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C-1 inspi rator ów mord u na osob ie Mah atmy „
Gand hieg o ·osiqgnięly - krwa we walk i brato bójcz e zawrzały w ••podz ielon ym··· kraju

,równo luidno:ści hi1ndusikJej, ja:k i muzulmań-ldhi'ego zro'ŻO\IlO na wielkim stusie drzewa san~e~, któiry •nastę?ruie obła.no olej1k.!em
&kieij, chnreścijańs·klioej, sikhów ditd.
Laweta, która była ciągnięta prize:z żoibnile- i podpafollW. Gdy stos płorriąl - olbrzymie tłu·
ny z oddziałów axmii lądo1wej, marymairki i lolt· my mod1iQy się. \Vktrólce po tym gęste kłęby
niictwa, pos,uwała się wo1lrno, z <!!rud-em torując dymu objęły oały stos. Uroczystości pogrze·
bmve zl:>liżaly się ku końcowi. Rodzina, pmedzaczęła masowo niszczyć, grabić- i podpalać. &ihie drogę naprzód wśród llliepl'IZelicz.o1n:yich
rządu, ki0rpm;u dyplomi11tyc:zm-ęgo
domy oraz sklepy, należące do wybitniejszyc h tłumów, -które wiefok.rotnie pmerwały siJne &t.awi.aiel:e
re·pre:zenta.nc.i różnyich organizacji i ugruprzedstawicie li organizacji „HindlJ Mahasaba". loordony poiłicj•i. Na lawetę :padał· fom:ia!Jny oraz
zaczęli &ię powo-1i :rozchod.2rić, ?Od:::zas
Ostatnie depesze stamtąd stwierdzały, że nie, deisz<:z kwiaitów, często zais,Janiających o.dkry- powań
e tłumy . ludnośd por.rost~
wieło•tysięcm
gdy
.
.
.
!:'f~almy.•
twarz
tą
zdołano. opanować sytłlacji.
s:t:o1S.1e.
spalornym
przy
jes2cze
Gan·
zwłoki
Dżumna,
rzetki
do
Po do1sc1u
W dniu poqrnebu Gaindhi'ego male7liono na
·
uliicach mia.st w lindiach wiele osób zaikłutych
szityletami. Jak się oka.7.iało, ofla.ry ni~oloojów

LONDYN (PAP) - Agein-cja Reutera. dooo6Ji.
New-Delhi, 7"" według imformaieji otirzymanyioh z xóżny<:h stron Indii, do.szło do 1ioz:nyclt
zajść. W .państwie KolhaptLr, a s2'Czególniie
w jego isto.Jicy, o tej &a·mej ;nawwie, /udnośc
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I · z wiceministrem spraw zagranicznych USA
=~i~~ ~:O~!':· w~~ ~~~śr~:'.

R. P.
Pmybyła n~ miejsce poJk:ja .~ W~ch_,pau- WASZYNGTON PAP. - Ambasador
·
od led .
.
cernycli u&łowala bezs,kute<:mlle rorzpęd1llc de- w Was:zyngtonle - W1nlew
1
w z11 w
cz
mOllllStra:ntów
I
dniu 30 bm .. wl~eministra . spraw zagranicznych
Ma•a1111y
Stanów Zjednoczonyc h Normana Armoura i od
LONDYN (PAP) - Wśród najgłębs~ego ia· był :z nim wymianę zdań na temat bieżących
lu oały<lh Ind.id z.włoki Ga'llClhi'ego odbyły swą problemów politycznych.
osta.t.niią podróż z Bairla·hQlllse nad śW1fętą I7-e-
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Po wizycie u wicem'..nistra Arrnoura ambasa
dor Winiewicz oświadczył prasie, i:e wymiana
zdań była wyczerpująca, ponieważ Polska ja·
ko jeden z krajów miłujących pokój, przywią·
zuje jak największą wagę do szczerej wymia
ny zdań na temat wszyo;tkich najważniejszych
problemów bieżących.

RZYM (PAP). Według informacji agencji
„Elefteri -Ellada", transmitowan ych za pośrednictwem radia \Volnej Grecji. gwałtowne
walki mają miejsce w Epirze na drodze z Janiny do Konicy, w Grecji Srodkowej, w TraĆji i na Peloponezie.
Armia demokratyczn a rozpoczęła of~nsywę
w Runtelii, . atakując miasto Lamia. Na Pelogonezie armia demokratyczn a zaatakowała
miasto Pyrgos. Na wyspie Eubei, żołnierze
generała Markosa weszli do 40-tu miejscowości, w których ludność witała entuzjastycznie zbawcze oddziały.
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przemówienia minister oświaty republiki wę·
gerskiej dr Gyula Ortutay i minister oświaty
R. P. dr Stanisław Skrzeszewski.
PRZEMOWIENIE MIN. ORTUTA Y
Umowa kulturalna między naszymi naroda·
mi--· oświadczył minister - stanowi uowy
ważnY.- krok na drodze pokojowej rozwfJju
Podczas
p<>stępu krajów Europyi Wschodniej.
- - - - - - - - - - - - - ipanowania
w okresie
później,
Habsburgów
--------------------------------faszyzmu niemieckiego, imperializm zwyci~ał
dlatego, że umiał podżegać wzajemnie przeciw
sobie różne kraje tej części Europy. Dziś rów
niez istnieją takie dążenfa imperialistycz ne narody Eu-:-opy Wschodniej działając w intere·
sie demokracji i pokoju światowego nie słu
chaj'\ juz jednak głosu podżegaczy woien·
nych, lecz kroczą drogą postępu i odbudowy.
Duch ten ożywia właśnie podpfaaną przed

w sobotę w gcdz1nach ..pmd·
Zwłoki Gcmdhi'eyo p.r:zeniiesi.o·
no z domu w BairJ.a na lawetę, pf!Z)' czym twa;rz
po~o6'ł:ała odsłonięta. Za lawetą zeibr<1ła frię naj·
hliżs.za md.7Ji:nia Gc11ndbi'ego, premier Pa!!ldilt
Nehru, człO!IlikOIWie rządu, 9enerailiny gub-eima•
U:llr Moruntbaitt-eai ora'Z JiC7Jlli przeds+a'Wi<liełe za.
ro2lpOC"Zęły się
południowych.

Walczyć
.na której
oś

BUDAPESZT PAP: - W dniu 31 bm. o go·
dzinie 12 w · południe w gmachu ministers~wa
oświaty Republiki Węgierskiej w Budapeszcie
odbyło się uroczyste podpisdnie konwencji o
współpracy kułturalnej między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Węgierską. K<>nwencję
podpisali: ze strony polskiej - minister oświa

ty dr Stanisław Skrzeszewski oraz poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny R. P. w Eu·
dapeszcie dr Alfred Fiderkiewicz, ze stwny
minister oświaty dr Gyula Orwęgierskiej tutay i minister spraw zagranicznych dr Erik
..
.
Molnar.
Po podpisaniu aktu konwencJl, 'rygło~1ll

lną platformą
o wspó
musimy. wspóln
ym socialistycznym

mówić biłdżiemy

Języki~m

C1ik
1iadeza n llf-ciej lanfnneii Woie•imkfeJ PPS sekretarz Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS tow. T. probie·

W dniu wczorajszym rozpoczęła się w Ło
d2i III Konferencja Wojewódzka Polskiej Par·
tii Socjalistyczn!!j.
W sali RKS TUR w Helenowie zebrali się
licznie 'łielegaci b~tniłh organizacji PPS .z
Łodzi i z wojewó~twa, ·by rozważyć uch wały XXVII-go Kongresu PPS i by zastanowić
się nad sposobami. ich r.ealizacji w życiu i
praktyce.
Konfexencje zagaił tow. Markows1d, przeprzewodnictw o tow. · Andrzęjak;owi,
kazując
który zaprosił do prezydium tow. .tow. ,Du·
niaka, Wachowicza i innych. .
W imieniu PPR przemowił tow. Loga-So·
wiński. (przemówienie jego drukujemy na str
5-ej.).

'

W imieniu Stronnictwa Ludowego przemó·
wił wojewoda ob. Szym<1nek.
Po przemówieniu przedstawi'.:iela OMTUR
zabrał glos w imie~iu Stronnictwa Demokra·
tycznego poseł Zagorski
przedstawlcie l
również
Konferencję witał
Stronnictwa ]'racy.
przem'>wi9nie
Zainteresovf'a nie wzbudziło
ob. Ko_ła·
członka wojewódz!cich władz PSL czyńskiego, który wyraził radość z tego po·
wadu, że po dwu tatach znalazło wreszcie
PSL wyjś-:łe ze ślepego zaułka, do którego
zostało wpędzone przez zdrajcę Mil;:ołajczyka
i jego a~losaskich mocodawców.
W imieniu „Bundu" witał konferencję tow.
Hurwicz, a w imieniu Okręgowej Komisji
Związków 7.awodowych tow. Górski.
Tow. Górski w przemówieniu swy"(ll położył
silny 'nacisk na konieczność dalszego za.::ieś·
nienia '"Więww jednolitofrontowy-::h łączących
uwaqę
Szczeqóln~
klasę · robotniczą Pplskl.

lPrzem6wien:e powitalne taw. (oe;Sowilłskiego, 1-to sekretarz• ŁK PPR,
podajemv na str. 5-te))

chwilą umowę.

PRZEMOWIENIE MIN. SKRZESZEWSKIEGO.
zwródł mówca na konieczność dalszego nmoc nym przez tow. Cwika był kompleks
Konwencja 0 współpracy kulturalnej pomię
wspólnej,
konieczność
h
ekonomicznyc
mów
nienia jedności związkowej. Przemówienie
Węgrami, którą dopiero co p-Od·
tow. Górskiego powitane zostało na sali ży- w jednolitym froncie prowadzonej walki o dzy Polską i
do skutku w warunkach
wyroi oklaskami. Następnie wygłosił -obsz2rny wypełnienie państwowych olanów proaukcyj- pisaliśmy, doszła zwycięstwo nad faszyzmem
niezwykle treściwy i doskonale skonstruowa· nych, o wzrost wydajności pracy, walki ze ,;pe stworzonych przez
i założenia w naszych państwach zrębów de·
'lkulacją i łapownictwem.
ny referal. sekretarz PPS tow. T. Cwik.
ludowej. Dzieje demokracji przed rn·
mokracji
uwagę
ról(nież
zwrócił
·pps
CKW.
Sekretarz
Jeqo
na
Refeiriait tow. T. Cwik<a ze względu
wi~lce pouczają·:~ historia osta·
1939,
kiem
partią
jest
PPS'
że
to
na
delegatów
zebranych
,
wjelką. wagę polityczną i. doniosłość porusza·
historia lat powc.jennych oraz
nyCh ·zagadnień ideologicznyc h zamieści~y - po 1centralizmu demokratyczn ego, że wszystkie tniej wojny, naocznie pokaz.u]:1, że niepodleot-rzytnaniu stenogramu w 'dosłownym brzmJe· 1 organizacje partyjne i wszyscy członkowie każdy dzień rozwój kulturo.lny, przyj'izne
narodu,
~iu. Narazie 'Zaś podajemy je w krótkim stre· I partii zobowiązani są do podporządkowania głość
między narodami były l są w prostej
stosunki
f
w
wytyczpn~j
PPS
CKW
linii
generalnej
się
szczeniu.
relacji do sił demokra::ji. '
oświadtzył uchwałach kongresu.
konferencja
Wojewódzka
Mówca podkreślił konieczność koleklyw'lej'
tow. T. Cwik - powinna przyczynić się do po
prawy- stosunków pomtędzy PPS i PPR w Ło· współpracy na wszystkich szczeblach organi·
dzi i ,województwie. T'ow. T. Cwik dał wyraz zacyjnych, gdyż działalność partii nie mo~e
pragni.eniu władz naczelnych PPS, aby w pracy i nie powinna opierać się na pracy p~jedyn·
Kom.ferern<:ji 7lllailarz;ły wy;ria:z U<lhwały XXVII czych jednostek. Ogniwa paTtyjne, ktore od·
stępują zasady kolektywnego kierownictwa K.o1119re;;ru.
Dalej naświetlił tow. Cwik trzy zasadnicze twierdzi referent - muszą zbłądzić na manozagadnienia. Pierwszym z nich była sytuacja wce.
_ Budujcie _ mó:vił sekretarz CKW FPS
międzynarodowa, a na jej tle polityka Polski
Cwik _ autorytety oparte 0 rozum, 0
tow.
gospodar·
umowie
ostatniej
o
Mówiąc
i PPS:
czej z ZSRR. podkreślił tow. Cwik różnicę po· zdolność jednania sobie otoczenia, a nie 0 pu
ll)jędzy szczerą i uczciwą, niezwiązaną żadny· ste frazesy, gdyż nie frazesy decydują 0 wy·
mi warunkami politycznymi pomocą Związku nikach pracy, lecz czyn.
•
.
•
Radzieckiego dla Polski i „pomocą" amerykań
W zako~czenm. ~awoły·"'.ał mow~a ~0 • rozbuską dla narodów Europy pociągającą nieu·
1
chronnie. za sobą Ji!inę i utratę samodzielno· dzeni~ świadomosc_i soCJallsty~znei ws:oc\ 1! a~.
ści. Nawet wyjąt"lfowo spokojna publiczność party1nych i to rue ~ wąsk~m, „sekciars~~
sali konferencyjne j tym razem nagrodziła refe sensie, ale w szerok.m sensie przyswa1ama
renta oklaskami, gdy tow. Cwik stwierdził, że sobie myśli i nauk marksistowsk ich.
- Jeśli ta akcja pójdzie w parze z podoBlum, Bevin i Saragat stal{ się zdrajcami kla·
sy robotniczej i że raz na za"".sze zerwali z so· bną działalnością w Polskiej Partii R~botniczej
to znacznie s:ybciej_ z~_ajdz1e~y wspolną_ piatcjalizmem.
Omawiając wewnętrzną . sytuację kraju ~ow. formę, na ktorej mowie będziemy_ wspolny.!11
Cwik wslt.azal .na . k-0me<;zność, zacieśnienia socjalłstycmym Językiem - zakonczył wśrod
współpracy jednolitofront owej i zbliże:nia id~-· burzliwych owacji tow. Cwik.
Po uchwaleniu regulaminu obrad oraz po
ologicznego pomiędzy PPS i PPR oraz pCKta·
walki z niedobitk':łlili wyborze komisji nastąpiła przerwa poczym
wił zadallie .•bezlitosnej
nastąpić miało sprawozdanie sekretarzy \'VK
prawicowymi i WRNowskimi,
W. L
PPS. 1 dyskusja.
poruszo·
zagadnieniem
zasadniczvm
Trzecim

n~
. ?emolmi.c)e . ludo~e, k~óre ~vzięły
s1eb1e odpowiedz1alnośc za losy 1 przyszlośc
naszych na.rodów:, odczuwają _w'z~o~oną potrzebę wzaiemneJ wy~lany 0~1ągmęc.. naszych
uczonych, artystow„ pisany, mstytuc11 na•1.ko·
wych oraz Związków Zawodowych, orgamzacji młodzieżowy h, instytutów i towarzystw
Życzeniem rządu
Przyjaźni Polski i Węgier.
i narodu, który mam i;aszayt tutaj reprezentować, jest, ~eby r'ńsiejsza umowa stała się
szczęśliwym zaczątkiem 1 źródłem dalszego,
bujnego rozwoju wzajemnych naszych stosun
ków, a w szczególności .wzbogaciła ·obie stro·
ny przez. ułatwienie wzajemnej wymiany wartości kulturalnych.
BUDAPESZT PAP. - ,N sobotę w gmachu
parlamentu węgierskiego preI11ier D!nnyes wrę
czył odznaczenia węgierskie dla szeregu osobi
stośc;i polskich.
Wielki Krzy'Ż z liśćmi wawrzynu i gwhzdę
węgierskiego Republikańskiego Orderu Zasłu
gi:o~r:aymali: premier rządu R. P. Józef Cyran·
kiewicz, wicepremier Władysław Gomułka,
Wicepremier An~oni Korzycki.
Wielką Wstęgę_ ordem Od,rodzenia Polski
otrzymali :_ premier Dinny.es, wit:epremier Ra
kosl!i, '.wit~premier S~akas!t~ , mlniste~ spraw
zagranicznych MoJnar, m1ruster oświaty dr
Ortutay.

I

Str. '2

GLOS

De Gaulle

ROBOfNJCZ Y

sprżedaje Afrykę

za centt.

.

Marshallowi

we F;ancjl

zagarnięcia władzy

w kilku

~

„ ,,.„.

~··-

„

Nr-ft

wierszach

G~ai\'1y ~retal"t
Sw~ait<J1w!!'i Ped~
Zwiąl.ików Zll!Wó<lorwy& Śadil1ł<l!l)t, wypow!~
s1~

JJ~ 7.€.b-rwd:u . l\ObJ!icz.n'Ym 11a ll~
zjed'Tlo.tl'to111e.gó fl,j~edkJiego nt&rn zwó.~w.e
Amery<k.a.ruie u6liłtij1', 0neaJ.i.ro. w. a. ć w moiżliW'l.„<it
Wyw.n.i.ęt~ o~t_a.trbi<> ża~t! Su. łt<i..na M~: gó. Sai·MdJllłt pódkir.e!ifii.ł, że }ednoma mia roll!a.jk,rótJSrzym C'!'Jasie.
100 w epr-0.w:-e mepo.dległ.os-ot tego .krnJU o!li!Q;l
bofo,i1ków ni~ni.ledk:ich bę~e m-oCł\i ~ć
Jak wi<a-do<1no, w swo.im C'la.~ ; e Ame.i;kmn,'e w !loiłllll.yill zw ' ą,zku_ z a.keją amerY'k<in~·ką .~:
dużą ro·lę w zwałttMiiu kap·i 1 ~aH1,;tów ~ylcań
p<liltlitgaiH wodzo·wi powSotań<óvv
mamk1kań- ~li:o prowad:zi ozyWil.dfly b.a.ndeil 'be S a . 1
sk1ich Abo el KDimowl. Wydaje się że AmP·i"Y ŹJN!no-cz?nym1, przy azym. towary ~łHylioń ;;ikicll na terelbi'I! :baóhodnirch NiemN>-c.
•kiaini.e i obecru.·e f.iina.nsują.A brl el. Ki :m.a. fo. skie. "!aiq pt~yznane s.pec1_aln~. ?lg~ celne. Z
tryg.i ameryikań5ik.iie urw.idomlllliiły ,;rię jeisroze d>t"'\l!Tte•J stro.ny w.1.a<lo:mo rowmez, ze Abd e.I
Mlilll.Wlieir Io !Kriiollwa St.ain..6-w· Z}edtrhom;o:t'?i1
wy;raiż.niej w kiol!JJt'1k<lie d.epartamentu stanu z Krirn utwo1~yl w Ka,~mie ~·mi!tet _wy0WQd-!!!JHa
wodz-e.m na<:jo.111a;n.stów w Tunio;e ·Ha.b'ib Bm- Turns~, .Al9'1e-r:i, Ma.rok,ka 1 !~111g1-eru .. Wed_- Sy•miingtoo ogł.o-oił w jedny·m -:i ·11<1!J'wi~dl
„Amerk!!11 Mradiit>a. W c;i;-asioe wo}n1· ws·pólpr-aco,wał on z na- lu~ o~Ha!dC?„~n k,oi11T1t.fi>tn cele J_ego · ll'll'IJą b!c mhl>,s,j~ll'i4t.ów amery;kcui-Ek'
zistami illliemieck.iJllli i faisrzystam1 włoe1dmi i o-s.ą90.1ęte na drodie poikoJOweJ. "Ił wy.padr...RJ g~iin.e" a.rtY'k'llł, w krt:órym sibw.iierr1d.11fl, ż~ lót·
1·b i1eg't IDJOOtępnde do Kaiiru, gdzie ob~on>i~ prre-, jed~<1k_, gdyby droga pork1op,Q1Wa me dała
JIIDctwo Sta.nów: Zjedinocronych :mie·ió1lje siitł O·
morza Śródziemnego.
bywa. Ha1bi:b Bmdiba jes-t ci:l}Sty.m go00ie1n w n111ko':"" propagand_.a. kOlll'l~tetu pr11:yigotowu]e b-e6nri ~ na łn:ecim .tnie~ po lotmotiwn. I'&·
Zarmi>a•fY amery.kańsk,iie. były szeooiko oma- Wai51'lyil.gton-i•e i Lake Su.coess.
Anubow do wystą.p1en z>bro]Ily<:h.
imieck<im i bryttyjt;ikarm.
wiane - ja•k to zostało o·bec:n.ie ujdwniQ.ne w Cl.asie ko.nfe.irencji międrzy de Gaull~'m a
Dll'llesem. De Gaulle miał obiecać wysłanni·
Rrząd bryty·jis.kd it.lroiży-ł
w l?JWe ~ '{ift'<:'lkowi Marshalla, że wyrzeknie- się pólnoonej
jetkit N>t{{)lf!l'ńy wybo~j. p~Wii.dt1•j<tev vmme!·
Afry'ki na rzecz Stanów Zjeduoc:zor.ych, o ~li>
s'.<eitio;·e l1c1.by ~olllków !7.by t 640 !'la 60lł ona 1
Amerykanie <)0>pomogą mu w d0if4c.ru do· w!~
t
leła
&tc•lisowam~ t. liw. t>0dw6>jr>e90 głosowani'!.
dzy. W rzeczy samej, gen. de Gnull~ j11u. 12-go
30 styw..nia 1948 mik.u o-Obył-O 9ię p.~erws-z•t>
W dy&t..lli'lj~ między iMy·mi wy.śurnrięLo wndo·
Z lm'tWa po<twó jl!l-ego głQJ$Q;w.a.n.ia kioirzydoba.pcl•idrzi-e·mika 1947 r. w ro·1mowie z p.nrnd<Slta- wspólne ze.bran.i;e Lek tora,tu
KC PPR i Oen.tre·l- sik.i w isprawie UC7..C'lien~·a stuileda Ma:ruif-esitn 1~ p.rofesowóWli•f!' un.iwerav•Łetó·w, ik.100.J1ZY ~
wióelE>m „Frnn.tu Obro.ny Afuy.i:;,i pÓ'k1oon~j". nego Koła Prelege>tvlów CKW
PPS z referatem ko.mun.!istyo:„n°go ptzez palJ'bie ro~o·łin..~e.
li głooy w m:ii!!jl<ieu ~a<rn.iest.dl'..anid ł p6 rai! ;dro·
pmyob_ieocał fran<;u.s1kim
ll.J-On,iom pól!lXXlno • tow. red. Pa.wid Hoffmaina n-a temat stulooia
Pr:z,ewodniozący tow. Dietnich wsk.a.11.ał ce- g:i ·n-a un.i.we.rsyitebęlcl! oma,z wła.Wicie<l-e 'Wlięk·
afiry•k•ailsikim n.i ep~·rlległosć , wyH1iając j~r'J.oo , ,lv;fa'!Jti.f~'Slbu komu1lllis1tyoime90",
Zeb :-~mu pr-ze- lowo~ć
zapoczątloo<wauej
prz.ez to z.ebraoi-e -szych pni;1ędaiębi!o.ł'!"tw ham.dl>oiwycll, głoł!illl._ią.cy
c;>;·eś-ni-e życzenie, a1by h a·je
l·e po uzy:;;kawiu wod•nfo~yił tow. metfiich.
W'$flóln-ej pracy aik1tywu ńaid po-gł~bieniem w ńli ~j.>s.oo temiie~i-a i w Śl>ed7!iibie pm'!<!·
11iep.odleg!aści .11awa1rly ze St.iinillllli Zj~dnocooPo refer<icie wyw1iązala się dyslkusja, w kitó· znajomoś-ai mairks·izmu w S'tetregach obu pa;r- sriębio.115 twa.
nymi uklady o wzajemn.ei p0'111<x:y.
.
•
A•k<:j-a amery\i:(}ńSi\.:a we f,ri\lncuskjej Afryc~ rej z-a.bie:ra.li głos towa.rzysze Wudzki , Werfel, foii, wiodącej kl\l dal~ml! ich zhlrż<&niu \d.i!<>1-0Wu.del, SiekieirskJa, Głow.aiOk.i· i Ryit>ikk.1.
g.ic-memu.
półnoe>nej T<.Jmp<><Jz~a 5~~ ją1ż W OOWili wy.!ą
SeJc.reta•r'Z g.enera·l~y ONZ T,ry-gve Ue ip.my·
d:0twa.nia wojs;k -sojus"Z>nioez eh
w i: to.p(lid.r<ie
był z LOll:dy111.u lłl;d rkilkudnJowy pry1watmy .po·
1942 .r. Am(>rv1kaca.'e 1n·wia~&li 'k-O'°•ltiil\t 'l wo•byt d<> Nomw~gi!i. Z ~fo T1ryigve ile uda Ilię
Kino ;,BAŁTYK" Narutowicza 211
d>.ąmi nac·ioa.a>istów arilh:l.;.ficb. ·W Wynih1
~ kii!lka dll!i .g,am-0fo.t.Mn dd NOw(lgo Jorltu.
tych l<:mit.a.~tów 7.awaJTte zostaly umowy, które
We wlorek dnia 3 lutego PREMIERA

RZYM PAP.
W~dlug informacji ttym·
&kiego dzi.emrnka „Republica„ z Paryża, trilłlli•
cwk•i•i> kola polHyiazme wykia'tliją duże u 1nii-epnk<>je.nf.e w związku z SY'lludiCjl\ w Aftryce
półtiocnej. Tak w Tuni.si-e, ja;k i w Alg;imze,
i Mairo'klw daje się zauważyG: sHne tl'it&i1J.E!illie
agit.a-ej.i nacjo1nalis·tycznej, zmiie.nz.ającej du o·
de.nvanJa tych ko.iollli'i o<l Francj.i.
Wediug tnformacj'i z ty-ohże kó'ł poli1tycznycli, agi.tacja ta jest po.pi <Hm pr11ez propaga.ndę a.ąie.rykańską, zgodnie z pJa.nem umoc.nJenia wpływów ameryka1isk!ich w te-jonie
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Z pQwodu
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'

1ahatrny Gandhiego minister sf)raw :ragr.:inicz
nych Zygmunt Modzelewski
jącą dP.peszę do ministra spraw zagranicznych

cyjtl.e do raąda. i na.r.o<ltl i'ndyjl9K:>i>egio. lDy,reikiboir ;pJJołliOkółu ONZ zł-O'Ży"ł <>&o.bi9te kćl!lld'(Jleill.cje $ 7 efowii del~a.<;jł in.dy~j pl'ey ONZ.

przyjąć,

Ale cały wygląd jego zdradza nieludzkie
~p~ost zmęczenie. ~i~ dziwnego! Jeste~my_ za
ięc 1 przez cały dz1en i noc ... Zapommehsmy

Twórca P.er·wszego samolotu
w' ht . z·y1'e
rg

ll;ł

NOWY JORK (PAP) - W miesde Day<boo
w stdJ1ie Ohio :zmaul na zapa-leDIE! płuc w wieku 76 l~·t OrviJ.le Wr.igth, pionie.r loLnk:twa,
Móry 14 grudnia 1903 roiku wraz ze swym !na·
tem Wi,J burem po raz pierwszy wzniósl się
w powietrze na samolocie pornsrnnym silniJoem.
Bra.cia Wright załoiyli fabrykP, samo•l otów
n:a począLlw 20-go wieku i d-0ikcmaJ.i wle.lt1 wyh•<l!larz:ków w dz>1ed-z1i•D•1e lot•ruidwa. W la1tac.h
1904 - 1907 odbyli· oni pod.róże do ws.zy•sit,kkh
sbo1i-c świa.ta, r.;biąc pokazy pie-rw;wych ma·
5<zyn lata jących , dężmv·ch od powr<)tr.za. WHbur 'A'right zmarł w roku Hll2 Od t.ego .czasu
~am Onni1•le W right ~_Laną i na. C7,eiJe fabryki
l w da·l_sz_ ym c:ągu posw_1ęcał .l:"1ę . pr11JOOm nad
wyna.lazkami w dziedzinie lotmc~wa.
w roku 1942 zos·t.ał on ofmja.Jn1e ll'Z•na:ny ze.
pierws1'ego człowieka, który dokonał Jo.tu na
e.oarade cięższym od powietrza i porusrM:nyrn
~ ln'k em.

. . e dn•. . - H•„ tler a

.;;::,

Ekscelencjo, wvw zwii'j'!ku
ze śmiercią Mahatmy Gand!J.iego, które·
go wielkie zasługi, poloźone . w w31cę
o demokrację i przeciw iyraniom b'fły
"}owszechnie zn.me w całym świ~cie.
Zygmunt Mod:zelewski
min. ~pr'. zagra»icmych

I

.

I

1-

Koń je~t neczyw)ście z:byt <)o,bry dla
mni·e. Ja w swo:iim po-dr.utym .chafa cre, ca
1
e żrcie je.żdżE> na o.~te. i nawet nti.e mam
·JwaJd myśleć o tym, aby wsiąść na ta·e·irn k>011ia.
1 Odwwiedi ta &p00'01lJ.a'ła się b-o~o-w.i.
.., ,
- To dobrz-e, Y,-e ty beida,ic uoog.im Me
jesteś z,a,ś1t.'1l!i-O•ny• duimą. B>ie.dralk pow.mi!ein
hyć pQlfro,rn.y · i •kro1mny, gdyż pys~e
Im ty ·rosną n.a sznaic,hetnyim dltf7,1e„.vie
migda,i.c1,,711m, n•i-e z.a.ś 11>a il'lmginn stle>J>O-·
w~~rn oście·. A te ra.z odJpOw.i.ecfa mi, cz.y
chiceisz 0itnymać tę oto sakiewik:e? W
n.rej }est rów.Jl<() f.11zy!S'tia tia.nigów sit.eihr-~n.
- o ·i>auie! _ wylkrzykiną•ł Chodia
Na1s1redfrn. zami-eira.·ją.c, gidyż j,a1Jm-ś ztOOWwa mucha dostała się jed(l!akże d1:r nosa
poiborcy f)odiatków, któty kfołmął i ipo...
ru.sizyif sję. ~ Dlaiczeg<> nifo? Któż -0idi110wi p.rz:y-iecia trzys·t.u fa•ngów
Sirebtzie.?
To j-es-t t.atk samo, jaik z.naleźć pieniat}1,e
' na d.ro<l·z-e !
[ - NC>, przy.puiś6my, zt na d-r-0~ wa·
, lazłeś iy zu\P-ełni·e co-ś inn~·iw - p.owtedział b-oga·c1z u1fo1Jecha.ią,c siię tnaieizą-co.
- Ale .to, oo „,~a1t~~ł'eś na drodz,e: ja zgad7;am się wym1e1111c nia srebro. B1erz SW()
je trz~ta ta,ngów !
.
1

1

w

i d!tLmnie m(rn:H bogacz. - że tobie '"
twoim pod air ty n chałacie
me w-y1pa1da
jeździć na takim k'On~u. To był-0by dla
ciehie nawet bardw niebezpieczne, 2:"dyż
każdy zad'ał-by s-01hie pyta.nie:. S'ką:d
do biedaka taiki wspan!ały koń?" - i ty
mógHiyś bard:z.o ła·tW>0 t:raJić clio w.ięiz.>i· e·

W)•soiko ur-odiwmr, l'Okorn:i~ odwwiedział Cboid'i.a N!i.l!)r~@t·

'

I

Ch.x.l?:a Nasreuin ogar11.i<;.ty rado-śdą i
z•ac-bwyrem kiwnął gł-0·1>.·ą. Z·roz11miał ·od·
ravn \vszys·tik'° i na.we;[ o wiele w.ięcej.
a.niżeU cihcia·t mn powi-e.cJ.zieć bo9:acz. Bta-gał los trtko o jedno, aby j.a:k:aś g:lu])ia
tnll'cha llie wlalla d!() nozJny pobo0trcy· po
datków i . ni.e n1mdzJa ~. Straiindlków o
ba.wiał się mni(!j, gdY'ż zielone kłęiw d:r· '
mu, kt6re unosi•ty sie,i z ciemno·ści, Śwla·d
C'Zyły o tym, że Gni wci~ż }eszcze z namń ęibno·śc.ią odda wafli się nied·oz""okmej
wzko.. zy.
- Ale ty sam ro,z1111mi1esz - powaiżnie

radę-. .o

<

Rozpoczyna się punktualnie. Jest dziś niezwy-1 gu wal.ki nad Odrą. Brlmi ona niezbyt 1'1)ciekle ożyw~ona;."Ci~gle padają P1'.tania: . „gd_zie szająco. Z frontu donoszą o tvm, ?; 1'tiik to·
nas przeniosą ? Kiedy? Co nalezy zabierac· z stał odparty. Jedna:C· na niektórych 111ńdónkacl'i'
o odpoczynku...
sobą? Czy można ieszcze przez Czechy do- Rosjanom udało s1fl ni<>co „wldinić„ w nas"'.e
Ocknąłem się pierwszy z tych '!liewesoły-h stać się do Berchł.esgaden? Jak długo da się pozycje. Na tych odcinkach walka trw-. .,,
myśli. Freytag prostuje się również. Podąża jesz~ze korzystać z tej sposobności?" ... Nieste- dalszym -::iągu.
•
do szefa, który czeka na niego. Sięgam po ty, wszystkie te gorączkow~ pytania pozostaZDAWKOWI! PO.RMUŁKI
Vermulh i za chwtl:Cę napełniam s1klankę ją bez odpowied'll.
Nasza armia poniosła olbrzymie ł cięiłde
pTZezroczyslyro, jasno bursztynowym plvnem.
Chodzi o io, że nawet' sam generał nie straty. Znamy dobrze tę t:dawk!>w~· l mglist~
VIII
nriPntuje ~ię w sy~ua-:ji. Jego rozm~wa z Burg formułkę ó !łlntacll, Znają ją wszyscy, ńle ty!
rlorf1>m me dafa Zitdnych rezultatow.
Borg- ko my, óficerowlf!.
NALOT
dorf sam jeszcze nic nie wie. Hitler na nic
Zawsze to samó w !rólko. To
sformu·
Nagle przeciągły sygnał alarmowy, No- nie _mo7:-e ~ zdecydować.„ Wszystko wisl w !owanie sly.sz11liśmy w Rosji ifad sattJó
WOłcłtowett?,
wy nalot. Zbliża Się warkot nadl11tującvch mo powierrzu
z nad jr>.ziora llM.en, -z nad Prypeci... Późni~j
torów. Ze zdziwieniem podnoszę głowę. To są
„CO SIĘ STANIE Z NAMH"
słyszeliśmy je, gdy padła ·waru:aw-a .•.
pr:iecież motory r<?syjskich . myśliwcó:"': Is_lo·
Nagle r-0zlega się dzwonek telef.o~~czny.
Wloką się przeraźliwie
długie godzińy.
tnre, nad nami krązy 5 rosyiskfrh myshwcow. Wzywa Berchte~gad-en. Muszę opusc1c na O 4-ej popołudnm znów nowa wiadomoif~.
To po raz pierwszy. Przed tym Rosjanie pra- chwilę gabinęt gdzie się odbywa narada Pod T}m razem trag'cr1th!jsra, Nad Odrą wzrtow11\
1
wie nigdy nie ukazywali się nad tyłami. Po- nos:ze słuchawkę. Rozmawia :ze mną jeden z no wal.ki na całej linii frOlltu. To samo ca
zwalali sobie jedynie na „wypady'" w promie· ., ''~l"nycb z oddziałem feldfeblów.
rano. Najpierw huraganowy ogień przez półto
niu najdalej 20 kim. Zaqlębictli się dale .i ty!\Vysłaliśmy
ten oddział napnód.
Przybył rej godziny, a. poleni lawina
n\eustających
ho wte<lv, o ile w pobliżu nie było oaszych on jn7. do B..rchtesffa~en. ~ n!m razem _gene- nai~rł i •t9k6w. Wieczon!'nl powódź ro.zpa.etli
iny:rnwców.
.
rał wysłał tam swo1ą zonę 1 cork~. Pada1ą PY· wych żądań z frontu. Całosć pozycji z trudem
Dzwo~ki telefoniczne wści~ktv się. Dzw~ni_ą tania. Te sami', co na naradzie. T;',, co stewla jako-tako jes7.cze się trzyma. „Klin'" nieprzy
wszystkie aparaty naraz.
Nie mogę nadazvc. ~am generł . ,.Co się słanie z naonu? ...
jacielski chwilow11 zahamowany, Ale żądają
odpowiadając na pytania. Są, nesztą ws_zystTaki. jl'śt istotny s_ens tych. pytań pełny~h żołnierzy amunicji„. '&o inaczej
koniec
kie .i.ednakowe,:, „czy nie. n:ia no<A yc~ wia~o~ uo1u~1ałe!ł~ niepokoi u. Cz.y. Jestem '!' stame jest p~ędk! i ni~kniony.
.
mo~~ z f~onlu ?... A własme tych w1adorn. osc1 oupo:-v1edz1ec n~ to? Pr~ec1ez tego n1k.t ter.a1
Zbllza się godzina 10. Po naradzie, _iii.ka ".ie
y.>c1ą~. bra~.
.
"
. w. ~1emczech me potrafi... Kto to moze wie- ?dbyła w Kaucel.uii Rzeszy wracają posęp~I
Zbhza się godzina Jedenasta; w. po -~ekaln.1, dziec_?..
.
.
.
1 zmęczeni Krebs oraz towarzy~zą:y ni.u dziś
g~zie rezyduję. peł110 g~nerałow i . pułk.own1· 1 Ml]~ połurl~1e. Wrei;zc1e -:-- ;edna k.on~re~- zamiast nmie _ baron Freytag. Czeka kl\ i
kow. Czeka Ją ':" g~b10ec1e szefit, na rozpoczę- na w111dom~śc. DIU!1o oczek1w;ne d?nres1P~te nas wszystkkh znów bezsenna noc. Która?. to
cie narady, ktora 1est wyznaczona na 2-gą. z frontu. Vl1adomosc o szczegoła-::h I przeb1e- z rzędu? Są głodni. Każę im podać kolację.
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o~tatn•

razy szclerego współczucia

n.fa.
- Masz

v

mogą .ode1"s'c' ~ -=~~ri!t~~:;E::~=~r=::~

N1·e·p· otrzebn1·
•

eksceiencja p. Pandit Janaharlal Nehru, minister spraw' zagnm~cznych, Delhi.

OfYI'Ił ł

"'

W TJ1v4.ą:llk'U z flraqilcm.ą Wrlierc.i.ą Małtemm

prze5łał nast~u- ~.:...:.::„:.:.:,::m:-=•=t~e=::„:,_:.„:""::-=.:-:::.-;:~:"..~.-~-~-~=„~-··~=:;:=~============:.!.=~~==:.;:;=:..=~=:.::~~

Hindusta~.~~go

Zechce Pan

. .

sehsacyjnego dramatu produkcji ang:ielskiel

""-'

I

Wyrcią~nął dQ Chodlży Na~reidiJ1n-a , wo.łą ci<;łźką s-a·l-:iewkę i diał z.nak siwemu g;łu

dz.e, li:'tóry dr·a~ą<: s-i~ nadtaf.ka. w pliecy,

P.l'Z.ysł•nchiwał "8ię łej rozmowie. Na.si!eir>·
nie sł!1ga pocJo@ilzecH oo koofo. a Cho-d·'ia
Na. re<lin z,dąiżyt za•uwaeyć po ;iego uś·
mi.e.c•hu i płiai&kied. {)S>powiat-ej monizfe, 7,e
je&t t-0 skończony S?;ubrawjec, na~z1meł·
n.i.ej godiny sweg-0· pa1m.
I;tów na

..Trztleh

os:w·

ie<l·n-ej dirodze - to za wieO.e, dJ.:.1

~eigo 1J)l()r.a Wy·ni()ISić Się!" -

'PO;S'ta•oow61

Cnooiża N~r.edfo. \Vyd·~1a~afa.c 'POboi~ t. ~d:robT1'w-0ść boga.cr1.a w81lmc~·ł
.Jlla ~ia i t<'ł 1k moeno udeny•ł it-o pi.eM~1.1i.

ie osioł 'Pomimo swego lenisitwa odirazu
flllS/Zył ga.J.oPt>m.
Odwróciws.zy się Cho1d1ża Naliłred1i.n 12uw.aliył, że \>SP.owaty sl:ng.a ,prz.17'Wiiaz•11j.;;
"!Jo a·rby g,niradeg;o air·whslkie.go ż.r·e·baika.
Odwróciwszy się po raz d!l'ngi. roiba·
.qzył, .że bo~aic:r, i pol~<l'l"'CG podatków w~
:rywa:ią S()lhte na•wz.a'Jeim br.o.dy, a srr:a'Z·
niicy ·tllaJ>Tóżno starają się ich r>0tlłą.czy.~
R-0zmn:ny nie wurą;Ca się dło 01bce:i. ·kłót
ni. Chodlża NaSir-e.dm k·rę!C:fl się i law·iimwał chcąc "l>O\i.11S1trzymaić ·pęd osiiołik1!J.

„Za

croeika.J., nie n~a:my dolkąd si~ .ś'P'ieszyć" mczął d-0 n1eigo. prz~a~a-ac, ~'~Y naig'le
u:s.ły.s:r.:a~ ":' Pobhzu rt-1 ~-r~.y tęitent k'6PY~ ko.m~kich . ,
„
.
. ,
HeJ, na&>~O'd moi ~ ~~· . 1
kiriz~kn~ł Ctiooza Nasre<Jm. aJ-e J11t był.o
zia1.l'}óżno: S!Poza Z'atkrętrtt w~koc-t}'t ~~-

dz.diec.

•

fO. c. n..J_

TYDZIEJłJ H' ILUSTRA CJI
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NOWY AMJMSADOR.

JUB!LEU}5Z T.U.R-u.

W IUXJZNIC]p ZGONU.

,;A.NI WEWTE ANI WEWTE"

•«t~,,~·"l;'···:'''*"'~

Na._ .wieść o zbliżającym s-~ froncie gen. Marcosa

ludność

grecka

ze

1'rac3i, zachodniej Macedonii i innych tere nów przyfrontowych przenosi
BĄDtCIE

oddziały

CZUJNI I OSTROZNI!

Włoski poseł komunistyczny, Errico Landi, przem,awia na placu Colonna w Rzymie,
przestrzegając ludność przed prowokacjami. któtych się będzie chwytał obawia,iący
się wyborów - de Gasperi.

"°11~ ,z ~

mii !Jt'". Clay'a niłi tylkó k8etalieą • poutlllOją tJtarego Schumachera, ale Tówniet u.słl•
ją ,,szkolić"

t. zw. mlody narybek. W ra-

mo,ch tego

„programu

uceą przede wszY8tkim -

w

wyc~gd'

bić. (Na r!lzie -

ręki.ł'wicach fxik.s.er~ki~).

KONNICA POD KONIOĄ. '

DO SWOTOJl.

na tereny wyzwolone przez

,,,Demokratyczni''

„doradoa" Czang-Kai-Szeka,
gen. Wedem-'lyer, uśmiecha się rozkoszni~
do równie zadowolonych przedstawicieli
K1wmintangu. Obawia-my się, że nie na
zd,ięoiu miny tego „grona" nie są tak tnesołe, miino bowiem dostaw broni z USA
ioo.tahy Czang-Kai-Szeka ,,ą metodycznie
gromione przez chińską armię 11.1,dową, ::agrażającą obecnie już nawet N ankitl&wi.
Ame.ryr.ańsl~i

'.A1iglwa.!cy opiekunowie okupacyjni w
Niemczech· mają oryginalną metod~ postę
powania w stoswnku do t. WJ, D.P. (Di3placed P~rsons): ani nie p~walają im
wrócić do ojczyzny, ani przebywać n<1 swobodzie. Nieszcz~8flym ,,Dipisom" pozostaje
, tedy jedytJ.'ie wieść cierniowe życłe za k.olczetstym drutem obozów .. „

armii demol,ratycznej.

wschodniej

się tłumnie

Rządowi żOlnierze-greccy, których Sophulis ,,po::iadził na. koń", sq. bardzo zadowolhprzyd.~ialu do kawal,erii. W 1~licznych bitwach okazało się, że przed bagneta·

ni z

mi .ll!arcosa

,.FORCE OUVRIERE".

Na zdjęciu - biuro franci1,skie.i „organizacji" „Force 01wriere". Wpro w d ~i e ,,Force Ouvriere" tlmnaczy si ę .,Siła RobotniczC1", w tym wypadku ,iednak „force"
oznacza nie tyle „siłę" ile ,.fors ę" , za którą
kapi.tal a.merykański kup11je rozlJ uwu:ców
we francuskim ruchu robotniczym,

łatwiej uciekać

Sophulisowej konnicy,

niż

piechocie.. ,

,,DOKTRYNA TRUMANA'·,

„Przyj<Jźń

70 m ilionów Arabów jest

waż

~ie.isza dl,a Stanów Zjednoczonych, niż los
kilkuset tysięcJ! tydówu, to też nie bez ,,ży
czliwej wiedzy' ameryh·ańslf.ich kół wojsko·
wo-politycznycl• „burzą się" .irabowit

rirzeciw podzia'towi Pa[®tyny„.

u LOS

'! ;tr. 4

ł

„~r

ROBOTNICZY

a.. .
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.Ian Ja lewak

R»szard Matuszewski

„Strofy-wrocławskie" Jana sztaudyneiera

Okrągłe czółna sę~6w

Nowa. ksi~~' J~na Szta.udyngiera „Strof)'. W:rocław:sk1e ciekawa Jest i warta o~ó
~ema z ~elu powodów. Przede wszystkim
Je;st to pierwszy i dotychczas jedyny tom
~erszy, poświęcony w całości sprawom
~iem Odzyskanych, poświęcony wyłącznie
Jedynemu mi~s ~~ - WrocławowL 'Nvdoby wa z zapomruema legendy polskie odsłania
ślady pols~ości i świado~e łączy' w ogólny
nurt p~lski,. kulturalny i ludowy. I to jest
zasad.mcza 1 podstawowa zaleta te1· książ.
ki.
Przeszłość Sztaudyngiera, należy do grupy „.Czartaka''.. długa współpraca z Zegad~owiczem, wycisnęły bezprzecznie swoje
piętno na tych utworach. Jest to książka
która daleko odbiega od ogólnego nurtu po-'.
e~yckiego, stoi jak gdyby na uboczu sporo~ •. dysk~ji i kłótni Ht_er.ackich. Jej ludowosc, dźwięcznyJ przyspiewkowy wiersz
oparty częstokroc na elementach pieśni ludowej, baśniOtwórczość, rozmiłowanie się
w legendach, balladowość - to wszystko
przypomina poezję, jaka powstała po pierwnej wojnie światowej pod przemożnym
wpływem ówczesnych poglądów ZegadłowJ
c,za. „:f'.ow~ino.gi Bezki,dzkie", grające odgłosami wielkich poetow z okresu „Młodej
Polski", jej wadzenia się z Bogiem, odegrały w tym okresie swoją rolę. Sztaudyngier
powraca do tych właśnie elementów chcą
tworzyć poetycką wizię Wrocławia. Zapewne występuje tu dwoistość widzenia i
dwojakie podejście do poruszanych zagadnień. Jest chęć ucieczki od rzeczywi.;;tości,
a równocześnie rzeczywistość zdruzgotane·
go miasta, wciska się na\\et poprzez baśniowość do strofek wiersza. Poeta powia·
da·
·
· „Spiewam pieśń roku 1944,
Spod żwiru szabrowników,'
Spt>d jazgotu sprzedawców czci i wiary,
Spod głazu łapowników
Dobywam głos".
Tworząc wizję .miasta, które nie tak d!wno teJł1U było obce, niemieckie, a teraz powróciło do ojczyzny stara się je upoetycznić, doszukując się i tworząc na nowo, noPrzeważają
wą tradycję, nowe leg~ndy.
1
motywy religijne, zagadnieni& etyczne.
Pod wpływem szczerego wzruszenia powstają doprawdy ciekawe · i wzruszające
wiersz jak np. „Złocisty ranek, puchar złocisty", „Polska mowa", „Boże . co
tyle wieków patrzałeś", oraz niektóre fragmenty „Apoi;trofy".
·- z

KRO Ili KA KULTURAlll A
bieżącego roku przyjedzie na
gościnne występy do Polski teatr francuski

W maju

z szeregiem znanych artystów sceny i filDo Pragi przybył dyrektor Filharmu.
monii Warszawskiej, Jan Maklakiewicz, aby
wziąć udział w próbach swego baletu „Cagli-stro", który wystawi teatr Narodni Divadlo w Pradze.

Andre <!;ha.,.son

i ludowy, który płynie we wiersze w suchy formalil'ltyczny sposób.
t:ych wie~'!a<:h, po~iada .zape- Czyż .jabłk?, kt?re spada z drzewa, jest dla
w;me odcien hterackosc1, Jest sw1adomie ro- nas Jedynie .zbiorem ' chemicznych reguł?
~iony. Prost?? .wiersza, przyśpi<;wkowość ~m~kujtny _je po-prostu, zwyczajnie, takim
i chro:powatosc, ~edno~atun)rnwośc "! obr3;- J~k1m ,ono Jest. A jeśli w1rgi nasze, czując
zowa?m poetyckim, naiwnosć wersyf1kacy3- c1erpk1 smak ueżUją zadowolenie powiemy
'
'
na i przerafinowanie poetyckie, mimo że dojrzałe jest i dobre.
Przyjmijmy wiersze Sztaudyngiera taki~szystko nadaje tym utworom pewien swois_t)'. charakter. Zapew~ie ":czytując się głę- q:ii: .jakimi oae są. Jeśli wzruszą, ·czytelnika.
b1e;i V: te u~wory , dOJrzehbyśmy wpływy Jesh wniosą nowe motywy do naszej po:
~es~13:na, J&k .row:iJie. odleg~e „c~WYtY" wojennej. poezji, będzie to ich największą
unazmizmu. DoJrz!lhbys~y •wiele mn:yeh zaletą.
e~ement6w PO!!tyck1cb, kt<?resmy .poznali "!' J ~) Jan Sztaudyngier „Strofy Wrocław
Wydawnictwo Zachodnie Poznań
Nie sk1e"
ciągu . <?Statn!ego dwudztef!tolec1a. wgłębiaJmY się zanadto, me patrzmy na 1947 r. str. 78.

Nurt

~eligiiny

ws~ystkich.
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Ulec:zyslaw Jastrun

DO GRECJI
I W powietrzu

Na brzegu

kłęka

przed

ezłowieklem.

I

[zapewne
piękną podroż

kąty

po

S.ztaudąnąler

Boże,

Boże, co tyle wiek~ pairzaki
Na gwalt nad ~mi,_

Ztiowu
Ważyć

pozioo~ 1!1-03ty

3topami.

zdań

myć

mi alowa o

ś1,oieżej

lak· kuróto pianie, ·

ba1·okattych
mocy,

Abym iad"zwcmil hejnałem
N a *martwyth.watanie.

'J)f'Ukór sobie

Butwi<ila buta.

.Złocisty

.

Przem.)lilny akoioyt!

,

qennańs1otł tt.łf.

uowy,

.iamilkZ niemieckich

wroolot,.skie

ranek, puchar

I

Złocisty ranek. Puchar złocisty. -

Pi.ię z pucham lotny CM.r ranka,
Niewysyłane układam 1.i&ty,

wiejskiego
[pokoju.

Postaw

pod

pułapem,

świecę

na stole. Niech

~e
[miesiącem

dla statków koezujlleyeh w drzewnym
[oeeanii!.
Nie pytaj o los łodzi - znaez go przed iek
że są złudzeniem.

Coke>lwiek lit

jeśli

.
w

[stanie
świetle

[drżącem

zobaczysz nagle

prawdę: włamiy cień na
[ścianie.
-~

Miłość zamierzchła
Wlod~imier%'. Słooodnilt

'

Gdy dzień, spragniony wody l owoców imlłl
I pluje krwią, ·
sfeiong
Na winogradaclt cisza kładzie
I ałyseyaz ~

at

Ztiowu po•walas• calowa,ć OdrJ..

Po~kiemi

.

Znowu pozwala8z zielołl.ej ~y
Budzić koguta,

Tu., gdzie

patrzałeś ...

co tyle wieków

ściana.ck

zakamarki
[śpiewne
·
gdzie pajęcze ni&wody azukajll postoju.
teglując po mieliznach płaskiego przekroju:
opływasz zdała wiry, brunatne i gniewne.
Znuz

Dmie sucky wiatr.

.Inn

znasz przeto

-

Tu niebo· jest błękitni\, bardzo cifiktł eM1'lł
.
.
I tu od lat
N ad .tółtą Samarkandll I Ił"' ·Bucltans •

puf.erze irzód.

świtu

złocisty...

Odry kochanek - ja dziecię Wisly
Zgiąłem przed rukq. srebrną T~olana.

Przed wieka.mi poeta Aliszer · Nawoł
/
·
Opie.wał tu
Miłość, oo włunyca oczu 1 ramion Bit tiol,
Własnego

snu.

od siebie !lam~j. grzana trw~~
,
Biegła miłość karawan zabł-1tanych, ~
Prz~ gorzki piach.

Uciekając

Ton11:ea w

łzach'.

Twe serce podobne do róty nietrwal&j,
Kruchej jak wosk.
Gdy łuki brwi dziewczyny :miotaj4 w nie
(strzały•

I t::ahj Polsce wy:imanie tM-~:
Ja.le łuki wojsk.
Odra mym wierazem aercu pr-yMtaM. 7" Pochylasz się i bierzesz w rozedrgane dłonie
Jak gdyby byla jak<Ji kochanka.
Piasek, co lśni
Niecha.i aa morzem kupcy angie'l8kie
I nie wiesz czy to piasek, ~ t.o miłoł&
Krają nam Pol3kę, jak k1aj4 trupy,
[plenie
Bo'lulawowym w11panialym geatem
Za:mierzcllłyclt dni•.
Na Odrie 1Dbiję pgezji slupy.

•>

Rodzina Painlendre

Marzec tego roku dał nam odczuć całą swą ł Osobnik ten, ~hory na cukrzycę, o dele ook·r~tną obojętność. Urzędnicy aprowi·uc!i mu brzęklym j oczach' spłaszc2J0nych jak u !"yb
sieli nakazać wydawanie kartofli, którym poz- głębinowych, um~rł z wielką pompą wkrótce

wolili zmarznąć zimą i punek konserw 0
• wzdętych pokrywkach, ::ttóre powodowały zim
ne poty i zawroty głowy. Magazyny hyły pu·
ste i dzieci mogły bawić się cały dzień w
wielkiej hali. na rynku, skąd nie przepędzali
ich chłopi, nie opuszczający swych wiosek.
Wzamian za to ~ury pokrywały różnokolo·
rowe afisze, przedstawiające świętego Marei·
na, dzielącego poły swego płaszcza, lub róg
slołu, na którym znajdowała się kromka chleba i szklanka mleka, albo twarz t<:obi 43ty 0
oczach patetycznych, kładącej ręce na głowach małych dzieci. Dzienniki, które coraz
' bardziej upodabniały się do ulotny-:h ~wist:tów
:z czasów Restauracji, poświęcone były tłumaczeniu tych symboh, a samochody 7. głoś~ika·
m.d przemierzały miasto przeplatając pogadanki o miłosierdziu donośnymi wojskowymi mar
szami, których echo zdawało się wpravnać w
osłupienie przechodniów. Cała- ta propaganda,
do której służyły środki najbardziej zużyte
i najbar'dziej nowoczesne głosiła, że każdy po
winien był przy jść z pomo -: ą swemu bliźniemu,
lecz ndkt nie powi.nien był nic dawać bezpośre
dnio lub wedłu\l swego wyboru Jedynie organy urzędowe miały prawo nieść pomoc w po
wszechnej biedzie. Miłosierdzie zostało zamie
nione w monopol. .Było jednocześnie zakazane
i obowiązujące.
W6wcr.as to ob j awiło ' mi się istnienie pani
Paintendre. Była ona wdową, powszechnie
znaną. gdyż pamiętano jej męża. F. P:ihtendre
był jednym z więknych przemysłowców w
okolicy. Jego fabryki tworzyły jak gdybv wiel
kie osiedle o dziesięć kilometrów od miasta,

wędrówki

z

zasłucha.na w wiatr
Wśr6d skał, gdme ci~ki oddech wód,
Gdzie w s~ntkittt dymie Ąłilznyeh chat

śpi,

Lubisz wielkie

'
nie odwracaj jut oczu,

Gdzie cisza.

Poswni

w dotej głtbi słoju

i prują miękkie fale qrzewn~

kołyszą się

I wiesz,

wolność czuć

Echo powtarza gardłem gór
Wybuchy bomb i czołg6w cJ1rz~t,
.Jakby tam wcilłż traglezny chór
Zaklinał si~, że jeszca jest -

Grecjo Byrona! U twych skał

Korzy się morze jak przed wiekiem;
Wzdyma się ezarnopienny wa.I.

Wę.drówka

[końcem

jak proch,
Przyschnęła noc do karabinu,
Obłok za. śnieżny szczyt przepły8'1
I w chmur· wąwozy schodii' mrok.

A kiedy znown się zaczyna
Walka o wolność, ludzką rzecz,
Dziedzictwo ojca ręce syna
Podnoszą jak SC'JJernialy miecz.

.

wych włościach traktował!' ją zrazu jak dziew
kę. Z ich warg wąskich jak merceryzowane
tasiemki padały o niej słowa: „Ma diabła n
skórą. Co za szczęście, że Ludwik nie widział
tego skandalu··. Gdyż ów Ludwik właśnie był
umarł, tak jak jego syn umarł w momencie
mego przybycia do miasta, i to odejście ojea
nie było bez znaczenia, jeśli chodziło o ułatwienie wtargnię~ia sekretarki z dobrej rodzi
ny, oo sypialni zamkowe], Ale obojętna na
.wsłystko, co nie dotyczyło oznak szacunku, ja
kie obecrile się iel należałj, wynio!iła wobec
ludzi biednych, nowa pani Paintendre 'iowlo~
dla wkrótce, że syrawy uczucia - obchodziły ją
mało. Ta dliewczyna swobodnych obyczajów
miała głowę na karku. W swym nowym wciele
niu była bez zarzutu. Swoim zacho;vaniem się
zmiażdżyła ciotki. Pokazała im doprowadzoM
do skrajnej doskonałości, wszystkie cnoty, któ
re uważały one za zarezerwowane wylącmie
dla własnej rodziny. Nie troszczyła się o nic
poza swymi interesami i swoją pozycją. Dziec
ko grzechu było jesz::ze w kołysce, aby nikt
nie wątpił, że matka weszła w związek malżeń
ski z miłości. Używała w swojej grze wszystkich sił rozsądku , nawet tych, które każą mildo·
czeć namh:~tnościom. UC'Zyniła się pełną
stojeństwa. zabijając w sobie zakochaną, nie
tylko przed obcymi, lea także przed własnym

l

po moim przybyciu do miasta. Było !.o \1a początku naszych · nieszczęść **) Najzn-nkomitsi
umierali wów:zas w sposób ·skromny1 a śmierć
pana Paintendre była · jedyną, której rozgłosu
.nie stłumiła doniosłość wydarzeń. Na t>arę dni
przed atakiem uremii, przemysłowiec 'wydał
przyjęcie w zamku, który zamleszkiw11ł, mię:
d~y fabryką a miil;stem .. Tań~zono _nawet 1 opl
nia publlczna, ktora me miała Jeszcze doświadczenia, źle :zrozumiała t~ zabawę. Ale
śmierć pana Pa1'.l'ltendre zmieniła obUIZ'3'lie w
ka_lumnie. Wieść t>owszec11:na przyniosła _mi
tez wówczas parę wspommeń -o tym a;łowie~u. no:wied~iał~ID; się, ~e pra-=_o'Yal .'!' przemysle tyf1arsk1m 1 ze luhił mawiac, JZ nie oba·
wia_ Ilię zmiennych kolei historii.,. ponieważ fa·
brykuje bidety w czasie pokoju, a bałmy w
cz.asie wojny .. Moje .wvioby s~użą dwu największym nam1ętnośc1om ludzkim tłumaczył z
jov:ial~ym. uśm~echem. Ten koncept przekona~
mme, ze f1lowha tego orzemysłowca była WYZ
sza od filozofii p&na To.uri!1a'5. Ale ~mijając
te głęb okie słowa, całe zyc1e pana Paintendre,
-:ałkowicie oddane jego prac,y w przemyśle,
wymykało się historii.
Małżonka, która go przeżyła, miała natomiast swój w niej udział. Ta wielka dama
rozpoczęła jako sekretarka swego przyszłego
męża, co przypomina początek powlastkł moralnej. Ale chociaż znajc:\owała się ona wów·
czas w ruedost~tku, była, jak 'si-ę zwykło mawia~ - .,, dobre1 1od:4ny. Przeszła. zresztą l!
biura dyrekcji do sypialni zamkowej po to, by
wydać ną świat tłust~o chłopaka. z szybkoś
cią powielacza. Ciotki stare~ daity w todo·

'fo

si~ gwałtownie. Namiętnoł~ odbyła trium·
f.aln,y powrót do serca tej pięćd%ieliflclo1etniei
kobiety, jeszcze ładllej i :zawsze mającej dłu
gie uda i lekko wygiętą stopę. Ten li.U?&gan

jesieni był bardziej nisZ"C'Z,ltC'f •iż
późnej
wi~enne grady t deszcze Ale Luiza Painte11dre miała ustaloną reputację, Była wlęc nadal
poważana przez wysoko postawione 090by w

mie6cie i jej pociąg do młodych ludn Był
traktowany po prostu jako iUlturalny WJTid
jej uczuć macierzyńskich. Gdyt dzieeko vne·
chu podrosło tymczasem. Tyfowana blacha d~
wai.a od początku stulecia pod 'Zmienną poeta·
cię to hełmów to bidetów takie dochody, źe
syn przemysłowca nie chciał więcej poświc
cać życia interesom. Ograniczał się do tego,
że z nich żył i dawał pracę swoim dyrektorom. Roland Paintendre ukończył szkołę Nauk
Politycznych, nie mógł wszakże dojść do tego,
by zacząć robić karierę. 1,"ym niemniej uważał
sam .siebie za pnezuaczonego stanowczo M
odpolriesłużby dyplomatycznej i 'Yf braku
d.nith funkcji przybierał postawę, ton i sposób
bycia tej ar'ystokratycmej kuty. M6wil przez
nos, jak9dyby usta. b.yły przy rozmowie w ro·
dzaju schodów kamiennych. W porU!Zallill
przezeń nozdrzami było coś pro~t:cyjneg~. Nie
miał zamiłowania do niczego, lecz mÓilłił o
wszystkim prócz wojny, kiórą przebył jako ro
botnik bez roboty w -iakładach Paintendr11, któ
mężem.
Ten styl i suknie, które go podkreślały z ' nie rej u-Ooskonalone hełmy nłe ·składały się już
ubła'ganą surowoś':!ią były tym bardziej ude- z dwóch części lecz 'l jednego bloku, ju to
.rzające, że pani Paintęndre miała wygląd mło używający ich mogU stwierdzić z melancholiJdej czarownicy gotowej skoczyć na swoją ną satyefakcją.
Ale i na Rolanda Paintendre przyuła kolej.
miotłę, aby polec-leć na sabat. Miała nda długie i kołyizące się Jakgdyby D'a sprężynach, Zasłużył sobie na miejsce w pozahistorycznej
stopy lekko wyqtęte, nawet jeśli miała pan- kronice Hszej epoki i po~o pneraźliwych
tofle na płaskim obcasie. Wbrew tym w~zy11t- 'spustoszeń wśFód t090 rodzaju 050hłsto8ci, ta~
kim darom natury przez prz~zło dwadzieścia kie wywołuje podobna tch ewolta<.:Ja, mam na
pięć lat żyła na świecie tak obciążonym py· dzieję spotkać go któregoś dnia.
tłum . .R. Mahtsz9WSki
o::hą, że nie zostawało w nim miejsca na inne
namiętności. Ale zaledwie został ukończony
•) fragment z powieści „Studni'8 cudów• ~
pomnik pana Paintendre ze s~brnymi łańcu0 ) z czasów okupacji (Pl'Z"Y'P·
tłum:&CZaU'
chami i gotvcką kaolica. ody ws'l:ystko tmieni

1-------

·:

•

LUDWIK JERZY KERN

Wiersz do narwanej dziewczyny
w obronie „Filmu Polskiego''
~pokojnie

kochana, &pokojnie jedyna.,
ty jesteś ogromnie narwana. dziewczyna.
I nie masz, złociutka, za grosz cierpliwości
i wciąż mnie zamęczasz i ciągle się złościsz,
i eo dzień przychodzisz z tym nudnym pył.aniem,
tak przecież nie można, no zrozum, kocha.nie,
to męczy jedyna, to męczy szalenie,
a cóż jł1. poradzę, a cóż ja w tym zmienię!
Zbyt wiele momentów swą rolę tu gra,
poczekaj więc, wiek, albo .... dwa!
Ja wcale się, miła, nie driwię dziewczynom,
by swoje oddały za. kino.
I wiem, że dla dziewczyn, być w kinie to radość,
I lViem, że to czyni marzeniom ich zadość,
·i wiem też, że zbrzydły już obce im filmy
i krzyczą, że polskie być wreszcie powinny,
i wiem jeszcze, miła, ie dziewczyn jest duto
i wszystkie podobnie do ciebie się burzą,
I lecz trudno. Ich chłopcy pocierpią, jak ja
przynajmniej przez wiek, albo •. „ dwa.!
że życie

-

zamyślił się.
odpowiedział. - Tańc były
Chłopaki i dziewczyny brykali po
ponad normę mazura i góralskiego

Skowronek
Tańce -

1zeć głos

:wej:

o timbrze syreny Straty Ognio-<

- Ja, po kominkaca? Boga ty c1lyba •
sercu nie masz/ WstJtpiłam tylko na c1lwil·
Bo widzisz kochana, (tak Jest bez wątpienia)
kt do Kwapiszewskiej, pożyczyć sitko!
wyrabiając ...
produkcja filmowa, 1o kwestia kręcenia..
- I przez to sitko przepuszczałyśoie
- A muzyka!
Są różni panowie i ich asystenci,
przez .pół dnia kilka ton plotek ?
- Owszem - zgodził się chętnie Sko·
kręci.
a każdy. kochana, jale może, tak
- Plotek? Ach, co za drań! Po prostu
wronek. - Wpadająca w ucho, swoja, nie
I kręci się dużo, lecz dramat w tym właśnie,
- Janusz!
zadne tam tango milonga albo „Pozdroże łatwo jest w życiu, a trudniej na taśmie„„
Kiedy Skowronek wrócił wreszcie do
wienie od gór" ...
Dla teą>, nim dobry film ,,F.P" nam da
mnie do pokoju, z kuc:hni rozległ się roria- No, a libretto, znaczy - sama treść
odskoczy w ,tył wiek, albo dwa!
lony śpiew: „Jako od włehru krzew p~
opery?
many tak sit duszyczka stargała."•••
Przodownik zasępił się.
- Wziąłem, psiakość, swoją starą na tę
- To nie opera, panie, żadna - mru„Halkę~· - wyjaśnił zmieszany Skowrollt!k.
knął. - To dramat kryminalny. Taką ład
- Teraz mam, psiakrew, co dzień operę w:
nil dziewczynę, 'cholera, zmarnowali. A
t tcr.7dego 'l'artanusa. Przyrzyckiego, dzi o by7w. Owczarek ma bartlt6 iimmy81- domu•••
wszystko, psiakość, przez te śpiewy ..•
Szweda czy Laski gospadarze, owszem, ca- nego byka.
- Jakto1 zdziwił się inł!pektor.
łą gębą, na morgach leżą, plon zbierają, a
-Ano, krowy do niego z paru. powiat6w
- - - - - - - - - - - - - - - - • - , . z tego dobrze żyją, ie miastu świadczą. Ale
TEMPO
weźmy np. obywatela Owczarka. On jeden sprowadzatą,_ a dla byka to ~zka z mleSTEF AN STEF A'lVSKl
w całym Bełchowie grnntu nie ma, na ko- kiem. Od switu do nocv haru1e, a OwczaElektryczność, wiadomo, dobra rzec:a.
mornem siedzi, plonu nie zbiera, miastu nie rek tylko pieniążki od każdego roinansu Przekręca się kontakt, pstryk i już mqd
TEORIA SZACUNKU.
.
świadczy, a jednak żyje i to wcale nie źle. zgarnia.
dzuua. Gorze.i jesf;:; administr.t'-i~ od łt'go
- Ach tak - gwizdnął przez zęby in- prądu. Ta nie działa tak szybko, .?ak prąd.
Sprawa Owczarka wyszła na wierzch z
Taboret, fotel i krzesło
okazji wymiaru podatku grwntowego .. Tarta- spektor ~ Ha, to niedobrze. Bylf n~. zaW początkach grudnia - w zwiflZku ze
pytałv człowieka o zdanie:
nus, Przyrzycki, Szwed, Michalak i lAska meldowany jako t:aklad prfLcy, licenc.1i na zmianą mieszkania - zglóBilem do Elektrokto z . nich powinien się cieszyć
byli akurat w gm;nie, gdy przyjechał inspe- pokrywanie też zapewne nie ma, do Ubez- wni Miejskiej w Ł9dzi podanie o prupiaa-największym poważaniem?
pieczalni, oczywiście, .iiezgloszony, a do- nie licznika i zastosowanie taryfy ttlgoioe;.
ktor skarbowy.
- Tak i tak - rzekli ·chórem - panie chody z jego działalności zaraz <}bliczymy... (To ostatnie z załącznikami: 3wiadectłJJO
- Daprawdy - zamyślił się człowiek inspektorze, a nie szk,odziloby wlepić poda- · Nie podobna )ednak bylo . ~blicz11ć. Pf!-l: zamieszkania, szczepienia antydurowego,
ców u rąk i nog Owczarkowi, Q081JOdynł .i zaświadczenie pracodawcy itd.). Podanie o
tek Owczarkowi Zygmuntowi.
trudno mi to powiedzieć :
Inspektor zajrzał do wykazu i pckręcil jej dzieciom nie sta~·cz1flo. Naw~t. w przJI~Ji- przepisanie zalatwiono, taryfę ulgową obiewszy$łko zależy od tego,
żeniu byczej roboty nie potrafili okreslic.
glową.
cano zastoł)ować.
kto ·na was hędzie - siedzieć!
Zniechęcony inspektor machnął ,r;ęką:
- Nie da rady - westchnął - ChcialaW końcu stycznia zqlosil się. do mnie in- No - powiedział - przeszlosc, widzę, kasent Elektrowni. Obliczył ilośó „przepabJt dusza, ale pod,stawy bralf. Ze _spisu wy. trzeba darować, ale od dnia dzisiejszego. lonych" kilowatów, rachują.o je 'PO 15 zlonika, . że Owczarek gruntu nie posu!da·
Chińska armia ludowa sprawia cięgi armii
- Swię.te ślowa - przytaknęli zgodnie obywatelu Owczarek, praqa by_ka musi być tych „sztuka". - A taryfa ulgowa dla pragospodarze - Gruntu nie posiada, ale dokladnie kontrolowana i re-3e-stro-wa-na. cu,jących f - zapytałem' - To pan ·musi :raXuomintangi1.
Rozumiecie, dla celów urzędowych. Ja po latwić w administracji Elektrowni - od.
przemysłem się trudni.
. parł inkasent - .1u~ z:llatv.1 ilem w począt
- A, a - ucieszył się inspektor - to tn- pewnym czasie 1)rzy.iadę i sprawdzę.
Gdy inspektor po upływie kwartału za1- kacli grudnia.-. Być może, ale adminhtraodatek mo
ł
p
kal
oszy. rzemys owy p , . . - r"'a'
para
na
„ 1·echal do Owm:arka, cja ,ieszcze nie załatwiła.
„ • d.o Bełchowa •• "'a.
żna. Zresztą vam do Owczarka po.1dę ' zo.
uderzyła go ponura mina chlopa.
baczę.
Dwa miesiące. Oczywi§cie, że admini!tranapewno rue cja nie dziala tak szybko .i ak prfłd,. Ona ma
O! - krzyknąl inspektor Owczarek mies~kal na końcu wsi. Akurat
liczy liście!
był w chałupie.
swoje „tempo". Tępo, bardzo tępo.
Owczarek wzruszył ramionami.
- Tak i tak ·- oświadczył inspektor E. TAM
stwiertkil
- Nie bylo czego liczyć Mam informac.ie, że się, obywatelu, przemyzimno - Ani razu.
• slem paracie. Prawda-li to czy nie?
- eo ta~iegor Przez kwartał_'! ma~Ze![O~ W związku z projektowaną „wsp6łpracą"
Nim Owczarek zdążył odpowie.izieć, wyarmii Sophulisa z armią turecką.
...:.. Ano ,1ak sie byk dowiedz!ALl, ze .1est
,mi~szkal:
które.i
ręczyła go go:tpodyni, u
- To pewnie - rzekla domyslnie ;--- cho- urzędnikiem, to przestał zupełm.e >1mcować.
ładne.

scenie,

I

Bqcza histor;a

E. TAM

Marynarka wojenna. USA

składa

wizyty„. w obcych portac1'

/

JUJO.MIN·TANGO CZYLI

KAR-NAWAŁ,

CZANG-KAI-SZEKA

l\IABYNARI{A. -

STRóJ WIZYTOWV

SZTAB GRECKO-TURECKI i

Nr 32

nowyćh -szkół w.zwiazkach_

Przebudowa ·starych i wznoszenie
N.ajbliższe

zadani a

Wydziału Oświaty

Zawodowych

·

ZEBRANIE

Doty:hczasowa szkoła na Stokach mieści
Zarząd Zw. Zaw. Pr ac. Sam. Teryt. ! t1Zyt
Wydział Oświaty Za rządu Miejskiego p rze dynki znaj dują się w stanie surowym, opra-,
w 7-u izb ach Pub!. w Polsce Oddział I w Łodzi z a wia·
bi eżą -:eg 0 realizację cowuje się jednak pro jekty i kosztorysy ich się w ·budynku barakowym , gdzie
widuje w ci ągu rok u
deśnń Slię 14-de O'ddrioałów.

dniu 1 lutego br. o g~dz . 16-e j
zeb ranie organizacyj:ie Sekcji
Ch óru, w lok alu- własny m, p rzy ul. '\r\Tólczań·
ski ej Nr 5.
• TANIE BILETY DO TEATROW DLA SWIATA
•
/
.
PRACY
.
.
zakłady
wzbogacił się
Okręgowa Komisja Związków Zawodowych
Jest foktem nri. ez.ap r:z.e~atnym, że mł'Ody ne ćwicz.enira i!inailtityC2llle w gośdnnlie użyczo podaje do wiadomości, że bilety z 50 tJNIC·
lJniwersytet Łódzki idZlie naprzód, rozmi ja się nyoh im 6'ałach· fahryCllllych, pobrrelme do na- zniżką do teatrów: Wojska Polskiego, Pow: bogaci. W ogromnym post ępie je90 rozwo ju uk.i przyrrządy, dositatec.z.n.ą przesrtrrzeń, swobodę szechnego, Kameralnego i Osy nabywać moima
każd)r nawy 'kroik jest wa,żrn.y i godny slkrzęt- :porusz.am.iia srię, tarJ< n.iezbędną przy twó:rae j ul. Traugutta 18, p<>k. 1.
pracy umysrowe j.
nego notow<1.in.ia.
ZEBRASIE ZARZĄDU
Posiadający już dzisiaj 9 katedr Wydział
Tym now ym krokiem dzi siaj jest oddmtie
W y dział Spółdzielczy przy Zw . Zaw. •Rojaik zaznacz ył Rek tor prof.
Farmaceutyczny fest najsprawniei pracującym botnik ów i Pracowników Przemysłu Sk órzane
do użytku studentów W y dzial.u Farmaceutycz- Kotairbińskii członków Refera·
n ego dw u n-0wych gmachów. Jeden z nri.ch mie- Wydziałem Uniwers y tetu Łódzkiego. Terna: go, powiadamia w szy stkich
Zarz ądu od·
posiedzenie
że
elczego,
Spółdzi
tu
zasili
ju
rnzwo
ci
żliwoś
mo
nowe
o
w:zbogaCOllly
Urnul.
:pr:zy
drugi
5,
Llrndleya
ul.
przy
ści ai ę
16-ta. Obe-:godz.
ego
lut
4
dniu
w
się
będzie
pradz.ire>bnycł\
,
młodych
w
rmaroeutów
a
f·
kadry
fMmawersy>tec.k.iej 6. W Gbu !Z'in.a'.jdą młodzi
ność obowi ązkowa .
ceu.ci, którzy d otycll~ais odb )"W<lllń i;woje trud· oownrilków.
1
1
'fif'l; 1 n· l''l''~'li'l'ltll'l•i1"ł· I 'l 1 1~'1" 1"1:1':1 t· l'.'l.'I' f. n·
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szeregu inte res u jących plilillów., które p rzyczy· przebudowy.
·
ni ą si ę w wielkiej mierze do p orovś ln e<J o roz- -."nlf•+«ea wo ju szkolnictw a naszego miasta.

rob~!e~::n;a:ycnll•c=a j~ro~:~~=. r~z~::~~:;:~

ubiegłym roku . w ciągu roku bieżącego
wm.lesiony ma być budynek w stanie surowym. Obecn a szk o!a na Karolewie. mies z czą 
ca si ę przy ulicy P o dróżn icw j N r 67 jest c ał·
k owicie niedostosowana do \potrzeb szkolny ch,
poza tym z aś posiada lokal i za sz cz upły , gdyż
w 6-ciu izba : h uczy się w (p ełny ch dwunas tu
klasach "600 -dzieci Skutki em• tego prac a dzie ci szkolnych na Karolewie o dbywa si ę w n ie·
zwy kle uci ążliwyćl;l warunk ach.
Sprawa budynków sz~oln y ch dla dzie ~ i
śródmieś ci a je st specjalnie paląc a . .S zkoły w
centrum mi es zczą s i ę w buld yn.kach mieszkalny ch, co zarówno ze względów sanitarny ch,
jak i dyda.kty :zno-wy chowaWlCzych utrudni a
normalną pracę . Przeciętnie w śródmi eściu wy
w

Wydzi·ał

damia. ż e w
się
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Realnym załatwieniem tej pelącej kwestii
będzie ro7']>oczęde bud-Owy nowego gmachu
szkolne99 w śródmieściu, przy ul. Wólczań-

WYSI'łk•I·

arzą

u 18JS I ego

I

a

uprę

,

szen 1a naszego m1asI a

I

W miesiącach od października 1947 r. do okregje jesiennym i zimowym 1947-48 zasaI Pierwsze pączki, które pokazały się na
ski1!) Nr 166.
drze- dz.ono ogółem, ni mniej ni wi~ej, t ylko ~ .357
Tl'Zecim p~ojektem j~t przebudowa cz.te- drzewach w ogrodach i parkach łódzkich, na- stycznia br. Wydział Plantacji zasadził
okre- drzewek.
w
Łodzi
ulic
12
dalszych
ulic,
f2
wa~
r.
19ł8
wiośnie
się
zbliżającej
o
myśli
ą
suwaj
l
Stokach,
na
się
znajduJą-cyc~
rech budynkow,
Wszystkie kwietniki i raba.t y zostały obsaTe j wiosny, dzięki pracom i staraniom Wy-1 sie zimowym z.ostało zadrzewionych 319 drzena pol"rzeby sz.k-0!.ne. Obecnie upatrzone bu·
i bra~•w ilos'ci 6077 sztuk
z.łoci~ni'ami
dzone
. .
. poz.a t ym uz.u pełn.mno z.ad rzewienie
_,_, MieJ'sk·un w wami,
•
•~ .. prz.y Za rząU>L.le
. ł u Pl an...,CJl
~
.
111111m111H111111111111 d zia
11111111111111111mm1111111111111111111111mmnn111111m
•
.
kam: 5580.
Łodzi, miasto nasze przywdzieje boga~ wielu innych ulic.
Przemysł wełnmny
Okres zimy 1947-48 roku Wydział PlantaW parkach i na placach puhlicznych w
S7.atę zieleni niż w latach ubiegłych,
cyjny wykorzystał w kierunku przeprowa dze-

i

.

.

walczy o pierwszenstwo

I

iel

:!I .. '

~
tkaczy · pl'acujących na 2 krosnach
1 najlepsze
w PZPW
~~IV OZI~
H
omągnęh: Kossakowski Jan (15&,2 proc.) l
s;;.
H
Skoniecki Stanisław (152,1 proc.).
W PZPW Nr 2 wYróżnili się: Owczarek JóO k.ręgo wy Sąd K<lll'n.y r07.1p8Jtr"ylwał 5p1'61Wę
zef (156,8 proc.) Linczewski Władysław (154,5
Wacława Poszepproc.), Wajn.gertner Bernard (152,6 proc.) i O- Tad eusz a Gosławskiego
Wśród

I

rezulta~ I ~ w~o'? ~

N~

ko~towy~h

i-

sz yńskiego .

4

i;iński Jan (lłl, proc.).

7 .I 5 lat

w·1ę

.
z·1en·1a

za okra dan •re fabry k"I

utrotę praw

na lat 5.

06kia•riał·a pTokurator Mal!'yewsika.

S LAT

roślin

roślin.

Istniejąca przy parku żródliska palmia.rnia,,

posiadająca

najpiękniejsze

w kraju

okazy

WIĘZIENIA ZAMIAST KARY ŚMIERCI palm podzwrotnikowy ch, agaw i storczy ków,

Prued }>airu m'iesliąoami Ok.rEMJ'Qwy Sąd Ka.r·
Gosławski , }a.ko kierow'lllilk Ośrodka Nr 4
W PZPB Nr 35 czołowe miejsca zajęli MaSchnelidela,
gier Władysław (149,6 proc.), Grzybowski Jan Państwowej Fn bryki 'Konfekcyjnej przy ulky ny słk.atreł na ka!fę śmierci Altir-eda
8
ik•tóry w czasi-e okupacji . na!eżiał do SD w Ło(148 2 proc) i Zakrzewski Jan (147 8 proł.) a RooseveHa • i Posz.ep>SZyń&!ti , jaiko ma.garzyindier
Sl()rb'ie 1575 d'lli, Kraikowi>e i Rrersz'OIWie.
c;n- - bej 5'.amej Labry.kii., . .p~y~ł<liSZCzyliPollllald.ito
w PZPW Ńr 36 Pawlak Jan (160 p~oc.),
d
Gometrow reos'lltek breLt:lJ!lll>anyc.h.
~
.•
.
Są N.ajwyżrszy wyrok w tej 51j)rawie uchykier Roman (160 proc.) Bedp.arek Jozef (fo9 sławSrki ukrył w kasire ogn.ioit:rwarłej 86 metrów
·'--~;i:glo troz.płarorrz:~a. S
I.iii ~ przelk.?rz~f cl_?_, poaros
proc.), Broks Władysław (159 proc.), Kibler m a~riaiłu, będącergo wła61lloooą labryOOi.
r= c~"'""'"'e & ainą prz""' .ą·
cw.raJ
.
.
.
.
Ignacy (158 proc.), Kachelsld Roman (158,2
. Sąd pod p~d<nic~em sęd?J1ego M tętk:-e- dem Okręgowym, k:torry 'PO prze'P'rowad~lu
proc.) i Łuczak Zygmunt (157,1 proc.).
. W'lc za UZlllXlł wmę o.skarrzornyoh ~ udowotln:iio- I '?f'Ziewodru. S!kiatz.a:ł Schn.e1dela na 5 lat W'lę'ble• .
.
i urora.tę p.raw na lait 5.
7 lat wi~~nifl
W PZP\V Nr 38 pierwsze m1eJsce zajął WoJt Iną a shi.rzal Gos.ła'W&ki.ego
rornpraiwtie sę<Wi>a. Gołąb ,
P:raewodn.iciytł
czak Kazimierz (160 proc.), a drugie l\lilcza- i urllMtę pre.rw pubd!i.cmrylClb. i obyw.atelsJck.h n.a
5 lat , a P05wps;zyńsikiieigo n.a 5 lat wlięzie.ni(I. 05/k.a.rża,ł prokJFato.r Kall>aJlsikri.
rek Feliks (157,7 proc.).

na

nia cięć drzew; p~z.eświetlen~? sku~isk d~~~~
kw1etrunych, rozszerzenia produkCJl
.
kowych.
Przy 7-mym Okręgu· PlantacyJnym . w Rudzie Pabianickiej uruchomiono nowy Zakład

Inia

zostanie w 1948 r. udostępniona szerokim
Tzeszom łpdz.ian.
Okazy roślin podzwrotnikowy ch, sciesmane
przez. 57 lat w szczupłym pomieszczeniu <lużej palmiarni, w której nie tylko znajdą
mie .sce wspaniałe okazy flory, ale i jej enDz.
tuz.jaści.

Co

usłyszymy
dziś

przez radio

I iutro

Proqram na NIEDZIELĘ ~ lutego 1948 r.
7.05 Muzyka, 8.00 Dziennik, 8,20 Program dnia ,
8,30 Muzyka, 8.50 Pogadanka Związku Rodzin
Radiowych. 9,00 Nabożeństwo ze Szczecina.
10.00 „Beczka niezgody" - audy'::'ja regionalna. 11,00 (f..) . ProgTam na dziś. 11,03 (Ł) ,,Na
widowni tygodnia", 11,13 (Ł) Nowe nagrania
r epłyt. 11,40 (Ł) „Pan Inspektor przyszedł"
(Ł) Chwila
,48
11
go.
Krawczykowskie
Z.
cenzja
teków
ytwórnia
W
Łódzka
Nowopowstała
sumę
na
ów
lek
łódz.kim
szpitalom
dała
upitalnictwie ska wy
Jeszcze dw a l a ta temu w
Innym in· w ostatnich . 3 miesi ącach 1947 r. zaopatrzyła muzy ki. 11,51 (Ł) Wiad. dla radiowęzłów wyłódzkim pano w ało wiele b rak ów i niedociąg· 12 milionów 96-ciu tysięcy złotych.
Apteka Miejsk a w Łodzi Aptekę Miejską w leki za sumę ok. 1,5 mil. głosi Dy r. Okr. P. R. w Łodzi A. Smiejan.
nięć. Szpitali był o ni e wiele , jeszcze mniej sty tucjom miejskim
12,03 (Ł) Poranek symfoniczny dla świata p ra
zloty~.
z aprowiantow anie chorych poważni e wy dała lek ów na sumę 650 tys. złoty ch.
łóżek,
cy. 13,30 „Między dawnymi i nowymi laty'~
ch<>'rym
do starcza ły
szwank owało. Szpitale
13.40 „Niedziela na wsi". 14.25 Chwila Biura
pożywi eni a w wy sokości zaledwie 75 p rocent
Studiów. 14.30 „Wysoka matematyk a " - zawymaganej wa rt oś ~1 kalorycznej. Jednak na jgadka r adiowa. 14.4-0 „Lekcja śpiewu" - słu·
smutni e j prze d stawiało się zaopatrzenie w m e ·
15,25 „z zagadnień wie jsk ich",
chowisko.
dykamenty. Brak b yło nawet .iodyny i w od y
15,45 Aleksander Fredro felieton. 15,55 Konu tlenionej.
cert Krakowskiej Orkiestry P. R. 16.35 „u· W uj
cia Kluczyka na pię-::iolinii" - 16.55 Audycja
VI osta tnich m i e si ą c ach 1947 roku i w poproc.),
(179,5
Jadwiga
Frączkowska
ni
Wśród tkaczy pracujących na li kro·
dla kobiet. 17-00 „Podwieczorek przy mik rofoczątk ach stycznia br. notu jemy znaczną posnach w PZPB w Rudzie Pabianickiej Grabowska Agnieszka (172 proc.) i Jan a .o dcinku łódzkiego szpitalnictwa.
nie". 18.15 Aktualności dźwiękowe. 18.35 „Ta
i:-awę
Sawie niak Maria (171,3 proc.).
zajęły:
jemnica piątego piętra" skecz. 18.55 Muzyka.
Łóżek w szpitalach łódzki ':h posiadamy już
nueJsca
pierwsze
19.05 „Nowe książki" - felieton. 19.20 Muzypod dostatkiem. W IV kwartale 1947 roku
ka Zenobia (1'75 proc.) i Wojciechowska
W PZPB Nr 6 w przędzalni wyróż
20.50 (Ł) Wiad.
20.00 Dziennik, 20.30 ka.
tylko 88 proc. łóże k było zaj ęty ch przez cho·
uproc.)
„szóstkach"
(156,8
Na
Kazimi~ra
proc.)„
(168,l
Woźniak
Julia
niły się:
sport. lok. 20,58 (Ł) Omów progr. lok. na iu ·
rych.
zyskały: Szulc Kazimiera (159 proc.) i i Gończyk Helena (149,2 proc.), a w
t ro. 21.00 „U naszych przyjaciół" . 21,30 .,N a
Od drugie i p oł owy 1947 roku zaprowi antoW przę tkalni („szóstki") Szewczyk Stanisława
Różańska Helena (158 proc.).
muzycznej fali" 22.00 Muzyka taneczna. 22.50
wanie chorych jest dobre. Otrz y mują oni po·
Nosię:
wYróżniły
dza.In.i na 3 s\.ronach
(160,7 proc.) i Nagroda Anna (156 proc.).
Wiad. sportowe. 23.00 Ostatnie wiadomości
żywienie o wymaganej wa r tości kalorycznej,
'\•ak Anna (176 proc.) i Kociołek Helena
23.20 Muzyka taneczna, 23.55 Wiad. z ostaL
\V PZPB Nr 7 w przędzalni wyróż
a miahowid e k akao, mlek o i owo ':e.
(176 proc.).
chwili. 24.00 (Łl Konce·r t życzeń. 0.30 Muzyka
l
proc.)
(171,9
Anna.
Wiewióra
się
niły
Wreszcie naj w ięk s zy boda j ż e postęp nastą
„szóstkach" osią Wożniak Maria (145,8 proc.), a. w tkalni
na
1
taJlJE!CZ;J1a, 1.00 Za1kończ. arudycji i Hymn.
Nr
PZPB
W
pił w dzi edzini e zaopatrzenia szrpiłali w leki.
(162,5
Genowefa
Osendowska
gnęły:
Kopacz Fr. (170,4 proc.) i Leszczyńska
Nie dawno zreo rganizo wana Apteka ~e j·
Prog.ram na PONIEDZIAŁEK 2 . lutego 1948 r.
proc.), Rybak Helena (155,9 proc.) i Se- Stanisława (l&t!,9 proc.):
7.05 Muzyka, 8.00 Dziennik, 8,20 Program dnia ,
weryniak Józefa (152,3 proc.). We współ
W PZPB Nr 8 na przędzalni wyróż
8,30 Muzyka. 9.00 Nabożeństwo z Katowic.
zawodnictwie zespo-łowYm wyprzedził
lo.oo „Sląs!de szkubacz.ki - audycja regianal
niły się Pytlewska Maria (188 proc.) l
EdwarEngla
Kibler Józef (123,2 proc.)
na. 11 ,00- (~) Program na dziś . 11.03 (Ł) Repor
Janiak Aniela. (165 proc.) a w tkalni Beł
da. (96,!I proc.).
taż dżw.iękowy ze z:}azdu S4Jron.nrict.w.a Ludo<We.dowski Kazimierz („szóstki - 186 proc.)
O.kiręgowa Komisja Badania Zbrodni NieW PZPB Nr 3 w przędzalni pierw11.20 (Ł) „Laureatka nagrody mu:cy: znei
go.
proc.).
(„czwórld-171
Irena
i Marciniak
miecld~h w Łodzi komunikuje, źe w strefie
sze miejsce za.jęły Mazurkiewicz Stanim. Łodzi" . 11.43 (Ł) „Zagadki literackie". 12.03
<J.kupa.cyjnej w Niemczech zostali ujęci i in11ją
zamiejsca
czołowe
9
Nr
PZPB
W
Poranek symfoniczny (płyty), 13.30 „Epopea
i;ława (168,8 ,1>roc.) i Nowak .Tanina (168
być wydani wladzom polskim:
. ·stalingradzka" - felieton, 13.45 Audyc ja dla
vroc.), a. w ikalni (na „ósemkach") Bo- jęły: Krzemień Władysława i LudwiKartheus er Peter, ur. 25. 10. Hl09 T. był
wsi. 14 125 Muzyk.a rozrywkowa (płyty) , 14.40
gacz Leokadia (178 prec.) a na ,.szóst- czcak Krystyna.
pracownikiem Gestapo w Łodzi od 1. 4. 1941w Pabianicach najlepsze
PZPB
W
„Pocieszne wykwintnisie" - słuchowisk o wg.
proc.).
(162
Sabina.
Kozakiewicz
Reinekach"
„Kampfgrnpp.e
w
r. Brał czynny udział
Moliera. 15.25 „z zagadnień wi ejkomedii
(170
Józefa
Bocian
osiągnęły:
wYnikl
wy3.
Nr
We współzawodnictwie zespołowym
fahrt". Zamieszkiwał pny ul. Anstadta
Felieton litera<:ki, 15.55 „Melodie
15.45
skich',
w
proc.)
(149
Janina
Rębacz
i
proc.)
Iborg Heinrich ur. 19. 1L 1904 r. był pramistrz Tomczak Feliks (137
przedził
operetkowe". 16.35 „Koszałkowe zapusty" cownikięm Gestapo Łódzkiego na stanowisku
proc.) Człapińskiego Józefa. (128,4 proc.). tkabti (na „szóstkach'') Zych Sabina
audycja słowno-muzyczna . 17.00 „Podwie::zoBujPo.Uzeirinsvektora .
Salowy Mamrot Józef (120 proc.) Sze- (158,7 proc.), oraz (na „czwórakch")
rek przy mikrofonie". 18.15 Recital fortepiano
Gra
i
proc.)
Jentsch Friedri<;h, ur. 4. 1. 1905 T. był Da
(168,4
Stanisława
·esta Jana (111,2 proc.) i Buchne Fr. (119 nowicz
wy pianisty wę!Jierskiego Bela Boeszoermenyi
r.
1941
pocz.
od
Gestapo
Łódzkieqo
terenie
bowski Tadeusz (163,1 proc.).
Nag y. 18.35 (Ł) „Igła pani Gurton" - interme·
proc.) Bociana Wacława (110 proc.).
KriKriminaloberąssistent, od 28. 4. 1943 diuro plebejskie. 18.55 Muzyka , 19.05 Felieton
W PZPB Nr 4 odimaczył się Dobro- W PZPB Nr 14 wyróżniły się Rogow·
minalsekret.aer.
Stanlsiawa
Urbańska
i
19,20 Koncert roz: 20,00 Dziennik. 20,30
liter.
Stanisława
ska
proc.)
150,3
(„ósemki"
Jerzy
wolski
Passia Herbzrt, u. 15. 1. 1904 r. pracował
Muzyka, 20 SO „u naszych prz y jaciół" 21.20 (Ł)
i Strzelczyk Helena (ósemki-160 proc.). W PZPB· Nr 16 najlepsze wyniki osią
w Gestapo Łódzkim jak o Kriminalsekretae r w
Humoreska Czechowa pt. ' „Spudłowali". 21.30
W PZPB Nr 5 w przędzalni na czoło gnęły prządki: Kotkowska Zofia (153
1. 4. 1943). Potem przenieŁodzi (1. 4. 1941 Koncert symfoniczny. Transmisja· z Bratysławy
·
pr1>·
(151,5
Halina
Kaczorowska
proc.),
proc.)
(178
r.).
Wanda
(1944
Kelner
się:
Krako-wa
i
Lwowa
wysunęły
do
si-0ny
22.30 Muzyka taneczna. 23.00 Ostatnie wiadoproc.).
(151
nich
o
Stefania
złożyć
Wachniak
mogą
które
WszysMde osoby,
i Jensiak Weronika (176 proc.), a w tkl}ł
23.20 Muzy ka
mości. 23.10 Program na jutro.
biudo
się
zeznania proszone są 0 zgłaszanie
.55 Wiad. z ostat. chwili. 24.00
23
taneczna,
ra Okręgowej Ko-mi5 j'i Bad ania Zbrodni Nie(Ł) .Koncert ży, :zeń. 0.30 (Ł) Zakończ. audye]i
mie<:kich w Łodzi, pl. Dąbrowskiego 5, pok.
i Hymn
140 ftel. 251-20 w. 29).

alnictwa
Znaczna poprawa stanu szpit
nie brak lekarstw _
Wyżywienie

dobre -

łóżek

pod dostatkiem

1

„ •......... ........... .......
Kto

może złożyć

zeznania

w sprH1ie tych ibrodniauy wojennych

'
Nr: 32 ·

GLOS

.. Str,. 9

KAX.:JSl\I

!!n!~1i 1~! 1!~_1isza1Tra.ktory b~dą wyre~onto-wane
jeszcze przed otkq

1

Dziś: ~aceg:___

Telefony
Komenda MO 16-62.

Miejskie Pogotowie Ratunkowe I S t
tra
21-71
Pożarna -

lnforrna<:ia Pocztowa -

12·łl

Informacja kolejowa -

1().51

Dyźui-y aptek
aptek• n1gr. Ptaszyń·
s.kiego. ul. Kanawicka 6.
Dzi~ dyżur.uje

--Mieis1c1

Teatr

Dzi$. o godz. 15,30 bajkś dla dziećt
„Kot w butac}l": O godz. 19.15 „Klub
ka.wlil.lerów" - komedia w 3 aktach
M. Ba.łuckiego.
W ponied.zialek - program j~k w
niedzielę.

-Ki
n a

,)Syrnfoaia pa,„W„lność" tJtórałntl''. Dla młodzieży do lat 16 nie-

Kino

wiosenną

. . ..

.

Plal! naprawy zm1o~eJ tr8;k!Orow:
W ZWiązku ze zbliżającą się w szyb-, postoje spowodowane naprawami?
9tó~, Jak. się ~owiaduje~y z Ce?itral- przew1~ywa~ ~em:rnt k~;pitalny..t :w~n~
kim t~n\i:ie · a.kej~ śiewn~ _ńasu~a się
z tral~torru~i-i~. Czylne.1 'lechmc.zne1 Obsługi . . Ro7,nwt11:a,
me powtórzy się sytuacJa z zeszłego aó pafoiłly m.arca wszystkie trakt9ry
roku. gdy wydajność traktorów byfa będą wyrt:l'l'rtontowa.ne t zda.tne do uzytniezwykle niska ze w?-ględu na częste ·1<.u„
·

Prtame; ~ak będ~te

Komu

przysługuje

odroczenia

~lużbq

W związku :'?:e zbliżającytri. się, ~:~Mm
poboru roezru.ka 1927 Zar~d 'M1eµki m.
KS:'łi!za. Wyd?.iał Wojskowy, podajt do wiadomości, iż cl1e4cy skorzyt:tae z otlre><:zenia
służby woj$kowej, winni $kła.~ać podtt~a d~
PrzewodnicW<}.cego )Jiej;;ikiej Rady N'arodowej przez Wydziid Wojskowy Za:ipądv Miejskiego w termini~ do dni~ 13 marea 1948 r.
Reklamacje. w.niesione po wyznaczóńym terminie nie bę~ rozpatrywe.ne.
Z ódroczenia korz:yst-ać mogą: ,
. .
1) ·Jeclyni iywiei6~ :rodzin.
Za jedynych żywicieli rodzin uważ~ się
poborowych J>(lsiadających ńa utrzymaniu
małol&tnia rodzeństwo (osoby płci ż•ńskiej
do lat 18, mę-śkiej dó Jat 16) orąz ródziców

ty~. titJ}dó1~w•. " grudni~ ub1eg.

d],a 5

lego roku plan m1es1ęczny na.pt aw nie
został wykonany. ~~6wną . przyczyną
t.ego. ~ył bta_k częsci. iefymiewnyo~. W
chw1h óbecneJ sytuacJa zaopatr~~ma. w
części

prawo

woj.rkowej

rowego, zaświadczenie zakładu pracy. W
wypadku mniejsuj granicy wieku będących
na utrzymaniu poborowego z przyczyn choroby i niezdolności do pracy -:- wymagane
j6st :r.aświ~dczenie lekarskie, lekarza mjejskiego o stałej niezdolności do pracy.
2 \Vłaścfoiele go~podari1tw rólnych.
Za właściciel.a gospodarstwa rolnego
uważ~ sit poborowych, którzy posiadaj!\, tytuł własności danego gospodarstwa.. Ul9e·
gający si1l ;i; tego tytułu o odroczenie, winni

przedstawić za.świadczenie stwierdzające, iż
poborowy jest właścicielem gospodarstwa

7..amienne

uległa poważnej

zn\ta.-

nie i dlatego też plan styczniov.'y Z<Jstan-ie wykonmiy w 100 procentaa'Jt, mimo,
znacznemu zwiększeniu.
że uległ on
Zwiększenie planów na styczeń, luty i
pie1•wszą dekadę ntarca ma wyrównać
niedoboi·y grud,iiowe.
W Polsce czynne są obecnie 192
sztaty TOR. W ciągu stycznia wykonano w Polsce 591 napró,w kapitazn.ych i
91e s;·ednich. Naprawa kapitalna w1nosi 350-4:00 godzin roboczych. Trak·
tor po remoncie badany jest przC\z kMtrolera, a, następnie przez rejcnoweao
inspektora, który po wypróbowaniu mi
szyny plombuj~ niektóre częśei i trak·
tor oddaivany jest użytkoionikoid z

war-

!JwamncJą.

·
rolnego.
Dzięki wprowadzeniu · ostatnb norm
3) lJezniowie flstatnicb klas szkół śred
Jrlc.h i &t11denci ~ższyeh zPkłlldów nauko- czl\sowych i związanych z tym premii

dozwolone.
dla pracowników warsztatów powain.ie
wzgl~ni~ di1iłdlrów. (niężczyŹl\i ponlł.d llt w~b.
Kino „Stylowy'' O~tatni, winni składać podania z. zaświad została podniesiona pt'odu.kcja ivwr8z-ti1.60, kobiety ponad mt -i5l. Do podania win.ni jedyni żywiciele rod?.in do~czyć: wye\ąg IC:l,e-,,iienl zakładu na.ukoweg-o po ukaza tliu tów.
tJenki"
z rejestrów r.nieS?.ka.ńMw nil rod.ain~ pobo- się a:n·:r.ą,d2en1a o poborze.
Ja.k juz wspomnieliśmy, największą
Kino ,,Bałtyk" - ,,Elipi·m [l{(J,(jf.qan"
jest dostarczenie warszt•tl'Udnością
W p<>niedziałek premiera filmu p. t.
0dpowit'..dniej ilości części !am.lentom
„Za kulisami rewii"
nych do traktorów. Ostatnio niezal~.it
IU-1111'91111ł\Hlłll!llll!lllH9!!!!!!!!łllll-Rlll!llll!!!!llll!11!11191111lfl!!!l!!l!!!lll
• - 1111 . . . . .1111..,._llll-lll~llll-1111~111-ttU _ _ M_ll!-~llll-11~1
od krajowej produkcji tych cięści zakupiono we Francji z póu1irowskith zas~bów wi~kszq. partię czę§c.f wymiennych. co znakomiciE' przyczyni się do
konserwacji posiadanych przet na~ ma.Niezależnie od powyż13ze.j akcji s?.e· szyr;.
Badania. przeprowadzon"' '110 wojnie wato l .242 dr.foci :to w l'; 1946 instytulb
d k
ł k ·
p
wykazały niezwykle ttYy8oki P'TOoent cjfl! ubezpieczeń społecznych le~zyły reg Ubezpieczalni Społecznych proi"o·
ra.iowy 0 ona1 0 rzyrzemys
d:~ieci.• ~((,grożonych gruźlicą. Lecz~nit 3.640 dzieci. Liczb:t. t'łzieei l~zon''Ch w dzi r1.rtwenl<wi<t dla dzieci niecfoi ywiomich wysiłków, ezczególnie .Z.ied1wcze.l'
J
,
natr~fia. na poważne i rożnorodne trud- zakłads.eh. p1·zeciw-grużliezych ·tt- 191{1 r. nych i slab6Wityoh, w których obok od- nie St1nikowe, _w kierunku produkcji
ności. z których najbardziej zasadniczą. przekroczyła 14. tysięcy Ą okres ich lt>· powiedniego odżywiania i opieki lekar- części do traktorów. w tych dniach
j~st brak dostatecznej ilmfoi ,<Janat01'iów czenia wyniósł łą<:znie 27!'ł.%9 d·n i. Z s.kiej, dzieci mają zapewnioną w okresie Zjednoczone huty w Sosnowcu, podległ personelu 'leczniczego. Akcję utrudnia przytoczonych cyfr wynika, ze ilość ?timowym nauk~ szkolną. Obecnie in- łe Centrali zelaza i Stali w Katowicach,
dysponują podjęły się wyprodttkowania htlejek
l~zonych przęz s;tytueje ubezpieczcbiowe
uozurnienie dzieci gruźhczych,
J•ównjeż 11iedo3tateczne
przez rodziców niebezpiecze1lst·wa w- Ubezp1ecz1tln)e Społe-cznę wzrosła po 410-ma łóżkami w 7-miu prewento- cylitid-rowych do traktorów Ford-Ferwojni~ ju7: w r . . 1946 trzykrotnie, a. riaeh, .& . w r. 1948 uruchomią dalszych guson .
gra:~ającego dziecfom.
W ten sposób około 1800 . traktorów
680 mieJsc.
. Zwrócił n~leży :1Y"agę prz~de . ws~yst obE>Cme 12-~otme.
z przesyłek lJNRRA, które w tej ehWi·
kim na kon1~c~osc J(L_k na1ryo~l~p!łzeli nadają się na szmelc, będzi~ mogło
e
e
!Jó r?zpoznania i 7ec.zenia we wlasciwprr~
pracować p1·zy orce jesienn~j.
.
czas1.e. icypa~k-u te.1 choroby . . Wys_Ilk1
W wielu mająt~ach państwowych u
Ubezp1ecza1D:1 Społ,e~znych, ~~erza3ące
TAJEMNICZY STRZAŁ W PLECY względu na łagodną zimę już teraz trs.kNA~CIE NA MIESZKANIE
d~ .zw~lczll:n~a gruzhcy u <;lz.1ec1 ~o~tały
W dniu 23 bm. w miejscowości Os- tory pracują przy orce. Można powieStrączek Stef'-n zamieszkałf w Kallmimo is~meJą~ych trudno~ci nyi'l~nczoM pomyslnynu rezultatami. Jezeh w r. szu, AJ. Stalina. 30 złożył skargę do malin, gm. Zduńska Wola zosta.l po- dzieć, że jedna trzecia robót wiosenHłSA w leczeniu sanatoryjnym pozosta- prokuratora pr'.&eciwko Toma.szowi 1 strzelony kulą karabinową w plecy nych w tych ma.jątkach jest już wykoHenrykowi M1tciołkom ora~ :&~rzajko- Majkowski Jóżef lat 54. Wypadek miał nana. Gorzej pr.tedstawia się sprawa. z
1'l!ll!!!!!llml. . .111111111111111m1111111111111111111111111111111111111m11111•1111111•
wi Leonardowi zamieszkałemu przy ul. miejsce "" odległości 200 metrów ód traktorami użytkowanymi przez spół
żywnościowe
Stalina 15, o na.Jście mieszkania i p0bi- toru kolejowego. Ma.jkowskieg·o odwie- dzielnie Samopomocy Chlopskiej. Trak·
ziOll() karetką pogotowia do Szpitala tory te w większości wypadków w chwi
cie.
dla młodzie!y
w iatowego w Sieradzu. Dochodzene li obecnej są używane do transportu.
Po·
•
•
•
W uzupełnieniu informacji dotyczą
komisariat ·MO w Zduńskiej Zdaniem 'l'OR-u od dnia 1 lutego należy
prowadti
cej pobierania. kart zaopatrze:c.ia, koKRADZIEŻ ZŁOTEGO ZEGARKA
zaprzestać używamia do h'an~portv.
Woli.
"n'lt'mikujemy, że górnej granicy wieku
io
Kie~an
Jerzy
Łodzi
Mieszkaniec
maszyn zdolnych do uprQ,wy
wszelkioh
•
•
uczących się. uprawnionych do pcbiera.stał zatrzymany przez · MO. pod zarzuroli. Maszyny te powinny być w ciągu
*
nia, kart z::iopatrzenia IR nie ma.
miesiąca lutego poddane naprawom, aSANIE ZMIAżDżYLY W02NICĘ
zegarka n11 s7.:ko
Dzieci do lat 16 or~z powyżej 16 lat tem kradzieży złot~gó
dę Reginy Lewandowskiej.
. zam. by w me>rcu mogły wziąć · udział w akAd~m
Groblewski
bm,
24.
Dnia
o il uczęszczają do szkół (z wyła.,cze
we "hi Grzegorzew gm. Krzykosy wio- cji siewnej. W żadnym wypadku ni~ po
nie:rn kursów i szkół prywatnych oraz
* •
zący saniami drzewo budowlane ulegf winny one być przekazywane do napra·
dokształcających dla młodzieży uczącej
NOWORODEK W ~ISlE.J JAMIE
wy_w_ostatniej
_ _ _ _ _ _ _ ___.
_ _ _,,_chwili.
wypadkowi. W miejscowo- _
tragicznemu
się 1·zemiosła.) , karty te mogą otrzymac.
W l~sie pod wióską, Główczyn, gm.
Błaszki znaleziono w lisiej jamie zwło ści Borysławice Zamkowe gm. Krzyko·
ki noworodka w stanie c~ściowego sy na ostrym zakręcie sanie wraz z
rozkładu. Za wyrodną matką, wszczęto drzewP.ro W)7'VrÓciły się. przygniatając
poszukiwania.
Groblewskiego, który poniósł śmierć
na bibhoteke PPR
na miejscu.
Tow. Greszko Bolesław wpłaca na. b1blioteke Komitetu Powiatowego PPR
w Kaliszu zł. 500.- i wzywa do kóntynuowania łańcucha tow. tow. Derejczyka Stanisława. inż. Ostaniewicza A·
leksandra. dyr. Taberna.ck1ego Witolda,
Dudkiewicza Mieczysława, Sadowsklego
Kazimierza i Olejnika Maria.na z P~Z
.,vViniary".

Czytalcle:·,,.&lós Kaliski''

Walka ozdrowie młodego pokolenia

•,
K roni· k, a m1•1ICUJna
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•
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Złóż oliarę
na Pomoc Zimową

Łańcuch wpłat

PODZIĘKOW ANI:€
Przewodniczącemu Wydziału PoWi!Staroście Powiatowemu!
Powiatowemu, PoWiatoweJ
Radzi1> Narodowej za udzielenie śub
wencji w sumie 500.000 tł. aerdMzrte

towego

ob.

Wydziałowi

podziękowanie składa

I
•

Przygody
Jasia
Wieni1iUJ ·
mmm1111m11111r1111111tt11mm111111111

E omitet Budowy Dómu Społecznego
1.P

8zcz,ytnikach.
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Z żqcla Partii Ze ~porlu
OGOLNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PPR

w PZPW Nr 4
Dziś

o godz. JO-ej rano w lokaln przy ul.

Kątnej 19 odbędzie sie ogólne zebranie człon

ków PPR PZPW Nr 4.

.,
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ODPRAWA INSTRUKTORÓW I PRELEGENST. MORITZ_ . (~bsł. wł.) - W drugim dmiiu Ikmśoi mieli jeden ze IS"łtych nai'lepsrzych me·
TÓW LEWEJ ŚRÓDl\llEJSKIEJ
od chwili przyja.zdu do Euroipy.
We wtorek 3.2 o gojz. 17-ej w lokalu wła Igrzysk 01'.mptJskri.Cih rnpreweintaicja hok-ej.owa cz.ów
PRZEBIEG GRY
Pou'51ki zm ierzyla się z .reyrezeru'Jil·cją USA, po·I
snym przy ul. Południwej 11 odbędzie się od- noszą<: najci ęż.'5.zą w h.i.srtoirii hok-eja po•lskie.go
W pierw-srzej tercji gra był<! prowadroilla
prawa instruktorów i p1·elegentów Sródmiej- po.r.a.ilkę. Wyini.k 4:23 brzmi ka~a.strofa.ll!liie.
'w moorderczym tempi>e. SytUJ<M:j'i! zmieniały
skej Lewej.
-się jak w kalejdo.skopie. P-0łacy często strzePOLACY GRALI LEPIEJ NIŻ Z AUSTRIĄ
Ci, Mórzy me ogląda!lii spo1bka,nia, mogą Jaili Ilia br· am.kę HMdinga, aile b.riamk·i rooby·
\VSPOLNE ZEBRANIE PPR i PPS
We wtorek 3.2 o godz. 15-ej przy ul. Le- z wy.ni~ tego wydągnąć baridzo peisymils1tycz- wa1H Amerykaiill·e. Co.n.ajmriiiej trzy z plęailll
czniczej 8 odbędzie się wspólne zebranie n~ vm:o&k1 .. W 'fzoozywisto-ści j.ednak - PoJa-cy wz11Slk11J11ych przerz USA braomek były I dz:iełem
GraJd -s<częśhwego :z;biegu okoli.c7JiliOści.
me -zai!iluzy11 :na tak wysoką po.rażkę
członków PPR i PJ>S Ubezpieczalni Społecz
W drugiej toocji Poilacy prrzes.z-ld ·.na ostrą
?ru~d.zo d_obrze, 015tro, _o dwie kJaisy lepiej, airui·
nej.
zE!!l-1 w piątkowym me<:ZJu z Austmą. Nie mieli grę, czego re1mlbatem było, ie po 20 milnutaieh
UWAGA, UCZESTNICY KURSU KRESPON- jednaik Em-""Zęścia. Amervkańscy natom;qo;.t ho· drużyna po-I-ska grała w trójkę. Co lci!kia mi·
DENCYJNEGO LEWEJ SRóDMIEJSKIF-l .
Komitet dzielnicowY śródmieście Lewe przy
pnlrilna towarzyszon:i, uczestnikom kursu 1torospondencyjnego że w środę 4.2 godz. 18-ej
odbędzie się w lokalu dzielnicy seminarium.
Stawiennictwo obowiązkowe.
BAŁUTY
Dz~ś odbędą

sę nadępujące zebrania kół:
o godz. 10-ej „Marysin" i „Reymontów". O
godz. 15-ej Radogoszcz-wies.
CZŁ.

PPR -

AMERYKANIE BYLI ZADOWOLENI POL-ACY MNIEJ
Amerykainie po meczu by1i b. zadowo1!ea:i.i
oświiadczyili, że z Po-lakami grało im się dobT"Zle. Nasi ho1keiiśai llie· podztl.;;.JaJi rneetety
z-dania Amerykainów, którzy na lodowi~ku zachowywa'li się ja.k" gam.g-ste.rzy.

l]JLOCZYSTE ZEBRANIE
TALA KLINICZNEGO ·
W poniedifalek 2.2 o godz. 15-ej w lokalu
przy ul. Żeromskiego .i13 z okazji wręczenia
50 legitymacji PPR odb.ędzie się uroczyste ze
branie członków PPR - Szpitala Klinicznego.

------------------~--------~·~~

15 · państw w igrzyskach

VWAGA, STUDENCI PEPEROWCY WYDZIA
ŁÓW LEKARSKICH! .
We wtorek 3.2 o godz. 20-ej w lokalu świe
tllcy ŁK PPR przy ul. Sienkiewicza t9a od~i!zie się zebranie kola PPR studentów Wydziałów Lekarskich. Obecność wszystkich- człon
ków obowiązkowa.

•

• • •

W środę dnia ł lutego o godz. 9-E'j, w śwle
tlicy KW PPR w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 55, odbędzie się odprawa członków sekcji
propagandy odpowiedzialnych za szkolenie
, ~ . .
.
partyjne.
Obecność obowiązkowa.

OTWARCIE BIBLIOTEKI PRZY $WIETLICY
Kl.PPR
W dniu Imienin I-go Sekretarza Komitetu
Łódzkiego Polskiej Partii RobotnJiczej tow.
Ignacego Logi-Sowińskiego - Wydział Propagandy KŁ - otwiera bibliotekę przy świe"!
tlicy Komitetu, dostępną dla członków i sympatyków naszej Partii.
Biblioteka pcsiada bogato WYPosa:iony
dział literatury marksistowskiej, materiały po
mocnlcze do opracowYwania zagadnień społecznych, politycznych i gospodarczych, oraz
duży wybór klasycznej i współczesnej literatury polskiej

111ut kitóryś z polskich hokei&tów wędro\\"ał zia
bam.clę. W tych wa.rimkaoh Ameiry.ka11.1e z<lo·
byLi 9 bramek, ZJaś Poilaq jedynia 3ed.ną.
W ootaibn.iej tercji wi.nę va 9 zai.nika'i\owanycll prze Pol&kę bramek po•nosd 01brol!l0
i l:munka.r.z. Z ioh .kia1rygodnych błęd:Jw Amerykam.i·e zdabyil•i lwią część bramek.
MARCHEWCZYK
DWUKROTNIE SPOLICZKOWANY
Ameryika1n;i.e gl'crli ba.rdzo brutałn•ie, pTIZ1€nad Po!La.kianni Sliłą firzyic7mą i wuowati:ając
'51tem. Ma.rcheiw~y.k w drugiej tercji rosta~
dwukrobllii.e spolilC'zJloo·wailly prrzez jednego 2
Ameirykainów. O brutailinej grze Amerykanów
ruieoh św:iadozy fakt, jialci wydairzył się Ga.siń·
OOIW:i. Gasini-ec UJOieikiał z lodowiSJka 'Zld bandę
gcmiO\lly przez ame:ryikiańsikiego .gain.gisteaa, któ
ry choiał go wokautować z.a !I"Zekomy faul popełniiony przez Polaikia. Gas iniec z:dołaił S'l.Clę·
n.a
ś1iwie u<Jiec a Ameryik.al!llim po' powrode
lodowiSloo u-sunięty 7'0IS!tal pr.z~z sędziego na
5 rnirnwt. O mało co sędZ.:~go illJie pobil rórw·
ni.eż.·

SZPI-

KOMUNIKAT
Łódzki Komitet l'PR Żawiadamia, że w
dniu 3-go i 4-go lutego br. o godz. 9-ej ra90
w Wydziale Propagandy odbędzie się Il-ga
część 3-dniowego Seminarium dla I-szych i
11-gicb sekretarzy Komitetów dzielnicowyth,
oraz sekretarzy komitetów fabryk wYdzie:onych.
Obecność obowiązkowa • .

-
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Zw

ązków

Zawodowych

WARSZAWA. FederaCJja Sporto'lva i G'an·
n.a151[yCZ1Da Frain<:j.i w opa.rciu o Francusikfi,e Zw.
Zawodowe !CGT) mgaa:i.iruje w dn~a<:h 9-11
maja br. w Paryżu ij.g.rzysk•a spoi!'bowe, za1kr-ojone na

w1cl~ą skalę.

Program :ig·rrzysk, lktór-e będą „Olimpi.a<lą
śwtai~a pracy", obejmuje ni-ema1 wszys·~k:1e gaFilary ollmpijskie/ drużyny hokejowej łęzie SJ!oJJtu oraz łiccne konkursy <1l'tystyazne.
Szwajcarii braciu Due•st, oraz słynny Bibi TooW i.grzyislkach wezmą ud'Li·aJ repr~tacj-e
riani, który składał przysięgę olimpijską.
1;>-tu pań.slw ora,z 10 ty-sięcy fran-cuski-ej mfo-

.

.

okejowe
h
_
Rozgrywki.
poza oficjalnym pragramem Igrzysk? · ·
·
W zwiąq;k;u z roz-egirainiiem pro:ez Szwa'jca.Ill€•ozu Mkejoweg9 z USA i t)de respektoKomiitebu
Międzyna:rodowego
WalJ.li~e decyzji
Olimpi:jskiego, ten o.statmli ·wydał następujący
komunikait:
J_ię

d11ieży pracującej.

Polska zgłosiła do1tąd swój udział w k'Ola,rs·tw.i.e, pike niomej i ikO<S!Zyikoiwej. Bramy jest
.rówruiież pod uwa9ę-stai11t naos.zych boikł.;erów.
lgrz}'l'5ikia. Związków Zawodowych 5'taną się
wiiel.ką

mailliifes·bacją

Li.go.wy zespól ŁKS-u rozegra w clmiu 2-go ltitego
pi~rws-z;e społ!Jkan.ie trenimgo
we. w ciągu lutego, o · cle
n.te
wa1r~ a·tmoisferyczm.e
druży
ulegn.ą pogor.s2leniu,
na ŁKS-'11 roTegra kilka
W
s.pottkań -.s<pad.ngowych.
czaisi·e spo.dzieniedługim
wamy jest przy3a.-zd do Ło
dzi trenera węgierskiego,

Dziedzic na„ 38 miejscu
„

sll'~~~:~

· ,.,,1 i do kombiJ!JJaieji. Wal·

-1\j

ika o crołcw~ miejsca

Norwegia i Szwaicarfa

świoa.1toiwego

Piłkarze lKS-H
wychodzą .na bofsko

~~~~~~-=-~~~

ST. MORlTZ (obs1. Z Polaków pierwszym był Dz;i€1i:zli<: (38 miej·
sc-e) w czasie l :25,33. Krrept-owslci mjął 62
miejsce w cz.aJSrie 1 :31,05, BukoWskti był 70 w
crza.oSJ;e 1:34,17, wre67Jcie Tajner (76 mi-ejs.ce)
W Cl'Jasi e 1 :48.

solida1mości

zuchu ®awodoiwe90.

1) Ro?.igrywek oliimJli jslkri.ch, iboczącyieh 61ię
podczas obec:nej Olimpiady nrle um:ac zq_ cif.i·
cja.lne;
2) Międzynairodową Ligę Hokejową zdyskwa1ifiko:wać i nie u.anać jej wiilcei jak'J m.'ię
dzyna.rotlowej inste=ji dla konitrol.i hokeja.

18 km.
w b1egu narciarsk·m na
•

zaamgaż..Jwa·n.ego

z

ZllCłff

p~

U.SS

ŁKS.

•

Założen!e

sekcji
motocyklowej

. ·.. ··' rozegrela się wyłącz·
ni.e pomiędzy biega·
zdobywają złote medale
,, · aaomi Szw·ocji, k1tórzy
Przy Klubie M.S.S. w Łodzi powstaje sek-"
Pierw-szy złoty me<la~ o.limpijsiki 'Zdobył
Komite.tu
Z okazji imienin I-go Sekretarza
na 84 sti!Jl'bujący<:h za. Norweg I-l€'lges.ein, ZIW)"Ciięż.ając wcooraj w wy- cja motorowa, która zgłasza SWÓJ akces do
Łćdzkiego Polskiej Partlj Robotniczej
wodników zdobyli 3 ścigu łyiwia1ns1klim na 500 m. Norweg osiągnął ~OZ.\.1.. Pierwsz_e zebranie członków zwołuje·
pierws1.e- miejsca.
Tow. IGNACEGO LOGl·SOWINSKIEGO
rełroll"dem się w piątek dnia 6 lutego o godz. 15-ej w
będący nowym
doskol!lały czas,
1) Lu•ndstrooen (Sziwec}a) - 1 :13
K~mendzie M. O. m. Łodzi ul. St. Jaracza 21.
o·limpijJSkiim - 43,1 sek.
na sieroty po poległych PPR-owcach składają:
2) Oelsiteru;ol!l (Szwecja) - 1: 14,22 ·
Bliższych informacji i zapisy członków ud ?iezł
Il,
Sxwajcariia.
z<lobyła
medal
z.IQity
Drugi
3) Eri()Sl501n (Szwecja) - 1: 16,06
Ia instruktor sportowy w Komendzie M. O.
zl 4.000
1. Koło PPR przy Ośrodku nr 4
któr-ej zeSJpół bobslejowy :miobył w ogólnej m. Łodzi.
4) Heikk:i (Fin.!amdi>a) - 1 :16,23
„ 2.000
2. Koło PPR przy PZPB nr 2
\kJ.asyfikaoeji pierw.sze miejsce w łącznym oa-5) Cairr.ISSQn (Szwecja) - 1: 16,54
3. Wojewódzki Urząd Bezpieczeń
P·ierwszym z zawodników ipozaskial!ldynaw· sde 5:29,2, 2) SZ1wajc.a.riia I - 5:30,4, 3) USA I
stwa Publicznego
" 20.000
.
s•kich był Fra,ncuz Oair.ra.rra - n.a 12 miej'5'Cll. - 5:35,3.
4. Wydziały Kobiece Polskiej Partii
15.000
Robotniczej
„ 1.00C
5. Kom. Dzieln. Górnej Lewej
„ 1.420
6. Koło PPR. przy PZPB nr 14
....
161. Sekretanat klubu czynny Jest codz1enme
•
" 12.080
7. Koło PPR przy PZPB nr 3
godz. 18
od
świąt)
{z wyjątkiem niedziel i
8. Pracownicy PPR Dzieln. Widzew " 4.000
20
9. Koło PPR przy Ośr. Konf. nr. 1
•
do godz.
z Dzielnicy Górnej - Lewej
" 3.460
10. Pracownicy Dzielnicy Górnej ST. MORITZ (obsł. wł . ) - W drug:im dnru hanso.n. który obro.nił niezili=ą filość s~·
„ 2.000 mzg~Y'wek
Prawej
hoikejowy-ch w St Mo.ntz najwięk· łów nawet -z najbliższej odległości.
1.830
„
4
nr
NIEDZIELA:
PZPB
przy
PPR
11. Koło
SZWAJCARIA - WŁOCRY 16:0
szyru z.aim.teresowaniem cieszył się mecz CzeHiszpanii
na pomoc dla walczącej
sala przy ul. Kilińskiego 2, godz. 11-ta
Boks:
Włocha·
,
a
Szwajcarią
pomiędzy
Spotkalllie
"LrewanżowaH
Czesi
Szwecja.
c.hosł"owa.cja „ 1.000 się
Koło PZPB nr 2
Sziwedom z.a poiniesio111ą na ID.IJS>trWoSJtwach mi, zaikończyło się wysokim z;wycięstwem go- ~awody towarzyskie: „Victoria" - Con::ordia
Peperowcy Komendy Milicji Obywarelstdej świ•ata po.rażkę i zwyciężyli 6:3. Szwedzi sta· s.poda•rzy 16:0. Szwajcarzy pOIS!a<laJi dużą Piotrków.
m. Łodzi w dniu Imienin I sekretarza Komite wioali Czechom z-adęty opót we wszystlnch p:raewa.gę i nie wysHa1li się 7JUpełn:i€, aby zaZawody pływackie: na pływalni YMCA o
tu Łódzkiego PPR tow.I. Logi-Sowińskiego t:rz;och tercjach.
godz. 17-ej zawody międzymiastowe harceczy
peiwIJJić sobie zwycięs1two.
składają Mu wiele serdecznych życzeń i zaPomorze - Łódź.
Najiepszym graczem na lodo1W1i1S1ku był Za·
PONIEDZIAŁEK:
miast kwiatów ofia1'1wują na budowę Kornite- brods.k.i, któremu Dssd w duże·j mieirze z.a·
ANGLIA - AUSTRIA 5:4
tu Centralnego PPR w Warszawie zł. 6650.
Po zadętej i wy równan.ej grze w meczu . Piłka ręczna: sala YMC"?- godz: 10-ta dalszy
Zaib.rodslk•i zdobył 4
wd-z:ięczają zwy<lięsitwo.
bramkri.. Pozostałe 2 bramki • strzclone przeiz Anglia - Austri.a zwycięstwo 5:4 odnieśli Alll· ciąg rozgrywek w koszykowce o mistrzostwo
łódzkiego. Konkurencja męs
padty równioe'Ż z jego wypra•cowa-1 glky, dla których bramki zdobyli: Bakńer 2. klasy A okręgu
Kon.o·pask>a,
Z TOW. PRZYJAŻNI POLSKO-RADZI13CKJEJ
LKS, konkurencja żeńska:
ka: TUR II FeiAusbr.ili:
Dla
t.
Oxlay
i
1
Cattle
1,
Greem
•
·
ni.a.
W Towairzys·lwi.e Przyjaźn~ Poisko-Radzieckonkurencja mę'l1Ca:
Zjednoczone,
ZRYW
Gross.
i
June
Ulrich,
stricher,
Jobram'karz
7!a_;greł
U S'IJWedów naj.lepi·ej
ki.ej w Łodzi, ul. Pi01trloows-ka 272 t>. w Ioika.lu
Zj,ednoczone - HKS.
własnym, z do.i-em 15 lut•ego br. otwad"ty roistaBoks: w sali IKP, Ogrodowa 18 o godz. 11-ej
nie kul"lS języka ·r06yj1Skiego. Zaipisy pnyjmu·
odbędzi-e się towarzyski mecz pomiędzy zespo.
je się codrz.ieninie.
łaini Gwiazdy i '3zkoły Oficerów Polity cz.- Wy
c~owawcz., o. tej samej porze w sali Tę•:zy,
ODCZYT W I.IDZE MORSKIEJ
Piotrkowska 295 odbędzie się towarzyskie spo'
PONIEDZIAŁEK 2 lutego:
NIEDZIELA 1 lutego:
Łórlzkieqo Ligi Morskiej
Okręgu
Zarząd
Godz.· 9. Dalszy ciąg turnieju hokejowego. tkanie uczniów szkoły Poligraficznej z uczniaGodz. 9. Dalszy ciąg turnieju hokejowego w
komunikuje że w dniu 4. 2. br. o godz. 17-tej
mi szkoły
w świetlicy Ligi Mors!dej Al. Kościusz1<:i 85. ·, tórym Polacy spotkają się :z Czechosłowacją Polska gra z Kanadą.
Zawody kolarslcie: w hali Wi.my ŁOZK urzą
godz. 10. Jazda figurowa na lodzie i bieg
godz. 10,30. Jazda szybka na lodzie. Wy·
zostanie wygłoszony odczyt dla mło~zieży
dza zawody na rolkach z udziałem najlepzjazdowy.
członków L. M. p";:ez oficera Marynarki Wo- <riq na 5.000 m.
!itych łódzkich i poznańskich. Poczatek impregodz. 10,30 Jazda na lodzie 1500 m.
godz. 1L ·Pięciobój.
jennej inż. Jana Wereszczyńskiego p.t. „Prozv o aodz. 17ej
godz. 14.30 Skoki narciarskie do kombinacji.
wadzenie okrętu na morzu".
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Uwaga

automobil'ścH

Czech O·slowac1· a-Szwec1·a.6•3j~li~E~!:~l:s~~~;o::Jrt~?1~r~~~~~ K~~=~1~~
Zabrodsky najlepszym graczem na lodowisku

Imprezy sportowe w Łodzi
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·Dzisiaj i. jutro w St. Moritz
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