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Zlączen·i . na zawsze 
Układ o przyJaźni I wzaiemne·i pomocy 

zawarty między Rzeczpospolitą Polską i _ Rep11bliką Czechosl~wacką _ 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ł Prezydent Republiki Czeskosłowackiej 

~dążąc do zapewnienia pokojowego rozwoju obu krajów słowiańskich, które, granicząc bezpośrednio z Niemcami, były 
w ciągu całych swych dziejów prz_ed~ioteID; niemie~k~ej ~borcz~ści, zagra~ającej niejedno~rotnie ~ame~u .ich istnieniu! . , 

wyciągając wnioskj z doświadczen ostatnieJ wojny, ktora postawiła obydwa kraJe w obliczu sm1ertelnego me~ezp1eczen· 
stwa~ 

świadomi ·żywotnych interesów, które posiadają obydwa kraje we wspólnej obronie na wypadek wznowienia przez Niem ;y 
polityki agresji -przeciwko ich wolności, niepodległości i całości terytorialnej~ 

w -przekonaniu, te wspólna obr?na -pr~ed takim niebezpiecze1~stw~.m leży~ int~resie utrzymania po~oju powszec~nego 
i bezJ>ieczeństwa międzynarodowego, co Jest najwyższym ce1em OrgamzaCJI Narodow ZJednoczonych, do ktoreJ obydwa kraJe na· 
leżą; 

zdając sobie Sllrawę z tego, że przy jaźń i ścisła współpraca między Rzeczpospo1itą Polską i Republiką Czeskosłowacką od· 
powiada najżywotniejszym interesom obu krajów i przyczyni się do ich kulturalnego i gospodarczego rozwoju; ' 

postanowili zawrzeć w tym celu układ o przyjaźni i wzajemnej pomocy i wyznaczyli jako swoich pełnomocników: 
PrezJdent Rzeczypospolitej Polskiej - pana Józefa Cyrankiewicza, prezesa rady ministrów, i pana Zygmunta Modzelew, 

skiego, minisira spraw zagranicznych; · 
Prezydent Republiki Czeskosłowackiej- pana Clementa Gottwalda, prezesa rady ministrów, i pana Jana Masaryka, mini· 

stra spraw zagranicznych, · · 
którzy po wymianie .swych uełnomocnictW, uznanych za sporządzone w dobrej i należytej formie, zgodzili się na nastę· 

pujące postanowienia: . ' · · 

lł.rtqlcul „ i lłrtqhul 3 I \".ej_ oraz wsi:elkiei 1nneJ. P-O~~y wszyst- Artghul .$ 
Wys-0kie umawiające się strony z-0- Jeżeli jedna z wysokich umawiających kimt .środkarrn, bł::da,cymi w JeJ ro~rzą- Niniejszy układ zostaje zawarty na "-

oow\a,;iują się oprzeć wzajemn~ stosunki się stron zostani& wciągnięta w dLiałania dzenm. A t •~ I • kres lat dwudz.jestu. liczac od dnia łeg<' 
I}.& P<>staw1e stałej przyjatni, rozwij::łć wojenne z Niemcami, które wznowiłyby r 1.Jn U ...,. wejścia w .tycie. Jeżeli żadna z wvS<r 
Je I umacniać i>odobnic, iak i sw!l gospo- swoją p-o!ityke agresji, lub z jakimk-0!· 1 W~okie umawiające sie strony zobo- kich umawiających sie stron ni.a wYPo-
4arcz., l kulturalną WSt>ól1>racę. wiek innym państwem, które Połączyło wiązują się ni~ zawierać iadne~o sojuszu, wie układu na dwanaście miesi~y Przed 

Ari••hul 2 upływem WYmieni-0nego okresu dwudzie-„ by sill! z Nieme.Ami w tei Polityce, druga ani nie brać udziału w żadnej koalicji, st-0letni~g-0, P-Ozostanie ón w mocy na <>-
Wysokie umawiające si~ strnny ZQbo· z wysokich umawiających się; stron udzie- skierowanych przeciwko drugiej wyso- kres dalszych Pieciu lat i w ten sposób 

Wiązują si~ stosować ~a wspólną .;goda li jej niezwł-0cznie swd pom-0cy wojsko- kiej umawia)ąc~j się stronie. dalej, aż do chwili, gdy jedną z wysokich 

wszelkie dostępne im środki dla uniem-0żli- p r 0 t 0 k 0- I d 0 d a t k 0 w y umawiających s1e stron nie wypowie go 
wbnia każdej nowej groźby agresji ze na dwanaści·a miesięcy przed upływem 
11trony Niemiec lub ze strony każdego in- bieżącego okresu pięcioletniego. 
nego państwa, które Połączyło by si~ w Wysokie umawiające się strony w przekonaniu, ie trwała przyjaźń wyma- . Niniejszy układ, za część integralna 
tym celu z Niemcami bezp-0średnio lub ga uregul-Owania wszystkich spraw, beóących w zawieszeniu między obydw-0ma któreg-0 uważa s!ę pr-0tokół _ ?:ałacznik. 
W·~ wszelki inny sposób. krajami. są zgodne z tym, 

W tym celu wysokie umawiające sie ż~ rnzstrzyv,ną na podstawie wzajemne.i zg-ody nie. później niż w ciągu dwu bElidzi;, ratyfikowan:y w jak najkrótszym 
•tr-0ny będą ucz-'stni·c~,:r-,.· w duchti ;3 1,. 1 t 1· d d . A • • kł d . " . . termil'lie, zaś wymiana dokumentów ra. „ ,_ ~.nY • „ a , 1czac o ma P-OuP1sama u a· u o przyJaL.ni i wzaJemneJ Pom-0cy, wszyst- yf k h p d 
naJ.szers"'AJ. "''Spo' łpracy w kaz· dei· mi·ę- k" k t· t t · 1 t . · b . d b k . t i .acyjnyc nastąpi w ra ze możliwie "" "' ie wes 1e ery ona ne, is meJące o cen 1e mię zy o ydw-0ma raJami.; · hl 
dzynarod.IUT'eJ· akc1·1·, zm1'erza,.·ące1· do t1- · · d b 1· · ' d d naJryc ej. "'w ,, ze maiąc na uwa ze P-Ofrz~ ę moż iwie najszybszeJ oabu owy gosp-0 arcT.ej 
trzymania P<Jkofo i b~Z'f>ieczefistwa mię- i kulturalnej obydwu krajów, przystąpią w możliwie najkrótszym terminie do za- Układ wejdzie w iycie z cltwila hio 
dzynar<>dowego i w 1'Cłni przyczyniać warcia umów, służących temu cel-0w;, podpisania. · 
si" bę-d~ do urzeczywistnienia teg-0 cei:i. ża zapewnia Polakom w Czechosłowacji, wzgle,<lnie Czechom i Sł-0wakom 

Wysokie umawiające sie strony b~da w Polsce w ramach praworządności i na zasadzie wzajemności możliwości rnz- Arty·hul 6 
PrzY wykonywaniu niniejszego układu \,·ofo narodowego, politycznego, kulturalnego i gospodarczego (szk-0ły, stowarzy- Ninidszy układ . sporządzony jest w ;<r 
pm~strzegać swych wb-0\viązań. wynika- szen ia, s11ółdzielnia na zasadzi~ jedności spółdzielcwści w Polsce wzgl. w Czecho- zyh. P-Oiskim i czeskim, przy czym oby· 
jących z ich członkostwa w Organizacji j słowadi. · . dwa teksty s~ autentyczne. 
Narodów Z.iednoczonych. SPnrzadz-0n-0 w Warszawie. dnia 10 marca 1947 r. W d-0wód czago wymienieni pełnom-0c· 
m1rmem'llm'ł!lłrt1tmllłllr1 1~1 111"1 111n~11 1:1rM"r:M>i'l 'll '! l 111111mm; 111n 111.:r.11:1··1n,1:·1,1mp1 rim:l"' 1 •11·1•1 1• 1 1.•1•·111·1111 • ~ • .1 ' '' 1 r .r•f'll11•:1:11111rrn111111111•r 111.r1111; m'n11t·1~ 1 1~ ·1 11n~w1F1111: · 1 111mr1PH'' '" '" ' '~1 1 1 • i·1i ·~' ' ' t"t•'lni·m rm rim nicy P-0 dp isa li n i n iejs zy układ i wycisnelł 

Uroczysty dzień w Belwederze 
. WARSZAWA PAP. O godzinie 13,10 dnia/ mi rządowe! delegacji czechoslowackiel zb1i- wiaJących się stron są jut n.a sali. Prą sto-
10 marea 1947 r. odbyło się w pcdacu bel- !a się do kompanii honoro~ej. Dowódca le zajmują mieJsca od lewe! minister Masa
Wedersklm w Warsz,awie w obecności Pre- składa raport. Premier Gottwald przechodzi ryk, premier Gottwald, premier Cyrankle· 
zydenta Rzeczypospolitej ob. Solesława Ble- przed frontem kompanii honorowej. · wicz l minister Modzelewski. Za nimi u1ła· 
ruta uroczyste podpisanie układu o przyjaź· Tymczasem w sali pompejańskiej pałacu wl.ają się pozostali obecni przy ceremonii, 
ni f wzajemnej pomocy między Republiką belwed~rskiego zblerajq się pr?.edstawiciele p~zy czym d~legacl czechosłowaccy zatęll 
Czechosłowackq, a Rzeczpospolltq Polskq. rządu R. P., którzy majq asystować przy uro· miejsca tut za swymi sygnata.rluszaml, a 

W pogodne południe, n~ zalanym słońcem czystym akcie. przedstawiciele rządu li. P, stanęll m na· 
ib:ledzilicu pałacu belwederskiego ustqwiła Ze wspaniałego żyrandola pada na salę szym premierem I ministrem spraw zragranlcz 
Ilię kompania honorowa wojska polskiego łagodne świc" ~ . ;:.:.'c ··r.:rjqc ustawiony na nych. 
li: orldestrq. Foremny dwuszereg żiołnlerzy środku niski, masywny stół. Tło dla stołu sta· Z lewef strony, nieopodal stołu, zasiadł 
pręży 1ię, prezentufqc broń, kiedy od strnny nowi półkoliste wgłębienie w ścianie z któ- Prezydent R. P. ob. Bolesław Bierut, któremu 
!'lei Stalina ukazuje się aunqcy kłusem szwa- rago patrzy na salę marmurowe popiersie towarzyszą osobistości z jego kancet<:nll cy
dron szwoleżerów, eskortufqcy delegację Tadeusza Kościuszki - wielkiego szermle- wllneJ i woJskowej. 
czechosłowackq. • rza wohin5:::i I demokracji. ... Wgłębi Pnie ude· N1:1 stole zosłajq złożone dwa opl'awne w 

Długi korowód s_amochodów pr.z~ ~źwię· kow„·: ;:: ue jest też pięknymi makata mi. har- granatowe płótno teksty układu I Jako pler-
kach ~~nów panstwowych zaie-zdza !}et 1 ·~ :i ;;1 zujqcyml ze stylowyrai meblami i ozdo · 1 wszy podpisuje go premier Cyrankiewicz, po 
dziedziniec. Premier Klement Gottl"'•·'·' - ··n- j bam! sali. nim minister Modzelewski, u nas!!pnle pre· 
azcza IWÓJ eofazd 1 z poz.ostałvml C.410Dka- t) godzinie 13,12 przed1tcrwiciele obu uma· mier Gottwald I minister Mcrsarvk. 

na nim swe pieczęcie. 
Sporzadzono w WarSlawie w dwu er· 

zernplarzach dnia 10 marca 1947 r. 

Z upoważnienia 
Prezydenta 
Republiki CzechosłowackJeJ 

Clement Gottwald 
Prez~s l~ady Ministrów 

Jan Masaryk 
Minister Spraw Zagranicznych 

Z UP<>ważnlenJa 
Prezydenta 
RzeczYPQSpollteJ Potskl~j 

Józef Cyrankiewicz 
Prezes Rady Ministrów 

Z~rgmunt Modzelewski 
MinisteI: Spraw Zagranicznych. 
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rozpoczęły się o rady Wielkiej Czwórki w Moskw"e 
MOSKWA PAP. - W dniu 10 marca wielki okrągły stół, na nim zaś widniały obecna konferencja zakończyła się suk· 

w stolicy radzieckiej panowała pochmur cztery chorągiewki o barwach czterech cesem oraz proponuje niezwłoczne przej. 
na. Pogoda, było mroźno i Padał śnieg. wielkich mocarstw oraz kryształowe ka- ście do porządku dziennego. 
M'lmo to przed domem Przemysłu lotni- rafki i szklanki. Punktua·lnie Ot ~dz. 1'1<.e:ii Z kolei -przemawia brytyjski minister 
czego, gdzie miała siei rozpoc.zą.ć konf.~- czasu moskiewski~g-0 wkroczyli na sale spraw zagranicznych Bevin. W imieniu 
rencfa, zebrało sie wielu mieszkańców czterej ministrowie spraw zagranicznych delegacji brytyjskiej dzię•kuie ministrowi 
Moskwy, chcąc zobaczyć przyjazd dele- wraz ze swymi doradcami i ekspertami, Mołotowowi za zgotowan~ przyjęcie. -
gatów. Na krótko przed wyznaczo!lym zajmując mh~jsca przy stole. Stwierdza, że również członkowie dele-
ter!IlLnem poczęły zahżdi~ć limuzyny u- , gacjJ brytyjskiej zdaja sobie sprawi! z 
cz.estników konferencji. Wysiadafa ko- PRZEMóWIENIA POWITALNE doniosłości stojącego przed nimi zadania. 
leJn-0 gen. Marshall, Couve de Murville• „ . . . Następnie proponuje, by przewodnictwo 
Murphy, marszałek Sokołowski. minist~r Głos. zabrał radm~cki mmister sp:aw objął minister .Mołotow oraz dodaje, że 
Bidault, gen. Catroux, Mac Dermotii, sir zagramczn_Y~h. Mołoto"Y· by po.witać wraz z ministrami Mołotowem I Bidault 
Maurice Peterson, minister Mołotow, wita Pr.z.edst~w1c1eh trzech mnych mocarstw wita serdecznie nowego uczestnika ob· 
ny żywymi oklaskami i wreszcie min. 1 

ah~nc.kich. przybyłych do Moskwy ~l,!l rad - ·generała Marshalla. 
Bevin. Doradca polityczny Revina do i· wzięcia udziału 'Y Prac.ach rady mmi- Francuski minister spraw zagranicz
spraw Ni~miec sir William Strang i za- , strów. Przyp-0"!mał on, Ze program tych! nych Bidault przyłącza się do propozy. 
stępca gubernatora -strefy okupacyjnej w ; pra~, u~talony Jeszcze '~ Nowym J~Dk?; cH min. Bevina. dzie,krijąc ministrowi Mo 
Niemczech, gen. sir Brian Robertson nie I obe)DlUJe ni~kle dom~łe zagadniema łotowowi za serdeczne Przyjęcie, Jakie 
mogli przybyć we właściwym czasie, dotyczące Niemiec I Austrii. spotkało delegację. francuską i z.a słowa 
gdyż złe warunki atmosfzryczne za trzy- Zadanie nie jest łatw~ - stwierdził mi, powitania. Podkreśla, ż~ delegacja fran· 
mały ich w Berlinie po trzykrotnych u- nister Mołotow - mamy jednak solidną' cuska docenia powagę omawianych pro
siłowaniach odbycia lotu do Moskwy. Po~stawei do dyskusji. Zastępcy mini· blemów, ale jest przekonana, że dzi,ę-kl 

Jako miejsce uroczystego otwarcia kon strow I r~da. kontrolf!a w Berl!nie doko- wspólnemu wysiłkowi konferencja mos· 
ferencji wybrano piękną sal!li domu vrze- nali. powazneJ pracy 1 P<>CZYnth swe z~le kiewska stanie się doniosłym etaipem dzie 
mysłu lotniczego o 6 oknach, ozdobioną cema. la stabilizacji pokoiu. 
marmurem i złocz.niami. Po środku stana.ł Minister Mołotow wyraża życzenie, by · Amerykański minister spraw zagrani-

• • 

cznych general Marshall w krótkim pr?.e
mówienin przyłącza się clo deklaracji mi
nistrów Bevina i Bidault oraz POJ>iera 
Propozycji: w sprawie f)(lwferzenia orze. 
wodnictwa ministrowi Mołotowowł. 

Minister Mototow zabiera ponownie 
głos. odpowiadajqc na Przemówienia mi
nistrów spraw zagrnnicznych Wielkiej 
Brytanii, Francji i USA. oraz PQzdrawia 
spec,ialnie gen. Marshalla. Stwiudza, ie 
wszyscy sa zgodni w Pragnieniu. by kon
ferencja odniosła sukces i przyjmuje prze 
wodnictwo pierwszego z~hrnnia, pr-0Ponu 
je jednak, by a przyszlość zastosować 
przyjęta dawniej procednri:, a mianowi
cie P<>wierzać przewodnictwo kolejno kat 
demu z ministrów. Fotografowia i opera
torzy filmowi dokonują zdjęć. 

OBRADY w śCISLYM GRONIE 
Po 01111sz:czeniu sali przez wszystkich 

cf:dennikarzy, fotografów i operator(iw 
fllmowych, konferencja przeszła do wła• 
śclwej pracy w śeis,ym ~ronie. Od '"''tor
ku odbywać sie. bc:da.. cod :'.iennb dwa po
siedzt=!nia: jedno o go-dz. 11-ej i drugie o 
godz. 17-ej czasu moskiewskiego . 

ózef Cyrankiewicz I MOWY 
PREMIERÓW le men Got wald 

.,Panie Prezydencie, panie Premierze, I Wierzymy, że prey. jatń Polski z Cze· ,,Panie Prezydencie, Panie Premierze, tulować zarówno Czechosłowacji, jak I 
panowie Ministrowie, dostojni goście! - chosłowacją którą chcemy Jeszcze sta· panowie Ministrowie, panowie! Polsce tego historycznego iaktu. 
P~~isa!iśmy p~zed. chwilą układ, który ranniej piel~ować i PQgłęblć jest po- Po-t!pisaliśmy przed chwilą umowr, S?· Historia obu naszych narodów. jak tez 
prze3dz1e do historii, jako wielki wkład • ' juszmczą~ która zapewni - wierzę, ze I narodów słowiańskich w ogóle. uczy, 
w dzieło budowy p0koju światowego. trzebna Polsce, JeSt potrzebna Czechosło- p0 wieczne czasy - sojusz i przyjaźń że nasze narody Przeżywały okres siły 

Nauczeni jesteśmy bolesnym -doświad· wacjl, ,}est p0trzebna dla bezpieczeństwa I Państwa P?lskiego ora~ Re?ubliki Cze- i rozkwitu, ilekroć szły razem, rt:;ka w r(l 

czeniem okrutnych lat najazdu ł okupacji świata • coosłowack1ei. Sądzę, Iz mozemy pogra· k~ kiedy zaś były poróżnione - chyliły 
hitlerowskiej, jak również ostatnich gorz- się ku upadkowi, stając sle w końcu lu· 
kich lat przedwojennych. Pamiętamy stra OJ s' c1· u Pr ez pem W&l\ółtte\tO W'l'.Qti:a. '\a'5..\"' \ "\j\ !fa· 
szliwe skutki niemieckiej zaborczości I wna I przede wszystkim imperializm nie• 
przemocy w naszych dziejach w okresach miecki. 
braku współpracy, lub niedostatecznej Potwierdziło się to zwłaszcza w cza~ie 
współpracy między naszymi narodami. W .AiRSZA W A PAP. - Dni.a 10 marca udział: m~nister spraw zagranicznych R. ostatniej wojny, kiedy to faszyzmowi hi· 
Pami~tamy też wspólne zwyci~twa, br. o godz. 11.45 Prezydent R. P. przyjął P. ob. Zygmunt Modz>elewski i wicemin. tlerowsklemu udało się ro.ulzietić narody 

jal<ie odnosiliśmy dzięki solidarności na- na audiencji członków rządu republ'iki dr. Stanisław L~szczycki. Obecni byli ~łowiańskie, by nastwnie p0konać je, je 
szych narodów, dzięki solidarności sto- czechosłowackiej, przybyłych w delega- również poseł nadzwvczajny i minister den Po drugim. 
,wiańskiej, pamiętąmy Grunwald. di do Polski. Premier Clement Gottwald pełnomocny R. P. w Pradze ambasador Kiedy jednakże narody słowiańskie 

Stefan Wierbłowsk1 oraz poseł nadzwy- · z · k o 
To też dziś w trosce o niezakłóconą przedstawił ob. Prezydentowi ozłonków pod przewodem p0t~nego wiąz u "a· 

czajny i min. pełnomocny re'!)ubliki cze- -'-' k" • d ł I dl s ól • 
z zewnątrz prac<> naszych narodów. o ich delegacJ·i. / · \U1ec 1ego ZJe n-oczy Y s ę a w P neJ .., chosłowackiej w Warszawie p. Józef k t 
pokojowy rozwój i pomyślłl'OŚć, włączy. Ze strony p~lskiej w audiencji wzięli Iiejret. obrony, to po onały one wroga i Pr7.yS ą 
łiśmy niewzruszone ogniwo naszego przy piły do odbudowy swych wolnych i nie· 

mlerza do łańcucha obrony Państw, za· o I • R d N • • 11 z s R R zależnych państw. 
grożonych przez agresję nlemieck1:i~ e e g a c J a a ·y a J wy z s z e I Bądźmy przeto p0jętnyml uczniami na 

Mamy najgłP,Jbsze prześwladczenie, że uczycielki histor!i, nie dopuszczając foż 
przysłużyliśmy się nie tylko sprawie nigdy więcej do powtórzenia się - ku 
b&z.pieczeństwa naszych narodów, ale i udała SiQ do Londynu na zaproszenie Izby Gm!n radości wroga - dawniejszych st>orów. 
sprawie trwałego po.koju w Europie. p~tepujmy nadal po tej drodze, na którą 

Wspólna doła 
1 

niedola, wspólne eter· MOSKWA (PAP) - W. dniu 10 marca ·niecow. Obecna podróż delegacji Rady dziś wstąpiliśmy. 
plenia i radości, braterstwo broni żołnie do Londynu udała się samolotem delega Najwyższej ZSRR do Wielkiej Brytanii Nasza zwartość jest najpewniejszym 

rzy nn.tskich 1 czechosłowackich w wal- jest rewizytą w odpowi·edzi na wizytę gwarantem rozwoju pokojowego, a uzu· 
„"' c1·a Rady Najwyższe1' ZSRR na zaprosze ,_ t · k' · d I ·· I t · I · • t ól • i; b t ce z wrogiem wespół z wojskami sojusz. ury y1s 1-e1 e egacn par a~n arne.i w pe mona Jes wsp nym so111-zem z ra • 

niczyml, a przede wszystkim z bohater· nie Izby Gmin. Na czele delegacji, któ Związku Radzieckim latem rnku ubie· nią Jugosławią„ opierając si~ 7.arazem o 
ską armią radziecką, bardziej niż kiedy. ra składa 'Się z ~O osób, stoi Wasyl Kuz- głego. nasze wspólne przymierze z wielkim 
:kolwjek, mimo przemijających sporów. Związkiem Radzieckim, któremu narody 

dla sprawiedliwego rozwlą:zania których W I k. . . e O 11· m u . słowiańskie winny swą wdzlit'Jezność za 
układ nadaje mocną podstawę, związa- a I W reJ o n I oswobOOzenie z jarzma hitlerowskiego • 

ly nasze narody węzłami braterstwa i " · . . dnaa~zi~. c~~ ~~:z!~!?Yb ch.mo:=~~r~yb~::.v.~t 
przyjaźni. · . . 

Jako układ wybitnie obronny, jest nasz BE~.GR.~D (\AP) ~ Ag-enc1a Ta~Jug atakują partyzantów przy pomocy lotni- Państw i któ!Y jest n.adat głównym puk· 
pakt jeszcze jednym przejawem p0koj9.

1 
donosi, !Z deiegaCJa EA~-u zloz):ła dwa i artylerii nie osiągneły jednak żad le~z~m brntmego zwią-zku narodów sło-

1wej polityki naszych bratnich krajów sio ostry prote6t na ręce premiera greckie- h 't t · ' w ł : G „ sz~rzy wiansklch. 
wiańskich, pragnących żyć zarówno ze go Maximosa przeciwko nowej fali are- nyc rezu1 a ow. ca e1 reCj1 Wierz~ przeto, że sojusz nasz będzie stę 
Sobą, jak i ze wszystkimi innymi naroda- sztowań w Grecji. Między 2 dywizją się ruch strajkowy. Na wyspie Krecie do nadal um~cniał ł pogłębiał, jak też, że na 
mi w zgodzie i harmonijnej współpracy. rządową a oddziałami partyzantów to- strajku rolników, którzy wstrzymali do- sze ~t?81rnki gospoda~cze oraz kulturalne 

Ta nnJityka znalazła już wyraz we czą się ostre walki w re1·onie Olimpu. wóz żywności do miast przyłączyli się bę~~ SH~. szybko. r~wiJały, .a na~ze narodr „.., ' zbllza sir. do s1eh1e tak. Jak ;ieszcze nr• 
wspólnocie naszych poglądów na zagad" Na wyżynie Wermion wojska rządowe robotnicy w Chanii. gtly w swych rlziejach. 
nleni~ niemieckie.. • • ~~~ ~ ~~~~-~J Wierze też. że jeżeli raz wstąpimy na 

SoJusz nasz witamy tym serdeczme1, I tę drog<;. tu wvfaśnlmy sobie ku oboJ>ól· 
ie wyrósł on zarówno z wlefowiekowy.:h PRZEDSIĘBIORSTWO PANSTWOWE nemu za'1owoilmiu I te za1?adnienia, któ-
tradyc:ii sąsiedzkiej przyjaźni oraz pokre FI U POLSK f 96 re n-ozostały jeszc'le do załatwienia. 
wieństwa języka i kultury, jak też z głę- •• Pracu.imy rrzeto. nadal uczciwie nao 
bokich demokratycznych p~emlan w obu Centralne Biuro Wynajmu Filmów tym dziełem. któreś my pomyślnie podje--
naszych krajach. podaje do wiadomości, li, aby dzień dzisiejszy był z wdzięczno-

Nie wątpię, że atmosfera serdeczności że przystępuje do dokonania rozliczenia z właścicielami filmów e ścią wspominany tlrzez przyszłe J>Okole· 
ktćra cechuje obecnie. tak owocne nasze • -przedwojennej produkcli polskiej eksploatowanych przez „Film Pol· ~ nia. 
spotkanie, okaże si~ pomyślną zapowie- ~ li Niech żyje sojusz czecboSłowaqko - -
dzią na przyszłość, gdy układ 0 przyfa· ski". · Właściciele tych filmów proszeni są o zgłos1'enie na p~śmie ~I polski! 
żnl, podpisany dzisiaj, zyska jeszcze po _ · scwoi,ch uprawnień do przedstiębi6orstwł.~dźpa5~s~w1 ~we1go •

3
.F
3

ilm tPols~i:•, Niech żyfa l'ratn1e narody Czechosł& 
stokroć w wyniku zacleś.nienia wspóipra ~ en ralne Biuro Wynajmu F !m w, o , 1en i::1ew cza w e:rmu'lle wacJi ; Pnlski! 
cy gospodarczej ł kulturalne:t, przynosz:ic DO D~IA 15. IV. 1947 r. przy Jednoczosny;.n załączeniu dowodów Niech żyje solidarność narodów &ło-
nieocenlone k-0rzyści zarówno Czechosło własności. wiańsklch, hr1Hliąca ich wolności, poste-
wacii. jak ;. Polsce. ~~ ~ pu ' i szczęścia! 
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Fa-bryki 
'' at8'' e 

Znany i w Polsce przed wojną „król" 
obuwiany Bata był właśticielem całego 
prawie miasta Zlin na Morawach, w Cze
chosłowacji. W jego gigantycznych przed
siębiorstwach pracowało ponad 50 t~·się.-

rów niż przed wojną. fabryki produ- łecznej i kulturalnej obsługi robotników. czoś~i. Przy 1ab1'ycc istnieje szkoła mu• 
kują obuwie, po(1czochy, pastę. do obu-1 W Zlinie roz\vinę!a SiE} szer-0ko działa!- ;rycz na. biblioteka, szkoła sztuk p\astycz~ 
wia. zabawki. wyroby galanteryjne, opo- ność robotników w dziedz in ie racjon:lli- nych. Wydział kultury Związku Zawo
ny samochodowe, pasy transmisyjne i no- zacji Pracy i wynalazczości. Po\-vstały clowego :rnn?:ani7.ował kursy og61nokszt:ił 
woczesnc maszyny obuwnicze. tu w willach i prz.!Pi t;>knych domach by- cącc. mkiestre s~rmfoniczna, własny te:itr. 

. cy robotników. 
Całe życie robotnika, od kołyski do 

~mierci, zależało od Baty. Do niego na
leżała klinika po!-0żnicza w Zlinie. Wszy
stkie szkoły były w jego rękach. Jego 
własnością też były wszystkie kina w 
mieście. Jasne, ż.e i prasa była w re.kach 
Bata. Do niego też należały wszystkie 
sklepy spożywcze i inne przedsiębior
stwa handlowe. Miasto Bata - Zlin -
było pańshv·em w państwie. Ruch za
wodowy był w tym ,.królestwie" bezlitoś
nie tE!\piQny. Bata twierdził cynicznie: -
„Związek Zawodowy - to ja". W swo
ich przedsiębiorstwach wprowadził sy
stem niewolniczej prawi3 eksploatacji. 
Stosując terror i demagogi!!· społeczną, 
wyzyskiwał robotników w niesłychany 
sposób. Robotników jego Przedsiębiorstw 
nazywano „niewolnikami Baty". 

W październiku 1945 roku został wy- łych obsz-arników i przemysłowców do- Przv fabrvce zbudowano pie.·kny basen 
dany Przez rzad czechosłowacki dekret my kultury i kluby młodzieżowe. W icd- do i Jł:;wan ia i stadion snor1owy. . 
o :nacfonalizacji przemysłu. Mimo braku nej z will Qtworzono sanatorium <lla dzie- Tak żyj ~\ i pracuja fabryki „Bata" bez 
sił ~· robocz.ej produkcja wyniosła wkrót- ci. Fabryka posiada własne sanatorium Baty. Obecni~ na wszystkich oddziałach 
ce '· I) tysifcy par obuwia dziennie. Ro- i dom wypoczynkowy. fabryki wre praca przy wykonaniu dwu· 
bu ::;icy postanowiF doprowadzić do 200 Dla zaopatrzenia r-0botników w pro- ll~tnie.~o planu odbudowy. 
tysieiey par obuwia dziennie' i zmierz.ają dukty żywnościowe z,Nią zki Zawodowe A „zdetronizowanv" wskutek przemian 
ku temu celowi. zorgan i zowały gospodarstwo ptactwa <lo- społecznych, · które- zaszły w Czechosło-

Doświadczenic fabryk Bata przejęły mowcgo i nabialQwZ. oraz wielką :r>kkar- wacji, „król obuwiany" Bata ma stan:<ć 
inn:;) z n:,~ 10 n:i!izow~ne fabryki, szczegół- nię. Obecnie cala sieć handlowa miasta, wkrótce - jak donosi prasa - prz~d sa
nie w L1:1.icdzii'ic procl11kcji, przygotowa- która dawała ogromne zyski dodatkowe dem ludowym, oskarżony o zdradę kraju 
ni::i J. 2d r. wymian~' doświadczef1 oraz spo- Bacie·, znajduje sie.. w rekach spółdziel- i współpracę ź Niemcami. 

1 l l!l'.l,ln:M ,1 I l"!'l '' bl "11' 1 .I lll 'l l'' l'l l!'l 'lr<l :I: !' I' 1!11;!111!!11111'11 ! !l illl'I' l!il'll• r:T l 'I 1'11"1"1"'l'!llllFll'l'•l 'lli'I I l '. M'ill l .:l '1'11'11' I I l"!l'l"l rliill<I ' 1 .: 1 1 1 · :1~1! ! ,1,11\1i!l"llnlllllll1:1c1111111u1!1 lll l'll<l l'll' ł'il ' l ll l il l !I l tt l l' l l!l 'l l •' l l!l"l~ll' l' nl 1m•111t!llll~ICll ll' l:Jllll"IHm nu 

adzenie kontroli up li ro 
:członkowskich w sklepach PSS 

Z dniem 1 kwietnia br. Powszechna Spół- I System kontroli przedstawiać się będzie 
dzielnic Spo,i:ywców wprowadza ewidencję za I nastą.pujqco: 
kupów czynionych w sklepach spółdzielni Każdy sklep, zależnie od wysokośei obro-
przez swych członków. tów, otrz;·muje na okre~loną sumę bonów w 

Ta wprowc:dzona kontrola zakupów ma na odcinkach J?O 50, 100, 500, 1000 i 2000 złoto
celu uzyskanie podstawy do obliczenia przy- wych utrzymanych w różnych kolorach. 
wypłacie w końcu roku dywidendy członkow- Czyniący zakupy członkowie otrzymują bon, 
skiej. opiewający na wysokość ·kwoty zakupu. ~óż-
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Eksportujem~y artykuły l1~ksusowe 

nica w zwyż lub zniż może być traktowano 
jako zelegtość jednej ze stron. tj. spółdzielni 
lub c:tłonka i wyrównywana przy naibłliszym 
zakupie. · 

Podstawą do obliczenia wysokości poczy
nionych zakupów w końcu roku ka!endcrzo• 
Wego staje się ilość posiadanych boiiów i u~ 
zgodnienie wysokości z kierownictwem sklepu 
poczym ustalona zostanie, zgndnie z decyz,iCł 
wtadz spółdzielni, wyso!cość dywidendy od 
poczynionych zakupów. 

W Jatach hitlerowski·z.i okupacji przed
siębiorstwa Baty były głównym dostaw
cą obuwia dla niemieckiej armii. ttordy 
ttitlera, maszerujące po szfakach Euro
py, były obute przez przedsię;biorstwa 
Baty. Lecz robotnicy Baty nienawidzili 
zaborców, nie chcieli <Jbsługiwać machi
ny wojennej łi!tlera. Niemało robotników 
z przedsiębiorstwa Baty walczyło w sze
regach oddziału partyzanckiego ,Jan Żiż
ka" - jzdnego z najwi~kszyclI w Czecho
słowacji. Gestapo wysłał.o do Zilna spe
cjalną grupę esesowców dla złamania ru- Realizacja Plan n frzyletniego wymaga\ kazał, iż ta specyficzna gałęź regionalo~-
chu QI>Oru. Jeden z przywódców tej importu z zagranicy całego szeregu ma- go · przemysłu ceramiczne~o odradza się 
bandy, Ras~ke, z rozkazu któr·eg·o zamor- szyn i surowców dla rozbudowy i odbu- 1 po wofoie. Równocześnie Ministerstwo 
dowano setki ludzi, IQdpowiadał niedaw- dowy naszegQ prz.emysłu. By móc za- · Przemysłu udzieloną pomocą umożliwiło 
no przed trybunałem narodowym, który kupić za·granicą musimy jak najwiecej Oddziałowi Centrali GoSJJodarczej Spół-

Wprowad::enie bonów k1mtrolnyeh spełnł 
równocześnie i uboczne zadanie: umożliwi I 
ulatwi nabywcom szybkie zorientowanie się 
w poczynionych wydatkach oraz będzie dzia
foniem propagandowym. Perspektywa wypła• 
canej dywidendy ściągnie nowych członków 
do spółdzielni. 

d Zl l'V k eksportować. Wielkim sukcesem nasze- dzielni pracy w Zak<>Panem uruchomie-zasia ał w sali kinowej .w ·inie. V Yr-0 go eks·portu J. est T\laeowanie na rynkach nie pieca ceramicznego znanego tamtei·-śmierci na tego ka-ta ludu czechosłowac- .l-' 
kiego spotkał si.ę z p-0wsz,ec:hnym uzna- zagranicznych g-0towyo'h fabrykatów. W szego garncarza, J. Solbczaka, któreg-0 ar
niem. związku z ogólnym, wzrastającym eks- tystyczno wyroby znajdowały szeroki 

Robotnicy f. Grabski mają 
świetlicę w k-0ńcu l944 roku nalot sojuszników portem artykułów Przemysłowych. któ- popyt zagranicą i były nawet przed woi

ry daje si~ zaobserwować z końcem ub. ua, eksportowane do .Japonii. zniszczył najważniejsze oddziały fa- • k t k I · · Uroczyste otwarci·o świetlicy robot-
bryczne, składy materiałów i chemikalia. r? u, wzrastać zaczyna i eki-por arty u- . stnie.Jące na ter~me p-0wiatu. krośn_ief1- nicze;i w dawnej firmie Grabski przyięte 

10 l łow luksusowych. sinego i rz;;szowslnego chałupmcze osrod st ł _ ·b t 'kó f ·b 1 • • • Le~ iuż Pa dnia<:h po w~z.:vo eniu, .w Obe;::nie zawarto szereg kont.Taktów na ki wytwórcze koronek, którycl1 wyroby _w. a 0 pr1-ez.ro 0 ni .w a. ryKJ z 11ra:v: ~aJu 1945 r„ ro~o.tmcy przeJęh .Przeds.ię- wywóz tych artykułów do Ameryki. Im- były znane i poszukiwane za granicą, d21iwą radością. W '.P1ękneJ ur-0czystDsc1 
'b1orstwo w. swo1;, ~· Stare ki:rowmc~ porterzy amerykańscy poczynili zamó- -przystąpiły w ramach organizacji, opar- jaka się od'była z tej okazji wzięli udział 
twot i8p]am1?nf wsp~ł~r~cą. z. Niemda~i, wienia na dostaw~ do USA polskich kry- tej o zasady spółdzielczości do pr.odukcji 1 w charakterze gości członkowia orkiestry 
?.OS a o. usumę e, ro o mcy . 1 _urz~ mcz ształów i zabawek dziecięcych. k-0r-0nek klockowych i brabanckich na : symfonicznej Związku Skarbowców pod V..:Ybtah nowy z.arząd fabryki, Je9noczes I 'vV zwin.zku z nastawieniem si~ eks- eksi>ort za granice. Wysokość prodnkcii b ~ t· St · ł Z"łk k" f me została wybrana Rada Zakładowa. , ·k , _ , . „ . · aiu llt ams awa 10 ows 1eg-0, sze a któ k t 1 . <be . d . ł 1 ść portu naszego na \~ywoz art-y ułow luk tych warsztatow :ie~t ~izale.z:mona od do- finansowego tei'że tirrny. Miły i pog:odny ra . ~m ro UJe .0 ~me . zia a no _ susowych Przystąpiono do odbudowy _lu- st·'}-t~cznych przydziałow podstawowych e „

0 
• , • • ·" -przeds;ę'tn-0rstwa, bierz.~. ?dzial w _opra dowego przemysłu C·eramicznego. WoJna surowca tych luksusov.rych koronek - 1 k~nc :t, _d~i„,ki zbrata~i~ orkiestry, r~kru

cowanm. planu produkcJi 1 okres\enrn c~n zniszczyła wiele placówek teg-0 przemy- nic:. Należy oczekiwać, że przy wzmo-1 tuią_ce! si~ z Pracowmk~w sk~rbQwych, z 
-sprzedaznych. . . . . slu, któreg-0 wyroby znajdowały szeroki żeniu si~ naszej produkcji przemysłowej ludzm1 pracy, 'Pozostawił WY.JB,tkow<> mi-Pabryki Bata w Zhme są 11aJw1ększym, J>opyt za granicą. Odbudowie ulegają i dzięki odbudowie wszelkich gałę,zi lu- łe wrażenie. , 
znacjonalizowanym I>rzedsię-biorstwem w ludowe zaklady Drzemyslu ceramicznego doweg-0 prz,emysłu artystycznego wywóz Mamy nadzieję i życzymy Pracowni· 
n-0we'i Czechosłowacji. Sa. Qn.i~ obecnie w Iłży. Ostatnio ogłoszony konkurs przez artykułów luksusowych stanowić będzie ł kom ftirmy Grabski, aby ich now-0otwarta symbofom demokratycznego rozwoju no- Izbę Rzemieślniczą Kielech na wyroby powa;żną Pozycję w naszym ~lansie han- świetlica stała się miejscem k"'1lltura1nej wej Czecho~łowacji. Prred. nowym kie- ceramiczne tamtejszych garncarzy, wy- dlowym. rozrywki. s. • ł f d :d . .._,.....,......,~..._..www~.._........,.~.._..~.....-.._... .... .._..._........-.....-.._,....,.....,.~~'<19"'"'9P'.....,.....,..._.,.~.._;~~.._.,......-~"llll:P.._...._.....,.....,.. rowmctwem stanę y ru ne za ama. 
Niemcy zniszczyli w tym okreigu setki !,!a~erpeloc;e naszych _Czytelnik.ów 

El~r.~~ib:c~':ł;i!~~€;~5t~ O przedłużenie linii tramwajowej na Karolew 
cz.eń i w krótkim czasie puścili fabrykę 
w ruch. 

Obecnie 50 tysię.cy robotników Baty 
\\rypuszcza większy asortyment towa-
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Z Filharmonii Łódzkiej 
Symfoniczny koncert zeszłego tygodnia 

eabył się pod znakiem Bee:liovena, którego 
120·lecie śmierci obchodzimy w bieiiąicym 
tok~. Na początku usłyszeliśmy uwerturę 
„Cotiolan", której bohaterskie motywy zwią
zane sq z d.Iamatem Collina pod takim ty
tułem, następnie Bronisława Rols~latównd o· 
i:Iegrała z orkiestrą Koncert skrzypcowy 
D-dur. Swietna ta .skrzypaczka, obdarzona 
dużym talentem niezwykle muzykalna, wyko
nała ten utwór z dużym opanowaniem, wy
dobywając liryzm zwłaszcza Larghetta, 
świadczący o poczuciu stylu beethovenow· 
skiego. Całość odegrana głębokim tonem, 
piękną czystą techniką, świadczyła o wyso· 
kiej klasie wlrtu'.:izowskiej artystki, która 
spotkała się z ogromną; owacją ze strony 
publiczności. Należy zaznaczyć, że arlystka 
tej miary grała stale w zespole filharmo
nicznym, trzymając pierwsze skrzypce i w 
chwilach najciężsŹej „niedoli" rozii!rzygającej 
o egzystencji zespołu, nie opuściła tej pla
cówki. 

W drugiej części koncertu dyr. Górzyński 
i:aprezentował słuchaczom po raz pierwszy 
od zakończenia wojny lll ·ci Symfonię Beelho· 
vena. 

Sigma 

Sprawa przedłużenia llDil tr.mnwajoweJ po- Taki stan rzeczy przetzwał do dnia dzi- kaliskim.. Mme pr.«ce te okażq slę zbędne 
za dworzec kaliski była przed wojną nieJed· siejszego. Ludzl.e śpieszą do pracy, młod~iei przy zapoznqnlu się z tyczeniem mieszkaA· 
nokrotnie przez władzo miejskie i tramwajo• do szkćł l muszą przebywać 1 - 2 kim., .uby c6w · tego licznie zamieszkałego przedmleś· 
we iozpatrywcura.. Wszelkie jednak próby :r.o:i:- dostać się do tramwaju, znajdującego się cia. Prace zwią:l!ane z budową linJI nie hwa
łałwienia tego palącego problemu dla mle- przy dworcu kolejowym. ;y by długo, IH:ipewno zostałyby ukończone 
szkcniców dzielnicy karolawsklej kończyły się . ~ wszystko możo.« by pięknie przeprowa- jeszcze w tym roku, wiemy przecież f.ak szyb
odłożeniem wykonania projeld6w na przy- cizie. M~e podnoszenie mostu jest związano i ko oddano do u.żytku jedno kilometrowy od· 
szle lata. Dyr&kcja REt.. tłumaczyła się, ze ze 2!>Ył wysokimi kosztami.. W takim r'a.złe, cinek linii dochodzący do r.udlostacjL Ułat
plan przedhiiżenia Unii jest opracowany, :te nalezy ulicę Karolewską pogłttbić, fak to Wienia komunikacyjne stworzone dla mlosz· 
tramwaj chce puścić nie tylko ullcq Karo· zrobiono np„ pod mostem kol~jowym na 11-go I kasiców Karolewi.i byłyby dowodem rz~czy
levtską, ale nawet ul. Kwiecislq (obecnie Ko- Listopada. W. pierwszej łazi~ _prac (np. w wisteJ troski ze strony władz mlelsldch 

0 do· 
łarską) do samego lotnis~a na Lublinku. lym roku). możiia by przedłUZiYc llnlę o 1 -1 bro i wygodę ludności pracującej miasta, :i:a· 
Wszystkie jedn!Jk projekty rozbijały nię rze- 1,5 km ulicą Karolewską na przykład do ' młeszkujqcej te tak odległą 1 gęsto zalud· 
komo o przeszkodę w postaci mostu· kolejo- s~rzylźowania .ulic Kątnej I X~ec:btej (obec- nloną dzielnicę: 
wego na ul, Karolewskiej. Most ten podob- nie ~olarskleJ~· B~dzie to JU/Ż w ~sokim Stały czytelnik „Głosu" 7: Kurolewa 
no jest za niski l tramwaj się nie zmieści. Ja stopniu udogoanlen1em dla mleszkancow te· ST. MIEROSŁAWSKI 
twierdzę, ze !o nie była prawdziwa przyczy- go odległego przedmieścia. W~ej wspom
na, władzom ówczesnym nie zaleiało na niany odcinek skupia w koło siebie duzo do
tym, że robołnłcy l urzędnicy będą pr:i:ez I mów. Sprawa ta Jest obecnie o tyle aktual
kilka jeszcze łat chodzić pieszo do odlegle- na, gdyż dyrekcja MltS. mia. zamiar budować 
go przystanku tramwajowego. w lym roku pętlę tramwajową przy dworcu 
wn·11 I I ,I 1,.1 '1•;1·:111'1 ,1.1.11 .1.1 1"11 l'.ll I I I' 1,1'Jl l ''l ·il :'LM! 1,u .r I' 1"1,n 1m 111 •i:11:1! lri llil· I n1~1 1 ,1 1 1 11:1111~ ,,1 ·1 1 1: 111fl'\IJ 1i l il l '! t:IUIUl :ll Jl"T ' l'll ~l ' l"l !lm111 111 11 1 ~ 1 

Cz11telnicq piszą 

Orkiestra Elektrowni zasłużyła się dobrze 
Pn:y Elek!rownl łódzkie! ist11ie;e 01klcstra na dworzec orkieslra łódzkiej tleklrowni. 

sltladająca <:ię :z pracowników Elektrowni. Czlon!ł;owle 01kleslry nigdy :-te odmawiali 

Kronika k1dturalna· 
W województwie pomorskim czynn7ch 

jest 29 radiowęzłów, 161 stacji radiowych, 
oraz 13000 głośników. 

Wybud~wano około 600 km linii radiof
nicznych i zradiofonizowano 192 wsie. 

* • * 
W Pradze wy~hodzi mies!11cznik „Etu~ 

diants du Monq" organ międzynarodowej 
organizacji studenckiej, której z-c:da.niem jest 
zbli±enie młodzie2:y i wymiana studentów 
między krajami w celach naukowych i tury· 
stycznych, , 

Po cięikie! cal:>d:>iolt!>.Rj pra<:y - pośwlę- swego uczestnictwa n.a uroczystościach pa.ń
cr.iją oni kaidą wolną' c:bwilę swojej 01kie· !ltwowych i partyjnych. W podartych często 
t;·ze. A jest to placówka nie tylko <:irtystyc:t- t.u!ach jeitlzil! do odległych mL'lli woje
no, CJl'!I i społeczna. Itcrpclmistrz ob. Włodm- wództwa.. nio bac:i:ąc na niepogodę, ·czy 
r.zyk flriarnis przechowyv.ra' pr7ed okiem hit n;róz. * * '~ 
!f::;'OWców· p~:.:e?. c::::ły czas okup.':lcjl instru- Wydaje mi się, z.a ta „nkiolltra - orl:iestm \AJ tych dniach zr.'.·o:;czyto sie oowiatowa 

I ł l elhninacia Pierwszego 00ól:'oho'1 ,~· ~·ego Kon• m:miy i :iuły. I ocira;:a' P1> wyzw,., cniu otkle· , ino e::z11.lków zas!uquje na u~nan e ob,_-„ . .,. k z· . . „ · · ' 
" ~ • • • ursu _espołow Artys1yr?:rivc:1 Zw::· 1ków Za-· ehq uloP·'ovrala ~il? nt< nowo. Nowoulwc-rzone rtili. d h k • · I .1 wo owyc , • w. tory1:i brcto udziel P,rzesz.IQ oddzialy Wojska Polskiego odprowadzała 07 KOWALEWSKI • 1000 zespołow r soils'u,„ ·'"' 

\ 
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Pożyteczne wydawnictwo 

Podręcznik jęZ\ ka rosy;skłego 
• • 

I w tych dniach ukazał się na rynku 
kk si ., garskim "PodręrCznik języka rosyj- DZIECI... potę,ga przekraczała w wielu przypad-Inia wojna przeorała świat ni'a tylko poU-
s iego", wydany przez Palistwowe Za- Przed dziesie.ciu mniej więcej laty dłuż- kach znaczenie całych państw. Koncer- tycznie. Wypaliła swe pi~,tno i struktu-
kłady Wydawnictw Szkolnych. Jest to szy czas mieszkałem w'pensjonacie wraz ny te wywoływały wojny, rewolucji}. za- rze gospodarczej. Największym przeo
książka, na którą czekały oddawnn szko- z grupą studentów angIelskich i amzry- machy stanu. Posłngiwały si~ skryto'bój- brażeniom uległa gospodarka am!;ielsk!l. 
ły, oraz ludzie prywatni. Książka jest kańskich. Było to jeszcze w okresie stwem. Każda broń była dobra, byle tyl- Rząd londyński przeżywa o'becnia nIe 
wydana na dobrym papierze, vi nadzwy- przed dewaluacją funta i dolara, wicc ko OSiągnąć l!."łówny cel - powiększenie mniej1>ze trudno~ki ekonomiczne nit w. 
czaj starannej szacb graficznej, zaopa- chłopcy. jak na naSze warunki, mogli dywidend z akCji. czaSie wojny. Anglia zubożała . Zabra
trzona w szereg zdjęć fotograficznych. uchodzić za krezlIsów. Pochodzili z tej Gdy odkryt·o, że w Grand Chaco znaj- kło jej najwic,kszego źródła d;Ochodów, 

Autor _ jeden znajznakomitszych pe- samzj warstwy s!}ołeczne,i - średnio-za- duje się nafta, Boliwia wypowiedziała tzw. przez brytyjskich ekonomistów HlI
da gogÓW radzieckich _ profesor Sowiet- możnego mieszczaństwa. Mimo to jednak wQjn(} o t~ tereny Paral!."wajowi. Była to tajonych wPływów". 
kn opracował ten podręcznl'k snec)'alnie panowała między nimi głe,boka acz sta- jednak tylko pozornie walka dwu państw. UTAJONE WPŁYWY· 

.... rannie skrywana niechęć.' Anglicy pa- W rzeczywistości był to zatarg dolara t' • ł " 
dla szkół polskich przy wybitnym udzia- trzyJj na swych pozaatlantyckich kole- z funtem s7,t.erIil1lriem o koncesje do pól ~a czym pole.gały .. ;e "utaJone wP~_ 
Je pedagogów polskich. Składa się z 2-ch gÓW jak na parweniuszy, którzy mą.łpllją roponośnych. Dolarowi koncernu "Stan- w.y korony amnelskle). Przede wsz: u 
części oraz odpowiedniego słownika pol ich - arystokratów. Amerykanie drwili dard Oil" przyobiecał koncesję Paral!."- kll1~ na dochodach, . płyna,cych iZ u ł .~ 
sko - rosyjskiego. Ważnym szczegółem z zarozumiałości Brytyjczyków, uważa- waj. FIlRfowi z "Royal Dl/tch" _ Boli- śWIadcz?nych praWll~ ,,:,szystk m pan 
jest również podaniz akcentów, _ które ,iących si~, za nadludzi, którzy tylko przez wia. Rozl!."rywkę zak{)ńcżył zwyci~,stw~m stwom swwta przez .brytYJska. marynark~ 
dl I k I grzeczność nie okazują pogardy WSZyst- Funt. Dolar Za to odegrał siEli w Meksy- han-dlową. Po d~llgle z dYWIdend towa

a po s "iego czy te nika stan-owią specy- kim innym nadom "podlud7i". To zaś ku i na Trynidad. W Venezueli znów w y- rz~stw asekuraCYJnych, ~tóre.były p~aw
ficzną trudność. Akcenty słów rosyj- A k grał funt. d.zlwym mono.pol~m anglels.kim, obe. Jmu-mery anów, wierz.3cych. że sami po-
skich podane zostały drukiem półtłustym chodzą z "własnego kraju Paua Boga" Podobnie przedstawiał.a sie sprawa Jącym kulę ziemsk~ od Chm at pO Ar-
- co :znakomicie ułatwia naukę popraw- naturalnie bardzo denerwowało. Podsta- konkurencji przemysłów zbrojeniowego, gentynEll· . '. 1--.. 

nej wymowy. wą animozji młodzieży anglosaskiej były samochodow~go, lotnicz,ego i wszystkich WreszcIe t~zeclm IC~ źródłem. by,y P!~ 
KS~4żka Przeznaczona j~st dla pierw- więc kwesti·~ ,prestiżowe. Zgoła inaczej innych kluczowych 'Przemysłów. o~nty od .ud~lelanych 1nnym kraJOm POZY~ 

szego i drugiego wku nauki oraz dla sa- przedstawiała się. przyczyna niechęci I-Iandlarz śmierci z USA - "Bethle- c~ek . .DZIękI tym wpływom kon~erny an
mouków. dzielącej ich ojców. Rozgrywka ich oj- bem" wyrywał rynek zbytu angielskiemu gl·elskle by}y zdolne prowad~-lć wal~ 

Na szczególne wyróżnienie zaSługuje ców toczyła sie na płaszczyźnie realnej dostawcy śmbrci -"Vkkers-Armstrong". k{)nkurenc~rrą. 
2 .l- k (d . ) - walki o byt, o zwiększona marżę zys- A tam. gdzie t{)czyła się walka tych dwu A teraz. Te~az .handl{)~a fIoła angleY-
-ga czępć książ i w je nym tomIe, W tytano'w, lała SI'", krew. KonkurencJ'a ska. w prz.ewaz. n.eJ CZęŚCI spocz.ywa na 

które]' pomizszczone zostały wyja,tki z ku, o źródła surowc{)we, o sfery wpływu, .., dn m rsk m J roI" .. .,~ .... rzeJęła ma 
o rynki zbytu. jednak obniżała ceny. przez co kurczyła le o l, ej .... """:;.; . ;. 

dzieł 'nahviekszych pisarzy roSyjSkiCth, .•• 1 OJCOWIE się wysokość zysków. rynarka USA'
k 

MaJ~tekhm,,,rukch{)kmYd ~ . 
w ten sposób, że część ta stanowi ma y Walka była zażarta, bezwzglę.dna, pro- Tak było, gdy partnerzy mieli równe w~rzys.tw ase uraCYJl1Yc ws ute Zla-
podręcznik literatury rosyjskiej. wadzona przez partn~rów o równej sile Siły . łan w-oJennych poszedł z dymem w Euro-

Cena książki, przy objętości 450 stron i przeważnie dokonywana obcymi ręka- . WSZYSTKO MA SWÓJ KRES pie. i Wschodniej ~zii. I ost.atnie.źródło 
druku - wynosi 170 złotych. (R.) mi. Za tbv brałv się k{)ncerny, których Tak było, ale siedemlaf temu. Ostat- "t~Jnych wpływów -. ~OZYCZ~I. An~ 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ill '11111 '1Il 11I111111mllllllllllllllllllllllll'Dllllllllllln 1111111111111 IIIIUIIIIIIIII 1111111111111111111 II 11111111111111111111111111111111 ~ha zhPowodu QlbrzymklC . k{)szt ~ wo-

Jennyc pr?)~stała być raJel'll - WIerzy-
• cielem, a słała si~ dłużnikiem nie tylko 

1 a a S Stanów Zjednoczony~h, ale tet WSZyst-
kich swych dominiów i kolonii. Nic -prze.. 
to dziwnegoJ ~~ w ubiegłym roku deficyt 

PrzedwoJenne pisma polskie, poświęcone t przyszłych kadr filmowych, a w każdym całości tej "J:iarwnej" tre'ści, pozJ:iawłoneJ 
t:agadnlenlom teatru i filmu, zresztq bardzo razie, celowo i planowo pogłębiać wiado- najwali::niejszego czynnika każdego powcrż
meliczna, stały w większości wypadków mości z dziedziny filmu. Jednocześnie winien nego pisma społecznego (a takim właśnie, 
na poziomie pism zamknlętyph w zwęi.one być nietyle mocnym instrumentem w zakrenle a nie innym, powinien być organ P. P. 

i h t h alb d popularyzacji filmu, ile wlaśnie w dziedzinie "Flm Polski" w dobie realizacji hasła: film 
ramy swo c ,:ewnę rznyc spraw o o - Jego zdrowego uspołecznienia. dla mas) _ mocnego kręgosłupa ideowego, 
wrotnle, stacza_y się do stopnia niewybred- Natomiast, z wyjątkiem chyba zbyt la- opartego o zd:towe, spo~czne podejście cio 
nych wymagań t. zw. średniego czytGlnlka, skraweJ bulwo:rowej sensacji i po prostu zagadnień filmu. 
nie troszczqc się wcale o podniesienie po- pornografIl _ "Film", zwłaszcza ostatnie nu· Wybraliśmy i om6wiliśmy z lekka "na 
ziomu łych wymagań, lecz przeciwnie po- mery tego pisma, wstępuj.e w ślady nlesław- chybił tram", w drodze przypadku, Nr. 12 
głębając ich niewybredność Vl myśl kupbc nej pamięci "Kina". Na treść (patrz Nr. 12) "Filmu". Chodzi nie o konkretnq treść Ja
kiaj zasady: ,aby interes szed!"_ składajq się dość "powierzchowne" i po- kiegoś poszczególnego numeru tego pisma. 

Klasycznym przykładem tego !rodzaju bieżnie omawiane nowości ekranu, felleto- W tym wypadku chod;:i o podstawową za· 
."łsm, poświęconych zagadnieniom filmu. by- nowe, świadomo lekceważqce "naświetla- sadę racji bytu podobnego pismO!:. chodzi o 
lo "Kino". Perfidna gra na niezdrowych in- nie" dyskusji na temat bąd~ co bq-d~ w~- linię wytyczną, o ogólna nastawienie, o moc 
IItynk1ach bulwarow'a sensacja, pornografia nago wydarzenia w życiu naszej FilmU - ny kręgosłup ideowy, o uświadomienie 

pod płaszczykiem "sztuki", bezsensowna pierwszego długometrotowego filmu polskie swoich zadań i celu nie tyle jako reprezen
.. informacja" o kulisach ~cia "QIWiazd" - go - felletonowo·informacyjny artykuł o tanta P. P. "Filmu Polskiego", lecz głównie 
taką -była zasadnicza treść "Kina", podsta- kronice filmowej, wątpliwej wartości o mgli- jako potężnego Instrumentu pomocniczego w 
wą i racjq istnienia, kt6rego byl wsz_chwład stej celowości szkic scenariusza, odgłosy worzeniu wielkiego dzieła - realizacji ha
ny Interes. Sytuacji bynajmniej nie ratowały prasy ("Zakazane piosenki") o zapaszku Iro- -sla: film dla mas1 Wielkie zadanie, siłą 
Izadkie i bardzo, zresztą. nieliczne poważ- nicznej rekLamy Itp. Znośny artykuł o fil- rzeczy, poci~a za sobą ~ wielkq odpowie
niejsze artykuly. "Kino" wiazalo się z cało· mie francuskim "U schyłku dnia" nie ratuje dzialność. Sł, ~Powołoekl 
kształtem podejścia do teatru I filmu, Jako 
'do "czystej sztuki", tajemnice kt6rej są do
stępne jedynie niellcżnej "elicie", a, przede 
wszyskim, jako do rozrywki I do interesu. 

PrzYPl(mnie'lśT.1Y "Kino" z racji mocno nIp. 
pl'!!:ojr~ccqo oblicza redakcyjn.ego organn 
"Filmu Polski'?go" - "Filmu", jest to dziś; lak 
wiadomo; jedyne w Polsce pismo f!lmowe, 
b~dące jednocześnie reprezentafitem P. P. 
"Film Po:akl" na odclnl(u prasowvm. Z tej 
właśnie racji przywią:mjemy do niego takle 
znaczenie. Podobno pismo powinno nie tyl· 
ko reprezentować, reklamować lub Inform" 
wać, ale przede WGzyst!dm musi ura'}! '!, 

kształcić, wychowywać i przyczyniać się, 

poniekąd, do "wyłowienia" kandydatów do 
w 

Zawodny sposób zbogacania się 
Komisja Koptroli Społecznej przy Miej-, jatywy prywatnej". Nieuczciwy urzęd

sk:ej Radzie Narodowzj w Zgierzu, Wy- nik wydawał płatnikom-lokatorom kwity 
kryła 05tatn:o afer~, której bohaterem na sume, faktycznie otrzymanych wpłat, 
jest pracownik Wydziału Kwaterunkowe- a na kopiach kwitariusza wypisywał zna
gO Zarzt\du Miejskiego w Zgi·zrzu, J 6zef cznie mnizjsze sumy, które nast.ę.pnie 
TOl11czyk. wpłacał do Wydziału Kwatenmkowego. 

JÓ4efowi Tomczykowi Wydział Kwa- Proceder ten Tomczyk uprawiał -przez 
terunkowy polecił pobieranie opłat za Iw- przeciąg sześciu miesięcy f "zarobił" na 
morne od lokatorów domów, pozostają- nim pokaźną sumE:l128.000 złotych. 
cych pod Zarządem Miejskim. Nieuczciwym 1lTzędniki·~m zaintereso-

Tomczyk .,nie zasypiał grtlsz~k w po- wała się K{)misja Kontroli Soołeczne1 w 
piel c", wykorzystując powierzoną mu Zgierzu, w rezultacie czego Tomczyk 0-

funkcie do Celów swoiście pojętej .,inic- sadzony został w wiezieniu. (Dz.) 

W. Brytanii wynióSł ponad 2 m11iardy, 
funtów, to znaczy sumę, kłóra -by pozwo
liła, w Polsce przedwrze§niowej, pokry6 
wszystkie wydatki państwa przez okres 
lat pięćdziesięciu! 

STANY ZJEDNOCZONE ATAKUJ( 
Tak się przedstawia koniunktura. NIc 

przeto dziwnego. że przemysł ł kapitał 
amerykański, pragnąc ulokować sw~ wo
jenne zyski, rOzPoczęły szturm gOSPodar
czy. 

W zeszłym tygodniu amerykański 
trust naftowy ,.Sinclair Consolidated Oil" 
ogłOSił, fe uzyskał wyłączną koncesj~ na 
prowadzenia wierceń w Abisynii. Znana 
firma samochodowa Studebaker buduje 
w Brazylii cztery nowe fabryki l zawar
ła z tym krajem umow~ na wyłączny 
eksport swych maszyn. Wreszcie ostat .. 
nio powstała spzcjalna instytucja finanso
wa, subsydiowana przez rząd USA, ma
jąca na celu pOPieranie przedsiębiorstw 
amerykańskich, eksportujących na Bliski 
Wschód. 

Wybrałem, jako najbardziej cha rak
terystyczn~. przykłady przenikania prze.. 
mysłu amerykańskiego te tareny. które 
dotychczas stanowiły wYłączna,. domen/) 
ekspansji brytyjskiejx 

Tak, kuzynek zaatlantycKi mocno zła
pał swą starszą, wyniOSłą i dysfvngowa
na, siostrę za gardło i zdaje się, że coraz 
potężniej zaciska Swe kleszcze. Dlatego 
też nie jest przypadkiem wniosek i~dne
go z senatorów USA, aby nie zwle. 
kaiąc, włączyć do Stanów Zjednoczo
nych ... Wizlką Brytaniet. Apetyt, jak wia
domo, rośnie w miar() jed:oenia. 

Wł. Was. 

JarosIam Ha..~ek 299) SZWEJK WRACA DO SWEJ MARSZ- rym z ustępów i przeszukano ie 
- KOMPANII wszystkie, ale nigdzie go nie znale-

P r ~ J a ~ ~ J ~ ~ ~ r ~ a ~ W ~ 1
-~ K d S ~ w ~ je Id ziono. Zamiast niego odkryto na dru-.. Ow major, który przed południem giro piętrze pewnego śpiqcego nadj.')o 

, - na posiedzeniu sqdovrym pełnił obo- rucznlka, l!ależqcego do towarzystwa 
wiqzki audytora w sprawie Szweika., pana generała. Spal klęcząo, pechy-

d a li· t· był tym samym panem, który u gane- lony nad klozetem, albowiem sen PO czas wo"ny ;,wla owej rała Finka pił bruderszaft z feldkurcr- zmorzył go w chwili, gdy wymiotował. 
(Frzeh.lad Fawła Hulki-Laskowskiego) tem. Major przepadł jak lcamiefl wrzu. 

. d . l I S i ł i' Pewnym było tylko to jedno, ~e nIkt eony w wod". - Smutny to wpraw Zle, a e en m a n espokoJDY· . . d . ł k' d .. k . '" 
i wzniosły ZOIc3zem widok roztacza się Sniło mu się że w dzień wykonywa Dla d7ie Zla, ~e y l Jał m~or wy- Ale gdyby ktoś był zajrzał oknem 
przed oczami waszymi, gdy sercem .' . ; sze w nocy o gen era a. szyscy zakratowanym do izby, w kt6rej sie-

t . ć czynnOŚCI feldkurata, a Wieczorem znajdowa.li się w takim stanie, że nikt dział SzweJ'k, to byłby zobaczył, że czys ym i skupionym wspomma zcr-
cz :necic o tych nlezliczrmych i .. sla- jest odźwiernym w hotelu, zamiast nie zauważył jego nieobecności, a ge- pod rosyjskim płaszczem wojśkowym 
,wionych ofiarnikach, którzy dla wialV Faustyna, którego Szwejk stracił z i ner~ł był już tak dalece pijany, że nie śpiq ha pryczy dwie osoby, bo SPOQ 
ponieśli niesłychane udręki, a po wysokości trzeciego piętra. Ze w~zyst- I wi~dzlał, ~to do ~iego :mówi. Tuż ze płaszcza wyglqdały dwie pary but6w. 
wszechnie znrxnł są pod nazwq mę- kich stron posyłcmo na niego sk- 'gi dWle godzmy .raJora Pi~ było . . w tr Buty z ostrogami były włcrsnoścłq 
czenników. N::r mnie widzicie że do generała., że zamiast blondynki II wadrkzystwr a e ~e~erah łPoimlmło o majora, bez ostróg -Szwejka. 
człow!ek może się C2:.UĆ wyższym po- przyprowadził gościowi brunetkę, za- po . recf ł:,qsa, usmlec a s ę g upa- Obaj leżeli przytuleni do siebłe Jali 
nad wszelkie cier.pienia, albowiem w miast rozwódki i damy z inteligencjq li wo l wo a . .. k. ocięta. Szwejk trzymał łapę pod gło-
sercu gości prawdct i c;nota, k.t6rę sq dostarczył wdowę bez inteligencji. -:- Doskonale pOWIedZiane, panIe wq majord; a. major ooejmował 
puklerzem przed nalstraszhwszy:n . . . mClJorzel Szwejka za. hiodro tulqc się do nieqo 
cierpieniem ' i porękq sławnego zwy- ~ano zbudZił Sl.ę spoc?ny jak ~YSlz, Rano nie można był~ pana majorct jak szczenię do suki. 
ciestwa. w zołądkh miał ist~e ::nekło i Ciąg_e nigdzie znaleźć. Płaszcz jego wisiał Nie było w tym nic:: osobliwego. Pan 

W tej ch~i1i odwrócono go łV<"/lY",..\ I mu się zdawqł.o, _ ze jego ~)!obo~zcz w przedpokoju, szabla. była na wie-l major uświadomił gnbie po prostu 
leu ŚCi.aniP t feldkurat za.sngJ n~t:~h na Morawac~ ;~"l W porownonlU z szaku, brakło ty.lko cz.apki oficerskiej. ~woie obowi,qzki. ~ ) 
~i.lst. • nim aniołem. \ PrzvDuszczano, ze moze zO$Ilał w kt6- ~D. c. n.l 



Nr 70' GlOS ROBOTNICZY ' .Str & 

Zł~,~ '"!~~ad~~!•z•!'!t .~~k~ 1 
• r adz• ·_. a o• k•1 działkowe 

!~:i~~z~~jie~b~g:~i z~{;~~izop~dniha~~~ & · · . 
„Zło.m da żelazo dla odbudowy kraju". Zieleń, cisza, dużo zdrowego powie- nych. Drugi - ułatwienie przyjaznego wo otrzymywanych z UNRRA) przecięt 
!AkcJa ta, w której główną, wydatną rolę trza„. w.spółżycia ludzi między sobą. Kto z czy ny plon t działki o powierzchni 450 m 
odegrała młodzkż, .Przyniosła do tej po- Czy nie brzmi to trochę paradoksalnie telników pamięta warszawskie ogrody kwadratowych to 27 kg. buraków, 15 kg. 
ry 6 tysie1cy ton złomu, co dało w efekcie , fi' 50 k 250 tysięcy dolarów oszczędności <lewi- w zestawieniu z hałaśliwą, wiecznie się działkowe najlepiej wie czym one były cebuli, 150 kg. wczesnych karto 1, g. 
Z-Owych. śpieszącą, zaniedbaną Łodzią? I czy podczas minionej wojny. Wiązały ludzi, kapusty, i około 200 kg. innych warzyw 

W związku z akcją zużycia wszelkie- uśmiechnięcie się zakurzeni jej miesz- wyrabiały pocZltlde wspólnoty, dawały I owoców. Przy celowej gospodarce i wy 
go złomu, znajdującego się na naszych kańcy, gdy się dowiecie, że wiele od was wiele radości, twórczej poważnej pracy. robieniu działkowca 400 m. skrawek zie 
ziemiach na potrzeby hutnictwa, Centra- zależy, aby . dotychczasowy stan zmie- Niewinne warszawskie ogródki działko- mi zaspokoi potrzeby na owoce i warzy• 
la Złomu uruchamia w najbliższym cza- nic. Nie ·W waszych ·rękach leżą możli- we pomagały nawiązywać serdeczne wa kilku osobowej rodziny, 
Sic nową swa,. .Placówkę terenową. Zada- wości upiększenia miasta wieńcem par- przyjaźnie, były bodaj jedynym miej- Co w tej mierze dotychczas zostało 
niem tej placówki będzie eksploatacja zło- ków i skwerów. Od was natomiast w scem w stolicy, gdzie przez krótki choć- zrobione? 
mu żelaznego zalegającęgo dno naszych wielkiej mierze zależy, aby zazieleniły bv. czas przychodziło z.a.pomnienie i na- Łódź mia!a specjalnie ciężkie warun~ 
I>obrzeży. Na dnie morskim leży bardzo - ł · b ł t d „ Wicie statków wszelkiego typu, zatopio- się weso e 1 pożyteczne ogrody dzi·a!ko- dzieja.„ ki do pokonania. 'Brak tu yo ra ycJD 
pych w czasie wojny, i innych urządzeń we, prawdziwe rezerwuary estetyki i A jeśli i to was nie przekona to jest działkowej, warszawskiej, śląskiej czy 
żelaz.nych, "Portowych itp. Zostaną one zdrowia. je.5zcze cel !r:eci. Zupełnie j~ż .praktycz poznat1skiej, gdzie liczą działkowców 
podniesione, pocięte acetylenem na częi- Jaki jest ich cel? Trzy są zasadnicze. ny. Przy m1mmalnym koszcie 1 konser- dochodzi do 80 tysięcy. Duże połacie 
ści nadające się. do ~aładowania i zaopa- Jedctn, umożliwienie spędzenia wolnych I wacji, przy ogromnych ulgach zarówno miasta znajdowały się w rękąch prywa! 
trza. w surowi-ce nasze huty. od pracy chwil w warunkach zdrowot- w zakupie nasion jak i nawozu (częścio· nych bądź jako tereny fabryczne, badz 
m11111111111111111111111111111111111111111111m1111mm11111111111111m111m111111mm1mm111111111111111111111111111111111111111111111111111m 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ia ko przestrzeń ogrodów czy parków, 

dszkolach znajdują dzieci 
robotnicze należyta; opiekę 

Klasa robotnicza osiągnęła w Polsce zatrzymują się w swym rozwoju, lecz najnowszych metod naukowych, Sili obfi
'\Jv• przeciągu ostatnich dwóch lat takie wykazują stale tendencje w kic'runku dal- cie dożywiane i znajdują si~ stal·e pod o-
zdobycze socjalne, jakimi nie mogą się szego jesZ<cze rozszerzenia się. pieką lekarską. 
Pochwalić nawet inne, bogatsze i nie tak Szczególnie poważny udział w rozwo- W samej Łodzi istnieją wzcdszkola 
zniszczone krafo. ju instytucji socjalnych w Polsce (domy w nast r.i!Juj-ących fabrykach: PZPB Nr 1 

Szwecja, Szwajcaria i niektóre inne wczasów, żłobki, przedszkola jtp.) p.os;a. (46 dzieci), PZPB Nr 2 (62 dzieci), PZPB 
kraje, mające o wiele wie,kszy· dochód da Centralny Zarz.ąd Przemysłu Włókien- Nr 3 (63 dzieci), PZPB Nr 4 (60 dzieci), 
narodowy i żyjąc:- na o wiele wyższej PZPB N 5 (60 ) ( sto.Pie życiowej, nie posiadaią 'PO dzień niczego. Weźmy jako przykład .Pr.zed- · • r dzizci , PZPB Nr 6 74 
dzisiejszy ani 11staw-0dawstwa urlopowe- szkoia, w których znaiclują -0.Piekę dzieci dzieci), PZiPB Nr 7 (52 dzieci), PZPB Nr 
go, ani innych urządzeń socjalnych. Zbyt od lat 3 do 7. Robotnica-matka może 8 (50 dzieci), PZIPB Nr 9 (7 dzieci), PZPB 
mocno dzieri:ą tam jeszcze władzę w rę- przy warsztacie spokojnie wykonywać Nr 11 (60 dzieci), PZPB Nr 16 (34 dzie
ku kapitaliści i Przemyslowcy. swa. pracę, gdyż wie, że jej ma.Jeństwo ci), PZPB Nr 17 (35 dzieci), PZIPB Nr 19 

My w Polsce, uw-0lnieni <ld wszech- bawi się spokojnie pod czujnym okiem (30 dzieci), P.ZPIB Nr 20 (15 dzieci), PZPB 
'1/ładzy kapitału, choć i"f,ubożali i znisz- wykwalifilwwanej wychowawczyni. Horak (106 dzieci), PZ Pr~emysłu Dzic
czeni \.V wyniku okupacji i działań wo- Jeżeli w dniu 1 września 1946 r. ist- wiarskiego, ulica Wierzbowa (15 dzieci), 
iennych, zd.obyliśmy siei na poważny krok nialo w przemyśle włókienniczym 30 wiarskiego·, lu. Wierzbowa (15 dzieci), 
naDrz6d. w dziedzinie ustawodawstwa żłobk6w, t<> ilość ta na dzień 15 lutego .PZP J.edwa•bniczo • Galanteryjnego Nr 8 
s:połecznego, które roz'budowaliśmy nie- rb. wzrosła już do 59. W żłobkach tych (45 dzi·eci), PZP Jedw.-Galant., ul. Dow· 
kiedy może nawet ponad miaręi obecnych znalazło opiekę 2945 dzieci. Podkreślić borczyków (30 dzieci), PZJP Odzieżowo
naszych możliwości. Osiągnięcia te są należY. że, jak obliczono, w 222 zakła- Konfekcyjnego (42 dzieci), P~PW Nr 1 
już dość poważną pomocą dJa najszer- dach przemysłu włókienniczego, zatrud- (62 dzieci), . PZ.PW Nr 8 (30 , dzieci), 
szych rzesz pracujących, a w przyszło- niających ponad 100 tysięcy kobiet, ilość PZPW Nr 4 (36 dzieci), PZP Wełn.-Cze
ści, w miarę wzrostu naszej stopy życio- dzieci w wieku lat od 3 do 7 wynosiła sankowego Nr 6 (78 dzieci). Również w 
:wej staną się one fundamentem, na któ- 28.700. Z tego wynika, ie ponad 10 pro- miejscowościach podmiejskich: w Zgie
rym wzniesie się gmach dobrobytu całe- cent dzieci znajduje się już w przedszko- rzu, Ozorkowie, Pabianicacb jak również 
~o narodu. Okolicznością bardzo ważną I lach, gdzie są wych-0wywane przez wy- w Tomaszowie znajdują dzieci robotni
Jest to, że różne instytucie socjalne nie kwalifikowane siły fretllarskie według I CZ«' opiekę w '.Przedszkolach. 

p ro wagę 
Nauczanie j€tzyk6w obcych w szko-1 Polsce, nigdy nie wyjeżdżali za granic~ I Jakież jest wyjście z tego stanu rze

łach naszych .Przed rokiem 1939 nie sta- bądź też wyjeżdżali rzadko, raz na lat czy, którego dłużej tolerować nam nie 
ło na zbyt wysokim poziomie (było ich kilka i to na krótko. Ci, jeżeli mówią po- wolno? 
dwa zaledwie: ~ranouski i niemiecki). .Prawnie, to sztucznie, a nieraz Ź'la akcen- Do.Póki nie zdobędziemy sił naprawdę 
Poza nielicznymi wybitnymi zawodow- tują. wykwalifikowanych, tj. takich, które ukol\ 
cami większość nauczycieli dociągała do Jeżeli wiię.c stan nauczania jęizyków czyły studia kilkuletnie z.a 11ranicą. mus!
średniego zaledwie paziomu (mówrei tutaj obcyoh w szkołach naszych .Przed wofoą my obecnie siły niewykwaHfikowane t>Od 
o gimnazjum i liceum). Zresztąi najwy- nic był doskonały, to w każdym bąidt ra- ciągnąć do znośnego chociaż poziomu. 
bitniejsze jednostki w tej dziedzinie od- zie można było uważać go za dostatecz- A więc: 
pływają do Ministerstwa i Kuratorium na ny (młodzież wychodziła ze szkoły _p~e- 1) przynajmniej 2 razy w roku (w o. 
stanowiska wizytatorów i instruktorów. ważnie ze słaha; znajomością praktyczną kresie świąt Bożego Narodzenia lub wiel
Dodać jeszcze należy, iż sprawa naucza- języka obcego, z lepszą natomiast teore- kanocnych i wakacji 1-etnich) zorganizo
nia języka obcego nie jest łatwa: nie WY- tyczną). Obecnie - trzeba to stwierdzić wać ktusy dokształcaj<J,'Ce, na których 
starcza tutaj pobieżria znajomość teore- z całą otwartością i szcze•rośoią - .Poz!om wykładaliby nie rodacy nasi, ale wła~uie 
tyczna bądź, praktyczna tylko. Pod wzglę- nauczania języka obcego jest. niezadowa- obcokrajowcy (rodowity francuz, Rosja. 
dem teoretycznym .Potrzebne jest jeszcze la)B;cy. nin i Anglik); . 
gruntowne .Przygotowanie lingwistyczne, Mamy obecnie w szkołach do czynie- 2) każdy nauczyciel powinien przeiść 
a więc dokładna znajomość fonetyki le- nia z 4-ma językami obcymi: francuskim, oba kursy: tO-dniowy w okresie świąt 
zyka danego, historii jego tozw()ju i lite- angielskim, rosyjskim i ni.amieckim. Nau- wyżej wymieniony.eh i mieJie.czny pod· 
ratury; pod wzgle1dem praktycznym z::iś czyciefo języka francuskie.go, to .Przeważ- czas wakacji letnich; 
- .Przebywania jak najczPiStsze w środ-0- nie _przedwojenni na dostatecznym, a mo· 3) oba kursy povp'inny być zakończo
wisku mówiącym tym właśnie j·ęzyklem. że i d-0brym poziomie: nauczyciele je'zy- ne sumiennym egzaminem oł§mienn~Jm i 

Rozmawiałem ki1kakrotnie z rodowi- ka angielskiego - to narYbek świeży zu· ustnym z .Przesłuchanego materiału nau· 
fymj f"rancuzami, którzy przyznawali ml pełnie, przeważnie samo·ucy, którzy rzu- kowego; 
si e, szczerze, iż po kilku latach oderwania ciH si~ do na'ilczania i·P;zyka tego, sami nie 4) najwybitniejsi słuchacze powinni o
się od ojczyzny swojej zatracają poczu· wiele umiejąc (najgorzej jest pod tym trzymać możność wyjazdu w roku naj
cie językowe i że musza, w ce.Ju ponow· względem na p·rowincii. gdz<ie dzieji11- się bliiszvm na 2 miesi.a.ce letnie na studia 
nego nastrojznia wymowy swojej 'la ton rzeczy horendalne); nauczyciele ięzyka (do Francji, Rosji i Ang!H); 
właściwy, wyjeżdżać co rok na miesiąc rosyjskiego - to wyłącznie l·ndzie starzy, 5) kursy .Powinny być zorganizowane 
chociaż do Francji. Mieli -Oni zupełną słu~ którzy pokończyli szkoły dawne rosyj. we wszystkich Kuratoriach Okr~ów 
szność. A cóż dopiero mówić o tych na- skie conajmniej 32 lata temu, przeważ- Szkolnych, ale nie w miastach - sied2i
uczycielach naszych, którzy sami na~- nie z wyniki.:!m dostatecznym za.Jedwie z bach Kuratoriów; najlepiej w jakimś u
czyli się języka danego kiedyś w jakieJś tego języka. przy czym większość z nich zdrowisku, bądź letnisku; 
•:zkole średnie.i czy wyższej nawet w Ję>zyka rosyjskiego nie miała wcale w u- 6) wobec trudności finansowych i hra-

zr~ON ZASŁUŻONEGO INTROLIGATORA 
W Krokowie zmarł, przeżywszy 94 lat, Ro

bert Jahodo, założyciel znan9go w kraju I :za 
granicą, pierwszego w Polsce, ortystycz~eg? 
zakładu · instroligatorskiego. Jahoda, w.elki mi
łośnik książki, feden ?'. pierwszych zaczął r9a
lizować zasadę, -?e oprawa książki winna sta
nowić artystyczną całość z jej treścią i epoką. 
Założywszy zakład w r. 1887, wciągnął do 
współpracy najwybitniejszych malarzy i gtaf:
ków, którzy projektowali mu okładki I kompo
zyc je ornomentacyjM. Oprawy Jahody zdoby
ły liczne odznaczenia !. dyp'omy na ~vysl?· 
wach we Florencji. PC'fr\'ZU, Prarlze. W1~dn . u, 
Poznaniu i Krakowie. Zasłużony in;ra_llg.ator 
odznaczony był Wielką Wstęgą B1bl1ofilskq 
Jo.warzvstwa Miłośników Książki, 

życiu w ciągu lat tych 32 i zdążyła go ku odpowiednich kredytów kursy w za. 
świetnie zapomnieć; o ię~yku niemieckim sadzie nie powinny być bez.płatne. al·e 
nie mówię tutaj wcale, ho jest on w wie- O.Płata nie może być wygórowana: PO
kszości szkół naszych j1fż na wymarciu. winna wynosić najwyżej 50 zł, dziennie od 

Gdybyśmy udali się teraz na lekcje j~ osoby (nauka i wyżywienie wraz z micsz
zyków tych do szkół, to przekonalibyśmy kaniem); sądzę, że każdy z nauczycieli 
się o bardzo niskim pozinmie nauczania. na taką kwotę z<!obyć się będzię mógł 
Są, wypadki (a stwierdziły to już wizy- bez trudności. 
tacje), że nauczyciel nie ma sam pojęcia I jeszcze jedno: istnide u nas Tow. 
o wymowie poprawnej, chwieje siew ok- Pirzyjaźni Polsko-Radzieckiej, iStnieJe. To
centowaniu, wymawia wyraz dany raz warzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej. 
tak, to znów inaczej, jakże więc można Dlaczego tak mało jest w nich nauczycie
uczyć innych. Najgorzej wypadają lek- li języków rosyjskiego i francuskiego? 
de języków angielskiego i rosyjskiego. A przecież powinni być w nich wszyscy, 
O 'metodzie zaś n:rnczania j~tzyków t}·ch Jako członkowiP. czynni. 
nia ma co mówić- '!ygmunt Stankiewicz. 

których skąpą zieleń oglądał przecię!n~ 
śmiertelnik tylko przez sztachety. Lodz 
- beznadziejna pustynia kamienic 
ofiarowywała swoją roślinność wy· 
branym, którzy najmniej właściwie byU 
jeJ spragnieni. 

Pierwsza kolonia łódzkich ogrodów 
działkowvch z roku 1932 założona na 
Polesiu Konstantynowskim liczvła 248 
działek o charakterze użytkowo-ozdob• 
nym. Był to początek obecnej akcji po• 
wojennej, początek i nic więcej. O akcji 
na dużą skalę nie było mowy. Przy ta· 
kim układzie stosunków dnia wczoraj.: 
szego nie łatwo oczekiwać przewrotu z 
efektem natychmiastowym, szczególnie 
gdy chodzi o zi·emię. 

A jednak zrobiono już wiele. Oddana . 
po wojnie w ręce Wydziału Plantacji 
akeja zaczęła działać i krzepnąć. Pierw· 
szym jej owocem było utworze_nie kolo• 
nii działkowej na 8-miu ha przy ul. Kąt• 
nej. W tej chwili ogólna cyfra działek 
użytkowanych w Lodzi pomyślanych już 
nowocześnie, parkowo, dochodzi do 
1028. Jest to w·prawdzie pięciokrotnie 
więcej nii przed wojną ale wciąż jesz· 
cze dziesi'ęciokrotnle za mało. Mądra ł 
piękna inicjatywa Miejskiego Wydzialu 
Plantacji nie może być osamotniona. 
Aby była prawdziwie celowa, towarzy. 
szyć jej musi współpraca Związków Za 
wodowych, Zjednoczeń Przemysłu, Dy• 
rekcjr Fabryk I Rad Zakładowych. 

Niewykorzystane dla akcji działko· 
wej są ogrody i bezużyteczne terenYi 
pr.zy wielkich I małych łódzkich fabry.a 
kach robiące już dziś wrażenie bana!• 
nych rekwizytów przeszłości. i wl~le pia" 
ców połofonych w śródmieściu ieżY, 
wciąż jeszcze niestety odłogiem. Zie• 
mia czeka na ludzi. Ludzie wzdychają df) 
swego Ideału, do własnych schtudnycn. 
higienicznych domków, tak przejrzy.i 
stych, że aż prawie nlemateriali':ych, oży; 
wianych bujną roślinnością. ZaT'lim sta· 
ną się one naszym udz:alem '!acznijmy 
właśnie od niej. Zrobimy wtedy milowr 
krok naprzód. S. 

Nowy numer "Kużn•cv'' 
Nowy 11 numer tygodnika społeczno-lite

rackiego „!:uźn!ca" przynosi obszerny arty
kuł L. Gomulickiego pt. „200 lat poezjl ro· 
syjskiej", Są to fragmenty wstępu do ma!ci· 
cef się niedługo ukazał: antologii poezji ro• 
1yf skief w polskim przekładzie, 

A, Schaff w rozprawie pt. „Socjalistycz
ny humanizm ł humanizm" polemizuje ze sta
nowiska mark!!zmu 1 artykułem J. Strzelec• 
kiego w 4 - S numerze „Wiedza I Życie". 

St. Sokoł~we.ld w artykule pt. „Apro.wi%a· 
efa" omawia :rałoż.en!a systemu aprowłzcr• 
cyJnego w. Polsce, ocenl51 ł przedstawia perJ 
spektywy dalszego działania. 

Nowy numer tygodnika „Kuźnicy" zawie
ra ponadto: 

wypowtedt Juliana Przyl:)os!a w dyskusji 
na temat działalności Min. Kultury I Sztuki, 

przeglcid. p!Amlenn!ctwa historycznego w 
Polsce za rok 1946 w opracowaniu St. Sre• 
ntowsldego, 

oraz zeportał; z lotu „Moskwa - Ryga --. 
R'.r61ewiec" pióra Jerzego Pomlanowaktego. · 

W dziale literackim prozę reprez.entufe 
fragment powieści St. Dygata pt. „Hotel mo.-i 
M~~ { 

W kronice „rozmaitości", Kazimierz !ran• 
dys pisze o kslqfce Alberta Caniusa pt. ,,Ob• 
cy" (L'Etranqer"). 

Numer uzupełnlajq pzzeglqd prasy, korH'-
~ondencja i noty. - ~ :..o 
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Z sądów 

Bapdyci przed S~dem 
Doraźnym 

Zaopatrzenie robotników 
Władze Bezpieczeństwa ujerły kilku 

czł.onków niebezpjecznej handy rabunko
wej, grasują·cej od mafa do sierpnia ub. 
rnku we wszystkich Wił;:kszych miastach 
Polski - w Warszawie, Łodzi Krako
wie, Toruniu i Bydgoszczy. Zł-0dz~eje o
kradali prz.ede wszystkim sklepy włó
ki.ennicz.e, Przy czym stra.ty wszystkich 
ookrzvwdzonych sięgają milionów zło
tych. 

przedmiotem konferencji w Min is te1 stwie Aprowizacji i ~and lu 

Urządzali oni rabunki z broni·il, w rę~ 
ku i to nie tylko na sklepy prywatne, ale 
i na spółdzielni·e. 

Do 'bandy należeli: Alfred Celmer -
volksdeutsch 50-procent-Owy, jego brat, 
również volksdeutsch - Helmut Ce·lmer, 
Edmund Frączkowski, Władysław Her
man, [eon Jóźkiewicz i „Dońka" Krajew-
11ki. 

W najbliżSzym czasie niehezpieczni 
rabusie staną przed Okręg.owym Sądem 
Karnym. 

Alfred Celmer, Edmund Fra,czkowski 
i Władysław Herman będą odpowiadać w 
trybie -doraźnym. Vv stosunku do Helmu
ta Celmera, który w chwili :popełnienia 
prz,estępstw nie miał jeszcze ukończo
nych 17 lat, Sąd zarządził posteJPowanie 
zwyczajne i jego spraw.ę• wydzielił. Kra
jewskj, <lotychczas jeszcze jest nieujęty, 
wstępowanie przeciwko .ni·~mu jest więc 
zawieszone i rozesłano za nim listy goń
cz. Jaśkiewicz natomiast z.ostał zabity w 
czasie pościgu, kiedy - Po wydaniu resz
ty tow.arzyszy - usiłował zbiec. 

Sąd wydzielił rćiwni·eż do postęp.owa
nia zwyczajnego sprawę dwóch paserów, 
którzy kupowali kradzione materiały: 'Li
sieckiego i T-0masika. · ·' 

VI/ Ministerstwie Aiprowizacji i Han- Minist~rstwa A. i li. nie oznacza bynai
dlu odbył się w -0statnich dniach zjazd mniej zmniejszenia ciążących na nim obo
naczelników 'vVoi~wódzkich Wydziałów wiąr.ków. Zaliczrć do nich nakiy :Prze· 
AJJrowizacji i Handlu, oraz dyrektorów de ·wszystkim troski' o stosowanie jedno
powstałych Rej<1nowych Central Aprow!- litc,i polityki i ujednostajnienje systemu 
zacyjnych, zaopatrujących robotników wyżywienia ludnoścJ. Obecnie ciągi<:! je
poszczególnych gałe,zi przemysłu. Obec- szcz.e spotykamy się ze zjawiskiem fał
ny Podział na rejony, pokrywające się z szywie pojętego patriotyzmu regionalne
granicami województw, ma na celu u- go, zmierzaia,c<:!go do uprzywilejowania 
sprawni~nie zaopatrywania pracowników pewnych -0knigów. pasiadafacych natl
przernysłowych, korzystających z tzw. wyżki prodnkci}. Każdy pracownik apa
zaopatrzenia zagwarantowanego. ratu .aprowizacyjnego winien pamiętać, 

Istnienie w terenie dwóch ośr-0dków że aparat ten spełnia zadania o znaczeniu 
dyspozycji w postaci W-0jewód.zkiego ogólno-pal!stwowym. Po,woianie d-0 ży
Wydziału Apr-0wizacji i Uandlu, oraz Re- cia R~fonowych Central Aprowizacyj
jonowej Centrali wymagało uzgodnienia nych jest wyrazem troski Państwa o pra
i shannonizowania działalności wspom- co\vników 'Produkcji. Gospodarzem i czyn 
nian:vch komórek. ' nikiem decyduja,cym, wypełniającym po-

Konfercncj.ę; zagaił Minister Aprowi- lecenia władz zwierzchnich, pozostaje je
zacji i Handlu, ob. L~chowicz, który pod-1 dnak nadal nacz~lnik Wydziału AProwi
kreślił, że pewne zwężenie działaln-0ści zacji i Handlu na ter~nie swojego woj 

Rejestracja kart na mięso 
Wydz~ał Aprowizacji l Handlu Zarządu 

Miejski!łgo w Łodzi podaje do. wiadomości, 
te do rejestracji k'a.rt iywnościovrych 1-ej 

kategorii n.o::r mięso-rąbank~ z m-ca mca:ca 
rb. przeznaczony został kupon Ili. W zwią· 

zku z tym wszyscy posiadr.tcze kart Kat 
1-ej winni rejesuować swoje ka:lki w ter
minie od ID do 15 bm. włącznie. Z powodu 
kcniec:A."10ści szybkiej rajcstl!J.::ji żadne re
klamacje po 15 bm. nie będą mogły być 
uwzględniane. 

mleczne 

Jak wynika z wyglo:;zonych na Zjez
dzie referatów, Rejonowe Centrale Apro
wizacyjne obejmują swą działaln-0ści~ 
650 tysi~·CY pracowników różnych gałęzi 
przemysłu, oraz 750 tysi~,cy członków ich 
rodzin. Liczby te Pokaźnie wz.r-0sna z 
chwilą zamierzonego -przejecia przez Cen 
trale Zaopatrywania pracowników prze
mysłu budowlanei;o, oraz samorządów. 

\V toku obrad poru'szono szer<:!g za• 
gadnień, związanych z działalnością Cen
tral w terenie, oraz współpracą ich z wo
jewódzkimi Wydziałami Aprowizacji i 
liandlu. Stwierdzono Przy tym, że moga; 
one liczyć na całkowite p-0parcie zarów
no ze strony Ministerstwa Aprowiz:J.cii -i 
Handlu, jak i Ministerstwa Przemysłu 
przy zaspakajaniu 'Potrzeb tej cze$ci lud
ności pracującej, której praca decyduj~ 
obecnie w odbudowie naszej gospodarki 
narodowej. 

Mię-dzyświctlioowy konkurs 
dla recytatoró'v 

Dyrekcja Programów Polskiego Radia w 
Łodzi PIZY współudziale CRDK - TUR orga· 
:nizuje radiowy międzyświe\licowy konkurs 
dla recytatorów - amcrlorów, członków 
śvri-atlic. „ 

Eliminacje wstępne zaczęły się od 20-go 
lutego br. i będq trwały do końca bm. In
formacji udziela: Dział Audycji Swietl. - Dy 
rekcja Programowa Polskiego Radia -
tódź, Narutowicza 130, tel. 257·97 i CRDK -
TUR - Łódź, Piotrkowska 243, teLl 12-51 j 
114-40. bzień w Związkach 

rawodowych 
Wydział Aprowizacji i Handlu Zmządu ci 7 litrów na m-c, na ll!arty źywnościowe 

Mlejsldego w Łodzi podaje do wiadomości. {Miejskie) z m-ca marca Dz 3, M. {Macierzyń-
- 1:1: wctmość kart iiywnośdowych M mleko z skie), 1 Mh (dla chorych) na odcinek ZMIANY NA STANOWISKU NACZElt'IEGO 

m-ca lutego Dz 3, Dz 7, M. {Macierzyńskie) od 1 - 14-go po 0,5 litra, or.tlZ na kar· DYREKTORA CZFP -ZARZĄD GtćWNY ZWIĄZKU WŁÓKNIARZY 
~~k-;;-j;,-ze ''ihiś:, o · goilzinie 10-ej odbę· 
dzie się plenarne posiedzenie Zru:zqdu Głów· 
nago, na któtym ol:iec.n.y p"ędzi.e sekretarz ge
ńśrainy Komisji Centralnej Związ\:6w Zawe
"-iowycli, 1ow. K'azimie1z Witciin:ew11ki. 

i Ml. (dla chorych} przedJu:!a slę do 31 mar- ty tywnościowo (Ministerstwa Komunikacji) Dyrektor n:iczelny Centralnego Zarządu 
c:'a 1947 r. z m-ca marca. Dz 3, M. (Macierzyńskie) na od Przemysłu Papierniczego, inż. Czesław Pisa-

J dno śni w d "al A wiz "l i H c:inek: 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52; 53; 55; 56; necki ustąpił na własną prośbę ze swego sta-· 
e cze e Y Zl pro ac1 an- 58; 59• Sl; 62 po O,SO ltr. n~wiska. ":la. jego. mieisce M:nister Przemysłu 

dlu podaje do wiadomości, t od dnła 11. Zamiast mleka świeźeso na karty iywno-1 m1onowat rnz. ~mila Kraula, dotychczc;isowego 
ID. br. w Sklept.rch Miofsldej Slecl Rozdziel-, ściowe z m-cc: m:arca Dz 7 bed~e wydawa- dykrtektorat tehc~nicznegoCZCPlPPP.b_Slf-~o~riskEo Fdv\· . • re ora ee mcznego o 101 „nz. , a -
creJ bę~ne wydawane mleko #J'Mete w iloś- 121.1 czekolada. ko;vski. · Sprawy orgc;mh:acyjne. 

ZWlĄZBIC SKÓRZANY 
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wzywa wszystkich swych członków, pracujq
cych w firm=h ptywatnych, by zgłosili się 
do Zwiqzku dla zamiany legitymacji człon
kowskich w ·godzincxch o'd 8 - 18. 

200-ny członek PPR w Ośrodku Konfekcyjnym Nr. 2 
ZWIĄZEK PRACOWNIKÓW MUROWYCH 1 

HANDLOWYCH 
rozpoczyna w dniu 15-go !:im, kurs dla: księ· 
gowych poczqtkujqcych 1 zcxawansowanych. 
•Kurs jest płatny. Opła:t'CI wynosi 1200 złotycb. 
za trzy miesiqce nauki płCI!ne w ratach mie
sięcznych'. Odl:iywać się on. będzie w lokalu 
Zwiąrzku. Wykładowcami będq najwybitniejsi 
specjaliści, Pragnący ukończyć kurs winni 
zgłosić nię do sekretariatu Zwiqzku w go· 
dzincrch od 9 - 15. 

W niedzielę 9 bm. odbył.a się uroczystość 
w1ęczenia legitymacji dwusetnemu a:łonkc
wi PPR Ośrodka Konfekcyjnego Nr 2. 

Należy zaznaczyć, te w dwóch fabrykach 
tego ośrodka {Fiakier i Skomasowane Fa
bryki) 99 proc. pracujących stmiowlą kobie
ty. Ze sprawozdań sekretarzy k61 tow. tow. 
Przejdy i Pietrzaka wynika, ze organizacja 
partyjna Ośrodka rozwinęła się dopiero w 
CZU·&ie a!tcji wyborc11ej, W „Skomasowanych 
flabrykach" powstało Icoło PPR w sierpniu 

1946 roku z czterech czlonków w firmie Fla· · 
kier z traecb c;złonków. 

Towi. Duszyńska, swoim przemówieniem 
wzruszyła wszystkich zebranych. 

„SO lat tyłam w nędzy i niedoli. Wojna za
brała mi męża i okaleczyła dziecko. Polska 
Plartia Robotnicza jest tq, która walczyła o 
wolność Ojczyzny, a obecnie pracuje i wal
czy o szczęśliwe życie dla nowego pokole
nia. W je) szoreg.'!Jch pracować będę do o
statnich dni mego życia" - oświadcza tow. 

Ner ostatnim posiedzeniu Zarzq'du posta· 
tiowiono zqlooyć spółdzielnię pracy księgo
wych, Spółdzielnia będzie przyjmow.ać księ
gi do prowa'dzenia o'd drobnych przedsię· 
biorstw - prywatnych i państwowych. Zapi
sy pn:yjmuje sek.retmiat Oddziału, ul. Trau
·gutta 18. Udział wynosi 1000 zł, płatne w 2-ch 
ratach. 

H'qpadki ·1 kradzieże 

WYDZIAŁ MŁODZIEŻOWY ZWIĄZKU KONFEK· 
CY·jNO ·OD~IEŻOWEGO 

:zawiadamia o :następujqcycli zebraniach mło-

, POD KOŁAMI POCIĄGU 
W Radogoszczu, przy ul. Warmińskiej, zos 

tał przejec'hany przez pociqg Aleksander Ce· 
lanowski, zamieszkały przy ul. Zgierskiej ISS. 

Lekarz Pogotowi.a Ratunkowego stvitl.er-4 
d.2ił śmierć. 

Dochodzenie ustali., czy Celanowski padł 
ofiarq nieostrożności, czy też· pop~lnił samo
bójstwo. 

°dhl&ź'owych; dziś o go'tl2inie 14-ej, pierw· ZAGADKOWE POSTRZELENIE 
sza zmiana fabryki nr. 24 w świetlicy firmy, W zagadkowych okolicznościach postrze· 
dutro o god.2inie 14·ej pierwsza zmian,a fabry- , Jony zost.ał przez nieznanego osobnika na 
lei „Reduta" w stołówce fabrycznej. podwórzu domu przy ul. Jagiellońskiej 4, Fran 

DZIENNIKARZE POLSCY LAUREATAMI 
ciszek Królikowski, zamieszkały przy ul. 
Piot1kowskiej 114. 

Nap·astnik, postrzeliwszy ci~ko, Króli· 
kowskiego, zdołał uciec. 

Wezwany lekarz pogotowie przewiózł 
rannego w stanie bardzo groźnym do szpi
talcx. 

SPALIŁA SI~ WATA 
Przy ul. Pomorskiej 4, w parterowym mie· 

s.zkaniu ob. ~irchenbanma z nieustalonych 
przyczyn wybuchł poiar. 

Na miejsce wypadku pośpi~yły dwa od'· 
działy straży ogniowej, które ':lrkrótce uga
siły po1żar. 

Pastwq płomieni padły dwie bele waty, 
oraz część umeblowania. 

· Krakowski Wojewódzki Komitet nagród ar
tystycznych przyznat pierwszą w Polsce na
'grodę dziennikarką, w wysokości 50 tys. zł., 
dw·1m młodym dziennikarzom, Janowi Alfre
dowi Szczepańskiemu i Jerzemu Turowiczowi. 

Co u1lqszqn1q przez radio 
6.00 Sygnał czasu, „K:edy ra nne„." i ka. 

lend. histor.; 6.05 Dziennik; 6.20 Gimnastyka; 
6,30 Muzyka; 6.57 Sygnał czasu, aud. na 
.,Dzień dobry''; 7,05 Muzyka;· 7.15 Wiadamo
ści poronne oroz przegląd prasy. 7.35 (z Ło· 

: . .- vV numerze niedzielnym nasz,~go pis- dziJ Program na dziś; 7,40 Muzyka, 8,30 !n. 
formacje ogólnopolskie; 8.40 Skrzynka PCK; 

ma ukazała się notatka pt. „Służąca zło· 8.50 Audycja szkolna. 9.35 Prz9rwa; 11,57 
dziejką", w któr.;j na skutek nieuw~1gi Sygna ł czcsu : hejnał z .Wieży Mariackiej w 
składacza przestawione zostały naZ\\•iSka Krakowie. 12.05 Audycja dla. świ~tlic rob,otni-

. ',t. · t ~ h N •~tk · -1 czych; 12,35 „Muzyka rosy1ska· w wyK. T. 
osou .z~111 er~sov.:anyc · .o~ a l)OWm Woyt~szewskiej - fortep.; 12.55 „10 minut 
na m1ec następuJa,ce brz1meme: po.'.lZJt'; 13.5 Muzyka obiadowa; 14.00 (z Ło· 
-" ,,Ob. Fuchs Cecylia, zamieszkała w dz~l Skrzyka ofiar na rzecz ŁRR; 14.10 (~ Ło. 
lh' ·d·-<: p · · k" · l ~ lk' 25 . . dz:} Fel. sportoyvy red. L. Szumlewsbego; 
·n..U zie abiamc ieJ przy u· ua I • za- 14.15 (z Łodzi) Piosenki czeski,9 (płyty); 14.30 
meldowała w Milicji Obywatelskiej, że (z Łodzi) Fel. pogodny J. Huszczy p.t. „Kwiaty 
słu.ża;ca jej - Kubala Janina skrad~a z laurkami"; 14.35 łz Łodzi) Chwila muzyki z 

. . ' płyt; 14.40 ( z Łodzi) Kronika i komunikaty; 
:p~aszcz d.a~J.g_ .5lr.az 7 ty~ęcy złotY,<:h 14,45 (z Łodzi) Koncert reklamowy; 15,00 Siu. 
~tQ}yk.ą'.,j1 : cho_w. d la dzi_e_ci e_t. · nqJ21.ono w gło_wlą'! pJa. 

ro I. Szczspańskiej; 15,20 Audycja ludowa 
slo.wno-muzyczna; 15.40 Ludowe pieśni but. 
garskie .w wyk. J. Gordez; 16.00 Dziennik; 
16,30 Utwory skrzypcowe w 'v'lyk. L. Kmitowej; 
16.55 Audycja dla młodzieży, 17,05 „U na
szych przyjaciół"; 17.25 Audycja rozrywkowa; 
17,55 Z życia ku-lturalMgo; 18,00 Audycja 
wojskowa; 18.07 Muzyka; 18.30 "Nauka przy 
głośniku"; 19.00 Koncert Symfoniczny w wyk. 
Orkiestry Syrąfor.icznej PR pod dyr. W/. Or
mickiego; 19,57 Sygnał czasu; 20.00 Dziennik; 
20.25 Koncert popularny; 21.00 Iz Łodzi) „Ge· 
nerol Komuny Paryskiej" - sluchowisko W. 
Jędrkiewicza w reż. T. Markowskiego. 21.25 
Moza rt - Kwartet F-dur w wyk. Kwar!eiu 
Krakowsk:ego; 21.45 Radiowy- Uniwersytet Lu
dowy; 22.00 Kwadrans prozy; 22.15 Program 
na jutro; 22.25 (z Łodzi) Kor.cert życzeń; 23. 1 O 
Ostatnie wiadomości dziennika radiowego; 
23.30 (z Łodzi) Program no dzień jutrz9jszy; 
~3.33 .[z Ładził Zakończenie audvc.ii i Hvm.rJ. 

Duszyńska nagrodzona hucznym! oklaskamJ 
zebranych. 

Krótkie przemówienie wygłosila tow. Po\· 
lak Halmc:t ze „Skomasowanych Fabryk". Prze 
wodniczący - naczelny dyrektor Ośrodka 

Nr 2 tow. Czekruski - zaapelował do zebra~ 
nych robolniltów, zwłaszcza do pracowników 
umyslowych, by wstępowali masowo do Pol· 
:ikiej Pr.rrtil Robotnicze). 

Uroczystość zaszczycił swą obecnością. 
prezydent miasta tow. Eugeniusz Stawiński. 

owacyjnie wlfony przez: zebranych robotni
ków. Uroczystość parlyJna przeistoczyła sią 

w prawdziwe święto robotników Ośrodka. 
Po oficjalnej cząści zespół lit1letowy „Fla· 

kiera" w prześlicznym obrazku „Ku)awiaki" 
oraz w tańcu wykazał, ie pracowitością ka2· 
da świetlica robotnlc:r.t1 mo:i:e wiele dokonać. 
Potwierdziła to swoją swobodną grą tow. 
Marta Cieślakówna oraz dobrą recytacją -
jedenastoletnia faninka Szp.ak. (B) 

Walka z analfabetyzmem 
na Ziemiach Odzyskanych 

Jednym z najżywotniejszych zadań na 
szego szkolnichva jest walka z analfabe· 
tyzmem i półanalfabetyzmem na Dolnym 
Śląsku. 
Już w pierwszym Ilo w-01nie roku 

szkolnym w województwie wrocław· 
skim otwarto 79 kursów Początkowych. 
obecnie jest ich 87, liczących przeszło ty 
siąc słuchaczy. 

Poza tym uruchomiono dotychczas· 226 
kursów dokształcających dla -przeszło 4 
tysię·CY osób. 
Nowością w bieżącym roku szkolnym 

są Państw-owe Szkoły dla Dornsłych, 
które przy ustroju sem ~stralnym, w cią
gu trzech lat przerabiają. program szk-0-
ły powszcchnei Szkół takich otwarto 
pięc, w czterech miejscowości.ach. 

Wojcwódzhvo posiada 20-cia gimna
zjów i liceów dla dorosłyc·h, liczących 
przeszło cztery i pół tysiąca uczniów. 
Poważną rolę odgrywają kursy re'Polo· 

nizacyjne dla 1:Weryfikowanych byłych 
Qbywateli niemieckich. Ku~sów tego t:v.· 
pu jest 16-cie~ . ~ 



Nr 70 

KI N A 
~DRIA (ul. Marsz. Stalina - Główn~} 

TRIUMF MŁODOSCI 
BAŁTYK (ul. Narutowicza 20) 

. .lUDZIE I MANEKINY" 
BAJKĄ (ul. franciszkos'iska 31) 

„SAN DEMETRIO" 
GDYNIA (ul: Daszyńskiego 2) 

„PONTCARRAL" 
HEL {ul. legionów 2-4) 

„U SCHYŁKU DNIA" 
1 MUZA (Rudo Pabianicka} 

„SYMFONIA Mł.ODOSCl'· 
OSWIA TOWE (ul. Rzgowska 941 

NIECZYNNE 
POlONIA (ul. Piotrkowska 87} 

„KlATKA SłOWICZA" 
PRZEDWIOSNIE (ul. :2'.eromsklego 74-78) 

„ROBERT 1 BERTRAND" 
ROBOTNIK (ul. Kilińskiego 178) 

• ,ZAKAZANE PIOSENKI" 
ROMA (ul. Rzgowska 84) 

G t OS ROBOTNICZY 

UNIN.AT 
Izba Skarbowa w tcx!zii podaje do wiado-, nego za rok ub:egfy lub rocznej war!ości ich źród'9ł przychodu oraz stosunku do osooy 

mości, Żl! zgodnie z prze;>'sarnl art. l 11 de. czynszowej w przypod~ bezpfotnego zaj- lokatora głównego . 
kretu z dnia 16 maja 1946 rok (Dz.U.R.P. Nr mowania lokalu oraz imdon I nazwisk osób {Io- · Potrzebne do tego celu druki doręczone 
'2J poz: 174) o postępowaniu podatkowym kaforów głównych) zajmujących te lokale. zostaną właścicielom (zarządcom) nierucho
posiadacze nieruchomości (zarządcy) obowią- Jeżeli nieruchomość j·'3St niezabudowana, I mości przez Wydział Podatkowy ZarzqdlJ 
zani są sporządzić w dwóch egzemplarzach obow!ązki ie! posiadacza ograniczają sią do Mi13jskiego. 
no przepisanym wzorze wykazy według sto- sporządzenia opisu nieruchomości l sposobu Wypełniona wykazy składają pos1odocze 
nu z dnia 31 grudnia 1946 roku. jej użytkowania. nieruchomości (zarządcy! do Wydziału Podat 

Wykazy· powinny zaw:erać opis . nl.<lrucho-1 Ponadto osoby za. Jmujące lokale (lokatorzy, k:iwe.go Zarządu Mie jskiego w Łodzi ul. le-
mośc: wraz ze ·spisem {wg. błejności nu me- gł6wni) w ni.9ruchomościach (budynkach) o- gionow . 8. . • 
rów) wsze1kiego rodzaiu loka ii, znajdujących bowiązant są sporządzić no prze.pisanym T erm1~ sk!adama wyk?zć~ o ktorych mo-i 
si ę w tych nieruchomośdoch. 1arówno miesz· wzorze w dwóch egzemplarzach i dostarczyć wo w n:ni·'3Jszym kom.un1.kac1e Dyre:ktor Izby 
kolnych jak i prz9z,1aczonych na ·'. nne cele posiadaczom nieruchomości (budynk6wl Skarbowej w porozum1~~1u. z Wydziałem Po~ 
!użytkowe! z podaniem co do każdego Io- względnie zarządcom wykazy wszystkich o· dotkowym Zo.rz~d~ Mie1sklego odroczył na 
kołu. ilości izb !pomieszczeń). charakteru ich sób zamieszkałych w ich lokalu w dniu 31 m?cv upowazmeni? zawarteg? W § 8 Rozp. 
użytkowania, kwoty rocznego czynszu należ- grudnia 1946 r. z podaniem wieku tych osób, Min. Skarbu z dnia 1 grudnia 1946 .rok.u. „„ ___ mm: ___ IMl131!!:.'1!11!1!1Allll.ll„ll:'l·•-&!lllll--=--111:11+vll!:ll•- (Dz.U.R.P: Nr 5 poz: 27) do dn~o 15 kw1etmo 
- z 1947 r. dla posiadaczy (zarządców) nierucho • 

Z/łRZ 11ilDZE/ł/f E mości, oraz do dnia 5 kwi.'3lnia 1947 r. dla 
„co MOJ MĄŻ ROBI w NOCY'' 

REKORD (ul. Rz~owska 21 W związkl• z § 1 zarządzenia mego z dnia I znajdutących się no terenie m. Łodzi. 
ZAMl!:C SNIE!NA" 21 marca 1946 roku l. dz. XXI. wet: Z: a: p ł d odb d I . d " 1112-46 w sprawie zwo!c;zonia· zarazy stad-\ rzeg q ę z e się wg. po anego po-

' 'l! osób najmujących lokale liok.c·torów głów
nych). 

Łódź, dnia 8 mareo 1947 roku. 

51.:tó'~A~~~:~lńskfego l23) niczej zarządzam prz-agląd wszystkich konl, nlżef plonu w następujących termlJ.nach1 
SWIT (B:>htcki Rvnek 5l Starostwo Grodzkie Sródmlejsko·lódzlde: 

„DRUGA MtODOSC" Targowisko dla koni przy ui. Parkowej: 
TATRY (ul. Sien~lewłcza 40) Komisariat MilicJ; Obywatelskiej 2 i 8 - 12.111 rb. 

. .l<APRYSNA EKSPEDIENTKĄ" „ ,, 3 i 7 - 13.llł rb. 
TĘCZA ful. Plotrl<owsko lOS) " „ " 4, fi i 6 - 15.llł rb. 

„ROBERT I BERTRAND" Starostwo Grodzkie P6łnocno-tódzkle: 

GodZ'ina 8 rano 
God~na 8 rano 
Godzi·na 8 rano 

IZBA SKARBOWA W ŁODZI 

P*MWAW 

POWAZeA INSTYTUCJA 
VIŁOKIEł łłlCZA WISŁA. {ul. Oos;:vń~kiego 1) l argowisko dla kon·; przy ul. Parkowej. 

„ZEZNANIE SZPIEGA" Komisariat Mi!icjl Obywotełskdej 1 i 9 17.111 rb. Godzi·na 8 rano zctrudni: techników o średn!m wyksz!ołceri!u, 
WŁOKNlAl?Z (ul. 7-awadllka 6} „ „ 10 18.111 rb. GodzJina 8 rano pos'adojących praktykę biurnwą. 

„ZEZNANIE SZPIEGA" „ • „ 11 19.111 rb. Godz·lna 8 rano 'T cchm~ow o fr.9dnim wyi<szt J -:·J;J!1J z prck 
WOLNOS~. {ul. Napiórkowskiego 16! „ • „ 12 20.111 rb. GodZii1na 8 rano tyką warsztatową do Biura Fabrykacji i Wy-. 

„NIEUSTRASZENI" Starostwo Grndzkte Południowo·l6dzlde: działu Planowania. 
ZACHETA (ul. Z~łer<ka 28) ~!ac targowy przy ul. Rudzkie! 7 (RudaPablonkko) Absolwentów liceum 1mechC110iczneg'O lu!:i 

„SIEDMIU SMIAtYCH" Komisariat Milk.il Obywotelski9j 15 - 22.111 rb. - Godz;lna 8 rano szkoły równorzędnej. 
Kino „Roma", „He:" pocz. seans6w-16.30; „ „ ,; 13 i 14 - 24.111 rb. - Godzina 8 rano Techn:ka z wyższym wykształceniem. 

:18.30'. ~.30 niedz. 14,30., „Gd~~lo"-15:, ~7.30'. K.onie. dop;o':"adzone być malą z dowo· i raźliwych chorób zwier~ęcych (Dz.lJ.R . ~. Nr 
1 

~aszynistki z możiwie opanowaną steno.1 
19,45, ni.sdz. 12,30 ... St1lowy 15._,Q, 18, dom1 tozsamoscl. O komach chorych \ub nie- 77 poz: 673) w brzmieniu dekretu z dnia 16 ·grafią. • 
20,30! n!edz. 13 . . ,W!ókn'.arz:; - 16.15; 18. 15; doprowaclzonych z jo~<ichko\wiek powodów listopada 1945 roku tDz.U.R.P. Nr 56 POZ : I Urzędni~ów, mających praktykę w dział$ 
20.15, n!edz. 14;.15. „W1s.~a - 15,20; F."lO; \należy w odnośnym ' e rrnini'3 złożyć pisemne 1312), aresztem do m;esiąca I grzywną do I zaopatrzenia rr:etolowego. 
1?,30; niedz. l3.30. „Tęcza - ! seanse dz'.~>n zameldowanie. , 10.000. zł albo jedną z tych kar. I l~~ektora finansowego. 
~1~ ,;-~ 4;~?; 1 ~ ~·~i·. ~Ó .30; 20 30. „Przedwto- W inni n;e:rnstoSO'wan'a się do powyższego Łódź, dnia lQ marca 1947 roku. Kalkulatora iwarsztatowego oraz ks:ęgowa· 
smPozostałe' kin~ ro'zpo~zynajq seans~ 0 go- zarzą~ze~ia karani będq w drodze admini· 1 ZA PREZYD~NTA Ml~STĄ go. . 
(:!zinie l6; 18; :zo. • s1rc?cyJnei. z a~t. 98 rozp. Prezyd'3nta ,R.P. z (-:--) Stanisław D~ruak Tokarzy merolowych. 
'I" f k 

111 
f Je dnia 22 sierpnia 1927 roku o zwa!qo.:an11u za- W1ceprezydenł Miasto Oferty wraz z życiorysem składać w Adm!• 

J ea r, muzy a I SZ U al . nistrocjl pisma pod ;,Włók:l'9nnicza". 
' 'P/J...~STWOWY TEATR W.P. R • c t I A . • l d • -

t>u§ przedsfawie.ni'J ope!Y ~arodowe,j, e1onowa en ra a prow1zacy1na w o ZI OGŁOSZENIE 
BC.ud 

/ 
mnik~~ny czyli kKra~tfaT' 1 G6~ale r podaje do wiadomości, że na złożone za m-c 1 · Zakłady procy położone no terenie woj. 

_ag~~ T ~-„o Ś hllzy q d ~nłego wk. n~ce luty odcinki Nr 27 od dJria 11 marca 1947 r. łódzkiego o terminie i sposobie wydawan!a 
Rlha fi eli taód k- 1. erDa .~ u .ziaW"!mł, 0

0r ies ry wydawana jest rąbanko w ilości 0,65 kg na zostaną zawiadomfone dodatkowo 
ormoo z 1e1. e ... oraqe · oszew· każdy odcinek (wzarnion O 50 k tłus I • ~kiego. Okład tańców J. Hryniewickiej. cenie 5 40- 1 1 k D t ' tg t lk zczu kl w Jednocreśnie przypomina sią, że ostateczny 

TEATR TUR do'w · z za id fł· ohyc~y 0 Yt 0 ~a a· termin składania zapotrzebowań na stołówki 
pracy zna u1ącyc się na ereme m. kwi I ń ,.J....., dni 18 bm Drl~ znokom1ło komedia obyczajowa „O. Łodzi. . na m·c ee a u,...., .. a z em · · 

·ł.~nek' Gogola w przekładzie A. Grzymały- Po asygnaty na\';źV się 'Z'Ołosza& do Rejo- Po tym t'3rmin~e RCA żadnych zoPotrzebo-
Siedle~iego, w reżyserii H. Szłetyńskiego, n<rwej Centrali Aprowizacyjnej w Łodzi, Plac woń nie uwzględni i r-ków wolnorynkowych 
óe~oroc1ach O. Axera. Zwycięstwa 2/4, {down. Wodny Rynek). n;e zoakceptuie. 
~li. \C..QMEOll MUZYCZNEJ ,,LUTNIA" •111111•nnu11i11111untn11n1111111u1uuuutnnn1n1nunu111011tuuuu1n1111nu1uttnt11111u~nn1nu1nuu111Hu1n101nnntn111n1n1n1n1111nnunun•!. 

Dziś o god'l.!.ni.e ' 9-ei iedna z nojplękni.<3J- -.~ PAŃSTWOWA CE.MtR•LA HANULO A, o. I. w lODlt i_ 
6-Zych operetek f. lehara P·'· „Kraino Uśmia. " 
chu'', Jctóra dzięki swl)(m warlośdom muzycz- i uruc:honaila przy ul. Daszyńskiego (daw. Przejazd) nr 2 ~--
nym i efektom teatralnym ob:egła wszystkie ; S d • ·f( I ..I '" k"" h · 
największe scenv operowe świata z udziałem E prze az cze 0'1iuY I SO uW .OWOCOWYC § 
najsławniejszych śpiewaków. tnteresuiqca fa. § , ~ 
buła na tle .egzotycznego środowiska w któ-1~ po eonach dostępnych, w czasie od 10 do 15 marca br. . § 
r~f r?zdgrywa- .. sję .akcja!, t\vb·orzy wybkorny ~ dla czl.:inków Zvt!qzl:ó·N Zawodowych; słuchaczy wyższych uczelni oraz dla ~ 
5„,a oz o rozw:mę.c1a ca ego ogactwa om- : · „ ł h . . : ipozycji muzyczne' w które· miłe w cl . ce : orgamz::rCJ1 spo.ocznyc -za okaz amem legilymoc1!. : 
w ucho melodiCJ s~lotojq się I z Hryczn~~i a~~ty UUflUUUłrJllłłPłUłJUIJłlJfJUlłłUUłJłUltłfłUf fiUJllfUłłl11fł>tłł1UlłllłlSllllltłl11flO•lfnnu„.uu1nuu11unu111ut111n11ntu11ununun1uut1nttt1un111· 

:Kr~i~ą fLJ~~~~~hu" ~eA~~~c~. T~~tr0,:l'~~~~~?. OGŁOSZENIA DROBNE 
:podszedł do opracowania tego niecodzien
ruigo wd'dowiska z zastosowaniem najlepszych ł.e!Jl.f'fHr~e 
sro?ków '.łrtystycznych i te<:hn':c~nych, zopra- Or. KOWALSKI MIECZYSŁAW spec cLorób 
sza1ąc rezysera Bolesławo Horsk1ego z opery . . . . " 
poznańskiej do zmontowania tej sztuki, która! we.n9rycznycn 1. skornych. Al. l Ma1a 3. Przyj. 
w Poznaniu grona było ostatnio przez wiel'3 ! mu1e od 8-10 1 4- 7 Tel 212.88. 
m::esięcy z niesłabnącym powodzeniem. Par. l Dr. RATAJ-:Z:URAKOWSKA. specjalist'.<a cho
tią główną od~worzy świetny tenor opery po· ! rób skórnych i wenerycznych u kobiet kosme
znańskiej Witołd Łuczyński, zaproszony no ! tyko lekarska. Piotrkows'.<a 33 godz. '12-1 i 
gościnne występy. Op9retką opracował mu- 3-5.30 
zyczn.ie kapelmistrz W!. Szczepańsk:. Choreo • . -0--/'i-~A-R1---.-- . 
graf.ie w ukladzie J. Ciesielskiego z udziałem ' r ·. A 'łf'.ILKOWA, .choroby. oczu, ~rzy1-
M. Martówny. J. Barendsa ~· cal.9go zespołu I mu1e od 4-tei do 6-te1 - Sw1eitokrzysKa 6, 
baletowego. Dekoracje i kostiumy według pro =te_J .. _17_9--,-_80-,-=-=-----------
jektów ort. mol. J. Galewskiego i E .. Grajew. Dr. med. LUTOWIECKI Jerzy, choroby skómo
skiego. Na c.t:e1e zespołu aktorskiego: M. weneryczne. Legionów . 9, tel. 156-1 o, przyjmu-
Makowska - Modrzyńska, S. Piasecka, Wł. je 3-6. 
51.Czowłńsk'!, K. ~osze1a, K. Chorzewski I A. ---------..,.------

ZAGINĄŁ pies szpic, mieszaniec, ogon obcięty 
~ bez zębów. Odprowadzić za wynagrodze
niem. Żeromskiego l '13, szpital, cb. Czarnecka. 
Z flf1IOli~JrO"l'J.1"1i!"f!.;e l!Jlr'RC'fł 
ZAKŁADY PZPW Nr 5, Wólczańska 219 po
szukują dwóch stolarzy oraz dwóch palaczy 
kotłowych z św:adectwami ukończenia kursów 
dla palaczy. Zgłoszenie osobiste wraz z ży· 
ciorysem do Wydziału Personalnego. 

BUCHALTERA-bilansistę~- referen~j~-~1-;:;-a sto 
nowisko kierownicze poszukują o.d zaraz 
Zakł. Przem. Br. Grabski, łódź, Pogonowskie
go 56/58. 

Z n~uhilone dol-słl1Hnentq 
UNIEWA.żNIAM sk.radZione dokumenty: do

Zarząd Miejski w łodzi, Wydział Komun!· 
kocji zatrudni niezwłocznie: 

3 inżyn:erów łub techników projektantów 
drogowych 

1 4nżyniera - mostowca • . 
1 techniko - mostowca 
Zgłoszenia przy:imuje wraz z of~rtoml i fy

dorysem Wydział Komunikaclf, Łódź, ul. Piotr 
kawsko 64. 
Warunki do omóWl'enło na młefscu. 

t6dź, dnia 10 mareo 1947 roku. 
Zarząd Miejski w Łodzi 

::::========;:;::;::===ffi> 
ZAKŁADY GRAFICZNE 

łODZKI INSTYTUT WYDAWNICZY 
Sp61dz. z odp. udz. 

tóDZ, en. ŻWIRKI 11. 
Telefony. 

Centrala 206-42 
NocZl3łny C:fyr. 2'23-29 
T echoiczny dyr. 223-08 
Sekretariat 223-29 
Wydz. Gosp. 156-811 

®======® 
Ofial"t" 

Ob. Sobczyk Mieczysław wpłacił 21, 5.000 
(pięć tysięcy) na dzieci po po1sgłych mili„ 
cjantach. 

CZYT AJ CIE i OGU.SZ.AJCIE su; 
w „GŁOSIE 

ROBOTNICZYłłl" 
najpopularnlejsiym Clzłenniku 

w woiew6dztwie 
Sawm. Bielety wcześniej do i;1abycia w ksiEl- Dr. med. KUDREWICZ . ZYGMUNT, .specjalista 
gar-ni przy ul. Piotrkowsk:ej 10'2a, a od godz. chorób weMryc~ny~h 1 skórnych, Piotrkowska 
l17.30 w kasie teatru. Nr. 106. - Przy1mu1e od 7-10 i od 3-7. 

TEATR KAMERALNY DOMU tOtNIERZA Nupno • sprzedaż 
wód osobisty, wydany przez Starostwo Łowi· 1•-----------------ck!e, k-'3nnkartę, ksią.żeczkę wojskowq, wyda-1•-------··---------

. ul.. Do~zyńskiego 34 , . MEBLE wszelk:ego rodzaju k1Jpuje I sprzedaje 
· Dziś f codziennie ~ .god::. 19.15 sw:efna stolarnia Krasickiego 3 (przy Rzgowskiej) przy

szt~ka OJllerykańska. W1łhams a ,~Szklana Me,- stdnek Pias<3czna. 
nozeria" w znakom:tym wykonaniu: Duszyński,·::---• .,..,.,,,---- ----------- --
Horecko, Jaroń, Mrozowska! . Kd"UJEMY s1ebro {ziom, monety) w każdej 

Reżyseria - Erwin Axer. Dekoracfe - Ilości. Placim'( najwvższe ceny, Laboratorium 
rJan Kosiński. . chemicz!1.<?, ·PL Wolnosd 2 m. 2. 

Kaso czynna od 10 do 12 i od 15. Telefon KALANDER d k ki ( ) k . d . ,123-02. ' • ru ars ręczny up1 rukarn1a 
TEATR „SYRENA" Traugutta 1 Ponstwo.wych. Zakładów Wydawnictw Szkol-

Oziś i codziennie komed:a Hennequin9 I nych w Łodzi, ul. Praska !Warszawska) 9, tel. 
,Vebera pt.: „Pani Prezesowo" w opracowaniu l !;;ó-33·• 
i z piosenkami Jerzego Jurandota z muzykg - zne 
Franciszki Leszczyńskiej I Mieczysława Porwita. ZDJĘCIA legltymocyfne reproaukc}e - nojta 
. l:Jdział biorą: Janina Droczdwska, Stefcio niej i na(szybclel FOTOMATON" Narutowl~ 
Górska, Siefonia Grodzieńska, R9g:no Gra. cza a '' ' 
bowska, Henryka Stankiewicz. Zygmunt Chmie 
łewski, Edward Dziewo11ski, Marian Dąbrow· 
s~, Wacław Jankowski, Wacław Kucharski. 
Józef Matuszewski, Józef Porębsk!, Jerzy Pi 
chelskl, Kazimierz Pawłowski i Sfefan Witas. 

Pacz. przedst. o godz. 19.30. Kasa czynna 
od gotlz. 10 do 13 1 od 16. Teł. 272-70, 

• 

TŁUMACZ przysięgły ong:elsklego, rosyjski;: 
go, francuskiego, niemieckiego - Narutowi. 
czo 74, tel. 276-18. 

PRZYBŁĄKAŁ się pi.es rosy wyżeł, brązowy 
łeb. Do odebrania: łódź Żeromskiego r;9 
m. 12, za odszkodowaniem. 

nq przez PKU w Skierniew:cach. hgitymację 
Spółdzielczą, łegutymocję Zw. Zawodowego, 
nomi·nocię no prowodz ie sklepu 559, m~try
kę urodzenia 1902 r. oraz inne dokumenty. 
Uprasza się o zwrot wyżej wymienionych do
kumentów ,no nazwisko Pokoro Józef, Łódź, 
ul. Wrześni.-ańska 4. 

UNIEWAżNIA sią zagubione świadectWo RKU 
Łódź pow. na nazwisko Jardzioch Józef, wieś 
Kal •no gm. Wiskitno pow. Łódź. . • 

SKRADZIONO dowód osobisty, kartei odzie
żową, akt ślubny ! kartki żywnościowe I kat. 
od majo do lutego na nazwisko Wieczorek 
Marianno, ul. Wciska Polskiego 42. 

UNiEWAżNIA sią zgubioną karffl rozpoznaw. 
czą, kart('j rejestracyjną z RKU no nazwisko 
Szczepaniak Zygmunt, Wieś Mareńkl, gmina 
Tum. pow. ręczycki. 

UNIEWAżNiA-;ię~;bionq L<:lgitymaeją kole
jown no nazwisko Krvusza Katarzyna, Kiłiń-

l.J§11niec:hnli się! ' --

Niestety, najdroższa, nie mogę przyjść na 
SP,otkanie„ 



Z żącla oartll 

ZEBRANI.A B:Oł.t 

'łl i!nlu dzlstef •rrm odbywaf q się zebra· 
ll!a 1!:61 w następulących dzielnicach; 

BUDA PAIUANIC!C.At 

O godztnle 13-eJ zearmne iro1a pierwsze! 
Zlllłany labryk:l „Milller", 

O teJ 1amef godzinie zebranie koli tkalnl 
.J'iorak", 

CORNA-PJlAWAt 

O godz, 14-eJ zelircm!e kola „PZPB Nr 3". 
O godzlole 16,30 zebranie koła „AILmt", 
O godzinie 16-eJ zebranie kola Młyna .llu-

łomatyczn.egQ. . . 

:WIDZEW: 
O godzfule 15,30 zebraule koła P'ailstwo

trego Monopolu Spirytusowego, 
O godzinie 16-ej zebranie koia, firmy „Ja· 

rlsch". 

LEWA-SRODMIEJSKA: 
O godzinie 16-eJ zebranie kola „ll6wn.ośe", 
O tej smneJ godzlnle zebranie koła labry-

1rt „Bełt" przy ul, Wlen:bowel 20, 
O godzinie 18,30 „Ferrum" 

PRAWA-SRODMIEJSKA: 
., 

O godzinie 16-el zebranie k6ł „Papier Ko
lorowy", „Grabski", ł „Fabryk:l Szpulek". 

O god%inle 15-eJ zebranie kola „Fabryki 
Hr 12", 

O godzinie 15,30 zebranie koła „Krleger", 
O godzinie 18-oJ w lokalu dzlelnlcy przy 

ul. GdańskłeJ 75 zebranie terenowego koła 
Wr 2"• 

SRODMIEJSKA: 
O godzlole 15,30 zebranle kol<:r firmy „am. 

1er i Szwar~. . 

STAROMIEJSKA. 
O godzinie 15,30 zebr.aula kół: „Falirykl O

buwia Nr 1", „Milller ł Bank" I „Tamlara'". 
O godzi.nie 16-eJ zebranie koła Mechaulc:z• 

beJ fabryki P.oilczoch fJ. Zełdenwurm. 

BAŁUTY: 

O godzb11e l5·el zebranie koła CSS. ! Sor-
towni Szmat. i 

O godzinie 16·el koła „Mewa". 

OFIABT 
Zł. 6.000 (sześć tysi('!cy zł l wptadło kofó PPR 
przy parowozowni Łódź-Kaliska na budowę 
Domu KC PPR w WallSzawie. 

nUWAG.A :2TCIOWCT1" 
W łroi!ę dn.ta 12-go marca o goitz. 20-eJ, 

oł.\będzłe się w lokahi AZWM ,,tycłen Piotr• 
kowska 48 - 16 zebranie sekc!l prawno -
ekonom1czneJ. Temat: dalszy c;iqg dyskusJł 
aad refella.tem „Stara t Nowa Demokracja''. 
Obecność członków obowiązkowa. sympCl'-

tycy mile widziani. Sekretarlat 

ZEBRANIE KOI.A Mlf;DZYSZB'.OLłłEGO 
VI środę, dnia 12.III.4'1 r. o godz: 19-el od· 

będzie się w Zarządzie Miejskim Zwtqzku 
~alki Młodych przy Pl. Zwycięstwa 13 zebra
nie Koła Międ'l!yszkolMgo. Obecność obo
wlązkov1al Sympiatycy mile włdztantl 

ZAWU\DOMIENJE 
w Cl..niu 13-go marca, o godzinie 19,15, w 

lwietllcy szpitala Anny Marli odbędzie się 
posiedzenie kliniczne Polskiego Towarzystw-a 
Pediatrycznego. W programie pokO'Zy cieka
wych przypadków; 1) Krwiotoczne zapalenie 
Jelita grubego w przebiegu zakażenia gry
powego. 2) Roztrzenie oskrzeli, 3) Gruźlica 
rozpadowa w przebiegu rozsiani<% krwiopo· 
chodnego, --Dviurv aptek 

Ct:os ~· oBOTNICZY Nr 70 

en -
przyniesie zysk tylko organiz~torom. - „Sowiecki Sport" krytykuje 

sam projekt tego spotkania . 
Jak donosiliśmy, dnia 10 maja 1947 r. 

ma odbyć się mecz piłki nożne-i między 
re-prezentacj~ Kontynentu i reprezentacją 
Wielki·aj Brytanii. Mecz odbę;clzie się w 
Glasgow (Szkocja), gdzie znajduje się 
największy stadion piłkarski. 

Zestawienie reprezentacji kontynentu 
ni·3 beidz.ie rzeczą łatwa,. gdyż do między
narodowej federacji piłki nożnej, tzw. 
PIP A, należy 20 krajów, z których trne
ba wybrać tylkQ lfr.--15 graczy. Powsta
je też dość <l.rażliwa kwestia udziału 
przedstawici·ali byłych sateHtów oSi .....:. 
Węgier, Rumunii, Bułgarii, Wł<>ch i Pin
landld. 

„Zastanowić silli wypada - pisze .,So
wiecki Sport" - czy nawet przy dokona
niu odpówiedniego wYboru ekLPY .euro
pejskL~j. cała ta impreza ma jakiś sens 
z t>Unktu widiQnia sportowego, nie zaś z 
punktu widzenia reklamy i d.och-0dów, ja
kie mecz w każdym razie przyniesie wła
ścicielom stadionu w Glasgow". 

OtM zastrzeżeń jest Wliele. Rywali· 
zacja futbolu •turopejskiego ;i angielskiego 
wYnika z prrestarzałego, tradycyjnego 
~rrekonania o wyższokł brytyjskiego 
futbolu. Mogłoby sie wYdawać człowie
kowi nieup-rzedzonemu i niedość zorien· 
towanemu w ostatnich wynikach, że tyl
ko wspólnymi siłami gracze kontynentu 

Potrafią zwyciężyć „niezwYciężonych" 
Brytyjczyków. J.est to założenie absolut
nie fałszywe, gdyż w ciągu ostatnich łat 
reprezentacyjne drużyny angielskie po
nosiły nie}ednokrofoie 1>0rażki, grając z 
drużynami różnych kr.ajów europejsl{ich. 

Age.ncja Reutera o§wietla bez osłonek, 
ża mecz. -Organizuje sie z inicjatywy An
glików, którzy w wypadku zwyoiP..stwa 
będ·ą reklamować swych graczy, w wy
padku porażki ·bę1dą Si(} pow.oływać na 
to, iż „złożyli broń prred całą Europą 
Piłkarską". 

Jednakże ryzyko przegranej jest mi
nitoo.lne, gdyż Brytyjczycy maj·8, wszyst
kie atuty w swoim reku. Przypuszcza!· 
nia wynik meczu będzie taki, jak w roku 
1938, gdy reprezentacja Wielkiej Bryta. 
nil zwyciężyła reprezentacj~ kontynantu 
w st-Osunku 3:0. Jak wówczas, tak i obec
nie, reprezentacja kontyn~ntu składat się 
będzie z graczy wszelkich narodowo§ci, 
posiadających różne style i różną tachni
kięi gry, a przede wszystkich z graezy, 
nj.~ iainteresowanych istotnie w WYniku, 
gdyż oibrona honoru dch oj.czyzny nie bę
dzie tu dla nich d..ominuj·ą.cym bodźcem. 
Każdy z jedenastu graczy bęidrie zwalał 
przegraną na rachunek błędów SwYch 
partnerów. 

Gracze kontynentu narażeni: 1b~ą rów-

nleż na trudności porozumiewania sie. w 
trakcie meczu, automatycznie odpadną 
tradycyfoe okrzyki: „podaj J)iłkę". „bii 
sam" itp„ tak pomocne w czasie gry. 

Co się tyczy treningu i zgrania si~ tej 
wielonarodowej ekipy, fo przewidywany 
tr.ening miesięiezny niewątpliwie nie wY· 
starczy, aby styl gry stał się jednolity. aby. 
psychologiczne i techniczne przygotowa
nie stanąć mogło na odpowiednim pozio
mie. Gdyby zaś trening mdał trwać dłu
żej, to Pociągnąłby za sobą tak znaczr..a 
wydatki, że cała impreza nie opłacił.a by 
si~ -przy czym trudno przypuścić, aiby ia
kikolwiek klub zgodził się wYrzec sweg-o 
najJepsz.ego gracza na dłuższy czas 

Sytuacja Brytyjczyków jeBt zupełnie 
inna: stanowią bowiem ekiP.E}, porozumie
wają~ się ni·e tylko wspólnym ~kiem; 
ale 1>0siadającą ten sam cel: obronę barw 
swe~ kraju. 

Drużyna brytyjska będ?Jie zm011t<>wa
n.a 26 kwietnia. M<ię1dzynar-0dowef :Fed·~ 
racji Piłki Nożnei bedą przedstawieni do 
wyboru czterej ~dziowi·~: dwaj Szkoci, 
jeden Anglik i jeden Walijczyk. 

ReasumuJąc powyżsr,«1 - maez: p.oza 
zYSkallli dla właścicieli stadionu - nie 
przyniesie fadnych PQzytywnydl r~ulta
tów i w żadnym wypadku nie ~wk~r" 
ciedla P<Jziomn futbolu eur<>p~jskiego. 

·Prezentujemy nowych mistrzów Łodzi 

'W nteih:Selę sakoACZfl'f d• lnilywtdll'Clła• m!irtrm6twa t:ołbł w tioks!e Da roll 1147 r. 
Tytuły ąitstrz6w zl!oliyll od leweJs Stmt ak (ł.KS), Clamec:kl (Zryw). WotnłaSdewtc a (Zlyw), Mant (Tęc:za), Sllewakl fl!edno

czone), Plsanld (ł.KS), KóslAsk\ {tKS) ł Jcnk 6lb (Tęcza). 

elgrad-Zagrzeb-Fiume 
oc:żekuJą · pięściarzy Zrywu 

- Jak wY-r:lądaJą nalbliż.sze plany :piię. zełl go wYgramy, w finale spotkalihy~my 
§darzy Zrywu? sie najprawdopodobniej ze Zrywem §wlę· 

Z takim pytani.am zwr.óciliśmt sie do tocbłowickim." 
wiceprezesa klubu, kPt. LemParta. - Dwudziestego trzeciego marca b~ 

- Piętnastego i szesnastego marca dziemy walczyć w Ł·odzi z Gedan\ą, a 
pięiŚciarze nasi startować będ~ w Kato- siedemnastego kwietnia jedziemy do Ju
wicach na drużynowYch mistrzostwach gosławii, gdzie rozegramy trzy mecze: 

Sekcia gier sportowych 
wznowiła treningi 

Sekcja Gier Swrtow.ych Dziewiarskie-
go Kluhu Sportowego zawiadami.t cd.on
ków Sekcji, że z dniem 10. 3. rb. wznowi
ła tren-!ngi w Polskiej YMCA, mian-0wi• 
cie: w poniedziałki - o rodz. 20-tej, ~ 
środy - o godz. 18,30. Z.arz.a,d Sekcji 7..a
Prasza do :iak najliczniejszego br.ania 11· 
działu w treningach. 

Zapisy nowowst~ujących ezl<>nk~ 
'przyjmuje Sekremriat DKS-u codzien'lłe 
w godzinach od 16-ej do 20-tej. 

A Z S m i s t r z e m Po I s k i 
w koszykówce 

zrywov,rych. Do E.:atowic wYjedzie nasz w Belgrad:nie, Zagrzebiu i fiume. 
najsilniejszy skład, który wyglądać b~ - Po PrzYjetdzie z Jugosławif, w t.o
dzi·3 nastęa>uJąc-o: waga musza - Gomu· dzi cubć nas bę;dą indywidualn·c zry
lak, kogucia - Czarnecki. piórkowa - wowe mistrzostw11 Polski - k.ończy nasz 
Woźniakiewicz, lekka - Paliński, półśre- rozmówca. 
dnia - Pietrasik, średnia - Unton, Pół- Widzimy, te na brak iml)rez pi~śoia- Mistrzostwa Polski w koszykówce me· 
ciężka - Bednarz i w ciężkiej - Stec rze Zrywu narzekać nie bedą mieli P-OWO- skiei na rok 1947 zdobył AZS (Warsza
lub Kłodas. du, a wYcieczki ich do pięknej Jugosła- wa) przed Wisłą (Kraków), KKS (Poz-

- Pierwszy mecz stoczymY' z mi- wii pozazdrościć będzie mogło wielu na- nań) i Wartą (Poznań). 
~st~~~e~m~w_rn_·e_w_6d_z_tw_a~P-~_n_an_·s_ki_~~o~;~ie_-_s_z~~-h_s_P_0_r~_w_c_ó_w_·~~~~~~- Kto pojedzie do Ameryki 7 
Cztery łodzianki jadą . na obóz do Olsztyna na ~e;:et~~zks:!:!iu~!~!!n-egou ~i!dz:. 

'Czyńskł, Rokicińska 53 
Bartosze.wski, Piotrkowska 95 
Rowińska Koprowska, Plac Wolności 2 
Stanielewicz, Pomorska 91 
Siniecka, Rzgowska 5 
Dancerowa, Zgierska 63 

narodowego Związku Bokserskiego (AI
W dniach od 17 do 29 marca p,olski Iwna, Mieszkowsk~ i 'r3alc.::rk6wna; ~ ł .o· BA), płk. Russel, pod.al do miadomości. 

Związek Lekkoatletyczny organiZl1Je w dzl: Wajs-Grętkiewlczowa, l\foth?qlwna, że mecz bokser~ki mi~idzyamatorskimi re-
1 Olsztynie obóz treningowY dla czoło- No~akowa i Słomczewska: ~e. ślas~a: nrezentadami :Enropy i USA -0dbędzie się 

h w kraiu zawodniczek. Trenerem ttei~ucka, ,B_;egulanka, Szendzteler~ow· 28 maja br. w Chicago. 
\\ryc . · . . . na t S<!raf1nowna; z Krakowa: Mttan. · 
na o.bozie ?edz1e. oh. Grzesik. o-p1e~nnem Stachowicz, Leńska, Plakowicz. ·cieślewi. R~Prezentację Europy stanowić bed~ Sln!ecka - Rzgowska 5 

TELEFONY i 
Pogotowie Ratunkowe Miejskie -
Pogotowie PCK -
Pogotowie lJb.'3zp. Społeczne! -
Straż Pożarna -
\iuro numerów .... 

104-44 
111-11 
134-15 

8 
199-00 

I_,. kier.own.1k W.o.1ew. Urzędu W.f. t P.W. czówna. P~rczykówna i· Le.rr11tko·, z Po- zawodnicy; kt6rzy zdob~dą tytuły mi· 
G d d ś ,; 1 " strzowskie na indywidualnych mistrzo-w Olsztynie, m;ir 10 gow • za . , egn - m5nza: .forman?wska No~ajówn_a. Gbur- stwach Europy w Dublinie. Zespół euro· 

I
tem PZLA - ob. Kwaśniewska-Kozmiń· kowna; Felska, z Po'znama: Jas1e'ftska. p~jski odi-ee; d'O USA samolotem 19 ma· 
ska. Dla czołowych zawodników PQdobny ja, bezpośrednio po ukończeniu mi-

W -0boz.ie wezmą udział 24 zawodnicz. obóz be;dz>ie zorganizowany w dniach od I strzostw. które trwać be:dą od 12-17 ma· 
' kt z WarszawY: Dobrzańska. Kotwiczó- 14 do 26 kwietnia. również w Olsztynk ja, 

) :a 
W d c Woj Komlł.'31 PPR w Łodzi. Komitet Redakcyjny. Red l Adm Łódź, Piotrkowska 86 lelefony: Redaktor Noczeiny 216-14 Sekret9riat 254-2ł. hd8·~qa nocna 172-31 
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'CENNIK OGŁOSlEKI: Drobne ogłosz. po z! IO . za wyraz (nojmnte!sze zł 100. I. poszukiwanfe pracy I poszukiwanie rodzin ~~ zł 5. z~ wyraz łnajmnfeive 50 'Zł, z~ milimetr szeol 
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