrZ8'nie ofice· o poezji wieczorów, kiedy, objąwszy
ra zacnil.
we dwoje
się ramionami, wędrowali
_ Przejdę teraz do sprawy ta•k bar- przez wysrebrzony księżycem bied, ~
dzo pana interesującej.
potem leżąc na ni1<łej, spalonej przez
Wiadomo pa.nu, że przez pięć lat sru- sł>ońce trawie, spoglądali - razem w d319
żył·em w Legii Cudzoziemsk·iej, gdzie kie gwiazdy, błyszczące wysoko pon:sd
też pozinałem się z Hansem von Osten- ich półsnem i ich pie,szczotami.„
strorr,, vel kapitanem Joachimem von
ie liryczne cudowności są tylko d:s
Weresheim, nie wiedząc z;upełn'e o tym nif·go. O tym nie będzie opowi.adał niże jest on oficerem niemiedigo wywia k:Jmu więcej. Prze·chowa je w SW:)i:TI
du i za:przyjaźniłem się z nim ta!k, jak ser'cu ta·k, jak bardzo kosztowną pe·!ę
się zaprzyjaźnić mogą tylko dwaj męż· ukrywa zazdrosny nurek, wyłowiwszy ją
czyźni spoglądający ra.zem śmierci w o- n;espcdzianie z dna morza.
.
czy.
Nie wtajemniczy w nie i kaip:tana T:.Histaria, o której chcę panu opow 1e- porskiego, bo i po co? On chce tylko po
d z ieć, dz•i a~a się na za~ubionej w saha-r- wiedzieć o tamtej sprawie, która go
skiej pustyni oazi·e Seff. Przez ja:kiś czas związała· z Ostenstromem i dlatego p1Jsto.Jiśmy tam garnizonem, i tam też po- dejmuje znowu przerwany wą:ek ...
zna·łem młodą, arabską tancerkę, imie(D.c.n.)
"
niem Faihirn ...
-

dził się
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Jedno z tych zdjęć, ja1k·ie przywiotl•a
ona ze sobą ze swojego afry ::a ńskiego
wojażu, i które lubiał ta•k bairdzo właśnie dla,t ego, że były na nim dwie rzeczy, które kocha·ł: Teresa i skrawek pusty,ni.
Teiraz fotog.raf1i tej już tam n:i e ma,
natom1a:st b·i eleje liist, jaki 01negdaj o~reymał znowu od Hansa von Os·tenstro
ma.
Strzelmirs•k•i ma·chinalinie o·twieira go,
spogląda czy w ko:percie .. z1~ajduje_ się
również i przysłany mu w l1soe wyicmek
z niemieck1iej ga;ze,ty, zamyśla się przez
i do telefo:nu
chwilę, a potem dochodz1
i łączy s ię z kapitanem Topoirs•kim.
WymieniH ze sobą konwe.ncj~nalne
przywitania, po czym Le:sze'k powmda:
- swego czasu wypytywał mnie pan
ba<rdzo gmHwie co to jest za sprawa,

jó'lka mnie łączy

z von O,stenstromem.

Był:y powody, d!a których nie mogl-em

pa:nu odpowiedz i eć wówczas na to. pytanie, jeśli jed•na·k ma pan dziś chwilę
cza·su, chętni e zobaczę się z niirri i wszy
stko wyjaśnię.
Kapitan Toporski pamięta dobrze,_ że
właściwie afera Norberta Gorw1cza
alia.s Go.rwitza by,ła wielkim blamażem
Drugiego Oddz·iału, którego niedd~ęstwo
zrehabilHował właśnie Leszek Strze·Imlrski i dlatego odpowiada teraz bair·
dzo uprzejmie.
_ Ponieważ charnkter pańskiej wizy
ty będzie raczej póboficjalny, wolac-bym
aby odwiedził mnie pan raczej w domu!
- Bardzo chętnie! O której godz i•nie?
- Czy dysponuje pa:n czasem o gocizi.inie szóstej?
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