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„Tydzień Oświaty, Książki i Prasy" zbied się 'E okresem
podejmowania zobowiązań na cześć Konirresu Związków Zawodowych. PrzyCtLyniło się to 7;nac:1Jnle do w-imożenia akcji
kulturalno - ośwłatmveJ organha<'jł 7aw00.o....ych.

widoczne, bo największa ilość le kioski sprzedaży książek, usprzedanych książek na rucha zyskując wysokie dzienne oczyli komisja do badania dzialalnośd
mych i stałych stoiskach kier- broty. Nie z ależnie od tego
antyamerykańskiej
maszowych to
właśnie PZWS b i orą udział w wystaksią żki KUK.
wach k;; i ążki oraz w przygotoJuż dziś można
stwierdzić , I W rarr,ach popularyzacji pra
PZWS uruchomiły w roz- wywaniu stoiska ogólnoksię
że plon ,.Tygodnia" jest bo- sy pr7.e.prowadzono propagangaty. KCZZ zorganizowała 400 dowy kolportaż oraz zbiorowe nych punktach Krakowa sla- g11rskiego w Sukiennicach.
bibliotek, które przE"kazała ja czytanie dzienników i czas0wyrazicielką przekonań mas ludowych
ko dar Związków Zawodo- pis m ·w zakładach pracy. Niew yc'1 dla wsi. W .ekipach ro- z ależnie od tego przeprowaUroczysty obchód „Dnia Prasy" w Moskwie
w cal~· rn województwie pomorfmaja na tnPnie wojewó!lztwn
MOSKWA (PAP) _ 5 maja ni<i<:h prasy radzieckiej wygłob otn iczych, które przewoziły dzono werbunek koresponden
~kim odbywają. Rię przygoto'l\·a. oclb~clzie się wr<;>czPnie ośrodkom
k si ą żki
i szafy biblioteczne, łów robotniczych.
11ia do uroe.zystego zakof1czenia wir,j~kim J5!l bibliotek, b~dzie w Sali Kolumnowej
Domu s!l zastępca kierownika wydzia
znaj d owały się
zes poły kulW 1949 roku Miejski Wy- „Tygodnia Oświaty". W dniu 8 to dar robotników z miasta dla Związków
odbyło się zebranie lu
propagan~y i agitacji
KC
turalno - ośvriatowe , które na dzial Oświaty łączni~ z radą
1
wsi.
Ka7.cly
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wiązywały kontakt z ludno- społeczną do walki z analfa·
· 6- 8 nictw
.
.
~ k iego otrzyma przec1~tn1e
i przeds1·~b10rstw
przemy . Stw
od1 erdz:ł on,
b ze. w odrozme·
· · któ
ścią wiejską.
betyzmem
zorganizował 79
J,ibliotrk.
. r·
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niu
prasy urzuazyineJ,
Zarządy Główne poszczegól kursów dla analfabetów, na
poli g ra l<: znego
fntere suj11-rą imprezą na Po- slu
b l 00 . os Dw.y' ra 1·est narzędziem imperiali·
nych
Związków
otworzyły które uczęszczało 1.975 osób.
1
0
morzu hvla konferencja z czytel poświ e c-0ne
c
ow. " nia stów w wake z demokrac.:ą 1
1.000 nowych bibliotek, w tym W naibliższym czasie ilość kur
Koła ZMP w woj. Jubel- nikam1, ·1.organi zowRna przez cly Prasy".
pos t ę pe m , prasa radziecka jEs t
- Zw. Zaw. Robotników Rol- sów będzie zwiększona do slcim biłJrą czynny udział w reki·je RihliotP.ki
Uniwe ·sytec
W zebraniu w zi ę ło ud ał O- wyrazic i elk ą poglądów mas lu·
n ych - 500, ponadto w więk- 90. co umożliwi do 1 stycznia akcji propagandowej, popu la- kie.i · ~ Toruniu. w czasie 1konfe koło 2 tys. osób,. w tej zili<:zbie
dowych, wa l czących z podżega
szych zakładach pracy otwar- 1950 roku CAŁKOWITE ZLI- ryzującej oświatę, społeczne reni~ji czytelnicy mieli
możno~lprzedstawiciele
KC
WKP
IJ), czami wojennymi i budujących
to 10 dużych bibliotek. W ra- KlVJ.DOWANIE ANALFABE- znaczenie bibliotek i prasy.
·
·
redaktorzy naczelni centralnych u.strój·, w którym nie ma mieJ··
W czasie wieczorów świetli- bezpo§reclniego zgI oszem11.
zy.
mach akcji bibliotecznej zor- n·ziv.n w WARS ZA WIE.
h
k0 ł h
. jsk'ch
i er.eń, dotyczących uprawnienill p'sm radziecki<:h, wybitni pu- s<:a dla wyzyskiwaczy .: wroganizowano również szereg
1
1
co.w.yc. w
ac m e
pr:rny Biblioteki.
bli<:yś::l i liczni korespondenci gów demokracji.
wieczorów llterackich z udz:aWleJsk!c~ wygłaszane są prze.z w· Bydgoszczy odbył się zjazd
robotnicy z przedsiębiorstw
Uczestnicy zebrania wystosołem autorów oraz wieczory ży
aktyw:stow. ZMP pogadanki, d kt 0 r6w gazetek Aciennych mosk!ewskich.
wali list powitalny do Generałl·
wego słowa. ·
oraz orgamzowane są zespoły re ja
ki go ·
Referat o rozwojtl
zada- ssimusa Stał'na.
Związki Zawodowe, organidobrego ·c zytania.
w_o_._p;.,o_m_o_r_s_e__. - - - - - - - - - - - - - - - - - zując nowe kursy dla anal!abetów nie zapomniały o k"łach samokształceniowych. W
ostatnich dniach zorganizowa- prospekty wydawnicze oraz in wySłępujących ze wpecjalnie
d Ś • •
•
ł
•
ZSRR
ły 500 nowych kół. W pracach formując o warunkach prenu- przygotowanym repertuarem. nowym
pr.zeiawem ie no Cl I . pafr1oły.zmu SpO ec.zensłwa
stvnfob posługiwały się one fil
meraty.
Człoilkow~ . 1:zkolnegn koła
MOSKWA. _ Wszystkie stwowa Pożyczka Odbudo- pcja pożyczki trwa w dal•
mem ~wfatmvym,
Rezultaty tej akcji •- już ZMP z Gimnazjum Handlo- dziennik i zamieszczają wy i rozwoju gospodarki na szym ciągu.
~---------------------....;.....;_ wego w Zamościu rorgan:zoD
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·
wa1i zbiórkę książek dla mlo- oświadczenie Ministerstwa rodowej ZSRR, wypuszczazienm
„i..,. aw a'
p1wiejskiej. Uczniowie 2 Finansów ZSRR.
w którym na w dniu 3 maja 1949 roku
w
.
innych
szkolnych ZMP w wskazuje
IV
na
pozyc;k,1,
20 miliardów rubli, o
Zamośc.:u postanowili objąć
s
dza, ze kazdy dz1en w zyCiu
Przemysłowcy zmuszeni do uznania patronat nad 2 kołami wiejPlan roczny w 2 m'esiQce
została subskrybowa~~ w d. Związku Radzieckiego przy.
uprawnień komitetów fabrycznych
slcimi z podm!ejslcich wsi oSukces kolportażowy
m.aja na 2 1. 69 ~ mlhonów nosi nowe objawy jedności
raz zorganizować w
obu liatonoszy woj. łódzkiego r ..Iblt, przekracza3ąc ustało: moralno - politycznej społewe
wsiach kursy dla analfabetów.
Listonosze wiejscy w
o 1.691 mi
radzieckiego, trwa
Rzym (PAP). Walk&, Jaką
Jak wia<iomo, umowa o ltoW niedz:elę, w ostatnim
wo1·. łódzkim pozyskali lionów ntbli.
.
fej
przyjaźni
narodów ZSRR
dniu „Tygodnia Oświaty" P.O•
prze.z dług'ie miesi~ J>rowa- mitetach !abry~nych w.stała nad l.BOO członków ZMP z
do dnia 1 maja b. r. około
Komunikat Mmisterstwa i płomiennego patriotyzmu
dńły Włoskie Zw. Zawodowe z jednostronnie wypowiedzi.ana woj. lubelskiego weźmie u- 70 tys. prenumeratorów Finansów głosi, że subskry- ra.dzieckiego.
KO!llfederaeją. Pmemysłowców przed kilkoma miesiącami dział w roziprzedaży książek
czasopisma „Gromada".
za.końozyla &1.ę zwycięstwem przez pracodawców
i prasy na specjalnie zorgan!w ten sposób listonoIUS
WOjS
Związków Zawodowych.
Ob ni
od ·
r zowanych kiermaszach książ- sze wiejscy łódzkiego oKonfederacja PraZMP
rówPoczt i Telegrafów
cy, walcząc n:leug!ęcie o posza tow fabr~cznych.
.
nież masowy udział w przepro wykonali roczny plan kol
LONDYN (PAP) - Korespon we wydaje się nieuniknione i mo
nowanie praw
robotników,
W 'YY~liku o~i~iętego _PO- wadzeniu akcj.: zbiórkowej
portażu „Gromady" w dent agencji Reutera donosi z że nastąpić w najbllższym cza
rozum1erna robotnicy pode;imu na rze<:~ walki z anal!a~tyciągu niecałych dwóch Szanghaju, że zajęcie tego mia.
zmusiła przemysłowców do u- Ją we wszystkłch fabryka.eh zmem.
m1'es1·„cy.
....
_
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sta. przez chh1skie wojska ludo. sie.
stęp.'!itw.
nmmalną, pracę,
w·szystkie -.::;:.;;::...
_________
Agencja Nowych Chin dono.
Uzyskano porozumienie w zamknięte fabryki zostai'\ nru
jednej z najbardziej zasadni- chomione. Równocześnie przer
si, że wojska ludowe działają
czych ~esitii spornych, to wane zostają wszys·t kie straljuż w pobliżu Nanczangu, stoli
jest - uprawnień kom!tetów ki m. in. strajk prac.Jwników
cy
prowincji Kiang.Si.
fabr ycm ych.
jprzemysłu cheimicznego.
Robotnicy lodzi i woiew6dztwa podeimujq masowo .zobowiqzania
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Na cześć Kongresu Związków Zawodowych

Dla uczczenia II-go Kongre swych delegatów na Kongres. lbryński Władysław - pomoc
su Związków
Zawodowych W tych dniach rozpoczynają bednarska, Marczyński Jan tow. Agn!es:mra Grabowsk9., się z kolei zebrania oddzJa- ślusarz, Zajączkowski Edward
węar·erskr·ego
tkaczka - przodo~ca PZPJ3 łów i ogólnozakładowe w celu - elektromonter, Antoni Maj dla marsz. Woronowa
Nr li zobowiązała się w imie- przedyskutowania
dyrektyw - malarz.
6
·MOS:KW A (PAP) - Na moniu własnym i swego zespo- dla delegatów na Kongres.
BUDAPESZ~ (PAP) - J6zef skiego w ~ązku z mającymi łu
walczyć 0 tytuł zespołu naj
PZPW Nr 32 W OZORKOWIE cy dekretu Prezydium Rady
GroesZ, arcyb1:1kup Kalossa.1, naj się odbył! 15 maja. wyborami do lepszej jakości. Pracownicy ELEKTROWNIA ŁODZKA postanowiły celem uczczenia
Najwyż szej
ZSRR
mars z ałek
starszy spośr~d episkopatu Wt parlamentu. Episkopat węgier. magazynu przędzalni odpadko
Al;ly uczcić II-gi Kongres Kongresu wyprodukować pogierskiego, sk1_erowal list do ski wzywa wiernych, by wykona wej tejże fabryki . postanowill Zw. Zawodowych, pracownicy nad plan 42.320 metrów tka- artylerii Mikołaj Woronow od.
głównej komisJi wyborcze.! Nie li swe prawa wyborcze zgodnie do dnia Kongresu przebrać Elektrowni Łódzkiej zobowią- nin wartości 920.000 złotych. znaczony został z okazj! 50podlegToAciowego Frontu Ludo- z nakazami !umienia.
nagromadzone tam od lat sta- zują się wykonać generalny re
FABRYKA SKLEJEK
!ecia urodzin orderem Lenina
wego.
EpiskDpa.t popiera. wszystkie re nieużytki, aby uzyskać dla mont kotła Nr 20 o 6 dni wcr.e
w PIOTRKOWIE
za zasługi położone dla pań·
W li'cie tym, .kl!. Groesz Jo WYBiłki, .lrt6re !lłużą dobru kraju produkcji to, co ma jeszcze śniej, czyli na dzień 17-go ma jako dar dla Państwa Lu:ionosi, że w dniu 5 bm. odbyło aię i podniesieniu stopy !yciowej wę jakąś wartość. W oddz!aie ja. Koło ZMP przy Elektrowni wego przyśpieszy termin wy - stwa radziedd ego i sil zbroj.
posiedzeni e episkopatu węgier- gierskiego ludu.
włókna sztucznego tow. Fran- postanowiło uporządkować bo konania planu rocznego z 31 nyc h ZSRR.
c:i.szek Wójcik podjął się da- isko do gier. sportowych .
na 20 ma.ja.
-----------wać produkcję bez braków i
Z WlJŚCŹPU P W
W ramach Tygodnia
i Pruy, redakcja / wpłynąć w . tY111 samym kieP.A.RSTWOWY
ZAKŁADY TOR
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„Głosu Robotniczego" org!nfau3e w niedzielę, dn. 8-go ma- runku na swyc.h wspólt"wa- BROWAR MIESZCZA~SKI
W WIELUNIU
I.odzianiu pierwszy
ja, w Parku Helenowskim
rzyszy pracy.
Pracownicy Państw. Browa- wyremontt,1ją do dnia 25 maja
na granicy Polski
W PZPB Nr 16 (Niciarnia) ru Mieszczańskiego wykonali
r •. dodatkowo ponad plan l
kierownik szpularni ob. Fry- na cześć Kongresu zw. zaw. miwiarkę i kosiarkę oraz od-1 Katowice (obsł. wł.) Piąty
drych przyrzekł na cześć Kon z odpadków i złomu ge~rator nowią całkowicie swój zakłi-id
etap II Międzyna.rodowew programie zabawy szereg atrakcji jak: mecz ltolu- gresu wprowadzić nowy asor- systemu „Frinc". Aparat ten pracy.
go Wyścigu Kola.rskiego
tyment produkcji, to znaczy daje dodatkowo bez podwyżPA~STWOWA FABRYKA
Praga - Warszawa za.koń
ski i występy najpopu1uniejs zych artystów łódzkich.
kordone k do szy d elkowama
· 0- szema
· stanu i'lo ś ci zatrudnioczyi się drużynowym ~·y
MEBLI GIĘTYCH Nr 1
W cza~e trwania zabawy przygrywać będtt trzy orlderaz nici jedwabne najwyższej nych pracowników 45 tys. liw RADOMSKU
cięstwem Polski II przed
ttry.
jak Ś • W t
·
t r ów 6-procentowego octu sp1· wyprodukuJ'e ponad plan 7t)O
Polską.
o c1.
ym ce1u WJC'lą· I. Pierwszym, któ'
Uruchomione będą stoiska P. ! . S. i stoiska ksi~M"skie. -4~
i
ó
yt
· ·
·
:n
ry mmął granicę Polski
5'rn.,-.o z szop magazyn w po r usowego rmesięczme. '.LJO- foteli teatralnych
wartości
Początek o godz. 12 ,ej.
w Chalupkach był łodzla
trzebne do tego maszyny, po- tychczasowa produkcja na 4 półtora miliona zł.
I
wynosiła
180
nin SAŁYGA.
r
Uwaga! Korespoode:tci fabrycmi „ Głosu Robotn.iezago" zostające dotychczas „w pro- generatorach
szku". Częściowo juź je zesta tys. litrów octu 6-procentowe P~STWOWA FABRYKA
Do Katowic pierwszy z
/ ! redaktorzy gazetek ściennych otrzymają bezpłatne . bilety wiono,
zaś niektó:-e Już nawet go miesięcznie.
MEBLI GIĘTYCH Nr 2
Polaków przybył na metę
[ wej ścia.
uruchomiono.
Oto nazwiska wykonawców wyprodukuje dodatkowo wierównież łodzianin-czyż,
* "' *
·
zajmując III-cie miejsce
w:spom~anego
genera t ora: sz.a ki i szafy, wa rtoś ci 700 tys.
Zato.lri fabryk wybrały już Zimn.im J:an _ bednarz, Ku- złotycł:.
za Francuzami.
W Przededniu
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• :Yak donoszą z N. Jorku, se- I się rozbieroości między wielkretarz gmealny ONZ Try- kimi mocarstwami - utrugve Lie, komentując porozu- dniając dzi_ała~ność ONZ.
mienie Czterech w sprawie
Porozumienie Czterech zniesienia ograniczeń komu- stwi~d.ził Trygve Lie ~przy.
.
. .
czym się do utrwa.lema pokomkacy.J?1~h. w ~:emczech, ju i WZJlllocnienia. Organizacji
podkreshł, ze umozhwia ono Narodów Zjednoezonych.
uregulowanie całego pr'°blemu
W podobnym duchu utrzyniemieckiego. Sprawa Niemiec mane oświadcrenie ' złożył prze
d
·
L'
b
ł
d
t
h
od
·
· Na
- z amem 1e y a o yc w mczący
Zgromad zenia
czas jednym z głównych za- rodów Zjednoczonych dr
· · w kt oryc
·
h UJawmały
·
·
ga d men,
Evatt.

Ogromne wrażenie w Niemczech
Pomyślne zakońcreilie

roz- m~ędzy wielkimi mooa.rstwa.mów przedstawicieli 4-ch mo- mi, do którego Zwią'rek Ra.carstw w sprawie m'liesienia dziecki u.wsze dążył - jest
blokady Berlina ,zwołania se możliwe.
sji rady ministrów spraw zaUkład ten głosi dalej ogranicznych d!a ro:rpatmenia świadczenie SED :_ krey7.uje
problemu niemieckiego, wy- plany rozbfoia. Niemiec, forsowołało powszechne zadowole- wane przez grupę polityków
nie wśród ludności strefy ra- zachodnio - niemieckich. 0dzieckiej Niemiec i mieszane becnie zadani.em me:mieckiej
uczucia w strefach zachod- komisji gospodarcze.i i franknich, zwłaszcza wśród tamtej- furckiej rady gospodarczej bę
szych polityków.
dzie ponowne nawiązanie nor
Wychodzący w
rad!ieckim ma.lnych stosunków gospodarS'Jktorze Berlina „Tagliche czych między stł"efaml. Po poHunds{:hau" pod!ueśla, że sam rozumieniu , osiągniętym mię
fakt osi ągnięcia porozumienia dzy wielkimi mocarstwami,
jc!'t b<'Zspnrnym sukcesem 'sił winno - zdaniem SED - napokajowych na ca.lym świecie, stąp i ć zjednoczenie wszystkich
a zwł aszcza nfomniennle po- demokratycznych sił narodu
kojowrj polityki Związku Ra- niemieckiego tak, jak to zadzfockiego.
proponowała już w swoim cza
Jednocześnie
porozumienie sie niemiecka rada ludowa.
to stanowi ciężki cios dla rozPrasa za.choonich sektO'l'ów
bijackiej działalności polity- Berlina, zwłaszcza ukazująca
ków zachodnio - niemi eckich się nc: podstawie licencji bryReutera,
Schumacher.i„ tyjskiej, stara się ukryć zaAdenauera et consortes.
kłopotanie z powodu osią.~nię
Przedstawiciel
prezydium cia porozumienia między wiel
niemieckiej partii jedności so kimi mocarstwami i pomnieiC'jalistycznej (SED) w oświad- szyć jei;o znaczenie. Tak np.
czeniu, złożonym koresponde.n .,Der Tag" (sektor brytyjski)
towi PAP, stwierdził, że układ J.westionuje znaczenie uchyle4-ch mocarstw w sprawie znie nia blokady, utTzymując. że
sienia ograniczeń transporto- będzie ono skuteczne dopiero
wych odpowiada tym postuia-,po spełnieniu całego szeregu
tom, jakie SED stale przed- warunków, których wyliczakładała sojusznikom. StanoW1 niu dziennik nie Siką.pi miejon dowód, że porozumienie sca.

l

„Yorkshire Post" i „T€leg_raph" mogłoby by~ oslą~l~tie ,._z ~
również wFiera ob~wa, _ze .po mini~c~~m ltlteresow Wlelktej
rozumien·e w sprawie Nlem1cc Brytami''.
(w)
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prasa ranCUS a
.
Paryskie dz:enniki
publikują
. .
h k
na czo 1owycn m1e1scac
omu·
ni"k at czt erech w spraw ie zwo·
· · t •
łania sesji rady mims row spraw
zagranicznych.
,,Monde" podkr e śl a, ie powo·
dzenie rozmów Czterech do-prowad zić może do zawieszenia
konstytucji zachodnio·n'emie<:·
kiej, do modyfikacji statutu
oku pacy jneg-o, • przewidziiancgo
dla Niem :ec zacho<ln :ch oraz
do zastąpi enia kontroli Trzech
nad Niemcami kontrolą Czte·
rech. W ten sposób - zd aniem
dziennika - uda się os iągnąć
prawdziwą
neutralizacj~
Nie·
mice.
w konkluzji dzienn ik za zna·
cza, że polityka radziecka wo·

bee Nlemi'ec okaTala
szna.
k

slP
y

siu·

Prawicowy „figar-o" istwler·
dza, że osiągn i ęc i e porozumie·
·
nia między Związkiem Ra dZie<:
kim a Stanami Zjednoczonymi
i ustalenie między nimi modu~
vivendi jest nie na rękę Wiei·
klej Brytanii, która dopatruje
się w tym zagrożenia swych
interesów.
„Combat" uuwa.ż.a, t.e sesja
Rady Ministrów Spraw Zagra·
nicznyói może z a kończyć się
niepowodzeniem jedynie z winy
Ameryk 2 nów, jeśli żądania ich
będą zbyt wy;g-órowane.
Ka to'icka „La Croix" p'sze,
że komunikat Czterech wprowa
dzi! rzeczywiste o<lpręienle w
stosunkach mii;dzynarod?Wych.

Dzień zwycięstwa polityki pokojowej
ZSRR
Clay przegrał bitwę - pisze

prasa wioska
Prasa rzvmska obszernie kom en tuje porozumienie Czterech
w sprawie blokady Berlina.
Pokojowa polityka ZSRR zwy
ciężyła pisze „Unita" w ar
tykule wst~pnym. Porozumienie
przedstawicieli 4 mocarstw na..
stą.pilo w chwili, ~dy Clay opu.
szcz:i. ""\e stanowisko. Clay wycofuJe się, ponieważ przegra?

tynuowauia ,.zimnej wojny" i
blokady Berlina. W swoich ka
mentarzach niektórzy politycy
amerykańscy nie tają. rozczaro.
wania z powodu poroz~ienia,
które jest „ciosem wymierzonym
pre8tiżowi polityki amerykań
s!Uej w Niemczech".

45-Iede
(Artykuł

zamieściła

,,Hiimanite'' :F'

Marcela

,,Prawda."
artykul
pióra. Marcel Cs.cl1in' a pt. „·11i.
lecie „Humanite''.
Cachin kr<'śli historię bojowi'
go organu Komuni~tyc?.nPj ;ear.
tii Francji. l'ltwiel'dza on, ze w
okresie międzywojPnnym nakład
,.Iluma.nite" osi~gną.ł 250.000 eg
zemplarzy.
Daremnie u~low!lły gnhinPty
Poinear' ego i Tardieu zdłamć
„IIumanito" nękaj~ ją. grzyw.
nami. Proletariat francuski obro
nil sw• gazetP.. W przededniu
drngiej"' wojny światowej „Hume
ni' te" wystąpiła. przeciwko spi.
skowi monachiJ"skiemu i otwar.
ci·e zadeklarowała. soliil:irnoM z<>
Związki<>m Redzic~kim. :R1'.ąd
francn~ki znigzezył nia~zyny dni
karskje „Humanite" i wt rą cil
do wi~zienia. jej redaktorów.
Podrz11s drugirj wojny świato
wej „Humanite" byla rnbronio
na.. Tym niemniej ul<a?.ało się o.
kolo 300 numerów nielegalne.i
„Hnmanite". Niemcy zamorclo.
wali 12 redaktorów tej g-azety.
Natychmiast po w)·zwoleniu
Paryża, w sierpniu
194.i rokn
powstali przy życiu rcilaktorzy
. -· -. - zaj<:-li dwa loka
fe na;fWięksr.yeh gazet paryskich
które wspólpra.cownly z faszysta
mi niemieckimi. ,.Humanite"' i
„Ce Soir" zajmują. te lokale po
dziś dzień.

W o'J...-rcsie :QOWOjcnnym zazna
ezył się dal~zy
wzrost. populRr
nofoi i wpływów ,.IIumanite''
Cachin pisze: „byli~my i jeatfl§.
my nadal najpoważniejszą. ga.zc
tą. polityczną. Paryża".

Niedzielne wydanie „Humani
tp'' ma naldad 53(J tys. egzemplarzy, a niekiedy osią.ga nakład
900 tys. pgzcmplarzy. Wiele ga
zet we Francji jest finan~own.
nych nie tyle przez kapitali~tów

W

obszernych komentarutch
dzienniki szukają odpowiedzi
na py tanie, Ja
• k.le propozyc je wy
sunie Związek Radziecki na
konferencji oraz;, w jakim stop
niu okaże się możliwe przepro
wadzenie planów mocarstw za·
cliodnkh w Niemczech wobec
nowej sytuacjL Dzienniki przy

znają, że inicjatywa radziecka
mająca na celu zjednoczenie

N!emiec, wywołałaby olbrzymie
wraien'e w niemieckiej opinii
publicznej i musiałaby pokrzy·
fować plany mocarstw zachod·
nich.
Od tego li twierdzenia r-ozpoczyna swój komentarz konser"l\'atywny „Times'', który do·
rnafla się, aby ewentualnej pro
pozycji radzieckiej ~jednocze·
nia Niemiec przeciwstawić rc'.-v
nie „atrakcyjną" propozycję w

amery~~

Fryzjerzy nainiebezpiecznieiszym
elementem w USA
Nowojorski .,Daily Worker'"
donosi, że rzecznik władz miej.
skit'h Milwaukee (stan Winscon
sin) za%ądał przeprowadzenia
czy~tki w§.ród fryzjerów, twier
drnc. iż lndziP ci „mogą zarażać 20-:'.0 osób drie1rnie na.uk!l
komunist~Tczną". „z pun'ktu wi
dzenin. działrllno~ri antyamery.
kai'1skiej - stwif>rchił wspomnfa
ny rze r~nik - fr yzjerzy są naj
niebPzpieczniejs?:ym
elementem".

Kongres KP Danii

W Kon gresie kopcnhM'kim Ko
munistycznej Pa rtii Danii ucze.
stniczyć będzie 500
de1ci;:-at6w.
Kon~res pror,agować będ zie następujące hasł a : „ż~ damy pok o
jnł" „Niech . żyje walka o wol
ność ludót~''. „~ie~h żyją zjcdnorzone siły pokojnl". „Precz z
Blokiem .A 1lantyckiml'' „Wzma
cniaj~c ' P~rti i:, godzimy w :pcdże
garzy wojenny!'l1 I'' „Pl''."'1'9.t.ło .~ć
należy do socjalizmu!''. W zwią
zku z tym, że Kongres zwolany
został ~
rocznirę wyzwolenia
Danii, organ KP „Land og
Folk'' stwi e„dzit, że jedynie ko
muni§ci udziela li poparda ludowi duńskiemu w jego walce o
niPpodle~łość.

1•
J I ••
:;:ę·p~l~~~~ij;io~~:aj, z;~~! O'Connor buduJe „SOC Ja izm w ugos awu
„_
•

U

•

.dzonej
kon~plnventnie i nicugi~
,
•
b d w:I
.
ZSRR •
d ·
Tito wska klika też .......ł
vv J''-'a1a !lprzyJa „ u o
e łOC j auz.iuu „
cie przez
' Jest mem, w odezwę pierwszomajową i to, w Jugosław:ii. Ale gwoli praw
kt6rym
przeciwstawienie się przyznać trzeba, bardzo ory- cizie przyznać należy, te lumas ludowych planom 8trate$\'icz
d
dz.i t
. •ni j
Jed
nym mocarstw zachodnich odnio g~n~ą. Prze?rowa zona w
P. acy u;,. e ą.
nym z
sło pełny sukces.
mej Jest myśl godna .~,nowa- nich jest na przykład Mr
Tzw. blokadę Berlina _ pisr.e torów" ~pod z:na~u .P1?a?e i O'Connor, który poza tym
dziennik._ chciano wvkorzv~tać Rankowicza, a m1anoW1C1e, fe piastu.ie funkcje "'IV:iceprezesa
ja.ko pretekst dla. stwÓrzenJti. pafl Biuro Informacyjne, Związ.e"": amerykańskiej firmy ,)Dresstwa zachodnio _ niemieckiego. Radziecki i kraje d_emokracj1 ser Industries Incorporated of
postaci federacji niemieddej o dl& rozbici& Niemiec. Manewr ludowtj stanowią głowną prze Cleveland".
t l · d · ·t „
szkoo" na drodr.e budowy soMr O'Connor w koń.eu kwi~
cen ra neJ a m1ms racp.
ten nie powiódł się jednak dzię . . "
•
..
mia przybył do Belgradu. Jak
Dziennik nie ukrywa obaw, ki Zwiitz.kowi
lladmeekiemu, CJahzmu w Jugosławu.
który uia.wnił .tstotne Bpr~żyny Autorzy odezwy nie wy- podaje dobrze poinformowany
ie pomyślny przebieg konferen akcji mocarstw zachodnich, bro s:oczególnili
natomiast, kio „New York Herald Tribune",
cji może odsun4ć termin utwo- il d ~ N" ·
d
ł
rzenla pańs·twa zachodmo·nle.
demokratp;aeji
• · naię ich
nie da
je UO
ci
iemlec, i <>m&ga
hasłem
mlecklego I osłabić pakt atlan· wał się zastraszy<\ prowokacjom
tyckl. Szczególne zaś obawy bu Clay' a..
będzie
ŚWiętO WSi
Związek Radziecki zaz.na.
dzi w dzienniku możliwość, iż cza. dalej gazeta - stale pod.
Dnia 3 maja br. w NKW SL walkl o pełnił sprawiedliwość
Związek Radziecki zażąda udi!a kreślał, że nie istnieje odrębny odbyło się inauguracyjne posie społeczną na wsi.
lu w kontroli Zagłębia Ruhry problem Berlina, że istnieje pro dzenie Centralnego Komitetu
Po raz p:erwszy w Swięcie
i należnych mu odszkodowań. blem całych Niemiec.
obchodu Swięta Ludowego.
Ludowym wezmll udział faory·
B~łoby. jednak pr~w~7Jel!lle w z~braniu pod przewodn:c- czne ekipy łączno.ści ze wsią,
„Manchester Guardian", przy są.dZI<I: mimo. por?zum1enU1. li' twern '"rezesa SL min. Bara· w skład Centralnego Komiteznając, że rozmowy czterech sprawie Berhna., ze .Ameryka nowski~go udział wzięli· człon- tu Obchodu Swięta Ludowego
stały się moriliwe m. in. wsku· nie zrer!gnu;v~ ~ swe~ doty~h- kowie władz naczelny~ ~L i weszli z SL - prezes min. Win
tek ustąpienia Forrestala, Sui. cz.asowpeJ Ptolkrtyki podzia~ukNa'1 ~ PSL, przedstawiei.' 3 KC PZPR, centy Bar.a nowski, pricwodni:
0 11
~~ec.
Y ~ a.mery {~ns
Zarzadu Główne"'O ZSCh, ZMP cz~cy R.N. Marszalek Kowal.ski,
livana i obecnie Clay'a, usiłuje N1emczec~ Jest. częś~1ą. .pnktn or.az • przedstawlciele organiza· sekr, gen. wicepremier Korzycwyolbrzymić trudności, stojące atlantyck1<'go ktory me Jest w .. Sł . b p i. „
ki i sekretarze SL Juszkiewicz
na drodze do
por-0zumlenta. stanie rozwiąze<\ problemu _nie. CJl " uz a o„:e •
.
i Ozrra·Mi<"nalski· i
PSL Dziennik ze źle ukrywanym za- miecki;go ani ~eż żadMgo inn~ Zebra.ni omówili ~e pohtycz preze~ Niećko, przewodniczący
go,_ ktory by miał na. celu pokóJ n-e,. stoiące pl'Z~ tegorocznym RN. Wycech.
niepokojeniem wysuwa w koń· śwmta.
Sw1ętem Ludowym.
·
.
CU absurdalną tezę, jakoby wa·
c,,·tując głosy pra.Sy a.meryka1l Tegoroczne Swlęto ludowe z ZSCh
prezes Ignar_ l
runkiem rozwlaiania problemu sklej w 8prame porozumienia będzie obchodzone pod 'naełem sekr. gen. ZSCh - Bodalski.
·
d
._„ ś Str<?nmc· t w_ •L~ do_wyc h, z PZPR - po~ eł C'--J
ho
niemieckiego był...
udział Nie· berli~skiego,. ga.z~ta stwier za. J1.-uno Ci
~,., c W·
miec w p.akcle atlantyckim.
że wradomośc ta me została. przy ~brony poko1u, zac1esme~1a so- ski l poseł Reczek; t ZiY\P z komentarzy innych dz:en· 1.iętA. z zadowoleni~m przez pew ius_zu chlopsko·-ro~tnicze~o: ob. ob;, Stasiak i Góralski ~raz
ników bryty jskie-h,
jak np. ne koła zachodnie ptagnące konzw1ęhzenia produkcJi rolne; 1 x „SP - ppłk. Pawłowski,

Zaniepokojenie reakcyjnej prasy
brytyjskiej
Zapowiedź l(onferencji Czte·
rech 1·est ...Jównym tematem
i;•
czwartkowej prasy btytyjsk•eJ.

Cachin'a)

francuskich, ile pruz
skich. Ta pr~sa a.~tykom11 nisty
c:r.na prowadzi wśc1ekł!f' nagookę przeciwko „Humamte''.· Ca
chin po?kr Pśla, ~~ Komunis~c:r.
n& Partia. Frn ~CJl toczy ~~tą.
walkę w obrome ~·H';1man1te
i
całej pra":v p1Hty3n1>;i. We Fran
cji pow~tal ~ KomitP!Y Obl'c,ny
1
„~umamte , kt~re hczą. obeeme 15.000 C?.łOn<eÓW'.

Pod

obchodzone

1·ednos·c1· stronn1·ctw ludowych
tegOrOCZne

polskiej'

1

pan t""n
z rządem Ti" "'maw·la
v
+
ta „możliwości eksploatacji
jugosłowlańskkh zasobów gazu ziemnego".
dzi
l.k d d ·
Ten sam
enn
o aJe,

re rząd jugosłowiański gościł
~ ciągu kilkunastu dni trzech

mnyc'n gentlemanów n:pre·v~n
tuiących prywatne firmy ame
rykańskie. Jak rika z cytowanej wiadomo.ci, rozmowy
były prowadzone w przyjaznej
f
d~._
śl
attnos erze 1 =J pomy ne
w;.~· to "'•• jeet ta

„swo-

J......

cjaliz.mu".
ista", tito'M;ka „droga do soPrawdą j~t, :f;e „socjaliT.tn"
ten napotyka na trudności.
Trudności te wynikają między in. z katastrofalnej $ytuacji gospodarczej kraju spowodowanej awanturniczą polity
ką rządu.
Ale zasadniczą przeszkod~
na drodze roradr stanowi
przywiązanie narodow Jugosła
wii do Związku Radzieckiego
i d o krliC:·djów dśećmokracji lu~owe.,
1 so arno . mas pracuJących. Jugosławii. z WKP(b) z
partiami komunistycznymi 1
robotniczymi całego świata.
Na przeszkodzie tej solidaTności, na przeszkodzie prawdziwej budowie socjalizmu w
Jugosławii stoi tylko klika titowska. Nie ulega wątpllwo~ci. że przeS7.kOdP t~ narodJ
Jugosławii potrafią ze ~eJ
drogi usunąć.
.,,,
J. 8. _
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Daleko od Moskwy
Rzecz tkwi w tym, że ja, Kuźma Topolow, wpadłem, pewnego razu do bystrego potoku, który mnie porwał i trzeba było wiecznie się spieszyć, nie starczyło na-

- -

wet czasu, ażeby się obejrzeć za siebie i pomyśleć o sobie.„ ".
- „A czy ten potok życia nie był wspólny dla ciebie,
dla Iwana Siemionowicza i dla nas wszystkich? A może
pewnego razu postanowiłeś wyskoczyć z niego i z boku
obserwować wszystko, co się dzieje? A potem zasnąłeś
po prostu przy słodkim szepcie Grubskiego. Czy tak?
Zaczekajcie przyjaciele, nie podganiajcie mnie. Ży
cie ~~wijało się w szalonym tempie. Kraj chciał pomieścić kilka stuleci w ramach kilku pięciolatek. Rósł, potęźniał i szykował się do przyszłych doświadczeń. Potok życia porwał mnie i na powierzchni trzymała mnie
moja praca. Czy nie oddałem wszystkiego, do czego byłem zdolny?"
Czy chcesz powiedzie(:, że zużyłeś się zupełnie?
Czy t~k bywa z żywym człowiekiem?
1 ,,Nigdy nie zadawałem sobie pytania: c~ od~~j..:_ wszy:_

stko? Oddawałem siebię bez reszty. Bo rewolucja zastała nas już jako dorosłych, trzydziestopięcioletnich ludzi. Wszyscy za nią na pierwszy jej zew poszliśmy. Ani
jeden z nas nie znalazł się w liczbie tych, których sądził
naród na szachtińskim procesie. Nikt mnie nie nazywał
„starym socjałem" w ironicznym tego słowa znaczeni.u.
Wiedziałem, w imię jakichś szczytnych celów zużywa
się moje życie i z radością przyjmowałem wszystko, co
mi proponowali.' Jednakże dlaczego sądzicie mnie dzisiaj, a ja sam oddaję siebie na nielitościwy sąd swego
sumienia?".
,,Dlaczego zamilkłeś, Ku!mo? Mów - żądają przyjaciele.
„Jeszcze dawniej przychodziły chwile, w których rozumiałem doskonale, że realne rezultaty nie zawsze zbiegają się z planami i przysięgami. młodości. Prawie podświadomie oczekiwałem jakiejś,
choćby niewielkiej
przerwy, ażeby zebrać myśli i wszystko ułożyć do koń
ca. Ale życie nie dawało wytchnienia. Przyjeżdżałem
na nowe miejsce i znów budowałem i budowałem. Ktoś
mnie popędzał, oddawałem to, co wybudowałem i gnałem na inne miejsce, ażeby budować znów coś nowego.
Życie wciąż przyśpieszało tempo. Wojna zaś doprowadziła tempo do ostateczności. I wtedy przyszedł czas ostatecznej prób~r dla nas wszystkich - dla mnie, dla Wani
Mironowa, dla wszyst!.ich. Wania Mironow, generał zdał
swój egzamin i okrył się sławą. A ja.~' _

-

„Więc, jakie jest wyjście, Kuźmo? To jest

niezrozumia~e

dla na11

- przynaglają przyjaciele.
Pytanie ostre. Szydzi, kluje. Kuźma Kuźmicz 11'.rzy•
czy:
„Nie ma żadnego wyjścia! Poddaję się! Okazało się,
że jestem zbyt słaby! Nie podążyłem . za życiem. Obecnie poruszam się jedynie w myśl prawa inercji! Nie
jestem zdolny do takiego tempa: „Terminowe! Bardzo
pilne! Natychmiast! Już". Nadaję się ale nie w szeregu.
A może najprawdopodobniej już całkiem się nie nadaj~
Przyszła starość. czy rozumiecie mnie? Sta - rość. Ust~
puję swoje miejsce w życiu młodzieniaszkowi Aleksemu,
przedstawicielowi młodego pokolenia".
„Zaczekaj, Kuźmo. Czy chcesz powrócić do dawno za~
pomnianych rozmów o starych i młodych facoowcach?.
Czy generał Mironow nie należy do tegoż pokolenia,
co ty? Dlaczego on nie ustąpił swego miejsca komuś
z „młodego pokolenia"? Dlaczego on nadawał się a ty
nie?
'
·
„Tak, tak drodzy przyjaciele, pomiędzy mną, a 'Wa-.
nią Mironowem jest tak ogromna różnica, że nie mog4
się porównywa(: do niego.
Lepiej pochylmy z sza~
kiem głowy przed tarczą~ na której leży nasz bohatel'.''1

(D. e.
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Manifestacia solidarności miąd~ynarodowej
Europa pod znakiem wyścigu kolarskiego Praga -

Ml~:r.ynarodowy wyścig kol&rskt Praga-Warszawa, po
ra.z pierwszy zorga.nl.zowany w
biet ym roku rzez reda.keje
ą.c

P

„Ruaeho Prava" i „Trybuny
Ludu", zdobył sobie dzisiaj już
tak wielką popularność, że interesuje
porywa nie tylko
1
sportowców, ale po protrlu
:-'..rlą część całego n&Szcgo spo·
łeczeństwa.
Wspaniała ta impreza swym
rozmachem
organizacyjnym
pobiła ws-zystkie dotychczasowe Imprezy kolarstwa amator
&kiego t dzisiaj jest prrez
wsz ·stklch uważana 7,a na.j11Fiększe wydarzenie sport<nVe
Europy. W odrółni~rlu od innych Imprez tego rodzaju po·
siada obok celów c~sto spor·
towych dwa zasadnicze inne
eeie.
P!erwszym z nich jest podkreślenie t utrwalenie w pamięci historycznych dni majowych: 1 Ma.ja - Międzynaro
dowego Swlęta rracy, 5 Maja
- rocznicy Re„·oh.;cjf Praskiej
l 9 Ml!Ja Swięta Zwycię
stwa DemGkracji nad fa.s-zy·
'"'1tlem i hltlerynnem.
Drugim i:elem biegu jest za<>leśnlenie sojuszu i brater·
skich stosunków pomJę~y ludowymi republikami dwóch
bratnich narodów - polskie-

cem t J...<'h wszystkich krajów,
Związkiem Radzieckim.
Już pierwszy wyścig, ktbry
się odbył w roku ubiegłym na
dwóch trasach: Warszawa-Praga i Praga-Warszawa
całkowicie spełnił oczekiwania
crga.nintorów. Wszędzie, gdiie
J.'t7..e.Jef.dżali~my

spotykaliśmy

FI~ z tak serde<'znym przyjęciem lurłnoścl polskiej I C?:ecbo
slowa<'klej, że niejednokrotnie
łz:v ren.czulenia l'\l'Zesłaniały

nam obraz porywającej niekle

:?.ts~~k~~a;;rc::ie~:~~ s~;

S1

';.1°<'łhowuączmuc~nl\femstl~dj~ynh~~.~{~elor:
„
., ~ ~ ~
wej solidarności na~odów. któ

r .",, m przvs'wleca
,J'eden wi;nó\.
„
ny i n?...fwyż:o;zy cel: Po-kój i po

st~p.
Wyścig

Praga-Warszawa,

będąry dzisiaj przedmiotem en
tuzjazmu nie tylko całej l'olski l Czechosłowacji, ale -z wlel

ką

uwagą śledzony

również

przez sportowców całego świa
ta, daje dClwód wielkiego wzro
stu
prężności
sportowej
państw demokracji ludowydi.
W przeciwieństwie do sportu przedwojennego, sport w
Polsce Ludowej przestał być
tylko kopa.niem piłki czy "VY·
bijaniem zębów. przestał być

~:d:~~c!J:hu~::;; 1!:\i;~~

Warszawa

Jeszcze jeden list pastersk~

na.Ie łączą.cą. w sobie te uwe 1 którzy po przyJeźdrle do. sle· I czechosłowacka i polska podonlO!Jłe cele naszego sp(')rtu. bie potrałlą oczywistymi fak-1' święca coraz więcej mieJ>!ca
Dlatego do wyścigu tego przy· tami odpierać wrorą nam pro nie tylko na kolumnach sporwią.zujemy tak wielkie zna.cze pa.gandę anglo - amerykańską. towych.
nie nie tylko z punktu wldzl'· To będzie jeszc-ze jeden z tych
I dlatego, gdy w niedzielę
nia czysto wyczynowego.
ważkich argumentów, składa.Ją witać będziemy w murach J,o
Wyścig
Praga-Wanzawa cych się na to; że Il Między- dzi miłych gości, gdy w ponie
ma ponadto dla nas ogromne narodowy Wyścig
Kolarski ddałek, dnia 9 maja startoZf!aC'Zenie t z innych wzglę- Praga-Warszawa, urządzany wać będą. uczestnicy wyścigu
dow. W tym roku bowiem blo- przez centralne organy przodu spod gmachu „Głosu Robo'mirą w· nim udział zawodnicy ru- ją.cych partii narodów czecho czego" do ostatniego etapu, tobotnlczych organizacji Frąn- słowackiego i polskiego „Rude warzyszyć Im będą najlepsze
cjł, wygłodzonego zmarshalli~ Pravo" ora.z „Trybunę Ludu", życzenia nie tylko
łódzkich
zowanego kraju, - którym z zdobył sobie ta.k wielką .a w sportowców, ale całej Robotni
pewnością. otworzą. siG_ jaśnll'J pełni zasłużoną popularność I czej Łodzi.
Zd. Królewski
oczy na naszą rzeczyw!stoi<e i stał się imprezą, której prAsa

I

''

Odznaczenie

z

okazji świąt Wielk~ej Nocy ks. _Prymas Ste~an ."!'rszy'!.ski tL'Ydal „list pasterski do ucl10dzct100 polskiego . . Nie
interesowaliśmy si~ bli:iej tym fak~m. zwiqsanym z m.e~a~"'
nym ingresem ks. prymasa na arcybiskupią stolicę w Gmezme,
gdyby nie pewne akcenty szczególne, w liście tym ~awarie.
.Nie ma nic dz;iwnego w tym, :ie ks. prymas - iako glorm
d1ichowieńst100 katolicl.-iego w Polsce - wita, pozdrawia i blo·
goslawi Polaków-katolików na obcz;yirrie. tdz;iwi~nie natomiast - i to dość przykrej natury - wywołać musi tl'n frag·
ment listu, g<hie ks. prymas Wyszyński wyra:ia nadzieję, iż ci
Polacy „godnie spełnią srmje posłannictwo (?) na emigracji
i strz;ec będą ducha emigracji".
Bo trndno właściwie :rozumieć, pod czyim adresem 'kierou·ane są te ~owa pasterskie. Czy do pp. Augusta Zaleskiego,

0
zobowiązu1· e do wzmożonych wysiłków" ~~·il~
::~:~~ i:ie;:.·i::/1i;;:a ~ c:~~~a:~:;u::o;::;;~~ś~rz~
w slu:ibie obcych wyu·fodów próbuje
Polsce, 5

Tow. Franciszka Retlich - nie

oszczędzi sił

ną pracą.. Jako prz~·kręca.cz:ka
dwoi ~ię i troi. z każrlą ma.szy.
ną. umie ~ohie poradzić.
- To dla mnie nie nowina śmieje Fię szczerze przerzu.
eić walek z jednej ma~zyny na
nrngą.. :Merhanik mi nie :r.aimpo
nujr. Od ;\il lRt jP~trm pr:r:;vkrę
carzką.
Pracow1tłam już przy
wełnie. tPraz przy bawełnie. mo
gę robi~ wszystko. Grunt, to od
'll·aga. Odważnemu wszystko si ę
udaje.
Tow. Retlichowa ma T7."C7.'l'Wi
R~it> pod•tawy do takil'go n~i C'1·
dzrnin, .1uż od najwrze~nirj'z~· ~h
lnt żyria onwagą, imponowała i
7.dohYwał3. Od l!ł26 r. C?.\'nna. w
rnrh u rewolu<'Y,•invm,
za8ł:r, nęła
,
wśród towarzyszy jako „dzielna
R."t:I". Ubrana w najl~pszą. ~uki!'nkę, z n6mif'chem. jakh." 8Zf~
na zabawę, dźwigał& paki „:>:

szkorhić

-

c:r:y

tP:i do tych „dołów" emigracyjnych, 2'balamuconych i ogłupiałych reakcyjnq antypolską propagandą, do tych nies:i:częAni·
ków ,ludzi bez jutra i bez ojczyzny, 1przedawpnych przez wiel·
kich kombinatorów :r:a funty i dolary do cię:ikiej, morderczej
pracy w brazrlijskich puszczach, w afrykań$kich kopalniach,
w :romorskićh koloniach i protektoratach.
Emigracyjnej klice operetkowych „mę:iów stanu• naleiq s~t>
naszym ;daniem, nie pozdrowienia i blogoslawieństwa, lecz sio·
u·a naj.mrowsze1Co potępienia. A tym dmgim _ obałamuconym
tułaczom _ słowo u·spcilczucia i zachęty ,by jak najpręd::ej

ni pracy

bibułą." pod n06em policji.

Kikt. z nM sił nie 8 zcz~rl7i'

w walre podziemnej. Zahartowa
liśm;v ~ię. I dziś świadomość o.
Fią.;;:niętego celu dodaje po pro.
8tu skrzydeł. Nie mam jnż 20
lat, ale rohić mogę j<'szcze wi<'
le. Chcę dać z siebie wszystkir

~iłv i zdolno~ci.

::._ No, ale nie marnujmy ce11
nego czasu _ kończy to,I'. Re.
tlirhowa. 7. uśmiechem, - odwra
rają. się ku maszynie. I dodaje
je~zcz;r:
'l'en Brązowy Kr:>:yż ZaRht

gi, który otrzymałam •ZOhowiązu
jP mnie jeszcze bardziej do zwi('
h:>:enia wysiłków. Nie wysta.r.
czy raz zasłużyć na odznaczenie.
Trzeba. je stale odnowa zdoby.
wat. Inaczej nie miałabym odwa.
gi nosić go w przyszłości.
/
B. DRZEW.

0

11•racnli do kraju. Bo „posłannictwo„ Polaka, katolika czy
nie katolika, polega nie na wycieraniu cudz;ych kątów i wy·
sfogimmiu się obcym wyzyskiwac:;om, lecz na twórczej, czyn·
nP.i, płndnej pracy w kraju ::apewniajqcej jednostce i sbiorownfri bvt codzienny i szcz;ę.!liwą prZ')'s:ło;ć.
Wydaje się nam, :ie k.~. prym~ Wysz;yń.•ki pomylił się w tre.<ci su·e,<i;o li.<tu do uchodźców o„. z gó~q. 1to lat: dz;isiejs;;a
rmigrncja nie je.•t emigracją „u·irlkq" ,lecz -łq, b"rdzo małą.
U „szczytów" po prostu - nikc::emnq ,o u „dołów" - zepchniętą przez „góri:" w otchłań krzyi.vdy, nęd:;y i poniżenia.
Giłzież ~u mówić o „godnym spełnianiu posłannictwa"?„. t
B. Dudziński

I
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Tow. Fr. Retlich

~;a;a:e~::!~~=;i~!:ow;:~
odznaczo~:mB~:r:Jm
w
I soJubędą.cych
przyjaźni
l!ZU z potężnym sprzymJerzeń·

....,•

Nie J·esłeśmy sami w nasze"1 walce o poko' ·, 1.

Krzy·

W razen1a
• •

G

"
S zm1g1e
• • IS k"1ego Z K ongresu p O.k OfU
• W p ra d ze
rzegorza
I
d
'
l
. - Są sprawy i są u zie, o gdy nag e przerwano obra d y t śliws z e życie dla swych dzieci.
których nie można zapomnieć odczytana została depesza
C'noć może dosłownie nie rozu.
- mówi tow. Gr:i:egorz Szmi· taka krótka, a przecież tyle wy miliśmy,
lecz odczuwaliśmy
glelskl, członek Rady Zakłada· rażająca: „Armia Ludowa Ch 1n sens jej słów. Jej twarz wywej PMS. delegat na Kon· zdobyła Nankin", Trudno opisać mownie tłumaczyła nam wszyst
gres Pokoju. Dlatego tet, choć to, co .sam odczułem, i co wo· kol
minęły już niemal dwa tygod· kół siebie ujrzałem. Okrzykom
- Wie<:zorem, po obradach,
nie od c'n:vili zakońnenia Kon i owacjom nie było końca I
zbieraliśmy się i długo rozmaw1erzoną. kontrolę na~ brakam~. gresu, wciąż myślami wracam
_ Wśrćd tych
roz ent~ wialiśmy
o swych krajach, o
fiaz i:<' ra'. przl'chodz1. z maJ- do tych dni I ludzi, których zjazmowanych ludzi inajdowHf walce, o odbudowie. Tak m i nę·
•t :·:~, ~a.tę 1 ~pr~wdz~ JS.!( le
tam, w Pradze poznałem. ,
się tylko jeden człowiek, który ly owe ~i~zapomniane. dni.
.
il ·k• .1 ~ o~zcz~~olnych masz;\••
_ To było jeszcze przed rvz nie kla~kał _ nie wznosił o· . - Wroc 1 łem do kraju! l choc
W tP.J chwili sc~~ytany
~a poczę-ciem obrad.
Spotkaliśmy krzyków. Milczał. Był to de le· przed wyjazdem do Pragi zda·
„~orą.cJm .uczynku
robot.mk się wszyscy w hotelu. Nie zna· gat Chin Ludowvcn _ profesor walem sobie spraw po co i dla
iie c~c~ ~ię prz~zna6 do wi~y. liśmy się przecież osobiście, uniwersytetu. W jego oczach czego ja~ę, lecz gdy wróciłem
0 . rtcsz YRwtr'r:wa. za lecz oo
JUZ
razu poczuliśmy się widziałem Izy . Były to Izy bylem ieszcze mocniejszy w
z r wAnowhagik ,ow .. <' .. ie 0 :"ą'. sobie wzajemnie bliscy - my, s zczęścia i radości.
walce, jes zcz e śmiel s zy i tward
- c ta , więc uwazac1e. I d .
..
h k „
·e
·ś · · t I
1·
1
że nikt nie ma. prawa robić Wam Y ,zite z ~~znyhc k ;ai~w i sk~on
Na kongres!e zabierali pszy, dl szcze.
niej s ~nc a m
1.
.
Z
.
l
t sw.a a. rcznyc
o,orow
s
ery
głos
de'egaci
16-tu
państw
rze
oczami
roga,
Ja
ą
mus
uwagi. urozumne narP~zr I',
~ l
Id .
„
. .
k .
'
· · my kr 0 c •
najpro~ts~ą. rze~T. pod ~lof1rem,
w a aiący r~z~ym~ Jęz.y am1. Mówili płomiennie i z przeję ·
zy~.
.
że marnujecie włn~ne dohro. Je L~z czy sądz·c1e, .ze. nie mer ciem. Pom !ędzy nimi była jed- Nasza P?iska, robotnicza wal
7.eli ~ię coli nie uda., powinno się gllsmy się porozumtec. Czasem na towarzyszka. Mówiła o swej ~a ~ pokoJ, to w~lka 0 lepszą
hłąd naprawić, a nie obrażać zn gesty, a nawet rysunki . - . za· ojczyźnie, o tym, że jej kraj 1 większą. Pr:odukCję. to walka
słn~:>:ną ul\agę.
stę-~o~vały słowa. .A~oh jedn~ nie pójdzie na pasku Trumana o podniesienie po~lomu kultura!
Tow. G~ron Ssmiglelskl
Tow. Retlic.howa. je~t wymow. sposród. wszystkich ~low, .. choc i Marshalla, że matki nie wy- '.lego .naszeg.o kra1u, o szybsze
na .•Tej Płowa trafiają. do przcko "YYPOWJadane w ty.u rozn~ch dadzą swych synów i córek na zlikwidowanie ~nalfabetyzmu, o Ple'lum I(omi!etu Centralnego
nanin. i serca. Szorstka czasem !ęzykaoh, było . dla ws~ystk :ch rzeź podżegaczy
wojennych s~o~ulary~owanie czytelnictwa PZPR.
w ohrjśdu i porywcza., nie możC' Jednako zrozum ;ale: mir, pax, Obserwowałem jej twarz, pełną wsr~d. nai.szerszy~h rzesz. ro·
To rozumie I wie dziś każJy
znil'ść widoku mnrnotrawstwa, pace, ~alx - POKOJ. T~ ~Iowo napię<:la i oporu. Tak. ta 62· botników, l chlop~w. Będziemy c-nlop, robotnik i inteligent,
nie uwaje hiernoilci. Zdarza si~ pr~yw1odło nas ~o Pragi I P ~1 · le tnia kobieta dużo przeżyła , rozszerzac
wspolzawu~nictwo lecz ja, delegat na Kongres na.wet, że zarlraśnie c1>:yjąś amhi ryza z całego swlata. Pokoi.~ dużo rozumie I czuje. Takie pracy, będziemy pdl!noslc _naszą tyi;i naszym budowniczym po- .
r,ię. ale kto jest rzetelny zawsze wszysc.y pragniemy, o pokoi właśnie kobiety walczą 0 pGkćj , kulturę rolną, CZUJ~I I 11p1rc1 koJU, pochylonym w codz!ennej
11rr.yzna jrj raeję. Bowiem sama wszyscy walczymy.
walc1ą z wyzyskiem kapitalisty w pracy oraz .będziemy dema· pracy nad maszyną, plugie m,
llRje przyklnd , swą. nlezmordowa
- Nie zapomnę tej c'i1w111, cznym, w11lczą o leps 7 e. szczę· skować tych, ktorzy zec~cą nam czy stołem powiem jeszcze je·
.
przeszkodzć w umacnanru poko dno: powiem im, te w swej wal
1
0
/t/n~i lforesoondencl lnbr11cz111li niszą:
ju 1 w nieu•t ~' ··•vm marszu ce nie Jesteśmy sami. Choć
""·"'~'"'""'"""'"'""""'""·'"' ~""""''"'"''~'''""""" ''"' " ""' "'""'.'"""'"''*""'""'""'""'""'-'""""''"''"'""''""'""~"""""""" "'"' ""' ·•
do socjal!zmu. Na~za droga po- różnymi może drogami, dz'ś
0
00
Towarzyszu,
tak nierobota
moż
Pa.. Przecież
cala wa~za.
'd
·
1 zie na marne. Taka. partia
w~·jść nie może.
~iecio o tym
dobrze, że musi być przerobio.
na.
Dla.czego więc marnujecie
P' zędzę i czas niepotrzebr:ie7
'1'•'warzyszka. Retlich FrauC't.
szk:i przykrfcarka w JTZ\'<lta<i.i
o~paakowej PZPB Nr 1 ma po.•
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Radosny

dzień

wsi Siemiennice

~:rt~1~at~adrok a. ~~~~: w~k!~:l ~~f :!,~::· ~~~ó~~~.00~· ~a~~i

·
h
Cują.cych • 0 d waznyc
prze- . O godz. 9-tej rano wyJ'e- s1'" wizytac3'ą obłoz·nle eh' szcz•n1'ach szkolnych) oraz 3 .nm tow. Bierut w swym ostał I WALK"'... O POKOJ WYGRA •
mian społecmych. od walki challśmy do wsi Siemiennice ry'::h, a trzeci wyruszył na i~= kg kitu (do ~kitowania szyb 'l 'm referacie, wygłoszonym na M YI

klasowej. DZIS STAŁ SIĘ ON
CZYNNUHEM,
MAJĄCYM
ZA ZADANIE NIF. TYLKO
PODN\ESIENIE
TĘŻYZNY
FIZYCZNEJ
SZYCH
M
NAS NAJSZER·
,
AS
ZEGO NARODU
I
WYCHOWANIE
MŁODEGO POKOLEfi°IA ·w
NOWYM
DEMOKRATYCZ·
NYM DUCHU, ALE ROWNIEŻ c
NNIK
ZY
IEM ZBLIZE
NIA I SOLIDAR°ROSCI
MlĘDZYNARODOWEJ TEJ MŁO
DZIEŻY. KTOREJ PARSTWA
DEMOKRACJI LUDOWYCH

dwoma samochodami. W jednym z nich znajdowała się gru
pa techniczna - z materiałami i narz<>dziami, a w druNim
0
- grupa " lekarz;r i personel
sanitarny ze Szpitala Wo.i'sk?wego Klinicznego w Łodzi. Na
,ychmlast po przybyciu do wsi
porozumieliśmy się z 1ktywem partyjnym w osobach
tow. tow. W. Cza3'kowsk1'ego.
A
· Gri~~orczyka i S. Przybylaka. Uzgodniliśmy z nimi
„plan działama'.'·
BUDUJĄ
SZCZĘSLIWSZĄ
Na podstaW1e te?o planu
J>RzySzŁoSC
grupa lekarska podZ'lelona zo•
stała na trzy oddziały. Jeden
Wy~ctg
Praia-Warszawa z nich rozpoczął pracę w buJest pierwszą Imprezą. dosko- dynku szkolnym, drugi za.ii!ł

Przed tegorocznym „Dniem Hutnika"
W dniu 8 maja br„ wzorem dą się uroczyste akademie, na
lat ubiegłych, hutnicy pol~cy których premiowanych zosta·
obchodzić będą swe doroczne nie około 2.000 jubilatów hutśwlęto.
Tegoroc.zny
„Dz eń nictwa za 25, 35 i 40.letnią
H utnlka" • będzie
radosnvm pracę.
d~iem bllamu i osiągnięć h·ut·
Swietlke hutnicze przygoton1ctwa w odbudowie kraju I wują na akademie przedstawie·
rozbudowie jego gospodarki.
nia teatralne, r~ytacJe, tańce
We wszystkic'a hutach odb~- i utworJ muzyczne..

spekcję wszystkich zagród.
Grupa lekarska zbadała stan
zdrowia 93 dzieci, uczęszczaiących do szkoły podstawowej, udzieliła porad ambulato
ryjnych 7 osobom oraz odwicdziła 9-ciu obłożnie chorych.
Ponadto w czasie inspekcji
zagród udzielono wiele p1Jżytecznych wskazówek co do po
·iepszenia ich stanu sanitarnego.
Grupa techniczna znalazła
dla siebie pomieszczenie w du
żej kuźni byłego dworu, gdzie
natychmiast przystąpiła do re
mantu przygotowanych uprzednlo maszyn t narzędzi. w
skład tej grupy wchodziło
trzech ślusarzy, spawacz, stolarz, elektryk i siły pomocnicze.
Wykonane zo;;tały nast~pują
ce prace: naprawa jednego
slewnika, jednej sieczkarki
ręczuej, jednej młockarni, a
poza tym cały szereg naoraw
domowych ku radości wnyst
kich gospodyń. Kierownikowi
szkoły postawowej grupa tech
niczna przekazała 15 1. oliwy
{płynu pyłochłonnego, dla
oosmarowania t>odłóe w oomie

w klasach).
Między
zabudowaniami
dworskimi znaleźliśmy dużą
młockarnię i lokomobilę
własność Technicznej Obsługi Rolnictwa, które choć nie
wymagają duże.I naprawy, a
od półtora roku niszczeją pod
gołym niebem.
Ogólnie biorąc, nasz pobyt
we
wsi wywarł
ogromne wra
.
j
zenie na ej mieszkańcar;h .
Chłopi przyznali się nam, że
wątpili w nasze przybycie. W
ciągu całego dnia byliśmy obiektem
zainteresowania
wszystkic;h chłopów. Szczególną popularnością cteszyła się

praca spawacza, któremu stale towarzyszyła większa grupa
ciekawskich, w wieku od
5-ciu do 75 lat.
Na pożegnanie usły~zeli ~ my
wiele serdecznych słów podzięki i było to dla nas najlepszą zapłatą za pracowicie

;;pędzony dzień.

Korespondent fabryczny
. ,,Głosu"
Janusz Staniaszek
z Zakładów Wytwórczych
Telefonów
1 Urzatlzeń Technieznvch

PZPR Nr 3wykonały
Zobowiązania

zobowiązania

pierwszomajo my jeszcze
dniu 8 kwie- więcej.

we, podjęte w
tn:la b. r. przez naszą załogę
zostały wykonane w dniu 29
kwietnia b .. r.
Pierwszy meldunek o wyko
naniu zobowiązań wpłynął z
wykończalni JUZ w dniu 28
kwietnia. Brzmiał krótko: „Zo
bowiązanie nasze, wynoszące
900.000 metrów, przekroczyliś
my o 162.322 metrów, a do 1
maja wyprodukujemy jeszcze
około 50 tys. metrów".
W następnym dniu wpłynę
ły meldunki o wykonaniu zobowiązań z tkalni, przędzalni
średnioprzędnej
i przędzalni
odpadkowej. Wszystkie one
głosiły, że zobowiązania zosta
ły nie tylko wykonane, ale i
przekroczone. A więc tkalnia
która przyrzekła wyproduko~
wać 200 tys. metrów - wypro
dukowała do dnia tego 210.754
m. Gdyby nie uszkodzenie ma
$zyn - mówią towarzysze z
tkalni ,,..,, wvnrodukowalibvś-

o 34.000 metrów

Przędzalnia
średnio.przędna
wyprodukowała 0 .11.768 kg
przędzy więcej, a przędzalnia

odpadkowa, której zebowiąza
nie wynosi 80 tysięcy kg rów
nież słowa dotrzymała i ~da
nie swe wypełniła z nadwyżką.
.
Niezależnie od
zobowiązań
produkcyjnych, Rada Zakłado
wa Oddziału I-go przeprowadziła gruntowny remont łaźni
oraz przebudowę crzatni i urny
walni w przędzalni średnio
przędnej. Nadmienić trzeba, !e
pr~ce te nie by~y przewidziane w preliminarzu i wykonano je wyłącznie dobrze obmy
ślanym systemem gospodarczym. Obecnie szatnia z wentylatorem oraz umywalnia i::ta
nowią prawdziwe dobrodziejstwo dla robotnic przędzalni.
Korespondent fabryczn7
„Głosu"

z PZPB Nr 3
Szumska Ma.ria

•
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Przyczyńmy się

Nowe dziedziny
pracy kobiet
1-szy kurs traktor~ystek w Polsce

•

Kwiaty w

clziewczęta w wiekU od 16 a.o
25 lat. Zostały one zakwate.
rowane w budynku ZMP, gdzie

w~~~

czy n 1-szoma•Iowy kob•Iet

otrzymują cztery razy dzien.
nie. Opiekę lekarską mają za.
.
D
i·
k i
pewnioną. yscyp ma na urs e

Realizacja. Czynu Pierws zomajowego, podjętego przez
dalii. wspaniałe rezultaty.
Ogniwa
Ligi Kobiet, w zal~żności od potrzeb i możliwoAci terenu
swego dzia.lania przeprowadziły w kwietniu
szereg
kursów szko'eniowych zorganizowały
zespoły czytelnicze zakład~ biblioteki prowadziły kursy dla. a.nalfabetó~. Organizacje kobiec~ na terenie fabryk podjęły a.k.
cję tworzenia. nowych zespołów
współzawodnictwa pra.
cy Przewidywano że Czynem Pierwszoma.jowym kobiet
·
•
. dn k 0 si
będzie stworzenie 122 nowych zespołów, Je a
ąg.
nięcia przekroczyły planowane cyfry 0 kilkaset procent.
W 22 fabryka.eh powstało w Łodzi 761 zespołów współ·
zawodnictwa pracy
obejmujących 6.641 kobiet.

organizację kobiecą

i:~~{e j~~or~;~tnii;,om~:t~~!!

jedna z najlep;zych

uczennic,

u~:!n:~;eku~:r~1? dzie!l.

pracy
5
Wstają godz. rano. Gim.
nastyka., śniada.nie itp. O go.
dzinie 6.45 wyman:z do warsztatów, gdzie do godz. 12.ej
0

tjarwzda~ątrazkat~oęrcaiami.prPa.oktypcrzzneerwiei
w

obiadowej kilka godzin wykla...
dów teoretycznych i czas poświęcony nauco. Odpoczynek po
pracy urozmaicają sobie
słu.
chaczki zajęciami świetlicowy.
mi, idą do kina lub do teatru.
W dni śm:i,tP~zne organizowane są wycieczki.
Dziewczęta. szybko opanowa.
ły zarówno teoretyczną, jak 1
praktyczną. znajomość maszyny
i fachu. Dzia już stanowią ka.
drt dobrze wykwalifikowanych
traktorzystek. Zawód traktorzysty dla. kobiet polskich jest

Utworzone zespoły współzawodl zobowiązania.
'

•

nictwa pracy w ramach Czy
nu Pi!erwszomajowego podjęły
się nie tylko przekroczyć dotychczasową ilość
oddawanej
produkcji, ale i podnieść jej
jakość. W większości wypad.
ków zobowiązania te zostały
zrealizowane
W „dziewiątce bawełnianej"
zespół Zofii Kruczytiskiej osią.
gnął przekroczenie
podjętego
zobowiązania w ilości i w ja·
!mści o 4 procent.
Irena. Milczarek ze swym ze.
specjalnością zupełnie nową.
społem przekroczyła. o 1,2 proc.
---------------------------Z plówkiem w ręku
-„„~""'" '
" ...... "

Rachun.kl- dnmowe n1·e zaszKodzą

•
V
w dobie oszczędza.
nia. A dotychczas nie wszyst.
kie kobiety zwracają dostatecz
ną uwa.gę na.
prowadl!enie racjonalnej gospodarki domowej.
O dobrej i zlej gospodarce pla.
cówki handlowej, warsztatu pro
dnkcyjnego mówią nam liczby.
Nie wiele jest natomiast go.
spodyti domowych,
które by
chciały oprzeć swój hudżet na
ścisłej zgodzie z cyframi, z do.
mowym notatnikiem wpływów i
wydatków.
A rachunki domowe
należy
prowadzić, s~ one bowiem je.
dynym sprawdzianem tego, jak
żyjemy

wydatkowaliśmy

przez nas
wydatków

'PiEllliądze

zarobione.

Za.piski
nas
jeclyną podstawę do oceny, czy
poczynione zakupy były nie.
zbędne, one też nam dowiodą.
czy gospodarujemy racjonalnie.
Powinnybyśmy wiedzieć dla wła
snej choćby orientacji, gdzie,
n:i. co i ile wydałyśmy pienię
dzy. Wiemy z własnego do.
świadczenia., że często wróciw.
szy z zakupów z niewielu pa.
hmkami, nie potrafimy sobie
nzn1y~łowić,
czy przyPadkiem
nie zgubiłyśmy części za.bra.
nych ze sobą pieniędzy, było
ich p:zccież spno, a wróciłyś.
my z miasta z drobną resztą.
z~::iisywanie
poczynionych
wydtitków problem ten uregu.
rn'n. Prowad~c str.le notatki
r1'~hunkowe me-żerny łatwo skon
trolować,
czy gospodarujemy
r?cjonalnie, czy też wydajemy
pieniądze n;i. zbędne błahostki
z por.1'.nięciem ważniejszych z:>.
knpów. • Zapisując
wydatki
tlzi:>ń po
dniu mamy stale
przed o~yma i;tan n~zej kasy,
r.o c;:;ęst.okroć powstr~:vma nas
ńrl

I na balkonach

111

po~~-------------------------------~----~·~~~~~~~~~~~w~j~

mając na. miejscu dob'rze
wyposażoną świetlicę. Posiłki

nie,

Łucja _

o dzk•Ic h

~nach

upiększenia Łodzi

asze nie naleiy do la.rgoni• w odm1a.na.ch macsa.
najpiękniejszych. Złożyły
Ilię stych i pących, kwitnąca bia..
na to specyficzne warunki, w ło, różowo i czerwono. RołUna
jakich Z.ód~ powstawała., za- ta udaje się nieoma.l na. każdej,
ciążył na nich fa.kt, że miejs. nawet i kiepskiej .ziemi i rozcowym
pionierom kapitalizmu wija. sit w lepszych jak i w
leżał na. sercu wyłącznie wła.s- gorszych wa.runka.eh na.słoneczny interes, a ba.rdzo odlegli nienia.. Jeszcze ba.rdziej wy.
Mia.sto

W Tczewie w marcu br, r:-z.
począł 'Się przy Warsztatach Nr
26 TOR. kurs dla traktorzy.
stek, na. który zgłosiły etę 22

do

stanowią

ni ~l'l~7~l,,.'t"r'" "-:„ r

1

dh

TC'.'.?i:'?:nt.no ...

śri.

orowlDem w

a\:ądk

ręk,1

mo

ilościowe,
a
wskażniki jak<>aciowe podnio.
sla o 1 procent, dając produkcję bez żadnych braków.
Maria Kulesza,
podją.W'SZY
zobcr.viązania
iiadywidu.a.lne,
przenoczyła je w dziedzinie
ilości 0 1.~ procent, a. w jako.
ści 0 2,3 procent.
Zespół składalni tejże fa.bry.
ki przerobił ponad plan 678 ty
sięcy metrow tkaniny. W PZPB
w Rudzie Pabianickiej powstało 6 kobiecych brygad „najwyż
szej jakości",
produkujących
tkaniny wyłącznie
pierwszego
gatunku.

Poważnymi osiągni~mi w

ramach Czynu
Pierwszomajo.
wego poszczycić się może „je.
dynka. bawełniana". Tutaj ko.
biety przyczyniły się do uru.
chomienia Stacji Opieki nad
Matką i Dzieckiem, uporządko.
wania i postawienia • na właściwym pozionrie świetlicy dzie
cięcej oraz założyły ogródek jor

żemy wprowadzić
w naszym
gospodarstwie istotne oszczęd.
ności.
Operując tym systemem
nawet lekkomyślna gospodyni,
taka, której pieniądze z regn.
ly się nie trzymają, doprowa.
clzi swój budżet do równowagi. danowski. W dziesiątkach fa.
---------------------------

M A RI A C H A RO W A
Przo d o w nica p ra cy
·

Q
b ł u=e 88
..:arna
0 s ue
Maria Charowa jest znana

-

Ał·tomatycznych

krosien

dU
w święca cały swój wolny czas
całym Związku Radzieckim jako na obcowanie
z mieszka11cami
pnodownic.a pracy. Stworzyła Glukowa, pomaga im, czym mo
ona nowe metody, umożliwiają że i jak może. Du-ło wysiłku
ce pracę w:elowar.sztatową. Ma kładz·ie n.a wniknięcie w potrze
rodzin inwalidów
opin;ę wspani.alej tkaczki, a za- by lic.mych
wdzięcza ją zastosowanym ulep wojennych i emerytów
pracy.
szeniom pracy i poszukiwaniu Zywo s'ę interesuje działaln0nowych dróg. Zaczęła pracę na ścią żłobków, szkól i szpitali.
Poświęc.ając
wie!e
czasu
47 zautomatyzowanych krosnach. Stosując da!cko pooiunię+ą swym obowiązkom społecznym,
o&zczędność ruchów : wysiłku, Maria Charowa
nie przestała
obmyślając szczegółowo
każcie być przodującą tkaczką wielk'ej
swe posunięc:e doszła do tego, tkalni w Glukowie.
że dz·iś sarna
jest w stanie
obsłużyć 188 krosien
automatycznych. \Vykształdła już duży zastęp uczniów, a wie'.e zespołów tkack'ch
przy foęło jej
metodę pracy.
Maria Charowa pracuje w
w:elkich, nowoczesnych zakla.
dach tkackich Glukowo. ~y
mieszkańcy tej osady mieli wy
brać posła do ~ajwyższego So
wielu, na to s!anow·sko wysunięto
kandydaturę
najlepszej
tkaczki. Jej wyborcy szybl<o
przekonali s:ę o trafności sw~
go wyboru. Maria Charowa po·

ł

1

b tni
h Czy
bryk ~o o ce w rama.c
•
nu Pierwszomajowego ofiaro-

wały swą pracę, biorąc udział

w porządkowaniu sal i obejść
fabrycznych. Myto, sprzątano,
zakładano trawniki, sadzono
kwiaty i zielefl. W PZPW .Nr.
35 na 1 Maja powstał3' ła.zienka dla kobiet i pokój wypo.
k
czyn_ 0 ~: .
.
Rowmez i kobiety innych za.
wodów na swych placówkach
pracy nie szczędziły wysiłków
i pracy dla uczczenia 1.go Maja przyczyniając się do podnie.
sienia wydajności pracy, likwidowania przerostów
biuro.
kratycznych itp.
Wyniki Czynu Pierwszoma.
jowego są. dowodem, że kobiety stanowią dziś silną i zwar.
tę.
kadrę budowniczych podsta.w
socjalizmu w naszym
kraju,

downictwa.
z uwzglfdnieniem
nakazów higieny i estetyki.
Dziś mimo gtodu mieszka.nio.
ki
mieszkalne
wego
war~
•
warstw praCUJących uległy du
żej poprawie. Miasto ze ~j
strony .~zyni wszystko, aze Y

begonia., którt sadzimy w od.
ległoki 16 do 80 centymetrów:
Niezwykle d&kora.cyjną 1 ła.t
wą do pielęgna.cji jest petunia
róz"nokolorowa. i '--'tn~„a. bu"J·
i
z
ał l ~w~ s~
~ew~d~!g:oś:i 5 ~ Równ~~~
wdzięczna do hodo.;..ania. w
udostępnić
ludności
piękne kr
i h ki
h i
b
parki, zakłada zieleflce itp. Nie ~ z~~ ; :11YC
na. .;,1•
0
1
w~tpliwie fragmente~ dekd'ra-- ś~~acona. ~ żywi:?o
pasz~~~oś~
cy3nym, który podnosi estetykę i kwitni
ó"noba~e od mia
domów, są kwiaty, zdobią.ce i
:..!.,. z d
e"-'
kn . b lk
Jeśli chcemy s ąca. czv~ w ... a. o wrz „....a.
0
a i a ony.
'
o ile okna. na.sze korz t&Jt
by viiasto nasze nabrało uroku, z
łej il&Aci sło"' wI'wcza.s
wykorzystać musimy okres wio ~ ić " 'ał
dl
h
1c
sny dla wykonania. prac, zwią. po~ bz
na1~te o y to
zanych z sadzeniem kwiatów.
oz 0 Y pospo
s s
wo,
.
ale ba.rdzo dekoracyjne na.giet.
~eru nie posiadamy skrzyneik k_i· Na P_ólnocnym balkonie VlfY
okiennyc~
wówczas za.stąp ć Blać mozemy maciejkę.
Ma
je możemy doniczkami przy. ona. przez cały dzieli kwia.ty
mocowanymi ~rutem do para-- stulone, ale za. to wiec:i:ora.m1
petu, albo tez podpórkami z pa.chnie bardzo silnie. Kwia.ty
blachy. . Do sadzenia. wybiera,. w oknach i na. balkonach to
my kwiaty,
które powinny ni~ tylko dekora.ej& :naayc1l
przetrwać całe lato. .
nuesz~a1i, to pełna. uroku ozdo.
Do takich roślin na.leży pe.. ba. ulic i mia.lita..

bca.,

Zasłużony

Pół

miliona ludzi pracy na wczasach

W roku bieżącym z instytucji wczasów skorzysta. pół jzać spra.wę opieki nad nimi.
miliona ludzi pracy. Liczbl. tak poważna. jest ostunię. Dobra wola. na.sza. i naszych bli
ciem, jakim napewno kraje Zachodnioeuropejskie, podległe skich pomoże w zlikwidowa.niu
„dobrodziejstwom'. planu Marshalla
nie
będą mo. wszekich wyłaniających się tu
gly prędko się po~zczycić. Wczasy rozłożone zostały na trudności.
okres całoroczny. Boć przecież jest rzeczą ja.sną., że tej
Wielu lekarzy odda.WD.& t;wier
masy urlopowiczów nie byłyby w stanie pomieścić w okre dzi, że a.by urlop kobiety-mat.
sie letnich miesięcy liczne domy wypoczynkowe.
ki przyniósł popra.wt stanu
Praktyka. wykazała, że świat że kobiety stoją w pierwszym jej zdrowia. i za.pewnił nowe si.
1
j d
b ć
d
"pracy w Polsce dość niechętnie szeregu uznających ur. op e Y· ły do pracy, mll:8i Y spę ~a.
nie latem, Czy słusznie? Potlll- ny poza. środowiskiem rodzin.
odnosi się jeszcze do urlopów jając fakt, że wiosną nie ma nyrn. Propagowano też konleczpodczas zimy, jesieni i wiosny. nadmiaru gości w miejscowoś- ność urlopów wypoczynkowych
Illtnieje
zadawniony
nawyk ciach kuracyjnych i wypoczyn. Zda.la od dzieci od mtża dla ko
myślowy, że urlop wykorzy. kowych, nie wolno na.m za.po. biet gospodyti, zatrudnionych
.
. .
minać o tym, że okres wiosny wyłącznie w swych
gospoda.t·
sta.<! nalezy w lipcu, sierpniu i stanowi jedną z najpiękniej· stwach domowych. :Regulaminy
ewentualnie we wrześniu, Mie- szych pór roku. I dlatego też domów wczasów nie przewidu.
siące wiosenne: kwiecie!l., maj, wyjazd na wcza.sy w tym okre· ją pobytu w nich kobiet z
czerwiec traktowane są jako sie jest ba.rdzo
a.t~:i.kcyjny. dzie~in:· Wpra.wdzie. stworzono
. j
rt ś i
pod
Dni są długie, operac1a. słol1ca w b1ezącym roku kilka. domów
mnie wa o c owe
tym siln~.
Możemy korzystać z wvnnczynkowych
"dla. kobiet,
~
··n.-względem. A & reguły posia. pięknych spa.cerów i
przeby. których warunki domowe zmudacz urlopa przypadającego w wać cały dzieli. na łwieżym po. sza.Jł do wyja.zdu na. wczasy z
tym okresie czuje się nieco po- wietrzu.
rodziną, a.le domów tych jest
k
d
'
Argumenty, że trudno jest w niewiele i korzyst'ać z nich bę.
rzyw zonym.
·
.
tym czasie pozostawić domowni. dą mogły jedynie nieliczne pra
Te opory copra.wda. zanikają, ków bez opieki, że trwają jesz cownice. Pamiętać w każdym
lecz jeszcze nie dość prędko. cze lekcje szkolne, dobrych or· razie powinniśmy o tym, że
Cyfry mówią, że w miesiącach ganizatorek nie
powstrzymają wczaSy mają być okresem a.b.
zimo eh wiele miejsc w do. od wyjazdu ~a wcza.sy. Prze. solutnego odpoczynku i oderwy
cież mąż j. dzieci mogą popro. wania. się zarówno od zajęć zamach wypoczynkowych nie zo. wadzić samodzielnie w ciągu wodowych jak i trosk oraz klo
stalo wykerzystanych. A i obec dwóch tygodni
nieobecności potów domowych. Tylko calko.
nie frekwencja w nich nie jest matki gospodarstwo domowe. wity spokój i beztroska. pozwoli
zbyt wielka.
Nawet matki drobnych dzieci nam na nabranie nowych sił
z żalem należy stwierdzić, mog11r przy dobrej woli rozwią- do pracy.

~

lub

też ułożyć

w skrzyni, n·' e
o przesypaniu proszkiem DDT łub przełożen i u pa
pie rem nasyconym terpentyną:
Innym dobrym sposobem chro
n·en'a odzieży wełnianej przed
molami jest systematyczne coty
godniowe wietrzenie na słońcu
·i trzepanie lub czyszczenie mio
!elką. Oczywiśc'e odzieży czarnej nie należy zbyt długo wysta
w:ać na działanie promieni sło
necznych gdyż rudzieje. O ile
nie jesteśmy w .stanie samodziel
nie dobrze wyczyś,;ić zwierzchniej odzieży welnlanej wówczas
należy
ją oddać
do oczy'sz·
czenia w ręce fachowców. Zadanie b spełn;ą ku zadowoleniu
klientów spółdzielcze pralnie roz
wijające się w naszym mieście
zapominając

Dziś

przedstawiamy

uu ::;-~- l "\vc1:!.

Czytelniczkom wzory n.cdnych
sukien wiosennych, kostiumu,
bluzki oraz m,._„,w dziecię.
cych.
Suknie odznaczają si~ spadzistą linią ramion,
silnie za.
akcentowanym wcięciem w pasie i szerokimi, kloszowymi
spódnicami. Wiosenne sukienki
sporządzać będziemy z tkanin
lekkich, gładkich lub de::enio_
wych. Zdobimy je chętnie g 1zikami, modne są także kieszc.
nie oraz ba.~kinki. Suknie wiosenne wykańczane są trzyćwier.
clowym lub króc~utkim nawet
do łokcia nie sia~ają,cym ręka_

un:o

wypoczynek

dobrej gospodyni

cza5 przystąpić do skute
ccnej walki z molami tymi największymi szkodnikami
naszej
gardcro'.Jy. Odz"eż wełn'aną oraz
wszelkie futra po ca!ozimowym
używaniu pcddać mus'my obecn·e gruntownemu oczyszczen!u,
gdyż jak wiadomo, mo!e chęt
n;e s'ę gn:eżd.żą w tkaninach za
·kurzonych, rnplamionych Hp.
Futra należy starann;a przetrze
p:ić i po wytrzcpan:u Wyczesać
-:;;rzebien'em. Odiież wełn i aną
trze'.Ja oczyścić z plam wytrze.
pać i wywietrzyć. Wszelkie swe
try, p o ńczochy wełn ' ane itp. na
leży uprać mydłem
w c'eplej
wodz;e.
Po doprowadzeniu do
czys:ości cd z ieży zimowej, prze
znaczonej do przechowania, odw.es:ć ją na!eży do przygotowa
ne i na ten cel szcz~lne i szafy

.

t

ł:ftr(;ńmv odz"eż przed molami
.
Już

Nr1M

.ba!'CL.:U

1noc;:ay

JC.:"t

"'

wiosny lcrój kimonowy rękawów
Kostium, który ogladamy na
obrazku, uszyty jest· z pasia '
stcj wełnianej tkaniny. Sp:idn ca ukladana w kontra!'ałdy. ża
kiet jest ściśle
dopasowany,
wykońc::iony n:alymi klapkami 1
kołnierzykiem.
Tego rodzaju
komplecik mofa być spo:·ządzo.
Dwie sula:meczk1 przeznuzo
ny nie tylko z "·einy, ale i z ne są. dla dziewczynek w wie.
jedwabiu.
Bluzka nadzwyczaj pro3t:i. w ku od 7 do 12 lat. Stosunkowo
kroju wykończona jest na rę- i;roote .w kroju mogą być u··
kawach i przy zapięci-i s:rią te w domu. Na ich sporządze·
drobnych stebnówek. Noszona nie należałoby przeznaczyć nie
być
powinna do w:;:zystkicll noszoną już odzież i:.tarszych
sportowvch kos~umów.
<lomowników.
.;

I

I

z

żqcia

UW AGA Wykładowcy t kierownicy kursów szkoleniowych tereno·
wych.
W so00t4: dni.a 7 bm. o go<h.
15-tej odbęd21ie się zg.odn.ie :z prze
wid-iianym planem semlnańum die
wykładowców (sala konferencyjna
ŁK PZPR) na temat:
,.BudO<Wa fundamentów socjalizmu
w Polsce Ludowej".
Semina.riu~ prowadzi tow. Kardaszewski. Ob!!cność i punktualne przybycie obowiązuje.
Wydział Pmpagandy, Oświaty
Kultury.
W piątek dnia 6 bm. o godz.
17-tt>j odbędzie się w Wydziale
Propagandy 05wiaty i Kul tury Kł.
posiedzenie Łódzkiej Komisji Szko
leniowej.
Proshny o punktualru- przybycie.
Wydz. Propag. Ośw. i Kult.
ł.K PZPR

UWAGA!

Pracownicy naukowi
uczelni.
Na skUJtek prośby większośc.i
członków
kola,
którzy zgłosili
swój udział w wycieczce do Pozna
nia - przewidywane waln-e z-ebranie kola w dniu 8. V. 49 r. zostaje prz~ni·esione na dzień 12. V.
49 r. o gcdz. 19 w lokalu ŁK.
wyższych

UWAGA! Sehr!!tarze organizacji
partyjnych Dzielnicy Sródmleśclel
Przypomina się 'Wszystkim sekretarzom organizacji partyjnych,
aby wytypowani do akcji kolporrażu sławili się dziś dn. 7 hm. o
go'1z . 15-t"j na odprnwe., którn odbt:dzie się w lokalu Dzielnicy ul.
Piotrkowska 53.

Zwiedz~jmy wystawy książek
DLA. DOROSŁYCH

.. -.

V?' _MrnJslnch

.

..

VVypozyrzalma,ch
Ks1ązek urządzone. zostały "')_'sta"'.y, który.eh ~a.z~a obrazUJC
odm1enn:v cl7:iał k~1qz~k_. ~ystaw
jc~t 14. Wystawa ks1ązk: o Odr~dzonej Pol~ce Ludowe] zor_ga
mzowana _zo"tał8: przy. ul. 1\a.
pj6r1mTskic~o 86, a Ziem _orl_zy
f<lrnny~h. przy ul. SrebrzynskieJ
IQ:l W)~dza o Polsce, pr~y _ul.
SygnałowrJ_ ;i. . (Ruda J'.ah_ian1c.
ka) -K?iązka - . bih!Jote'.;.a
- cz:tebl;;. - .RamoKRztalcemr,
przv- ul. l crr101.c-;v 10 -- IV~ sta
wa „ hi~ż,,k "'riekawvch a
mało
znan:vl'h. przy ul. Kątnej 26 \)Yila"·nif'twa "Poleczne. rirzy ul
R;.gon-~kil'j 33 - J"ub!kun ku
tzci JuliuRza Slowack11?go.

' • ta pracy
orane k dla swra

d!Zierżawcy

bezwzględnie

Egzaminy maturalne w szkołach łódzkich
tygodniu

w

chłopców

i 449

dz\ewczą.t.

dz1:1lu humrtnistycznego
egza.
shlu<lać b f,) dą 164 osoby , w
tym 87 chłopców i 77 dziew cząt
·oraz z wydz. przyrodnie1.cgo 551
o~ńh, w tym 277 chłopców i 274

ruin

dzi~wcząt.

W

SZKOŁACH ZAWODOWYCH

Egzaminy odb.vwają. się w 26
szkołach. przemysłu m e chaniczne
po, elektrycznego, włókiennicze
go, odzieżowego, gospodarczego
i innych. Egzaminy
pisemne
składane będą. w dniach 2 i
3
czerwca, egzaminy \lStne w dn.
10 - 15 czerwca. Do egzaminów
zgło~zonych jest
mężczyzn
i 514 kobiet, razem 1213 osób.

699

W SZKOT:.ACH
DLA DOROSŁYCH
egzaminy zaczną Rię równie?;
w dniach 2 i 3 czerwca.

W

SZKOŁACH

KSZTAŁCENIA

Nagrody za najlepsze dekoracje pi erwszomojowe
Komi•tet Pierwszomajowy w Ło
wiadomośc.i, iż w wy
niku ogłoszonego loonkursu na dekorację gmachów i wystaw sklepowych w ramach Obchodu Swię·
ta Pracy w dniu 1 maja 1949 r.
przyznane :zostały następującym
instytucjom nagrody pieniężnie na
najlepiej wykonane dekoracje:
1) Nagroda I-sza w kwocie zł.
40.000 - Wydi:iałowi Gospodarcze111u Zarządu Miejskiego za dekorację gmachu przy ul. Piotrkow·
sk.iej 104.
.
2) Nagrody lTI-cie po zl. 10.000.
a) Centrali Handlowej Przemysłu Odzieżowego za dekorację wystaw sklepowych Sklepu Nr. 1
przy ul. Piotrl<owskiej 122. b)
PZPB Nr. 4 Oddział Il za dekorację gmachu przy ul. Piotrkowskiej 138. c) PZPB Nr. 17 za dekoracji: gmachu przy ul. Rzgowskfoj 26, d) Oficerskiej Szkole
Polit. - Wych. Wojska Polskiego
71 1. i ' J
~- „ , ~ - ~ . . . I ~ J fl ~·
e) OKZZ za dekorarję gmachu przy ul. Traugutta 18
f) Zespołowi MłodzieV.y przy Szkole Ogólnoksztalcącej Stopnia Podstawow-ego Nr. 52 za dekorację
gmachu szkoły .Przy ul, Limanowz;kieao Nr. 25-

Z wy dzi podaje do

NAUCZYCIELI
Ostateczny termin składania
egzaminów
b~dzie
w
tych
ciniaeh zatwierdzony. Przypusz...

'i'

Prz-ewidzi;ma nagroda II-ga w
kwocie 20.000 nie przy:zmana
została nikomu.
Po odbiór nagród upoważnion-e
osoby zechcą zgłosić sJę do Ko-

miltetu
Pierwszomajowego Łódź,
ul. Sienkiewicza 49a
(Komitet
Łódxki PZPR WyMja! Propagandy)
na dnia 14 maja rb. w godzinach
od 9-t~ do 15-tej.
-----------------------------

Na

•~ohandzie

....~-----------------

Zbrndniczy renegat skazany na

Zygmunt Niemczyk, mieszkaniec
ł.odzi, w listopadzie 1944 r. dobrowolnie odd~l się na usługi jako
konfident. Renega.t za judaszowe
srebrniki zdołał w ciągu dwóch
miesięcy, tj. do 19 stycznia 1945 r.
wydać w ręce wrega kilkadziesiąt
osób, z pośród których kilka zostało spalonych w Radogoszczu.
Wczoraj Niemczyk zasiadł na
lawie oskarżonych w Sądzie Okrę
gowym. Przyz nał się do wszystkich zarzuconych mu zbrodni.
Rówoież przewód sądowy potwierdził , że oskarżony wydał nie tylko osoby sobie nieznane, donosząc
o słuchaniu przez nie radia, o
ukrywaniu się dezerterów nimieckich, o trudn i ących się handlem,
o wrogo ustosunkowanych do reżimu h iUerowskiego, ale nie zawahał się również przed wydaniem

misję

karą śmierci

kiilku osób !JWCj najbliższej rodziny.
Makabryczne te czyny zostały
potwierdzone zeznaniami szeregu

I H.
·

Nowy gmach

- Sprzedajemy kilkaset .ksillżek
dzienn ie. Wic:cej, niż jedną czwar·
tą t-ego stanowią populam-e wyda"!
nictwa mark 0 istows!de. Samej „Hi·
stori.i Wszechzwiązkowej Komunis•
l ycznej Partii (bolsŁewików) sprze
daliśmy przedwczoraj około 100
egzemplarzy. Warto znaznaczyć.
że nabywcami tych d'Lieł są prze·
ważnie robotnicy. · Dużo te-ż idzie
nowo ści literackich i książek dla

----Związku Samnrzą\lowców
mlo.J·.~: eży.

będzie iułro oddany do

Na ru~ztowani<tch, we v•sz ystkich
zakątkach remontowanego gmac I1 u
· · 0 st a t me
· " CPg
praca v.re. T o JUZ
-' icl
ki" b!'dącego na ukończeniu no'
wego domu Związku p racowm' k ow
Samorządowych i Użyteczności Pu
bliczn~j w Łodzi przy ul. Wólczań
rkiej 5. Uroczyste otwarc;e nastąpi w najbliisz'l niedzielę 8·go bm.
Kosztem 20 miln. zł. w czy m 12
miln. zł. subwencji Zc1rządu Miej·

~'Ił

dk 0'\_1'1'~

u?:ytku

skiego, dawny budynek „Angiel·
s ;ke Lali" przoekształcony zostiił
w nowoczesny, wyposażony we •
wszystkie niezbędne
urządzenia
dom zw 1·ązkowy. W budynku tvm
1
mie~cić si ę bĘdą wszystkie od·
działy Zw1ia.,,\rn, zradiofonizowana
świetlica, l:l!bLioteczka a IJlr:zede
wszyslk im pi ękna sala teatralna.
z automatycznymi barwnymi rnflek
torami i prze 3tronną sc-eną. Sala
ok. 500 osób.
pomieści

W nowym gmachu
le

życie związkowe

oświatowe

sk~1pi się

I

zespoIeme

Ieczmctwa

lą nowe kadry samorządov1ców,
spełniających sumiennie swe od•
Sprawa wspólnego
użytkowapowiedzialne obowiązki dla dobra
nia. Mie,iskich
Ośrodków Zdro- ·1
. klasy robotniczej naszego miasta.
wia. przez
Zdrowia. 1
(m)
·
S
ł
Ubeznicczalmę
> p<l eczną
pORU.
f"
wa się stale naprzód.
Pierwszym Ośrodkiem,
gdzir

Wydział

razem ordynuJ·ą. lekarze Wydzia
·
l m·
lu Zdrowia. i Ub ezpiecza
po
łeczncj, jest
ośrodek przy ul.
p 6 h "k 11
W
·11· ·
r c m a
•
na.J J izszym
czasie będą. tu przedłużone go.

s

z

Ligi Kobiet

W sali Ligi Kobiet, ul.

Ogłoszenia

drobne

Najdalej w przeciągu 6 tygodui ZGUBIONO decyzję , wydaną przez
prz.vJ·mowa~ tu będą. równirż le_.
ZUS. Hubner Józef Abramowskiekarze Ubezpiecz:i.lni SpołcczneJ. go 26.
4234
_.__,...WYK
WAE~ c.. -·· ·
--o-ZGUBIONO decyzję, wydaną przez;
Szczepienia ochronne
ZUS . Kolasa Wojciech, Wojśka
Polskierro 40.
4237
W całej Polsce zaczął się okres
szczepień ochronnych. Przeprowa- fó'żKl" s;tk°o';~;,"''k"o';;'t0ad;J"::
dza stę szczepienia prreciw duro- kotły do mleka i zup, wagi S'lalko·
w-e, dziesiętne, osobowe, dziecię·
wi brzusznemu, os'(}ie, i błonicy.
Szczepieniu prz-eci<w durowi c-e, nnżyce stalowe krawieckie,
brzusznemu podlegają wszyscy b-ez Linkowski, Piotrkowska 120 i 52.
847
wyjątku mieszkańcy
Łodzi od lat
5-ci u do 60-ciu.
ZGUllIONO lzgit. Zw. Zaw. Cze·
Akcja szcz-epień odbywa sill w e pielewski Bolesław, Lindleya 6.
wszystkich
dozorach sanitarnych --~~- ______,,,_4232-g
w godz . 8 - 10 rano, niezależnie ZGUBIONO.iegiC tra;;~j;',;ą-;_;;
od miejsca zamieszkania.
maj, .loń ska Franciszka, Rentowna
SzczepJeniu przeciw ospie pod- nr. 2fi.
4230
legają wszystkie dzieci, urodzone
ZGUBIONO
t;'rt~KU
Końskie
w roku ubiegłym. Szczepień dokoWiadPrny Józef, Łódź, Harcerska
nują Stacje Opi·eki nad Matką i
nr. 13.
4231
Dr.leckiem w godz. 17 - 19.
Dziec{ do lat trzech szczep.ić sic; KREDENS kuchenny, toaleta, sprz.e
winny w tvch Stacjach w godz dam tanio . .Nawrot 54 m. 4.
.(222-g
15 16. Natomiast dzieci od lat
trzech do dziesi!'ciU we wszyst- ZGINĄŁ pies - pinczer strzyżo·
k.icb .dozorach sanitarnych od go- ny na lwa, ul. Kil.ińskiego, Dwo·
dziny 11-ej do 13-ej .
rzec Fabryczny, zawiadomić tel.
Kto nie zgłosi sie do s7czepJ~ń . 132-?A
4238
będzie podlega! surowej karze do ZGUBIONO książeczko" Ubez=-pi·e·
trzł.ech miesięcy aresztu, lub 150 tys czalni Spole~zni na nazwi~ko Ja.
z · grzywny, względnie obu tyn" n;ny Gmd7.ińskiej, Łódź, Zaohod·
karom łącznie.
I nia 52 - 71.
~

r-....,.____________,,_____________________

Komplet orzekający pod przewod
nictwem sędziiego Gołiiba, skazał
Niemczyka na karę śmierci, oraz
konfiskatę mienia.

W dniu dzisiejszym dy-iurują na
apteki:
,
Pabianicka 56 Antoniewiic11
Piotrkowska 127
Danielecki.
Da szyńskiego
59
Gorczycki.
WschodnJa 54 Karlin, Zielooy
Rynek 37 - Apteka Społ. 56, Li
ma.o.ows.kJ.eao 37 - Zaaórowska.

An„

drzeja 1, odbędzie się kiermasz
biążok, loteria w dniu 7 i 8,
Dnia. S godz. 17 obędzie się wie
czór .Mickiewiczowski na którY,
dziny urzędowania. do godz. 20. zapraszamy c'1.Jonkinie Ligi Ko.
W chwili obecnej przygotowu bi et.
je się dwa
alsze o8rodki prZ)'
ul. Lubelskiej i
Sędziowskiej.

świadków.

5tępujące

ca•

1 kulturalno.

22 tys. członków ZwJą%
ku.
(ml
Kursy dla pracowników samorz4•
inne ?rze_oisy nie prz~widuJą kary du.
suro" szeJ.
Biuro personalne Zarządu Miej•
§ 7. Rozporz ądzenie
niniej sz<'
wchodzi w życie z dniem og:osze- skiego w najbli'Ższym czasie uru·
nia.
chomi sp-ecjalne kursy szkolenia za
Prezydent ło.llasta
wo.dowe".'o dla pracoWTuików sa•
w-z (-) Edmund Bugajski
4
'Wlccprerydcmt
morządowych. Kursy te bE:dą U•
rządzane systematyc2mne i wyszko·

przy korzystaniu z .wód

Co nowego w ZAMP?

Wlj.Ć się b~dą, w 21 szkołach.. Do
mat;rr..y zg>o:;zonych jest ogółem
lU~l.I· kandydatów,
w tym 645

Kieski

swą

orz~_

w sprawie xapewn senia

stan

Historia WKP (b)

I
_____________.,.a___m•----

Rozpo. rząd zenia

25 maja.
W tym roku egzaminy odby-

.

i popularne wvdawnichva marksistoyvskie
cieszą się największym powodzeniem

Otw~~~~~G~~~~::r~ęilzie ~Y

.......--...,,,......

«u~ie~e~

Organ~atorzy Zakładowe d~tychcza.sowy

.
ki
rzeczy zmiemły.
chętnie przyJęhby wyciecz
ro~
botników urządzone przez OEZ6
.

zdobyć zaimujące książki

<"

dni od 16 -

wa.ża. młodzież.

uliczne dobrze spełniają
propagowa11ia masowego czytelnictwa. Łodzianie nabywają cb~tnie książki, korzyst;i.jqc
ze zrnżonej ceny.
Za·interesowalo nas, jakie ksi<i.żki cics1ą się największym powoDLA DZIECI I MLODZIE:f:Y i piątki w godz. od J.J - ~O, w
~rod~ natomiast od 11-ej do 16. dzeniem? W stoisku przy pl. Wol.
1
W . 7-miu . 1r'.il'jskich ~y~ozy. \Vyst:i:łvy w
wypoż;czalniach ności, dokąd udaliśmy się c-e l'm
r7.almach l<~1ązck dla dz1ec1 zor <lla d;r.ieci oglądae można z w:r- z.asięgnięc1a informacji, objaśnia
nas uprzejma sprzedawczyni:
j>}tkicrri soboty od godz. 11-16.

bilety

Czeski Teatr

9-20J

lO _

UWAGI\, Huma'liścl członko
wie PZPR!
W ponied7.ialak d11ia 9 maja 4!l
r. o godz. 19 (punktualnie) w lokalu Dz-;~Jnicy Srćdm i eśc ill przy
UW'AG;\, Studenci Prawa!
W sobotę dnia 7 maja 1949 r. ul. Piotrkowskiej 53 odb~dzie się
o godz. 19-tej w lokalu Dzielnicy ze.branie partyjne. Obecność oba-\
wiązkowa'.
Sródmieśc ie, odbęd7.ie się zebran ia Kola Wyd7.ialu Prawa Uniwersytetu Łódzkiego Polskiej Zjednoeonej Pmtii Robotniczej.
WYSTAWA
Na zebraniu wy::rloszony Z'O~ta
niech
kupu'.e
lote1yjne
.,Tygodnia
Oświat(
n;e r-eferat pt. „Drogi rozwojowe
Przypominamy, :i:e od dnia wczo- trzvmania zni7.ki prz.y zakupie na
·wsi :pol<kiej"'.
~ta\\"& hihliot~ki \\_,. ż, zc j :;: z koksi1żelc w księgarn iach
Obecność wszystk!oh członków rajszego przez dz ień dz' siejszy j zł. 400 CPntrnlnej
jutrzejszy (tj. w dn. 7 i 8 bm} „Czyteln;ka", „K:!.iążki i Wiedzy" . ł.tt Pr:la!:!O"', ie7.n P.J. i
obowiązkowa.
'
" "
"'Y~
przy sto;skach z k!\!ą ~k.ami odbvw~
'>pic<Łmy v.-i~c w~zyscy do <to- Bihli o t cki Prdn!!o::dcznej.
~
UWAGA, Koło PZPa Nr. 4 nanc:zy- się lotNii\ fantm•ra, przy czym
dniil i•k po bilety loteryjne, aby skorzys staw :i. Zflhrnzu.fo <lorohrk pP<hgo
cio:lll szkól zawodowych.
8 maja loter' a odbitdzie się też tać z okazji zdobycia zajmujących
i;:iki w k•1tał1·c>nin iloro~l:·<'h i
W sobotę dnia 7. V. o godz. 18 podc7.as zabawy ludowej w parku
biażek.
w
~ btŻP im drngę do sumokształ
w
sali Dzi<'lnicy
Sródmieśc ie
w Helenowie.
Stoiska rnajdować się będą ..,,
cenia. Ka r~ce dyn•ktora bihlin
Piotrkowska Nr. 53 odbędzie sie
Cena biletu lnt~ry_inego wynosić następui ą cyrh pun~,tach: Plac Wo!
zebranie Kola. Obecność obowiąz będnie zł. 30, za kt6rą m0żna bę· noki, Plac Zwycięstwa, Plac
teki wplyn~ło jnż kilka zqloszr(1
Ni~
kowa.
d7ia wygrać n11jpi~kn;Pjsze powie~ pod\Pgloki, Czerwony Rynek, Po- zhiorow>,'Ch wyciecrrk, co świa<l
czy o zaintcrernwaniu społcczrf1
UW AGA, Gastronomicy PZPR-owcy ci na_ilcpszych - autorów.
lesie Osiedle, Traugutta 18.
Jako glówna wygr~'1'<l przewidzia
--~~
----------~--.._.....,.,_
Niniejszym
zawiadamiamy, że
·dni~ 7 maja 1949 r. o godz. 9-te.} ne są 2 biblioteki 50 • tomowe,
ft.
rano przy ul. Piotrloowskfoj 53 radioodbiornik oraz 50 honów po
.ft"'
w lokalu Dzielnicy - Sródmi-eście, zł. 100, któTe służyć będą do obezpieczeństwa
odbedzie się ogóln~ zebranie czlon
ków kola PZPR Gastronomików.
Na podstawie art. 108 ust. 2 czonvch_ n:i!ej!'.'C. kąpiel~wych nie
Obecnożć obowiązkowa pod ryrozporządzenia Prezydenta Rzeczy- podlcgaią Je<lyme osob) • ~tóre ~o
gorem partyjnymi
nrzybywa do ł,odzi po,;politej z dnia 19 stycznia 1923 siadają odmaki stvrnirdzaiące, ze
W przyRzłym tygodniu wystą r. 0 oroani'l:acji i zakresie dzia- są zakwalifikowane do upraw;an1a
UW AGA! Studenci SGH
członkowie PZPa.
pi w naszym mieście znakomity łania wład7. administracji ogólnej sportu płY'Nackiego i>:rzez odpo· sport ow e ·
W sobotę dnia 7 V. o god'l. czcgki teatr kukiełek pod kiero (Oz. URP nr. 80, poz. 555 z 1936 w.ie rl nioe zrzeszema
19-tej w hudvnlro SGH odbędzie
r.)
r.anąd1am
co
Kastępuje:
Odznaki
te
w
rodzaju czepków
wnictwem prof.•Józefa Skupy.
się :rebrante Koła.
§ 1. Dostęp do wód publicznych na głowie winny być zaopatrz~ne
Niecodzienne
te widowiska i prywatnych., jak równ.ież korzys- w pieczęć właściwego terytorual
Obecność obowl4zkm"'1!. (
UWAGA! Członkowie Kola ter<lno wzbudza,ję. zrozumiałe za.in~ere tanie :z kąpieli, jazda łódkami i nie Starostwa Grodzkiego.
sowanie. (m.)
ka 1· akami, a w zimie jazda !la !y-i§ 3. Podawan.ie i spożywanie na
wego DzlCllnlcy Górna - Lewa.
· ·1
wach, może odbywać się tylko w •plażach i . pn:y>stania oh w1os
~rsW niedzielę dnia 8. V. 49 r. o
d
I
h
· j
h
kl h napoiów alkoholowych 1est
godz. · 10-tej w lokalu własoyzn ll
ozwo onyc
mie scac ·
c
§ 2. Wla5oiciele,
i
zakazane.
ul. Wigury 4-6 odbt;dzie się :rebra- f
Wzbronione jest równie-! dopu
W niedzi~'-, , 8 bm. o godz. 12~]· zarządcy ter-enów plażowych, k li·
nie organizacji partyjnej Kola te.
~....,
~
·1
,zczanie na plażę 1 "{:rzystanie o
renowego. Stawienmct:w·o obowiąz Filharmpl);a Miejska w Łodzi daj-e pieliskowych i przystani wios ar- sób w stanie nietrzeźwym.
kowe.
swój XX!V-ty Poranek Symfonicz- skich są obowiązani oznaczyć midej
§ 4. Srodki „łui:ące do pcr.ewonv. dla Swiata Pracy. Poświęcony sca dozwolone dla kąplieli, jaz y
j
J'est on cahkowiC1·e muzy~ń pol- łódkami 1 k ajakami oraz u t rzymy- zu osób oraz sprzęt l!'atowniczy
~v
Skt"ei·. Dyr,• gui·~
WŁODZIMIER..,.
wać ratowników, wyposażonyeh w winny być co mte~iąc, poczyna l\C
d
'
v
„
od dnia rozpoc:r.ęcia sezonu, po
We wtorek dnia 10. V. bT. o
ORM!CKI, śpiewa IRENA LEWII:'ł- sprzęt ratowniczy 1 podręczne ap- dawane kontroli technicznej, a
godz. 20-ej w lokalu ZAMP, Piotr SKA. W programie u'""ory Mo- teczki, ponadto pn:e<trzegać, l!lby
ki
"" Różyc- osoby kąpiące sic: nie przekraczaW'S'lelkle Z11uważ<1ne uster
kowSka 46 pokój 5 odbędzie sle nius7Jkd,
Szewczyka, Marka,
rzP.braoie Kota Nr. 19 wydz. Mat
ły
·
h
ty
natychmiast usunJęt-e.
kiego
i
opracowanie
ludowych
gramc
wy.znac:zonyc
w
m
Tlość
osób,
'która
może
korzy.stać jed
- Przyrcrlnic:>A!go.
P ieśni śląsk1'ch. Kasa F1'lhannoru·1· w c-elu miejsc.
ó
n<1razowo z przeworu ł dką powin
Dnia 11. V . . br. o godz. 20-tej
godz.
10
13
sprzedaje
bilety
Przepis
powyższy
oboW'lląruje
rów
na
być
ściśle
określona
oraz ozna
w lokalu ZAMP
Piotrkowska 46
pokój 6 odh()dzie się zebrani" Ko- w cenie zł. 30 - 210. Dla człon- nież k.ierownika obozów letnich. czona w widocznym miejscu.
k&w Związków Zawodowych I u-1 k~órych uczestnicy korzysta,jl\ z kl\§ 5. w ką-pi1iliskach ·przeznacza
ła Nr 18. Wydz. Mat. Przyr.
czącej siEl m!odzhe-ży po zł. 30 p.ie!.I.
h d
· ytk
bi'
!
0
Obecność obowi<i.zkowa.
i 55 - na wmy~tlde miejsca.
Zakazowi przekraczania 'WV"l'na- nyct
uz b u ?u icjznsteg~ P1'.wawuzuw
.. ,wa nego wz romone e
ąpame
i mycie zwierząt ornz zanieczysz
C7anie wód w Inny sposób.
f 6. Winn1 pnekl'oczenia ndniejs7.ego r~orz11dzenia utegną
w trybie administracyJnym_na mo1·ozpoczynają się już
nrzyszłym
W SZKOŁACH
czalnie matura odbęd;i:ie się r6- mnazjum ·do klas licealnych Pań cy 11rt. 112 cytowanego na wstę
OGóLNOKSZ'i'AŁCĄCYCH
wnież w pic1·ws zych dniach czer stwowych Szkól Zawodowych ab ~ rozipon:ądzenia oraz art. 1
ust. 1 dekretu z dnia 26. IV 1948
Już w
nadchodzą.ęy wtorel• wca.
8olwentów 9 klas szkół zawodo
r . o podwyższeniu grzywien, kar
rozpoczynają. się
EGZ.AMINY
wych prywatnych, bez praw pań
plenięż.nych, kar "porządkowych i
M.A'fURALNE w ogólnokształ..
:EGZAl\llNY DO SZKOŁ
~twowych. Szkoły te nie posia.nawiązek (Dz. URP nr. 24, poz
cqcych szkołach średnich. Ter.
ZAWODOWYCH
dają bowiem kla~
licealnych.
161) kar7Je grzywny do 25.000 :zł .
l'\in rozpoczęcia się egzaminów
W duiach 17-25 czerwca od- Przypus:r.czalnie zgłosi się około
lub kan:e aresztu do 14. d!fl. albo
ustnych, wyznaczony już zostal będą. si{l egzaminy z zakrc,;u 'gi 120 kandydatów.
obu tym 'kamm ~ącznie, o u~
przez pos zczcg6lne szkoły na

Kto chce

· t eczną.
za.kła.dy pracy,
Rtwa tą. pozy
1"mpre-ą.
„ . lub poszczególne
.
i h jeszcze
Czynna będzie w godz. od
obecrue przybywa.
c
l'reJ.:wencja. na. istnieją.cych zbyt mało •.
wystawach jest. dość duża. Prze
Warto i trzeba. aby l'..a.d.Y

"anizowano odrębne wystawy, a
przy ul. Żeromskie
go 105 _
Przyroda w ~siążc?,
ni. Wspólna 5_7 _ Mozaika b1bliotcczna, ul In~!nierska 4 Nie ma demokaT.CJl bez upowsze
chnienia książki, ul. Armii Czer
wonej 41 _ Kq.cik Barlziecki,
ul. Limanowskiego 25 - Ilustra
cja w k~iążkach, ul. LokatorskH
Dziecko w
powojennl'j
kRiąiri? pol~ki<'j i rnilziecki<'.i 1
ul. Kątna 26 _ Bojowmcy o do
bro człowieka.
v'i"e wszvstkich t.yrh punktach
.
· . .
,
wygła~zane ~ą rów1110?z pogaoan
ki ohjaśniaj~ee.
Wszystkie wy"tawy w;pożr
czalni illa dorosły.eh czynne 8>)
w poniHlziałki, wtorki, c_zw~rtki

. 1~ianowicie:

POWAŻNA

INSTYTUCJA PAŃSTWOWA

1)

posrukwje do biur Centrali I podległych Zakładów:
INŻYNIERÓW ENERGETY KóW

2)
3)
4)

TECHNIKÓW Wł.ÓKJENNICZY CH
GLÓWNYCH KSIĘGOWYCH

INŻYNIERÓW WŁÓKIENNICZYCH

lłeflektnje tylko na sily wysoko kwalifikowane,

Oferty z załączonymi 1vclorysaml kierować do
„Prasa'", Piotrkowska 55 pod I (F. - AJ. 49'".

lł.S.W.

839

Str. ~
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"?AŃSTWOWY

'fEATR

•:>JSKA POLSKIEGO
Dziś, o godz. 19.15 komedia naj'Wyb1tniejsr.ego dramalopisar-za hiszpańskiego
Lope de Vegi pl.
„PIES OGRODNIKA".
PAJ!tSTWOWY TEATR

POWSZECHNY '
dni następne o godz. 19.15
„Dwa T·e atry" J. Szaniawskiego.
Dziś I

KAMERALNY

ŻOŁNIERZA
Daszyńskiego 34.

DOMU
Dziś

i codzie n nie o godz. 1!),15
sztuka Stewarta „GWIAZDA
STE\-ENSON A".

TEATR „MELODP..AM''
ul. Traug11tta 18
(Gntacb OKZZ.)
Dzi~ o godzinip, 19.15 dosko·
Dała
komedia E. Augier i .1.
Sandcau pt.: „ZTJ:;ć
PANA

Poirier' '.
Wszystkie m1~1sca sprzedane.
Passe - partout niewa?.nr>.
TEATR

W

Katowice (obsl. wł.). Piąty etap wysc1gu koluskiego
Ostrava - Katowice, długości 147 kim .. rnzpocząl się z 0110i.nieniem, z powodu zalalwfan ia formaluości paszporiow~,ch.
Siązacy No-woczek i '"ygle1111 a spóinili się na start h1moi-ow3·, przybyli jednak w ost1Jtni ej chwili na start 03try, który
nasta1>il na granicy mia~ta O stravy.
Do granicy polsko - czcch oslowackicj Zlłwodnicy jechali
w 'I.Wartej grupie..F'rancuzi i CzP-'ii 1>ilnowali szczególnie Jw
larzy polskich, wiedząc, 7.c ci będą, chcieli wjechać uierv.·~i
w gr1.1.nice Polski i na rn~tę e tapu w Katowicach. Jaku J>icr
wszy prze.jechał .ieun<ik punkt graniczny w Chiiłupkach Po·
l:i.k Salyga, a tuż za •1im Boh dan (CSG) i Wójcik. Po mini1;
ciu granicy tempo wy.;ewrn ni cco wzrasta. Nast~puJ1 J>it>rw
sze defekty, w wyrti:c,1 !dón•c h część zawodników od1rn.da z
grupy czołowej. Najbl!rclzie.i pechowo jechali Cze~i. któny
mają tu szneg dcf·~k•. 1lw.

KOMEDII
MUZYC7.NE.J
KiH·n km. '" 1;r:i11it·a l.V1ij„LUTNIA""
cik. Sał.1·ga i Pi pt rasz.e11·•ki iniPlotrkowsh 243
rju,ią u c irrzkę. pnti•nz~ .i'lc
za
piątek dnia 6. V. l94n r. •ohą trzech ~·i:rnruzoi11
i Cze-

Tea1r Komedii M•1zyczruej „Lutnia" daje przedsta'Hicnie Irae. opery komicznej
pod
tytułem
„DZWONY Z CORNEVILLE" .
TEATR .,OSA""
Traugutta I tel. 272-70
Codzienn'e o l!l.30, w ni„d1.i„lę
święta
o 16 l 19.30 „RYCERZ
SZALONY" z A. Dymi.zą.
ROBOTNICZE TOWARZYSTWO
PRZYJACIÓŁ DZIECI • TEATR
LAt.EIC ,.PlNOKlO"'

1·ha Ye ~ Pl,r. Czol1łwl»l 11npot~·ka jednak na :r.nmkni \'l" prze.
~a z d kolPj1rn·y i U\'ieC'7.ka :r.oHtn
]e zlik,'l'idowa11a. Polacy w ,fa]

miona wpadają razem na taś·
mę. W pół minuty za nimi wpa
da dal sza
grupa z B1Hdel' o.ro
i Leaderem wy1kigu \ "e"dJm
na c~ele.
W granicach Pol•ki od pnnk1 n ~ranicznrgo w Chalupkach do
Katowic wy:!cig wywołał ogrom
uc zaintrr<!!s-Owauie, groma1l z ąc
wzrllu~
tras.v n·e wszystkich
wsiach, miastach i rnia,tecr.kncl•
lnm:v puhliczuo1ki. Po . drodze
nit:ily kolarzy bramy trmmfaL

s z~·n1
ciągu
J)rf1h11j:1 011Prwać
~ ię oa t•zolón·ki. ll'1·r. licz powodzeHia. 1\ti :;O-t~· 1n k111
h:upiak
przcLijn gu111~. dognuia jeduak
r zolów ki,:.
011m.v lapi;1 ri'nv11i1'Ż
Targo1łski.
Leśkiewicz,
~l'Ot.r- ne.
k~ i Mich i zostaj~.
w tyle
Zespołowo piąty
Od 50-cgo km kolarze rozhi,i11ją

~ię na kilka
gmp. W końc1,_
Nawrot 27
T>ych grupach jedzie aż 14.t n
Codziennie oprócz poniedziałków Bułgarów. z grupy czołowej od
o godz. 9 30 „Czarodziejski kalos7' padu.ją Wrzesiński i C.,;yż, lecz
dochodzą. czołówkę na 86-ym
TEATR LALEK „ARLFKIN'"
km. Do Gliwic T>.parlit zwarta
lódi, ul. Piotrkowska 150 tel. 258-99 grupa 3 0-tu kolarzy. ZoRtaje tu
Codziennie prócz poniedziałków w tyle, dobrze jR.U<J.C." dotych.
o godzinie 17-tej „KOLOROWE czas Bukowski. W Z<tbrzu zosta·
~IOSENKJ" Franta W nledzle~ je w tyle WyglPnda. a następ.
l święta dwa widowisk~ o 15-tej uie Rzeźnicki. Za miastem ła.
1 ·17-tej Kasa czynna od godz:iny pie gumę groźny :E'rancuz Bat.tie
IO-tej
i w czołówce zostaje
tylko
DOLNOSLĄSKI TEATR ŻYDOWSKI dwóch ł'rancuz6w· z I i II druży
w sali żydowskiego Te„trn
ny.
Jaracza 2
Na ulicach Lipin i.n~cj 1 1ją ·ll·
W sobotę dn. 7, niedziela dn. s. cieczkę Sałyga i Czyż, pociągaponiedziałek dn. 9 maja komedia ją.e z11 ~ohą Francuzów Herbulo
muzyczna pt. „Wzajemna Mi!ośf''" t.'a, 'Riegert'a oraz
Wójcika.
pcczątek o godz 20-ei
Grupa tit wparla raZPm na ulice
'Katowic, lecz na 100 m przrd
metą etapu na boisku ,.Pogoni''
~zyb:rl
Francuzi
wyp1tedznją
Polak6w i trzymając się za TR.

ADRIA BAŁTYK

Czyż Co

Salyga i

mówią

o wyścigu P-

dzialacze i zawodnicy

dali się wyprzedzić w Katowicach
Francuzom na 100 metrów przed metą

w todzl ul. 11-go Ltslopada 21

TEATR

łodzianie

Dwaj

„Renegat
- „Szewc Mateusz

BAJKA - „Wołga, Wołga··.
GDYNIA - Progr. Aktualn. Kraj
i Zagr. Nr. 19"
HEL (dla młodz)
„Wieczna
Ewa".
MUZA - ,,Siódma Zasłona".
POLONIA ,..... „Czar i Kleopatra".
PRZEDWTO$NTE - „Jej Pierwszy
Bal".
ROBOTNIK - „Wielka Nagrod.:i"
ROMA - „Gasnący Płomiet'I"
. REKORD - „Zaklęta Narzeczona".
dla dorosł . „Gtłda''.
STYLOWY - „Dżulbars''.
SWIT - „Rosanna Siedmiu Kslę·

Co
P

usłyszymy
d

„1

S BOTĘ

rag~~: 7a~:jc~ 1 ~~ ro~u

12.('4 W;iad. Połudn 12.15 Muz.
· 12 50
ł „12. 20 Au.
d dl aws1,.
zp
„Na swojską nu~", 13.20 Skrzynka PCK, 13.30 Muz. obiad„ 14.00
„Historia skTadzionego pomysłu"
- słuchow., 14.50 Inform„ 14.5.5
(l:.1 Komunikaty. 15.00 (!:.) Pogad.
inż z. CzarnowEkiej pt. „Wychów
kurcząt", 15.10 (Ł) Muz. z pl. „Pio
sen~i włoskie", 15.20 (!:.) Aklurln,
Łórlzkie, 15.30 „Niezwykle przygody ob
Szybkomielącego" aud. slow. - muz. dla dzieci, 16.00
Aud. sport„ 16.15 Przegl. wyd
życ:ów"".
młodzieżowych, 16.20 (Ł) „o nauce
TATRY - „Cztery Serca··.
czytania i pisania w świetlicy" TĘCZA „Szewc: Mateusz'".
poqad. A. Krzemińskiej, 16.30 (!:.)
WISŁA „Cezar t Kleopatra''.
„Opowieść o prawdziwym czlowie·
WŁÓKNIARZ - „Pieśń Tajgi'
ku" - fe!. film red. J. GiżyckieWOLNOSC - „Muzyka I Miłość". go, 16.42 (ł.l Piosenki rosyjskie,
:ZAC:HĘTA „OpowiE'ść o Praw· 16.50 fł.J „Mł".lda
Gwardia" w Te·
dziwym Człowit>kn"
~trze WP w Łodzi. eł. A. W~:i:yka.

etRp

przy-

Na ringu
Wrocławiu
W dalszvm ciągu indywidualnych ffi'istrzostw Polski. w
boksie rozegrano w piątek dn.
6 bm. spotkan:a ćwierćfinało
we. Sensacją dnia była poraż
ka Grzywocza z Czajkowskim
(Wrocław). Walka miała rharakter
wyrównany,
jednak
Grzywocz walczył nieczysto,
za co dostał ostrzeżenie. Komi
sja odwoławcza dopuściła jednak Grzywocza do d'llszych
spotkań, uważając werdykt ~ę
dziowski za niesłus1.ny. of>ecyzja ta. W.YW<;Jłała goni•:y P!"Ctest w1down:.
z łodziian Czarnecki wypun
ktował Guza (Sląsk), 1 r/Iac::j
czyk przegrał przez k.o. z W a

we

Prezes PZKol. G-0lęb:owski:
„Mam
t<ikie san10poczucie
po Ili etapie, jak i pr zed wy·
jazdem z Warszawy. Wierzę w
naszą drużynę. Chłopcy dopiero
się

lllEZNIC.h'.!
Rzeźnicki zwycięzcą li etapu:
„Je.stem dumny i szczęśliwy,
że przybyłem pierwszy do Gott·

Czyż

1tióHł Rukce~

obu drnżvnom Pol
skim, które zajęły d~;a pierw•ze miejsca, przy czym l'o Iska
II w czasie o 10 sek. lepszym od
Polski I.
'
Wyniki techniczne: indywidu
aluy etap wygrał Ric;;ert (.li'ran
cja) I), przed Herbnlot . (Pran.
1·,ja II), obaj w ćzasie 4:02:1:.;,
t.rzreirn był Cz~·ż (Polska II)
<I :0'.!::!8 przrrl Wójcikiem (Pol·
~ka I) 4:02:3·~, Bordcl' rm (.l!'r.)
.J.:03:07 i Yese\v
(GSH
I)
<J :00:28. Dal~i Polacy: 9) No.wo
czek, 11) Wrzesiń•ki, 12) Salyga, H) Pietraszewski, 15) Ka.
piak.
DrnżynOTl'O piąty etap wygrn
11: Pol•ka II - l~:O!l::;9, przed
Polsb_ I - 12:09:49 CSR I l?.:10:.50. Francja I
12:11 :27,
Francja II - 12:1::::20 i Rumu·
nili. I - 12:16:04.
Po pięciu etapach drużynowo:
1) Francja II - 60:51:00, 2)
Francja I - 60:56:29 3) CSR
I-Hl :03 :53, 4) Polska I
fil: 11:l8,
5) Polska II
(il:24:40, 6) l<'rancja III
61 :37 :24, 7) Rumunia I
-61:45:09, 8,) CSR II 62:01:21,
f•) Polska III 62:04:38 10)
Wrgr:v I ~ 62:16~54.
IndvwiduaJuie '{ll'Ow11dzi Ve•ely .:__ 20:12:06. przeil Garnie.
r'e'm. - 20:1?.:0i, Herb11lnt Battie. Wójcik 7.na,idnje ~il) na
<:;-nu miej•cu, a Saln:n na Jl.

Uwaga

lugą.

motocykliści

•
!
O gntwa

waldowa - miasta, gdzie pra·
cuje IO.OOO robotników. Mamy
szczęście do Gottwaldowa.
\"
roku ub. etap ten wygrał Wrze
siński, a w tym roku ja go z;;stąpił€m. Mój partner w uciecz
ce Francuz Rieger nie jest tak
szybki jak ja i dlatego udało
mi się uciec przed metą i zo·
slawić go za sobą .
Czuję się,
świetnie i n[e martwcie się o
nas. im bliżej kraju, tym bę·
dziemy lepiej jec 11ałi".
zmęczen . a".
1

Sportowcv no rzecz oświaty

przez ra

'J::ł

Zarząd

mecz

piłkarski

I

ŁKS Włókniarz;

Rymer -

Dzisiaj o godz. 17,30 na boisku LKS Włókniarza odbędzie
się
towarzyski mecz piłkarski
pomiędzy ligowym zespołem go
spodariy, a drużyną śląską Py
mue:n.
Osta!nl występ łodzian
w
spotkaniu z kolejarzami w PJ·
znaniu zakończył się dla nich
kompromitująco, w sobotę więc
zechcą się nasi piłkarze zrehabiHtować przed swymi zwolen·
nikami.
Goście w z.awodach
o ml.
strzostwo drugiej ligi zajmują
czołowe miejsce. nic leż dziw·

To sobie zanotuj!
ę spodziewać około

· dZIG••
trzeba zatwrnr

Włókniarza

Dzisiaj na boisku

I. Przy jazd u kolarzy do Lo
dz! w dniu 8 maja na'eży
101
Sekcji
Motorowej
s
godzi
17.00 DZlENNlK POPOŁUDNIOWY ZKS
„Ogniwo"
zawiadamia
ny 17,10.
2. Trasa przejazdu wiedzie
17 .15 „Przy sobocie po robocie", swych członków, ie wy jazd na
18.15 (!:.) „Krym 1 Sonety Krym· Zjazd do Oświęcimia odhędzie
ulicami:
Pab'anlcką, (nie
skie _ w oprac. L. Gomolickiego. się w sobotę,
br. o
jak mylnie wczoraj
podann
1530 dnia· · 7, 5. b''k"
·
18.~0 „Walce Brahmsa", 19.00 II-g1 godz.
'
z miejsca z Jor 1
Rzgowską),
Piotrkowską,
DZIENNIK
POPO!:.UDN„
19.15 na placu przy ul. Daszyński<-go
Nowotki i 19 Stycznia <.
Koncert rozrywkowy w wyk. Ork. róg S'Enkiewicza.
Helermwa.
PR w Bydgoszczy. 20.00 „Poeta"
--o-3. Zawody kolarskie na to
- aud. rozrywk. 20.25 „Na muzycz
rze helenow.5kim rozpoczną
nej lali", 21.00 D~iennik wiec•or- Trasą
się () godz. 15.
nv•. 21.30 Muz. (pl.) rez. dziennid
4. Wejście na stad •on o..
ka, 21.40 „Teatr Eterek" aud. roz- w Wo1·owódzkim Urzę zie· t war t e b<,; dzie t y /k o do :;
Kultury
Fizycznej
d ziny 16 .
rywk„ 2'.!.00 „Do tańca", Gra Ork.
PR pod dyr. J. Cajmera. 22.45 (!:.)
WUKF wzywa organizatorów
5. S:art nastąpi riazajutrz
Montaż dźwięk. z „Tygodnia O- Biegów Narodowych w dniu 8
dnia 9 maja z przed i;ma
5wiaty", 22.58 (ł.) Om-:lw. progr. maja do ri~tyf'hm1astowego z~lo chu Redakcji „Głosu Robot
lok. na jutro tj. 8 maja, 23 oo szenia. jeśli dotąd tego nie u·
nicz€go" o godzinę późOSTATN . WIADOM 23.10 Wyścig czyn!łi. tras do zatwierdzen•a
niej to jest o 13,30.
kolarski Praga - Warszawa, 23.20
WUKF przestrzet;'a. że lotne
6. - Trasa prze jazd u przez
Bokserskie mistrz. Poł•ld, 23 3'l komisje kl')ntro\ne mogą nie
miasto ulicami:
Piotr~0w·
Muz. tan (p!.J, 23.50 Progr na do-puścić do przeprowao7.~ 1 1 ·
ską, Płac Niepcd:eg-lośc. I
dzień nast.. 24.00 (ł.). Koncert ży-1 b!egów or:ganiza!?r?w,
k_tór.zy
Rzgowską.
Śtart
ostry
czeń, 1.10 (Ł) Zakonczenie audy- me dopełnią
wyzeJ wym·enlo-1- przed pllnktem kontrolnym .
cji Hymn
'lyc'n warunkćw.
- - -

d•

rozkręcają".

Pietraszewski:
„Dopiero w 11 etapi e zacię.
liśmy się rozkręcać. 1 czuj ę. że
z każdym dn iem będziemy ie·
chali lepiej.
Początkowo oba·
wiałem się,
że na obozie było za dużo treningu,
a teraz
widzę, że jest
odwrotnie. Ja
nadal jestem „pechowcem" i
wciąż „łapię gumy",
ale je·
slem dobrej myśli. Serdecznie
gratuluję Rzeźnickiemu su kce·
su, jechał w tym etapie doprawdy świetn;e".
Wójcik:
„Dobrze jest. N;e taki diabeł
straszny. jak go malują". Mamy Jeszcze pięć etapów przed
sobą, a d::> tego czasu może s:~
jeszcz€ dużo zmienić.
Vesely
jest bardzo dobry. to nie ulega
kwestii, a jazdą Francuzów iestern zachwycony. Co do mn ie,
to wiedzie rni się dobrze 1 k -.!'i
c z ę każdy etap bez specjalne:~o

nego, że mecz zapowiada

:;'.;)

interesująco.
Należy nadmienić,

że uiwody
te odbędą się w ramach ,,Ty·
godnla Oświaty". Organizatl).
rzy tego spotkania przeznacz.ają IO procent
dochodu brutto
ną rzecz
walki z analfabetyz·
mem. Widzowie tych zawouć.w
będą świadkami nie tylko cie.
kawego · s-potkania piłkarskiego,
ale· będa mogli przyczynić s ' ę
do poparcia tej pięknej akt];,
gdyż n:i s ~dionie
LK5 W•ókniarza odh('<lzie s'ę zfi'órka na
wyżej wymieniony cel.
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Teodor Drei.ffier
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Tragedia Amerykańska
Mówił więc dalej, że doszedłszy
dną silą życia jej wrócić nie może, a
dze o jej śmierci, naraziłby się tylko

do przekonania, iż ża
gdyby zawiadomił wła
na wielki wstyd i kło
poty, postanowił nic o tym nie mówić : wyprzeć się wszelkiego w tym udziału. Gdy W1 ęc wypłynął na brzeg, zdiął
ubranie, wyżął je z wody i włożył do walizki. Potem odcze
p:l trójnóg i ukrył go. Słomkowy kapelusz pozostał na wodz:ie(o braku przy nim firmy powiedział, że nic o tym me
wie) włożył więc drugi, który miał w wal'.zce, choc1aż miał
również w niej i czapkę. Zawsze brał ze sobą zapasowy kapelusz, bo często mu się zdarzało, że jeden niszczył się
prędko. Potem zdecydował s1ę powędrować ~zez las ku 1'.nii kolejowej. Nie słyszał o żadnej drodze automobilowej,
a szedł do Cranstonów, bo istotnie chciał tam się dostać.
. Tam miał życzliwych sob'.e, chcrnł się nieco otrząsnąć po
tej strasznej przygodzie. która spadła nań jak piorun z jaimego nieba.
Skończył swe zeznanie. Nie miał już nic do powiedzenia. Jephson wię« wstał
z wielkim spokojem, gł0s110
przemówił:

- Teraz oskarżony ma złożyć uroczystą przysięgę przed
całym sądem, przed wybranymi sędziami, przed całą publiµn~
"o.d.<I wszvst.k.o nrzed Bo.iriem.. że oowiedział

„

prawdę.

Czy oskarżony

sprawę

stwem. Z chwilą gdy Jephson oddał mu Clyda, podskoczył
znaczy?
ku niemu. Clyde widząc, Jaka w nim pala chęć zniszczenia,
- Tak.
cofnął się struchlały, jak gdyby go fizycznie zaatakowano.
- Przysięgasz przed Bogiem, żeś rozmyślnie nie ude- Gr:ffithsie, czy miałeś w ręku apilrat w chv.rili, gdy
rzył Roberty Alden?
Roberta Alden zbliżyła się w łodzi do ciebie?
- Przys;ęgam, że nie uderzyłem.
- Miałem.
- I nie wrzuciłeś jej do wody?
- On;i się potknęła i ty ją niechcący uderzyłeś?
- Przysięgam, że nie wrzuciłem.
-Tak.
- T św'.adomie nie wywróciłe5 łodzi, aby ją pozbawić
- Jakże ci mogę wierzyć teraz. gdy tam na brzegu jeżycia?
. z!ora zapewniałeś mnie, żeś. nie miał ap1łratu? Przypominasz
- Przysięgam, ze nie wywróciłem! wołał
Clyde :i:
sobie?
przejęciem, uroczyście.
- Tak... przypominam.
- Przysięgasz, że to był wypadek? Nieuplanowany i n.ie
- Więc to było kłami;two, oczywiście?
obmyślony przez cieb!e?
-Tak.
- Przysięgam - kłamał Clyde. W walce o swe życie
- A mówiłeś to z takim samym przejęciem 1 przeko·
powiedział tylko część prawdy, iż to był wypadek nieuplananiem, z .Jakim dz'.ś wygadywałeś inne kłamstwa.
nowany przez niego. Odbyło się to przecież zupełnie n:e
-:- -Dziś nie kłamałem. Wytłumaczyłem przecież. dlaczepodług jego planu, mógł więc na to przysiąc.
go tak z początku mówilPm,
Jephson zaś przesunął długą dłonią po twarzy i poto- Wytlumflczyłeś, dlaczego tak mówiłeś! Wytłumaczy•
czył niedbałym spojrzeniem po całej sali a zac'.snąwszy usta
!eś, dlaczego tak mówileś! Kłamałeś wtedy, a teraz liczysz
w prawie niedostrzegalną linię, oświadczył:
na to, że ci uwierzą!
- Oddaję śv.riadka panu prokuratorowi:
Belknap powstał, żeby zaprotestować, ale Jephson poc!ągnął [(O na krzesło.
Rozdział XXV.
- Dziś powiedziałem prawdę.
N:.by pies gończy, który pędzi śladem zwierzyny i już,
- I nie potraf:Sz dziś prawić nam kłamstw? Nic, żadJUZ ma się rzucić n3. swą zdobycz, tak Mason drżał cały z
na siła, żaden lęk cię do tego nie wmsza? Czyżbyś wcale nie
niecierpliwości, patrząc na Clyda podczas jego zeznań. Paobawiał się krzesła elektrycznego?
liło go pragnienie podarcia na strzępy protokółu z zezn3Clyde zbladł i dri?Ilal lekko. Zmrużył czerwone, zn~
niem oskarżonego, z trudnośc!ą wstrzymywał się od zawoła
ne oowieki
nia na izłos. że wszvstko od nocr.atku do końc.a iest .lc.brrn- '
zdaje sob'.e

z tego,

co to

