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Codzienne spr,awy
dygnitarzy Watykanu

W Rzymie rozpoczął się proces prze·
ciw wyższemu funkcjonariuszowi Waty•
kanu Cippico, oskarżonemu o dokonywa·
nie spekulacji walutowych, w które byli
zamieszani najwyżsi dygnitarze Watyka•
nu oraz zakony.
Oskarżony przyznał w czasie przewodu
domość, iż wojska ludowe w swym zwyWojska ludowe posuwające się naprzód w szybkim tempie, ominęły Szanghaj
sądowego,
że
ciągnął
duże
zyski z
i przecięły linię kolejową, łączącą Szanghaj z Hang Czau . Władze kolejowe
cięskim pochodzie obsadziły linię kolejo- transakcji walutowych i że podobne in·
w Szanghaju oświadczyły, że pociąg z Hang Czau nie przybył i nie ma o nim żad
wą łączącą Szanghrij z Hang-Czau, stwier teresy były „codziennym zjawiskiem" na
nych wiadomości. Linia Hang Czau jestjedyną drogą odwrotu garnizonu wojskodza, że wedle ostatnich wiadomości, ternie Watykanu.
wego w Szanghaju. W mieście p·rzebywa obecnie ponad 6 milionów ludzi łącznie
Hang Czau zostało już zdobyte. W SzangI uciekinierami kuomintangowskimi, którzy przybyli tu z inych terenów.
haju panuje nieopisana panika, głód i ter
EISENHOWER FAŁSZUJE HISTORIĘ
:ror. W całym mieście odbywają się masoKomunikat dowództwa naczelnego chińHANG CZAU ZDOBYTY?
Pod takim tytułem czasopismo „Nowoje
skiej armii ludowej podaje wiadomość
Radio szwajcarskie potwierdzając wia- we rewizje i aresztowania.
Wremia" zamieszcza recenzje pułkownika
o obsadzeniu przez wojska ludowe dwu_ _ _..;__ _ _..;;._ _ _ __,;.~--------------------- Borysenko z książki generała Eisenhowera „Pochód krzyżowy w Europie".
dziestu kilku miast na południe od Jang
Tse i zajęciu całej prowincji Cze Kuang.
Autor recenzji, opieraiąc się na faktach,
Przez Jang Tse przeprawiły się nowe odzawartych w książce Eisenhowera stwierdziały Armi.i Ludowej, dzięki czemu możdza, że w okresie drugiej wojny światowej
na się spodziewać, że ofensywa przybierze
Oświadczenie . nowojorskiego oddziału I udziału w pochodzie. Dem~i:istracja ta bę rekacyjna strategia polityczna sztabó\V
jeszcze bardziej na sile już w najbliższych partii komunistycznej USA stwierdza, że dzie wyrazem żądań o p.okoJ, obronę T?ra":' waszyngtońskich i londyńskich obliczona
dniach.
w dniu 1 maja dziesiątki tysięcy białych konstytucyjnych, ob~leme ~m~yr?botnicze3 była na przeciąganiu terminów lądowa·
Oddziały ludowe zbliżają się w szyb- i czarnych obywateli USA, mężczyzn i ko- ustawy Taft-Hartley a, zmes1eme lynchu nia w Europie.
kim tempie do ważnego punktu strate- biet, urządza pochód przez ulice Nowego oraz skierowana będzie przeciwko paktoKoła rządzące USA i Wielkiej Brytanii
gicznego, stolicy prowincji Cze Kuang, Jorku pod hasłem: „O pokój, bezpieczeń- wi atlantyckiemu.
- pisze Borysenko - korzystały z każ
miasta Hang Czau. Wojska Kuomintan- stwo gospodarcze i demokrację". Deklarad~go pretekstu, ażeby odroczyc imvazje
ł
gu wycofują się w popłochu na południe cja wzywa wszystkich członków partii kow Europie i pozostawić Związek Radziekraju. Oddział spadochroniarzy nacjonali- munistycznej do zm0bilizowania jak najcki własnym siłom w walce z Niemcami.
stycznych w liczbie 2500 żołnierzy i ofice- większej ilości sił postępowych, aby „teAutor obala argumenty Eisenhowera,
rów przeszedł w pełnym składzie na stro- goroczny pierwszy maj był specjalnie
który usiłuje usprawiedliwić posunięcia
2 ' tysi~ce delegatów
nowojorskich sojuszników zachodnich i podkreśla, że
nę wojsk ludowych. Dowódca oddziału, uroczyście obchodzony".
·
który miał być przewieziony z Szanghaju
„1 maja bieżącego roku będzie dniem związków zawodowych postanowiło zwró- rządy USA i Wielkiej Brytanii zobowią
drogą morską na front, wydał rozkaz do- demonstrowania uczuć i pragnień szero- cić się do senatu USA z żądaniem znie- zały się utworzyć drugi front przeciwko
antyrobotniczej
ustawy Taft- Niemcom jeszcze w 1942 roku, lecz uczy·
wódcy okrętu zawinięcia do najbliższego kich mas narodu amerykańskiego. W cluiu sienia
portu, zajętego przez Armię Ludową.
tym na całym świecie mihony głosów wy- Hdrtleya i przywrócenia robotniczego niły to dopiero wtedy, gdy nikt już nie
W Nankinie komendant garnizonu powiadać się będzie za pokojem i postę ustawodawstwa z czasów prez. Roosevel- miał wątpliwości co do tego, że Armia Ra·
wojsk ludowych generał Li Pu Czang wy- pem oraz przeciwko podżeganiu do wojny, ta. Oświadczenie krytykuje ostro reak- dziecka potrafi sama rozgromić Niemcy
dał odezwę do ludności, stwierdzającą, że i paktowi atlantyckiemu" stwierdZP. cyjną politykę rządu i niektórych przy- faszystowskie.
wódców związkowych.
obejmując władzę będzie stał na straży odezwa partii komunistycznej.
„Tak wygląda prawda historyczna zaPrzywódca związku elektryków Fitzge- znacza Borysenko - którą za wszelką ceporządku i przestrzegał wprowadzenia w
Zadaniem każdego amerykańskiego komu
rald stwierdził, że Truman zdradził swe nę, lecz bezskutecznie chcą wypaczyć
życie programu władz ludowych, zgod- nisty -będzie zebranie swych przyjaciół
nie z oświadczeniem Mao Tse Tunga.
i współpracowników i wzięcie wraz z nimi obietnice przedwyborcze .
Churchill i jego zausznicy

Ofensywa wojsk ludowych nabiera coraz
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20 maTca Rząd Rzeczypospolitej podał do
wiadomości całego społe<:zeństwa swoje sta-

nowisko w sprawie uregulowania stosunków
między Państwem

a

Kościołem.

Jak powszechnie wiadomo, stanowisko Rzą
du znalazło mocne poparcie wśród szea-ok!ch
rzesz robotników, chłopów, inteligencji, wśród
milfonów ludzi wierzących, w mieście i na
wsi.
A jak ustosunkowała się hie,rarchia koś
cielna do oświadczenia rządowe.go?
24 kwietnia ogłoszony został z ambon list
pasterski..
Z li~tu past~rskiego wynika jasno i niedwu
znacznie, że episkopat wbrew woli szerokich
mas ludowych, nie chce porO'llum.ienia. z pań
stwem, że wchodzi jawnie na drogę walki z
demokracją polską, na
drogę
podburzania
przec iw państwu ludowemu, stosując niewy
bredne środki demagogii i fa.łs1"Wania naszej
rze czywistości w oczach ludzi wierzących.
List pasterski usiłuje wmówić naszemu spo
łeczeństw.u, że Kościół w Polsce jest prześla
dowany, że swoboda wiary jest zagrożona,
że nauczanie religii jest zakazane itp.
Zestawmy ten list z naszą rzeczywistośc i ą.
FAKTY MOWIĄ
Fakty mówią, że nigdzie rząd nie przeszka.
clza. w sprawowaniu obrządków religijnych i
w nauczaniu religii. Fakty mówią przeciwnie
że praktyk-i religijne korzystają z opieki i ochrony władz państwowych.
.
Fakty mówią , że Kościół :{!la w Polsce moz
noś ć wydawania i wydaje 6:? casopisma i ga.
zety w wlel•tsettysięcznych nakłada.eh. to
jes t wielokroć \!\lięcej, niż np. W'} Francji l.
Anglii.
.
',
F akty mówią, że 'dobra kościelne zostały
wyłą.czone spod dŁiała.nia reformy rolne~. ' .
Fakty mów i ą, że państwo wydało setki m1
lionów złotych na odbudowę kościąłów.
Ale fak ty mówią również, o tym, że tych
rozlegcych uprawnieq i przywilejów przewa
żająca . q:eść hfer archli koście~nei w Polsce
nie chciała dotąd wykorzystac dla. . włącze
nia się do pracy całeg(ł narodu nad odbudową zniszczonego kr~.iu z :u.in :wojennyc1!, _na.d
umocnieniem pe>myslnośc1 1 mepOdległosci na
szego państwa. Przeciwnie, anty~er.1okratycz
na ślepo posłuszna rozkazom pohtyków watykańskich część kleru , wykorzystywała te
r'ozle:iłe prawa 'i swobody ~la hamowania
wysiłków odbudoWY.

Wczoraj

posłuszni

Niemcom

dziś - wrogami N ar od u
W „Trybunie Ludu" ukazał się arty kuł Jerzego Albrechta p. t. „Odpowiedź
wichrzycielom", który przytaczamy poniżej w skrócie:

I

List pasterski występuje z jawną obroną nieją ~azwlska splamione kolaboracją, wytych księży, którzy współdziała.U w zbrotl- I sługiwaniem się hitlerowskim okupantom niach band podziemnych i prawomocnie ska biskupów Kaczmarczyka, Adamskiego, Lorzani zostali na jawnych rozprawach przez są ka„.
dy Rzeczypospolitej na najcięższe kary.
ZDRAJCY OJczyzNY
SOLIDARNOSC ZE ZBRODNIARZAMI
Któż nie pamięta niegodnego postępowania
„Boleśnie odczuwamy głosi list pasterbiskupa Kaczmarka, wysługującego się Niem
ski - że tylu kapłanów jest oderwanych(!) com, któż nie pamięta słów jego listu
paster
od ołtarzy. Niepokoją nas szeregi obwinio- skiego z maja 1940 r., w którym pisał:
nych i skazanych, którym nawet pomóc nie
„WŁADZE NIEMIECKIE ZGODNIE Z OBIE·
jesteśmy w stanie, nie mając możności poznania istoty tych oskarżeń, ani wysłuchania TNICĄ ZOSTAWIŁY NAM SWOBODĘ W ży.
cru IWśCTELNYM I RELIGLIJNYM. CHC]j:
(?) oskarż0111ych".
O jakich kapłanach fm mowa?
TEDY I WZYWAM WAS, ABYśCIE Z CAŁJ
Czy może o księdzu Fertaku, który błogo S UMIENNO.~CIĄ ZACfIOWYW ALI WSZYSTKIE
sławił ryngrafy bandy NSZ i „mordowa_ni~" l'RZEPISY I PRAWA WLADZ TAK ADMINI.
zwolenników obecnego ustroju nazywał „SWlę S1'RACYJNYCH JAK I WOJSKOWYCH.
W SPO·
tym obowią zkiem", który na jawnej rozpr~
wie w Warszawie oświadczył.
wzygwoz- ł,1\CZEŃSTWIE MuSI BYć ŁAD I PORZr,_1dżony niezbitymi dowodami, że
obraz jego DEK (!).
NIE IT"OLNO NAM NAT\.ŁANIAć UCHA NA
działalności „namalowany jest krwią ojców
PODSZF:PTY PODE]l{ZANYCH LUDZI, GDYrodzin".
Czy może o ks. Łososiu lub ks. Ortotow- BY USIŁOWALI WCIĄGN,jć SPOŁECZEŃ·
skim, którzy nie tylko błogosławili krwaw~ STWO NASZE. ZWLASZCZA MŁODZIEŻ. DO
bandę .,Murata", ale organiwwa.li, pomagah, NIEOBLICZALNEJ, KOl\'SPIRACYJNEJ AKCJI".
inspirowali
dziesiątki
bestialskich morderstw, ażeby pot.em po~eszać. rodziny tych,
A któż nie pamięta antynarodowej działal
których mor~~wac ka.z11;1'1.
.
.
ności biskupa Adamskiego, którego kuria już
Przez długi .cza;; qp1nrn publ~czna w cafY~ 1 n'azajutrz po upadku Polski 13 września 1939
kraju napróżno oczekiwał.a. ze stroJ.lY epis 0 1 r pośpies zyia z listem w języku niemiecpatu słów potępienia dla. tych z~rod":1arz-~'. k' (')'
dla coraz liczniejszych faktów wiązania się . nn · •
księży z . pr~esteP~7;ą, zbrodniczą _dz_iałaln~- t .J,TERF: CflRISTEN - MILI CHRZEśCIJA
ścią podZ'!emrn. D:ps ~ZYS.CY, u_czc 1;"1 lud~ie /\'ff r WSPóŁPRACUJCIE UCZCIWIE Z WŁA·
z najwyższym oburz~mem p~ZYJ?IUJą te nt1e: DZA.l\JI NIEMIECKIMI DOPILNUJCIE MK
słvcbane wyrazy soltdarnosc1 listu
pas er
,
,
•
s~ego z ja~ymi ,zbrodniarzami, łamiącymi TJOBRZY CT-IRZEśCTJANlE I OBYWATEL~
nie tylko prawo ale i elementarne zasady WSZYSTKICH UST AfrT I ROZPORZĄDZEN
etyki
''
,
, NIEMIECKICH WUDZ WOJSKOWYCH i CY·
List pasterski długo i zawile próbuje wy- · Wl.LNYCH. 'ZAJMIJCIE SI'fj: SPOKOJNI4 WAkazać, że „Kościół wPływó~, swoocb. nigdy SZ,j PnACĄ DOMOll'·;,t. UFAJCIE BEZWZGLIJ·
nie używał na szkodę Polsk11 ·
.. .
d DNIE ORGANOM MIANO W,JNYM W WA.
Dziwn!e z'aiste bnmią te. s~o'fa w .lisme P~ SZYCH GMINACH PRZEZ WŁADZE NIEMIE·
?isanym przez biskupów, ws:rod kforvch wifl

CKIE ... WTEDY W NASZYM KRAJU RODZIN·
NY/11 PRZYśWIECI SŁOrvCE SZCZĘSLlIT'1E1
PRZ1'SZŁOśCI".

Ci, co wczoraj pod jarzmem hitlerowskiego
wzywali naród do posłuszeństwa
wobec wroga, dziś w wolnej Polsce usiłują
jątrzyć przeciwko władzy ludowej.
Czyją politykę realizują biskupi autorzy listu pasterskiego?
Antypolską politykę
Watykanu, którego
głowa Pius XII nie znalazł słowa potępie
nia dla oprawców hitlerowskich, kiedy mordowali miliony Polaków, a który driś poiii!'ra.
otwarcie rewizJonistyczne. antvrlQlslde dąże
nia Niemców. który wpn;ę~a Watykan w sł 1 1
żbę imuerialistycznych planów amerykań';;kie
go kapitału.
Wyrazem tej samej polityki jest list pas t e r~ki episkopatu.
To nie jest dokument polski.
Dlaczego episkopat polski, wbrew woli narodu, wbrew interesom polskim. wbrew jasnemu stanowisku rządu. zant>wni~;iacemu pel
ną swobodę wiary l praldyki relh;djnc,i. wybiera miast porozumienia - drogę walki?
Dlaczego stwąrza fnłszyWy ohraz r:rt>lrnmych ograniczeń l prześladowań Kościola w
barbarzyńcy

Pol~ce?

DlaczeR:o ściga i prześladuje tvch k~ieży,
którzy chcą współpracować z władzą ludo·
wą i w praktyce ją realizują?
Czyn! to nie dla obrony reliitii. nie dla obrony w iary. nie dla obrony Kościoła , którym nikt i nic w Polsce Ludowej nie za~ra
ża, a dla polityld rcakcy.jnej polityki. be?:o,fczyźnianej, polityki watykańskie.i. nolityld.
która zmierza do osłabienia naszego Ludowe
go Państwa i poderwania dzieła budowy n:iwe.i Polski.
Tej polityki. wvmłerzone.i w interesy naszego Ludowego Państwa, tolerować nie bę·
dziemy.
Władza ludowa l demokracja polsk::i ma do
syć siły, a.by sparaliżować wszelkie wichrzenia reakcJi.
W swym dążeniu do obrony naj istotniejszych zdobyczy Odrodzonej Po1sk!, wJa.dza 111
dowa korzysta i korzystać będzie z pomocy i
ponarcia olbrzymiej wiekszoścł wierzących.
Nie wątpimy . że wśród duchowiet'1stwa n ie
zabraknie szczerych i uczciwych patriotów i
obywateli, któr1v znaidą wspólną drogę z Pol
ska Ludową.
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wietli1e krzewi

zawod2wyc\
etap współzawodnictwa na polu kulturalnym w prze-1 miłowań
*
HALINA M. z ŁODZI: Nie możemy Pani
gd~ż ~arna. jest f'.ani p~tyczyną
współczuć,
myś Ie w ł ó kienniczym za kończono prze d terminem
swego zmartwienia. Nie nalezy bowiem ob-

~·ierwszy

l

1

- została udzielona natychmiast, tym
wała nowe numery.
_ Na terenie PZPB nr. 16 uruchomiono bardziej, że w brygadzie artystycznej,
kurs dla analfabetów na którym uczy się maj dowali się mechanicy.
kulturalnoWe współzawodnict~ie
czytać i pisać 23 robotników. Zorganizowana także kurs języka rosyjskiego oraz oświatowym bierze też udział Dom Kuldwa koła marksistowskie. Koło samo- tury PZPB nr. 1. W ramach wspólzawod
przy świetlicy przerabia nictwa przy PZPB nr. 1 założono bibliokształceniowe
tekę, uruchomiono dwa kursy dla analfahistorię ruchu robotniczego.
Wespół z PZPB nr. 5 świetlica „szes- betów i założono koło literackie, przeranastki" odwied7.iła wieś Izabelów w sie- biając współczesną i klasyczną literaturę
radzkim, dając koncert dla chłopów. polską.
Doprowadzono na dzień 1 maja do poOprócz tego wystąpiono z koncertem dla
ludności wsi Malina powiatu koneckiego. rządku widownię Domu Kultury, wykonu
. Przed występem gospodarze zwrócili jąc tam i1iezbędny remont itp. Uporząd
się do przybyły ch świetliczan z prośbą o kowano także scenę, zaopatrując ją w od
pomoc w naprawie pług ów i il;mych ma- powiednią instalację elektryczną reflek(cis)
s~ rolniczych. Pomoc ta - rzecz jasna I torv itd.

1 maja rb. rozpoczyna się w całym krajJi Wielką ofensywa oświatowo-kultural~· Pnybierze ona konkretne formy upowszechn~enia książki i w ogóle czytelniet,,a. k.ne'1rienia oświaty i kultury, a prze
<J.e wszystkim generalnej wałki z analfabetyzmem.
Akcja ta, ~zapoczątkowana przez rząd
będzie prowadzona niemal p:zez wsz~s1ikie organizacje społeczne 1 rozumie
si§ - udział w niej wezmą przede wszystkłm organizacje robotnicze, zakłady pra
cy itd. Te ostatnie mają już, zresztą, na
tym polu dość poważny dorobek z poprzedniego okresu.
Nader imponująco rozwija się proklamowana w przemyśle włókienniczym akefs współzawodnictwa pracy kulturalnoDo szlachetnej rywalizacji
oświatowej.
na polu krzewienia wiedzy i kultury
wśród mas robotniczych stanęły przoduAkjące, większe zakłady przemysłowe.
cja ogarnęła cały szereg fabryk, dając
ogromne pole do inwencji zarówno cl.ziała.czom oświatowym, jak i zespołom świet
lic robotniczych.
Kilkaset świetlic fabrycznych, mają
cych już poza sobą poważne osiągnięcia,
czasie niezwykle
rozwinęło w ostatnim
rozgałęzioną

działalność,

Już

nadzi~, że P. t~af~
przy~ ło~ć wycią„ną
przy z

Załoga MS .. Czech" wyremontowała gosp9
darczym sposobem dwa pomocnic-ze motory.
które obecnie pracują nlenagannle. R.zeczo•
znawcy duf1scy, którzy przedtem zbadali mo
tory orzekli, że nie nadają się do re111ont.u.

chodzą

meldunki o przedterminowym wy
konaniu nakreślonych planów współzawodn.ictwa kulturalno-oświatowego.
Ciekawe są pierwsze meldunki, otrzymane z terenu naszego miasta.
PZ~B nr. 8, której świetlica cieszy się
zasł~oną pop~l.arnością i której zespoły
bawiły na goscmnych występach w Cze-

c!1osłowacji, zgłosiła następujące osiągnię
bibliotekę świetlicową,
uzupełniając ją literaturą marksitowską.
Przy świetlicy powstały dwa koła samo
kształceniowe, z których jedno studiuje
zagadnienia
historię Polski, drugie zaś Polski Współczesnej. Sekcja dramtyczna
„Matkę"
przygotowała nowy spektakl wedłu~ Gorkija, sekcja taneczna opraco-

c1a: rozbudowano

•

Codzienna nowel ha „Expres.su"

pracu1ą

,

ntektorzy

Przed kilku tygodniami przedstawiciele Związku Młodzieży Polskiej przy współ
udziale organizacji zawodowych przepro
wszystkich
kontrolę
wadzili masową
warsztatów rzemieślniczych, by sprawdzić w jakich warunkach pracują młodo
ciani.
Kontrola ta wykazała wiele uchybień ze
strony niektórych mistrzów rzemieślni
czych, którzy obarczali młodocianych uczniów nadmierną ilością godzin pracy, co
uniemożliwiało im uczęszczanie do szkół
zawodowych. Wobec winnych rzemieślni
ków zastosowano surow.e sankcje karne.
Po tej inspekcji przez pewien czas by-

•

W lzyiacla

Nela Tarska, młoda nauczycielka,
spod2iewa się dziś u siebie w klasie inspekcji. Ma przyjść wizytator i reprezentacja Komitetu Rodzicielskiego.
Jest to jej pierwsza w i·zytacja, nie
dziwmy się w(~c, że nauczycielka jest
mocno zdenerwowana, wie bowiem, że
od tej godziny zależy bardzo wiele.
- Chłopcy - zwraca się do swoich
· ·
·
- wiecie już o co . chodzi, proszę
uczn:
_.;;
w• ęc was bairdzo, żebyście uważal'i i za
chowywali ~ę cicho! A przede wszystikim odnosli się to do ciebie - trochę
surowo spojrzalla na Jurka Owczarza.
Jurek nazywa się Owczarz, ale w
istocie jest czarną owcą w stadku, którym kieruje panna Tarska. z JurTen nie
Idem są ustawiczne kłopoty
sforny chłopak nie da się wziąść w
karby. Nie pomaga tu ani groźba ani
prośba. D.ziś znowu spóźnił się do
szkoły, a napomniany przez nauczy
cielkę, odpowiedział tak niegrzecznie,
że kazała mu za krę przepisać na jutro
całostronicowe opowiadanie.
_ Czy i teraz, podcz.'ls wizytacji nie
spbata mi jakiegoś f:gla? - niespokojne oczy nauczycielki spoglądają z uwagą na małego łobuzfaka, którego mina
n.ie wróży nic dobrego.
Jest maj. Przez szerokie otwarte
okno klasy wlatuje nagle śliczna, błqk!~„ -~ i zacZYna krażyć PO sali~

•

W sprawie

•• „

Od

wstępu.iących

na Wydział Stomatologicmy U. Ł. wymagana jest t. zw. duża matura. W Pana wypadku radzil i byśmy przejść po ukoń.c-zeniu gimnazjum do Liceum Dentystycznego, które
niezależn ie od dalszych studiów un1wersytec
kich daje przygotowanie w zakresie zawodu
technika dentystycznego.
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MARIAN M. z ŁODZI: Proszę się zgłosi~

w tej sprawie do
Moniuszki 8.

Izby

*

*

Rzem\eślniczej,

ul.

*

PRZYGNĘBIONY J. z KRAKOWA: Może

poFilmu
raz interwencji listownej w warszawskiej dyrekcji
spróbuje Pan

załatwić swoją sprawę zR

średnictwem krakowskiego Oddziału
Polskiego. Proszę ·spróbować jeszcze

Po 16 go dz Ii n na dob ~
•

*

NIEZDECYDOWANY:

Wyzysk znowu kwitn.ie ! .

i
;ie;sz!~:só~ara~z~~~be~~~~~o:;:ze.~:~~
Sw1ęta Pracy, z roznych stron kra3u nad l

*

*

CZYTELNII{ z SOSNOWEJ:

wstąp ;enia do czynnej służby w Milicji Cbywatelskiej proszę poinformować się w kan-

I

I

*

Twoim wiekt1 należy zawsze ustępowa ć m iej
sca w tramwaju , czy pociągu, osobom s tar·
1
szyrn, tak kobieton;, j;k} mężczyv om.

Niedawno ulwnstytuował się zarząd To su. W inny sposób nie będzie mo:ina bowarzystwa Kolonii i Półkolonii Letnich wiem wciągnąć do akcji kolonii i półko
którego prezesem został naczelnik Wy~ lonii letnich tak wielkiej liczby dzieci.
W tej chwili ułożono już kalendarzyk
Nowy
działu Oświaty ZM, Jagodziński.
zarząd z miejsca zabrał się do pracy, by tegorocznej akcji· Pierwszy turnus, prze
znaczony dla najmłodszych, rozpocznie
sezon kolonii zacząć jak najwcześniej·
W ub. roku w akcji kolonijnej wzięło się 13-go czerwca.
Zorg.anizowanie dodatkowego turnusu
łódzkich dzieci.
udział około 14 tysięcy
wysłać na kolonie
Ponieważ w bieżącym sezonie pragnie się pozwoli w rezultacie
wysłać prawie o 10 tysięcy dzieci więcej, \ letnie 16 tysięcy dzieci, a na półkolonie
Towarzystwo wystąpi w tych dniach z - 7 tysięcy dzieci. Razem więc około 23
wnioskiem do władz, by zezwoliły na uru tys. dzieci łódzkich spędzi część wakacji
chomienie trzeciego, dodatkowego turnu- na świeżym powietrzu·

I

w a ciwe

*

JUREK O.: Koledzy Twoi mają rację. V1

być zwiększona

Liczba turnusów ma

*

·

celarii kursu przeszkoleniowego dla szere ...
gowców MO, ul. Próchnika 43, lub w Kom~~
dzie Miejskiej ul. Jaracza 21. Co do drug1eJ
sprawy to o nieporządkach panujących na t~
renie posesji należy zameldować w komisariacie dzielnicowym.

wyjad~ dzieci na kolonie

uruchamiając

nowe kursy oświatowe, kursy dla analfabetów, koła i sekcje artystyczne, bilioteki itp., z których korzystają coraz więk
sze rzesze robotników.
Jak: wiadomo, pierwszy etap współza
wodnictwa pracy kulturalno-oświatowej
miał zakończyć się w końcu maja rb„ w
okresie Kongresu Związków Zawodowych.
yc~estnicy wsp.ółzawodnictwa postanow1h Jednak termin ten przyspieszyć, aby

13-go czerwca

darzać tak daleko idącym zaufan iem człowieka, którego. ~ozr_iała Pa_r~i przed . tygod1
niem. Na szczęsc1e Jest Pani dorosłą . ma:n:l'.'
1
0
Pa~'i ś ~ swe~vni~~~~ ~~

głównej,

rozmowę

przytaczając

wym dyrektorem.
it

*

swo•ją

z
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L. R. z POZNANIA: W sprawie wyjazdu

na Ziemie Odzyskane

•

młodooani

Państwowego Urzędu

proszę zgłosić się

Repatriacyjnego w

dzi, ul. Piotrkowska 29.

*

Majstrowie mieli się na
ło spokojnie.
baczności i nie przetrzymywali zbyt dłu-

SAMOTNA

'i

do

Ło

*

UPOWEJ: Pro!\zę w tej spra

go swych uczniów. Ostatnio jednak znowu wie mipirnć do Ambasady Amerykańskiej w
te same historie. j Warszawie.
zaczęły powtarzać się
*
*
Młodociani znów skarżą się na swych
ROZCZAROWANA przez L. K.: Przed'!
pracodawców, którzy każą im pracować
niejednokrotnie po 15 i J.6 godzin na do- wszystkim powinna Pani jak najszybck.i
zgłosić sp~awę, tak jak Pani poradzono ~ I.n
hę.
Wykroczenia te są niedopuszczalne. spektora~1e Pracy, ?o Sądu Pra~y. Załozeme
ZMP winien się znów zająć tą sprawą I sp.raw:v 1est zupełme ~ezpła~ne 1 ~a p~dsta
. I W1e tego co nam Pam nap1sała Jest Jasne,
.
·
.. .
.
l przepr?wadz1c J.ak ~oprzedmo lustrac]ę iż sprawę Pani wygra. Poza tym nie może
wars.ztatow rz.em1eślmczych. Fakt.y 16- my interweniować w Pani sprawie nie magodz~eg~ dma pra~y, dla. 1?1łodocianych jąc Je.i nazwiska. ani nie znając nawet miej
j scowości, w której opisany przez Panią incyuczmow me mogą m1ec m1e1scal
dent miał miejsce.
(bk)

*
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Wnet potem kom:sja zniknęła za
wyraźnie
Nauczycielka
Mój kochany Jurku! Proszę cię,luszczęśl''.wiona, oddycha z ulgą.
- Znoszę dzisiaj wszystk::e kary! - nie rób mi zmartwienia!
Pod wpływem jej jasnego spojrzenia ośw;adczyła głośno, a potem zapytu::::
chłop':ec spuścił oczy. Coś jak gdyby Jurka co zrobił z ważką.
- Oto jest - wyciąga chłopiec dłoń.
:;.ał.amało się. w je%~ sercu: p~ysnęła pod
~W1adoma niechę~ Ja~ą - niby do swo - trzymam ją w ręce. Jest jeszcze ży„
Jego wroga - zywił w stosunku do wa.
Nauczycielka spogląda ciepło na ma"
na„~zycielki.
, Nie, .ta. tro~hę bl~da, s~ro~~<ana ko- łego urwipołcia, i pow:ada cichó.
- Dzi ękuję ci, Jureczku. Ale teraz
bieta nt:.e J~si Jego ,1: 1 ~r~Jaciojkąk sl,~o:
1 powiedzc 1e co zrobimy z ażką?
ro powie zla a „mOJ oc any ur u
w · ·
. .
'. '
poniekąd poprosiła go o pomoc!
W kl ~ e zro b ił się znowu ma ły za•.
.
ły dł .
i d k
C g
ug1~ perswazJe, męt.
~e o .n e ? ona.
. T1 bi'
Na'l i . b d i
prosby t· grozby nauczyc1elkł, 'teraz
ę z eh, bJ~S , za, Jemy
.J ep edJ
J·ą~iodd amy
jej jedno cieplejsze słowo.
zrob:ło
o naszyc z iorow. - za. ł
... .
k k..
J
. d k
,
lł
ure ' tory rzeczyw1sc1e mia za- propo ow ł . d
miar zrobić panom wizytatorom kawał z'e n nc a 1. lkJe en tz c:J. opcowł, Je na au zyc e a po rząsnęła g ową.
· .
.
'k
.
. .
z waz ą, teraz zacisnął Jeszcze palce,
-: pecyzJ.a, F',k mamy z tą wazk~ po
ażeby mu 11ie uciekła i spojrzał porozum iewawczo na nauczyc''elkę jak gdyby stąp1c, zalezy tylko od Jl;l~ka! _Niech
Ju~e~ za~ecyduJe, cz-;;, zablJemy Ją czy
mówiąc.
puscim:v Ją na wolnosc!
zaspokojna!
będzie
pani
- Niech
Jurek jeszcze godzinę temu wbiłby z
chowam się jak należy.
kolei i ona uśmiechnęła się do nie- całą przyjemnością piękną ważkę na
go ~ oto sympatia, jaka się między nimi s~p]kę, ale w tej chwili zaszła w nim
zrodziła. stała się jeszcze głębsza, albo n1eoczeki.wana zmiana. c·epłe uczucie
wiem złączyło ich wspólne porozumie- przyjaźn1 jakie powziął przed chwilą
do swojej nauczycie1ki jak gdyby
nie, wspólna mała tajemnica.
Teraz już lekcja toczy· się wartk:m uszlachetn]o go nagle. Uczuł w swa·
tempem. Panowie są wyraźnie zadowo- im sercu błogość ; szczęśliwość. A że
leni. a wizytator powiada nawet na ludzie szczęśliwi nie mogą być źli, Jurek Owczarz uśmiechnął się.
głos.
- Powiedz.fala pani. że dz'ś jest
Widzę, że ma pani wielki wpływ
na swoich uczniów. a to jest bardzo ogólna amn<'stia: ouśćmy więc waźke
W pewnej chwili podeszła do niego

szepnęła mu cicho do ucha.

-

Uwaga uczniów jest rozproszona .
Wszyscy spoglądają na miniaturowy
dwupłatowiec fruwający ponad ich
głowami.
_ WŁaściwie należałoby ją złowić,
żeby nie przeszkadzała nam! _ zauważyła półgłosem nauczycielka i zaraz potern kilkadziesiąt par rąk wyo:ągnęło
się w stronę skrzydlatego intruza.
· d armo Jure k Owczarz b y I
Al e nie
zawsze pierwszy tam, gdzie chodziło o
3'akiegoś f :gla czy psotę! Podskoczył do
góry, j'lk mały kot na widok wróbla.
trzepnął ręką i oto między J·ego palcami roztrzepotała się śliczna ważka.
- I co ma teraz z nią zrobić? spojrzał na nauczycielkę, a w te; samej
chwik otwarły się drzwi i weszła komisja.
Nauczycielka zbladła lekko. Jest
stremowana. Pierwsze słowa przechodzą jej z trudem przez gardło, przemogła się jednak i zaczęła prowadzić lekcję, niemniej uwaga jej była rozproszona, albowiem raz wraz spoglądałia w
stronę Jurka.
Wied~ała dobrze, że ten mały łobuziak trzyma w ręce ważkę. A co będzie,
je'Sli spłata figla i puści ją teraz pod
sam nos wizytator01wi? A wiedziała,
że mały fi:glarz zdolny jest. 4o ~orszych
; ważne!
'
=wet kawałów!

~drzwiami.

z

~~na wolnośM
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CKA I WACKA

PRZY&ODY

WACEK: - Stawiam budzik, żebyś
WACEK: - Pomocy! Złodzieje!. ..
Pan
Panie Sylwek!
WICEK:
WACEK: - Co pan tak maluje?
WICEK: - Nie wrzeszcz! To ja szu- my na pochód ni: e zaspali. ..
po- okropnie kurzy!
DOZORCA: - Na jutrzejszy
WICEK: - A czemu przy mnie?
LITERAT: - Muszę przeciez wy- kałem mego krawata, który założę na
chód, lak:eruję buty, bo już rok ja ich
WACEK: - Bardzo proste: bo mnie
święto.
jutrzejsze
garnitur!
jutro
na
trzepać
nie czyśc]em!
WACEK: - Wszyscy s·ę szykują!„. żaden dzv10nek nie obudzi!
WICEK: - To skrop pan wodą!
WICEK: - A tam co za dym?

Za

tydzień powstsną Skończą s·ę p~esze wędrówki

trzy rady dzielnicowe lodzi
Już w przyszłym tygodniu władze samorządowe Lodzi powołają w naszym
mieście trzy dzielnicowe rady narodowe.
Zgodnie ze statutem DRNów, w skład rad

L .

a

dzielnicowych wejdą przedstawiciele organizacji politycznych i społecznych, rad
zakładowych itp., którzy dadzą gwarancję, iż organa te będą prawd,ziwym przedstawicielstwem mas robotniczych poszczególnych dzielnic Łodzi.
Ustalone też będą siedziby DRNów i ich
Mieszkmicy Cyganki i N owego Złotna
personel administracyjny, który rekruto- przez wiele lat byli jakby odcięci od świa
będzie spośród pracowników
się
wać
ta. Musieli bowiem nakłaclać po kilka kistarostw grodzkich.
lometrów i tracić dużo drogoccnneI"O czasu, by dojść do najbliższej linii tramwajowej. Niebawem jednak kłopoty komunikacyjne ludności Cyganki i Nowego Zło
tematem obrad onegdajszej tna przejdą do historii. Mieszkańcy tych
dzielnic otrz;vmają bowiem nowe, stałe
konferencji
z miastem. Skoń
Jak wiadomo, w końcu ub. roku do Łodzi połączenie tramwajowe
i)rzybyło kilka ekip inspektorów i kontrolerów czą się więc dlllckie wędrówkl!
Nowa linia tramwajowa będzie stanoposzczególnych ministerstw oraz Rady Państwa,
celem przeprowadzenia lustracji gospodarki po wiła przedłużenie „9-ki", która obecnie
dochodzi tylko do Parku Ludowego na
szczególnych agend Zarządu Miejskiego.
Lustracja trwała kilka m·esięcy i zakończona Zdrowiu. Pobiegnie od jej krańcowego
do końca,
Z()Stała niedawno. Raporty przedstawione zosta przystanku ulicą Krakowską
ty władzom centralnym.
następnie Cyganką i tędy aż do kościoła

połąćzy Cygankę i Nowe Złotno ze · śródmieściem.
.
pomoze przy budowie arterii ~omunikacyjne;

Ludność

na Nowym Złotnie. Całkowita długość no-, legaci Komitetu postarali się o to, by
formalności poprzedzające rozpoczęcie rowej trasy wyniesie około 3 km.
z chwilą, gdy Marysin, Stoki i Dąbrowa bót zostały jak najszybciej załatwione. W
przez wyjuż
połączyły się stałymi liniami z miastem, tej chwili zatwierdzone
Miejskiego
Zarządu
również i mieszkańcy Cyganki i Nowe- dział komunikacji
go Złotna wszczęli starania w kierunku plany przekazane zostały dyrekcji MZK,
uruchomienia linii tramwajowej, która by która przystąpi,,.. do ich realizacji.
ich połączyła ze śródmieściem.
Władze zrobiły swoje. Teraz przyszła koOtrzymawszy przyrzeczenie władz miej lej na mieszkańców. Ale i oni nie zawieskich, nie spoczęli na laurach. Z własnej dli. Samorzutnie puścili w obieg listę, na
inicjatywy powołali do życia w listopadzie której w obecnej chwili widnieje wrlddanb. roku Obywate.lski Komitet Pomocy rowana suma ponad 166 t;vsiP.<'~1 zhtyl'h. z
Budowy Linii Tramwafowej w · Nowym <'zego w gotówce zebrano prawie 130 tysię
Złotnie, który żywo zabrał się do pracy.
cy złotych.
A czasu zostało już niewiele, bo pierwNie na tym jednakże kończy się inisze roboty przy układaniu nowej trasy
energicznej ludno ści Cygar.kę
zaczną. się już w przyszłym tygodniu. De- cjatywa
i Nowe Złotno zamieszkuje kilk::iset roOnegdaj odbyła się konferencja z;tinteresowa
dzin. Kiedy Komitet zwrócił się do nich
nych naczetników l kierowników agend samooglądajcie się
z prośbą o jak najdalej posuniętą pom0c
przedstawili
rządowych, na której lustratorzy
przy budowie linii, nie znalazł się nikt,
wyniki swoich badań o'!"az swoje uwagi krytyczne.
kto by odmówił wzięcia osobisteqo ud zi<>,!u
.
Nad sprawozdaniami wywiązała się dysku~ja,
w robotach. Gotowość wyrmzenia dn prnktóra wykazała, że wiele mankamentów w pracy
-c.:v z łopatą czy szpadlem d<'klnrował;v N•(a)
zostało już usuniętych.
wet knbiety i młodzież. nie mówiPc o mdeż~ża! ących czyznach. · Entuz:i:izm był tak wii>lki. że
przedzfały
dziś
do tej oory zadeklarowano 226 dni rob{lPogoda dopisuje. Coraz więcej osób wy jów, Wisły, Gdyni, Zakopanego i Kryni- czvch: Zobowfazano się nawet do~t:::r<'7YĆ
spędzi wakacie dztałwa łódzka jeżdża na wczasy, wychodząc ze sluszne- cy, z Katowic - do Jeleniej Góry, Kudo- wiasri:vch środków transportow~·ch w pogo założenia, że urlop trzeba wykorzystać wy i Zakopanego, z Lodzi - do Wisły. staci ~aprzęgów konnych i wozów.
Przedstawiciele Towarzystwa Kolonii i wtedy, kiedy jest ładllie. Kto wie, jak bę Zakopanego i Krynicy. Zaś od 15-go maMieszkańcy Cyganki i Nowe.\fO ~lotna
Pó!kolonii Letnich z prezesem Jagodziń- dzie w lipcu, czy sierpniu? A nuż spadną ja wagony dla wczasowiczów będą odbywały stałą marszrutę z Warszawy, Łodzi, chętnie pomogą władzom w budowie nosk1m na czele udali się w tych dniach nad deszcze?...
Wczasowiczom zapewniono w tym roku Poznania, Katowic, Krvkowa, Olsztyna. wej linii tramwajowej, gdyż doskona1e
morze, by. wybrać jedną z miej~~owości
na.db?łt:yck1~h na, ośrodek kolomJnY dla o wiele wiqcej udogodnień, niż w roku Szczrcina, Wrocławia i Lublina do wszy- zdają. sobie z tego sprawę, że służyć ona
dziec1 łodzk;ch, ktore spędzą tam tegoro- ubiegłym. Chociażby pod względem komu stkich niemal miejscowości wczasowych. będzie ich własnemu dobru!
(kl.)
nikacyjnym. Pocz;vnając już cd dnia d'li- Rezerwowaniem miejsc w tych pociągach
(bk)
czne wakacJe.
siejszego na trasach kofojowych, łączą- dla wczasowiczów zajmuje się „Orbis"
cych większe miasta z ośrodkami w~·po- Na dwa dni przed wyjazdem należy prze
czynkowymi i uzdrowiskami, w każdym to odwiedzić placówkę „Orbisu", przeawagonie dwa przedziały będą zarezerwo- stawić iam do ostemplowania zaświadcze w łódzkim Ogrodzie ZooloW kawiami.
- Gdybym mógł, to bym zakatrupił tego wane dla udających się n~ wcza~y pra- nie uprawiPjące do bezpłatnego przejazgicznym
du i zgłosić miejsce do zarezerwowania.
Sobka. Nienawidzę go! Chciałbym mu zrobić cownicze.
co.ś na złość„.
nawagonu
do
'wejściem
ZOO czeka nowa
przed
stacji
łódzkiego
Na
Bywalców
zarezerwoz
pociągi
Do połowy maja
- To powiedz mu pan, że go okradli„.
wanymi dla wczasowiczów przedziałami leży przedstawić bilet konduktorowi, któ niespodzianka. Będzie to wspaniały okaz
- Nie„. p<J\:viem mu lepiej, że wygrałem będą kursowały na trasach z Warszawy ry wskaże przedziały
zarezerwowane żubra, który nadejdzie do Łodzi 1-go
mlHon złotych na. loterii.„
(x)
Między:i:rlro przez Fundusz Wczasów.
Kudowy,
Góry
Jeleniej
do
czerwca . . Jest to jednoroczny samiec,
- Dlaczego? ... Przecież pan chce go zinartwlć!
przebywający do tej pory w lasach nad
- No, wła..śnle ...• Pan nie zna Sobka! Jego
'Pilicą, w rezerwacie kolq Smardzewic.
ja~z!
bardziej zmairtwi moje szezęścl.e, niż J<'go nie
swego czasu
Łódzkie ZOO posiadało
szczęście.
dwa żubry. Jeden z nich powędrował do
* *
puszczy Białowieskiej, drugi do wspomNoo:ąy dyżur w &ptece. Aptekarz zdrzemnianego rezerwatu pod Smardzewicami.
nął się przed chwilą,. Dzwonek. Zrywa się
Toteż wiadomość o pozyskaniu młodego,
więc z posłania, otwiera drzwi. Na progu stoi.
jegomość kolosalnej tm1ey.
wspaniałego żubra publiczność z pewnosię niedługo
- Czego pan sobie życzy?„. Czy to jakiś
(sk)
ścią przyjmie z zadowolPniem.
„Gospoda Ludowa" przygotowuje się będzie wydawała aż do późnych godzin
clęi.kl wypadek?„.
- O, tak, bar<lzo eieżkl ..• - ~a.pie grubas. już do sezonu letniego. Ogródek, do któ- wieczornych obiady popularne. BE:dzie to
zguby~
rego publiczność niebawem się przeniesie wspaniałym udogodnieniem dla publiczno- Chciałem się zważyć...
z lokalu zimowego, rozbrzmiewa teraz ści, której umożliwiono spożywanie ta*
*
W Miejskim Ośrodku Informacji uf.
Plotru§ fost już dużyni chłopcem. Wczora.i pracą stolarzy i cieślów. Zostanie on uru- nich posiłków o każdej porze. Kuchnia ta Piotrkowska 104-a są do odebrania nastę
moic wydawać około 2 tysięcy obiadów
chomiony już w połowie maja .
pC>Wlada doń clotkR:
pujące rzeczy znalezione: paczka garderoAtrakcją ogródka „Gospody Ludowej" dziennic.
•- Wiesz, Plotr:1siu, Jeśli · clal('j hęrlziesz
Klienci ,.Gospody", a szczególnie mło by damskiej , paczka przędzy z watoliną,
rosi w tym t~mp1e, to wnet przerośniesz oj-1 będzie b:ir. nbsłvl!ujący pullliczncśc.• która z powodu braku czasu chciałaby spo- dzież, zainteresowani są sprawą dancingu 1 paczki materiału , 2 kolniei.ze fu1rnne,
ca„.
- Tak;·· - z1tadza si~ mah~c. :- Wtedy ~ 0; 7.yć jakieś zimne danie „trn stojąco''. Przy w tei najpopularniejszej dzisiaj restaura- walizka z rzE>czami, paczka ręczników, pa
· b aweIT'
· : me
· JUZ
· · się
· h spe·ł nią
· · 1c
·· "'
· k'ie Itrze-· CJL
· • wyso
•
• rowmez
· zna3"eł ą się
dla tatusia. I>u f ecie
je spodme trzeba* będzie skracac
z.ycz,ema
*
'Zka cholewek do skarpet, walizka, 6 te~
orki.estr:-prz.vgrywała
będzi<'
tai'lca
do
nowosła, jakie widzi się we wszys~kicb
•
~ d
i
N
skórzanych i płóciennych, 2 parasol·-wk
jazzowa, złożona z kilk{ma~tu osób.
e czesnych barach.
aupczwiyc ed1 ziwrac a s...eł, 0 uc 7 n1ow: j
taśmy gumowej i inne drobne
paczk~
i,
1
l
·
b'
l
k
er
d
L
d
G
.
d
·
d
·
t
·
d
b
.
eszcz
o e ze e m • c-" 11J)Cy, czeir,o
„ ospo a. u, tiwa ZY;"' a a ~o ie WlC 1 przedmioty.
. I ;inowaCJ~ G ,zie ez wprowa. ze?1e ru
przed pięćdzies,ięclu laty?!
nie- było
i;ieJ kuchni. ktora po przedłuzemu we- stałych kl!entow spośrod świata prac:v
_ Telefonu elektryczności samolotów„.
Prawi wlaściciele mogą się zgłaszać po
randy, stanie w jej lewej cześci. Kuchni<i Nic dziwnego, bo jak oświadczają fachow
·
'
_ czego j~ir-re?
ta zajmie się do godziny 17~ej eksped:v- cy, jest to najlepsza tego rodzaju placów· odbiór zr-1 ,, (! , ; M.O·I. codziennie w go-~zi
Wstaje małY Piotruś:
{ks)
·
·
nach od 8 do 15.
cją obiadów, natomiast po godzin!e 17-ej ka w Polsce!
- Mnie!

Lustracja samorzadu

na

N'.e

Pora

Również

nad morzem

a wcz s

!

dla wyj

zarezerwowane

Od

I

I

Wspaniały
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Scena i ekran

Zbyteczny przepych w biurach

Nr 117
.

,,Dwa teatry••
Jer-,ego Szaniawskiego

si. ę niedawno „Rok Slowacl:ie:;o„
i z tej okaz.ii ukazały się nie tyllw w pismach
literacl•ich, file i tv całe.i codzien1tej prasie arty·
kuły, omawiajq,ce twórczość wielkiego romantycz11cgo poety. Pamiętało o tym Radio, ndl>yly się
ro::.liczne odczyty w .szkołach i świetlicflch.
A teutry?
Mamy w Łodzi parę t.eatrów, jednakże - jak
clol\'chczas - żadea z nich nie pamiętał o tej
Stoi więc sobie fortepian w kącie i... rocznicy.
Rozpoczqł

.

Należy je sprzec!ać
n-iepotrzebnie zdobią niektóre instytucje.
ludziom pracy, a kupić normalne urządzenia biurowe!

Pokój - istllle cacko. Duży, z weneckim oknem. Ale największą jego ozdobą są piękne, stylowe meble. Najprawdziwszy „b:dermajer" z lśniącym jak
lustro mahon'.em. Masywna, oszklona
biblioteka, w identycznym stylu utrzy~
mane biurko i dwa wytworne „klubzesle". Całość dopełnia zgrabny, w
orzechu wykonany kredn.s-bar, puszysty dywan ,koronkowe firanki oraz ży1·andol z bronzu o kilkunas1tru świeczni
kach.
To chyba gab'.net lekarza, literata?
Nie - to biuro! Rozkoszny apartamencik jakiegoś naczelnika, jakiejś ins·tytu-

--

cji.

hlki sobie, nieduży. Cztery
Pokój na cztery. Okrągły sosnowy stół, pro·
ste, bezpretensjonalne_..biurko z fabryki
mebli biurowych w Pabianicach, do
tego niew~elka szafka, kilka krzeseł i
sitandartowy wieszak w rogu, jakich
tyie można spotkać w naszych urzę
dach.
To chyba ~akieś biuro? - Nie - to
-mieszkanie!
Ile to razy, odwiedzając tę czy inną
instytucję, jesteśmy świadkami takich ab
surdów? Że gabinety w biurach umeblowane są nieomal z przepychem i wykwin
tern, poclczas gdy w mieszkaniach ludzi
pracy meble są proste, o charakterze biurowym, często nawet niesk~mpletowane.
Bo umeblowanie mieszkania to problem dość ciężki dla pracującej warstwy
Wprawdzie centrala przemysłu
ludności.
drzewnego idzie bardzo na rękę swym
klientom, rozkładając należność na raty,
mim'o to jednak, nawet i przy tych udogodnieniach - nabycie mebli połącwne
jest z poważnym nadwyrężeniem budżetu.
Nie stać nas jeszcze na to, abyśmy mogli pozwolić sobie na stylowe i piękne
meble. Przede wszystkim trzeba zaspoPóźniej,
ludności.
ogółu
koić potrzeby
gdy stopa życiowa podniesie się jeszcze
bardziej, niewątpliwie będziemy produko
wali dla mieszkań meble ładniejsze, wy
tworniejsze.

PZPW Nr 31
zatrudnią

Ale jeżeli takie wytworne i lepsze me- da.
de>
·
A w wielu J·eszcze świetlicach
one zdob1'c' loka - n1·s~czeJ·e.
pow1'nny
ble J'uz' są ' czy
Najmniej pretensji mamy w tym wypudku
...
•
·
le biurowe? Ćzy tutaj jest ich właściwe robotniczych, czy młodzieżowych nie ma kier01cniclwa Teatru Pows::eclwego _ albowiem,
miejsce? Przecież meble te nie mają tu dotąd fortepianu, bo na wolnym rynk~t wk juk Teatr Kumcrabiy jest dzisiaj w Łodzi
często wlaściwego zastosowania! Bo jakaż instrument jest drogi, a nowych u nas su; teatrem auwigardowym, trik teatr, pozostający pod
dyrekcją Karola Adwentou:icza, możnaby 1ta:::wać
korzyść z tego, że w biurze stoi kredens, jeszcze nie produkuje
\Vniosek z tego wszystkiego jest pro- .~mi.ało „teatrem polslriego repertuam".
~zy bar? Chyba nikt nie zamierza urządzać tu żadnych przyjęć, ani wieszać do sty: trzeba naprawić błędy, które pokutu-.
Nieduwno grano Bałuckiego, whrótce wysta·
A biblioteka? NaJ'lepszy J·ą z dawne3·,· .. ·°'niewczesneJ· gospo d ar k i
sza f garderoby
tam będzie „Moralność pani lDuCskiej" Gtł>
wiona
do
·
Trzeba
·.
- ni'elrtf'iry· eh ·nstytucJ· 1
OUL-u
'
.
.
.
1
~ "
1
dowód że nie jest również potrzebna, bo
lirieli Zapolsldej, ostatnio zaś odby a się premie.
'
wszy- ra · 3-al~towei lwmedii Jerzego Szaniawskiego
umeblowania
r.vzac1.·i
za szkłem widzimy tylko trzy broszury: konać inwent<i_
. .,,
rozkład jazdy, przewod11ik po Lodzi i ja- stkich urzęd~\V i biur. Meble nadające
teatry",
·
•
k 1eś wydawnictwo krajoznawcze. Zresztą się do miesźkaq,, - muszą się znaleźć w „Dwa
Zagubiony w funtazji, w półśnie i nierzeczy·
choćby książek było :. f więcej z powadze- mieszkaniach!' Dość mamy fabryk, które
wistolci romanl-)"CZllY untor .,Ptaka", „teglarza",
·
·
·
j·e w ł aściwe, do tego produkują -Qrz1!dzenia bmrowe.
pomieszczą
mem
A procedura nie powinna być . zbytnio .,Papierowego kochanka", „Mostu" i tyfo innych
celu przeznaczone szafy i biblioteki bius:tlllf, granych przed wojną na wszystkich sce·
d
ro "'e.
skomplikowana". Po prostu biura sprze a nuch polskich, zajmuje w szeregu naszych pis<V
"
Bywa też, że na korytarzu, czy w dzą niepotrzebne i często zawadzające
rzy specyficzne i zgoła odręb1te miejsce.
ł
•
.
.
. .
„
p;ze d pok oju stoi sobie koncertowy ' forte~ meble, które OUL pod kontrolą spo eczną
„IJ_u·a teatry.• ta pieiwsza ~ego powoieirna _sz~u:
pian Bechsteina. Nikt na nim nie gra, sprzeda na ra.ty robotnikom i pracownibo ostatecznie biuro to nie Lmiej~c~e pa kom, uwzględniając przede w-:zystkim ~a, J~st uscenzzowaną , ~ysku:1~ na te~iat wmtosc~
koncerty. Świetlicy, dokąd , możnaby prze ·1 tych, którzy najwięcej wkładają w odbu- ! 1 r?h te.at.rn. ułudy - _iest me1ako ob1oną u~asne1
nieść instrument, placówka ta nie posia- dowę kraju: przodownikom pracy! (och) ru:orczosci, i el~meni:ow tak bardzo z~s~d'.ncz~ch

I

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - - - - dla sztuk Szaniawskiego: fa11tastycz1tosci i snow.
Z trzech aktów tej oryginalnie skomponowanej
komedii piencszy rozgrywa się w kancelarii dy·
rektora teatm „Mule zwierciadło", drngi składa
8ię z dwóch małych, poz omie oderwanych od .
treki sztuki arcydziełek, grunych na scenie teatni „Male zwierciadło" - ostatni zaś akt dzieje
się już tv innym wymiarze, wśród rnin 1vspół·
czes1tej Warszawy. I mowu w tej rekapitulacji
sil'oich założeń dochodzi Szaniau·.ski do wniosku,
Rokrocznie w okresie wiosny wzrasta na ulicę Orkana 7, gdzie mieszka jego _:o- że jednak życion'ej prawdv nie mogą wypowieilość rozpraw przeciwko pijakom. Uczeni dzina i urządził piekielną awanturę, b1Jąc dzieć realne postacie teatru - czyli innymi sło·
nie zastanawiali się jeszcze nad tym zja~ żonę i dzieci. Na rozprawie wyszło na wy autor „Ptaka" zajmuje w dalszym ciqgu po·
wiskiem przypuszczać jednak należy iż jaw, iż pan Barszczak ma na swym kon zycję, jakq zajął przed luty.
Poziom przedsr.awienia; wyreżyserowcmego sta·
cie 9 wyroków wobec czego zaaplikowa'
·
'l
· ·
' d
· ·
·· k b ł ·
.
' .
mamy t u o czynienia z z e wyrazoną rano mu 4 tygodnie liezwzg"lędnego aresztu. ranme przez Irenę Grywms ą, y meco merowk
I t · · k .
d • .'
Stanisław Malisiak (Kaliska 5) napasto ny. Obraz „Matka" posiada pewne niedociągnię·
oscią z po~oc u eJ ~1ę ne~ . ~ory ro, u:
Bo osta:eczrne; czy ~e ~epieJ I zdrowieJ. wał przechodniów, Stanisław Maciejew- cia, natomiast świetna jest fi,ynamika „Powodzi",
drzew 1 ski (Napiórkowskiego 47) zakłócił u kole- gdzi.e też i aktorzy zrwleźl.i szeroki.e pole do po·
w_~n rozl~witaJ~cych
wd!'"c~ac
kwiatow, I~iz . obmierzłeJ g?;zały? ~a gi spokój nocny, Antoni Krawczyk (Dow- pisu, (1ntrzą:aj11cy w :tragicznej roli ~jca Trzyw·
pewno. wy3dz1e to na korzysc P?d kaz- borczyków 2'2) pobił wraz z kolegami kil- dar-Rakowski, Karolma Salanka, luko Anna
dym '."'zględ~m.. Pr~ede w.szystk1m dla- ka osób. Wszyscy oczywiście mieli. dobrze i . Skowroń.<ki. jako Andrzej).
Gra Adwentowicza Zientela (ś1cietr1y u•oźny),
teg~'. z~ ~paJame ~Ię .aur.ą I ~rzyrodą ~ w czubie i wszyscy otrzymali po tygodniu
Wacława Ścibora (allto.r), D. Kurnleu:icz i pozo·
odro~memu o? ~paJania s1~ ~\rodką - nie bezwzględnego aresztu.
Więc możeby tak troszkę mniej gazu, stałych, pomysłowe dekoracje sceniczne Strzele·
grozi pozbawieruem wolnosc1
Pan Antoni Barszczak z ul. Abramow- panowie pijacy? Bo to doprawdy nie prze ckiego, oraz ilustracja mnzyczna, .<k11mpo11owana
skiego 34 postępował inaczej. Właśnie w lewki. Za parę nadliczbowych kielisz- przez Ki.esewetteru, to dalsze eleme11ty, skladaiqce
'vódce widział symbol wiosny. Któregoś ków można dostać parę tygodni do odsie się na całość tej ciekawej p1·emi.ery.
M. J.
(s)
dnia upił się do nieprzytomności, poszedł dzenia

Wiosna i wódka

uderzyły
Wokanda

do glo y pijakom

sądowa pęczn~eje
I

I

MEBLE wszelkiego ro
dzaju sprzedaje stolar.
Krasickiego 3,
nia,
przy Rzgowskiej, przy74
Rta aek Piageczna
kredens
SPRZEDAM
kuchenny i toalet\) no
1\· e. N a >Y rnt 5± ni. 4
45llg
SPRZEDAM motocykl
DK W - 200 cm sv.eM.
~Hcakit''\·icza 53 rn. l~

w Zgierzu, ul. 17 Stycznia 4~~

natychmiast:

1. Majstrów tkackich
2. Majstra farbicirskiego
3. Technika włókienniczego wykończolnika

R~fłektujemy tylko na siły fachowe z praktyką.
. Zgłoszenia kierować: Wydział Personalny w godzinach 8-14.

I

ZAKŁADY

ŁÓDZKIE

zatrudnią

z

-

PĘOZLARZA SPECJALISTĘ

I

ARCHIWISTĘ(KĘ).

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

TECHNIKÓW BUDOWLANYCH
DACHÓWKARZY
CIEŚLI

l'l'IURARZY
TERRAKOCIARZY i
ROBOTNIKÓW

poszuku.ie
PRZEDSIĘBIORSTWO
Łódź,

Zarząd

nikacji -

BUDOWLANE
ul. Piotrkowska 171

OGŁOSZENIE
Wydział
Łodzi -

Miejski w

zaangażuje

Komu-

natychmiast

1 TECHNIKI\. - DROGOWCA z 5-letnią prak
tyką w dziale mostowym.

Warunki do omówienia na miejscu.
przyjmuje Wydział Komun kacji, ul. Pi0trko>vska nr I 7, poprzeczna oficyna, 1-rze cie pif·lro. pokr) i 322 I elc>fon 250-47
ł/1dz, dnia 28 k•N \C:tni~ 1n49 r.
""arzątl ~:!ie.isk · w Łodzi.
z-k
Zgłoszeni fi

Przemysłu

Państwowego

I

METALOWCÓW

długoletnią praktyką

2) SAMODZIELNYCH KSIĘGO
WYCH do Wydz. FinaillSowego
3)

fryzjerski
<lrrmsko .. mes"id d>J sprzc'
dania. Ofcrtv nr. 3.~9
;ąj.
'

l\:liejscowego

natychmiast:

1) TOKARZY

ZAKŁAD

§

SPRZEDAM rar1io Super, lustro 2,DOxl,:20
298
CT Ricrpnia Il-±.
WojewódZ'twa Łód7ikiego
inwalidzki
WóZEK
F-KA SZCZOTEK - ZAK;ŁAD Nr 33
Wiadomo~ć
Fprzcclarn.
w Zgier.ru, ul. Gen. Sikorskieg·o 3
I ' Składowa 4.0 ni. :J. :2\l.i
maszynę
SPRZEDAM
zatrudni natychmiast
tlo rohienia watv culn·o
Kl'akó'•i,
wcj Palka,
6Hk
Dietla 36.
LAKIERY: ołe-juv· bez
Heflektujemy na silę z·· praktyką. 610-k
barwny, kopi1;·~w:i. -. as
faltowy (czarny) ·· ,s y.
ka t.ywę. t._yn kt.lll"\) do
hrąp1 poleca: \Vyt.wór
KUPIMY, ka~dą iiośi 11ia Cl1emicznu< ,.!Jl.·
LEKAF!ZE
pomafanczowej 'l'RON" Lódź ''Połu:dnio
skórki
Dr KOŁSUT ZOFIA, suszonej po 1500. ~i,. i':t -a 7P. li>!. l'.Ul-H• . .'i'17k
MECHANICZNA WY;l10roby kobiece, aku kilogram „.l)..1cgon''
11 TWóRNIA Mcb.li Misz
szeria. L6dź, Piotr kow Lódź;„ ..,ul. żwirki
.... .288 l'zak„ f,ódź. >Sienkicwi·
ska 70 t.eL ·2J 2-22 ~o· II pi'ętr&;,
· 569 PLACE · do · ,sp-rzedahia · ,eza fi8. sklep,' Stalina
dzina 3-5.
w I:eymontowic. \Viaclo 22. polel'a mchle wsze!
DR POPKOWSKI Stoły
rodz<t.iu.
choroby kobiece, aku- mo~ć Regina S1acl'clll"- kiego
rozsuv.'vne od 14,000 zł
Legitm1>w li. ska. Bałucki Rynek 3.
szeria.
327 St.olild rarliowe ocl 1957g
tel. 145·15
!i 41k
.t-ro_\'l_·a 3. 500.
"'B'""'A"""'s""'z""y'""N=-A.---s-\1-·c""'
8/10 <lo
~ho •lzie
Sprzedaż 1 u
Kupno
RO?:NE
sprzedania. ''i"iadomość
Ło
w
domek
KUPIĘ
Spaceroyrn. 8 SAMOCHóD Bałuty,
marki
Oferty pod „Ko· Jll. 13.
rlzi .
4:!Hli'.{ „Rrnanlt''
4-drzwio·
TZYSI nc ' '. Piotrkon-ska 3PRZEDAM place 1·6:i:- \':' ?
pro•·1 k"1JO~llil'Zli_'lr
4f'i:25g uej wie1kośr.i, ogród o· ;Juhji 19±3 r. oclstQpi~
!i5. ,,Prasa''.
\Viodo ·
ZEGARKI, ?.!oto, src W0~0\>;"<) - waTZY\\"JlV i r.ah-chn ia><t.
oom prtrtf'rowy ·wiclu11 .no~c Piotrl;nwsk1 li'
nro, karniruie. kupno
l{rU\\'Ci'yk tel :?.); _:~7.
-- Kali , Jrn 4 Bedzimir
~prz~dnż.. „C'rnP.~~·'
4518 I\ j
J.503g
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Piotrkowska 4

Dyrekcja

CEWEK PRZĘDZALNICZYCH
w Łodzi, ul. Kopernika 60,

spraw

od

OGŁOSZENłA

DROBNE

ZGUBIONO paczką
wim·ającą

luźny

kartę
pomuc!ZBUBIONO
za-1 J>OTRZEENA
domowa. Warunki do- HKu Radom ur.
ża·

-

JO

i su- bre. Kiliiiskicgo 46 rn. września 19'.'.'1 r. Szpa45'l:?t.' rag .Józ<.>f Ogono\\·ice
18 rn.
Południowa
knię.
45~6g
pomoc i:;m. Opoczno.
4523g POTRZEBNA
m, 35.
do dentysty. ZAGUBIONO biazccZZAGINĄŁ pies wilk z domoT>a
,..i)rożą.. Odprowadzić za Gdai'1Fka fi6 m. JO. fillk kę Ubezpieczalni "i=:i)oł.
pomoc '.\riehaeli$ Juliu~z. Pn.
w~' nagroclzenicm Luto· POTRZEBNA
~.37
111icrsl'a 40 m. 23. 32S rlon1 o\\ a . . Zachoduia :~-1 lnanlcka 2;~ 0.
gors1•tów t,AGUBIONO lrnrtę i·e·
(Pracownia
NAUKA
-±514g '.j<>"tracy;i111J. RKU- Łflr}ź
front).
po•rRZEBNA kultnral Wolsld Arlam Piot.rkow
ZGŁOSZENIA na ksi~
329
ska :323.
maszynop1sa. na osoba do rlzirrka 5
gowosc,
ZAGUB.tONO iegitnua
Ki
ko
...
lctni
na
letniego
nic. Kursy Stowarzyrji;i szkolni! llfł. nazw.iska
St.enografrSw, Jiliskici;:o !rl m. J.i od
szenia
23± i\isk11prk f:lżhicta Ki·
Piot1·ko"·ska 83. 60511 godz. 14..
:135
POI\IIOC rlomowa l'osz11 liiJ.f'klcgJ 47.
sj{' ZAGUBIONO kartę re„·
Zgla&zać
kiwana.
I'iotrkow~ka jostracyjnn RKU-L6rlź,
„Pra~a''
613h r·a,dak Czesław. J,i.
"E'O'l'RZEBNE WY1cwali !i5.
:t~-t
chłopcy n1anov.rskie~o 23.
f1kowane ~zwawzld ch:t POTRZEBNI
lupniczki Nagicl Piotr· ,]') sprzedaży lor1ow pa- SKRADZIONO - legity-·
kowanych. J:,6dź, N'owo mację •lużbową. oraz
331
kowska 220.
PO'rRZ:SBNA gosposia miejt<lrn. fi t>wi~tcz<ik i 7.W"iązkową. Nr 000174
3.J.2 Heleny P::tC\'J'0•\'8j.
z dobrym gotow:.u1iem. 8.ka
;-112
ewen·
·konieczne. PZIEWIARKA
R~frr2nrje
poi'ir·zo~zarka :!.AGUBIONO l<artę re
1nalnif'
Gdaf1ska 33 m. 3.
_ _ _ _ _ _ _1_r_,2_2_g na saneczkową potrze· 5cstraryjną RKU" Łr1uź
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pomoc lrna. 8rnatonka 10-2
POTRZEBNA
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Miasto tonie w czerwie.ni

•

li

ódź przygoto

J Sii:

do jutrzejszej wielkiej manifestacji 1-Majowej
Wszyscy •potykamy się jutro na wyznaczonych miejscach zbiórki!

I

Wi· Dzi eln"c PZPR Baluty Sródmie js ka Prawa, Sta
" Czerwień i zieleń. Dwa kolory, któ-1 duj ąc y ch ~i ę .w. ~asięgu d ii.el~ i ~ PZPR romlejska
Górna
Lewa,
.e
Sródm:esc
Srndm.csc1e,
dzew,
miare wszechwładnie zapanowały nad
.
REJON 4 (mlod zieźci \\" y )
.
Lewa
·
•
l
,
l
.
.
.
·
ste m. C zerwien 1 zie en z ewaJą s.! ę
fl\ lcxlzież zbiera się w zak'adach pracy. nsty
ze sobą, dając symboiic-z_ny obraz dwu
!ucjach i s zkoł ach , kola za§ te renowe przy 1oka
REJ0 1 2.
PLAC NIEPODLEGŁOSCJ - (Ryne k Leo nar la<: h organi.zacy Jnych m ' ędzy gc.dz 6.30 a fi .40:
wiOsen: tej, która zakrólowała w przyrodzie i tej, która zagościła w sercach da) - odbęd ~ie si ę zbiór ka wszys tk'd1 fabry k, S tą d wymaszeruje z'.>rg;rn 7.cwan:e w tak:m
naszych, radujących się jutrzejszym, z a kła d ó w pra cy. ur zędów , p ri eds 'ę biors tw '.nst y czasie. :ihy n? gori7 7 JUŻ być na podpunkr e,
!ucii, war3z!atów prar y: z n.ajdu jący ch s ię w za wyznac7.onym dla danej orieinicy.
wielkim świ ętem!
.
sięgu Dz .eln:c PZPR Górna Praw ~ . Ruda Pabia
7Bl0Rl(A ORC.A NJZACJI C~LOPSKJCH .
Jak za dotknięc~em różdżki czaro- nlch, Górna, Fabryczna.
\ z ul. żcrom3k:ego '>d 111. ZwiT!(l do ul1 ry
• dziejskiej ł,ódź zmieniła swój wygląd.
I Gen. Swierczewskieg0 ([(ad11·or1ska ). czo ło REJON 3:
Miasto zost.ało pięknie udekorowane.
PLAC BARLICKIEGO - (Zielony Rynek)-1 pr zy ul. Zw'rki . Grap )' fr \\''ll:>sze r ują na ul.
Na fr<>ntonach wielu bndynków wykwi odb~dzie się .zb:órka_ wsz ystkich . za kładów yra - Zwir.ki i na plac przy -~·!· "K0<,c'1~<;7.k,i }10. opusz 1
tły długie festony czerwieni, spięte har cy 1 in.s tytuci1 zn<1j d ui ą cy ch s1 ę w z as ię g u czem u go pr7ez organ.rn„1c mkd rzo11 e.
monijuie i ozdobione porywającymi
Przed Obsługa
pierwszomajowymi!.
hasłami
gmachem Zarządu Miejsk;ego przy ul.
Piotrkowskiej 104 sfianęła trybuna, na
której przedstawiciele władz i sPołe·
czeńsfwa przyjmować będą jutro imponującą defiladę ludności. Umieszczoanet~qt ł ~1dz~an
zaspokoją
ne naprzeciw reflektory ośw:etlą wie·
Jutro czynn~ będą przed pochodem go - gdzie b ędą czyn ne 4 sklep y PSS, 1
czorem efektowną dekorację.
ruchome i stałe stoiska, które zorganizuje kiosk ru ch omy PCI-I oraz 1 wóz z napobudynek Cen· PSS, PDT i PCH. O godzinie 6.30 „sklepy jami orzeźwi aj ącym i.
Pięknie przystrojono
Na Pl. Wolności ustavv i s i ę 5 wozów
tralnego Zarządu Przemysłu Włókien na kółkach" będą już mogły przystąpić do
Komitetu zaopatrywania uczestników manifestacji PSS-u.
niczego Wojewówódzkiego
Opr ócz w ym ien ion ych pun k t.ów czyn ne
PZPR, Dom Towarowy PSS-u i w:e- I-Majowej. Kilkadziesiąt sklepów stałych
le, wiele innych domów łódzkich. Od PSS-u przestawi si ę w tym dniu wył ącz będą sklepy PSS i P CH, z ijdujace się
rana do późnego wieczora trwa n e- n ie na sprzedaż gotowych porcji śniada- na calej długości ni. Mar sz. S talina i
Piotrkowskiej.
zmordowana praca przy upiększaniu niow ych , napojów, słody czy itp.
Aby ob sługiwanie klientów było jak
Zwyplacu
na
się
zbierający
więc
Tak
miasta. Dziś wszyst~w będrLie zakoń·
skorzys taj ą z usług 1 sklepu PSS, najs prawniejsze, sklepy i kioski of!-·:, macięstwa
czone, bo przecież już jutr.a spotkamy
3 ruchomych kiosków PSS, 3-ch PCH i ją gotowe porcje foiadaniowe. skł a dające
aby uczcić 4-ch Przemysłu Fermentacyjnego, które się z dużei bułki i około 10 dkg. kiełba sy
się wszyscy w pochodzie,
ten drogi sercu każdego człow'.eka pralnb serdelków. Porcja talra kos ztować b ę
będą rozstawione wokół placu.
dzie ~O złotych.
cy dzień!
Woda sodowa, lemoniada czy piwo
'Na Pl. Niepodległości czynne będą 3
W tegorocznym pochodzie pierwszosklepy stałe, 4 ruchome PDT, PCH oraz sprzedawane b ędą t ylko w butelkach , pomajowym nie może zebraknąć nikogo, fi wozów z piwem, lemoniadą i wodą so- nieważ ten system pozwoli obsłu żyć n iekto uważa się za p1·awdziwego paitirfotę. dową.
współmierni e wi ększ ą liczb ~ l ~-dności.
Pod czerwonymi sztandarami skupi się
Ceny za na noj e us talono ; ak r ::>".""'iitC:
Na skrzyżowaniu Al. Kościuszki i Bancała ludność f,odzi. Udziałem swym w durskiego publiczność będzie mogła zaopa butelka piwa jasnego ·- 30 złotych, ciemjutn;ejs:z:ej manifestacji zadokumentuje trywać się w 4 ruchomych k ioskach PSS nego - 35 złotych, lemoni ady - ?.O zfooraz w 2 z piwem i innymi napojami tych i wody sodowej - 10 złotych. Pomy nasze najpłomienniejsze uczucia:
nadto odbywać się b ędzi e sprze daż czechłodzącymi.
bezgraniczną radość, że święto pracy
Równi~ obficie zaopatrzony będzie in- kolady i słodyczy po cenach ni ższ ych ni ż
państwie ludo- ny punkt zbiórki możemv obchodzić w
ul. Swierczewskie- zwykle.
wym, ~ państwie prawdziwej demokra
cji, wielkie mdowolnle z naszych dolychezasowych osiągnięć w dziele odbudowy kraju oraz n.iezłomną wolę
utrwalenia pokoju wbrew knowantom
miępalmę pierwszeństwa
ubiegają się
imperialistów, pragnących w
g~rstki
dzyzakładowego współzawodn!ctwa
imię włesn,ych interesów Pot>chnąć na·
Zgodnie z warunkami regulaminu
polskimi fabrykami
Między dwiema
rody do nowej wojny!
włókienniczymi i dwiema fabrykami czes wsp6ł-:-awodnictwa, 1 maja załogi wspom
*
kimi toczy się od roku międzyz_akładow~ nianych 4 fabryk wyślą na granicę polUroczystości jutrzejsze poprzedzą dziś współzawodnictwo pracy. Wsp~łzaw~dm sko-czeską swoje delegacje, celem wręcze
sztandarów
akademie pierwszomajowe. Jedna z nich czą mianowicie PZPB nr: 1 w B,1elaw1e z nia zwycięskim zespołom
d . t
'ł
odbędrie się o godz. 17-ej w Teatrze Woj czeską PZPB w Hronow1e i Panstw: Zak
ska Polskiego, druga o tej samej porze w kłady Przem. Lniarskiego „Texlen" w wspo T RWO n~c ~a. p:ac~. b k b'
Usta.łono rowmez, ze a ry. a ie1aws .a
(Czechosłowacja) z PZPL
Teatrze Powszechnym, trzecia w sali Fil- Trudnowie
k~pro~i n: :wc.zasyb ~o. Polsfi (~ r~botmharmonii Miejskiej· Poza tym w dniu „Orzeł" w Myślakowicach.
Obecnie w wyniku dokonanych obli- 0 :W i 20 Zleci ro 0 ~wzyc 1 . ~ ry czed:lisieJ'szym lokalne akademie urządza
111 kwartał ub roku i I kwartał sk1ch. Załoga fabryki czesk1e3 w Trud,
"' dni'e
· ~rz_ez d. wa t Y•.,,o.
' „ b ę d zie
·
·
za
czenpolsko-czeska
Wl' ele zakłado'w pracy
gosc1c
współzawodnic nowie
komisja
rb.
·
Jutro zaś, wczesnym rankiem ulice twa pracy przyznała l-sze miejsce zało- na '!czasach 40 r~botniko~ .1 20 dz1~ci rQ
miasta pokryją się spieszącymi na mieJ- dze polskiej fabryki w Myślakowicach, któ h~tmczych fabryki polskie] w Mysia kosca zbórki uczestnikami manifestacji. ra uzyskała 11.867 punktów, podczas gd! wicach:
Wspołzawodmczące fab ryki postanow1punktualnie o czeskie zakłady „Texlen" w Trudnow1e
Wszyscy spotykają się
ły przedłużyć swoje, 1;1mowy na dalszy
godz. 7-ej rano w miejscach swej pracy. uzyskały 8.9:l2 punktów.
We współzawodnictwie międ~y załoga-. kwa~tał oraz. wezwac il!ne za~łady do
Tramwaje miejskie bezpłatnie przewiozą
ludność między 5-tą a 7-ą rano, po czym mi fabryk bawełnianych zwy~ięstwo od- ~społzawo~mctwa. Spoclzie~ane 3est _takniosła .iałoga czeskiej· fabryki w Brono- ze zawarcie dalszych umow o wspołza·
. d d0
wie wyprzedzając 0 800 punktów załogę wodnictwie z zakładami Bułgarii i in.
ZJa ą . • remiz.
(c)
nych krajów demokracji ludowej.
z m1e1sca pracy uczestrucy pochodu PZPB nr 1 w ·Bielawie.
·
przemaszerują szóstkami na miejsce zbiórek rejonowych, które znajdują się w następujących punktach miasta:
1

1

1

7

,9a la minute''

i stale st
Ruchome
i
Jutro pragn·
enie

1

ZBJORKA ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH '
I INNYCH
Związek b. \V ;ęźn'ów Politycznych, Zw. 1.nwal"dów RP . Zw. Weteranów z 1905 r, Zw1 •·
zek Bojowników 7 Faszyzml'ffl oraz wsz elki•
SOL K. . PZZ, T~Z.
Jrganiza<:;e <polenne:
TPPR . LL Lfll , PCK i inne zb1e:-a19 się na ullr y
Wigu ry.
ORJ\10 i S traż P ożarmi zbierają się na boisk u
Gt'ycra (p rzy ul. Wó!czat'1skiej ) o godz. 8.30.
-

1

ZBIORKA POJ/\ZDOW KONNYCH
I MECHANICZNYCH
Wszelkie· udekorowane eksponaiami : wy kresa·
mi it p pojazdy konne !·ub mechaniczne. ust awia
j ą siQ na ul. Rzgowskie j od fab ry ki PZPB Nr 17
(Sto!arow ) do Kclei Obwodowe j.. .
Zbiórki! poja7.dów musi nastąp1 c przed go~z .
7 rano. Dojazd do f:!od_z. 7-e_i ~ d o\~o!nych k:e run:,ów. Po godz. 7·e i wszelki ruco poJazdow
wstanie zamknięty.

*
Punktualnie o godz. 9-ej rano na wS'SIJ
stkich placach zbió r ki, a ~.rięc na Pl. Zwy
ci ę stwa, Pl. Niepndlegfości, Pl. Barlickiego i placu pr zy AJ. Ko śc iu s zki rozpoczną
~ie wielkie zgro1P aclzer>ia m anifestacy jne·
P;zemawi ać b ędą iu zedsfowidele Zw. Zawo dowych , .P ZPR. SL i ZMP. Czas trwa•
nia wbc ów ustalono na p ół godziny, uo
"Z~'m o 9,45 n astąp i w y marsz na ul. Piotr
1

kowską .

m asz erował y f.zóstkabę d ą
K o lu mn ~·
m i, a1'y przy zl.Jieirn Piotrkowskiej i
I\iarsz. Stalina oraz Bandursk iego połą
c :r,~r ć się z inn ymi kolumna m i i dalej prze
defilować r azem, ale już 18-kami w kierunku P'I. Wo lności, g dzie nastąpi rozwią
zanie manife$tacji.
Po manifestacji - zgodnie z ustalony m
program em - odbęd z ie się defilada Wej
ska P olskiego, następnie popularne pn.:ed
stawieni11 w kin ach i teatrach or~z licznfl
imprezy i zabaw y ]udowe, o których już
sz:<"zegółowo podawali śmy.

Caty d z ień b ~d ą trwały jutrzejsze uroC n ły clzimi wszyscy będziemy
radowa li si ę naszym wielkim wsp ó 1(o)
n y m ś więtem!
CZ;\·s toś ci .

Polskie i czeskie fabryki Konkurs
w ramach
pracy

o

.

*

•

•

na

Li~i .Morskiej

nowelę 1 ptosenkę

Ligi Morskiej ogłasza kon
i piosenkę marynl·
styczną. Treśc ią ich ma by ć życie, rO'm'yW•
ka, praca rybaków i marynarzy w porcie,
na mOTzu itp.
ObJętość noweli winna się wahać w grao1
nicach od 4.500 - '7.000 słów, natomiast pioo1
senka powinna zawi erać od 6 do 10 zwrotek.;
Za najlepsze nowele wyznaczono nagrody w
wysokości 75, 50 i 35 tysi ęcy złotych, zaś au„
torzy najlepszych piosenek otrzymają 50~
35 i 20 tysięcy złoty ch :
J ła.d ac• w te rmin i e
· st
P race w z egz. na.Iezy
Ligi MorskłeJ
Gł.
Zarz.
w
rb.
a
i
ma.
do 31
(Wydz. Propl!.gandy), W;irszawa, ul. Wi·
dok 10.
Zarząd Główny

kurs otwarty na

nowelę

1

I

*

•

*

REJON I.
PLAC ZWYCl~STWA - (Wodny Ryne k)
dla wszystkich zakładów pracy i instytucji znaj

z notatnika reportera
samochodowych przy ul.
Sienkiewicza '73 szofer Francls11ek Sawtyń,
lat 21, (Sienkiewicza 73) został uderzony ob·
ręcz:\ przy pompowaniu koła l uległ zmiaż
dżeniu twarzy. Umiesz;czono go w ~zpitalu w
Radogoszczu.
W warsztatach

*

* "'
Szofer zakładów garbarskich pr.iy ul. Zgier
skiej lOł, ł9-letni Feliks Zach (Legionów 1'7),
został przygnieciony belką i doznał złamania
koścl podudzia lewego. P!!uwierl~ co ilo
aznita.Ia w Ra.do~

PRZEMYSŁU

DYREKCJA

WŁÓKIEN ŁYKOWYCH
Łódź,

Piotrkowska 68

zatrudni natychmiast na miejscu 1 na
wyjazd:

Kobieta polska nie zawiedzie I

INŻYNIERÓW ELEKTRYKÓW

Pracownice DOKP uchwaliły wziąć czynny udział w pochodzie 1-Maiowym i wiernie stać na straży pokoju

TECH NIICÓW ELEKTRYKÓW

sali konferencyjnej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Łodzi odbyło się zebranie członkiń Ligi Kobiet
poświęcone omówieniu aktualnych zagad-'
h W ł
.
h ·
ł
. •
yg omen spo ecznyc 1 po1itycznyc ·
szony został r.eferat na ~emat tego~ocznego obchodu picrwszoma]o\vego, ktory odbędzie się pod znakiem walki całego świata postępu i polskiej klasy robotniczej
o pokój.
Po referacie uczestniczki zebrania zajęły się szeregiem spraw organizacyjnych.
Postanowiono powiększyć liczbę członkiń
~ Lilli Kobiet vrzv DOKP o 50 procent.

w

I aby

wciągnąć w orbitę zainteresowań ży

cia ~połeczno~polityczneg_o jak najwięcej
kobiet pracu3ących. Procz tego postanowiono uruchomić bibliote~ę marksisto'!ską w ramach c:zynu l-ma3owego. Sekc3a
Kobiet zajmie się też energicznie już w
najbliższym czasie akcją zwalczania analfabetyzmu. Wkrótce zorganizowana zostanie wycieczka kobiet na Targi Poznańskie.
Pracownice DOKP, powzi ęły uchwałę
w sprawie zapisania si ę do Towarzystwa
Przyjaźni Polsko-Radzieckiej . aby w ten
sposób wyrazić swą solidarność ze Związ
kiem Radzieckim, najpotężnitjszym bojow
~c)
nikiem o Dokój.
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TECHNIKÓW WŁÓKIENNIKÓW
EKONOMI STĘ

ze

znajom ością włó·

kiennictwa
INSPEKTORóW KONTROLI
KSIĘGOWYCH
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BIURALISTKĘ
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Z głosze n ia wraz z życiorys ami przyjmu.ie D zia ł P er oonalny, Łódź, ul. Piotr
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·ng olarzy w Pradze

Robotnicy wielkcch zakładów praskich ob[ęli patronat nad drużynam 5 •
Polscy kolarze złożyU wieniec na Grob~e Nieznanego l:ołnlerza
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Kolarze polscy, startujący w wyścigu
p - W, odbyli w czwartek trening na
trasie do Pardubic, przebywając około
120 km. W piątek zawodnicy trenowali na
innym odcinku. W godzinach popołudniawych kierownicy drużyn i po 3-ch zawodników z każdej ekipy byli przyjęci przez
prezydenta Pragi dr Vacka.
Następnie przedstawiciele ekip złożyli
. wieniec na Grobie Nieznam•go Żołnierza,
po czym w Domu Słowian wszyscy zawodnicy i kierownicy dru·żyn byli przvjęci przez starostę Tr~hlarza'. Na przyjęc.iu
tvm byli również obecni delegaci 9 wiciJ~ich iakladów pracy i fabryk pras kich.
k1órc objclv patronat nad drużynami bio·' "
·
' wręrącymi udział w wyścigu. Delegaci
cz:di swoim drużynom upominki, przy~ otowane przez załogi przedsiębiorstw.
W sobotę. dnia 30 bm„ 'kierownicy i po
:i zawodników z każdej drużyny, złożą

.

siły

u~sk frnnc1~sluch. :Ces~ta ~ddz1a1u poszła
~v. rozsyp'k~ 1,_P~ddała się Vieti:amc-r.ykom.
Bitwa h;) !a ~„onczona. ~rz:vc!q był . bohaterem dm~ 1 ze w_~zystkich strnn wnvato\'l lano na Jego. r.zcsc. Tymcz::isem rlowóclzpostanowiło rusz,•ć dalei· w głah k
·
J
•
'·
raJu.

iv>'o
•

wieniec przy pomniku założyciela „Sokola" czeskiego Mirona Tyrsza, a następnie
zwiedzą autokarami stolicę Czechosłowacji.
W dniu 1 maja rano wszyscy zawodnicy otrzymają numery startowe, a następ
nie po obiedzie nastąpi odjazd na start,
\<tóry odbędzie się na Vaclavskim Namesti (Plac św. Wacława) o godz. 14-ej.
Trasa wyścigu podzielona została na 8
etapów:
Etap 1 - start 1. V. z Pragi do Pardu~
bic przez Polin, Malin, Przelonc i Hraliec
Karlovy o długości 143 km.
Etap II - start 2. V. z Pardubic do
Brna przez Litomyl i Switavy długości
·'
138 km.
Etap III - start 3. V. z Brna do Gottvaldova przez Prostejov, Ołomuniec i
Przerov, dług9ści 137 km.
Etvp IV - start 4. V. z Gottvaldova do

I

~amocho . owy ~' . aid Pokoju 1'
W'

na pogranicznyc h terenad1 · CSR, Polski i

Cuclrnsłowac ji baw!la sześcioosobl' Wa de
'ev.cja Autonrnbilldubu· Polski i Tatrza(1slc"ego
l(li;bu Motocyldow~rro z Zakopanego, zapros~ona przez Słowacki A11tom-0bilklub w spraw'e
....-·,;:ólnq~o zorg<1.nizowania imprezy samo<:.h·~do
we-mnbcyldowc,i. Konfercnc j~ z whiakm prz~cl
'' tw/cidi CZECHOSŁOWACJI, POLSKI i 1,vi;:
GlFR nrlbyia s'ę w St~.rym Smokowcu. Postamw:rn1 na nie.! zorl!?•llZ'lWać w cl. 4 i 5 _tiot:<!.
br, ra·cl na trasie l.~?O km. prr.cz p:i:zrn111crnc
fr.reny Czci:h.Js!'.lwac;1, Węg er i Polski. W rai1,v

Pod wieczór zarządzono post{j. Pomcz·
nik zmęci'ony walką i marnzcm od~wki:vł
się trochę ·w worl:de }lrzl'pl.vw> j~r!'j olwk~
rzeki i usiadł nad jej hnwgi"•n,. l)hy w~·-i
pGcząć chwilę. Nagle nadsta·.vił uszu, gdyi.
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wydało mu się, że słyszy plusk wiosd.
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Włókniarzem
Najciekawszą imprezą p · tkarską w dniu 1-go

dz!e oprócz zawocln_ików wymienionych pań~tw,
wezmą równici. udział BUŁGARZY i RUMUNI.
Postanowiono, że ;rnprcza ta będz·e nosić nazwę .,SAMOCHODOWY RJ\ID POKOJU" (w
skrócie T.A.M.S.).
De.legar ja Polska w czasie swego pobytu na
terenie Stowacji był:I niezwyk!e serdecznie 110
rlcjmowana przrz tamtejszy
A.otoklub i prze
wodn.ic7.~ccgo. S!ow~ck~ego A11to'110~ !klubu J~łen:a .. W ~a1rlz1e. QfHocz samochotlow, wezmą
rown'ez ud~;ał mcti:Jcykle.

1t.alr

ll!7'U
ciągu Turnieju Wioscnn1>go I
łóilz:kich junior/iw padły następujące wyniki:
I
1V •.•f;A M:JS~A: Bo'.{dańsk:i (ZQ•w) po rn:

m.I }'a luszyi1slrn:-go (l\:arszmce), l\'locz11lsk1
{U11ia) pokon;:ł Woźniaka (Zt'yw), Pawlak
(O'!'niwo\ pokonał Sobczaka (Widzew), .larzmonowsl\i (Ogniwo) pokimał przez techn. k.o.
w II rnnd:r.ie Przybyszcws1drgo (Wlt'ilmi:in:).
Siedlr«"ld (nawl'lna) w~·gl'ał z Nowakiem I
(Włókniarz), l'Vłoclri1·rzyk (W~ólrniarz)_ JlOkonr.ł przez t. k. o. w HI st;ircm Wyprnrr:i:~·!<a
(Zryw). Ośmif'Cki (Widzew) pokonał J,a1r.bre
cht'1. (Oi:-niwo). Jkzw.owski (Szlrnla Poligr.)
po',<:ral StańN,·ka ('Vidzrw).

--- -

Młoda reprezenta cjap
zm1erzy się z ligowym LKS

Maja b~dzie mecz reprezentacji V>dzi z l'gowym zespołem ŁKS. Włókniarz. Do reprezcnt11
cji wyznaczeni zostali: KOMAR (Tomaszów).
M USlA t (W:dzew) RZESZ UTEI( (Unia Skiern.)
GAŁĄZKA i MA TYNIA (Boruta), JACH (Resursa), MILLER ; KOCZEWSKl (ZZl(Ł) MAT
LOCH (P'fC), S7..J\LIŃSKI. M'chalak, LASZ·
CZVK (ZZI\ . Kol) DUDl<A (Włókniarz Zg.)
SMOLI!<
(Spójnia) \ GAŁĄZKA
(Ognisko).
M~cz odbedzie się na stad'.onie przy Al. Unii o
godz. 17.30.
Orużyna rirowa tl(S. Włókniarz wyst~pi liez
~ARANA i PATl(OLO. Baran,
jako jedyny
p%arz łóczk•. pojechał na obóz do Krakowa,
IL. Cl!t!,B!i ~l!\11;~9Jr
Patlrnlf) przebywa na obnie
kon'.\ycvjnvm
n~~~fil ~W' Qł~~~rl"
wraz z hokserami w Kolumn:e. ŁĄCZ, chor'aż
WAGA H:OGUCIA: Danielewski (Karsznl- .iest w kadrze rcprezentacyJn.e j . poważnie bra
ce) pokonał Kuhh:kiego (Widzew). Głowac- r ny pod uwagę przy zes!awic.n·u ~epreze.ntacjl
Polski na mecz -z Rumunia, nie mog-t po.1echać
ki (Wh'1lmi?.rz) poll:onał Jurczylrn (Widzew), na obóz, ze względu
na zajęcia zawodowe,
i K<>ło!hiejski (l\foln.l.) po na.jladnie.is'ilcj wal
ce wieczoru pckonał 'Vyl:ir:af1~kiego (Zryw).
S~łąsk
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Węgier

Morawskiej Ostravy przez Vsctin, Icin,
i Mistel, długości 120 km.
W Morawskiej Ostravie 5. V. Mstąpi
jednodniowy odpoczynek.
Etap V - start 6. V. z Morawskiej
Ostravy
do
Katowic przez Cieszyn,
!Jielsk, Biała, Oświęcim, Tychy i Mikołów,
długości 147 km.
Etap VI - start 7. V. z Katowic do
Wrocławia przez By1om, Opole, Brzeg
i Dławę, długości 179 km.
Etap VII - start 8. V. z Wrocławia do
Łodzi przez Oleśnicę, Syców, Kępno, Zło
czew. Sieradz, Zduńska Wola i Pabianice,
długości 212 km.
Etap VIII - start 9. V. z Łodzi do Warszawy przez Piotrków, Tomaszów Maz.,
Rawę Maz. i Mszczonów, długości 185 km.
ww 'i#i az
U Q
S Ut
AU

Warszawa -D.

WAGA PIÓRKOWA : Go•·;i.ła (Kanmicc)
pokonał A111brnziaka (WicJzew). Raut (Włóltnian:) irnkonał rr~orzelsldego m :<tr:-znicc),
naniclcwski II (I~arsznice) pokonał B~dzia-
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Z okazji Kongresu Zwi~zków Zawodowych
odbędzie s'ę w dn'11 26 maja w w~rs:-awie mecz.
!rn (Wlt>lrniarz).
bokserski rcprezcntac.ji zw'ązkowych Dolnego
·
'Sfoska i Warszawy.
WAGA ró~$iRVDNL'\: śr.:-igiels!d (Unia)
Przcw'dywane jest r.ast\p11.fące zcst~wirnlc
.
.
•
.
pokonał Og:)1Fkiego (Zryw).
par (na p' crwszym m'cjscu pięściarze War-;111Coinął s1~ za drzewo 1 wyt<;zyl wzrok.,
·
wy):
Z mrocznych plgieł unosz::icych się uadi
Tobolczyk _ Lindner. Tyczyński - Czafkt•W
wodą wypłyn<;la wąska łódź, w której sie'fł,,_lJ
fLi,
f t f t S Ił ftl\'19 d'.lłl 9
I"'
A
ski, Sieratlrnn - Sobko, Czortek Waluga,
działo dwoje ludzi. Pł~·nęli ostrożnie
;w J ~ p
.„~ u:@ ~il! .,~.
li Rlil
Vil Kwaśniewski - s~tok, ł(f)S50WSki - Krupitlzw:róceni w kierunku brze~ .., ...
Juniorzy poznańscy zwydęiylt seniorów 9:7
ski, Kotkowski - Horbo(1, Stec - Ciećwierz.
.
k
I
w
ramach
imprez
sportowych,
rozgrywanych
w
wadu
m11szej
LIEDTKE
uległ
na
punk
W ystawa pam1ąte
arty z l'kazji M'ędzynarndowych Targów Poznail- ty WOZNlAl\OWI; w koguciej - CERBINSKI
"
lt'
·1
w;elkie zainteresowanie sporhwców, przyl;y s!<ich, POZ3 zorganizowal spotkan:e p'ęściar- zremisował z Jf,':DRt\SZKIEM; w p'órkowej Zrzeszenie Sportowe .. SPOJNIA'' w Łodzi. po
>rnjących na XXII M 'ęd;: ynar c dowe Targi Po- sk'.e, mię'lzy
junil•rami i sen' or ami okręgu. SCIGJ\LE przywano zwyclęstwo punktowe nad daje do ogólne i wiadomości członków K. S.
znańskie, budzi wystawa pamiątek klubowych, Mecz stał na dobrym poziomie i zako11czył się PANKIEi\.'!; w lclckicj WYTYK przegrał w „Spójnia" i członków l<ół Sportowych z terezorganizowana przez ZKS - „Związkowiec - zwyci!'stwem zespoiu juniorów w stosunku 9:7. lll rund7ie przez techniczny k. o. z WRZOS- nu Łodzi że zb'órka 11cze•tników
gruJJy sporto
Warta". Wśród Ecrnie wystaw . onych pucharów, Na.ip.\'kn'ejszą walkę dnia stoczyli w wadze KIEM; w półśrcrlniej - KA.żf\'\IERCZAK wy wej Z. S. „Spó,inia" zosta 1a
wyznaczona w
prnporczyków plakiet, dyplomów, obrazów. sta- muszej Woźn'ak i Liedtke. Penadto doskonałą punktował Ratajczaka; w śrerlniej - GRZE- dn'u 1 m'lja 1949 roku w łielenr.wie
przy ul.
tuetck, na czoło wysuwają s ę piękne trofea walkę stoczyli Ratajczak i Kaźmierczak w wa- LAK 7 wyciężyl na punkty SIJWICZJ\KA; w Północnej 36, punktualnie o g"dz.
6.30 ran~
sportowe byłych i obecnych n wodników „War clze pól.jrcdn'ej. Niespodzianką było zwyc·~stwo pólc'ężkiej - TALARCZYK uległ na punkty
O godz 7 ·eJ rano,
grupę
sportową
ty'', jak: Bin'akowskiego, śp. Bron· shwa Szwar Wrz o ~ka przez terh1,-czny k.o. w lłl rundzie nad FRANKOWI; w c·~żkicj - Jł DRZYK zwycię ..'\pójn;a·• ubraną w k<>stlumy sportowe, Z. S.
spe1
ca'. Szy~ury, Ma.1c.hrzyclde.go, l{oP-ais kicgo, W; W_Y )kiem. Wy~'.k; tcchnicz~e. (n_a p;crwszym żył na punkty CZERl(J\SKlEGO.
cjalne samocho'.lv pr1ewioz<i na miejsce zb' ór~niew ~ k•qro. \Vl erx ,ew •cza itd.
m·ejscu zawd:Pcy zespołu JLin,orow:
ki O'!óln~j w Park11 Poniatnwskier.ro.
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Przez dwa d:-ii i dwie noce trwa· a pogoń. Wreszcie BNberow:e zrozumiaw·
szy, że tak, jak stado wron nie zdo:a po
wstrzymać mocc:rnego orla, ta·k sam ':; i
oni nie wezmą w niewolę ry·cersk•iego
Omara, zaniechali pościgu i pozwolili
1m odejść w kierunku bezwodnej pustv
n;, rozumując słusznie, że to, czego nie
zdołały uczynić ich szable, do1
kona pra
gnienie„.
Jedna•kże drużyna Omam doznaira cię
żkich strat. Z pięciuset ryce•rzy, którzy
wypadJ.i z twierdzy, pozostało przy życi'U już tylko dwustu, ale i ci byli wyczerpani, poranieni, głodni.
I tak zaczął się ma-rsz dwustu ryce·
rzy przez pustynię. Berbera.w ie zasypali
•1ajbl·iższe studnie, ta·k więc orni wlekli
się spragnieni, wyczerpan:, podczas
gdy w górze śC'ieó'. 10 bezlitośnie gorące sl101'ice.
Ale byH to sami rycerze! Nikt z nich

opuścił miecza, nie odrzucił zbroi i
hełmu Szli ja-k długo sta,rczyi:io im sił,
a kiedy któryś z nich padr, nie podnosił się, już więcej z ziemi . Towa-rzy1
sze

· nie

grzebali go w pe !q1ej zbroi z mieczem
w ręku wśród wydm piaskowych i wlekii s;ę da!ej - a na ich czele, op ierając się na cięŻ'i<im mieczu szedfr waleczny Oma•r.
Wreszcie przybyli do ludnej oazy, któ
rej szeik słysza.ł w:ele o bohaterskim
Omarze. Zebrawszy wszystkich swo·ich
wojowników, ruszył przeciwko nadchodzącemu.
·
Waleczny Omar, zobaczywszy nadcią
gającą ćmę konnicy rzek:ł do swoich ry
cerzy:
· - Oto nadeszła ostatnia nasza chwila, lecz, skoro już ta·k się spodobało f\L
lahowi, niech się dzieje Jego wola. Ale
my pamiętajmy o Jednym, że zginąć rmrr
należy jak. prawdz:wym mężom.

- fok się też i stalflie! - zawalali ry
cerze i wy,ciągnąwszy z pocl1ew miecze, stanęli w bojowym szyku.
Tamci zbliżyli się do nich na odleglość dwóch rvutów oszczepu i za•trzym~·ii się, podczas gdy jeden z nich. naj
wspanialszy, (a był to v/aśnie szeik)
zsiadł z konia i podszedł pieszo do sto
jących w milczeniu rycerzy.
- Który jest waszy111 wodzem, Omarem?
- To ja nim jeste m! - 1Nystąpi l 0mair.
Stary szeik pochyli'f się wó«:zas
ri rzed nim z najwyżs z ą czcią i zawołał:
- Szlachetny cudzo.ziemcze I Słysza
:em wiele o twojej świątobliwości, o
twoim męstw!e i o twoim nieszczęściu.
Zawsze podziwia!em twoje czyny, któr-?
SC] jako czynv wielkieqo Alego!. I oto
s:::zęśliwv jestem. że Allah sprowadzil
c·i ę tułaGu nieszczęśliwy a szlachetny - w moje strony! Bądź mi łaskawvm
gościem! Nam!oty moje są namiotami
twymi! Moja woda wodą twoją! Moje
wielbłądy
twymi wielb1ądamil Racz
przyjąć to, co ofiaruję ci z sercem
bądź mi pozdro•Niony!
Obaj wodzowie uścisnęli się serdecz
nie - i stu rycerzy (albowiem zosta,ło
'eh już t~~lko tylu) - przez cały miesiąc
odpoczywa1io w gościnie u dobrego
szeika.
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Aliści

pe'V'mego wieczoru zjawił się
w namiocie Omara ze strapioną miną
stary wódz i powiedzia~ mu, że mieszka
jące na pó1tnocy plemiona berberyjskie
postanowiły wydać mu wojnę, jeśli w
d3lszym ciągu będzie gościł u siebie ich
:,.vrcga.
- Naturalnie, że nie wydam cię, paniE ! Proszę cię jednak, a·żebyś Wlączył
d:-i moich wojowni·ków swoich rycerzy,
azebyśmy walczyli
wspólnie o twoją
wclność, a mój honor! kończył szeik.
Jednakże szlache·tny Omar nie chci:ił,
ażebv z jego po'Nodu
lała
się dalt'j
krew ludzii niewinnych i postanowił
wraz ze swoją druży1ną ruszyć jeszcz~
bardziej na potudnie.
StMy szeik, nie mogąc zmien·ić jego
postanowienia, podarnwat mu sto pięk
'lYCh wi elbłądów i dał mu na drogę wie
le żywności, za co obdarowany z kolei
.Jf:arował mu bezcenny, diamentami wy
~Jdzany miecz, pamiątk~ po jednym 71)
swoich przodków, moż'ilym kalifie z Ker
d:JNy.
Stu rycerzy Omara prze z piętnaścif9
dn: jecha1;io przez pustynię, aż dot:i·rii
w·e~zcie do oazy, która się nazywałd
::eir.
Oaza była zamieszkana przez kilk~
koczowniczych rodzin tarnagskich, które przyjęły gościnn.ie hufiec wygnańców.
(D. c. n.)
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