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Nr. 101 (1475)

•

·za1oga ranryczna powiększa po raz drugi zotiowiązania
przedmajowe· i wzywa do współzawodnictwa PZPW Nr. 1
TKALNIA PZPB Nr 4 zo- cji pomp zasilających kotły o- · RADA ZAKŁADOWA doce
uru- raz powiększenie zasobów wod niając znaczenie ruchu wspól80 n'l nych przez zainstalowanie no- zawodnictwa pracy i jego rowych krosien automatycznych wej pompy i uruchomienie lę w wypełnieniu i przekrocz'=!
DUCH ROOSEVELTA: Czyżby ci przeklęci
produkcji "QOlskiej na dw ie trzeciego otworu studzienn<;60 niu zobowiązań produkcyjnieczynnego od lat 12, co wpły nych , stawia sobie za zadanie
zm iany.
hitlerowcy wdarli aię do Białego Demu?
Tkaczka na automatach tow. nie dodatn io na usprawnienie dalsze spopularyzowanie tego
ruchu i rozszerzenie go przyLeokadia Wojdyńska zadekla- pracy wykończalni.
PZPB najmniej o 50 procent.
Socjalny
Wydział
rowala w imieniu własnym i
ORGANIZACJA FABRYCZ
swego zespołu iż przystępuje Nr 4 zobowiązuje się do przed
przeprowad!e- NA LIGI KOBIET postanazbliżający się Dzień Międzyna do walki o tytuł brygady naj- terminowego
w sprawie wydania Polsce
rodowej Solidarności Klasy lepszej jakości tkalni, zobowią nia remontu i oddania do u- wia rozwinąć prace kulturalzbrodniarza wojennego· mordercy
Robotniczej - Dzień 1 Maja zując się do podniesienia od- żytku na dzień 1 Maja budy~- no - oświatowe.
ORGANIZACJA ZWJĄZl{U
-. postanawiamy rozszerzyć setka primy do 85 procent i ku przeznaczonego na kolo!lie
żołnierzy po skich i radzieckich
zadania postawione przed na- całkowitej lik,Nidacji braków. letnie dla dzieci pracowników MŁODZIEŻY POLSKIEJ po,Spraw Zagrn1L dzialu, śc iśle współpracując s
Ministerstwo
w celu uczczenia
WYKOŃCZALNIA zobowią- fabryki w Wiśniowej Górze. stanawia
&"Za, fabryką, podejmując szeAdministracja fabryki zobo Swięta Robotilliczego uporząd cznych skierowało do ambasa ·jy gestapo : armią niemiecką.
reg dodatkowych zobowiązań zała się dać w kwietniu poMin itsterstwo, zaw iadami ając
produkcyjnych dla wszystkich nad plan 200.000 m tkanin, ·to wiązuje się tak zorganizować kować teren kolonii letnich w francuskiej notę nast ę pu jąc c j
ambas adę o m o żliwości dost.ir·
. znaczy o 36.000 m więcej , ani- i usprawnić pracę w biurach, Wiśniowej Górze, co pozw:Jli treśc!:
odclziałów '!aszej fabryki
Ministerstwo Spraw Zag •a· czenia jej dok ładnych dany~h,
Post:maw!amy przekrocz.vc żeli poRtanowiono pierwotnie ażeby zmniejszyć 0 15 proce:1t nam zaoszczędzić 100 tys. zl.
Wierzymy, ie zobowią.zanła mc:znych jest w posiadaniu w!u- jak dokumentów dotyczących
zobow1ązama produkcyjne po- podnosząc jednocześnie "dse- ilość przepracowanych god7.in
djęte na ogó~nym zebraniu od tek produkcji w pierwszym ga nadliczbowych, przyczyniaj ąc nas:r.e przyczynią się do dal- domości, wg których zbrodnia;z d ział a ln ośc i zbrodn 'czej „Bo!iJSkarbka i zalącza i;ic
się w ten sposób do dalsz?.go szej poprawy stopy życiowej i w~jenny, występujący pod p> ~ u na" alias
bytym w dnm 23 marca r. b„ funku z 87 do 88 procent.
RUCHU zobo- podwyższenia ~urn oszcz~dno- poziiomu kulturalnego każdego donimem: pulkown"k Bohun Dą fotografię tego zbrodniarza wo
WYDZIAŁ
w sprawie przedterminowego
naszego pracownika I całej kla browski, znajduje się obecnie na jennego, d!a ułatwienia jego rn
wykonani~ planu rocznego i wiązuje się do dnia 1 ma}a u- i\ciowych.
PRACOWNICY AMBUl.A- sy robotniczej ł dlatego wzy- terytorium francuskim w oko•!- poznania - ma zas zczyt . pro~ ć
rozszerzenia planu oszczędno- sprawnić transport wewnętrzściowcgo wierząc, że każdy do ny wykończalni przez oddanie TORIUM FABRYCZNEGO po warny do szlachetnego współ cach Bury
(Departament 0!3e) am b as a dę o przekaz.anie .mo±Jdatkowo wyprodukowany ki- do użytku transportera mecha stanawiają wytężyć wszystkie, zawodnictwa przedma.Jowego 8 km od Oermont, gd zie f'gu- wie jak najszybciej ocjpQ.w1ed~
e siły, aby podnieść stan PZPW Nr 1 w tych wszystkich ruje pod nazwi~kiem Anton• nim władzom francuskim nin ' ~J
logram. przędzy i metr tkani- niemego nieczynnego od 10
ny, kaz~! ~odatkowy procent lat. Wykończenie i oddanie do bezpieczeństwa i higieny fa- dziedzinach w których podjęli Skarbek.
szej sprawy, a to w celu przed
zobowlą7,ania.
J)rodukcJ1 p1erws7,ego ;a~unkt? użytku nowej re:rP.rwowej st.a- bryki.
Bonun Dąbrowski sięwzięcia środków, które un:~
Pułkownik
stanowi dalsze wzmocnienie
dokonał w czasie wojny 1939- możl i w i lyby jego uc ' eczkę i poz
frontu wolności I pokoju, dal1945 liczinych zbrodni wojen· waliłyby na ekstradycję i dos tar
szy cios dla faszyzmu J podże
ych, a m'anowicie prowadz i ł czenie go władwm są.do,.v,:y:n.
gaczy wojennych.
zbrojną akeję przeciwko jednoot zgodnie z obowi ązuj~cym1 orte
Dlatego zobowiązujemy się,
Dodatkowe setki cysięcy
kom Armii Po!skiej i Radziec- pisam' <> eks!radycji z\)rodh"aiż nasze przędza.lnie śreQnioKierownicy brygad remon- planowany do 15 maja - V.'Y- raz zmniejszyć ilość odpadków kiej na czele uzbrojonego o:I· rzy wojennych.
przędne przekroczą plan produkcyjny w kwietniu nie o towych tkalni PZPB Nr 2 - kończyć o dw~ tygodnie ·WCZ·~- o 40 procent. c
24.000 kg jak zobowiązaliśmy tow. tow. Micha~iew.icz, Jóź- śniej, tj. na dzień 30 kwiP.tnia
WYKONCZALNIA
się na zebraniu w dniu 23 mar wiak Zygmunt, Trygielski, Li- rb.
PŻPB Nr 2
Tkalnia PZPB Nr 2 z.obobert, Banaszek oraz ślusarze
ca. ale o 30.000 kg.
Chińskich Wojsk Ludowych
PZPB Nr 2
Wykończalnia
JEDNOCZESNIE ZOBOWIĄ- Tomaszewski, Nowak, Szwe- wiązała się do dnia 30 kwie(PAP.). Agencja do utrwalenia poko.iu w ~a
LONDYN
ZUJEMY Sil,: PODNIESC OD- dowski, Wróbel i Swiderski, tnia rb. dać ponad plan 500 zobowiązała się do dnia 1 MaSETEK PIERWSZEGO uATUN zobowiązali się na cześć 1 Ma- tys. metrów towaru, podnieść ja 1949 r. wykończyć 600.000 Reutera donosi z Nanl<lnu, że łych Chinach.
Po zdobyciu miasta Czao chińskie Wojska Ludowe rozKU NIE DJ 94,4 PROCENT ja plan remontów krosie~, za- jakość primy do 70 procent o- metrów tkanin ponad plan.
Do dnia 22 lipca 1949 r. wy- poczęły atak na wszystkie Kou (80 km na wschód od Nan
Lf..CZ DO 95 PROCEN't.
kończyć 1.000.000 metr6w tka- przyczółki mostowe armii ku- kinu), Wojska Ludowe posuTKALNIA nasza zobowiazu
omlntangowsklej na północ- wają się w kierunku stolicy
nln pona~ plan. ·
je się wykonać na dzień 1 Ma
'?ddz~ał p~ygotowawczy nym brzegu rzeki Jang - Tse • Chin kuomintangowsk:ch.
ja ponad plan w miesiącu Inicjator indywidualnego Wspólzawodn;ctwo Pierwszoma,1
~wietniu nie 137:0~.o metrów iowego Już do 10-go kwietnia przekroczył swe zobowiązania tkalm sohdaryzuJąc się z tkal Kiang. Wojska Ludowe zdoby
Ustąp1·en'1e
nią właściwą, przyrzeka wyko ły przyczółki mostowe: Kuo
)ak to postanowil1smy pier.
nan1e planu ilościowego za Czian Czou (160 km na połuw górnictwie Franciszek
Czołowy przodownik pracy
wotnie. lecz 200.001> mtr. czyli
mies. kwiecień w 110 proc. oraz dniowy - zachód od Nankinu)
Apryas, który pierwszy rzucił hasło indywidualnego współdodatk<nvo
wyprodukować
6 n
fl
podniesienie jakości krochnn- i Wu. - Ru (100 km na polu1 zawodnictwa dla uczczenia międzynarodowego święta solL
63.000 m.
Agen= ja
LONDYN (PAP).
lonych osnów do takie„~o sta- dniowy - 7.achód od Nankinu).
da.mości klasy robotniczej w dn'u 1 maja, juł w pierwszd
kuomintangowskie Reutera donosi z Nanki?!lu, ;:e
nu, aby braki powstałe na Oddziały
dekadzie przekroczył swe zobowiązanie.
kuomintangow·
tkalni z winy złych osnów nie ewakuowały Kiang - Kou - premier rządu
Apryas, pracując ze swym ładowaczem, Tatoniem Ja· lo
· zaw1a1
Yl
k'
Tou.
jak
proc.
0,1
przekroczyły
nem, na tzw. ścia.nie. zohowiąz.ał isi„" do wykooa•nia w
h'. ki h W . k s 1eg-0 „ o- ng- c:rrn
ł ś-•
R
·
dd ·
ó · ·
z hasłami pokoju
m'ł pelniqcego obowiązk~ preiyOJS
ozg 0 ma c ms c
r wmez 0 zia1 postanawia
kw'e!niu 300 proc. nowej normy technic.znej.
zmniejszyć ilość odpadków o Ludowych w Pek.inie ogłosiła
i wałki o wzrost
komunikat, który stwierdza, de nla Li-Tsung-Jena, że zamie
• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - 10 proc.
produkcji
Stanl- że trzy armie przygotowują rza w n a jbliżs zych dniach podać
Tow. KomMowskl
poniosą w dniu 1 Maja Uchwała węgierskiej Rady Ministrów sław, majster Przędzalni - się do sforsowania rzeki Jang- si ę do dymisji.
w sprawie rozwiązania parlamentu
Ho- Yin g-Czitn ośw'ad-c.zyl, 7.e
sali 6 a PZPB Nr 2 wraz ze Tse. Komunikat dodaje, ie ochłopi i
swoimi zespołami mając za- fensyWa ta jest wstępem do nie jest w stanie doprowaaz l ć
i rozpisania nowych wyborów
milionów do . porm umieRia pomiędzy posz
200
„Dziennlk Ludowy" w o(PAP) Rada !nim pos!edzeniu decyzję prezy planowane 94.640 kg na pierw wyzwolenia
BUDAPESZT
ujarzmionych czególnymi ugrupowan:ami K-10
dezwie do mas chłopskich, Mi1nis.trów ro:ipatrywała na osta dium Niepodległośdowego Fron szy kwartał b. r . - wykonał Chińczyków,
lprzez rząd nacjonalistyczny i mi.ntangu.
do jak naj·.vzywającej
1
tu Lud<J1Wego Węgier w s.pra- 100.092 - czyli 105,7 proc.
szerszego udlliału chłopów
I
parlamentu
rozwiązani-a
wie
Rokossowski
w święcie 1 Maja, pisze Mars.z.
honorowym obywutelem ro~ 'sa'llia nowych wytborów.
m'ędzy innymi:
ręce
Niep'O<lleglościO'\Vego
Wc11iosek
Gdańska i Gdyni
Wzywając masy chłopskie d
krajem Socjalizmu
wielkim
z
walczyć
imperialistów
interesach
w
by
1,aapro
został
Ludowego
Fron!t1
ud zfal u w Swięcie I Maja, wysu
fi.owany przez Radę i przeclstawarny na czoło naszych ha-se!
1
ffi
wiony pre?:ydentowi Republiki.
sprawiedliwy
walkę o trwały,
,,Nigdy nle weźmiemy w ręce muń s kie o odmowie udzielenra
W dniu
LONDYN (PAP).
12 bm. odbędzie s '. ę pQSliedz~pokój, wal k ę o jedność wszystnie parlamentu, na którym ma 10 bm. odbył się w Londynie na broni, by w interesach miliorie- wiz wjazdowych 32 delegatom
kich sił pokoju i demokiracj: ze
walczyć z rumuń skim na Swiatowy
Ko,„
być ogłoszone pismo prezyden- Trafalgar Square masowy wlec rów amerykafiskich
Zw i ą:ikiem Radzieckim i kra;a.
w obronie pokoju przeciwko pak wielkim krajem Socjalizmu" - gres w 017ron:e Pokoju. Tylko
111 w tej sprawie.
mi demokracj: ludowej na czele.
8 osób z delegacji r-umuńskiej;
powiedzlaf Dutt.
Wzywamy chłopów polskkh
to prawdopOdobnie łowi atlantyckiemu.
Będ'Zie
Na w'ecu wyst ą pił równ:e>. która m i ała liczyć 40 czlonkó1'11
oo wmnocnienia sojusz u z brać
Na w ie<: u wy g ł os' ! przemów!e
ostatnie posieclzenie obecnego
nie z.ast ę pca pnewod n iczącego członek · parlamentu z ram' en ;~ ot r z ymało wiz y wjazdowe.
mi - robotnikami, do pogłębi e
parlamentu.
P'rnt'n,
K·omi tetu Wykonawczego Bry- Partii .Komunistycznej
nia wzajemnej pomocy współ
* * *
tyjs kiej Partii l(omunftst ycrzne j ora z p rz ed ~taw ic:iele mł od z i eż y
pracy 1 jedności ludu prac11jąae
represii
Pomimo
SOFIA (PAP). R z ąd francu~
i kob'et a ~ g i el s k ich.
Palme Dutt.
go wsi i miasta.
ski za wi a do m i ł of:cjalnie o odJ
urzędnicy greccy
,Wzywamy koibiety wiejskle i
Masowe demonstracje Austrałiiczvków mowie ud zfe.l enia wiz wjazdo·
strajkują nadal
do jak najmłodz ież chłopską
wych · 16 de!egatom bułgarsk i m
liczn'ejs.zego ud.zialu w świ~ie
przeciwko paktowi atlan~yckiemu
LONDYN (PAP). Jak donosi
na Sw'atowy Kongres w Obropracy, wraz z milionami obywa
LONDYN (PAP). Jak dono s z'! I sze, nfż w każdym innym kraju nie Pokoju. J~dynie 8 osób lej
z Aten agencja Reutera, gre:::y
teli, buduj ą cych jasną, poko!:Jrówni e ż z Syd ne y, odbył s ię tam IO b:n. na św'ecie.
państwow:
ur z ędni cy
delegacji, która miała liczyć 24
w ą . Przy sz ło ś ć Polski Ludowej.
Potrzebne nam są trzy rzc- członków , o t r z ymało wizy w1„:
wiec zorganizowany
w ponied·ziałek nie stawili s:ę masowy
Nas ze d ą żenia do trwałego !l'
czy: pokój, demokracja i prlyA t
do pracy mimo groźby su~ .')·
koju ł ąc zą s ' ę w jedno, z dąże
~s ra rtJ· jaźń ze zw:ązkiem Radzieckim, dowe.
wych represji ze strony rzą~u przez Towarzys two
n'em robotnika i inteligenta.
. b'1e rosn ~
. d noczącym wo k'ł
'.'la
.
i
n
ź
Przyja
e<:kiej
sko-Radzi
* *
o s1e
Je
aten'sk ··. ego.
Nasz wy siłek gos podarnzy i
RUDA P ESZT (PAP). Rząll
. udz:,;l ce sity pokoju.
wz'ęlo
który_m
w
wiecu,
PtaKonfederacja
Generalna
W dntu
GDA NSK (PAP).
wal ka o w.z rost wszelkiej wyfrancusk i za w iadom ił w ład ze Wt!
cy zapow'edziała proklamowanie po~ ad 6_ tys. osob, ~ yg l os d P'?e
twó rczoś c: rolnej jednoczy się 9 bm. wyje c h a ła z Gd ańs ka '.le~
udzielenia
RZĄDU FRANCU gie rskie o odmowie
SZYKANY
tego
pr zewodnicz ąc y
mow1eme
.·li
jei
powszechnego,
strajku
z w alk ą robotników o przed l <' ~· legacja miast ~dań?ka i Gdy,ru
SKIEGO WOBEC DELEGACJI wiz wjaz dowych 32 delegatorn
mi nowe wy kona nie planu 3-let. do kwa tery glowne1 marszałi\a rząd nie dostosuje płac pracc>w Towarzys twa Rod~ers.
s pośród 40, któ rzy m'eli udae
ZAGRANICZNYCH
Stwi erdz"ł on, li ~ycl~ ku~tu niego, o wp rowadzenie oszc zę· R.okossowskiego, . w celu wręcze nlczych do wys•ch · - <.->w
BUKARESZT (PAP), Rn d 1sie na Ko·ngres Pokoju w ParJ•
:ralne obywateli radz1ecktch Jest
honor?wego utrzvmanla.
d·z.an ia do calei srnsoodarki na-1n·a marszałkowi
hP7. norównan'a pełnie isze I żvw francus ki :iaw'adom il wł a dze ru I zu.
·
~ktu obvwatP.lstw.o obu miast.
rodow ej.

W dniu 9 kwietnia r. b. na
zebraniu Dyrekcji, Kierownic
łwa Technicznego, przedstawi
ciell Rady Zakładowej, organizacji partyjnej, przodownipracy, przedstawicieli
ków
młodzieży i Ligi Kobiet w
PZPB Nr 4 - uchwalona została następująca rezolucja:
- Pragnąc uczcić czynem

bowiązuje się poza tym
chomić na dzień 1 Maja

Nota MSZ do ambasady francuskiej

NOWE

ZWYCl~STWA'

Nowy sukces górnika Apryasa I

prem"1era
Ch'1n ttuom1"ntannowsk1"c'11?.

Wspólne sztandary

"l

robotnicy

I

' •
• wezm1emy
N•lg d Y· ftle
W

b roni•
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H'iedza lłV służbie dobra ludzko!ici

Dom
·
Wspólny
Budujemy
ZSRR-chorąży przo u~~ce· nauki
Coraz wyzeJ pnie się w n\e· rę~zny. Wartościowy rzcmie6l~
he Wspólny Dom. Zjeżony rusz- nik nie potrz3buje w ten BJK>:

I

Prasa radziecka o przJznaniu Premii _ Stałinowskicb
!owaniami - rofoie, ogromnie- sób tracić drogocemiego czasu l
,it• niemal z każdym dniem i z rracować może dużo szybciej
Cala prasa radziecka ogłasza postanowienie Rady M:- gnatów kapitału. Maszyny O'.!'. nala.zki i uisadnicze udos.~ona. dniem każdym liczni przechod- i wydajniej.
nistrów ZSRR o przyznaniu Nagród ·stal'nowskich za wy· dowane tam przez uczonych 1 len a w metodach produkcji. Za
.foko Czyn 1-Majowy zalo~
techników prowadzą do wzro- stosowanie w produkcji najno1v nie ruchliwego punktu przy
bitne prace z dz:edziny nauk i \l<ynalazków.
budowie
przy
zatrudnior·a.
i
Sikorskfogo
Al.
u~ic:
zLicgu
stu bezrobocia, a odkrycia nau- szych wynalazków przy istn'-e·w
·
swej kowe służą podżegaczom wojen niu kapitalizmu wzbogaca m„ 10 ~owego t:iwiatu cornz wyżej za- w~pólnego Domu pos•anowil'a
„PRAWDA" w artykule wst~ nalazcy są swobodni
szacun- nyrn do ich agre>ywnych ce- po!istów. Uczeni radz eccy durn dzh•rnć muną. ~łowy, ty dcjr~c6 wykonać 0 mhsiąc wcześniej
pnym pisze, że już zwykle wy- twórczości, otoczeni
rohotv żdbeto.1owe i murowa.liczenie ,pra~ naukowych, doko· kiem mas ludowych i otrzymu- łów. Mroczne i smutne są per- m są z tego, że owoce ich p-~ po~tępujące prace.
Robotnicy, zatrudnieni przy ne bioku zachodniego oraz o
nanych przez uczonych radziec~ ją stalą pomoc w pracy od P,i~ spektywy nauki i techn'ki za cy przeznaczone są d!<l całe.ro
k'~h w roku 1948 i wyróżnio. Ui Bolszewickiej i od rządu. gran· cą. Jasna i szeroka jest społeeozeństwa, że służą one n~ hnrlowie Wsp<1Jne ..:{o Domu, po· dwa tygodnie wcześniej od ternych prz?z uzyskanie Nagrody· Uczen· radzieccy, któr1y olfly· droga ucz:inych radzieckich, ~lu rodowi. Naród radziecki dumny wstnją.ccgo ze skład,•k, polskie- ruiuu przewiilzfa1J1':'.;0 wyk.on11u
ja'< ma!i Nagrody Stalinowsk'? pr:J· żących narodowi radzieckiemu, jest z tego, że jego uczeni ~'.l· go świata pracy - dokładają. robotv żelbetonowe i murowane
Stalinowskiej wykazuje,
ś ·
· ·
b d
wiele trudu, by pracować jak blok•; wschodniego, północnego
•
· t
'
wielkle kroki poczyniła nau1'a cują z powodzeniem w zasad;i,.
radziecka, dążąc pód k'erowai- czych dtiedzinach nauki wspóf- który w~.ny 0 zwyc ęs wo i<O· r~z art ziej umzacnRaJąd w k~·~- najlepiej, a przy tym jak naj· i południ.1wC'go. .
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Nicrhaj wię~ d wszy~cy .któSłużby Zdrowia ::i~rltle budownictwie, tow. Krajcw~' i,
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Ja wiem i czuję Alosza, że takie przestrzenie„ jeczynią .go
silnym, przedsiębiorczym i śmiałym. Słaby niechaj lep:ej wcale tu nie mieszka. W dawnych czasach w te
.
'. •
strony szli tylko odważni i silni.
Aleksy nie dosłuchał go, rantow_nie poch:yhł su:: i ro~
rzuciwszy ręce rzucił w dół. Rysu1ąc po śnie~ s.zerok~e
zygzaki, zjechał na lód Adunu, Beridze ześhzgnął się
w ślad za nim.
Przeszli r?ekę, powstrzymując narty. Ostrza lasek rysowały lód. W ciszy wyraźnie słychać b~ło skrzyp nart
i głuchy jęk· pokrywy lodowej rozrywanej przez !11róz.
Wyjdźmy Alosza na brzeg, tu źle jest chodzić!
krzyknął Beridze.
Oddech jego podobny był do białego obłoku i gołą
reką stale otrząsał szron z wąsów i brody.
·Aleksy poslusznk zawrócił. Inżynierowie weszli na
stromy, lewy brzeg, porośnięty rzadkim laskiem. Wysokie drzewa stały tutaj obok niskich choillek. Na ich
-

śli człowiek oczywiście nie jest szmatą -

gałęziach cieżko zwisały płaty śniegi.o
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Gruzińskiej Muschellszw·Ui, pre ców ludowych Mojs;ejew,
zydent Akademii Nauk Lek.1r- tor gruziński Chorawa. kieroiv- łacze 1;wfązkowi. wyll'anrr.:ą
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Okręgowej Komisji Zw. 7awoćowych

Okręgowa Komisja Zwlązków Zawodowych w t.odzi,
wzywa na. diień 13 kwietnia
br. (środa) na godz. IC.i-tą do
sali konferencw. jneJ. Ola·f',gowej
·•
Korni'lji zw. Zaw. - Traogut- ·
ta Nr 18. p-nwodnłc7.~c.
~ vcb 1
... „
sekretarzy Zarządów OkrCl?Owych I Oddziałów Zwli,.-ików
Zawodowych. or:\z pr7Pwodnł
czacych. f sekretar7v R'l.<l Za·
kbdowych. i>a oopr»we. w
związku z Czynem 1-1\'laJo•
wym.

- Za sobą usłyszeli na rzece szum i miarowy turkot. ki droqę na której znaczył się ślad ciężarówek ł skrę
Inżynierowie obejrzeli się i ujrzeli sześć aut, które je- . cili \f jej kierunku. Takie drogi nosiły nazwę . „wąsów'',
g'<ivż one rzeczywiście n.a podobieństwo olbrzymich wą
chały jedno za drugim. Każde ciągnęło przyczepkę,
sów rozchodziły się w różne strony od magistrali lodociężko załadowaną rurami.
- Nasze! - wykrzyknął Beridze i odnrowadzaj~r wej. Narciar?.e ruszvli ta drogą t ujrzeli wkrótce stos-y: •
Spieszcie się rur. okrvte bre1entem, ·p::iki i skrzynie, zbity z desek
powiPdział maszyny spojrzeniem kochani, nie traćcie czasu! Mów Aleksy co chcesz, domek ora7. cały szereg innych jeszcze niewykończo
a jeclnak trasa już się znajduje na lewym brzegu. Żyje nych domów i śpichrzv. Przy budowie pracowało nie
i .z każdą ~odziną n'łhiera sił. Czy pamiętasz te ognie mn!ej niż stu ludzi i układało dopiero co przywiezione
na punkcie Rogowa? WI<-rótce cały Adun będzie oświe rury.
tlony, a za nim wyspa„. Nie §TT"iPj i:;ię. sceptyku jeden! Dla rozwożenia materiałów i pozywienia na trasie
krzyknął widząc ironirzny uśm'erh Aleksego i szybkie, w odległości każdych dwunastu kilometrów stworzone
uważnP spojrzenie. jakim ten obrzucił pustynne, bez- 'były specialne bazy. To właśnie była jedna z ~akich baz
Ostatecznie, najważniejszym jest dla dziewiątego punktu. Naczelnik Szmelew, spokojny o po•
ludne brzegi. nas obPcnie - n,rzekonać się o słuszności naszych za- wolnych ruchach człowiek. spotkał inżynierów stoją•
·
mierzeń.
cych obok ułożonych w sągi rur. ,
- Co do tego przekonałem się.
- Bardzo mi przyjemnie. Właśnie czekam na was Kontynuowali drogę, zatrzymując się jedynie, ażeby
powiedział witając się i odprowadził ich do drewnianesprawdzić linię brzegu i sprecyzować dokładność topogo domku.
graficznych zdjęć. Po upływie półtorej godziny znów
- Czekacie? Dlaczego? - zapytał Aleksy.
napotkali poprzednie sześć maszyn, które wracały już
bez ładunku. Na ich widok szoferzy, nie wyłączając moTania Wasylrzenko mówiła mi o was. Wczoraj
tcrów, zatrzymali auta i wyszli z kabinel. Beridze nie założyła tu druty, tak że mam połączenie z punktem.
omieszkał sprawdzić ile maszyn zajętych jest rozwoże· Ot proszę popatrzeć Szmelew Dokazał ręką zawieniem rur i czy dużo robią dziennie kursów.
, f
szone na drzewach druty.
rze"I
Idąc dalej inżYnierowie zauważyli, pdchodzącą
~c. d. n.)
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Legia Cudzoziemska oazą dla Niemców
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W angielskiej gazecie „The Saturday Everrlng Post" uka
Po. upadku Vaterlandu, Bo- Będzie par.~ zacl1'gnięty,
zał sie reportaż tak rrlezwykle charakterystyczny dla tego hla przewieziono pod eskortą jako Gerhard1 Bohl.
co się obecnie dzieje w krajach marshallowskich, tak dosa- do Niemiec. Ze swoimi naz.l_ Narodowość?
Podr6jując lcolejq 1 rrnmaicie sac11owującymi ńr pa!Odnie malujący proces faszyzacji, a raczej hitleryzacji woj- stowskimi
osiągnięciami
_ Niemiec.
ierami c:dowiek 1ię jpotyka. - Jedni - nic, tylko twar:c do
fra!lcuskiego, zbratania się :z: hitlerowcami, że pozwala- byłby został wypuszczony na
_ Napiszemy - Polak
JPY sobie na przedruk jego z niewielkimi skrótami. Nie uwa wolność jako jeden z ostatn!ch
ol:na przes całą drogf przyklejają, dr~:y •pęd.:ają c:r;aj
_ zawód?
*'1mY za Potrzebne zaopatrywać Poniższego reportażu w ko- jeńców wojennych. MogłQ mu _ żołnierz.
ja:;dy 11 nosem wbitym w tygodnik, pumo. cod:ie?nfl !u?
me.ntarrze, gdyż sądzimy, że potrafią to uczynić sami Czytel- się nawet
zdarzyć stanąć
_ Rolnik.
'/uiqi.kę, inni wres:cie rozmowę towar:yską, 1ak to .u1.1 mowi,
1
rrlcy. Widzimy zeń jak na dłoni dokąd zmierza pod batutą przed sądem, Jako przestępcy
_ Powód wstąpienia do Le
nawiq:cują
i prowadzą. Rozmówki te ~zwyc:caj .~analne ~q
imperialistów amerykansk:ch reakcja francuska:
wojennemu. Nie moma by te- gil?
i 1tereotypowe, lekko wyc11od:cą „drugim uchem • Z~ar:ca74
.
go
nazwać
,,spełrrleni&8
jego
..:_
Wi'dzi
an
air atoli wypadki, gdy konw~rsacja wbija się w pam•f~.
W b a.rze Felixa w Casablan ale zawsze reahstyczny Fr:m- marzeń". Od rodziny z BerUz ·edzi · ·i ść
ee można dowiedzieć się cieka cuz nie znajduje zgrzytliwego na brak było wiadomości Zna - C~wct\ś fna ~i ~ć 'i d
Oe, np. jechałem parę dni temu pociągiem 11 W. ~o ~·
8 ę, .a
wych rzeczy o dziejących się paradoksu w fakcie, że tak lazł się w grupie ss-m~nów lek- od ~ 1 c ei m~ e
W pr:ced:ciale - opr6c: mnie - kilkoro mlodych ludn nena pust.yrrl 11prawach. W ba- wielu najemników Legii wal- w francuskiej strefie okupa?
go . r 'llffioczesme
d:ialo. Ledwie pociąg opuicil 1tolicę, gdy aympatyc:my błon·
rze Felixa można posłuchać czyło w swoim czasie „po nie- cyjnej Niemiec. Nastroje lu:l- słuzyć Francj1?
rozmów dymisjonowanych we właściwej strome". A jeśli na- noŚci me były dla nich z.byt.
dynek 21 onej grupki 11al')·tuje powaSllie 8Woich towar:cy1:cy:
- „Jawohl!"
teranów Francuskiej Legii Cu wet zarażają oni ciężkim ger- przychylne.
Każdy
dzień
Nie trzeba brać oddsk6w
- O co, powiedzcie, lud:kol~ ma preten~Je do HCh•
dzoziemskiej, wspominających mańskim akcentem Legiono- zwiększał masy Powracają- palc6w, ani podawać miejsc
n:yka plucnego7
dawne dobre czasy, gdy le~o- wą historię krwi d piasków ou cych jeńców. Beznadziejno~ć urodzenia rodziców, nie trzenista był człowiekiem o .despe stynnych nie ma to d!a toczyła ich jak zaraza. Gdy ba wypełniać
klopotliWYch
D:ciwne, myil1.1, pytanie, nigdybym 1111 nic nie odpowi•
rackiej odwa?ze, rzuca3ącym Francuzów większego znaeze- zaczęły krążyć słuchy 0 tym, kwestionariuszy.
dmd, • iu 1ied:cąco obok mnie panienka rqbie bn namysłu:
aię w najdriksze niebezpie- nia. Gdyby trafiła się okazja, jakoby można było tę beznaA przyczyna? Legia mmi
- Lud:ckoU ma preUJUje do peduu:c,.kts plucne10 o to,
czeństwa dla zaPomn:lenia o Felix mógłby splunąć prosto dziejność przehandlować na mieć zabezpieczenie, aby móc
nieod:wzajemnfone1
miłości w twarz takiemu na przykład 5-letni kontrakt w Legli Cu- zaprzeczyć istnieniu każdego
je 1ię nie regeneruje.
czy dla uniknięcia śdgającej Ge?:hard~owl Bohl, ponieważ dzoziemskiej, weterani w ro- Poszczególnego człowieka, w:
_ BrGUIO, Jola! _ torkrsyknql blondase'lt, pocnm .,.
Co ~ sprawiedllwości.
Fehx niecie:npi Niemców. Ale dzaju Bohla bez zastanowie- razie gdyby był poszukiwany
dal ochocso drugie pytanie: - Co robi jedna komora 1erjest on :równocześnie absolut- nia skorzystali z okazji.
Co przez jakiekolwiek władze za?
8CBRONl8KO
nie nieporuszony wiadomo- nam pozostało?" _
ro~o- graniczne. W Legii, h!stona
cotoo s drugq
ścią, że Bohl, były porucznik wali. _ „Wychowano nas na człowieka rrle ma dni wczorlłj
BYŁYCH 88-oweów
- Podaje jej 1erdecmie dlm-i - odpalił jak automat
afrykańskiego korpusu Rom- dobrych nazistów i dobrych szych. Kontrakt jest ochroni\
tvrsoki dryblu 11 pr:ieciwka.
Tacy amatorzy Legii Cudzo- mla, używa dziś swojej str..el- żołnierzy. Jeżeli znajdz:lemy się przed przeszłością, jeśli nie za
- Z1oda ,,;,,, - potwi erdsil pytcjfc): i Sllladnąl • Jto.
lliemsldei ~ zaciągnąć się by w piaskach pustyni dla gdziekolwiek indziej, będzie- bezpieczeniem przed przyszło--w
po prostu ~ Jej. szeregi, tak Pięknej Francji. Felix wie bo- my mogli przynajmniej b!ć ścią. Gdy Francuz chce wstą- lei: co ło jut 1umnon7
jak to głosiły filmowe rekl~- wiem dobrze, że pod piękny:n się". Jedyną przeszkodą była pić do Legionu, jego identyc7._ Depeua organi:mu! - wykr:cyknfla Jola.
my. Dzisiaj nie pr~edstawia hebnem i rozwianym woalem kom:lsja lekarska której wy- ność sprawdzana jest :z: MjDsiwacy jacy§, myllł, §michy chichy • powdnych nauk
lię to tak łatwo. N_1e znaczy Legionisty", ,,Beau Geste" ni- magania w stosunku' do rekru większą skrupulatnością przez
•
· -'
·
to• „e
„ Legia porzu cił a swoj e gdy nie żywił w głębi. serca towanvch były bardzo wyso- francuską tajną poli cję dl a eur:r:ąd:a>... Utwierdziły mnie w &ym mniemaniu nowa miser·
,„
· l
„wolnomyślne" ~patrywanda. ideałów skautowskich. Od po- kie. Jeśll chodzi o Bohla - wentualnych jej potrzeb - i
ncgo mlod:r:ieńca: tu, w pr21edziale kolejowym - ciągnq Oil
Pirzesziość. czło:v.ieka . jest, w czątku swego 1strrlenia, ten amerykańskie wyżywienie u- to może tłumaczy, ~laczego w
li sapałem jeat tyUco moja dus:r:a, a cialo wypoczywa
dalszym ciągu Jak na3bard2'.1ej specjalny rodza.1 brygady zbie trzymało go w dobrej formie. Legii jest tak nie wielu Fra~w lóiku, w Łodzi. Chcecie powied:riet, :ie mnie wid:ricie?
jego prywatną ~praw~. Zwięk rany był ze wszystkich zalcątZasadą polityki było, aby Le cu_zów,. z wyjątkiem, oczyw•Owuem, ale oczyma dw:y.••
l~ylo się natorm~t mepomier ków ziemi - dla jednego gia rrle rekrutowała ludzi z ście oficerów, którzy 'Ystępu_ Po:ro6lcie, mlod:i lud:r:ie - przerwałem domy!ln1e wspóha:w:odnictwo o prz~- krwawego eelu: utrzymywa- Poś.ród oficerów nazistowskkh ~ą do Legli z regularneJ armii,
d k
,
jęci~ do Legii - znalazło s1ę nla krajowców „na PoZio- z przestępczą przeszłością. Ale Jako och_otrrlcy.
nie - darujcie, ie si'} wtrącam, ale, widzł, o s ec:cu ne
bowiem wielu amatorów z, o- mie".
w nawale prac przy rekrutaWracaJąc do Bohla, to on
jakiegoś przygotowujecie?'
gromnej kolekcjti zaw~owych
Gdy dowódcy Legii potrze- cji, kto mołe sprawdzić, Uu ł sam i 20 innych najemników
_Do skecm7 _ :capytali chórem. _ Do egzaminu
żołnierzy „bez zajęcia - ob- bowali ludzi dla zapełnienia Jacy ludzie mogą się prześll- zostało prretransportowanych
uniwer.<yteckiego, 21 fizjologii i p.,ychologii.
szarpanych :resztek hitlerowed
h
.
zgnąć?
do Marsylii, poczem przez Mo
&kiego Wehrmachtu. W Casa- przerz zo;iyc WQJną szer~rze Sródziemne specjalnym
- Do eg:aminu? No, to csemu sadajecie sobie takie.
blance krąży nawet ponm-y gów - 0 !icerowie r~krutacyr
okrętem wojskowym do przehrn, hm, za prseproszeniem, pytania~
dowcip, jakoby sam Fuehrer ni zwrócili ocz~ście bf~ .
ZB~O~=zy
siedleńczego centrum kolo Ca
_ To nie my :cadajemy _ i.achnęla się młodzież :ebrat Mal"tin Bo~ann os?bi.ście ~uwd~~ ~a kpo ęznyhz żoło . TRWA
sablanki.
Jedyną
koncesją
~.
na "" pr··„·1"·'·. - To n·- -·da1·ą. Gotowe ""'tania i odpomajdowali 111ę w bezumenL.Ai
po onanyc
me •
gil na rzecz nowoczesnych
~
.eaa """
~·· „,
nych szeregach Legii. Jest to rzy nazistowskich.
W biurze mobilizacyjnym w środków wojennych są n0wowicdzi. Ze 1Wojcgo żelaznego repertooru. Cios i riposta ...
oczywiście próżne gadanie, a1e
Kehl, Gerhardt Bohl stał się czesne spadochrony i batalio_ Egzamill to pojedynek - obwieściła Jola. - Kto
jeśliby ich duchy mogły zstą„Dz~c:Ł~ik~RA"
legionistą, i - faktycznie - ny zmotorywwane. Ale B;ihl
wygra, im ma 1Dtysfakcję. To ie:_ dodała wyjafainjąc<> pić na jeden z jałowych, spi~Gerhardtem Bohlem. A wy- został piechurem. Zwykłym
.
czonych słońcem posterunków
RZĄDU FRANCJI
glądało to tak:
prostym piechurem. Hitlerowafory:mi nauego egzaminatora..
.
.
Legii
znaleźliby .się oni
Przy takiej ogromnej „poda
- Nazwisko? - spytał of!- ski oficer, gestapowiec I SSAforysm aforyzmem, ale 1ah~, u lich~, satysf~!: mri
wśród przyjaciół - byłych do ży" i możliwości przebierarrla, cer.
man - zaczął swoją karierę
• podobnych pojedynkót(1 nauka • ucząca .nę mlodziez.
stojników Gestapo, rybek na- wybierali ludzi z takim znaw- Otto Kramer. - To na- od nowa - od samych począt
E. TAM
Eistowskich i pomniejszvch stwem, z jakim żona Felixa zwisko brzmiało niepokojąco. 1ków.
'P!"zestępców wojennych, w~ród przebiera melony na
rynku, 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111mm1 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111m11111111111111111111111111111111111111m1m1111111111111111111111111111111111111
których odnalazłby Ilię pułkow aby zdobyć co najlepsze sztuhł
nik SS, teraz jen.cze 11::ezen- ki. Jednym z wybornych fa•

Żelazny

repertuar

*a

~~io~kru;!!rtrz;~tybk~~ h~6;,h~ył J~~a§%~~er;

nej Hitlera. w samotnych gar
nizonach, rozsianych od Mero
knń!ikich gór Atla&'.l at 'PO
d:l:ungle Sajgonu siły Legli liczą 25 tysięcy ludzi z kt:Srych
zł0 60
'
dług
J>I'7.eS
. proc. we
najdokładniejszych d:lnych to Nlemcy.
Czy Francuzi !tarają s!ę
rzeclwstawić im,
zwalczać
p
Ich?
„Alei nie, skądże" - proteltuje Felix, właściciel baru w
Casablance To wszy•tko jest

„dzieci" mt.iera,

wychowany

został Bohl na zasadach bru-
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Wizyta lekarzy- społeczników w Kamionie-pow1atu sk1ern1ew1ck1ego

ll ekip lekarskich wyjechało
z Lodzi. do WKi województwa.
łódzkie,:to. Wyjechali interniki
chirurdzy, dentyści itp., by u·
dziela6 porad i leczy6 ludnoś6
chłopską, która przed wojną
była niemal zupełnie pozbawio·
r.a pomocy lekuskiej, & leeze·
nie dostępne było jedynie dla
tyrh, którzy mieli dużo pieniędzy. Podkre~li6 również należy,

chłopów. Przyjazd ekipy wy·
wołał
niezwykle
poruszenie
wliród ludno~ci. Białe kitle le·
karzy oraz paki z ins~rumentarui wzbudziły zrozumiaJą sen·
sację. Ekipa zairuitalowała się
w 11alach Szkoły Rolniczej, a na

u.ezę,~iem jest dla na.., mał.o·
rolnych, wasz przyjazd - mó·
vri ob. Mikulski.
Qtrzymnwszy receptę i pot1u:
hne wskazówki wychodzi, ale
jeszcze od drzwi wraca się z
zapytaniem: - I, .wy tak na·
wieś pobiegły „~zt1tfety" mło· prawdę za darmo.
dzieżowo
z wiadomościt-1
że
- Tak, tak, - mówi 6mie·
przyjechali lekarze, kt-Srzy bę · ją.e się lekarz.
dą udziela6 porad bezpłatnie. Wyszedł wre~zde r.a kory·
Juł. w 15 minut po tym poc?:ęli tarz. N:i. twarzy ns.szego pac·
napływać pacjenci. W przedaion jcnta malowało się zmieszane
ku szk<>ły pows tała ciasnota. ut zucie z<lziwienia i radości, a
Przy st()liku, przy którym prze- przez drzwi dawał si~ slysuć
." ,
"„
,
prowadzano selekcję chorych jego głos, wykładający 11ą11iabardzo proste. Francja mu~i
i wydawano numerki, kierujące dem:
okazywać czujność wobec półdo odpowiedniego spcrjnlisty,
- Pstrzeie, hyło to wpforw
nocnej Afryki, krajowcy znoutworzyła 11i~ długa kolejka.
co porny8lenia, aby do bie irle.wu staj!\ się krnąbrni. A w
R6sł szereg ;vpisywanych u .· go przyjechał lekarz • •
Ind hi
h usim
1 ..-ć
7.wisk, zwiększała się ilość cze·
Nastepnie zgln~za si~ paejen·
OC nac
m
Y zwa c~o
kających przetl. odnowicdr.irni tka, ob. Woźniak, ze swł rocz·
komunistów. Dla tych celów
pokoj:uni. Na drzwiach tabli· nł córec:z:kł. W tym wYpailku
potrzebujemy ludzi. Bo-;ze są
czka: choroby wewnętrzin. '!'u pomoc intemi11ty okaz{ije się
co prawda świnie, ale wiedzą,
arzęc.uje internista. Bada wlnś· zbędna. Mała zostaje 'kierowa.się walczy. A w'.ęc nie ob. MikulBkiego, małorolne· na efo chirurga.-· - Nie bój się,
go chłop.i. z K11.miona.
maleńka!
vona - tera'Z walczą w na- Czy bo.Ii przy naciskuł - Czym ją. pani karmi, czy
szych Interesach. To zabaw~e,
pyta lekarz.
dzic~.ko jest na ogół zdrowe. 1>rawda?" Zabawne, czy me,
- Proszę oddychafl
zapytuje lekarz, badają.c dokła·
Tak, głęboko równo, zakash.6! dnie miejsce schorzenia.
Nasi •arespondencl labrqcznl olszą
Dawno pana już tak kluje w
Wycięcie guzowatego narośla
ł;oku.
c.kazuje się jednak zbędne ku
- .A. to p11.nie doktorze
uc:esze matki, a jeszcze więcej
jnk tylko wr6ciłem z Niemiec. mnlej pacjentki, z wyraf.nyC'l
Widać ei~ tam przyczepiło
j:i.·, lęk: em obsennijącej ręce dokto
Napr11."\'\>dę ra. Smarowania. i kompresy wyKole}anze łódzcy znani ze ton I wzywam wszystkich pala- drzwi wejściowe do hali par·o· kieś choróbsko.
,
,
wozown'., oraz 12 skrzynek na
1w~j wmlcnnej
ł
oszczędn!J czy do wspóliawodn ctwa '.
w~że
zyn - O/OWY
e trowrfi Ł o
Z ie/
pracy błor;l takte udział w Cty
W warształach parowozowni
Tow
. pożarowe.
. Ma~aro
.. w,. brygadzist~ł
_
· l M ""'
P
ro-·-own·a
pooz~zególne sekc1·e
dosłownie
b1
post~no-•
nie • a.ivwym. a w vz•
~ • •
•
•
naprawy
eząceJ,
~ ·w
Dla uczczenia Swięta .P ra:;y naszą codzienną pracę. Zobow· ą
~aplanowała do końca br. oszczę przesciga1ą się w zobowiąza- wraz z~ swą bryga~ą wykon.i~ w dniu 1 maja załoga Elektrow zali si~ oni teł wraz z młodzie·
ifztć n.a w~glu około 30 milło· niach. Kierownik Zygmunt Sił- ws.zys.tki~ ·~obotr zwi~zabe z ~e ni Łódzkiej 'Zobowiązała się prze żą w naszym zakładzie doprowa
nów złotyoh. Okazuje si~ jed· w'ńs1d postanawia wraz z całą ·k?r:CJ~mtk ·~~JOWY~· k ~.z 0 • prowadz'ć uliczne oświetlenie dzić teren Elektrowni do es+e.
.
k .
podarcz
w konał! cią ema ~z w pr u Cf.
elektryczne dodatkowo poza pla tycznego wyglądu. Porządku;e
nak, że sumę tę mozna Jeszcze se c]ą . gos
~
Y
.
Przodownicy. pracy w ogrom- nem w dzielnicy robotniczej na si~ w'ęc obecnie dziedzinieoe, h.1
podwybz:yć. Palacze gotorwi są do 1 ma1a wentylację w stolarni nym ?1agazY!1 1e usobów, przy. ulicy Napiórkowskiego między le produkcyjne it-p.
zwl~kszyć swe oszczędnośc'. 'la warsztatu wagonowego na S:J· rzeka1ą podn?eść ogólną sumę ulicami Sosnową c Lęczycką. Na Czyn 1-Majowy naszej zalogl
w~lu w bieżącym m1es1ącu. mę 200 t~. zł. ora-z przeprawa oszczędności, zaplanowaną na ulicy tej dni11 l maja zapłoną jest dowodem, że troszczy 5ię
,Tow. Anfoni Salamon 1 Włady- dzić chodniki betonowe. 60 tys. ten rok, o 5 procent. Służba Ko 300·watowe lampy elekt~yc-z'le ona n!~ tylko o „własne p{).
f któ
· b lei Państwowych (daw-n SOK) na długości przeszło l k1lome- dwórko , ale I o sprawy zwią ·ta
1ła:w Pasiek deklaniją ,te zaosz z •
re za ową pracę wzię10 Y
.
.
·
' tra. Roboty już si~ rozpoczę!y. ne ściśle z ugadnien:em popra
czędzą po 8 ton węgla ponad Przedsiębiorstwo Budowlane, zo na . Swięto Pracy 1 Kon_gres FunkcjonariUMe naszej St-:1. wy warunków klasy robotnic?ej
plan. Tow. Stanisław Warda, P<' staną w „kieszeni" PKP. Pod.>b Zw· ązk6"1J.'. Zawod~wych ~i~cu. ży Przemysłowej i ~traży Po- Lodzi, czego
wyrazem jest
lacz na parowozie woła z okna ne znac·zen'e ma·
zobowiąza· je zdw_~ić 5 '9.'.0 1~ wysiłki. 1 żarnej dla u~czen:a Swi~la właśnie przeprowad·zenie por.a
. . . .
.
.
.
Ją
wzmocnie c~u1nosć w strzeze- f Maja równiet 1zglosili si~ o- planem oświetlenia nit ulicy Nafjuż od1ezdza1ącego
pociągu nia bry~adzistów tow. t°Y". Wal niu dc"1ra p~nstwowego.
chotniczo do pracy przy wyla:lo o'órkowskiego.
„Ja zobowlllzuj~ si~ zmniejszyć czaka ł Glębowskiego,
któr~y
~orespondent
wywaniu wagonów z węglem. U.
WI. Jóźwiak
" kwietniu iłość paliwa o 10 POstaoowili do l maja wykono!..
J. S.
6Drawni to w zna~znym stopo;u
· koresoondent ,,G!osu"

'ak

talnoścl i gwałtu. Wzrastał w
szeregach ruchu młodzieżowego „Kraft durch Freude", w
dyscyplinie i fanatycznej lojal
ności. „Praktykował" i dojrzewał w Gestapo, gdzie zdobył stopień instruktora w stosowaniu tortur i awansował
naturalnym porządkiem rzeczy, na oficera SS. Wysoki na
przeszło 6 stóp, jasnowłosy a- przełom, dokonywujący
się
ryjski siłacz, łaknął więcej sła wśród czę•ci lekarzy, którzy 7,a·
wy wojennej i przypadk~wo reynają traktowa6 11wój zawód
wybrał ekskluzywną SOCJetę ta'k , jak to by6 powinno - jakorpusu Rommla w Afryce. ko społeczne posła.nnictwo, jako
Właśnie ci dekadenci Arne- don1ostt misj~ niesieni& pom<>rykanie musieli przeszkodzić cy chorym i cierpfłcym bez
Gerhardtowi w karierze. Wzię wzgl~du na ich mołliwoSci płaty do niewoli w Gafsa, prze- tnlcze.
wieziony do USA, był Bohl
.
jednym z pierwszych jeńców ) Udekorowana ~n~pare!1tami.
w tej wojnie. Jego pogarda s11.mtarka z napisem z J~dneJ
dla nieprzyjaciela nieco zma- stro•~Y. „Ekip; leka:r~~ z
lała. Pracował pilnie i nauczył d~~giefu. 7 1łŚ " oj~~ ro 0 czosię angielskiego, zdobywając c ops C";, czyn~ óż ~za.~
pozycję „człowieka godnego d.rog~.
e em P? r Y J.e 11 .Wle.
zaufania" i mizerną posadę po K~mion W: powiecie sk~erruewi:
sługacza w wojskowym szpi- ckiin zamieszk ~ła w ~ękezości
talu w Maryland.
przez mało
średmorolnych

1

I

Zobowiązania

1-Maiowe kolejarzy

1

IC

1M .
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I

'd k · 1

st&r~zll:.

.
:N"8:Jwiększy ruch panuJe przed
i;~bnet~m . dentystycznym.
Tu
n~rpodzielme włada mł_ody, lecz
biegły w 11wym zawodzie lekarz·
dentysta. .
.
. Ob. M3;n~ Migowskt-. przera:
ziły rozłozone k~eszcze i narobi
ła krzyku. - Pierwszy. raz b;r·
łam u dent!~ty zwierza się
potem p~ ci~hu zawstydzona I okropme. 11ię bnłan:l .
. Do . okulisty. rówmez zglaszo.
~ię wielu :iiacJentów.. Ba~nna
Jest włdme 12-letma ?ziew,•zynks .,, Ka.mionu. Konieczno
F:ł okulary. .
.
- . T~k, ~:t.J.ecko - m~wi do•
br_ot}i~e 1lokt?r ~us1s~ po:
":1r.c.z1~~ tatus:owi, n. Y et \o
niwznie !ii>raWlł szkh, wt<J.l.r,
jut oczy 11ie będą
zachorlziłYj
mgłą, będzaegz mogla ezyta6 ~
uczyć się, aby w przyszłości
~ta6 się mą.drt- i pożytecz~ą,
dla kraju obywatelką._ Kto wie~
może kiedyś Z06ta.mesz sław„

ną lekarką..

Jeden
po drugim wch?dzą.
do bkar~.a ~horzy udręczeni do
legliwościami, . wychodzt- ~aś
a
poradą i pełni otuchy. Ci, kt?•
rzy te~o potrzebują_ otrzymuJą.
od pnybylego z ekipą. apteka„
rza proszki maSc_i i pł_yny, sku•
~"zne leki na ich medomaga.
nia.
Pracę lekarzy pr :erywa
na.
chwilę w 7.ruszaJ·ący fakt. WieJ"•
sltie d2'iewezynki przynoszą k~
nyk napełniony fiołkami, które
•
zł nk
wręczaj11- ~zyatkim e 0 om
ek~!:idy chory wpillany zostaje
do rejestru kontrolnego, aby,
za drngim pobytem ekipy l&i
karz był zorientowany w szcze<
gółach jego dolegliwodci.
Wreszcie ostatni p&cjenei zo-o
stali już zbadani. Ekipa przy~
gotowuje się do odjazdu. Sa.-c
moch6d otacza. tłum ludzi, któ•
rzy dopytują się kiedy znowix
przybędt- lekarze.
:tegnani
11erdecznie
przea

wdzięczną

ludnoś6 członkowie

okipy opuszczają wieś Ka.mion.
z poczudem dobrze Epełnion&<
eo obowiazku soołecZJ•ego.
.J. 8.
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Dzieci w Potulicach
odbudowują swą szkołę

ł:.!;_zqqodę prol. Gadul slldeqo

Przygoda w Tatr.ach
Było to przed dwudziestu
laty. Pędziłem wtedy pocią
giem z Livorna poprzez Buenos Aires do Warszawy. Nagle w pobliżu Giewontowa,
które jest , jak wienzy, wielpocia,g zaką stolicą Tatr trzymał się. Oto wezbrane fa
le Narwi zalaly całą dolinę

ców widnokręgu na.sza stoli- , znakomity sposób. Oto już w
Pabianicach - rozszczepiono
ca Warszawa.
i zachęć zejść z go na dwie połowy Już miałem
góry, gdy nagle z poza wyso wieszono na żelaznych słukiego dębu wyskoczyła na pach. Tutaj też przewiązano
mnie rozwścieczona tatrzań- go potężnym izolatorem i
ska szarotka. O włosek - a puszCTlono na niego prąd z
byłbym ti':nalazł się w jej pobliskiej elektrowni łódzstraszliwej pa.szczy. Na szczę kiej. Pod nim zaś ułożono
ście, od czegóż trochę oleju szyny a po szynach puszczono tramwaje. .
w głowie?
W taki to sposób wystarbiegać dokoła
Zacząłem
owego debu jak wariat, a czyło w pobliżu izolatora zeszarotka za mną. Wyglądało skOC'Lyć z południka i wsiąść
to tak, jakby wielki kot ło- w tramwaj który zawiózł
wił małą, wystraszoną mysz- mnie prosto do Lo1zi.
• • •
k ę.
Wyobraźcie sobie, już opa
dałem z sił. Snieg pod moimi
nogami rozbijał się na miazcoraz mniej.
było go
gę I nagle, w tym rozgniecionym śniegu udenzyłem nogą
o coś twardego. Schyliłem się
i patrzę - oto leży pod śnie
giam południk, południk, któ
ry właśnie przebiega przez
Popokatepetl.

Kochane dzieci, nasz drogi
profesor Gadulski popełnił w
tym opowiadaniu wiele kary
godnych błędów. Nie wątpi
my, że znacie się dobrze na
geografii, że wiecie, gdzie leżą jakie góry i miasta. Przeczytajcie uważnie to opowiadanie i dajcie nam odpowiedź
do dnia 1 Maja. Napiszcie
krótko i wyraźnie - ile blędów i jakie błędy popełnił
profesor Gadulski w swoim
opowiadaniu. Ci którzy najwięcej błędów wykryją otrzymają od nas znów książeczki w nagrodę.

· Drogie Dzielne Dzieci! Pełni podziwu jesteśmy dla Waszej pracy. Pięknie podchwyciłyście wezwanie górników
kopalni Zabrze-Wschód. Wy dzieci z Potulic, Pląskowa,
Runowa postanowiłyście same wziąć udział w odbudowie
Waszych zniszczonych szkół. ~ przykładem swoim pocią
gacie dorosłych. Jeśli będę tylko mógł, przyjadę zobaczyć
co już zdążyłyście zrobi~. Tymczasem przesyłam Wam 25
do odbudowy szkoły.
ksi~żek jako wkład „Promyka"
Czekam od Was dalszych listów. ChciaJbym także wiedzieć jak wygląda praca dzieci w Runowie i Plą.ekowi~.
Pozdrawiamy Was serdecznie, Waszych nauczycieli i roRedaktor
dziców.

Nachyliłem się, podniosłem
południk 'z ziemi i czekam, aż

bestia szarotka nadleci. Gdy
spuściłem jej
kark.
W jednej chwili leżała
przyciśnięta tym stalowym
prętem, niby złapany w pułapkę wilk.
Podczas mojego zmagania
zaczął rzapasię z szarotką zmrok. Ponieważ nie
dać
miałem ze sobą sekstansu,
więc nie mogłem zorientować
się w strona.eh świata. Jak
tu zejść teraz w ćmie nocnej?
Nagle zaświtała mi genialna myśl w głowie. A od czegóż jest południk, który oto
pod mymi nogami trzyma w
stalowych zwojach
swych
straszliwego zwierza?
Rada w radę, postanowilem spuścić się po południku
rz góry na dół. Tera.z już nie

nadbiegła południk na

zabłądzę!

______.._.________________________________________________..___,,_______..__..____„
__________________
wpadła pod pręt południka
Struzllwa szarotka,,_

Wyniki Konkurs u Nr 3

mar~a 1949 r.
niec Jan, Kowalczyk Stani- żena, Piechulska Zofia, Kul"ll
sław, Wojna Jerzyk, Piet- Tadeusz, Pawlakówna Irka,
rzak M., Wasiak Tadeusz, Kałuz;ka G., Rysimvski CzeMacuda Stanisław, Borkow- sław, B. Ruta, Lukaszewicz
ska Teresa, Urbańska Barba Zbigniew, Milewski Janusz,
ra, Kałużka Jerzy, Doruch Krajewski Teodor. Gołębiow
Stanisław, Pisarek Jan, Orze ski Edward.
ch?wski Andrzej, Gry~lew- .otrz~m~liśmy poza_ tym
s~i Cz~sław, Borzyńsk! .z., ~ele . hst.ow z dot;irymi od po
Bielecki Bolesław, Wozma- wiedziam1, ale, niestety, na
Zkowska Lud~ła,, Rzeźnicki łista~h tych nie znaleźliśmy
.
.
. .
, enon, Wo_z,ma~owna ~ry- podpisów.
K~chane ch_1eci, kazdy llst
styna,, Kerlms~i Euge~i~sz,
Legutowna Jamna, Wozniew ~al.ez~ P?dpi~a~ . wła.<iuym
ska Anna, Bednarczykó~na 1m1eruem i nazwiskiem. Trze
Emilia, Hanka Jędrychow- ba podać także swój adres.
ska. Jerzy Zalcpa, Wieczo- Wtedy wfadomo. komu i na
rek Alicja, Bugajna ~rena, jaki adres wysłać nagrodę.
Fijałkowski Władysław, Ba- Mam nadzieję, że nasi kopnpra~owski Marian, Spionck Ry- chani zapominalscy
szard, Luhelski Rysiek Sze- wią się i będą już teraz pod
pietowska Anna, Pachoła- pisywać swo.ie listy pełnym
kówna Danuta, Woźniak Ma imieniem, nazwiskiem oraz
rian, Kapica Gabriel, Sala- podadz:,i adres swego zamiesz
gacki Ryszard. Sobińska Bo kania.
------------

zamieszczonego w „Promyku" z dnia 8

W opoW1esci swoJeJ pod błąd, który spostrzegli pra„Na wielorybie do- wie wszyscy uczestnicy konprofesor Ga- kursu, to owa wielorybia
koła świata"
dulski znów popełnił cały ikra. Wszyscy wiedzl\. że
szereg błędów. Postarajmy wieloryb jest ssakiem · rodzi się jak wszystkie ssaki.
się wymienić je pokrótce.
A teraz długa lista iagro
Przed półwiekiem, to zna.czy przed 50 laty, Gdynia dzonych Czytelników, któbyła maleńką. osadą rybac- rzy nac1"'3łali listv z dobrvJUż
odpo riedziami
ką. Nie było tu żadnego por mi
tu, a więc nie mogły w nim wkrótce w~zyscy o~i otrzywówczas stać na kotwicy o- mają za pośrednictwem pocz
ty nagrody książkowe. Bękręty transoceaniczne.
że dzie to ładn prezent od Wa
Przypuśćmy jednak,
profesor Gadulski dostał się szeg 0 Pronryka"
•
"
na taki wymyślny okr.~t.
Krajewski Ryszard, WalMożna mu to jeszcze wybaczyć, ale nie można mu wy- ter Andrzej, Kochaniak J.,
baczyć, .że z Ziemi Francisz- Gruza Alina, Lopusiński Je
ka Józefa zrobił wyspy Fran rzy, Szafrański Radosław,
ciszka Józefa. Na Bałtyku Graczyk Zdzisław, Kołodziej
nie szaleją nigdy tajfuny. Ryszard, Bednarska KrystyKurniawa to nie fala mor- na, Jaron Marek, Iżykow'!ka
ska --.. a śnieżvca tatrzai'i- Dana, Bednarkówna Jadwiga, Urbańska Barbara, Ja..
ska.
Co do wieloryba, to riecz:·w i€:"i:- profeso~ Gad11lski Dziecięca
me>gł się pomyllć, a.le tu
Na brzegu Dniepru w Kijo eterze sygnały dzieeięteJ ra
znów nakłamał bez umia!"ll.
Nie ma przecież na świecie "ffie ·wznosi się 15 _metrowy diost.acji,
,,Pierwsza Dziecięca Radio
na
'On• flag
Morza Jrl~ndzltiego, nie ma słup
staeja („Pierwa.jn. Dletskaą
z. czern .,, .
Wielkie.i Zatoki Szwajcarskiej, nie ma też Ziemi Golf szczycie. Jest to pierwsza. W ja" osiągnęła. ponad tysiąc
kont.aktów.
stromu, gdyż golfstrnm to Związku Radzieckim dziecię- dwustronnych
prąd morski, a nie ziemialca radiostacja krótkofalo-1Różnokolorowe chorągiewki
wa, W sierpniu 194'7 r. JIO na. mapce świata oznacza.lą
czy wyspa.
jednak raz pierwszy :zadźwięczały w miasta i państwa, którvch
Najważniejszy
tytułem

Jako wprawny taternik się po linie
Odpoczywałem
wspaniale.
na równoleżnikach,
trochę
f'o linie polrdn!ka 7.stęJ.>owa- które jak wiadomo, trzymają
ziemię poprzecznymi pasami,
łcm na dół
aby się ds.lej nie rozszerzyła
Swinicy. Nie było innej rady, wskutek wirowania dookoła
tylko trzeba było przeczekać k,iężyca.
katastrofę.
Podróż moja trwała kilkaPoszedłem do Hotelu, hen naście godzin. Już myślałem,
pod Pradnik. Zanocowałem z że mój pociąg ucieknie z Gie
myślą o tym, że nazajutrz wontowa. Jakież było moje
wybiorę się na najwyższy
zdumienie, gdy wreszcie po
szczyt Tatr - to znacri:y na wielu dniach i nocach wylą
górę Popokatepetl.
Okazuje
dowałem w Lo<lci.
Popokatepelt jak wit>my li się, że południk został przez
czy czternailcie kilometrów z przemyślnych mieszkańców
okładem. Ja idę na godz:in.ę tego miasta wyzyskany w
prawie cztery kilometry. Wy
liczyłem więc, że trzeba bę
dzie maszerować na szczyt
W tym
całe trzy godziny.
masie padał na Popokatepetlu deszcz ze śniegiem i góra
była strasznie oblodzona. Po
stgnowiłem więc wziąć ze so
bą porządny · wór piachu i
posypywać nim drogę, by nie
ROMKOWI RUTKOWSKIEMU z Radomslw. Nie Ty
spaść z takiej wysokości.
jeden, Romku, powiadasz : „Piszę mało, bo nie chcę zaWyobraźcie sobie, że pobibierać „iPromykowi" czasu." Mylicie się, idzieci .•,Prołem mój dawny rekord chodu
myk" po to istnieje, aby Was wysłuchał i zawsze, ale to
n~ czas. Nie minęły dwie gozawerze ma dla Was czas. W jakiej fabryce pracuje
dziny, a już byłem na szczy- Twój tatuś?
.cie.
Czekam na z!ipowiedziany list.
R'.>zpościerał się tam przede mną przepiękny widok. J ANI N. z Blaszko·wa. Dobrze, że juź wiosna i nie musiszNa prawo widziałem śnieży
r:c:irznąć, idąc 2 kilometry do szkoły w Odrowążu. Czy
ste bale Everestu, na lewo w
wielkiej odda.li błyskal71 świat należysz do Związku Harcersbva Polskiego, który istnieje
Czekam na zapowiedziany
ła Paryża, a hen, na polud- na terenie Waszej szkołY?
m_e - roztaczała sie u krań- następny list.
spuszczałem

Z oka:;;ji zjednoczemia się dwóch partii PPR i PPS g6rw
nicy z Zabrza - Wschodu, aby uczcić zjednoczenie się par·
n, wyzwali do współpracy inne kopalnie. Od górników
ten wyścig wzięla pierwsza szkoła w Pląskowie, My wz~
liśmy, jako wzór szkolę z Pląskowa i v·yzwaliśmy sąsied·
nią szfolę z Runowa„. ]{to prędzej odbuduje swoją szko-lę. Inne szkoły są piękne i nie z-:.iszczone przez okupanta, a nasza s~ola została zni.~zczona.
My się staramy, jak 1nożemy, żeby postawić szkolę M
nogi. Chodzimy zbierać szyszki do lasu, w mróz i w
deszcz, aż każdemu z na.s zmarzną. ręce. My się staramy,
~eby jak najwięcej nazbierać szyszek nasiennych.
Oto podaję wyniki naszej pracy! Szyszek nazbieraliśmy
2.000 kg. Nasi rodzice też pomagają, zb1erają slaadki.
Kiedy s~ robiło dach na szkolnej oborze, to rodzice nasi
pomagali d-0 dwunastej w nocy. Pan wójt te:t p<Yrnaga.
nam, bo wid.zi jak my się staramy. Gmina postawiła nam
piec w kl.asie, który kosztował 40.000 zł. ł ponaprawiała
ok<tia szkolne.
Boisko też musieliśmy sami ogrodzić, bo nie bylo ogra~
dzone. Fundnjemy też nowe drzwi do korytarza.
Nie mamy książek do "lektury uzupełniającej. Książki
My też zbieramy, jakie. tylko mamy książki
są drogie.
i ofiarujemy do biblioteki szkolnej. Ale wszystko jedno
jest za malo na stu, uczniów. My się zwracamy z prośbą
do Redakcji, żeby Redakcja przysłała nam choć parę
książek. Mybyśmy ~ oordzo cieszyli z tych Miążek i by·
.§my czytali chciwie.
Myby~my zawsze tospominali dobrą Redakcję.
W imieniu całej cztoortej klasy życzymy Red.akcji dal.<Jzego rozwoju pisma.
Ciesiółka Kazimierz
Potulice
pocz. Brzeźno N owtr
pow. Wągrowiec

radiostac1· a w Ki1· owie

WŁADZI z Janikowa

i Marysi Duda. Chętnie przyjmu-

jemy Was do Promykowego Grona.

z Glowna. Ciężkie masz warunki
nauki, Kaziu, trudno w ciasnocie i gwarze odrabiać lekcje i nic dziwnego, te odbija się to na Twoich postępach
, i
. · · · --~ t
w nauce. Al e t ym b ardzieJ powmuai:i s arac s ę usamodzielnić. Z końcem roku szkolnego zwróó się do nas,
a wskażemy Ci, rz:godnie z Twoim zamiłowaniem, odpo\riedni kurs dla telefonistek, prawdopodobnie w ramach
„Służby Polsce".
.ś .
·h "
~SI GI~GIER. „Don Kic ot jest rzeczyw1 .cie wartosc~ową książką. Gdy byłem w szkole, geografia należała
do moich ulubionych przed.miotów. Język rosyjski jest
łatwy
piękny i melodyjny, a jako język słowiański dla nas Polaków do wyuczenia. Nie dziwię się więc wcale, że Ci się podoba i że masz z niego piątkę. PoEdriaiwiaro Was obie z Halinka. Smoczek serdeczni•

KAZI KUZJ!fWSKlEJ

s;\·gnały przejęła

Dietska,ia".

„Pierwaja
Dzieci cz~'ito

rozmawia.ią z krótkofnłowprawie • n·szystklrh
cami
miast Związku nedzieckie~o.
Poza tym udało im się nawi:}
zać konta!<f; z Nową Gwineą,
Nowym
Indiami, Alaską,
Cała
Jorkiem, Grenlandią.
staoj(l, począwszy od odbior
czo-nadawczej 8)Jaratury, a
skończywszy nn antenie jest
skonstruowana przez d'liccl
- uczniów szkól ldjowslrkh,
Obecnie rad\osta.cja P<niada moc 2~ _:v~tów, lecz mło.
dzi enh!z.1ri ,c1 , radia (jest
ich 25) po<l przewodnictwem
dyrektora sfacji .Już budo.ją
stac.ię o mocy 100 rmt6w,
Każdy operator w C'7.a~ie

~;ojej.

sh1ż~y

p~owad~

Dzieci reJestruJą
enn.ilł.
uzyskane odhioey i notują
treść audycyj. koresponden„
tów,
raiłios{acjł
Operat.orami
są OCZY"iście dzieci pod osvepieką doświadczonych
„t..li&tów.
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UWAGA! Sekretarze l lch za-

atępcy dzielnicy Górnej -

Lewej!
Dnia 13 bm. o godz. 16 tej w 10•
kalu Dzielnicy ul. Wigury 4-6. odbę
dzie się odprawa,

Leon Szewc

Obecność obowiążkowal

Łódzka Wytwórnia Monop:>'u
Tytoniowego na15tawi-ona jest o·
hecnie na produkcję
,,Mocnych" „Wawel:", a częśc:owo i
„Belwederów".
„Mocne" wyrabiane są ma io
wo a produkcja ich sięga liczby
170 milonów sztuk mlesięczlllie.
Zarówno do wyrobu „Wawel-",
jak również do produkcji „Moc
nych" używa się wysokogatun·
surowców zagran:czUWAGA! Wykładowcy kursów te- kowych
renowych.
nych
głównie
macedońsikich.
We wtorek dn. 12 TV br. godz. „Mocne" posiadają ponadto pew
16.30 na Dzielnicy PZPR Sródmieś ną domieszkę najlepszych surow
cie, ul. Piotrkowska 53 odbędzie ców krajowych. Dyrekcja LóJz.
się wykład l·go tematu „dośwoad· kiej Wytwórn' Polskiego Mo10
czenie polskiego ruchu robotnicze•
go" dla słuchaczy kursu terenowePłyta pamiątkowa
go przy Dzielnicy Sródmieście,
strażaków
Na wykładzie tym obowiązani są
być wszyscy wykładowcy i kieObywatelski Komitet Budowy
rownicy kursów terenowych ze Pamiątkowej Płyty dla uczczenia
wszystkich dzJelnic Łodzi.
pamięci po
poległych strażakach
Wydział Propagandy l Kultury podaje .do wiadomości, że zebrał
Kt PZPR.
do dnia 31.XII. 48 r. wśród personelu strażackiego sumę 391 295.
UWAGA! Prelegenci thł@l1llcy Ru· zł.
da Pabianicka!
Tą drogą Komitet Obywatelski
Dnia 13 bm. o godz. 16-ej od· składa serdeczne podziękowanie
liąd'Zie się odprawa prelegentów \wszystkim
ofiarodawcom i tym,
w lokalu dzielnicy, Sopocka 3-5. którzy przyczynili się do wysiłku
Obecność obowiązkowa.
organizacyjnego w zbiórce.

polu· Tytoniowego
zapewnia
mis, że jakość pap' erosów „M JC
nych" nie u!egn:e żadnej zm:a.
nie.
Największa z maszyn łódzkej
wytwórni PMT produkuje
!OO
tysięcy sztuk papierosów na go
dzinę. Pakowanie „Mocnych" '6'.i
bywa s!ę przeważnie mas:zyno·
wo. Maszyny takie pakują od
45 tys'ęcy do 54 tysięcy szt:.1k
na godiinę.
Na pakowa'ni rozwinięte jest
l)ajlepiej wspó!zawodnictwo pra
cy. Prym wiodą tow. Feli.:ja
Błażejczak, która ostatnio wyro
hifa 163 procent normy, or;iz
tow. Adamiak Maria, 138 pro.
cent i tow. Mierzyńska Sabina
- 128 procent normy. Na jednym z oddziałów pakowalni pra
cu~ przy układaniu pudelzk zespół
niewidomych, osiągajFY
przeciętnie około
150 procznt
normy.
Zdawać by się mogło, ie na
niektórych oddział.ach
un05tą
s'ę w powietrzu tumany kurzu.
Ale tak nle jest. Zapoznajemy
s ę tu z pracą pierwszego mi-

UWAGA! PZPR-owcy członkowie
kola Gastronomików.
Dnla 13 bm. o godz. 9 rano w
lokalu Zw. Zaw. Spożywców sekcja gastronomiczna ul. Piotrkowska
nr. 108 odbędzde się nadzwyczajne
zebranie kola.
Obecność wszystkich członków
obowiązkowa pod rygorem organizacyjnym.

i

Zll'życiu

e-

nergE około 400 tysi~cy złotych
rocznie, stwarzając równocześ.
nie znacznie lepsze warunki pra
cy dla załogi.

Włókniarzy
obejmuje kolonie letnie
dJa dzieci

Zwiqzek
Zarząd

Główny

przystąpił

już

W obronie konsumen:a

Kom is ja Ko nt ro Ii Ce n cz uwa

Prezydenta m.

sklepów

Łodzi

Wydział

I

Komunikacji
ulice

w Powszechnych Domach Towarowych
w dniach najbliższych szynki do nabycia

Już

Polsko~ Radz;eckiej

l

D'.lliał Spożywczy Powszechnych nych kryształów, których sprzedaż daje się tu rękawice bokserskie,
Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Domów Towarowych komunikuje rozpocznie się w najbliższym cza.- buty do piłki nożnej, siatki do siatRadzieckiej w Łodzi zapra<Sza na nam, iż w dniach na~li7.szvch uka- sie.
kówki, piłki.
odczyt pt. „Przyjaźń dwóch wiesz- żą się w sprzedaży w PDT szynki
D2liał ten będzie rozszerzony i za
czów", który ...-ygłosi Ob. Hal· św·iąteczne.
Od kilku dni czynny jest nowy opatrzony we wszelki sprzęt spor·
trecht - Pacanowska w środę tj.
dział w PDT sportowy. Sprze- towy już w najhliżs~ym czasie.
*
dn. 13. IV 49 r. o godz. 18-ej w
W
dnlu
dzisiejszym
rozpocznie
lokalu T·wa przy ul. Piotrkowskiej
ZAKŁADY WYTWÓRCZE APARATÓW TELEFONICZNYCH
się sprzedaż toreb damskich, te272-b.
crek, walizek itp. w Dziale SkóPrzedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione
-0rzanym, który został bogato zao·
w ł.odzl, ul. Skrzywana nr. 9.
p.attzony.
,„'r.udnlą natychmiast:
• * •
1) INŻYNIERA ELEKTRYKA - INSTRUKTORA
Obficie również został zaopatrzo2) INŻYNIERA obeznanego z konstrukcją kondensatorów
ny
Dział
Konfekcji,
przeniesiony
W dniu d7,isiejszym dyżurują na3) TECHNIKA obeznanego z prasowaniem bakielltu
do domu przy ul. Piot!'kowskiej
stępujące apteki:
4) 3-ch TECHNIKÓW KONSTl~UKTORÓW.
11-go Listopada 15 - Groszkowski, nr. 98. Nabyć tam można garnitury
Pabianicka 212
Jarzębowski, męskie, kanadyjki drelichowe, let5) 3-ch INŻYNIERÓW MECHANIKÓW'
Jaracza 32 - Krasińska, Stalina 50 nie sukienki, płaszcze itp
6) 3-ch TECHNIKÓW - MECHANIKÓW
- Łuszczewska, Kątna 54 - Krych,
*
7)
2 MASZYNISTKI - KORESPONDENTKI
Kopernika 26 Rytel, Piotrkowska
Prawdopodobnie jeszcze przed
8) SLUSARZY NARZĘDZIOWYCH,
67 Wagner.
świętami nadejść ma transport pięk
Zgłoszenia z podailliem I życiorysem przyjmuje Wydział Person-alny.
Na uolfnnd 1.ie
645

• • *

*

•

-----

I

*

*

.~-

zbrodn arze

W najbliższych dniach zostanie
wznowiony proces przeciwko 17letniemu Sobczyńsk : emu Kaziinierzowi I 16-letniemu Owsikowi Rynardowi, oskarżonym o zamordowame Honoraty Błaszczyńskiej.
· W styczniu ub. roku przybyli
oni do mieszkania swego kolegi
przy ul. Rzgowskiej 4, gdzie raczyll się wódką. Była t~ równie?
obecna Błaszczyńska, która nastę·
pnie zaprosiła obu oskarżonych do
siebie. Młodociani zbrodniarz~ zamordowali Błaszczyńską w jej
mieszkaniu, zrabowali szereg przed·
miotów wartościowych i zbiegli na
Ziemie Zachodnie. Na wypadek
ujęcia ich, umówili się, że całą
winę przejmie na siebie
Owsik.
który, jako młodociany, otrzyma
mniejszy wymiar kary. Sobczyński
. obiecał koledze przysyłać paczki
do domu poprawczego.
R:reczywiście Owsik został wkrótce ujęty. W czasie pro t m zgod·
nie z umową winę wziął na siebie
l został skazany na przebywanie w
domu poprawczym do 21-go roku
bela. Po unlvw.ie kilku miesięcy

Łodzianin

PRZEDŚWIĄTECZNA SPRZEDA}

Z Tow. Przy?aźni

Mł~doc. am

Rok rocznie, na tydzień przed świętami Wielkanocy,
ukazuje się zarządzenie prezydenta miasta, zakazujące sprzedaży chloranu potasu i u:szelkich innych środków chemicz·
nych, służących <lo wyrol1u popularnych „lcalafiorków", przy
pomocy których młodsza i starsza łobuzeria miejska daje
hala.śliwy wyraz swo,iej świątecznej radości.
Rok rocznie, mimo zakazu sprzeda!;y kalichloricum
i strzelania z „lcalafiorhów", Łódi w .święta wielkanocne
ro:zbrzmieu;a hukiem petard.
Nie chcemy przesądzać ~prawy, ale i w tym roku oba•
wiamr. się nieco o wynik meczu: tradycja „strzelecka"
contra· zarzq<l=enie prl'zydenta.

nika ob. Leona Szewca.
Dotychczas
każda z maszyn
przeprowadzają lustrację
zaopatrzona była w pochłaniacz
Ażeby nie dopuścić do jakiejkol· 1lowy ubiegłego tygodnia systema- włókienniczych, zakładach szew·
pyłu i fi.Itr. F'ltry te jednak nie wiek zwyżki cen w związku ze tyczne kontrole cen we wszystkich skich itp. i te przedsiębiorstwa nie
usuwały całkowicie
pyłu.
On. wzmożonym pop}"tem na artykuły sklepach spożywczych I masar· będą omijane przez trójki kontrol·
Szewc postanowił skasować
spozywcze w okresie przedświątecz ~kich. w akcjach tych bierze każdo ne.
try przy maszynac;h i odprowa nym, Spoteczna Komisja Ke>ntroli razowo udział po kilkuset kontroInicjatywę czynników
kontroli
dzać pyl do jednego dużego t:J. Cen wraz z Delegaturą Komisji lerów
społecznych .
Członkowie ~polecznej powitać należy z uzna·
tru, który
sam skons!ruow·1!. Spe<'jalnej przeorowadza już od po- trójek kontrolnych w razie stwier- niem . Sy&lematyczna kontrola w
dzenia jakichkolwiek przekroczeń, okresie wzme>żonego popytu z gó·
sporządzają protokóły i przekazują ry unieszkodliwi wszelkie zakusy
js Delegaturze Komisji Specjalnej, spekulanckich elementów na kie·
która pociąga winnych do surowej szeń odbiorców. Prawdopodobnie
w sprawie dni m!ęsnych w tygodniu przedświątecznym
odpowiedzialności.
lej wzmożonej akcji kontrolnej
Na podstawie § 7 rozporiądzenia
Ministrów Aprowizacji
Akcje kontrolne nie ograniczą zawdzięczamy fakt , że nawet w
oraz Przemysłu i Handlu z dn'a 30.7.1947 r. w sprawie ograni. się wyłącznie do przedsiębiorstw okresie wzmożonego ruchu ceny
czenla obrotu mięsem, jege przetworami oraz tłuszczami zw;~. handlowych, prowadzących obrót w większości sklepów utrzymu·
rzęcymi (Dz. U.R.P. Nr 56, poz: 306) zarządzam co następuj~:
artY'kułami spożywczymi.
Wob~c ją
się na
wyznaczonym pozio·
§ ł. Zezwala się w tygodniu przedświątecznym na ob·f,t faktu, że w <>kresie przedświątecz· mie i nie wykazują tendencji wzros
mięsem I przetworami
mięsnymi w dniach 13, f4, 15 I f6
nym wzmaga się ruch w sklepach tu.
kwietnia 1949 r., tj. w środę, czwartek, piątek i sobotę; poznst.ale dni tygodnia wyznacza się jako dni bezmięsne.
§ 2. Od dn'a 19 kwietnia 1949 r. obowiązują nadal d•J•
tychczasowe ogran'czenia obntu m'ęsem i jego przetworami.
lódź, dnia 9 kwietnia t!M9 roku.
porządkuje
Zl Prezydenta ~\'asta
W chwili obecnej Wydział KoRównież do dnia I maja Wy·
(-) EDMUND BUGAJSKI
munikacji Zarządu Miejskiego prze· dział Komunikacji ukończy rozbiór·
Wiceprezydent
budowuje odcinek ulicy Wólczań kę schronów przeciwlotniczych,
skiej między 6-go Sierpnia I Le- znajdujących się obecnie przy Alei
gionów. Porządkowane są jezdnie Kościuszki między ulicami Żwirki
i chodniki na trasie, którą przecho- i Bandurskiego. Roboty przy roz·
dzić będzie pochód w dniu l·go biórce schronów trwają.
(ml

Zarządzenie

Jakl•e domy prywatne
będą remontowane kosztem Funduszu 6osp. Ml.eSZ.

.n-'-""""'-_......,.._.. _

się „Płytomanie"

Tradycja strzelecka

Związku

Wlókenergi{;znie
do akcji przejmowania kolonLi Jet·
nich dla dzieci włókniarzy. w chwi
li obecnej referentkd wydziałów socjalnych przy oddziałach Związku
odwiedzają ośrodki kolonijne, ktÓ·
rymi dotychcza~ opiekowały się
dyrekcje branżowe I Kuratorium
okręgu s.kolnego łódzkiego. IR·
spekcja ta ma na celu sprawdze·
n.ie stanu budynków k-0lonijnych,
stopnia ich obecnej używalności
itp. Prawdopodobnie Związek Włók
n.iarzy otworzy pierws.e kolonie dla
najmłodszych dzieci jeszcze w cią
gu bilrl11cego miesi11ca.
(m)
nńarzy

Ucisz

fBI

I Szlukl w sprawie sceny, na
której odbędą się występy. Ze
wzglęclu na bnk odpo.wledniej
dla sztuk wielkiego repertuaru
~ceny
obrotowe!, w naszym
mieście, w lodzi
wystawione
będą prowdopodobn!e
wesołe
rad-zleckle komedie muzyczne.
Zespół pod dyrekcłą Ochłap·
kowa da w lodzi 3 puedstawie·
nla: 1!)..go, 20.- go I ~I bm. (m).

sesjach, słowem, - czy przysługu·
je ltn prawo remonto kosztem FGM.
Najbliższe posiedzenie Komitetu
zajmie się sprawą tych domów i
rozs~rzygn;e, które spo~ród n~ch bę
dą remontowane.
(m)

robociźnie

w

z powrotent

Tróiki kontrolne

przybywa 18. bm- do Lodzi
Oczekiwany z nleclerpllwoś-1
clą i zainteresowaniem przez
szerokJe rzesze
mleszka6ców
todzł Teatr Moskiewski
pod
dyrekcją Ochłapkowa przyje:i·
d:ia do naszego miasta 18 bm.
- po ogromnych sukcesach,
odniesionych w Warszawie.
Dyrekcja Teatru radzieckie·
go weszła Jut w porozumienie
z miejskim Wydziałem Kultury

ność

ft CU_.,.

Osoby, oczekujące na tramwaj na przystanku przy uli~
Piotrkowskiej róg ul. Jaracza narażone sq - jak donosi
nam nasz czytelnik, ob. St. - „na konu·ulsje, epilepsję, a co
najmniej na silny s=ok nerwawy".
•
Niebezpieczeństwo powyższe zagraża ze strony małe!
firmy „Płytoman", która zaskakuje znienacka przystankowi·.
czów dużym wrzaskiem „muzyki reklamowej", nadawane/
z płyt urzez zdezelowany głośnik uliczny. Istniej~. obawa, ż~
kiedyś ktoś rażony rykami w. w. produkc1i straci
przytomność i wpadnie ze strach1i pod kola tramwaju. Kiepska to by była reklama dla firmy „Płytoman".

su
rowca, pozbawiając go ,,pudru"
tytoniowego, osiągnął oszczęj.

~~~~ni0~~t~n:ec;k~~s~~~~e jte~~ Społeczna

Znakomity Teatr .Moskiewski

W ubiegłą niedzielę członkowie
Komitetu Funduszu
Gospodarki
Mieszkaniowej skontrolowali domy
prywatne na terenie naszego miasta, których właściciele złożyli po·
dania do FGM w sprawie remontów. Sprawdzono, czy domy te za·
mieszkałe są wyłącznie przez ludność robotni'czą, Jlość dzieci w po-

' ' / JO
' kosc
' ' surowca
podmos
h
• W rewltac'e podniósł jakość

f 400
•
f
tysięcy z ołyc rocznie
i UmOżliwif lepsze Warunki pracy

przysporzy

'~ I

Str. 5

staną

przed Sądem

Owsikowi wraz z dwoma kolegami
udało się zbiec z zakładu. Schwyta·
ny ponownie zeznał, ie wspólni·
kiem morderstwa był Sobczyński,
który w międzyczasie został osadzony w wiięzienlu za liczne kra·

'pA:&STWOWE ZAKŁADY
PRZEMYSł.U

Koncert
Wielkoc:z wartkowv

GALANTERYJNEGO

tódt, ul. Gdailska 47,
zatrudnią:

1.
Wydziału

dzieże.

DZIEWIARSKO -

2.

KSIĘGOWEGO

-

BILANSISTĘ

na stanowisko Szefa

Finansowego.
KSIĘGOWEGO

do prowadzenia

kslęgowośd

materia·

łowej.

:Vfaia.

Mieszkania

zastępcze

dla lokatorów zagrożonych domów

Wydział

Kwaterunkowy Zarządu
Miejskiego prowadzi obecn.ie akcj 1;
przesiedle1\czą z domów grożących
zawaleniem, które mają być remon
towane. Ogółem 36 rodzin z tr~h
posesji przy ul. Sklaclowej 24,

Wodnej 15 i Wschodniej 52 otrzy·
ma na czas remontu wyżej wymie·
nionych domów mieszkania zastęp·
cze. Już, dzisiaj, jeżeli pogoda do·
pisze rozpocznie się remont tych
domów.
(w)

'

/nterpe/oc/e no51ych Czytelników
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Szukamy pracy wprotezowni Ubezpieczalni
Dn!a 12 marca br. ukazał s.ię w
jednym z pism łódzkich artykuł pt
„Kłopoty Łodzian z zębami". W
artykule tym autor zupełnie zresztą
słu9znie omawia sprawę trudności
na jakie napotykają ubezpieczen·i
w Ubezpieczalni Społecznej, gdy
zachodzi potrzeba wykonania protezy. Robotnicy muszą n.ieraz mie·
siącami
czekać na uzupełnienie

spełnia swojej roli
dlatego. że
technicy dentystyczni uchylają się
od pracy w instytucjach społecz·
nych.
Otó:i s!W.erdzamy z całą pewnnś·
cią, że nie na tej płaszczyźnie trze·
ba swkać powodów. Jesteśmy tech
n'kami dentystycznymi. Od &zere·
gu miesięcy staramy się o pracę w
protezowni w Ubezpieczalni Spo·
uiębienia.
łecznej. Znamy również Innych fa•
Analizując przyczyny tego braku, chowców, którzy od roku ubiega·
autor stwierdza że protezownia nie ją się o przyjęcie do pracy w tej
instytucji. Wszystko jednak bezZwracamy się więc za
:lllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllll!lllllll!lll!lllllllllllllllllllllllll skutecznie
pośrednictwem „Głosu Robotnicze·
go' do władz Ubezpieczalni SpoPAJ:l'STWOWE
łecznej z prośbą o wyjaśnienie tej
PRZEDSIĘBIORSTW A BUDO·
sprawy.
WLANE
Technlcy dentystyczni
7 TEDNOCZENIE ŁÓDZKIE
(nazwiska znane redakcji)
Oddział Nr. 3
Łódź

ul. Senatorska 21

Ogłoszenia

DROBNE

Zatrudni natychmiast
3. KSIĘGOWEGO do prowadzenia majątku stałego.
Jak co roku Filharmonia w Wielwysokokwa!Uikowanych
k:l Czwartek, 14 bm. godz. 19.15,
4. TECHNIKA - WŁÓKIENNIKA.
ZAPISY na trzymiesięczny kurs
urządza Koncert Oratoryjny z u·
TECHNIKÓW budowlanych księgowości, tnaszynopisanla. Kur·
działem IRENY LEWIŃSKIEJ Zgłoszenia kierować do Wydziału Personalnego.
Stowarz1' szen.ia Stenografów·,
Zgłoszenia osobiste w Wy- sy
sopran, chóru Państwowego Kon·
Piotrke>wska BJ.
559
dziale Personalnym.
serwatorium Muzycznego w Łodzi,
W. Heinrichówny J Z. Hodora 581
OGł.OSZENIE O PRZETARGU USTNYM.
BEDNARZE potrzebni, Gkl\tta 184
skrzypce, R. Wasilewskiego - bas
llllllllllllllHllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
.
639
Dyryguje: WŁADYSŁAW RACZ·
KOWSKI. W programie m. In.
CENTRALA KRAJOWYCH SUROWCÓW WŁÓKIENNICZYCH
„Stabat Mater" Kazimierza Sikorw Łodzi ul. Południowa Nr 49.
skiego J Koncert d·moll na dwoje
poszukuję:
skrzypiec J. S. Bacha. Kasa Fil·
EKONOMISTÓW • HAND LOWCOW
harmonól sprz.edaje bilety w cenie
od zł. 60 - codziennie w godz.
fECHNIKA
BUDOWLA NEGO
10 - 13 oraz w środę i C'lwartek
~ BIEGŁE MASZYNISTKI.
ponadto od 16 do 19.
~
__,,__ •
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·""·'_ _
z_gł_o_s_ze_n_1_a_o_s_o_b_1s_t_e_w
__D_z_1a_1_e_P_"."„o•n•a•ln.;y.m
••_ __
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Nr. 10!_

PANST\'JOW v TEATR
WOJSKA POLSKIEGO
w Lodzi, ul. Jaracu 27
' Dziś o godz. 19, 15 komed'a
dramatop!·
mjwyb:.tniejszego
sarza h '. szpańskiego Lope de
Vegi pt. „Pies ogrodnika".
TEATR „MELODRAM"
ul. Traugutta 18 (Gmach OKZZ)
Dziś o godz. 16 jedno przedstawianie doskonałej komedii E Augier i J . Sandau pt. „Zi ęć pana Poirier''.
Wszystkie bilety spriedane. Passe
partout nieważne.
TEATR KAMERALNY
DOMU ŻOŁNIERZA
ul. Daszy ńsk'ego 34
codziennie o godz.
Dziś i
19,15 sztuka Stewarta ,,Gwiazda
Stevensona". Dz:ś passe-partouł
nie ważne.
PAŃSTWOWY TEATR
POWSZECHNY
w todzl nl. 11-go Ltstopada 21
Codziennie o godz. 19.15 a w nie
dzielę I święta o godz. 16-ej I 19.15
sztuka J. Szaniawskiego
głośna
„DWA TEATRY" a Karolem Adwentowiczem w roll głównej.
TEATR „OSA"
Traugutta I tel. 272·70
O goJz. 19.30, w niedzielę I łwlę
ta o 16 I 19.30 farsa M. Słomc:zyń1k!ego I Z. Wlehlera p. t. „Rycerz
Szalony" z A. Dymszą .
TEATR KOMEDil MUZYCZNEJ
„LUTNIA"
Piotrkowska 243
Dziś I codziennie o godz. 19„5
, BARON CYGA~SKI"
ltOBOTl\'ICZE TOWARZYSTWO
PRZYJACIÓŁ DZIECI • TEATR
LALEK „PINOKIO"
Nawrot 27
Codziennie oprócz ponied7liałkó"'
o godz. 9.30 „Czarodziejski kalosz"

Ostatnie meldunki.
wyścigu Praga - Warszawa
Wydarkiewicz, Rozumek i Gabrych zrezygnowali
z udziału w tegorocznym wyścigu

• z przygotowań kolarzy do

Ul ed!ug .ostatnich doniesień trenera kolarzy polskich Wisz cych członkami UCI - Albań
W n:ewsk1ego z obozu w Polanicy, kolarze: Wydarkiewicz, C'lycy w wyścigu udziału n:e
~ozumek _i _Gabrych zrezygnowali ze swego ewentualnego udzia wzięli. Obecnie Albania jest jut
łu w wysc·gu, Okazało się bo wiem, że zawodn'cy cl znajdują

członkiem UC! i nic n'.e stoi na

się w roku bieżącym w słabej formie i ustępują wyraźn'e
s~ym kolegom. Na treningach nie wytrzymują tempa i wyst11wianie ich w wyścigu w zesp.>:oc reprezentacyjnym, przy tak silnej konkurencji - nie dawałoby szans drużynie polskiej na za·
jęc;e dobrego miejsca.

przeszkodzie w starcie jej koJarzy.
KOLARZE ALBAŃSCY
REPREZENTUJĄ DOBRY
POZIOM

produk~,i1
Treningi naszych kolarzy z Rowery polsk'ej
każdym dniem są bardziej i!!- 1 „Bałtyk" zdają egzamin deskotensywne, chociaż nie są prowa nale i zawodnicy są z nich bardzone jeszcze na pełną szyb- dzo zadowo!eni. Ogólne samopo
kość. Składy trzech drużyn ; !dó czucie kolarzy jest doskonałe.
re reprezentować będą Polskę
ALBANIA ZGŁASZA SIĘ!
w wyścigu - nie są jeszc .~e
DO WYSCIGU
def:nitywnie ustalone. Jest już
Czechosłowacki Komitet O:.
jednak pewne, że kpt. I drużyny będzie Kapiak, a II - Nap.e ganizacyjny w Pradze otrzymał
telegraf:czne zgłoszenie do wyś
rała.
OSTATNIO NIE DOPISYWAŁA cigu kolarzy albański ch. JaK
wiadomo, w roku ubiegłym w
POGODA
Warszawa
W ostatnich dniach pogo·iy wyścigu P·raga
były dość wietrzne i mgliste. mieli równ i eż brać udział k ol~Kierown'ctwo obozu jest zad">- rze albańscy, którzy przyjechnl '
wolone z wietrznej pogody, io Pragi. Po·nieważ jednak Algdyż pozwala to na przygotowa bania me była wtedy członk;em
nie kolany na wszelkie ewen!u Międzynarodowego Związku Ko
alności - jeżeli chodzi o pog 1J- larskiego (UC!) i start kolarly
albańsk ' ch w myśl regulam inu
dę.
Kolarze przejeżdżają cod zien- (UC!) spowodować mógł dysnie po 120 km, a począwszy od kwalifikację. względnie zaw!eszen ie innych państw, będą.
12 bm. - 180 km.

Jak nas informują, kolarze al
bańscy reprezentują wysoką kla
sę. Na terenach górzystych All:>ańczycy będą bardzo groźny.
mi przedwnikam'. Start kolany
pierwszym
albańskich będzie
nawiązaniem stosunków sportowych między Polską ! Alba1:ą
- państwem złączonym z nami
więzami przyjaźni. Albania kr•>·
czy tą samą drogą co Pols~a.
drogą prowadzącą do socjalri.
mu i utrwalenia pokoju.

Cośmy powinni wiedzieć
o tegorocznych Biegach Narodowych
TegoroczM Biegi Narodowe traktowane są jako jedna z prób
w ramach Odznaki Sprawności Fizycznej .
We wszystkich miastach I gminach winny być przeprowadzone biegi na przełaj w dnJu 8 maja na dystansach:
I.OOO m. i 3.000 m. dla mężczV7I1.
500 m. dla kobiet ora'Z
ZarówllQ w kategorii kobiet, jak i mężczyzn przewldzdanycb
jest po 5 rótnych grup wieku, dla których - w miarę możności
- należy urządzić oddzielne biegi.
uczestnikom
W zależności od czasu uzyskanego w biegu,
(czkom) zalicza się wynik biegu przełajowego jako jedną z prób
do OSFiz. na odznakę zwyczajną (z) lub wybitnego usprawnienia (w) . Grupy wieku t mini ma na odznakę przedstawiają się
następująco:

Kobiety - 500 m.
26 - 32
20 - 25
Wliek: 15 - 17 18 - 19
2,30 min.
2,10 min.
2,05 min.
z 2.20 min.
2,15 min.
2,00 min.
1,55 min.
w 2,05 min.

od 33
3,00 mln.
2,45 min.

- 1000 m.
18 - 19.
3,45 min.
3,30 min.
3.000 m.
Męt~zytnt od 40
30 - 39
wiek: 20 - 29
14,30 min.
z 13,45 min.
18,00 min.
18,00 mln.
13,45 min.
w 12,30 min.
Przy kwalifikowaniu do po szczególnych grup miarodajny jest
wiek uczestników (czek) w dniu 1-szym stycznia 1949 r.
Młodzlet męska

wiek: 15 - 17
z 4,00 min.
w 3,45 min.

I

Odąlo.111 niedzieli

{„;

W BULGARll ODBYŁY SIJ~
JUZ ELIMINACJE
EFminacyjny wyścig kolars!<t,
przed ustaleniem składu 8 :1!·
-Zrywu
ga'fii na międzynarodowe zawoWoli
Zduńskiei
w
zwycięstwo
swe
okupili
dy Praga - Warszawa. wygrał
Dimov w czasie 3:48:08 przed
Już niejednokrotn 'e cała pra . zachowywać się tak, jak w ro·
Konstantinowem i I(arstewem. sa piętnowała rozwydrzenie pu· ku utiiegłym przed„. ?Jamkn:ę.
Trasa wyścigu wynos;ła 103 bliczności piłkarskiej, ale to ja- ciem boiska. I(ara ta, jak wi~
km.
koś nie od!l{)si skutku. My swo dać nie poskutkowała, ·.varto
je, a on'. swoje. W niedzielę od więc może było by pomyśleć o
C Y R K
N R. 2
'nnej, która by może wres-zcis
codziennie o godz. 19.15 soboty
był się w Zduńskiej Woli mecz opamiętała „sportowców" Zduń
niedziele 3
2 przedstaw.ienia piłkarski o mistrzostwo kl. A skiej Woli.
przedstawienia.
tutejszym - - - - - - - - - - grupy I pomiędzy
Przedstawiciele wszystkich organizacji sportowych piętnują
Wiellue widowisko atrakcji.
Włókniarzem, a drużyną !ódzKą
imperialistyczne plany podżegaczy wojennych
wpłacie
Łodzi. niedawno został Powołany do działalności przez gu witają inicjatorów i dele- zw;ązkowca • Zrywu, podczas Pamiętaj
sportowców łódzkich Komitet dla spraw Kulturalno - r.atów na. Swia.towy Kongres którego dwóch graczy Związ·
· '.~!. !:-b-C~~ •. Oświatowych, którego zadaniem będzie urządzanie co pe- Pokoju oraz plndrawlają SPOI' kowca • Zrywu uległo tak poczas zebrań dyskusyjnych na aktualne zagadnie·1ia towców kra.jów demokracji lu ważnym kontuzjom, że musiano
- ... . . „. . zwien
. ,..„ .
r -1~
różnych dziedzin sporlOWYllh, oraz zapormawa.nle najszer dowej ze sportowcami Związ przewieść ich do szpitala. ~:am
'
.I
I
•
·I
··.~
na. czele karz ZyJewski doznał lekkiei;o
szego ogółu sportowców z naJaktualnlejszymi wydarzenia- ku Radzieckiego
ADRIA - „Paganini".
wra.z z Ich Wodzem ł ca.lej po wstrząsu mózgu, a łącznik Ku- Konto w Banku Związk
ml politycznymi w kraju i za granicą.
Spółek Zarobkowych u
B~=~K - „Rzym Miasto Otwar· Wczoraj w sali Miejskiej klubów i związków sporlo- stępoweJ ludzkości Generalls· b'ak złamania nogi.
ł d. N
Co było pnyczyną tych koa- dd . ł M' . k'
Rady Narodowej odbył się wych m. Łodzi i okręgu lódz· słmusem Stalinem".
1e;s I W O ZI r 228
W krótkiej części artystycz tuzji? Ostra gra, do któr.ej spro 0 ZIO
wieczór inauguracyjny. Wśród kiego, po wysłuchaniu odczy·
BAJKA - „Zuch Dzl~wczyna"
GDYNIA - Program Aktualności zebranych malazło .się wielu tu wygłoszonego pr.zez ob. po- nej zebrani wysłuchali recyta "".okowała gospodarzy n!ewyr_<l·
pu~hczno~~;
Kraj. i Zagr. Nr. 15. „Radziecka dzJiałaczy sportowych i zawod sła Stanisława. Duniaka., w l- ej.I. klilku wierszy n:aszych auto b1ona sportowo
Gł.OS
ndków, wśród których najlicz mieniu wlelotysięcamej rzeszy rów, które wygłosiła jedna ze Gdy ~ospoda.rle zac.zęh tra"c organ
Ukralna".
Komltetn
IL6dzktego
Wojewódzkiego Komitetu
I
HEL - (dla młodzieży) „Znak niej bodaj reprezentowani by- sportowców I działaczy stwier słuchaczek Szkoły Dramatycz bra~kt (wymk. meczu 5:1 dla
Partii
Zjednoczonej
Polskiej
zacz~la
pubhczność
lodz·an),
li pięściarze. Dość licznie sta- dza.ją, że pokojowa polityka. nej.
Zorro".
RoboUlczej
Redaguje:
wlelRa.dzleckiego.
Związku
z
sportowcy
wili się również
MUZA _ „Volpone".
KolegJun. Redakcyjne.
desojuS'Złlika
prowinoji. Zebranie
Wydawca: RSW „Prasa".
jest wyra·
ludowej krajów
mokracjl
- tow. kh•go
ŁOZPN-u otworzył
POLONIA - „Opowieść 0 Prllwdzi- wiceprez~
Adres Redakcji: Łódź, Piotrmilfo.nowych
Kaźmierczak poczym II sekre zem pragnień
wym Człowielqi".
kowska 86, III p.
3-d dzień ciągnienia IV-ej klasy
Komitetu rzesz pracujących całego śwla
Druk.:
Łódzkiego
tarz
PRZEDWIOSNIE - „Dżulbars"
Zakłady Graficzne R. s. w.
ROBOTNIK - „Dziewczę z pół- PZPR tow. Stanisław Duniak ta.
„Prasa" t.ódt, ul. Zwirkl n.
solidary
sportowcy
Zebrani
znatemat
na
odczY!
wyg~osił
nocy".
tel. 208-ł2.
Wygrane po 500.000 zł padły na
wł
czema paryskiego Kongresu
Telefony:
ROMA _ „Casablanca"
Nr Nr &2111 w Warszawie; 12658 w
Pokoju dla całej ludzkości. a zują się całko cle z uchwa·
216·14
-~daktor na~elny:
Skierniewicach; 54443 w Gakowie
218-0:
7-astępca red. nacz.
RECORD - dla m!odz. „Zwycięz- w tej liczbie i dla naszego na- łami zwolenników pokoju i po
218-23
Odpowfedz.
Wlk,p.
>ekretarz
cy Stepów", dla dorosłych „Noc rodu, który niedawno poniósł tępiaj<> awanturnicz" politykę
223-2S
Sekretariat oą61ny:
"'
"'
k
w Casablance".
J3:1L..1t: 254-25
'"1zfał partyjny
Wygrane po ZOO.OOO zł padły na
t~ olbrzymie straty. wskute podźeJ?a.cz:v wojennych angloJO
wewn.
Nr Nr 27355 36231 5692'1 70594 w
STYLOWY - I-szy seans dla mło- na)azdu faszystowskiego. Re- amerykańskich imperialistów.
korespondentów
Dział
Zebrani deklarują zwlękdzieży „Błyskawic01" dla dorosł. fer'.'lt w~ar! na słuchac~ach
Warszawie; 29468 w Po:maniu; 31932
l chłoi>
robotniczych
sklch ora:i: redaktorów
J d;ize wrazerue .. w dyskus.i1 za szenie tPmpa produkcji I pow Lublinie; 43706 w Radomiu.
„Belita Tańczy"
219·42
~azet ściennych:
oszczędności na
b1erało • głos kilku s~rtow- wlekszenie
SWIT - „Tchórz".
211-11
Dział mu1acjt:
Wygrane po 100.000 zł padły na
CÓV:, , ktorzy w bardzie1 cz_y ofł~inku pra<'v za.woomvel o„Jej Pieorwszy Bal"
254-21
TĘCZA
DZlał mte1~kl I 1port.:
Nr Nr 1139 6329 18211 20610 3353-0
wewn. 8 i 11
I md meJ udol.ln~ch słołwach tsoh- raz zapewnia..ią o woli zwl~kTA TRY - „Jasna Droga"
56093
47121
46077
223-29
433-08
35716
35573
Dział e:~nnoml~ny:
idący<'h w
1 aryzowa l s1ę z ca a pos ępo- szenia. wysiłl.~ów
Dział roloy: wewn. • - 254-21
k t
d
72876 75;:97 894ll.
łod · ·
„Opowieść o prawd7li·
WISŁA ziezą . emo ra. yczną, kienmku poclnleslenia tciymy
wą. m
Redakcja nocna: 17%-11; 158-81
fizycznej, aby w walce 0
lsto1ącą na strazy pokoJU.
.
wym Człowieku",
KOll>O"tat:
Wygrane po ł0.000 zł padły na Nr
Lódt, Plotrkowsll:a 70, teL m-:i2
Na zakończenie zebrania u- ~rwały pokój móc podąhć w
WŁÓKNIARZ - „P..zym Miasto
Nr 1287 lti-092 25739 2'7128 4-4708 53662
2!!0-42
Administracja:
czestnicy jego uchwalili na- jednym szerel!U z wszystkimi
Otwarte".
67936 70261 93912.
111-50
nzlał o~loszeńr
portowcami demokratami.
WOLNOSC - „Jej pierwszy Bal"\stępującą rezolucję:
l'..6"f, Piotrkowska SS, tel. 111-50
Sportowcy m. Łodzi i okręzrzeszeń,
,,Przedstawiciele
ZACHĘTA - „Czwarty Peryskop".

~ Dwiema ciążkimi kontuzjami
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Teodor Dreiser
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Tragedia Amerykańska
Potem nastąpiło stwierdzenie przez urzędnika bagażow
ni w Utica, że jest to ten sam kuferek, który pozostał na
przechowaniu w Utica i leżał tam przez wiele dni.
Stwierdzono również, że w hotelu, prowadzonym przez
pana Jerry Kernocian, zapisał się Clyde i Roberta jako Clifford Golden z żoną. Porównano wówczas charakter pisma
z meldunkiem w Grass Lake i Big Bittern i stwierdzono,
że jest identyczny. Porównano go również z kartką znalezioną w walizce Roberty, przy czym każdy przysięgły brał
,
ją do ręki i oglądał.
Belknap znowu zaprotestował, uważając taki sposób
prowadzenia oskarżenia przez prokuratora za haniebne,
nielegalne i niepraktykowane powstrzymywanie dochodzenia.
I toczyły się w ten sposób spory i scysje przez całe
dziesięć dni.
Rozdział XXII.
Jedenastego dnia Frank Schaefer, · urzędnik w hotelu
Utka, przypomniał sobie przybycie Clyda i Roberty. Clyde
zapisał tam siebie i Robertę jako Clifford Golden z żoną z
Syracuse, Wallace Vanderhoff, subiekt sklepu z konfekcją
męską w Uitca, opowiadał o kupnie słomkowego kapeluaza przez Clyda. Potem ze7.nawał konduktor tramwaju kur-

sującego między Utica a Grass Lake, a po nim właściciel go
spody w Grass Lake. Blanche Pettingill, pokojowa, słyszała,
jak podczas obiadu Clyde przekonywał Robertę, że nie podobna tu będzie dostać pozwolenia na zawarcie ślubu, że
.
lepiej będzje poczekać do jutra.
Nie było to dla obrony wygodne zeznanie, gdyż dzjeń
ten właśnie kolidował z dniem, w którym Clyde miał jakoby uczynić wyznanie Robercie. Belknap jednak po naradzie z Jephsonem doszedł do przekonania, że łatwo będzie
można poczynić pewne zmiany w obronie.
Potem zeznawał konduktor pociągu, którym przyjechali
do Gun Lodge, ostatniej stacji przed Big Bittern. Po nim
mówił przewodnik, a zarazem szofer autobusu, przypomnia
wszy sobie pytanie Clyda, czy w Big Bittern jest wiele
osób, oraz to, że Clyde zostawił w Gra1s Lake walizkę Roberty, sam zaś zabrał swoją i zapewniał, że dziś jeszcze tam
powrócą.
następnie właściciel gospody w Big Bittern,
przedsiębiorca. łódek i trzej ludzie z lasu. Zeznanie tych
ostatnich zaważyło bardzo na sprawie Clyda, opowiedzieli

Zeznawali

bowiem, o jego przestrachu przy spotkaniu z nimi.
Nastąpiło potem opowiadanie o znalezieniu przewróconej łódki, wydobyciu ciała Roberty, przybyciu koronera
Heita i o znalezieniu przez niego listu w płaszczu Roberty.
Dziesiątki świadków powtarzały te zeznania. Zjawił się również kapitan statku, wiejska dziewczyna, szofer Cranstonów, opowiedziano o przybyciu Clyda do Twelftb Lake, w
końcu o przyjeździe jego do Bear Lake, o pościgu i aresztowaniu go oraz o wyparciu się przezeń znajomości z Roberta. To 20 bardzo obciaivłn! wvkazuiac je20 cbwieinv. W-

szywy i tchórzliwy charakter. Najbardziej wstrząsającą
chwilą było dla Clyda ujawnienie aparatu fotograficznego.
Opisano okoliczności, w jakich znaleziono aparat i trójnóg, a Mason wykorzystał to w celu wykazania Clydowi
kłamstwa. Zeznawał przy tym Earl Newcomb, który wraz
z Billem Swartsem znalazł między spróchniałymi pniami
i krzakami ukryty tam trój::ióg. Dodał przy tym na żądanie
Masona, a czemu sprzeciwił się Belknap, te Clyde pytany,
czy do niego należy ten trójnóg, wyparł się tego stanowczo.
Belknap i Jephson głośno protestowali przy tym zeznaniu.
Wobec tego pokazano protokół, podpisany przez Heita,
Burleigha, Slacka i Innych, z którego odczytano, że Clyde,
gdy mu pokazano tró.inóg, „z całą mocą I uparcie wypierał
się posiadania takiego przyrządu".
Mason, chcąc utrwalić swą opinię, odezwał się:
- Wysoki Sądzie'. Mam jeszcze inne dowody i innych
świadków.

I zawezwał Józefa Frazera. Przed kratkami sądowymi
stanął właściciel składu przyrządów sportowych, aparatów
fotograficznych itp. rzeczy I zeznał, że między piętnastym
maja a pierwszym czerwca Clyde Griffiths, którego znał z
nazwiska i widzenia, przyszedł do niego po kupno aparatu
wraz z trójnogiem. Wybrał sobie aparat Sanka 3,5 na 6,5.
Frazer poznał aparat i trójnóg, kupione u niego.
Clyde siedział teraz odrętwiały z przerażenia. Znaleźli
więc aparat, znaleźli... A on zaprzeczał, zapierał się... Co
sobie teraz pomyślą o nim? Będą wiedzieli, że kłamał... Czyż
uwierzą teraz w tę zmianę uczuć?.„ po tym wszystkim, co
nakłamał? Leniej było przyznać sie odrazu do wszystkiego.
~-036619
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