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Sojusz .. piJlsk.o -czechosłq acki 
podpisany zostanie uroczyście w ponie ziałek 
N 0 w a 5 i1 ajDziś przybywa d~ Warszawy delegacja czechosłowacka 

Glosy ~rasy tzeskiej . z premierem Gottwaldem na czele . 
Orr:an cuakiej partii !locja} - ltomokra 

łYcznej ..Pravo Lidu" w artykule. po

~więoonym umowie czechOE1łowacko-pol
skiej, która, jak zaznacza ~ dziennik -
tostanie 1)0d'I)isana w na:i'bliższych go
dzinach w Warszawie, wyraża zadowo
menie z osi:a,gnięitego porozumienia. Dzien 
111ik J>Odkr~la, że porozumienie to prz:v
Ceynlając sie P-Owaini.-e do rozwiązania 

itagadnienia niemieckiego, stanowi wielki 
realny sukces nowoczei9ne.1 polityk\ sł0:
ll!V'\aAskleJ. 

PRAGA PAP. W sobotę opu- munikacji dr. Ivan Pietor, mini
ściła Pragę, udając się do \Varsza ster techniki inż. Jan kopecky, 
wy czechosłowacka delegacja rzą- wiceminister spraw zagranicz
dowa w celu podpisania polsko- nych dr Vlado Clementis, gene
czechosłowackiego paktu o przy- rał broni Drgaca, śzef biura pre
jaźni i pomocy wzajemnej. W zydium rady ministrów inż. Rey 
skład delegacji wchodzą: premier man, minister pełnomocny dr. 
Kl:ement Gottwald, minister Augenthaler, sztf departamentu 
spraw zagranttcznych Jan Masa- Loebel i inni. 
ryk, minister obrony narodowej Wraz z czechosłowacką dele
gen. armii Ludwik Svoboda, mi- gacją uda się do V\1 arszawy poseł 
nister handlu zagranicznego, dr. R.P. ambasador Stefan Wierb
Hubert Ripka, min. przemysłu/ łowski. \Vyjeżdżającą do Warsza
Bohumił Lauszman, minister ko- wy delegację żegnali na dworcu 

w Pradze wicepremier Fierlinger, 
minister informacji Kopecky, mi· 
nister spra'v wewnętrznych No- . 
sek, minister opieki społecznej dr 
Dolansky, minister aprowizacji 
Majer, nadburmistrz Pragi. dr. 
generał V acek, szef szt. gen. gen. 
Bocek v.rraz z generalicją. Na 
dworcu byli również obecni am
basadorowie Związku Radziec
kiego, Francji, J 1:J.gosławii oraz 
poseł Bułgarii. 

N a spotkanie delegacji czecho
słowackiej udali się na granicę 
polsko-czechosłowacką wicemini 

Dzłęld Hdpfsanht umowy c'fJt'Cltosło
,..,.acko • POiskiej - pis~ „Pravo Lidu„, 
- POWE!łanie w Eurot>le- nowa sita. któ
ra t>od wzgiędem gospodarczym, wojsko 
wym ł pofltycmym będzie moda spro
~ać katdej aytuacji. Fist:her-; Mel·ss1·neer, Daume ~\~a~~rt:s~~~~~:~z~i~r ~,~d~1~~ Nle wątpimy, ie zapał 'bratersfóej łu zagranicznego sztabu general-
l'Nspółpracy wzaiemne:I oprni~ <>'ba na- ~go ppłk. Paszkowski oraz po-
rody. które 'Pamiętać tt0winny o tym, fe · 
•wary ł nieP<>rozumien\a były zaweze zawiśli na szubienicy :ł republiki czechosłowackiej w 
\WYK<luystyw.ane przez Ni·bmców w celu \V :łrszawie, min. Hejret. 
p01Jbawi~n\1. nas wolno§cf. Jest rzeczą WARSZA \VA PAP. Dnia 8 marca 194:7 roku o godzinie 6-ej Delegacja czechosłowacka przy 
zupclnie natura\n-a,, te wła~n~ Słowianie rano w więzieniu mokotow$kim został Wykonany wyrok śmierci będzie do V\7 arszawy, na dworzec 
1J>rz.oduJ11 obecni.a na dtod7.e ku lepszej na Ludwiku Fischerze, Józefie Meissingerze i l\.faxie Daume. Egze- Główny w niedziel.ę o .godz. 9.20. 
S>rzysdo~ct. . kucja odbyła się w obecności prok. Sądu Okręgowego w Warsza- Urhoczłyste k~odpisankite polskzyo· 
~owianie 'byli zawsu wyznawe1.mi ł- ~ • , • . czec os owac 1ego pa u o pr • 

d-eał6w humanitarnych a ich charakter Wl~ 1 osob zoboWiązanych, ;: myśl kode~s~ postępowama karne~o I jaźni i wzajemnej pomocy nastą· 
·" · wiele bardziej odl)o'Wiada nowym za- do obecńości przy egzekuc11: lekarza ~ęz1ennego, kapelana Wlę- pi w poniedziałek o godz. 13 w 
daniom RPOłecznym i moralnym, aniżeli ziennego i naczelnika 'Więzienia. I B~lwederze w sali pompejańskiei. 
charakter innych narodów. Poni-eważ ~nu-1m-1111-1111-1111-1111-nn-1111-1111-1111-1111-11H-1111-1111-1111-1111-1111-1111~11-1111-1w-1 

Słowianie „~prow.adzil1 wsz~zie ' w w d . s· • K b. 
swych szeregach grunt<>wną ceyst~ re- IU Wte~ta O tet wolucyjną i :niszc?Jy!i 'W'Szelkie. ślady .re . n -
akcji, które fl1ały wśród nich Ztarno m~- t 

~~~: s~e.~;;~:j ;~;: nr~~0~a6~:z;l~n~!1 · Prezydent Bierut wr•cza odznaczenia zasłużonym matkom 
ram1 soc:raltzmu, szeroka droga do Jesz- 'f 
cze szczytniejszych zadań. WARSZAWA PAP. - W dniu wczo- wygłosił następujące prumówienie: Pragnę przy tej okazji podzielić si~ z 

Bevln w Moskwie 
raisz:vm w Belwederze Prezyd<!nt R. P. „Czcigodne ObYwa.t~lki! Szanowni Wami, Czcigodne Obywat~lki i Obywa
ob. Bierut Bolesław wręczył złote i sre- zgromadzeni! Wypełniając decyzję Kra- tel~ garstka myśli, uczuć i wzruszeń, któ 
brne Krzyże Zasług; zasłużonym mat- fowej Rady Narodowej o nadawaniu wYi re. jak sądz~. towarzysza nam wszystkim 

Moskwa (obsł. wł.) - Wcroraj o go-- kom wfolu dzieci - mieszkankom m. st. szych odznaczeń państwowych zas1't1żo- tu zebranym w · chwiłi tego szczególnego 
~zinie 10 ra_no. przybył, do Moskwy spec- Warszawy. Odznacwne zostały O'b. ob.: nym matkom pclskim, które zdołały uro i zaszczytnego aktu. 
J~lnym poci~gi~~ mimste.'. spraw zagra- Białobrzeska Maria. Chruścielewska Bró dzić i wychować 10-cioro lub wi~cej dzie Składamy tutaj bowiem hołd macle
n:cznycb Wielk1ei Brytami - Ernest Be.- nisława. Frąckiewicz Zofia. Kalisiak Ste- ci, przypadł mi dzisiaj wysoki zaszczyt rzyństwu. Składa my ten hołd w imieniu 
vm wraz z towar.zys~ąc~mi mu. osoba~!. fania, Kunert Karolina, Małecka Iialina, wręczenia tych odznaczeń obecnym tu Państwa i Narodu, który w szeregu do-
N3: ~worcu oczekiwali m_ in. BeV1na: w1ce n"'·.kalska Olimnia, Pękalska Władysława, obywatelkom, naJ·'bardzi .. e.i zasłużonym · ł b 
m t h ZSRR n, •· piero co minionych lat przeżył naJg ę -
Wm1~c~ kspraw zagramczn~c . . - 1 Przeździecka Zofia i Surgiewicz Marcela. I matkom z naszego <1tołecznego miasta S"'a tragedi·ę ,· naJ'c i"•~sz'y znói· walki 0 

yS„yuS 1. członek kolegrnrn mmister- 1 Wręiczając odznaczenia ob. Prezvdent Warszawy. "' ' "' 
stwa spraw zagranicznych ZSRR - No- · swój byt, o swoje istnienie, o swoją wol 
wikow, szef protokółu dyplomatycznego • , 

1 
A k d „ K b • ność i niepodległo~ć. W tej ~alce, której 

ministerstwa spra~ zairanicznych ZSRR o z Is w,. e ka. a em I a ·o Ie ca trag'izm przerasta \V'Szystko. co kiedy-
- Mołoczkow oraz Przedstawiciele am- kolwiek zdolna była wyci~rpieć istota 
basady brytyjskiej w Moskwie. h z · z ludzka - mac1·erzyn' stwo zł-0z· yło naJ·· 

P T.4. • W dniu dzisiejszym o godzinie 11 rano w nyc , wiązki awodowe i Chorągiew Hat· 
o przyuyciu na dworzec win. Bevin cerską. większe ofiary. 

wygłosił krótkie przemówienie powitalne sali ClłDK, P\ottkowska 243, odbędzie się 
włel~ uroczysta akademla poświęcona dnia Akademię zagai ob. W.aJchert-Szymanow- W dzisiejszym gronie kilku tysi.ę,cy ma 
8 marca, urządzona przez •nganlzacle lroble sita. tek, najstarszych i najbardziej zasłuiD-Plamy na słońcu 

przyczyną zaburzeń w radio 
lłeferat wygłosi ob. Wanda tółldewska. nych, którym Rzeczpospo°Iita wręcza 

ce w Łodzi. v~· c!r ' n ; y kobiece partii politycz- W programie część artystyczna. dziś tu w stolicy, jak i w całym kraju 

NOWY JORK PAP. -W Nowym for- W · k b k. 
fcu podaoo do wiadomości, iż na skutek , • • ~wiqz u z ra ie~ papieru wywołanym przez 
plam na słońcu i zaburzeń rnagn~tycz- sn1eg1 l mrozy - zmuszent Jesteśmy na czas jakiś za
nych. komunikacja radiowa ze znaczną wksi6 druk powieści „Przeminęło z wiatrem„. za co 
częścią globu ziemskiego została przl'r- ! przeoraszamv naszvch Czytelnikow. 
wana. Prawdopodobnie zaburzc:·. ·. ,\O l 
munikacji radiowej potrwa je, C:o połowy Redo he ja 
1>rzyszłego tygodnia. · •• Glolfiłq lł.obotnłcze90" 

Krzyże Zasługi - n i ~rnal każda nosj w 
swym sercu nie tylko radość macierzyń
stwa, ale i jego najwyższy ból - ból u
traty narbliiszych istot lub odbicie ich 
cierpień w koszmarne lata niewoli i sa
moobrony narodu. Dlat·ago też składa jąc 
hołd i i1znanle macierzyństwu, wypełnia
my również cząstk~ swego obowiązku 
względem tych, którzy przelali &wą 
krew lub oddali życie za PolskE:i'';, .~ -



Str :1 - QLQS ROBQTNl(iZM Nt 88 

N• I ' ' h d • h · • I k• Akcja urawmania się trwa 1enarusza no~c zac o n c eramc o s 1 ~ó~~~r;~;:.t~:~rr.~~:1~~ 
W ar U n k • t · ł k • E • I znal~ź·li si~: członek komendy glówne:i 

1 e m l W Q 9 g 0 p 0 0 ) U W U l 0 P 1 e WIN pseud. „Aleksamler", pełniąc~ iun-

lł' ożne O!§Rladczenlę czoloUJeqo public:qstq rodziec:lde.qo I tc1'; 2w·K0 • ~astępcy .s-zeia błicpzi;:~1 rn; 
MOSKWA (PAP) W b' 1. 1. raJ. yzeJ wy!Jllemony y • 

d 
. . , - ~ 1tny puo,i· 1 zbędnym warunkiem owocn~i pracy. To bez przeszkód korzysta z pracy swoich kiem 1939 oficer~m zawodowym WP VI 

~sta . ra zieck1. - Zasławsk1~ V.: odPo- co POt<!m słyszałem o Przebiegu odbudo- rąk. randze kapitana. Ujawnili Si~ również de-
Wlheddz! na .anloetę PAP o Z1em1ach Za- 1 wy i zagospodarowaniu ziem zachodnich, Wierze w rO'likwit zachodnich ziem wódca oddziału i dwaj członkowie szta0 

c 0 nich; Pi~ze: . ·. . . Potwierdza moje osobiste obserwacje. POiskich. bu W'JN z bandy . ,Łyse~o" w "POW· Mła-
„Zwroc~me Polsce JeJ h 1storycz11yc~, Pasierb cudzego państwa - zien1ie Rewizjonistyczne pretenSJe rorLbitego wa pseud .. ,Wróbel", „Magister." ; „Walt 

obszaró~, oderwanych w przesz tośc111 zachodnie - prukszta łciły się w uk-0- imperializmu niemieckiego i jego protek- ka':. składa;i'ac 2 automaty. 4 granaty. 
Przez Niemcy, raz na za ws~~ rozcina za- chane dz i ec i ę wolnego, utalentowanego torów na zachodzie oceniam jako bezsłt- broń krótką ·i amunicję. W pow. Ostro
plątany -.yezeł stosnnków rn1 e,dzy:iarndo- I narodu Pois~iego. Przed ludnością, któ- ną próbt} międzynarodowej reakcji przy- łf.:ka - liczba ujawnionych Przekrocm
wrch, ktorl; „ na. Przest.rzen i. ~t11lec1 ~tan o- ra przed ".0Jna znała jedynie ni~mieckie- wrócenia w Europie stanu przed wojen· ła jnż 120 członków organizacji niel~at-
~tł. zarzewi ... n.1epoko1ów .' rntryg 1mpe- l go J?ana 1 zawsze boleśnie odczuv.'ała nego. nych. 

Byrnes pisze pamiętniki 
nahstycz.nych 1 aw~n!urn!c zych planów I swoJ~ n iewolę narodowa, otworzyła si~ Możliwość taka jest wykluczona. Je
"'!' ~urom.e WschodmeJ i zagraża ł ooko- ! perspek tywa w olnego gospodarowan ia na dy nie podżegacze wojenni moga o tym 
1ow1 całe1 Eu_ropy. • • własnej Zi3rni. marzyć. Tym niezdrowym uroj3niom 

Niemcy nigdy. nie 1>os1ad:th1 żadnego Bogactwa naturaine kraju były d<1w- przeciwstawia siei realna rzeczywisto~ć NOWY JORK PAP. - Były amery• 
Prawa do tych ziem, ani historycznego, niej przedmiotem gospodarki rabunkowej w postaci odrodzonego i zjednoczonego kański sekretarz Stanu, James Byrnes, 
ani ~arodowego •• 3;Di k~ltu~alneS?;o. Zien:iie niemieckich magnatów weglowych i że- narodu polskiego, znajdującego poparcie oświadczył, że rozpoczął pisanie Pamię.t 
te nie były częsc~ą N!em;<'c. Shinm~1ły laznych: Kos~tem polski.eh ziemi wzbo: I P!zyjaznych ?arodó;v Związk_u R~dziec-( ników, które obejmą cały okres wsp6ł0 
one zawsze kolomr, N1e.1Hec, zag'armetą 1 gacał się Bzrlm. Obecnie naród polski k1zgo i bratnich panstw słow1ańsk1ch. pracy z prezydentem Rooseveltem. 
Przemoc.n. Stanowiły o,: ~ o bs za r. na 11 111111 11111111r111111111m111 111111111111111muurn11111111111111n1111111111111111111111um111um111111 m11111t1111111 r111u11111111111111m111111111n1nnruunun1111m1m111 111uu1nunmnuim11nnruu11111111111111111111tn111nnu1111u111111• 

t~~fn·~~i·;~:.~~:··~~~~,:~:;~~;:'.kb.t P o 11· t y k A m r y k ·1 b e c N · e m 1· e c 
GermanizacJa ta me dawała 1ednak a· e w o 

wyników, potrzebnych hakatvstom. Na· · 
ród Polski zdecydowanie dQ~h!)wał wier- , . • e e . k k e h A . 
noś.ci s.w~mu.języ~owi, sw?.iej narodo- W ogniu ryty 1 posl.::.powyc merykctnow 
wosci 1 z1enut}, ktorą uprawiał, uważał ~ ·· 
za rdzennie polska. 1 NOWY JORK !PAP) Amerykański program I soch opiera s:ę na znanym plonie Morgen· granicy polsko-n:erni.~d.iej i oddonid Francjl 

Było tak również i wówczas, gdy ha-' w sprawie ~iemiec, oparty z iednej strony no . thau,a - n!eprzyjętym przez kierownictwo po I rr:c·'8l'· ·a Sc.:c;·;. ,.,:~dz "1C"8dowtienia Zagll'ł 
katyzm zlał się z hitleryzmem. NL~mcami p;z~rn ówieR1u stuttgorck:m Byrnesa. a z dru- litycz.ne . Ston?w Zj~dnoczonych. Rezolucję tą I ~in R.uhry z udzia~em w ~a;ządzit:: p~ństw s_ą. , 
na t h zien i h b I' ł ,.. . b _ g1'3J strony na. pog l q~ach Johna Fostera Dul· podp1sol1 m. ~ n: par;i1 Roosevelt, H'3nry Morge.n , s:adu1qcych ~ N1~mcam1 1 4 w1~lki~h .mo• 

. Yc .1 ac. Y I :vy ąv~llle <? szar leso spotka! się z pierwszą zorganizowaną thau, Albert Ernstem. Summer Welles, em1- • carstw. ogramczema przemyslu rnem1e<:kiego 
n~CY: ur.zęidnicy l yrzes!e dle~1 tutaJ chło- krytyką. Jakkolw:ek krytyka ta wywodzi się z granci niem:eccy Fryderyk Fo'3sler i Emil l do rozmiaiów zokr'3ślonych uchwałami pocz-

. Pt ~1emieccy, . zni~naw1dz~m przez lud- . kół intelektualnych i liberalnych, których Ludwig i wybitni dzienn'. karz:e amerykańscy. j damskimi i zakazu udzi~Jania ja\t:chkolwiek 
nośc. German .zacia zatruwała całą at- j wpływ na ksziałtowanie się polityki zagran·!cz .

1 
Rezolucia domaga się uznanie obecnej , pożyczek Nien-.com. 

mosferę kulturalną i przeciwdziałała roz- nei USA jest nieznaczny. należy ią zanotować ·- ., · · , · _ , · ·· ·· · - - ----------

:i~~~i pgo!:~feda rb;r:~ t~~~m~:~~·h ~~~~~I~~ ;:~~~~~~~n~~ważne oiobistości w qkcj: '1 u s A o b e 1· m· u 1· ą z a r z ą d -
nem najbardziej zacofanym pod każdym l W piąte~ dnia 7 .bm. odbyło się w No-
względem. wym Jorku konferencia, zwotana przez stu-
. Zwrócenie n r do 1 l>OISkle kllkudziesiec!u przywódców i wybitne OSO- d . , k. . • p t• k 
wo 'te d 'ed a. ~ w. d~~ pdra· I bistości ru.chu liberalnego. Poś~ącono o~a na JGpODS lift l W ysp ami QCY l U 

W! go z1 z1c w.a Je~o vrzo ow a. I była sprawie przyszłośc: Niami'3c. Na konfe. . 
Je Począh;k nonnahzacJ1 stosunków w rencjl ustalono 20-punktową rezolucię, skiero- LONDYN (obsł. wł.) - Rada Bezp1e-
tych okohcach Europy. ' waną p<>d adresem delegacji ami:irykańskiej w I cze'ństwa dyskutowała sprawe przekaza-

Naród Polski zjednoczył sie. Słuszność Moskwi'3. Rezo!ucia w swych głównych zary- nia mr. ndatn nad byłymi japońskimi wy
łego powinna być zrozumiana przez ma- 1 
sy pracujące całej Europy i również Nie- · 

spami Pacyfiku w ręce S~anów Zjednocz<> 
nych. Przedstawiciel Wielkiej Brytanii 
w Radzie - Cadogan oświadczył. iż j3-
go rząd zgadza si~ w zasadzie z przeka-

m~ec .. Polsk~ kolonia była dla narodu nie- ' Obywatelowi Piotrowi Szymankowt - WoJewodzie Łódzkiemu 
m1eck1ego zródł<!m władzy i samowoli 1 • 

najbardziej reakcyjnych obszarników I z powodu zgonu lego zony 
niemieckiclt. Mir,<lzynarodowl awantur- · f 
nicy tracą możliwość wygrywania anta- 1 S. p. 
gonizrnów . polsko-niemieckich. 

1 
zaniem tych wysp POd powiernictwo a
merykańskie, uważa Jednak, iż z Punktu 

~
widzenia czysto prawnego Rada Bezpie
czeństwa nie jest w mocy decydować .o 
fatli" tych wyep tpr=<f U\VtU"7~ t'r?l'fl(a
tU 'tlokoioweg-0 z Japonia,. Cado1?:an zapo-

' wi<!<lzial, iż Wie1'ka 'Brytania przyłączy 

1 sie; w każdym wypadlcu do zdania więkNienaruszalność zachodnich granic Pol.· I 
Bkl stanowi jeden z warunków trwałego 
pokoju w EuroJ>le i na całym świecie. I 

Miałem możność odbyć podróż po zie
miach zach-0dnich Polski. Praca nad od- I 
budoW'ą zniszczonej gospodarki była do
piero za1>0czątk-0wana. Rozmawiałem z 
chłopami, roibotnikami i przedstawiciela- I 
mi polskiej inteligencji. Ich · zapał świad- i 
czył o potężnej energii, która jest nie-

wyrazy serdecznego wp6łczucia sldadają 

Wojewódzki Komitet Polskiel Partii Robotniczej w ł.odzl 
ł.ódzki Komitet Polskiej Partii Robotni czej 

RedakcJa „Głosu Robotniczego" 

szości. 

Przedstawiciel Stanów Zjednoczonych 
- Warren Austin oświadczył, iż jego 
rząd wyraża zgodę, na dwie poprawki ra 
dzieckie, a mianowicie: „ie wYSPY nie 
będą stanowić inL~gralnej części tery
torium amerykańskiego" i „że po pewnym 
czasie uzyskają one niepodległość i wła· 

I 
sne rządy". Rząd amerykański sprzeci-

--------------------------•nm-----•s:-----------~----- wia sie trzzciej P-OPrawce radzieckiej. do 

J,parrositaJro!Ha~se~kJ ~ ~ ~ r ~a~ w ~i·~ t ~ si w ~ 2l.9K?)~ ~:~;.:d;~~~k;~;l?t~~;:;:~k:~~p; I, ~Jł0~:~i~n~n::JJt;T· !~~~J:E 
goscia a e o apie1 mz wy ~z a con~ W przyszłą środe Rada Bezpizczeń• 

. · . . dama. Pewnego razu ku w1eczorow• stwa powróc· do omawiania tego zagad· 
przyszedł do mnie pc:i Faustyn Da uli- nienia. 

1 

poctczas wojny światowej 
(Przekład Pawła Hulki-Laskowskie~ol 

cę Opatowicką, ogwr.1nie wzburzony 
i nieswój, jakby go akurat byli wy
ciągnęli spod ramy ochronnej tram
waju elektrycznego i jakby mu przy 

Min·ster Dąb-Kocioł 
11rzesirzega rolników 

Kiedy mieszkałem przy ~Hey Opato- panom w pokojach, nie przyjął ani tej sposobności ktoś był ukradł zega· 
tlickiej, to miałem kolegę, Fa.ustyna, grosza, a jeśli czasem która z nich rek. Zrazu nic nie mówił, ale wyjqł z W AR.SZA W A PAP. - Minister Rot
odźwlernego w hotelu. Był to człowiek zapomniała się i chciała mu podsu- kieszepi butelkę araku, napił się, po- nictwa i Reform Rolnych ski·crował do 
bardzo zacny, sprawiedliwy ! możncr nqć napiwek to bywał bardzo obu· d . ó Pi 1 N' • chłopów następujący apel: 
rzec uczynny. Znał wszystkie dziew- rzony i zaczynał krzyczeć: - Ty świ- <7': .. i mnu;i 1 .mil~i: - ~· 1--: Die yio- „Rolnicy! Zbliża sie. okres siewów wio 
częta z ulicy i można było na nim po· nio •jedna, która handlujesz ciałem wi ismy me 1 P ismy po 0 el . op e~o sennych i przednówka. Chłopi nauczeni 
lega.ć nawet w ciemnościach nocnych swoim i · dopuszczasz się grzechu gdy ~utelka była pusta, ode~wał się I doświadc'Lcniem roku ubiegłego, kiedy to 
tJOdzin. Wvstarczyło rzec: - Panie śmiertelnego, nie wyobrażaj sobie, ?agle. :---- Koleg~„ bądt taki do~ry I w okresie przednówka ceny zboża spa
Faustynie, potrzebna mi jest panien- że lecę na twoich parę groszy! Ja nie 1 wyświad~z I?1 g~zeczność. Otw~rz dły poniżej poziomu opłacalności winni 
!ca - a on natychmiast jak najsu- jestem stręczycielem tv dziewko bez· toknoł 01 uhcy, ,1a siądę nia rarapec.ie, dohrze rozważyć, jak sprzedawać zboże, 
mieniaj wypytał o co chodzi: błon- wstydnal Ja wszystko robię tylko. Y ~ap esz I?me z.a nog zrzucisz żeby w tym r~ku uniknąć strat, jakie ,o. 
d t ł 'ł . dl . b' k mnie z trzeciego piętra na dół. Ja. od . śl' k b' głym Przetrzymywani~ ynka, brune ka, mała, duża, smuk a., przez wspo czucie a cie ie, s oro . i . h . . . t ł me 1 w ro u u 1e . 

Ni k C k Ż d . 1 . . dł ś t k . k . b ś i zyc a me c cę JUZ mczego, pozos a a . h b' t . pe "n· ~o 
otyła, em a, zesz a, y owca, iuz upa a a ms o, ze y n e mu- mi już t.ylko ta ostatnia pociecha że I zboza, w rac u 1e na o, ze za \\. 1. • 

panna., rozwódka, mężatka, inteligent- siała hańbą swoją świecić ludziom w mam zacnego towarzysza, który ~nie 1.epsze ceny,. jest niesln~zne, ty~~b~.rdz1_:J~ 
a.a, głupia? oczy i żaby cię w nocy nie zaareszto- zgładzi z tego świata. Ja już dalei żyć 1 ze do Polski przyhędzie w naJb'.1zszyw!i 

Szwejk przytulił się poufale do feld- wał pa.troi musiałabyś potem siedziei nie chcę bo mnie człowieka uczciwe· i miesiącach dużo zboża z zagramc~. Je
kurata i obejmując go ramieniem mó· trzy dni w komisariacie! Przynajmniej go oska~żono 0 

'stręczycielstwc jak śli chłopi bęida przetrzymywać zboze ·:-' 
wił dalej: . odbywa się wszystko w sekrecie jakiego pierwszego lepszego u~łga- to późnki. gdy wszyscy n~raz zechca. Je 

- Dajmy na to, że pan feldkurat i nikt nie potrzebuje wiedzieć, że się na. Na~z hotel jest przecie pie~'l.V'SZO- ~przedać. ceny będa musiał~ gwałtow: 
powiedziałby: - Proszę 0 blondynkę puściłaś na lekki chleb1 -On sobie tę rzędny wszystkie trzy pojówki C moja nie spaść. Takie postępowam~ 'Przyno~1 
biedrzatą, wdowę, ·bez inteligencji - moralność wynagradzał na gościach, żona ~ajq książki w porzadku i nie sq korzyść .tylko spekulantom 1 pdo~redm-
a po upływie minut dziesięciu miałby bo od tych kobiet nie chciał brać wy- . t · kom zhozowym, a chłopom szko 21. 

lq P ::rn w łóżku razem z metryczką. nagrodzenia, niby jaki pastuch. Miał winne panu dok ?rowi ani grosza. Wzywam Was w imieniu waszego wła 
Jeśli masz dla mnie choć troszkę przy- ' d . d · .,,.,; 

Feldkuratowi zaczynało być ciepło, swoją .ta~sę: za niebieskie oczy ~i- jaźni, zrzuć mnie z trzeciego piętr:i, sne~o interesu, .do .sprze .azy na wyz·~."' 
ale Szwejk mówił dalej, tuląc go do czył dz1es1qtkę, za czarne piętnaście d . 

1 
i t . t t . . . h _ zboza już obecnie, ti. w mies. marcu. Jes

siebie jak ma.tka rodzona: grajcarów, ::x on wyliczał wszystko u zie m e1 ?s a me1. P 0 ?19c Y· . li na przednówku spadni<! cena zboża, t0 
- Rzadko trafił s'ię człowiek tak szczegółowo, jak się to robi na ka.ż- Rzekłem mu, zeby więc . wy'łodme ni3 miejcie o to pretensji do rządu, bo hę 

dbająry o uczciwość i moralność jak dym rachunku, i przedstawiał gościo- usiadł n? parape~ia ok~a 1 zrzuciłem I dzie to. jedynie wxnikiem blędn~j oceny, 
lWYŻej wymieniony ·Faustyn. Od tych I wi .Ceny jego były bard.zo przystęp- I go na ullcę. Ale niech s1ą pan feldku- przez Was sytuacn 11:osPodarcze~ w Pol· 
kobiet. które stręczył i dostarczał ne. Za kobita bez inteliaencii orzvoi- rat nic nie boi. (D. c. n.) sce. 
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Gr człowiek 
('MlrażenBa z #abrqki !Uullera w Rudzie Pabianic6'iejJ 

W firmie tej działy siE} kilka miesięcy rakiem" i dzi~ki t.;mu jak na każdym po- przyjazna, ludzka. Nie ma tzgo sztyw
temu rzeczy wca!;: niepieJrne. Ludzie byli czątku, i tu w pizrwszych tygodniach nie nego naprężenia, jakie często spotyka si~ 

Współpraca gospodarcza rozzuchwaleni, brak było wszelkiej dy- wszystko dobrze „grało". w różnych instytucjach i zakładach pra-
scyvliny i istn~1ło najgorsze: złodziej- Komplikacje te należą już jednak do cy - krótko mówiąc: oddych'a się tu ja-

,olsko-czechosłowacka W zwierciadle stwo Pod różnymi postaciami. Powstała przeszłości i połączenie z wielką firmą koś swobodnie. 
·urasy czeskie i tu zorganizowana banda oszustów, .,'sit- pozwoli teraz wykończalni rudzkiej raz- ·To nie znaczy, że nie istnieje dyscy-

Pisma czeskie w ostatnich dwóch tygo · wa", która hrab. na „lewo" materiały do winąć się w całzj pefni. Podstawowym plina i nateżenie -pracy - pr_ieciwnie, w 
_._, farbowania i koF<ztem firmy nabijała so- 1·ediiak '"arunki"em tego rOZ'"-O·J· u S'-' sami· takieJ· atmosferze praca idzie l"""-ieJ·. _ 
uu.iach poświęcajq wiele uwagi możliwo· b" I · · " - vv ., ~v . 
ściom współpracy gospodarcze j z Polskq. IC' m:sze111c, a robDtnik(l\v demoralizo- „Milllerowcy" i z tego właśnie }Junktu - Nasi robotnicy - twierdzi „Perso-
nMlada Fronta", ;;Prace", ;:Obrcmta Lidu", " , -, r~ucając im ochłapy za pomoc i widzenia mozna \V firmie tej lJOkładać: nalnik" - bardziej si~ martwią, gdy ·nie 
podobnie ja.k ozgan naczelny Komunistycz- ti: _zeme. najlepsz-e nadzieje. ma dość roboty, niż sama dyrekcja, a gdy 
nej Partii Czechosłowacji - „Rude Pravo" N~ szc~ę.~cie .. nczciwi robo.tni~Y i pra~ Bardzo poważna rolę na terenie fa- pracy je~t już _dość, jeden pilnuje drugje-
oma.v,ria te możliwości z punktu widzenia rea c~wm~y b!lWl\Vi '~' no.r~ 1rnłozy! 1 kres teJ bryki Qdgrywa ki.;ro\vnik wydziału per- go .. bY me .Próznował .. , . , . . 
lizacji czechosłowackiego planu gospodar- mecn.;J roboct~: 7: 10 ~ 7 ieJ.'l~:t szai ka P?w-e- sonalne.1m tow. Majer - sekretarz koła ' Ze tak Jest rzeczyWJS~Je, swiadcz,ą ni~ 
czcgći. Wywody wszystk;c·n pism stwierdza- drowa!a do \\'lencnia, a nnm: stopmowo fahryczn~go PPR. .Test to, choć wiekiem .tylko procenty wyk-0nama plan~. lecz 1 

jq zgodnie, ie współpraca polsko·czechos!o- wyply\va na cz:vst~ wocl:; . młody - stary robotnik tej firmy. 'vV ro- rnne .. ba:d:;o ch~r_:'.-kterystyc~ne ra,kty: GS 
W(loka stałaby się dla: narodowej gospodar- Trzeba Prz:,- znać. że: rezultaty osi~\~- I ku ]!}36 za strajk oknpacyjuy został z fa- pep~J ow cow teJ ~1rm~ wzięło. utywnY. 
ki czeskiej czynnikiem bardzo pozytywnym. nięte są już w tej chwili bardzo poważ- 1 bryki ,,wylany" i „przeniesionv" na rok udz!ał w sty~znioweJ kampann .wybor-

Czaski plan gospodarczy przewiduje nie ne: w miesi [\Cll F:fyc711iu plan Procli1kcji do wiezienia. Potem przeży";ał koleie czei. Pozostali ~fabryce - me tyl~~ 
tylko · odbudowę, ale rozbudowę, moderniza· '.vykonan~r, z<>stai .w 1.20 procentach. M. :.:- każdego. robotnika łódzkiego.: bezrob. oci'z, I p~eppo,~cy, l~c~ 1 t?~arzysz~ z bratmeJ 
cję i koncentrację przemyslt1 w jego wszyst- SJR.c l11ty Ci'.~ w:.-11 k: ~.esz::zc J2ps7e( spo- 11f,:dzt4 J)Onie\vierkę . Teraz na swym sta- p~~ oiaz bezpartyJm ro~~tn'.cy praco
kich najważniejszych gałęziach. Rzut oka na dz1e\Ya.1ą sH:. że obliczenia \\·~·każą 140 j 'JOwi:.:ku kic'ib'.vniczym tow. Majer nozo- \\ ctli PO n?ca~h, by zastąp!c meobecnych, 
stan "ogólny gospodarki czechosłowackiej na procent). 8tał tym, czym był zawsze: kolega. to- 1 by nie ucierpiała -produkcJa. 
przełomr,e lat ,1946/47 przekonywa, ż:e wpro· T1:zeba wz'~(; przy t-rm })od _uwag:~„ że\ warzyszem, przyjąci<>le111 . „Przez ·tyle A oto Przykład drugi: 7;'.l napra~e k-0· 
wcrc1zancr obecnie w ż:ycie zasada pl=owa- w m1:'!s 1ącach tYCh fabryka 1111ała sporo lat bito nas i kopano - mówi on - teraz tła par?wego prywatna nrma zaządała 
nia gospodarczego otwiera jeszcze szersze postoJów. bo Poważ11:n11 dostawcą „Mi.il- \V nowej Polsce. musimy odnosić się d~ 12.0 ty~1ęcy zło.tych. Do roboty zab i

1
ali się 

mOŻ'liwości współpracy polsko-czechoslowac Jera" są fabryki JJrowincjonnlne. -0dc~et:! siebie }JO Judzku". T tak też czyni. Po- \\:te,:c slu.sarze I mechan i.cy fabryczn~ :POd 
kiej, niż działo się to w !etach przediwojen-1 <\cl ł'<idzi nSJ).'. 111'. ś~ie;;11:::1'.> z. bra kn we- st·f',lViwanie .. D.erson;11nika" . nie _ Powstaje ~1.:ro\y111ctwc~: s:;ego mżynie~a - ob; 
nych. .z,.a kotły d:i 1.\ .iły 111;->Jo H." 1 wypadało h2z wPływ 11 i na \v:-11,:·stktcl! rni:y..:h __ ~«rnc1szka Mltlle1.a. Pr~owah w <l;t! 

Przemysł czechosłowacki na progu roku \ illE'~az z re go ~'.;lwod11_ . pn . 2. 1yz~-, fa rho~ I za rÓ\\·no. na z:ilogc robotnicza. jak (<;Ż na ~.\~' !<\ tccznc 1 swo.1e zrobili: zaoszczę•l.z1h 
1947 stanql wobec głodu paliwa i w ogóle w.ac tow;iry. 1 rud11os1.:1 1<:m1:H;.' rowl'1Cz 11racown1l:óv; hillrowvch . I r11rrne 00.000 zł. Przy sposobności wai;.to 
materiałów pędnych. Dalej, spraw:r tr~~~- \\ ' Z\\'i'łzlrn 7, P!"ZeJJrowadzoną komasacją, I To jest może naj:o;·zvjemnieisze. co u- zaznaczyć, że nikt z nich nie" dostał uni 
portu i zwiqzania z portami była dla prze· ,.Miilier" ll owicm 7ogt.ał połnczony z ,Jfo- derza w firmie „Mi.ilier" - , atmosfera gro~z~ n~grody, a na .cześć „udanej" sta
mysłu czeskiego i pozostała nadal sprawą 11111111111111111 1111111•11111:r1111•11111111111111111i:1111111111111111111m11m111111111111111111111111111111111111111111?!11111 1111111111111111mi•mt1111 111111111 11 11111111 ry . . J~~s:mzr z .. wła?neJ, stosunkowo n~e-
niezmiernej ,wagi. \ lf v;t~F~~lfstr ie na_'ł'i"Flfi'l'f"il"*' ~:ZfJHf'=~fłnfiffl-iń'ifl!J \V1elk1e1,. pensJ1 ~arundował swym wspoł· 

Przemysł czechosłowacki nie uległ znis".· · ~. - -- ----- -~ --- ·. ·-- ·--~~-~- - ·~ f pracowwkom ko:acJe. 
czeniom wojennym w 1ym ~topniu, jak \o z ~'1m1 ~ 'iJ lf ~ ~t'ł'il y !~ i li ff'"J ~ ~ ę· t:l!J fit\ ~~ WS-'1 o IA~ e. i . . T'.:kid1 h~rJ~i .PO<;incla fi~ma •. Miille('· 
się 'clo w innych krajach Europy, niemniej, ł~ !!f il L Ji '· ~d ii~ ~ l!j ~~i; 4~ ff· ~TJ 1~ <!~il li I Nle C!Z1W .tez. ze J P_D~l ~vzgJędem organ:-
1e~ ck przez wywożenie maszyn i rabunkw· J . '" t1. zacyJnym dorobek 1eJ iest wcal e 1>-0kaz-
...;~ go spodarkę zasobami surowcowymi, oku Sz•.-r.nowny Ob. Redaktorze! Umówn:y się więc: ~y. konduklou:y, . ny. 
panci niemieccy dop10wcidzili niektóre jego Uprzejmie proszę o zmnieszczenie moje- orzystanlti bądziemy v.rywoływać. ale p.r.tSa-1 Na 540 zatrudnionych - · 136 nal-eŻY 
gałęzie do :niemal całkowitej dewastacji. Do· go listu w poczytnym dzienniku „Głos Ro- żerowie tównież powinni nie utrudniać nam f do koła PP!~ (we wrżeśn~u ub. roku było 
piexo na schyłku roku 1946 zaznaczy1a się botniczy". W sprawie odpowiedz.i podróż- pra<:y. I tylko 56, dość liczna organizacje, -posiada 
!.n.acz.n.a poprawa ko.niunktury gospoda1czej. nemu, który w dniu 23 II i 24 II br. w Legitymację nalety o~a.zywać b~ wez- też bratnia PPS,. na 165 kohiet 120 należY 
Całkowite zreglamento.wanie a1tykułów żyw- ,,Dz,.,....nniku Łódzkim" zwraca uwagę kon- wa:n~a konduktora. Wchodząc do wagonu do S.-0. Ligi Kobiet i Pod kierownictw~m 
nośolowych i wielu ptzemysłowydli sprzyja- duktorowi KEŁ o niewywoływ.-;inie przystan- podróżni bez wezw.ruiia konduktora powiui młodziutkiej swej '.Przewodnic2'Ją,ooj, ob. 
ło ' wy'd.c:rtnie regulacji ce.n i wpxowadzeniu or ków, nazwy ulic, przy których zatr:zymująj kupić bilet. Wszyscy ci, którzy mają, bilety Danuty Sokoł-0wskie.i rozwija bardzo o-
gCIJlizacyjnego czynnika w życie gospodarC11:e się miefskie tramwaje. · miesięczne, słv.i.bowe czy la.kiekolwi~k bez- żyv.;ioną d·ziałalność, wnosi wiele cennych 
Czechosłowacji. W zwiqzku z realizacjq p . . -~ płatne, pov7inni je bez wezwania ok!azvwa~. wartości w życie i pracę załog; fabrycz-
zasadniczych postanowień planu gospo· ascner ow powiawa, że konduktorzy nie. . 
Cl.crrczego ruszyły najważniejsze ośrodki prze ulatwkz_ią iycia podróżnym . ?odczas jaz~y Sądzimy, źe ta~a umowa niepisana ułat- n eJNa zakończenie wartoby tylko wyra-

mysłowe' S
"c.zego'lnie w zakresi'e prz- emys'iu ramw.,Jem._ F~ęk .. n~!). _Podro-7.tiy ogromn1._e wi życie i nam, konduktoro..m, i p,o:sa~orom. . , . „ _ z1c życzenie, by przykład ludzi .,milJle-

.drzewnego ł l:)udowlanego. I tu 1aklże niedo- W&po!ezuJ~ podro:mym 1 nie ma w ty~ me KONDUJtTOB rowskich" natchnął i innych. łf, W • 
... 

6 
', 

1
. d ł i b d ki I złego. Chciałbym 1ednak z lcolei zapytfa.t: czy „ r pa iw a s ę ar zo we zna . , . . 

Przedmiotem powa.żnej wymiany stać się tenpan wie, ze istnleJq legitymacje ulgowe. d • t kt , , Id • I 
111.o:i:e i powinien polski węgiel w zamian za i Jak wiadomo, pascrżer winien je oka:zywać ar V IUS ru orow spo Zie czych 
cnskie ma&zyny, samochody, wy1oby wl6· bez we:i:w.<:inia kondukl~.ra. A_ ile to to~ ko~- \ • . 
ki \ . skórzane Polska ruda i żeliwo duktor reny musi prosie o mą? Spoty1ta się N' d . 
g=~~ ~o1nośląski~ w znacznym stopniu 1 w6wczas z obun:eniem ze strony :,:.tisaierów, I . ie own? . w. gmachu Zw1qzk~ ReNi · f nieczności pogląbienio i rozwinięcia pracy . . · 11 „jaki pan nieufny, co za „słu.i.k>!;;ta", zy1n~go Społdzi~lm RP. w Warszawie odby· spoleczno-wychowawczej ,;od dołu" w obrąbie 
mogq z~ić ł od.C'Zuwa1ący niedobory prze . ::formalista", ,,wariat" - jeszcze 7.aden nie la się konferenqa ki~rowni~ów, Działów spo- samych spóldz;elni 
mysł =echos owackL leczno-wychowawczych wo1ewodzkich Ok „_ z k f k 

Wamym czy.nnikiem'wsp6łprcrcy dla oby· prosił o legitymację, 1ak tylk~_ieżdżę", „głu- gów Zwi zku Rewiz ·n 
0 

r.., on erencją iero:wników Działów zbie-
'd.wu krajów stać się powinno wyzyskanie pi słu.thista" i tp. Takie eplte1y i wyzwiska Obradqy dotycz"IYYI peged. W tk' gła się zwołana w dniu następnym dwu-
04 'ctk art rli k 'k . t rt . . . ' rz e szys im zasad dniowa konferencjo instruktorów orgoniza-

~y J o ~ · .omuru acyino- ranspo o- spolykCfJą kondukto1·a nieustannie. wykonania planu pracy i budżetu na rok cy·1nych z całe'i Polski. Zwi·ązek Rewi·"YJ·ny 
W&J dla: bezpo&1edn1ego tra,nzylu eksportowa . J 947 · · ~ 

h i 
, .... · h C h ł · Czyż podróżni me wiedza, ze wchodzac oroz orga111zaql pracy spo!eozno-wy- Spółdzielni R. P. rozporządza - obesn 1·,ć nkoto 

nyc .mpo.„owanyc przez zec os owa- · • h · k , k h - h , " , 
. 

1 
ó do wagonu naleiy bez wezw.<inia kondukto- c owawcze1 w omor ac , stanow1ącyc osrod 200 instruktorami (1-2 na powiatowy oddz.). 

e1e owar w. ki dyspoz" ·· (d · I t h ) • D · Są. to je-dynie pe.rspeklywy, które natzu- ra kupić bilet? A lednctk jest du.że podróż- . . 'cp ~10 Y, spo .-wyc · . w tere- o zasadniczych ich proc należy po-moc in-
cajq sie bez specjalnego nawet zglebiania nych, kl6rych ta uwlaga nie tyczy. ale SO me. Wi~ledu:"'ał 91

1 1? 0~WHJC.Onko sr:rawie dotych strukcyjna W sprnwoch organizacyjnych (wal-

możiiwości gospodarcze1 wspołpracy polsko procent lo tacy, ktorym trzeba wprost z cyjnych. \Nymiano zdań dokonana przez u- .n~ zgra.ma zenie . 1 gospo orczyc spó dzielni . . . · I , I czasowe] z10 c nosc1 mstru torow orga:i1za- d . 1 . d h l 

ozeskiej. . kieszeni wyjąć pieniąd7.e za bilet. czestmków konfe'ercji nasunęła wnioski 0 ko" 01 ?z .utr~ym~v:on.1e stałe.g? kontaktu między 
~i111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1•llfll!llllllllll 1111111!1111111!111llEmlili!llll-llll=-allllll-1111~ 1111=-mmuiilil!llllllll--tm- 1~._11 spoldzielniq, 1e1 cz!onkom1 I wladzorr.1, c radą 

. oddziałową i oddziałem Związku Rewizy.jn'3go 

Poseł Pio k Spółdzielni RP. 

Il. il z a n e ' . I .Konfer~ncja wska~at~ instruk:orom zadania 
li:'~~ , - !OKie sta1ą przed mm1 w Z\v1azku z akcie 

umasowienia r.uchu spóldziefczego i jak na·i~ 
dalej idącego wyrobienia społecznego cz/on. wojewody 
l ' D • f h 

ku temu, by nasze województw-O przodo-1 'vVoje\\·oda Szymanek niezwłocznie Kow: 'oza. moment?m 1 ac owo-o rgan,izccyi-

objął urząd 
W dniu wczorajszym o godz. 13.30 ob

j.ął oiicialnie urzędowanie powołany na 
stanowisko ;wojew-0dy łódzkie.g-0, ' poseł 
Piotr SzymanĘk. wiceprezes N.KW. S.L. 

wało Sądz"' Ż" wspólna pracą dopro- . t "ł d d nym1 połozono nacisk na sprawę wspołpracy . .~. v . p1zys ąp1 o urze, owania. · · ', • · k · 
wadzimy, że nadzieje nasze spełnią sie:": „ • . rnsrruK.io;ow ~e. związ. am: zawodowymi, 

Wojewoda zaznaczył, że chociaż jest S ... kretana t woie"'.ody z~wiadamia, że młodz1e~c:wym1 1 ze Związkiem .Samopomocy 

W imieniu nieobecnego byłego woie
w.O'dY łódzkiego, ob•Jana Dąb-Kocioła, 
(lbecnego ministra Rolnictwa i / R.eform 
Rolnych, wysf.ęlJ)ował tow. Górniak, do
ty.chc'liasowy p. o. wojewoda, który w 
serdec'linym J>rzemówieniu i>owitał w-0je
wodę Szymanka, wyrażając nadziej·ęi. że 
wojewoda Szymanek, 'J}rzedstawiciel lu
du, będzie owocnie kontynuował pracei 
swe·go paprzednika, fanatyka pracy i zna
kQmitego organizatora. Jednocześnie wi
cęwojewoda Górniak w imieniu staro
stów, prezydentów miast wydziel.Pnych i 

chłopem, bolączki miasta nie są mu obce w JJrzyszłvm tygod111u, w srode. i czwar- Chłopski·"ll. 
i z równą uwagą będzi~ śledził -0dbudo- tek, od godz. 11 do 13, \vojewoda Szyma-. . Obyd"':ie konferencje, pierwsza na stop. 
wę mi.asta, jak i umiłowanej przez niego nek będzie przyjmował w swoim gabine- mu ~lanu19cym i organizujący'.11, ·druga na 
wsi. cie w Urzedzie \Yoiewódzkim przedsta- stopmu wyrn~aw~zym .. ~·anowią zapowiedź 

P d 
. 1 . . ł d . . . 1· . ł·~ r „. . . . . . . . . zmian w społdz1elcze1 o acy społeczr.o-wy-

0 pisaniem a du prze;J~Ja w a zy w1c1~ 1 spo t.:C~vn~t'~„a.}t?w~r~:vs~en -~-za- c~o'."•a.wczeJ w .. k!erunku jej wzmożenia,' lep
przez woje\1:ode ob. Szymanka, oficjalna kładow pracy WoJv\vodztwa Łodzk1.::go. sz~J orgamzaq, i rozszerzema zaslęgL' od-
cze.:Ść została zakończona. To. dz1alywania. · · 
l rt I I li I 1. l I I M JH I I I I i li 11 H I I I I I I I I I Ił 1.1 I I I I I I I I I I I I I ł I I I ! I I I I I I I' I I I ! I I I n I I I 1.1 I 111 I H:•M'I 1111H11•1n11 •ni:·l!!llifilf'lllmllllll!ll''l'll l ł11~kl' 1 11 1 11 1 1:til l 1llHl1: 1 111mrn11111.1 11; ;;~1 1i:m:mmtt1 • 11l11 

Woje 
wszystkich prac-0wników Urzędu Woje- Piotr Szymanek urodził się w 1895 ro-
wódzkiego, zł·ożył wojewodzie dzklarację ku we wsi Bąkowa-Góra, w powiecie ra
najofiarniejszej i najżyczliwsze·j współ- do111szcza(1skim, ;jako syn małorolnego 
pracy dla dobra całe·go społeczeństwa gospodarza . 
:wojęwództwa łódzkiego i Paf1stwa. Bieda \\"ypędza im do miasta. W Cz.e-

Wojewocla 'lzymanek, przyjmując u- stochowie odby\\"a 2-letnia i1raktykc ślu
rz·E}dowanic, podkreślił, że pracęi Jlomyśl- sarsko-mechaniczną . , Tie obce mu je.;t ży
nie zapo~zątkowaną przez swego Poprze- cie proletariusza miejskiego. Całe j:;go 
dn*a1 będzie starał siei kontynuować jak życie to ciężka walka o ideały demokra
naj]epiej. A zwracając się do zebranych tyczne. W· okresie r>oprzec\nid wojny 
starostów, 1Jrezydentów i urzędników U- światowej .iako jeniec cywilny Pracuje w 
r1ed11 Wo~ewódzkiego powiedział: „Mo- Niemczech. \V ]!)18 r. ,,. łianowcrzl na
'7;.ecie całkowicie liczyć na dobrą współ- leży do kn111itctu rewolucyjnego, jako 
~raoei ze mmi. S~ "W'Szystkie warn n ki przedstawicie! obcych na rodowości. 

Piotr Szymanek 
W pierwszym okresie swego życia 

politycznego był członkiem PPS, Po po
wrocie na wi~ś wstępuje do Stronnictwa 
Ludowzgo „Wyzwolenie'". równocześnie 
jest członkiem i wybit11ym działaczem 
z.M.\\'. „Wici''. 

W okr.;sie okupacji hitlerowskiej pod 
pseudonimem „Piotr" jest organizatorem 
oddziałów Armii Ludowzj, a w sierpniu 
1943 roku w konspir:icji organi7'.uje Po
wiatowa Radę Narodowa powia !11 piotr
kowskiego . 

W odrodzonej Polsće rzuca sit;. w wir 
nracy społecznej. Pełnił obowiązki Prze--

wo9niczącego Powiatowej Rady Nar-0d0< 
W<"J w P iotrkowie, jes-t' urzędującym wi
ceprezes m Zarządu \X_lojewódzkiego S;I;. 
w Łodzi. wiceprezesem Naczelnego Ko
mit.;tu Wykonawczego Stronnictwa Lu
dowego. 

W ostatnich \\'yhorac łt do Sejmu Usta
wodawczego jako czołowy kand~idat s.I! 
w okre.gu "Piotrkowskim został wybrany 
JJO~łem. 

Powołany na stanowisko wojewody, 
lódzkL~go, objął urzędowanie dnia 8 mar. 
ca 1947" roku. · 



„ 

Itr 4 

Owego roku, gdy zapisałem się na uni
""ersytet, Wielkanoc wypadała jakoś pó~

:a.o, w koflcu kwietnia, tak, że eg:2amlny zo
stały wyznaczone na następny tydzień po 
Wiel1canoey, zaś w Wielldm tygodniu mia
iem odby6 re-kolekcie i być f~ ostatecznie 
przygotowany. Pogoda, po deszczu ze śnie

giem, o któtym Karol Iwanowioz niegdyś 

mawiał: syn przyszedł w ślad za ojcem, od 
trzech dni jl.lci się ustaliła: spokofna, ciepła 

t las.na. Na ulicach nie widać było nawet 
pkrtka śniegu, zamtast gitząsklego błota, 

błyszczał mokry bruk i bylstre strumyki. Z 
'cl.achów, gdy przygrzało słońce, ściekały juiż 
ostatnie krople, w ogrodzie przy domu ncr· 
brzmiewały na drzewach pąki, na podwónu 
sucha ścieżka wiodła do stajni obok za
marzłej kupy nawozu, a nied"aleko ganku 
zieleniła się wśród kamieni puszysta traw
ka. Był to ów osobliwy okres wiosny, który 
silniej n.liż wszystko inne oddziaływuje na 
"duszę człowieka; jaskrawe, połyskujqce na 
wszystkim, lecz nie upalne słońce, strumy
ki i ziemia, na której stajał śnieg, wonna 

RP.BOTNICZ\' Nr 68 -
Leu; Tol!!itoj•J , 

1 

~JŁ,ODOS<C 
(Fragment) 

nłe, o azcz'ęściu I szlachetności, mówiło, ł• 
bez trudu osiqgnę jedno I dtugie, te jedna 
nie mcne istnieć bez drugiego - a 11Jawet, 
że piękno, szczęście i szlachetność - to 
jedno i to samo". „Jak mogłem tego nie 
rozumieć, jaki ja byłem dawniej zły, jaki 
ja mogłem i mogę być dobty i szczęśliwy w 
przyszłości - mówiłem do siebie. Tneba 

świeżość powietrza delikatnie błękitne nie trzeba się więcej uczyć". zataz, natychmiast, w tej samej jeszcze chwi 
niebo z podłużnymi przejnystymi obłoczka· ( Rama odchyliła się nieco można Jq u stać się innym człowiekiem i zaczqć ż.y6 
mi. Nie wiem dlaczego, lecz wydaje mi się, 

1 

było wyjąć. inaczej". 
że wpływ tego pierwszego okresu narodzin - Dokqd ją odnieść? -- spytałem. Mimo to, długo jeszcze siedziałem w 
wiosny działa jeszcze bardziej w wielkim - Niech panicz pozwoli, ja już s.~m dam oknie bezozynnie pogrqżony w marzeniach·. 
mieście i że dusza odczuwa to jeszcze wy- sobie radę - odpowiedział Mikołaj, wi- Czy zdarzyło się wam kiedyś latem zasnqć 
raźniej - widać mniej, lecz przeczuwa się docznie zdzjwiony i niezbyt, zdaje się, za- w dzień, gdy pogoda jest pochmurna, 
więcej. Stałem przy oknie, a poranne słoń- dowalony z mojej gorliwości - trzeba uwa· dJżd~ysta, a budzą<: się 0 zachodzie słońca, 
ce rzucało poprzez podwójne szyby na pod- .Z:ać; żeby się nie poplątało z innymi; tam w otworzyć oczy i w rozszerzającym się 

łogę nieznośnie uprzykrzonego pokoju do komórce wszystkie okna stoją według nu· czworokącie okna spod płóciennej zasłony, 

nauki promienie, w których wirował pył: roz merów. która wzdymajqc się, uderza prętem o pa• 
wiązywałem wio.śnie na czarnej tablicy ja· - Napiszę na niej numer - powiedzia· rapet, ujrzeć mokrą od de~zczu, clenistq li• 
kieś długie równanie algebraiczne. W jed· . !em, podnoszą;c :r;amę. Zdaje mi się, źe gdy- liowq stronę lipowej alei i szarq, 091odo-wq 
nej ręce trzymałem podartco „algebrę", w by komórka była odległa o dwie wiorsty, ścieżkę, oświetloną jaskraWY,Jili, ukośnymi 

drugiej - mały kawałek kredy, którq po- a rama okienna wa·ż.yła dwa razy tyle, to promieniami słoflca, -usłyszeć nagle wesołe 
brudziłem już sobie obie ręce, twarz i łok- byłbym bardzo zadowolony. Chciałem się ·'bycie ptaków w ogrodzie i zobaczyć owady, 
cie fraczka. Mikołaj w fartuchu, z zakasany- zmęczyć, okazując tę przysługę Mik<iłajowi. które rojq się w otworze okna, połyskując 

mi rękawami odłupywał obcęgami kit i od· Gdy wróciłem do pokoju, kawałki soli, którą 1 w słońcu, poczuć zapach powietrza pl) 
glnał gwoździe w oknie, które wychodziło na zimę wkładano między okna, leżały juiż j deszczu i pomyśleć: „jak mi nie wstyd, że 

Lew Tołstoj (1828-1910), jeden z najzna- . na poło•ż•ony przy domu ogródek. Prace Mi- na parapecie, a Mikoła1 wymiatał prze'Z przespałem taki 'ł{ieczór", szybko zerwać się 
koml~szych pisarzy 9\lropejskich, opróca; kołaja i stuk młotka rozpras'ł:aly moją uwa- otwarte okno piasek i martwe muchy. Swie· i pójść do ogrodu, by się nacieszyć życiem? 
wielkich 1 znanych powieści, jak „An.na gę. Przytem byłem niezadowolony i w złym że powietrze przenikło j~ do pokoju f na- Jeśli się wam to zda:zylo, to macie p:rzykłacl 
Karenina", „Wojna i Pokój", „Zmartwych- humorze. Nic się jakoś nie udawało: zrobi· pełniło go wonią. Zza okna dochodził gwcu tego silnego uczucia, jakiego wówe'las do-
walanie'', napisał również u schyłku swoje· łem bład na poczqtku obliczenia, tak, że miasta i świergotanie wróbli w ogrodzie. znałem. 

Przekład Pa,wla Hertza go tycia wspomnienia z lat dzieciństwa i trzeba było wszystko zaczynać na nowo, Wszystkie przedmioty były oświetlone ja-
miodości dwukrotnie upuściłem kredę, czułe:::n, żie skrawa, wnętne pokoju poweselało, lekki 11111mm111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m111111111111111111J 

Wspomnienia te, choć odnoszą się for- twarz i ręce mam brudne, gąbka się gdzieś wiosettny wietrzyk poruszał kartki mo1e1 k 
tna!nie do bohatera fikcyjnego, Mikołaja Ir· zap0odziała, hałas wywofony przez Miko· algebry i włosy na głowie Mikolajd. Po- Stanisław Pięta 
tenłewa, w istocie malujq dzieciństwo i mło· łaja działał dotkliwie na moje nerwy. \ szedłem do okna, usiadłem na parapecie i za 
tłość największego rosyjskiego pisaTZa. Zachciało mi się pozłościć i pogderać, myślony, wychyliłem się w ogród. 
'Atmosfera i obyczaje pierwszej połowy rzuciłem le.redę, algebrę i zacząłem chodzić Jakieś nowe, niezmiernie silne i nieprzy· 
XIX stulecia oddane sq wiernie, zaś sto- po pokoju. Ale przypomniałem sobie, :l:e dIDś jemne uczucie ogarnęło nagle mojq duszę. 
eunek autora do tej feudalnej niemal pne· właśnie mamy !tię spowiadać i :De na:leży po- Mokra ziemia, na której gdzieniegdzie od
gzłości, d<i własnego, zierniańsko·atystokra:- wstrzymać się od wszelkiego zła; nagle cinały się jasnozielone igły trawy o iż:ółtych 

Podczas pogromu 
O domie, domle splądrowany1 
Mel matki siwy włos skatanv 
Ostatnim mirtem w oknie płacze. 
Jaskółki mrą od kul siepaczy. 

Wśr6d ~rętów ognia puchną orgie. 
Gdzie! tu lęk Ukryć matki droqleJ? 
Rannego kotka zmierzch Jut grzebie, 
Lecz nie nam IZq dzlł błądalć w niebie. 

ły ogarnęło mnie jakieś dziwne, łagodne uczu- łodyJJkach, połyskujące w słoftcu strumycz
c~e;::ł środowiska, z jakiego Tołstoj sam cie i zbli~łem się do Mikołaja. ki, które niosły qałqzki i g:rudki ziemi, po

poc o ' krytyczny 1 pełen mądrości. Ml· - Po11:wól, pomogę ci, Mikołaju - powie me.rwienlałe gałqzki lnu z nabl7lmiałymi pą· 
mo sentymentu dła wspomnieft z owego cza- działem, starajqc ałę nadać mojemu gloso· kami, kołyszącymi się ruł pod oknem, świer
su, Tołstoj, zachowujqc wielki artystycz.ny wt jak na:jłagodniejsze bfzmlenle: myśl o got skrzętnych ptaszków, które uwijały się 
tunia:r, wytyka błędy swofemu środowisku. tym, ~ przezwyclę:l:ajqc złość i pomagając wś.ród gałęzi tego krzewu, c.zamiawy płot, 
Część płerwezq wspomnień: „Dzieciństwo" mu, postępuję dobrze, wzmocniła we mnie mokry od tajqce!1o na nim śniegu, a zwlas:z
ukazała się niedawno nakładem „Czytelni- fencze bardzfef ów łagodny nastrój ducha. cza wonne, wilgotne powietrze 1 wesołe 

·ka". F.ragment poniższy został wybrany z Kit był jut odłupany, gwo±dzie odgięte; alońce _ wnys\ko \o mówiło m\ wyyatnie O dom.le, dom\e •t>\ąd10Wcm'T, 
&ęści tmeclej. Całość: „Dzieciństwo, Lata ale' rama nie poddawała się, chociaó: Miko· i jasno 0 czymś nowym l pięknym, a c'hod Twarz tulę do łwef blcdef ściany. 
chłopięce, Młodość" ukaJŻe się wkrótce na- , łaj potrząsał oknem z całych sił. „Jeśli da nie mogę tego wypowiedzieć tak, jak to ł.una lak potw6r pełznie łclemlem 
kła:dem „Czytelnika" w przekładzie Pawła się teraz wyjąć od razu, kieąy poclqgnę jq widziałem, postaram się oddać tak. lak od· 1 Noc, noc, wołanie. Oczu ciernie. 
Hema. . z Mikołajem - pomyślałem - to znaczy czuwałem, - w52ystko to mówiło mi o pięk- 1943 rok. 

•• wanaście miesięcy•• Baśń dramatyczna· S. Marszaka 

,;W~siaty.pa~ot( itd.; przypominające we ' - 1 rzystać z pomocy Dwunastu Miesięcy; Maco
~ą ~ precyz111 wierszową utwory Tuwima, to· I cha i jej zło córko, które przywłaszczyły ~obie 
kie 1ak słav.:na „Lokomotywa". Nic bardziej pierwiosnki, chcąc zdobyć złoto, za nieludzki'! 
fałszy.w.ego, 1ok wyobrażenie że sowiecka· li- obchodzenie się z sierotą zostają zamienione 
t~ratura .dl_a dzieoii. to nud~a ~ropogandc; w psy no trzy lota kary, a mała królowa, po 
m_kt "".łasme ~ręce1 od radzieckich teorety. nauczce, jaką dają jej Miesiące, obiecuje po
kow me brami prawa do fantastyki. Pod-stą- prawę i zawiera przyjaźń z Sierotką. Te trd· 

łódź do.czekała się wreszcie, po trz9ch współczesną. Podejście bowiem do teatru dz~ W?Wą tu. jest książka . n-ieżyjqcego już, znak o- dycyjne motywy Marszak wzbogaca dowcip• 
ł'.)rawie latoch niepodległości, pierwsz~go dięcego powinno być takie samo, jak do „te- mit~go pisarz? ~I~. dz1.eci • C~ukowskie~o, „?d nymi dialogami (post;ić Profesora, Posła Za· 
przedstawenia teatralnego dla dzi'3ci. Do- a'tru dla mas'': dość fastrygowania, przysto- dwoch _do p1ę01u ~ w ktore1 dowodzi1 on 1_ok chodniego i Wschodniego Mocarstwa), dobit
tychczas jedynie teatry marionetkowe wyka- śoWywania, dość jałmużny kulturalnej! Dla lu- a!brzym1e znc;icze_m~ ma dla pedago~iki dz1e. nie podkreśla sens wychowawczo-moralny, 
zywały niespod2li.'.:lwaną ruchliwość, i na tym du najlepsza sztuka współczesna, dla wid:;wnl! cięce1 fantaz10, 1 10~ bardzo. zubozyłby się j-9dnak bez natarczywego komentarza.; nauka 
polu doszliśmy do sukcesów Większych może dziecięcej pieczo!owicie przygotowane dzieło bez elementu baśnnowego nowoczesny sy· wynika z bar,wnego przebiegu zdarzeń, nie· 
niż pi""zed .wojną. sztuki. stem wychowawczy: „Inżynier, który wzra- jako automatycznie. 

Nie mieliśmy jednak dotąd w łodzi po- Dobrze również się stało, że no premierę stał zdala od botki, jest prawie niezdolny do . 
ważnego przedstawienia teatru dramatyczne- wybrano utwór jednego z najwybitniejszych inżynierskiiej twórczej działalności!" T oka by. .W. podo?nY. _sp~sób wv_~ys~u1e . moty"."' 
go dla dZ!i9ci; trudno bowiem liczyć ama'.or- radzieck.;ch autorów dla dzieci, S. Marszm<o, la t.9orJa radzieckiej literatury dla dzeci, któ- basm~we rowm~z kino radzieckie; oglądahś
skie występy dzieci zorganizowanych ~rzez bo pozwoli nam to ocenić osiągnięda radziec ro wydała w ostatnim dwudziestoleoiu dzie- my nieda~~ krlka z prz-'3py~hem_ przygoto
przygodnych pedagogów, praktyka ta spotka- kie w tej dziedzinie, i wysnuć wnioski ~ poży siątki doskonałych utworów (ostatnio przetłu- wanych filmo".V, z. których, natl,~pszy był z~: 
ta sią z potąpieniem. jako demoralizująca teczne dla nc..~zej pedagog·ii. W okresie pr.r..~d moczono na polski Gajdara „Timur i jego Jru· pewne „Za siedmwma garami • w rezysent 
mlodych wykonawców przez przyzwyczajanie wojenr1ym o wychowaniu sowieckim panowrny żyna'' i in.). A. Rou. Te~o wych~wa:w~za. w l??do?nych 
ich do stylu „gwiazd", i niekorzystnie oddz;ia. 1J nas najri1es!uszniejsze wyobrażenia, kui- Inaczej wyglądał-0 wychowanie w poń- oproco;vamach byna1mme_1 ni~ wybqa. su~. na 
łująca na młodą widownią. !Por. recenzją R. tywowaM przez propagandę nieprzychy: 11 ą stwie hitlerowskim, gdzie piosenka dla dzie- plan pierwszy:. są to widowi~kc;i działa1::i~e 
Ko.walewskiej o wystąpach zespołu p. Szum- ZSRR. Nie 1y.ko przedstawiano sytudcją mto- ci, „Kilnd!.:!rlied" w oficja·lnie wydanym ,,Er· przgde • "'."szystk•m na wyobrazmę, poczucie 
skiej w „Kuźnicy"}. Bezpowrotnie skończyć sią dzieyy rosyjskiej; jako rozpaczJiwq, setki ty- 2liehung zum deutschen Mensch", ma takie barwnoSCI; _bu_dzące czystą uciechą l!lstetycz. 
muszą czasy tandety artystycznej w rodzaju sięcy „bezprizor1ych'' włóczyły si(l podobno słowo: „Na zachodzie i wschodzie wszędzie ną .. ~cdzawia~fŚ'."Y ~okład pra<=;Y. i P?mysło. 
Teatru Ortyma, zbijającego majątek na byl<:l- po kraju rabując i mordując, ole ·i praktyką jest ziemia n1iemiecka gwałcona przgz bandy- wosci W „Za siedmiom.o .~oraml • gd~ie zbu• 
jakich widowiskach, raczej demoralizujących wychowawczą radziecką przedstawiaho jako tów. Bitwa to hasło naszych przodków. Bitwa, do"'.'ano .,Szklanq ..sorę • za_i~scem.t~w'.1no 
upodobania młodych widzów, niż dostarcza- nieludzki system deformowania wyobraźni to nasze hasło i przysifjga !" Albo dla mło- panstwo Sułtana • potem Koście1a Niesmier
jqcych wartościowego · przeżyoia. Teatr dla dzi'3cka, przez odbieranie mu wszystkiego co dzieży starszej: „serce moje sfę śmieje ratłoś- teln.e.go. Ten element. estetyczny odgrywa za. 
dzieci w programie kulturalnym państwa chłop ten wi-ek opromienia. likwidowanie fantazji nie, gdy ręczny granat pęka ... " Było to wy- sadmczą rolę r?w~lez w sztuce. ~arszaka, w 
ska-robotniczego jest równi-9 ważnym ounk- i baśnol a rzekome podsuwa'!lle propagando- chowanie godne narodu; którego wódz czar~jących dZ1t!lcięcą , wyobrazmę scenac~ 
tern, co teatr masowy; jak na ironię, najmniej wej literatury politycznej, nudnych i niweczą- stwierdził: „Gdy słyszę :i'.e mowa o kulturze, cud<?w prz.yrody: r~zmow zwierząt, czy nagłe1 
się robi w jednej i drugiej dziedzinie. A cych wyobraźnią oraz samodzielność myślenia wyjmuję rewolwer!" odmi?ny zi.my w WIOsnę, na rozkaz D~unastu 
przecież ów młody widz, to przyszły obywa- opisów pracy itd. Baśń dramatyczna „Dwanaście miesiący'' Miesięcy. 
!.'!Jl, to przyszli robotnicy, pracownicy, orgoni- Dla wielu l::>yło rewelacją, że literatura należy do charakterystycznego rodzaju; jest Wypada wreszcie zazrtaczyć. że I nasia 
zatorowie nowego państwa; kształceńie dzie- dzieciąca w ZSRR i teoria wychowania słoi na to bajka ludowa rozbudowana w ten sposób, literatura dramatyczna dla dzi!i!ci posiada po• 
ci, to właśnie skuteczne przyg<itowywanie no. poziomie tak wysokm, że dorówn1.>je jej W-'3 by wydobyć elementy wychowawcze. Opar. dobne, wartościowe prace; np. E. Szelburg
wego społeczeństwo. Parokrotni~ w publicy- świecie tylko Anglio, gdZJie również wiele ro- ta jest na tradycyjnym motywie pasierbicy, Zarembiny .,Za siedmioma górami'' (przypad. 
styce naszej j}Odnoszono ten problem (pisał bi się dla ustalenia nowych metod wycno- prześladowanej prz9z Macochę i jej córką. kawa zbieżność z tytułem filmu A. Roul, baśń 
alarmująco Jerzy Zagórski! w „Przekr'.lju": wawczych. Króluje w państwie dziewczynka, która wstą· niejednokrotnie wykonywana prZ.sz zespoły 
„Jeśli zapomnimy o dzieciach, przegraliśmy Pisarze radzieccy dla dzieci, to nre gra- piła na tron przed dojściem do pełneletności, dla dzieci (drukowana w roczniku 19'27 „Pło· 
wojnę; bo bez znaczenia są ruiny, dewasta· fomani którzy zbankrutowali r\a innych rodza po śmierci rodziców; jest to osoba kapryśna myka''). Polska autorlła w podobny sposóli 
cja przemysłu i. braki aprowizacfi 'łłbbec fok. jach twórczośc!, i w broku lepsz.c:Jgo wziąli sią i fatalnie wychowana, domagająca się w grud przebudowuje baśń o trzech braciach i cudow 
tu, że za 10 lat stanie do pracy pokolenie do odrabiania „kawaików dla młodzieży", niu pi.<:lrwiosnków. Obiecuje pełny koszyk zło- nym źródle, którego woda uleczy książniczkę. 
niP.dość odporne fizycznie i nieprzygotowane jak to gd2J;eindziej bywało - a są to zn'lb- to temu, kto pierwiosnki przyniesie. Motka i ale kładzie znaczni-a silnie i ~zy nacisk, n1iż 
do zadań państwowych]. Było ostatnio wiele mioi autorowie, specjalizujący sią w pisar- zła córka wyganiają sierotę na mróz by szu- autor radziecki, na dydakty~ę (raz po nu 
zgiełku na ten ważny temat, przytaczano fakty stwie dla dzieoi, studiujący potrzeby nowo- kala kwiatów; ale siły przyrody, upersoni~iko zaznaczane potąpienie samolubstwa, pochwa
straszllwego zaniedbania „wojennych dzieci". czesnej pedagogii; Marszak np. jest redak- wane w postaciach Dwunastu Miesięcy, r1rzy- ło szlachetności bohatera Janka). Okazuje się, 
To też dobrze się stało, ż-a Teatr łódz~i, w torem działu dziecięcego Państwowego Wy· chodzą z pomocą dziewczynce; kwi.ecień na przez paradoks, że nasza autorka, bardziej 
mieście w którym najwiąCej jest dzieci prole- dawnictwo literatury Pięknej i „M.odej Gwar- jej prośbę dokonuje cudu: pierwiosnki się zjo- dba o „propa9ondowy" wydźwięk baśnł, niż 
toriackich, zdecydował się przygotować dla 1 dii''. Autor ten, począwszy od r. 1923, corocz- wiają. W baśni wystąpują liczne motywy, autor radziecki, który większą wagę przywiQ• 
n.ich specjalne przedstawieri:e, i to operując i nie niemal publikuj':l tom poezji i prozy dla I powtarzające się w ludowyfh bajkach: f)ier- zuje do barwności, ruchliwości, estetyki, WJ'ę
zawodowymi siłami aktorskimi, więc dojąc mło 'i dzieci; są tam małe arcydzieła charaktery- ścianek zaczarowany, którego właściciel, po cej nawet chcqc bawić małego widżat ńłź 
dei Widowni najl.9psze, no co stać sceną styki i wdzięku, jak „Bagaż", wyd. w r. W, w~głoszeniu wu~rszvka - zokle.cia może· ko- uczyd. Z. Kałużvńslta 
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Są ludzie cyframi 
Za pewnymi symbolami czy cyframi ginie 

człowiek. Po prostu - efekt jego wysiłków 
przesłania samego twórcę tego efektu -
czło'Jl'.ie~a. w.(_źmy np: taki r~portcż febrycz

Czy na Właściwej drodze? 
Uwagi na marginesie Łódzkiej Izby Przemysłowo- Handlowej 

ny, Jakich dzis zgodnie z duchem czasu iest Działalno~ć prywat.nego s~ktora prze-1 śwdk~w (fak ch.ociaż??. wprowad:1,enie Na terenie województwa łódzkiego 
wiele w prosie codziennej. Nie czytałem' .u mys!owego 1 handlowego obJ~ta jest ra· ostatnio wydatneJ obmzk1 p0da.tku do- istnieje szereg gał~i Przemysłu pr-ywat· 
nas reportażu z t"'renu fabryki, gdzieby dć- mami organizao..vjnymi Jzb PrzemystGwo- chodowego, przydział surowców itp.} nego, którym hy niewa,tpliwie korzyść 
sednie nie przemawiała cyfra. Np. „ „.Zakład liandlowych. Na odbytym w Łodzi w .mających na ce.Ju wPrz.ąg,nięci~ sektora przyniosła dy·rektywa i bliższe zaintere
pracy w ostatnim miesiącu wy1<onał 145 pro- dniu 27 bm. plenarnym zebra·niu tuteJ'sze:i prz:emy.słu pr~wat.~eg-0 ·w. orbi te plano- sowanie sie ich działalnością ze strony 
cent normy". W tej liczbie „145 procent•' jest 

1 
b . . . weJ gospGdark1 panstwoweJ.- powołanych do tego orga1nów Izby Rói-

~crdza wiele. Al.e obraz takiej fabryki nie .z. y, obsz~r~e s~rawoz.d.ame wygiosił Podda"'" analiżie dotychczasow" dzia- norodne i dość roznroszkowane działy 
rest zupełny. Odczuwamy w nim brok czło- JeJ prezes mz Baier Ob w ł ono ,...,_ "" ..... wieko, z jego codz.iennymi troskami zaw'ldo- . · ' ·. . · . raz,o a 0 • łalność łódzkiej Izby Przemysło\vo-lia·n- produkcji prywatnej, 1 jak: S'{)Ożywcza, 
wym!, zmaganiami. Wiemy, że On zrobił te kierunek Prac 1 osiągmęć gospodarczych dlGwej, rzuca się w oczy nierównomier- Papiernicza. chemic2'Jna, młynarska, elek-
145 proc~nt, ole prawi<;> nigdy nie dowiadu- prywatnego sektora r;osoodarki wytwór- ne rozłożenie. jej zai.nkresow:i.1ia na róż- trotechniczna itp., oraz działaJ.ność drob
femy się, jak On ta zrobił 1 d 1 0 k 0 go. cz.ej w okr.ę·&'U łódzkim. O tym, że sektor ne branże prywatnej wytwórczości. Prze- nokupięcka nie koncentruj1ą. zbytnio uwa-

;;Przemysł Chemiczny „Boruto'• przekroczył życia gos-podarczego. poz.ostawiony tak; mysł włókienniczy jak i zagadnienie hur- gi przedstawicieli łód:łlkiej Izby Przemy
w pierwszych miesiącach tego roku 200 pro- zwa.nej inicjatywie prywątnej. ma <lo tu i handlu włókienniczego są to sprawy słowo-Handlowej. 
cent produkcji... przedwojenMJj''. Nawet dla odegra·nia poważną rolę, wiemy z wielu pierwszopla:nowej troski i opieki ze stro· A szkoda. Na tych zaniedbanych od. 
kompletnego laika w zagadnieniach produk- autorytatywnych wypowiedzi członków ny łódzkiej Izby. Ta jednostronność za- cinkach przemysłu i drobnego handhi Jz· 
c:ji fakt ten me swą wymowę. Cyfra ta prze- rz.11,idu. Wysiłki państwa id.a w kieranku interesowań odbija się n.iewątp;iwie nie- i. b 
'·onywu·Ne'. z· e w .,Boruci·e" d~r·e,·ą •·1.,. wi' „11.1·e dk · t k, • t k . 11a mogła Y dużo zdziałać ł to za•równo w " ~ "" .., " uporzą owania s osun ow w ser.: o;z·e orzystułe na pJa,nowym rozwoJu w ra- · 6 ( d rzeczy. 1e ma chyba n1·kogo, kto by po prze. d k · 1miie i·nteres w państwa upor~ kowa-gospo ar i prywatnei, p.oprzez otoczenie mach postulatów wys'!1wanych przez pań- · k ) • k dl d A.· czytaniu te1· wiadomości. nie zadał sobie py- · k ó nte ryn u , Ja i 'a, obra wytwórcuw, ton10 , „Jcrk to się stałoę" . om~ ą tej gar~zi wytw rczości, stosowa· stwo innych działów wytwórczości pry- oraz w _imie interesu konsumenta. Prag. 

nie dla jej uz.dr-0wienia całego szerzgu watnej. · I tu trzeba postawić obok cyfry żvwego :... mentem dz1ał•lności Izby na odcinku spo-
człowi,gka, który tę cyfr~ „200" wypimł wła- D " • p 

1 
k. • p • • R b • • żywczym była Z-Organizowana ostatinio 

sny~:ę~~:.· ~zesław Kuśko. Miody człowiek„ z I e Je o s Ie I art 11 o ot n I cze J wy~:::ó~:n~:y;łute~~~:i7~z~:~~ie 00-
Przed worną sluscrz - dziś konstruktor. Jako d • dl „ h dobnych impre.z i w innych działach bran śh:Js~rz stale coś . „dłuba~"· Raz był t? model u oslępn1my a mas pracu1qcyc I żowych było by jedynie błędem. Dla od-
d~~~YMgd;~w;:;, m~!/y91je~%ą s~:~ikow~:~ Od kilku miesięcy przy WK PPR pra- czają do· rozpoczęcia opracowywania. bircó_w k_?n~umentó:v wystawa bY:ła ab· 
ło "co były warte Wię<:ei od nich wart był cu~e Komisja liistorycz_na Partii w skła- - Czy macie zamiar ostiosić dotych- 80 utnie ,,,me intere~uJąca, nie spełniła na. 
tow. Kuśko, ki.'3dy powiedział do Rady Zakło- dz1e: tGw. tow. Kaiim1erz Przybył-Stal- cza.sGwe wyniki waszej pracy? w~t SWwf:O za?a~ia Pro~agando'?'e~o na 
dowej: N~c nie potrcńię, a dużo chcę zrobić ski, Franciszek Kujawa i Wanda Pawii- - Tak. Nie chcemy przetrzymywać skut~k b~ku Jak.ichkolw1ek tabl!c t WY· 
- paradzcie. „Pa radzili - wysłali prostego ko wska. wydania chociaż:by fragnfontary,cznego kr~ow or1entacymych .. "! ok~es1e porzed~ 
ślusc:za do Technicum. w Bytomiu. St;inął ~a O dotychczasowych osiągnieiciach Ko- ze-branych materiałów, gdyż mamy na- WOJen~'Y!łl J?Unktem. cięzkości w ~odzi 
głowie, ale szkolę ukonczył. I wziął się znow misji i rozwoju xamierzonej pracy do- dzieję, że pQlbudzi to innych towarzyszy wszelk1eJ d'Z1ałałnośc1 przemysłowcJ by. 
do dłu~anic .~ tylko_ ż~ tera~ szło_ mu to wiadujemy się od tow. Przybył-Stalskie- do nawiązania kontaktu z naszą Komisją. ła wytwórczość włókiennicza. Sprawy 
znhac~nie lep1e1. Zrobił J9den 1. drugi. ~para• go następujących szczegółów: Niektórzy towarzysze mają mylne pojEl'- włókiennicze wagą i wartością swej pro-
c emiczny. A potem do~rał sobie ludzi 1 pro _ p K .. .. _ , . t St 1 k' dukcji ciążyły na życiu gospodarczym dukował 1eden po drug1m coraz lepsze Już raca om1si1 mow1 ow. a s 1 cie o naszej pracy. Sądzą, że chodzi nam . . .· • 
nie trzeba było c:z.skać p~ 9 miesięcy ~anim - dzieli się na trzy etaPY. Pierwszy etap o jakieś nfozwykłe tylko wyczyny, opra- całego okręgu łódzkiego I bY}Y dz1~Jd 
Centrala przyśle zamówienie. C>iobli wzięli to zbieranie materiałów od uczestników cowane w doskonałej formie literackiej. w,~om ó~czesnych ma~d?row hbry
postoje. Tow. Kuśko wybudował według wta· pracy kenspiracyjnej i walki zibrojneoj. Przeciwnie, chodzi nam o odtworzenie ka·nc~t~h ~ło~łl! zagadmeme~ dla .ów
snego pomysłu mechaniczny ciągnik do lodu Praca idzie opornie, gdyż członkowie możliwie najwierniejsze codziennych cz.eśma d·Zlała)R<:eJ Izby. Obecme zmiany 
i zaoszczędził fabryce kilkanaście tysięcy zło naszej partii,· pochłonięici sprawami bie- przeżyć ludzi od warsztatu i pługa w s.truktura·J.ne, jakie zasz.ły w życiu gosno
tycn dziennie a ?- ~6 robatn~k6w. zctrudmo- żącymi, n'ie znajdują czasu na opracowa- walce i pracy konspiracyjnej i to w ta- d.a0rczy~ naszea-o Państwa, 21mieniły dia
nych przy wyławianw _Jodu ze stawu został~ nie wspomnfań. z okresu pracy konspi- kiej formie i w takim ujięiciu, :i·akie oni. sa- metralnie układ tych stosunków. Obecna 
tylko czterech. Pozostali poszli do fcchowe1 racyjnej nie wiele pozostało dokumentów, mi wspomnieniom swoiin nadadzą. Histo- aktywoość wł6kieamicza przemysłu Pl'Y-
praAy~to - sekretarz komitetu Pf>R w febry- które by ~awały P~~Y obraz nas~ej pra- ria n:i-szej Partii, to nie tylko wspaniałe wa-bne&:o jęst wia,skim ~cin:kiem ~. cało
e„, tow. Kusiński.. Nie ma człowieka w Zgie- cy i ~ał~1. PowGh J~dnak materiały na- walki w swregach partyzanckich, to kształ?te r?żn-0bra•nżoweJ pro-dukcJ1 pry· 
nu, który by go nie znał - i co ważnisisze 'PływaJą t h~raz nastęa>uje drugi etap na- przede wszystkim codzienna, żmudna. watneJ. Pielęg.nowanie dawnych nawY
-. nie cen!ł. Pierwszy . zgł<>s!ł słę do „Boru- szej ~racy tiJ. konfrontacjai ~zczegóło~e I szara praca organizacyjna. w szeregach k6w działania przez Łódzk~ f.zbę P~ze
ty'. gdy Niemcy opuścili Z91erz. Jest kierow- badanie nadesłanych wspommefl, op0w1a- ludowych w organizowaniu czynnego i mysło~o-Haindlową })!'Owadzi do zamed· 
niklem Wydziału, Kal.kulacji.. wiceprz~odn. da~ listów i dokumentów. I biernego oporu narodu przeciw hitler-Ow- bania. mn~cb, niemniej istotnych z )>Unk· 
Rady Zakładowe1, przewodn1qqcym ZWl<lzku Trzeci etap - to układ materiałów i skim hordom, to walka 0 dwiadomienie tu w1dz·ema gospodarki pat5stwa działów 
~wadM':"'~g~~. ~hdmikt' w

00
Zgi.erzu, cz~on- lrterackia ich opracowanie. W tej chwili polityczne mas ludowych prowadzonych _wytwórcwści pryw~tnej. Był-0by rzeczą 

K~~itet ieM.1':1 k' a Y PPR a;o 
1 
we1, hzłf"~9T uporaliśmy się z materiałami, fakie na- na manowc~ myśli przez 'fałszyWych pro- bardzo t>Oiądanią.. hy w da1szym rozwoju 

które s~eln~~Js b~o zarzutu,m ~~cfi~le j~;z~~ J>!Ynęiiy od naszy~h towaro/szy z Pabia- rok.ów faszysto~sko-~anacyjrtych. My§l swych prac Izba P.-H. Łódzka a;ktywniej 
prawo no ~niwersytecie Łódzkim me. Na warsztacie są: Zgierz, Ozorków, polityczna naszei Partii to była dro~a do obJęła zatkresem Przyzmanego Jej p1ze1 

_Dyr~k,or Oddziału Admini'St~ac~ Hcndlo- Ł~zyca, ~otrków, Konsl~ie i Opoczno. uzys~ania wolno§~i, a dziś - to ,droga 

1 
paftstwo d·ziałania inne do tej pory dość 

wsr - tow. leonard Smo\ars\d, nle tok dawno Z mnych osrodków oczeku;wmy dalszyoh pok()!Ju, dobrobytu 1 trwałości naszeJ' pafl- poo maooszetnu trak•towane działy prz~ 
jeszcze był pomocnlklem \~bc;ircnta. 'łlfe fa_ materiałów. gdyż nadesłane nł~ wYStar- stwowości. To. mysłu prywatnego. ·1. K. w 

~;;~;.·~~~~:-~~~F ;"·f~~:~~t! J 111111°,1ti~~111r"''~ir'=~"'~;;;·'&"'Q"J'"l'"'':i!!1~;·'ł~lllllli"!ll'~;a;~„.i~t:r~~l·"'~;11r:~111lb~ ~ ~f 1111111111111111 '.Ąjtur1alme5 po
1
za kniorma\bnq dzawkodohwq, pbrakq I Jl I L.!t.11ii.....illnlh.i l.11„ 111J1 1„.~ •• ~~lnd~r.HHI 1 .... -1 P "='" · 

e o?1· mo ars za ar zo oc o 10 ry ę, 
by p61ść do domu, nie upewniwszy się przed c hl b k . k e 
tym. czy wszxstko na. -fabl"/O'l w porządku, e n a art I 
czy czasem nte nastąpi wybuch ... 

Tow. Kaleta Eugeniusz. który pr~d nie
dawnym czasem ukończył technicum w By
tomiu z podobnym wynikiem, co i tow. Kuśko, 
pokazuje mi dep,'3szę: „Zostałem prymusem
Wasz towarzysz, Teofil Toitlczok." Młody ro
botnik, towarzysz Tom czak, wysłany przez 
Radę Zakładową na studta do Kotowic lako. 
niczną depeszą, pierwszą od wielu miesięcy 
- daje znać o sobie„. Takich ludzi „Borvta'' 
ma sporo. Ni.ewzruszoną w nich jest świado
mość, że pracują na swoim i die siebie. A 
jeśli wiadomości fachowe nie tdą w porze z 
wolą tworzenia, wtedy trzeba siei uczyć, t;ho• 

Wydz!ał Aprowizacji I ff.uidlu Zanądu I Wyclslal zaznacm., :te wvtel wywołane 
Miejskiego w ł.odZi podafe do władomośc:t. odcinki na chleb muszą byt ztecrllzowa:ne 
lie na karty tywnośctowe :i: miesiąca marca DO DNIA 20 MARCA BB. Wt.ĄCZNIE. 
rb., na drugą dekad41 tegot mtesiąe.u, tf. od Po upływie lego terminu łcrdne reklama· 
dnia 11 do 20 mmc'G rb. wlącnle, będą rea· cf• nie będą uwzględniane. 

daż przekroczyło się „trzydziestkę". 
.„W dniu 8 bm. grupa robotników „Boru

ty'', licząca 275 ludzii obchodziło swe wielkie 
święto. Dokładnie 2 lota temu powstało na 
fabryce koło PPR .. „.z ośmiu członkami. Nie 
wie'e, ale starczyło, by zabezpi"lczyć łabry
kę i stworzyć grunt do konstruktywnej procy. 
P'Jrwali za sobą najlepszych, laknącyćh nauki 
i pragnących nareszcie pracować die siebe, 

lllowane następujące odcinki na chleb: 
CHLEB 2TłNI W CENIE ZL 2,15 ZA I KG: 

Kat. I aa odcinek Nr. 2, 11 I 14 po 1 kg 
cbleba: 

kłll. I B na odc:lnek Nr. 2 I li po 1 kg 
cbleba. 

Na karty tywnośełowe „M. lt." (Młnl-

1tentwo Romualkacf l) z miesiąca marca rb. 
recdb:owcme będq naatępufąc• oddnkt na 
cllleb: 

„M. B:." PRACOWNICZA ODCIER JASNO· 
NIEBIESKI aa odcinek Nr. 30 po 2 kg cbleba. 

„M. K.'' RODZINNA ODCIER JASNO· 
BBĄZOW't a.a odc:lnek Nr. 31 po 2 kg chleba. 

DELEGACJA PRACOWNIKOW PARSTW. ZAD.. 
PBZEM. BAW. Nr. 4 U PREZYDENTA MIASTA 

W dniu 7 marca rb. delegacla plclcownl· 
k6w Pa611wowych Zalclad6w Przemysła Ba
wełnianego Nr. 4 alotyla Prezydentowi Młcr-
1ła, ob. Eugeniuszowi Stawl.6s1demu. tfcz•
nla g~.:itulacylne z powodu obf ęcta lłcmowl· 
1ka w Zanqdzte Mlefskłm l WlfłC11Yla do Je
go dyspozycll sum, al. 11.800. 

Otrzymaną sumę Prezydent Miasta prze
kazał na rzecz Robotniczego Towany1twa 
Przylacl61 DzlecL 

dla ludu polskiego. 
Zaczęli od ośmiu, !"'st ich teraz dwieś.:ie 

siedemd1esiąciu pięciu i - przy ich wydctr.ef 
pomocy - dwieśce procent produkcji przed
wojennej. Mówią . tu same cyfry - cl"l za ni
mi stoją jednak zywi., piękni fudze. (Dz) 

ll'qpadki i kradzieże 

3-lełni plan w ·rolnictwie 

UKRADLI BRAMF; 
Zachłanność złodziejów łódzkich nie ma 

granic, gdyż kradną rzeczy, które zda"'!'ało 

by się są zabezpieczone przed amatorami 
cudzej własności. 

Ubiegłej nocy skradziono w Rudzie Pa
bianickiej... telazną osiatkowaną bramę z 

·domu przy ulicy Radwańskiej 17, który jest 
wlasnośclq ob. Edmunda Pu.lmanowicza. 

W dniu wczorajszym w sali. konferen
cyjnej Urzędu Woj~wódzkiego w Łodzi, 
odbyła się konferencja terenowych dele
gatów Związku Samop()mocy Chłopskiej, 
na której omówiGno wytyczne realizadi DZIECI GINĄ 
3-l~tniego planu gospodarczego na odcin- Dnia 4 bm. wyszli z domu przy ulicy Wło· 
ku rolnictwa, na terenie naszego woje- dzimiersldef 8, dwa! chłopcy - Ryszard 
wództwa. Wiei.opolan, oraz 9-łetni Ryszard Gia-

Po ożywionej dyskusji przyj~li plan blński. . 
gorącymi oklaska'mi. Bliższe dane o wy- Dnia 6 bm. zaglnqł Antoni Stępiński, za· 
żei wymienionym planie. podamy w j~cl-, mieszkały przy ulicy Wygodnej 27, który 
nym z naitbliższych numerów naszego pi- wyszedłszy na miasto, dotychczas nie wzó· 
Ima. cił. 

Wszelkie Informacje o zaginionych nale
ży kierować do najbliższego Komisariatu, 
względnie do Komendy Milicji Obywatelskiej 
przy ulicy Jaracza 21. 

St.U2ĄCA Zł.ODZIEJKĄ 

Ob. Kubala, zamieszkała w Rudzie Pa
bianickie! przy ulicy Halki 25, zameldowała 
w Milicji Obywatelskiej, że słutqca jej Ce
cylia Fuchs skradła płaszcz dameki, oraz 
3000 zł. gotówką I uciekła. 

Wł.AMANIE DO SKLEPU „SPOt.EM" 

Wczoraj w nocy do magazynu 11klepu 
Spółdzielni „Społem" przy ulicy Wolne! 18, 
dostał! się przez okno złodzieje I skradli 35 
litrów w6dkl, 95 ko cukru oraz Inne artyku
ły 1pożvwcze 

OSTATECZNY TERMIN ROZDZIAł.U 
MATERIAt.OW WEł.NIANTCH 

Wydział Aprowiztzcjl I Handlu Zcttządu 
Miej•kle'go w ŁodJd podaje do wiadomoścł, 
n z dniem 12 bm. upływa osta1ec:miy termin 
rozdziału ma1eriałów wełnianych za II kwar· 
tal dla dodatkowo zarejestrowanych. 

Po upływie tego terminu fJadne .reklama• 
cf• uwzględniane jut nie będą. 

Wł.ASN1' PAWILON PllZEMYSł.U SP02YW· 
CZEGO tłA Mlł;DZTNARODOWYCR TAB• 

GACH POZNAfłSKICH 

W związku ze zbliżającym się terminem 
otwarcia Międ.zynarodowych Targów 1'oZJJ,cn1 
sldch, Pcn\stwowy Przemysł Spożywczy łqcz
nie z fumą „Dal" rozpo~ął budowę własne
go stdłego pawilonu, maj~cego pomieścić 1 
stoiska wszystkich podległych Przemysłowi 

SpOIŻ.ywczemu Zlednoczell. 
Plan pawilonu wykonany zolłał przez in~. 

Eugeniusza Szpetkowskiego, dekoracja wnę 
trza 1poczywa w rękach flrof. Tadeusza Gro• 
chowskłego. 

ZABAWA DĄBROWSZCZAKÓW 

Dnia 15 llM:lfccr edb41dzłe 1lę w lokalu 
Centralne! Szkoły PPR Wieczór Towarąsld 
Dąbrowuc2ak6w. W programie artystycz· 
nym wy11ąplq pp. Ewa lonacka l Natalia 
Lerska. Tdc• do rana. Llcme atrakcje. 

Docb6d pneznac1ony na sieroty po po• 
leglycb Dąlnownc1akacb I na pomoc Hla
panll llepubllkail1kl•l-

Zaprouenla wydalą: Zwlqzek Walk a 
Wolność l Demokraci•· Plotrkow1lr.a 49, 
Centr. Szkoła PPR, Kołełu1zkl 85, ZW?tł „2y• 
cle", Plotrkowlka 48, Klllęg'a.rnla „Czytelni
ka'', Piotrkowska fit. 

• 
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R.ozmaite to były ósme marce w życiu 
polskiej kobiety. ·osmy marzec na przy
kła,d roku 1909 obił si.ę o jej usz,y i zbu
dził tylko tęsknoty, dla których ojczyzna 
nawet nie znajdowała jeszcz·" zaspokoje
nia. Bo kiedy kobiety amerykańskie w 
oparciu Q ruch rdbo.tniczy, zor.ganizowa
łY· manifestacją, .źądając prawa głosu, kie
dy w roku 1910 na konferencji ko1»enha
skiej zapadło postanowienie, aby ósmy 
marca obchodzić na całym świecie jako 
dzień kobiety, kobida polska milczała 
jeszcze, zdominowana całkowicie przez 
warunki życia, narzucone jej przez rze
czywistość. Wyrywały się czasem od
ważniejsze i bardziej myślące spośród 
nas: te, które wspierały rewolucyjny 
ruch 1905 roku, które brały udział w mie,.-
dzynarodowych z•jazdacb, ale te wszyst
kie wyśmiane przez społeczeństwo jako 
„sufrażystki" ginęły w masie _biernych i 
;potu'1nych, które zdawały sobie svrawę, 

. że gdzieś za mo-rzem już dla ko~iety 
przyszedł czas łaskawy, podczas loedy 
Poiki \YCinż jeszcze musiały czekać. I tak 
szły przez. nasze życi:! te ósme marce, je
den za drugim, ale żaden przecież nie był 
tym istotnym dniem świe,ita i zadośćuczy
nienia. Przedwojenne ósme marce prze
kształciły się w Dni Świe1ta Matki, kra
szone dobrocią i uśmiechem dziecka, ale 
dalej jeszcze nie były tymi ósmymi mar
cami, na które sięi czekało, a w które w 
!)rzystęiPie ciężkiej goryczy już bardzo 
często nie wierzyło się, że nadej.dą. 

Tradycyjną rzeczką I>łyn(lło życie pol'
skiej, przedwojennej kobiety, a że wedle 
stawu grobla, wieJc też i taka, samą i:rady. 
cyjną rzeczką płynę'fy . ósme mare~. 
I myślę, że wypowiem me tylko swoJe 
wrażenie, ale wraaenie również bardzo 
wielu moich koleżanek po płci, kiedy 
iprzyznam siię~ że ósme marct; przyn?siły 
mniej radości, a dużo więceJ okazJ1· do 
„obejrzenia się wstecz" i smutnego bilan
su. Bo ktoś tam w mie,.dzyczasie został 
rmszynistką w biurze, ktoś i:am nawet 
sekretarką, jakaś bardziej przedsle;piorcza 
założyła sobie gabinet dentystycznv.. a 
jeszcze zaradniejsza sądzi jak yr~wd~1wy 
sedzia. Ktoś tam został, ale me Ja, me ty 
i ·nawet nie ona. Jednostki wybijały się 
czasem - masa żyła wciąż jeszcze śred
niowiecznie. 

Tradycja pieluch i rondl_i da~a _kobie
cie do r~:ki żał<isne berło flkcyineJ wła
dzy domu, władzę kucharki i matki. Ku
charką mogła być rzeczywiście tyle. 11~ 
tylko dusza zapragnęła, ale rola 111~tk1 
ogr:miczała się do rodzenia, karmiema 1 

odziewania dziecka, bo jakże wycl,owy
wać swoje dzieci, nie obcując z życiem 
lJoprzez lekture-0 'POPrzez sztukę, poprzez 
ludzi. 

. 
Gł.OS ~OR. OTNICZY łłr 68 

·w· Polsce· Demokratycznej na żad
za".9 

\

nym odcinku pracy nie powinno 
braknąć kobiet~· obywatela 

na dro ze post~p u 
Te sam~ wiatry powiały nam Po, 1939 ce z upośledzeniem i tradycją. Potrzeb

roku z Londynu od <lam naszych sanacyj ną. sięi stała kaźda chętna ręka do pracy 
nych, uszły.eh w popłochu przed wro- i kaida rozumna głowa. Przestano mie
giem. Zapachniało nam stamtąd modny- rzyć i ważyć mózg kobiety i -0blkzać róż
mi, francuskimi per.f.umami, a•le też i pa- nice w stosunku . do mózgu męzczyzny, 
czulą st-e,:chłej starzyzny. ' konieczność historyczna stworzyła pod-

A stało się to wtedy, gdy do startu stawy do wystąpienia kobiety jako rów
stanął każdy, kto żył, kogo jeszcze nie norzędnego z m~\Żczyzną i światowego 
dosię·gla rę1ka faszyst-0wskiego oprawcy. twórcy ram noweg-0 życia. . 

Pierwsze do walki. z faszyzmem i do ChłoDka, robotnica i inteligentka we-
walki o pokój stanęły Polki. szły solidarnie do życia konspiracyjnego. 

Groźna sytuacja w obliczu wroga, za- Jaką odegrały rolę, mówi historia lat 
lewającego błyskawicznie całą ziemię, 1939-1945. 
nie pozwoliła na dłuższe rozważania, czy Dziś walkę o równouprawnienie ma
kobiety dorosły do roli żołnierza i sani- my poza so'bą. Zdobyte pozy::je nie są 
tari:uszki. W straszliwej k•lęsce wrześ- może jeszcze ilościowo i ;iakościo
ni·owi::j kobiety przestały być tradycyjną wo odpowiadające naszym istotnym 
płaczką na grobie ukocbanego lub niedo- potrzebom, tym niemniej są ważne i licz
łe,gą , zdolną składać Pocałunek na czole ne. Mnożą się naszJ prawa i przy\vileje, 
narzeczo nego, a szka·pl.:orz na piersiach, ale mnożą sir też i obowiązki z nich \VY

romantyczna,, białą zjawą w snachżołnie- nikające. Dom i rodzina nakładają ooo
rzy w okopach; stała się z krwi i kości wiązki żony, matki, społeczeństwo - o
obrońcą ojczyzny, oddającą jej krew i pot ·howiązki obywatela. Nie zatrzymuj(JI si~ 
w walce o pokój i wolność. J dłużej nad pierwszą. rolą, bo całe wieki 

I być może, kobietv na froncie ~rzc- mini-0nc rl.ały nam zaiJrawe i cloświadcze
szyły braki~m wyszkolenia, ale napewno I nie. fakich nie mamy w żadnej innej dzic
nie ~rzeszyly brakiem odwagi, jednako- dzinie, zaznaczę tylko, Ż:! problem wy
w{l przytomnie i odważnie znosiły tanki I chO\vania dziecka po demoralizującym 
niemieckie, jak później OświeiCim, Ra- , okresie niemieckiej oku1:iacji„ wyostrza 
wensbrueck. · ; go i stawia na planie I>ierwszym naszych 

Duch wojny i .Jat okupacji stał się tra- i poczynaft. Dziecko Puszczon:! samopas, 
gicznym sprzymierzeńcem kobiet w wal- dziecko, na którym odbiły się niepożąda-

ne wpływy, dziecko zdezorientowane w 
ocenie dobra i zła, Przez ~ojenne prze
suwanie kryteriów i żonglowanie nimi za. 
leżnie od potrzeby, dziecko to powinno 
zostać doprowadzone do równowagi. 

W dziedzinie zaś nasze.i :pracy społ& 
czne:i mamy tyle obowiązków, że ten ar
tykuł nie zdołałby wyczerpać ich, ogra· 
niczę siei wie:c znów do zasadniczych wy
tycznych, zasługujący<:h przede wsz%t
kim na.rozważ,enie. Mam tu na myśli wła 
czenic naszych wysiłków do ogólnego 
planu odbudowy kraju, oraz pracę nad O· 
siągnięciem i utrwaleniem pokoju. 

I wreszcie ostatni <:el, który powinien 
stanąć przed polską kobietą, to .sprzęg
nięcie jej losu i jej \vysiłków z wielomi
liono\vymi losami i w-ysi1kami kobiet 
świata. Skoro Liga Kobiet dą:ży do zrze
szenia kobiet tak, aby sprząc w jedn-0 
wielkie ogniwo uoczynania. zadania, wy
tyczania sobie nowyc11 dróg - to w tej 
Lidze Powinny Się znależć wszystkie ko
biety. 

A kiedy Przyjdzie ósmy marzec 1948 
roku nie powitamy go jako intruza, za 
truwającego świe:to wyrzutem sumi'o:!ni.a 
za- wszystkie obowiązki leżące odłogi:~m. 
Powitamy go bez tremy. Spokołnie i cheit· 
nie staniemy do rozrachunku, zapełnia· 
jac konto naszego dorobku. . 

Wanda Żółkiewska. 

Kobiety uroczyście obchodziły swe święto 
W dniu wczorajszym obchodziły ko- ryżu, oraz w posiedzeniach Kml:!itetu I czonych. Wewnątrz Państwa udział 

bicty swój uroczysty dzień - Dziel1 Ko- Wykonawczego w Moskwie. Delegatki I członkiń Ligi zaznaczył się we wszy<St
biet. Zespoliły się uczucia i myśli 90 mi- po·lskie uczestniczyły w Kongresie Spół- I kich ważnie}szych nracach dfa haju. Tak 
lionów zorganiz<nvanycb kobizt ś1.viata. dzielcz:Ym w Sz)vajcarii. w Zurychu, i w w czasie głosowania ludowe~o jak w cza 
Prz.eliczon-0 szeregi pot;;,żnych rzeRz ko- Kongresie Kob_iet, zorgarnzowanym prze! sie akcji wYboiczei do SeJmu Ustawo
biecyclr, szeregi wielkiej armii ładu, po- panią Roosevelt w Ameryce. Przedsta- dawczego nie Pozostałyśmy bierne. P<l
koiu i postwu. Zisumowano wysiłki, obli- wicielka Ligi j;iździł'a na Kongres gadanki, wiece, ze;brania - prowadzone 
czono wyniki„ Na'leżałoby się zastano- Wszechsłowiaf1ski w Belgradzie. Ostatnio Przez nasze instruktorki przyczyniły sie 
wić ile dokonały kobie-ty w Polsce w ostat- brały udział w pracach Komitetu Wyko- w dużym stopniu do zwycięstwa Bloku 
nim roku, licząc od swego pierwszeg;o nawczego i Rady Naczelnej ~wiatowej Demokratycznego. 
$wiGta w WY7'WOlonej Polsce. Niesposób Organizacji Kobiet w Prad_ze. Nie ustajemy w pracy. Jesteśmy czyn· 
wyliczać w jednym krótkim artykule W czasie pobytu w Paryżu nawiazały ue i na polu odrodz~nia gospodarczego. 
~·~zyst~ich osią.gnięć. i d<?kon~ń organiza- nasze delegatki kontakt ze Związkiem im. Każda wielka akcja w tej dziedzinie jelit 
cJ1 kobiecych. Wyb1er~?ąc J e_dnak. pew- Marii Konopnickiej. ()lbejmuj.ącym rodacz-. przez nas rozwiązywana konkretnie. Po
n~ fragmenty'. stw1er_dzic nalezy, ze ~a- ki nasze we Francji - a w USA z Polo- magamy PiZY odbudowie Warszawy, 
:owno na odcmku m~t.idzyn~rodowym Jak nią Amerykaf1ską. W wit:lu dziedzinach walczymy z lichwą, zakładamy własne 
1 wewnętrznym zroib1ono wiele. ts. -Qb. Liga Kobiet występowała z twór- warsztaty pracy, oPart:'! o z·asady spół-

Na ter-=nie mięidzynarodowym zazna-, czą inicjatyw;:i i jej też zasługą jest zor- dzielczości. Wiemy. że stanąć musimY 
czył Sit!' udział naszy,eh członkiń w Mię- _ganizo_wanie w Polsc.e Towarzystwa do pracy nad realizowaniem 3-letnieg-0 
dzyna~odowym Kongresie Kobiet w Pa- Przyjaciół Organizacji Narodów Ziedno- Planu Odbudowy Gospodarczej. · 
1·11111111„11•111111111:.11111;i1111n1:111ui111w11111111 1111111111111 n1111 111•1111111111 1r1 M111'11:1:mn rT· • · 11i1·11·1111u 111111111" 11rT11M111111'1':m11;11,1111·11·11·,1, · · • H1 Docieramy już dziś wsz-t;,dzie - do 

Odznaczone roboinice 
domów i do szkół. 

Ko':)iety wszelkich warstw społecznych, 
różnego poziomu intelektualnego i po-cho
dz;:ice z różnych środowisk. kobiety o 

, Mała t~ fabryczka po:lcz_osznicza _zatru~-j to nagrodę pieniężrr:q ":'. w.ysokdci 1000 zł. Prz.e..::iwstawnych c_zęsto prz~konaniach 
ma 60 osob w tym 47 kobiet. Pomimo, :!e J Nagrodzona pracu1e 1u.iz .J ako ketlarka 24 poln:rcznycłt łączą SJ')! <lla wspolne·go wy. 
nie ma tu jeszcze koła Lig\, kobiety pracujq lcrta. Sama utrzymuje 3 synów, a wychovm· siłku nad od•bud{)W.fl kraju, w ramach jed
netelnie i z odaniern, czego najlo.pszym do-1 je ich tak,. :ż!e nc.ileżuło by sobie ~yczyć,. n~j wspólnej organizacji. Dwuletni egza
wodem jest to, że firma regularnie wykonu- by w niejednej rodzinie, gdzie jest i ojciec, I min działalności zdany przez Społ.-Obyw. 
je plan produkcji na 120 procent rentow- dzieci w domu .rodzicielskim miały taką szko T ,;~ę Ko bier, pozytyw n~ e.fokty jej prac, 
ncść zaś w ubiegłym miesiqcu wynosiła I łę życia. Obywatelka Horodowicz osiC}JO bogaci ._ jej szeregi o tysiące nowych 
30 procent. normalnie 180 nrocent normy produkcji. Sa· członkm. 

W,· s_obotę 8, .m z okazj.i miądzynarodowe- ma mówi o ty~ skromnie: no c6ż„ pracuję Dziś już stwierdzić moi~lllY śmiało, że 
go. sw1ęta kobiet d~rekc1a l!rmy w~ęc-z~ła dla Polski i dla mych dzieci - chcę, by wy efekty 1nac. dokon~nych przez S.-0. L. K. 
6-~iu swym prac.owmcom d.dznacze~ai, dz1ę- rośli na ludzi. l!StokrotniaJą w jeJ sz·eregach zaostf.!PY k•)-
kt:iąc przy tym i pozostałe1 czterdziestce za bici-inteligentek. 
:.iczciwq, ofiarnq prace dla Den:okraiycznej Życ•zymy ofiarnej Matce, by życ:zeniom p ł d , . . d . :- . ł 

. . - e ne ra o-sc1 stw1er zam", ze "rzei a· Polski. jej stało się zadość, by trzej jej synowie . . b" , . . t 
1
. .-: :" t . 

OQ.znaczone zostały obywatelki: Hodo- wyrośli na dzielnych, godnych synów Polski łllllJC się 1ernos;; 111 e 1ge11cJ1, pows aJą 
nowe koła $.-0. L. K„ skupiające w 

rowie-z, Lenartowicz, Ciach, Rubaj Tokarska, Ludowej 
Michalska, Ob. !fodorowicz otrzymała po~ad · H swych sz~regach kobiety nauczycielki, 

· w. urzedniczk! i coraz liczniejsze ich zastę-

Mi~dzynarodowy Dzień Kobiet ·w ZSRR 
py stają do pracy w ramach kobiec~.i or
ganizadi clta dobra społeczetistw'<i i kra-
ju. H.P. 

* * 

A p~zecież mimo te.i niesłycha'.1ej t~a
dycji działo się coś nurtuj~cego, rnQ?y me
wicit12znie„ nH:iy nieznaczme, .co .Jed111k 
\V p·ewnym stopniu, nieśmiałym Jeszcze 
i niewielkim, przekształcało stru~t~rę ~o 
biecego lO'su. Aż przy~zedł dz1~n, ze 
wszystkie zdobycze kobiet zach\\:iały się 
j przezwyciężana żałosna tradycJa wra
cała w pełnej chwale. Stał-0 s1f!I· to wte
dy, gdy hitl~ryzm i. faszyzm, padłszy na 
twarz przed tradycJonalizmem, krzyknę
ły fałszywie na cały świat, ż.e na Piede
stał kultu wynoszą kobiet€\, żonę i mat
ko:;„ I stąd pozory p~awdy w fałszrw;rm 
haśle. faszyzm i 1utleryzm cof1!ęły •\<'.
biety ku erze handlu nicwolnikam1, ku at
mosferze .,Chaty wuja Toma": p_a1istwo 
i:Jłaci premię i nagrody dla tlzie..::i, wy
darte matkom i życiu, a. oddane kale..::1;,v1t 
i ziemi. W zwiqzku ze świętem „Międzynarodowe-i Ode~wa kończy się wezwaniem ogółu ko-
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m111111111111 go Dnia Kobiet", obchodzonym uroczyście na biet wszystkich krajów, aby brały czynny 

Zmwan~ na stanowisku całym terytorium Zwiqzku Radzieckiego w udział w walce o trwały ,demokrcrtyczny po· 
11 g dniu 8 marca, Komitet Centralny Komuni- kój, aby demaskowały podżegaczy wojen· 

przeworin'&:zącej l3rlądu SULK w Łodzi stycznej Partii ZSRR wydał okolicznościowq nyc'n, aby walczyły o wolność i demokra-

W Lodzi 
W dńiu wczorajs·zym w" wszystkic.h zer· 

kładach pracy, w których istniejq Koła. Spo· 
ieczno-Obywatelskiej Ligi Kobiet, odbyły 

się akademie poświęcone dniu 8 ttl<If:Ca. w składzie personalnym Zarzqdu Miej· odezwe;. cję na całym świecie. 
skiego Społeczno-Obywatelskiej· Ligi Kobiet W odezwie tej Komitet Centralny uwypu·' 
w Łodzi nc:stqpily zmiany. Dotychczasowa kła doniosłą rolę, jakq odegrały' kobiety ra· Zarząd Główny SOLK w Belwederze 
przewodniczqca ZM SOLK, ob. Mmia Miko- dzieckie w życiu politycznym ekonomicznym 
łajczykowa, zrezygnowała ze stanowiska i kulluralnym kraju w okresie prawie 30 lat,_ 
przewodniczqcej, gdy,ż została odwołana do J.<tór~ up:ynęły od qhwili powstania państwa 
prac Zarzq-du Głównego SOLK w W~rszawie. radzie-ck1ego. W ode.zwie podkreślono, iż w 
Funkcje przewodniczqcej Miejskiego Zarzq-1 organ~ch nacze~ych ZSRR - Radzie Naj
du Społeczno-Obywatelskiej Ligi Kobiet ob· ·Wyzsze1 ZSRR zasiada 277 kobiet, w Radach 
i~ła ob. Stefania Ęaderowa. l ~epublik - 1700 kobiet. 

Prezydent Rzeczypospolite·i przyjął 
deleg2ck Zarządu Głównego Spot·~cz<JO
Obywatelskiej Ligi Ko'biet, która przed
stawiła swe po"stulaty w zakresie 1)1a.:: or
ganizacyjnycl1 Ligi, prosząc o pomoc i 
'}()parcie. 

Na tych uroczystościach pracownice. fi1m 
zostały obdarzone podarunkami, "nęczano 

dyplomy uznania kobietom za długoletnią 
pracę. Ponadto wyróżnione i obdar:)wane zo 
stały kobiety matki licznych rodzin. 

Uroczysiości te odbywały się w n':lstroju 
09romnr,ij serdec-znośoi, połączone były z 
programami artystycznymi i herbć!tkq dJa 
ich uczestniczek i zaproszonych qośd„ 



' 
Gtos ROBOTNl~Z~ Sir 7, 

'~' 

TEATR, MUZYK I SZTUKA 
PAŃSTWOWY TEATR W.P. : łej komedii muzycznej w opracowaniu Tur. 

Dziś o godz. 11 min. 30 przedstawienie wima: 
czarującej baśni dramatycznej wybitnego I ROZ KOSZNA DZIEWCZYNA" 
Wst!_6łcz.ssnego radzieckiego p!sarza dla dzie- z Ola Obarską Wacławem Dunin-Brzeziń- I 
cf 5 ... Marszaka „Dw~n9ście Mie~ięcy" w ~e- skim, · Gierasi-eń;kim , Janowskim, Wiiłczyńskq, I 
Zysem R .. K<;>walewsk1e1, dekoraqach O. S:e- Wolską, Dorsk•im, Marlenem i Szwajcer'9m. 
maszkowe1 t Wt Daszewskiego, muzyka t. 
Drege.Schillowej i K. SikorskiegO'. WILEŃSKI TEATR lĄ TEK , 
. O godz. 15,15 i 19.15 wieli<!: ~ukces Teatru .., Teatrze Nowym - Kopernika 16 

V/'P. opera narodowa Bogusławskiego z muzy- W niedzielę, 9 marca, o godz. 12, da je 
kq Stefaniego „Krakowiacy i Górale" w re- przedstawienie baj kT Anders-ena SŁOWIK". 
fyse!ilii Leona SchHlero, z oriestrq Filharmoni·?. Przedsp rzedaż bile tów w księgorni ' „Prasa"-
Łódzkiej pod batutą Wł. Raczkowskiego. Piotrkowska 1020 

. . TEATR Tt?R . „W TEATRZE NA PIĘTERKU" 
Dnś znakomita komedio obycza1owa Go- W . . 

'gola „Ożenek" w przekładzie A. Grzymały- ' . ponredz1olek 10 ~m . godz. 19 .w Te"łt r.ze 
Siedlecl<iiego, w reżyseńi Henryko Szletyii. na. P1ę.terku tul. T ra ugut .o 1) odbędzie. się w1e-
skiego. dekorac'.e Otto Axera. czor hterockc-muzyczny. W p~ogram1e:. Wan. 

· I „ da E. Brzeska. recytuie .Jadwigo Ja1W1cz -
~TR KOMEDII. M':JZYCZNEJ „lU~NIA. oraz konce rt Wandy Wiłkomirskiej, laureatki j 

, . Dztś 2 przedstawienia o godz. 16 1 19 Je- roiędzyn . konkursu w Genew!e . Wstęp wohy. 
(fna z najp:ękniejszych operetek F. Lehara . 
„Kraina Uśmiechu" w roli główn-ej zaproszony · ~ 

na goś~i:e występy zna.ko~·!ty tenor opery ADRIA (ul. ·Marsz. Stalina - Główna) 
poznańskie1: Witold ~uczynski. W pozostalySh I <" 'i!\I MF MtODOSCI 
rolach: K. Chorzewski, K. Koszela, H. tabun- BAŁTYK ( 1 N t · 2o) 
_._, H M k k M d • k J M 1. , k. I u . aru 0W1cza 
::;;iu, • • a ows a- o. rzyns. a, . a~~o.~1s i. : · li" 7•~ > Ą " '''"K INY. 
St. P:asecka, A. Sawin, W. Szcza winsk1. H. • • 
S:zuk, J. Tyczyński , A. Wasilewska i i<n nl. Re- I BAJKA (ul. Franc1szkanska 31) 
żyseria: B. Horsk1. Chóry i orki.'lls rra : dvr. Wł. ; „SAN DEMETRIO" 
Szczepońsl<!!. Choreografia: J: Ciesi e lski. Dl'!- GDYNIA (ul. Daszyńskiego 2) 
łc9rac;e i projekty kostiumów: J. Gol&NSk( i E. ' „PONTCARRAt" 
Grajewski. Tańce egzotyczne w wykon o n; u: 1 HEL (ul. legionów 2-4) 
M. Martówny, J. Barendsa i całego zespołu 1 „U SCHYŁKU DNIA" 
baletowego. i MUZA !Ruda !'obionk ka) 

~asa teatru czynna od gdz. 11. I „SYMrONIA MŁODOśCI" 
TEATR KAMERALNY DOMU ŻOŁNIERZA l OśWIATOWE (•il. R".gow ska 94) 

ul. Daszyńskiego 34 · ! ''' lfC7YNN f 
· bziś dwa prze~staw:enla o godz. 16 i l?.15 ; POLONIA (ul. Piotrkowska 87) 
emerykańskiej sztuki Williams' o „Szklana Me- l '<I ~ Tl( A <:~ 0W!C7.ft." 
!'ażeria" .. „Szklona Menażeria" grana pr_z ez ' PRZEDWIOśNIE [ul. żeromsklego 74-78) 
C:łwa lata w Nowym Jorku, uznana za n.0 1\ -ep l . POBERT i BE RTRAND" 

Centrala Handlowa Przemysłu Chemicznego 
Hurtownia Wojewódzka Hr 2 

Lódż9 ul. Zwirld '1'1•'13 
sprzedaje w drodze przetargu następują• 

chenBikalia: 
Albumina z joj, ampułki szklane, antracen,. azotan amonu, bejce stolarskie, 

farbo biała olejna, farby ziemne różnych kolorów, szablony malarskie, emvlgo
tory (kazeinowy Dewo nil, w rodzaju T e rpinolu, tłuszczowy, stearynowy 34 proc. cz. 
stał., stearynowy 18 proc. cz. stał . ), barwniki anilinowe różnych kolorów, bromek 
sodu, fosforan sodu dwuasodowy, sól sodowo kwosćw naftenowych, gips le-karski, 
graf:-t sproszkowany, karsan (proszek przeciw gniciu zi.'9mniok6w), krochmal w paś
cie 122 prac. cz. stał. ), kontakt. mocznik, octan chromu, kwaśny siarczan sodu, 
pr<>szek szamotowy, pyłek cynkowy, salmiak w proszku, siarczyn potasu w proszku, 
sól an tymonowa 45 prac .. sól pachnąco , spodium (węgiel kostny), szakłO'k; szellak 
sztuczny, zaprawo murarska. olejek sosnowy, oleje (cylindrowy, mineralny, wiertni· 
czy, rzepakowy zjełczały. rozmoryno•NYl , tovotte, smm do wozów, tłuszcz rosHnny 
zj-elczały, lój kostny, rozpustczalnik tłuszczów, smoła wyciekowe, kwas krzemowy 
Ef:-z:yt, lep na muchy, korki różnej wi ell<ości, mączko kostno z odpadków rybnych, 
kleje ksantogeno.wy o;krobiowy, celulozowy 15 proc. wody, celulozt>Wy sztuczny do 
papieru, (laki.ery) acetonowy, nitro szary). 

Błiższych informacj~ co do Ilości i jakości towarów udziela Hurtownia Wote-
w6dzka N r 2. · 

Reflektanci no powyższe artykuły mogą składać oferty z podaniem oferowa
nej ceny w zamkn:ętych kop'3rtach 

do dnia 15 marca 1947 r. 
Otwarci'?. koµert nosiąp! w d-;iu 17 mareo br. o godz. 9, w Biurze Hurtownf. 

' Centrala Handlowa Przemysłu Chemicznego zastrzega sob!e prawo wyboru 
nabywców jak i '3wen!ualnego uniew ażn.ienic prze~argu. 

•nnnnnnn1tłłllHllllllllUtrUUllllłlłfflUlłllfll,łntttllłUł•łlfłUlłllllllllfUllUłUl••tlllłllłlłfłUl1łlłlll lłlUHlłtllłtUlltłUtlłlłHllHHHUIHHłHIUHHi11111 

~ PAŃSTWOWA CENTRALA HANDLOWA, O. W. w lODZł ~ 
szą sztukę sezonu 19~5-'.16 ~kazała . się w l ROBOTNIK (ul. Kilińskiego 178) 
Tea!rz~ Kameralnym w .sWletne1 obsa?z.'e'. Du- , .. ZAKAZANE PIOSENKI" 
szynski, Horecka, Jaron, Mrozowska. Rezyse- 1 ROMA ( 1 R k „,1 • E • A '"' k • j K · • '" u „gows a cv+ l'la - rwm xer. ,„~ orac1e - an osins"'- · l""O MÓJ i.\~! RO~I w NOCY" 
Kasa czynna od 10. Tel . 123-02. REK. -OR r R k 2' 

~ uruchon1Ua przy ul. Daszyńskiego (daw. Pr:tejazdJ nr 2 ~ 

1
1 Sprzedaż czekolady i soków owocowych I 

1 E po cenach dostępnych, w czasie od 10 do 15 marca br. • 

TEATR SYR
,,.„, ... „ T Ił 1 1 O 1 ul. Z!:lOW! a 1 

„ "''"~ raugu a \ .,ZAMIEć śNIEtN.A." 
Dziś 2 przeds\aw:enio komedi!, Hennequi- STYLOWY. ful. Kiiińskiego 123) 

ftC!1 i Veb.'!lra p<t. „Pani Prezesowa w oprac<J-o ' PONTCARRAl" 
W:an\u i z F!liosenkomi J~rz~g? Juron~ota , z I śWIT (Bałucki Rynek 5) 
muzyką: Franciszki Leszczynskte\ i Mieczys-1 .. DRUGA MtODOSć" 
lawo Pomy.ft~. • • TATRY (ul. Sienkiewicza 40) 

Udział b1or~: Janina 9raczewsko, Stefcio l<APRVśNA EKSl'ED\ENTl<A' 

= . a 

\

E dla członków Związków Zawodowych; słuchaczy· wyżtszych uczelni oraz dla E 
r organizacji społecznych -za okaz anieln legitymacji. ~ 
i1HHlltlUll,1tlll1tllUłlHHHllltllłtłllllłlUlllHlłlllłlllHlllU l llllll1IUlllłQllłlllltllllflHIHłłllHH•t1111111tlłłlllllUUłllllltłt1HlłUllHHllltllllłlltHll'1IUlll 

Ogloszen·e 
Górska, S\Eńania Grodzie~sko, R'!Jif,na Grc:i- 1 TĘCZA !ul. Piotrkowsko 108) 
bows~a. Henryko S!ankl~wicz, Zygmunt Chm1e \ .,ROBERT 1 BERTRAND" Zjednoczen?.-e Energetyczne Okręgu I lotne kontrole Elektrowni spr.9Wdzać oę-
\ewski, Edward Dziewonski, Marian Dąbrow,- I WISŁA ful OC1S:zyńsklego 1) j tódzkiego oraz Ełektr.ownia Łódzka 1 rłą, . czy abonenci dos1:?5, owali się do po-
.$1<1?, Wac,a.w Jan~o~"1. Wodaw. Kuch:::trskii~ „ZEZNANIE' SZPIEGA'" arz!!dzernia W wypadku 
:Józef Matvszewski, Jozef Por~bsk\, Jerz~ P1 WŁOKNIAR-Z (ul. Zawadzka 6) l zwracały się niejednokrotnie Za pośred- I wy~szego . z . 't · • • • · • 

chelski, Kazimierz Pawłowski a ~tefan W1tas. ..Z"'ZNANI" SZPIEGA" l . ł . , ·1 rlh. '.) c. e"l stw1erdzema niezastosowania s1ę oporni 
POCl. przedst. o godz. J6.30 ~ 19.30: Kasa . r:: . r:: N • k kl ! me we-m prr <:y .ao ogr P 

0 
·, .' 

0
"' .d · i nieobywatelscy odbiorcy będą natych-

~YłlnEJ ~ dzień: Tel. 272-70 na ponie- WOLNOSć. (uJ. .~pior ows ego l6) • gii elektryrzne>J, prosząc o Jakna1 alej miast o<lłąc.zeni od sieci aż oo odwołani a. 
aźi'dłek dnia 10 bm„ „NIEUSTRASZENI I · k 

-M:.t.TR GO„'G" K 'k 16 lACl-IF.TA (ul. ZQiersl<:n 28) idące ograniczenie orzyshniia z P• ąuu ZJEDNOCZENIE ENERGETY€ZNE 
TYLKO DO NIEDZIEU " - zarowno .o ce ow osw1e , ema, 1a I OKRl;:GtJ LODZKIEGG •~ •• '"' · oi:ierm 0 • l SIEDMIU SMIAŁYCH" • d l' . . tł . . k . . 

Obecny i:>rogram „Gongu" grany będzi9 Passe-partout do kin wydane na rok gr.zejnictwa elektrycznego. 0sz~ędność 
lylko 'd~ ntedzleli. Wkr6tce premiero doskona 1946 w·::rźne sq aż do odwołania. w korzystaniu z energi·i elektrycznej w Łódź dnh1 3 mare~ 1947 roku. 

lt •o cz !1~,:,: ! :!~ ~~"?:::::::':~~t ~;:~~~?:;01;~ri::~~;~E:~'. 1.j .. ~"'""~ ... :~"":""'~"-x'··.· 
~ BAZAR 'l.ATOL1CKI ł.6dź, Słenkłewlcza 45 tel, .157-99 ~~ ~i:czna jest. ze wz~lędu na pr~eciążen1ie /* W~~ann~uc';;~!:f:go J 
~ ZAKUP_UJ~~y STALE PAR~~~~· . STEARYNĘ ~~SK ~ 1e1 ~rządzen wytw~rc. z~ch. • ~ KRAINA USMIECff U" ?ł 
"""'"""""~;;...:==-~~ ~ ''-'="'~~~._...., - :D~~ Niestety, w okres1~ . kiedy zarowno ro , ~ u t~ 

• · botnicy, jak i personel technkzny Ener-1 tj) operetka w 3 a ktach, muz. F. L9hara :fl 
Centrala Handlowa Przemys~\\ r\ektrotechn1czneno getycznego Węzła Łódzkiego, obok pra-l ł.~-""'"'''''•~~·~·~N"':,~::~~,:., ~~ .. ~,~:;:,,,~~.;;"~' ·"'~''}Jj 

. I I • • l 5 cow:nlków PKP Dyrekcyj Kafowickiej i .};('~'*"''"'' i:,v' ~"!<-~''"'' ,•'"'"$ '"'·" ' , .• , , '"'w"''',,,,, m,.,,,, ...... 
Oddział w Łodzr, ul. Pmtrkowska 105 Łódzkiej już od szeregu miesięcy prowa ® @ 

podaje da wiadomości Zjednoczen·io m Przemysłowym , Instytucjom Państwowym dzą ciężką walkę o ciągłość dostaw 
i Samorządowym tudzi.-eż Spółdzielniom, Zakładom I Sklepom Elektrotechn:cznym węgla dla Elektrowni Łódzk·iej, ."3. tym sa-1 ZAR.f.„"\DY GRAFICZNE 
na terenie województwa łódzkiego i kieleckiego (z wyłącv.iniem Radomia i Czę- mym utrzyman~e jej w ruchu bez wpro· j lODZKI INSTYTUT WYDAWNICZY 

stochowyl tudzież powiatów koliski.s go, ka\sk:ego i wrocławskiego , że zapotrzebo wadzania ograniczeń, liczne sklepy i za- t~;i~zUl~ ż~iRK1~\7 
wanie kwartalne na 3-ci kwartał 1947 .r należy składać w t'9rminie do l kw:etnia, I kłady gastronomiczne n.a terenie Łodzi Teletony: 

gdyż późniejsze nie b~dą mogły być uwzględnione. oświetlają w dalszym . ciągu swe wysta- . Centrala 206-42 
· 1 k 1 'b · k" b · · · · Naczelny dyr. 223-29 

wy1 o a e w sposo ' 1a I w o ecne1 c1ęz . Techniczny dyr. m-08 

OGŁOSZEN.IA DROBNE kiej sytuacji Elektrowni nie może być Sekretariat 223_29 
w żadinym wypadku tol~rowany. Wydz. Gosp. 156-81 

w związku z powyższym kategorycz- ® @ 
Leharze Różne 
Dr. KOWALSKI MIECZYSŁAW spec chorób ZDJĘCIA legitymacyjne, reprodukcje - nojta. 
wen.-erycznych i skórnych. Al. l Moja 3. Przyj. niej 1 nojszybdef „FOTOMATON". Narutowi-

. muie od 8-IQ i 4- •7. Tel. 212-88. 

lekarz dentysta MINn Tadeusz. leczenie ze-
bów 1 jamy ustne; , zęby sztuczne. Przyjmuje 
Południowa 46. tel 268_91. 

--------
Dr. RATAJ-żURAKOWSKA. specjalistka cho-
rób skórnych i wenerycznych u kobiet. kosme
tyka lekarska. Piotrkows'.<a 33 godz 12-1 I 
3-5.30. 

cza 8. 

TŁUMACZ przysięgły ongfelskiego, rosyjskie-

go, francuskiego, niemieckiego - Narutowl. 

cza 74, tel. 276- 18. 

ZAANGAŻUJEMY . samodzielnego księgowego 
Dr •. MARIA ~ILKOWA •. choroby. oczu, przy!- obeznanego z przebitkową księgowością fa-
mu1e od 4-tei do 6-te1 - Swietokrzyska 6, b k. t 1 1 . . 1 b t h 'k 1 d 
fe}. 179-80 - ry 1 me a u. nzymera u ee n1 a z o po. 

nie zabrania się od dnia dzisiejszego o-
świetlania okien wystawowych, rekh1m ł.J!iła.iecbni I §!!?l 
zwykłych i neonowych, wywieszek tra ns KŁOPOTY PANA PREZESA 

parentowych i innych w lobiach na te
·renie Łod.zi aż do odwolani_a. Jedno
cześnie zaleca się jaknajdalej posuniętą 
oszczędność w oświetleniu i ogrzewaniu 
elektrycznym lokali i mieszkań prywat
nych. 

Uprzedzamy naszych odbiorców, że 

- - - - --- ---- 1 wied niq p raktyką . no stanowisko kierown'ka 
~r ZOFIA K.O~SU! cho_roby kobiec~ . Aku.sze- t Wydziału Plonowania i Statystyki, oraz teka- TEATR KAMERALNY DOMU ?OlNIERZĄ 
na - powrociło 1 przy1mu1e obecm<.l tódz ul. k. d , . . Of d b. (ul. Daszyńskiego 34) 
P.iotri<cwska Nr 70 m. 8. Tel. 212-22 codzier, r~y Warun 1 0 ~inowie n i a. erty 0 iur'1 Dziś dwa przedstawie.nia sztuki aniery-
godz. ~ ppoł. z wyjatkiem sobót, niedz:el f e r~o~aln~go W i?zewsko. Fabryka Ma~zyn końskiej T. Will:oms'o 
i świat. · W '.ok1enmczych W1foma uhco Arm11 Cz'3rwo-
1Lt • d . ne1 89. „SZKLANA MENAŻERIA" 
-upno • sprze oz -· ----------------- (The Gloss Menageriel 

KtJDUJEMY srebro !złom, monety) w każdej ZATRUDNIMY sa modzielnych monterów na udział biorą: _ Nie kupię ci na jdroższa tego na.ayjnt. 
ilości. Placim f nojwvzsze ceny. laboratori~m silniki „Diesel'a" (Fa mo. Deutz. Hannomog) 
chemiczn~, p. Wotnosri 2 m. 2. W ykwalifikowa nych , tokarzy, fr e ze rów. W ar Jerzy Duszyński. Irena Horęcka, Janusz lka. I tak twoja szyja dość drogo mnie kosz. 

Ja roń. Zofła Mrozowska. R'9żyseria Er- t · 
MEBLE wszelkiego rod zajU- kup~j~ -i sp r~-;;do ie 

1
, sztaty Okręgowe Łódź, Attdrz.-eja Strugo 21, win Axer. Dekoracje _ Jon Kosi"lski. I u1e. 

stolarnia Krasickiego 3 !przy Rzgowsk'e1l. Państwowego P rzedsi~bi orstwo Traktorów i I_ Kasa czynna od 10-ej, tel. 123-02 - Nie roz11mlem. 
D:zvstanek Piaseczna. Maszvn Ro lniczych ---·-------------- - Czv nie kazałem wyciqć d migdałów\ 
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Z '1.ącla partii 
. KONFERENCJE PARTYJNE 

KOt. FA'BRYCZNTCR 

J>złj o godztnle 111 rano odbęd.q 1lę kon-
9Mencfe k61 pa:r1yJnyc:h w cela wybrania 
..... łflBfc:h kom1tet6w labryan.ych w lllast.
pufqcyeb fahrpfcach: W domu „B:ultmy Bo• 
~tnlczeJ" Im. L Waryńlldego - ltODferen
ll;ja. Ilota „PZPB Nr. I"'• „Sztelnd'. iiWOJlo. 
w, ..Bamlsc:!a I Mmer'". ;:Buhle111 I ;:Gea
'~cm- w swotc:h łwletllcac:h łati"rycmych. 

ZEBRANIE KOBIET 

!>ził o godzbde 15 odbtidzle llłtt uroczy· 

łlłe zebra:nle kobiet dzlelutcy Budy Pabhr
nlddeJ w Jolda.Ja PPR przy ullcy Wlenlaw
~ S. 

łlBOCZYSTOSć \VBt;CZENJA 200-NEJ LEGI· 
TYMACJI PPR 

Dzłł o goiłztnle 15 w !lwleUfcy tabryc:z
ll&J pny ulicy Legionów 13 odbędzie sltt uro
c:zptołć wręczenia Jegttymacft 200-ma 
'C:ZłODkoWI koła PPR Fabryki Nr. 32. 

BAł.UTT 

l'>zlł" o goiłzime 10 rano odbędzie sltt ze
tirmde koła „Teolll6w". 

- O godzlnle 15 zebranie koła Pablcmłra. 

l'EBMHI! XOIA NAUCZTCtELSEIEGO PPR 

W Ctnlu 9 bm. punktualnie o godzi.nie 10 
~ lokalu Dzielnicy przy nllą . Ptotrkowsldel 
Hr. 63 odbędzie slę zebranie Koła Nauczy
dolsltlego PPR. Na porządku dziennym spra
wy wa!!:ne, przeto obecność wszystkich człon 
11:6w olu>wlqzkowa. -

UWAGA 2YCJOWCT1 

W środę dnia 12 mmca o godzluie 20 
·OiJbędzle llę zebranie 1ekcJl wydz. mate· 

' matyCZ11o-pnyrodntczego. 
11m11111mm11mm11111111111111111111111m1111111111111111111111111111111111111111 

Fałszywi kontrolerzy lomisl\ 
Cennikowej 

OC! pewnego cza..'!u grasujq w, Łod.zl oszu

loł, którzy odwiedzalci s.klepy, podajqc eię 

M lionłroler6w !:om!sji Cennike>w,i. 

W razie stwierdzenia: jakiegoś ucbybłe

ma, nie nakladafq m(llldatów, lecz lr:a!tą 

.-pładl! • ;dotirowolne" oflcrry na Polski 

Czerwo11y Xrzyż, nlo wystawiając pokwita· 

w=. 
!:omenCla Milicji Ooywa1elsldef poC:!.a1e 

<Io wiadomoścł, ie kontrolerzy Komisji Cen· 

ttłkowef posładafq legitymacje, które na tą

aan!e obowiązani sq okazywać. 

Osobników, którzy legitymacji takich nie 

~osiadajq, lub budzq one' wqtpliwoścl, na

letly zatrzymać ł zawiadomić najbllł!szy po

łlterunek Milicji Obvwatelsldej. 

Dy7.unr ~plek 
Remblelirisld - Gdańsko 90 
Szymońskii - Rokidńska 8 
Zundelev.ic:z - Piotrkowska 25 
Szlindenbuch - Srebrzyńska ó1 
Kasperkiewcz - Limanowskiego l 
lipiec ·- Piotrkowska 193. 
Pastorowo - Łagiewnicka 120. 

TELEFONY: 
Pogotowie Ratunkowe Miejskie -
Pogotowie PCK -
Pogotov.ie tlbc:lzp. Społeczne{ -
Straż Pożarna -
B!uro numer6w -

104-44 
117-11 
134-15 

8 
199-00 

Ogólnopolsk•le Zjednoczenie Prz~my. 
stu Kapeluszniczego poszukuje dla fa
bryk no D. Sląsku i Pomorzu Zachod
nim kandydatów no 'stanowisko Referen
tów Pracy ł Płacy, Plonowania, Księgo
wych i farbiarzy, oraz energi~zMgo 
organizatora na stanowisko Kierown•ika 
Adm.-Handlowego lub Ogólnego jed-
nej z fabryk. . 

Zgłosz'9nio wraz z obszernym źyclo
l'ysem składać do Wydziału Personalne. 
go OZPK Łódź, uL Gdańska 93. 

ł!f:~fo1K@ffiir~±'lf.TIRffi~fi.tł::.4:~1~71W.~~l~W~~t'ID~'fo'e.ft 

Nrłl 

ze-sportu 
• 

Spor - młodość 
mówi rekordzistka w biegu na 800 m. Jadzia Głażewska 

O d ~ pory panna Jadzia rozi>ocieła 
tut ·karier~ sportow" na 8erło. Od 

razu wstała ~naczona do drużyny 
ŁiKS-u na mecz o mistrz<>Stwo Łodzi w. 
hazenie z TKP (ł:JKS wygrał 9 :2), a l'lie
długo p6tniej do reprMentacji Łodzi na 
:mecz z Czeszkami w Warszawie. 

- Miałam wówczas, 'l)amietam iak 
dz.is!aj, .!zalonlt treme - m6wi Głaż·?:w
ska - ale po mimo to, ie puściłam: 
wówczas 10 goli (mecz przegrałyśmy, 
2:10), pras!:} miałam dob~. Krytykowa
no tylko mój :tfuyt niski wzrost jak na 
'bramkarkę. To zadecydowało, te od tej 
wry nie chciałam faż nać w bramce ł 
pr~eszłam do ataku. Zac~am tutaj tr-e
nować śru:by, które podpatrzyłam u Cze.o 
szek. Wkrótce strzały te opanowałam. a 
na meczu w Pradze w 1932 roku. gdzie 
prregrały-śmy z Czeszka-mi 1:5, tę je-dy,.. 
na. bramkę zdobyłam z t~g<> strzału. 

Moment :i: mlstrzo1tw Polsld w szczypior Diaku w Krakowie 1946 r. - Równocześnie z hazen• td>raW'Ia-. 
lam \ekką atletyke. R<>7JPOC~am od 
wszystkioh konkurencji. Dyskiem rzuci

Przez chłopców ł była niezastąpiona. na łam od razu 29 •metrów: Z' oentyrn~trami. 

Po!lrodka Glatewska :i: pUkq 

Kim jzst Jadzia Gła~ewska? Na PY
tanl·e to odpowie każdy łodzianin, 

łnteresuj·ący .siE:I choć trochę sporrem. 

Głażewska zadziwiła nas i zadztwta 
ciągle swymi wyczynami na boiskach i 
bieżniach. Od 17 lat Jadzia jest jedną z 
nafoopufarniejszych ·naszyclh sportsmznek 
ale jakie były jej pierwsze kroki w spor
cie nie wielu zapewne słyszało. W prze
ciwieństwie do wszystkich pierwszych 
kroków, pierwszy krok Jadzi wzbudził 
od razu podziw . .Ale nie uprzedzajmy 
faktów. Zacznijmy od początku. 

li a·· Karolewie, w małej, czynszowe] 
kamieniczce mieszkała w latach 

1922-1929 r. rodzina Głażewskich, któr-ej 
dzi.~rarnia, składająca się i; ośmiu chłoP
c6w f jednej dziewczynki, rej wodziła w 
całej kamienicy. Wszędzie ich było peł
no, na :podwórku. wokół p()!bfiskiego sta
wu i na 'błotnistych ł'ąkach. Zimą dzieciar 
ni nfe można było spędzić z lodu. Zde
nerwowana matka często czekając do 
tt'Mna. z wieczerza,, musiała wymierzać 
doraźne cielesne kary całej dziawiąke. 
Największe jednak utrapienie miała pani 
Głażewska ze swoją 7-letnią Jadzią. 
~lewceyna, rozwinieita fizycznie ponad 
swój wiek, w niczym nie ustępowała 
swym braciom. La•lki odrzucara precz 
a uganiała się wyłącznie za piłką. Minęło 
l\ilka lat. Jako 10-letnia dziewczynka gra
ła już stale na środku a ta ku na W'Szystkich 
meczach piłki nożnej, rozgrywanych 

tej pozycji. kulą 9 m 12 cm, w .skoktt w dal miałam 
Później przyszła k<>lej na siatkówkę, 4 m 50 cm. Wszystkie t~ wyniki stały na 
- flyłam wówczas - mówi popular- dobrym 'J){)ziomie a-klasowYm, a mói re

na dziś nasza sportsmenka - w Piątym kord okr~'gu w biegu na 800 m (2 min. ·32 
oddziale szkoły powszechnej. Profesorem sek.) jes.t niepobity do d"Zisiejszego dnia. 
gimnastyki był wówczas u nas prof. Ula-
towski i on piuwszy zapoznał mnie z głó - W 1939 r., na krótko przed wojną~ 
wnymi zasadami. tej gry. I tutaj wkrótce pod nieobecność Jadzi Waisówny, która 
stałam się filarem drużyny szkolnej. Ale była wówczas chora, zdobyłam w rzucie 
to jeszcze nie był sport przez duże P. dyskiem (37 m 87 cm) mistrzostwo .Pol
Prawdziwą sportsmenką poczułam slę ski. Miałam wqwczas podw6jną saf-Ys
dopi-ero wówczas, gdy p0 raz pierwszy fakcJę: primo, że zdobyłam nristrrostw~ 
znalazłam Siłl\ na boisku ł.JKS-u. Była to Polski, secundo, ie godnie zastąpiłam 
chyiba najprzyjęmniejsza chw!!a mej WaisówntJi. 
wczesnej młodości. Miałam wówczas lat Rozmowa nasza nryWa się. Jad~ia 
:t.4. Pociągnęła mnie znów lekkoatletyka: · błądzi gdzi.-iś wa wspomnieniach. 
skok~ dysk i oezcu-p. W czasie wakacji Może IIIY'Śłą .PO.wraca na Karole-w d>& ma
w 1929 roku zgłosiłam się do ŁKS-u. łej kamieniczki, sitowiem '.Por08łero sta-

- Kierownik s-ekcji gier sportowy-eh, wu, lub łąk pokrytych na "1i08M Młtym 
p. Utyński - kontynuuje dalej swe kaczeńcem. Od tej pory tak wicla slę 
wspomnienia nasza rozmówczyni - pa- zmieniło. Ale chociat minęło już 17 lat 
trząc na mnie zacierał ręce z 11ci~chy. od *w&z.eg-0 l'lbtrm Jadzi,. Jl<)pularna 

- Udała si~ nam Jadzia - mówił. - i;;~1anka nie~ rozsrawa~ 15i~ „"fltc""' 

D . t1t ma,. ztewczyna ma a en ... . M -- -IL· J • st ; 6wi 
- Pewnego razy trenowały§my się w - oJą 3.uJUlC Ił. Je. .a~zcu -:- ~ 

hazenie - strzały do bramki, a obok nas nam przy po.tegnaniu - osrągn~ć w ays
trenowa•lt "Piłkarze UKS-u. Niezrl}Cznie ku 40 metrów, a w6w<:zas moz~ ... 11kod· 
kopnięita piłka potoczyła się w mym kie-I c~ ze s:portem. • • . . •. 
runku. Nie wytrzymałam i W'Zit:iłam fa z W stal?wych :teJ oc~a~h ~tiz1my..Jed
k-0lei z lewej nogi. Nie zapomnę nigdy, ~k ry-1e Jes~cze młodz1_:enc~l ene~g11, że 
jakie to wrażenie uczyniło na trenerze! ~estesmy mema·I pewm, ze Głazewską 
ŁKS-u, którym był wówczas W~ier 1eszcze długo oglądać będziemy na na
Caysler. A i nasi chłopcy pootwierali bu- szych iboiskach. 
zie. . Z. Kr. 

Dzisiaj f inaly mistrzostw bokserskich Łodzi 
Dzisiaj kończą siei indywidualne mi

strzostwa Łodzi w boksie. Chociaż ob
sada mistrzostw w tym roku była słaba, 
to Jednak finały dzisiejsze z pewnością 
godne bę:da,. obejrzenia, choćby z tego 
w~ględu, że w niektórych, jak w wadze 
półśredniej, mistrzami Łodzi zostaną lu
dzie nowi. 

Dzisiaj będziemy mieli możność obe:i-

rzenia ich w ringu, kto wie czy nie po raz 
ostatni Przed mistrzostwami Polski w 
Katowicach. A wręie choćby z tego 
względu warto będzie siei wybrać do hali 
Wimy. 

Program dzisiejszych walk finało

wych jest następujący: 
Waga musza: Stasiak (ŁKS) _:_ Brzó

ska (Concordia).· 
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Z żqcia DH.S•u 

Nowy Zarząd Klubu Dziewiarzy 

Waga kogucia: Czarnecki (Zryw) -
Ostrowski (Zjadnocz<>ne). 

W. piórkowa: Woźniakiewicz (Zryw) 
- Ratajczak (Zryw}. 

Waga. półśrednia: Kijewski· (Zjed no· 
czone) - Kaczmarek (T~za). 

Waga średnia: Pisarski (ŁKS) - Trzę. 
sowski (Tię;cza). 

Waga półcieika: Bednarz (Zryw) -
Kosiński (ŁKS). 

Waga ciężka: ' Jamorski (Wima) -
Jaskóła (Tęcza). . 

Początek finałów o- godzinie 11. Przed· 
sprzzdaż biletów <>d godziny 9 rano. 

Przy du.żej frekwendi członków od-I Obecny skład -zarządu przedstawia się Dzis·1ei·sze Imprezy sportowe 
było się1 walne zebranie DKS-u. Ze skła- nasfę;I>uJąco: prezes .- ob. Jan Garcza. 
danych sprawozdań zarządu oraz kierow- rek, ponownie wybram· przez aklamacjei. Poza finałami indywidualnych mi· 
ników poszczególnych sekdi przek<?naliś- I W:iceprezes - o~. K<> ·::':ski Mieczysła.w, strzostw bokserskich Łodzi, kalendarzyk 
my się, że zarząd DKS-u może s1ęi po- (wiceprezes Polskiego Zw1azk11 Kohr~lne- dzisiejszych imprez sportowych wygląda 
szczycić poważnymi sukcesami osi-ą.gni~- go}, II wiceprezes - ob: Chucl;: i' '[ade- nastęipuj;.co: 
tymi w czasie swoje·j ubie~łej .~adencJi, usz, sekretarz - ob. Zientarski Zenon, 

1 

Do,m Kultury Milidanta (ul. Nawrot27) 
na polu wewnętrzn~J organizacJ1 (mzą- gosP-Odarz klubu - ob. Bartczak Zenon, godzina 15 ciekawy mecz zat>aśniczy po
dzenie własneg<> boiska, lokalu klubu itp.} gospodarz sprzętu - ob. Kuchciak Wła- między Legią (Kraków) a . Milicyjnytn 
oraz w zakresie działalności sportowej, dysław, kronikarz - ob. Dąbrowski Ma- Klubem Sp-0rtowym. 
biorąc żywy udział w wielu różnych im- rian, członkowie ·zarządu: dyr. Polka Ma- ~wietlica Elektrowni (ul. Daszy~sk ego 
prezach w miejscu, w kraju i za granicą, rian Keller Józ~ Dudka Leon Woźnia- 54) turniej ping-pongowy o pucbar Zw, 
zdob"l;'wając wiele cetinych nagród i dy- ko~ki wa2ław, Kuligowski Zy,gmunt. Zaw. Filmowców RP. 
p.Jomow. . . . Pasen YMCA, godz. 17 mecz towarzy. 

W wyniku Q.brad na mi.;dsce ustt:vu~ Zebraniu przewodniczył ob. Tarczyń- ski Filmowiec II - tIKS. 
jących wybrano 7-miu nowych członków ski Kazimierz. Sala YMCA godz. 10 siatkówka ł ·Jro. 
zarządu, - szykówka drużyn szkolnych. 
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CENNIK OGŁOSZEt\I: Drobne og!osz. po zł 10.- za wyraz (najmniejsze zł 100.-1, poszukiwanie pracy 1 poszuklwante rodzin po zł 5.- %a wyraz fnatmnlej3ze 50.- zł, zo milimetr szpal 
łP trl 20.- poza t&kstem za milimetr 1zpolty zł 30.- w tekście, za milim-~tr szpalty z( .lS.- nekrologi. - W numerach ntedzielnvch I iwiatecznvch - tie grocent drożeL · 




