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Port Tsin-Dao · zajęty
WARSZAW A <PAP>. - Obrady Kongresu Związków Za
wodowych rozpoczęły !ię "'
dn:.u 3 t>m. o i::o<lz. 8.50.
Przewodnictwo obrad ohelnmje
!!ekretarz KCZZ t<>w.
~na Piwowarska.

I
stwie.r- ski

stępnie warunki pracy młodo Wlókniarzy w Lodzi, Krzyka.I- l realizacji mdań systemu

cianych re>botników,

szeToko ome.wia

~osoby u- ~czędnościl)wego,

(Przewod~!W"'r

zarządu

~.~~~ ~~~i~~~ść ~~f:,~;~

dc~~:'n ':~0~:i:~~c~wi,z

ku Nauczvc!elstw-3 Polskiego,
~ekretarz 'generalny ZNP 1'0~eł K11.r~zko ~twierdza, że
głównym l'.adaniem Związku
jest stałe pod.nonenie pm;łnmn ldeoJogiezn~io mM nauczycie!skich. Praea ta przynos1 coraz lepsze wyni~.
M6•\·ca oświadcza wśród oklasków, te ZNP prz~waiać
sobie będzie coraz lepiej mar
ksistowsko-leni.nowslde metody pracy naukowej
N t
j
ab"
as ępn e z 1era głoę prze
wodniczącv Zarządu Głó~go Zw. Zaw. Pracov.'"!l1kow
Rolnych, poseł CentkoWllki.
Po omówien:lu strai:zliw:ych

~:t~~;6~1nr ;a~~Uc!y~r:~d

'Vrz:eś11iowej, mówc.a stwierdza.
że w Polsce Ludowej r. dnh
n11 dzień rośnie f pod11mrl de
łeb stoplł życiowa I 8wia4o·
mość ldeoJcg;czn&.
Klerowniczka wvdz. kultnralno-o~wiato"Wego • KCZZ Ste
hn!lł
Cieślikowska
omavir!a
P~krótce dotychc-z:asow1> o.si11~ęcia ruchu zawodoweizo w
dzied:z.,nie !{rzewienia· kultury
l ośw:aty. Nastęonie pnechodzl do omówieni::1 l!'łłiwnych

dośwładmeń

starszych
N'astępnie zabiera głDfl t>rz11<1
towanyS'l':'r - stwierdza mów •tawiciel Zw. Za.w. Kolf'jarzy
ca przy żywej aprobacie de- DOKP Kraków - Gaj, Porulegatów.
sza. on !prawę rozszerzenia. opie
ki nad przodownikami 1 racjo
MóWI ALEKSANDER
nalizatorami.
ZELWEB.OWICZ
Po przem9wioniu prood.•tawi
Na trybunę wchodzi. entnzja ciela
bakowskiclt kole'Rr:r.
stycznie witany przez zebra- przewodniczący odrzvtnje J de~
nyeh lnakomity nrtysta i. peda szę z życzeniami od· Towarzygog Aleksander Zelwero- stwa Przyjaciół Dzieci.
wicz.
Józef Knapczyk - pnewod1-Iówll'll. przypomina ogromne nirląry 7.w. 7.~ w. ff u I n ików ooeią.gnięei& Polski Ludowej, mawi0< ~r.eruko u~prałl'riisnia
podkreślajłC entuzjaz:m i zapał dokonRne w w,vnikn reo1·gauL .l
polskie.i kla~y robotniczej pro· cji notowych ognlw 11wlązku.
wadzonej przez PZPR ku !Ocja Rrorg-anizarj11. ta.
J>Owiąr.ała
liz.mowi.
ściślej ruch znwo11owy M w'"flól
Znl\komity artysta stw:ierdza zawodnietwem praey i r. poglę
- mr6d powszechnego entur.- bieuiem !yslemn o~rrzttlno~eioja~mm, ~e minęły bezpowrotnie wego.
czasy -wyzysku ~ ciemnoty mas
Wiceprz~wot~~iaąey
kd:r
pncmję,cych. Dziś wsz~stko co W)'Chowa nia. IP1zyc1nego prr.y
postępo1'1"e, mtode i twórcr.e ma KCZZ Zają.czkowski omawia
ZIL~wnionę 1'r:trunki Tozwoju.
najvrnim erze
tagat3nienia,
Schodi1ę!!emu r: try-huny art:v związ11ne z rozwojem wyt>how~
kie '-'t~wa.rzyłłY-ł
:U',igotrwałe nia fir.yezuego i powiąMni~m
h
okl !lJ!l<l.
um11sowienia sportu z ruc em
S AH"
,_ t
...i„ • .._
•
•
k
a
uzl:trn
nw1ą.t u zawo owyin.

„,.. ....

. R otnieze sztafetv. sportowe
wkracza1·ą
na salę obrad·
.

~ l'h\\.;l'i, lfl\Y tow. Zając'l:
1unv.!!kl k!Jńczy 11 woje pnem~

żenia wydajnej pracy.

Dzięki iemu ta.k. jak w.&pclł
zawodniczylł ze sob~ na boiska.eh f tora('h, tak wspóh•·

włenłe. na Jall! wkra.c'7,ają
~fety !J robutnfozych zrzeszen w'P!'r:towych z calego kra
111,
srod zebrr.n:v('h wybu·
cha enłnl'lJa.zm. Powstaniem
z młe,ise l bnrzlłwymł oklaska
ml cJel~a.ci witają swych

l

Wydział

części

prowincji

W 1m 1eniu przybyłych prze
mawia wlóknlRZ łódzki -

WMhr.k. Ofiwiadcza on, te spor
#:owcy '9rr.macniając i:wolfl kon
,
.
·
d~je f.~yczną:
. Je?r;oczr>~me
zw1ększa.1~ . moz11wosc1 wzmo-

Referat sekretarza KGZZ
tow • Kof mana
H

KCZZ tow. Kfłfm?.na, na temat roli z.wiazków 7a·wodoW~'Ch w real:zacji
planu 6letniego skupil na sobie t1wal2t: wszystkich uczestników
Konirresu.

I

Już

wstępne

oświadczenie

mówcy, że można stwierdzić,
iż plan 3-letni w~·konany zo-

~tan:e

dzięki

uświadomieniu

'
• tł
• prasy f raDCUSk•·JeJ•.
OSWJe
eOIU

W

p ARY:ż (PAP)
w·la d o-I fik ~.c.f"f
~ft
akt
tl .... ki
L"b t·
~
'
. .l>
u, a an""c ego . " 1 e~a ion" 7.W~Rc·a uwag~,
moU o odroczeniu ~rzez Senat odb1!a się głos~:v~ echem w ze reces.Ja go~podarcza w Sta·
ameryka.:11.ski dyskusJ1 nad raty prasie francuskieJ.
nach ZJe.dnoczon;rch w~ołuJą·
ca powaz~e k?nsekwen·CJe eko
nom1~zne 1 polityczne 'W~"".a
·
6
na pierwszy plan .. zagadn1ema
•
d
M
H d
we~ętrzne. Potęzna P'.es,;a,
-1tw1er %G organ
in. an lu St. Ziedn· wyw1erana. przez koła. zwią,.zko
NOWY JORK (PAP) Staty- siness" ujawnia.ją wyraźnie we zmuna ~o~gre!. l
Biały
styka gospodarcza, ogłoszona kurezenle się rynku zbytu oraz Dom d~ ziqęcia e 1 ~ p~ze~~
pnez „8nrvey of Current Bu- wszystkie wypływające z tego w~zystkim problemam1 pohtyK1
siness", wydawany przez Mi- konsekwencje.
wewnętrzneJ.
nislerstwo Handlu, potwie'l'dza
M:A;sterstwo Pracy USA o„Humanite" ocenia.
deeyl'ljlJ!
opinię kól lewicowych, że Sla cenia oficjalnie ilość bezrobot Senatu a.meryk4:ó.&lrlego
ja.ko
ny ZJednoowne •toJI\ u procu nych na 3 miliony osób, pod- rezultat wzrastaj-tee <i' nadl!ku
kryzysu ekoooml«IJDego. Przy- czas gdy w rzeczywistości licz
.
g
znaje kl również kwartalny ba ta wynosi 5 m:lionów, nie mas pracuJą.cych USA, któryt;:b
raport Rady Ekonom:cznej pre lie?:ąc częściowych bez.robot- stopa. życiowa. onniża. sit kata
zyde-nta, :twracający uwagę na nych. Ministerstwo Pracy przy strofalnle.
w ciąo-u
~
dgroźb~j intlacj i recesj.i f<>Spo znało. że tvlko
" kwieSkrajnie reakcyjna ,,Aurore••
arcze ·
tnla. ilość be2'lrobotnych w pne
przyznaje,
że
delegacja.
&ltfeT"
Dant' ~er.n~. pt>C!
DJY.ś_ll' zwit>k .,-1
I (I „„_') ty"

USA u pro•u kryzysu

pri&n

„~trl'ft:r of Ctlmmt Bu- slęt·y.

I

mini.!tra. Aeheso·
na. Zdani~m dziennika - r6w
•
. .
nie?. sviuacia Bevina i Schuma.
p ~~y~ . (P~)li 'rl1Ldk>mo§e1 wn~trznych i Mimst1irstwo s.i / na. może ulec pow11.żnemu o~:a
z ~s a meJ .e kwo· f cmo,,zą. . o Zbrojnych pm gną.
umniej~zyć hieniu wobec tego 'Przej&W11
;:,K~:~:.;:.i;,1;g: ~y~t~;~~= znaczenie spisku_
„złego humorn" Kongresu. ·

wykryto we Francji

żuB~i7.::ua!::~eg6ły

spieku

są

rlotychezas nieznane

Wydaje
~ię. że Miui~terstwo Spraw We

Gerhard Eisler

przy był do Polski

nestniczącej żywiołowo
chu współzawodnictwa

że

~:::k:n:~z1!:~:e:;n~e$ły~~~

Sp1·sek fa~,9ysto.wsk1·
~~~jt~:::~n.s~~ij;:be~0~:
~
stą porażką

h IudOW
, k010ntO Inych

Propagandy K. Ł. P. Z. P. R.

łJS.1!,

Odroczenie ratyfikacji paktu atlantyckiego

wodniczą f bętłą wspóbawo·
dniczyć w przyśpieszaniu realizar.;ii planu 3-Jelinie>ro f 6· wsr.elkiego prawdopodobień~twa
letniego.
- przez RPF (putia de GaulTOW. WASIAK
le'a), WładYe polic.rjae are~z
SKł,ADA to-y111ly 16 osól>, w tym rad<'ę
PRZYWIEZIONY
PRZEZ 16·e.i d1.ielnicy Par.vi.a. z rarnieSZTAFETĘ
MELDUNEK ni.11. :RP.F - :Ralean, Ol'RZ: plk.
WŁÓI{NIARZY ŁODZKICH, Delore, znanego ze 8wych prze
ko-nań antykomunistycznych Ul\fIESZCZONY W MOSIĘŻ- b, cr.lonka o~ławionego DOER
NYM KAPSLU KSZTAŁTU
•
(wywiadu de Ga.nlle'a) .. Are~T.WRZECIONA.
towania. mialy miejsce w· Pary-

1port~~ow.

żródłowy referat .sekretarza

Pod nacl§hlent ntas orocu lac11ch

0 ZWOlnienie
E1' sl era

nS.

Chińska Armia Ludowa zajęła port

ków ~
do mk>dsn-ch
uległ Mlodal- on
acisJej koordyna.cji
...a
(Dalszy ciąg na str. 2-ej.)
lt-źy do wielkich ośrodków przemysłowych Chin.
ueJ
na lepsze.
wszyBtkich
szczeblach pttacy
organłM _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..;.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _..;.._ _;..._..;.________..

polskie; klasy robotniczej, uBERLIN (PAP) W rozmow'.e
w ru z przedstawicielem PAP Ger1
pracy hard Eisler dal wyraz swej
vvdzieczności dla narodu polskiego i jego rządu za okazaPolska l-V obronie praw
ną mu pomoc. Naród polski i
•
, •
I
•
polski rząd - powiedz'.;ił EisJ!!'Z~zyn brakcłw łstnieją<'.ych
c1em1ęzonyc
ler dały . dowód. iż
bez
Jeszcze w kl '1dP.d7Jinie. ule
-~
, "'L'h"' dl d I
··
I
k'
•
ONZ
w1_ględu na trudności gotowi
cająr 7.więks~enie C'm.in~cl W dz1ęcznosr. 1 u
a e egaq1 po s -1e1 w
kl:isoweJ.
Wa!RT,yngi.on (PAP> Wdzięcz wie narodu Ilbij!llkiego na o- są pomagać niemieckim antySz:eroko omawia zagadnir>- ność ludności Libii dla dele,!!<J statniej sesji Zgroma.clzenia fa;;zy>tom. Tm Jepie-j naród poi
;kl pozna 'lll'alke. kfóra tocz<\
nia mlodzieżowe dziala<:z mln cji polskiej \V ONZ z::i 1.ajętP. Gent>ralneiro.
dzieżowy. robotnik zakładów stanow!sko w sprawie losów
Nota wyraża wdzięc'mość za przec'.w r<'<1kcii postepnwe ko
rhemicznvch .. Plan!::i" Ernest k:olonii włoskich - w;:ilazła ~017.P<'iw delega.c.ii
pol<ikle.i la niemieckie, tym prędzej uKucza. Specjalnv nac'.sk kła· swój wvraz w nocie przi>sł<i- J1fZł'<'iwlrn po(hi:ołowi Lihii i trw;:i l'l siP, prawdziwie przydzie on na nl.edosfateczn3 n· nei na rece ambasar1ora R, P. i"i nk\•:oli poct panowaniem .inni> stn~unki między Polską
a Niemcami.
Ple1(t; s"kr.fl W!'nółza.wodnlc- w Waszyngtonie WiniPwicz::i p'łństw kolnnialnych.
f.'~ler, który \1!CZ(ln:t i \\rif'CZO
hu or:tc~ nad młodzieżą i da przez szefa delegacji !.~1i: w
·---~--rern u<jal się z Berlin;i do Pol
fące sie nieiPrlnokrotnle ?au- ONZ.
0 ki n<1 kilkudniowa wizytę. oIVa:'..rć lekceważenie prac:v mlo
Nota stwierdza. że „!vd11lll,ć
żoni.r
świadcz~·!, że cieszy się, iż bę
dz : eży.
Libii wyraża R~ądow! I 11lJ.roJ
NOWY .JOR!{ (PAP) Komi- dz:e miał możność osobistego
Przedstawid!>l 7.w. Jl,Uodzfo dowf polskiemu wdzi'lC'.!HO~ć
h Pnlsk:el tnw Swiatłł' om~ za Don'łroie ~iJl;:ieiro 11~1.,,1„111~ tet nbron.v cudzoziemców w podliękowania za wszystko c0
w1;:i osi:ogr.ięcia Zl\'IP, a na- dełegacj" po!t1ka w ON'Z sp„a Stan;ich Z1ednrn:zon:vch po- dla niego uczyniono.
diąl <'ner;::1c:rne starania w ce
lu 7,wolnienia uwięzionPi na- Wspóln9 posiedienie
KOMUNIKAT
<ial mi W"~P'" 8lli;; w Nowym czterech korner'!dantów
Tow1o1rz:y~ie w~•t'.\'Powani na jednn - ,...,i~s]e„,rn,·
.Jorku żony GE'rharda Ęislers.
Rzl"cznik f<nmitetu p1JdkreBERLIN (Obsł wł.).
lcur:; szkob• l{. L. P. Z. P. R. powinni się zg-fosir
~Iii , 7-f' pBn1 Eisler. co dn któW ;::ektorze francusk:m Berjrszcn• dziś du swych Komitetów Dzielnicowych dla
rei zapadła 1u7 dec.vziri depnr Ima odbylo
sle
pierwsze
spraw~lz;enia czy zostali kwalifikowani na Kurs.
tcicii. przeirz~'mvwana jf>~t na wspólne posiedzenie czterech
Pr?.:~· nominamy, Żf' Kurs - rozpoczyna się we
wy.' p'e Elli; pod pre~ia m ni- komendantów
wojskowych
~..tc.rrk 7 hm, o godz. 7-ej rano w lokalu przy ul.
str a <pr;'l'"ir:>dli wn~ci Clarka i .'1 rrf •J!{'łpac.v inych B0 rlina

Polutlniowej

(Obsł. wł.) -

o dwa mie-

Ludo-.

właśC:we. Mówca apeluje, by dzi~laniu poszczególnyclt ogniw nem - wywołuje dług<>trwalą Szantung.
stos11.ftek st!l.nzyl'b robotni- mchu zawodowego. Domau;a !ię owację. Dług<> trwają również
Miasto to liczy przeszło 600 tys. mieszkańc6w ł nadzłef; powinna korzysta~ z o- cyjnych.

()Io\vnego zzK' poseł Kuryłowicz sklada s-prawozdanle koniisji mandatowej.
w dyskusji pierwsz~ zabie
r-ała głOi! Jat>lna PJł.wlfoka, (\e
legatka „PAFAWAGU" prro~
downica pracy, wyrabiaj(\Cd
140 proc„ normy„
Omawia ona ~zeroko wcza•- l „_.
__ • od'~:! dla mavr:k
~-. p Ar~

Chińską Armię

dzając, że nie wszędziP są one sunięciR niedocią.gnię~ we wllpól siące pned ustalonym t~m:- fsin-Dao, położony we wschodniej

piekł ł

, ":COW. I, PIWOWARSKA

przez

o-

Departam::-nt Sprawied!iwo
Na posiedzeniu
ki przeszkadza Jej wy.iaz.dow: .sprawę całkowitej
ze Stanów Zjednoczonych.
·strajku kolejarzy.

omawian0
likwidacj'.

ROSNĄ
światowego

SIŁY ·

,

ruchu robotniczego

Z przemówień delegatów zagranicznych na. Kongresie ZW!~.l!
ków ~awo~owych wyłania się jasno obraz potęgi, którt repre.

zentuJe międzynarodowa klasa robotnicza.
. Z .trybuny. Ko~gresu słyszeliśmy mocne słowa delegat.~. ra__
dzieckiego Zw1ą,zkow Zawodowych, podkreślającego
Wl'.ęZY
BRATERSKIEJ PRZYJA:tNI, ŁĄCZ.ĄCEJ NARODY zwq.z
KU RADZIECKIEGO Z LUDEM POLSKIM, PRZY,TAtNI _:
KTóRA ZNAJDUJE SWóJ WYRAZ W KONKltETNEJ PO
MOC! MATERIALNEJ I POLITYCZNEJ, JAKĄ ZWIĄZEK
RADZIECKI NAM STALE OKAZUJE.
Słyszeliśmy głos Francji głos franonskiej klasy robotni
czej - Zapewniajl!cej nas, że „ROBOTNICY FRANCJI NIE
ZGODZĄ SIĘ NIGDY POPRZEć KAPITALISTYCZNYCH EZ~
DóW W AWANTURZE WOJENNEJ, SKIEROWANEJ PRZri_
CIW ZWIĄZKOWI RADZIECKIEMU I KRAJOM DEMOKRA
CJI LUDOWEJ".
SŁYSZELiśMY DUMNĄ RELACJĘ
NASZYCH cm_,qSKICH TOWARZY~Y O PRZEBIEGU W.Al1K, KTóRE PR'7.Y
NIOSŁY WYZWOLENIE CAŁYM CHINOM. 7.'WYCUJ
STWO NASZE - l>OWIEDZIAŁ TOW. TSIEN-CBUN_SIN ,_:
MA WIELKIE ZNACZENIE DLA UTRWALENIA POKOJU
SKRUSZY ONO PODSTAWY OBOZU IMPP.RIALISTYCZNll •
GO.
„Nasze zwycięstwo - mów;! dalej TsienJlhun_Sin _ JEST
KONSEKWENCJĄ ZWYCIĘSTWA WUlLKIEJ ItEWOLUCYJ
NEJ TEORII MARKSA, ENGELSA.
LENINA
STALINA_
~EST :GWYCIĘSTWEl\II MHJDZYNAIWDOWEJ 'SOLID.ARNO_,
sCI KLASY :ROBOTNICZEJ,
_ :Olat.ego komnniści i 11HI pracnją.r,y Chin pełni sit wdz!ecr_
nosci dla bra.tmch pnt1i k"munio:tycznych
i
proletariackich
a przede wszystkim DLA WKP (B) OR.AZ WIEL&.IEGO
WóDCY I NAUCZYCIEI,A LUDZI PRACY CAŁEGO śWL°Ą.
T~ - J'<'>_ZP.l'A STALn.TA. DLATEGO POT~PIAJĄ JAK NAj
ENERGIC:GNIĘJ,J HANIEBNĄ ZDRADĘ KLIKI TITO."
Sly~zeJiśmy oświadczenia delegatów krajó;v demokracji lu
clowych, mówiących nam o nowych postępach 1 osi:i.Jrm~iacb
clronze do S<JcjaliZmn. ~yszs!1sm:; sprawozdanie p-;zewodmcz:ą_
cego światowej FederaCJJ Z\'71azków Zawodowy~„
to
·
sa1 11 an t' a. o st a.,y
:i......
.
•
,,,,,
w. L outs
.... wzroście sil międzynarodo-wego ruchu zawo
dowego wbrew wysiłkom wszelkiego rodzaju rozbijacz j dn A •
ruchu robotmczego.
Y e o Cl

PR7.Y

n;

Ta manifestacja solidarnoścJ międzynarodowej Jaką stal 81
Kongres.
natchnie każdego z na.3 do zdmojem'a
....,,~
łku· w naszej~
•
~
-J~ 1
pokoJowe.1 pracy budownictwa. Wiem~" bowiem, z· e. ka·z dy su k ces
kl a9y ro b otnlczej. czy to w Z•.v10 zku Rad7iecklm ~z:
.
".
·~
. ·- Y w Ch inach
r;_ey w !aki~k~~wiek mnym kra.in ,JEST RoWNOCZEsNIE NA'
..,zyM RSUli:.CE,,El\1 J żE KA2DY NASZ SUKCES, KAtDE NO.
WE O„IĄGN!ĘCIE NASZE,T GOSPODARKI W'.l.MACNIA
POMNAŻA SIŁY MIEDZ11NARODOWEGO Jł.UORU BOB""'"'"'
CZEGO.
..,..,..,.,_

i

Nr 152

0§iqqnięcia

brahi

Delegaci dyskutują w trzecim dniu Kongresu nad zadaniami Zw. Zaw.

· (Dokończenie ze str. 1-ej.)
o-klaski, kiedy tow. Kofman
mów.I, iż re:i.lizacje. tegorocznego phnu oszczędnościowego
da w sumie 115 milłardów zł
osuzędnoficl i że szereg ga!ę1i
wytwórczości, jak fabryki ma
szyn włókienniczych, niektóre
huty szkła, przemysł obuwiany - wykonały już ndania
planu 3-letniego, . a ro~otnicy
wielu innych przemysłow wy
konają te zadan:.a w najbliżf;Zym czasie.
.
W p,lębokim ~kupieniu wysłuchuje sala tych czę ści referatu, w których tow. Korman mów! o macrenlu i roll
na.rad wYf,wÓT'CZych w dziele
za.pO'Zl11mia maa rohotnłcz~·ch
il! zaoanl11mi
pro<lukcyjnymi,
przenoszenia doświadczeń przo
downików pracy i racjonaliza
torów produkcji do najszersz~h rr.esz pracowniczych.
Powi;7.echne za'.nteresowanie
uczestników Kongresu wywołało omówienie przez tow. Kof
mana nowych mPtod 1espcło
wego współzawodnictwa pracy we włókiennictwie. W sku
pieniu wysłuchuje Kongres
wywodów mówcy na temat do
tychcz;.isowych nie<loclą.gnłęć
w pracy zwląTkoweJ na odcfokn akdl imcjalne,i oraz wska:rnń, co do usprawnienia tego
odcinka pracy związków zawodowych.
Sala wyraża !iWe uczucia
długotrwałymi oklaskam!, gdy
tow. Kofman mówi, że Rząd
R. P., dając wyraz swego stosunku do potrzeb szerokich
mas społeczeństwa, przeznaczył w ra.m~ch planu 6-letnle
go pon!ld 17 mlllardów zł na
lnw~t:vcje socjalne, co umożli
wl: wybudowanie ponad 10
tys. nowych przed1<;zkoli dla
750 tys. dz'.eci, zwiększenie ilości żłobków do liczby 710 dla
87 tys. dzieci do lat 3, podwyż
szenie miejsc we wczaMwl-

skach z 4.0 tys. do 80 tys. przy 1.050 tys. wczasowiczów
w ciągu roku i t. p.
Gdy w zakończeniu przemó
wienia. t1'W. Ko!man stwierdza,
iż POSIADAMY WSZVSTKIE
WARUNKI DO CAŁKOWITE·
GO WYKONANIA PLANUJ 6LETNIEG·O, uczestnicy Kongre
sn wstajij., wznosząie okrzyki na

cowników Libanu oraz całej darności mas pracujących cJ.
ludności · pracującej Bliskiego J lego świata.
' Srodkowego Wschodu.
Tenor stosowany wobel) PD
Mówca stwierdza, że robot , stępowych d;r.iałac.zy w Libanicy J,lbanu toczą clęiką w:tl Inie, Syri!. Jraku I Jr:mle nie
kę z rodzima rrakc.ią I anirln- 1.doła osłabli' na-~r,P>J woli wal
amerykańskim imperializmem. ki I nuzeg 0 ducha - powl~
Lud pracujący Libanu w'.i.>, !lział wśród ogólnt>go entu1Jaże w walce tej znajduje opa~ zmu pn,edstawfolel llb9Mkłch
cie w międzynarodowej sol!- zw. zaw.

I

~~u i;~r~';oi;~~· z~:d:~~!~ Związkowcy niemieccy stwierdzają
~~j 11!'~~1~\:~o~~~~:· xo~i:rr:. nienaruszalność granic na Odrze i Nysie

Na ntar!lJnesle

Na równi

pochyłej

Mnożą. się nieustannie in!or_ \li11goV<"ych. Stącl koniecznoA6 'li.

macje, świaclez~ce o wielkich i
sz,-hkich , ,,postępach" titow_
~k.ie,j kliki na droclze rdrady in_
terl'~ÓIY demokr~rji i so.„j:•li1_
nm. 'J'ito prze~tał się jnż kr~po_
wat w zahirg11ch i stnraniach,
n111jąryeh na rPlu gospodarrz" i
polityrznG zaprzrdanie Jugo~łn
wii impl'rialiatom :rn~hodnim.
W t~·ch dniarh bawił w H•'L
grndzie rnsny hnnki<'r "Wło8ki
- ca~ti;;J:onl', który pełni trż
funk<'j~
gpneralnego nrnklc>ra
WnlLStreet na Wlor.hy i kraje
są~iednie. Po po~rociR do Rzy_
mu 1
Ca~ti~JiOnB
o~windrzyl
pr:r.e<lstnwieielom pra~y, że od_
h~·ł „banlrn ~ndeezną'' rozm o_
wę z Tito, podc7.R~ której 1.ha_
dano i;pr11wę mo?.!iwrnld n11wiQzania ,.ści~lr_jnyrh ~t0Ru11k'IW
gosporl:irr:o:yrh" pomi<;"ilzy Ju_
go~ławil}
a. mocar~tl'l'ami za_
chodnimi.
Jednoczr~niP, jak dono~i pr:i_
sa brytyj::ka, t01"1ą. się pcrtral,_
tntje dyplomatyczne w i;prawlc
nd7.irleniA- titowr.ki<>.i Jug-osła_
wij krrcl,v1u ntcrlinrrowcgo
w ramach umOW)' ha nrllnwo_rt_

cb:ielenia jej krcdytn ze 1trony;
m:du bryty,iskirgo, Ta co - 0cz~·wi•.\rfo - naród jugosłowia6-.
.<ki musialhy z:11płacić b11.rdzo
~]ro go.
Nie pozh11wion11 wymowy je&t
równir7. wiedomoś~, że w wyni.
ku pertraJ-tacji z Watykanem'.
rząd titow!lki ma twolni!! J: w\tziC'nia hitlerowskiego kolabo.
ranta i 1.drajcę a.reybi1lk11pa
Zn~r:r.cbia, Strpinaca.
Stepina.e
zo~t11ł w 'swoim czasie skaa.ur.
ua 16 lat robót przymusowych,
z; której to kary odbył zaledwie.
2 i pół lat. Uw~dowym pretek..
•t•'m z"Wol11il'nia chorwackiego
7.drajry ma być ,.rły stan jego
zdrowia'' .„ Fany ~towplci drl91ll...
nik rzrm~ki „Il 'l'ernpo"' poda...
.i11c tę windnmołi~, z11znn.ez:a nie
lH.'Z satysfakcji, że w ostatnick
eza.•ach daje się zauwaty6 „po..
i<'p~zenie sto~unków między Wa
tykRn<>m a. Belgradem".
WszyRtko, o c1ym tu piszemy,
wiąże się w bnrdzo „hannonij.
ną'' całość. Tito kap!talidei
anglo$11sry - Watykan, hurto.
wa i dC'talirzna wypnedaź na..
ronowego minnitt Jugosławii ·pobln7.liwość dln rutynowanych
zbrodniarzy wojennych - krwa
wy terror w sto~unku do tych,
ktćirzy pozo;;fają. wierni sprawie
pMtepu, woluoilei i socjalistycz..
11t>~o int.<'rnucjonalizmu.
„umarli xzybko jadą." - m6.
wi przysłowie. P0Htyc1mi hau..
krnd, tary jak Tito, zaiste, bar_
dzo gzybko po równi pochyłej

sie wytyceyt;i. drogi budowy so
Przewodniczący udziela gto prócz Z•.viązku Radzieckiego.
cjalizmu w Polsce,
.~u sekretarzowi generalnemu Ze.daniem dem,r'kratów nie\V e111~ie krótkirj pr7erwy "\li' KCZZ tow. Cwikowi,
który mlf'cklch Jest m•.?Jrawlć te
przemówieniu tow.
KofmanA odczytuje depesze. prr.ysłane !i'.lkod:v i pnek'lztaklć Niemry
Kongre~ wys~-la 40-o~obow:} dt> na Kongres przez niemieckir w paf1stwo pokojowe, w któlr::;-arje. w crln 71oi.enin wiei}cn związki zawodowe. M. in. me rym nigdy już nlf' powstanie
na grob'.e Xirzn:rn<>go żołn i e · f alowcy z Lipska oświ,adcza- zarzewie nowej agresji.
rza. KA czele dPleg11cji ~tRn~li ją, że doloża w~zelkich staGdy mówca ośw:adcza, że
przewoclnirząry Zarz.
Glihvne- rań, by zdobyć sobie z'1ufa~ wbrew dążt>niom reakcji m:\·
go Związku }.retnlowrów - to nie polskiej klasy robotnicz!';, llY praf'ująf'e Nil'miec w pełni
wnr7.1·sz nu,tecki, wirrprzrworl Depesza stwierdzą, że granirf' uzna.ją prawa Polski do grallir.1,ą'cy KCZZ tow. :!:nkow~ki na Odrze i Nysie są nlcna.ru- nic na Odrzl' I Nysie. na sali
i pruwoclninąrr ZRrzarln Głó"· szalne.
r<n:Jcga.Ją się burzliwe oklaski.
nego Związku Zaw. Hutników
w' imieniu wolnych niemie Kończąc, sekretarr. niemiec
tow. Knapczyk,
ckich zwiąików zawodowych kich 7.Wiązków zawodowych
PRZEMAWIA PRZF.DSTA· strefy radzieck'.ej i po5tępo- informuje o przekazaniu Kon
WICIEL l\tAS PRACUJĄ- w~•ch związkowców stref za- grcs0\\'1 przez Wolne Niemiec
CYCH BLISKIEGO l SROD- chodnich wita Kongres - se- kie ZW:ązki Zawodowe darów
KOWEGO WSCHODU
kretarz niemieckich Zw. Zaw. w postarl matnlałó\v opaPo
referacie
sekretarz::i - Herbert Wa.mke.
trunkowych, WYJ>Mdenla ••·
KCZZ tow. Kofmana na tr;vStwierdza on, że robotnicy li operacyjne.f, gabinetu denbunę wchodzi serdecznie wi- niemieccy zdają sob:e dokhici ty~tycmego itp.
tany przedstawiciel Fcderadi nic i;prawę z tego, Ż" Po!sks
Po odczytaniu komunikaLibańskłch Zw. Zaw. Mustafa zosteła zniszczona rncz n"I- tów zjazdowych przewodel Arlss, który w!ta Konp,res j jazd hitlerow$ki w taki ~po-1 nirzący odracza obrady do nan~owej pnmi~dzy Jngo~ławią
a W. Br.rt1wią. 'rito, idąc na r~
w ,imieniu robotników 1 pra- sób, jak żaden inny kraj, o- ~odz. 8.30 dn. 4.6. rb.
k~ ]rnpitalilltom angiPbkim, 7.go_
dził 11ię
h& wypłacenie im 4,::i
mil. f. szt„ tyt ulem „od~1.ko1fo_
wania' 1 za
przerlsięliior,it wa
br;vt~·j~kie, znatjoua!iwwane po
wojnie przez rząd jugosłowi:nL
•ki. PierwRza rata trgo od~zko_
dowan'ia ma by~ "Wyplacon11. w
do udziału w obchodach Sw!ęta Ludowego
grudniu hr., chodzi jl'<lnnk o
Załoga Zakładów im. Strzel mal każdej niedziel! przyjeż znów zajrzy do świetlicy.
„drobnoetkę' ', o to mianowicie, Rtarzają. Rię w dńł, w przepaś6
czyka od 2 miesięcy jest w kon dżały tam ekipy robotnicze ;
- Trzeba tu i ta.in ,.wpaść", T.s Jugosłllwia nie ma potrzl'b_ bań by, zdrady i 1.aprzań•twa.
t:lkc'.e z chłopami wsi Zapole i po każdej takiej wizycie coś wsz~·stkiego dopilnować, aby nych na ten cel funduszów 11zter
B. D.
Barcz w pow. Rieredzkim. Nie się na wsiach zmieniało: B nasza 60-osobowa delegacja
to maszyny dawno nieczynne pięknie zaprezentowała się na
zostały naprawione, to znów jutrzejszym św!ęcie.
gmach szkoły wyremontowa* * ...
ny ~ świeżo .odmalowany.
W Radzie Zakładowej PZPB
Pesymizm panuje w obozie imperialistów
Lecz nie tylko na tym po- Nr 3 dosłovmie dnwl. się ni.e
W
pomuy pe~ym\~tyezny ob6z 1mneria\i~tyczuy. „Zwycię.
legały zmiany na ws1. Zmienił wmykają.
A niemal ka~<if. ton
uder7,\"la pra~a
an~il'l- stwa
komunistów w -Ohinnch
się stosunek ch?opów do ro- kto przychodzi, to z tą samą
~ka i amerykań~ka
po upadku przyśpies7.a.ią. rozw6j rewolucyj_
Na marginesie znanego lis tu pasterskiego, ogłoszonego botników, te i inne instytucje sprawą.
Szanghaju. ,,Upadek Szangha.111 nFh ruch6w w całej Azji'' w kwietniu b. r. i podp'.sanego przez 24 biskupów, w spol!eczne rozpoczęły lepszą
- Ja bym chciał 7. naszą 07nR.c7.ll. jednocześnie koniec na_
którym przedstawiciele wyższego kleru wyrazili swoje pracę, nawiązano wzajemny grupą pojechać do Rawy na cjonnlistycznego nąilu Chin - pisze zaniepokojony publicysta
z dziennika „Manchester Guar.
ubolewanie nad tym, iż młodzież czyta literaturę „bez- kontakt, a w n'.e jednym wy- święto Ludowe - mówi ~ pi~r.e znany korespondent
„New dian". „Nawet jl'śli chcit>li.
padku przerodził się on w o- den.
bożniczą", a je<lnocześn~e nawoływali do czytania książek
York Herald 'l'ribune", Joo<eph b~·śmy, nie jf>Rt już możliwe zdł&
zakwalifikowanych przez wla dze kościelne, - warto przy- sobistą prz~rjaźń pomiędzy ro
- My też, my te~.
All~op.
„Faktem jest, że rząd wić ten ruch (rewolucyjny)"'
botnikami Strzelczyka, a cb Jo
pomnieć opinię, jaką w swo:m -czasie wyda,ł jeden z wyż
Prz~•chodzą robotnicy
staparni z Zapola i Barcza.
szych dostojników Kościoła o twórczości Konopnickiej.
rzy :: młodzi, członkowie Ligi kuom.intangowski przestał eg7.V- - ubolewa Pat.Tick O'Donovan
stować'' potwierdza tę opi_ w londyń~kim tygodniku „ObMówi o tym wyraźnie charakterystyczny 1 autentyczny
Barczanie byli już gośćmi Kobiet oraz ZMP-owcy.
nię inny kore.llpontlent tegoź sa_ :'lCrYer' '.
dokument przytoczon.v w ks!ążce Janiny Baryck'.ej, pt. w zakładach strzelczykowWnyscy chca wziąć ud7.ial mego dziennika, A. T. Steele.
„Stosunek kleru do państwa j oświaty", wydanej w War- sk'.ch, a jutro z okazji ~wię w święcie LudoKym. w któ.,A1ja wymyka się spod kon.
„Zwycięst"Wa odno•znne przez
szawie 1934 roku-nakładem Związku Nauc-iycielstwa Pol- ta Ludowego jedzie od Strzel rym uczestniczyć b~dą chło
troli - pisze w nowej książce
ehiń•ki•l
"Wojska
komunistyczne
skiego. Poniże.i przytaczamy wyjątki tego dokumentu w do czyka na wieś grupa, która pi z Grotowie - wsi bedącej
wyhitny mawt'a spraw daleko.
słownym brzm:eniu: ,,Zygmunt Łor.ińskl
jei;zcze nigdy tam nie była - w 1:tatym kontakcie z Geye- •ą. nRjwięl·57ym dyplomatyc•z_ wschodnich, O.wen Latt.imore.nym
finRkiPm
w
d1.iejnch
U~A
z Bożej Stolicy Apostolskiej Łask: biskup piński
zespół artystyczny.
rowcami.
- piRze W. H. Chamberl:iin nn Od Snezu do zaehodniego Pacy.
Do czcigodnych księży katechetów
W zakładach strz0Jcr.ykowZrentą
n:e ma ~ię czemu
.„Zwracam się z pewnymi uwagami do was, moi bracia skich panuje ruch! Zaledwie dziwić. votnwiczanle zapro- łamr.c·h „\Vnll Street .Journal" . film mnożą ~ię prohlrmy.„ kt6.
nie moŻPmy rozwiąza<!.„
„Rzuciliśmy w przepaść znacz_ rych
najmils~. ponieważ obowiązani jesteśmy czuwać nad tym,
przyjechały z przeglądu tech- sili robotników 'Z PZPB Nr 3.
aby nie sączono do serc dziatwy pojęć przewrotnych o nicznego dwa auta, którymi Przy,iechal nawet specjalnie ne Uoś:i dolarów bez stworze_ N'a tych olhrzymirh przeEtrze„
dobru i złu, o zasłudze i grzechu, o pięknie prawdziwym, pojadą robotnicy. a już roz- tow. Spychała. sekretarz tam- nia. sobie solidnych rynkOw niarh ani my ani państwa euro.
wyjafoi11. or~an ame_ pc,jskie nie ~ą w 5taoie przywró ...
o ideałach ! ich parodii.
poczęły s:e praci:> przy deko- 1ejsze.i organizacji PZPR, aby zbytu" Tak na przykład niedawno, w rocznicę śmierci Ko- racji wozów. W świetlicy zno l w lm:eniu partyjniaków 1 bez r~'kańskirh kapitalistów „US cil' rrzenłości„.''
nopnickiej nawet niektóre wydawnictwa katolick:!e u- dują się specjalnie na ~wic;to party,invch przywiP7.:'.- gorąci:> N" ew~ and Wor l<l R<·post.' '. „Sta_
Innymi ełow.v, nawet w obozie
mieszczały art'.1-·kul-y, sławiace bez zastrzęteń poetkę i za
pnygotowane tran~parcnty, a zapro~1C'nia od swej J?romad:v. ny Zjednoczone dały Czang_Kai nni.:lo~askkb im\ erialist6w nie
lecające młodzieży prU!jąć się jej duchem. zapomlnawr. ~ą•iedniego pokoju dobleP,a- Przyjc>i.d7.aici1? do nas - Szr.kowi dolary, ale komuniści rna już wątpli'!Vośd, te Z'\'l'Jcię_ ,
szy imać, że duch ten umiał nadymać s!ę głupią pychą ią df.wlE;>ki muzyk:. To 7.espół mó\\'ił - gav;redziliśmy i: na- dali chłopom rlemlę' '. W tfo stwa Armii L11dowej w Chinactl
1 bluźnić Bogu. Czyż można przeciw temu nie protesto- artystyczny jeszcze raz pró- szymi chłopami, pracowaliście lapidarny spo•ób ocenie przy_ •ą pow11.żn:vm ciM<:'m dla impe_
wać?
buje swych sił przed ~woim u nas, to ~ przyjeżdżajcie na rz:nę nif'po"·odzenin ameryk::1ń_ riali~tyr1.nego ohozu wyzysku
Z t:łębł serca udrlehm wam, bracia najmilsi. waszym występem u braci - chłopów. nasze Ś\>.rięto. W niedzielę bę 'kirj polityki w f'b ina eh pnb!L 11arodów kolonialnye.h i pólko_
W'Spółpracownikom i dZ:.atwie przez was prowadzonej bło
I sekretarz pod~tawowei or dziemv si~ w~pólnie bawić, C,\"~ta .Togeph Fromm.
!onis:ilnyeh knatynentu azjatyc.
gosław:!eństwa pai;terskie.
g-anizacji partyjnej tow. Czai w~pólnie manife;:tować naszą
Ale nie tvlko utrata rvnk6w kiPgo, ~ą poważnym wzmocnie-i
podpii;ano Zygmunt Łoziński - (Biskup) ka jest dziś bardzo zaięty, to robotniczo-chłopską je:ino~ć.
zbvtn i olh~zymirgo reze;wnitrn I!iem obozu postępu l pokojn. ,
Dan w Pińsku 12 grudnia 1925 r.
r.jawia się na dziedz!ńcu, to
tn~iej sily roboczej zatrwa?.:R
T. A. ·
R. S.

lak .biskup

Nasze ""7"spólne

ŚlVięto

Robotnicy przygotowujq

się

Popłoch

Łoziński walczy~

wśród

hien!

z Marią Konopnicką

W.

Ażaiew
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Daleko od Moskwy
Naczelnik budowy spoglądając na zebranych widział,
jakie uczucia wszystkich opanowały, odbijając się nie
tylko na twarzy Greczkina, który nie potrafił niczei!O
ukryć, ale nawet na nieruchomym obliczu Filimonowa.
Batmanow mimowoli pomyślał. że nhi;dy jeszcze oodczas jego pracy nie powstała poważnleisza niż teraz
eytuacja. Właśnie teraz, kiedy jego armia pracy gotowa była do walki - wszy.stko mogło runąć.

z!o-

„Przeciwnicy" usiedli naprzeciw siebie. Tak się
gdy nikt
riie zajął miejsca obok niego. Pierwszy otr;r.ymal głos
Beridze. Brwi Greczkina podniosłv się ze 1dumieniem.
·Batmanow jak gdyby umyślnie postawił głównego inzyniera w mniej PQmyślnei sytuacji.
Beridze trzymał przed sobą sprawozdanie, odczytując
je rzeczowo i powoli. Ale gdy przeszedł do głownej
sprawy - przeniesienia trasy na. lewv brze!? - .roz~o
rączkowal się. odłożył maszynopis I ~a~ząl. mówić .niemal całą godzinę. Aleksy równoczesme, Jak Beridze
:mówił demonstrował arkusze z rysunkami i szematasni. B~ridze Dorwał wszvstkich nrzemówieniem 1'ełnvm
~yło, że Grubsk: zna lazł się odosobniony -

pamiętności i życia. tak że obecni nie mogli się powstrzymać

od oklasków.
Następnie wstał Grubski. Leżały przed nim tomy starego projektu w błękitnych dermatoidowych oprawach.
Zaczął mówić, kładąc na nie rękę i ten i;!est, jak i:!dvby podkreślał charakter ie~o wystąpienia. Grubski prawie nie wspominał o starvm projekcie czy warto
o tym mówić, lecz oto - dziesięć tomów, których nie
można wvrzucić z rachunku. Krytykował jedynie propozycje Beridzego, a krytyka ta nie była pozbawiona
ważkich argumentów. Mówił z przekonaniem, lekko
rn wvwierało wrażenie.
Beridze, którv nie spuszczał z niego błyszczących
oczu, zapalił się:
- Powinniście bronić swego projektu, a nie krytykować cudzyt krzyknął. Można pomyśleć, że zosta1iście zaproszeni na kemsultację.
Grubski zmarszczył czoło i poprosił, ażeby zaoszczę
dzić mu, niewłaściwych jego zdaniem, wybuchów uczuć,
nie należacych do rzeczy.
- Właśnie, że te wybuchy są na miejscu! I dobrze
by było, abyście także odczuwali wzruszenia, ażebyście
także myśleli o losie rurociągu i o losie ojczyzny!
- Los Ojczyzny i los rurociagu leżv mi na sercu nte
mniej od was! - poważnie odpowiedział Grubski, nie
patrząc na Beridzego
W takim razie przestańcie wreszcie trzymać si~
u·ch 1tr11hvch foliałów i nowiedzcie. w iak.i soosób

wykonać zadanie państwowe!

zawołał Beridze. .Jeden towarzysz napisał do mnie z frontu, iż wo.in«
wykazała, że niektóre typy broni nie nadają się, izdy!
są przestarzałe: wasz projekt iest starą armat4, któr~
trzeba natychmiast zmienić. Wy zaś wciąż chcecie po..
konać nią nieprzyjaciela! Możecie uważać się za zabi~
tego!
.
'
- Wy zaś, wymyśliliście nową armatę, która roU
ty~o dużo hałasu! - rozgniewał się GrubskL - Moź~
na z niej strzelać jedynie do wróbli. Niestety, ta zaba„
wa będzie państwo drogo kosztowała!.„
Poważny nastrój zebrania został zakłócony. Liber„
man, patrzył na Batmanowa. zezując chytrze i szepcąc
coś do Fedosowa, ten zaś u§miechał się. Greczkin
w podnieceniu rozmawiał z Filimonowem, nie pajmu•
jąc jego obojętności i spokoju. Aleksy ze zdziwieniem:
patrzył na Batmanowa. Rzeczywiście, naczelnik budowy ~acho":'YWal się, jak gdvby nie przewodniczył ze•
bramu: me przeszkadzał Beridzemu I Grubskiemu
w sprzeczce i słu~hając ich replik, spoglądał to na jed•
ne~o. to na drugiego.
;
Kiedy Grubski i B~ridze zamilkli, Batmanow poprosił głównego inżyn.iera, ażeby powtórzył krótko wy-.
tyczne nowego pro3ektu. Bendze uważnie spojrzał ml
Batmanowa, . ja~ gdyby pra.gnął zaczerpnąć
nieJ?Q
t.r?chę spokoJu, ~ potem w ciągu dziesieciu minut, str~
scil SD.rawozdarue.

u

d. o.. ...
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Gdy w Warszawie trwa Kongres .„.

Robotnicy PZPB Nr 14 dobrze wypełnili swe zobowiązania

Maria Grzelak

Wezwanie
Porzućcie westchnienia, czas ich przeminą].

Odrzućcie podszeptów obłudne słowa.
~ maja llr. pojawił się na zawołanie tkacz.a i „w m!g" niejących, powstaje 5 nowych SCI ZAl\UENNE. ODSYŁA
Wznosi
się ostrą, zdobywczą lini"
sal! tkalni PZPB Nr 14 duży lilt,•tiduje wszelkie de{ekty brygad, które w tych dniach JĄC ZBYTECZNE DO BIU·
plakat ob~eszczający „wsze?1 maszyny.
włączą się w ogólny nurt RA CZĘSCI ZA.l\UENNYCH.
socjalistyczna budowa.
i wobec", ze tka~zka Eugem~
• * „
współzawodnktwa
jakościoA zobowiązania
socjalne?
Ma~owska uczci II Kongres
Jeśli na Krajowej Naradzie wego.
·
Rozpoczęto już remont budyn
Dla nas produkrja, wsp6łzawodnictwo,
ZWlą7ków Zawodo>vych pro- Włókienniczej
mówiono o j Nie tylko zresz.tą zagadnie- ku przeznaczonego na żłcbek
o tym w spokojne wieczory pomarzmy.
dukuJąc 90 procent pler~~-sze- PZPB Nr 14 jako o zakładach ' ma produkcyjne · dobrze są re fabryczny. - Niedługo przę
go gatui:Jm, i wzY:'va do. współ dobrze realizujących stan !lo alizowane przez załogę PZPS dza_lnia i tkaln:a otrzymają
W tym jest poezja, humanizm - wszystko
zawod~ctwa
Jakośc10wego ściowy i jakościowy, to nie Nr 14. ZGODNIE Z UCHWA- szatnię i łamię. A w roku
jedyne
wszyst~1ch towarzyszy pracy. ulega żadnej wątpliwości. że ŁĄ POWZIĘTĄ NA NARA- przyszłym PZPB Nr 14 przyl ważne.
Ap~l nie po~ostał bez ech.a . ~ przyczyniło się do tego d0brze nzn: ROBOTNI.CY W CIĄ- stąpią do budowy nowoczeka_zdym d~:em coraz w1ęce1/rorganizowane i pojęte współlGTJ DWOCH TYGODNI WY- snych bloków robotniczych.
Krai nasz złupiony w<łjną, anarcntą,
?Sob przyJmowało . wezwanle zawodn:ctwo pracy, w którym REMONTOWALI I DOPRO- Perspektywa takiej właśnie
I składało swe ~odpisy na. tym bierze udział 70 procent za- 'WADZILI
DO PORZĄDKU coraz lcpszc.1 przyszloki jert
dźwiga się - w nowe <łbrasta for:tnY•
sam~ plakacie. Z'Jbowi::rz;i- łogi, dobrze zrozumiana kv- 1PARK MASZYNOWY, UPO· bez
wątpien'a
poważnym
Znowu pneszkoda?
n1a n:ektór •eh sl~galy na~-et nieczność produkowan
. ilł to-, ~ZĄDKOWALI WSZYSTKIE bodźcem w pracy robotników
do 115 procent pnmy.
warów jak najwyższe; jako- MAGAZYNY. POSEGREGO· „bawełnianej czterna~tki".
Bierzcie za kark ją!
Przy war~ztatach rozpocz.~- ści. Obecnie, prócz 4 już ist- WAU NARZĘDZIA I CZĘ·
H. Sam.
Usprawnić transport!
ła się gorqcz:kowa praca. K to
Wykonać normy!
da najlepszy towar? Kto pro
dukować będzie bez żadt;ych
Bracie od pługa, bracie "d młota,
błędól.\·? 'Sważn'.ej niż zwyi<le
pochyliły się głowy nad kroradość prowadzi na papier pióro.
snami, czujnie badając, cz ·
Oto przPd n11mi wspaniała rohot11t
dobrze układa się wątek. czy
ni& ma zerwanych nici. lu,b co
którą weźmfomv
najgor~1e gniazda. Prcduk
razem
przebi~g
cja satyny oraz towaru K. L„
i górą!
którą wyrabiają zakłady „baOb. Wiktor Bekrycht przy· zdro•z c zę t;<m chłopcom. ,Ta i nych towarz::nzy,
zrze!zonych
wełnianej
cz.terna~tk:"
je·t
Ciągnij wysoko sztandar aerwcn:v
znacznie trudniejsza. niż pro- chridzi zawsze do prac; o pPrę moi kolenzy takic h warunków w na~zym Związku, jPśli po·
pracy nle mieliśmy.
dukcja zwykłego płótna. Kil- minut przPd cza•em.
~·iem, że Związki Zawod-0we w
ponad wzdychania zgorzkniałych publik.
kadziesiąt tkaczek i tkllczy po
- Wtedy jest spokojniej - A spójrzmy i · ""et
na oparciu 0 najners7.e ma~y bezNiech kaźdy woln.y i ciemiężony
czuło się nagle w pełni odpotlumac1.y - można przerzucić warsztRty prywatne. N iech tyl partyjny~b
muszą.
stać
~ię
czuje
wiedzialnym: za jakość swej
ko tl'n czy inny majster ch ce ,.,.~nółhndmrnicn.· mi Pol•ki,
0•
produkcji, za wypełnienie 1.0- g11zP1 y,
'
potęgę
\V rlrlin \\l'7.0raj• zym tnw. RP skrz~-wd1ir nrznia, wię
wtrrf;v hrońcami p\1knju, w'pllłtwórrR·
bowiązań. które z owegci pla·
•
1·
Ludow,·ch
(
l
katu umienczonego tuż przy kr:.-rht przrzedł do pracy jf~z po~zkodo"·an.>,
dokąd
pń.i~~, mi prr..n•z ~go
u5 ro,1u soc .Ja 1·
•
drzwiach wejściowych rzucały cze wcześnie.i niż zazwyczaj. wie, że Zwią.zki się za nim •t.vr.znego,
Republik!
~~~~~~~---'~~~~~~~~~
~~~~~~się każdemu w oczy, przypobo
jak
sam
mówi
„wie·
wstawią i go obronią.
mir_iając. że ty1e właśn'.e pro- Dzisiej•zy jP,dnolity ruch
cent primy należy osiągnąć działem, że cz'l'l'"artkowy numer
do 1 czerwca. Ze współzawod ,,Glo•u" przyniesie wiele cieka związkowy - to potę6a· I jak
ników indywidualnych utwo- wycb
artykułów z piennr.ego lo powiedział wczoraj Prezydent
rzyły się powoli zespoły 4
brygady najwy~zej iakoki. dniR 1'-ongre•u Zvdąr.ków za,vo Birru1, o roli i znaczeniu Zw . ą
na czele których stanęły naj- do"''.''Pb. Te rzeczy nie w~·<tllr· zków Zawodowych decyduje t11,
·
Kilkakrotnie w ciągu roku sobie wówczas dopiero, k'.edy wojny i ?kupacj: p<;>wierz<'hlepsze tkacz.ki: tow. tow. Ma- czy t.vl k o przenueić, trzeba je że „kla~a robotnicza ~prawu.ie
jesteśmy świadkami
barba- widzimy cale obszary zdro- nia zalesiona zmmi!Jszyła s,ę
kowska. Szklarek. Wojtaszkouwnż· dzisiaj wład1ę
polityczną. w rzyńskiego niszczenia naszych wych dotychczas
j
gęstych zastraszająco, a istniejące ~a
wa 1 Frankiewicz.owa. Praca przeczytać dokładnie
państwie, że jest on:i
dzisiaj tak bardzo zdewastowany(!h młodników leśnych pozbawio sy zostały silnie przetrzebiozbiorowa przyniosła Jeszcze nie".
Tow, Bekrycht interesuje się rzerzywi~tym go~podarzem w przez; okupanta· 1asów. Tradv ne wskutek. owej ,;,,łaśnie ma ne. W chwil'. obecnej zmusz:;)lepsze wyniki.
Di.leń roz.poct.ęcia Kongre- prebiegiem obrad, więle ot"zeku najbardziej podstawowyd1 d7.1Fl cyjne święta to okazja dla nii zielen:· całej · swojej war- ni jesteśmy • ograniczać zuży
meuspo łecznionych jedn°"tek tości 1.arówno gospodarczej. cie surowca drzewnego. gdyż
~u był zarazem podsumowaje od :Kongre~u,
jest pewien, dzina.ch n1Hzej gospodarki ogól do masowego n:szczenia na- jak i krajobrazowej.
produkcja naszych la.sów nie
niem wyników pierwszego etapu współzawodnictwa. Gdy źe Kongre~ ro.i:w:ąze wiele no- nona.rodowej. Lecz fa. pozycja !'z.ej przyrody. W okresie ZleZapominamy niejednokrot- •vystarcza na pokrycie n;i .1które zycie Zwią7.ków Zaw. ich morne opar lanych Swiątek setki wozów nie o tym. że drzewo musi ro pilniejszych potrzeb na~zci:;o
Kom!tet
Współzawodnictwa wych zRg-Rdnień,
ogłosił konkretne dane za przyuin~fo i niewątpliwie \t•pra l'ie w całej kJa„:e Tohotnie7.i>j wyruszają d? _ padmlejskich snąć kilkadzies'.ąt lat, zanim górnictwa, budownictwa. 1<~
. .
.
lasów po „z1clen", by bez- stanie się przydatne do wyko ie~nictwa. elektryf'.kacji i pr":e
panowało na sali ogólne poruszenie. Brygada Wojtasz.ko wni pral!ę Zwi,zl!ńw Zawodo· nakla1b ns me Jeszcze w1ęk•ze myślnie .. przystrajać" nasze rzystania w pristacl surowca mystu przetwórczego.
nbowi:pki i riiz•1~r:r.l\ = · " <'• domy i lokale pubbczne.
we1 zajęła pierwsze miejsce. wych.
Niezależnie od przycz:rn edrzewnego, którego stały i do
- l\!Rm lnt dwRd1.ieścia sie· ich dzinlnlno~ c i".
•
Brygada Wojtaszkowej wyJak wielk'.e szkody przyno tkliwy br11k odczuwamy w na konomicznych również i W7.glę
konała 112 procent planu i wy dem i już od tlziesii:cin lat ,rra
dy zdrowotne winny powstrz:v
·
:M;v~lę, że hę ni;- w.na zicinlem si nierozsądny · zwyczaj wyci- szym kraju.
produkowała 91,4 procent pri cuję jako elu~srz w za.kl. Str:r.eL moich
W wyni!rn wyniszcz11jąccj mać nas od nierozważn8go
w•zystkich bezrartyj· nania zieleni, uświadamiamv
my. Sama Wojtaszkowa zaś
wyniszczania lasów. Jeśli uw ciągu tego miesiąca dała czyka.. Przeli wojną. nie należa_
św'.adomimy sobie, że jeden
100 procent pierwszego ga- tem ilo Związku,
gdyż byłem Na§# •ore§.pondenci labrqcznl Oi§zą
hektar lasu wydziela rocznie
około 8.000 kg tlenu, że b;il;,a
tunku. Drugie miejsce zajął jeszcze uczniem. Pamiętam eza
miczne olejki nasycające atzespól Szklarkowej, a daJ;;ze sy fabryki w małym wa.rszta·
Frankiewicz.owej i Makowmosferę
lasu
przywracają
cie. To h.d.'· r t ę·'..k" lata rracy,
b
i;kiej.
Pragnąc
nc7.cić
II Konqrep jliL" zo Ol'ri1!7.11li się podnieść jR_ maRzyny, zabrzpieczyć silnik o_ zdrowie tysiącom chorych nił
Czlonkowle brygady Woj- na której mocno dorabia? si~ Związków Zawodo~~ych, prr.co_ kość pitrw~1ego j!atunku o 5 pro t hro11ą mPta Iową, przeprowa d;,i(: płuca. to musimy doj~ć do
taszkowej promienieją dum11, mój maj!ter - właścjeiel war· wnicy na5zydl zakłPdów podjęli cent oraz zmniejszvć ilość od_ rrpNnrję pod!óg betonowych na. słusznego wniosku,
że
tak
1 zadowoleniem. Tow. F!licho sztatu. PTllA'.Owałem po dziesiQć cały szereg zobowiązań ze. pa.dków do 2 i pÓł procent. 1.fllj_ ~ykończaJni oraz uporządkown~ wielkiemu skupisku ludzk'.ewa uwijając się między swoalbo więcej godz.in.
Wynagro· s~ołowycb i indywidualnyc~. (I- ~ter salow.v tr,11.e tkalni, ob. Po_ trren fabryczny. W wi~k~zeJ mu nasyconemu pyłem w<:glo
imi 8-cioma krosnami rzuc11 d
.
. h
. d . ć
więc: mowacze zobnw1ąZRh się piń~ki,
r.ohowiązał :<ię
u•UI1ęć <' l' ~Śd zobowią1.ania swe ob. Win wym i wyziewami chemikakrótkie,
urywane
zdania: zeme, 8miec
powle zie -: p-0dnieść jakość osnów, krncll_ w~zf'lkie brnki i pr zyśpic•:r.yć C<'k inż zre11li:r.ował ~ i:inzo~talf' lii - jakim jest Łódź - nie„Spodz~ewałam się . 7,e tak bę
10 groszy za. godzu;ię. Było m1 malarze krorhmalić osnowy remont, kro~icn oraz maszynek hrdą. rC'11lizownne w najbliiR7.ych zbi:dn!e potrzebny jest szerodz.ie. My wszyscy wszystko ro bardzo
ki pierścień lasów. Robotniciężko, lecz nie mi~łem mo;.liwie na.il<>piP.i i bez zr;vwów, ni ci<'lnicownh. Kierownik tkaL cl ni ach.
bimy, żeby dać jak najlepszy
kowi łódzkiemu, pracującemu
dokąd
się
udać
M . skaqrę, grlzie przewlekarxe zaś
rrzewle_
ni,
oh.
Rom.anowirz
przvrzckl
ścL
Pr:rewodt1ir1ąra
Lig-i KohiPt, w trudnvch i niezdrowych
towar". Młody tkacz tow.
7 i·e ka~, o5nowy be_ z blęd. u oraz xwięk ~\" wRpMrr11„ow11ć. z. ;naj~trami, ob. Rnta. Jani11a, zohowi')ZRła. ~ię warunkach musimy
Trzruskowski pokazuje ręką $ZUkać opieki. Były -pT"-~
n
n „ u~
zaJ)f'wnić
.
szyć produkrJę o Jedną. osuow~ ror1nieAć ilo~e pierw~zego i;(Rtun_ npe>rządkownć oi;:rórlki rllR dziP._
satynę rozpiętą na krosnach:
Związki Zawodowe,
było
:eh d 7 iennie.
ki1 0 pi~ć procent. Zobowi:p:a_ ci ze żłohka i T'l'ZC'd$zkola.. Ob. możność racjonalnego odpo- „Popatrzcie: nigdzie ani
kilk1, ale w kft.7,dym mówili en
Tkacze z tkalni ,„Toga" z oh. braki rlo 3 pro~rnt. Zobow1ą z n_ Ruta zobowiąr.11nie swoje jn:o: czynku na świeżym, przes:vśladu błędu. Gdy się pilnuje
conym ·b alsa'Tl:czna wonią la
innego
i
z
iai!nym
nie
liczyli
RPnczyńskl)o
Zofią i ob. Knrdu_ nia po~·yż•7.P
~ą conliennie w wy-kon!lła.
roboty i dba o maszynę. to :
su - powietrzu.
~ię
'll'łaściciele
małych
warszta
nem
Antonim
na
t"zele,
zobo_
pr11ktyre
realizowane.
prima wzrasta". Tow. Koci'hiProwni"k śwfotlirv
ob.
Nasze władze adminl•trawiązali 11i„
pni!niP~Ć prnduk•·.i~
Oh. Win t"f'k Wład y sław
kowa podnosząc z nad krosna
,\[yi\lin 'Michał, i:iost~nowił nez_ cyjne wydały szereg obowią
tów.
pierwnel(O
gRt.unk11
do
70
pro_ ki1>rownik Wy dzinłu Rr:r.piPczcń_
pogodną, miłą twarz dodaje:
- Dzi:(, gdy patrzę na ucz· cent. orRz zmniei.:'.yr odpadki do sh<"R i Hiirnn~· Prncy, zobowią r· i l Il KongorP~ Zwią1.ków Zawo_ zujących zarz;:idzeń. zmł~n.a
,.Nie bawimy się w plotki, nie
nowvch zorg:inizowaniem zr~po_ jącycb do 'l:'Walczania. dewanaszej
„strzelezykow- minimum.
Tał się U7.11T'ełnir i wymienie
S?aci?rujemy podczas pracy. niów
łów· taneezn.vch i muzyr.znych. stacji lasów. W myśl tych
Z!\.·
Pr11eo.,,;nic·y fk11lni ,.Centrn_ rr szt!' :r.ni~:r.c znnych nrhron na
naprawiamy zaraz. na warsz- ;kiej" szkoły zawodow-cj,
które już wy~tąpily na z11hnwie przepisów każda rleleń wYtacie każdy najmn:e;szy naIndowej w parku Helenów w clęta I pnywłezlona. do miawet błąd. Trzeba tylko tro<lniu 26 maja br.
sta. be?J płsemnP.go U'Zwolrnla
chę
dobrej woli - a każdy
Oi;ólna wartość zobowiązań organów Admln-!stracji Lamoże i powi'nien tak właśni<.'
na<zyc:h za kladów wynosi. 6 mL sów Państwowych winna byó
pracować". Piąty członek ze\Vczeo.m-ro rankiem zebrał się ~pół mói?ł ..-pt~ powa.6. W ::z.k_ Ko .Jei>zeze. i e rozrodnwH.ni r. łl!o _ lionów ::!09.400 złotych. Fakty konfiskawana.. 11. prrewmący
i;połu tow. Pawlak nie umil",
~ie występó'l"I"
mi1>j~cori chłopi pi urz;idzili n11 prędce zabawę
te są. wyrazrm stale dojnewa_ Ją pociągani do odpowletlzial
niestety, nic pow!edzieć - od nu;z zi1~~ół Ś'7iP. ~Ji«owy prze-:! hucznymi
bnwami
wyl'll~Hli t anN·mą, w ktńrej wzięla. udział
urodzenia jest głuchoniemy. fabry-.{ą. o~tat.nie pożegnanie z swoje zec!owolenie, a po 7.akoll_ młod ziP7. ehlop~kR i robotnicza. j11r1•go wśród n!•5:r.P5 załogi no. nośeł karnej.
Należałoby wyrazić życze
wego, ~oc;ia li"tyrznego stosunku
Ale na kartce papieru kreśl.i kolei;arni. instTul!c,ie i oto c~1J czeniu i wręczeniu hihliPt~ki
Wrńcili~m:v do :r,odzi o gnd z. :?
rlo · pracy.
nie,
ażeby władze administrakilka słów: „Jestem bardzo zespół zoladowRł Rię wrR.z z bił. zarro'ili na~ na obiail.
w nn cy zmęrzeni, ale <;zrz~śliwl
J. Kalinowska.
zadowolony. że wypełniliśmy
cyjne bardziej rygorystycmle
z
t~k mile i poż~· tpczn1e spędzo_
O
goilz.
15.tej
opu!icili~lllY
go.
nasze zadania. że uczcil'.gmy gai11111i no ~to,jących w pobliżu
kon·~pond cnt z PZPJG
stosowały te przepisy w prak
nci::o dnia.
~cinne prC'j!i w~i, ~erdHz:nie zr.
r.ależycie II Kongres Zw!ąz- <a moc ho,L'•w.
H. Galiński..
Nr S
tyce.
prHPZRni
przez
gC1$podarzy
do
ków Zawodowych",
Kierunek wid Regnów.
.Przodowni~a
Wojt:';szkow~ Przy nkom-paniamencie zapusz_ ,j11k na;iczęst•zego odwiedzania
triumfuje. N1~ .na prozno j•n eznnych motorów - ruszylismy. 1 udali~my się do w~i L11hń .
23 lata pracuJe ,lako tkaczka. ,Jerhali~my nie tylko z pomocą 'l'otaj ro owaryjnrm przyjęciu
Prac?wała zawsze ?ardzo wy t<>rhuil' :::ną i p1o~amcm rozryw_ 11a•, ro1poczęli~my ~~tępy w
daj!'ie, ~a~ ;ak.ze przodo- kowym. 1de jednocześnie wiez_ budynku ~traży ogniowej. Po
Państw. Zakl. Przem. Pończ. rlri pracy szkolą i jej potrzeba
Mamy nadzieję, że wspólp1"11
wac iw dz1edzm.e Jakości pro liiiniy z sobą winio~ciowe podar_ krótkiej przerwie, w tra~cie k.t.6 idąc w ślady fabryk po~tano· mi.
ca. między naszymi zakład1mi
w;
Kierownik
zePpołu
v.--ygłos!~
duk~ .i. ,
.
.
ki w po:<t11d dwóch bibliotek,
wily ró,vnież wziąć pod sw oją
„Wesoła godzinka", która od a szkolą Kr J.59 będzi e się w
Nie moznR pommąć ma,Jst~a ~kłR<Jnjęcyeh ~i~ oi 200 tC1mOW kTÓtką. mowę wyjaśninjętą 1;('' opiekę jedną ze szkól pod~tawo była. s i ę w lokalu PZPR - dalszym ciągu zacieśniać, a teHenryłka Marci~aka, d? kto~ kRidR.' ufondowa nyrh przez pr:i_ na~zego przyb,l 'cia. przewodni_ wych
„ T11wiązRli śmy więc w Dzielnica
śródmieści e - Lewa go Todza.ju imprezy nie
b~d'
rego partii nalezy zespoł WoJ
ezący Rady Zakładowej wręczyl
.
.
.
taszkowej.
Ob. Marciniak cowmkow ~aszeJ fa_bryk1. Pr~- kierownikowi miejscowej szkoły tvm celu kontakt z kierowni- była imprezą na. wysokim po · naldały do wyjątku.
ctwem ~zkoły Xr 159. Po wspól ziomie,
Prngniemy jednocześnie
wy
jest naprawdę wzorowym pra 1,rr~m rndr~zy pr.ze~dywa.ł dmc bihliotekę.
/
ne;i naradzie kierownictwa. za·
W pienv ~ zej czę8ci programn r~zi6 tutaj gnrąre podz i ękow11.
cown!kiern, zddbywcą pierw- _wsie, a. m1anowrnc.ie:. Regnowa
Trudno opisa6 rado~ć miesz_ kładu i ~zkoly oraz komitetu w ys t a piły dzieci szkolne, kt6- nie nrty•tom za hnintt>ro<nw·
szej nagrody we współzawod 1 Luba?1in w powiecie Rawa_
J;ańców, gćl rr otrzymali książki. rodz ~ eielskiegn
zorganizow~li§I r rh liJiew I imcenizaeja. z.do· ny .ui!ziRI. w
na•7.t'J irnprnie
nictwie majstrów. Nie trzeba Maz.owiocka.
pt. były ngóloy Rpl'1uz pnhllcz:no· CJoraz prn<1my o dal~zą w•pólprosić go 0 naprawę uszkoKiedy UIU~chod! zatrzymały Trudno powtórzy~ te proRte • mv imprezę rozrywkową
ści. W nruiri~j •zęści wy~tąpili pracę.
dz.eń on sam stale czuwa się w Regnowie, mies:Gka~cy wsi ~zezere ~łowa. podziękowań, ja._ „Weioła godzinka".
Celem imprezy było zacieśnle,artyści łódzcv: ,Tadwiga Kenila ,
W. Ha,,Jnrlrych
nad swymi 80 warsztatami, zgoto:ali nam serdeczną o~o.
l' nb,• ·k ą. a 'Mirhał ś111sk i ,
Zimrm ffo~or ,
zawsze pogodny
korr•pontlent. fRhr~·cz11.1.
zawsze u- cję. „budowa.no nawet specJnl_ kfo pa.dały z podium pod naszym 11 i11 hrzw1 6rj P · i P rł
t-ł~,..-~- 1.-.~.:..41: PZZPP „ T~ 1
'--.wł• nA nodium. na kt6rvm nasz ze. adresem. Nadmienia chvba tyL ezkoł!i oraz zainteresowanie lu Tola. CzaikowskR i inni,
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i czystość
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Kobiety rumuńskie
•

•

budu1q swo1q 01czyzą.~

- to :zdrow ie dziecka
[''"·:·: "-~

r

Razem z nami• walczcie o pokói

w najciaśr.>.''!z„·:.\
Il.awct rnie
mai»-:iiue dzi"r'l;o mu'i

szkaniu

niieć ~tv.-orzc:rn 1'r.jlepsze "a_
runki roz1rnju. ŁGżeczko dzier_
ka ~tać powinno w ,,·nsnt>J·, slo_
" .A. izba,
r•eczn<'j c·zi;ści pokoju.
w któr<'.i dzi<'cko pnebywa. mu_
i;;i bvć wietrzona conajmniej a
rnz,: dzir1111ie i nie ma takich
ok~licz11oś<•i, któro pozwalałyby
na zanif"dbanic tego zwyczaju.
Im mniejsze •jest miC'szkanir,
ktlirym il_vsponujcmy, t-ym wio;>_
eC'j nwai;i należy poświęcici te_
mu. hy praca wykonywana przy
malvm dzirek11 szła nam spraw_
11ie: Opróez łóżee~ka. dziecko po_
winno mieć stół albo w.'°'Roki ta_
borct, ua kt6rym będzie prze_
\Vi;jane. Ważną. jest rzeczą., aby
ten sprz~t był wyS-Oki, gdyż sta_
łe Fch.vlanie si~ jest dla . matki

L·ISt kO b'!et

pO ISk"IC h -

dO kob1"et Ameryki

.•
t k · k k 0 b" t na z nami wsz~•tkie kohietv-mntDz1s, my, a Ja
ie Y .
. któ
ł •
nami ;•p61na
szego kraju, w!ąezyłyśmy . s1ęl k1, k re ączy ~ 7ło4~ naJ'hliż·
d
d dlln<lo~ą. ~n 1 ,z- tros a o prn ~ ·"
.
o pracv
'" "nnvm szyeh
·
· 'd t vr h nuTo
" na h o p
C1v w~ro
' ·
czeń WOJen~ ...-c • r~-y czy •
· - · t _,·
zabr:i'knąć koudziale kobiet_ pol_s~1ch wzrasta n?w ma CK. k::.ki~h i' Czv nie
nowa coraz piękmeJ'za '\Varszn. h1et_ ~mery . ~
• tP "
wa. Odbudowuje się przemysł, zdaJec1e. ~obie . spraw;> z _K •
J
owstają. tysią.ce nowych war- ż? ,ehociaz omrn~ł~ wns . ~kru·w liikie ezy tamy:
;ztatów pracv i placówek h:in- c1enstwo o~tatniCJ
wo.in~, ~n
Zwracamy się do Was w imię dlowvch i tysią.ce mie~zkań dla przyszła. woJna na. pewn~ . me ;.;•;n;i~hi :.r.c..r:z'I<
c~:li.0tL~~.::J brygady P•acy, ~mdują. drogt, i:·rze_
niu wszystkich matek polskich, robotników. Rosną. szkol_v. świe oszczędz1łahy waszych. rlz 1e: 1• _
c2;;gają niro('i;rgl naftcwe, zaroienl.ają nieużytki w
upra.wne
które, tak jak my, pracują. i tlice, przećlszkola i żłob~i, ~·
~e,żeli dro,i;ie .wam ~est _z.•.c1~
pola
wycłiowują. swe dzieci, oczcku- kt6rvch dzieci nasze zuaJdun męzow, s_vnow i brne1, wierz~
Tylko ten, kto znał
Rumunię !rn z analfabetyzm~m. Wzrasta_
j1i.c, że staniecie do wspólnej z troskliwą. opickl'. We wszyst- my, że nie zab;akniP _was w z.ie
nami walki ~rzeciw
podżega- kich t.vch pracach my, kobiety, dnoczonej n;~s1e kobiet walcz:, z okresu przedwojennego, może :-1ieć żłobków, stacji opiek~ i
gaczom wojennym, do walki o hierzemy czynn:"' udział, bo cych o poko.J.
~obie ztlać ~prnm~ ze zmian, ja_ przedszkoli. Kobieta. praC~Jl!C~
trwały pe>k6j.
chcemv budowa~ ~pokojną. i
Wasi kapitaliści. rozbudowują kie kobietom tego kraju przy_ otrzymuje takąż znpłatę Jak i
W naszych zakłada.eh pracu- szczęśliwą. przyszłość dla na· prz;eroyRł zibrojeniowy, m.ówiąc niósł ustrój Republiki Ludowe.i: meżczvzna. Robotnice korzysta_
ją. przewa7.nie wdowy, których szvrh dzieci.
Wam że jest to komeczne W kraju tym. gdzie przeżyi:k1 ją. z u'rlopów w okresie daleko
całe r-0dzin.v zginęł,v w czasie ·Budujemv nowy ustrój, u- dla o'bronv przed kra,iami demo f(udalizmu ~zły r~kn w ręki: z zaawanfowanej ciąży i po uro_
m~czą<"e.
ostatniej wojny, kobiety. które strój ten ;apewnia nam postęp, kraeji Judowe,j. A pr~ccież m~ imperializmem, kobiet-y hyl:· po_ dzcniu dziecka. Rosnii wydatki
:-:lperjalnn półka b:i,d.7. też od_ przeżyły traged;r obozów kon- kulturę i pokój.
. • nie przygotowujcm:· s ; ę do WOJ zbawione jakichkolwiek praw. państl\·a na opiek<? s~ejalną.
Po raz piern·gz"° :v historii
(}ziPlnv stolik musi. hyć poświę_ centrac.vjnych, b.d.'I" świ-adbmi
W dążeniach naszych mr. Je- n:-·-, nie budujemy pnem»~łu. "·o rn procełlt pośród nich były to
Hu111unii po:izły k .-:mety clo urn
l'onv
nit>mowl\'CC „gospodar_ bestialskich morderstw i
odosobnione.
W zvrar· jenncgo.
analfabetki. Opieka n.ad
stwo' '. \\"szystkic przedmioty dl.i• wszystko co posiadnly. · \ t:-'m froncie poko,iu stoją. wraz my odbudowie znis~czonego kra i dzieckiem prnktycznie nic ist_ •\·vborrzvch w listopar.!!ie :!.94.6
potrzebne prz-y pirlęgnar,ji n!<'·
ju. T:tką. ~amii. po_ht~·~ę pro_vra r.i&la, chyba w formie filautro_ r~ku. !eh głosy ztdecydo~ałY: o
llltjWlt;><"ia, powinn.v l1yć zgrupo_
dzi Związek Radz1eck1, dąząc
b
.
t
v obliczu polity:<.aym r.'mllll!kie_
"·ane na. tej półce. Znal<'~ć ~ię
u~i.Jnie do 11trzym:rnin. pokoju, pli. Kobcta..ro otruca. o rzvm - ~o varla.mentlł.
tu powinna wata w przykrytym
walcząc na arenie międzynaro- t
·· ~---·-- - „
lub zamkniętym słoiku, roztwór
Urlopy na szeroką. skalę już pewnić dobre samopoczucie i ll:o dowej
ograniczenie zbrojeń.
0
]iwasu bornego w buteleczce, ~ii;- rozpoczęły. Fundusz we.za_ r:-ystny efekt spędzonego urlo_
Mówicie u siebie, w Ameryflaszka z oliwą, pudełko 7. pn_ sów wysvła coraz liczniejsze pu.
ce, o woli pokoju milionów !'o
ilr"m, wazelina i spodeczek do rzesze ludz.i pracy do miejsco_
Ni:? zaniedbano wspomnie~ w biet polski.eh,
pokojowej poll
bnuln\'Ch kawałków waty.
wości wyporzynkowycb, zabez_ instrukcji o zabraniu z nobą. tvce Zwią.zku 0 Radzieckiego 1
Waln:i bardzo rzeczą. przy pjeczając ich w pomieszczenia i przedmiotów osobistego użytln1, krajów demokracji. ludriwcj, e
f1irl~gnneji dzieeka jest sprawa rlobre wyżywienie. Wszpcy W"Y- jak bielizny, grzebienia, szczot _ naszym twórczym wysiłku odbu
rz~·st~·rh pieluszek. Wiele ma_ .irżdżający, a w tym pokaźna 'ki itp. Nie uwzględniono jed_ d wv
trk poprze~taje na t:vm, że zmo_ l:Pzba kobiet i to nicjednokrot_ nak spraw bardzo ważnych dla 0wstępujcie do demokratyczczoną pielus 7 kę suszy lub też nie z dziećmi. otrzymują. przl'd wyjeżdżających. szczególnie w nych organizacji kobiet, wye~o
jedynie płucze w zi_mnej w~- wyjazdem - łą~znie z bezpłaL okolice podgórskie i górzyste: wujcie dzieci w duchu ~prawie
clzie. 'l'o jest niewłaściwe: kaz_ r•vm biletem kolejowym - in_ nic nie wspomniano o zabraniu dli~ości poszanowania wolności
da zamol~zona piGlucha. powinna strukcję, zawierają.cą. długi SZ<'- z sobą. ciepłej odzieży. Warto to przekonań. Walezcie z prześln.
l•yć wyprana mydłem i gorącą. reg vrs-ka~wek i uwag, wyjaś_ przeoczenie dopełnić. NaturaL dowaniami dz.fala.ezy demokra'~odą. i r.o drugi dzień wygoto_ niających, jak należy się zacho_ nie, nie ma mowy o zabieraniu tycznych.
.
_
't\ ~na. Niewypranie pielu~zki po_ vr~·wać w czasie pobytu na wcza z
sobą. jakichś poważnych ba_
Zorooariizowanv ruch koh1ec.v
woduje zatrzymanie w płótnach saeh. .
„
.
gaż,)w, niezbędną. jest jednak tworz; wielką. ~ilę. Nie w;vstar
rhemicznnh składnik6w moczu,
W
rnstrukcJ1 _ u:vz.gl~dm-0no rzeczą.· wzięcie z ~obą. ciepłego czy 'jednak pragnąć p~koju,
które drażnią. skórę malc~stwa. stos~nek wczasow1cz·~w
swetra i płaszcza., 7.aś dla dzieci trzeba wytrwale o pokój wal·
·:·;·
poworlujRe tak częste u memo_ czema, do przyrody i. wiele m _ ciepłej bielizny. W oltolic~ch czyć. Stańr.ie w~zptk1e w sze-.. .-:.
0
wl~t ,irarzanie.
vyeh momentów,_ · ma~ą.cych za_ górzy11tych, (np. we w~zystk1c'!:i regach światowej Demokrat;>cz
·
·
mieJ'scowościa.c.h Dolnego ślą_ ne,.· FedPrar.ji Kobiet, walczą.kt
z radości!>
ska)
nawet po upalnych cej o pokój świata.
....,, zasiadła chłopka. rum t:.ńdka do kierown1cy tra. ora
dni.ach
wiejakich w województwie łódzkim .
następują. przeważnie w imieniu załóg robotniczych wała za tę samą. pracę znacznie Wzral!ta liczba ko?iet ez~list podpisały: Kazimiera Ma- niższą. zapłatl'. niż mężczyzna. nych zawodowo w róznego typu
w okresie letnim Towarzy- skich. Koszty utrzymania per chłodne wieczory.
A zatem dopełniamy in_ riańska. Zofia Młynarczyk, Jad Los jej był ciężki i gdyby ni~, placówkach ~ w. przemyśle. '_Ve
stwo Przyjaciół Dzieci orga- son~lu w3'.'cho,wawcze~, po. •
Armii CzenvoueJ, wspó!zawodmct"IVle pr~cy ko~;e
· łód
krvJe ZwiazeK SamoJJVmocy strukcję wczasową. o jeszcze je_ wi..,a Węcławska, Natalia Król, zwycięstwo
nizuje w wo1ewodztw1e
z~ Ch-ł
ki · · ' Towarzystwo c1ną. rubrykę: należy zabre.~ z. An"ua naw ras, Serafina Lewan nad hitlervzmem, co zadecydo_, ty biorą. czynny udział, w1~~e
·
·
·
·
dl
d
·
ops
eJ
·
kim 450 dziecmcow_ a . Zl~ci Przyjaciół Dz:ieci. Wyniosą sobą. niezbędną. ciepłą. odzie~. dowska.
wało 0 ziikwidowaniu reżimu ~pośród rumuńskich przodow:r:i1c
w'.ejskich. W okresie naJwręk one
11 milionów złotych. Kobiety będą. pamiętać o tym,
Ten pierwszy,
skierowany faszystowskiego, nie prędko d~: pra_cy ~sz~zyc~e _się. może po_
szego natężenia robót w polu Koszt dożywiania
pokryje pakując własną. wali7kę i przy_ przez kobiety polskie a.pe~
czekały by się kobiety Rumunn waznym1 os1ągmęCla~1. Rumu~n
w dziecińcach tych znajdzie swymi dotacjami M:nisterstwo gotowując bagaio wczasowy do_ kobiet Ameryki, nie mmie, zmian na. lep~ze w swym życiu. ki biorą. czynny udział w toez~
opiekę
16.000 dZlieci chłop- Oświaty.
mowników. (e8)
miejmy nadzieję, bez echa.
Zmiany, które przyniósł rok'. ccj się przeciw podże~aczom wo
1945 otworzyły kobietom drogę i jennym walce o pokóJ. W pra.ey
do ~wans11 społecznego. Rośnie I nad
przC~tlClową. _gosp~dauzą.
uświadomienie polityczne
naj_ 8wego kraJU pr~yśw1eca im ~a:
•zerszvch mas kobiecych, dziś slo: „Dla pokOJU, demokraCJl l
~ełnoprawnych obywatelek swej ~zczęścia naszych dzieci''.
ojczyzny, '!'oczy się o~tro waL
Robotnicc '\Var•zaw~kirh
.
k 1·
postano:w1!v
wvsłać
o Jtet
•
·
·
' cJo
Ameryki list z apelem n zajęcie
właściwei;:o 6tanowiRka w sto·
sunku d-0 podżegacn· wojen•
11 ·eh.
Zakładów Przemysłu Odzieżowego

~1a

~tra· steśm.v

Cały· w·yRiłck poswlf~~a

matką

Je dz1emy
•
na wczasy

1

?o

· ~· .· · .·'·.·./·'

0:0-

450 dz•. ec1·n'co' w
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Wyniki li-go etapu

współzawodnictwa

p racy

w szeregach Ligi Kobiet

Na załączonych
rysunkach
przedstawiamy dziś na~zym C7:Ytelniczkom wzory letnich suk1e_
nek i modnego płaszcza.
Nadal, jak widzimy, w letnich
sukniach obowią.zują. dopasowa_
ne stanik.i i kloszowe bądź gę_
:::to namarszczane spódnice.
Skończyłyśmy z przesadn'.I' dlu
gością. suki.en. Spódnice s1ę~
jii. do połowy łydki. Na letn;e
:;1!kienki nasz przemysł wfo_
ltiennicZY wyvrodukowal mase

i

odzież

przeznaczoną.

na dni
zademon_
strowany na rysunku - to wzór
do skopiowania dla. kobiet ~e
nia.cych sportową. prostotę ub10_
Takie palto będzie ideaL
nym uzupełnieniem naszej s;rar_
deroby letnio_jesiennej.
chłodniejsze.

ru:

Płaszcz

Wspólz.awodnlctwo
pracy, jcić poważnymi otiągnięciaml.
podjęte przez Zarządy Woj~- (367 kursów).
wódzkie :U:gi Kobiet przy~ioDo pracy związanej z :waIsło poważne rezultaty. Osią~- ką z analfabe~y:mnem skiE'.r.onięcia II etapu za:ny~ają s1ę wano 174 kob:ety, zo:ga~z;o
poważnym podnieSlemem po- wano ponadto w świetµcach
ziQ111u prac organizacyjnych, 640 zespołów
czytelnictwa,
rozwojem akcji ku~tur~lno- 773 kółek dramatY<:Zl_lYCh ooświatowej i opiekunc~eJ. yY raz
337 gazetek sciennych.
czasie od 8 marca do 8 maJa Rozprowadzono ponad 1.000
potrafiono nie tylko zrealizo- kompletów wydawnictw KUK.
wać nakreślony
plan pracy,
Pracę opiekuńczą prowadzo
ale w niektórych dziedzinach no na wsi w powiązaruu ze
poważnie go przekroczyć. W iZwiąztkiem
. Samopomocy
tym c?.asie przeprowadzono Chłopsk:e~, przy~zyniając ~ię
183 !Instrukcyjne Powiatowe d?. z~rg~D~a?1a 3. 760 dzi~ 
1Konferencje Zwiąl)ku Samo- cmcow w1eJSkich. W tymze
pomocy Chłopskt.ej. Odbyto czasie stworzono 303 Rady 01472 odprawy Gminnych Rad piekuńcze w zakładach zamKobiecych ZSCh. Zorganizowa kniętych Opieki Społecznej e.
no nowych Rad Kobiecych !Przeprowadzono 192 pokazy
1.591. Stworzono w zakładach żywienia niemowląt.
pracy 1.705 nowych kół Ligi
W czasie trwającego WS"pól
Kobiet. Założono 904 Koła Te zawodnictwa organizacje ~
renowe. Zorganizowano w ma biece w całym kraju położy
jątkach państwowych 718 no- ły ogromny nacisk na poonno
wych kół a kół Gospodyń żenie ilości kobiecych 2lCJSpoWrejskich' pows.tało
4.932. łów współzawodnictwa pracy.
Dzięki: tak poważnej pracy or w zakładach przemyslo~.
ganizacyjnej
Lidze Kobiet Na wsi wciągnięto do współ
przybyło 275.796 nowych człon zawodnictwa pracy 2.436 kokiń.
biet
oraz
zorganizowano
W dziedzinie walki z analfa 12.786 kobiet w kołach hodobetyzmem i akcji o charakte- wlanych ZSCh. Ponadto wyrze kulturalno - oświatowym typowano na przoOOwników
Lll!.a .Kobiet może się poszczy s"Ołecznych 5.602 kobiebv
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UWAGA! Wykładowcy I kJerownl·

cy kunów terenowych.
D~ł o góch:. 15.00 w IOilu\u
odbędzie się seminarium.
Obecność

prcicują

obowią1llcowa.

Studenci
Ziemie., rozp11.lon~ i:srem sło_
Wydz. Prawa.
neczn:nn piec1e stopy, pot lC'j ~
Zebranie upowl~ane aa dzień iię .atrumirni~mi po opalon.vdt
d'Zi siej~zy nrie odbęcm9 ~!ą . O notwarzAch. Okolo 50 o:;<\b prac nJ<'
wym terminie rebr&nia nastęi zaod maja br. w cegielniach :M:PB
wiadomienie prz!z pra541.
przy nl. ZgiE>rakiej 219 i 221. Na
-<>obszprnym placu stoi cegła juL;
wypalona, wyproduko'l'l'ana w ro_
ku ubirglym, która przeznerr.o_
'
na. jest na budowę TE>atru l\'i_
Dąbrowszczaków rodowego w J,od;r.i, Cz ~ śe jen_
w niPdzielę, dnia 5 CZPrwra nak cegły wyprodukowane,j w
br., o godz. ll~tej rano w świet_ roku uhieglym, została sprzeclq_
1icy ElPktrowni L6dzkiej przy ni'- - „na p,niu" - prywatn~·m
ul. De.szyńskif'go 54, odbędzie przedsiębiorcom. TP.raz zaś MPB
się '\Vltlne zebranie Dąbrowszcza_ dlR potrzeb remontowych nane_
k6w - Okręgu ·Lódzkiego.
go miasta. z11żywa re:;:łę złożoną,
Obecność wszystkich obowiąz_ w d<'pozycie, właśnie cegłę „te_
koW&.
ątTJ1lnł" ...
Przewodniczący
Na terenie eil'gielni przy 111.
(-) w. Jótwialc. Zgierikiej 21!l - prneują, zal ~ -

Walne zebranie

•k

•

Gdzie

JO

I

Zabawy ludowe

a Rzopy prze znaczone na su~zenie
81vie<oą.
dziurami w da_
chu.
Chyba niedługo
pi.ee i
nopy zawalą się.
Za to w przyległej CPgiela.i
praca idzir ealą, p1.1rą,. KilkR ze_
~połów 3, 2 i 4_osobowyclt pro_
duknje tygodniowo przeeiętnir
około l 11 tys. cegieł.
Wydnje si~, że nale7.nlob:r tn
mr::;nnizowat
w«pólzawodnic.
two pracy ws7,elkie są bo_
wirm w1.runki jego rozwoju.
Kad pracą, czuwa doświad c zony
mAj~t<'l' ~trycharski ob. 11fi_
chał Zambrzycki, który od, dzie_
eka, jak 1<am mówi, pncuj11 w
tym f'lc•hn. W.\"~t:uczy wi<><!
tylko odrobina ilohrPj woli i rh ~

wojną,

były

wla8nością niemie~ _

clziejt, !(dy otworz' sir clrzwi &Ali: Czy innP kin• me mO!!IJ IS~
za przykładem kina „G<lyni11" i ~przc<lawać bilrty numero":ane?:„ •
Ol;ręgowy Zarząd Kin powinien wziąć so!Jir. jak to sit ~wi
N a wyczerpaniu eą. jnż złoża
do 31.'rca, nwagi n11.~Z<'JW cz,·telnika i w najMiż.•zą nied:1el~
gliny w cegielni przy ul. Hipo_
tec:11nej 15.
Czę~ć
pokladnw ir ,,prnwnić 3Wojq dziołnlno.;ć,
znalazła 8i" bowiem pod nową
Jr\K DŁUGO?
re1nv1.ą. •trnmwajo•vą., zb11dow11_
ną w roku ubieg'łym.
?>falo je•t
~ Pr7rrl prz!'•zło rokirm - pin.- oh. E. K. przemianowano
tu ludzi przy pracy - jalrnl w 1;lirę Pomor•kł na ulice imirnia bojownika o wolność - MAR·
tPj dzielnicy
jak twierdzi (;ELEGO NOWOTKI. Kilkakrotnie mieszk11ńf'.'y tej ulicy inttrwekierownik cegielni
starzy 1;iowali w Zarz,dzie !\łif'jskim o rmianę tahlic, które głou,, f:e
~tryrharzl' zahrRli ~lę do innyrb
uHra nosi nazwę Mariana Nowotki. al"' jak dotychezH benku•
robót, a młoilrier. nierh~tni~
trł'Znie. Przecież jei;t rzerz, nitpr11wdopodobn,, by przez tylł' CH•
iilzie no tego zawoiln. Czy MPB
su nie można h;·ło naprawić błędu, wynikłego prawdopodobnie
rnhi co! w kierunku zt1pl'wnie_
niR eegirlni do11tatecznej iloś c i .,, nif'~wiadon1ośri. ..''
JT' ogóle ilP dzfo7a w na.~::ym miefrił' 1wmi.<ja, rn.im11jqc11 1i~
rohntnik6wf
MT'R l':obowivało ~ie w ra_ 11nzwami ulic. Dou•odem teir11 jr~! nie tylko opi~any fakt s ulirą
rórmil'i chori11żbv f"~·t i.,tnie
marh Czynn l~~fajow~go urn_ Mnrcelrgo Nrnrntl..·i, ,<l11iańc"J o
chomić jedynł w Lodzi ciegiel • nia d11·óch ulic Senotorskich (nri Chojnach i boci:na Kilińskiego).
ni' mech~niczm~ na Stokach, Cza,, nnjwyż.-:r:y #prrrwy te 11rrguf0tvc1ć.
ktiirej
z dol ~oit produkc~',jn>1
mialR wynm• ić 20 ty~. cPgiPI
diiennie.
Tymr1r.MPm dopiero
prz{ld trzema dniami zjawił Fię
w cei::itlni walce do obtaczania
Ważne
całego
reiły. Pi-ee jut od tniesią.ca ru·_
l'ł'<'7.picczalnia Spocłczna w b\d~ lr.,:gli
pohierać mleko W
ka bezczynnie, szopy gą- 'JlfZYirotowane. mija cza~. li w cegieL f~od?.i poda ie do wiadomości u_ mrnJącu czaRowego pobytu.
D 7. ·l<'C'l,· kl'ore P?b'iera ł,Y mleko
ni ne. Stokach nic się nie dzie_ p?awnionvm" do pohierania asy_
·
.
.
·
'
w szkole, bfdą Je pobiera<!. w
irnat
na
mleko,
ze
w
czasie
wa_
. ";ll:ł1~aCJJ„ w s kl
· mle „
.
.
czasie
- ep1e
je.C-ospodarka.
w
cegielniach · „
'!'<'~1.~·•tk.1~
!póldz1.clcze czar~ki:n swojego $tale.go lub
MP.B nie jest zadawala 1ą.ca. \llCJl
Zważywszy, że Łodzi potr:i:ebn:i s.depy mleczars1ne w kraJu, a czR~owci• 0 miejsca pobytu.
Hk~up; będą rejestrowały na..
jest cegła. nie tylko dla potrzeb wił(t' i w miejscowościach nle
kapitalnych remontllw, de rów. ob;ivt;, eh ak(ją mleczną,, będą. wet c:zr,foi as) ~11at, to jest bes
ł,ie:i dla. i;zeregu newopow~ta.Jł- wyol:\wały mleko na asygnaty kup<luu rc>jestraeyjnego i bez
po~zątko,rych kuponów,
które
ych bndynków, dochodzimy do Zt:S.
V..'~~...-~ey c;,
którzy wyjadą. I· z(Jstały zrealizowane w miejacu
- I .vniosku, że na.leży znacznie u.
spra:wnić pra~t cegielni, wyTe. 1111. wakae~e (obozy, wczasy itp.), po·f>rzedriirgo pobytu.
montować niel!:tóre urządzenia,
ki<'lli°O

kftpitali~ty,

•

,,.m

dni
wolne od pracy
dla świata pracy

„Cudze chwalicie,. swego nte chod7.ą poci11-gi o godz. 6.10, 6.45
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Łódzkie

asygnaty na mleko

na terenie

włoskie
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zorganizować

pracy

Spis abonamentów telęfonicznych

współzawodnictwo

wtedy dopiero ce_
gi~lni• spełnił !!'Woje za.danie.
&

Slubowanie

na rok 1949

ławmków

Co

tamować

ruchu pieszego na ulicach

ST. REPERENTOW t tEFE RENTOW

praktyk, blurow, llo
Oddziałów Ted1ntcznego
Handlowego I Gospodarczego.
Zgłoszenia osobiste 1 poda nie111 l łyclorysem przyjmuj' Oddz
Petsonalny.
1001
1

"'

-------- 1 ()głoszenia
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WYŻSZA SZKOł.A
ł.ódź,

FILMOWA
Targowa 61,

pllnle poszukuje obiektu nadafąceąo się u Salę ZdjljCIO~I ·
Pożądane
sale fabrycz ne, oferty prosimy kierować pocJ
adr~sPm Wyżt.zej Szkoły
Filmowej.

drobne

uiszczania

n:aleinośoi

PVY

W tym eelu Rejonówy Urz11d
Tg. w Łodzi rozsyła apecjalne
u.wiadom3enie, kartkę poleco;nę,
upoważniającą do edbieru Spisu
7a pokwitowaniem w odpowiednim
1:2a&ie.
Cena jed~go egl'll!mpluza ~lsu
wynosi 35q zł.
Tł.

usłyszymy

rozdział mięsa

Nie wolno

WYKW ALIPIKOW ANl! M ASZYNJSTKI

wjązku

podjęciu.

Pracy

Usprawniamy

w świetlicy PZPB Nr 1

krajt1

I

~-

/ /
.'/

~~~~~~~~~~~~~-

Podaj11c powyższe do wladomoś
r.i Dyrekcja Okręgu w cełu 11aj„Bałtyk' •, „l'olouia' ', „Wisła" 1
szybs:i:~170
rollprowadzen!a Spisu
„Włókniarz",
„Woln°'6",
wśród
abonentów telefonicznych
Sądu
„Przedwiośnie" 1 „Ta.try' 1 , „Jt~
zarządziła, aby każdy s abonen·
ma", „Za.ehęta." i „Mu.za' '.
W wielkiej sali SO odbyła si~ tów mógł otrzymać w dowolnym
• • •
uroczystość łlubowania nowo mia·
W ramach ILVIII Kongresu nawanych ła.wnU::ów S11du Pracy w Urzędzie pocztowo - telekomuni·
kacyjnym l Ruch<>m~j
Poczci~
Związków Zawodowych,
OKZZ Łodzi.
przypadaj~cy dla nl<!go Spis ebo·
organizuje Ził La wy ludowe w
W zastęt>stivi• pr.zewodnic:i:,ce· nentów telefoni<:'znych, bez obotrzeeh ·parkach l~dzkich:
go ślubowanie lawndltów 1 ich za·
l) w parku Helenów
stępców 'W liczbie 331 osób odebrał
sędzia Rajski, który przypoanndał o·
2) w parku 3_go Maja.
· becnym o ciążących na nich Zll·
14.55 (Ł) W audycji dla wsi 3) w pnrku na Zdrowiu.
dcnia~h I obo.wiąztkach. pl'q' wyI. P09adanka Mgr. H. Sandnera
~aba.wy odbfdł llif w dniu li miane sprawiedliwości.
czerwca. br. w cod.zinach od 115
Na zakończenie
uroczystości pt. ,,Stonka ziemniaczan11", li, Podo 21. Przewidziane atrakcje, wzdane rostały dyplomy po-wołu · gadanka pt. „Apel Regnowa" ,
\bufet na. miej•cu, w11t9p b&Z_ jl!c& ławn i·ków na ich nOW& sta · 15.05 {Ł) Interludium z płyt. 13.15
{Ł) Pogadanka Woj. łódz. P. Szy·
płatny.
nowi ska.
manka z okazji Swięta Luqowego
15.20 (ł.) Aktuainości łódzkie, 15.25
informacje, 15.30 „Siano nie zmo·
klo" - audycja słowno - mu·
zyczna dla dzieci. 16.00 „Trzy dni
Przejęcie Rzeźni Miejskiej przez P~ństwowy Przemysł Mięsny
w szkole, trzy - w fabryce" W czwartl'k, dzięki star11niom
W aali posiedzeń Prezydium I st.worzy własną. aieć sklepów j PPM otrzymał w ra.maeh kredy_ reportaż dla młodziety
16 15 MuRady Zakładowej przy PZPB Nr
Zarzlłdu Miejskiego w Łodzi od_ mięsnych, ll' Śród których będzie tów inwestycyjnych
poważne zyka, 16.20 (Ł) „Nawrócenie Jana
1, robotnicy licznie zebrani w
był:i Ri~ konferencja. w sprawie 100 sklepów wzorcowych na te_ sumy na. rozbudowę magazynów_
Grzesika" - słuchowisro M. Slo1J1
świetlicy przy ul. Przędzalnia.
przekazania n:eźni miejskiej w reni11 całPj Polski. Na. Z.6d.t chłodni oraz na urztdzenie skle_ czyńskiego w reż. A. Mikolajewnej, mieli możnośt uczestnieze.
I,odzi, Pabian]rach i Zgierr.u, przewidziano 115 takich 11kłepów pów sprzedaży detalicznej mię_ sk1ego. 16. .CO {Ł) Muzyka, 16.50
nia w .Akademii, urządzonej pod
Pnń~twowcmu Przemysłowi Mi~~ wzorcowych.
~a według wszelkich wymogów (Ł) „Moralność Pani Dulskiej" w
ha&łem Kongresu.
nemu.
Dla ll' ykonania tych celów higieny.
BeL
Pa/istw. Teatrze Powszechnym" Artystkll opery włoskiej W konferencji wzięli udział:
c złonek Komunistycznej Partii prezydenci miast Lodzi, Pabia.
Włoch, tow. Giulia Verga.no nie i Zgierza., przedstawiciele:
zgłosiła swój udział w koncer_ Wojewódzkiego
i
Miejskiego
ta~h robotniczych,
Wczorajszy Komitetu PZPR,
miejscowej
jej 'Wysti:p na scenie świetlico_ Centrali
Mięsnej,
dyrektorzy
wej w PZI'B Nr 1, przyjęty był wymienionych rzeźni -0raz przed_
Zarz~dzenie Prezydenta m. Lodzi
entuzjastyczn i e. Puhlic.znoś~ ro- stawiciele Centralnego Zarządu
Na. podstawie a.rt. 5 ustawy blicznyeh ctra.r. bezpiMze<ństwa go, e) ul. Wschodnia od uL
botnicza. oceniła udział włoskiej Przemy~łn Mifsnego.
z dnia 7 października. 1921 r. o i porzą,dku ruchu publiezneg0 Północnej do ul, Narutowicza,
uty~tkLtowarzyszki w akade_
Przejęcie
rzeźni
miejskich przepisach porzą,dkowych
na (Łódzki Dziennik Wojewódzki d) ul. Próchnika i ul. Więckow
mii. jako widomy dowód poro_ przez Państwowy Przemysł Mięs
drogach
publicznych
(Dz. Nr 8, poz. 15)
otrzymuje skiego od ul. Piotrkowskiej do
zumienia i zhmtania się wszysL nv zmieni ich charakter z usht.
{J.R.P. Nr 89, poz. 656) oraz brzmie,rµe poniższe:
ul. Zachodniej, e) ulice: Legio
kich ludzi pracy na całym lwie_ gowego na. przemysłowy ora.z po.
§ 3 roz11orządzenia Ministrów:
,,Wzbronione
jest wszelkie nów, 6-go Sierpnia, AndrzeJR
cie.
,
zwoli na uJtcte calości gospo. Robót Publicznych i Spraw ta.mowa.nie IUChu na chOdni· Struga., Zamenhofa. od ul. Piotr
Arie oprrowe i 11iefoi neapo- datki mięsno.tłuszczowej w rt. Wewnętrznych z dnia
26 czerw kach"
kowRkiej
do
AL Kości115zki,
litań~kie, odśpi e wane "PO włosku, ce Państwa.. Kontraktacja i skup
ca 1924 r„ regulując ego używa
W ~wiązku z tym wzbronio· f) ul. Jaracza. od ul. Piotrkow
przemawiały
zrozumiałym dla nierogacizny, bo o nią gł6wnie
nie i ochronę dróg (Dz. U.R.P. ne jest wykonywanie ulicznych skiej do ul. Wschodniej, g) ul.
wszystkich językiem braterstwa chodzi. pozostaną. w rękarh Nr 61, poz, 611), zarządzam eo zdjęć fotograficznych w niżej Narutowicza od ul, Piotrkow·
ludzi pracy.
Centrali Mięsnej, która. będzie n n~tępuje:
wymienionych punktach
mia· skicj do ulic Wschodń i ej i Sien
W imieniu za.Jogi fabryki tow. dost awr4 m11terialu rzeźnego dla
§ 14 rozporzą,dzenia Wojewo sta: a.) Pl&e Wolno,ei, b) nl. kiewicza, h) ul. Daszyftskiego
Vergano podziękował za. wy:stęp Pati~twowego Przemysłu Mięs_ dy J~ódzkiego z dnia 19 etyc!· Piotrkowska. od Plaen Wolnoi- ~trona parzysta, i) ul. Staliu
przewodniczący Rady Zaklado_ nego.
Ub6j, przerób, magazy_ niit 1931 r. o ochronie dróg pu ei do nl. Stalina. i Bandur~kie- od nl. Piotrkow8kiej do nl. Tar
wej, zaś przedstawicielka. robot. nowanie i dystrybucja mię~a i - - - - gowej, j) ul. Nowomiejska, k)
nie wręczyła jej wią.za.nkę kwia_ tłu~zezu hędzie w eało~ei w rę_
na '[lrzestrzeni 50 m od wszyst
tów. (e~.)
kneh PPM, który do tego eeh1
kich ~krzyżowań ulic, świątyń,
PANSTWOWE ZAKŁADY PRZEMYSŁU DZIEWIARSKIEGO
teatrów, kin, przy~tanków tra.m
Nr. 5 w Łodzi, Lukaslńsklego nr. 4
wajowych i innych miejsc, w
z•lrudnłą utychmlast:·
których gromadai się publicz·
BIURO CZllSCI ZAMJENN YCH ~ Maszyn Włókle11nlczych
tj. JtUTYNOWANĄ MASZYNISTKĘ - KOJtESPbNDENTKJl,
n ość.
Budynek D parter.
lódź, Plac Zwycięstwa 2
2) WYKW ALJFIKOWANEGO ELEKTROMONTERA
Prezydent Miasta: ·
zatrudni:
w/r. mgr . Wacław S<>bol
3) WYKWALIFIKOWANEGO SLUSARZA
41 WYKWALIFI1'0WANEGO STOLARZA
Wiceprezydf'nt
KIEROWNIKA Wydz. Ogólnego (poiądana znajomość ałeao ·
Zgłoszenia przyjmuje Wydział Personalny.
grali!)

Pieśni

uwagQoa

ldwie

spędzimy

Do Kolumny odchodzi pierw_
111.y pociąg z Dworca K11liskie_
go o godz. 6.30. Z tego samego
dworca pierwszy po,ciąg odchodzi
do Grotnik i .Głowna o 6.28. W
każdej z tych miejscowości imaj
dują się
domy wypoczynkowe
Związków Zawodowych i moina
tam znaleźć odpoczynek i wy_
tch11iPnie.
.AutohuRnmi PKS w kierunk11
f.1,wir:r.a możemy wyruszać już
o god7~ 7-ej rano, potem o 8_ej
i 9.tej. Lowiez ma nie tylko
g0dne zwiedzenia zabytki,
alf'
okolrne jego obfituj\ w Z"drowe
la~J mie11r.ane.
'i'r1r:nwajami podmiej~kimi po_
jedziemy tJo Tuszyna, Helęnów.
ka, na \jhfłmy, do Lutomierska,
Pabianie, udzie eo kilometr sę.
llt.awv i plaże. MZK uruchamia
gpe<'jalnie na dzieA ~wię.teezn;r
danatkowe
tramwaje,
dzięki
czemu unikniemy tłokll.
Ci, co nie będą, mogli oddalić
Rię zbytnio od miasta,
mogą,
w~paniale wypocząć 'W parkn na
Zdrowiu, gdzie mieści si~ plata,
rz,v też w p1trku Julianowsklm,
luh w Helenowie.
Tym, którzy zostsj4 w mie.
ście, polEleamy już od godz. lLej
rano poranki w kina.eh w cenie
!?5 ,..1 za. bilrt illa każdego. Po_
rnnik te odbędą si~ w kinach

zwracają

A BILETY NA PO!'ANKI DO KIN POWINNY BYĆ
NUMEROWANE
Słusmę sprawę por\1sza w swoim liście Ob. STANJSLAW
2 osoby. Pjec niereperowa_ ci, a wspólzawodnietwo ruszy PLUCIENNIK: „- W niedzielę hyłf'm na poranku w kinie. Ni~
ny chyli się już ku upadkowi , w tych cegielniach, którl' przed sttty, biltty nie są numerowane. PrMz\'! eobie .wyohr.azić, eo ~~~

znacie, 1ami nie wiecie, co po_ i 8.25.
Iliada.cie'• - powiemy tym mie_
Hkańcom Lodzi, którzy z11zdro_
suzą,, na przykład War11z11_
wie - jej plaży nad Wisłą i ~lyn
n,,·rh podwarszawskich okolic.
Boć pTZecież
i na~ze mia~to,
wprawdzie udymione i dunne
'I" swoim rentrum, ma już w po.
hliżu okorice zdrowe, miej~co_
wośri położone nnd rzeką., czy
ti l awem. Z dala od- f!W:Hu miej_
'ki<>go możemy w~ptlniale odpo_
tząć,
nie crnjąc żaru rozgrza_
l!vl'h. słońcem :kamienie.
·Wprawdzie wielki ruch pano_
wał w dniu wczorajRzym przed
kaRami „Orbisu' ' 1 ale byli to
przeważnie wycieczkowicze „na
dalszlł metę'', udająey 'się na
dwa. dni świąt do znajomych,
ezy do rodziny w innych mia..
starh. Ci jednał., którzy z roz.
maitych względów jeszcze bile.
tów nie wykupili, nie musą po_
zosta~ w midcie.
A więe już dzisiai zastanów.
my si~ dobrze nad wyborem
miejscowości, która, na,jbardziej
nam odpowiada. Pocię.giem 1:
Dwor<'a Fabrycznego w kierun.
klt Wifoiowe.i Góry, Gałkówka.,
Ju~tynowa, Kraszewa itp. od_

Nasi Czytelnicy

pod zarządem
Miejskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego

KŁ
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Miasto i jego bolaczki

cegielnie

przez radio?
recenzja St. Brucza, 17.00 I DZIEN
NIK POPOŁUDNIOWY, 17.15 „Prr:y
sobocie po robocie", 18.15 (Ł)
„ Wieczór Mickiewiczowski"
„Mickiewicz w Rzymie" audycja
w oprac. M. Jastruna, 18.40 Utwo·
ry fortepianowe Debussy'ego w
wyk. M. Bilińskiej - Riegerowej,
i9.00 li DZIENNIK POPOŁUDN.,
19.15 Koncert ro:r;rywkowy, 20.00
Wieczór poezji J. Słowackiego,
20.20 (Czecbo~łowacja)
Konoert
r-ozrywkowy, 21.00 DZIENNIK W!B
CZORNY, 21.00 Muzyka, 21.40
„Teatr Eterek" - audycja rozryw
kowa, 22 .00 Muzyka taneczna w
wy]>. Orkiestry PR, 22.45 (Ł) Mon·
taż dźwiękowy % meczu piłkar·
siciego Łódź - Bratysława. 22.58
(Ł) Omów. progr. lok. na jutro,
23.00 Ostatnie wiadomości, 23.10
Muzyka taneczna, 23.50 Program
na jutro, 24.00 (Ł) Koncert tyczeń. 0.15 (L) Zakończenie audycji
i Hymn.

Uwaga

filateliści!

Dyrekcja Okręgu Poez.t i Te„
legrafów Lódź podaje do wia.
domości, że z dniem 31 maja rb.
zost.aJy wprowadzone do sprze.
daży
znaczki pocztowe opłaty
>vartości 3 zł, 5 zł i 15 zł z oka„
zji Kongresu Związków Zawodo„
wych.
OGŁOSZENI.E

';"1rząd

Miejski w ŁO<i?i - Wy·
dz1ał Zdrowia utrudni trzech
lekarzy na stanowiskach admini·
stracyjnych.
Wynagrodzenie według norm Mi
nisterstwa. .A druinietracji Publi
eznej.
Podania wraz z życiorysem nad·
sylać należy pod adresem: Zarząd
M!ejski w Lodzi - WydzJał Zdrowia - Łódź, ul. Piotrkowska 113.

-

Czyja zguba?

ZGUBIONO legii. UŁ indeks 5i3·L
Znaleziono damską torebkę w je
Tchórzewski Mieczysł•w.
4416 dnym z domów przy ul. Piotrkow•
PI!.ZY'E!J:.ĄKAŁ się terrier ostrowło sk!ej, Wlaśoidelka może 1ię zglo•
slć po jej odbiór do Reda.kej! Gło
sy Zwrot kos:ziów, takowa 32 - su J!obotn1czego, Łódi.
Piotrkowo
ska 86 front 3 t>letr~

·-·------·-------

~-~~~~~~--------------------------------•"·------·--------...-----------------------------·12.

4418

•
Str. !J

~~
PA:&STWOWY TEATR
WOJSKA POLSKIEGO

ul, Jaracza 'i.7
•godz. 18 „Młoda Gwar'd ia" .A. Fadiejewa. Porywają.e~
ideologi& utworu, jego dynamiez
n:v realizm, znajdują. tchną.cy
prawdą. wyraz w wykonaniu uta
a.ktorlentowanej młodzieży
~ kiej. Reżyseria Ludwika Rene.
Dekora.cje Jó„,efa. :Rachwalskiego. Pa!se-partout 'nieważne.
Drił

Witamy piłkarzy ~,Brałislavy"!
W zespole gości zagrają dzisiaj trzej reprezentanci
Czechoslawacji, którzy zdobyli 3 bramki na meczu
z Rumunia

TEATR KAMERALNY
ul. Daszyńskiego 34
.Tutro dnia .i. czerwca premiera
komedii G. B. Shawa „SZCZYGLI
ZAUŁEK" w reżyserii i dekora·
ciach i .kostuimach Jana Ryb'k:ow·
sk.iego.
.'

..

DZt6

teatr Hmłłnlęty.

jr

PAll'STWOWY
TEATR
„
11;go Listopada. 21, tel. 150.36
POW~ECHNY

Od lewej strony: Kriżan, Matusek, Pokorny, Tegt'lhov, Ła skov, Toma.nowie,

Codzienvie o godz. 19.15 koc7,oraJ wczesnym ranki em }>rzybyła do Łodzi d.MJŻY·
media Gabrieli Zapolskiej „Mona piłkarska „Bra.tisla va", która d;dsfaj na stadio·
ralność Tla ni Dulskiej'' z udzia. nie ŁKS Wlóknia.rza rozegra o godz. 18 trzecie spotkanie
ofiarowany
z reprezen.tacdą Łodfl o puch ar przechodni
łem Jadwigi Chojnackiej.
przez byłego Pre7.:ydenta Łoch:i, a obecnie ministra tow.

W

MU'ZYCZ.N!J Stawińskiego.
ltOMVDTI
"LUTNIA"
Ekipa g-ości skl<ida się .,; 22 osób. W skład jej wchod?:~:
Piotrkowska 243
; • ,.
kłerownik drużyny, doktór i sędzia, który sędziował zes7Jo„DZWONY Z CORNFVlLL!".
roomy mecz w Bratislavie. DZISIAJ PRZYBĘDĄ JESZTEATR

LETNI TEATR „OSA"
Piotrkowska 94.
Dziś w sobotę dr,t. 4 menvca <
aod.i:. 19.30 w nowootwartyrn l.E>~trzP letnim „01'.d" przy ul. Piotrko\' skle.1 94 (dawniej „Ra!falela"'
nribęcil'!e się pn>mier1t komedii mu„JADZIA
z,·cmei J. T11wima
\VDOWA" . 20 o&ób zespoln z Zycz
kowskq, Wojnickim i Walterem,
rezyseria A. Mlodmckiego, boga
te kostiumy l dek.oracje .J. Galew&kiego, orkiestra - składaj<\ sic
na barw::i.e i wesole przedstaw~e
n:e, które baw.ić będzie w okresie
lata łódzką publiczność.

.. ::.- . .
ir:-:.

. ..

bardzo przydała, gdyż w drugiej .połowie wasi chłopcy gra
li lepie.i od naszych, o czym
zresztą mówił sam wvnlk :5:3.
Zawody byly bardzo 'iadne, a
wynik 11prawiedl:wy.
,.BRATISLAVA"
.TEST W FOR~IIF.
Obecnie _ ciągnie dalej
nasz rozmówca _ „Bratisla-

CZE DO ŁODZI OJCOWIE MIASTA BRATISLAVY
PREZYDENT V ASEK, WICE PREZYDENT TOKAS ORAZ
DYREKTOR ZARZĄDU MlE .JSKIEGO BRATISLAVY DR va" znajduje się w dobrej for
mie, o czym zresztą świadczy
LEHKY. Dostojni goście. jak się dow:iadu,iemy. będą. na jej pierwsza lokata w Ecize
dzisiejszym meczu, co niewąfpliwie przyczyni się do na-Oa- CSR. Ostatnie mecze jednak
, .,Bratis1ava" grał<'I :na kiepnla mu Jeszc:i:e bardziej uroczysf,ych ram.

0 przyjeźdzr'e miłych go~ci mwdmy więc i ść dale .i.
Wdzieramy s ię kolejno <lq
piłkarzy zawiadomiono nas
około godziny 10-ej. Pomimo, pokojów zaJmowanych przez
że pora nie była zbyt wcze- piłkarzy. Ofiarą naszej zawo
sna - we wszystkich poko- dowej niedelikatności padają
Matusek. bramkarz
jach „Grand-Hotelu" poza.i- Kriżan,
mowanych przez nich zasta- Reyman, Pokorny, Tegelhof,
iemy pozapuszczane rolety, a Łaskov, Tomanowicz, Parzyc
ich samych pogrążonych w ki. Bałaii i Węglar. Nasz foto
głębokim śnie, jak to zwykle reporter siłą ściąga ich z łóżr>k
bywa po męczącej całonocne.i i jeszcze zaspanych chwyta
TF ~TR LALEK „t>INOKJO"
podróży. Kto miał jednak z na ,.muszkę". Dłuższą pogaTowarzystwo Przyjaciół Dzit>ci „prasą" do czynienia, ten zna wędkę mogliśm.v dopi~ro na- Teatr La.lek Pinokio" komuni- już jej natrętność i brak wiązać w pokoju Nr 2!R, w
k ui;., że w dniach 5 i 6 czerwca
wszelkich względów, Jeśli chn kt.órym zastaliśmy w łóżkach
ti;atr będzie nieczynny.
dzi o jakiś wywiadzik, czy dwóch poważniejszych .Już wie
Dyrektor Te„trn
rozmówki - toteż udzielając kiem panów - dr Chodak;i i
sob:e z góry rozgrzeszenia j sędz:iego piłkarskiego Nemośmieleni. ponadto osobą towa covsky'ego.
„ ~·
• l
„oficiela"
nam
rzyszącego
'
.• • ŁOZPN-u p. Karpińskiego. JAK TO BYJ_,Q ROK TEj\HT•.•
ł . ··'."' ·.-;.,.. 7 ~" ' -. I , ·-. , .. I
bez pardonu pukamy w jedne
Pan Nemcovsky w roku uADRIA - „Pow ról'.
drzwi po drugich.
biegłym ::;ędziowal mecz. ł,ód7.
SALTYK - „Młod»! Irlą".
„Bratislava" w BratislaBAJKA - „Piętnasł.o1~tm Kapitan· WĘDROWKA PO PIĘTRACH vie, toteż od razu raz.poczyna
W pierwszym pokoju, na rozmowę od wspomnień · zeGDYNIA - Program aktualno.
·
drugim piętrze. który zajmu- szlorocznych.
'ci Kraj . l Zagr. Nr. 24".
- Pierwsze 10 minut - mó
je k:erownik drużyny, panuje
\..!EL (dla mlotlz.) - „Skarb"
cisza, jak makiem zasiał. Na- wi - przyniosły nam już 3
„Muzyka I Miłość"
~,1tJ3A wet .już walenie do drzwi nic br;im.k.:. Mieliśmy więc niepoma ;;a. Nolens-volen~ :>Ją asekurację. któr<'l. nam się
„Nowt> P~ kolenie". 11..ie
POLONlA PRZEDWTOśNTE - „śluby ka.
walerskie' '.
ROBOTNIK - „Panna bez .posagu".
turnieju pięściarskiego
„A~ wywiadu".
RO~lA Turniej pięściarski o mistrz.o_ Z"Yciężył na punkty };owaka
Film <lozwolouy dla rułodz.
stwo juniorów mamy już poza (ohaj ŁKS Wł.).
REKORD - „Timur 1 .lego IJruży· sobą. W wagach mnsze.i i kog-u_
Waga kogucia.: 1) • Olczyk
na" d!R mlodz. dla dorosł. „Os- ciej odbyly się walki Jlfiłfinało_ !LKS Wł.) wn:rał z Graczy_
t;i.tm Elap".
we, finały natomin"t. roze~rRnP kiern (Wełna), 3) R~-mler ule;::ł
STYLOWY - „Koruk Garbusek" zostan!j, podczas na.ibliżRzej im_ Głogowskiemu (nh"j LKS Wl)
S'Vff - „Wiosnd".
Waga piórkowa: Grz~· hnwskl
prez;v bokserskie~. Do tf'.i pory
„Wysp,1
TATRY (w ogrodzie) posiad'lmy m1sti-zciw o<l pińrkri_ (Lł'Chia 'l'onrn~zów) prirlrl~t si(;'
Skarbów"
wląr~z11i13: w pinwsz;vrn Ftarciu i'tanikow_
„Dz1e<:I' z Jednego Po· ~·ej dri półśredniej
TĘCZA Rtanikow,ki. Dehi,z, !"a:;a:iski i ~kiemu (LKR WJ.).
dw·órk.a" .
W~.ga lekką: Debi~ ;o; po piek_
„Za••neJR'" dodatek Wieczorek (wszv~cy LKS Wlól;:_
WISl:.A
„ Wyścig kolarskl Praga - War niarz). W wag·ach' ci~7,1.ich nle 11e.i walrf' w~· zr~t z ,J~drzejrza_
ki"m (oba.i J,KR Wł.).
rozgrywano turnieju.
~:.a.wa·· .
:;pni Im nie
N~jlepiej ...-;ri~dlo
\\.l:.OK"-ilARZ - „7..awieJa„ doda
Wai:a półśrcclni:i: Kagai~ki
tek .. Wysc·g k.nlarsk1 Praga - Drhi~;rn z .J r:drzejcza kicom.
LubebkiPgo (oh11f I:KR
pokn·nal
wnrnrlly
'("pr·hni<-·ne w;niki
Warszawa··
~!ńkn.).
mPtl'puję.co:
Jedneg'l
z
„Dzieci
WOL\JOSĆ: Wierzorek
W;1g;i ~rnnnia.:
Getli11ir rf,KS
Wag~ musza.:
Podworka".
„za Wami Pójdą ln · 'Ył. ) pokrnał na punkt; ()5;pr_ IŁK$ Wł.) zw;riP,iył SkR l>ki.e_
ZACHĘTA kie;:o (Widzew . 2) Kar:;:ir] zo !ZwiązknwiPc Zryw).
ni''.

„..

Parzycky,

Balażi, Vęglar

•

·
W_yn1"k'1 drug1ego

Teodor Dr el.ser

142

Tragedia Amerykańska
Co gorsza, w przeciwległej celi ujrzał przez kratę bladego, wynędzniałego Chit'lczyka w takim samym stroju wię
z;ienn,·m. Przyglądał się Clydowi zagadkowymi, 5kośnyml
oczyr11a. Nagle odwrócił się I zaczął się drapać. Robactwo!
l:)rzerz..~ł się Clyde Miał dosyć· pluskiew w Bridgeburgu.
Więc ten Chińczyk to także zbrodniarz, bo z jakiej by
t·acji tu siedział? Tak samo jest przecież ubrany ...
Dzięki Bogu, już tutaj chyba goście go nie będą odwiedzali. Matka mu powiedziała, że tytko jej i obrońcom wolno
g0 odwiedzać, a raz na tydzień kapłanowi.
Wszvstko bvło mne nii w Bridgeburg1.1, Tam gmach był
st,o>rv, s~ia1~y brun~tne, niezbyt czyste. ale cele większe, lepiej umeblowane, stół czasami bywa! nakryty serwetą. poza
. .
tym ksiażki, gazety, warcaby, a tu me„.
Przez szerokie okna wpadało wiele dziennego sWlal la .
a \•·ieczorem żarowe, wielkie lampy oswietlały mocno całe
wn~trze, Surowe, bielone ściany, żelazne kraty sięga.iące su·
fitu , ciężkie żelazne drzwi, w których p0dobnie jak w Brid ·
~eburgu znajdował sie mały otwór, pnez który przesuwanr:i
jedzeme.
Nagle usłyszał jakiś głos:
- Te! towa.rzvsze_ mamy nowego! Pierw·szy rząd, drup
c-::l?.. wschód.

dn1'0

~kich boiskach pozbawionych
lr'."w~- _i wielu c~~opców nabawiło s:ę .kontuzJ1.. G<l:I'. :nowa
o ko~tuz.1ach,. zab1e~;a .1117. glo~
doktor _.,Brat1slavy p. Chodak, ktory przez 11 lat sa~
grał w barwach tego klubu l
raz. ~,awet w_ Polsce. z •:CracoV1ą ·.Jak ~1ę dowiaduJemy.
Pokorny:
kontuz.iowam są:
Laskov (kolana) i Parzycki
(~ostk~l, p~zy czyi:n ter: osta.tm moze n_1e będzie mogł nawet zagrac u nas.
DLACZEGO PARP/\N
NIE GRA PJt7-ECIWKO
Dl\Nil?
Mili nasi interlokutorzy PY
tają ~ię nas z kolei, ilu reprezentantów Polsk: będzie
;zrato w naszym zei::polC'; Zna
ne są im n;izwiska : Barana,
H0gendorfa. Ląc7.a i Wloda-rczyka. Pytajii. d1aczego Parpan nie będzie graf na meczu
z Danią?
UWAGA NA PAR7.YCKTEGO.
PREISA I SZY~SIUEGO
- W zespole naszym - mó
wystąpi trzech graczy:
wią którzy grali w reprezentacji
CSR na meczu 7. Rumunią i
zdobyli trzv bramki: Parzycky, Preis i Szymańsky. Wiadomość ta z jednej strony nas
jednak
ucieszyła. z drugiej
zaniepokoiła ze wzg1ędu na ...
wła$ną skórę, żeby przypadk:em ni.e było ... blamażu
No, ale nie upadajmy na
duchu, u~zy do góry, co ma
bvć, to będzi<> ...

Motocykliści
od;~~hali

do

polscy

B11kare~ztQ

rnol'lcyklislów polsk.icb
w ~kldd z .e: Zymir•kl, Dahrowsk'
środę 1
1 St. Rrun wyjrcbal w
•11n . wieczatr.m do Bul;arnsztu ""
m1ędzynrlrodowy „Giand Prix" Rumun il.
Z('<pńl

Eki?ie

to, . .·arz!·::.~ y

jako

nlenia

hnprez

Pakujmy więc ·p~ec~
i uciekajmy z miasta na łono przyrody

Tropikalne upały eprawiają., pięściarskich, czy innych 2'01"
źe wielu zapewne l! nas przy grywkach sportowych.
Kola sportowe przy na.~zy:sh
~wych warsztatach pracy wzdy
~k
cha. do odpoczynku na. świeżym zaklanach pracy J>owinny
powiet.rz~ 1 ~ac1,e11mięc_ia zapa najszybciej przystą.p·e do ""'ł'ół
chu pól i la~ow. W8pamala oka zawodnict.wa n.a polu organ1zo
?ja nadarza się ku temu w nie wania. wycieczek pieszych i ko
dzielę i poaiedziaJrk, W !liągu larskich dla. swy~h towarzyszy
tych dwóch dni nie będz;emy praev gdyż w ten 11posób puy
mieli w Lodzi żaduej imprezy ezvU:i~ ~iQ nie tylko do podn.le
sportowej, toteż Lód~ powinna si~nia. kh. irtanu r.drowotnego,
równiei: weiągll!I ,; 11ieh
sportowców, ale
z11
się wyludnić
których e1ęsto orl wycieczek za wielu do ~ystPmatyr.znego UJ'.1-!a.
mia~t.o powstrz:vm.vwały mecze wianiit tur.v~tyki, hędącej 'P?,d·
ligowe, C7y ja kiPś in nP r.awody. sta~ą. w~zystkieh niemal spor·
jn:T. nif'jednokrot tów.
,Takżeśmy
Sekr;ia. kola.rak& „Włóknii·
ni1t pisali, hll'ystyka e1.y to
dajB pod tym względem.
piesza czy kola r~ka, połą.csona rza"
.
przy·
ja~t nie tylko .,. w' 'lką.
jemnością, ale jest również do dob.ry przykład. Nie ma niedz1e
kondycyjną li aby Włókn i arze nie gpędzili
sk<małą zaprawą.
sportowców. j;j na kole. Na niedzielę i o·
wnystkich
dla.
Kilkunasto, & nawet kilkudzie- niedziałek wyjeżdżaj~ Włókni&
sięeiokilometrowy marRz dosko- ne na tra~ę wyścigu kolarskie
nale uobi nie tylko ]Pkkoatle- go o puchar prezesa. PZKoL
pn i\rodzę ud
cie, ale również p iłkarzowi, Gołębiowskiego
pię~ciarzowi, pływakowi ezy te wie<l7.ą Brzeziny, Ra wę 'Mazo·
chcemy
Toteż, jeżeli
nisiście.
dhae 0 swą. kondyrję fizyczną wiecką, Mszcwaów, War~zawę,
nie marnujmy żadne.i niedzieli Bielany, Btonie, Sorhar"w i Ło
a ni św'ęta. i oi\ wcze~nych go- wir7.. Wy;jnzrl ich na s tąpił już
,lzin rannych nciel<Rjmy za. mi~ 11z.isiaj o ~odziniB 16-ej. Przy·
zaczerpnąć pu•zezamy, :i.e wH,\•scy posiada
' o na całv dziRń
nowych slł do p;·acy i wysil- cze rower0w nie będą również
ków jakie na~ ezek11)ą. w ~al- siedzieli .w rniPficie i wy:uszą.
p1łkarsk1ch, w wędrówkę, 8 b;v tP dwa dni
rneezarh
szych
odpo•
świąJ wykorzystać dla.
czvnkn i rozrywki.
Nasz poradnik sportowy
·w nierlzielę ranintko pakuj·
'"Y więc w~z.v~r.:v plecaki i pie
Kół
rzv na rowPra~h uciekajmy
.
·
nw1'edz1·e11·s·my 1·uz·. ~e Koła Spor sza
P.,
j11 k naji\a lF'.i oi\ komin~w LodZ""

l
Sportowych

Cel

~~::w:~i~;i;!v~o:~ ~~~:e~h~;~ll-------------~

zycznych dla rozrywk1L PowiPdzieliśmy rówmeł, ż„ Koło Sport.owe
powinno dać przygotowanie dla
tych, którzy pragM ~próbowaf
swvch sił w sporcie wyczynowym
Z lych załączet\ wynikaj~ cell! pm
cy Kola Sportowego. Do nich za·
liczamv:

Od Redakcji
Szcz~·piornistkom

„Chemii" .
za. narlesfa ne 1JOzdrowienia. z mi
strzostw Polski w Szci:ecinieserdecznie dzirkll,imny i !kłada.
my przy tej oka:r.;ii v~tulaeje
1. 7.orae:n11.<>w•n·1~ w~~"slron
z o\{nji zdobycia tr~ri zasz~zyt
nego wY"howan1a swych c7:ion„
nago tytnln.
ków.
punktu widzenia ~po J
~port i
Gł.OS
\ecznego jest już w założeniu me·
&omltetu
ł.6dzklego
orrut
lodą wychowama czło•-.deka. WyKomitetu
WoJewódzklego
I
chowania tągo nil' można ogBni
ZJednoczoneJ Partii.
Pob;kleJ
Rnhotnlu.eJ
czyć jedynie do ćwiczeń c:iala. Bv
loby to zbyt jedn<J~tronne wycho· . Re<!aguje:
Kolegluru Rt><!akcnne.
wenie

I

człowieka.

Zorganizowanie wśród 1>wyd'
sy•tematycznej pran
członków
nad opanowaniem technlki wszys•
kich rodz.a1ów sportu.
Kolo Sportowe ni" moż,.. 09ranic-zać się w swej pracy rlo spec·
ialnych ty\kn i nielicznych dzie
dzin sportu. Nie wolno zrobić 1 Kc
2.

łrt

Sportoweqn

wvtnczni~

Tltl.

k1u-

bokserskiego lun piłkarskieq"
Nie znaczy tri tó·••niP-i:, hy Za
rląd Kola Sportowego zaczął już
w pierwszym dniu swei dzialalnoi
ci prace z... !5 zespalam~ różnyc!•
dyscyplin sportowych N~ tn trzE'
ha czasu. przy(lotr11<ranych do pro ·
warlzen\a ró+nvch ch-scvnlin łuii, i
l:czenia ~ie 'Z flnans<1mi: sptzęlet!'
i urządz~niami W tym wypad\.r
rhorizi o za~adę.
O apooobach wszecb:;lronnle •
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Gadasz? Któż to taki? - zapytał ktoś drugi.
Jak się nazywasz, nowy towarz.vszu? Nie bói się! Nie
mówił trzeci.
jesteś gorszy od nas ... - Jakiś wysoki, chudy, smarkacz jeszcze. Taki mamin"
syn<>k... Ale tak źle nie wygląda... Ej, ty! jak się nazywasz?
Po có:i: ma im i<ię pr:r.edstawiać? -' Z3dziwil ~ię Clyde.
Co im powie? Koniecznie ma się z nimi przyjaźnić?
Jak zawsze pełen taktu odpowiedział natychmiast uprze.1mie:
- Clyde Griffith~.
- O! znamy cię do):Jrze! - ktos mu odpowiedział. - Jak
się masz! My h>Ż nie jesteśmy tacy żli, jakby się zdawało.
Czytaliśmy dużo o tobie. Spo<lziewaiiśmy się ciebie wcześni«j
r.awet.
- Widzi mi się . że nie masz wielkiej ochoty na ten apartament - odezwał się ktoś :n ny-ale nie jest tu jeszcze tak
źle W każdym razie masz dach nad głową, jak się to mówi.
Na te słowa buchnął śmiech z jakiegoś kąta.
Clyde, rozdrai.niony· do żywego, nle miał ochoty do rozmowy, patrzy! tępo na ściany, na drzwi, na Chińczyka nawet, który w milczeniu znów mu się przygląda}.
Straszne! I oni mog"' Jei:zcze tak lekko rozmawiać! Nie
przyszło im nawet na myśl, jak musi tu cierpieć, jak się czuJe
obco, jak iest onieśmielony... nie przejęli się jego zbrodnią.
Czyz w ich pojęciach zbrodniarz nie może się czuć onieśmie
lony lub nieszczęśliwy? Najgorsze jest t.o. że wszystko j•Jż
Może potrafia go zmusić... groźbami może.
·:i nim wiedza.
żeby się do nich upodobni!? O Boże, gdyby tak Sondra czy
ktoś ze zn.a,iomych mógł go ujrzeć w ..oodobnym towarzy. s+.wie... Małka lutro orzviedzie.„
-
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W godzinę później, około wieczora , \vysoki, strasznie blady dozorca wsunął mu przez otwór we drzwiach żelazną tacę
z posiłkiem. Jedzenie! Dla niego! Chudy. koślawy Chińczyk
też otrzymał swoją porcję. Kogo on zamordował? Jak? Sły
szał przykry zgrzyt żelaznych tac w Innych celach. Odgłosy
te przyµominaly bardziej żywienie zgłodniałych zwierzał niż
ludzi. Prawie wszy.•cy chrobocząc łyżk:omi Jed'1 I najspokojniej rozmawiali. Nie mógł te;i!n ~łuchać.
- Psiakrew! że te parzygnaty przy ko1 łach nfc lnnego
nje umieją wymyśleć, tylko zimną fasolę, przypalone kartofle
I kawę.
- Kawa na wieczór ... p:::itrzcie pai\stwo! To samo, co
w więzieniu w Buffaki. chociaż ...
- Niech cię d'.abli! - z;ibrzm:ało z drugiego kąta .
Mamy już dosyć twojego Buffalo! Widze. żeś stracil tutaj
apetyt na podwieczorek.
- Właśnie! A pamiętam, jakie to było dobre. Teraz ani
myśleć o tym.
- 01, Rafferty, daj spokój:
Ale Rafferty mówi! dalej;
- Teraz sobie trochę odpoczniemv, p·Jtem ;o;a,volam szofera I pojedziemy na spacer. Pogoda pi;wnie dzis1a j jest
faJna.
~
Przerwat mu jaki~ chrapliwy głos:
- Przestałbyś bujać! Życie dałbym ~ papierosa lub
oart:vjkę kart.
Oni grają tu w karty? - dziwił się Clyde.
- Zdaje sie. że Rosenstein .e:rubo orzegrał i teraz n!e
chce ~ać„.

