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Obrady w Mosk 
• 
1e 

Przedstawiciele Wielkiej Czwórki radzą nad losen1 Niemiec · 
ł.ONDYN (obsł. wł.). Rada Ministrów spraw Zagranicznych odbędzie się dziś swe pierwsze 

ze,b~:anie, które .zapoczątkuje rozmowy, dotyczące przyszłości Austrii i Nie~iec. 
~orządek dzienny obrad obejmuje~ 
1. ·Jzereg zagadrifa~ń, dotyczących najbliższej przyszłości Niemiec - kwestię kontrQJi nad Niem

e.ami i koordynację polityk.i 4 mocarstw względem Niemiec; 
2~ sprawę proponowanego przez Stany Zjednoczone paktu czterech, mającego na .celu zapobie

. źenie nowej agresji niemieckiej; 
3. kwestię przyszłości Zagłębia Ruhry, obejmującą sprawę podziału węgla kopalń Ruhry oraz 

r~~woju miejscowego przemysłu. --~--~~~_,,,,_.,..._ „-~~~-~· .,_ --

MOSKWA PAP~ -·w dniu wczDraj-w ELKI z. ~E 
szym o gDdzinie 3 m. 30 :Przybył na lot-
tiisko moskiewskie sekretarz stanu Mar
~hnll ze 6'woimi dDradcami i rzt:czoznaw 

Nr 69 {620) 

Sobór Błogosk1wionego Wasilcc w Mos!•wie 
na Czerwonym Placu - przed Kremlem -' 
jedno z arcydzieł śwlaiowej architektury 

w~eminister Wlf'Szyński wraz z grupą I :;,· ~~~:{~~~m~\~}~.liiaio c~~rf~;~{~{~~ Iz b r a· t • a ·s· ., o ·w Iii 
wyższycfr urzędników ratlzieckiego mini
sterstwa spraw zagranicznych oraz am
basador ~m~rykański, angielski, turecki i 
inni 1>rzeć!13t~wiciele korpusu dy;plomaty-

czs!f:t:~r~z sta1iU wygłosił p;zed mikro- Lud Warszawy wita enluzjaslycznie delegację 
fonem krótkie :Przemówienie, w którym Ir d R bl•ko c I k• . 
()świadczył m. in.: „sz.o~liwy jestem, zq U epU I I ZeC OS OWGC .v.eJ 
~1eP~~::i~;v~~1c~~ ~~;:\v~r~;~0~~ezs':r. \YARSZA\VA (PAP). \V dniu 9 bm. przybyła do Polski delegacja -rzą<lowa czechosłowacka w 
decznym przyjędem. Będę miał Po raz następuj~1cym sldadzie: Premier rządu czechosłowackiego Clement Gottwald, minister spraw zagra· 
p\erwszy okazje do bezpośredniego za- nicznych Jan Masaryk, minister obrony narodowej gen. armii Ludwik Svoboda, minister handlu za-
poz.ilania s\ę "L Rosią i narodem rosyj- granicznego dr Hubert Ripka, minister przemysłu Bohumil Lausmann, minister komunikacji doktor 
skim, z którego '[lrzedstawicielami spot- I 
kałem sfo tylko raz jeden w tyciu _ 11„d van Pietor, minister techniki inż. Jan Kopecki i podsekretarz stan u w ministerstwie. spraw zag-ra-
czas konierencJ; w Jałcie. nicznych dr Vlado Clementis oraz szereg w:sokich urzędników republiki czechosłowackiej i '')·bit· 

t<indyn {ob;;l. wł.) - Wczoraj rano nych rzeczoznawców. · 
t'!WvYł do Moskwy miniSter spraw za- D l ·· d · l ł l · · t l" d d p · ł ...:i • • • • 
'iranicznycl! Francji _ Georges Bidault. e egaCJl rzą owe.J czec 1os owac neJ O\Yarzyszy i w ro ze z ragi pose nauzwYc7.a Jn~· 1 mnu-

Ministra Bida.u](· oczekiwah na <lwor- ster pełnomocny R.P. w Pr.1dze, amhasador \Vierbłowski oraz poseł nadzwyczajny i 'minister pelno-

~R~~:i:!r~i~ńsł~'f!: ~!~rl~~~t0~ Rokowan1·a polsko brytyisk1"e' ~~j; ~=:~~~~: J~:=~ł~:~;:~~c-
ZSRR. Po przybyciu do Moskwy min. • 1 • * "' 
Bidault wygłosił krótkie przemówienie N, . cz. e~:Cs?:wcr.ncricckyq·. p.owl1~ckeimej1'n1?sotewritcrspliradv~lezgaagcraie_. 
~()witalne, w któr.ym oświadczył: „Je- iJ , 
s!;em niezmiernie 1','łd z ponownego ]Jrzy· • k h dl mcznych dr. Stanisław Leszczycki oraz szef 
jazclu do Moskw~r. Był~m tu już raz w W &prawie lra lalu an OWegO wy~zialu zag;anicznego sztabu generalnego 

czasie WQjny, d~a podpisania sojuszu ze LONDYN (obsł. wł.) - Londyński ty- wymi dały pozytywne wyn;ki, Zdaniem ~01ska Polskiego. P.Plk. Paszkowski. Na tra· 
Związkiem Radzieckim. Dziś przybywam, . . . " . . sie od Zebrzydowic do Warszawy wszystkie 
aby uniemożliwić nieprzyjacielowi pono· godmk „S11nday Tunes omawiaJąc to- Pisma nale.ty si<; spodziewać, iż przed za stacje udekorowane Jlvły 11a.rwami polskimi 

wną agresję. Jestem najlepszej myśli czące si~ obecnie w Londynie rokowa- kończeniem rozmów na temat wymiany i czechosłowackimi. 
<idnośnie wyników rtaszych prac". nia z Polska delegacją handl-0\vą, pisze, handlowej między obyd"·oma krajami I o godz. 9-ej pociąg wiozący delegację 

~.ondyn (obsł. wł.) - Jeden z ko res- iż dotychczasowe 4 spotkania d:::Jegadi I zostanie ratyiikowany J>OfSko' _ brvtyjski rządową. czechoslowackq przybył ner dwo· 
Poucl'.entów, towarzyszących min. Bevino. I k' · b t · k' · 'k · d kl • · rzec Głowny, udeko•owany barwami pol-
Wt w jego :Podróży do Moskwy nadesłał po s H:!J z ry YJS imi czynui ami rzą o- 11 ad finansowy. skimi i czechosłowackimi. 
i drogi korespondzncję;, w której pisze, Na Dworcu Głównym oczekiwali gości cze 

ii' „czterodniowa :Podróż :Przez całą Eu- o s I r e w a I k 1· p a I e st y n ,. e chosłowackich premier Cyrankiewicz, wice· ropę. <>d Calais do Moskwy. była więcej w premier Gomułleo, wicepremier Korzycki. z-ca 
niż interesująca ·--była najlepszym przy- . naczelnego dowódcy sił zbrojnych gen. Spy· 
g{)towaniem do konferencji moskiewski·ei ! chalski, minister spraw z.t:1granicznych Modze 

Widzieliśmy na swej trasie Europe~ któ- Terroryści zaatakowali brytyjską kwaterę gł.ówną lewski, minister komunikacji Rabanowski. 
ra 'J)rzecierpiała okupację hitlernwską. zo- · mln. przemysłu Minc, minister odbudowy Ka 
tac:w~1śmy to, co było niegdyś Warsza- LONDYN (obsł~ wł.) - Z Tel-Avivu nich domów. Obustronna strzzlanina trwa czorowski. podsekretarz stanu prezydium ra-

wa,, i miasta tak zrujnowane fak Mińsk, donoszą, iż teroryści żydowscy dokonali ła przeszło godzinę, Jest kilku zabitych dy ministrów Berman, wice1ninister obrony 
.Smoleńsk i Możajsk. Każda ~ miejsco- napadu na brytyjską kwaterę główną. i wielu rannych. narodowej gen. Swierczewski. 
wo.ści, które mijaliśmy, była ol'razem T · ś · t I 1 h k J d Punktucrlnio o godz. 9,15 na Dworzec Gló· 

)' errory ct os rze iwa i gmac watery e nocześnie donoszą o wybuchu kilku 
t\13rtyrologii, zuiszczeń ; zgliszc:i:. wny wjeżdża specjalny pociqg wiozący dele 

MOSKWA PAP. - Rzecznik radziec- głównej z karabinów maszynowych . i j min, na skutek czego 2 wojskowe samo- gcrcję czechosłowacką. w chwUi opuszcza-

·'Ki·ego ministerstwa spraw zagranicznych moździeży, siedząc na dachach sąsied- chody brytyjskie wyleciały w po\1:btrze. nia pociągu przez premiera Gottv;•.::1.Jda or· 

'1świadc:.•sł korespondentowi Polskiej A· kiestra odegral« hymn narodowy Polski. Pre-
~e.!lcii Prasowej, że wszystkie posiedze- Ę')M:tKi:"ff"tfo~fa" '"?K"iC""'"·"''r' · ~·r· · ?~}''vsw·~ntrn\ ;i7 „. ''"'"'.'.TC:,"\~" .. ,„,.~ "iiY" ··; :"W1'"fan°·.„„.„„.~"I:., ,„,,.,,,„ .. „.. mier Gottwald powitany przez premiera Cy-

nia konierenc,ii rady ministrów spraw za H · K. O N K, fjff § .łlł'f LATE CZ !łJ~ .„ rcrr...kiewiczcr, z-cę naczelnego d'owódcy sH 
~raniczuyclt bl!dą zamknięte dla prasy i k ' 1! • zbrojnych gen. Spychalskiego i ministra 

publiczności. Wstęp na salę obrad Mdą r Towarzysze Kolporterzy Fabryczni' I Uwarra I spraw zagranicznych Modzelewskiego -
anieli jedynie fotorelJorterzy. Wydział W · • 5 • ;;'. przeszedł przed pocztem sztandarowym. W 

prasowy radzieckiego ministerstwa spr. i.t Okres marca i kwietnia jest okresem wzmożo- tym momencie orkiestra zaczęła grać hymn 
zagr. oraz referaty prasowe czterech de-1 1u nego erb u 1 ł , . t I · 1.:. , narodowy czeski. Dowódca komoanii hono· 
legacyj będą ogłaszały częste komunika. fłi W nKU prenumera OrOW l czy e nlJ.\.OW rowej składa rapcrrt premierowi Gottwaldowi 
ty o przebiei?u narad. e „Głosu Robotniczego1

'. i~ który pazdrawid kompanię. Premier Gottwa!d 
____ „„ ____ „„_____ !N Kolporterzy, którzy z do b ę d ą w ciagu marca największą ilość ., przemawia do mikrofonu (tekst przemówie· 

D.z i ś w n u m e r ze i5 
prenumeratorów otrz9mają cenne nagrodg na święta. ····~ nia podajemy na str. 2~ej). 

, ~,, A więc do pracy! „.„., Po powitaniu goście czechosłowaccy od 

~,P R O M Y K '' \fl~:::.„„::U:L•: .:""""'"": ,,:;y:";n;·· ·h):/·;;„;· ·· '~r%..ilHlAiillfiFK<Ffa~, <~.,,:.;.;X];J:;%G#.li2frW:1ilik4iWfo\%M{tWKfa:idl~:t.fatQt~ jeidżają z dworca do pałacyku myśliws1r1„. 
90 oraz do hotelu Sei~owego. 
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Str 2 GLOS ROBOTNICZY 

• • 

P mó n pr•m otl a d 
\ · f'1~ZA WA PAP. - W czasie uro-1 SoJusz ten JNt Jedttym 1 naJpowainłe.1 flfłńsł ·owym I go~podarczym, l!lk ró • 

l::z.·stcgo. powitania na dworcu Prnrnler &z •eh ogniw obron1te20 8nlidarne o 1tlei dl\ł.enlom narodowym obfd •u kra· 

G~du czcchosło:vackieto Jl. Klemeht iwląr.ku 1dowlet1111lric'1 r111rod(1W. Wynika Jó V· 

T tt ~ral_d wygłosił do mihofonu Polskie on juf, z tego, f.e PołP.ką t C7.ecłt-0!1łowJłcja z optymlrmem patrzymy pr2ysi1o:c 

il:l
0 

Radia na t~rn 1 iąc~ 1>rzemówle11ict 11ą be-tpo*rednlml słowlftl'irdłhnl są. ladl\mł łosunkńw ciecb0Jtfon1cko • pols.ldch. -

k b~wate1e i O.h11 wlltełki nowej demo· Niemf~c I · h·Moril były tawłllr Ich O!.ówna .gw rnndą v0myślne o roz'-Yolu 

r_ot 1,;z~eJ Polski! ofiatntnl. lch wldrimy w trm. !e tak C1echo~ło ·a 

' V hm~nlu. czech('ł!!owackfej deleir;11cll J~tem dal~J prze!wlndczottY. te tłt· c;la jak ł Polska uwohtlłY sic od wpły· 
rzadoweJ witam z całe::o serca Rzecz· warcie umowv S0jus1.nkzeJ czechosł-o- w(lw, które w przeinło~ci szt<odziły In· r ~l}lit~ Pol,\a, iel kleNJwttłczycb dzla· wacko o. POll!k.leJ przvc'zynl "le d~ ihllże· foteSQ1 nnrodowvtt I Ptre~ kt.tdt»J. · 
aczy i .teJ l~d. . nla naszych kraJ!lw ·na ·polu kultutai.nvm zhlł":enl ·z1tJenu1y!n. 

l głeoo ·1m wzruS7.ettłem patrzvllśmy ,f ~o!liPOdarczym I te współpraca ta bt>r larowno nowa Cr.echo~JowłfcJa Jak ł 
Pr :vbvwszy do Warsrawy, na ·ruiny te· dz;e owocna w skutkach. - nowa Pol!llh łtleru;łą st~ dziś interesa,ni 

f: 0~~ i'!,~ne~o .niel{dyś miasta. Ruiny W Protokóle do paktu wymienione zo- tmłszer!!YCh "·aritw nnmdt\w, lntere!lla

b . ·~~mm~Ją ! nam i Wam wielkie o· stClły niektór~ sprawy, wymagające fo- mi postr,:pu i demokracji, interesami po-

o 'la 1
• fa~ie ciat.ą na nas w stosunku szcze rozwl-azarfia i które były dotych- koju 1 braterskiej w!llpółpracy narodów 

:
0 ~a Z)'Ch naródó v, a n\łaszcza w sto· czas przyczyna ·pewnych nieporozumień !llfowlartskich. UP- czele re Zw lą.r.klem Ra• 

0 u ~? przvszlych P<>ko!et1. . . mi'":ldzy nami. Sprawy te malą być załnt- dr.leckltt1. 

st bo, Uldrfe!tJ na!llt~''" ł~t zrobi~ MT.Y wione w ciągn dwóch lat. .le~tem pr7.e· Nlęch tyJe przyjaźń I "61US-1 czeclioSło-
o, aby llrzy!llzłoścł nas1,e 7.lemłe nie świadczony, żz kteruląc się ~ro7.umie· wRcko • pol~kl! • 

d "nały na asct ntenl"7.vJacłels~kh, aby niem p0trrehy sojuszu i t>rzyjafnt mle· Niech żyje braterski "'lf'!iek narorlów 

~-ze narody mgdy Jut nie 1.97.ttał~ nie- dzy naszym! kra.lami. d-0jd7femy i w tych stowlańskjch! 

j" ołl n,ktmanta I aby na!:7.e .miasta rilgdy dotychczas sp{)rnych sprawach do zgo· I Niech ży:ie nowa, demokratyczna Pol-

~ n bvły t~mtetdone w ęruzy. dy, ktńra be:dzle oclpowfadała wymogom !<ka! 
\amy obowiązek zhndowania mocnej 1;1,11 11n·11·11111:1a111,.11n1t11:1·1111·1 1u11 .11i:,1•.1 .• 1.11.11:.1:,111111u.:1.1.11111111~'11:ui·•1· :1"1"1T1·:11:1~M'111:11 ~11~1"111(,111l"l"l!'l't:11·t:111'1"M:l'"l 1 : f'1 1·1'1·1111n 

za orr tedwko agresii niemi~ckld. za 
P r:v. którahy unfemożllwtła na przy•t· 
ło ć h petłallsł\'czne ebt'an~!e Nłetniec 
P zeci' ·ko słowiań~kłm Ich !ląstadom. 

)l)()Wia2kl b nświacl:lmiumv !!ohie z 
~ ca'ą • ·asno c·ą dzisiaj, w. przeddded roz 
·!'OC'. ,c a k , ferenc t1 ml11lsti:'ów Spraw 
zni.rtan C'l! ' h w Ml'.lsl wie, ktńra zajmłe 
!li, sprawą lemlec. Rozwój wypadków 

i mczcch uczy nas, że Proc~ dena-
2.yflkacil i demokratyiac}i tego kraju da
łel« :ie!1t od 1H:i11ll1 któryby nas mógł 11-

tipok0'ć, .e rhtud\ ·rót Niemcy pot~htlą 
PO dzień dzisiejszy dównym Q«niSkiem 
n:eber. tłecznych tendc-ncJ1 tmuerlallstycz 
nvclt.· Trudno~cl rozwiązania spra 'IVY nie
m1e1...--k1cj tyn brr„cl7i~i wymagają od ttas 
:wykorzystnnia wsz~·~tkich możliwoścł 
dla zabezpieczenia pokoju naszym naro
dom. 

J\iernjąc się tymi względami rząd cze 
chosłowacki i rząd poi ki prt.eProwadzi
hr rozmo\\ ~· w sprawie p(){(plsanla umcr 
wy sojuszniczej i pomyślne te rozmowy 
mają być ukorońowaate jutro podpisa· 

' ni m pak u. 
Pal,:t ten podłozy fundament sojuszu, 

przy.laźni l. w~ :'Jłpr cy mlt?dł'Y Ctechu
.:łowa·c.in t Polską w obr<>nte wo1no!cl 

arod w ł ttle!al~ł.ttllAcl Ili\ t.Ych paft~tw, 

·W w 
n cze· c 'gości ca eh slowack\eh 

W Warszawie na placu Na Rozdr'()żn O godz. 18-ej w Pretydłum Rady Ml-
odhyła sie, o ii;odzinie 12-ei. do godziny nistrów dożył wizytę premferowl qr. 
13.50 na cześć bawiąc.ej w Warszawie de ranklewtcrowi - premier rz~du repubłl· 

legacji rządu czechosłQwackiego defilada ki czechosłowackiej p. J(lement Gottwald. 
wojskowa. Tego!· dttla Premier Cyrankiewłc7. rewt 

Na przedzie trybuny. honorowej, u deko- zytował premiera Gottwalda. j'ł\in. spraw 
rowanei godłami Pafis!wowymi - lwem. zagranicznycp. Modzckwski przyjął w 
czeskim i orłem Polskim, zajmują miej- obecności -wiceministra spraw zagr. Las~ 
sca: r premier rz~du Czechosłowac}i - czyckiego i ministra pcłnomocneF:o Ol-
Klement Gotł\vald,epreniter rządu ~. P. szewskiego wizytę ciechosłowacklego 

Cyranklewlet, wicepremier Gomułka, cze mlnl!ltra spraw zagr. Jana 1\\asaryka orni': 

chosłowacki minister obrony narodowej podsekr~tarza stanu w czechosłowackim 
gen. atmlt Ludwik Svoboda, oraz mar• minist:irstwie spraw zagr. dr. Vlado Cle
szałek Polski Michał Żymier~kl, członko- mentis. 
wie dtil.?gacji czechosłowackiej I cdon- W · go~inach po.polttdłllowYch mintcłtro 
ko\Vie rządu polskiego. włe czećhosłowaccy wizytowali mini· 

beiiladei otwiera dowódca warszaw- strów resortowych, którzy nastę;pnte re· 
skieg-0 okrę.gu wojskowego gen. Paszkie- wizytowali gości .czeskkh. 
wicz, który złotył raport premi~rowi Równizż przedstawicitle Ko111ltet11 Sło 

Oetłwaldowl, po czytn przy dźwiękach w!ańskiego i przedstaw"iclele Tow. Przy: 
re. Pre. zentacyjnej orkiestry Woj~ka Pol-! jatni Pol!ko - Czec1HJslowackic:i złożyh 
sk ego Prtem1B1erowuią w.'lpaniale Rfę wi?.yt~ nrentlerowl Oott\\'aldowi. 
Prze-dstawla~a.ce r~-Prezent\\cY1ne k<nrtlla- t)n\a 9 bm. o gudt .. 21-e\ oob~\ s\~ raut 
tile WP., MO„ zmoloryzowanel artylerii w J1rezvdlum Rncf:v Mlttl!trtiw. 

Nr 69 ,., 

K eme„t Gott 
Premici r!!\d1t cz!'c.ho~lowackiego. p, 

Klement Gottwald, urodzłł itle w małe! 
wiosce 1111 Morn •nch w· dniu 2lł listopada _ 
1Sfl<1 r„ w rodr,lnle biedne o rolnika, Jlifa· 
foc lat l '.? 111j!\}ę Rl~ do \\'łednła na nrak0 

tvkę w war'lztacl" Rtohrsklm. Pracuje 
iednt>c .e nie, uczy 111e i hHdl'l · wcz0. nie 
1aczyna działa" w organi:~adi młodr.leży 
r-0hfltnl ej. . 

W rokn Hll4 zo11iaic wcMony do woj• 
<ika. Wkrótce po tvm ~potyknia J?:o l"ier· 
wste represje ra Doglądy ntywojenne, 
Klement Gflttwald był w cznsle :pierw· 
~•ej wojny ~wtato ~'el tie ·Jen c-zns na 
froncie. gdzie iostn:le ranny. 

Po •n.In!~ -prncule jnko roooh1ik w fa· 
bryce, jednocześnie kontynu~dv,c t'ract 
samokształceniowe. Od ch;wili pow ta· 
nła partii komunistvcznei poświE:.ca si~ 
całkowicie działalności politvcznei w jd · 
snrc~'.'tch. Rozwiia tez d~ia?alnośc Jm· 
hllcystyorną, f'.ą~tAir re-~nkłor{?m „Hlnsn 
Udu", a od roku 1!)24_ - naciC'\tl'y'M re-
da kto rem slo\\'ncklej ,,Prawdy". . 

W roku 1925 !!Mtaje wybn'lnY do kle
rownictwa kortrnnł~tvcmej partii ciecho-
slowackizj. a w rokn naStGJ>nym staje na 
czele wydział11 agitacyfoo-propagand · 
vetro partii ~ Prad1e. Od roku 1929 a1 

po dzień <lzisiejszy jest uznanym kierow· 
niklem partii. 

Po Monachium K!emetlt Gottwald \\I? 
j3l•liA do .Moskwy. flktid udziela wskaz(). 
wek do walk! prz!!clw1m najetd~cy nie
mieckiemu iak też i orJranl1111je prteby~.ra· 
jących w Z\\·iązku Radzieckim współro
daków 'do walki z Niem-camt. 

Prz.zz ca~y ct.a1' wofoy był kierown!o 
klem czechosłDwnckler;o ruchu <>"Poru. 

W muren 1945 roku tnstaje Klemenl 
Gottwald jedno11;ło§nie obrany ptzewod· 
nicz11,cym narodowego frontu CtecMw I 
Sło~vaków, a w myśl je.go proje\:tów ro· 
staje orrncowany -pierwszy :Prop;ram rża~ 
dowy nowej Czechoslowacj\ - tzw. tU'O" 

~ram koszycki. 
Wybory 2!i maJa 1946 roku \vyeun~h 

partię komunistyczni\ na czoło sn. Z jeg-~ 
lnlcJat:i;wy rodzi sie, dw11le-t11l plan odbu· 
dowy, znany też „planem Gottwalda". 

Nie. trutlzony bojownik o prawa ludu 
prac1d<1ceiro, człowiek, który 11am wv· 
szedł z tc~o lttdn l został mn włerny. Kle
ment Gottwald łączy w sobie cechy me· 
7-a stanu i tryhnna ludowego. Jest on 
nrawdziwym budowniczym Clechn~ło
w~cJdc.i rcp11nliJ<i 111dowo-demnkratYc:t 
n ~ \ "·~ k' ' i.~:~ n"'J'\'3.ł:m. "\\<.\1.11.1.r.A-Q. 
chnsloTI'RckieJ. 

· W diltu 7 mcarca zmarł pos I na 

ś.f . 
J ZCZYR 

..Taro~1a.m H.a'$elc 298) solo a: w licznym towarŹystwie wybił- - W takim razie musicda tam 15yć 

Pr i J [
. ~ ~ J ~ ~ ~ r ~~- ·~- w~ 1· ~ł ~· i w~ 1· t~ :i~,r~~:.~~~~;;~~: dwie uczynne da· :~~!f~1i!ct J'e~~;~ł~ap~el~~~!d wszi:s~~ 

. • · Wśród oficerów- goszczących u qene- wybuchnęli straszliwym śmlechem, et 

' . . . · - rała zna.f dował etę cały kottiplet po- obie damy znowuż zac~ęły riuea6 w 
rctnnego sqd\.l poiowego, prócz awego feldkurata papierosctml. 

C W ł0 ny Wi tO J piechura, który podczas posied~eni:i . U końca stołu sledzittł maior, a <po 
zapalal sędziom papierosy. nleważ mocno przebrał miatki;f, włec 

(frt,eklad fawla llullti-Laskowsh.iego) Feldkurat w-płynqt w to wesołe ze· podrzemywał chwilami. Tera!! 111bttdzU 

Szwejk wl::Izł. na prycz,ę, . ptey caymj tlnec nie wiedział, co zrobić z w-aria· branie niby jakiś upiór z bajki. Był się ze sweJ apatU do dwóch kielłsz-

p_ociągnqł za sobą feldkurata: , tern 1 jqk.:tl wystraszony: . blady, wzburzony i pełen takiego do- ków od wina nalał szybko fakłeqoł . 

_ Nil!ch pctn pahzy, ~dllle JEflakU;. · - _Ttt , tak, synu kocht:J.ny, było to stojeństwa jak człowiek, który fest likieru, śród krzeseł utorował sobie 

ra.t tak go zktpołem 1 bęeł Spuśclłl:!m nłew.Iels wy~el t>d demi... ś·. ·iadom, że spoliczkowany został drogę ku fetdkuratowl i 01.n:ołomłone• 

' 

1 

Mowiqc to wycofywał się powoli ku całkiem niewinnie. go sługę Bożego zmusił wypić z nim 

g o na dół całkiem g1adk ' · drzwiottt, w którEł zaczqł rctptertt wtllić Generał Firtk, kt6ry w ostatnich bruderszaft. Potem wrócłł no swoja 

Szwefk podniósł feldkuratcr, ~Sl.lńqł tak mozno. a przy tym wrzeszcżeć że czasach spoufalał się z feldkuratem mle)s~łl poprżednie i podtzemywal 

go ttcr padł gę l podezcts tJdy wy-stnt• otwórzono mu natych!:rlłast. . eotdż bardziej, pociqgn_qł go ku ~obłe dalej. 

sz?ny Martlnec powstUł, ,S~Wel lhÓ- Jltae2 eo.kratowane okleukó SzWejk na kanopę i głosem przepi~ym pytc:rł: Wraz ~ bruder!'!zaftem, wypitym 

wił obrazo~o dale!: , widział. że feldkur,at ut:ieko joR ~o· - Co tobie, pociecho duchowna? tnajorem, felc1kurata olftotcrły sidłtr 

o, widzi pun feldlCutat, te nłe stttelony w towatzyst lE! a.rtowńłka Jedna z w-esoły~h dum rzuciła w dh::tbe1skie, a szctktn spoqlqdał tt<I 

stctło stę panu nic złego _ a temu pdfiU i geśtykułUJe ~ywo opóWltltia.j c o feldkurata papierosem. niego jak ha swego z ccrłej bat~rff bu• 

Faustvnowł te? się nic nł stało, bd swojej przygodzie. - Płj, pociecho rellgfjna - tżekł telek i ze spojrzeń i uśmiechów weso11 

okno mojego mieszkaniu było nie ~le· - Teraz zaprowadzą go chyba do jeszcze generał Fink poda.jqc feldku łych d-am, które rodożyły nogi na eto• 

le wyżej ad ziemi niż to pryczd:. Muszę 1 ztttetu - l:)ómyślcd zwejki tesko· rcttowt zlelort.Y ldelłt:h 2 kfżł!piqcyn1 le ;- tak że no biedaka s-zczetzył teby 

dodać, że ten pttn Faustyrt był wsttt- ce:ył z pryczy i ma!łz tUjqc po cell n.opojertt. Ponieważ Marthtec nie za· sam 'Beliebub 'laczajony w kotoll· 

wlony fak si~ należy ł zctpl:lmttlał, że ktokiem wojskowym przyśpiewywał raz zabierał się do picia, genera.ł z-:r- kach. 

rn!es'F.kotn t'tzy Ulic1 OptttoWlókiej rta sobie: ciqł go poić własnoręcznie i gdyby Do rii;tatnłef ~hwłll nie traeU Ob 

bardzo. niskim parterze, a ttlY:! ńd trze- Dałaś mi pierścionek, dałct„ pojony nie był pośpiesznie łykał, to śW-ładomoś~i, że chod~i tu o leqo. du• 

dm pi~trze !alt przed bklem, ldedytrt Ale go UO~ić n!e będlf. generał byłby go całego pochlapał qz~ 1 me test rtl~~zettnłklem. I 

jeszcze mieszkał pr:zy ullc~ Kr2etnen- Ztobltł ja z nl~go kulę, alkoholEłm. · Wyraził 'ę tnyśl w rozmyAtanioe\ 

cow-sf, a ~ on bywał \! mnie częstym I na wiwat ją wystrzelą, Dopi~ro potem pctsłcn:iłło przepyty· wygłoszonych pod adteaettt dwóe!I 

gościem. · No wiwat,. piłiamać, wystrzelę„.1 _ wo;l!-le, fetk te~ tcttn posżło P. tJociechcr. s»ul3qey-ch pana g~nerała, gdy eł nł 

Feldkurat spolre:ał Wzwy~ ku Siwe}- Po paru minutach feldkurałCl meltło· t hgł!nq. r:'eldkura Wsłiil i ctloeem !SH g do iedMgo a odleg-łych pók~ _ 

k 1ri który etolttf! htt pryt:zy, Ol'l'.)wit:t- W-ano u generała Finka. I pełnym traqtzmu rzekb - J jów na katlapę• 

dal wymaeliu.Jqc r~kol:tlc:t. Biedny Mcs.t· Z11owu! było u geneiał~ ba zB WfJ- ;....o. Ositctlat (D. ć. n.) 

• I 
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Całe społeczeństwo pomaga ,,Stęskniłem się 
· za pracą•' 

Chłopca tego po raz pierwszy spotkałem 
w ubiegłym roku latem w Gdyni. Stał przy 
molo ok.rę'~wym z wzrokiem wlepionym w 
•1nq ddl ł z trudnością udało mi się ~o 
:,pnywrócić do rzeczywistości. Gdy :zagadną
łem go raz i drug!, spojrzał na mnie nic nie 
widzącymi oczami, w których migotała Wiel
:ta Przygoda i Wielka Tęsknota.. Przyjechał 

ł:u do Gdyni z Seczecina, a przed tym już 

parę tygodni pracował we Wrocławiu, pew
nego dnia rzucił pracę w Pa-Fa: Wa-gu i 
gnany 19-tym rokiem życia - ja1k wiadomo, 
„rokiem najgcmzym" - popędził do Wał-
1'I2yc!ha, pr<rcował tam trochę jako górnik. 
Znudziło mu się. Przyszła kolej na Szczacin 
li Gdynię. Chciał zostać marynCDIZem. Ale na 
J&l!Jo czole i w oczach jego wyraźnie było 
'ł'n.rpisane, ze chłopiec ten długo jeszcze rr..e 
będzie marynarzem, ni górnikiem, .ni ślusa

r.zern. Młod'y ten człowiek gnał przed siebie 
I. e:r.ukał sam jeszcze nie wiedzklł czego. 

· uczqcej się młodzieży 

:ił.i znal a:zł. 
Spotkałem go niedaw:ąo w Łodzi, na przy 

st'O.'llku tramwajowym. Szedł z teczką pod 
p_achc;. Poznał mnie: 

„Jak się macie ... Patrzcie, jaki ten śwlat 

mały. Latem w G'dyni, a dziś w Łodzi". 

Instytucje .społeczne, prz.emysłowc, jewództwu olsztyńskiemu 1 milion zł. na 
oświatowe i inne, doc·zniając konieczność stypendia dla ml-odzieży wiejskiej, oraz 
podniesienia oświaty we wszystkich war- ula niezamożnych słuchaczy kursów za
stwach, tak zaniedbanzj i na niskim po- w-0dowych, organizowanych z polecenia 
ziomie stojące·j w Polsce przedwofonnei, Ministerstwa Przemysłu. O styp.zndia 
stara przyjść z pomocą niezamożnej uczą- mogą się ubiegać także pragnący konty
cej się mł-offzieży, asygnując pewne su- nuować przerwane studia zawodowe. 
my na sty'P~ndia. z inicjatywy Wojewódzkiego Urze,:du 

W bieżącym roku szkoln.Ym Powszech- Ziemsktzgo w CiepHcach powstała funda
ny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych u- efa stY'J)endia!na dla młodzieży wydziału 
stanowił 50 stypendiów dla studentów rolnego Uniwersy.tetu Wroctawskiego. 
szkół wyższych, z czego 21 otrzymali sy- Fundatorami stypendiów sa,: Państwo-
nowie chło:vów i robotników. we Przedsiębiorstwo Traktorów i. Ma-

Akcfa stypendialna rozwija się szeM- szyn, Zarząd Nieruohomości Ziemskich, 
ko na Ziemiach Odzyskanych. Dolnośląska Izba Rolnicza oraz PZRR. 

Ministerstwo Oświaty przyznało wo- Budżet stypendialny wynosi 522.000 zł. 
Uln 'lll 'l l i:nl ll l ll llll ' l! l l ll l l! l ll l ll l ll l ll l ll l~l i l il l ll lllllllllll r.ll lllll l 'i lrrll i llllllllllllllll:li1 1 1! 1 11 1:11111ill ll lllllllllllll ll l il l ll l 11 1 U l li l ll l ll l 'lllll Orn1; 1 11 1 111w1 1 11 1 11 111 1 1! 1U 11 11 1 1 11 1 11 1 11 1'Jl l' l il l ll l. i l 'l l l: l 1• 11 1 ;1 1 u 1n1 l! ll:l ll l 

Nowe kadry instruktorów budownictwa 

fundacja ustaliła 29 stypendiów rocznie. 
Centralny Zarząd Przemysłu M~ta.Jo

wego w Katowicach, szereg zjednoczeń 
przemysłowych i central zbytu ufundo
wało kilkanaście styp~ndiów dla studen
tów w~rższych szkół tedhnicznych 'PO 
2.000 zł. micsieieznie. 

Po ukończeniu studiów stypendyści 
otrzymają pracę w fabrykach podlegaj·ą· 
cych CZPM. 

Ub.ezpieczalnia Społeczna w Inowmc
ławiu przyznała dwa styp~ndia '.PO 1.500 
zł. miesięcznie i Ubezpieczalnia w Kali
szu - dwa stypendia w wysokości 3.500 
zł. miesie.:cznie dla słuchaczy szkół wyż
szych. 

Towarz~rstwo Przyjaciół Młodzieży 
Szkół Wyższych w Toruniu utworzyło 
200 sty1J-endiów dla słuchaczy Uniwersy
tetu Mikołaja E:o·pernika. Towarzystwo 
zabtega o zdobycie funduszów na 200 dal-

J edną z poważnych przeszkód w akcii stał nowy kurs budownictwa w Spale, szych stypendiów. 
odbudowy zniszczonych wsi jest brak fa- który trwać będzie do 20 marca br. Związek Zawodowy Pracowników Są-
chowych sił instruktorskich w zakresie Kurs w Spa.Je obejmuje kilkudziesiedu dowych ufundował pięć stałych stype:J-
budownictwa wiejskiego. słuchacey z powiatów: koneckiego, wie- diów po tys iąc złotych "miesie,.cznie dla 

Istniejący na wsi majstrowie, wyszko- luńiskiego, opoczyńskiego, łaskiego, sie- studentów wyższych uczelni. 
leni Praktycznie w starych sposobach i radzkiego i łęczyckiego. Trzeba podkrc- Maria Feldmanowa, matka zmarłego 
formach budownictwa, niz znają nowych ślić, że kandydaci kursów nie ·ponoszą ża- w Krakowie historyka Pr·of. Józefa Peid-

~~tg~ic~z~! ~~:~~fcfY:~wz~e:;;1~~~sz~~ dnycli k{)sztów,. ani nauki ani utrzymania. ~~:a,P~:~i.ns~~;:~~it~'l dl~z~f:~~~tl!~~~ 
i ich szeregi zostały znacznie prz.zrzedzo- Idea szkolenia fachowych kadr instruk- świeca;iących się; studiom hist-0rycznym, 
ne w okresie minionej wojny. torów dla celu odbudowy wsi, tak popu- Na specjalne podkreśi-;mie i godą:e na-
. Wydział Od'hudowy · Urzędu \i\Toje- !arna wśród szerokich rzesz młoclzicżY śladowanie zasługuje obywatelskie stano
wódzkiego, pod~jmując akcje; odibudowy ·wiejskiej ~ daje gwarancje,1, że zn iszczo- wisko mieszkańców ·Wieliczki, którzy do
wsi, rozpoczął jednocześnie szkolenie na wieś polska rychło odbuduje się ze brownlnie opodatkowali sięi na rzecz To-
kadr faohowych instruktorów. W bieżą- zgliszcz i ruin. warzystwa Pomocy Uczącej się Młodzie· 
cym roku w styczniu zorganizowany zo- (D.) ży Ch'-0pskiej. 
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„No i zostaliście marynarzem?" .,Gdzie 
łam - wzruszył ramionami - wróciłem do 
Ugnicy, zachciało mi się zostać dacha
mem. Pokrywałem ·dachy papą z miesiąc, 
znudziło się. Poszedłem do jednego ogrod
nika w Jeleniej Górze, przyjął mnie na prak
tykę. Wróciłem do Wrocławia, do Pa - Fcr 
- Wa - Gu. Wreszcie, zawadziwsŹy o To
mń q Pomań, przyjechałem do Łodzi". -

Spojwał na mnie. w OCZ'aiCh jego był ten K I o p ot y ·1 o· .d z k ,. c h w o· d o c 1· ą g o'. w ~ ogień, co wtedy nad· mo.rzem, tylko że 
'dziś spoglądał przytomniej na "świat". Do-
gtałem pracę w biurze - ciągnął ·dalej. - I 
Ji)la oamiany zostałem „urzędnikiem". z po· Przed kilkoma tyg(ldniami czytałem w trzeclt studzizn o gł,ą:bokości wahającej ten zaniepokoił '.Poważnie władze s~nitar-

.iednym z dzienników łódzkich wzrusza- się od 600 do 800 metrów. Równocześnie ne, które na wspólnych k-onfer.zncJach z 
czątku - to było całkiem znośnie. Wiecie jący artykuł na temat niedoli mi~szkań- ułożono sieć wodociągową z rur żeliw- Przedstawicielami przedsiębiorstwa wo
jak to u nas w biurach - po d.zieaięć pa.ii, ców naszego grodu, czekających na mro- nych ogólnej długości około 70 km. dociągów i kanalizacji zastanawfały się 
panienek i pcrn.ieneczek i tylu:il urzędników zie w kolejkach po wodę. Autor starał się Woda, którą otrzymuja obecnie kon- nad sposobem poprawienia istniejącego 
płcl męskiej. Trochę nudno - bo przez cały swoimi wywodami zawstydzić. „ojców sumencj sieci miejskiej, pochodzi z tych stariu rzeczy. 
<mień nie ma pracy. A jak jest jakaś tam wy miasta", którzy nie potrafią zapewnić studzien. Nie można jednak pobierać wo- Wysunięto kilka projektów - nieste· 
d....Wowana karteczka - to czterep'h od ra- mieszkańcom do}jr.zj wody do picia. - dy z trzech studzien jednocześnie - j2d- ty, mało r~alnych - i dotychczas nie do· 
~ jq chwyta, by ,,zadekować się" ciężkq „Wstyd -doprawdy - pisał ów obywatel na musi 'być w rezerwje. Duże studnie szło do -ostatecznego opracowania okreś
\l)to.ca ! jako „pracujący" być zwolnionym 1- ż,e~y w naszym mie~cie, n~i~ieikszy~ dają 12 tysięcy metrów sz.zściennych wo- !onego planu. Kiemwnictwo wodociągów, 
od o'riowiqzku _ byłem w biurze najmłod- obecme w Polsce! ludz!e mus1el.1 chodzie dy na dob~1, to jest iłość. która wystar- pragnj.e przeznaczyć wszystkie rozpo-
cym la\.,...\a" . dl t po wodę do studzien ulicznych, Jakbyśmy czyłaby do zaspokojenia Jlotrzeb miesz- rządzalne "środki finansowe na rozbudo-

- " ...,.. po papierosy a s ar- b 1· ł ł . . " k , , . d t . d , ( 1 ł . . . . . . k . ·1 ś ł 
szych kole ów N I. h . .„ Y t g uc 1ą prowmcJą . aucow Je n ego ys1ąca · omow o rn o wa111e swoJeJ s1ec1 i 'Zw1ę ·szeme 1 o ·c 

.. g · 0 te " e•batki • które • Należy przypuszczać. że autor arty- 100.000 ludzi). Jednak i ta wydajność nic studzien. Z drugiej strony wydział sa-
\'11e się po trzy godziny. Otóż - to wsi.ys\ito kuły niedostatecznie obznajmiony był z jest wyzyskana całkowicie na potrz2bv nitarny jest zdania. że nalzży raczej 
rui na:wet odpowiadało po mej wędrówce tematem, który 'Poruszył i za mało zadał •prywatnych konsumentów. Do sieci miej- Przystąpić do natychmiastowej budowy. 
mchem wahadłowym z Wrocławia do Szcze- sobie trudu dla wyjaśnienia istotnego sta- skiej przyłączonych jest zaledwie 400 małych studzien na terenie dzielnicy :pół-
c!na: czy Gdyni l. z powrotem. nu rzeczy. domów (około 40 tysieicy ludzi). Resztę nocnej, Tylko tym sposobem bowi-em, 

Aie w końcu - to talta „praca" w Łodzi Zagadnienie dostarcz.znia wszystkim wody zabierają chwilowo wielkie zakła- można by w stosunkowo niedługim cza-
a1czwała s!ę z dnia na ·dzień. obrzydliwsza:, mieszkańcom Łodzi dobrej wody do :Pi- dy przemysłowe. Sprawą niezmiernie 'Pil- sie dostarczyć mieszkańcom tej dzielni
azłowiek nabiera uczucia, że dzień w dzień cia, zaprzątało od lat odnośne czynniki i ną jest więc PTZjlłączenie do sieci conaj- cy wi~cej zdatnej do 'Picia wody. · 
iiogoś oszukuje, obumiera. Przyszły mi n.a - należy to stwierdzić od razu - do- mn!ei j.zs2icze ~OO _vo~esji. To.jednak j·est Rozbudowa sieci wodociagowcj moie 

1 tychczas nie mogło być rozwiązane za- z:"1ązane z w1elk1m.1 koszta_m.1 i wvkona- wpłynąć na poprawę sytuacji dopiero po 
mrśl z emie Odzyskane. Tam nikt tych uczuć da'""laJ·'ą co. Ło'dz' znai"duJ'e s1"ę ·bow1"em t 1 b d l d 

. d .... ... ~1~ ·e;p;<! P. anu Ę1 zie uza ezmone ? . ~o- upływie dłuższego czasu, a poł-Ożenie Iud-
me oznaje, tam jest praca na kwdym kro- Pod tym wzg·l"1d·"m w wyi"ątkO"'O n1'ek·o- I f h Z d M sk · _ .., _ ,.., 7: 1wosc1 mansowyc arzą u teJ ie- ności na tereme dzielnicy północn~j jest 
ku. 1 to jaka! Tutaj w tym zaspanym biu- rzystnej sytuacji. go. . . . . . iednak tego rodzaju, że wymaga ono ino-
me zaawansowałbym chyba zet jakie dwCii- Już w roku 1901 rozpoczęły się bada- . 'f1 :chwili ~be~neJ. prze~ 1ęl;.10rstwo żliwie szybkiej inger.;:mcji. Im też szyb-
rl?zieści<t lat na takiego „który z małej książl· nia geologiczne, pr.owadzone przez znane- ~meJSk1e. wodoc1.ąg_ow 1 l<an:ilrz:''.'_1 ' pracn- cie.i zap:iclnie decyzja i przystąpi siei do 
kl pI2episuje do du~ej", a tam„. jak tylko go specjali.stę, inż. Lindleja, celem oph- J~. z. duzym ,deficytem, "Drzeda1<:" woc~c ~ealizacji, tym szybciej możemy spodzie
C'.'llowiek ma chęć i" przystawi się do pra- cowania planu budowy wodociągów miej mzeJ k?.sztow własnych. Zwlęk~~eme wać się JJoprawy sytuadi, jdli idzie 0 
ey, to już go „trzymają", nie trudno otrzy- ski-eh. Bądania t.e wykazały, ie ·pokłady konsumcJl wody przez przyłącz.zme no- zaopatrzenie fodności Łodzi w wod~ 
mać samodzielną pracę. Ja np. w tym Pa _ gruntowe bliżej położone· pod miastem za. wych posesji do sieci miejskiej i wyb11- Swit. 
Fa - Wa - Gu już sam robiłem na „rewol- wieraja wodei w niewielkic1t ilościach. dowanie nowych studzi-en pozwoli na ·ob- 1'1;,11 ll'T~ ,1 1.1 1 1 1 1 ·m11 1 11 1 ·n,111:11111 ' "'11 1 ',1ir1 11 1 11 1 11 111.1 1 1 11 11 1 11 11 1 1: 1 1 "11 i. 1Q 

Werówce", zarabiałem trzy razy tyle co tu, Projektowano wiec PO'bieranie wody niżenie kosztów własnych i większą ren
ale musiałem c!_opiero tutaj w Łodzi „popra· gruntowej i rz.ecznej w dolinie PiHcy i towność przedsiE1biorstwa. 
~wać", ż:eby zro.zumieć, co sraciłem na sprowadzenie tej wody do Łodzi. Projekt Jedn:ą z najbardziej upośledzonych jest 
Ziemia.eh Qdzyskanych.„" Zebrałem 12 ko- ten wymagałby wybudowania trzech ru- dzielnica północna nasz~go miasta. której 
legów, „wyrąbałem" im w oczy - bedziemy rociągów ·długości 50 km i ze względu n.a mieszkańcy skazani są na używanie wody 
Ciłużej siebie ! innych „bujaćł?" Jedzi~my na , wysokie koszta musiał 'być zaniechany. w znacznym stopniu nie odPowiadajacej 
Z:rchódl No i wszyscy za tydzień - niech v.r roku 1934" nrzystąpiono do ·budoWY wvmo12:om nrz.cnisów higienicznych. Stan 
się zrobi trochę cieplej _ jedziemy do 11111l111~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m11111111111111m111111111111111111111111111 

~.:~·~~:;~,~~~'~:;:,,;':a •• ~~- •najomyoh - I U r O C Z y 5 I e W r ę C Z e n i e 
,A ze Szczecina do Wrocławia, a potem I SOQ • J •. • • • • 

·ac G'dańska" - wtrąciłem wspo.mniawszy ' •e~ 8gJlymGC1J parfyJne~ 
na jego dawne wędrówki. . W szkole Woj.<.lwódzkiej PPR, odbyła się I możliwym - gdy fowarzysz·e nadal potrafią, 

„o - co to, to nie" - przerwał stanow· w dniu 7.3. br. uroczystość wręczenia 500-ej z takim zapał.sm pracować, jak dotychczas. 
n:o. - W tym biurze, w tym zakładzie legitymacji partyjnej, członkowi koła PPR, z kolei tow. W'bjskowska ·wygłosHa krótk;! 
~!Jracd śpiących" odna1azlem sam :Jiebie. przy Wojewódzkim Komitecie żydowskim, tow. referat, obrazując wkłaq sił na arenie mię
Zwyczajnie za - tę - skni - łem za - Rozensztrajd1owi, uczestnikowi walkli ·z na:! dzynarodowej, szczególnie, podkreślając zna
pra - cąl" Ostatnie słowa wykrzykiwał już Odry i Nissy, z P!1srwszej Armii Wojska Pol· czenie hi,tl.srowsklch puczów, oraz zbliżającą 
ze stopni ruszającego tramwaju. skiego im. Tadeusza Kośoiuszki. się Konferencję Mosk,~ewską. 

Tym razem uwierzyłem i:nu. Ten chłopiec Tow. Wojskowska we wstępnym · swoim Frakcja PPR przy Centralnym Komitecie 
1-vyrósł na pioniera na Ziemiach Od~yska- słowie_ nakreśliła tę trudną drogę, jaką prze· żydów Polskich. nadesłała telegram z życZP-. 
nyc'h w dobrej -szkole _ w cierpiąic:ym na ?~Io koło, '.ea~izując zadan!a Part:ii w ~ziel.s niami. - dal~ze j owo~nej pracy, . na. r~ecz 
~rzerost sił niefachowych persoIJel biur 1e1 umasow1.9ma. Postanow1ena I-ego Z1azdu rozkwitu Polski ludowe1, odbudowy zyc1a .ud
aódzkkh. A takich „placówek pracy" na te· 1 ~r~j~kej .Partii. n~e mk~ły być i dasże_mu ro- noś~ żydowskiej w Polsce. 
a:enie naszego miasta jest sporo. Trzeba wie 0 111 0 'N_1 -:- zy '?ws_ iego P;Ocr~ ;e.ma. a częś~ artystycz,ną złożyły sl·ę występy 
T•yć ··e wi "d . . t k' h Z ramr.snra DZ11elmcy Srodm1esc1e-Prawe w wykonamu brygady artystow z CRDK z 
~~ •. z sporo na. osn:. zna1 . zie się ,;1 ic wystąpił tow. Głażewski 1-szy sekretarz tejże tow. Nowickim na czele, oraz kola amator
;'1.czciwych Iu~l Jak moi. zn~Jomy. ~ 1.:rdynl. Dzieln:cy, wskazując, że żydowski robotnik skiego członków Klubu Ludowego, którzy wy .. 
;"16r.:y wreszcie przekonaią się do Ztem Od- był zawsze elementsm progresywnym, a do ko'nali tońce, śpiew i recytacje. 
~ ~~kany.~h i zapragną pracować . tam za- walki klasowej, do walki o Nową Polskę Lu· r Po odśpiewaniu M!·ędzynarodówki zebrani 
p•tlas_I PIJ. ać herbcrtę na ~komu. mepotrzeb· dową - w/oży/ niemało wkładu. _ j rozeszli się z Wi?rą realizowania bojowego 
~i~ ~ sJpiowskach urz_Eldmnyco, Zadanie, jakie sobie postaw:lo ko.Io, by do zadania umasowienia naszej Parti!. 

(Dz) J-go Maja osi_ągnąć 1.000 czło11ków stanie SiEł ~.t 

Kronika kulturalna 
Sekcja dokumentacji Instytutu ZachoCłi 

niego w Poznaniu opracowuje · czwarty tom 
dokumeniów okupacyjnych p. t. „Warszawa 

·w ogniu". 
Wszyscy pc.>sicrdacze dokumentów z tego 

okresu proszeni są o porozumieriJe sie z in• 
stytutem, pod adresem: Poznań, ul. Ch~łmoń• 
skiego 1. 

~c * * 
Opercr Sląska w Katowicacli ołicliodzl 

nie~awem drugą rocznicę swego istnienia. 
Dotychczas dano przeszło 300 przedstawień 
cieszących się wielkim powodzeniem. ' 

Opera wyj.eżdżała na występy do Byto; 
mia, Sosnowca, Zabrza, do szeregu mias1 
województwa, Łodzi i Warszawy. 

• * • 
W województwie pomorskim czynnych 

jest 18 oddziałów TUR-u, które prowadzą 16 
uniwersytetów niedzielnych, dwa gimnazja, 
oraz liczne kursy zawodowe buch·alteryjne. 

:r~ca o~~at~wa rozwija się nardzo po
myslme w sw1ethcach i robotniczych aomacli 
kultury, posiadających biblioteki J czy!~Inie 
obficie zaopatrzon~ w czasopisma. ' 

• * * 
Na Dolnym S!ąsku ~~adiofonizowano w 

cią;gu niespełna :oku 37 miejscowości, z.bu• 
dowan,o 140 linii transmisyjnyr-h i zainstalo• 
wano przeszło 1500 głośników. -
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Cl jo b wy Czec o o gos re 
W niespełna 10lr po wy.woleniu, bo fui ej! odgrywajq Zwlqzki 'zowodowe, kłóre po- I nowej walce. „My, żołni•rz• e1 elloelowac. Premier Czechosłowacji tow. Gottwald W' 

W kwletniu ub. roku, przystCQ)iono w Cze· stanowiły wszystkimi siłami współpracować I cy, oświadczamy, że będziemy czuw® nad swoim przemówieniu na rlgromadzenlu Usta 
chosłowacfi z Inicjatywy obecnego p19mie· I paJllami politycznymi nad reallzacjq pia• fego wykonaniem". wodawczym powiedział: HP,rzedlcladafqc; pro 
ra tow. Gottwalda do opracowania dwulet- nu. Szukaj one nowvch metod usprawnie· Wzniosłe te słowa nie okcrzaiy sie pu· qrarn odbudowy państwa, n:ad roiumle, :!:• 

nł.go planu odrod1enla gospodarca;go kra- nia pracy I ąwi11kuenla wydajności oro:1 pro ' ątym frazesem. Robotn!ey cll9chos?owaccy Jeqo wykononie będzie nł•latwe. t:dajł'lm'f 
tu. Po zwycięstwie wyborciym, odnie:slonym wadiia o"trq walkę 11 uehylQjqcyml atę od pr2y!ltqp!l1 Jui do akeli. Oto charakteryetycz· sobie z teqo eprawe, ż• na to byłmy me.-

pnez demokrację, plan został prz~'dstawlony ~bowlq1ku pracy. ny s:rczeqół: . qli wyprowadzić naród I haf n·a b•1plec.i:n.J 
w paśdziernłku ub r. do zatwlerdHnia Zqro· I Pow~dzenle planu dwuletniego l'aqwaran PrHwldzlano, te w roku 1948 produkcja drogę poetępu, byśmy mo91i tzoHqólnle 
madzenlu Ustawodawczemu, 120 kombjl, w towane jest wskutek ścisłej konholt ciynnl· węql~ podnlesl• elę do 16,7 mlllo~ów ton clqqu nnjblihlzyeh dwóch lat ueunqó 1kut 
ttór h 

1 
d 

11 
t t . ka tpołec:r.neqo. Narodow• Zgromadzenie rooznis. Ponieważ ok<J11ało etę, nie za. chl'i:ldch ran, zcidanych nasiemu 9oepodcrtw 

1 
yci zas a a 9 a ystycy, technicy, pmw- Ustawodawc~e uebwall!o, ie k(lntrolę nac! spokoi to potrzeb kraju, postanowiono J'.od- tyru prt:ez okrutn•go wtogci w clqqu bil: 

nhc:y znawcr tycia ekonomtc'lnego Cze· wykonaniem plc:mu sprnwuje komitet, z\o~. nieść produkcję do 17,7 milinów ton. Pro· ska siedmiu lat, by.śmy mogli w clqgu tych 
c oslo~a~ll, zajmowało się pouczególnymi Ąony i 36 c11łonków wybranych. 11pośród de· 1 blem, jak wyprodukow ć nadwvt.lcę jedne· dwóeb lat oelqqnoć !Jtopnlowo pnr.lnm przed 
zagadnieniami planu, biorąc pod uwag19 prry ·putowanych. Raporty komisji pia. r:wtlnla win qo miliona ton, rozstrzygnęli ,ami robotnicy. wojenny ł nawet orze)l:roczyć go, trzeba b~· 
fego opracowaniu równlei dośwladczenłit ny być rttgulatnh1 pned1to:wla11e temu ko- Górnicy z Zagląbia 01trawy zadecydowali, dr.I• wiele trudu i wiele pracy. Leci my te 

tnnych kra1ów jak ZSRR 1 Polska, które przed mltet'owl co trzy m!n~ince, lub na każda· fe od 1 etycinla 1947 r. iamlast pracować i:ctdanie wypelnimy. WYt>alnlmy pod wcnun~ 
Czechosłowacfq wstqpłly na .drogę goapo· taz'lwe :!ądanle komitetu. . po 6 godzin w eoboty, będq pr~cować palne kh•m, jeśli będziemy zjednoczeni, le61\ bfł~ 
da1ki planowe!. Realizacja planu dwuletniego nie jeat - trzy soboty w mlesiqcu. Daje to rocznie dziemy w11póh.mwodniczyć, by zdobyć pletw 

Dwuletni 1 db d wedle 1ł6w premiera Gottwalda - sprawq l?0.000 ton węgla. PostanowloM tak•e, że 1seństwo w pracy dlc;i ~obra narodu t rel)\lf> 
e h 

1 
P. an · 0 u owy gospodarc1ej ciasnego koła ekspertów. ·Plan w pierw· liczbo: dni wolnych od pracy w rol(u nłe mo- bliki, jóśli uda sie nam w i:qodnym ł ZW'!!r-

19~~c os owac1i przewiduje, łe pod koniec szym 11111d1le je!)t spraw(! milionów robot- że prnkrae1oć 12 (1y•lc 360.000 ton). w ten tym fron~le wywołać w naszym . . ncuoc!p• 
r. produkcja przemysłu przekroc1y o 10 11lk6w, reguluje on dzłałainość wielu łudzi, sposób w Czechosłowaoji zostanie wygrana wielki twćrc:i;y entuzjazm pracy". 

procent poziom przedwojenny, produkcja rol· biorqcych udział w jego realizacji. wałka o węgiel. „Wierzymy w nasz naród - zetkot\er:y 
Jlie:ta o lqgnle poziom pr1edwojenny, lt>sta· Władam ścł naplywajc{";e z CHchoało· Równi9i k<,>blety 1oslały wc:łqąnlęte do tow. Gottwald - wiemy ,że naez nar6d nł• 
llJe wybudowanych 125 tys. now\rch mle1~- wa.ej! świadczą o żywym udziale mas pra· pracy nad odbudową Szereg · udogodnień, lubi czoii:yc'h obietnic ł fa!Hywyah komplł· 
ka~, t;ansport zaś oslaqnłe posłom 1937 r cujqcych w reall:racJI pl1mu dwuletnJeqo. lak tl~bkl, pnednkola, pralnię, szwalnie itp. menlów. Wiemy, że lubi prawd„, a prawd• 
Do. nc<r 1948 r. powinna równlat llOl!łcł. iii'."- 28 paid~h1rnlka 1946 r naród urociyścle za- ro;wiqzuje trudne prnelęmy gospodarsłwa polega na tym, że najbliższe dwa lcrta bed4 
konczona reforma walutowa, otąanllacja ·fi. pr~ysiągl: „My. naród czeski I słowacki, po~ dom?we~o i wychowania dziec!, tym samym jeezC'Ze surowe i trudne, że będziemy mu' 
:nonsów i reforma pod'atkowa. Plan pnewl· d9Jml1jemy się wcielić w czyn plan dwu- umo:zliw1a kobiecie ąpokojnq pracę w tabry· sieli jeszcze sobie wi$le odmówić i pra:co-

duie również przestawienie h".'.'ndlu ii:i fl'I· letni". Równięż woj11ko bierH udział w tej ee lub innym warsztacie procy. wać znacznie więcej nli dotychczas". 
ni czn <!9 o Cie eh os łowatjl pnę de wnysfkim 111111f111111111111111111111111111111111111111111111!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111um11111n111111111111111111111111111111111111111111u111111111111111111111um1111111111111111111111111111111111•1111111111.1111t 

:na slow!ań~kt wschód I południowy W!<Chód J . I k a t o r t a k I d Europy j. Pt1ystosowanie do Jego organiza- a 
eji nowej struktury ekonomlome1 C11tcho•ło· I -
•acjL . 

Cieskł plan gospodarczy mfmu!• tltt spe· 
elaln!e Słowacfq, która pnied wojną było: 
Wskut k wielu blstotye1nvcb prayc:i:yn 0 
Wi')le mniej uprzemysłowiona od C1&ch I 
ucierpiała przy tym bo:rdzlel od oku'!)acll 
111iemieckiej. Dlm mniej upriemysłowionych 
ck ęgów C:i:ecb ł Słowacji plan przewiduje 
nadzwyczajnq; pomoc, przede wszystkim 
praei zapewnienia Im odpow!ednlef Ilości 
rąk do pracy. W !yin celu zostaje utwor10. 
na rezerwa pracy, która ma dać pół miliona 
tobotników dla tych ok1ę96w. 

Zasadni~ym zadaniem dwułetnleqo pla• 
nu C:i:echosłowacjl fest pnekrocsenle przed
wojennego po:i:lomu spotycla ludnośet ł 1nł•· 
elenia do końca 1948 r aystemu kartkowego. 
odwyższer:lo poziomu fycloweqo ludnołcl 

zostanh p 'Z9i'rowadzone prze1 obnłUtllł cen 
na prnedtnloty plerw6Hj potneby J PTl8l 

podnle~łen\11 ~n obawy lnllacfi płac robot
nlcaych. Płace będq 1asadnlczo uzalełnlone 
od wydajności pracy robotnika. Ten eyatem 
plac . obejmuje dotyehczcn 20-30 p1ocent 
robotników CHchosłowacjl. Plan przewldule 
podwojenie tej liczby. Komunistyczna Partia 
Czechosłowacji, która :gafnicjowo:ła ten plan, 
!daje sobie sprawE), .e jego powod.Hnle fest 
uzal&inione od wclqgnlęc!a do jego wyko
nauia najszers~ych mae narodu, ws1yatkioh 
warstw. W tym celu nie tylko poszc:i:ególne 
qałąr!e przemysłu, ale l poszczególne f<tbJy· 
kl otrzymujq od generalnyc;h dyrekcji I e.lco· 
nomic:znych grul) zadania na 1947/48 r. Pla. 
ny te sq dyskutowane na ogólnych zabra
niach rob'otnik6w danego zakładu pracy i 

· ma zebraniach rad zakładowych. Robotnicy 
)najq tedy .możność Ul'talania, w jaki spo· 
eób personel fabryki może nallepiej wyko · 
nać powierzone mu zadani&, Ue hzeba rqk 
robociych ,ile ł jakich surowców, mciterla
łów .Pomocniczych kapitałów i td. J!ezultaty 
tych narad aostaj q zakomunikcwane orqa
uom kl11rownlczym danej gałę1I przemysłu 

Dwuletni plan· został w po:rlamoncle 
przyjęty przez przedstawicieli wszystkich 
pcntil 1 uznaniem. Występufqey w imieniu 
.!<'.omunlstycznej Partit tow. Słańsky wyraził 

. przekonanie, ie w prak!yc?.nef pracy nad 
wykonaniem planu wspóldzlałaj!:fcy dotyr.:h· 
czai Front Natodowy umocni się l•ncae 
bard~ief ł :mproponował ujworzenie wsp·óJ 
:nego sek•etar!o:tu partii Frontu Narodowego 
dla wykonania dwuletniego planu. Proj lct 
ow. Slat-ky'eąo -costał przyjęty 1 na 1e· 

braniu generalnych 11ektetarzy panli frontu 
Narodowego J)OStanowiono utwor1•:~ koor
dynocyjnq kmisję dla zagadnień dwu)etni„
ąo planu, która b!ldtde d wać ogó\n11 in· 
strukeje i dyrektywy patiom Frontu Nara. 
dowego oraz laf mię 1i~ wepólnte pio Q· 

ga.n:iq planu. 

Zgodnie 1 p1ogramem rztidowym, nowa 
konstytucjo: winna 1awlemć zc:sad•, ie lcai· 
dy obywatel Czechosłowacji ma zagwaran· 
towmie, obok innyr.h praw, prawo do pracy. 
Test to punkt któreqn przedwoj1mna konsty· 
1ueja Czec:hoslowacll ni• 'ilawiarała a który 

. 1awłaraja dotychc1a1 konatytucja dwóoh 
:i:icrfustw: 'ZSRR l Jugo1ławU. 2naczenle tego 
punktu uwypukla fakt, te praedwojen-aa CH
chosł.owacja pnaladał.a J>Ona:rd· 1 milion 
bezrobotnych, „ a obecnl9 w lrrafc:icb ~acht'ld· 
niej Europy I Ameryki obaerwufemy rosnqc!\ 
etale bezrobocie, 

Powcdnq role w odbudowl• Cucho l'>węi 

Prasa łódzka w ostatnich dniach du- cy 11~ to 111 jqtkl PPDłemltckl • 
żo mjejsca poświęca sprawie złego stanu W momencie przekazywania nierucho. 
domów pyn zow:vch naszego miasta, mości tych Prz.ez Tymczasowy Zarząd 

Na marginesie tego ważr.eJ!;o zagadnie„ Państwowy, liczba majatków opnsz· 
nia, które co dzień przysp'arza wiele kło- czonych sięgała zaledwie 3 tys!e,icy. dziś 
Potu zarówno Jokatorom jak I g-0sp0da- osiągonieto llczbe foż 10 tysie1cy, a istn~e~ 
rzom, wyjaśnić trzeba kwestię zasadni- ją wszdkie dane. aby przypuszczać, że 
czą. z której nii!wielu mieszkańców na~ liczba ich wzrośnie do J2 tysircy, m~mo · 
szcgo miasta zdaje sohie sprawę. nieustannej reprywaty:za-di. 

Łódź mianowicie prz~dsta\Yia obraz Jaki był i jaki jest stan sanitarny do-
zupełriie specjalny, jedyny wśr<ld miast mów, pozbawionych · prawflych właści· 
p0J. kich. Na sto procent . po jadanych ci~li? 
przez nią zabudowań i placów okpło dwie Do roku 19J6 tan ten urągał najbar
trzecia nie po~iada ·a, do dziś prawych dziej prymitvwnym warnnkom hiJrieny i 
właścici~li. którzy bądt swe nie uchomo- nierzadko zagrażał bezpieczeństwu mi sz 
ści opu~cili bądź porT.i1cili. Nlezwykl kańców: 
cbarakt ry tyC'tny J t tu fakt. te na lO W tej chwili svtnada wydatni J><>· 
tysti:cy nieruchomości. nad którymi 11-pra• prawiła się. \ 1 złym stani 1an\tarnY1TI 
wuje łeer.P, Zarząd Nieruchomości Opu· I j;:st domów około 10 p1(lcent, w złym 
siczonych I Pout11conych. oł(Oło M ty1dę· stanie technicznym - około AA procent. 
1110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m111111! 

ni>.y da 
W ramach akcji. pomocy leczniczej, 

zorganizowanej przez .stowarzv zenia 
charytatywne i fZ'l\d Króle twa Rzwec.il. 
nadszedł do Polski. 7i przeznaczeniem dla 
WarBza wy, k<lmlllet łóżeci~k dln tzw. 
„wcześniaków" dz!eeł urodzonych 
prze·dwc1..eśnie', któryoh mo:Wwo.~ć wy
iycla nwarunkowana jest p~cjalnl\ pie
lęgnacją. Teg typu Rprze:tu nle posl!l· 
daliśmy d<l tej pory w krnfo. tóżeczh 
dla wcześniaków 8 o~rz! ane elek-

ze zw Jl 
trycznością, która utrzymuk w nich· rów. 
nomierną temperature, odpowiadającą 
temperatune ciała mntki. Dostarczony 
Polsce w darze sprz~t Piekgm1cyjny dla 
rliemowla t przedwcl!eśnie nrodzonyeh, vn
zwóli uratować tycie wielu noworodków. 
gdyż na i:1kutck -0gólnego wyczerpania 
organ izmów kobiet przeżvciami / wojen
nymi i ciężkimi jeszci3 warunkami bytu 
- wiele dzieci rodzi •ifł obecnie pried
wcześnie. 

. a1 
5.100 _ ONI OD MIHJ Tl:!STWA OEiONT I dz&niu ob. t.jk złożył podzl"ękeweinle, lf1• 

HA ODOWt:J DJ.A ZJF,M ODIY ANYCH znacmljqc fednQc11e!nle, ie 11ajwlekszq na· 
W ostatnich dniach Mlnl9ta11two Obto'l\y 9rodq 1a fe90 walką i pruśladowqnlci ie 

Na1odowej pr:zeanacsylo 5.100 koni na 11a. 11trony Nl~mców jesr włqcienle Warmii ł Mr;i-
gospodarowanle Ziem Odzyaltanyoh, zu16w w 111Elad R~ec11ypo11politej Polskiej. 

Zwlqzek Oaadnikćw Woj kowvcb ntrzyma 
1 teq·o 4.150 toni, a sp6łd1łelnle parcela, 
cyjno oeadnlcH - 950. .Rozpraw d1enl•m 
koni 1ajmq ·•lit Komisje ·Wojswódikle, 1ło;•o
n• z p1:1ed1tawlcielt Woj wódrkll.'!h Rtid Nn· 
rodowych 7,wią1k11 Oaadnllfów Wojsltowych 
oraz Zarządów Wojewódzkich Związku Sa
l!IQPCmQ&:y Chlopaldef. 

DALSZA POM C $ZWĘCJ1 W D:Zll:DZINIE 
Stu:!!BY ZDJlOWIA 

W d:nlu 5 bm. rnlnl1te1 7.drowl" dr. Tg· 
denu Mlchefda pr1yjqł mini łrs: pełnoJ!loD 

nege Szwecji p. Wastrlnga. W dłutnej roz
mow1e om6wtono dolną w•p61 racę S~w•clł 
I Polak! .l\a odcinku .aluiby 1drQwia. 

WYR02NIEŃIE POLSKI!OO IOJOWRllA 
Za 1aslui;Ji poniesione przez ob. MiJoslq· 

wa Lejka, ml•uzkafloa Z\eJnl Warml{!.1ko
Mt111u11ldef w ułrJy111anlu pol1kolicl tej ziemi 
ł za walkę !l uc!1ki•m gąrrnaJ\•kim ł hłtl•· 
rawskim Wejawćd:i:lca Rada Narodowa; w 
01„tyąl• l\CI 01tqtntm po1łedzenll1 po
~ianowlła wyetqplć • wnloslrł•m o PT1'Y
d1l•lenJe temu d:dalac:sawl na wlasno6e 
nieruchomości paii.!•mlacldaj w Sacsytni•~ 

miaf11cu urodzenia Mhos!awq Lajlra. 
Wuu J:Ql1y IQ u;l\wc:łq olłacny na po11ia· 

lfOMtTtT oswn~CIM!illf PRZY PJIACT 
W Kmkowie odbyło al organizacyjne 

zebranie, na któ1ym opracowano stQtut or· 
qani11acyjny. Komitet ma na rielu ws óldzla
lcinla 1 1ar1qdem Pąńetweweqo Muaeum 
M-::utyroloqi! w Ośwtęcimiu, w utrzymaniu 
.żywego pomnika męczeń1>twą narod6w. 
Dzlclłalnełć Koml.tetu obejmuje eały kraj. 

KOLUMNY JłOBOTH!C!E 1l0ZBIJAJĄ 

NA W~l.I 
LOD 

W związku 11. ruueniem lodów na Wiśle, 
przystqpiono d~ &n rgicv.nej walki 1 zato
mmi na odcinku dolnej Wisły. Szczególnls 
w Toruniu na przestrzeni pomiędzy mo1ła· 
mi reuadza 1i1t . I roablfa lód na Wiśle, aby 
stworzyć szeroką rynnę dla odpływu kry. 
Prs:oe te wykonujQ ttxpen:y 01a1· specjallle 
kolumny robotnicze. 

IADANIA HA.O PSYCHIC!~NTMl lJTllLMI 
W JHY U Mł.ODll~Y . 

Wydział Pedaqog-lc1111y Zw. Nauoayciel· 
ełwl'! Pol1lrie,go o)cręgu pnmoreldeqo orgftlli-
1ufe badania nad peyuhlcznym' 1lc1.1t1Etm.I 
wojny u młodile~y. BadqµfqJ'fti, będq ob! . te 
nrm11!e tylko 4 powiaty· byd<1011łci, Upnew
ski, grudzia.d1ld t toJUńl 

Ryłoby d::tlek-0 idącym optymiztMm twier 
dzić, że cyfry te zado\\'olić moga i rów„ 
no miasto jak jeiw mieszkańców. 

Zepsute studnie, brak światła,· bru , 
wal11ce się stropy - to wieczna troska 
lokatorów tych domów. 

Czego one są jednak wynikiem? • 
Pierw zą i dominuj11cą rolę odgrywa 

h1 : kwestia czynszów, kwestia wciaż do
tychczas nie uregulowana. Rentowność 
.nieruchomości opuszczonych i porzuco
nych wprawdzie stale zwi()ksi;a się, <lal 
ka ~st ona lednak od tanu zadi),walaij\c 
cego. Cyfrowo przedstawia się na~tepu
jąco: 

Domów dających r.nd"·yfke dochod 
nad wrdatkami je t 2'> procent, d1>mćw 
be1dochodowych - 40 procent. domów 
deficytowych - 38 procent. 

Ogólny dochód mie i~zny przeciętni 
wPływający ~ komornego do{llńW b&E
oań<;kich wyno i około lO milionów ł., 
co w teorii WY!!:ll\da na sumę znnczną, w 
praktyce zaś nie zaw ze p0zw1J.la na u.
trzymanie stanu zadąwalaiącego, 

Jakie jest wyjście z svtt1adi? 
Było by nim w piern· zym rzei<blt> 

podwyższenie czynszu komornianego (do 
Poziomu Pokrywaia,cego wydatki na k n- ' 
erwacfo i niezbędni' Inwestycje bltd~w

Jane, w stopniu nie naclwyręfa:iącym kiOo" 
szeni" ludzi 'Pracy. gprawą. tt) ureguJuJr 
z pew11ością u t!lwa. 

Póki nie weszła ona k zcze w ŻYCI 
mu-;i się inaleźć inne wyjście. 
· }tomit.:ty domowe }V śeiRłej wsu6ł· 

pracy z lokatorami przemć winny przy~ 
najmniej nięldóre koszty zwili za na z po 
kryciem niezbE'Jdnycb wydatków na re· 
monty. Bez tego domom grozi mina, I 
mirszlrnńcy staną prz~d groźbą pozoi.ta~ 
nia bez dachu nad głową. Dł> t~go dopu„ 
ścić nie W{)lno. Cze~to Powtarzany ar
gpment „to nie mój dom" ·nfe jęst fad· 
nym anwmentem. Domy ot>uflzcwne ł 
oorzucon bowiem są w r,óln'ym dobrem 
wszystkich obywatclt. Dlatego na razie 1 

m11 !my wziRć na Siebie częśctowo bodaj 
cicżar ich konserwacji~ . 

J. ,7c-iępad~ka. 
l"l"l'IM Ili I l"I' I l'l"l"l''l''l' ' ~"H·t:i.it ·1 H I" il Ui:I.~~~ U blJI.: 

Z •ądów 

8 lat więzienia za napad 
W sobotę w Okrr.~owym Sądzie Kar· 

n:vm odpowi11dali w tryhie dma~nym dwaj 
groźni bandyci: francfsz~k Olejnik i .l6-
zef Barw11śny, o których pisaliśmy szez 
gółowo w onegdRji<l?Vm numerze. 

Sąd, Pod przewodnictw~m sed'1iego 
Swinarskiego, uznał· ich wlirnymi doko
nani11 dwóch rutp11dów z bronią w r11iku 
na go Poda1zy w Powiecie Piotrkowskim 

·1 ła11kJm l sk~:zał jch na k11rP. no 12 lat wl 
zi~nia i 11trate prnw 11a lat 6. Na moęy 
ustawy o amne tłi •ad złagodził im wY„ 
miar knrv do 8 lat wler.6ienia i utraty Praw 
1111 l"t 6, . . 

W:vrok ten dla oskarżony h :kat ftlflrł 
teęznY, eidwołanie rirzv. h1111de t ·lko l'l'-oi. 
kuratarowł C:vbul~kiemu, który w t~ 
snrawie popienł oskarżenie, · 
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Zaszumi11ło pióro orl~ w l)Owiet~zu i u dnia, a· gąski że?y f1lll s.le od~ywały ! 

stóp Marysi spadło. Podj•ła ie sierota, szc~ypały trawe, 1 żeby się znow na na 
do piersi przyciska, i(iz.ie lekko I żwawo, szeJ łącze~ pasły„. 
kamyków nie ciujt. iiemi ledwie dotY-, Tu buchnie pł czem i oczy rękami z:~· 
ka, w T>qwietrzu prawi: płynie. kryje, sypiąc pruz drobne palce łzy buJ· 

Przebyła strnmą śeict.ke, u wrót zam~ ne, rzęsiste. · 
ku .staje-. Zrohiła się cl1za w komnacie, wśród 

- ~akżeż ja we}d~ -- mówi - kiedy któr:d słychać llyło żałosne łkanie sie-
tam śniegi, logy? . roty. 

Wtem SP~Jr~y w ~6~ os"tu. promień _Aż skinie królow11 Tatra dobrotliwio 
ton~zny mow1 ludzkim ił ... m. . tak JHZcmówi z wolna: 

- .Nie l!!ikaj si~. ja te śniHi i lody 
1 

- wieiu tu l;yło i wielu :r>rośbY swe 
OITZCJ~! r - ' ł f ·1· . : ft srebro, - I s· ic yn'ła J'akby złota dróż· mos o. prosi '· mnie o z o ~· o , 

zaraz . 1e ~ z 1 i.. · o poprav„·~. do11. Lecz taki, ktory by 
ka. ta~ słone@. ągr;llł0 na

1
• n eJ. . ..., • chciał oclt>JŚĆ tym, c7ym był z Pocz:a tku 

ld~1e Mar_Yll13, zm:ma fl e czuje, <>t J·~k sw~go, jako to dziecko 'Chce - ni~ zna· 
by · tąp~łlł. flI; :po ~nier11._ ale !>O )Ym bia· lazł sie, tutaj. Niechaj się wi~ atanie jak 
łym kw1ecrn, co z Ja~łom w n:iaJu opada. P g i sz 1 • • 
Tak zaszła do samego przedsionka. ra n.e :·. . , 

I nagle s.ię w progu królewskiej kom- P0s~ni~s1e się 7. tr~nn _krolowa Tatra ~ 
• naty znalazła. Mary 17 ao okna pociągnie. 

Struchlało serce w sierocie i już sie SpoJrzy !erota I zaklaśnl~ w ręce„, 
P!H.\'Wała nazad biec, nie mogąc znieść - Czy sen to, czy ni~ s1H1? 
tej <lgromnej jasności, jaka z komnat bi. z. dwom królmvd Głodowa W6tk.ą 
la, kiedy Podziomek, który nie mógł na· wid;ić jak na dł<mi. Idą gościńcem pa
dążyć dzieweczce, nadbi€gł, dysząc src_:· stuszki, z długich biczów rzt!&iśeie klas
dze, a ujrzawszy wahani~ Si·~ Marys1, kaią, stada gęsi pn.dzfl; a f)tld 1.asem na 
drzwi prędko pchnął i do komnaty ją łące siedem gasrk trawfl skubie, gą&i6r 
wciąg.nął. gęga, siodłata mu się odzywa, a Qui-o; 

Zakrzykneła dz>iewczyna, olśnion~ psi.ak wierny, siedzi przy nich, ku lasowi 
a 18 oiklJJnl'ćb światłem i bogaetwem komnaty, peł!!eJ patrzy i skomląc z cicha, na paniĄ swą: 

bhJ.kitu i zieloności majowej, wśród któ- czeka. 
S~\ tTw6r kr6Towej Tatry ·ria so· ty uczy J)atneć w błękit, gdzie ~a dom rej na tronie sizdziała królowa Tatra. _ Jezu!„. Jezu!„. 

klei gÓrze; na górZtt t k wysokiej, te .~wój.„ Dobra i litościwa jest królowa Ta. Królm •a. skin,eła ~iala ręką i rzecze: Zawoła Maryl!lia. nie "logąc więcej 
chmun.- u stćp jej leżn~v. Sak siwych tra! - Kto Jestes, dz1fcko? słów znaleźć w tci ()g-romneJ radości ja-
owicc stada, a sr.o.zyt promieniał •oflcem Umilkł chór. a echa rkśni jzgo opada· :Mary~ia us~ka otw~r~a. sH; się ~rze.mó- ka jej serce przen.ik~, . ' 
na cz.ystym lazurze. ły w doliny coraz ciszej, ciszej, jak wić, a nie moz~, tak J:J ~fos w P1ers1ach - Gąs1'i żywe! Zywe moje rą•ki! 

Dwa bory świerków wiodły ·do wrót zmery wód i jak numy lasów. zamarł z Wit'!k1ego podziwu. 
iamku; dwie •kały, dwa kamienn ol· łuchata M11.ryaia., i duszka w nie! od: Tu wi<'e Podziomek, fajkę za "Plecy 
brzymy, g\raż 'Prted wrot;tmi trzymały; tfła, a oeiy na~niłY się wdzięcznymi założywszy, dwornie- si~ skłoni król()wej 
dwa gaje k-01oct'ł W\l\Y rodcielały k<;>· turni. · 1 rr«z~: 

Maria KtAI f ka 
Które dziecko pol1kl• nle zna teq 

nazwiska? M rria Konopnicka to tak 
jak ktoś wsay1Ucłm nam blłski, to ser
deczny przyj aclel, w p6łczujqcy to• 
warzysz, to najlepsza, nojukoehansza 
siostra. 

hiercę n:chu na schodach, ~ ~o~n~t. kro- .Kiedyć tak dobr ta królowa jest, to - T9 jest PUtutzka z Głodowej W6i-
JoweJ w1odąc~ch; dwa po.o'K1 Ót\ n l noc 1 Jej i~roty ni opi ści może„. ki, Marysia sierota! 
lały Po pn,• \Onku srebro z me1ach\to- • . ' . . . . 

1 
• k I :n6w szast11ał nogami, kłaniając sil) 

wych dzbanów. "'yrzeźbionych cudnie; . Pod )dzt tedy blJzeJ, az. tu 5 yszy,.Ja t; wielkim rozmach m. 
dwa orły latały nad :vieź}'eami zamku. Jeden z <:tlów. rzccz_e lud7;kim głosem • . ' ·Uśmiechnęła się królowa łaskawie na 
dwa wichry wyły u kito progów, fllk - l~z śmiało, s:eroto. , widok Krasnoliłdka. a pot~m zwrócił.a 
dwa brytany; dwie gwiizdy sine .I> Ilfy SpoJrzała Marysia w gor~ ku orłu twarz cudną ku Mary'i f pyta: 
sie· w otworach wieżyc: iaranna i wie· ow~mu i rzecze; - Czego chcesz, sierotko? 
czorna jutrrtenkowa g\}'iar.da. l prze- - Jakże pój* mam po tak stromej, • Nie mogła inż wytrwać Marysia i wy-
strach i zachwyt onrnał Mary ię i du z- po tak kamienistej drodze? c1ą1nąw. zy wychudzon~ rę-ce, zawołała: 
ką jej wstrząsnął, gdy się przed h'tn Na to orzeł: - Gą~ek moich chce. jfisna królowo! 

Dlaczego tak kochamy wszyscy te 
wielką poetkę polską? Zca eo otaez~ 
ją taki szacunek polskiego ludu? Za te 
tysiące wierszy i płoa n k, za te ipi 

dwnrem znaluła. - Nie 1ęketj siei. ja ci pióro z-e skrzy-\ Gasek moich żywych siedmiu, co mi je 
Podniosła l!łowę I sientała z cicha: dla mego zrznce. to ci lżej będzie. li11 iad!li1ił! I żebv ~sior mów gęgał do-
- Jezu! A gdzież to ja za zła? ltt\1\llllllllllllllllllllllllllllll\\\lllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllfllllłHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

wanki o polach pełnych sło:ńca, za; 
smutne wiersze o dawnej ciężkiti doli 
polskiego ludu. 

A wtem poszedł powlet.rzem. hu~ tnk-. • • • b • 
koweirn boru, który, na czar~ych harfach · . . by sto gromów i rozległ lę chor SWJ~r· p· I w n I cz n J I z Ie 
lieśń po te.żną graJąc. tak p1ewał: 

- Straszna i potężna jest królowa Ta- (V r g Pl fkJ 
tra. Wysoko nad głową -wzniesiona jej 
~rana! Korona lodów na skroni,, śnięgów W plwnic:i1nef izbi zmrok wczesny 
zasłona spływa po jej szyi, mgły si.riel pada, 
szata postać j,ej odziewa. foj oszy P,O: . Wilqotn.y a po~ury; I 
.si:,pne ; mści :ve rzncaia błyskawice, JCJ, b d b k' k 
głos jest hukiem pot-oków l grzmotów bu- 1 Mętnem! szy Y ro ne o ien o 
rzy. Jej gniew zapala pi-0r11ny i łamie Na brudn patrzy mury. 
bory, jej łoża i chmur czarnych u łane, 
snu nie udziela nikomu, id stopy gniotą 
kwiat każdy I każdą trawkP, .. , jej serce 
kamjenne nie wzrusza się nigdy I nici.ym, 
Straszna i potęi11a jest królowa Tatra! 

Lecz zaledwie echa te umilkły. ozwał 
się drugi chór, na lutnia~h isrębrnych 
pie 'ń swa, grająe, 

' Chór ten śp1ewał: 
- Dobra i lito~ciwa )Nit królo\a Tatra! 

W piwnicznej izbie głos dzieckq 
słvehoe: 

To westchnie, to zagada„. 
Ojciec chleb csenny wykuwa: młotem, 

Przy i~l matka blada. 

,,Mofn małeĄko1 Moja rodzona! _ 
Jak też łam na wsi onej? 

Czy też tam dzieci chodzą w słoneczku 
Po trawce, po zielonej? 

Ona mgły cienkie przPdzie, nagość gór 
odziewa, wianki z k-0soclrzewiny wiie, na 
czoła im kładzie. Ona śniegi martwe w 
jasne potoki zamienia, pola i nizin.Y wo
dą zdrojową po!. ąhy wydąłv plon chleba. t ni mieszkaj"q, jak my, w piwnicy? 
Ona orłom siwym ochronę w domu liW 'm · ~ widzą het.„ obłoki?" 
daje. a ·piskleita ich bczpi6re w gniazdach _ „Oj, widzq, synku, wszyściutko 
wysokich koli>hie. Oną w komorach 
$w_ych chowa kozicP, 'migła i zakrywa wicb;q, 
ją pl'zed postrzałem łowcR. 0na oki~m Caluśki iwicit szerekli 
słodkim w doliny patrzy, kw•(lt w nich 
tchni'eniem nnjśwież11n•m od Rk' nirów 01 widzq one pola i lasy 
broni.„ Ona tka z ak11 mltnvch mclińw cu• I I łąki ; zagaje· 
dne makaty i wyściilł!'I 11imj prup ś~ie . . ' -
taiemn«'. Ona ~'vżywi11 lud u)111gi, co pól Widz~. iak shnkei Idzi do rnan1e1 
t zbót nie m , a diiatki z ióralikiej cha· I I 1ak znów ranl(iem w tQtę„, 

Widzą, f ak plug! rżną wiosną ski~y, 
J~k si wacz 1zuea ailarna, 

Jak woły ciągną zębatq bronę, 
Jak rodał zi mia: ezarna„. 

\ 

OJ, wfdzq one, jak źródła bij q, 
Jak rnodre rzekł płyncr. 

Jak dzikie gęsi na ugór lecq, 
Jak słuw ~arq11ta tr1einq„." 

- „A nie ma takich murów dokoła, 
Że aż afę przeoler6 trzeba, 

Żeby choe skrqwek, eihoć odro bbkę 
Zobaczyć czasem nieba?" 

- „Niebo tam, synku, w~zystkirn 
otwarte, 

Z w ehodu ftt'J •crchdd wolne 
Czy zorza świeci, czy gwiazdy 

wsch oazą, 
Tako łtt kwiClłY polne." 

„Te ł Pcrn Jezus blli1tf być musi 
I l' tr1v na te dzłtoł... 

Ą od 1'l~• łutqf ie Pema !oCJo 
I DClciera ale doltc;ł •• .'' 

Maria Konopnicka kochała Jud poi• 
ski, kochała bł dne chłop kie dziec
ko, dziecko robotnika:; które dog'ory• 
wać musiało w piwnic 11ycb izbach 
miast radować si• 1łot'lcem, pole f 
lasem, miast bujać po 1wobodzte J~ 
pt~k Maria Konopnłakc:r kochcd.:1 'PO}• 
sk1ego rc;>botnika. i ·polskiego chłopcr, 
kochała wszystldch ·ludzi, wykazywa 
ła jasno i otwarcie, ż człowl k nie 
powinien qn .bić o łowieka, ż wszy 
scy sq sobie fównt, . ż wszyscy sq 
sob!e braćmi. 

Jeżeii ktoś. mośe być proroki m, fe 
żeli ktoś urnie odgadywaó pn;yszłoś~ -
- to Marła Konopnicka byłcr taki 
prcrokieml Dziś właśnie nadszedł 
c~as, o który1<1 muxzyła Maria Konop 
nicka - c łop poi ki f"t prawy 
gospodarzem sw go 1agonu, robotnik 
!est panem Cabrykl Q lud poli; 
Pr cuJ lll nP siebie, ni llQ fllnyc: 
sa •d1l• koriyat ć owoców w 
go trudu: 

Maria: Kono?nicka urodziła się przea 
105 laty, dokładnie mówiqc w roku 
1842, a zmarła w roku 1910. To ones 
napisała „Rotę'', którą wazvs.cv śpie
wamy, to ona napisała tysiqce wier
szyków -:- które Z!l<Jmy wszyscy nCI 

·r.it'fl'ftł ć. 1'~1ił zqm\egzczermv ob(')!( kil„ 
ka'jej utworów ktflre wam na T'l wne> 
Wą(sv•llchn piavi>odna d"' ••re(l. 
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Maria Konopnicka 

. * • * 
Sw1ecq gwiazdy, świecą, 
Na wysokiem niebie„. 
Jeno nie myśl chłopie, 
te to i dla ciebie L 

Ta jasna z tyslqca~ 
Co wschodzi od boru, 
Jako skrawek słońca -
To pana: ze dw:oru ... 

( 

A niżej ta druga 
Ze złota szc".;rego, 
Co nad stawem mruga, -
Proboszcza naszego„. 

A trzecia co w pobok 
Rzuca snop ognisty, 
Jako srebrną kądziel -
Gwia.zda organisty ... ' 

WV'szystkie przed oczyma 
Palą się jak zorze ... 
Tylko twojej nie ma, 
Chłopie ty nieboże l 

Powiadają ludzie, 
Że w dawnej da:wno:€tii, 
:>an Bóg wszystkie gwiazdy 
Zapalił w równości... 

Ni chłopa, ni pana 
f:Jie było na niebie, 
;{ażdy człek swq własnq 
Swir.Izdę miał dla: siebie„. 

A.le jalC się zaczqł · 
Kurczyć lud ubogi, 
Poszły gwiazdy z nieoa 
Na rozstajne drogi. .. 

1f. te pańskie świecą, 
Jako talar biały 
~ te chłopskie w rolę, 
Tak łzy pospa.dałyl 

CzN potrafisz odgadnąć.? 
SZARADA 

Pierwsze•drugie doda smaku przy o?iedzie, 
Pierwsze-trzecie często się n<i nim fedzieJ 
Całość-astronom polski sławny w świecie, 

Pomyślcie - pewnie ocigadnieciel I 
ZAGADKA 

Co przy schyłku dnia 
'IJez szmeru po swiecie kroczy 
I wszystkbn zasłania oczy? 

UKł.ADANKI 
1>uźa liczba+część drzewa= o~ena szkolna. 
Drzewo+pozbawienie wolności= stolic.a Bu· 

muni i. 
Ciało lotne +nuta = P.rzyrząd cbronl9cJ 

~rzed deszczem. 

,Wyslrolly się kijanki 
W sukieneczki z wodneJ pianki.. 

Podziwiały je szczupaki: 
- „Proszę państwa, kto '10 taki? 

„Nie kijanki, lecz panienki: 
„Takie strolne ich sukienki". 

- „Nie bywało takich Jeszcze1" 
Zachwycone rzekły leszcze. 

'."""" ,J-foda piękna i na czasie'" -
Odezwały się kmasie. 

Tak pochlebne słysząc wzmiankł 
Napuszyły się kilanki. 

Rzekłct jedna: „Szczupak zna się. 
~:Również znają się k~c:isie, 

„A, na przykład~ głupie żaby 
;;Za nic mają te powatiy". 

Druga rzekła: „Moja miła, 
;;Ja bym zaraz się zabiła. 

„Gdy·bym była taką :Zatit11 
;~·Nie mów! Robi ml się słabo, 

Gdy pomyślę o tym tylko, 
„Już · wolałabym być killtą, 

t;Szp1olką; flądrą w galarecie, 
„A!~ żabą? Za nic w świeciel'i 

Tak ze sotią rozmawiały, 
. 'A ~\., dzień upłynął cały, . 

Chciaiy zacząć od początlłu, 
Lecz coś było nie w porządku, 

~o spostrzegły nagle nocą~ 
'le nie mówią, lecz recliocą, 

( ujrzały .w brzasku- ranka, 
te kijanka - nie kijanka, 

J 

• 

Oto macie prawaę mąarą: 
Flądra zawsze będzie flądrą, 

1:~1ko żaba, co !ad,!2bY • _ Szprotka szprotką, kilka kilką, 
Is~ czym prędze1 między zaby. A kijanka - zabą tylko, 
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Nr 69 

ADRIA {ul. Marsz. Stallna - Główna) 
TRIUMF MŁODOśCI . 
AŁTYK (ul. Narutowicza 21) 
. .LUDZIE ; MANFKINY" . 

IAiJKA (ul. Fmnciszkanska 31' 
„SAN O~METRIO" 

GDYN!A (ul. Daszyńskiego ~1 
„PONTCARRAi." 

HEl (uL ltoołonów %-4) 
„U SCHYŁKU DNIA" 

MUZA •(Ruda Pobionlr.ko) 
,;SYMFONIA MŁODOśCI" 

OśWIATOWE (ul. lb:at'lws'kEI .'i;;ą1 
Nł~CZYNNf · - : 

f'OtONtA (ul. Ptotr~Wika 87, 
.• Kl A.T!<.J\ ~tOWICZA:' . 

!Sftzj WIO~Nlt= {ul. t~r!'mskr ga 7-t-71) 
„KOSERT i BERrnAND" 

RO TNIK (ul. Ki111~-,ki-eąo 178) 
. „ZAKAZ.A.Ne PIOSENKI" 

ROMA (ul Rzgow ko 84) 
„co MOJ MA,ż ROSI w NOCY'" 

REKORD (ul. R~ow$kfł 2) 
„ZAM!EC śNlfżNA'' 

STYLOWY, ful. l<lllńsll'feś«» 123) ( ·' 
„l'ON'rCARRAl0 . 

:śW'IT (lałutkl ffy'telc 5) 
• OltUGA MlOOO~~" 

TAlRY (ul. Sienkiewicza 40} 
.l(APRVśNA EKSP~D!ENTKA" 

'?CZA M. Piotrkowska 108) 
„ROBERT ł BERTRAND" _ 

WISŁA (ul. Dcm:yń~!ciego l) 
„ZEZNANIE SZPIEGA" 

· Wtćfe:NIARZ {ul. Zawadzka &) 
„ZEZNANIE SZPIEGA„ 

WOLNO~~. (ul. NapiórkowsltJe-go fa) 
. „~IEUSTRAŚZENI._ 
2ACHĘTA (ul. ZętJarska ' :te) 

łi(OS ROBOTNICZY 
• I 

~.weteranki ·pracy · od ·nac one @--„. -- ~'!""'N••m• ~"""'" · ~·~ii !!19!"!Jll:® 

?JUtt,ADY QRA.FJCi,t\ł& 
tODZKI , INSlYTUT W'ff)~Wtl.UC~ 

łp~-. z o!ł . ~. 
fi mcn:ca, w dniu śwlę'.<z kobll•t, odbyła się 

w „P.ZPB Nr. 2" (d. I: m Po:i:_nci61lri) podw6!na 
UK!'t.ą"S!cłt: odslonłę~I• pł-ękneqo s::ita~d.ttrl( 

koł" kbryenego Si;ote~zno-Obywatelsklel 
· Ugt ltobll!ł otaz wr11czenle odtin~aefl weJe· 

l 
rcm""cm ym2cy. · 
· Sala świ„lllą, pr2ystro!on~ iw!qiu11młe 
JJ~rwcont naro[lowymł, prHdsławlłi:rłcr wlr:tolf 
r.rlłą!!!lł11łenl"lf· ~ttoJrołn 111cłµ pt!!i~dłatnagq, 
tt-:J hBYl!>f,OWym mlef5C:Q !lłflddcd() 513 11.~lflfm'• 
11iyr.:h rabl"frt!r.: 18 prcrc:ufe w „Pf)Pa Nr. 2" 
pawył~J ~O Im, 15 powy~el Sfl lkfł„ Pu:y1111:ly 
tu p1'>1Uc z prermo w t:h12st1,i:rc:h na glowqeh 
ł· ~amłoJu:!":h. Siar• pomar!li:C:z(lne •~•anie 
uamtec!!~!y się do wlasni?f myśli, kł6rq g!oś
no wypowted~a obok riln.łe siedząca robot 

nica: „doc•ekala slę moja MqUra prći\atdzl
weg1t uiss„aytu". 

ló0.2. UL tWl~KI 17 
T.elefony. 

Din up.emięln!erua te !jo · 111• wele?\:r.nld 
otrzymały 'w dane po pięl: li\ttłr6'1f towaru 
tub tysiąc zł~tych. 1 Centrala 206°42 

Obecni byli na meceystt'IĄCll JHHthławi· Ni;iez~lny dip. ~~2' 
ełele dyrekcji „Hl'll N•. a'', Jan'!clU MleJsł!ie Techniczny dy1 ~-~ 

Se!cfetar!oł u:...,..-1.,,, 
go Sp. Ob. L. Ili, 1.wif!•h~w Zawodowych G 156-81 
oraz oficerowie $-:lt•iT Wyehuknla Politycz I:::\ Wydz. osp. I'::.. 
nego. ~:::::::::::::::::::::::;:::::::::;::::~ 

Jin ,::zęici oflofQłńel ' odbyły 11lę wyeiąpy . 
11P.kllll • drmualyeznel śWi10llley robl!JIAic11;ef t:;.z.11• awle -le 
!!aldmłow, . - ' ' 

YlerUJJ!nJqon uroczystość utłWaU Rllł 'Il• ' #.e Sii ZSRR 
długo w pamłęr.i fOboln.lc. ...:.. leningradzka ·fabryko sł@m~t>typów pro

(j) dukufe czcionkP w sześćdziesiąc;u językach no • 
rodów. Związku Radzieckiego, 

W d -w leningradzkich Zaktadaeh im. Stalina 
-~ A .,._ · i;lobiega końca budowa drugiej turbll'IV v-.y.;o. 
~ .... ni UC::•11 M „ ... ~c•e . litafJt> c-lśńienia o mocv 100.0óó Kw. dla flek~ 

Poełl!rJe. ~ię ~ll~a t1Wag dla o~ób wysyhiiJ· tróskl!"1Vokiq, za.131";,ywąne indyv,lidµalńie, u· , trowni• Stalino9orskj9j (pod Moskwą} . ?lermi-~ 
fyth pamki przez .?.? .. a:atą, ql;>y . · uehren!ć Je łe~v-.lfajq€ w f,o;;fl ~peseb bsi!Wzglądnie stwia~ ~ lentt'l~rc:i~qh tu~b!n od pół 

1
raku doje tuz 

otł · ewe!)tua.!nyeh streit wyr1!iil:łyeh z ogrób16- elz~nle m''eisee 2!aginiąde _ uatkodl!lllr\iP J!)a pr~d . 0 wytiap1ośc:1 tych ~nika nydi. turbih-
n'fo, wzślądn6oe zqglni'tciei ' pfie~vłkL · · 1 

. • . ol"11zyrnów, · §W':lodczvć mOt!E) na.st~iou1ąee po. 
Storannle opakowena poerltS gw~rantuj~ er.Id I winnego pracownika. • · rówńari1e, tu~bi-na o mocy 25.000 Kw., a więc. 

Jet ber..pietHl1stwo.. Za paczki zwykłe. l efo 1.000 ił. W(jrt<lści ćtterolfro!nie mni&jsta, · obsłlJguje normalnie 
Zomlmięcie peczkl Wl,"nno być takie, ożebv w 1 taca si odszkodow\)n1A, ,~edług słowek m:astó l')fzemy~łowei ~i-cz.cfC.' 200.óOO mieszkań • 

bBz lego narus?,enla rtl"! możha było desta~ słą \ ~ ą . . . cow„ 
do ·ie·i zow~rto. t..J odb1egająeyeh znacznie ad etektywnef war- A 1• „ . f • i i ł . .J 

"' ~""'- · · · · · d ł . - w rmen 1 w O!':.reste s,n en a w oazv 
. Paf:.zk. ł naelowcne z _deldar-owoną wart?§elq I to.kl - .za pa~!ki, ~ona _ 1.000 i wy.płaca srę radz.l:ecki~ef zbud~wóno 90 kanałów nowad. 

~nca 1.000 zł. sq traktowaną . z:e specJii.lną rzeezyw1stei wnrtosc ptredmiotu. niaf~cv.ełt 0 łącznej długości 7.000 !diametrów, 

li'qpadl-1:1· I kradzieże 
POiAB W SKt.AD21P.! PĄPIEBU . 111\IA'tOR ÓROBlU 

W sklcrdzie papieru Ost1ow~l.ago0, przy z· komd<ki 1anĆI Jl:'.iełbasy; 11am!es~ltateqo 
ulicy Piotrkow.skiej 55, miss'l)a;qe}-'m slę ,;, vr Rudzie Pqb!cmlcldó!tj, pny · ulicy . ChoCilia

, ~no, „Roma", „Hel" Pót'l, ~E!ensó~16.30; of\t!'Jnle na parlG'I"Ze, z nit'ust~loilef d-Ołyc;;h· no'Wf.lC!flj 47, zlod.zief• •~ trbiegłttł 116~ 
ił8.30; 20.30 ni:eqz. 14,30. ,.Gclynro"-15; 17,30; czas pzrzy'Cl!'yn wybuehl pożCl'l'. in:e!6 kU?. 

„SIEDMIU śMtJ.tYCH11 

które zaopatruj~ w wód~ 200.00o ha. ziemi, 
l'3:tątej przed łym odfogięm . Kontynuowano 
jest budowo dalszych 18 kanałów i sztvcz4'lych 
zbio.mików · w0dy; pojemnośc! jedn~go z nich 
.....- zbter~ikt! N~rksktego wynosić będzre HO 
milion.ów metrów sześciennych wod~. 

Wszvstlde zakłady rzemieśl
nicze ią obowiązane 

teflsłrowat aiQ w Izbie Rze111Jeślnieze1 

A9,1,S; n~dz. 12:30. „Stylowy'' - 15,3Ó; 18; 
~,30: nledz 13. „Wtćkn''.arz" _ 16.1.5; JE!.J.,S; Na ratu!le'll: pośpl.es-zyły · trzy oddżi<!tły 
~, 15: n!edz. 14.15. „Wisła" - 15,30; 17,30; straży oqriiowe\, kóre wkrótce Uj';fl'ISHy :po
i19,3o; nied~. 13,30. ,,Tę~zo" - 4 seanse dzien 'iar. 
inie - 14.30; \6,30; 18-.30; :20.30: „P~edwl.o- Spal\ł~ ,..slę Jedynie W'%tTdzen1e 6iu.ra, za· 
~nie" - 14; 16; ·18; 20. . persy pó:p!ońl llałomJast ocalały. 

Pozostałe · kino roz,poczvnajq seans.9 o go·· 
°ijz,ini~ 16; 18; 20. , i · 

i?MDZtr.t w SfłLJ!JPIE !łZE!Ntcli!M ' 
Za ,1JdPpu neźnield<'!go M;'frli Próchnłe

kfol. przy ulicy Sanockie! Hit śkrctdziono 
30.000 it, kl re !l-Chowctte były w speejal11ej 
sll:rytc•, umeszczonel pod podłogą. 

Teatr' muzyka • sztuka 'Ł W:o\e1n6d<z~\ego Komlte_tu PPR przy ul. pyzy u1ky Mallno".W'ef lO iwskttt&.k zemłe• 
PA~STWOWY TEATR W.P. . Wólez.ańsldej 17 uc!ekł Niemiec, Edward Fel· ciyszC2enia komina 'Zapaliły się sqdi-e. 

UCIEC!l.R. HtEMC.lt OD SADZY W KOMINIB 

"0211 przedstawienie opery ngrodow&' „C;1'a czer, przy9JeJ.ony ao pracy z o.beau Ila SJ-, Jeden oddziel shaży Ug!J,Sil O';łleil.. Sttcd 
fflnltemorty czyli Kro\fowkic:y i Górale" Bogus- kr:rw:le. - nfe było. • 
lawsldego .,., muzyką Stefaniego w inscenfzacf:• I 
1 tezvserU leona Schillera z t..dzlafem orkif!s- --•11Elllliiiiaiiilliiiiimiiiiiiiliiiiiilillliiiiiiin!l!wm:iwlll!llWWWll!':!:D!SĆ!:l!R!-E'l!BM-elllii8-ll'Jillll=nm-

. fty FilncJrmonli łódtkie/. Dekorocfe Wł. Da· ZQDI•• -rzez radiO 
r;:ewskiego, 1!.tlori tańców J Hrvnf&Wick191. -- ~ ,,_ 

TEATR TOR 6,00 Sygni;ił czasu; „Kl!ei;ły rann,e .. .'' i kalena. audycJa stowno:rnuzyczm>; 16,55 Audycjo 'dla 
histor:; 6,05 Dziennik; 6,20 Glmnasfyko; 6,30 rnłod21łeży; 17,TO Koncert Orkiestry P.R. p/d 

D7;iś znakomita komedio · ooyczatowq Go. Muzyka; 6,57 Sygnet .czasu, oud. no · ,,Dzień J Kołaqkowsk; $go; 17,45 ,.Na Z1emloch Od· 
gola „Otenek" w prz<:!kłodzie A. Grzymały- dobry"; 7,05 Mużyka; 7,15 Wtadumośct po- zyskanych": 17,55 Z· żyda kulturalnego, H~no 
Siedleckiiego, w reżyserii Henryka Szletyń. ranne oraz prz.,gląd praw; 7135 (J! łodzi) IJ'lwory Mrchmsa w wyk. P. ł.oboza 1 18,30 
Jkiego, dekorac1:.:i Otto Axera. · Program nci dziś; 7,40 l(oncert porcinny; 6,30 ,,Nauka przy głośniku"; 19,00 At!dyc}a dla 

TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ „tUTfłtA" Informacje ogólnnpolskie 1 8,40 Skrzynico PCK: wst; 19,15 {z' todzil · „z dzfołolno§o1 lwiątku 

W · związku ż pódc:tli.ym przed kilku dnici„ 
iiil, w prasie ógł0;n-enł&m Izby Ptz&mysłowo
Hcm.dlowej wszystkkh zekłcxd6w pDerilysło- . 

wych, handlowych i usług.~wyc:_h, be>t wz.glę• 

du nra to w jakl&j instytucji eq l'łiii zareies.troa 
wane, Izba l\~&mieślmG'I<!' w t&d21 1rYJaśn:l.a, 
C.0 Jl<fStępuj&, 

~ 1. Wszy&!kie zdłcfdy ~eśh.łose ·•tł zo.. 
bóWJą.Zd'!l'.e reJestrow-aó si' łylk<l t wył4czni• 
w, Jttife Rzemieślni~J w Łoiht ł refe•tracłl 
ogło.s~n&f przez fz:bę P~zemysłowo·Hcmdlo„ 

wq w żadnym ?rypa.dku nie podlegctJą. 
2. W Ioole Przemysłowo·Handlowej mogq 

się rejeslrow<:t6 tyHl:o zaJdcidy przemysłowe r 
l'la11dlow•. np.' •ltlepy ! !alnykL 

• lDA. BzEMrESI.RiCZA . 
Zcmąd 

G ś 1 1.. i t 8 50 P12erwa; 11 .57 Sygn al eza su i he\ntił z Byłych Więzniów Politycznych" - 1)0g. pióro 0 c nne ,wyst~py zna ... om tego enera opł- ~.e~· Morinct.leJ' ., l2,05 Audyc!a d~a !wletlk B. Ju~!CZQ; 19,20 Iz tedzil Chwna muiykł z OGŁOSZENIE 
ry poznanskief Wi,tc/do łll'CZYńskiiego. "V " 

Op.9 retka f. Lehara „Kraina Uśmiechu", robotniczych i 12,35 Arie operaw.'-' w wyk. A. płyt; 19,25 (z ł.odz.n) Pals,kfiEI ple§tń ł arie w Zarzejd M:ef9k,1 w łodzi ogłaszo przełarg 
Na aele zespol1J aktor~kiego: H. Makowska· Kaznowskie~o .- bas; 12,55 „10 minut poezji'' Wyk. W, Roessler-Stokowsldej - mezzosopran nle-Ogronkzony no wykonanie robót dekor. 
Modrzyńska, St P\asecko. Wł. Szczawiński, K. 13,05 Muzyko obiadowa; 14,00 Iz łodzi! fet przy fortep. ·Z. Krawczykowskh 19,50 Iz Łod:ti) sko-blOGharskich obowiqzujqcy w ciągu okre
Kosae\a, K. Chocz,9wsld, A. Sowln. Reżyserio : pióra J. Dąbrowa - Sierzputowskiego p.t. Re-pl)rtaż w opr. T. Radwana pt. ,.Przyszli kie. su 6-du mfe9i~cf ód dnto zatwierdz,9n~o cen 
B. Hors\<l.- Chóry ~ orkiestro: dyr. Wł. Szcze. ,;Czasy Maryli ~ Gustawów'; 14,10 Iz Łodzi) rown!cy śwJ.etlic"; ·19,57 Sygnał · czciw; 20,00 przetargowych. 
pański. Dekorocie i projekty kostiumów: J. Ga- skrzynka radiotechniczna w opr. inż. B. KU. Dzienniki 20.~5 „Sylwetki . kompozytorów''; Oferty pisemne, odpowiadajqce tre!d k~ 
lewski i E. Groiewski. Choreografia: J. Cie· mcrszewskie90; 14,20 rz ł.odzil Muzyka cze· 21,00 Słochowisfo wg. opov.':fadanla Chester· sitorysu ślepego należy składać w Wyddol-9 
5elski. Bi'lety wcze!n!ej do nabycia w ksi~. ska z płyt; 14,40 fz łodzi) Kronika i komunf.. ton'o w opr. Ą. Blhdziewicza; 21,25 Arle ł Odbudowy przy ul. 'Piottkowskiej Nr. 64, pole. 
g_arni prży ul. Piotrkowskie! 1020, a od godz. katy; 14,45 !z ŁodzH Koncert reklaroo.wy; p?e§nl ,w wyk. W. Bregy; 21,45 Radiowy tlnl· 1 Nr 5 do dria 18· marca 1947 r. do godz. 12 
117,30 w kasie teatru. Pecz. lJUn!kiuafnie o go- 15,00 Powieść udramatyzowano 'dlo dzieci wersytet. ludowy; 22,00 Kw!ldrons lJroV{; 22,15 w kopercie nole.życle <u1mkryiątej z napisem 
ijz!nie 19. . stars:tych pt. „Bohater no wyrywld." cz. Ili; Program no jutro; 22,2-S Iz łQdzJJ Koncert Ź'/- „OfNta na roboty d~karsko-bfod1cmkle oho. 

TEATR KAMERA.LNY . DOMU :Z:OŁNIERZA \5;20 Reportaż; 15;30 Skrzyrnka ogólna; 15,40 czeń; 23,10 Ostat .. wi'od. dzienni'ka radiowego; wią:wjqcze w ciągu ól<tesu 6 'miesięcy od dnio 
, ul. Doszyńsklego 34 7 Muzyk:!. .ezes.k10 i 16.00 Dziennik; M,?0 Pog. 23.30 rz Ł0dziJ Progrom na d7leń iutrzeiszy; zliitwierdzenia cen przEJtargowych". 
Dziś 1 cdzlennie 0 godz. 19 l-5 świetna sportowa; 16,30 „Spiewdmy piosenki" 23,33 tz ł.odzil Zakończeliie audycji :! Hymn. SzczegófoWa !r1formocje oraz k•„ztorys ślg· 

~~ame~~~~o~~J~~~~~~-~~~~-~~~,~~~~~~-~~-~-~~-~~---~~~~-~ZMru~~ .~~~u~~~~~w 
naietl!''' w znakom:tym wykonaniu: Duszynsk1, o~ . . SZENIA DROBNE Wydziale OdbudoWy, Oddzloł Budownictwa 
ł-lórecko, Jaroń, Mrozowska t _ przy ul. Piotrkowskiej Nr 64, pokój Nr 118. 

Reżyseria - Er\łin , Axer. De:toracie . Zarząd Mieis·ki zostrzega sobie prowo wy• Jon Kosiński. , _______ ..., _____ ..., ... .., ... __ ""'...,_,..___________ boru ofert lub urr!ewożni9nio przetargu bez 

- Kasa czynna od 10 do 12 i od 15. T~lefon ł..eharze TŁUMACZ przysięgły ongfelskiego, rosvishle- podania powodu. • 
~23-02. LEtZNICA·PRZYCHODNIA, Ptotrk<lwsko 3. p'o· go, frpncusldego. nlemi.9cklego - Narutowi- Wadium pr:tetargowe zgodnle z pl'źepisa„ 

tEATR „SYRENA" Trauguttd 1 f_ody ombul?toryfne ~ domowe lekarzy spec_la· czo 74, tel. 276-18. n:ri obowiązuJticymi w wvsokoki zł. 5:000,-
Cziś i codzienniie komed!•a Henneq1,U'na I 1tstów. Anahzy P~zyJącia 10-12. tel. 216-48. z-'"'r'·~ 1:,,,,.. _ _ e do•-u--n""ą należy złozyć w 1 Kr:1~łe Zarzqdu ·Mlefslciegd 

;Vebero pt.: „Pani Prezesowa'• w opracowani1:1 Dr, med. KUDREWICZ ZYGMUNT, specjalista ZG.UBIONO legit. szkolną na nazwisko. Perllń- czy~ do ółerty, • l 
.,,,,,,._~ •t:J.!l'lii~•„ - n •O#•et „ przy ul. Roosev.9lta. Nr 15, a kwi't wpłaty dolą• 

i z pisenkami Jerz9go . Jurdhdota z muzyką chorób weMrycznych i skórnych, Piotrkowska ski Włodzimierz, Marynarsk. a 31 m. 1. . Łódi, dnia 8 marea 1947 r. . 
Franciszki leszczyńskiej i Mieczysława Porwita. Nr. 106. ~ Przyjm.Uf& -od Y-10 ł od 3--1. 

Udział biotą: Janina Oraczewska, Stefcia d _. SKRADZIONO: zameldowan~e~-;,-g;;:taok po. Zarzqd Mlefskl W todzl 
'Górsko, Stefania Grodzieńska, Reg!·na , Gra-ł 1'1Jpno • §p ze OL, wi~t Gostynin, dwie legitymacje trotnwoio.wa, ---------.,,,,„ ___ _ 
bowska. Henrykd Stankiewicz, Zygmunt Chtnie KlJDUJEM'r: s1ebro [złom, monety) w kozde! legitymacj~ Zw. B. W!!}żn. Pol, ! Ob: Hi11e· fj§ ,,,„ ~echnl I· !.,lęt , 
lewski, Edward Dziewo/\ski, Marian Dqbrow· ilości. Płncim; -najwvżs2e ceny. laboratorium rowsk., oraz orzeczenie Kom. Weryf. przy 
skl, War:Jaw Jol'lkowskł, Wacław Kucharski, I chemiczns, P!. Wolności 2 m. 2. Miejsk. R. Nar. wystawione na nazwiskó Ro-
Jóżef Matuszewski, Jćżef Por~bskl, Je~~y Pi! "'WAGA• T lk 1.. k' · 3 4 kicklel Haliny - Polsko 8 '!Chojny). 
chelsld, Koaimierz l'owtowsld i Stefan Wltas. v · Y. o nul!towo s orgumv. mm, -

~ocz. przedst. 0 godz. 19,$o. kaso cżynna mm I 5 mm kauczuk do korków, l skor, glawtE! UNIEWAŻNIA SIĘ legJtymacią PPR - Włady-
ce godz. 10 du 1:3 i od 16. Tel. 272-70. - bezbar)Nńq. pro~z~I _atramen~owe 1 lete do. de!- sio.wo Dawldowicza, Ruda Pabranicko, farńa 

t,gk - kupisz no1tanief l. Rozl'Jletkl, tddź. Piotr N 31 -
„W TEATUE NA Pl~l!lłKU" . kowsko 31 w podwórzu teł. 216·57. r. · -----~-------

W pohiedzialek 10 bm. godz. 19 w Teatrze SKttADZIONO 2 legit. tramwajowe i metryką 
na Pi<>terku rui. T rd\JrlUtfo l I od.b «dzie si~· wie· MEBLE '\"Stelk~ego rodzaju kupule 1 ,~Pr1zed-aje urodzenia na nazwisko Kaldetek JodWigi oroz 

_ "< "' "' s!olornlo l<rasickiego 3 !przy·Rz"'OWS""1ei przy- · K k J 1 p I 
czćr Jiteracko-m\J:tyc2ny. W pr,ógramie; -an. stonek Pias-sczna. , i:i legHymaclę' do kina ak:ete on rty, oseska 
efo 'E. Brzeskd; r~cyluje .Jadwigo JorWJcz - z--liaro-•••--le· -r· OCf.• 13 !Chojny). 
oraz koncert- Wottdy W!łkom!rsk!:ej. loureatki _ ....... ~ ......,,..„„ - .,,, ZAGUj)fuN_O_l_e_gi-ty_m_a_ć_je_P_PR--n-o-n-otwlsko 
miądzyn. konkursu w Genewie. Wstt\p ~lny: ZATRUDNIMY samodzielnych monterów na BiAlecki Ignacy, zam. Wórta ul .. Or.slecka tir 1 

silntld ,.Diesel'a" !Famo, Deutz, Hatmomagl 

CZYTAJCI f OGł.AS~AJCIE SIĘ 

w GŁOSIE _ 
„ RODOTHICZYM11 

na.fpoputarntetszym dzlenuiku 
w wotew!tdzłwle 

Wyk.walHikowonych: tokarzy, frezerów. · War nr lagit. 1635 i B.iatecko ·Sabino zam. Warta 
· szla.ty Okręgówe Łódź, Andrź.<Jjo Strugo 21, Cielecka 1 nr legit. 1636. . . 
Państwowego Przedsiębiorstwo Ttaktorów I UNIEWAŻNIAM - zg:ubioną--K-'o-r-tą--R-e!-e-st-ra_c_li 
Maśzyn RolnkżV!!h. RKl:J Wadowice, Tam'i'ak Władysław zCłm. An. 
Różne , drychów Rynek 7. · 
2DJl;CIA tegHvmrJcylne. reprodukcje - nofta- ZGUBIONO 2 legit. tramwcijawe, dowód PKP 
nł8! 1 l'lo(stvbc!~I 11fOTOMATO~'\ ~arutoWI- kortti rejesłracv.fną z RW na l'ldz ~risko Cle.siei 
eza & s.kleaó Jona. Woiska Polskiego 10 rri. 25. 

' ' . ' 
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Z uur:io oartii 
ZEBRANIA Kół. 

W dniu dzisiejszym odbędą się zebrania 
PPB w następujących dzielnicach: 

,WIDZEW 
O godzinie 16 zebranie koła Chłodni P.oń· 

stwowej. 
O godzinie 15 zebranie kola Fabryki ,Miil 

ler". 

LEWA SRODMIEJSKA 
Dziś o godzinie 15.30 odbędą się zebra· 

nia kół w następujących fabrykach i instv
lucjach: „Alt", Zakl'ady Stolruskie, Centraia 
Odpadków i Państwowa Wytwórnia Papie· 
rów Wartościowych. 

'BAŁUTY · 
O godzinie 18 zebranie koła Julianów. 

STAROMIEJSKA 
O godzinie 15.30 zebranie ko!a fabryki 

„'Berent". 
I 

O godzinie 13 zebrania kół Fabryki Nr. 15 
oraz firmy „Lorenc". · 

O godzinie 19 w lokalu przy ulicy Za
chodniej 43 plenarne zebranie koła PSS. 
Obecność wszystkich członków obowiązko
wa. 

ltRAWA SBODMIEJSKA 
O godzinie 16 zebranie kół „Państwowej 

F.(lb!yki Obuwia Nr. 2", „Państwowej Fabry
ki Nr. 23', „Kinderman", ::Priebs, Puls l Ma· 
rlenfeld", „Cewka", ~.Fabryka Traktorów I 
Maszyn ilolniczych". 

O godznie 18 zebranie terenowego kolia 
Nr. 1. 

O godzinie 14 zebranie koła Związku Re· 
wizyjnego., 

ZEBRI\N!E KOMISJI POROZUMIEWAWCZEJ 
W poniedzialek 10 III 1947 o godzinie 

15.15 w lokalu Polskiej Parlll Socjalistycznej 
'przy ulicy Andrzeja 46 odbędzie się zebr.a· 
nie Komisji Porozumiewawczej Dzielnicy 
Sródmiejska Prawa PPB i Dzielnicy Sródmiej
ska Prawa PPS. 

STUDENCI UWAGA! 
Na tr2eci~ z kole~ repetytorium logiki Clla 

Igo toku pro.wa i ekonomii, która odbędzie się 
w poniedziałek 1 O-go marca br. o godz. 20.00 
:roprasza koleżanki i kolegów Sekcja Prawno
Ekonom. AZWM „życie" Piotrkowska 48-16. 

* • • 

Na czwarte z kolei repetytorium socjolo
gii dla Il-go roku prawa e ekonomii, które 
odbędzie się w poniedziałek dn. 10-go marca 
o godz. 20.00 zaprasza koleżanki i kolegów 
Sekcjo Prawno-Ekon. AZWM „życie" Piotr
kowska 48/16. 

KRO!\l!KA tO!bZKA 
OGNISKO METODYCZNE PRACY 

SWIETLICOWEJ 
Wydział świetlicowy TUR komunikuje, że 

prace Ogniska Melodycznego Pracy Swi.elli
cowej odbywajq się dwa razy w tygodniu: 

1) we wtorki - 2 godziny wykładu z za
Jtresu systematycznego nauczania oraz 1 go
China seminarium; 

2) we czwartki - 1 godzina zagadnienia 
aktualne z dyskusją, 1 godzina wykładu z 
zakresu pracy oświatowej i artystycznej na 
$wietlicy, O'.\OZ 2 godziny zajęć praktycz· 
nycli. 

Czwartkowe wykłady pomyślane sq ja.ko 
przygotowanie ·do pracy fachowe! świetlico· 
wej zarówno dla kierowników jak i instruk
torów. 

Z POLSKIEJ YMCA 
W pon:edziałek dnia 10.111.47 r. o godz. 

19-tej w Sali Kominkowej Polskiej YMCA orzlJ 
ul Moniuszki 4a Mgr. Hansen Edgar wygłosi 
<ldczyt p.t. „Nowe prawo małżeńskie". 

Dvżury aptek 
Chąazyńska, Piotrkowska 165 
Głuchowski, Narutowicza 6 
Kowalski, Rzgowska 147 
Wójclcki, Napiórkowskiego 41 
Kahane, limanowskiego 80 
Malczewski, Sródmiejska 21 
Smoleń, Karolewska 48 

.TELEFONY: 
:::ogotowie Ratunkowe Mleiskia -
Pogotowia PCK -
Pogotowia tlb.'3zp. Społecznel -
Straż Pożarna -
Biuro numerów -

104-44 
111-H 
1134-15 

8 
199-00 

I 

GŁOS ROBOTNICZY Nr 69 

• 11 

~osiński (lKS) rewelaa;ją bek.serskicli mistrzostw lodzi 
-= ~__,,;:;:;a. rundzie jednym ze swych krótkich o nie~o-

spolitej sile ciosów rozprawił się ze swym 

I * * * przeciWilikiem, któ.rym był nie byle kto -
Finały bokserskie mistrzostw Łodzi, w gdy.z sam Bednmz ze Zrywu, zawodnik, kłó· 

przeciwieństwie do dni poprzednich, ściągnę ry nie potrzebuje się powstydzić swej l!!a· 
ly do hali Wimy niemal komplet publiczno- riery pięściarskiej. Ale w boksie rozstrzyga 

Mazur z.wycie,ża na punkty · zupełni<~ 
przckonywuiąco. 

WAGA PÓŁŚREDNIA: 
Kijewski (Zjedn.) - Kaczmarek (Tęcza) 

Po pierwszej, nieciekawej rundzb Ki
jewski w drugiej co chwila atakuje Kacz 
marka serią krótkich ciosów z obu rąk. ści. Spodziewano się jak zwykle niespo- często nie długoletnie doświadczenie rlngo

dzianek. Gdyby jednak nie trzy ost'ltnie we, ale młodość i silna pięść. Tak l>yło i 
walki, publiczność opuści~aby halę bez spe- tym razem. Kosiński okazał się jednak za
cjalnych emocji. Dą wagi średniej odbywało wodnikiem, z którego boks łódzki powinien 
się wszystko „przepisowo". Faworyci, cho- w krókim czaGie doczekać się dużej pocie· 
ciaż niejednokrotnie oszczędzali swych prze chy. Chłopiei: ma faleni, a jego warunki fi
ciwników, zwyciężali pewnie, Oreszczylt zyczne i szybki relleks poparty dobrym, 
emocji wstrząsnął widownię dopiero. podczas krótkim ciosem, zupełnie nie sygnalizowa
drugiej rundy walki Pis.orskiego z Trzęsow- nym, predystynują go na pięściarza dobrej 
skim, gdy jeden z przypadkowych ciosów Ida~:· f.1usl tylko pr.acować nad sobą. 

W trzecim starciu Kij2wski nie wyko
rzystał okazH, i;dy Po prawym jego sier
-pic Kaczmarek był wyraźnie ,,grogi;i". 

Zwycie.stwo na punkty odniósł Kijew
ski (Zjednoczone). 

odważnego „Misia" om'Clło nra posłał na de- Ostatnia walka mistrzosh1r :C.'lkończyła slę 
ski byłego wicemistrza Europy. równie-.: nokautem, ale juz w pietwszej run-

Największą jednak niespodziankę fina- dzie. Jaskóła uczynił du:łe postępy, a wczo· 
łów sprawił ktoś inny. Miody, od niedawn.<:1 raj dowiódł, że posiCido:i cios, który również 
boksujący Ko~iński z ŁKS-u. W drugiej illŻ' potrafi zwalić z nóg przeciwnika. 

I w AGA ŚREDNIA 
Pisarski (LI(S) - Trzęsowskj (Tęcza) 

Trzę:Sowski. młody Pięściarz Tc:czy, 
ma tę wielką zal2tei. że nie przejmuje się 
nazwiskiem swego przeciwnika. Tak by
ło na meczu z Tormą, tak było i wczoraj. 
Trzęsowski rozpoczyna -0d razu walkEJI na 
serio. Często idzie do zwarć i stara sł() 
atakować z Półdystansu. Pisarski przyj
muje t-0 wszystko z zimurt krwią. 

Przed rozpoczeiciem wałk finałowych dal nie bije mocno. Zwycięstwo Czar- Drugie starcie przynosi omal nie sen-
zaprezentowano w ringu wS'z.ystkich fi- neckiego nie ulega hdnak żadnej wątpli- sację, Chociaż l)OCzątkowo Pisarski ma 
nalistów mistrzostw. Krótkie przemówie- waści. wyraźną przewagęi i zbiera wicie punk-
ni~ wygłosił do nith prezes Ł0ZIJ3, p. Stęr W AGA PIÓRKOWA: tów lewą, Trzęsowski niespodziewanie 
pień, po czym w ringu pozostały ·muchy. Woźniakiewicz - Ratajczak trafia go swą prawą w szcz(}kę i pod Pi- . 

WAGA MUSZA: (Zryw) (Zryw) sar~kim załamują .się kolana. Osfatnim 
Stasiak (LKS) - Brzóska (Concordia) Walka· przypominała do złudzenia wysiłki2m utrzymuje się jednak na no-

'V pierwszym starciu ~tremowany „sparring". \Voźniakiewicz w pierwszym gach (!) i Przetrzymuje do gongu. 
Brzóska nie może w żaden sposób dosię- starciu daje Ratajczakowi pole do popi- . W trzecim starciu Pisarski lJrzyszedł 
gnąć Stasiaka, który zbiera punkty, 0 pe- su. Trzeba Qrzyznać. że Ratajczak nie za- I J~ż do siebie i przejmuje ca1~owicie ini: 
rując niemal wyłącznie lewą prostą. przepaścił tej okazji i zademonstrował 1 ciatywę w swe rę.ce. Młody frzęsowsk1 

Vv drugim starciu Brzóska się papra- \Vcale niezły boks. I walcz.Y bardzo ambitni~. ale wyraźnie u-
wił. Kilka jeg-0 ci-0sów odczuł już na so- W drugim starciu Woźniakiewicz stępuJe iuż wicemistrzowi Europy, 
bie Stasiak, ale i tę rundEJI rozstrzyga na wzmacnia tempo i co chwilę szachuje z,vycie,żył na punkty Pisarski (ŁKS). 
sw-0ją korzyść. · , swego młodszego kolegei klubowego swą W AG,A PóLCIĘżKA. 

w trzecim starciu ciosy Stasiaka są lewą prostą. Po jednym z ciosów Ratai- Bednarz (Zryw) - Kosiński (LKS) 
już 0 

wiele silniejsze i wszystkie ,,sie- czak jdzie na deski i i>Oz-0staje na nich Kosiński przechodzi zaraz po gongu 
dzą". Brzóska w tyrtJ. starciu nawet krwa- do 8. do genualneg-0 ataku. Zaskaku.ie nim nie 
wi, trzyma się jednak do końca wa1ki W trzecim starciu „Moryc", walcząc lubiąi.;ego tego systemu walki Bednarza j 

d · 1 · nadal wyłącznie lewą ręlta,, niemal tfokla- nie daje dojść mu do ciosu. 
zie me. W K d 
Zwycieiżył na punkty Stasiak (LKS). suje swego przeciwnika. drugim starciu osiński trafia Be - · 

ZwYcię,stwo Woźniakiewicza na punk- narza krótkim ciosem z -prawej w szczę-
WAGA KOGUCIA: ty widownia pr~jmuje oklaskami: kę i zwala go na deski. Gdy se,1dzia doli-

Czarneckt (Zryw) - Ostrowski (Zjedn.) WAGA LEKKA C;ZYł do 8 ~2~narz Próbowa~ pows.tać, ale 
Pierwsze starcie upływa w zwolnio- M (T ) łf-pi t (W' ) siły odmawiaią mu posluszenstwa 1 2-0sta. 

nym tempie. Czarnecki również wyraź- azur ęcza - u a tma ie wyliczony. 
nie oszczę;dza byłego sw~go koltf.!ię klu- Zmt:;;zony. ciężkimi poprzednimi wal- ir1lodego J(o iń kieg.o koledzy .JJR re-
bowego i ogranicza się do wyrabiani.a kami., N\.azur nie. w-ys\\a\ t>ię zb-ytnio ,...., mi.onacn znosza Clo szatn·1. 
punktów. Ostrowski jednak nie c.hce te~o Pierwszym starciu. Odrabiał po prostu WAGA ClĘll(A 
ocenić. ~ak mu się nawinie okaz.Ja ładuie pańszczyznei. W dtugim starciu Pluta .na- Jaskóła (T~.cza) - Jamorskl (Wima) 
haki z prawej, głównie w żołądek zry- dal łnzradnie dawał się ipunktować lewą Walka trwała niecałą rundę. Po cel-
wiaka. 'Prostą. W trzecim natomiast starciu kil- nej kontrze Jamorski itlzie na deski do 8, 

W drugim starciu Czarnecki już nacie- ka ciosów Pluty dosię;ga zaw-0dnika Tę- a lJO chwili znosić go trzeba było nie
ra dość ostro, ale Ostrowski mimo to czy, co wzbudza wielka. radość na wido- przytomnego z ringu. 
chwilami kontruje we.ale nieźle. W trze- wni. Ni·2 wystarcza to jednak do zwy- W CZ-Orajsze walki finałowe se;dziowa
cim starciu Czarnecki już zupełnie góru- cięstwa, jak tego chcieli niektórzy z szo- li: w ringu p. Sikorski, na punkty ·pp. Stę-
je nad swym .przeciwnikiem, chociaż na- winistów Widzewa. pie11, Sieroczewski, Kubiak i Czernik. 

Na n1acie zapaśnicze; 

Milicjanci łódzcy zwyciężają Legię 4: 3 
Przy wy·pel.nionej szczelnie wid-0wni 

D-0mu Kultury Milicjanta Qd'był się wcZ-O
raj mecz zapaśniczy pomiędzy R K; S. 
Legią (Kraków) a Milicyjnym Klube111 
Sportowym. 

przerzutem położył w drugiej minucie 
Nawałka (Legia). 

W wadze średniej Matusiak (MKS) po 
trzech i pół minuci~ walki zwyciążył z 
poderwania oburącz z :Parteru Zmarza 
(Legia). 

W wadze .p~łciężkiej dosk-0nały za wo· 
dnik Legii Radoń w 5 minucie położył na 
łopatki Markiewicza (MKS). 

W wadze ciężkiej ślickowski (ŁKS} 
w drugid minucie rzucił na łopatki pół
supleksem Koperskiego (Legia). 

Drużynę milicjantów zasiliło dwóch 
wypożyczonych zawodników: z: IKP -
Łazarski i z ŁKS-u - ~lickowski. ~wY7 
dę,stw-0 4:3 (13:8) odnieśli i:iilicJanc1 Grypa „ nokautuje" Olejnikci 
łód.zcy. 

W wadze koguciej J argus (Legia) zdo- _ a Taborka zapalenie oko~łnei . 
był dwa punkty ·wa1kowerem. 

W wadze piórkowej po ładnej walce 
Łazarski (IKP) w 14 minucie zwycię_żył 
Gibasa (Legia) kładąc go na łopa tk1. 

W wadze lekkiej Wójcik (Legia) po
konał na punkty Ignaszewskiego (MKS). 

W wadze półśredniej Kawał (MKS) 

T egoroczn.'3 mistrzostwa Łodzi w boksie, I 
jak żeśmy już pisali, nie były obscidzo"ne tek I 
jak pawinny być w jednym z najsilniejszych 
naszych okręgów pięściarskich. Wielu jednak I 
zawodników me stanęto na starcie z. powodu 

1
: 

choroby. , 
Dwaj najpoważniejsi kandydaci no mistrza 1 

Łodzi w wadzs półśredniej {ŁKSJ i Toborek I 
{Zryw), po spotkaniu których tok wiele obie- j 

D 
• Lodzi· ani· e cy.wata sobie niemal <;ala nasza opinio spor- I 

Wal Iowa, nie Closzło do skutku wskutek choroby I 
obydwóch rywali. I 

kandydatam.• na mistrzów Taborek rozchorował się na zapalenie O·' 
. kostne i wskut.<:ik' opuchniętej twqrzy nie mógł I 

Tegoroczne mistrzostwa Polski w ply- stanąć w ringv. Olejnik natomiast zapadt po 
waniu oc1będą się w Byt-0miu. Pływaków I raz d:ugi na grypę, którą nie dawno prze-

b d 
. · • chodził. 

.łódzkich reprez2ntować ę zie naJpr~w: Na ostatnim treningu już nie trenowal, 
dopodobnie,:i s~kcja Filmowca, w ktoreJ I gdyż miał wysoką temperaturę. Zawod11ik 
Obojnacki typowany jest przez łodzian ŁKS-~ nie utracił iednc;k praw do. startowanie; 

· p l k. 'b" 300 t _ I w mistrzostwach Polski w Katowicach, gdyz 
na nnstrza o s t w. 1egu na m s Y ~on właśnie będzia bronił tytułu mistrza Polski 
Iem zmiennym, a Cie·ślak ria wicemistrza i Gorzej przedstawiać się będzie sprGwa z 
na 100 m stylem d-0w-0lnym. l Tabórkiem, gdyż jak mówi r,<;gu!amin w mi-

.'/.i 

Olejnik (LKS) 

strzostwdch Polski startować mogą tylk:ó mi• 
strzowie okręgu i zesztoroczni mTstrzowie Pol. 
ski. A Taborek tych tytułów nie posiada. Ar. 
może znajdz.ie jeszcze iakieś wyiście„, 
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