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Oszczędnościowo rozpoczęła

w Warszawie

WARSZAWA (PAP). - „Trzeba - w pełni wykonamego ustroju gospodarczego i
społuznego stworzyć surowy i bezwzględny, zorganizowany i przemyślany system oszczędnościowy w nasreJ gospodarce".
„WprowadzaJąci system OSZC'Zędz~a zwycięsko I
przedterminowo. wypełnimy tn:yletnl'~plan odbudowy
l stworzymy podsta.wY dla pomyślnego rozpoczęcia dru
giego, długofalowego pia nu polskiej gospodarki.
6-IetnJego pia.nu budowy fundamentów socjalizmu w
Polsce".
rzystując możliwości

Panie prezydencie, w cztery miesiące po wYboraeh
pan Już kompletnie wyleczony
Nie cierpi pan więcej na pacyfizm!
(Libertatea)

Dalsze zgłoszenia
do Kongresu Pokoju
BUŁGARSKI KOMITET
UCZESTNIKOW WALKI
z FAszyzMEM
ZGŁASZA AKCES
DO KONGRESU POKOJU
SOFIA (PAP). - Centralny
Komitet Bułgarskiego Związ
ku Uczestników Walki z Faszyzmem zgł-0sił akces do
Swiatowego Kongresu Zwolenników Pokoju.
Komitet zwraca się do wszy
stkii::h antyfaszystów świata z
apelem o obronę postępowych
zdobyczy lud.z.kości i pokojowych stosunków między narodami.

nastąpi sprawiedliwy podział
dóbr, wytwarzanych przez lu
dzi pracy. Bronić pokoju, to
znaczy bronić sprawiedliwego
ustroju społecznego i domagać się, by Organizacja Narodów Zjednoczonych stała się
realnym czynnikiem kstzałto
wania stosunków między narodami.

APEL KATOLICKIEJ
MŁODZIEŻY FRANCJI
P ARYZ (PAP). - Związek
młodzieży katolickiej Francji,
który jest oficjalną organizacją młodzieżową kościoła katolickiego, ogłosił apel w spra
wie obrony pokoju.
Związek stwierdza, że trwa
ły pokój n<ie może być zapew
niony na świecie, dopóki nie

lityczno-społecznych,

Naród

intelektualiści

Francuscy

tworzą komitety lokalne

w obronie pokoju
PARYŻ

(PAP). - Komitet
Intelektualistów Francuskich
w Obronie Pokoju zwrócił się
do wszystkich intelektualistów kraju z wezwaniem do
tworzenia komitetów lokalnych we wszystkich miejscowo~ciach.

Komitety lokalne wyłonią
delegatów na Kongres Swiatowy Zwolenników Pokoju w
Paryżu.
--0-

śmierć
polskiego górnika
we Franc;i

Znowu

PARYŻ
(PAP). Polski
górnik Franciszek Stanisła
wiak, który padł ofiarą n:eszczęśliwego wypadku 7 marca w COt\rrieres (departament
Pas-de-Calais) zmarł w tych
dniach, zostawiając troje dzie
ci.
Jest to już 12 z kolei górnik oolski,
który poniósł
śmierć w kop:;ilniach francuskich od początku roku bieżą
cego.
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BOLESŁAW

Przez

ODEZWA
FRANCUSKICH DZIAŁACZY
MŁODZIEŻOWYCH
PARYŻ

(PAP). -

Grupa

działaczy młodzieżowych Fran
cji, reprezentujących organi-

zacje

różnych

odezwę, w

kierunków poogłosiła

której

na·.1·ołuja

młodzież francuską

do wzmo-

żenia walki o pokóT

Autorzy odezwy stwierd">'.awe wszystkich poczynaniach, które mo
gą przyczynić się do utrwalcnia pokoju i odrzucą w tym
celu wszystko, coby rn'Jgło
ich poróżnić.
ją, iż wezmą udział

----- pakt atlantycki

amerykański potępia

Oświadczenie Henry Wallace'a
NOWY ,lORK I.PAP) - Hen
Wallac:e oznajmił, że Stany
ry Wallace złożył oświadczenie Zjednoczone powinny z puwrow którym zazn'lczył, że ogromna tcm wstąpić na drogę wska?.aną.
większość narodu amerykańskie- przez Roosevelta.
:Mówca v.czgo przeciwstawia się planom wał rząd n111eryka1iski, aby
podważenia
za~ad Karty vNZ. przyją,ł
propozycję w spra~fie
Pakt
atlantycki natomiast konferencji z przedstawicielami
jest układem godzącym w pod- Związku Radzieckiego C-:la on:ó
stawowe zasady Karty ONZ.
wienia spornych, zagadnień
Ludność
Stanów ZjednoczoW końcu' Wallace oświadczył
nych i Europy Zachodniej dro- że naród amerykatlski powiuifm
go będzie musiała zapłacić za dać prezydentowi Stanów Zjed
pakt atlantycki. Stopa życiowa noczonych do zrozumienia,
że
w kraja.eh objętych paktem ob nie aprobuje p~ktu atlantyckie
niży się znacznie, a swobody o- go, który zagraża
bezpieczeń
by;:atelskie zostaną ograniczo- stwu narodu amerykańskiego 1
BIERUT ne.
hamuje jego rozwój.

wielką batalię oszczędnościową

do naJwyższeeo poziomu dobrobytu

1

kultury mas pracujących Polski

Przemówienie tow Premiero J. Cyronk1ew'czo, wygłoszone no Krajowej No rodzie Oszczędnościowej
ważną pracę,

która
Iwniezwykle
sposób zdecydowany
musi na ogólnym obrazie

że

nasza walka z marnotrawstwem, walka o oszcz<;dność
żyć
przeczyłaby swej istocie i tre:
wykonania planu trzyletnieg'J. ści. gdyby była jednorazowym
która wnieść musi nowy, wę- zrywem, gdyby miała trwać
złowy element realizacji sze- 3 mie~iące, 6 miesięcy, czy tył
ścioletniego planu
budowy ko rok.
fundamentów socjalizmu w
Walka o O'łZczędność nie bę
Polsce.
dzie jednorazowym zrywem,
I będzie na pewno tak, że musi być stałym, coraz wy. nie raz w toku codziennej bi- raźnie.iszym i coraz krJnsek•
twy o plan, w toku walki o wentniej zazna-0zają-0ym się
pełną realizację naszego pla- czynnikiem w całej gospodar~
nu - o przekroczenie planu- ce narodowej. we wszystkich
wracać będziemy do wytycz- .iej dzied7lh1ach.
nych. które da ta narada, d'l
Czynnik walki z marnotraw
referatów, do dyskusji i do u- stwem, czynnik oszczędności
chwał - wracać bedziemy mv musi coraz głębiej znajdować
ślą do tej sali, w którei d!>j- 'lWói wyraz w planach i w re
rzewa dziś decyzja wiellaef, alizacji planów. Musi być ormasowej walki z marnotraw- .;aniczną częścią planów. Bez
stwem. wielkfoj batalii oszczę tego czvnnika plan jest nlednościowej. niezb~dnego czyn pełny. jest niedoskonały, a go
nika socjalistycznego
budow- ~podarka narodowa bez tego
1
Obywatele!
nictwa.
c>:ynnika oszczędności wyglaNarada
Oszczędnościowa,
Dlaczego /będziemy wracać,dałaby jak dziurawv ~arnek,
którą \vitaro w imieniu Rzą do pierwszej! tej narady?
z którego wciąż cieknie.
du- ma do nr.v>nrowadzenia
DlateJ?o rtrzede wszy1<t.kim.
tnalszv cial! n<t str. 2-eJ)
zacią

Btr. :

Nr. 79

Przez.
~ie~ką
bat~lię
oszczę~nościową ~.!'~!~! •J.~!1!~~,!!
do naJwyzszego poziomu dobrobytu kultury
I

pospolitej w spra:wie uregulo·
. wania. stosunków między PaliDokonczente przemówienia Pre1D1era Cyrankiewicza na Kra1owe1 Naradzie Oszczędnośaowei stwem i Ko§ciołem powinno
uważnie
przestudiowane
Dla.tego oszazędno86 będ7lle
Biurokracja jest marooW"aiw· skład wejdzie, jako organiczna bolean sit osiąginięcia prrodaw- być
podnosić
dochód na.rodowy, stwem dwojakd~ rodzaju:
c~ść walka z marnotrawstwem, ników pracy najlepsizych sy przez wszystkich, a zwłaszcza
będzie podnosić maJ~k nawalka o oszczędność, obejmo· nów świadomej, vwycięskiej, przez wierzących katolików, wy
rodowy, a oo za iym idzie,
przez swój nadmierny nie- wać musi wszystkie dziedziny dla siebie pra(ującej klasy ro- jaśni.a. ono bowiem w calej peł
ni, ja.ki jest prawdziwy stos.u·
spowoduje WZl'«ISi dobrobytu
pr<J1>0l'Cjrulalny nieraz w sto życia 1 wszystkie komórki ży- ootniczej.
- wR"OSt stopy życiowej mas SIU'!lku do zadań rozirost - jes.t cła społecznego - I miasto i
Dla realizacji tych zadań mo· nek władzy ludowej w Polsce
pracujących.
obci~żeniem s'kar'OO pańsib\va.
wieś, I fabryki I banki, i wsze!- bł)izujemy dziś szerokie masy do Kościoła.
Dla.czego wyjaśnienie prawdy
Of;ru:zędność więc, jako synez bezplanową n·iesikoordy kiego rodzaju urz~y i organ!. do wałki o dalszy rozwój naro·
litem, jako organiczna część
nowan~. n~itrolowanit Pra zacje społeczne, i produkcję, J du, dobrobyt i o rozkwit kultu- o stosunku Palistwa. do Ko8cioła. było potrzebne? Dlatego, że
pl.anu jest równocześnie orga cę przed\u,ża.jąc tok załatwiania inwestycje, i handel i transport. ry.
od kilku miesięcy daje si~ zauwa.
niema częścią soc-jalistycmego sipra,w
powOO-uje ogromne
PracOIWtlicy ka•żdego warsztaDla realizacji tych zadań wy· f:.yć wzmożenie nieprzyjaźnej w
budownictwa i jest n!ez.będ s.traity w produik<:ji, albo bez,po tu praey, bez względu na jego powiadamy walkę elementom
stosunku do Rzfłdu i Państwa
nym potwierdzeniem wyżsro średnio, a'.'.;-0 prze:z llhyt długie rodizaj, pafozeć muszą na zagad spekulacyjnym,
obcoklasowym, Ludowego działalności pewnych
dci gospodarki uspołecznionej odrywanie od pracy tysiącznych nienie wielkiej wałki o oszczęd panikarskim I antyludowym.
odłamów kleru.
IUłd,/ chaOElem
kapitalistycz- nz~z interesarnów.
ność. przede wszysbkim poprzez
W ten to sposób konkretny i Jak stwierdza ośWta.dczenie:
nym.
I tufaj jest ogromne pole do możliwości wielorakiej oszczęd· realny wzmacniamy Polskę Lu· Część wyższej hierarchii kOb·
Nie do pomyślenia jest bu- wprowa<lzenia os.zczęCności, nie ności we własnym warsztacie dową,
żywotność I sił~
naszej cielnej usiłuje poprzez listy pa
downictwo socjalistyczne bez mówiąc o oszczęd.nośclach mate
pracy.
ojczyzny, ważnego ogniwa w ze sterskie i poufne instrukcje wy·
1ystemu oszczędności.
riałowycłt, transportowych,
czy
Wielb, generalna, masowa spole państw budujących lepszą wołać stan zaniepokojenia i poJeżelii. więc konieczność wal inn~h.
I tutaj z góry tirzeba walka o oowzędność, toczyć się przyszłość, w zespole narodów dniecenia umysłów z powodu rze
ki z marnotrawstwem, konie- IJl'Zyjąć, że i•11S1tyitucja, która ak musi poprzez wszysbkie, bez ,. y demokracji ludowych, tworzą·
czność walki
o oszczędność ceptując wprawdzie ogólny plan jąiiku, komórki gospodariki naro cych pod przewodem Związku kornego zagrożenia religii, bez
żadnych ku temu istotnych po·
jest sprawą tak jasną, to warki z mamot·rawstwem, walki
doowej i przez WS'Lysi!kieh jej Radzieckiego mocny, ufnie pa· wodów''.
gdzież w takim raz.ie leżą tru
o oS>Z.czędl!lość, równoc;z,eś!ll!e za- pracowni'ków.
trzący w przyszłość, wbrew an·
Kto wiedzie prym w tej ak·
dności, jakaż tu bitwa toczyć
k!ada. że panuje w miej całkoTylko wtedy z.realizowana zo glosaskim I niemieckim impe· cji mącenia umysłów?
1!111.ę ma o rzeczy jasne i zrowiiity porząde'k, ie nde ma nic stal!lie uchwala Rządu o wprowa rialistom, - obóz pokoju i po·
Oświadczenie rządowe
obcią,
sumiałe dla każdego?
do z,aoszcv.:ędzenia - jest mar- dzeniu plain<1Wego systemu osz- stępu.
ża odpowiedzialnością za t~ dzia
Rzecz w tym, że dla każ ootraiwcą.
czędiumia.
•D latego to, Obywatele, Rząd łalność pewne odłamy kleru i
dego zrozumiała jest sama za
Jeszx:.ze większe pole oszczęa
te.da oszczędności i słusmość ności otwie-ra się przed niektó tymTylko wtedy osiągniemy w Rzeczypospolitej tak wielką część wyższej hierarchii kościel
roku co najmniej 115 mi· wagę przywiązuje do tej Kra nej. Czy można. bliżej określić
tej zasady, natomiast nie zawsze jasne, nie zawsze widocz rymi orgaoi'2:acjami spolecznyml. Hardów złotych oszcz~ności, ty! jowej Narady Oszczędnościo - jaką to .część kleru i hierar·
Część orgamza<:ji społecznych ko rozszerzonym I pogłębionym wej.
chii najba.rdziej zaangażowała
ne są róż.norodne sposoby reDlatego też w imieniu Rzą się w tej antyludowej 1 antyna.alizacji zasady walki z mar- ze swolm niera,z !Vedołężnym współzawodnictwem pracy wy·
riotrawstwem na odcinku wła systemem goopodarowan~a . . ze konamy przedterminowo plan du życzę Wam, ażebyście z tej rodowej działalnoaci?
wynieśli wytyczne
jak najlepMożna
bliżej
określić
tę
anego warsztatu pracy, czy sw-01·m1· przeros tami,· ze swo'm
1
„~ospodarczy 1949 r. I stworzy· narady
sze, konkretne
do
część kleru.
sfoiSun!kiem dlQ suhweocji pan- my realne warunki dla wykona walki, która nas czeka.
:własnego dz.ialu pracy.
Nie jest przypadkiem, stwier
Dlatego życzę Wam, byście
Co więcej, można powie- stwowych należy określić, ja.ko nia 6-letniego planu budowy pod
dza. oświadczenie, te „w tej sze
bardzo
szerokie
pole
do
wa~ki
z
staw
socjalizmu.
z
tej
narady
wynieśli
nlezadzieć
że źle pojęty pamoTylko wtedy należycie wyko- chwianą wolę realizacji' cze- rzącej zam9t antyludowej akcji
czy nawet szowinizm marnotrawstwem.
I w toku walki o oszczędnoś- stamy ogromne, niewy<:zerpane kających nas zadań, wolę wal wysuwają się na. czoło azczegól
swojego warsztattl pracy, swo
jej fabryki, urzędu, czy orga- ci ta1k ją będziemy !ifaktować. mQli!iwości, które tkwią ~ g~- ki. żebyście po prosttl z tej nie ci biskupi, którzy w okresie
Plan bowiem - wielki plan s.podarc~ uspołecznWllej t rne sali wynieśli i wolę, i co rów- okupacji niechlubnie się wyróż
nizacji społecznej, przeszkapojednawczym,
dv.1 nieraz widzieć możld.wo odbudowy Polski I przyszły sze zmaroo1emy zro<l=ego w ma- nie ważne, umiejętność zwy- nili nie tylko
oowego soc jalistycz.nego dęstwa w walce o socjalizm. ale wręcz służalczym stosunkiem
ści walki z marnotrawstwem, ścło!etni plan budowy fundamen slł'Ch
do hitlerowskiego okupanta., jak
możliwości
oszczędzania
na tów socjalizmu, plan w którego I stosunku do pracy, którego sym J(Oklaski).
np. biskup Kaczmarek i ks. bis
11woim odcinku.
-~·-----~- ----------~
kup Adamski''.
Przyk~y: fa.bryka, ki6ra
Obok tych ludzi pierwsze
na killka lai zgromadzi z góry
skrzypce gra.ją w tej a.kcji ci,
nadmierne zapasy towairów de
którzy wbrew powszechnej opificytowych, - a są takie, -gdy
W Wasa:yingWn.ie zdecydowano Mników pelrtu Rada Bezpieezeń tynent amerykańeilrl, ozę~ć Iron- nii całego patriotycznego społe
brak tych towarów ha.muje się wreszcie na opuiblikowame stwa będzie „naityclimiast poin- łynenru
euu-01pejs•k1eg<i
oraz czel1stwa nie tylko nie przeciw
pracę
Innych fabryk - nie
jest fabryką Jakby slę na wla tekstu tak d~go przygotowy· formowana", ałe nie zmienia t-0 część kon!Y'nentu afry1<ańskie- stawili się antypolskim wypo·
wiedliom Wa.tyka.nu, popierająsnym podwórku wydawalo wanego w tajemnky pa1ktu pół pootaoi rzeczy. Rada BeZ'jlieczeń gol
nocno . atlan-tyelkiego
stwa, w myśl pOS'tanowiep KarInnym jeszcze fałszerstwem cym szowini1,;tyczne roszczenia.
oszezędną - ale Jesi karygod
t
kt ty ONZ, ma być informowana jest naizywanie tego paktu „o- niemieckie, ale na odwrót wypo
nym marnotrawcą,.
Ujawnienie treśc~ eg~ pa • ~ n.ały<:hmiast 0 każ.dym wypadku bronnym'. Prned kim alltorzy wiedzf te usprawiedliwfali, Obok
Fabryka, która dbaJąc tyl- potwierdza w całej rozciąglosc1 zagrożenia ~z.pieczeństwa i po- tego paktbu ohcą bronić krajów wreszcie tych ludzi, co do \}atrio
ko o ilościowe wykonanie pla ocenę radztl&!klegio mdn;ster- k .
I
L..-k . ONZ
. po! ż
h
tr ech k nt en tyzmu których na.r6d ma. już
-~wa spraw ••crrainicznycll, za. OJU, a e oz1v11 owie
maią
o onyc na z
o yn
i i
j
ci
nu nie dba o jakość, nie dba ""
"""
oozekilwać decyzji Rady Bez.pie· tach? Kto zagra·ża Amery<:e Pół urobiont op n f, zna.jdu t si~
o oszczędności materiałów i wartit w deklaracji z dnia 29.1. <:tZensibwa, poi'W'.ierdizają«!j stan noonej, zachodniej Europie czy przedstawiciele kleru, którzy ze
energii, nawet gdy przekracza 1949 roku.. Ocena ta ch,a·r&~tfJ. zagrożenia pOlkoju oraz u<:hwa- też Algierowi? Czy Związek wszystkich sit usiłują
zakłócić
ilościowo plan jest ma.mo- wwahi p.ro.ieirtoiv:ai!I~ pakt i.a · ty co do środków, jaikie mają Radzieoki albo kraje demokracji spokój odbudowy,
którzy pa.tro1
trawcą.
1
być przed&i~zięte aby ta1kie ta hidowej budują bazy wojenne w nują przestvpczym 1 a.ntypań·
Organy planowania, które i) narq,ęd•z e ~Utyki ~res]!.
PT~jg?l~w~~a
:W:le:a°l(łr
grożenie usooąć. Uz!J['pawanie dkolicach wybrzeży At1antyku? =:~l~:e':;ka:~:goag:=
stosują przestarzałe techniczne normy zużycia są także in t . Ja.? N odów Zjedll'OOZO· SO'bie uiprawnień Rady . Bezple·
Pll'lrt północno • atlwtycki perializmu, a na.wet wapółdzia·
gan~ziaCJl ar
czeńsbwa pr~ez u?Ustmków paik jest pa1ktem agresfi. Nie uda się łają. z nimi.
spiratorami marnotrawstwa.
WaJ'szfaty pra<:y, które nie nyc ·
tl <t ck'
tu aUantyck1ego iest odwr~e- Stanom Zjed.nocronym oszukać
Czy trzeba. przypominać, na.z
Artykuł. 5. pak~ a• a·r:l ie· niem tego porządku. Mów1~c opinii pu'blicz;nej, nie uda się u- wiska tych księży skazanych już
mogą wyikorzysitać S1Woich kad:r,
e nadmiaru kadr za.z.drośrue go prz~duJe, ze. kaz a ~e prościej oozestll<icy pa~tu śpić czujności narodów pokojo- przez Są,dy Rzeczypospolitej za
sbrzegą. które nie umieją wyko s· tr~ btorącycli ud:zi~I w, pak~~~ ~lantyckiego mogą pod _ladała· wych, nie uda się również wmó organizowanie mordów?
8
hn preteks.tem rozpooząc dz~a- wić nawet własnym narodom, że
rzysilać S1Woi.ch możliwości w ce b~Zl~ mogla pod1ąc „~ką
Czy trzeba. -przypominać
że
lama wojenne, a Rada Berpie- pakt ten ma być „narzędziem fakty te 0 których mówiła cała.
lu wychawa'f!i..a nowych kadr, są cię, ;aka UiZn~ zosta~ie. za k~
911
nle<:•zną„ w.łącuue z uzyciem
c.zeńsłwa dowie się o tym po pokoju". Na cyniczne clrwyty Polska. nie spotkały się z na.j
marnolrawe<1mi
Oczywiście
w Sl!ylu goebbelsowskim przed- mniejszym na.wet •pot~pieniem
w zagadnieniach ł~ zil>roineJ, w ~elu przy.wróc~~ fakcie.
Już ten jeden punikt paktu a- ~awiające „czarne" ja:ko „bia- ze strony hierarchii kościelnej?
wyko1 zystania maszyn I należy· ma i utrzymarua bezpieozen
tej eksploatacji, w zagadnie· ~w.?. strefy północno · a<tla:ntyc tlantycikiego jeSI! wystarczają- le" już za późno. ·
„Stojąc na straży spokoju i po
niach transportu, należytego wy k1e1 ·
cym dowodem, że jest on S'prze Nie miejcie złudzeń! OReZ rządku publicznego, Rząd nie
Przywlaszc.zenie wbie przez cZJJy z Kartą Narndów Zjedno- KTORY DACTE CHLOPOM BĘ będzie tolerował żadnej akcji ni
korzystania ulepszeń, w możfi·
wościach cięć,
tam gdzie są gmpę państw uprawnień, J>TZY· czonych i nic Da to nie pomoże DZIE
WYKORZYSTANY Azczycielskiej" - stwierdza oprzerosty pracowników admini· slugującyoh w myśl Karty Na- mętna frazeologia. kłórą obficie PRZEZ NICH NIE DLA WOJ- świadczenie i ze stwierdzenia te
stracy jnych, w należytym plano rodów Zjedinoozonych wyłącz.nie upstrzono agresywtM! postano- NY. ALE PO TO, BY ZROBIC go wyciąga wniosek:
KONIEC z WOJNĄ" - oświad
waniu inwestycji, jest ogromne Radzie Bezpiec-zeństwa ONZ jest wienia tego dokumentu.
„Tylko zmiana. dotychczasoAutorzy pa·ktu usiłują wmć- ozy! w parlamencie włoskim je- Pej postawy hierarchii kościel
pole do wprowadzenia oszczęd· oczywistym naruszeniem kompe
too~ji Rady Bezpieczństwa i za. wić w opinię publicmą, że jest] den z deputowanych lewicy. nej 1 zaniechanie przez nią nie
noścl.
zbiorawego bezpieczeń· ro „pakt regionalny", a więc Ta·k myślą również masy ludo-1przyjaznycb praktyk
A jakże ogrom,ne pole walki sady
wobec
ir: marnotrawstwem
otwiera się stwa, która leży u podsrtaw ONZ mieszczący się rzekomo w ra- we innych krajów marshallow- Patlstwa. Ludowego, mote 11two·
Wpraiwdzle_ pakt
atlantyct:! mach Karty ONZ. Ladny „re· skich.
przed wszel;kiego rodwju urzę·
rzyć podsta.w~ do unormowania
pmewiduje, że 0 „krokach" ucze gion", który obejmuje cały kon
JERZY WINNICKI
dam i.
utosunków z Kościołem".
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Pakt aqresji
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Machow spojrzał na zegarek i wstał:
- Ogrzaliśmy się przyjaciele i starczy. Jedziemy!
Wychodząc szofer ukradkiem rzucił na Musię pieszczotliwe spojrzenie. Ta odpowiedziała mu uśmiechem.
Sołncew zaproponował inżynierom, że dowiezie ich do
bazy - gdyż wracał z Machowym „bez ładunku". Be- Proszę cię bardzo bez osobistych wycieczek - spo- ridze wlazł do jego kabiny, a Aleksy do kabiny Makojnie i niegłośno powiedział Machow.
chowa.
_ Może dopisuję. Proszę mi dowieść, a będziesz miał
- Nieszczęście z tymi rurami, towarzyszu Machowi powiedział Aleksy. rację! - wyzywająco błysnęła oczami Musia.
- Tyle kłopotów! A przecież słuszność miał główny
- Rzeczywiście, jak wygląda u was kontrola przy- inżynier, gdy twierdził, że jeśli do wiosny ułożymy ruwiezionych i pozostawionych w drodze rur? - zapy- ry w sznur, _ można uważać, że połowa rurociągu jest
tał Beridze Musię.
zrobiona.
- Co trzy kilometry na drodze stoi posterunek, obok
- Nie wiem jak jest gdzieindziej, ale na piątym punkniego kontroler, pod dozorem którego znajduje się tran- cie rury będą rozwiezione! - Słowa Machowa zabrzmia
sport i cała gospodarka na przestrzeni trzech kilome- ły pewnie i nie było w nich przechwałki.
trów. Razem z kierownikami ruchu kontrolerzy zapiMaszyna pędziła obok wyciągniętej na kilometr linii
sują każdą maszynę. Szofer otrzymuje na bazie rury rur ułożonych tak, że dotykały jedna drugiej.
Aleksy
i musi je dostarczyć do ostatniego sągu. Jeśli zaś ru- patrzył wesoło na tę czarną linię na śniegu.
ry zrzuci w drodze - kontroler. może to odrazu zauwaChciałoby się widzieć taką kiełbasę aż do samej
żyć. Potem wszyscy kontrolerzy meldują mi o tym, kto
wyspy!
ile dowiózł rur, a ile zrzucił.
- Do wyspy jeszcze daleko'. - odezwał się szofer. - Porządeczek taki, że proszę, nigdzie f>ię ruie wy- Ogromną machiną jest jednak ten rurociągi
kręcisz - roześmiał się Sołncew. - A zaprowadził go
- Ech, ~owuż! - wykrzyknął z niezad~wol~nie~ Ale
nasz inżynier Prybytkow - och, co za de kładny sta- ksy na widok rozrzuconych rur. - Powiedzcie nu toruszek. Ażeby ominąć ten porządek, trzeba umówić się I warzyszu Machow, w jaki sposób wam się udaje doz Musią i z kontrolerami. ale z tej mąki chleba nie bę- -~ wieść wszystkie rury ó.o rrćcisca? Dlaczego wam się
dziP?
• ucia]e. a inn.YlJJ nie•

W•

Daleko od Moskwy
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wia Rzq,d - za.niecha.nie nieprzy
jasnych praktyk wobec Państ.wa. Jak w świetle tego wa.runku wyglądają „argumenty' •
tych, którzy usiłują wystąpić w
roli obrońców rzekomo prześla·
dowanej religii? ~ikt w Polsce
nie prześladuje i nie zamierza.
prześladować religii i
ograni·
czać kościelnej działalności kle
ru. Na.odwrót, Rzą,d ze swej stro
ny uczynił i czyni wszystko, by
nastąpiło unormowanie -stosunkó"1< między Państwem i Kościo
łem.

Wystarczy przyjrzeć się na·
szej rzeczywisto§ci, by stwierdzić, ten
powszechnie znany
fakt, Kler korzysta w Polsce ze
znacznie większych uprawnte:d,
niż w wielu kra.ja<:h Europy Za
chodmej. Rząd nie zamierza uszczuplać
swobód religijnych.
Nikt nie zamierza u nas likwi·
clować nauki religii w szkołach.
Nikt nie zamierza. odbierać na·
lcżnych

uprawnień

kościelnym

"\';ychowawczym, czy·
niącym za.dość wymogom prt:3·
widzianym w obowiązujących
ustawa.eh 1 przepisach.
To samo dotyczy zakładów
dobroczynnych.
Rząd nie zamierza
wtrącać
się ani do spraw kultu, ani do
wewnętrznych spraw administra.
cji kościelnej. Domagamy aię j&
dynie, a.by religia nie była na·
dużywana dla siania niepokoju
zwłaszc:::a w umysłach młodzieży
i dla podburzania. jej przeciw
'~ładzy pańEtwowej. Domagamy
się jednym
słowem
lojalnogcf
wobec pra.wa rządzącego w Rze
czypospolitej, prawa które chro
ni r6wniez wszystkich lojalnych
przedstawicieli duchowieństwa. i
instytucji religijnych. Ochrona.
prawna obejmuje również ochro
nę uczuć religijnych ludności„
Wiadomo powszechnie, lłe na
sze przepllly prawne za.pewnia.ją
zakładom

taką ochronę.

Oświadczenie rządowe

&twier-

dza., że i w da.Iszym ciuu wła.

dze nasze nie
łalności

osłabią

swej d,i:ia

w tym względzie. Rzl!d

,,'oędzie si~ stanowczo przeciw·
stawiał 117Ybrykom, czy wyskokom obrażają<:ym uczucia reli·
i)jn.e wierzlłC'f<:h i. 'llat:\l.aZo.S""

cym

przepisy pra
Waga tego punktu jest
OU1ywista ·; zrozumiała. dla każ·
df'gol
O czym twia.dczą powyższe
fakty powsze<:hnie zna.ne wszyst
kim, którzy chcą widzieć i ety.
szee?
4wiadczt o tym, łe Rzlłd nttaz
ma. szczere intencje unormowa·
nia stosunków z KoAciołem w
duchu lojalności i rzetelnej tro
ski o dobro publiczne.
Sekretarz Komtsji Episkopa.tów ks. bisknp Choromal1ski
zgłosił się na rozmowy do przed
stawicirh Rządu. Rząd nasz
przedstawił płaszczyznf uregulo·
wania. stosunków z Kościołem.
Wbrew 'Wich.tzycielom · i siewcom plotek oświadczenie umożli
Wi milionom ludzi
wierzących
poznanie prawdy o stosunkach
Państwa. i Kościoła. Tym mocn!ejsze będzie ich pragnienie ~o
łożenia kresu faktom nadużywa.
nia religii dla celów antyludo·
wych.
Stanowisko Rządu jest june,
Rząd w praktyce wyka.zał llW'ł
dobrt wolę. Czas, by Koaciół
\7Bzedł na właściwą drogt.
obowią.zują.ce

Wll&".

- Jest w tym pewna kombil\acja - odpowiedział Machow. Patrzył naprzód i uśmiechał się. - I ja zrzucam
niemniej rur, aniżeli Sołncew, ale potrafiłem umówić
się z Musią i kontrolerami.
Aleksy myślał, że szofer żartuje. Machow spodobał
mu się pewnością siebie, mądrym spojrzeniem i spokojną twarzą.

- Czy już dawno prowadzicie maszynę?
- Będzie chyba pięć f.t. Po ukończeniu dziesięcioletniej szkoły pracowałem w garażu, ale zajęcie to przerwałem, gdyż mam zamiłowanie do muzyki: zeszłego roku wstąpiłem do szkoły muzycznej i grałem w orkiestrze. Pochod~ z Błagowieszczeńska, tam też uczyłem
się. „

Dlaczego wli.ęc zarzuciliście muzykę?
Do wojska mnie nie wzięli, ponieważ mam płaską
stopę. W orkiestrze zaś nie mogłem usiedziet.
Wstyd
mi było grać na harmonii lub na trąbie, wówczas gdy
towarzysze na wojnie ryzykowali życiem. Komitet Miejski Komsomołu wysłał mnie na budowę. Mówili wtedy: chociaż to nic front, ale jest to walka o naftę. Jeź
dziłem trochę po tych zimowych drogach, namęczyłem
się, wlokłem czasem maszynę na własnym garbie i widzę rzeczywiście jest tu coś w rodzaju frontu ...
- Wiecie co, towarzyszu Machow. nagle powiedział
Aleksy - mam pewien pomysł odnośnie zmiany systemu rozwożenia rur. - Pom.vślmy. czy to będzie miało
jakiś sens?
-
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UWAGA! Humaniści, czlonko
wie PZPR.
Dz'.\ś,
dn.lia 21 marca br. o
godz. , 1ę-~j w lok~lu DzAelnicy
Sródm1escie odbę<lzie s i ę zebra
oilt Kola. Obecność obowiązko
wa. Wszyscy proszeni są o pny
gotowanie się do ureg ulowania
skla<:lc k i opiat na „Wspólny
Dom".
Dn\a 22.3. 1949 r. o godz.
17 w loka:u wlasnym przy ul
Narubwicza 28 odillędz. ' e s:ę od
prawa
sekreiiarzy Podstawowych i Odti~ialowych Org:rniza
cji Partyjnych z. terenu Dzfe'.nicy Sródm.-Lewej.

Hala sportowa - ozd9bq Łodzi
Potężny

budynek

rośnie

aby budować
Trzeba zazna
czyć, te rusztowanie to zbudowane jest na 84 wózkach.
Tego rodzaju system przesunięcia
konstrukcji po raz
pieTWSZY zastosowany z.ostanie w Łodzi. Oczywiście daje
on wielkie oszczędności w
pracy, czasie i materiale. Zal nim to jednak nastąpi, trzeba
najpierw zabetonować łuk, oraz ściągnąć przeciwległe pod
stawy łuku żelaznymi pręta
mi. Do prac tych przystąpi
się mniej więcej za miesiąc.
Betonowanie
jednej części
trwać będzie około · tygodnia,
po czym konstrukcja, jak oblicza się, schnać będzie prawie miesiąc. W tym czasie
zu- wspomniane podstawy łuku
szynach dalej,

następną

Dnia 21.3. 1949 r o go&.
15.30 w lokalu wlasnym prz.y
ul. Narntowicza 28 odbędzie si~
odprawa prelegemów Dzie'.nicy
Sródm.-Lewej.
Obecność ol>owiąllkowa.

Akademio mlodz1eżowo

-----

część .

I

Obecność obowiąz·k•YWa .

W poniedziałek 21 br. odbędzie się dla członków kół mlo
dz.leżowych
organizacji społeaznych PCK, LL, LM, TPZ,
TPP.-Ra~~ieckiej, w sali Domu ŻOlnieI"La przy ul. Daszyń
!śki~go 34 akademia z okazji
"".'1atowego Tygodnia Młodz1eży Demokratycznej.
Począte&: o g 18. Wstęp wolny,

przy ul. Zeromskiego

Mieszkańcy Łodzt żywo insobie ogrom budowy.
teresują się budOW!I hali spor 1 Budująca się hala sportowa
towej przy ul. Żeromskiego. okładać się będzie z 7 takich
1 domić

Nlc więc driwnego, że często
całe gromadki przypatru j ą się
potężnemu rusztowaniu, usiłując
odtworzyć sobie obraz
budującej się hali. Nkstety!
Z widoku tego trudno uświa-

przy budowie następnych łu
ków,
kierownictwo
robót
przewiduje ukończenie konstrukcji żelbetonowej do wrze
śnia bieżącego roku. Dla zilustrowania czytelnikowi ogromu prac, może służyć na przy
kład fakt, że całość konstrukcji pochłonie około 5.000 ton
betonu, to jest około 330 wagonów kolejowych. Samo zaś
drewniane rusztowanie, które
widzimy w chwili obecnej na
placu, waży do 700 ton. Liczby te mówią same za siebie.
Warto jeszcze nadmienić. że
przy budowie zatrudnionych
jest w chwili obecnej tylko 70
robotników ,a w sezonie ponad 120.
Budowa hali ~ortowej szyb
ko więc postępuje naprzód.

ściągnięte zostaną prętami.
Postępując
analogicznie

I

H.

ł

części, jaką wyobraża obecne
w akcji zbiórkowej na rzecz odbudowy Warszawy
rusztowanie. Po wybetonowaniu pierwszej części , potężny
okazji zakończenia roku ników Poczt i Telegrafów ten szkielet, do budowy któ- i rozpoczęcia nowego okresu serdeczne podziękowanie za
rego zużyto drzewa z 5 ha la- zbiórkowego
na
Społeczny jego akcję na rzecz odbudosu, wstanie przesunięty na
Fundusz. Odbudowy Stolicy, lwy Warszawy w roku 1948.
,---------„.-.-„~ ,...,_,----~-------~----- Sekretanat Generalny Naczel ·
nej Rady Odbudowy miasta I Pocztowcy polscy zajęli w
stołecznego Warszawy
prze-' akcji zbiórkowej na rzecz odsłał
Zan:ądowi
Główinemu budowy Warszawy jedno z
Związku Zawodowego Pracow pierwszych miejsc.

..........-.....

----~„-----~~----
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Sukcesy biologów radzieckich Miczurina i Łysenki
w

oświetleniu

tow. dr. Michajłowa. Interesujqcy odczyt
na Uniwersytecie Łódzkim

żaden z wygłoszonych do-1 drzew i

Fabryka akordeonów

krzewów, podniesie- ogólnego dobrobytu. Zwięk
na Uniwersytecie odczy- nie mleczności krów do 70 li- szenie produkcji nie łączy się
rozpocznie wkrótce produkcję
tów nie spotkał się z takim. trów dziennie. To już nie „;;u w państwie socjalistycznym z
Jaik się dO'\viadujemy.,.... oprócz· niem koukuwwały przed wojną
JIBinteresowaniem
zarówno I cha" nauka, to praktyka, to groźbą kryzysu czy bezroboprofesoró\·v, studentów i mlo-1 rezultaty otrzymane nie na cia, jak to ma miejsce w pań Fab-ryki Fortepianów na Sląs.ku, 1 z najlepszymi fi.rmami włoskimi.
dzieży szkolnej,
jak referat drodze chaotycznych przypnd stwach kapitalistycznych, któ fabryki instrumentów dętych w Również w najbliższym czasie
tow. dr Michajłowa na temat ków, to wyniki oparte na na- rych władcy tak bardzo oba- Warszawie, w najbliższym cza- ukażą się w sprze<laży adapleostatnich zdobyczy biologii w ukowych podstawach.
sie przystąj}i w Warszawie · do ry polskiej produkcji Dotychcza
wiają się nowej nauki.
ZSRR, o czym świadczyła z.aSukces Lysenk.i i MiczuriDyskusja, która wyw1ązała produkc~ daiwoo falbryika aikor- sowe aparaty pochodziły ;.e
pełniona po brzegi sala i tłu- na to nie tylko
zwyclęst\\"O się po referacie, była jeszcze deon<iw StamiirO'\Vskiego.
Akor- skSadu niemiec<kłj fahryki w
my, które :r. braku miejsc o- metody marksL~towskie.J, to jednym potwierdzeniem konie doony tej fabryki z powodze- Dusznikach-Zdroju. (J. H.)
puszczały
gmach Wydziału jeszcze jeden sukces państwa czności zorganizowania tego
1
Lekarskiego u. Ł.
socjalistycznego, który osiąg- odczytu przez Koło Pr:r.yrodł
Po omówieniu dotychczaso- nięcia nauki umie i sto- ni.ków MarksiStów. PotwierQ
Q
Q zieży
wych kia-unków w biologii - suje w praktyce dla zwięk- dziła ona konieczność dalszej
e:z:koły
Lamarc'a, Darwina, szenia swego bogactwa, Pod- popularyzacji ostatnich zdoby
W ramach młodzieżowej ak młodzieżowej związkó~ zawoMendla, Weismaina oraz szk.o- niesienie wydajności pól - to czy
nauki marksistowskiej cji wczasów, Wydział Wcza- dowych i ZMP 16 domów wyły genetyki formalnej
Mor- bogactwo
wszystkich
jego wśród jak najszerszych rzesz sów Pracowniczych zarezer- poczynkowych w miejscowogana - prelegent omówił o- mieszkańców, to podniesienie naszego społeczeństwa.
I wował dla członków sekcji ściach uzdrowiskowych: Zastatnie zdobycze biologii apar
kopane, Szklarska Poręba, Jatej na naukowej metodzie hi- L.ist•• nasząch Czqtelnlhów
starnia, Karpacz i inne.
storycznej osłągnlęcla raWczasy te obejmą w biet.
tąd

I

AkCJ wczasów dl

dzleekłch
UO'llOnych
Mie&urlna.

kl -

-

Łysenr

Wyniki badań tych dwóch
naukowców, obejmujące zagadnien!a ewolucji rozwoju
1
dziedziczenia nawiąrują do epokowych osiągnięć nauki La
marc'a i Darwina, zrywając
zupełnie z reakcyjnymi teoria
mi We.ismana i Morgana. któ
re starały się rozpatcywać bio
log!ę, jako funkcje praw matematycznych. Nauki 0 istotach żywych nie można badać
analitycznie traktując żywe
twory, jako niezmienniki, nie
czułe na warunki ze·wnclr.znE>
! im nie ulegające. Badanfa
nad aklimatyzacją, 9elekcją
przekreśliły dotychczasowe te
orle genów, tych genów, które
według szkoły Mendla stanoWl·ą kompletn1·e '"yposa„ńny
w
,,..,
.zarodek całego organizmu.
Jaki jest społeczny aspekt
tel nauki? Na czym polega
jej rewolucyjność i pootępo-

Wspo' łzawodn1·ctwo dwu gazowni•

Na weiwa11tie łódzikiiej Gazow
rń przybyli prz.edtsi!awieiele Gazowni w Sz<:?:ecinle, &by podpisać z n.ami Ull1Ql\V~ o współzawcxłnidwo pracy.

W tym o-kres.ie były tam trudności teclmi-cz.ne. które musiano
pokonać. Tera.z już mogą śmia
Io z nami wspólzaiwod1nic.zyć. Przewodniciący Rady Zakładowej ze Szcrecina pozdrowił naszą załogę w imieniu swojej
załogi. życa;ąc nam jak riajlepszych osiągnięć.
Dojście do Szkoły Podstawo-j
Dzięki temu jut obecnie dvie
Dyrektor Gazowni Lódzkiej
wej nr 120 na Marysinie III ci, mieszkające w okolicach O- tow. Hecht opowiedział o tym,
było dr.Aychcza'i prawie o:emoi siedla. Robotniczego, . mogą UC·Z~ w jak ciężkich warunkach roz
Jiwe z powodu zwałów błota . szczac . do s~ko.ły me. grzęznąc poczęli-śmy pracę. podkreślając.
Zarząd Koła Rodzicielskiego byl w_ blo.cne: D:ziec1, zan:1~z.-kałe V: że ft1ż w roku 1945 rozpoczęb .
...
polnocneJ 1 z.achodme1 częśC'I liśmy wspólzawodniC'!wo, staraezsi.1ny wob~ braku Jakieg~- Marysina mają nadzieję , że znaj jąc się jak najszybciej uruchokolwi~k. ma.te_r,·~l~ do oouszenia dą się na terenie Lodzi równicz mi' zdewasfowa.ny przez hitle ·
ohodm•kow 1 sc1ezek.
i dnne instytucje, które pójdą za rowsikiego okupanta zaikład.
Na zc.>brani'll Koła Rodz'cielskie przykładem Elektirowni Łódzkiej
L
0
·
· 1· s tworzą dl a me
· h rvwmeż
.1... •• •
iczni
go pos tanCJ11Vi1.,.;smy
zwroc;c się
moż t
· dyskutanci móivili
'b
d
d
k
„
E'
I
t
1·
-~.
'--d
d
k
I
ym.
ze
pracownicy
obu
gazow
z pros ą o yre C}I .e( row- iwv::.c CtrJ 'Zenia o sz o y.
ni ni-e będą szczęd.z'ć wys'łku i
ni Łódzkiej o dopomożen:e nam.
A może S-J>rnwą tą uijmie si ę b d
Dyrekcja uwzględniła naszą pro ~am Zarząd Miejski?
f .R prac~w.ać oforni~. a!e. wyśb.ę i nadesłała be1.i•ntoerww ·!
Zarząd Kola Rodzicielskiego "\k 1• ~zaleznkne są rown·ez od

DJa

:i'~:;;zn~O\:p~!~~gi~s~;~rki~ kDkanaście

fałszywym teoriom niezmiengatunków, ich
fikacJ!, udowadnia kłamliwość
rasizmu faszystowskiego, którego jednym z wyrf.lzów była
hitlerowska teoria Rosen berga. Wreszcie efekty pracy Mi
czurina i Łysenki staly się nie
tylko bogatym materiałem dla
studiów i eksperymentów naukowych, lecz źródłem bogactwa kraju, które to osiągnięc1·a będz'ie st osować w swe1·
gospodarce. Laboratoriami eks
perymentalnymi Miczurina i
Łysenki. były pola upra\·~e,
v u
łąki i sady ZSRR. A wynika-

nośc1

kia~y-

mbei: uprawa pszenicy na Syrii, wspaniałe mutacje oW'OCOWe uzyskane dziĄk! krzy
..,.
towanlu różnych gaturków

De/egacia ZMP
wyjeżdża

do Finlandii
W tych dniach ud;iie się do

F i.nlandii delegacja ZMP, która
będzie uczes.Jnkzyć w Z jeździe
Demokratycroej Młodzieży Fiń
sk!e j.
W skład deleg-acji wchodzą
prze<lsta·wkiele Zarząd·u Główne
go ZMP ob. ob. Leszek Guziclci i Adam Swiatło.

ffi

Na wsipó1nym zeocaniu dyrck-1
wyjaśinil, dlaczego Gawwnla szcze
cim1<a nie odpowied·ziała na n-a
sze wezwaoie w roku ubiegłym.

foy G31Zowni Szczecińskiej

noszy c h

samoe<hodów

dziec1,

żużlu.

~:~~w~;c i:rC:?~~~: mare.~
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TEATR ,,MELODRAM"
ul. Traugutta 18 (Gmach OKZZ~
Z powodu próby generalnej
tea>tr n:oec·zynny.
•
We śrndę din. 23 hm. prftnie·
ra komedii Emi'a Augier pt.
„Zięć pana Poirler".
0

TEATR KAM ERALNV DOMU
ul.
Dziś i
komedio
„Wyspa

pracu1'qce

ZOŁNIERZA
Daszyńskiego

34.

codziennie o godz. 19 15
- farsa E. Pietrowa
pokoju".

PA1'°STWOWY TJ!i\Tit
POWSZECHNY
w todd ni. U-go Listopada lt

B.

Pocztowcy przodujq

z

PAlilSTWOWY TEATR
WOJSKA POLSKIEGO
W LODZI
ul. Jaracza 27
powodu próby generalnej
teafr nie~zynny.
.
We wtorek dn. 22 bm. premie
ra komedL\ znakomitego drama
topisarza hisz.pańskiego Lope de
Vegi pt. ,,Pies ogrodnika".

~tatnie przed~tawienla
Michała Bałuckiego „KLUB

komedii
KAWA·

LERÓW".
TEATR „OSA"

Traugutta 1 tel. 272-70
O godz. 19.30. w niedzielę I łwl•
ta o 16 I 19.30 farsa M. Slomczy6.sklego I Z. Wiehlera p. t. „Rycerz
Szalony" z A. Dymsz11.
TEATR „LUTNIA"
Plolrkowaka 243
Dz!ś I codziennie o godz. f9.t5
, BARON CYGAl'l'SKI" operetka
w l·ch aktach (' odalonach).

KONCERT
HENRYKA SZTOMPKI
W środę 23 marca o godzi
nie 20 odbędzie się w sali
Filharmonii Uroczysty Koncert Chooinowski. Wykona·n
cą

będzie

najznakomitszy
polski
Henryk Sztompka.
współczesny pianista

Bilety w kasie Filharmo-.
nii od 10 - 13.

ADRIA - , Radzieoka Ukra:na"
6ALTYK - „Wielka N11groda",
BAJKA - „Zagubione DnJ".
GDYNIA - Program Aktualnokl
Kraj. ! Zagr. Nr. 12."
HEL - fdla mlodz.l „Zaklęta Narzeczona",
MUZA - „Skarb".
POLONIA - „Nikt ule nie włe"'.
w n'ed·zielę poranek.
PRZEOWIOSNIE - „Aliszet Nil•

roku 25 tys. młodzieży. Do do
mów wypoczynkowych młodzież będzie wyjeżdżała w okresie od maja do grudnia br.
Domy zaopatrzone są w sprzęt
sportowy; poza tym przewidziane jest organizowanie imprez artystycznych o charakte woil".
rze kulturalno - oświatowym. ROBOTNIK - „Zamieć Snieina".
W ramach wymiany mło- ROMA - „Siódma zasłona'
dzieży związkowej przybędzie REKORD - Dla mlodz. „VI r •P&
do Polski na wczasy 200-oso- skarbów" . dla dorosl. - „Lekko•
bowa grupa młodzieży czecho- myślna siostra".
słowackiej . Ta)rn sama grupa STYLOWY - „Znak Zorro".
polska wyjedzie do Czechosło SWIT - „Ojczyzna''.
TĘCZA .. Jasna dro!'.fa".
wacii.
w n•edz!e!ę poranek.
--------·------TATRY - „Zuch Dziewczyna".
OFIARY
Z okazji lm 'enm W;ce-dyrek WISŁA - „Rudzlelec".
tora Jórefa Mikołajczyka - zaw niedzielę poranek.
miast kwiatów Se·kcja Ubojowa WŁÓKNIARZ - „Renegat"
przy Rzeźni Miejsk 'ej 1v1>łaca zł WOLNO~C - .,Jasna droga".
8.050.na Lód•„
w n:edzielę poranek .
'· k•., Rodz1'nę
Radiową.
ZACHĘTA .On czy ona'".

Na wo•andzie
-

Wspólniczka afery papiernicze)·

przy Szkole Podsta wowej nr 120 w
przystąp1hsmy do wspolz:iwodm
usłyszymy
c!Wa
które obejmuje wykon~.- Aleksandrowa - skazana na 5 lat więzienia
rue rocznego planu produ•kc)l
.
l l.40 Audycja sz·kolna d!a klas Kaweckiej - sopran. 18.35 ,Da z-yiększenie wydajności i dyscy
W ub1eg_lą s botę przed Są· 1najściślej Kraula ze Slotwińmłodszych „Indycze jajo". \eko od Moskwy" - 5 odc. po plmy pracy, ara.z obni1żenie kosz dem Doraznym stanęla Danu1a skim.
sluchowisko. 11.57 Sygnał czasu wieści W. 'Ażajewa. 18.55 Ut- tów wła<>nych produikcji przer Aleksandrowa, której akt os karProkura•l or podlkreśla że oskar
i Hejinał. 12.04 Wiadomości polu W<YTY Moniuszki w wyk. Orkie- M7cr.edna
od k
· enia
·
·
h
'
dniowe. 12.20 Koocert solistów. stry Polskiego Radia w Bydgo · p~·153· ·gosp a, ę.
.
z . . zarzuca, ze w pierwszyc żona popełniła przestęps.two z
1
1946
1245 Audycja dla wsi. 13.10 szczy. 19.40 „Wszechnica Radio burzfiw ~ e tnnQ'\vr przy ięto miesiącach
r. w Lodzi, bę najniższych pobudek, z chęcł
, ym1 oklaskami.
dą<: . referentką
prasową CZPP • uzyc1a
. . . . d d'
. . 7 l t .
Przerwa. 14.40 (L) Muzyka obia wa „ . 20 .OO DZIENNIK WIE .
1 zą a ia mej
a w1~
1
dowa. 14.55 (Ł) Komunihty. CZOR'.'JY. 20.45 Muzy·ka z płyt.
W adyslaw Batory
udz ieliła z chęci zyg.ku pomocy zienia.
15.00 (ł...) Audycja słowno-mu- 21.00 WOLFGANG AMADEUSZ
korespon<lem „Głosu" Emilowi Kraulowi, ówczesnemu
Sąd uznał osk 'on
·nn
0
1 F'igara "
·
ąrz aktem
ą wi os-ą
zyczna p t . „ C"""''
uvyin w wykona- MOZA " T
„ F ese.e
z Ga zownt· Lód z k'1e1· dyr
. ekiorow1· t ee h mcz,nemu
1· f,,
przestępstw obj~tych
n:u obcych pian!5itów" w oprac. akt I i Il. 22.45 (l) Koncert ży
• ·mslawowi Słotwińskiemu, ówcze karienia z; co skazał J'ą na
7
B. Busiakiewicza (I). 15.30 „Hal cz.eń (cz.. I). 23.00 Ostałnie wia
snemu
l 'k · w d ' ł
f
d
.
.
23
10
M
k
.
nacze
m OWI
y
z,a
u
lat
wi„zienia
pozbawieniem
Io, mlodtZi izycy" - pogadan- omosct.
.
uzy a powazO ól
.
„
~
k·a
. ,
na ul1"cach lodz"1
g nego oraz innym pra co wni- praw na 4 lata
dla d :iiec1.. 15 ·50 1„• 1 uzyka po- na. 23 ·50 p rog r am na JUifO.
kom
Dyrekcji Państwowego
·
pularna. 16.00 DZIENNI!( PO- 24.00 (ł..) Koocert życzeń (cz.
Lodzi nrzyhywa1·ą tyrrodni.owo Przemysłu Pa•p1·~rni'czego.
Z mocy amnestii kara zostai'*
POLUDNIOWY. 16.15 ,.Archi. II). 0.30 (l..} Zaikończenie audy
,..
"
"'
zn10ie1·szona d0 5 I8'
· · I
3-4
nowe
taksówki.
W
u1bierrły
W
·
A
więz:en. a,
pelag lud·zi odzyskanych" - 16 cji I Hymn.
"
sumie
lksandrnwa przyję z za·l kzen;em okresu" are-.ztu
odc. powieści dla mJod,zieży.
wtorek Wydział Komun!'kacji Za la od różnych osób około 800 - - - - - - - - - - - 16.35 „Zagadnienia Polski Współ Masowa produkcja „budzików"
rządu Miejskiego zarejestrowal tysięcy złot ych. które następnie
czesne1'" - nn<Yada-nka.
16.45
już
„~„
Państwowa Fabryka Zegarów w
. 261-szą taksówk~. Ogólny roztrwoniła po kawiarniach i r'
Koncert rozrywkowy. 17.30 Au- Lodzi przystąpi już wkrótce do ma więe 9tan środków komunikacyj stamacjach.
dycja Powszechnych Domów To
. ~ od k
nych w Lodtzi rozwija się poSnrawa Aleksa.ndrowej
1
warowych. 17.35 „Społeczne i sowei pr u cji tanich
dobrych myślnie. Szoferzy narzekają ty! stwie~dzi! nrokurator - ni'e ·e-t
W _dniu dzisiejszym dyżurują
gospodarc.z.e podłoże zmian w bud1l.ków. Budziki te będą szybko k
1•
tr dn • . -.J
k
b
,..
J
h poi
ro7.<prowadzone dla łódz Jcego świa- 0 na U osc1, Z·w1ąr.ane z u- ynajmniej epi·zodem, lecz zwią następujące apteki: Daszyńskie
b
u ezpiecza niac s ecznych" pnem liczników. Isfoieje wpraw zana głębokimi korzeniami z
pogadanka. 17.45 Drug-i dziennik ta pracy Obecnie fabryka produ· dzi~ w lodzi Wail'Sztat, proclu- g-lówną sprawą: której sprawcy go 19 - Boja,-~Jd. Wólczańska
1
popołud11'iowy. 18.0Q FRANCI- kuje zegary kominkowe, ścienne
kujący Hczniki, lecz ilość i-eh n:e zootali już osądzeni. Aleksan- 37 - Cymer, P1otrkO'IVska 225
- Epsztajn, Z2'ier~ka 146
SZEK SZUBERT - SO>IATA elektryczne. Za ł.410 złotych mo1
l'd k'
ki
d
.
1u·t na b Y"L estetyczny
wys arcza
o z im ·erowMm , rawa była nie tylko łącznikiem. Niewiarowska, Nowe; 1<' 12
H ·dur op. 147 w wyk. H. Se- ?na
zecrar Nabywa~ ·
·
h I · · ·
mbraiti. 18.20 Pieśni ludO'We w
.
Je muszą w mnyc a e imc ]owała i udzielała pomo- Pawlukiewic·z, Brzezjfr
!'ifi
ścienny, wykonany z jasnego poll- mi~stach PolsJ<'i ze starych i cy do popelnla.nf·a przestępstw,
oprac. St. I<:arury, w wyk. A. turowaneao orzecha
.z.n.tszczonveb taksówek. {W.B.). była o.1:rniwem. k•fńra onlaczylo Trawkowska. Dą!J.roiwsl
Unieszkowo;kl

C
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przez radio

261 tak sowe.
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CZARN'ł"

DZIEN

Pięściarze Zrywu przegrywają 5:11

Punkty zdobywają tylko: Stasiak, Krawczyk i Taborek

Wczoraj w hali PKS-u odbył się długo oczekiwany przez opinit s~rtowł Łodzi mecz fi nalowy o drużynowe mistrzostwo pomiędzy USI_>Ołami Gwardii warszawskiej i łó<Ukie
go Zrywu, Wbrew większ~ści opinii mecz wygra.U wysoko 11:5
warszawiacy. U ło<Uian zawiodła kondycja fizyczna, na. którą
Ujemnie wpłynfła. zbyt długa przerwa. Punkty dla. gospodarzy
zdobyU:, .s~ak, Krawczyk 1 Taborek. W dwóch wypadkach
,,nawalił Jak to się mówi komplet. sędziOWllki w którym zasiar
(Pomorze). i Urba.no~i Chrostowski (Warszawa), Kuga.cz
Wlcz (Poznal1), Czarnecki w naszych oczach za.służył na remis
'IV walce z Szatkowskim i o je den punkt skrzywdzono Komud~ który pomimo niezbyt czyst ej walki zashtiył na zwycięstwo
w pojedynku z Krawczykiem.
~ pię!ciarzy Zrywu największą. niespodziankę sprawił Niewadził w spotkaniu z Szymurą. Niewa.dził oka.zal wczoraj tyle
ambicji ż_e po~imo ~orażki zash1guje naszym zdaniem na peł
ne uznarue. N1ewadz1ł w ost:i.tn im starciu walczył na półprzy
tomny po~imo t_ego dotrwał do kol1ca walki co do tej pory
nigdy u mego me zdarzyło się. Gdyby Niewr.clził lepiej rozłożył
Biły mógłby ze spotkania. tego wyjść o wiele lepiej.
Najlepiej wypadł wczoraj z pięściarzy Zrywu Stasiak, któ
nieznacznie
ry w spotkaniu z Patorą szalę zwycięstwa choć
przechylił na swoją korzyść.
ale 1_18.Jba.r~ej przekonywu.Jąco
Prze3dtmy Jednak do tego co d zfało się wczora.j w hali PKS-u.
razem cała publiczno§ć
bokserska Lodzi dążyła na róg
Wólczańskiej,
ulic Skorupki i
gdzie w olbrzymi<.>j hali PKS-u
ustawiono
garaże
t<łuż1~cej za
ring, za istalowano jego oświ<.>tle
nie i chyba z całej Łodzi zwie·
ziono ławki. Hala wywarła na
na~ ,przyzw_.Yczajonych do drew
n,nnej arki na Widzewie, imponujące wrażenie. Pomimo, że na
mec7.U było obecnych dobre z<.>
7 tysięcy widzów dużo jcsz(•ze
dalszych miejsc było nie znj~
tych i nikt nikomu nie deptał
po odciskach i nie obrywał rę
kawów i guzików przy wejściu.
l'orZ'),•lek. panował też wzorowy,
a wszelkie próby jego naruszenia byłv szybko przez organiza
1 t•rów tłumione.
T~·m

SKŁADY

DRUtYN
Punktualnie o godzinie 11 we
drużyny
ezły na ring obydwie
oklaskami
przyj~te burzliwymi
przez 'villownię, na której znala
wiele warsza,'l'iaków.
się
zło
sznury
Gwardię wprowadził w
Polus.
:Monasterski, łodzian składach
Drużyny wy~tąpiły w
r.a~tępują.cyeh:

Gwardia: Patora, Szatkowski,
Kukttlak, Komuda, Borowicz,
WUczek, Kolczy:ó.ski i Szymura..
Zryw: Stasiak, Czarnecki, ZaKijewjączkowski, Krawczyk,
ski, Taborek, Wojnowski, Niewa
dz ił.
Woźniakiewicz zajął

mieJ~Ce

w ro;;u lorl7.ian.
%anim zalożono r\'kawfrc Patorze i Sta~inl<O"l\'i. na widowni
zae;zeto czynić zakłady. O ile
dni przed meczem
1111 "k1 łka
szan5e Zrywu b,·łv oceniane wca
le wy~o1'~• o tyie teraz spadły
N irswiadomo, czy ~prawiły to
razwi8ka Pator.>, Komud.v, Kol·
czy Szymt1ry
1·z,·ń~kicgo,
6wdzie poczi:to
dClg{o, że tu i
przewidywać pora:ikę, a w najlqi~z~-m razie remi!'.

I

mjewskiego i w ten sposób uchronił się od groźnych dla sic·
Łie zwarć.

Pu 10 minutach łodziauir prowa
TABOREK MIAŁ CIĘtKĄ
ale te dwa punkty
<lzili 2:0,
PRZEPRAWĘ
:Stasiaka nie były dla wszyst·
'l'aborek
W wadze średniej
kfrh przekonyvrnjące, cho~iaż
ni.szym zdt•niem Stasiak zwycię miał ci~żką. prz<.>prawę z młodym
mocny. cios Wilżył ch•.>ć, b. ni<.>znacznie to jed posiadającym:
r·a k zupełnie przekonywują ,·o. c:mkiom. Taborek wiele zainka·
Stasiak wygrał d~'ic pierwsze sował, ale dzięki swej rutynie
1·;mrly, toteż ehociaż trzecią prze potrafił z pojedynku tC'go wyjść
zwycięsko.
grał w sumie walkę wygrał.
teraz
się
\'V ringu ukazali
Kolczyński Wojnowski. KolczJń
CZARNECKI „NAWA,.,IŁ"
Niezły na~trój widowni pop- ~ki pomimo tego, że gwiaz<la je
i:uł się dopiero po drugiej walec. ::;o już dawno zgn„ła cie~z~· się
Czarnecki na ktiirego bardzo li- jeszcze takim szacunkiem u
czono „nawalił''. Przez dwie run młodszych jego koleg6w, że sta
nie wycho ~Ił przeciwko niemu hl'Z wiary
ay Czarneckiemu
ch:iło. Zaraz na począ.tek zainka w powodzenie. Wojnow~ki przt>z
sował trzy przykre ciosy, a póź ;iicrwszo minuty stawiał nawrt
p<>
nfoj :i;apoznawał się z nimi eo- 11iezly opór „Kolce''' alo
Taz częściej. Szatkowski miał pierws7.<'j rnn<lzie miał j117. <losilniejszy cios od łodzianina i syć tej przyjemności i dał sobie
trafiał częściej i czyściej. w ~ekunl!antowi ściągną.6 rękawi·
trzecim starciu Czarnecki popra re.
wił się nieco, i w rezultacie za- NIEWADZIŁ ZADZIWIA SWĄ
AMBICJĄ
~łnżył na remis.
Ostatnia walka Lyla dramaty
'V wadze piórkowej z ohydwóch 11tron wystąpili nowicju czria. Niewadził który nigdy nie
wielkie hnic
sze w Gwardii Kukulak w Zry· nnrażał się na
wie Zajączkowski. Po mało cie- tyr.t razem walkę zako!tczył zukawej waJce wygrał na P" " "ty pełnie wykc>:U~zony, DoM powie
dzie6, że w drugim starciu Nie·
Kukulak.
nokautu
urato~·ał od
wadziła
KOMUDA W ROLI
gong, 11. w trzeeilJl Niewadził 3
EGZAMINATORA
razy był lir7.ony Rtoją.c i za każ
Przykre chv.'1le przeżywaliśmy iiym razem przybierał p'lzycję
podczas następnej walki. Stary obronną. Niewndził walkę rrzebezlitośnie r.rał ale śmiemy twierdzi~,
że
Komuda obnażył
w~zystkie braki tak dobrze za- była ona n:tjlepsza w j<>go ka ·
pow'iadającego się niby Kraw- rir.rze. Wstydzi6 ~ię je.i w żad
czyka. Od·wrotna pozycja łodzia· nym wypadku nie potr7.ehuje.
nina absolutnie nie przeszkad:m Dał z biebie maksimum ambicJi
ła Komudzie zato miało się wra i ofiarności.
Kr.
żcnie, że utrudnia ona walkę sa

me

LODZI

Piłkarze ŁKS Włókniarz
schodzą

Po<l złymi a us.pic jam! rozpoczą! się sezon ligowy LI<S·Włók
niarz. Ogólnie spodzdewano się,
że goście zwyciężą, jednark nie
w tak wysokim stosunrku. Jakie przyczyny zlożyly się na po
rażkę łodzran? Brak przygotowa
nia zimowego, a oo za tym !dzie
w parze słaba kondycja, bezna·
~iejna gra Szczu.rzyńskiego w
bramce, słaba Luciów i napasfoików. Jaśniejszymi punktami
zespo ł u byli: Patkolo, grający
do U<Zyskania przez krakowian
5 bramki - nca pozycJi lewego
pomocnika, Włodarczyk oraz cię
ściowo Gwoźdz i t1ski." Lącz był
:epszy w roli dziennikarz~ Y'
sztu·ce „Bankiet" n~ż w n1edz1e
lę na boisku. Wstawienie Patko
li, najgroźniejszego napastnika
łodzian, do pomocy aby opieko·
wał s.ię Graczem, uważamy za
posunięcie n:efortunne
Wisła pod każdym względem
była zespołem lttpszym. Zaiwoclnicy przewyższa;i łodzian s7.ybkością, startem do pił·ki, teclmiorie!ltowali
błyskawicznie
ką,
się w sytua<.' jach pod bramkowych. Gdyby nie s luipki - wy
milk byłby dwucyfrowy. Juro·
wicz pon<>Si winę za drugą bra
mkę, potem był dobry. W obro
nie brylował Flanek. rcnbijając
prawą stronę ataku łodzian. W
pomocy najlepszy środkowy Le
gubko, zdobywca bramki. W a
laku brak było słabych pl.l!nktów.
Gracz dużo biegał; cofał się do
pomocy, słowem był produktyw

Na boi!fi1'U

1J1J

z boiska pokonani 2:8 (1:3)

ny. Kohut może pmv'Łól'zyć
S'Wój rekord milSltrza strzelców
ligowych. Mamoń wyróżniał się
biegami, przyipominając _okresami Bakera z przedwojennych
czasów Wisły.
Grę rozpoczął LI(S-Wlókniarr..
Pierwsze 12 minuit to okres prze
wagi łodzian. P<> zdobyoiu jed:
nak bramki przez KohlJl!a (z Wl
ny Lucia II) !odizianie słabną a
do glosu przychodzą goście.

Zaw~a?Ji kierował .oo ogół
I dobrze mz. Brzochow9k1 z War

I

I s.zawy.

PJ.Jibliczoości z~ral? ~ię, mikonkurency )Ile) imprezy
mo
Rupa d!a sportowej w postaci meczu pię
W,~ minuty polem
Zryw - Sfwardia
gosC1 strze'.a drugiego gola. ścia-rskiego
jak (Wars~wa), około .8 tysięcy.
(Szczurzyński obserwował,
I?ruzyny wystąpiły w następilka wpada do s;a'.ki). W 18 mi
nucie Włoda.rczY'k<l'Wi udaje się puiących składach:
Ju
G:wardia-~isła (Kraków):
odległości
strzelić z dalekiej
bramkę dla swych barw (Juro- row1cz, Kubrk, Fla~ek, ly~o, Le
G1ergel,
Wa.tJien111k,
wicz puścił plikę nad głową). gutko,
W 21 min. Gracz strzela trzeci Gracz, Kohut, Rupa I Mamoń.
ŁKS· Włókniarz: Szczurzyńskl,
punkt dla gości.
Po zmianie stron jurż w I-ej Włodarczyk, Łuć I, Luć li, Sol·
minucie Mamoń Sl!irzela najpięk tyszcwskł, Patkolo, Hogendorf,
niejszą bramkę dnia. W 11 min. Baran, Łącz I Gwoździński.

Pabianicach

Pomorzanin
·Pierwsi:e teg<>roczine g.potkanie
z CY'klu o misttzootwo li Ligi
Państwowej mimo niekorzystne
go wyniku końcowego wykazało
na ogól dobre przygotowan:e i
poprawną formę drużyny PTC.
Mec·z wczorajszy rozpoczął się
w niesprzyjających warunkach
atmO'Sferyoezny<:h, boisko pokryte było grząskim biotem, co
znaoznie WJ>lynęło na obniżenie
'
po1,iomu gry.
szyb·
D~żyna Pomorzanina
ołej dostosowała się do istn'eją
cych warunków. Już w pierw-

PTC 4:2 (2:0)

szej fazie meo:w udało jej się kowski 1. Kamiński 2; dla PT<;
w kr6tkich odstępach Miller i Krzemiński. Sędziował
zdobyć
czasu dwie bramki. W tym cza Terlecki. Publiczoości ponad .2
sie formacje defensywne PTC tysięcy 05ób.
popelnily szereg błędów nie kry
jąc dokładnie szybkich napastni
ków Torunia. Przy stanie 0:2
GŁOS ROBOTNICZY
PTC opanowuje się i przeprowa
B:omltetu
ł.6dzklego
organ
d•za kilka szybkich aitaków na
Wojewódzkiego Komitetu
I
Partii
Zjednoczonej
Polskiej
Na 10 minut
gości.
bramkę
Robotnicze'
przed końcem zawodów Kamiń
Redaguje:
ski minąwszy przebojem obroń
Kolegium Redakcyjne
ców PTC U5lala wynik dnia
Wydawca: RSW „Prasa".
4:2 dla Pomorzanina. Bramki dla Druk.:
Rębecki 1, Norgości strze!Vl:
Graficzne R. s. W.
l:Akłady

„Prasa"

Liga

piłkarska

Górnik (Szombior-, Polonia - Warta 0:0.
Legia AKS - ZZK 3:7 (J :3).
ki 2:1 (1:1).
.Ruclt - Pnl0„:~ (R..-tnm) 2:2
Cracovia - Lechia (Gdańsk)
memu Krawczykowi, tak był on - - - - - - - - - - - - - 5:1 (1:1'
(2:0 )
i nieporadnym.
chaotyc;r.~ym
Z ringów całet Polski
rundy wygrał
vVszysttue trzy
Komuda hlóry pomimo tt>go, że
Gwardia (Gd.) - Zjednoczewalczył ui(czysto - naszym zda nie (.8) 9:7.
N'.'l.prz6d - G'>ardia (Kie!.)
Lublinianka 2:3
0strowia nirrn wa!J..ę -wygrał na punkty.
Gedania - Batory 10:6.
4:1 (3:0).
(J :1).
Remig za~koczył większą czrś·~
Skra (Częst.) 3:1
R:vmer w11lowo1 . kt1".ra w~zoraj była wv
Radomiak - Bzura 1:1 (0:0).
·"
(l :Ó).
jątkowo ot1cr.tywna.
Garbarnia - Gwardia (Szcz.)
8:1
Chełmek
Tarnotia W decydują.cym meczu o mi·
i)alsz11 d" a punkty dla goś~i
(2 :O).
(3:1)
ko~zykarze S: 1
Polski
POCZATEK BYŁ DOBRY
zdoln·ł Porowi„•:;,. • ltt6rv dziek: ~trzostwo
'Prze·
Polfl' 1·~
Pafawag Baildon - Polonia (św.) 2:0
D~·~puty 11rzenvało uka7.anic <lo 1 lr~.i ~"ej lewej prostej ~ie ł6dzkiej YMCA przegrali z Zl.K
myśl) 1 :1 (0:0).
' ~:O).
PRtory i Rta<i:tlrn. doruszczał zbvt blisko do ~iP1 1i' (Pozr.a:U) 23:27 (l?.:J4).
się w rin~u

Teodor Drei!fier

z.

n . Liga

YMCA też przegrywa

71

Trogedia Amerykańska
- Tak! Zaczynam już się orientować - odezwał się
Jephson do Belknapa. - Zdaje mi się, że będziemy mogli
zupełnie spokojnie utrzymywać, że on jej w ogóle niczym
nie uderzył. Oni sami, wyciągając ją drągami, porobili te
znaki.„ Można by spróbować tego twierdzenia. A jeżeli nie
to wtedy,
dodał z ironicznym uśmiechem drągami... gdy ją ciągnęli z jeziora na stację kolejową, albo w wagonie ...
- Hm, myślę jednak, że Mason musi mieć już pewodrzekł Belknap
ność, • że nie stało się to w ten sposób -

z

powątpiewaniem.

- A co do trójnoga, zażądamy ekshumacji ciała i zrobimy nowe wymiary szerokości kantu łodzi w ten sposób,
że nie łatwo będzie Masonowi skorzystać z trójnoga.
Oczy Jephsona zrobiły się przy tych słowach maleń
kie, przezroczyste i bardzo niebieskie, głowa l ciało nabrały giętkości łasicy. Clyde przyglądał mu się z ciekawością
i zdumieniem i odczuwał wyraźnie. że jest to jedyny czło
wiek, który może mu dopomóc. Taki był bystry ,praktyczny, zrównowazony. chłodny, obojętny, a zarazem pomysło
wy, zupełnie jak jakaś nieobliczalna machina z rodzaju
tych. którE' wytwarzają siłę.
Zma twił się szczerże, gdy zabrali się do wyjścia.
h czuł się bezpieczniejszy, silniejszy, nabierał
Przy
nadziei, bardziej był pewnv teE!n. 7s ...,,s;tanie nwol
·
rv7.o

n~u1~+

ni~rlł11'1'0

Gracz przy „asyście" ob.roń ców
lodl'Liia·n zdobywa 5 b~amkę dl~
Gwardii-Wisły. Po lej syt~ac!1
~abkolo id~ie do afak.u. _zarmema
jąc pozyc3ę z Jan~z.loem.
Ze sporady~nego wypadu .udaje się Gwoź~i~s-ki~u zdobyć goa!a 2-go 1 J&k ~1ę okaza
Io po mecz.u ost~mnego . dla
s~ych ~·rw (JurOIW'llClZ wybiegi,
p1!1~a ~1e_rowana została do pu
.
siej s1a·tk1).
w. 31 min. I<<>hwt podwxzs.~a
wymk do 6:2 dla . Gwardi1-W'.s
ly. Raz ~yl~o broniil p~zyiton:nae
Szcztrrzynsk1: w 33 mm., kiedy
str~~lal Kohut. Podczas at.a1k~
go~c1 na poi.u ~arn~m ŁKS-~ł.o
kmarza. uda1e 1m się zdobyc Je
szcze dwa goale. Pierw~zego
zdoby~a Legutko w 42 mm: a
ostavmego Rupa pod koniec
1
spot·kania.

Łódt.

ul.

żwirki

17,
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Należało jak na.jprędzej opracować jakiś plan. Po dłuI
ROZDZIAŁ XVI.
więc obaj prawnicy do przekonania, że najłat 1 gich więc namysłach dosredł Jephson do wruosku, że trzeba
wdej będzie oprzeć obronę na niepoczytalności umysłowej pL'zede wszystkim oczyścić Clyda z zarzutu premedytacji
Clyda, o ile Griffithsowie zgodzą się na to. W obronie mo- morderstwa. Ten bogobojny, moralnie wychowany młodzie
niec jest tchórzem, co zresztą widać z historii całego jego
gą przytoczyć przykłady takiego obłąkania umysłu z miło
przez Sondrę życia. Z obaWY spełnienia gróźb Roberty, z obawy, że będzie
ści, z podnieconych ambicji, wzbudzonych

Doszli

z Lycurgus. odjechać od ukochanej kobiety, o której Roberta nic nie wiedziała (a przypuszczał. że
Jednak po naradzie z Catchumanem 1 Brookhartem, gdyby dowiedziała się o jego wielkie.i m:łości dla tamtej,
którzy w tej sprawie odwołali się do Griffithsów, obaj pra sama usunęłaby sie mu z drogi) - uplanował tedy, bez żad
wnicy zrozumieli, że nie da się to zrobić. Musieliby na to nej zlej myśli zresztą , wycieczkę z Robertą, niekoniecznie
do Big Bittern. Miał jej wtedy powiedzieć o wszystkim. uzyznaleźć się świadkowie, a między nimi i krewni - Griffith
sowie, którzy pod przysięgą musieliby zeznać, że Clyde skać w ten spooób wolność zapewniwszy ją przy tym, że
wszystkie koszty, związane z jej stanem, poniesie z ochotą.
przez całe życie objawiał pewną słabość umysłu. Trzeba by
ło by kłamać i krzywoprzysięgać, na co oczywiście Griffith- Bardzo to wszystko pięknie - przerwał Belknap sowie nie mogli się zgodzić. Brookhart więc musiał prze- ale tym samym przyznamy, że odmówił jej jedyne.i rehabikonać Belknaipa, że ten rodzaj obrony musi być zaniecha- 1 litacji małżeństwa. Czy sąd zechce to odpowiednio zrony.
rumieć albo czy uwierzy, że nie miał zamiaru jej zabijać?
Wobec tego obaj wspólnicy musieLi się znów naradzić,
- Czekaj pan, cze-kaj! - odparł nieco zgryźliwie Jephco dalej czynić. Tak jednemu jak i drugiemu każdy inny son. - Może t.o tak wygląda, ale nie skończyłem jeszcze„.
punkt obrony wydawał się beznadziejny.
- A więc oo dalej - pytał zaciekawiony Belknap.
- Przychodzi mi na myśl, odezwał się pomysłowy
- Otóż plan mój jest taki: Pozostawić wszystkie fakty
Sondry
Jephson, wskazując paczkę listów Roberty i
tak, jak on je nam zeznał i jak je Mason wyszperał. wszystże listy tej Aldenówny są tak rozpaczliwe, że cały zespół
ko, jednym słowem, zostawić, oprócz tego, że ją uderzył.
sędziowski rozbeczy się przy ich czytaniu, a będzie fatalwszystkie tajemnice listów, rain, walizki,
Wytłumaczyć
ne, jeżeli po n.ich przeczytają listy tej dru~ej panny. Mydwóch kapeluszy, wszystko - nie zaprzeczać niczemu„.
ślę, że lepiej byłoby wcale nie wspominać o tych listach ,
chyba, że prokurator sam t.o zrobi. Wynika z nich najwy·
Umilkł. Przeciągnął długi\. szczupłą. piegowatą ręką po
.
raźniej, że t.en smarkacz zabił Aldenównę, żeby tylko snę
.iasnych włosach i spojrzał w okno w kierunl·u więzienia po
'
od niej odczepić. Mason, oczywiście, nie żądałby nicze.;ro czym zwrócił wzrok na ~ lkn=a.
J innego.
'.0·036052
Belknaip zgodził sie z n.im zupełnie
"l. c. n.
Finchley, i ze zniszczonych nadziei, które R'.:lberta swymi
groźbami

niweczyła.

musiał usunąć się

.~Tl

- .S traszny

roz.głasizał, ie generał jest „„
Sędzi.a poczuł, że &ię zagalo
pował, ale nie mógł cofnąć

Jan $piewak

sen

Kryłow

B A J K'· I

słów.

- Panie sędzio, ja się do
wszystkiego przyznam, ale nie
rozumiem z tego nic a nic.
. Przyjaciel. mój, kt~ry ni~- pruto pierzynę i poduszki, - lem podobnych 1116w.
- A więc najpierw śniło
dawn~ p~zy1ec:tiał z H~zpanil! broni ni7 znaleziono.
Wtedy - A co Ilię panu łniT -W'1 mi się, to jedno. Potem Gpoopo".Vledział nu następuJącą h1 zaczęło się śledztwo.
stękał Don Piedro.
·
wiedziałem żonie. To drugie.
•tonę.
- Oskarża się pana Don ~a chciał powie<Weć: Następnie żona opowiedziała
Pe ·en Hiszpan zbudził Piedro o to, że pan w specjał pieniądze, ale popatrzył tak sąsiadce. Następnie sąs_iadkal
łię rano i zwierzył się żonie. nej. misji udal. się do stolicy 1 groźnie, te Don Piedro zrobił opowiedziała sąsiadce.. Potem
Wiesz - powiada - śniło mi chciał pozbawić życia naue- .'ł!ę karzełkiem.
„śniło się". S Jak Sywilla,
się, że przyjechałem do stoli- go wodza, naszego generała
A może w tym słowie śn1- N - jak Napoleon.
cy, chciałem zobaczyć samego Franko. Heil, Ewiwa, Hip, hip ło się" zawarty Jeet szytr?
Don Piedro z embriona mo. w<>dza naszego generała Fran ura, Fr.anko, Franko, Franko!
Sędzi.a uderzył ołówkiem 0 wu zrobił się karzełkiem, z ka
ko i zostałem przez niego przy - ~1ecb tyje! - krzyknął biurko potem olbrzymią chu- rzełka urósł do sufitu.
jęty, a on uścisnął dłoń mo- Don Piedro - i łydki mu 1\ę stk -~arł czoło
A więc co mam zrobić?
ją i rzekł: Dzielny jesteś Don trzęsły. - Ale ja nie miałem
ą
Czekać cierpliwie dopóki
Piedro, skoroś chciał mnie zo zamiaru zamordować wodza. Tak. Na przykład: S - jak nie ukończę pracy.
baczyć.
Niech żyje!
Sywilla, N - jak Napoleon al
I sędzia z namaszczeniem
- Niech tyje! - krzyknął bo jak nasz. I - jak Izraell- wyjął biały arkusz papieru 1
sędzia. Przec.1eł ja nie by- ta._
począł uroczyście pisać. Polem w stolicy.
- Don Piedro. kim pan
.., dał do podpisania oskar- I ja nie.
jut?
żonemu. Don Piedro podpisał
- A świadkowie?
- Jacy świadkowie, jaka
striica.
Don Pied.ro nic nie !'num.lał,
pojmował tylko jedn~.
trLeba krzyczeć: Niec'1 tyje!· i kt zyczal bez przerwy, co wy
pr0wadzało z równo?•.:.gl sę
dziego, który bojąc •l~. teby
o nim ktoś nie pomy~)ał, że
je•t liberałem - ryczał ochly
Don Pied.ro z karzełka zro- nie patrząc. żarówka pamięci
płym basem.
bił się embrionem.
zgasła, albo stłukła się.
- Hau! haul krzy<'Zał
Pa-pa-pa-panie
1ędzlo,
Sprawiedliwości stało się za
Co mówisz, to niemożl!- Don Piedro.
na-na-na-na wszystkich świę- dość. Don Pied.ro na długo
~-· - zachłysnęła się żona.
- Hauuu! - !tarał aię prze tych, ja - nie, dowody mam. znikł z miastecika Heil, a mo
- Mój mąż w stolicy u same- Ikrzyczeć go sędzia.
- Wtedy pan dowiedziaw- że nie Heil. Ewiwa. Zre!'ztą
go generała, który ściska mu Wreszcie umilkli zmęc~eni.
szy się o pochodzeniu wodza. wszy~tko jedno.
dłoń, niemożliwe!
Swiadkowie
przychodzili,
Ilustrował: Karol Bar"'1ieckl
- Tak, ale nie mów niko- wychodzili, wychod21ll, przymu, wiesz przecież jakie są chodzili. Sprawa się gmatw&.czasy obecnie.
ła, były podejrzenia, żadnego Słanfsław Jerzy L,!;,
żona przyrzekła święcie do dowodu winy.
chować tajemnicy, trzykrotnie
znak krzyża kreśląc u warg
swoich, żeby diabeł nie skusił. A jednak skusił. Milc1.::iła
Gdybym był Hiszpanem irdzieś pod Sevillą
do wieczora, dopóki prała bie
czy Salamanką,
liznę,
a po pracy krzyknęła
pogadałbym kiedyś na 1erio s panem Caudillo
1łośno do sąsiadki:
Franco.
- Hę!?
Gdybym chodził po Bejrucie &lbo w Hajda.raba«
- No 1 jak? - zakasata rę
Jako ZWYkły Hindus,
kawy sąsiadka.
przy07.epiłbym Anglikowi na ka.ba.ł
Nic a nic.
"Intruz",
- No i 1ak?
Wiesz, mój mąt, Don
Gdybym przez Jak~ okazję
Piedro, miał s~n.
urodził słę Jawa.jem lub lndochińcem,
- Miał sen?
niejedna blada łwan opu§ciłaby A7Ję
- Nie, śniło mu slę, że był
s sińcem.

„,.

Iwan

I --

·

SŁO'& I MOPSD(

na pokaz po micścle wodzono.
dziwowisko wielkie w naszych 1tronachl.
Przeto sa słoniem chodził gapiów $lum.
Ni stąd, ni zowąd. mopsik, wielki chwal
w gromadę wpadł.

Słonia

Toż

słonia. nuż oz:vnić nafl
dziamać, wizgotać, uj:>.dać,
miotać się, skakać, dopadać.
Nieomal za trąbę go Ima!

Ujrzawszy

rum:

No, wprost do walki wzywa olbrzyma!
- Przestań się hańbić, koleiko! - rzekł
· Na słonia-z porywać się tobie?
Patrz, jużeś orbrypł, on zaś idzie sobie,
jak gdyby nigdy nic;

in;plft.

nawet twych dziamafl wcale nie dostrzela,
- Ech, ech! - odrzecze mopsik - koleca. To ml też właśnie dodaje otuchy,
te ~ bitki pollczon będę między zuchy.
Niech-że wszystkie psy mówią: AJ, mopsik, malusi!
Skoro szczeka na słonia, jak silny być musU
Przełożył

CHAB.a

GDYBYM ...

•

w ~tolicy, chciał rnbaczyć ienerała i został
przez niego
A kiedy zapadł :unrok, naprzyjęty ._
··
gle zaświeciła się żarówka pa
Zakasane rękawy opadły.
mięci Don Piedro.

- Niemożliwe... Twój mąż
J generał?
.
- Tak, właśnie mńj mąt, a
11ie twój ,ale nie mów nikomu, wiadomo, jaki~ s;1 cz<1sy
obecnie.
To oczywiście natychmiast
opowiedziała swojej sąsiadce.
- Dowiedziałam się, że Don
Piedro był w stoli~y 1 rh.::i11ł
:zobaczyć generała
- to p:>dejrzane.
I sąsiadka opowiedziała saliadce:
- Don Pied.ro był w stolicy i chciał zamordowal! generała. Właśnie on. a niltt inny.
I sąsiadka opo\vledziała 9ą!iadce, a sąsiadka sąsiadce !...
Don Piedro aresztowano. 7.ro
biono dokhidną rew1zJę. nzwalono ściany i podłogi, nz-

-

Byłem, widziałem wc1du.
wymamrotał nieśmiało.

Twarz eędziego zrobiła tlę
uroczysta. Dwa olbrzymy znie
ruchom!aly w .posągi.
Kiedy, jak ł gdzie?

Lecz gdybym był byłym esesowcem po alianckiej stronłe
gdzieś w Hamburgu, Monachium czy Kassel,
kupiłbym nowy kapelusz Krymhlldzłe mojej żonie
I swfzdałbym do-re-mł-fa-so-la,
Amerykamka pomoc dla ludów kolonialnych

W~ śnie.

ZEBRANIE GMINNE
Choćbyś najlepsze ustanowił prawo,
Zawsze to będzie ludzi nieuczciwych spra.wą,.
By Jakowyś wynaleźć pozór do nadużyć I praw tych po swojemu, nie jak trzeba, uży~

tdę

lwu napraszał na owlec zwierzchnika.
pewnego lisa - urzędnika
R:rekło się o tym willrn słówt'czko do lwicy;
Ale wilk opinię miał złą w okolicy
I żeby nie mówiono, że lew się nte llczy
Z nikim t w sądach 1wycb bywa stronnic:r.'J',
Postanowiono 'llWołać zwierząt wlec
by każdy mółł swobodnie rzee,
Co dobrego w wilku widzi,
Lub czym złym się w onym brzydzi,
Ras wilk

za

protekcją

Rozkaz spełniono; swierzęta zwołano
I po starneństwie glosy pozbierano;
Ale przeciw wilkowi nikt nie neki ni słowa;
Więc mu w owczarni godność, przypadła wójtowa.

Gdzie?
We śnie,
- Hę, we śnie
uipisał
sędzia interesująco. Poważ
ny dowód. To znaczy, że pan
był psychicznie do tego przygotowany. Plan działał nawet
w pod~wiadomośc!.
Nie, po prostu śniło mi

CM owce na to? chyba one
tam były zaproszone?
Otół nie! O owieczkach wrr,cz się zapomnłało,
Lubo ich by sie s~ytać przede wszystkim zdał&,
Też

Przełożył

się.

.K ACZKOWSKI

Tym gorzej, bo dlaczego
nam się podobne snv nie śnią.
.Je<;tem sędzią do spraw gzcze
gólnej wagi I nigdy nie mia-

-- FRASZKI
E. Rvcewicz

Robił

interesy, śnił o chwili owej
Gdy się bać przestanie Ochrony Skarbowej.
Dobrze czynił wierząc, że strach kiedyś minie
Teraz się nie boi, siedzi w Mileńolnłe.
POZORY

Ilustrował:

Karol Ba.ranfecJd

MYLĄ

Na szyld7Jle„. skromny sklepikan,
A w sklepie.„ nieskromny paskarz.
NIESPRAWIEDLIWOSC

TRUMAN:

Kupujcie, kupujcie, oto amerykańskie towary
w oryginalnym opakowaniu.

Synek mój uczy się w Łodzi,
A mille się w głowie nie mieści,
Że mu stYPendium nie dali,
Choć

mórg mam

łylko czterdzieści.

.-

•'
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Symbol

Zachodnich

Nleiniee

Wybaczcie 11nYJaciele

Ifoutowny kamień z Ruhr1 w arudo-amerykańsldej„prawl9
(Krokod•n

Nr 78

Samorodne talenty wśród robotników

100 prac plastyków-amatorów nadesłano

już·

Ruchome sklepy Central 1 Tekstylnei

do OKZZ

Wybrane prace uirzą łodzianie w Miejsk;e; Galerii Sztuki

Do wydziału kultury I oKomis ji
światy Okręgowej
Związków Zawodowych wpły
100 prac
nęło już przeszło
plastyków - amatorów - robotników, członków związ
ków zawodowych z Łodzi i
województwa.
W najbliższy poniedziałek
jury konkursowe, w skła d
którego wchodzą przedstawipolitycznych,
r>artii
ciele
OKZZ i Związku Plastyków
wybierze najlepsze prace na
wystawę. Będzie ona otwarta w Miejskiej Galerii S1.tuk
Plastycznych w okresie od 23
bm. do 3-go kwietnia, a następnie przesłana do Warszawy na wystawę, która otwa rta będzie w czasie Koni:-resu
Za.wodowych, w
Związków
maju br. Autorzy prac wy:różnionych zostaną nagrodzeni, oraz skierowani do Pań
stwowego Ogniska Kult11ry
. Plastycznej w Łodzi, gdzie

wy-1

pod kierunkiem fachowych skie o tematyce ludowej,
więcej udanych, jednak świad
plastyków będą mieli możli konane na szkle.
czących o dużych zdolnościach
wości kształcenia się i rozwiPoza tym wśród prac znaj- autorów.
nięcia swych talentów.
(m.)
duje się wiele kopii, mniej lub
Już w tej chwili, wyróżnia
się wyraźnie szereg samorodmłodzieży
nych talentów - i to w wiedzony przez młodzież demo
Jutro, o godzinie 18-ej,
lu dziedzinach sztuki plastycz
całego świata I
kratyczną
w sali Domu Zołniełza przy
nej. Nadesłane prace wykonastanie się pięknym symbo•tł. Daszyńskiego 34, odbę
ne są w akwareli, oleiu, piórlem btaterstwa i jednc>ści
kiem, na szkle, znajdują 5ię
diie się Wojewódzka Akarównież między nimi rzeżby w I
młodzieży wszystkich narodemia, z okazji Tygodrria
Swiatowej Federacji Młodzie
dowości i ras.
drzewie.
Oprócz powyższej aklde·
ży Demokratycznej. AkadeNa szczególne wyróżnfonle
mii, młodzież wym:enionych
mię urządza młodzież zrze
zasługuje 15-letni go•1;ec z Za
organizacji urządza w poroszona w szeregach Ligi Lot
kl ad ów Przemysłu Odzieżowe
zumieniu z kolami ZMP i
go im. Więckowskiego - Wła
niczej, Ligi Morskiej. PCK,
dysław Płussa. który nade5 łał
hufcami ZHP cały szereg
Tow. Przyjałiół żołnierza 1
kilka prac, wykonanych ak•.va
Przyjaźni Polsko - Raclziec
Centrala Tekstylna uruchomiła szereg sklep6w w sam•). lokalnych akademii na tererelą o ciekawej tematyce spokiej. Tydzień Swiatowej Fe
nach szkół średnich i po- chodach docierających do miejscowości nie posiadających
łecznej.
rleracji Młodzieży Demokra
święci sprawom SFMD wie,podhurt~wni tekstylnych.
tycznej, mający trwać od
„Sklepy na kółkach" -- zaopatrujące wieś polską w wy
le miejsca w gazetkach
Również szwaczka ze sz•.val
21-28 marca, będzie obcho
ni przy ul. Sterlinga - H . KaH. M. borowe towary - cieszą się wielkim powodzeniem.
ściennych.

Wielka akademia

I
I

m i ńska

przysłała

kilkanaście

rysunków. wykonanych piórkiem, a Maksymilian Kula ze
Związku Metalowców przysłał
kilkad7.iesiąt pejzaży, wykona
nych akwarelą. Metalowiec z
Józef
Strzelczyk firmy
Gospodarki Mieszkaniowej
interesujące
Koch nadesłał
W ra.mach kredytów na go- rzeźby w drzewie. Z tego tyspodarkę mieszka.niową w Ło- nu plastyki scyzorykiem w
dll'Ji, ~owołany r-0sta.I lokalny drzewie nieslychani<> pię~mie
~om1tet Funduszu Gos~odllr- wykonane są prace Władysła
k1 M!eszkanioweJ, ktory u- wa Iwańczaka. komtruktora
pra~1ony został do decydo- w Centralnvm 'Biurze Studiów
wa.ma o rO'ZJlrowadzaniu kwot Aparatów Niskiego Napięcia.
Z terenu województwa z
z tego tytułu.
. Prace Komitetu są .Już w to-1 Białei Góry koło Tomaszowa,
Genowefa Ciechomska nadeku.
słała interesu1ące prace malar
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _,_;<e_s)
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Gmach

Komitet Funduszu

Łódzkiej

Biblioteki Publicznej na

Otwarcie

nastąpi

Sprawa ukończenia budowy
gmachu Biblioteki Publicznej
przy ul. Kopernika 5 po•u wa
Sposię pomyślnie naprzód.
łeczne Przedsiębiorstwo Budowlane i Państwowe Przedsiębiorstwo Budowlane pracują bez przerwy (mimo zimy)
przy wykonaniu końcowych
robót. Otwarcie Biblioteki pro
jektuje się w połowie lipca.
Trzeba zaznaczyć, że 50 ty-

WW :t ~~.,.._ „ ..._,

m·111111m1111111111111111i11111mn111111:m111n:mmnw:mn,wunM11"'!11 ~n11111111•111111'n11111111m~1:11111111w111111111111n111111n1111m1111111111m111111m11m11111n111111111mni'lll!lm1•

ukończeniu

w połowie lipca
działów do czytelnika i z p0- pracy, w którym wyról:nialll
wrotem. Centralne ogrzew<..- się: majster Roman Koz..;eł ,,_
nie. urządzenia wentylacyjne, raz robotnicy - Sima Józef,
doskonale wyposażona in tro:i- Błaszczyk Szczepan i inni.
Już wkrótce więc Łódź po•
gatornia dopełniają ca i ości.
To, że gmach wy:rn\1i::zo11y siadać będzie jedną z najwięlt
wstanie już w k01\cu czerw- ' szych i najnowocześniej ur7.ą
ca b. r. jest przede w:;zystkim dzonych bibliotek w Polsce.

Dla

. ....,,..__Jl:J~ ~~ r- ....._~

B. I H•

współzawodnictwa

za.s.lugą

Dom

każdego coś m~łego

Włókienniczy pełen

towarów

Na progu wiosennego sezoDom Włókienniczy zaopanu Dom Włókienniczy Centra- trzył się również w bardzo po
li Tekstylnej zaopatrzył się w
szukiwane skarpetki damsk!e,
ogromną ilość towarów i ko.1fekcji, począwszy od artyk;,i- tak zwane „szwedki", których
lów najwykwintniejszych, a sprowadzono
znaczne ilości
kończąc na najbardziej skrum we wszystkich kolorach. Unych.
rozmaicony wybór bielizny i
W dużym wyborze znajdą konfekcji dziecięcej dopełnia
Domu
asortyment
tu klienci bieliznę osobist":l, bogaty
po- Włókienniczego.
męskie,
piękne koszule
(S.)
kapelusze i oshi.nio
rządne
sprowadzony, specjalny gatunek nowych skarpetek, mocnych, cienkich i niedro;fr.h. Znaczki pocztowe
i laPełny wybór jedwabiu
w sklepach PSS
sn)'ch wełenek na damskie suBył czas, te w Łodzi głośno się
knie zadowoli nawet najb:rrdziej wybredne klientki. Po- mówiło o wprowadzeniu sprzedaw-ytyczną prac samorządu łódzkiego
za tym sprowadzono ostatnio
we ży znaczków pocztowych w sklePrzed paroma dniami obrado · 11irtwa, zaklai!ania bibliotek o· ezyrh, społecznych i kultmal- koce z czystej
wełny
Tym wszystkich kolorach, specj:?l- pach PSS. minęło kilka tygodn~. a
pracują.cej.
przedsię- 1.ych klasy
usprawnienia
wała w stolicy Sejmowa Komi· raz
sja Planu Gospodarczego, nn biorstw użyteczności publicznej. ~zybdej l:Jędą. one wprowadzane nie nadające się na damskie znaczków w sklepach spóldzielPm.ca suworzą.du ujęta zosta· w życie l.m sprnwniej zabierze trzyćwierciowe
kurtki, tak
m. in. omówione zosta·
które~
zrcalizo- chętnie noszone w sezonie wio czych nie ma. Wydaje się, że mały zagadnienia samorzą.du przed la w rnmy ogólno - polskiej go się nasz ~arnorząd do
sennym. Cena koca wynosi ly to kłopot, a korzyści duże . Warnowe ~podarki planowe~, a ogromne wania tych postulatów.
obecnie
którym stają
to by więc o tym pomyśleć„.
J. Szczep.
3.000 zł.
i
szer~ze zad•mia. "Należeć będzi,1 Rmn:v buażetów zwyezajnych
do nieb zaspakajanie wzrastaj:} r.ndzwyczajnych sięgające około --------------------~------------------cych potrzeb mas pracujących 62 miliardów zł świadczą. najwy
g
ł
we wszystkich dziedzinach ży· mo~rniej, jakie doniosłe zadania
"z~
o~
r.ia, a więc na odcinku budow· czekają samorząd w 1949 roku .
'!>ł _ U k ~
11 .li li
i\
· \,!!
ł~ l
O:
Aby jasno zdawać sobie spra· l i
nic twa mie~:>:ka:iiowcgo. urządze
„
nia i porz1vlkownni>1 11~i" i dróg;, wę z tt'go, do czego Państwo
prowadzi
I maja - dn'a te
Lodzi
w
dniu
w
OKZZ
Pracy
wy
Uchwały Kow.;resu Jedności
masowej akcji szerzenia czy tel- vaszc przywiązuje wagę najwię
z go 20 zespołów wystąpi w m:a
współz awodnicl wo
i wskazauia równ'eZ
hzą, trzeba przyjrzeć się kilku klasy robotn'.czej
Poznaniem, a podpisane osta!- stach powiatowych. przy czym
pozycjom. Najwięcej swych wy Komisji Centralnej Zwią zków
":OCZątek
!latków, bo aż 44 procent z o· Zawodowych są głównymi wy- nio współzawodnictwo z Byd· wystąp : ą również zespoły tau
1:
goszczą przyczyni się ni~wą'pli neczne ze specjalnym uwzględ
jestra<:y jnych na terenie m:a gólnej sumy budżetowej przez- tycznymi, w myśl których roz· wie dv da!szego rozszerr.enia n'eniem tańców narodów zapny
W poniedziałek. dnia 21
nac z~·ł samorząd na oświatę, kul wijają się międ zy innymi rów· do tychczasowej akcji wydziału. iaźnionych.
t
m.-:r.:a br. ro zpor yna się na
turę oraz zdrowie. Wydatki na
s a.
te:-enie Lodz,; częściowa re·
Poza ty:n um owa przewiduje
Umowa z Bydgoszczą oheJ·
pod·
wys:lki w celu
Na komisję na!l.lży się rów oświatę, kulturę : zdrowie w po n i eż
jes tracja rezerw osobowych.
kultury muje 12 punktów i pr zew!duje op i ekę nad dz ; a'alnością ~ullu
(Jflz:omu
ni eż ~ tawić w wypadku nie· r6wnaniu z rokiem 1948 wzrasta niesienia
odtworze~ l órej ceietfl jest
usprawnienie ra ; no-oś\\'iatową w ośrod-kach
otrzymania imiennego wez- ją. 0 60 procent. Poważne zna- i oświ a ty klasy robotniczej . między innymi
woj·
n:e i uporządkowanie
zgodn ie z zarządze- rzcnie przywiązuj e się do odcrn Dlatego leż z uwaniem witamy działaln0ści referatów kul!i1ral- maszynowych i spółdzie:niach
wan'.a
s ;o wej ewidencji rezerw oso
n;em i planem stawienni- ka pra<•y samor zą<]owej doty czą słus z ną inicjatywę wydzi a łu ku! no-ośw i alowych przy Pow i ~to wiejsk irh, wym i anę zespołów
b 'i \v y ~ii .
clwa . rozplakatowa nym w ccgo inwestycji drogowych o- turalno-ośw iato w c go Okręg-owe i wych Radach i Radach Zakł~d o m :ę dzy wsią i mias!em. Ngani
\V ' myśl z a rządzenia wład 7
d'.a
raz inn~·ch instyturji dobra pu· Komisji Zwi ą zków Zawodowych wych, lustracje świet:ic w tere 7.0Wanie bih!iotek, kursów
mieście.
w o is kowych rejes tracji podle
oraz op!ekę nao
t-.licznego. Rok Hl-l-9 otworz:v w Lodzi, który we z wał do nie przy jednoczesnym organiw ana lfabelów
że
nal e ży,
ypomnieć
z
Pr
gaja mężczyźni urodzeni w
~dennych.
przed nimi olbrzymie możliwo8 wspótzawodnictwa wydz i ał kul- wa niu konferen cji in~łruk~y j- redakcjami geze t ~-k
osoby zgłaszające s i ę do re·
latach 1926 - 1919, męż
(m.)
przy OKZZ nych, przygotowania do Sw ęta
turalno·oświatowy
rozwoju.
ci
jeslracji obowiąz.ane są pr zy
czyźn· i kobiety u1rodzeni w
wyżej w Bydgoszczy. Umowa o wspól
W Lodzi zagadnienia
dokumenty,
sobą
ze
nieść
l;it_;ich 1926 - 1910. pos'a·
poruszane mają. swój spccja!niel za~vodnic!wi~ zost~ła . w tych
stwierd1,ające ich tożsamość,
i
da jacy slop '. eń oficerski, męż
Mamy bomem drnach podpisana 1 i)'erwszy e
mocny wyraz.
wykształcenie,
zawód,
wiek,
roc zników 1926 czyźni
jcszezr znaczne zaniedbania i etap ko1i<: zy s:ę 10 maja bieżą
Lodzi
w
powstaje
stosunek do służby wojsko· <Vicle potrzeha na za~poko,i<'ni c cego m!<u.
1919. którzy ukończyli szko
Na!eży podkreślić
wej itp. oraz jedną foto~ra w~z~-stkieli potr1Jcb
Wydział Z~wia organizu- Moniuszki 5, aby współpraco
kuauralno·ośw i atołę wyżs z ą. wreszrie kobie!y·
~ospodar- że wydział
wy·
o
2).
(oficerowie
fię
je obecnie Centralną Poradnię W(IĆ z mieszczącą się tam Poma~islro·
le1rnrze i kob:ety
miara<:h 3x4 cm.
we farmacji (1926-ł920) .
dla. Matki i Dziecka, która roz radnią Przeciwgruźliczą.
Za niestawiennictwo we
zainteresowani
Wszyscy
po- KURS DLA KANDYDATÓW NA
nad
toczy
czasie i właści
właściwym
otr z ymał~ }uż imienne wez·
do KIEROWNICZE STANOWISKA
Baw<!łnia, cząwszy od osesków, aż
robotników
dla
8
Nr
:loku
Uczczenia
Komitet
re
komisję
na
miejscu
wym
w~nia ze wskazaniem termiw PRZEMYSLE WtóKIENNIJedynki" •
ne.
w
"'dZ.1°
g o w 1'
k'
.
eh
14-tu.
lat
wieku
w
młodzieży
"
J
•
1'V
ie
opmows
jestra.cy jną grozi kara wię
nu. w którym winni zgłosić
CZYM.
jedno.:ze
organizuje
Komitet
najszerszych
zapoznania
celu
zienia lub areszolu - h \at mas z twórczością najwieksze śnie szereg imprez w NojedD jednej z uruchomio·
s'ę
W Żydowcu kolo Sz.czeclna odby
Wszystkie istniejące poratirzech.
nych ogółem 13 komisji rego polskiego kompozytora, or- wództwie, w wykonaniu tych dnie w Łodzi działać będą na- wa się obecnie specjalny kurs dla
ganizuje szereg specjalnych samych sił artystycznych, C'O i dal, zaś do Poradni Central- kandydatów na stanowiska ki~ro
imprez. Pierwszy wielki kon- w Łodzi. Odbędą się one: 19 nej odsyłane będą dzieci w wnicze w przemyśle wlókiennlczym. Uczestnicy kursu uzupełniaj4
cert dla świata pracy w wy- - w Skierniewicach, 20 -- w
Dzielnicow)'ch Rad Narodowych
orkiestry i najle- Tomaszowie, 21 - w W1 1 ano- przypadkach szczególnie po- swoje wiadomości ogólne l 'Zawodo
konaniu
badania przez we, przy czym program opracowaważnych dla
w wykonaniu uchwały M. korzystać będzie z dośwbul pszych solistów odbył się 19 wie i 26 - w Łowiczu.
najlepszych lekarzy - speciali no w ten sposób, że uwzględnia on
R. N. o powołaniu do :iyria. czeń warszawskich rad dziel- marca rb. w sali RDK przy
Dzielnicowych Rad NaNdo- nicowych, które już funkcjo- ul. Piotrkowskiej Nr 243. Bi- Z TOW. OPIEKI NAD ZWIERZĘ· stów. W tym celu zorganizo- różny stopień wykształcenia kandy
wane zostaną m. in. gabin~y datów.
TAMI
lety na ten koncert rozpro Nawych, komisji regulaminowo - nują. ,
Wykłady na kursie rozpoczęły
Towan:ystwo Opieki nad zwie- dla dzieci nieprawidłowo rozPo wypełnieniu tych zadań dziła OKZZ.
prawniczej przy M. R. N. zoW tej samej sali dnia 23 rzętami w lodzi zawiadamia, że w wijających się. cierpiacych na się w pazdzierniku ub. r. ! trwać
stało powienone opracuwanie przez komisję, sprawa i:ostabędą do końca kwietnia br. W kurkoncert dniu 27 marca 1949 r. o godz. zaburzenia wymowy i t. p.
szczegółowego reir111aminn, u- nie przeka.zana Miejskie.~ Ra- marca odbędzie się
prawnień i wszelkich da.nyr.h. dzie Narodo:we.~ do defimtyw- dla młodzieży Zakładów Prze 10.30 odbędzie się Walne Zebra-\ Poradnia Centralna mieścić sie uczestniczy 100 osób, które po
na razie przy ul. ukończeniu naulct obejmą kierown!
mysłu Konfekcyjnego, zaś w nie Członków Towan:ystwa w sali się będzie
niezhędnych do uruchomleuła 1 nego zała.tw1ema •
następnie cze stanowiska w zakładach pn:eskąd
dniu 30 b. m. w Domu Kultu- Miejskiej Rady N~rnrlowe.' "'fZł' Próchnika,
~
&R.~
na ul. mvsłu włókienniczego
~rzeniesiona zostanie
ry, przy ul. Przędzalnianej · ul. Nowotki 16
. Komis.iii w swych pracach 1
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Centralna Poradnia dla Matki Dziecka

Muzyka eh Opina dla na jszerszyC h mas
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Przed uruchomieniem

opiekę

dziećmi,

