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Czyn ł· Majowy

ąuałtem.

czynem wobram e pok o· u
Od chwili ogłoszenia inicjatywy =aloęi ceme11•
towni „Grodziec" codzie1111ie odpo1óacla1ą 1111 nie
Rozmach z jokim
przedsiębiorstw.
dziesiątki
przystq1>ili do Czynu Majmt·ego 1clólmiorze : :a·
~·ładów Im. St11li11a rozszerzy i pogłębi f"lf :oboreiqzań ogarniających ca!y kraj.
Największą gospodarczą po:ycją (1 n•iliard 681
milionów) stanowią zobowiąza11fo 1dólmiar:'. doSOBOTA
obrototyczęce przyspieszenia obiegu środk1lw
ROK \7.
wych. Z sumy tej do dnia 1 /Haja robormc''
!'Ostanowi/i zwolnić do dyspozycji P(Jlistuvi I mi·
liard złotych. Zarów110 termi11, jak i rozm1nry
tej sumy so dowodem olbrzymich rezerw, dr:.emiocych w nas::ym aparacie prod11kcyjnym. zobowiązanie uruchomieni-O tych rezeNo jest jeszcze
jednym przykładem„ jak należy tt'<ilc:yć o ro:sze
rzenie produkcji, o oszczędność, o wyższy poziom
gospodarowania.
Cechą charakterystyczną rozszer:a}qcego sie w
błyskawicznym tempie współzawodnictwa 1 Majowego jest to, że towarzyszy mu czyn11a postat!a
robotników w walce o pokój. Postawa ffl. jest "'Y
razem zdecydowanej woli obrony pokoja zagroŻorn!go przez podżegaczy wojennych. .
Nie deklara.cfą, nie słowami walczą o pok6j dla
Paryża donosz~, Że Stały Kotn_itet światowego !- ongresu Obrońców Pokoju wego (Wenezuela),
Per-Olaf Zennstrom, sekretarz szwedzkie- CałPgo świ.ata ,o pokój dla siebie i swvch dzieci
ogłoS'l.ł - na podstawie uchwał powz1ętyc h w Sztokholmie - następuiący apel:
Komitetu Obrońców Pokoju (Szwecja),
polscy robotnicy. Postawę swą m<mif;$tujq czy•
ŻĄDAMY BEZWARUNKOWEGO ZAKAZU BRONI A TOMOWEJ, JA- goCarlos
Rafael Rodriguez, pisarz sekretarz nem, usprawniajq gospodarkę, rozszerzają proKO ~ARZĘDZIA MASOWEJ ZAGŁADY LUDZI.
Komitetu Obrońców Pokoju dukcję, zwiększają silę gospodarczą Polski, wzma
Kubańskiego
(Kuba),
ZĄDAMY USTANOWIENIA śCI SŁE T KONTRO U MIĘDZYNARODO
potęgę obom pokoja i postępu.
Alonso Rodriguez, dzienikarz, (Hiszpania gają tym samym
WEJ NAD WYKONYWANIEM TEJ UCHWAŁY.
republika11ska),
• UWAŻAMY, ŻE RZĄD, KTóR"r PIERWSZY ZASTOSUJE PRZECIWMohammed Djerad, dziem1.ikarz (Tunis),
KO JAKIEMUKOLWIEK KRAJOWI BRON A TOMO\\'f A. POPEŁNI ZBRODesmond Buckle, działacz związkowy (Afry
DNIĘ PRZECIW LUDZKOŚCI I POWINIEN BYć TRAKTOWANY JAKO ka Południowa),
.
ZBRODNIARZ WOJENNY.
Abderhaman Bouchama, architekt, przewo
systemem
WZYWAMY WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI NA CAŁYM ŚWIE- d11icz'acy Algerskiego Komitetu Obrońców
(Alger),
Pokoju
.
CIE DO PODPISYWANIA TEGO AI'E LU.
Irena Sztachelska (Polska),
Apel ten podspisali m. in.:
.Jerzy Borejsza (Polska),
Iandia),
Prof. J. Dembowski (Polska),
Bob Claessels, adwokat, sekretarz generał
Frederic Joliot-Curie, fizyk. laureat nagro
Vala.dares - uczony (Portugalia),
d:v Nobla, profesor College de France, c,ło ny Belgijskiego Związku Obrony Pokoju
And•e Bonnard - profesor uniwersytetu
r.ek Akademii Nauk i Akademii Medycyny. (Belgia),
Victor Martinez. robotnik przemysłu naftc (Szwajcaria).
wyso_ki komisa1·z francuski do spraw enerJ?ii
~tom owe.i, prze 1 vodnicząc.\• StałeJ?o Komite-lu
Pokoju
S1\"iatowe1to Kongresu Obrońców
ślad
(l''n:1ncja) .
•John Rogge. wicepnewodniczar.v Stałego
Konutetu świcitowe!IO Kongresu Obro11ców
pokoju, b. wiceminist'!:!r sprawiedliwości, ad
w0lrnt (USA),
pil'arz. wicept'zewodniczący
l):~j .Hslao.
Cbmsk1eg0 Komitetu Obrony Poko.iu (Chiny),
udział
. Aleksander FadiejPw. pisarz, wiceprzewo rozszerzają
niczący Stałego Komitetu $wiatowego Kon
współzawodnictwie
gresu Obronców Pokoju (ZSRR) .
Louis Saillant, wiceprzewodniczący .Stałe
Fala zobowiązań 1-szo MajowYcli ł nić do końca roku rtadmiei-n~ r<n•~tgo Komit.etu Swiatowego Kongresu Obroń ogarnęła całą Lódź. Wiele zakładów ty na sumę ok. półfor<. miqfone złotych.
c_ów noko.iu. i:ekret::irz. ienerayny SwiahwPj pra~y pn:.y5t pu ie fi'i Czynu I szo M P..,P\V "\o\' f\'Onstan\~wie, e rn ":ll.Z-

• • gif~~

Sprawa wspólna całej ludzkości

Każdy

uczciwy

człowiek

złoży swój podpis pod historycznym apelem ł" pokói

Cały świat jednoczy się wwalce przeciw szantażowr atomowemu
?

Pierwsza budowa
potokowym·-

l

za PZPS im. J. Stalina

W

Dalsze

zobowiązania włókniarzy

robotniczej Lodzi
1-Majowym

"'re

f "'der;icJ1 Zw1azkow zawodo'l'.rych, (Francja).

F'Mlnce11; Damon,, wiceprzewodnicząca Swia
~·ej Federacji Młodzieży . Demokratycznej
(Kanada); .
Pietro Nennf. wiceprzewodniczący Stałego
Komitetu Swiatowego Kongrei:u Obrońców
Fn1'0.i11, sekretarG ge1"1eral11y Włoskiej Partii
Socj::ilistyczne.i, poseł do parlamentu (Wło

to

jow.ego manifestując w ten sposób swe cz-enłia święta klasy robe>tniczei zobo- Rozpoczęto dnia 23 bm. budowa potokowa na
oddanie Pol.s.ee Ludowej i wolę '"'Mft o wi:ąe9 ły &.ię · ~ć foe2mł' Phtrt tło 1'5 Muranowie P.O•u:wa 1łę zg9dnie z harmono~
trwały pokoi.

gramem. Poszezeg6Ine beygady wyspecjalizokoleJ·
miejspodjęli także dwaj czołowi przodtowni-cy cach. Robotnik robiący wykop pod funda·
· G
t
I
·a·j· ·
ment nie Jest przenoszony do innej pracy
p
ł ł d·
.
·
" roO<1POWk. Zl na ape cemen own1
81
< a. ow rze-,murarz pracujący przy fundamentach muruj~
dziec''. zpl~owia.zala się ~ykonać roczny pracy Z1ednoczo!1ych
ch,vl:
plan 1losc1owo do 30 Ustopa<l'a br., a mysłu K.a'Pelnszn:iezego odd:z.nłlł A ob. wyłącmie fundamenty. Na zdjęciu - praca
Jamr,s Endicott, przewodniczacy KanadyjAR
murarzY w ujęciu fotoreportera.
do 5 grudnia br. ora.z upłyn ob. Nockowski ł Głerbich.
warto5ciowo
hodoktór
skiego Kongresu Obrony Pokoju,
noris causa, teolog (Kanada);
Profesor .John Bernal, wicepp:ewodniczący
Stałego Komitetu Ś'Wiatowego Kongresu Obrońców Pokoju (Anglia);
llla Erenburg, pisarz (ZSRR);
Mirni SYe.l'drup-Lunden, profesor, przewod
norweskie.i i:;ekcji Międzynarodowej
11icząca
Demokratycznej Federacji Kobiet (Norwegia)ż
Rupert Lockwood, dziennikaq:, przewodniAustralijskiej Rady Obrony Pokoju
czący
W Nowym Jorku niał wydarze.n;ia w Peeksk:ill, kiedy bandy ta cierpienia i bohaterstwo lud:zi radzieckich J
(Australia);
koncert Sizystowskie zamienz.ały zl.inca:ować Robesona Armii Rad~ieckiej, którzy odparli ciosy fasię
odbył
faszystowską.
Leon Kruczkowski (Polska);
Paul Robesona, oor- i wezwał wsrzystkich dem<il«atów amerykań- szy~mu i pokonali bestię
Józef Grohman, sekretarz generalny Mię
ganizowany w celu kich do wzmożenia walki przeciwko fasriyz Pr.zed Pee.kskill dla mnie i dla wielu Amery
kanów fasr.iyrzm był tylko straszliwym słodzyn„rodwego Związku Studentów (Czechozebrania środków ple mowi.
Publicrz.ność powitała huc.znymi oklaskami wem. Obecnie wiemy, że faszyści chcą zniszsłowacja)·
na pomoc
nię:imych
.Jorge Amado, pisarz (Brazylia),
dla ofiar W)"bryków grupę 40 Murzynów i Amerykanów, którrz.y czyć siły pokoju i postępu. W Peekskill nausekretarz generalny ArErne~to Giudici,
faszystowskich w Pe- 28 sierpnia 1949 r. odparli napad faszystów, czyliśmy się, jak należy odpierać zbrodnicze
ataki faszystów i nauki tej nie zapomnimy.
.
gentyńskiego, Komitetu Obrony Pokoju (Arekskill. który pnze- usiłujących rzamordować Robesona.
gentyna):
Na rz.akończenie Robeson wvgłosił krótkie
pxv..ewodmczący
Następnie zabrał głos
kształcił się w potęż
·
.
• . .
.
R.ockwell Kent, arty::;ta malarz (11SA);
n ą demonstrację po- zvdązku rzawodowego robotników branży fuwrz:ywaJąc demokratów amery
przemow1eme,
czasie
w
ktÓTy
Marcus
s·dn
.
1 ey
tr zarski eJ
Albert Kahn. pisarz (USA)
litycwą na znak pro· w wa 1ce
"lk
·
· d nocrze111a wys1 ow
' kic h d o ZJe
k al'.\S
'
.lohn Crowther. profesor, przewodniczący
testu przeciwko ~ro IZ';ajść w Peekskill stracił oko.
- Zrorzumiałem wów~as, oo to jest .fa- .Przeciwko wszystkim \·eakcyjnym siłom w
Bl'yt.yjskiego Komitetu Obrony Pokoju Anw
stow~ fas.z:vzmu
Stanach Zjednoczo- S7.yzm - powiedział Marcus. - Zrozumiałem Stanach Zjednoczonych.
glia),
11-lłll-111-llll-llłl_l_lll-1111-1111-1111-1111-llll--1111-llll_,..1111-ll
nych.
Ludmił Sto.janow, pisarz, członek Bułgar
Okolo 4 tysięcy osób zapeŁniło wielką saię
skiej Akademii Nauk (Bułgaria).
profe ·or uniwersytetu Manhattan Center. Opróce. Robesona wystą
Elżbieta. Andics,
pili także aktorzy, które:y mieli śpiewać wraz
(Wegrv),
, 7. nim na koncercie w Peekskill w Ml'pniu
, Emilio Sereni, senator (Włochy)
"aino Meltti. przewodniczący Fińskiego Ko 1949 r.
Przed koncertem znany antyfaszystowski
mitetu Obrońców Pokoju (Finlandia).
Marcus Bakker, przewodniczący Powszech pisarz amerykański Howard Fast wygłos~
nel!o Związku Młodzieży Holenderskiej (Ho- krótkie przemówienie. w którym pmypom,_udnia.
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zebrana w świetlicy swoiich zakładów w
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wane w pewnych pracach przechodzą
•
1
· Ind!yiwi.'dua1ne
·
Wyso k"re zo bOW1ązarua_
no do takich samych prac na nowych
1
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Walka przeciw faszyzmowi w USA
Koncert Robesona w Nowym Jorku - poteżnq manifestacjq sił demokratycznych

I

Z ostatniej chwili

Wspaniałe

Forrestal
we

sukcesy produkcyjne

.

sercach Churchilla i Trumana

po- skoju, w którym wyróżniał się ozdobny swą
Pak prostotą kaftan, zapinany od tyłu. Generał
tu Atlantyt}kieg-0, od Omar Bradley, gdy jego pierś udekorował or
wc.zorad w der, wygłosił kr6tkie żołnierskie przemówicbytym
Kundelbury, odbyła. nie, w którym oświadC'Lył: „Mó.i kaftan i or
się ceremonia udeko- der, który na nim zawisł. najlepiej symbo„orderem lizują pamięć o naszym zmarłym ministrze
rowania
FOl'l'eStal8" - głów- wojny. Temu strojowi - mówił dale.i 3Tadnycb spadkobierców ley, wskazując na swój kaftan - James For
zmarłego I restal pozMtał wie.rny 'do końca swego życia.
ideowych
StubuJę i ja PO'Zostać mn wierny i nie rozstamęża stanu USA z Ohurclrlllem i Tru- wać się z tym ąt.ro,jem do kresu mych dni".
ma.nem na czele. 'Yi· Podobne ślubowanie :dooyli wśród oklasków.
dok orderu (zd~ęci~ obok) mówi ~ za sie- plmlria.lf udekorowani.
~rani posta.nowiłi, źe rocznica śmiercł
ble .i p~ostaWJ:& ~eJJalfarie ~e. symbo
liru.Jąc 1dee, w innę których żył i Qin~ nie Forr__._,_ obchodzona będlrie jako święto
.,.,,,•...,...
-•-=~- USA.
zapomn Iany ..........,..,..
_udekoro'"'.ani WYŻsi wo~skowl I ~:vploma- a di:więk syreny st11aży pożarnej uważany bę
~ WYSt.u>ili na. 111'0CZYStośel _. odświętnym d1lie za by~ sztabu atla.nt}'ckiego.
~ystym
słedzeni'll tuitabu

Na

osiqgojq robotnicy radzieccy w ramach współzawodnictwa 1-szo Majowego
Ze w.;zystkich republik Zwia"Zku Rad.ziec- j eksploatacji dwa rarzy więcej szybów, ruż
·
kie-g0 napływają wiadomości o wspaniałych przewidywał plan.
Ostatnio młody robotnik Fiodor Minasow
$Ukcesach produkcyjnych, osiągniętych przez
robotników i kołchoźników we współza wod- ustanowił nowy wszechzwią.z.kowy rekord
11ictwie ku czci 1 Ma.ia - wie!kiego święta wiercenia szybów. doprowa~ając przeciętną,
miesięc'lną s'lybkość wiercema do 4.500 mema,; pracujących całego świata.
w wielkich zakładach hutniczych Arz.ow- trów.
W kopalni z,lednoc:zenia węglowego Gorłow
stal na Ukrainie trzej młodzi hutnicy G. Czuj
kow. A. Wowczenko i K. Rewiakin wytopai ce górnicy pobili rekord znanego Stachanoww ciągu zmiany 257 ton metalu ponad plan. ca, boh::i.tera pracy socjalistycznej - Iwana
Robotnicy przemysłu naftowego w Baku w Waligóry. Brygada Siemianowa Pachomowa,
ram;ich współzawodnictwa przedmaiowego. składająca się z ośmiu osób wyrąbała w cią
11:.większaj;.i systematycrz.nie szybkość wierce- gu zmiany ścianę o powiere.chni 638 mtr. 1.w.,
Ilia n<>WYch .szybów. W marcu br. oddano do wydobywając 1350 ton węgla.

wdzięcznych

l

żyi

~

~.EXPRESS
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IWSTROWANY„

·litowców

obowiązek

·Partyjny

to walka przeciw ZSRR i krajom demokracji ludowej

· Proces w Sof łi jeszcze raz demaskuje titowską piątą kolumnę
W dalszym

ciągu

procesu przeciwko latowicz

26. szpiegom i dywersantom jugosłowiań

tować"

twierdził, iż należy ,,skompromi· zały, że zbrodnicza
bułgarski wymiar sprawiedli wo· i jej ekspozytura w

klika Tito-Rankowicza
Sofii wciągały do band

skim w Sofii, zeznawał oskarżony Miodrag ści.
dywersyjno·s>:piegowskich obywateli buł
Miloszewicz.
Na pytanie przewodniczącego stwierdzi· ~arskich nastawionych wrogo wobec ustro
ju ludowego.
MHoszewicz przyznał, że po przerzuce- la że proces oparty jest na dowodach.
Wszyscy oskarżeni przyznali się do wiOskarżeni Katarzyna Spassowa i Iwan
niu go w charakterze ,,zwolennika Biura
Informacyjn2go" do Bułgarii, rozwinął dzia Bajalcalijew przyznali się w całej pełni ny.
W dn. 31 marca sąd przystąpił do prze·
łalność szpiegowsko-dywersyjną przeciwko do winy.
Zeznania pozostałych oskarżonych \vyka słuchiwania świadków.
emigrantom z Jugosławii, przywódcom par
tii i rządu bułgarskiego oraz armii bułgar·
kre tony„.
·
skiej.
I I
e I ny, I'ed wo b·e
w z;.kończ.eniu swych zeznań oskarżony

W

pa w.11 0

~wł

zbro
się najcięższej
że dopuściłnarodu,
o6·wiadczył własnego
wobec Związ-

dni wobec

,_k.1en n. czy
0
1

ku Radzieckiego i krajów demokracji lu·
dowej. Tito - stwierdził oskarżony przemysłu
uprawia faszystowską dyktaturę.
zobra„UJ"'ą
Przywódcy Jugosławii i ich zausznicy
..,
przekonywali mn;e, że walka przeciwko
Pol,ki przemysł włókienniczy zajmie
Bułgarii i ZSRR jest „miszym partyjnym
ua Miedzynarojowych Targach Pozna1i
obowiązkiem''.
Z kolei zeznawał osk. Ilicz, który przy- >kich Pałac Targowy, gd•zie zobaczymy
reprezentujących
znał się do winy, potwierdzając zeznanie tysiące eksponatÓ\I',
pełnie nasz.ej produkcji tekstylnej.
złożone w śledztwie.
CZPWł wystawi setki kuponów we!Oskarżony zeznał również, że jeszcZ€ w

Rozwój

d

seniach. CZPB pob. że nam 1-ehłie tkaniny bawełniane, materi.ały z wlókł-en
sztucznych i lowarv zimowe.
Na stoiskach CZPJG ujrzymy wsze!1
kie rodzaje jedwabiów, prawdz.i.wych i
sztucznych, artykuły pasmantery1ne. dywany i materiały dekoracyjne. Zoba
czymv tu takie bwary błuzko\\·e z.e
steefonu.

winy i O!<karżyć bułgarskie organa bez
o znęcanie się nad I ·

ZMP pozdra
ZMP

skierował

d·

Li\·orno pierwszego po wo.i
gresu Federacji Kcmunistycznej !
Włoch depeszę. w której stwierdza, ,
ci polscy nie będą mogli przybyć
nieudzielenia im wiz.
Depesza pozdrawia mło<lych patri<
skich, walczących nieugięcie o pokó.l
dza na iakoi'iczrnie:
.Jesteo'my

C'ałym

S!'Tl'4'm z

Wąml

,taką

prowadzi1·ie .,, lmperlali7mf'm
kańskim i jego 5.J>riedajn~· i lokalł
Jesteśmy pewni, że WaH Kongres
ni się do dalszej mob-Uizacji najszerszych
mall młodzieiy włoskiej w walce o pokój i o
11ajżywomiejsze interc y mł&<lego pokolenia.

I

fizyki, chemii i biologii.
Absolwentki bezpośrednio po ukończe
ni u kursu otrzymu ja pracę zarobko ą

Iwan

Codzienna rwmelka „l!,xpressu"

•k
'
Trol a

Z

~o o~hiście?

Rachiłło

westchnieniem

dZwonkaml•

Telegram nads~edl późnym wieczorem. Wszyscy iuż pojechali na uroczy~tość otwarcia Reio110wego Domu Kultury, gdzie miar sie odbyć odczyt deleg-;:ita i koncert orkiestry kołchozowej.
Buchallcr za\\·ezwał do siebie Siemiona
Sok0łowa.
W\'.
- Prz)'szla d·e 1"""s~a oc\ deleo-ata,
J
~
„~ ~
po-iechał nie o szóste:, a expresem na
wie:lział - Proi:;i, aby go cczekiwać
dworcu. Trzeba zaraz ierhać. Czy znasz
- Naturalnie, że znam Andrzeja W;i~
:w!iewicza! Taki szcz.uply, z gwardyjskimi wasami. w szynelu .. .
· ch"' 1·11· poc.1·:.N mkn"ł
... \„.'V te 1· sarne
1
„
..,....
"'
_
przez zaśnieżone pola. Andrzej \Vasyłiewicz stal obok żony przy oknie wagonu.
- Tam n;i lewo - pokazywał - w
dole, usla\1.'iona bvła nrtyleryjska bateria f ao;;zystów. Myśmy się podczołgali
spoza tego pagórka i zasypaliśmy ich
granal_ami. A tam. widzisz - za la~
Idem, zakońC7yłe~ mo ią pier~szą rekordowa strzelamni;. Same pamiątkowe
miejs~a' Zaraz będzie most. a z prawej
strony spalona osada.
I rzecywiście mo~t był, ale zamiast
c;palonej osady podróżni zobaczyli światełka, blyszczą.ce w nowowybudowanycb 1omach.
- Popatrz! - radował si~ szczerze
Andrzej. - Niedawno jeszcze nie było
tutaj ani jedne!Zo całego domu, a ternz
!:budowano już tyle nowych' Ot, praw~
dziwi bohaterzy i:;,-acy! J::ik szybko i111ie
nia sie żwie! Bie!!ni~ orawie iak trói-

*

Przeorowadzka

I

Kongres Komunistycznej Mlodzieży
Głriwny

„

r pielęgniarek

pieczeńStwa

Zarzad
jącq;o w

*

ZOSK:A Z WOLCZAŃSKIEJ:

Jedynie le·
karz będzie mógł postawić diagnozę. Redak•
Inne zjednoczenia wystawią tkaniny cja nie ud:r.irla porad lekarskich, o czym pilriiane, z włókien sztucznych, liny, ma- saliśmy już niejednokrotnie.
te.riały samodziałowe itp.
*
• •
ZMARTWIÓNY JERZY: Sądzimy, że poDopełnieniem bogatei ekspozycji towarowei będą. artystycznie , wykonane stąpi Pan najwłaściwie.i, jeżeli zwróci się do
jekorac ie, plansze, fotomontaże i wykre wymiemonych instytucji z zapytaniami, zawartymi w liście do nasze.i redakcji. Widzisy, przedstawia iące zagadnienia proble- my jednak trudność w uzyl'kaniu mieszkania,
może być dużą przeszkoda w zrealizowa;nowe, związane z roz\~.'ojem przemysłu co
niu zamierzeń nawet w wypadku, 1'(dyby spra
-.vłókienniczego w Polsce.
wa pracy zostało załatwiona przychylnie.' Za
będzie uprzejme słowa dziękujemy i pozdrawiamy
Atrakcją dla zwiedzających
niewątpliwie film krótkometrażowy p.t. serdecznie.
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_,Len", wyświetlany na terenie pawilonu.
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Wydziału Oświatv
oza )m me ore ze spo~a 0 .v Ja· np.
ręczMieszczący się dotychczas przy ul Piotr
krosna,. \\'ar.;~ta.ty mechantczne
(n)
kowskiej 64 Wydział Oświaty Zarządu
ne, ina 1dowac !1ę będa w ruchu.
Miejskiego przenosi się w poniedziałek do
innego lokalu. Znajdze on pomieszczenie
w budynku przy ul. świętokrzyskiej. Wejście do nowej siedziby Wydziału Oświaty
104
prowadzić będzie od Piotrkowskiej
poprzeczną o.ficynę do czasu, kiedy
przez
iczą służbę zdrowia
przebije się nową uliczkę na Daszy1iskie
w szpitalach i ośrodkach zd'rowia. Kan go w miejscu, gdzie dzisiaj stoi strażnica.
jydatki zamiejscowe korzysta ją z inter(bk)
1atu.
PA~STWOWE ZAKŁADY
15 marca rozpoczyna się nowy 6PRZE~SŁU WEŁNIANEGO Nr 6
nie ie.crny kurs dla karidydate~ miejw Łodzi, ul. Rzgowska Nr 17a.
;cowych - bez internatu. Kursy te cie:z4 sie d'użą frehrencją, R":lYż stwarzają
zatrudnią natychmiast:
nożność zdobywania dalsz-ei;ro awansu
1) INŻYNIERA na stanowisko kie.oołecznego, t. j. stopnia pielęgniarki dyrownika ruchu
>lornowane j.
2) MA.JST,RóW przędzalniczych
3) S UB WNIKOW
Wymienione kursy - obok d\l.'óch ist4) PRZYKRĘCACZY
szkół dla
tieią.cych ~ 1 naszym mie~cie
5) CHŁOPCOW do nauki na selfa·
1ielegniarek o pro~ramie 2-letnim, dają
ktory powyżej lat 18.
rękojmię, że przerzedzone wojną kadry
Zgłoszenia osobi~te z podaniem i ży
:::iorysem przyjmuje Wydział Personalzostaną szybko uzupełnione nowym na·
189
ny w godz. 8-12.
(p)
rybkiem.

0

wśród komunistów jugosłowiańskich.
N;:isfępnie zezn;:iwał;i o:"karżona Darinna
Stojkowa. która b~dąc członkiem Komuni·
stycznej Partii Bułgarii, regularnie dostar·
czała „dyplomatom" jugosłowiańskim pouf
ne materiały partyjne.
Stojkowa opowiedziała następnie o dzia·
łalności. „d_:yp1omaty" Mi.lato.wicza, któr~
namaw1ał Ją. by Ftarała się nie pn;yznawac

n3 MJp

tekstylnego w Polsce.
efektowne plansze 1· wykresy

;~~sł~=~ 1 e':!j:i,; ~~~~:;:~:;'~:7'~j~:;~ ~i'aiYB, i~O~v~;~~tkoko~,e,n~\~~~s~~~~lltkje~
1

J. C. - ŁODZ: Droga Pani! Dla dobra 14letniego Waszego synka nie należy rozbijać
małżeństwa. Rozwód należy traktować jako
wypadku, jeżeli dalsz~
ostateczność, tj, w
współżycie nastręcza trudności nie do pokona
nia, a gorszące sceny świecą zgubnym przykładem dla dziecka.
Niech Pani wyjdzie z roli osoby, czującej
się st.ale poniżoną z tego tylko powodu, że in
ne kobiety są bardziej dla Pani męża intereI
Trochę wiE;cej godności osobistej
sujące.
wiary w siebie! Boli Panią, że tamta kobieta
triumfu.ie i „widzi swoją wyższość". Ależ, dro
ga Pani, niechże się cieszy ona swoją „wyż
szością". Pani za to przejdzie przez życie bez
obarczonego sumienia, gd_vż nie odebrała ża
dnemu dziecku ojca, a żonie męża.
Należy otrząsnąć się jak najszybciej z tego
stanu, dbać o dom, o którym Pani pisze, że
„nie ma przyzwoite~o gospodarstwa", zająć
się jakąś pr;:icą. Nie jest i wykluczone, że po
dejrzliwość Pani jest mało uzasadniona, a spo
kój powróci jeszcze do Waszego domu. ży
czymy tego serdecznie.
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błysk zapałki oświetlił
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papierosa, a
chwil~ jego

- Andrzej
I głośoo.

Wasiliewicz

roześmiał

się

- Ja? - szofer zapalił nagle światło
rumianą twa:z.
A kto 1~t was-z.ym ~elegatem? - i spojrzawszy w 'Viszące nad nim lusterspytał An<l-rze1, trąca 1ac zonę łokciem. ko, powiedział:
- A któż go ma znać. jak nie fa? Wasyliewi~z!
-:- :ro.warzy:sz Andrz~j·
h
t
k
I?
ka! Wiesz, tutaj v. kole hozach pracuje M
1 T0
5ł
0
zna ·omt Y w oczac zabłysły mu chytre światełka
mm ys~ ·
oz-escie
doskonały sta ienny, świetny znawca koni Siemion Sokołow. były partyzant. tral~'.i~~~r~a.syliewicz popatrzał z chy- .;a.~~~siki, szynel, z prawej strony szra_ Słusznie _ z kolei zaczął się dzi·
.
Ma brodę -<lo pasa. Znany jest z;e s\\·ojej trą miną ną żonę.
- Naz~1sko zna_m _ze s~ysiema. Ale wić Andrzej Wasy!iewicz _ Były wąkawalerskiej jazdy w cał-ei okolicy.
siki, był sz\.'nel, to wszystko prawda!
.
Wystarczy, ie krzyknie „pożar", a już delegata me znam_, ia.ki on 1est?
t 1
r
d ł
N0
konie ponoszą, tak ie mu się tylko b.roia \\'as sobie jakoś nie przyporni·
atiI€·
er
sw
zia
powie
•
na w1·ctrz.... Pewn1'e 1·e,,.o go - człowieka ze świeca szukać! Co Ale
cl·," rozw1·ewa
nam
„
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·
tl •
· ·,
dk
d
przyślą po nas na dworzec. Przeied•zieP}' 3 W a! rza ~ ?iarn m~znosc spo _me - Mogę ,,·am przypomnieć - uśmiech
my się wię,c tróik<J.
Pocia_g zbliżał się do stacji. Andrzej się z ro~. Ja ies.e~ w ciągłych roz1az~ nąl się szofer - Nacisn9ł pedał, gwizdclach.'. a .1ego wy s.łal 1. n.a ..na.ukę do Aka· nął i krzykn:il: ,,Pożar!"
„
p t
d 1 \\1 1 15 I
Wasyliewicz naloż.vł ciapkę i podniósł- d 11 G
Maszyna pomi<.nęla naprzó~J'. a An~ ,iei . . 0• em poospo ar„<J
e~
EZY kołnierz futrri, wyszedł na dworzec.
Trójki nie było. przed stacją staly ty! słalt go zagramc.ę. Tam, w kraiac.~ de- drzej Wasyliewicz krz\kn;ił zdumiony:
- To ty, Siemion? Nic nie razuko dwa wozy ciężarowe i „Mosk,vicz". mokratycznycb, demonstrował sw.oi ~y-. Poczeka i_ t.u na mnie - p~wiedział sl.t~m p:acy przy traktorachA. Dowied~te: miem! Gd'zie trójka? Gdzie twoja patry.Je, c~ociaz zancka broda?
isrny się o tym z ga~et.
,
.
.
. .
zawsze tak bardzo za 1 ęty, mgdy me podo zony - po1dę zate1efonowac~
Siemion n~e ukry\vał zachwytu.
Na niebie skrzyły się gwiazdy, mróz zostawił ża:łnei nasze.i prośby bez odpo- Brod~ oddał~m do kol~k!ywu drahył trzask;i jacy. Poniewai zimno było wie<lzi. Dzięki jego pomocy wybudoczekać, And'rzej WasyUewicz zaczął waliśmy kokhozowt} hyd'rostację, szko· :natycznego -: mech r:iłod~1.ez pokazuprzechaci'Zać się, a przez ten czas żona lę, Dom Kudtury, dostaliśmy 6 traktorów le n.asze. sztu!o .~a s~eme, rne~h pokaz~szoferem - nie wylicz~ wszystkiego! Chcemy g-o 1e.„1a~ęsmy zyh: Ja_,~ walc~yli! ~ gdzie
porozumiała się ze
jf'Q'O
tro1ka. Po :o m1 tro.ika, k1edy 1a mam
znowu wybrać.
.,Mo'.'kwicza".
- Co? co? - s_py•ał Andrzej Wasy!ie teraz c~ły tabor w sile ~5 k.ont.1 No, ~o,
- Po jedziemy, Andriusza - powiedziała do męża - to akurat po drodze. wicz - a może on się na b nie zgodzi? kochani - .kr~yknąl . Siemion. ~oda1ąc
- Zgodzj się! - powiedział szofer gazu. - K;a1. s~ę powiększ~, !udz.1e szyb
Andrzej WasWewicz był zawiedziony
ko„sic zmtemanr„ wc~ora1 Z?lnterz - Dlaczeg-o by miał się nie zgodzić?
i niezadown!ny.
- Ludzie się srybko zmienia ją - dzis profesor, dzis sta 1enny, .1utro szo·
- Mo ie pDrzekamy? Podobno iuż
fer! !i- następnym. raz~m moze sp?tkalauważyl Andrzej Wasyliewicz.
rlawno wyjechał ktoś po nas!
- Jeśli wyjechał, to spotkamy się po Wczorni był _żołnierzem, d~iś jest oro~e- ~y ste w s~m?locic~. Nic .w tym dz1wn.e
u ~n:;, .wszystko f!l~~c się z?arzyc!
sorem. Zyc!e prędko ucieka. O ile ,..o.
dro1ze.
Andrzej Wasyliewicz, milcząc, wsiadł wiem, pozosfanie ori już w Akademii. Ja)'. J'lOWiedz.iaf.em - ~yc1e pędZ! teraz
Mówi<1, że zrobił się teraz bardzo „waż- tro1kc;i z drnoneczkam1.
do maszyny..
Ws.zyscy roześmieli się głośno.
Po drodze wyjaśnlło się, że szofer cze tlV". ·
W oddali zabłysły girlandy elektrycz· - Skoro się nie zna człowieka, nie
l;ał właśnie na delegata.
·nych świateł.
- Widocznie nie po-znał nowego dwor o:ileży g-o sąd'lić - mrulmął szofer.
Tłum. J. K.
- No, a wyście 20 kiedy widzieli?
ca i P<?iechał dalei! - mówił szofer z

I

I

I

STlt 4

.

„EXPRESS llUSTROW .A.NY.,„

Nie wsz„stko jest tak, jak być powinno

Nr 91:

-An,fJrEIQU\Nffi

Skórzan e k I Op O I Y, Po~:~~~~.Y~, ~~!„
•
d . k b
•
Dlaczego cenny pas I.ez y po ro u ezużyteczn1er.
pyta majster Heleniak z PZ B im. J. Ma rch Ie wskie MO"o
'l

T'llż za żelazną bram:i fabryczną stoi systemem szybkościowym. Nie chwaląc ca 1949 roku". A więc bezmała rok juŹ
duży, czerwony budynek. To oddział się uda je się nam to w dużym stopniu. leży w magazynach pas oraz kilka jeszprzę<lzałni Zakładów im. Marchlewskie:- Ot, taki chociażby pas z motoru dla cze innych mniejszych, o łącznej długo
~· Na samym jego szczycie, w wieży 0brączniarek. Wyreperujemy go w nie- ści 113 metrów i 97 cm., które po odpona 7 piętrze, mieści się malutka pracow cale dwa d·ni. Przed wojną ta sama ro- wiednim remoncie mogłyby poruszać

nia rymarska tego oddziflłtt. Pracuje tu- bota trwała bez mała tydzień.
ta j Ignacy He!eniak, 68-letni majster
Albo taki szczeblak kolczasty na
tych zakładów i ongiś wc;półpracownik zgrzeblarkach odpadkowych. Zepsuł się.
Juliana Marc.hlewskiego.
Reperacja była żmudna i trudna. Dość,
Wśród poznoszonych do remontu pa- że 3 miesiące stal on bez naprawy posów, wśród rzemieni i skór majster He- nieważ nikt, żadna firma, nie chciała
leniak który od 28 lat zatrudniony jest podjąć się tej roboty. A my wykonaliśw tym samym miejscu. opowiada długo my taki sam w ciągu dwóch dni.
1 ciekawie o życiu płynącym w czterech
Przy okazji pracownicy mówią jeszścianac.h pracowni.
cze o innych niedociągnięciach. Chodzi
A więc przede wszystkim robota. O, o jakiś pas, który półtora roku temu
o tym można by mówić do rana. Za rów- majster Heleniak przekazał do remontu,
no stan majster jak i jego współpra- gdyż nie mógł on naprawy dokonać we
cownik Nowakowski ma ją wie.Ie do po- własnym v:ikresie.
wied•zenia.
- Co się dzieje z tym pasem? Dl.a- Kiedy tak siedzi się nad robotą czego d'O dnia dzisiejszego nie ma go na
różne myśli człowiekowi przychodzą do maszynach? - pyta w Wydzia·le Zakugłowy mówi jeden z nich. - Taka pów.
np. sprawa pasów. Art~'kuł bardzo kosz . Zaginionv pas octna idu jemy w magat~wnv ~ potrzebny. Wiadomo, be.z pa- zynie z przypiętą doń karteczką: ,,Oddasow am ru:z, a bez dobry.eh ~asow to ny
do
dyspozycji
Centraili Zaop.
co parę dm klo.pot. Tak 1est i u nas. Materiał. Przem. Włók. w dniu 30 marZdarza się, że pasy nadesłane nam za
pośre<lnictwem
Centrali Zaopatrzenia
Przemysłu Skórzanego po kilku dniach Premie I nagany
trzeba oddawać do remontu.
Ot chociażby ten oto pas z motoru na
~a!i vr a.
Podążamv wzrokiem w kierunku wska
zanym przez robotnika. Leży tam zwój
urządza dziś
dużego, szerokiego
pasa,
który po
Do Lodzi przybvwa dzisiaj specjalna
dwóch dniach zaledwie pracy trz~ba było od jąć z maszyny i oddać d10 gruntow- komisja z .Warszawy, która przeprowani:-go remontu.
dz1 lu5trację poszczególnych urzędów na
- Czy często macie tego rodzaju reterenie naszego miasta. Członkowie koper ac ie?
misji zwrócą baczną uwagę na sposób
- Dość często.
Robotnicy wskazu ją na pasy czeka ją załatwiania rn·teresantów, spisując na
ce swe !ei kolejki do naprawy. A więc miejscu odpowiednie protokóły.
Celem kontro!L..i:_st wyłowienie panoduży
pas z samoprzęśnicy wózkowej,
!;zeroki na 40 cm. pas, który ciągnie aż szących się jesz~u nas biurokratów,
28 maszyn obrączniarek oraz inne jesz- którzy · otrzymają odpowiednie nagany.
Natomiast pracownicy, którzy wykacze, mniejsze, wszystkie jednak wymażą się zrozumieniem :lila wykonywanej
ga ją gruntownego remontu.
- W celu usprawnienia naszej pracy przez siebie pracy, będą odpowiednio
oraz zmnie1szenia postojów na salach ·premiowani, Przewiduje się takie spestararnv si~ wykonywać naszą robotę cjalne premie oieniężne dla interesan-

skarpetki?

Bajeczka ta sta.je żywo w pamięci niejednej kobiecie, kiedy.wkłada na nogi mgiełkę, czyli wymarzone steelony. Ogląda z zachwytem pończochę,
cienkq, jak pajęczyna i mocną - „jak żelazo".
l có.i z tego - myśli - że są drogie? A właśnie
okazuje się, ie sq sto!,:roć t-Ońsze od jedu:abnych.
Tamte wprawdzie mniej kosztują, ale ani się obejrzeć jal> u:laśnie w mgnieniu oka lecą ... oczka.
Lecą wszerz i wzdłuż, a „złapanie" takiej drabiny
kosztuje nie wiele mniej od nowej pary pońcioch.
Ale steelony... Wla.śnie steelony, które miały
być irórllem radości zamieniają się nagle w nieu·y
czerpane źródło trosk. Kończq się ... na kolanach.
Na skarpPtki - za długie, na pończochy - za
krótkie. Ni to bies, ni to pies, a raczej - ni
pies, ni wydra! Nie ma rady! Spod krótszej dziś
modnej spódniczki widniejq kokieteryjnie sprzc~czki
i guma od podwiązek ...
J)laczego, za co spada na nas ta kara? - rozmy.ślają zawiedzione niewiasty.
Gdybyśmy miały
z' długie ręce - wiadomo, to jest karalne. Ale
;a nogi?! Za normalnie długie nogi? Chyba jakia
nowy kodeks kamy został wprowadz011y w życie! ...

maszyny, lub w najgorszym razie przerobione na inne części skórzane przydać
się dla produkcji.
- Czy od 30 marca 49 roku, Centra!a Za<matrzenia interesowała się tymi
pasami?
I
- Nie - sł:Jszymy odpowiedź, z ust:
kierownika magazynu oraz zastępcy kie
rownika Wydziału Zakupów, kierownika Bima Przędzalni potwierdzoną przez
pracowników technicznych fabryki.
Tak! stan rzeczy słusznie budzi nieza
(p)
dowalenie robotników. Skóra jest bowiem cennym surowcem i zamrażanie
w magazynach prawie 114 metrów skórzanych pasów zakrawa na marnotrawstwo tego tak potrzebnego nam airty- obe;mie również rolników
kułu.
•
Prezydium Zarządu Głównego Zw.
O tym powinna pamiętać przede wszy Samopomoc.V
Chłopsk lej pod
uch wastkim Centrala Zaopatrzenia Mater. lę, zobowiązującą ogniwa jęłoterenowe
Przem. Włókn., na decyzję której pasy ZSCh. do ożywienia walki z ana.Jf abete od prawie roku czekają.
(w)
tyzmem.
Doceniając
doniosłość
tej akcji,
uchwała stwierd'za, że walka z analfabetyzmem p.owinna stać się jednym z
czołowych zadań pracy społeczne i Zw.
Samopomocy Chłopskiej. który ma nie
tylko czuwać nad organizowaniem kursów nauki początkowej, ale również nad
należvtą
działalnościa
tych kursów.
tów, oczekujących na załatwienie swej Uczestnikom kursów zaś należy zapewnić jak na1większą pomoc.
sprawy dłużej niż dwa tygodnie.
Kontrolerzy odwiedzać będą poszczeUchwala ta ma szczególne znaczenie
gólne urzędy w grupach po trzy i cztery rlla Lodzi, gdzie na oeryferiach miasta
osoby. Przed przystąpieniem do właści mieszka znaczna ilość rolników, którzy
wej kontroli wmłesza.ią się oni w tłum za cza~ów rządów sanacyjnych nie
interesantów, wysłuchując narzekań i mieli możności zdobycia wiedzy.
(s)
skarg J>Od adresem osób, prowadzących
te czy inne wydziały.
. ZDROJOWISKO INOWROCtAW
Po zebraniu odpowiedniego materiału
przystąpią
oni do badania celowości
Choroby kobiece. dzieci, schorzenia stawszystkich wykonywanych czynnosc1,
wów, artretyzm, reumatyzm, choroby
serca, nerwowe, górnych dróg oddechowyciągając odpowiednie wnioski. Pierw
wych.
sze wyniki kontroli, łącznie z nazwiskaInformacje: Zarząd Zdrojowiska-Inomi napiętnowanych biurokratów, po:fawrocław.
185
rny w jutrzejszym numerze.
(m)

Walka z analfabetyzmem

I

„N a I o t y" n a u r z ę dy
komisja z Warszawy

zwykłych,

wtorko~ch z nim
Zygmunt pożegnał się szybciej
niż zwykle.
- U lotnik6w jest taka tańcująca herbatka. Muszę tam być. To wszystko moi
koledzy.
- U lotnik6w? - zdziwiła się. - A
może znasz majora Przyłęckiego?
- Czy znam, ależ to m6j przyjaciel.
Krysi zabłysły oczy. Jużr-Już chcia'.a
powiedzieć, o co jei chodziło, ale powstrzy
mała się. Gaston kilka razy uprzedzał ją,
by była ostrożna.
- Ten Przyłęcki interesuje mnie. Oryginalna postać. Przyprowadź ·go do nas w
czwartek na brydża.
Zygmunt zmieszał się lekko. Trochę po
chwalił się z tYm „przyjacielem". Skąd
mu tam do majora Przyłęckiego. Ałe mi·
mo to obiecał, że go przyciągnie do pań
stwa Junot. Czeg6ż by nie zrobił dla kochanej Krysieńki.

nego, ze

spotkań,

160
· Krysia żegna wychodzących gości tri-1
umfująca i zadowolona. No, start do wiel
kiego świata udał się, aczkolwiek nie było
wielkich ryb z dyplomacji. Gaston wytłu
maczył Krysi, że ci wpływowi panowie
niech'°tnie udzielają się towarzysko. Że
to nawet nie jest wskazane ze względ6w
dyplomatycznych. Że pow'.:>li przyciągną
wybitne jednostki ze środowiska polskiego, na kt6rych inu najbardziej zależy.
Korsi.i powinna zrozumieć, że jako żona dyplomaty musi ułatwiać mężowi zaznajamianie się z nowymi ludźmi, rządz.i
cymi Polską. 011 musi się orientować w
tym, co się tutaj dzieje. Jak się odbudowuje i rozwija. To jego obowiązek. Na
to jest tu przysłany.
Kry<>ia już wiedziała, że właściwie sta
nowisko Gastona w ambasadzie jest ni.!wielkie. Umiał ją jednak przekonać, że to
nie jest istotne. On ma dużo poważni.ejszych obowiązk6w, o kt6rych nie wolno
mu m6wić. Obowiązk6w, kt6re mają doniosłe znaczenie vr polityce obu państw.
Lecz to są tajemnice, o kt6rych nie wolno
mu nikomu m6wić. Krysia nie była ciekawa tych tajemnic. Na pewno jakieś nudności. Zresztą co to ją mogło obchodzić?
Najważniejsze, by była kimś. Osobistością
znaną i podziwianą. A że taką będzie, to
nie ulegało najmniejszej wątpliwości.

nie. To major Przyłęcki. Musimy go w fa
kiś spos6b przyciąg?ąć do n.as~ego domu~
UżyJ swego sprytu 1 postaraJ się zapo:roac
z nim. Bardzo mi zależy, by u nas bywa.I,
Ale ja ze swej strony nie mogę P.oczYn.1Ć
żadnych krok6w. Nie wypada mt. Moze
ty przez ~woje polskie znajomości ściąg
niesz go do nas?
W domu jeszcze raz wr6cił do tej spra
wy.
- Chciałbym, ?Yś zrozumiała Krysiu,
że m?je powodzeme, a tYr:1 samym powodzeme naszego domu, zalezy od n:01ch zrę
czności dyplomaty.czn~ch na t~reme twego
kraju. Ten człowiek Jest mt potrzebny.
Bardzo potrzebny.
- A co za to dostanę?
Gaston postanowił być wspaniałomyślny.
- W dniu, w kt6rym maior Przyłęcki
odwiedzi nasz dom, otrzymasz czek na no,
we futro.
Krysia postanowiła, że stanie na głowie,
a futro mieć będzie. Liczne znajomości so
pockic przydały się teraz na terenie .Warszawy. Krysia wnet poskładała w1zYtY,
zaczęła spotykać się po kawiarniach, weszła od razu w środowisko takich samycb,
jak ona, próżnujących p~ń. Pyt~ła tu i o~
dzie o mafora Przyłęckiego. Niestety, me
znano go. Z niespodziewaną pomocą prZY,
szedł jej Zygmunt Danecki. Flirt z nim
Byli na koncercie znane~o skrzypka. przybrał już zupełnie wyraźne formy. Po
Gaston wskazał jei pewnego pana, siedzą dobał jej się bardzo nie widziała powodu,
dla których miałaby sobie odmawiać przy
cego nieopodal nich.
- Przvirzvi sie dobrze temu mężczyź- iemnoś:;i z tym związanych. Podczas ied-

- Zrobił pan nadzwyczajną konkietę,
panie majorze. Zainteresował pan pewną,
czarującą, młodą damę.
Major zwr6cił swe poważne, siwe oczy
m m6wiącego. Nie lubił tego lekkoducha,
kt6ry plątał tu się często koło jego lotniczej gromadki. Nie okazał zainteresowa·
nia. Wyr6sł dawno z tych lat, gdy kobiety odgrywały ważną rolę , w jego życiu.
N a szczęście.
- Ani się pan nie pYta, kto, panie ma-

jorze?
·
- Przypuszczam, Że pan żartuje.
- Ależ skąd? Powiem nawet panu, kto
to. To pani Krystyna Junot, żona francuskiego dyplomaty.
Major Przyłęcki spoważniał, jego oczy
zabłysły.

not?
-

Czy to

żona

tego pana

~astona

Ju-

Pan ją zna? - ucieszył się Zygmu;it.
O, nic, skądże. Widuję ich czasami.
Może sic oan :wybierze do nich w

czwartek? Bardzo miły dom. Dużo cudzo
ziemc6w.
Pan Przyłęcki namyślał się skupiony.
- Nie wiem, czy to wypada ... - wahał s.ię, ale Zygmunt widział, Że tylko pozornie.
- Wypada, wypada. Będą panu bardzo radzi.
- Proszę do mnie jeszcze zadzwonić w
czwartek rano. Może się zdecyduję ... · m6wi wolno major.
Zvgmunt ni..: umie ukryć swego rozradow.ania. Za jednym zamachem sprawi
przyjemność Krystynie, no i sam zyska
coś nie coś na tej znajomości. Zawsze major Przyłęcki to nie byle kto. A dotych·
czas patrzył na niego zezem. Zygmunt wie
dobrze, że surowy major nie pochwala je
go trybu życia. Dzisiaj cenią tylko tych
ludzi, kt6rzy pracują. Reszta to inidaty·
wa prywatna, lub spekulanci. Zygmunt uśmiecha się. Do jakiej też kategorii zaliczyłby go major Przyłęcki, gdyby wiedział o nim coś nie coś ... Chyba do je<łnej
i drugiej?
Zygmunt, chcąc sprawie przyjemność
Krystynie, przyprowadza jeszcze ze sobą
kilku młodych oficer6w lotnik6w. Są onieśmieleqi . wytwornością domu i urodą
młodej gospodyni. Gdy przychodzi jeszcze
major Przyłęcki, Krystyna wprost z rozczuleniem ściska ukradkowo dłoń Zygmun
ta. Zręcznie się spisał!
Major odnosi się koleżeńsko do swych
podwładnych. Minęły te czasy, gdy st&rsi
oficerowie byli czymś w rodzaju niedostępnych bog6w. Ale mimo to zastanaw:a
go, czemu to w tym wYtWornym salonie,
obok najświetniejszych os6b z zagranicznych poselstw, przyjmują tak chętnie lot·
nik6w? Właśnie lotnik6w! Pan Junot jest
czarującym, miłym gospodarzem i zajmuje
sic; bardzo serdecznit> młodymi lotnikami.

.ID.c.nJ;
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~ZABERSKI:

I

- Moje uszanowanle!
SZABER SKI: - Czy\;ie sądzi pan, ~e
SZABERSKI: - Do- zobaczeni.a!
WI~EK I LITERAT: - Hallo, r-adco!
'lo·ż to pan Wacław przy pracy?
.oztuka dz i ś bardzo uµa~ła?
WACEK: - Serwusik: A!e panie! Pan $winię ma pan na plecach!
W.ACEK: - A tak! Korzystam, ie
WACEK: - Zależy jaka. S:.tuka sza- się iarbą powalał!. ..
SZABERSKI: - I panów się brty
Wicuś ~ysz~dł i ~a·luję jego portret! browani~ na~~wno up~dl a „._
j ~zAąERS~I: -:- Oh:), ..nie uda się! trzymają? WstydZJiliibyście sięi Zupełnie
To będzie mes-podz1anka!
SZABERSI\1: - E, zartu1e pan!
Wiem, ze dz1s pnma apnhs!
jak małe dzieci!...

II

- Hallo, proszę. wrócić! ..: .

luka - skonczyła się
od

dziś

mandaty
Nauka. chodzenia i- jazdy
już się skończyła.
Od dzisiaj będziemy płacić mandaty karne,
w
od pnewinienia - po 100 albo
po 200 7.łotych. Nie dla każdego jest to miłym wydarzeniem, toteż warto sobie przypo
mnieć, czego nam czynić nie wolno. A więc:
nie można przechodzić przez jezdnię w
dow.o lnym miejscu, tylko na skrzyżo
waniach,
przechodząc na. drugą stronę, nie należy biec ani
iść
„spacerkiem", lecz
przejść seybkim krokiem;
~ nie zatrzymywać się, ani tet spacero-...;.· wać na jezdni - do tego służy chodnik;
na chodniku nie wolno
zatrzymyWai!
się po środku, grozi to bowiem zahamowaniem ruchu,
nie można spacerowa'ć w Jednym szeregu grupom poWy:iej trzech, a na wą
skich chodnikach - powyżej dwu osób;
przy wysławach nie zatrzymywać się
grupami, lecz tylko w jednym szere-

zależności

1

2

4

5
6

ru;

7 nie
w
8 nie

korzystać

z chodnika, jeśli się jest
ubraniu;
czepiać się wagonów, nie wskakiwać i wyskakiwać w czasie Jazdy, nie
wsiadać przednim, a wysiadać tylnym porno
stem.
Wystarczy więc o tym wszystkim pamię
tać, a 100, czy 200 złotych zostaną w kieszeni„.
(se)
plamiącym

Iłowe

modele mebli

Tram wa ]e
• . .
Je dZI
Usprawniamy

komunikację w Łodzi

Die.

ź
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Mieszkańcy

Lodzi nieraz mieli słusz
do sarkania na tramwaje.
Najczęściej jednak narzekali na to, że
wozy chodzCJ „stadami": przez kilkanaście minut nie b.yło widać żadnego tram
waju, aż wreszcie pojawiało się ich kilka na raz.
N ie trudno tuta i wskazać na właści
wą przvczynę tego zjawiska: w Lodzi
mamy za dużo przystanków. Rzecz jasna, cierpi na tym sprawność komunikacji tramwajowej.
Wystarczy przec i e ż . by na jednym
przvs tanku zatrzymał się nieco dłużej
jakiś tramwaj, a w krótkim czasie utwo
rzy się za nim „ogonek" następnych wo
ne powody

zów. Nie parna.gają wtedy uporczywe
dzwonki motorniczych ani zżymanie się
pasażerów trzeba czekać i czekać.
Weźmy ja-ko przykład Piotrkowską.
Są tutaj miejsca, gd1zie w ciągu godrz.iny
przechodzi kilkadziesiąt pociągów. Naj·
gorzej pod tym względem jest na odcin
ku od Narutowicza do Daszyńskiego,
gdzie w ciągu jednej tylko godziny prze
.ieżdżają nieraz „stada" złożone z ogółem 98 tramwajów! A w tym samym
czasie inne ulice są całkowicie pozbawione komunikacli ..i.1iii1.7twajowej.
Nic tedy <l'ziwneg~~ nagromadziwszy się w takiej licz~:e, tramwaje wloką się w iście żółwim tempie, a zdener-

Specjalne karneciki na tekstylia

Po 30 mir.

na osobę!

odbieramy i

kupujemy

-------- ··-------1!

mówić

pani „ty", czy

też

mówić

do

ciebie

„pani".

*

*

Noc. Jakiś jegomość *nachyla się nad chodnikiem, ledwo trzymając się na nogach. Prze
chodzący ulicą milicjant zwraca się doń:
- Co pan tu robi!.„ CzY nie może pan cze
ro§ znaleźć?
- Tttak... jest.„ panie władzo, nie mogę
ma.leźć równowa~i...

*

ły

łf

. •

ą JUZ.,,
t
s adaml
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Likwidacja 55 zbytecznych przystanków umo~1iwi ludności s~ybszy
dojazd do mieisca pracy powrót do domu

mieszkań robotniczych
Przy produkc ii nowych rodzajów meDziś
dziś
bli, polski przemysł drzewny stara się
uwzglę<lniać jak
najbardziej potrzeby
Jak wiadomo, niektóre artykuły włó cztowyrn POT przy ul. Piotrkowskiej
ludzi pracy. Nowe modele mebli, które kienmcze sprzedawane są w określo nr 62.
iu.ż. opracowano, przystos.o\\·ano_ cal ko- 1 nych ilościach na wkładki legitymacji
Procedura jest tu bardzo uproszczona.
wicie do nowoczesn ych m1eszkan robot- pracowmczych. Ilości te odpowiadają Należy przedstawić jedynie jakikolwiek
niczych ~ chłopskich. ~eny ustalono w potrzebom ludzi pracy, Tecz są osoby dowód osobisty z fofografią, aby otrzyten sp?sob, aby stały się one dostępne które pragnęiyby nabywać więcej tek- mać upragniony dokument.
dla na 1szerszego ogołu.
styliów co niestety nie zawsze im się
Na 30 metrów tekstyliów kupujący
Nowe meble ukaż;:i się w sprzedaży dotąd ~dawało.
· :noże wybrać dowolne wzory i gatunki
jeszcze w pierwszej połowie roku bieżą-.
.
.
.
. przy zastosowaniu
roz..
cego. Dużym udogo:l:nieniem dla na- . ~miana niast.ąp1 dopiero 'Y dniu ~z1- dzielPika: 1O metrównastępu.iącego
inletu,
8 metrów
bywców będzie Wprowadzenie sprzeda- Slejszym dz rk~ wprowadzeniu "speCj~l kretonu. 6 metrów wzorzystego jedważy ratalnej nie tylko całych kompletów, nych karnec1kow „TNĄ lukeps,, daJą biu i ·6 metrów wełny 60-procentowej.
a\e i sztuk pojedyńczvch .
cy~h prawo kup_na najbardziej • atrak- Aby spopularyzować jak najbardziej tę
cy.rnych tekstyhow po 30 metrow na sprzedaż, wprowadza się poważny raosobę. Mnie.i towaru za okazaniem tawynoszący 25 procent od oj!ólnego
kiego karnecika żaden sklep nie sprze- bat,
rachunku.
da.
W celu uniknieca natłoku reflektanci
Karneciki „TNA lukeps" można otrzy na karneciki „TNA !ukeps" powinńi już
mać w dniu dzis iejszvm we wszystkich dziś zgłaszać się po
odbiór i jeszcze
Zarządu
Nieruchomości, w <lziś mogą ud~ć się do któregokolwiek
Nauczycielka spotyka swą dawną uczen11i- rejonach
lJł>ezpnecza!ni Społecznej przy I domu, lub sklepu włókienniczego, gdzie
eę. która. jest już mężatką i ma dwoje dzieci. centrali
- Teraz nie wiem już doprawdy, czy mam ul. Wólczańskiej 225 oraz w kiosku po- <:trzymają towar.
(s)

dla

•

będ

Będzie

miejsce dla przechodniów

Podcienia na ul. Obrońców Stalineradu
gotowe

Dzięki

będą już

budowanym podcienii.om -

na

Lekan opukuje pa!a Pijalskiego.
ulicad1 naszego miasta wbi się coraz
- Pańskie serce bije anormalnie„. Czy pan „luźniej". Do szeregu już istniejących
pije wódkę?
p:-zybędCJ nam nie z adługo nowe podcie- Tak jest, _pan_l~ doktor~e, ale wąt~ię cz;y nia -- u wylotu ulicy Obrońców Stalinło z tego, bo Ja ~1Ję zupełn!e normalnie .. „
gradu. Tym samym zlikwidlo wany zo-

Pa.ństwo Kociołek m~ełi pomocnicę domo- st~n.ie „kor.ek", który się często w tym
wą - Anielcię. Poczciwa- dziewczyna, ale cią m1e1scu wytw~rzał.
. .

gie coś tłukła. To talerz, to szklankę, to flgu1·
Z wykonaniem tych podc1~m łączył
kę. Wszystko jej leciało z rąk. Więc państwol się szereg prac d10datkowycb, 1ak zaiło
Kociołeli: odprawili poczciwą Anielcię. Po r~ żenie instalacji gazowej, świetlnej i in.
ku przyjęl~ j!!; z _Po~rorem do pracy:, I o dzil Jeśli chodz.i o gazownię, robotnicy jej
wo.1 - _-;\n~elCI me me w:i:p~a z ręk~.
.
z akończyH tu wszystkie swe prace. Row
- Coz się stało? - dz;wi się pam K~cm· nie dobrze spisali sie murarze. Do wyłek.
.
t ł .
' kowam.e.
- Ano nic, proszę pani. Ja przez ten rok '~ o!'1am.a
po~os ~ ~ 1eszcze, t )n.
pracowałam w fabryce bombi<tore Jest rown:ez na ukonczemu.

za

tydzień

wowani pasażerowie, wysiadłszy z tak
powolnego środka lokomocji, zdają się
na szybkość własnych nóg i nierzadko
pręd~i docierają do miejsca przenacze.
nia, niż g'dyby jechali tak wlokącym się
tramwaiem.
Pra~nąc więc usprawnić komu·
nikacj~
tramwajową w naszym
mieście,
Miejskie Zakłady Komunilćacyjne postanowiły z dniem 3
kwietnia zlikwidować szereg zbytecznych przystanków. Ich skasowanie pozwoli zwi~kszyć szybkość
eksploatacyjną
bez
zwiększania
szybkości jazdy, Dzięki temu tramwaje będą kursowały o wiele czę
ściej, niż obecnie.
Jest to bardlzo ważne, szczególnie w
godzinach rann ych, kiedy każdy spieszy
się do pracy
oraz po południu, kiedy
mów pragnęłoby się jak na jszybciei
dotrzeć do d'oma. Po zlikwidowaniu niektórych przystanków cel ten u<l'a się
nam o wiele szybciej osiągnąć.
Jeśli chodzi o Piotrkowską, zmiany
polegają na tym, iż od 3 kwietnia tramwaje nie będą już zatrzymywały się
przy Zamenhofa i Skorupki w jedną
stronę, a przy Czerwonej, Nawrot, Moniuszki i Południowe.i - w drugą.
Na Kilińskiego skasowane zostaną
przystanki przy Jerozolimskiej, Jara
cza, Nawrot Senatorskiej i Poznańskiej
w jednym kierunku oraz przy Senatorskiej, Nawrot, Jaracza i Smugowej w
drugim.
Na Napiórkowskiego nie będzie przystanków przv Lube.Is!dej i Dębowej, a
na Dąbrowskiego -- przy Łomżyńskiej
w obydwu kierunkach.
Likwidacji w obydwu kierunkach ulegają także przystanki przy Żeromskie·
go na Kątnej. przy Gdańskiej na Swierczewskiego, przy Wodnej na ul. Stalina
oraz przy Ruskie.i i Nowym Swiecie na
ul. Armii Czerwonej.
Na Legionów skasowany zostanie w
jednym kierunku przystanek przy Wólczańskiej, w drugim zaś przy Alejach Kościuszki. Ulica Obrońców Staling-radu pozbawiona zostanie tylko je<lnef!O przystanku w obydwu kierun kach, a
mianowicie przy Naftowej. Również jeden skasowany zostanie na Nowomiejó>kiei (przv P r.d rzecznei).
Z 007ostalych ulic, na Limanowskiego
nie bc-dzie przystanków przy Rybnej i
Narodowej w iednvm kierunku, a przy
Narodowej i Ci esielskiej - w drugim,
na Wojska PolskiefZO - przy M a rysiń
skiei i Cmentarnej w obyd•wu ki erunkach. na taf,?'iewnickiej - prz y Wło
ściańskiej, Sowińs kiego i przed P CC' tlą w
ie ~lna <>1rone
oraz przy Sowiń s ki~o i

Z chwilą., gdy zakończy się całkowi
cie tynkowanie i zakładanie insta\ac ii
świ-etlnej,
przystąpi się do układania
'.'. hodników i dopiero po tych robotach
można będzie podcienia oddać do użyt
ku. Sądząc z postępu robót, nastąpi to
na ida lei za tydzie ń.
Zarząd Miejski nie poprzestanie jednak na tym. W przyszłym roku bowiem
przystąpi
się
jeszcze do poszerzania
jezdni w tym miejscu. W tym mku było
to niemożUwe ze wz1tlędu na instala{'.je Włościańskiei w drugą
,
n~
Srebrzyń~
wodociągowe i kanalizacyjne, których z skiej - przy ul. Wieczność w obydwu
wi.elu orzYcl.Yn nie udało się założyć.
kierunkach i wres?:ci e na Narutowicza
(kb)
- za Matejki w stronę krańcówki. (kł)
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Po wy ższone typendia
łódzkich
Rada Narodowa,
iązki Samorządov:~ i in.
instytucje
wypłacały studentom łńdzkim stypendia
w \VYS<1kości 5.000 złotych miesięcznie.
Stypen::lia te przejmuje obecnie Minister
stwo Oś\viaty, podnoszac je przy tym do
\\"ysokości od 7 do 9 tyf:ięcy złotych.
W związku z tym wszyscy studenci,
korzystający do tej pory ze wspomnianych stypendiów, muszą złożyć odpowiednie kwestionariusze w komitetach
uczelnianych FPOS do Ó'nia 5 kwietnia

dla studentów

Zarzad

z,,

Miejski,

włącznie.

·

d'ą

Podwyższone stypendia wypłacane bę
studentom łódzkim jeszcze za ubiegły

miesiąc.

(kb)

Mówiąc o
podkreślić

wczasach leczniczych, trzeba
jeszcze jedną trudność, z jaką
spotykają się czasem pracownicy, zatwier·
dzeni już na wyjazd. Zdarza się, że fa·
bryka odmawia im udzielenia urlopu w
wyznaczonym terminie, dając go dopiero
po długich staraniach. Wydaje się nam,
re i tutaj przy odpowiedniej koordynacji
pracy i planowym rozłożeniu tych kilku
urlopów zdrowotnych na przeciąg całego
roku, można znaleźć odpowiednie rozwią·
zanie bez uszczerbku dla produkcji. Nie
wolno nam zapominać, że troska o zdrowie
robotnika, jest rzeczą niezwykle ważną.
Wniosek jest więc jasny. Rady zakłado·
we muszą zainteresować się nieco więcej
akcją wczasów leczniczych. Jeśli natomiast
idzie o wczasy wypoczynkowe, to tak zarzą
dy jak i koła związkowe muszą zaprowa·
dzić tu daleko idące planowanie. Uniknie
się wtedy zwrotów z jednych kół, przy rów
noczesnym 'b raku skierowań w innych za·
kładach pracy. (m).

tu
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Warszawi;cy murarze podejmują zobowiązania dla uczczenia 1 Maja - Międzynarodowego
Swięta mas pracujących. Zespół budowlany Romana Franaszczuka, byłego murarza, obecnie kierownika budowy 10 kolonii ZOR w osiedlu Mokotów ,biorący udział we współza
wodnictwie o tytuł najlepszego zespołu, podjął zobowiązania 1-szo Majowe. Brygada murarzy Tadeusza Królaka zobowiązała się skrócić przewidziany harmonogramem czas pracy o '12 dni kalendarzowe, to jest wykończyć budynek w stanie sm·owym na dzień 31 maja. Na zdjęciu - Tadeusz Królak murarz (Z prawej) wraz z podręcznym Janem Filimoniukiem po pierwszych dniach pracy na budowie prowadzi we współzawodnictwie we·
wnątrz brygadowym.
Foto AR
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Spółdzielni Spożywców

w

Ło

Na stanowisko prezesa Zarządu PSS.
w Lodzi powol~n~ dotyc~czasowego pre
'lesa Zw. Inwal1dow Wo1ennych w Łodzi ~ ~i~ccntego Ka~imierczaka, który ob1ął 1uz urzędo\\'ame.
(n)

Dzieci

w szdł r. by

grała

Atrakcvinv ·konkurs d•a
świetlic szkolnych

Po konkursi€ tar1ców ludow ych zorga
n1zow::ino obecnie dla świetlic szkół powszechnych turniej szachowy.
Do tej pierwszej tei::o rodza iu imprezy st:rnęlo okolo 100 dzieci, które roz·
poczęły już rozgrywki eliminacyjne.
Tak jak w poprrednim, również i w
tym konkursie zwycięzców czeka ją liczne atrakcyjne nagrody.
(bk)

„Ura zai" na ersze
RJ ba

tańsza

od barszczu

Pomy:!lne pok.wy dlQrsza POZ\\·olily
na znaczne zwiększenie :Io taw tej ryby.
Ostatnio oprócz dor$za patroszonego
w ceniP 120 zł. za kg. wprowadzono
c;przedaż dorsza t. zw. pełnego w cenie
65 zł. za kQ'. Duże ilości tej ryby przeznaczono także na lrnn~er\\'owanie. Wę
dz<Jrnic zwięhz,·ły obecnie znacznie S\\'e
możli1rnści J}rodukcyjnc. prowadząc pra
cę na trzy zmlany.
Dorsze sprz,edawane w $tanie świe
żym dostarczane
są
do głębi kraju
przez sJ}ecialne sam-0ch r d\'-ch1o~lnie oraz
wagon y-lod'ówki. ktńre :Joczcpia sie do
oociaJ2'ÓW oośoiesznvch.
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Generalne remonty budynków
mieszkalnych
•
• ·

Budujemy nie tylko w Łodzi. Ca ty teren województwa łódzkiego kipi
f'rzybywają nam nowe bud owie, przybywa nam coraz większa ilość
obiektów użyteczności publicznej.

pracą.

W tej chwili wre praca nad wykonaniem budowli p-ozaplanowych, które jednak zostaną włączone d'O planu inwes.
tycyjnego 1950 roku. Z obiektów tych
zo~tan9 wykończone jeszcze w bieżą.
cym roku - ośrodek zdrowia w Gałko
wie (nowiat brzeziński), dom starców w
Brzezinach i dom kultury w łęczyckim.
Powiat piotrkowski otrzyrnu je 6 nowych ::zkót zaś wieluński - 3 szkoły i
dom opieki dl;i dorosłych. W Tomaszowie Maz. stanie wkrótce piękna łaźnia
miejska . a Z~ierz o1rzyrnuie przepiękny
gmach. w którym mieścić się będzie
ośrodek zdrowia. Do jednej z większych
prac zaliczona jest budowa gmachu
poczty w Skierniewicach.
W planie inwc~tycyjnym pokaźne pozycje ·zairnui;i o f. rodki służby zdrowia.
czee'o dowodem jest nowoburlowany poza Zgierzem, a oddany już dn użytku
ostatnio o ś rodek zdro\via w ·Wolborzu
oraz nrJ\': nbudujące 'Się ośrodki w powiecic piotrkowskim, w Kamieńsku,
Recznie i w Witonii (Pow. łęczycki).
Wiele uwapi poświ~cono również budowie nowych .irmachów szpitalnych i
rozbudowie istniej~cych. Na jwiększv ze
•zpita:i wojewńdztwa stanie w Wieluniu, Szpital w Sieradzu ,A<zbogaca się o
:10wy p;:nvilon, w Radomsku trwa ia l)ra-

ce nad rozbudową dawnego gmachu.
Ale najpiękniejszy, najnowocześniejszy
szpital .przypadł w udziale Łowiczowi.
Przewidziane jest oddanie go do użytku
publicznego już na dzień I ma ja br.
W Nowym Mieście (pow. rawski) po
trzyletniej b;idowie stanął przepiękny
g-mach leczniczy, wykończony w surowym stanie. Ale zamia:;t rad·ości przysparza on :l.1użo trosk, gdyż teraz władze
służby zdrowia doszły do wniosku, że
w tym odfegłym od dworca kolejowe~o
punkcie zakbd ten jest... zbędny. Wstrzy
mano kredyty. 01.ecnie wpłynął wniosek miejscowych czynmków społeczno
politycznych, aby utworzyć tu filię szpitala r.owiatowego w Rawie Mazowieckiej oraz ośrodek zd1rowia. Sprawa ta
budzi zrozumiałe zainteresowanie i...
emoc•ę.

Pomyślano również o lecznicach dla
zwierząt W Brzezinach ukończono pięk
ną lecznicę weterynaryjną. wyposażoną
w na ;nowocześniejsze urządzenia. Trw.a
ją również intensywne prace nad budowa zakładów wetervnan jnych w Rawie

Mazowieckie.i, Skierniewicach i Wieluniu. Zostana OM odd::1r.e do użytku w
na ibłiższym już czasie.
ObE>cnie województ\\\"l nasze posiada
56 pJa.1'ówek weterynaryjn vch, podczas

początkach
ubiegłego roku po'Siadaliśmy ich zaledwie osiem.
Rok bieżący znamionu ią duże zmiany

gd'y w

w wykonawstwie

lokalnych

inwestycji

przedsiebiorstwa

budowlane

w liczbie

Spółdzielnie budownictwa wiejskie~o nie
wytrzymały próby życia.
Miejsce ich
zajęły powołane
do życia powiatowe-.

rlziewię~iu na terenie województwa.

Nie:- aieżn ie od tego po ws ta je 14 komu
11alnych przedsiębiorstw
remontowoł::u<lowlanych,
których zadaniem będzie
przeprowadzanie z Funduszu Gospodarki Mieszkaniowej
poza tym funfo·
szem - ~eneralnych remontów w domach mieszkalnych. Do zadar1 ich nale·
żeć b';'dzie również przepracowanie lo1<alny('h planów inwestycyjnych.
Ouią pozycję w budownictwie wojewódzkim stanowią Z.0.R-y. W licznych
punktach tworzone są wzorowe osiedla
robotnicze. Nie wszędzie Jednak priystąplono do zaplanowanych prac, '1:dyi
za szybkim nurtem życia nie mogą nadążyć... papierki. lstnieJCJ bowiem trudności w uzyskaniu dokumentac.ił technianych.
Dopełnieniem
obr2zu bę :faie akcia
szkolenia zimow.ego, która przeszła wzo
row6. Dzięki niej uzyskaliśmy dużą
ilość wykwalifikowanych robotników i
rzemieślników budowlanych, którzy zda·
ią ~obie dziś w pełni spraw", że równolegie z aw;:msem społeczov~ id• lMsze
zarobki.
(Pl
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Sezon wielkich sukcesów
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WA CŁA W BORKOWSKI
Który stolarz potrafi w ciągu miesi~a wy
kcnać umeblowanie całego pokoju? Ba, nie
tylko jednego pokoju, a.Je i nawet całego mi~
szkania. Zdarza się też i tak, .że prócz mebli
trzeba postarać się i o ściany, a były wypadki, kiedy to spod rąk Wacława Borkow·
skiego wychodziły dr:oowa, krzewy, lasy, mostki na rzekach. cięjkie ma.szyny l eleganc·
kie salony czy pałac'!.
Wadaw Borkowski nie jest bowiem zwykłym stolarzem. Pełni on funkcje stola~a-de
koratora Teatru Nowego i dzięki swej wzo
rowe,i pracy zdcbył nawet tytuł przodownika.
Z teatrem zwia_r,any jest od pierwszYch dni
oswobodzenia. Już w 1945 roku pracował w
Tearze Kameralnym, chociaż pierwsze swo
je kroki ja.ko stolarz tea.tra.lny stawiał .1en·
cze przed wojną w teatrach warszawskich.
Ną.jmilszą jego rozrywką po pracy jest
dom i rodzina. Pol'<ia.da on bowiem dwójkę
dzieci. uczniów szkoły podstawowej, które
są wielką nadzieją oJca. Każdą więc wolną
od zajęć chwilę poświęca im sprawdzając
Ich postępy w nauce, oraz informując je o
swojej prac:v w teatrze.
Wacław Borkowski jest pracownikiem su·
miennym i szczerze oddanym zawodowi.

Im. Stefana Jaruza - „DOM OTWARTY" - godz. 19.15.
Nowy - „MAKAR DUBRA W A" godzina 19.15.
Powszechny - ,.NIEMCY" - z J 6zefem
Karbowskim w roli prof. Sonnenbrucha, g.
19.15.
Lutnia - „KRÓLOWA PRZEDM'IESCIA"
godz. 19.15.
„Osa" - „OBERŻYSTKA" - Jodz. 19.30.
Arlekin - „ZŁOTA RYBKA" lod&. 17.11.
PORANEK ~oNloz!fy
W FD..BARMONII
W ramach niedzielnego Poranku Symfonicznego Państw. Filharmonii (2 bm., godz. 12)
wystąpi Barbara Muszyńska,
która wykona
partię fortepianową Wariacji Symfonicmych
- Francka. Dyryguje Roman Mackiewicz. W
programie ponadto: Czajkowskiego - IV Sym
fonia Muradeliego - Gruziński Taniec Sym
foniczny.
Ceny miejsc zniżone.
l88
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ADRIA (dla młodz.} - Skarb T~a - 15,
18, 20.
BAf,TYK - Nowy dom - 17, 19; 21.
BAJKA - O 6 wieczorem po wojnie godz.ina 18, 20.
GDYNIA - P1"'.'lgram aktualności Nr 14.
HEL - Kurhan Małachowski ...,.. 16, 18, 211.
MUZA - Torpe-dowiec „Nieugięty" - 18, 2n
POLONIA - Dom na pustkowiu - 16, 18.30
21.
PRZEDWIOśNIE Pustelnia Parmeńska li
seria - 18, 20.
ROBOTNIK - Konstanty Zasłonow - 18, 20
ROMA - Pustelnia Parmeńska - I seria 18, 20.
REKORD - $tatek pułapka (dla mł.) 16;
Krwawa wendetta - 1.8, 20.
STYLOWY - Awantura na wsi - 17,30, 20.
SWil' - Klęska szpiega -- 18, 20,
TĘCZA Dom na pustkowiu 15.30,
20,30.
TATRY - Czarci Żleb - 16, 18, 20.
WISŁA Córka marynarza - 16.30, 18.30,
20.30.
WŁÓKNIARZ Upiór w Operze - 16.30,
18.30, 20.30.
WOLNOSC Dom na pustkowiu - 15.30.
18, 20.30.
ZACHĘTA Miasto westchnień - 18, 2,0.

..............................
KOMUNIKAT

Ube~teczalnia SpołecZlla w Łodzi poda1e
niniejszym do wiadomości, że poczynając od
· „ · łku, dn'-.... 3 kwi e t n i a br . .Praca w b'm
pome„ZJ~

rach Centrali Ubezpieczalni przy ul. Wólczańskiej Nr 225 będzie się rozpoczynać o godz.
7 m. 30 i kończyć o godz. 15-ej, w soboty o
godz. 12-ej.
Kasy w Centrali Ubezpieczah1i czyne będą
od godz. 7 m. 30 do godz. 14-ej, w soboty do
godz. 11-ej.
Godziny pracy we
wszystkich agendach
Ubezpieczalni poza Centralą pozostają baz
zrniany.

Początkowo

wielką nieufno5cią.. :Rzecz Jasna, że pesymiści może i mogli by mieć rację, gdyby nie
to, że trenerem kadry został Ma}chrzak z a.sy
stt>nłem Kucie~iczem. Trenerom tym stwo-

cji z

W jakim.

DZIS
• - spo tk an1a
• ,.ina I owe

------------------•'!
TEATR~

Trudności były po to, żeby je przezwyciężyć

odnoszono się do tych innowa- I Polski i 25 razy rekordów okręgu! Zobowlą.2a
-nla te zostały już w I kwart.ale br. przekroczone. Tego nie spodziewano się nawet w na.J
Łodzi
dość
ciężkie
śmielszych marzeniach. Ze starych rekordów
chmury - walne 'Zeokręgu, Istniejących w dniu powołania ltadry
bra.nie nie
-Ulołało rzono wreszcie dobre wa.ranki pracy; nie in- utrzymał się tylko jeden na 1.500 m. dow.,
w:vłonić nowego za- teresowały ich sprawy administracyJ:ne, pro- a to dlatego, że dystans ten płyW.any jest wy
rządu ŁOZPI. Poszupagandowe. pieniężne - mogli poświęcić się łą.c:mie latem na dużej pływalni. Dni tego re
kiwania kandyd„tow na prezesa i wicepreze- w:vła.c1nie treni:ngo.m.
kordu są 1><>llcz0111e, padnie on wraz z pierw•
sów okazały się bezskuteezne, a kluby i Zrze
Niest.ety, ŁOZPI. nie miał funduszy na do- SIJ:ym wt.artem łodzian w teł konkurenc,tł.
~zełlia nie zadały _sobie trudu pomyśleć wcze iywianie i nikt mu nie chcia.ł przyjść x poWseystkie inne rekordy poprawiono kilk&kroł
śniej nad sklad&m przyszłych władz okręgu.
mocą:
ani PZPł„ ani GUKF. ani Z~ząd nie.
Jeszcze mniej tJ1'11du za.dał sobie ustę.pująey Miejsk<I. ani kluby, ani Zrzeszenia. - ŁOZPI.
Z &umy 28 rozegranych zawodów łodzie.nie
urząd. W~·łoniona ,.komis.la trzech"
'ldbyła
1:111uszony był wygospodarowa.ć te sumy, a je- przegrali tylko cztery, a. mianowicie: pierw•
szereg konferencji z pn,edsta.wicielami WUKF dyną drogą było osiągnięcie dochodu z im- szy meC'7. w sezonie z reprezent~ją Sląska
Zrzeszeń I Klubów,
a.le kandydatów nadal prez.
różnicą 13 punktów. Związkowiec Zryw z O•
było brak. Nikt zwłasz<'za nie decydowa.ł się
Są. związki potęi.np J maleńkie. popularne i gniwem Bytom (w roku ub.), oraz ŁKS
na przyjęcie funkc.ii prezesa. Do te.i pory pre mało znane, są bogate i biedne. f.OZPł. nale- Włókniarz z Wartą. (Poznań) róinicą 1 p.un•
res b~-ł lepsz~'lll lub gorszym szyldem, a pra- iał raczej do tej drugie.i grupy. Jak mO'J;na. o- ktu (gdyby piłka wodna była punktowana,
cować musfaJo szczunie
grono poz~tałych. s.iunąć dochód z imprez~·. gdy liczba mie.ise f.KS wygra.łby różnicą. 5 punktów). Bardzo
Wre!•zcie udało się rozwiązać ten węzeł gor- dla pu eznoścl jest nikła, a sport pływacki pechowo stracono tytuł drużynowego mistrza
d;viski.
wbrew powierzchownym opiniom.. .ie'5t bar- Polski w pływa.niu kobiet.
Nie maina było zostawić ~a.szych wybijają dziej kosztowny niż boks, piłka nimta itp.
Ci1wartą poratkę ponil>sł A7,S łódzkł w tr6j
cych ~ię płyu·aków bez OPleki ŁOZiPł. Już na
Lecz mimo to w przedą.gu 6 miesiflCY mec7111 z akademikami Warszawy i Penna.ni&.
walnym zebraniu trener Majchrzak rzuoił ha LOZPI. w;vgosipodarowa.ł sumę 300 tysięcy zł., • • • • • • • • • • • • - - • • - • - • • • • • •
sfo treningów porannych. połą,c:wnycll z serią kt-órą <'0 do grOS7.a zużył na akcję doriywiad(riywianla. Hasło to a1: sie prosiło o realiza- nia kadry. Tyle mianowi<'il' da.la organizacja
składzie
cje. Trudności były olbrzymie konserwa- tn;eoh imprez międzyokręgowych. misitrzo.,tw
ly1!1l'I dawnie.Jsze.i Yl\fCA i skostniała działa! okręgu i mistrzostw Polski w konkurencji ko zagraią łodzianie z: Górnikiem
ność f.OZPI.,
cbo.iętne
usto!mnkowanie się biecej. lłzeoz jasna, że przy pilności zawodNiedrz:ielny mecrz: ligowy LKS Włókniarz klubów do akcji dożywiania. Doszło do tego, _nJ.ków I pia.nowym systemie treningów mu- Górnik (Rad:lin) rozpoamie się o god.z. 16,30.
lż pcstanowiono
zdobyć
pozycję
Potwierdza się · nasze przypuszozenie, iż Zygte sztur- siały przy~ć wyniki.
.
mem. W walce tej zarząd ŁOZPł. ma.lazł. jak
Podejmując zobowiązania na rok 1950, pły muncik na skutek kontuzji nie będzie mógł
sam rzyznaje, sojusmika - prasę sp&rtową. wa<"y Łodzi zastanawiali się mocno, czy rooła grać. Zamiast niego ujrzymy na lewym ~krzy
Taki to był początek cśrOOka kadrowego na ją je w cła.gu roku wypełnić. Zobowiązano się dle Koźmińskiego. W bramce zagra Styczyń
terf'nie Łodri, pforwszego w Pols-Oe.
pr'7.ecie:i do poprawienia. 10 razy rek•1rdów ski. Patkolo pierwszy raiz wystąpi dopiero 18
kwietnia na meczu .iz Ruchem.
Poza tym zmian w drużynie nie będzie,
wszyscy na tych samych pozycjach co przeciwko krakowskiej Gwardii. Sędzią zawodów
będzie Froncrzyk (Kraków).
Dobr~ formą w mistrzostwach zabłysnął Wystop
Mistrzostwa indywidualne okręgu łódzkie- , w półfinale, to pretendenci na mistrza. okr.
go w ten·isie stołowym na rok 1949-50 dobie- łódzkiego Krzysik i Krygier bedą. mieli cięż
Decydujący
gają. końca: Rozgrywki pó~fi_!lalowe wyłoni- ki orzech do zgryzienia.. Do ~ajładniejszycb
ły następUJącycb zawodn1kow:
KRYGIER gier półfinałow'ych należały· Krzvsik _ GuBawełna - Włókniarz (Kalisz)
(Spójnia), KRZYSIK (ŁKS Wł.), WYSTOP .
.
,
·
•
. .
Dzisiaj w hali Włókniarza na Widzewie od
(Oratorium), KOBYŁECKI (Zw. _ Tomaszów), ~lk '°·włos, a Krzys1k przegr~łby z Guz1k1em)
GRZELCZYK (LKS Wł.). ze znanych zawod- 1 Guzik - Wystop. W grze teJ Wysto.p wygrał będą się zawody bokserskie Bawełna ("Łódź)
ników odpadli: Guzik (ŁKS WJ.). · Zydler (0- w pię~nym stylu. Poziom gier na ogół do5ć - Włókniarz '.Kalisz). Mecz ten zadecyduje,
która z tych drużyn zaawansuje do II ligi
ratorium), Dziubałtowski (Zw.-Tom.).
wysoki.
Rewelacją półfinałów był Wysrop, który za
W dniu dzłsipjszym w sali ZKS Łodzianka pięściarskiej. Pocrz:ątek zawodów o godrz. 19.
prerentowa.ł dość wysoki poziom. Swoją. am- przy ul. Nowotki '77 (Pomorska) odbędą. się
bicją, kondyc,ją i techniką. za.skoczył pozosta- finały mistrzostw.
początl'-k
o godz. 17.45.
walczą
Łodzi
łych uczestników. Międ!Ły innymi wyelimlno Grać będzie pięciu zawodnik<)w ka.żdy z kai·
wał Guzika i jeśli zagra w finale tak. jak grał dym syst~m pięciosetowym.
o mistrzostwo Polski
W październiku ub.
rnku zawisły
nad
sportem pływackim

~~·""'

I
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mecz

w

Bokserzy

ŁKS Włókniarz

wznawia

tradycję

W święta Wielkanocne odbędzie się bieg na orzeł~~

Sekcja lekkoatlety- Juniorzy pobiegną 2.ÓOO mtr. Start i meta na
cruta ŁKS Włókniarz: stadionie ŁKS Włókniarza.
Na bieg ten w kraju dobrrz:e znan:v zjeżdżali
postanowiła W'rlnOWić
tradycyjny doroCZ!'lY się najlepsi długodystansowcy jg całe; Polski.
bieg na pruiła·j o na- f..odEianie ipl.Y.eŻywali wiele emocji obserwując walkę najlepseych
biegaczy. Uczestruk
grodę
przechodnią.
biegów, cwłowy biegacrz. łódzki. ob. Wróblew
Bieg odbywać się bę ski opowiada o zwycięstwach Petkiewicza, o
dzie w drugi dzień z:acietych walkach na trasie, o przegranej Ku
I
Swiąt
Wielkanoc- socińskiego do Starosty, - obecnego kierow
nych. W roku bieżą nika sekcji lekkoatletymnei ŁKS Włóknia
cym impre2a będzie rza i o wielu innych najlepszych zawodnimiała
charakter rz.a- kach. Po wojnie w 1'. 1946 zwyciężył Dzwonwodów raczej lokal- kowski, bijąc Kurpesę. W r. bież . .zjadą się
nych, lecz w następnym bieg będZ'ie miał ra niewątpliwie biegacze z całego województwa.
my ogólnopolskie. Dla iz:wycięzców przewidzia Włólmiame dołożą wszelkich starań, by imne są pamiątkowe dyplomy i liczne plakiety. preza była doskonałą
propagandą lekkiej
Dla seniorów trasa wyniesie 5.000 met-rów. atletyki.

Dalsz'e wyniki I-go kroku
W~ora.i odbyły się

dalsze wstępne spotkania w zawodach
„Pierwszy krok" dla
pięściarzy. Na ogół
poziom walk jest zadowalający. Najlicrznie.i obsadzone są wa
gi kogucia i piórkowa.
Najładniejszą
walkę stocrzyli w wad-ze półśredniej Uznański - Zajączkowski. Oto wyniki:
Waga ;papierowa.: Murlink.iewicz (Naprz5d)
przegrał .z Cynzerem '.Ogn.)
Waga musza: Mirecki (Wid~w) pokonał
Frasunkiewicza (Stal.)
Waga kogucia: Rogowski (Wł.) wygrał rz:
Wiśniewskim (ŁKS Wł.), w II rundzie preerz:
t. k. o. Tomaszewski (Naprzód) pokonał Matulewskiego, Perkowski (Zw.) wygrał z Matusiakiem (ŁKS Wł.), Dąbrowski (Widzew)
pmegrał z -Mielczarkiem w HI starciu przez
k. o.
'
Wjiga piórkowa: Białkowski (Zw.) pokonał
w I rundzie prze2 t. k. o. Pmesiadka (Widz.),
Jezierski (Wim:.) pokonał Łuszczyńskiego
(ŁKS Wł.) w II rundzie przez t. k. o., Wadle
i•.rski (Zw.) przegrał rl Adamiakierq ~Baw.),
Marczak (Baw.) pokonał Grabowskiego '.Stai),
Wolski (Ogn.) pokonał Boguckiego (Naprz.),
Chrzanowski (Widl.) pokonał Borowski-~go
(Zw.) i Pankowski (Widz.) przegrał z Rosiakiem (Zw.).
Waga lekka: Wier;z;bickiego (Stal) pokonał
Pietrus (Zw.) w I rundzie przez poddanie się
Wijas (Zw.) przegrał z Strzelcem (Wid-z.), a
Baliński (Zw.) pokonał Ancerowicza (Ogn.)
Waga półśrednia.: Zytke (Baw.) pmegrał z
Wołochem ( Widz.), Nawrot (Baw.) pokonał
Strumiło (ŁKS Wł.). Urz:nański (Baw.) prze-

okrę.gu łódzkieco, proponujlłoC

mistrzostw w

n.a.

mu.

unądzenie

Łodzi. ZMząd ŁOZB 7-!omAł się
iwa.n\ J>.TOllMYCJę. 'Jlak 1Vłęc w

~ nieoeze
Łodzi odbędsle się

1trz6w Pol

w.lelka batalia o tytuły mł
1 w boksie,

Kto gra w kosza
Spójnia jedzie do Warszawy
W lidze koszykQwej odbędą się w ciągu naj
dni następujące spotkania:
sobota - Ogn. Cracovia - Spójnia (Gdańskl,
n<iedzieła Stal - Spójnia (Gdaf1sk), AZS
(Warszawa) - Spójnia '.Łódź), Gwardia AZS (Kraków). wtorek - Gwardia - Spój·
nia '.Gdańsk) i środa AZS (Kraków) Spójnia (Gdańsk).
bliższych

Nowv rekord Juniorów

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

Młodzi pięściarze wykazują niezł~

Przeszkody na.tury t..N>hnlcznej zmusiły okri:g gdański do rezygnacji z zorga.nizowa.nia.
indyWidualnych mistrzostw Polski w boksie.
W l!Wią:&ku z tym zarząd nB -iwrócił się do

padł na zawodach lekkoatletycznych w Poznaniu

poziom

grał

z Zajączkowskim (Zw.) i Wronowski (0W towarzyskim meczu
lekkoatletycznym
gniwo) przegrał z Kudrzyckim (Zw.).
poznański Kolejarz zwyciężył
zespół ZKS
w wadze pókięźkicj: Cygler (Zw.) zwycię Stal 100:58 pkt. W ramach tych zawodów użył Polańskiego (Ogn.). Dalsze spotkania zyskano szereg dobrych wyników.
,.Pierws!Zego kroku" odbędą się we wtorek.
W trójskoku - Laurentowskl (Kolejarz),
dnia 4 kwietnia w hali na Widzewie, o gcd'Z. uzyskał 11,33 m. ustanawiając nov.'Y rekord
18-ej.
Polski juniorów.

QGŁOSZ EN I A

potrzeb
ORQBN
E naKUCHARKA
do kuchni akade·

LEKARZE

SPRZEDAM radio „Te
kafon" Zgierska 9 m.
Dr KACZOROWSKA 19.
9367-G
skórne weneryczne kv KUPIĘ rower damsmetyka lekarska. Ban
durskiego 12, 18-19
~~~li~l. 166 - 70 g~ ~7?
9332-G

6

NAUKA

Dr BD..IJ(iSKI - choroby serca - wzno- KURSY kroju,
wił przy_iecia ll-H. modelowania
~ ~}~~ów 3· tel~~~~ Zapisy 8-11,
Armii Ludowej

2

Kupno •

Sprzedaż

szycia
„IPR".
17-20
17-3.
155-u

SPRZEDAM maszynę ZAOFIAROWANIE PRACY
gabinetową Singera i
radio 6 -cio lampowe. POTRZEBNA kobieta
Sląska l4--5. 9366 _G na s t a łe d o gospa d arstwa wiejskiego oraz
WITAMINĘ B 12 ku- mężczyzna na sezon
pię. Pankiewicz, Gdań do ogrodu. Zgłoszenia
ska 76 m. 14 telefon telefon 133-00.
9643
260 - 87 ·
9370-G PIELĘGNIARKA z dłu
PALMY i ARAUKA- goletnią praktyką poRIE - sprzedamy - - szukuje pracy. OferOgrodnictwo
PZPW ty sub. WykwalifikoNr 3, Kilińskiego 177. wana do „Expressu".
9369-G
9659

ZAGUBIONO książe
czkę
Ubezpieczalni
Spełeczn~.i. legitymację Związku Zawodowego. Prac.
Służby

mickie.i od zara;i': Sien
kiewicza 60.
9660
POMOC domowa p9trzebna, Żwirki 3 m. Zdrowia. Justyna Ma
10, prawa oficyna, III ria. Piotrkowska 1~4 .
kartę
piętro.
9654 ZAGUBIONO
rejestracyjna
RKU
POTRZEBNY fryzjer Kielce, Gredke Józef.
męski na pomoc. Zgło_ Klew, pow. Opoczno.
szenia
Sienkiewicza
9662
Nr 15.
9.368-G
POTRZEBNY goniec
ROŻNE
powyżej lat 18 „Her- PRACOWNIA KRAmes", Narutowicza 57
9365-G WIECKA przyjmuje
wszelkifl poprawki I
POTRZEBNY fryzjer reperacje. Piotrkowna stałe, z całym u- ska 59, poprzeczna ofl
trzymaniem,
Luto- cyn~
153 - u
. ....
miersk, Rynek 6 · 9630 WEZMĘ w dzierżawę
ZAGIJBIONO
ogród lub plac. Oferty
sub „Dzierżawca" do
ZAGUBIONO teczkę „Expressu".
9655
z dokumentami: książ ZAGINĄŁ pies, seter
kę zakupu PMT, kwi brązowy Nr 1554. Od
ty zakupu PMT, kwi- prowadzić za wynaty podatkowe. Bag- grodzeniem, Daszyńdziński Michał Bazar skiego 8-3 Marczewna 8.
9656 ski.
9653
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