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Mlinisterstwo
Budownictwa
Reorganlzacja centralnych wbadz go
spodarciych dobiega końca„ Celem
jej jest przystosowania państwowego
aparatu gospodarczego do nowych
zadań.

Rok bieżący, osta1ni rok planu trzy·
letniego, zamyka okres odbudowy.
Nie l •naczy to oczywiście, że ws.zyst·
kie rui.ny powojenne 1osta:Y odbud.o·
wane. Odbudowaliśmy jednak podsta
wowe elementy nasz.ej i:1ospodarld produkcję przemysł-ową i rolną, komuliczbę bunlkację, na:jniezbędni1'jszą
dynków mieszkalnych i administracyj__1_9_4_9_R_o_K_u_.______________
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nych, a więc to, co stanowi materia.Iną
bazę dla da.lszei rozbudowy i bez c.ze
go nie byłaby ona w ogóle możliwa.
Nowe zadania stawia przed nami
przygotowany obecnie plan szcściolet
ni, plan budo·w y fundamentów socjalizmu w Polsce. Na oddnku gospodarczym za.dania te oznaC'za.ja wszechaparatu
stro.nną rozbudowę i ro.z wól
produkcji i rozdzłału - a więc budoW związku z decyzją rządów Wielkiej prowadzona tylko przez wspólną decyzję przez rządy na zachodniej gra icy Niewę setek fabryk, magazvn~w, cModni,
Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Francji, rządów ZSRR, USA, Wielkiej Brytanii miec, za nielegalne i sprzeczne
„Dekla- domów towarowych. nowych linii kospraw
Belgii, Holandii i Luksemburga
i Francji, które sprawuią władzę zwierz- racją o pokonaniu Niemiec", z 5 czerwlejowych i dróg jezdnych oraz budowie zmiany zachodnich granic Niemiec ca 1945 r.
clmią w Niemczech.
mieszkalnych I
tysięcy budynków
wę
przez
zostały
ambasador ZSRR w Londynie Zarubin
przesłane
noty
Analogiczne
W związku z powyższym rząd radziecki
złożył na polecenie rządu radzieckiego, uważa za konieczne zakomunikować rzą- ambasadorów
ZSRR w Was yngtonie tych wszystkich, które t~k jak szkoJy,
w brytyjskim ministerstwie spraw zagra- dom Wielkiei Brytanii i Francji, iż . wa- 1 .,.., Paryżu rtiinistrom spraw agra11icz- szpitale, ośrodki zdrowia ito., służą za
,
spokofeniu zbiorowych potrzeb c?ło·
nicznych nastepującą note:
ża zmiany terytorialne, przeprowadzone I n.vr.h Stanów Zjednoczonych i F ancji.
„Rzad radziecki dowiedział się z o!!,ło
wieka. Wyrazem przystosowania istszonego w dniu 26 mat'ca bT. komunikatu
nieiacego aparntrJ pciń~twowego do
o dec~•zji rządów Wielkiej Brytanii. USA,
czekający~h nas zadań jest uchwalenie
Francji, Belgii, Holandii i Lukst'niburira
przez rząd projektu ustawy o utworze
1
co do zmianv zachodniej granicy Niemiec
niu Ministersł\vil Bt•downictwa. Nowe
\Y
i przyłąc7.enia części terytorium Niemiec
ministerstwo przelm'e dotvchczasowe
do Francji, Belgii, Holandii i Lukst'mbur500 milionów ludzi t.j. 114 ludności sztafet pokojowych, które przybędą do
ga.
SzczególJJie czynny funkcje mln;sterst1..,n ndbuck>V'lV oraz
świat~, z~łosiło. za pośrednictwem swoich Par~ża n~ Kongres.

___,1Nr.

Nowy akt bezpraw a
Państwa zach 1fł'nie zmieniaią bezprawnie

granh:e

zakątkach świata

We wszystkich

yrażaią popa re· e dla Kon~resu Po ko~a

mil; onv lu~zi

Rzad radziecki uważa za konieczne
zwrócić uwagę rządów tvch państw. że
deklaracja o pokonaniu Niemiec z dn. 5
czerwca 194.5 r. nodpi„~na przez rządv
ZSRR. USA. Wielkiei Bt'yhmii i Francii
stwlerdza wyraźnie, iż rządy te „okreś1ą
v.ranice Niemiec l•1b części Nier>1iec a także ustala statut Niemiec. lub fakiMokoJwiek ob'Szaru, któTy w chwili obecnej
stanowi część terytorium Niemiec".
„ Wynika z tego, ie zmiana granic ter~·torium niemieckiego znajdujaceeo. się
pod kontrolą 4 mocarstw, może być prze-

Słowian~e macedońscy
walczą

u boku ludu greckiego

Radiostacja Wolnej Grecji donosi, że NOF
(Organizacja słowiańskich mieszkańców Maredonil) wydała proklamację, stwłerdzaj!Jcą,
naród Macedonll decydo·
że w przyszłości
wać będzie sam o swojej politycznej I społecznej strnktune. „W krytycmym momencie walki nasi wrogowie starają sie roo;blć
stwierdza wspomniana
naszą ,Jedność" proklamacja. „Dlatego teł musimy utrzymać
ścisłą łączność z ludem !!'reckim. walczą.c z
nim ręka w rękę do chwili wyzwolenia kraju".
Rezolucja potępiła szowinistyczne I prawi
cowe tendencje, stwierdzając na zakończe
nie, ie NOF powiększy swoją organizację,
otwierając swe wrota dla nowych C'l:lonltów.

Delegacja Zw. Studentów
z

wizytą w

Polsce

l

bierze w przygotowaniach
udział
dzież francuska.

orga111zac1i udział w światowym Kongre
Do 4 kwietnia
sie w Obronie Pokoju
zbi~rka pie~iężna na całym świec~e i:a
a~c.Ję poko1o;vą prz~kroczyła 5 1 poł
miliona frankow. Komitety przygotowawd
·
cze do Światoweg K
akcJ·ę w 30 kraJ·ac~ ~gresu. dp~otka zą
ponie z1a e na
.
deszła depesza od słynnego aktora filmo
wego Chaplina. „Jestem szczęśliwy _
stwierdza Chaplin - że mogę przyłączyć
się do milionowych rzesz, które prai?ną
pokoju na świecie. Przystępuję do Międzynarod0werto Komitetu Łączności Intelektualislow, walczących o pokój'~.
Wiele dalszych zgłoszeń napłynęło z Ho
landii. Węgier, ·Rumunii, Jugosławii i Austrii w imieniu setek tysięcy osób.
W całej Francji trwają przygotowania

10 tysięcy ooiicjantów francl\skich zgło
akces do Swiatowego Kongresu w
„
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· p k ·
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o OJU, po res a1ąc omecznosc
rorne
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utrzymywania przyjaznych
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. d
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W Manchester zastrajkowali robotnicy
budowy maszyn tekstylnych
Platt Bross. Strajk został spowodowany
wydaleniem z zakładów 400 robotników.
Pikiety strajkujących bronią dostępu
do zakładów, uniemożliwiając działalność
łamistrajków. Robotnicy wielu innych za
budowy maszyn tekstylnych wy
kładów
razili solidarność ze strajkującymi i
udzielają im pomocy finansowe~. wbrew
przeszkodom, czynionym w tej sprawie
przez prawicowe władze TUC.
Przedstawiciele komitetu strajkowego
Platt Bross oświadczają, iż
zakładów
do
aż
strajk będzie kontynuowany
chwili przyiecia z nowrotem wvdalon•·ch
robotnikó-u·
zakładów
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przeprowadzą dewałuac·ę

Francuska agencja finansowo - gospo
darcza donosi z Waszyngtonu, że Stany
Zjednoczone wzmagają presje na pań
celu
zachodnio-europejsk!:.e w
stwa
zmu5zenia ich do „reform walutowych''
i obniżenia kursu ich walut w stosunku
do dolara. Korespondent agercji poddewaluacja grozi przede
kreśla, że
wszystkim Francii. WleJkiej Brvtanii i
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uchwalił deklarację jednomyślnie

go ZSCh. oraz wniesione p1>prawki do pro.)ektu nowego statutu związku.
Stawiając wniosek o lcl;I przy.ięcic, pos. Bo
dalski powieddał:
„W O;larciu o nasze siły i pracę, w oparriu o klasę robotniczą i naszą inteligendę
w oparciu o rząd robotniczo pracującą.
<'hłopskl. w oparciu o naszą deklarację. wykonamv nasze zobowią'lania wobec wsi i na·
rodu polskiego. Pruz wykonanie tych zobowiązań I wygranie walki klasowej zbuduje-

Anglia, Francta i Wiochy
Włochom.

s'\A11'afa
_...

st tut i władze z ~Ch

~..._..

Nowy

wyn'!<ah z

planu sześdoletniego.
Nowe ministerstwo, centra!izuiąc w
swrm ręku ca'"ość dyspozycji, będlie
mog:o podo=ac: rosnącym za<ł~niom
budownktwa i pnvśpies7.yć rotWoJ
tei ważnej dz!edziny gospodarki n~
rodowet.

Jak podaje radio Peniari. w prowinl'.ii r" •
4 bm. zv,ri.ązkowcy czechosłowaccy za- łudniowa Denla. (Korea południowa) trwa.i~
party::antamf a· o<lzaciekłe walki między
poznali się w ciągu całe<:!O dni.a z pracą działami
wo,is!iowymi marilmctlrnwego rzą(Jn
. Li-Syn-i\fana.,
p0r:7C7"'"'.'51nvch działów KCZZ.
,
W dniu 5 bm. w godzinach rannych
• * „
Francuskil' Zgron\ai!zeniP Nar1nlowl' or' delegacja podejmowana była przez warpc~lów ganllirzuciło we wtorek wniosek
•
.
szawską Radę Zw1ązkow Zawodowych, a stow~ldch w s11ra wie r1n;wh~'!::> nfa z.,.r(lrr"t z:ikłady dzenia i zarządzenia now~'ch vowsPcbnvrh
stołeczne
zwiedziła
następnie
wyboTów parlamentarnycl1. Za wnioskiem
pracy, ubezpieczalnie społeczna, sz;:ii~ 2 le tym glornwało jcćlynie 46 posł<.Jw gaulli3~ow
itp. Gościom czechodowackim towarzy- skiC'lt.
„
k
. . KCZZ b S b
.
•
o . o cza owa, z
szy1i z ram1ema
now1Jmianc"'!llr! ."
Do Londynu prz~•był
.
„
. .
l zrar I
.
.. I dYP I orną t yczny panstwa
ram1ema WRZZ s~kretarz Rady ob. Ko- przedsta wicie
I w Wielkiej Brytanii Mordechaj Eliasz.
znhowa.

Do Krakowa przybyli z Pragi przewod
Międzynarodowego Związku Stu
dentów J. Grohman oraz sekretarz Komitetu Wykonawczego Związku J. Marszalikowa.
Trzeci dzień obrad ICongresu ZSCh. otwo-,
rzyl prezes Stefan lgna.r.
liOście przybyli do Polski na zaproszetoku obrad rozwinęła się szeroka dysko
nie federacji polskich .organizacji studen- sjaW nad
wygłoszonymi referatami, w które.i
ckich i wezmą udział w 2-im plenarnym brało udział kilkudziesięciu mówców. 1\1. in.
zebraniu rady FPOS jaka odbędzie się przemawiał kierownik wydziału rolnego KC
w dniach 10-12' kwietnia rb. w Pozna- PZPR poseł Chełchowski. któremu zebrani
urządzili długotrwałą owację.
niu.
Po dyskusji sekretarz ~eneralny ZSCh. 110
seł Bodalski odczytał w imieniu komis.ii sta
tutowej tekst deklaracji Ili Zjazdu Krajowe-

niczący

I

te WSt'fStkie funki;:it;? . k!ór~

ZP
przez rząd roli. i::ol!CJ~n _l p~d
WM·~:~
kreslaJą ze pra~ną pra.cowac w ,_.,,!eresie - · t'
narodu w obrome polrnJU i wolnosc1.
Atrencla Eleft~ri F.Jlar•a J>fJd;?jP fe ro'fo :a
W miastach francuskich ukazały się ate11ska zamorclowala .i~dncgo 1 v. : hitny<'b
afisze wydane przez Komitet Przygoto- działaczy demokratycznych i i..ieruwnikó~·,
wawczv $wiat0\veą,o Kongresu z r~rsun EAl\I dziennikarza Anti>inc Roussos.
Równocześnie trybunał woj>kowy w Trikiem Picassa, przedstawiającym symbol
polisie skazał na karę śmierci ~7 patric!ów
pokoju - gołębia z gałązką oliwną„.
greckich. oskarfonych o sahotaż. Tr.vl;umil
woJskowy ,., Atenach w;?!lal wyrok :iiml : r~i
na 12 demokratów.
oi;e1.

W dniach od 3 do 5 bm. bawiła w War
szawi ~ dele~acja czechosłowackich związków zawodowych (URO).
Goście rzed1osłowaccy nrzybyli dJ Sto
licy V:- cel_u zapozna~ia się. ze .strukturą
polskich zw1ązkow zawoorgamzacyJną
dowych, ruchem współzawodnictwa pracy
i systemem oszczędzania.
W dniu 3 bm. delegacja czechosłowacka .zwiedziła Stolicę. Goście. zwied~i.li
m. m. trasę W - Z, Stare Miasto, osiedl e WSM. na Z ol l.b.orzu, „ t eren budowy
. .
.
Do"'u ZJednoczoneJ Partu Robotmcze1 l
most Sląsko-Dąbrowski.

.._..

mlo-

siło

Związkowcy CSR z
I

.„

lł1emiec zacho nich

my lepszą przyszłość wsi polskic;j i pod~tawy
socjalizmu"!
Sala przyjęła słowa mówcy z entuzjazmem. Wśród hucznych braw padają okrzyki: „Niech 7.yj1i pokojowa praca! Niech iyjc
Związelc Samopomocy Chlopskir.j! Niech ży
je sojusz robotniczo - rhłopski! Niech iy.ie
przyjaźń polsko - raclziecka!" lHO!i intonuje
„Gdy naród do boju„." Zebrani śpiew11,ją sto
jąc hymn chło.pslti, a następnie „M.ll;clzynarodówkę".

Deklaracja i nowy statut ZSCh zostały
przez Krajowy Zjazd ZSClt. jednomyślnie
uchwalone.
Po przerwie obiadowej prz<'wodnlcząc:v ko
Z doniesień tych wynika, że min. misji matki odczytał projektow21ny skład Za
SamopomOC'Y
Zwią'>lku
Schuman rozpoczął już w Waszyngto- , rządu Głównego
proponowaną
przyjęE
Delegaci
Chłopskie.i.
nie rozmowy z przeclsiaw:ciełami fundu
szu monetarnego w sprawie „parytetu listę jednoglo~n!e.
Prezesem zo~tał wybrany po raz wtóry
Ponadlo okazuje s~ę. że w
franka''.
lgnar, wiceprezesami Konstanty Du•
Stefan
„reformami
z oczekiwanymi
związku
walutowymi" ma przybyć wkrótce do mański. Wacław Schayer i Stani;ław Piotrowsld.
funduszu moneParyża administrator
Na sekretarza generalnego wybrano Mietarnego Tasca, który będz;e pełnił fun- czysława Bodalskiego, a na iPsrn ''·"-"t.PJll'P. cie doradcv finansowe1rn Harrimana.
Piotra Głowackiego.

na rozkaz Waszyngtonu

dzielnie pomagajq miastu, urządzając zieleńce i za·
t

mieniając piaszczyste grunty na urodzajnq ziemię

Ledwie tylko nastały cie~>lejsze dni, młodzeż junacka „Służby Polsce"
tzw. trzydniówek pomÓ(' miastu w
jego robotach wiosennych.
junaczek i junaków szkolnych huf' Począwszy od 1-go kwi'etnf.a, uczenice
ł uczniowie łódzkich szkół średnich od- ców SP. Praca odbywa się w ten spo·
. t . t t
h
k 'd
.
kładają na trzy dni w miesiącu książki so'b , ze
e z n 1.c . zaJę e ·Jes am
daz .
!. zeszytv, by w szeregach swego hufca 1
przez trzy nt w m.estącu, po .c~ym
1Zkolnego SP zam:enić je na łopaty.
wrara na ławę szkolną. Ich m•eJsce
.
p
Zar~~o ~~e~c:~~~u ~~~t~~~op~~a.s~f~ zajmują wtedy nowe grupy.
żałują rąk i jak można wnioskować z
wyników samorzutn!e podjętego wspól
zawodnictwa pracy, wi~kszość junaczek
l junaków uzyska zaszczytne odznacze~wiat
nia za wydajną pracę.
Dziewczęta wykonują swe zadanie z
W ra~ach rozwijającej się akcji łącz~
pełnym zapałem i energią, bowiem cha
rakter ich pracy bardzo ·~m odpowiada. ności i współpracy między miastem a
Tak np. przy ul. Sędziowskiej zajęte są wsią wyjechała w ubiegłą niedzielę z Łodzi do- Leżnicy Wielkiej 11-osobowa gTu
.
przy kopantu ziemi pod przyszłe kwiet- pa remontowa robotników z PZPWł. 3.
Przed~tawiciele miasta zajechali rlo o::.a
nlki, wytyczają alejki w parku itp. W
pracy tej dz'.elnie pomaga im 25 juna· dy w c ,asie poranne 15 o nabo7.ei1"'twa. NI
które s ieszyli mieszkańcy wioski. Ki crly
ków.
Taką samą prac~ wykonuje 25 dziew- wytłum~1 czyli oni chłopom, 7.e muszą im
cząt przy ul. Azbestowej, 11a placu Le- wvhaczvć. alP tvll<o w niecfaiPle m;:iią c:;rns
onarda, gdzie 50 janaczek .sadzi młode pÓnieważ w tyg0dniu pracują . w fabryrp.
drzewka, oraz przy ulicy Wojska Pol· wieśJ.1iac:v wyr::i.zili ~vielkie za~owolenie. z
skiego, gdz:e dzięki pracy rąk d;;iew- P.r~yJazdu hr:v:rady i natychmrnst zawro1c1~, pro~vadząc przybyszów do swych
częcych powsiaje nowy skwer.
m1eszkan.
hł
·
k
· :
I
W chwilę później cała wioska brała
n~~ zaJ_ęcia. wy o~u)ą , c opcy. .75
j\lnakow p~aCUJe. co?z ~n.n.e w h';tonlar udział w pracy remontowej. Kobiety wynt w Rudzie .Pabiantck!eJ ~rzy ulicy De kręcały z drzwi zepsu~e zamki, a męż,. . m3, . przynosi.1i. usz k odzone cz.ę„c1
mokratyczneJ
, · · Wyniki• te) pracy są b · czyzm
itp.
ro1ni~zych
szvn
junaków
dziełem
korzystne, bowiem
Wśród mieszkańców robotnicy spotkali
jest to, że zam:eniają bezużyteczną zie
o~ca pnewodnicu1ce1?0 nele12'<1tur:v
mię piaszczystą na urodzajną rolę.
Dzieje się to w ten sposób, że w miej s~i Specjalnej ob. Madeja, który pytał
l!CU, gdzie wydobywa s:ę żwir dla beto- się o swego syna.
wyruszyła do pracy, by w ramach

1600

Dotyczy to narazie tylko młodz i eży
szkolnej, dla której ogółem zaplanowano 25 tysięcy junakogodzin, rozłożonych na okres wiosenny od kwi~tr:ia do
połowy ;z~rwca ora,z na. okres Jesienny
NadLstopada.
konca
do
od· wrzesnia
t ·,
·
1 ·
t
·ć
mieni przy ym na ezy, ze war osc
pracy, wykonanej w tym czasie przez
junaków, określa się na około 45 mil.

I

(kł.)

złotych.

robotników
wsi
pracy spieszy z

Chłopi witają

Lódzki

Komi-1

niarni,
n~ałej

pokładytęwspa
juznajdują s:ę duże Zięmię

rozpoczvna
.1

się

Wydział Zdrowia w Łodzi przystępuje do akcji przeciwmalarycznej, która zacznie się 15-go kwietnia i trwać będzie
do końca bm.

,

I

Oso~y, kt~re w ~b. roku. chorow~ły n~
malarię, wmny . się zg~os1ć. do. 3edneJ

I

z trzech poradni przec1wep1dem1cznych,
istniejących na terenie Lodzi przy ulicy
Próchnika 11 (w godzinach od 8 - 10),

gen1~

Mont.er fabryczny Antoni Molik tak jak zresztą przez w'ele innych wieczo.rów - siedział i tym razem przy
stole, kreśląc coś pilnie na białym arku
szu, podczas gdy żona jego, Zośka,
krzątała :ię przy kucqni.
do
d l
A t kl
p t
n e · - po esz a
a :rzno
niego i zaprezentowała mu upieczone
przez s~ebie ciasto. Powąchaj jak to
pachnie! A jakie rum;anc! I w cukierni nie up·~eką lepszego! Powiedz, czy
nie jestem gwialna?
- Bezsprzecznie, jesteś genialna! uśmiechnął się Anton: bardzo promien
nie i bardzo szczęśliw ie - ale podczas
kiedy ty piekłaś to ciasto, ja skończyłem właśnie swój wynalazek, nad którym pracowałem tyle, tyle mi esięcy!
do
~est to automatyczny wyłącznik
nawijania nici na szpuk! Zaraz jutro
swój vvynalazek ii.nżynieprzedstaw·~ę
rowi Stefowskiemu. Powiadam ci, że
:to jest naprawdę rewelacja! A wi ęc po
wiedz szczerze, kto jest bardziej genialny, ty czy ja?
- Naturalnie że ty! - z podziwem
przyzmła żona i serdecznie pocałowała
go w oba polczki.
Nazajutrz monter Molik zjawił się w
towarzystwie żony w gab:necie inżyfabryki Stefowskiego i wręn1era
µył mi1 szkic swojego wynalazku.
wyłącznik
- Ten automatyczny
'Usprawni szybkość produkcji, a tym
.&;łIDYm orzycz:vni sie do oewnvch osz-
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odjeżdżających.

Również załoga robotnicza Pcl'1stwoNe
go MonoDolu Tytoniowe{!o postanowiła
nawi-'łwć kontakt z wsią Zalesie w -'Jwie
de sierad7.kim.
.
. .
.
.
Robotnicy
.
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tam mogli wypocząć, a
trzyma ciepłe łóżeczko i

1'lr·-···

--·--o.

(b)

maleństwo
posiłek.

Pani o-

„ • •

Droi;a Pani!
Rozumiemy Pani rozgoryczenie. spowodowa
ne niewłaściwym ustosunkowaniem sie syna do Niti. Wiele jednak ii: tego co Pani napisała podyktowane było goryczą i rozdraż
nieniem. Państv.ru robi co może, w kierunku
wychowywania młodzieży, ale czy pomyślała
Pani o tym, iż okres okuoacji też zrobił swo
je i że obecnie władze mają wyjątkowo cięż
kie warunki pracy na oacinku wychowywania młodego poko1enia. Owszem. państwo
przychodzi i pomocą w wypadkach wyłamy
wani.a s\e ·dzieci sood oplPki rod7.icielskie1.
Istnieją Sądy dla Nieletnich, Domy Wychowawcze, do których Sąd kieruje młod:iiet
przekraczającą prawo, cz:v to wobec moralsyn
Jeżeli
ności . czy też wobec otoczenia_
gpi.:awia Pani tyle kłopotów. proszę pomówić
z nim poważnie i zdecvdowanie oraz wyraź
nie postawi~ mu ultimatum: niech zmieni
swoje postępowanie, w przeciwnym bowiem
razie będzie się Pani starała um;ekić go w
jednym z iakladów v.rychowawcwch. Chetnie służymy Pani bliższymi w tej sprawie
informacjami
ZROZPACZONA MATl{A:
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PRZY.JACIOŁKI

• •

M. I W.:

A<:\re$y

mło-

dzieży Związku Radzieckiego będą Panie mo
w Towar:wstwl"? Prz:vhźn1
~ły otrzyma~
Polsko - Rad~ieckleJ, ul. PiotTkowska 272b.
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01

WłikŁwodziidup;rezysstwąpieonop1ad có wik'vik.·diacji

l

<:odziennn nowelka „Fxnressu"

1•es"'.L
J.
K+o

Stwierdzono. że wieś jest w zaniedbaniu i że najbliższy sklep spółdzielczy
znajduje się dopiero w odległości 8 klm.
od osady. Kierownictwo grupy obiecało
' ich
chłopom swą pomoc i interwencie
bolączknch, a dyr. naczelny PZPWł. nr. 3
przvrz 0 kł przcdstawici elkom Ligi Kobiet
radio \V podarunku dla miejscowej świet
li cy.
Po skońcwncj pracy ch1opi poi::zęsto-

z JAROCtNA: Li~t Pani, który

·.,ecz·e n··1. e ma I -ar y. ko' wMKOS

ziemi uprawnej.

ładują na wózki i warstwami ukła
nacv
dają na nieurodzajnych · piaskach. Po
Ubic'u można ją będzie ·na drug: rok
wykorzystać pod zasiewy.
Inni junacy w Iinbie 150 pracują w
Relenówku pod Łodzią, gdzie powśta·
nie nowy tor żużlowy i bo'sko spo.rto~
'':e. Wspó.łzawodn!czy z n:mi 75 chł?~
cow, budu,Jących na ul. Warszawskie]
wiadukt kolejowy oraz 50 junaków zatrudi:ionych na Marysinie III przy urzą
dzantu szkółki: drzewek ~oco\vych.
Og-ółem codziennie w~·r za do pracy
na terenie Łodzi I w pobliżu miasta do

pomocą

MATKA

został wysłany do nas ostatnio. prawdopodo
bnie zaginął. Może więc napisze Pani raz je~żcze czy zdecydowała się Pani przyjechać
do Łodzi. Na wszelki wypadek podajemy je
szcze raz adres, gdzie będziP Pani mogła się
udać w sprawie uzyskania mies7.kania w Do.
mu Matki I Dziecka. Łódż, ul. Piotrkow~ka
113, II-gie piętro. Wydr.iał Opieki nad MatP8ni do
ką i Dzieckiem ..Jeżeli przyjedzie
z dzieckiem
Łodzi w nocy proszę udać się
do Dworcowej Izby d1a Dzieci. B~dziecie

aln1e e1•szy?•

- kończy fachowo, i nie bez
dumy.
prócz Stcfowskego
W gabinecie
obecna była starszy technik fabryczny
Maria Gozowska, która jako dobra spe
cjaliistka oceniła z :m[ejsca praktyczłu M l'k
,,
.
nosc pomys . 0 1 a.
- Gratulu1ę panu serdecznie! - po
wiedz·:a!a ciepło, jPdnakże inżynier, rzu
c:w.szy okiem na, szkic. zachmurzył się.
- ·N·e przeczę, że w teorii w)rnalazek pański miałby n;e małe znaczenie,
ale już z pierwszego rzutu oka zauważyłem w szkicu pewne mankamenty.
A ze sprawą tą jestem mocno obeznany, ponieważ i ja również w sekrec·e
pracowałem nad ulepszen;em tego automatu! Niech pan jednak zostawi swój
szkic t zgłosi się do mnie za tydziet1, a
wtedy pogadamy!
K iedy Molik tydzień pot~m zjawił się
u :nżynie:t\a , ten oświadczył mu, że nie·
stety, wobec nawału pracy, nie miał
dokładnie je·
sposobności zanalizować
go wynalazku. Taką samą odpowiedź
dał mu parę dni późn!ei, a po jakimś
m:esiącu zwlekania zbył go krótko, że
niestety, rzekomo udoskonalony przez
niego automat bynajmniej n:e jest lepszy od dawnych, a co za tym idzie, nie
warto sobie tym zaprzątać głowy.„
Molik był wyraźnie strapiony. Tyle
mie.'.'lęcy pracy, tyle marzeń, a tu wszy
st.ko prysło jak bańka mydlana! Na dobitek iakieś dwa wod;nie później prze

! czędności!

wszystki.ch. placówek. Miejski.e~o Kon:lltetu Op1ek1 SpołeczneJ. WczoraJ Wydział
Lubelskiej 7 ( w godzinach od 14 - 16) I Opieki i Wydział Oświaty Z.M. rozpoczęi przy ul. Pabianickiej 240 (w godzinach · ły przejmowanie magazynów, instytucji
od 8 - 10). Samo leczenie jak i otrzyma- ~ biur ł;1KOSu, ?raz ~rzech s.cl:ronisk'"
' łn' mternatow dla dziatwy 1 młodz1ezy przy
.
k
h
.b
.
me potrze nyc 1e arstw Jest zupe ie ul. Napiórkowskiego 99, w Romanowie i
w Reymontowie.
bezpłatne.
Wszelkie sprawy które były dotąd zaJeśli zaś idzie o nowe wyp;\dki zachorowań, należy je bezzwłocznie zgłaszać łatwiane przez MKOS należeć hędą obec
nie jedynie do kompetencji Wydziału
do wymienionych poradni o każdej porze Opieki Społecznej przy Zarządzie Miej(c)
skim.
(ks.)
dnia.

15-go kwietnia

ciekła z biura zarzP,du na sale fabrycz-1 nalazca,

ne wiadomość, że ~nżynier Stefowski,
który przez dłuższy czas pracował nad
~ut?ma~y.cznym wylącrnik':em _do zw,i:
1an1a n!CI na s~pulę, przedstawił S";'OJ
wyn~lazek wy~szym władzom, ktore
?ceniły go. ..iak? ba.rdzo P?~Yt~w~y
t
•- ·d
„
I p~·zyzna1y ;nz:vn_ier~.w; I :Svv p1 ęc z1es1ą
.
ł0 t h
t
, .
.
ystęcy z yc . prem„ . .
- Co ~a dziv.rr:y zb:~g okolicznosct!
- pomyslał Molik. ktory sam będąc
uczciwym człowiekiem nie posądz;ł in.
ł.
k <lł '
. . · .
.zyi:ie!a, zte wy .;a. n;ub ~omys: n'.e·
n~n~~.J .zas an~i" 1 s~~ ~ .ę 0 ~o a Jeszcze
gę ie.i zar:iys i a . s 1 ę Jego zona .. :
Parę dn~ potem fabryka przezyla no
"".ą sensaC] ę. Nacze.lny dyrekt?r, fabry~ 1 .zwołał . wszystl.<1ch ro~tnikow do
sw.etl:cy 1 w:ygłos\\.vs~y krotką przemo·
wę . 0 potrzel?t~ ustawicznego, udoskonahi-r;ia warszt~tow 1 prz~·rządow ~pracy,
ktorą to a~CJę pow 1 ~1 ni poprzec: ~zyscy robotn ·cy, dokonczył uroczysc_e.
- Dlatego szczęśliwy jestem, że
właśnie w naszej fabrvce jeden z naszych towarzyszy uclof'konalił automatyczny wyłącznik do nawijania nlci na
szpule, 0 dz1ęki czemu usprawnL się praca, a fabryka zyska wiele milionów osz
rocznic! Niestety jedna1<:,
czędnOści
zaszedł tu równocześnie przykry, godny potqpien ia wypadek. Oto jeden z na
szych urzqdn:ków, inżyni er Stefowski,
okradł właściwego ''l)'nalazcę z jego
pomysłu i projekt jego przedstawił jaka swój. Nieetyczne machinacje Stefow
skiego zostały jedna~ ~demaskowane,
a przyznaną przez Ministerstwo Przemysłu premie otrzyma fakty_cmy wyna

1

monter Antoni Molik. Nasz
dzielny towarzysz, chluba naszej fahryki, Antoni Molik n!ech żyje!
Jak oszołomiony wracał potem Antoni Molik do domu. W głow'e huczało
mu jak w młynie i wciąż ni:e umiał
jeszcze zebrać myśli.
po
.- lko n„e rozumiem - Jednego ty
wiedz i ał półgłosem do swojej żony w jaki sposób i kto zdell}askowal Stefowskiego?
, · h
b d
R
usm,ec ~zecz ar zo prosta! nęła s;ę Zośka - kiedy inżynier zaczął
kręc'ć, od · razu pomyśi'alam sobie, że w
tym coś tkwi, a ki.edy potem rozeszła
się po fabryce wiadomość o wynalazku
Stefowskiego, zrozumtalam, że ukradł
ci twój pcmysł. Nic nikomu nie mówiąc, wzięłam kopię twojego szkicu I
zaniosłam ją starszemu techn-:kowi,
Gozowskiej, prosząc ją o radę i pomoc.
Gozowska momentalnie zorientowała
się w sytuacr i pobiegła natychmiast
do naczelnego dyrektora, który wszczął
dochodzenie przec·~wko inżynierowi i
zdemaskował go.
Przytuliła się do niego i z uśmiechem
spojrzała mu w oczy.
- Ty jesteś naprawdę mądry i to,
co wymyśliłeś, jest wspaniałe! Przyzna.i jednak sam, że gdyby nie ja, prze
padłby dla ciebie owoc twojej ciężk~ej
pracy i "satysfakcja, żeś zrobił piękną
rzecz! I dlatego powiedz szczerze: kto z
nas jest bardziej genialny - ty czy ja?
- Natur?Jnie, że ty! - zawołał z
przekonaniem monter Moli'k, I, choC'·aż
to było na ulicy, zatrzymał się 1 ucało•
wał serdecznie swoją Zośke.

Nr 95

!!!!!~~~~~!'!!!!'!!!!!!!!!!!! E

XP RES.S IL USTft!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!

PRZY&ODY WICKA

WICEK: - Tylko żebyś mi się do tej
WICEK: - Nie dam ci się tknąć niezego, bo ~nowu będzf.e nieszczęście! nowej lampy nie <lotykał! O rety!...
Prąd mnie łapie!
Podaj mi tylko klosz ...
WACEK: - Szlag nas traf.i! Jak pg:-aig
WACEK: - A nie stłucz!. ..
nę czkawki, że traV
WICEK: - Nie jestem tobą!

I

Str 3

WACKA

WACEK: - Już niosę świecę! A s
WICEK: - O pieska elektryczna!
Diabli nadali taką robotę! Korki spalo- tobą co się stało, że · spuchłeś na twane i lampa rozbita! A ciemno!„. Ojejal rzy? Może od zęba?
Nie kpi~ się, drabie, ·b o
WICEK: Tom się łupnął! Wszystk~1e gw:azdy wito wszvstko przez ciebie'
dz Wacek!. ..

Łódź pięknieje Na wz6r Moskwy i Brna

Pot~żna ciepłownia

Porządkowanie

parków
i skwerów

jut do
przystąpił
Wydział Plantacji
prac sezonowych na terenie miasta. W
okresie najbliższych dni uzupełni się braki miejskiego drzewostanu na ulicach,
•
skwerach i w parkach.
Niezależnie od tego · trwają roboty w
b. parkach pofabrykanckich: Leonarda i
Scheiblera, które dotychczas administrona skupienie zakładów przemyslowych l
wane były przez CZPWł. Obecnie opiekę
Swego czasu donieśliśmy o sensacyjnym projekcie Zjednoczenia Energestosunkowo mały obszar miasta . z dobronad nimi przejęło miasto. Projektowane
tycznego, które postanowiło wybudować w Łodzi wielką centralę cieplnojest ukończenie prac porządkowych na
dziejstw centrali cieplno-elektrycznej skoelektryczną, mającą ogrzewać i oświetlać wszystkie fabryki łódzkie, zakłady
terenie tych parków na dzień 1-go maja.
rzysta w pierwszym rzędzie najbardziej
użyteczności publicznej a takie mieszkania prywatne.
W najbliższych dniach Wydział PlanProjekt ten zaczyna przybiera~ ttalne wodów, aby ogrzat pomieszczenia fabrycz- upr~m~sło~iona J?Ołudniowo - ~achodnia
tacji przystąpi do pracy na skwerku na- kształty. Nie ulega już wątpliwości, że ne, szpitalne, mieszkania itp. Dostarcza- c~ęsc W1e!k1ej Ło~z1 o~az d.om:v 1 zakłar~y
rożnym przy zbiegu Legionów i Al. Kobudowa centrali rozpocznie się w najbli~- nie energii cieplnej odbywa~ się będzie I uzytecznosd puhhczneJ, lezące na tra~1e
oraz w pasażu łączącym Al. czym czasie a oddanie jej do użytku pu- więc na podobnych zasadach jak przy in- P.rzeprowadzon'.'•ch tu prze"'.odów. ·Z bie~ciuszki,
(w)
Kościugzki 1 ul. Piotrkowską.
g1em cz~su za1' do centrali prz_Yłą~zone
stalacjach centralnego ogrzewania.
blicmego nastąpi w ciągu 5 - 6 lat.
Uruchomienie takiej gigantycznej elek- b~dą obJekty w pozostałych dzielnica ch
Centrala deplno-elektryczna stanie, na
terenach położonych w południowo-za- trowni-ciepłowni da w wyniku b. poważ- 1miasta.
Podobne urządzenilł posiadają w Eurochodnlej części miasta, niedaleko parku ne oszczędności w dziedzinie zużycia węlekceważą sprawy remontów Poniatowskiego. Będzie to rodzaj dużej gla, Nie ulega bowiem wątpliwości, że pie Moskwa, Brno Częskie i Ha~a. Ciepelektrowni, zaopatrzonej w s:r.ereg kotłów przy tym systemie ogrzewania :,;używać łownie wyśmienicie pracują, 7.aos7.czędza
lVładze zwróciły u~ę. te mimo ros.poparowych, podobnie jak każda Inna elek- będziemy o "wiele mniej paliwa niż obe- ' jąc państwom i samorządom olbrzymie su~· st"ZOna budowl1111ega rozpoczyna alę w
trownia. Kotły będą wytwarzały parę, cnie przy spalaniu węgla w pojedyńczych my na paliwie.
Łodzi st-41SUDkowo mało ł'emOlltów.
W ciągu pierwszego kwartału rb. ZjedOkazało się. ie wiele Komitetów Domo- para powędruje do turbin a te dostarczać piecach, czy kotłach. Oszczędność zresztą
będzie podwójna, bo przecież para ruty- noczenie Ener~et:vczne okręgu łódzkiego
wych bł~e tnterpretuje przeprowada.nlł będą energii elektrycznej.
obemłe &koję remont~lł. Hnansowanlł pne'Z
Ale nie na tym skończy się praca pa- wana do tego celu wykona przed tem swą zbierało odpowiednie dane o zapotrzeboFundu• Gospoda.rld MłeszkutłoweJ. S~. ry. Będzie ona wykonywała jesza:e jed- właściwą pracę, wytwarzając energię elek waniu ciepła. Dostarczył ich m. in. W:vte FGM pokrywać będzie koszta ~ez ną czyn.noś~, nie mniej pożyteczną. W po- tryczną!
dział Planowania Przestrzenneito Zarządu
wn.tstłdmi reD)ont.Mni. me przeprowa.d.zaJą
Łódź nadaje się szczególnie do wprowa- Miejskiego w sprawie kubatury gmachów
popłynie przez
odlotowej
pary
trw.
staci
one w domach na.wet małych na.pra.w, które można askutecmłć systemem rospodar- specjalnie zainstalowaną sieE rur l prze- I dzenia tego rodzaju urządzeń ze względu publicznych ł mieszkalnych. z o~rzewa
niem których należy się li<'zyć przy proozym s 'Z'ebr&nych wśr6d a.interesoW1t11.ych
jektowaniu ciepłowni. Przeprowadzono
lokatorów WJ>łat.
W związku s tym Zanląd MleJ,1Jd wyjdrówmev. rozmowy z biurem oroiektów
"'8.. łe FGM flnullluje wyl~le t. zw. reCentralnego Zar~ądu Przem. Włókienni
monty kapitalne l to w tych doma.ch, w kłóczego na temat zapotrzebow1mia ciepJ,.
(c)
r~h ma.jduje się GO najmniej S Izb.
przez istniejące obecnie i mające powstać

ogrze Je

-

oświetli wszystkie łódzkie fabryki, szpitc;ile i ·mieszkania .
Kolos stanie w pobliżu parku Poniatowskiego

I

Komitety domowe.

i

Po zlikwidowaniu przerast6w

Poprawa na rynku pracy

Wielki szlem!...
Kogutowie spędza.Ją wieczór w domu. Ona
cr:yta ksiąt.kę, on gazetę. Sennie l'harczy apa.
rat radiDWy. Kogutowa otwiera szeroko usta
I zaczy11a zie-e-ewać.
- Dlaczego i:iewasz? - pyta zdenerwowany
m_ał.

Bo się nudz~.„ - odpowiada łont..
- Ja tet siedzę w domu I nie nudzę się
tv cale.
- Bo ty jesteś ze mn~, a ja.„ jestem r: tobą.
-

• • •

Właściciel domu przywołuje

mu

dozorcę

I · czyni

wvmówkę:

Łactnie Andrzej pllnujt kamienicy!... Sły1zę. ł.e do mojej kucharki od trzech miesięcy
przycho<lzi jakiś podejrzany gość.
odpowiada dozorca.
-żaden podejrzany - Ja go dobrze znam„. Pan może być zupeł
do
~pokojny, bo on wcale nie przychodzi
kucharki, tylko do pańskiej tony.
0

-

me

Mały

•

•

•

Tadzio zwraca się do matki na

prze·

r'ladz:ce.
- M~musiu. co to u ro{tlna?
To fest tytoń, moJe dziecko.
A dlaczego nie ma na nim owoców1
- .l.!e, jakie owoce moie mleć tytoń?
' - A cygara? ...

• • •

Mala Kazia jest niegrzeczna. Sciągnęla ze
itPlu serwetę z talerzami. Matka strofuje Ją:
Kaziu, jeiell natychmlast · nie uspokoisz
·
slę wrzt1cę cię do kurnika!
odpowiada
- "\o7e mnie mama zamknąć
ih:iecko - alt uprzedzam, że jajek znosić nie
będę „.

•

••

Zna loml zebrali się w cukierni przy pól czar
nej. Rozmowa toczy się na rółne tematy, wre·
11cie dyskusja schodzi na temat teściowej.
- ·zapewniam panów - zabiera głos jeden
łe moja teśclo
członków wesołej kompanii wa jest po prostu wymarzonym Ideałem. Dość
chyba rowiedzieć, te nie ma na świeci• dowciou. który bv do n!d nie t>MOW•L.

Duże

zakłady włókiennicze.

zapotrzebowanf P. na robotników budowlanych

Na podstawie uzyskanego materil'lłu
opracuje się projekty ~udowy, po czym
zamó.wi się odpowiednie urządzenia i przy
stąpi do wstępnych prac. Centrala cieplnoelektryczna bedzie pracowała równolegle
z istniejącą elektr9wnią łódzką. W ten
sposób zapotrzebowanie miasta na prąd
w pełni będzie zaspakajane, a poza tym
poważne nadw~·żki będziemy mogli pr:r.ekazywać licznym miejscowościom w woje(o)
wództwie.

Na rynku pracy w Łodzi zaszła w cią- I kwalifikacji, obarczonych małymi dziegu ostatnich tygodni poważna poprawa. ćmi. Jednak i ·one 7.Dajdą niebawem zaję
Popyt na siłę roboczą macznie przewyż- cie w organizowanych spółdzielniach biesza podał, gdyż nawet wielu niewykwali- liźniarskich, krawieckich itp.
W związku ze zbliżającym się sezonem
fikowanych robotników znalazło zajęcie.
W związku z realizacją planu oszczęd- budowlanym Urząd Zatrudnienia notuje
nościowego przez zakłady pracy nastąpiły zwiększające się z dnia na dzień zapopewne przesunięcia. Dotychczas sytuacja trzebowanie na murarzy, cieśli, stolarzy
przedstawiała się w ten sposób, że w tym itd. Miejskie Przedsiębiorstwo Budowlane
samym czasie gdy w jednych zakładach zażądało 130 cieśli. Zapotrzebowanie pobyły przerosty, w innych odczuwał się kryto w 100 procentach. Część cieśli spro
brak rąk do pracy. Obecnie po zlikwido- wadzopo z terenu województwa. Za miewaniu przerostów Urząd Zatrudnienia siąc - dwa natężenie robót budowlanych
uzupełnił luki w niedostatecznie obsadzo- będzie największe . Wówczas Urząd Zatrudnienia sprowadzi znaczne „posiłki" z
nych fabrykach.
Rezultat jest taki, że wszyscy zarejestro okolic Lodzi, gdyż ilość ich z terenu nawani w kartotekach poszukujących pracy szego miasta nie wystarczy. Szczególnie
znaleźli zatrudnienie. Bez pracy jest je- poszukiwani będą mJ1rarze i cieśle.
(k)
szcze niewielka i.lość kobiet bez żadnych

Cze'<ala nie

wżtął forsę

i...

czekał

doczekał się!

Niejski Edward Czekała był administratorem 15 pańs~wowych majątków rol
nych w Zalesiu. Nie wszystko było tam
w porządku skoro kontrolerzy stwierdzili w kasie brak przeszło 2·00 tys. zło
tych. Suma ta jednakże „znalazła" się
tego samego dnia„ bowiem pan Czekała
pobrał ją z„. kasy gorzelni. Zarządzono
dochodzenie.
Czekała nie czekał już na nic więcej,
200 tysięcy i uciekł. Po
skradł jeszcze
krótkim czasie został schwytany. Okazaokresie wiosny. Łodzianie, jak i w latach ło się że ogółem zdefraudował 600 tysię
ubiegłych wyczekują •na czerwiec, lipiec cy złotych.
Obecnie czeka Czekałę wyi sierpień, kiedy to miejscowości wypo- soka kara.
(bk)
czynkowe są przepełnione do ostatnich
granic.
Może to doprowadzić do tego, że robotnicy fizyczni, dla których zerezerwowano
na uczelni paryskiej
w tym roku przeważającą ilość miejsc, zoStupięćdziesięciolecie urodzin Mickiewistaną właśnie w tych gorących miesiącach.„ na Ioddl!. Domy wypoczynkowe cza zostało uczczone w Paryżu wykładem
nie są zbudowane z gumy i nie pomie- poświęconym jego pamięci. O<lczyt odbył
szczą więcej osób, niż jest w nich miejsc. I się w College de France, w tej samej sali,
Dla niejednego więc robotnika może za- 1 w której kiedyś wykładał Mickiewicz.
braknąć miejsca dlatego, że na,g minniej Prele~entem był profesor literatury sio.
odkładamy wykorzystanie urlonu na „naj- wiańskiej, zajmu ,iący obecnit katedre Mi•
ckiewicza p. Andre Mason.
(.s:kl
gorętsze" miesiące.

wczasyl
na
Jedziemy
bo pogoda dopisuje
Nie
ociągajcie się.

Pogoda

już

się

ustaliła.

Można

więc

letni.sezon urlopowy rozpoczął
się 1-go kwietnia. Poszczególne Okręgowe
Komisje Związków Zawodowych przystą
piły więc do wydawania większej ilości
skierowań na wczasy.
Jeśli chodzi o Łódz, rozdzielnik OKZZ
na miesiąc kwiecień przewiduje 250 skierowań na pobyty lecznicvJ-wypttceynkovre.
Niestety już w tej chwili można przypuszcza~, że około 80 skierowań b~dzie niewykorzystanych.
Dużą winę należy tutaj przypisać Radom Zakładowym, które kładą zbyt maty nacisk na wykorzystanie urlopów w
uważać, że

,

I

Odczyt o M:ckiewiczu
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jednak nie zginęła z ręki
Marńette
„Czarney Jacques'a". Uratował ją Mao,
który w ostatniej chwili wpadł do namiotu. Tajemniczy osobnik na widok Annamity wycofał się pośpiesznie. Tymczasem Krzycki leżał nieprzytomny i powstańcy zabrali go do pobliskiej wioski.
Marriette przez cały czas nie odstępowała
od łóżka chorego.

~

dą dalsze sukcesy, widzów tych będzie mógł jeszcze grać, bo kontuzja jakiej dotaka masa, że stadion przy Al. Unii nie znał w Warszawie, wymaga dwutygod/ niowej kuracji. Lepiej jest z Gwoździńpomieści ich.
Rozwój klubu zależy w pierwszym rzę- I skim, który do niedzieli będzie zdrowy.
dzie. od wyników, a te nie przyjdą same. Nie udała się próba z Rączko - chłopak
Na zwycięstwa trzeba pracować, trzeba do / starał się, chciał jak najlep"iej, ale awan.9
zawodów być odpowiednio przygotowa- do ligowego zespołu przyszedł przedwcze•
nym przez systematyczne uprawianie tre- śnie. Zresztą o awansie zadecydowało nie
ningów. Nie mamy powodu wątpić, że pił- kierownictwo, a ·drużyna, która miała do
karze ŁKS-Włókniarza zdają sobie z tego wyboru jego i Piekarskiego.
Po meczu z AKS nastąpi tygodniowa
spra_wę i rozumiej~, że właśn.ie na nich
w. p1e~wsz~!'1 rzędzie .spada w1elk~. odpo- przerwa w rozgrywkach ligowych spowowie~zrnl?osc .z~ pomys1;ną przyszłosc spor- dowana świętami Wielkanocnymi. ŁKS
tu łodz~ego i ~e pracuJąc nad.so~ą . w tym Włókniarz zamierza sprowadzić na świę
przeświadcz~mu d~dzą ze sieb~e wsz~- ta węgierski zespół Atletic Club z Budas~ko, na ~o ich sta~. D~atego. tez. spokoJ- pesztu i jeden termin zaproponował p 0 •
n~e oczekiwać będzie Łod.ź wieści z dale- lonii bytomskiej. Jeśli Polonia przyjmie tę
k1~go Chorz~wa, bo z~~ci~t.wo. na~ AK? ofertę, Węgrzy grać będą pierwszego dnia
*
W ub. niedzielę 18 tysięcy widzów prze lezy y; granicach mozhwosci łodzk1ch 11- świąt w Bytomiu, drugiego w Łodzi. O
sprowadzeniu Węgrów na dwa mecze do
żywało radość zwycięstwa nad Wartą, gowcow.
Łodzi na własny rachunek nie może być

tą słusznie napawają dumą ligowych piłkarzy ŁKS-Włókniarza, lecz sukcesy te
tym większe nakładają na nich obowiązki.
Drużynie nie wolno zapominać ani na
chwilę, że dzisiaj reprezentuje coś więcej
niż były ŁKS, coś znacznie poważniejszego, bo sport włókienniczy nie tylko uprzemysłowionej Łodzi, lecz i całego kraju.
Dawniej grą jej zachwycała się garstka
kilku tysięcy zwolenników i członków
klubu, a - dzisiaj 100 tysięcy włókniarzy
łódzkich i nie mniej niż 300 tysięcy włókniarzy w Polsce widzi w nich swych reprezentantów, cieszy się i oklaskuje zwycięstwa, oczekuje ich, ma prawo ich wymagać, bo przecież ŁKS-Włókniarz to
klub rep re ze n tac y _j ny.

I

* •

w11gierscy w

Łodzi

zaatakują rekordy Polski
Jutro na basenie Polskiej YMCA w Łodzi Nikodemsld na.brali pewności ł zgłosili ofio godz. 19-ej zostaną rorregrane międzynaco· cjalne próby pobicia rekordów Polski. Czadowe za.wody pływackie z udziałem pływa sy obu zawodników są ni:e-macznie gorsze od
ków węgierskich, którzy przyjechali do Pol- rekordów Polski. Należy spodziewać s!ę, że
ski na zaproszenie Za.rządu Głównego Z. S. w wa.lee z silnymi rywalami, próby te powio
Gwardia. Węgrzy w Łodz,i wystąpią przeciw dą się i przynajmniej jedno nMiWlłsko lodzia
KS Związkowiec Zryw, który zostanie msi- nlna zostanie wpisane na listę rekordów Pol
lqny Nikodemskł.m z YMCA.
ski.
Lecz nłe tylko biegł z udziałem Bonieckie
Po wspaniałych wynikach osiągniętych
przez pływaków łóllzkfoh na mistnostwach go czy Nikodemskiego będą atrakcyjne, Nie
Polski, należy oczekiwać niemal równorzęd mniej ciekawie za.pO'Wiadają się konkurennej walki z Węgrami. Najlepsi pływa.cy na- cje na 100 m. styl. klas. B (motylek) i dowol
szego miasta Boniecki i Nikodemsld, którzy nym, biegi sztafetowe oraz mecz piłki wodna mistrzostwach Polski zadowolili się tytu- nej, która na Węgrzech stoi na najwyższym
łem wicemistrzów, nie wypow11ed2il.eli jesz- p07;łomie. (Przez szereg lat Węgrzy byli bMcze ostatniego słowa, a porażki wanna.wskie konkurencyjnyml mistrza.mi świata).
KS Związkowiec wystąpi w na.jsilniejszym
przypisują raczej złej taktyce. Boniecki, który niezna.c.znie przegrał z Gremlowskim na swym składde na ca:ele z Bonieckim, Jerą,
400 m. st. dowolnym za bardzo oszczędzał Jaworskim, Dobrowolskim, Sobczakiem, Pła
po skońmonym biegu wikiem ł pcYiyczonym z YMCA Nikodernsię na finis-z tak, że
był zupełnie świeży. Nikodem.ski na.tomiast skim.
zajmowa,ć
wcześnłeJ
Publłczn-OŚ6 winna
niepotrzebnie zrywał się w przedbiegu, chcąc
do mety przyjść ,Jako pierwszy podczas, gdy miejsca, gdyż po defiladzie zawodników
z każdego przedbiegu do finału wchod:z;iło drzwi wejśclowe na pJyWa.lnię będą zamknię
3-eh mwodn:lków. Zarówno Boniecki, .fa.k I te.

Nikodemski i Boniecki

Słabiutkie

Dużo zgłoszeń,
W «Iniach '7 -

Krzycki leżał w szpitalu bez przytomności i nie wiedział, że wiele się zmieniło na świecie. Rozgromieni Japończycy
uciekli z Annamu, a dzielni patrioci zgru
powani w partii Viet-minu ogłosili niepodległą, demokratyczną republikę VietCały kraj rozbrzmiewał maninamską.
festacjami i ludność entuzjastycznie witała nowy rząd.

95

300 tysięcy Włókniarzy oczekuje zwycięstwa swych ·reprezentantów. - W niedzielę dalsze boje ligowe
Zwycięstwa odniesione nad Legią i War lecz gdy drużyna nie zawiedzie, gdy przyj 1 Niestety, w niedzielę Patkolo nie będzie

Pływacy

Mijały tygodnie i chory nie wracał do
zdrowia. Prymitywne środki lecznicze zaogniły rany i porucznik gorączkował bez
przerwy. Mariette· postanowiła że musi
go odwieźć do !11Zpitala i tego samego
dnia Tsen-go odwiózł ich swym wozem
zaprzężonych w woły do Biuth-Honom.

~r

mistrzostwa .

lecz walk w ringu

9 kwietnia odbędą się btdy

widualne mistrzostwa pięściarskie Łodzi. Sła
biutko zapowiada się ta impreza, tak słabo,
Ja.k nigdy dotychczas. ZgłMzeń Jest W)lra.w·
dzle wiele, a.le co najmniej polowy pięściarzy nie ujrzymy w ringu.
Chcąc zapobiec katastrofie, organizatorzy
mistrzostw mobilizują, Juniorów, walid których mają uzupełnić mocno postrzępiony
1>rogram mistrzostw. Będą to Jednak spotka
nia towarzyskie. ŁKS Włókniarz zgłosił sto
sunkowo -najli~niejszą grupę, bo 18 bokserów, ale nie wszyscy staną do walki. Oto
sta zgłoszonych: JASKOŁA, KAMIŃSKI,
KUBISIEWICZ, KA wczyRSKI, MAZUR,

U-1

będzie mało

MATECKI. OLEJNIK, ROŻYCKI ,POPIE·
LATY, TRZĘSOWSKI i GIEROŃSKI. Do
mistrmostw na.fpra.wdopodobnłej nie stanie
Jun.iony: KARGIER, STANITrzęsowskL
KOWSK.I, JĘDRZEJczyK, NOGAJSKI 1
LUBELSKL MistrLostwa odbywać się będą,
w hall Wimy.
Po mistrzostwach plęśclaiv,e ŁKS Włók
niarza walczy6 będą we WROCŁAWIU ~
tamte.fszą GWARDIĄ. Meez odbędzie się 24
kwietnia, rewanż w ł..odzl dopiero po indywidualnycb mistrzostwa.eh Polski. Jak słę
dowiadujemy, PISARSKI definitywnie opnśclł szeregi ŁKS W16knłarza. Klub udzielił
mu już y;woJniema.

mow~.

Poza meczem AKS - ŁKS-Włókniarz,
w riajbliższą niedzielę jeszcze
spotkania: Wisła - Szombierki, Legia ZZK, Warta - Ruch, Polonia (Bytom) Cracovia i Lechia - Polonia (Warszawa).
odbędą się

(Rm.)

Dział

ofidalm; ŁOZTS

Komunikat W. G. • D. Ir 21
Niedziela, dnia 10. 4. 1949 r.: Pilica -TUR
godz. 11, Tomaszów Maz. - Spalska, sędzia:
Gawlik. Budowlani - TUR, godz. 11: Nawrot 23, sędzia Czaplak.
Karze się kluby: ZKS Pocztowiec za nie
przybycie drużyny żeńskiej na zawody w
dniu 26. 3. 49 r. zł. 300 - i za nieprzybycie
w dndu 27. 3. 49 r. zł. 300. Gwiazda zł. 1000,
za niezgłoszenie zawodów towarzyskich odbytych w dniu 24. 3. 49 r.
Przyjęto do wiadomości zmianę nazw klubów: DKS na ŁKS Włókniarz, Tomaszowian
ka na ZKS Związkowiec, RKS TUR na ZKS
Spójnia. Kluby te zachowują poprzednie
prawa.
Przyznaje się walkower 9:0 ł 1 pkt. dla
DKS w zawodach o mistrzostwo drużyn.owe
DKS odbytych w dniu 20 mar
pań Lechia ca br. z powodu brania udziału n\e y,glos-z.onej uwodniczki Gajewskiej Ireny.
Rozgrywki o Uidywidua1ne nmtrzostwo
pań przenosi się z lokalu KS Filmowiec do
lokalu ZKS Łodzianka , Legionów 18, I gru,
pa 6. 4. 49 r., godz. 18, II grupa dnia 8. 4. 49
godz. 18.
W. O. l D. -

ŁOZTS.

Uwaga, motorzyści „Ogniwa" I
Wszyscy motocykliści ~ byłych klubów
ZKS Tramwajarz i S. M. Energetyka prosze
ni są o przybycie w cz.w artek dnia 7. 4. 49 r.
godz. 19.30 lokal 11 Listopada 30.
Stawiennictwo obowiązkowe z racji podzia
łu mandatów i ro-z.poczęcia sezonu motocyklowego w Łodzi.

-:- Kiedy oot~tinio widział się pain z szyi - rzekł trochę urywMym głosem,
a Topo·rski atakował go da·lej.
n·im?
- Nie wiedział pan o tern? To dziw- Von 0Sitenstrom byt w Łodzi
nel Więc o czym żeście gwa•r·zylii z siowczora j i przedwczor~jl
- Więc przyznaje się parn, że Wi- bą wczora.j ł przedwczora.j?
- O tym, o czym mogą mówić d\va.J
dziiałł s1ię pa1n onegdaj z Ostens~mmem?
- Nie tylko, że się z nim widziałem, towa1rzys2e broni, którzy nie w idzieli
ale nawet gościłem go u siebie przez się przez dłużs.zy czas.
- O niczym więcej? - soojrz·a& mu
'ten czas!
w oczy Toporski. - A może zechce mi
- W imię cxego?
47)'
- .Powiedz•iałem Jut painu, że ~ 11 o- pan wytłumaczyć, oo to Jest ta „ważna
. iadu sipojrza~ n.a ka-jdainikii, trakt•owainiu w ten spo5ób oficera rezer sitenstrom je•st moim seirdecmym pirzyja sprawa", o której wspomina~ parr w
Ofker wyw
wy i...
polyskujące na rękach więfoia.
swoim Viście, pisa•nym swego czaisu do
ciielem.
Ostenstroma?
- Chc i a~ nam st.aiwić zbrojny opór, , .- Wolniej, wo!niejl - !"lze·~ł zdus·zo- - A co Jeszcze prócz pr.zyjaźni łąP.~ czy1ło
sięgnął nawet po t>roń! - objaśinił go nym gbosem kap1tain Topoirsik11. - Więc przegląda·liśde panowie nago z pa111 em?
1
1e
Paz
na
a
potem,.
pan
będzi!e
testować
ageint.
wet moją korespondericję? - zacis111ął
Wiele naijpiękniejs.zych wspom- zęby Strzelmirski.
- A zatem rozumiał pan, oo go cze- proszę odpowiadać na pytarna.
Niech pa1n każe m11i·e na.j ipiefw ni eń I
ka, jeśli dostat11ie się w na•sze ręce? - Taik Jest, a pirzyma pa1n chyba w
.
.
powiedziia) powaiżinie do Strzelmi;rskie- rozkuć!
- I właśnie gwoli omawiiainia tych głębi dus.zy, że mieHśmy ku temJ weiż1
Ządarne slbus.zrie! Byłbym uc.zyrui1 „wspomnień" przyjechall! dio pana Osten kie powody! PozWO'lę sobie naiw~t odgo Toporsk<i. - Jest to moment mocno
Topo-rski ski strom?
1 to bez pańskiej prośby pana obciążająey.
kryć karty i powiedzieć panu wręcz, że
Były oficer Legi'i • Cudz;otZliemskiej nął ~a agenta, a podcza.s gdy Lesze;k
- Niech pain sobie wY'Olbrazt, że ta·k! powiadomieni o przybyciu von Os!e!lj rozc1e:rait przeguby d'ł!om, kapntan spy- - rzekł ha1rdo Leszetk.
wzrusz~ ramionami.
stroma roztoczyliśmy nad n.im opiekę,
. . .
- Zais1ainawia1jącel A!e Jeśli pa.n Jes·t tak, że nie tajne nam są niektóre s~cze·
- Nie wiedziałem, że C·i pa•n owie są tał mienada.
- Czy pain ma n•1eJa1kJ.ego Ha1ns.a von t.a1kim jego serdecroym przyjadelem, to góły: nawet to, o której godzinie i Ja·
reprezentantami w}adzyt W pie·rwszej
Zina go pan chyba na wylot. A ery jest bm pooiągiern wyjechał i, że żegna iąc
•
Ostenstrom?
wzią
biurko,
splądrowane
widząc
chwili,
1 - Tatki Jest to nawet mój pir.zyjaCJel! panu wiadomo róvvnież l to, że von 0- pena, powiedz·i a-1: „Sprawa ta ziosta _i e
łem kh za zwyk~ych złodz:iejaszków!
uśmiechnął Służyłem z ni1r;i przez„ d1u2Jszy . czais . w_ stens~rom, a1ILa1s kaipit.an Joachim v·o11 tylko między nami!" Tak więc sam oarn
- Ach tak, ach, taki s•ię trochę ironicznie kapitan. - Widzę, tym samym pu;.1ku Legn Cudzio.z1emsk1e1 Weresiheim jest oficerem niemieckiego rozumie, że nie ma powodu bronić s~ra
wywiadu, który służąc w Legii, prowa- conej pozycji, a•le powiedzieć szczerze;
ż~ mam do czynienia z wygą kutym na w Afryce.
.A czy p~ wie, że. wlaooiwe Jego dzlł rówriocześoie ai<cJę szipiegowsil<ą co te jest za „sprawa".
C.7.tery nogi I
- Ra·z jeszcze stwierdzam l<aiteqoryProiSzę powiedzieć mi wreszcie, na~1s'ko brzmi Joa·ch1m voo We.res- na rzecz swojego l<ira1u?
1k gdyby na- cznie, że nie wiem, o co panu chodził
ja
S~rzelmirskiego
Twarz
czego panowie chcecie ode mnie I oo hei1m?
,- wzruszylł ramionami Strzetmirskt
- Tak Jeist, pisall! mi o tym swojego gie zsza1 r<zała.
wyprostował s·ię
mi zarzuca·cie? (D . c. n.) '
pie·rwz
ra1
po
tym
o
się
Dowiiaduję
czaisul
Protestuję przeciwko
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