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WARSZAWA, 18.4. - P6stanowien.1a śwb,towego Komitetu ObJ."C'ńCl6w PoIkoju powzIęte na marcowej sesji w Sdokholmie, S!ł.a.whją przed
1m1s1tim ruchem P()~toju zadanie mobiUza'c jl do walki. o pQjkój ja,k najS1rel'S7Jych mas sip(J,lc czeńSJtwa, przez zebrl1;n,ie
pcdrpisów pod l'ezca:ucją
utokholmską wielomilionowych 1"1lesz zwolenn~ków plJ1koju w Polsce.
Wprowadzając w czyn uchwały
2. Rozbudować ' sieć Konrltetów
Swiatowego Komitetu Obrońców Obrońców POlkoju, ożywić ich (hal!'
Pokoju i podejmując rzucone przez łaJność i rozszerzyć ich bazę W:lród
ob. Prezydenta Rzeczypospolitej Pol społec,zeństwa., w tym celu powoł:ać

l

skiej hasła stworzenia frontu nar 0d'll polskiego w walce /) pokój - Po.!
ak!. Komitet Obrońców Polroju po_
etanawia: .
1. Posta.wić przed ruchem pokoju P()lski, ja.ko g~ówne za.da.tllie obję
de swym
zasięgiem wszystkJicb,
którzy nie chcą wojny - bez różnicy świat1Jpoglądu i sitanowiska
poIlitycznego,

"Hie

gromadzkie, g.mi,nJn,e,
dzii.clnicO'.ve,
blokowe, miejskie i pltwia,towe k<;}mitety obrońców pllikoj'll tam wszęd7Jia gdzie dotychczas nie isf.nieja"
rozil'lidować

zakładolwe

kCIn,~tety

obrońców pokoju w fabrykach, w
~ołach, w instytnojaeh, w PGR,
3. Postawić przed wszystkimi komitetami pokoju zadania: popularyzacji wszystkimi dostępnymi środ

dawać

dolarów
.
madrycltiemu rzeźnil<owi ,~G

18.4. W zwliązku l napisami: "Nie dawać dolaxów maprzyZnaniem przez "Na"tń:onal CiJty\drycl~iemU rzeźnikowi!" "Knowania
BaJnk ar New-YOII'k" pożyczkli! 20 mi. z Hi<szpari:i.ą faszystoWSką - . to wojl)Jonów dolarów EJiszpanii kankfu.. na. nie zaś beZlplieczeństvJIO stanów
IIrtowsklrej odbyła sdIę w Nowym JOII'- Zjednoczonych!" UC7Jestnd'Cy piilCiet
ku demo<nStracja protesta.cyjna·
; wznosili okrz:ykIi: "Precz !l'l Franco!",
W ciągu dwóch gOOZlin gmach ban} ,.Plenlliądze dla bez!I"o:ho.tnycJl, a n!ie
ku był ostawliJony pikietami demon- dla Hiszpani~ franklliStowskiej!"
lJtralJllf;ów, !l'liosąsych transpM'enty z
NOWY JORK,
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karni, ustnej, rediowej, drukowanej
propa~andy uchwał sztokholmSlkiej
sesji Swioatowego Kemitetu Obrol1ców Pokoju.
.
Wallti z próbami szerzenia propagandy im,Perialistycznej, plotki dy'
wersyjnej i paniki wojennej,
Inf~rmowania swego . środ?wiska
o ,;,a1ce ruchu pokOJU w mnych
kraJa.ch,
.
.
,
Przygotowarua sz~roki.ego :=ut tywu
sJ?O~ecznego ~o ak.cJl zblerarua podplSOW J:!od r rez?lucJą, szt?~olmską ..
Polslln ~omltet O.01'Qncow PokOJU
zwraca Sl~, ze ~p€cJaln~ apelem
WARSZAWA, 18.4. Na posiedze', stawiać będą komitety państwO'"
do człor,lidn Llgi K.o'blet oraz do niu komietu ministrów do spraw wych nagród artystycznych, skła·
n,a~czycl€lstwa polskie~o, a'b'y sta- kultury, które odbyło się 18 bm.' dające się z przedstavvicieli związ
nę~l ~asowo w.s.ze~egac,l. rucnu po- pod przewodnictwem pi'emiera ków artystycznych i Ministerstwa
~~~~1~i~~~,C~!~:~~ad~dre!J ~do~= Cy-rankiewicza, powzięto między Kultury i Sztuki.
śCi wiejskiej, wśród młodzieży oraz innymi uchwałę w spraVlrie: corocz
Powzięto rÓWl'llez
uchwałę o
goSpOdyl'l domowych.
nego przyznawania w dniu 22 lipPolski Komitet Obrońców Pokoju ca trójstopniowych państwowych przystąpieniu do prac nad wydaw~y\v<: ~;!zyst~{ie kcmit.ety woje- nap'ród artystycznycH w dziedzi- niem "Słownika języka polskiego"
wodzkle l pOVJlatowe oraz wszyst' . '''. .
.
A'
oraz albumów, za\vierających rekie masowe organizacje społeczne, me. ~teratury! muzyk1,. pl.asl,yki, produkcję dzieł Wita Stwosza i
uczestniczące w ruchu pokoju, aby teatrow, archltektury l kinem awielkich mistrzów malarstwa pol
wzi~ły naj czynniejszy udział w re-\ tografii.
alizacji tych zadań.
Wnioski w sprawie nagród przed ski ego.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Pań~łwowe nagrody artystyczne
"SłovI/nik ięzyka polskiego"

Albumy wielkich mistrzów

malarstwa po~skiego
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na targi do lyoEliu...

GENEWA, 18.4. Z Loynu donoszą,
na otwarcie tarr-gpw loY11skIich
przybył prerrlll€r rządu francuskJ~ego
_ Geqrges Bidarut.
lJicme rzeS2'Je mieszkańców Lyonu
zgromadziły sj~ przed wejściem na
teren taxgów i gdy przybyły bimu-

:re

zyny rządowe zaczęły wznosić wrogie okrzyki przec 'rwko prem!erowi
i domagać się położenia kresu imperi'lllwtycznej wojni.e w Vietnamie.
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GENEWA, 18. 4. - Jak dOD.OS zą z Paryża, fran()~l{a opinia pu. I csh'zeżenia s?lwę \V kierunl,u tłu.
bUczna pozostaje pod wstrząsający ID WI'ażeniem krwawych za.jść w l mu, zabJj;l,jąc na miejscu robotnika
Brest, pedczas których jeden r{)bot mik został zl1,bity a przeszło 60 . E;"wa,n]a l\'fuze i ranią,c wiele osób.
osób (lozm~ło poważnych obrażeń.
\ Oburzeni robońnicy rzucJ1i się ku
Według

"L'Humanite",
przebieg zajść był nas.tępujący: w
zvrJązku z bezprawnym aresztowa_
niem deputowanej komu1'1istyame)
IIIDrie I,ambert i dwóch działaczy
związkowych
oqbyl si~ w pon:iedziwek wiec protestacyjny w domu
czwiąll1mwym z udziałem ponad 5
tys. robotników.
Po wiecu robotnicy ma,uifestowa.
li na ulicach miasta udając się w
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' . , .\ samochodom wywr8ioojąc je. Pol:L.
Przesili ,)l1J. , cjanci i gwa['dziści TOzpl'oszyli się.
naJpierw przez dwa kordony gwaT-1
L'H
."
"
mi rur.homej i policji, mimo że zo"
umamte S~Vl~:dza" ~e
stadi zaatakowani za pomocą grana_I ny od kul wskaZJuJą, 1Z poliCJa uzytów z gazem qzaw.iącym. Pragnąc I wała kul dum-dum.
rzairz:ymać
dalszy pochód l'ObOtni- 1 Organizacje demokrarty02lllC doczy, gwardia ruchoma w pewnym magają się surowego śledztwa. Uży
punkcie zagrodziła mu drogę dWO- / cle hr0ni przez policję opiieralo mę
ma samochodami dęż8JTowymi, a na upoważnieniu
udzielonym jel
gwardziści
ustawieni pod osłoną ! przez radę ministrów z dnia 22 paź
samochodów obrzucili znów mani_ I clz:ieTnika 1948 roku z hrlcjaJtywy
Jules Mo.cha,
Po kiI'Wawych IlJajściach manifes..
tanci zgromadzili się ponownie w
domu związkowym, gdzie l'2'JUCono
haSło rozp0częcia we wtorek pows7-echne:;o strajku protestacyjnego.
Wszystkie orgaJl'11rz:clcje związkowe
•
pętanie oceanów, byłoby tak poparły ten wniosek. Sk3,jk pow_
SPłaWle:
potwornym szaleństwem, że nie szech!1Y w mieście jest ca!ko'w ity•
....
W całym kraju uchwalan.e są re_
zwiąZKU Z apelem Światowego ma'słów na jego potępienie. Już
piętnujące postawę poli~ji
Kongresu Obrońców Pokoju, domagając:J'ID się zakazu użycia sama myśl o tym, by strącić ",olucje
i gwardii rucll'Jlnej. W wielu fabroni atomowej, wielu wybitn ych plisarzy polskich udzieliło człowieka w przepaść w momen b<rykach odbyły się lr..rótkotrwale
przedstawicielom prasy wypowiedzi na temat ohrony pokoju. cie, kiedy znalazł drogę do za- strai:r.i protestacyjne.
jest
Podajemy dziś wypovviedzi Leo JloMa Staffa, Ju!ialla Tu,"-ima wrotnych szczytów
Deputowana komunisty= Mazbrodnią tak jak jest niedopusz- rie Lambert i dwaj uwięzieni wraz
i Jana Parandowsk::ego.
czonym grzechem przeciwko z Illią dtiałacze zwią.zkowi rozpoczę.
li w w.ią~eniu głodówkę.
LEOPOLD STAFF:
.Test to postulat tak jasny i duchowi.
Rząd dokonał dalszego be2j:)rawMusimy złączyć wszystkie, wyra~lly, że, człowiekov~i brak
nego a!l"es7.towania. Uwlęziony zoswe siły, wykorzystać wszyst- po pro~tu ~ł~w na to, zeby go MnSlt~ndar ~~Ucuh~e:hu
stał mianawicie deputowany komunistyczny z departamentu F1n1st€re
Ide talenty i możliwości, ażeby wYPowledZle:.
..
.
H.
•
3
- Ala'n Signol'.
obronić to, co jest najclroższe
Ale. skoro lmp.erl.alI~m ~o]nę ~'ila~mO • r.:~dz~e6''U1e
W Brest panuje żałoba. W miekażdemu z nas, tak samo robot- pragme wszellnml SJb.ml wy- m-iio[6zuezy
ścJ e. gd7ie zginął od kul policj,i ro_
nikowi, jak i poecie to jest wolae, to k~żdy uczcivvy obyWARSZAWA, 18,4. - W wynńku botnik Edwarr-d Maze zatknięto na.
pok.ój. Uważam, że na :las, ar- watel ma dZIŚ przed sobą prze- korikUl'SU rozpisaneg,o przez \vydlz~ał gę o bm'wach
narod0'wych, przy
tystach ciaży wielka odoowie- de wszy~;';~im jedno zadanie _jPrasO'VV'Y .zarządu gł~\~ego ZNIP n.a której pełn;;ą shaź działacze związ
ł'"
walczyć o l"-8kóJ' do upadłego. n.aZ'Nę pIsma rnłod?Jlezowego, kornI: kowi i komun;st;vczni. Dom związ
. l '" . d .
d Zla no:;;c, g yz nasze s owa l
,.
,..t".' . , . .
Sla konkursowa postancw,,"lła nadac kowy przp"sztarcił się w prowl21C>myśli docierają daleko i szero- Jesh zas Impe~lahscI wD~nę roz- dzJennikowi młodzierowemu TIau"'Wę Tyczną karylicę. l\iJ:ies,zkańcy miasta
skła~1ają ost::llJni hołd z-amordowaneko gdyż czvtają i słuchają nas poczną - to Ją przegraJą.
"S~~and31" lVTIodych",
.' . ' "
k' "
P~erwszy numer "Sztandaru 1'll0- mu rohotn'ik0wi. Pogm.eb odbędzie
rruhony. Dlatego walka o po OJ,
dych" u..l{aźe się w dniu 1 maja.
się \y środę.
to dla każderro
_"".,."..,".~~~=""'~.
'" artysty - oho- JAN PARANDOWSIU:
...........................
T='~""""""
W Y.Wiązku 2 2la1ściami w Bxest
w:iązelL
Wtargnięcie myśli ludzkiej w łl~
~fI
li' "
przewodniczący parlamentarnej gru
py kO!J'1uni.stycz'Uej Dno11ls
złożył
jądro atomu i w splot uwiąza- ~U1Wy re~l@D«~ sw~mata
dwie interpelacje w Zgrorn.adzenllu
JULIAN TUWIM:
nych W nim sił jest najwyż- M'l trJt1 Wi)fi.!!Jh11umfJlJJJ
Narcdowym. Pierwsza mterpelac,ia
'N'alczyć o pokój, wypowiadać szym aktem twórczym w dzielVIOSI{'iVA, 18.4. _ W pierwszym dotyczy bezpT,awneg0 aresmowalIlia
się na temat walki o zachowa- jach świ2.ta. Człowiek osiągnął dniu, r03Dcczf·:1yrh w MDskwie mi- deputowanej Lambert. Druga illIter_
nie pokoJ'u, iest dla pisarza z.a- taką władzę nad przyrodą, że strzoslw p:ywsckich ZSRR czołowy. pelacja głosi:
"Zawiadamiam o zatn:ia.r.ze jnter_
daniem ogromnie trudnym, bo przez nią może dokonać naj- plywnok
radziecki ::;t. klasycznym
:M:eszkow pobił dwa rekordy ZSRR, pelowania rządu w sprawie:
l)
jest to tQ samo, co pisać na te- szczęśliwszej przemiany swoje- z których jeden jest jednocześnie no zbrodni Jaką rząd popełnił w Brest
mat, .że 2X2=4, .albo pisać. o
bjt1:I' o jakiej , ża~na. baś~ wym rekordem, świat~ na dystansie wydając rez}mz strzelania do man1~
tym ze chorych bIednych dZle- me snuała marzyc. UzycIe teJ 10.0 m st. motylk. MleS'Zkow popra- festa.:ntów. co spowodowało śmierć
. !
',.
.,
.,
WIł, należący do ni€go, rekord świa jednej 'fJsoby, 2) w sr"~.wle bezpraw
CI me trzeba męczyc, am tortU-I władzy na .wyludmeme ,kraJow, ta o 0,4 sek., uzyskując czas 1:06,8 nego aresztowania d,eputowanego
rowa6.
spustoszeme k,ontynentow, 1:0Z' na dystansie 100 f i sto klas,
AlaiJn Signox".

BRUKSELA, 18.4. - Przed groa-I na zwiększenie zbrojeń w plana~h,
nem, w którym odbywają się nhra- zmierzających do ograniczenia wy'
dy t:mv. rady konsulta.tywnej uniti datków na cel€ społeczne.
ZI!.ohodn;iej odb~~ się potężna. m~.
Dziennik "Derniere Heure" pod'
IIif~Ja ludnGsm na znak pro,tes~~ kreśloa że wydatki n zbroJ'enia u~clwko
agres\yw'llemll uldadoWl!
a
,
"l
h dni -J' l'tianifestan' nieGli czestników paktu atlantycbego są
lUll zac (}
.e .
.
.Ci "'. określone w dolarach. Po ostatniej
tr&nsparenty z hasła.ml: "Niech ZYJC dewaluacji w Europie Zachodnięj'
:P6kój"! ,."!r~z z wo,jskoWYID:i po- pozycje na zbrOjenia w budżetach
roxo:mlClWlJIll, z.mon{owaJlynll pl'zez
ól
"b'
Im ri Pst'
kam,ki b,"
poszczeg nych panstw ędą Wjęc
pe a. :uw aroery
, o.
'11usiały być znacznie podwyższone .
l\'Iani1esta.ntów demonstrująoydl i
przed gJn!!.chem, w kłarym tlJoCZyłyl
się narady un.iq zachodniej, usiłowa
Ja rO?;pędzić policja. Al'csztowa,n o
ł poblto przy tym kilk..1,dZli~sii<:t osii b
które wznosiły okrzyki przeciwko
pcldżega..czom wójennym. Wśród lt1:e
•
•
e
'"
aztowanych Zllltjdu ją się człu111<owle
Komitetów Obrońców Pol;:oju oraz
wielu 'b. człenków ruchu oparu.
WARSZAWA, 18. 4. - W

BRUKSELA (PAP). - PismD "Me
tropole", omawiając narady unii za
chodniej. stwierdz8. że Waszvngton
domaga się od krajów Europy Zachodni€j ,
by "bardziej aktywnie
t1cze9tniczyły w wyścigu
ibrojeń".
Oznacza to żądanie zwiększ€nia wy
datków zbrojeniowych. Pismo "Metropole" zaznacza, że postulat ameryJi:ański .spowoduje dalszy wrzrost
wydatków budżetowych przy kurczących się ciągle wpływach. W tej
sytuacji trudno rnówić o dążeniu do
:równowagi budżetowej. Należy zaznaczyć, ±e rządy
krajó'N Europy
Zachodniej szukać będą funduszów

Foto: Ag.

W Muzcum Narodowym w Warsl'.<'twae i.oczyła się Ogólinokrajowa Konferencja
Dyskusy~na Pla,s4:yków, poląewna z r(lzdaniem IL'tgród za dzi".la wystawione na.
I Og6l1noIloIsk,ej W~-"tR.w<ie I'lastyków. W kOlllcreneja wzięli udział plastycy,
historycy sztukP. krytycy i lite,raeu przybyi1 z caleg'()I lU'll.ju. Przybyli irównież
dełcgacd zagraniczni. Na zdjęciu Prezydium Jconfcrencji. Od Ii,wej< przema.
wia KrajewsW.. Siedzą : MichaIsk;, StarzyńsJ<fJ. 'VI"(I~l~t.yga, Sokorski, Strynkiewi.cz,
DOtruemski i Poznański.
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Powstanie w getcie warszawskim
ogniWEm w łańcuchu
walk z faszystowskim okup<lntem,
toczonych na terenie Polski. Kie~owane i organizowane przez lewicę
zydowskieg,) podZiemia - powstan2.e 'było dobitnym dowodem bojowej wsp6łpracy postępowych ugrupowań polskich i żydowskiCh.
Tel:'ame cele przyświecały bojow
com żydowskim w getcie, co ich t0.warzyszom broni z ,Gwardii Ludowej" i innych postępowych grup
polSkiej konspiracji: walczyli o nie'
podległość, o demokraCję i postęp ,
Jednocześnie na tle powstania 1
całokształtu prac podzi€mnego ruchu
oporu w ghecie - bardzo jaskrawo
wyst~wał,"ł
ltapitulancka i reakcyjna postawa "obozu londyńskie
go", obozu, który wobec konspiracji żydowskiej i powstania ustosunkował się wrogo.
Po ~tronie powstańców stanął jedynie polski robotnik, stanął żoł
n!em "Gwardii Ludowej".
byłO ważnym

II

re

.

,

t
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Burzliwy był rok 1794 w Polsce.
. . \ DolatuJ!!ce ju:!; dawniej z Fran.cji

I

robo~mczą - poderw~ł Sl;ę do walki, odgłosy mieszczańskiej l'ewolucji,
zbro.Jne~. Poderwał 6!(~. m~ w prz;:~ znalazł.y odzew na ziemi, zagrożonej
st.ęPIC Io~paczy, !i w w~n_ku zor",,,, . niewolą, jęczt!cej pod butem mag-

c1u o międzynarodową walkę z fa'
Tę trudną pracę - tak jak 1 Ila- mz~:vaneJ,
śV:'la?OmcJ,. celowe) ack·· &nmowoli
demoralizow::Inej
d·l l i
akcJ!. Pokazał, ze l na ullcach stor- n
lej
,
... _ .
mo pow""",me - prowa ZI a ew ca turowanego getta, trzeba, należy ~ I szlachecką pryv!atą. .
.
szyzmem.
\lJ
konspiracji żydowskiej, w oparciu o można bić faszystowskich najeź-I A prtede wszystkim słuchali odŁączność ruchu oporu w ghecie l/: żydowską klasę robotniczą.
dźco'w.
głosów francuskich mieszczanie polcałokształtem zmagań o wolność W
Fakt ten również był dodatkową
Europie, jego łączność z walką pol- w:ięzią, łą<:zącą bojawoów żydowPa:n!ęć tego bohater~kieg? trywu scy.. I chociaż uchwały sejmu 4ski ch mas !udowych, planowe przy- skich i polskich dzialaczy dcmckra' o w 1elk.1m moralnym l WOJsk~wym le~meg"o ,0d.I:!6łe ~ył:'. od zdoby~y
gotowy'Narue powstania narastały w tycznych.
z~aczemu - prrz.eszła. na stale do m.esz.C;<l8nsl{l;--J reWO.UcJl o tyle, o Ile
ognlu codziennego terroru hitlerowepIęknych kart hlstorh walk, toczo- rozwo.1 sporeczno-gospoda!.czy Polsltiego, w ogniu rozprawy z ugodlY ' W naj cięższych warunkach _ le-I nych na polSkiej. ziemi z hitleryz, sk! ?dległy był. od sytua~Jl fraJ.lC~
wymi elementami w łonie spole-I wica patriotyClZil1a getta, żydowski mem o wolną, nlcpodległą Po!skę. Skl~J - stanowlł~ on~ me\V~tphWle
czeństwa żydowskiego.
robotnik VI sojuszu z polską klasą
Kazimierz DQbmo1d
duzy krok paprzod. St"'\n~v/lły o~.,
dalszy dopmg dla buntUJącego Się
mieszczaństwa, które wraz z postępo
wą
częśeią
szlachty - było bazą
patriotyzmu, bazą walki o nal·odowl}

Bulbo
chętnie

wolność.

widziani

IJ

IN

ców Lwowie - Pawio Boroczko oraz
inny dziennikarz z ukraińskiej prasy faszystowskiej Dmitri Doncow,
który po osiedleniu się w Kanadzie
kontynuuje swą robotę na łamach
prasy ukraińsko-amerykańskiej.
"New Jork Dadly Worker" zwraca
uwagę na fakt, że
wszyscy trzej
wspomnicni zbrodniarze, za aprobatą władz USA, są bardzo czynni w
organizacjach ukraińsko-amerykań
skich. Fakt, że współpracowali oni
z hitleryzmem, ułatwił im otrzymanie wiz imigracyjnych do USA.

l tak, jak pod naciskiem ma!'\ ludowych-sejm uchwalał ustawę kon
stytucyjną, zwaną konstytucją 3 Ma
ja, tak, gdy zdradziła większość magnatów i szlachty, gdy król i klasa
rządząca
kapitulowali wobec carycy - do walki o wolnóś~, o niepodległość wystąpiło chłopstwo i mie-

NOWY JORK. Dz<iennik ,New wą zarówno w Stanach ZjednoczoYork Daily Worker" przytacza ~owe nych jak i w Kanadzie. Sympatią i
fakty świadczące o bezwstydnym po- poparciem imperialistów amerykań
pieraniu przez imperialistów ame- skich cieszą się mianowicie b. dory~a~skich zbrodniarzy wojennych. wódca osławonej swymi okrucień
szczaństwo.
Dzdennik ten ujawnia mianowicie smarni dywizji ukraińskieł
,SSdalsze na1:wiska faszystów ukraiń- Ga.lizien" PawIo Szandruk rnIan~wa
Kiliń5ki w Warsa:awie, Barto"
•
Więź ideowej walki, która łączyła skich, wpuszczonych do USA na ny przez
dow6dztwo hitlerowskie
Głowacki pod Racławicami byli symprawdziwych
patriotów polskich mocy ustawy o tzw. "osobach prze-I generałem, b. wydawca. dz{ennika
bolami oporu mas ludowych Polski
il żydowskich była zarazem prze' siedl~nych"
(~. p.) i rozwijających pLwiw;sky Wisti", gadzinówki hitlewobec caratu.
jawem solidarności bojowców ghet- bez zena.dy dZle.łalność propagando- rowsklej w okupowanym prze?: Niem
Magnateria bała się niepodległo
ta z międzynarodowym frontem wal
ści, grożącej płynącą z Francji re!ki przeciw faszyzmowi. Była przej a
~• •"IIIIIIIII• •lIilIlIIilillllllDl.1ll1r! wolucją. Magnaci i więksroścS szlach
wem głębokiego rzrorumienia roli
ty uważali, że niepodległoM - oan.
Związku Radzieckiego i jego armil
Dnia 1'7 kwietnia 1950 roku,
c~a rewolucję. I mieli rację. Z tej
w zmaganiu z faszyzmem. Stąd pow
zmarł po krótkich lec.z clężkich
~yrekcja Okr~g~a PAS w Lo- staje nadal bez zmian i autobusy
swojej racji - wyciągnęli lJ'Woje klastanie w ghecie, które wybuchło w dzi, .VV poroz~I~u z PKP posta- 'Xichod211ć będą II niego, jak dotych_
cierpieniach w Wlieku lał 47
sowe, zdradzieckie konsekwencje:
momencie, kiedy los 'od'ensywy Hitle- nowu.ła przemeśc dworzec autobu- ozas, z tym, że je<ina linJia zostanJl.e
konfederację targowicką.
Ira na ZSRR przesądzony został w sowy na plac przy Dworcu Fabry- tu przeniesiona .z dawnego dwo,r ca
bitwie stalingradzkiej nie 'było czny~ .Prace ~a~y być wykon'!lll1e przy ul. Wigwry 7. Jest to l:iJnia łą
I kiedy ta.mci sp:nedawali kraj odosobnionym a.ktem rozpacrz.y, ale na dzJj,e n l MaJa, Jednak w ramach cząca Łódź z Gąbinem przez ł.o.
w=a.wski szewc, syn ludu stoIłeJ'.
aktem świ adomej woll Zyd6w, wal- Czynu pjerwszomajowego pl'zyśpie- wicz l Kiemozdę.
Kilinski - poderwał masy biedoty
czących o wolność Polski i własną
miejslclej do walki.
~ono wykonanie robót i j1:lŻ w d,ruu
Tak wdęc z n-owego dworca przy
ludzką wolność.
wCZOlrajs:zym dworzec został pr:zenti.,e-. Dworcu
Fabrycznym
odchodzą
ws powstania pr.zesądziła zdrad.
Powstanie w ghecie było plano- slony na nowe lIlIiejsce·
autobusy do: Tomaswwa, Rzemagnaterii i większości I!zlachty,
DŁUGOLETNI l ZA.SŁlJ20NY
wane i przygotowywane w konspiNowy dworzec wyposażony jest w czy~, Piotrkowa, Bełchatowa Zechwiejność
i obawa radykalnego
l'RAOOWNIK P. Z. P. W. Dr 4. '
racyjnej, długofalowej akcji - w
nO'WlOoz:esne urządzJenlia, między m- lawa Inowłodza
Wielunia Sdel'aprogramu reform społecznych wsze
powiązaniu z lewicą polską, w oparnymi w megafony, jlI1f()!I"I!lujące o dza, 'Zychlina, 'Łęczycy Ur'mejowa
regach części szlachty.
W Zmarłym tracimy wzorogodzicie odjazdu autobusów. Prze- PrzedbOI'lZa li Kłodawy. '
,
One to uniemożliwiły pełną mobiwego
pracownika,
najlepszego
dworca przy ul. Wojska Polmes;lOne zostały róWI1Jież kasy bilelizację sił ludowych mas chłopskich
i
nieodżałowanego towarzysza
towe, mJiesz<:zące mę dOltychczas przy skiego:
- do Głowna Koluszek
Młodzietowy urząd
i mieszczańskich.
pracy.
ul. Wigu:ry 7.
Nowego Md.asta, Rawy' M8.1JOW1ec.:
pocztowy
Poznaniu
Insurekcja upadła. Powsł.enie, rozNatomi.ast dwo.rzee autobusowy Mej, Kiern<YZi, Brzezin, Łow1eza i
PA~STWOWE ZAXLADY
poczęte w Warszawie przez newca
w Poznaniu uruchomiono pierw- przy ul. Wojska Polskieg{) 99 pow- Gąblna.
PRZEMYSŁlJ WELNIANEGO Dl' ł
Kilińskiego -- wojska carskie utopiszy w Polsce urząd Pocztowo-'l'eleły w morzu krwi. Ale czyn IGliń
komunikacyjny, w całości obsadzony łl:Lł
Ił
ł
ski ego, świadczący wyrainie, że paprzez młodzież ZMP-owską. Na sta- \t. . ił
liR
~
triotyzm wią.że się ściśle i zawsze
Dowisko naczelnika urzędu powołano
~;g
z rewolucyjną postawą wchodzących
Zbigniewa Skotarczaka, byłego toIJlJqścig
Dnia 16 kwietnia 1950 rc}m
na arenę hi.stotili klas 5poleaznychbotnika, odz.naczającego się b. duPOLANA 184
KI]·l
..
.
.
zmarł nagle w Krako"vio
pozostanie jednym z pomników deżym wyrobieniem społecznym
, .. ~. o arz.e po scy, wyn.oSl.a .177 ik~. W ~lmlInacJi me
O
.
. ZMP
•
ń zgromadzeni na oboZJe trerungowym brah udziału naJmłodsl kolarze, m.
S. t P.
mokratycznej tradycji walki postępo_
Je" rgam~cJa
, przy pozna.- przed III międzynarodowym wyści- in. Ha'dasik. Poza konkursem starwych czynników w Polsce.
& lm. oddzIale pocztowo:telekom:unI giem "Trybuny Ludu" i "Rude Pra' towa'li
również, przebywający na
u
I
K. D.
kacYJ~ym, dobrze ~lązała SIę s wo", rozegrali we wtorek drugi wy- obozie, kolarze czechosłowaccy.
NAlJCZYCIEL II PA1óI8TWOWEGO
zadama przygotowama wyazkolo- ścig eliminacyjny mający na celu
OIMN. i LIC. im. NARlJTOWICZA
ny~h fachowc6w-poczto:",ców, ~e~o ustalenie .składu
reprezentacyjnej l~a. pod~tawle dwóch. wyścigów
w ŁODZI,
Ws.zy3tJltim, którzy wzitH ud:illal
w pogrzebie
najlepszym dowodem Jest otwarcIe drużyny polskiej
e,lmlnacYJnych oraz opinii trenera
~V\~~KTGO~ll'~A~~W rA~~Ji~~j
poo:nanskiej placówki jak i av.:ans
Wyścig zakońc~yl się niespodzie- il.łlekarzta ki.erowIDk·ctwd°dr°b?ZU ustal'
w ŁODZI.
S. t P.
innego ZMP-owca na stanoWlsko wanym zwycięstwem Kr6likowskie- :; ? .nas ępuJą<:y s a
uzyny po -:Od
FRANCISZI;:A
ki~own~~a placówki ~ztowej, a go ° p6ł długości roweru przed Mo- skleJ na WyŚ~I.g "Trybuny Ludu" l nas !ze~b:~:-:m~~:;Ż:~~
S T Ę P N I E W S K 8E G O
nllanOWlCle Bogdana Malka, dotych- tyką i Siemiń>9kim. Wszyscy oni uzy "Rude Prawo .
lepszy kOlega i przełożony, cc_
a szqeg6111i'~a praco'ó>-nikom War.
eza~owego. listonQ~za
:M~jskiego. skali czas 6:18:35. Wokoło 10 min.
Wrze9iński,
Siemiński,
Salyga,
niony nauczyciel
s:ztat6w Mecham1czuvch sa.mopo",o,
M.alk PO d~llem 1. maJa ObejmIe s~ano- za. nimi wpadła na metę druga gru Wandor, Mich, Kr6likowski. Rezerewy Cllłop.,,:k,Qj w Głownie, Qi'kie.
WlSko kIerownIka tworzącej SIę w pa w kolejności: Wrzesiński, Wan- wowl: ~'brych i Nowoczek. Skład
f..°;!~f: ~~.zn?c':u~
~t;;!e °po~Zi;k~~~j:~~O:l, s!r,
Kooarzewie k/Poznania agencji pocz· dor, Gabrych i Mioh.
wymaga J·eszcze zatwierdzenia przez
im. Na.rnotowlcza.
"'0D ZIN l
towo-telekomunikacyjnej.
Trudna, gómysta trasa wyścigu GKKF i zarząd PZKol.
iil• • • • •!II'B• • •amm• • i • • • • • • • •B.niB• • •• . •
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skończonej

wieczerzy wszyscy przeszli na
do salonu, a potem zmieszali się z podo<!hoco-

Zraniona aż do głębi duszy, odmawia mężo'ń>1
tego, co mu się należy według praw ludzkich i praw
nym tłumem.
natury. Nie mogę ci więcej powiedzieć, droga moja,
Gdy goście pożegnali się, baron i baronowa mieli ale zapamiętaj sobie jedno, że cała należysz teraz do
.
krótką sprzeczkę. Pam Adelaida, bardziej niż zwy- swego męża.
kle zasapana, odmawiała uporczywie jakiejś propoCzy Janka coś wjedziała? Czy czegoś się domyzycji swego męża.
ślała? Nie wiadomo. Drżała jak liść, ocrarnięta nag']e
- Nie, mój drogi, mówiła - nie mogę, nie .czuję jakimś dziwnym, przytłaczającym sm~tkiem, jakby
(17) się na siłach ...
bolesnym przeczuciem.
Baron wstał gwałtownie i podszedł do Janki.
Gdy powrócili do salonu, stanęli Jak wryci przed
Przekład JOANNY WIL1ŃSKIEJ
Wyszli.
niezwykłym widokiem.
••• a •••••••••••••• a •••••••••••••• m•••• a.
- Czy nie zechciałabyś przejść się ze mną, có. Pani Adelajda szlochała na piersi Juliana, polecaDochodziła dziewiąta, podawano kawę.
Na dzie- reczko?
Jąc mu głosem przerywanym łkaniem opiekę nad
dzińcu pod jabłoniami rozpoczęła się zabawa wiejska.
- Jak sobie życzysz, tatusiu.
swoją ukochaną, swoją najdroższą córeczką; płakała
Zawieszone na gałęziach lampiony podkreślały zieOd strony morza wiał ostry, chłodny wiatr, w któgłośno, sapiąc przy tym jak miech kowalski, a młody
leń liści. Wieśniacy i wieśniaczki tańczyli w koło,
rym mimo lata czuło się już tchnienie jesieni gwiazdy
człowiek,
osłupiały,
powstrzymywał niezręcznie,
śpiewając na cały głos jakąś dziką pieśń, której to- to kryły się, to
wynurzały zza szybko płynących
słania)ącą
mu
się
w
ramionach,
obfitą p~stać barowarzyszyły dwie pary skrzypiec i klarnet. Hałas obłoków.
noweJ.
tańczących przygłuszał często instrumenty i wątła,
Baron przytulił do siebie ramię córeczki, gładząc
Baron zdenerwował się:
przerywana melodia wydawała się spadać z nieba
czule jej rękę.
strzępami, drobnymi fragmentami rozrzuconych nut.
- Och, proszę cię, tylko bez rozczulającyt!h scen
Szli przez chwilę bez słowa.
- rzekł, i ujmując żonę pod ramię, usadowił ją \v
Ustawiono dwie duże baryłki, otoczone Wlencem
Zastanawiał się nad czymś, wyraźnie zmieszany, fotelu, po czym zwrócił się do Janki:
płonących pochodni. Służące płukały nieustannie na
czynia w cebrzyku i podstawiały je jeszcze ociekają wreszcie rzekł:
- No, maleńka, ucałuj matkę i idź się położyć.
- Kochanie, mam trudną rolę do wypełnienia,
ce wodą pod czerwoną strózkę wina lub złocistą jaJanka, także bliska płaczu, uścisnęła szybko roktóra właściwie nie należy do mnie, ale skoro matka
błecznika .
dziców i uciekła.
odmawia,
muszę
ją
zastąpić.
Nie
wiem,
jak
dalece
Spragnieni tancerze i spocone dziewczęta wycią
Ciotka Lizka poszła do swego pokoju i rodzice
gali ręce po napełnione kubki i przechylając głowy orientujesz się w sprawach życio·wych. Są pewne
rzeczy,
które
ukrywa
się
starannie
przed
dziećmi,
pozostali
sami z Julianem. WSzyscy troje byli tak
do tyłu, wlewali sobie strumieniami orzeźwiający
szczególnie przed dziewczętami, umysł ich bowiem zmieszani, że nie wiedzieli, o czym mają z sobą mópłyn do gardła.
Na stole przygotowano chleb, masło, ser i kiełbasę; powinien zostać niczym nieskażony aż do chwili, gdy :vić. Pa~owi: w wieczorowych strojach stali, unikaod czasu do czasu ktoś z tańczącyh podchodził oddajemy je mężczyźnie, który zapewni im szczę JąC wzaJemrue swego wzroku; pani Adelaida, wtło
i chwytał kęs jedzenia. Przypatrując się tym zdro- ście i opiekę. To do niego należy wyjawienie słodkiej czona w fotel, pochlipywała jeszcze zrzadka. Wreszcie baron przerwał krępującą ciszę i rozpoczął rozwym, radosnym harcom, ponurzy goście z zamku tajemnicy życia.
Ale dziewczyna, jeśli była dotychczas zupełnie mowę o podróży poślubnej, w którą młoda para
odczuli także chęć wzięcia w nich udziału, popicia
z tych grubych, zwykłych beczek, przegryzając ka- nieświadoma tych spraw, buntuje się często prze- miała się udać za kilka dni.
ciwko brutalnej nieco prawdzie, kryjącej się za zawałkiem chleba z masłem i surową oebulą.
(D. Co D.)
GUV de MAUPASSANT
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w walce z analfabetyzmem
poniedziałek, w sali MRN odby~lę plenarne poS'iedzenie Społecz

W

lo
nej KomiSji do Walki z Analfabetyzmem w Vlcl.z.i. Obradom przewod
niczyli: wiceprez. m i a~a - E. Bugajskl i pełnomocni'k do W. A. na m.
Łódź

-

E. Andi'Zejaok.

Ze sprawozdania z działalności
Kom. do W. A. za czas od 5
grudnia ub. t. do chwili obecnej, wy
głoszonego przez prez. Andrzejaka,
wynikało, że bilans
prac KQmIsji
Jest poważny. Głó\mym osiągnięciem
było uzyskanie wyraźnego przełomu
w obojętności nie tylko mas, ale i
organizacji społecznych, które jak do
tąd me wykazywały Większego zaiuteresowania akcją likwidacji anal_
fabetyzmU. Dużym krokiem llapI'!l6d
w tej wake było powołanie na PQ8Zczególnych łód21kich zakładach pra
ey pełnomocników do W. A.
W dużej części zakładów pracy nie
rozwmął się jeszcze, jak to wynikało
ze Gprawo.zd.ania, właściwy i skutecz
f11' Ityl pracy w tej dziedzinie. Nie
.pJAlały B.ię, zwłaszcza Związki Zawodowe, które przewaŻn1e patronują
" prowadzą kursy w tych zakładach.
Pocieszającym jest fakt podjęcia się
pnr.ez Zw. Młodz. Pol. zorganizowania kursów i pełnego zlikwidowania
analfabetyzmu w największych łódz
klch zakładach - im. Stalina i im.
Marchlewskiego. W rb. zorganizowano 153 nowe kursy.
,.Kulenie"
akcji na terenie niekt6rych zakła
dów jest wynikiem niedostatecznego
zrozumienia, wręcz bagatehrzowania
lej przez dyrekcje i rady zak!adowe.
SPQł.

Walki ~ Alkoh., Żyd. Stow. Krzewienia Ośw. j, Kult.
W tOiku obrad omówiono również
hasła i wskazania odnośnie zbliżaj acego się "Tygodnia Oświaty, Książki
i Prasy" .•Tak wi0r'lcr;'!(\. br;"c'.'? 'J.n w
roku bieżącym specja,lnie szeroko
uwzględniał prchh~.11n~y;,ę wH\k~ z
anal:fabetyzmem. W okresie Tygodnia należy pamiętać o tym, że a1{cja
hkwidowania analfabetyzmu staje
się wstępnym elementem upowszech
n1enia w Polsce kultury, a zarazem
narzędziem włączenia tych skrzywdzonych przez ustrój kapitalistyczny
ludZi - analafbetów w szeregi świa
domych światłych bojowników i bu_
downiczych Polski Ludowej.
Z. N.

zacje, jak IIp. Liga Kobiet, ZSH i
srzereg kół związkowych - należyte
go za:interesowama i z.rmumienia ko_
niecroości usunięcia przez Polskę Lu
dową tych wielowiekowych zaległo
ści, powstały przeszkody
tamujące
pełny rozwój kultury i oświaty,
e
rezultaty akcji nie były takie, jakie

propagandy w kierunku maksyma1nego zaktywizowania walki, zorgani
zowanie w czerwcu egzaminów dla
kursantów ora'L rozszerzenie kontroli kursów. Dużej czujności wymaga
też przebieg
walki z enalfabetyzmem na terenie 27 gromad Wlel'ldej
Łod~. Wyniki akcji dotychczasowej
na tym terenie były niezadowalają'
ce.
W dalszej cz~ści obrad wiceprezydent miasta E. Bugajski ob~zernie 0_
mówił konieczność
zintensyfikowania udJz18.łu organizacji masowyeh w
zwalczaniu analfabetyzmu. Wskutek
nie wykazania przez niektóre organi

a chceDlg

Nowe ,z olll

cz

można było osiągnąć,
W dal~ym toku obrad, przybyły z
Warszawy przedstawiciel Pełnomoc
nika Rządu BP do W. A. - poseł
Saciłowski
zakomunikował
zebranym o zgłoszeniu akcesu do dz:!eła
likwidacji analfabetyzmu następują_

cych organizacji masowych: TPP-R,
Z. B. o W. D., Zw. Inw., Zw. H. P,
Liga do Walki z Rasizmem, Zw. Str.
poż., PCK, Zw. Myśli Wolnej, Liga

D

jako CZySl
pierwsi!oma!owy

Dział Szkolnictwa Centr. Z81'ządu
Przem. Odzieżowego podjął szereg
zobowiązali piervlsz0l!lajowych,. mających na celu pcdmes ~erue Wiedzy
zawodowej robotników przcmy&ru
konfekcyjnego. I t,ilk.:
.
Do ?n_a 1 wr1:csm:ł uruch?,mIona
~ostame w ł.odzl ~z;koła gUZIkarska
l szkoła mecha~;kow masz~l1 szwalnych. Zorgan!zowana bp.dz:e ponad~
to szlcola przemyslo..,a V! Bydgosz.c~y oraz otwor7.one cddz!,,:łJ: 6~kole~
n ' ow~ przy ZFO w Szczcc;me l W~o
Cł:lWlU.
.
.
Do bardzo woÓznyC'h zoboW1ązań
należy sprawa postaWl(;!n·.a, na \Vłaściwym pOZiOmie szkolenia marksisiowskiego i samokształcenia perEor.elu nauczyćieiskiego szkół podle~
głych Działowi Szkolnictwa.

I

}Jrejnontu~ ą
potze~a~ni~ kinową

pierwsze

osiąqnąć

Pragnąc czynem uczcić Sw:ęto Robotnicze, pracownicy kina ,,Bałtyk"
postanowili na jednym ze swych zebrań wyremontować systemem gospodarczym poczekalnię kinoteatru.
Pracę tę zobowiązali się wykonać na
dZIeń 1 Maja. Ostatnio jednak postanowili wy;;:onan'e tego zobowiąza
n;a plv-.yśpieszyć i w tej chwili poczekalnia jest już wyremontowana.

war--I

Naczelna Rada Odbudowy
pT&oownicy zupełnie nie interesują nie. Naczelna Rada Odbudowy Warszawy przyznała Łodzi za pTzekro- się zbiórką na odbudowę Warszawy. S-ZRWy zgodziła się, aby z projektoczenie planu akcji zbiórkowej w r. Nie tylko, że nie zorganizowali sta- wanych przez Łódź nadwyżek w la1948/1949 z nadwyżek premię
łej akcji, ale nie uważali za stosow- tach 1951, 1952, 53 i 54 suma 228
sokości 42 milionów złotych.
Su- ne złożyć dotychczas nawet jedno- milionów zł przekazana została nam
ma ta przeznaczona z'Ostała n~ razowej ofiary. Na "czarnej liście" na budowę gmachu Teatru Narodo·
budowę prewentorium w Łagiewni- znajdują się m. in. pracownicy PDT wego. A więc odbudowa Warszawy
kach. Dla woj. łódzkiego przypadła oraz PKS.
połączona została jednoeześnie z bu·
z tego samego tytułu kwota 19 mil.
Organizacja kół stała się naczel- downictwem Łodzi. Obydwa cele są
zł, z przeznaczeniem na budowę burs nym zadaniem Wojewódzkiego Ko- piękne. Wydaje się więc, że żaden Pokazy mo~eii
TBS w Brzezinach Radomsku i Wie mitetu Odbudowy Stolicy, który zwra człowiek pracy w naszym mieście
lte~G ilylth
MTP
luniu oraz budowę' U·latki w Żychli ca uwagę na upowszechnienie stałej nie powinien znaleźć się poza tą
Przemysł odzieżowy na tegorocznie pow. kutnowskiego.
akcji zbiórkowej. Przekroczenie pla- akcją. Konto PKO VII-4650 czeka na
nych Targach Poznailskich ~dzie re
Łódź pod względem wykonania nu
akcji zbiórkowej ma dla Łodzi dalsze wpłaty.
(Kas)
prezetnowany bardzo bogat{).
planu zbiórkowego na rzecz odbudo- jeszcze jedno bardzo ważne znaczeStoisko odZIeżowe obejmie orkol:>
wy &tolicy zdobyła w r. ub. 4 miej- --~-----------:....._-----------
tysiąca ek9ponatów wszystkich dziasce
w
kraju.
Nie
znaczy
to
jednak,
ZNOW
PADŁ W n KLASIE 59 LOTERn
łów produkcji, łącznie z eksponata~
Zakres ze.dań i plan prac na naj- że wykorzystaliśmy wszystkie swoje
bilższą przys~łość p r~edstawil na obmi eksportowymi i prywatnego sekmożliwości. Oceniając wyniki naszej
tora przemysłu konfekcyjnego.
radach insp. O. S. - KuohowiC'Z.
akcji w porównaniu z możliwościa·
Społeczna Kom isj a do W. A. planuje
Na szeregu plansz i wykresów
mi
terenu,
Komisja
przyZnała nam
uruchomierue około 150 nowych kur
;::rzedstawiollY zostanie rozwój w
dopiero
...
11
miejsce.
sów nauki PQczątkowej, wzmożenie
Planie 3 i 6-letnim, specjalne makie
W tym roku Łódź ma ambicje 0ty zilustrują n owowybudowane za...- - - - - -....- - - - - - _.... s'iągnięcia lepszych wyników niż w
na nr 18220
kłady warszawskie P. O. i pr{)jektor. ub., a nawet zdobycia l miejsca
wane w Planie 6-letnim.
w kraju i miana najofiarniejszego W NAJSZCZĘSLIWSZEJ KOLEI\:TURZE
W specjalnym stoisku przedstawio
miasta na rzecz odbudowy stolicy. W St. BIJ.I JłIL§ifM.Q
.$-140
ny zostanie rozwój przem. kapeluszltk-RÓTCE
związku z tym przystąpiliśmy do ŁODŹ _ ul. P lOT R K O W S K A nr 161
niczego i guzik~rsko-galanteryjnego.
współzawodnictwa w skali ogólnopol.
Podczas Targów urządzane będą
skiej. Łodzi chodzi przede wszystpokazy najnowszych modeli odz:eżo_
kim o to, l! by przyczynić się do jak
wych i dziewiarskich.
naj szybszej odbudowy zni.szczonej
Warszawy, a ponadto o zdobycie za71 do .!Jl.ł~
Różewicz T.
szczytnego wyróżnienia i połąozo.
~
III:: f,;!"!' 411
I}L Wl {Lilii
ki
PIliĆ POEMATÓW
ne j z tym wysoItiej premii.
-.
tu;: Ifj
IY
StIÓ''''
.
I
ł
P
ł t
;.
Ambicje Łodzi są realne. Łodzial/"' ,~zle n a
racy Ił n ro Ifłółor u
_lIt_r_6_7_ _ _ _ _ _ _ _ _z_ł_2_00 nie wykazali dotychczas dużo ofiar6
ciągnienia
Spółdzielnia Pracy ,.Introligator" Należy również nadmienić, że sponości
ib na pewno
wytężą
G'o'n'na
wygrana dnl'a 1.000.000 zl po,n~t·ala
w grudru'u 1949 roku. Pr-a- ś'1'0'd pracowm'.i:OW
'1 '
'ły
.
,
. wszystlde
l
l
"
,~~
fizycznych 2 050Lorca F. G.
sOld' a y .0SdH~gnk ąc zan1lerzony ce. padła na Nr 18220 w ŁodZI.
(.Uje VI niej około 150 owb, w tym by zostaly wysunię:e na stano ....,·ska
czego
Je
na
zależy
w
pierwszym
Wygrane
po
GilO.OGO
zł
padły
na
p~.zeszło
9.0
proc.
to
czł~nkow.'e
spo'ł
'
'
l
h w tj-m je
WYBÓR
IE S 6
d .
d'
k" Od
. d'
v
praCOWlUlWW umys owyC.,
rzę Zle powo zeme a CJI.
powie z Nr -Nr 21~1l
5549 ~11•
dZI·"lnl·.
d no k"JerOWUlCze, na ktorych
,
.
O
.
-~
wspalitr 81
zl 220 Jest prosta.
d stworzema jak najWyg!'ana 200.000 zł padła na Nr
Dotychcza9 spółdzielnia borykała niale dają sobie radę.
- - - - - - - - - - - - - - - liczniejszej sieci kół odbudowy stoli- 19730.
się z trudnościami lokalowymi. JedPrzy sp6łdzielni istnieje Komitet
Biblioteka Szpilek
cy. Koła takie powinny powstać we
Wygrane po 1110.000 zł padły na nak dla chętnego nie ma nic trudne_
wszystkich zakładach pracy i we Nr Nr 2089 6040 9088 9-454 16289 go. W starym pofabrycznym lokalu Obrońców P{)koju. Pracownicy swą
Hasek J.
wszystkich instytucjach posiadają- 16943 24466 50433 60012 89809 95900. przy ul. Wó1czańskiej 198/200 otrzy- praC'ą dokumentują zdecydowaną wo
cych więcej niż 5 pracowników.
Wygl!lDe po 40.000 zł padły na Nr mała niedawno przydział na maga- lę utrzymania pokoju, a pracę swą
KROłUKA ŚMiE.CHU
Składki członkowskie winny być re- Nr 5354 8999 26777 36763 43816 zyny. Budynek co praWda W okrop- l swe wysiłki w realizacji planu trak
tt ją jalw '01'011 przeciw podżegaczom
litr 166
zł 180 gularnie odprowadzane do Woje- 4.9670
54885 68507 80796 834,10 nym stanie.
C. J.
wódzkiego Komitetu Odbudowy Sto- I 84073 86488 101937 106595.
Z inicjatywy Zakład{)wego Koła wojennym.
licy.
"T
16 "00 ł
dł
N ZMP i Rady Zakładowej pracownicy
Jak w teJ' chwili przedstawia sit>
n ygrane po
."
z pa y na r
'łd
I"
d
ś
.
" Nr 465 1896 11696 17248 20396 spo. zle m Je nomy lnie powZlęli usprawa sieci kół? Niestety, nieMj- 22440 24119 25718 26304 33301 36265 chwał~ dl~ .ucz~enia święta klasy ~O.
,I'
- - - - -.... lepiej. Mimo apelu Związków Zawo· 38974 d991 48400 55269 56930 58934 rol;lotmczeJ l w CIągu dwoch dni nie I
nCVł,gc~
~ O@.JtlW
dowych, koła zorganizowane ~ostały 59694 61223 67494 71402 73786 77703 t~lk? uprzą~ęli lokal magazynowy,
~ R
• • _.
zaledwie w 15 proe. zakładów i insty 7928680015802(;68139082244 83881 a,~ 1 z31pełml1 go towar:lffil got'Owy- d~a słu:d.J}7 l«!1rcwm
Pro gnoza pogody
illCji łódzkich. Niektóre koła pracu· 85172 86596 87980 94471 94653 97397 mi, ktore. dotyc~czas sta!y na salach.
..
Dość pogodnie ze stopniowym ją wzorowo już od 2 lat. Do takich 101695 10"882 10.5796
produkCYJnych l utrudmały pracę·
Juz '\'7 na.jbll.zEZYch dn.!ach łódzki
należy koło istniejące przy Centr.
oJ
•
-:Na tym nie koniec - pracown!cy Wydz:ał Zdrowia Za::ządu M>!e;skle.
wzrostem zachmuI'!lenia aż do wy- Zal'z. Przem. Papierniczego, które
tejże spółdzielni, w zrozumIeniu ko- go otrzylll:l. 10 sll.mo{:ha1iów przc:ma.
stąpienia miejscowych opadów, po- pod względem ofiarności na rzecz
ŁodZI'
niecznośCi real izacji planu produkcji czunych dla służby zdrovia. Są to
cząwszy od południowego zachodu odbudowy stolicy zdobyło 1 miejsce
ogo a
w szybsrzym okresie ,podjęli uchwałę wozy CSGbG"1~'iH'zei\7(lz()Vle finny
kraju Temperatura maksymalna 0- w kraju. Poza tym koła w Zakław dniu 18 bm. zanotowano: temp. naj długofalowego współzawodnictwa i Sl.ada, lttó:::e b~óą cócln.ne do u!i;ytku
dach Przemysłu Odzieżowego im. wyższa 12.6 st.; temp. naj111~1Z..'\ PluSI wzmożenia wysiłków i postanowili le!r.arzom })e!J.12tro11l i dowozić b«:uą,
.
" "
.
koło 16 st. Słabe, pozrueJ urmarko- Próchnika oraz w Zakładach prze'j 0,7 st; średni.a. m. dobę · plus 7.9 st.
wykonać plan roczny do dnia 15 <fru lek:tlt':ly do d~mów chorych d'~ieci
. t ry z l{Jeru
.
nk'ow połu d mo.
Od Zlezowego"
. .
WólczanIea'•
Oood'f: w god?lmach poopoludn:owYCh , . b r., wzmoc
' dyscyp l'mę pracy
., l. oraz przewozić (b~'ccd do ośrcd1tÓW
wane Wla
mysłu
drlSr&L-Z • Suma opadów od poC<l:~t1m m..e. OUla
wych.
I Są jednak i takie instytucje, gdzie sHica:' 26,Z mm.
oc
o&zczędność.
zdro;wia lub szp;~;ali.
(w)
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OGŁOSZENIE
M.l.ejskie Zakłady Przemysłu Mineralnego w Lodzoi ogłaszaj a
przetarg Ba remont maszyny parowej i kotła dwupłOlmi€lllli.cow'ego.
IVytej '\V~'l!li en.ione ob1ekty obejrzeć można w cegi>elni nr 8 przy
ul. Fra.nol.s7lk:a nr 3 (Rokicie).
Oterty w zruakoW'SlIlych kopertach z nap,jsem: "Oferta na. re.
mont =yny p2l'Owej t kotła" sldad80Ć naQeży do dnia 5 ma.ja. 1950
~ku, godziny 10 w ka.ncei1ari.i DyrekcJi MZPM (L6dź. ul Piotrl<owsi<a
nr 110). gdz.le w tym samym dniu o godz. 11 a1a.st'l-pi otwaroi€ ofert.
\Vadium pr-reta.rgowe w wyso!tośQi, 60/0 sumy oferowanej nale;';?
WpJoacić do kasy MZPM przy ul. Piotl'Jrom>kiej nr 110. a k1wit wplatv
d.olat·~yć do oferty.
.
Dyrekcja MZPM zastrzega SOIDe prawo wyboru ofel'enta bez
względu na cenę, a ts.k';;e prawo U7JllalIljie., że prz.etarg nie dał wyl1rl<'.l.
L6dt. dnda 17 kwietnia 1950 r.
MIE.JSKIE ZAIU.. ADY PRZEJIU'SŁU MINERALNEGO

·(l3,1Z)

Kupno,

.przedni I na.pra.wa

łł'ECZN'ł'CI' Plon

l'Iotrkowska
PI

o.c

103 _
dawniej
W J ~ l 7

o no c .

GRAFIE legitymacyjne
FOTO
l'ORTBETY, prace amAAGrskJe

wykolIuje SZrnKO ł fachowo
,,F O T O" _ NAWROT 1

l'

•

L KA ZE
E

R

Dr GLAZER. sp~lalista - SkOT.
D
o
Andrze1a 28
n e. wen eryczne --.,.
Dr LENCZEWSKl _ Specjah.sta
chorób koblecyeh akuszerii _
Piotrkowska 66. "rzyjmuje 8-E
, '7 .
..
(k532)
..Dr LmO ALEKSANDER choroby
USZU. gardła, nosa,
Daszyńskie.
lfO Nr 6, 8-10. 17-18 Tel. 101.50.

WS7-")<'I3'tltlm
l'II:ą przysługę

tym

bł1so1dm

i

=jomym. którzy

S. t P.

oddając

05tat:. .•

Ogłoszenie

n.

Spółki "Bachus" spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Wytwórn'a Win i Miodu, z siedzibą w Łodzrl., ul. Piotrkowska nr 80, podaje n'nie~··
szym do publicznej wiadomości. że z dn;em 1 k\vi G nia
1950 l'Oku, nastąpiło posŁąpowanie likwidacyjne tej
spółki. Wzywa się niniejszym. aby w'erzyciele zglosill
swe wierzytelności, jakie mają do spólki. w term: n;e
nieprzekraczalnym trzech miesi~cy od daty ost~ ti1;eg o
ogłoszenia.

Ukwidator

,

At~DRZEJOWI LUTlUJSn~SKIEMU
'w'ZJidi udz.iał w wyprowadzem.lu zwłok J ego na rn.Lejsce wiecz,
nego spoc-z;yon!ru w MU 13. 4. br .. w szcz0góhoŻQi zaś Księ żom

G'rolI.ińsltiemu Tadeusza\\"1 li Poplawsldcmu Waclawowl , oraz '
Vioe.Dyro'ktorowi Izby RzemieŚlniczej ob. Spoll1'l,,"~lemu Wł<\·
dyslfliwowi. 07.Jcmkowi ZaJrządu Cechu RZeŹlliclZo<Wedklruia.rskie. ,
go ob. Ko8.Źmderskiemu Józefowi. Członkowi Za.rz~du Sp6łdzi e l.
I1>i Pacy "W~dlini3Jrz".
ob. Krasze\vsltiemu Adamo\\'i. jak
Likwidator Ludomir NITECIU.
l'ównJld przedstawicielOJ1l orgooZl'cji r2lcanieślniczych rn.iejsco.
w ŁODZI.
wych i mmicjscowych. wyr$y szczerego pod!Zl"?kow.arja i wcz:ę·
•
•
=-=c2lllOśCli Silda.da ta droga
\ltURSY kroju slyc'a mO<l~Jowa _
Dr TEMPSKJ speCjalista wene ·
7AOFII\ ROW A.N"lE PRArv nla damsk:cgo. dzieClęc"go przy
ryczne. skórne. włosów m(}('1" I
RODZINA. - POLITECHNU;;:A Lód k
t d '. lnstytuc,e Przemys!Owo.Rtemieśl
płciowe. Piotrkowska nr 114 (k 5~
..
rutynowaną siłę na s~n~w1~k~U j~' nIczym Zaplsy: gen ~w·errzcw.
~pE;;'Zj:a~·ll·IsCt6Aw SgPod6Idz.zi~ln2IaO Lpeolr,a.dnyY or. n.I"R~I""~ICZ GUSTAW me.
tendenta Zgłoszenia osobiste k'e: ~ep.o 17 lTtaawal'skal.
rk42 tl
~ ~
.,." ~ "'.
"
l'AJ\lOCaOD DKW na chodzie, II. rować Wydział Personalny Polltec'l
O·';; ~zastrzykL analizy. dentystyka _ OPI Y~7ne s!'órne ul. PJotrkow. muzyna. sp:·zedam.
Ki!lńskJc~ o niki Łódzlciel. 2wirkl 36
Po ZNE
!(ablnet kosmetyczny. Plotrkow. ska 109/6. tel. 138,52.
(lt63) 61, od godz. 17 do 18.
(k 663) POlrlOCNICA domowa potrl~hna i"APAlI'IĘ·r" J ••.•. --Z;l:"-J~"-Cl-'-l-eg-ltY.
ska 3. telefon 216.48.
(k 511 Dr SWWEHSKA.ŁONICltA, cho_
PI t k
k 73
5
(SO'7)'
- ~ "
Ur WOŁKOWYSKI specjalista _ roby skórne. kosmetyka lekarsk3,
l o r oW<'a
, m. .
,
mncyjne - najp:ękn!ejsze najtBń_
skórne wenerycz.ne 1;-7 WsCho. wsze!>:!e "labie"i I;osmetyczne POPUU\RNV
SKŁAD MEBLI
ł OKAI E
S2e w;'k0nuje .. Fotoautomat", N~_
dnia 57. Tel. 180_62.
Ik67) pjntr)<f'wol{~ 221 tel 141.72,
!
' _
•
nil''''· 0·8 R
rk 2(2)
Dr .JAJ>\VIGAI\NFOIWWICZ--: ~P~'ł:;F.I)"'i'
'. dnienl I 'tlVil'lnia rb. prze. S'.l'UDENT poszulmje pokoju przy 7.' umU;iO !e;::itymncję Związku
skÓr·n". weneryczne i(oble"" _ -~__..
nIesiony .ostał
kulturalnej rodzinIe. cena oboję·· ;:'\wo::!co,-,reg:l Pf1l'own"<ów Sp61.
t-6 Próchnika 8.
(k r.O) '" .'\s zi'N~:<i()"pi;;an\a i do l'cze_
E ul
Próchni!<n l
tna. Olerty poo "Vfypłac21ny". ci7.'clczych 13 nr N) 200 na az'Wi _
n:a sprzedam. Tel. 264.11. (K 611)
,.., r),o Tr~r,'zFń',i Józef, Łódź. nI.
~~6r~!URw"!~(~ryCz;;e. ;2:.~g'at~!~~ InYAS-salicYlii'Wy-Collodinn;--4
na ul. Próchnika 4
NAUKA
Smocza 28.
(k67:3)
Narutowicza 2.
(kG7) proc. każdq ilość kupimy ... UnL
(k 142)
_.
.SKrr":'D~~IONO le:dtnnacją tram .
""m"
Poznań, Dz!alowa 11.
KnOJU
modelowan.ta
naJnowi'zym
wnjowR
z
abonamentPm
j
wej .
Dr ROZVCKI, specjalista chorób
t
K
IPR
kobtecych akuszerii PrzYlmu le K~,IĄZI{I p013kle, ni emieckie j w SPRZl>:DAM samochód OÓlclęzarol~y~fme~ w~u~~ ursy
1iclÓv.:kę fab:·yczną·
Jesiołows!<a
!!oilz li-G Piotrkowska 83. Ck ~<t. innych języka<!h stale. kupuje wy nurki Opel Blitz"'- Wiado. ;a sy awro
1I1;;,;:.:·o~n-;:'~';;I1~w:-:.a~.:-;-:-=;.=,_.,..,.._ _....,.._
KS'ęRarnia Naul:ow:l
P:otrkow_ mość L~ Wschodnia 65
te' !.URSlI dnmstclego Itroju modc· ZGUB!OXO legi~rmaCj:: uczniaw
Ur I!.OWALSli.J speclallsta skOr. ska 10'1 . teelfon 220_~3 .
(I< 6$0) 15,L2! '
'(288S f' .')wania.
nowe ·komplety Il'B s ',~. EU:len;u,z Ka,v/ow,kl. Ku:
no.wenery~znych 4-7
Plotrkow· }iROI,IKI angorowe orzz mate.
.
,'epkfew'cza 89
~~..~!;~Is_t.:?p2.da 41_._ _IE!2 g)
.ka 175
rial oC? klatek spru,,' !~~dOWI':111 \yY~RZ;'~.~)A;1: llkwid~cyjna mł"
,{unsy SAMOCHODOWE Kościu~z Sl~RADZIONO l:':'(ę re1estracYJ _
Dr LESNJEWICZ Al. chlrurg, Ja - króllkow. Wlauomość tel. 191.00, '·Iałuw ~·sm _n:v~h 1 tapety
ki 68 rozpoczyna J'ł wyklroy 21 ną VI t '~mwaj" Ltltt'n11r'sk. ?>la.
racza 3Ga, tel. 224.09, 5-G,
gCdz. 9-~G.
Piotrkowska 118. lewa o!lcyna.
kwietnia,
ZO\t:n,o KJimcz.1J: I,enkan~:>.
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KALENDARZYK
Sroda
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KWIErHIA_

{NOSI korespondenci piSlq:

III oddział PMB przy pracy

DZIS.
Leona
JUTRO:
Teodora

CZECHOSŁOWACCY

KRONIKA

WcUNE TIi:LF.FO!llYI

Komenda MJeJska M O.
PogotOWie Ratunkowe PCK
Suw. Po~rna
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104044, lH4.15
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Wiosna a z nią remonty i odbudowa walących się i zaniedbanych
d{)mów łódzkich trwają w całej peł
ni. Nic więc dziwnego. że mieszkańcy
tych
zaniedbanych ruder z wi elką
radością powitali pracowników MPB,
których zadaniem jest zamienić dotychczasowe "normy" w mieszkania
Zdatne do użytku.

SOPOT.
W meczu rewanżowym, między koszykarzami CSR j
Polgki, występującymi pod firmą
Praga - Wybrzeże zespól polski 'Od

EZ:4ł..rl·A~'T

niósł sukces, zwy<:lęzaJąc Czechoslo
waków 49 :46 (23:21). SpotJkanie zespołów kobiecych zakończyl0 się
zwydęstwem rzawodniczek czechosł o
wackich 50:20 (31:11).
Mecz zespołów męskich był niezwy
kle emocjonujący i trzymał w napię
clu blisko 3-tysięczną
publiczność.
Drużyna polska zagrała
niezwykle
ofiarnie i ambitnie. Koszykarze wykazali więcej zgrania i celności w
strzałach
nU. dnia poprzedniego.
Szczególnie dobrze usposobiony był
ł<ldzianin Pawlak, który uzyskał naj
więcej 13 pkt. Oprócz niego wYróżnił się Bartosiewicz.

Ił.oczątkowo prowadzili Czechoslo'wacy lecz pod koniec pierwszej !Xlłowy' Polacy zdobywają przewagę 2
pkt., którą utrzymują do przerwy.
W drugiej polowie
Czechosłowacy
przypuszczają kilka ataków i prowadzą różnic ą 6 pkt. Zryw Polaków
daje lffi wyrównanie na 1 min. przed
końcem. W ostatnich sekundach Pawlak strzelił 3 pkt., w tym l z wolnego.
Sędziowali Węgrzy Szilaghy

Na wYróżnienie zashlguje tu I
grupa ob. Mocha, zatrudniona przy
odbudowie
posesji mieszczącej siQ
przy ul. Zgierskie j 42.
Robotnicy
i brygadziści tejże grupy na wspólnej naradzie postanowili skrócić prze
widziany początkowo czas pracy
o 2600 godzin. Zaplanowane wlę(O
4 miesiące pracy skrócone będą o ~
tygodnie, a dom zostanie oddany do
użytku dnia 1 maja br.
przy czym.
całkowitemu remontowi ulegnie dach
oraz 160 izb mieszkalnych.

I

Dz1isłeJszeJ nocy dyzurtlJą apteki:
G rQs~k:owskl
(Ubroncó\V ~ta.l!ngradu
l!5\i, JarzębowSk.1 (Pab lani cka 212)
_II ~ ~1I
SlAska (Jaracoz,a 32). fJltsLczewska <'.Marsz. :
fIUII,. UZ f!:gD
Stalina 50), Krycll (Kątr,a 54) Rytel (KoDo t
"
ił1"-"
Pu
pern.ika 26).
Wagner lPiotl:kowska 67
urnl~JU p .ta.rs~egO o "
Apt. Spoi. ·nr 63 IPI<lc Kościelny 8>
char Polskl" zgłOSiło Się dotąd z 0e~ ~T!trłl't
I kręgu łódzkiego zKlledwie 311 dru-',
~
żyn. Istnieje nadzieja, źe dodatkol'A:\::;'l'W. T!1:A'{'n lm. S'.' ·',UtACZA we zgłoszenia z prowincji wpłyną
?J...>311g;,;'
c>. 1~,:5 "DO:>'1 O'l'WAR"rY" M. jeszcze
w ciągu bieżącef!')' tygodnia.
..l,łlo.l'::[5V.
,
••
'o u
•
Tar.
P.'l.!'i>:iTI..
ll·;'.'I'1{
I'IH\'SZl!)('UNY : _ Rowmez Szkoły łodzlne maJą przy,
Punkty dla Pragi zdobyli: Mrazek
0. godz. ):.'.15_ .,Nm!.1~Y"
Kruczka\\'< · czynić się do poprawienia tej sytuInne grupy II Oddziału MPB prs.- 18, Kozak - 8, Ezrl - 7, Kinsky
~,{lego. % z.. !.8rczewskim, w roli pro./ acji w jakieJ' znaleźli się organizal~ra Sonl1cn!lz··łCha.
' .
.•
- 6, Vanczura - 3, Zaolinsky - 2, cują przy ul. Ogrodowej, Limanowl.·E.lTH .. O::.N· ul • .'ra u"utlta. tel 272-70 torzy powyzszeJ ilInprezy.
skiego 24 i Rajskiej 2 na Radogoszo godz. le.30 ",JBEnŻl'STKA" .
Jeśli pmyjmiemy nawet, że liczba
czu. Jak donosiliśmy wielką pomoc,
'I'E.'\T): IiO :\1 ".1"1 MI JZ'H!ZNl!..J ,LUT. zgłoszonych drużyn nieco wzrośnie
w tych pracach są uczni{)wie Pa1lNI."''' o Im':.:. 19,11> ,KRóLOWA to
.
.
.'
rn~EDi.\UI1ŚCJ""·
numo wszyS'tk:o pewnym Jest, ze
stwowej Szk<lły Budownictwa LadoPAtiS~'WOWli 'ii::ATR NOWY (ul. Da. Łódź przegra1a już wyścig o najw lokalu AZS odbylo się walne zebra_ wiono sprawę kursu teoretycznego dłe wego, którzy Jl{}dejmując apel swYch
~7yń,ki".;o ::.l) - o godz. 19,15 "MA,! Wliększ\l dl'ość startujących ~espołów nie Sekcji Zeglarsklej
Ak.ademic-klego młodsz,ych teg1arzy oraz akcję letnich
kolegów z Bytomia, zobowią.zali się
J{ łH~ 'DUBRA '1.'1.1" .
S ct.oślf;vi
.
ł'
.. li
l'A...~STW. '.fEA'i'n LALEK "PINOIUO"
z '< ... e
S1(~
z ozy, J~ze
PC:d' Zrzeszenia Sportowego W Łodzl.. Licznie obozów teg1arskich. W roku bieżącym przepracować 80 godzin każdy przy
o gouz. 9.W (ci'la szkół) "HISTORIA tym WJZględem me znajdZiemy IDę zebrana grupa ~eglarzy_akadem1kó,v
i przewidziane jest urządzenie szeregu 0_
remontach i budowie nowych domów.
CALA o NtEBIESKICB MIGDAr na szarym końcu.
juniorów ze szkół średnich wybrała no_ boZÓW teglarSk:1ch, morskich 1 6r6dlądo_ Uczniowie starszych klas sp()rządzaj~
"toACU".
la
ó
'.
.
1'1\=",;-n. r!<;l\~'R "tll.l'a, A HUo;tU.N·· .D .por woonaa morzma wspom- wy Zarząd Sekcji ZeglaTskiej 1 poruszy_ wych. Główny nacisk położono na roz_ techniczne opisy robót, młodzi zaś
o go:iz. 17,16 "ZlAlTA RYBKA",
meć, ze sam okręg warezawski do ła szereg aktualnYCh ugadn1eń zwt.ąza_ wój teglarst~a ~rócl1ądowego, ze ~glę_ ,Pracują fizycznie wes ół z robotnika
>I<
rozgrywek o "Puchar Polski" Ilgło- nych z reorgan.!zacją Sekcji, z rozszerze_ du na wielkie możliwości, jakie otwie_ mi
łac
t
P'b
b
'
• zą~ w en sposo na ytą w
niem jej zadań itp. Między Innymi omó rają się przed tą gaŁęzią spartu na wo_
REPREZENTACYJ
CYltli nr 1 (Pl1tc sił ok":lło 1500 drużyn.
szlrole
teorię
z
TVraktyką
Niepo:!ległości) Wielki prDgram no,
dach POjezierza Mazurskiego.
....
•
wości na rok 1950.
Codziennie pocz. ProBanclo
~
Jak widzlmy, spo,rt tegła'I'Sld, uprawia
J. Stod. ł E. SZ.
goll:'.. 19.45, sobOty 15.45 i 19.45
ny dotąd przez nielicme tylkO uprzy_
Koresp. "Dz. Ł."
l:iNlziele - 12, 15.45 1 19.45.
'
Na ótwarcie sezonu lekkoatletyc~o
. •
wilejowane jedno~t1q, s,taJe obecnie otwo
odbył się w Z,gierzu trójmecz lekkoatl. ł
rruędzy "Włókniarzem" z Konsta'!ltynowa
rem przed szerok1m1 rzeszą.m.1 fego miło_ ZOBOWIĄZ~A KOMITETÓW
śników. Zeglarstwo przekształca sIę dziś
Anm...,. (dla młodz.) - ,,M&U detektywi" je;J~~;;o °8~z B~r~~~~~ta~iitt:;~h
Włóki"
SKLEPOWYCH
ze sportu elitaril1ego W sport masowy.
godz. 16, 18. 20.
na uwagę pr.zede wszystkim zasługuje
W
j
ł'
BAl.'l'YI{ "Urabia l'tIonte,Christo" - .Tasiniak z Boruty. W biegu nil dystansie
ezora
r(W;poezą
Się w Łodzi
Dnia
13
bm.
w świetlicy PZPB nr 11
I seria - godz. 17. 19. 21; d071w.
przy ullcr Rzgowsk:lej Odbyło się zebra_
od lat 14.
'
5.000 m uzyskał on czas 16.09,9.
pierwszy kra.jowy Z,iMd delega.tów
nie
komItetów
sklepowych PSS dziel_
Czw~rty Perysltop"
,,~w ogólne-j punktacji pierwsze miejsce
·
.rto
'"
BAJKA ·
nicy górnej.
dzina
20; d~zw. od lat 14. b~ zajęła "Boruta" - 70 p'kt. prze<! wlóknia zrzeszema SP!) wego "Włoknia.rz. \
GDYNIA - .,Program Al,tllalno§cI Kraj. rzamI ze Zgierza - 39 pkt i włókniarza_
Na sprawozdaniu zarządu główne~
Komitety Sklepów w celu uczczerua 1_
i Zagr. nr 16 - godz. 15, 16, 17, 18, mi z Konstantynowa - 9 pkt.
.
ił..
Ił
A łAtA
majowego Swięta Pracy, zobowiązały si~
19, 20, 21
Zawodom
przyglądałO się okolo 1000 go Z. S. Włókniarz wyczerpano po"1l
~ . IV V~7
WPłynąć na podniesienie estetykI wystaw
sklepow}'ch oraz na wnętrze sklepów, do
BEL (dla mlodz) .. Ostatni IUohikaniJn" Qsób
rządelt tWienny pierwszej części m:II:lllllmI!lYmil!I!I!lI!lllll!:lllmnrnllmnIlIlUllllllHUllI!lIImUlllnlllllllllilllllO
godz. 16. 18. 20 ·
pllnowac zaopatrzenia sklep6w a takfe
l'oIDZA - •• Ali B2!Ja i 40 rozbó.inf.l<ów" _
6brad••
wp,owadzić współzawodnictwo ' między
godz. 18, 20; dozw. od lat 7.
sklepaJIli oraz wprowadzić codzIenne dy
POLONIA - •. Dom na pustkOWiu" RÓ~'1lieZ wczoraj w hali sporto.
ŻUTy członków komitetu.
gOdz 16 18.30. 21; dozw od lat Ul.
wej na \V.dzewle odbyła się akade.
A ~zeba przyznać, lt członkowie ko_
l'nZJ1DWIOSNIE - "l\hskarad<1" - go<
SĄODA, 19 KWmTNIA
mltetow mają piękne zobowiązanie do
dzina 18, !m; dozw. od lat 16.
12,Q4 DLJie1lJl\:llt; 13,30 MuzyJUl.; lS,SS Au. rnia dla przodowników sportowych
wł'kOI}ania. Więc bierzmy przykład z ko
BOBOTNI!{ "lirab,,, M<'ute,ChrIsto" dycja mk. dlia. Id. X-XI "Wielka elnf... V\1J:ókniarza.
ml.tetow sklepOwych znajdUjących się W'
II seria. go1z. 1630, 1830. 20.30; - grac'ja"· 14,00' ..Wan-smwa oŚI~dlciem *'1'
dZleln1cy górnej.
doo:w. od lat 14
cia. naUJkmvego" - pog.; 14,20 Muz. 1<:1'
Witając jak najserdcczndej Uczn1c
JtOMA - "Cól'kn mn"YJlana" - godz. 18, meralna; 14,55 KOOlcert sol.; 15,30 .. W
Zbigniew Bartcza.k
20; dozw. od lat 14
roc-z..noicę Jl<l'wst&nia w ghetcie waI'S'T.a;w. przybyłyeh do Ło<1zi prz.edsfa.wioieKoresp. uDz. Ł.··
:REKORD "Du ~7.e r.mznych"
- (dla sk;m" - aud. d:Ia świc11. dzlec.; 16,00 li z' ycz rn i
.
i'
'1
SaL!. .. Ogniska" po raz ostatni podca.
młodzieży) I;odz. 16; .. Awantura na Dzńenmk; 16,m .'\i<t. lódz!d!c; 16,30 Try'
,
.y y m (js1ą~n ęCla naJ ep.
wsi" - godz. 18. 20: d071IV od lat 14 l Luna radi'O'.51uchacza; 16,40 ReoiJla.! ~r>Le\va szych wyników w pracy nad wyro- trwania turnieju gier' sPDrtowych zapel'l
NIEPOKOJĄCE OBJAWY
8TYLOlVY - ..,lasn" Dr!}ga" - godz. c-,:y LiJrli'i Skowr<)!:l., akomp. K. ]3a(:ewiC2; . .
"
.
Przychodząc do kJJku sklepów spotyw
18, 20; dc'ZW od lat 11
17,00 KooC'crt; 17,45 "Bracia.col1aterowfc" l:llemem sp~'awnoscl fIzycznej wśród nlla się mlodzletą, która walczy o tytu
Jy
ruistrzowskle
w
pilce
ręcznej.
W
s1at
czycll
har:dlu uspołec:zno!nego dowiedzia:
.WIT - .,N'I'()'crpliwo:'ć s ercq" - gC); pow. dla rnloc'.;z. ; 18,05 Po:;. spol1:.; 16.15 licznych rzecz włókniarzy.
k6w ce żeńskiej mistrzostwa ju:!: zakoń_ lf'm sIę, ze r:ajpowaznle]szą pozycją w
d~ 18. 20; dozw. od lat 18.
..!!;age.dlti muzycZl1e" - aud. słow .• muz.
-.,
w plerwszych dniach po pIerw
TĘCZA .. GrzPs7.J1iC3' bez winy" gOdz. wopr. B. Ewla~DiJewicza: 18,40 Wszec;-ur,i,
J)z:.S O godz. 10 początek drugiego czono. Spośr{)d 16 startuląCych drużyn, utargaCh
SZYlD każ,ctego m!esi'ąca
zajmuje
.16.30, lS.Z0. 20.30: dozw. od lat 16.
ca Ra.d'lO'Wa; 19.00 Aud. dla wsi; 19.15 d'
t..
d
uczennico V Gimnazjum okazały się naj dez napojów alkOhOlowYch. p1'aW~lZ~;
TATRY - .. S..rcn'\tla '" Dolinie Słoilca" Yoncert p/u J. Gerta;
2D,OO D~ienn:k;
ma c ... ra .
lep sze. Swój t riumfalny pOChód do ml_ pewnym jest, ..że.w tych okIesach p~aca
godz, 16, 18. 20: dozw. od lat 14.
20,40 Sonata F.dur na wiolonczelę i fot'. Sądu StarośclDsklegO jest wzmożona o
WISŁA - .. Sloi, i mrów!,a",
"l\H.trz teprun;
21,00 Kcmc. Chopi.nowskli; 22,01 Z",!l..r~nift Z!ł1dfl! ~'MCÓW
S!rzoWSki ego tytułu zako ń czyły ono zwy raz, że wielu pracowników z nl~wla do:
narciarsm.". ,.Noe Noworoczna", ,.l'im OpaIV. m,d. o lIlickiewiczu;
22.20 Pog.
IIilitIJ Sil n;;
BWI~" -Uli! I!.\J
Clęstwcm nad VI Gimnazjum 2:0 (15:!!, mych powodów nie przychodzi do p racy.
~osta,nę". ..Dzieje .jednej obrąc,.ki"; sport.; 22,30 1I1uz.; 22,45 W doz:iJ:rr;iątlJ,
Z
"
•
_ krasówki kolorowe; godz. 16.30 IXl=nri.Cę powst3m/>a w ghetcre wars:zawarząd łodzki ZMP ·Wydzlał· K.F. 15:9). Dalsze miejsca ~jęll: II-m GI_ Moim Ulaniem, Clby położyć kIes pija1\.
18.30. 20.30.
slcim' ( - aud. vr OPI·. li. Safrina; 22.58 1 i Spartu zawiadamia
że w dniu 20 mnazjum, III IV GImnazJum, IV - stwu! które n ie tYlko, że il1ie wpływa do
\Vl.OI{NIARZ .. UpiC.r tv Operze-" - Omów. progr. lak. na t'LW8Jrtek; 23,00.0, kwietnia o godz 17 ~ "ali konferen VII Gimnazjum.
dabuo. na ludzi! ale przeCiwnie - depra:
godz. 16.30. 18.30. 2030; - d071w. od statntle wliJJdom.; 23,10 Progr. na d:meń
. • Z
d'Ł 'd k ' ~
,
Również W slatk6wc- I
Iwszyk6wce wUJe l.Ch, nalezałoby. wydać zarządzenie,
lat 18
Ilast.; 23,15 Sym!oorie Czajkowskiego - cYlneJ
arzą U
O Z -lego ZMP od,
zabramające sprzedazy napojów alkoho
k01l.ca. lowych w dnIach wyptat, nawet na wy:
WOLNOś<;l .. BraMa l\Iont~ • Chrlsto" piCTWS:zJa audYCJa.
będzie
się
ogólnołoozka
odprawa męskiej m!strzDstwa doble~aJą
II sena; godz 16, 18. 20; dO'Zw. od
v-ce prezesów kult.-oświatowych kół Rozegrane W ostatnim terminie dwa spot nos.
lfl.t 14, - .. Nowy DDm" - godz!lna
kI ub"
Cezary Juszyilsld
ZACIIĘTA
ow l zrZ1!szen• sportowych z na- ltania w siatkówce przyniosły następu,
koresp. "Dz. Ł."
jące wynild:
18, 20; dozw. od lat 14.
DZIS:
stępującym porządkiem dziennym:
III
GimnaZjum
TPD
Odniosło
zwycię_
W sali Zjood
('rrauguttA
18), o godz. 10
1) S prawa 1 M'
D ZlECIO]\f no rJAT 6 ws'"
T .... P D O I -Kra.jowy
Delegatów
Zrzeszema
aJa, 2) sprawy or· stwo nad I G1mn. 2:1 (9:15, 15:13, 15:18).
"BALKA" MONIUSZKI DLA
KlNA WZBRONIONY.
Sportowego .. Wlókn.ia.rz".
ganizaeyjne, 3) dyskusja.
MŁODZIE2;Y
xv, GImn. po emocjonującej gne wy_
W lol<a:lu własnym (Wdgury 4,6). o
grałD z m GImn. 2:0 (16:14, 16:14).
DnIa 15 bm. odbył się w sall , Ogniska"
W kOSzykówce zanotDwano nawet
w k~i;g-t. na ~tóry złożyły się fragmenty
z d.nLem 1 kW1ietn.ia br. wstała wpro- Lewa PZPR.
kiMOntriuSZld.~W operu
WOojewoozlq Ko l<ońcowej fazie mlstrz<>Stw ponownle dwa t'ej ' br~'łysutadnzlisałła:vOa
'Wa.dzona nowa usługa pocztowa. - przyj.
- W lokalu własnym (Nowomiejska
. r es a, chv,' I soliścl
JnClW&l>i.e przez pocztę zamówień drobnych nr 6), o godz. 18,15 zebra.n:ie ZAMP Ko>
mitet Kultury Fi- walkowery.
Dużym plusem było czytanie części opery
ogloS'Le1l. prasowych.
lo nr 8 Wyd2. l\fatematycZllO<PrzyrodndUczniowIe Xm GImn. I IV TPD wolel1 ~tóra nie była, wykonywana przez śpi';':
zycznej pc(hje do
Zamówieni a przyjmuj~ wszystkie urzę. czego.
pora:!:ltę ł6dz.
aków. .Całosć opery tworzyła zgran,
wiad(lrnhśei, że za raczej oglądać sromotną
dy i agencje pocztowe. Nadawca słdada
- W saLi ZaJd. FiQologi~ K1l!lB. UL. o
.
.
hannonljme całość. Zebran.'l młodzież go
w placówce pt. Illa bJaI\lkiech~ urzę.do1wego godz. 20 zebra.ni e PolsIdego T.we. Fi1aloprawę do Biegów klCh ligowców W spotkanlu z Ruchem, rąco oklaskiwała wykonawców Po k .
na.kładu luh na zwykłym papierze zamO· gicz.nego.
Na,redowych
(lla niż zjawić się na zapowIedzIaue mecze dym akcie rozlegały się długo 'nieml1:~~
W lokalu StowaJrZ;y"'..n:erua. In~. i Tech
wie.nne ogłoszenia, poda.je tytuł CZ3.Sopl.
w sali "Ogniska".
ce oklaskI.
niezrzeszonych
Imla w którym ogłoszenie ma być umiesz IllM,ÓW (PiotrkOWSka 1351), o goodz. 19 od,
Wsitutek tegD walkowery
otrzymali: Na marginesie pragnę zwrócić \lwag~
prowadzel ob. Ło
, erone oraz uiszcza oplatę przewid2lianą w Czy t A. AIlJiolltieWli.cw. pt. ..Nowe fO<l'ffiY
organizatorom tych naprawdę pożyteet_
taryfe pocztowej.
współzawodnictwa pracy i udrLia.ł w ndm
jewski Wacław w I Glmn. I XI Gimn.
A t dal
nil l
k
nych rozrywek kulturalnYCh by nie przlł
DaJlsza czynnOŚCi z Admilnlstracją ~UlP tnteligC'IlCii techndcznej".
p(JInicd~ł1q
i
. o o
s.ze wy t meczu w oszy_ ładowywali sali publicznością tak, jak to
eopllima wykonuje placówka pt. przYJIDU
W Ośrodku Prop. Sztuki (Pa'l'k Slen
kawce
męskiej:
III
TPD
IV
Tl>D
było w ubiegłą sobotę, gdyż dużo m10_
czwart.ki
Q
goc:1z.
jąca zgł05'2e<nde.
lciewlcm). o godz. 19.15 Odczyt T. E;ubika
Za.mÓWI:.enia na ogłoszenia o chara.kte. pt "Chiny LudOwe i ich li1el'a1:nm".
17.00 na stadionie "Włókniarz" przy 52:15 (20:3), I Gimn. - . x l GImn. 86:32 dzieży podpierało ŚCiany na korytarzach
ne
matrymonialnym oraz ogłoszemia
- W Rok.alu Zakł. FilologiIi UL, o go> ul. KiIińslciego. Zgłcszenia na rniej- (::0:18), III TPD - Xv Gimn. _ 32:34 "OgniSka".
''''Tó~bitów,
wró~e.k itP.
nie mogą. być dziio,e 20,30 odczyt T. Simli pt ...O tzw.
Micha! Sanlg6l'll1d
(lG:22).
B, T.
Si;U,
przyjmowane.
Ilidynaton w literaturze a.ntycznej".
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RedakCja I Adm1n1stracja: Mdło
Piotrkowska 96. tel. 217.112 2011002,
204.15. Dział Sportowy 208,95.
Dział Miejski 207.111. - Dział Ogloo
IZeA 123_33. Dział Prenumerat
180,74. Wieczorem od godziny
17,00 telefon Redakcji tylkO 209.02
I Sportowy 208.9&
Redakcja rękopłS6w nie ZWT!IC&, _
treść I terminy agłoszeA nie bierz.
Biggins i von Kat przybylt do siedziby
-- Tę oto przepiękne statuę postawc!e
c-abl=rn3ltora jal,o najlepsi przyjaciele.
w apartAmencie barona von Kata!
- I:arou "<>n I{at 7.amicszJra oczywt~cie
- t\vawo. ruszaj się Pacanie - zawo,
u nas! - oświadczyła Pegg'y, powtarz ... łał z podeJrzaną gOI'!iWDścią, Nap~1eon. jąc
poc!chutJm z zachwytem... BMon! Taka lala !Jo w sam raz dla Kata ...
Przyjaciele zanieśli sbtuę do polwju ba,
Daron!
G<ly wyładowanD skarbY, przywiezIone ronI' von Kata. Ten rn·7.ywolał Napoleona:
- Zdj~ mi buty i oczyścić!
.. podziemne.! siedziby von Ka.ta, Peggy
Zamiast odpDwiedzi NapoleOn pulmql
T01.kazała Pacanowi i Napoleonowi:

rDZlENNIK ŁóDZKI

lU'

1M (1'%9) D-l-1.ęoeG

się palcem w czolo i o(lwrócil s1ę z po.
- No, I teraz Mdzlomy buty czyśei~!
r;ardą. Ale w te.i samej chwili podsl<oczy!
Obok stał już Pacan z otwartym pudel,
o 11ół Metra, kopnięty przez rozwścicczD, Idem cza.rnej pasty. W wielkim slrupieniu
nego nat:>o
~ z nieslychan~ starannością obsmarował
Ale Napoleon jut. chwyci~ napastnil<a w N'apoleDn twarz barDD..'\ VOn Rata czarn:)
łclazny uścisk, obezwładnił go il zakne, pastą do obuwa znakomitej marki "Er.
blowal mu usta haftowaną w przepi..:lme dal".
desenic serwetII<.
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