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Podzl-ał terytorialny Ni • m 
dokony·wany ~jest samowolnie przez anglosaskich l-u-dz_i_e_W_i-el-ki-ej-C-zw-ó-rk-i 
· . · · gubernalorów wojskowych · .. 
W·ie„lka Czwórka radzi nad ostr.ojem ·Rzeszy 

MOSKWA ( ohsł. wł.). N a wczorajszym ·posiedzeniu Rad~ Mini-1 nas~ę1>stwie m~głfbY. tw~r~~ć części skła 
sków Spraw Zagranicznych dyskutowana była sprawa podziału te- d~'" e feder~c.Ji niemieckieJ • , . . 

· · · ·. N' · p d t · · l F ·· · PrzemawiaJący po Wyszynsk1m mm. 
rytonalpo - admm1stracy.1flego. ~~mi~c · rze s ~wicie e ranCJl 1 Marshall oświadczył, iż zmiany admini-
;\Vielkiej Brytanii oświadczyh, IZ nie skorzysta.Ją ~ ~rawa prz~d- stracyjne w strefie amerykańskiej mają 
stawienia swojego punktu widzen~a, gd.yż ~adawalma 1ch odpowie- charakter tymczasowy. • . 
dni punkt sprawozdania Rady SoJ uszmcze.J. .Mar~hall. zaproponował przyJ~c1e <>dpo 

'

XT • • • zsn·R ło. rł oświadczenie wiceminister 'Vyszvń- wiedmego punk~u sp:awoz~ama Raqy 
'Y lffilenn.l ·n z Z} , · Kontroli z tym, ze mm1str<>w1e ponowme 

ski któcy na przykładzie szeregu zacytowanych punktow wyka- omówią tę sPraw~ J)Odczas dyskusji nad 
zal, ·iż w różnych strefach okupacyjnych Niemiec zachodzą daleko spra~ą tymczasowego rządu centralnego 

idfce zmi;my podziału adroinii;tra cyjnego. w ~:,u~~::it oświadczył, iz równi ez w 

W stre\\e tr41.ncusklej na przykład pow·1 P-0dzielając -0bawy marszałka 1Sokołow strefie francuskiej zmiany mają charnkt·zr 
r.tala nowa prowincja, do Saary prZJ'lą- skiego - \Vyszy11ski wyraził Przypusz- tymczasowy. 
czono 2 okręgi reńskie. W strefie amery- czenie, iż gubernatorzy w<>jskowi stref Min. Mołot<>w ponowił wniosek, by w 
kańsklej połącwno Wirtembergię z Ba· zachodnich dokonywują już teraz podzia przyszłości zmiany administracyjne mo
denią w jeden kraj Wirtemberg - Haden. lu Niemiec odpowiednio do ich planów gły być dokonane wyłącznie za ..:godą 
Podobnie powstała prowincja Hes.sen - stworzenia federacji niemieckiej. Teza ta Rady Sojuszniczej, jednakże na proś,,., 
Nassau Podobne zjawiska miały miejsce zresztą znajduje potwierdzenie w spra· min. Bevina, do której przyłączył s~ rów 
..rowniet. w strefie angielskiej. wozdaniu Rady ju zniczej, w którym nież Marshall, sprawa zostaał odłożona 

Również w strefie radzieckie} ·~ o~- p-0wiedzian:! jest, iż dokonany za.stał ,,po. o c wlli 7.ak ńczenia dyskusjj nad ca-
:Wiadceyl dalej Wyszyń!';ki, - mi-ały miej dział na racjonalne 1edn06tki, które w łości~ praw<>zdania. Gen. H. Marshall 

sce nieznaczne zmiany terytoria1ne, a1e --------~-------------------"-:"-----------------

~l~~ł~r:~ł t~o~st!~,~~~mJooj~~~~~~7,~rw~~ Opozyc1·a przec· ·1w lru·ma·no -dy Kontroli, 1>-0dcz.as gdy w strefach za- · 

~fe~:iR~~~ai(0~~io{~ już w okresie Jst- . , 

w<;~~~~!~~rys?~c~ne J~!!ódcó:6w;ofs~~~ Kandydat na prezydenta USA-Taft- po·tapia ,,szantaż dolarowy" 
wych, którzy na własną rękę przeprowa· ~ 

<lza!i te zmiany, ni.kt nie zwracał sie do NOWY JORK PAP. - Piąrkowy „New I Grecji f Turcjf. Na czele tej gmpy stoi I gnębienia f rozdrażnienia - pisze z wy. 
Rady Sojuszniczej z wnioskiem o za· YQrk Times" ~amieszcza artykuł swego republikanin Taft, przeciwnik senatora raźną dezaprpbaNJ., Reston - sam z:wolen 
twierdzenie dokonanych zmian, zadawa· koreist>Ondenta dyplomatyczmzg-c>. Resto~ Vendenberga i jeden z kandydatów na nik polityki imperialistycznej. 
1ając Się tylko informacja post iac~um. na, zatytułowany: „Ztle~orientow:-ny stan<>wisk<> prezydenta, oraz senator de· Sprawa, zdaniem jego, Przedstawfona 

Podkreślając szkodliwość tego stanu kongres w obliczu powzięcia decyzji w mokratyczny Byrd, przywódca odłamu, została kongresowi ze zbytnim pośpie
rzeczy Wyszyński zacyfował przemówie- spra,yie rządów nad śwlate8;\"· Resto.n, głosz,cego p0litykę oszczędności budże· chem i bez należytego materiału l:lform a..:. 
nie marszałka Sokolowskieg:o, który na P?tw1erdzaJąc naszią wcz<lr~Jszą rel~cJf), towei ~ obawy przed nieustanny.ro roz· cyfoego. Zdaniem Restona. zdezoriento· 
jednym z posiedzeń Ra<lv Sojusz.nicuj za i:nsze, ~e podczas gdy gabinet popiera szerzan1e8? zobowiązań zagranicz;iych wani członkowie dzielą sie na grnpy, z 
'PYtał, czemu to gubernatorzy wo iskowi stanov.:1sk? • Truman~, to na teren!e kon· Stanów ZJednoczonyc~. . . których :iedni bvlihy za ud:r,ieleniem zwy. 
zachodnich stref okupacyjnych tak śPie- gresu 1stnreJe powazny odłam P<>htyków, „Kongres przystępnie <l-0 deb:ny w kłej pożyczki, inni za udzieleniem poży
SZa\ się z nowym podziałem administra· przeciwnych udzieleniu Pomocy wojsko-

1 
kwestii Powz~.cia najpoważniejszej od czki za Pośrednictwem banku mię!lzyna· 

cyjnym Niemiec. wej i wystaniu doradców l\7ojskowych do końca wojny decyzji w atmosferze przy. 
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Powstancy zwyci~żają w Paragwaju 
Zbuntowane oddziały oblegają stolicę - Assuncion 

NOWY JORK PAP: Radiostacja w 

1 

Prezydent nie chce przepr_owadzlć I wojskowe; składają.ce się z chłopców w 
~encepcion; występująca pod nazwą ogólnej mobilizacji, gdyż obawia się, Iz wi-eku lat 16-18: 
t;Głos Zwycięstwa", a pozostająca w uzbrojony naród obróci się przeciwko Na przedmieściach Assuncfon rozpo-

. ręku wojsk powstańczych wakzących niemu~ Na ulicach stolicy wicfać patrole ~·zęly się .watki. 
prz ecj WkO rząd 0 Wi, kom Uniku je, Że f'I I 'I l'l'l'll 'l'' l"l"l''l ': l:'Jlllnl"l t 11 'l"I 'lrl'I l'il' Ili 1'11«1.mr.t'll!lll!l :tl!l!!MlilHl'lllt:lll'llllitntllll lillUllllJlll'l''ll'l:ll ~11 1n1 1: 1 :• 1 11 1 11 n111r 1 11· 11 •1mr't :1nr111·1• 1 ·~n11m1111 111 t1tn~ lli1l'I 

30 tysięcy zbrojnych łudzi znajduje się B e I g 1. a 1. e 5 z cze be z r·z ą d u w drodze do stolicy Paragwaju Assun-
cion. 

Pr~~~;~ono~t~~ c~~e;~{~oc~~F~~~~~ . Spaak nie może utworzyć nowego gabineiu 
Paragwaju zna.jduje się w rękach wojsk BRUKSELA PAP. Na sobotniej konfe jął w sobotę dnia 15 bm: prze<lstawideli 
powstańczych; Assundon i porty rzecz- nmcji prasowej; obarczony m~ją utwo-
ne są odcięte od reszty kraju : Generał rzenia rządu Henri Spaak oświadczył, partii k~~istyc.zne_J i. H?era:nej.: któ
Moringo obawia się wysłać dalsze woj- że natrafia na duże trudności w utwo- rzy odmow11l złozen)a Jak1chkolw1ek de 
ska na front; gdyż spodziewa się, że roz rzeniu rządu koalicyjnego; złożonego z klaracji na temat przeprowadzonych roz 
ruchy wkrótce ogarną stolicę kraju. Na przedstawicieli 4 partii. Min Spaak przy I mow: 

;~~~~~=li s\~;;~7~a c~ił~n f<~w'feoj~l~~u~~~ llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll-lllll-lllll-11111-lllll-lllll-lllll-11111-llll-lllU-lllll-11111-lllll-lllllT>IRll-11111-lllll-11111-lllll-lllll-11111-lllll-lllll-11111-lllll-lllll-1111-11111-11111-IJllll 

wań reakcyjnych: W związku z brakiem papieru wywołanym przez śniegi i mrozy 
111:~~~~!11n1 111 111!11111 111 1 11111 1 11 1 11 1 11 111 111 1 :· 1 1•1•11•1 1 n 1111 11111 1 w1111 ••1 1 •11 ,, , , , ,, ,11 1n111 1 11 111 1 1 1111 1 11m11111 _ zmuszeni jesteśmy na czas jakiś zawiesić druk powieści ;;PRZE-

Zgon Jana Blocha MIN~ŁO Z WIATREM"; za co przepraszamy naszych Czytelni-
PAR.YZ PAP: C::złonek Rady Republiki ków. 

i wy<l·awca dziennika ;;Ce soit" Jean Ri 7 

chard Bloch zmarł nagle w Paryżu dnia 
~5 bmi: · · 

Reda1'cja 
,,G#o!iu Robotniczeąo" 
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sprawy tureckiej do ONZ. 
Komisje spraw zagranicznvcti oou izo 

mają obradować bez pr7erwy do końca 
miesiąca tak, aby decyzja mD11;ła zapaść 
przed 31 marca. Senator Vanclenoerg 
zwrócił się do swych kolegów z prwo
zvda 'Przygotowania listy pytań, dotycz~ 
cyd1 sytnadi światowej i związanych z 
nią interesów Stanów Zjednoczonych z 
tym, aby odpowiedzi na te -pyt.a n1;i rnsta
t:v udzielone w toku d=baty Jl J1h!lczneJ 
11rzez zwolennikpw i przeciwników po· 
życzki dla Grecji. 

W trakcie zamknietego posiedzenia, ja. 
kie odhyli w Jliątek, senatorzy republi
kańscy zadawali sobie z obawą· pytania, 
cz:v pro:iektowana Interwencja amerykan 
sk:i w basenie morza Sródziemnee:o nle 
wcia!l!nęłab~1 Stanów Zjednoczony,ch poza 
!l'r<lnlrp l"h ora!"flień i mo71iw'l~Ci. 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u 

Powódź w Londynie 
LONDYN 'PAP. - Dopływ Tamizy,-

[oo wystąpiła z brzegów i zalała rezer
wuary wody na południowych i wscli-0d
nich przedmie~ciach [ondy·nu. Przcszł<:; 
milion mleszkaitców stolicy Wielkiej Bry• 
tanii zostało t><>Zbawtonych wody. Wof· 
sko ewakuuje ludno~ć z <>kolie zagroio· 
n:vcb Powodzią. Ministerstwo apr-0wiza. 
cji przystąpiło do zorganizowania sp~C'i 
jalnej Pomocy b::YłnościQ.w:ej, ---
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Sadqści z Oślłlięcinti!!_ 

aszczepiali zdrowym w.ięźni· m r 
dla •• naukowych doświadczeń~·. - Dni zgrozy. odtwarzane 

ka 
rzez 

ocalałych męczenników hitlerowskiej katowni 
WARSZAWA PAP. W 1niu wczorajszym I ;ir~nł. Zabiegu tego dokonywał sam Sch11'll.<1n I zie potem układano kobiety. Kobiety palą s'.ę 

'I'rybU1lał przystąpił do dalszego badania i wydobyte gruczoły przesyłał do Berlma do znaczni~ ' łatwiej .niż .. mężczy.źn~ •. z~ względu 
świadków. dalszych badań. Swiadek i jego koledzy obu- na to, z.s dało ich 1est del1kotrne1sze, :-b!e-

Swladek Michał Kula, inżynier-mechanik, rzeni do żywego tymi praktykami, chcieli wano smar.<;~ .i po?palano .mtot.aczami ognia. 
do Oświęcimia dostał się dnia 15 sle1pnia cparaty zepsuć. Bali się jednak us:ilcodzić Gdy sto~ taki JUZ się rozpal:ł, me trzeba było 
1940 r. Swiadek opisuje straszliwie dręczaca oba o:paraiy, gdyż byłoby to zbyt rzucające ~okladbc drze~a, f!1lesza117 tylko zwt.lk! m.i
„gimnas!ykę", jaką poczqtko·w~ w obozie sio: się w oczy. Zepsuli więc je".ien aparat. W ten zy SO q, wy tq,ga1ąc m~zczyzn na wierze · 
sowano. Po placu wysypanym żvlirem, wię· . sposób uchronlli chociaż kobiety od zable- l3W6Z Z fUdzkiCh kOŚCi 
źniowie bez obuwicr w upalnym słońcu mu- gów sterylizacji. i.chuman prowadził również p0 pełnym wypaleniu sle na dnie rowu, 
sieli biegać całym godzinami. Jeżeli !ttoś ek::ip<nymenty nad leczenier.i raka przy porno pozostawała gęsta czarna ciecz. Wybierano 
padł ze zmęczenia, Juz nln powstawaL ·cy promieni Roentgena. Wyh$eiał do tego jq f samochodami wywożono do Soły. Hoess 

Na Doże Narodzenie w 1940 r. po:w·oiono przewainio dtieci cygaisk!e, kt6rym zaszcze- osobiśct.e zamawiał w ślusarni siatk;, które 
na otrzymanie paczek od rodzin. z okazji piał ralr~:i do J~my ustn~J. Gdy policzek, a służyły później do przednania kości. Pyl kost
świr:it w każdej niemal paczce znaidow'1ł się n:ęsto l dzląs,a były zupełnie zniszczone ny był ro-zsypywany na pola.eh jako nawóz 
opłatek. w ten sposó)> rcdzinv chciały się I prz.e:. now:1w6r, w6wczas chorego podd1a.wał sztuczny. Wszyscy jeńcy wojenni. którzy zo'
podz!elić opłatkiem ze ~woiml bliskimi, po- nasw1ellaJUom. Po skończonych eksperymen- stali zamordow_qni lub zmarli z gbdu albo z 
zostającymi w obozie. Paczki rozdzielali łach wszyscy cl P,ac)enci zos~l posłani do po,wodu tyfusu w roku 1942 nie byli spaleni 

1 rl tylko zagrzebani w dołach w lasku w Brze-SS-manl. Jf.rrldq paczkę prry \o'l!P.tn!n Oł'A„9- ' -~7emato um. zince. 
rano, ieieli hyl w niej op!cdek, WÓWC7C1S Will- Transport Francuzów latem 1943 r. z miejsc tych zaczął się wy-
zle6 był katowany, zawartosć paczki konłl- W roku Hł42 puyr ·dl do Olwięcimla doby,wać straszl.;wy odór, który zatruwał po-
skowano I z szyderczymi wyzwiskami wtęcZ',t.r• wi.s!rze .w całym obozie. To dała zagrzeba-
no więźniowi opłatek. Zawartość paczki ctrzy transport l100 Fr.:iucuzów, kom11Dlslów. Przy- riych zaczęły fermentm,rnć, tworzące się gazy 
mywaU Capo. byli pćźnq jesieniq, Zima w tym roku była spowodowały istny wybuch wulkanu. Groby 

nad wyraz ciężka. Francuzi byli nledostatecz się otwarły i rozkładające się zwłoki znalazły 
Łowcy złotych zębów I nie ubrani i aczkolwiek w ęźniowie dtirzqcy się -na wierz.chu. Musidiśmy w ś!usarr.i wy-

w roku 1940 Ci:1po spoc!alnle poszukiw(lll ! kh dużą sym_Patią starali się przyjść im z RO- konać specjalne bosaki do układania h i:::iów, 
Wlęfolów, którzy maf q złote zęby. Wszyscy I i'..tccą, niewiele mo~Ji zdzfołać w wmunkach które następnie spalono miotaczami ognia.. 
cl więźniowie zginęli, pottlewa! Capo chcieli oho:i:owych. Francuzi zginęli wszy.cy. świadek mówiqc o sposobach wyda.wania 
sobie pn:ywłaszczyć złoto. Swiadsk mówi o masowych selekcja.eh w wyroków śmierci stwierdza, ie Hoess oso-

W tym.źe roku panował w obozle strGll2· obozie, podczas których tysiące lud?\ posyła b!ścle skazywał na śm:erć. W r. 1943 organi
lłwy głód. Wlemlowle przetrztt.!tall śmlelnlki, no do komór gazowych. Następnie opowiada zacja wśród więźniów była coraz lepsza. Ci, 

bi 11 1 h bł 11 •1 I 1 el ro sposobie! palen a zwłok w rowach na wolnym którzy pracowali w biu rze politycznym, cza-
wy era z n c 0 er c' zgni e <Zrzy~y wsz l powietrzu. f:)o rowu najpierw kładziono gatę- sami dowiadywali się o mający.eh nastąpić 
kle Inne odpadkl. W tym cz..-:isle świadek by- zie. po tym niewielkie szczapy drz-<:iwa, na egzekucjach. Dowladywali się ,wówczas o 
wal często w krematorium, gdzl1t reperował 1 tymukladano mężczyzn, rzucano na nich galę- nazwiskach i numerach więźniów, którzy mieH 
ruszty l Inne mządzenla. Zwłok było du!o. , 11111mumm11111111111111111111111111111rn l'u1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111mm11111111111nm:n11m11111111111111111111 

palono je szybko. Nie zawsH z pleei:i wvl- u . • · k 
:r:::0n:~~:~:~·h ::~~:w~~0;.:i:;:t::, mowa C'OSkO - austr1ac a w-ałkl mięsa. Wyglodn'alł do osto:1tecznoścl ~ 
więźniowie skradali się do krematorium l koi 
cl te obgryzali. WIEDE~ PAP. W piątek dnia 14 bm. 

podpisano w Wiedinłu porozumienie mię
dzy Austrią a Czećhosłowac ją, dotyczą
ce drobnych poprawek granicznych. Do-

wtedy łączność z projektowanym kana
łem, jaki ma łączyć rzeki Odrę i Mora
wę z Dunaj-em. 

być skazani. Dawali o tym znat Cło o6ozu, 
W przeddzień P-gzekucJi skazani byli przesy
łani do szp;tala i tam udawaJ; chorych. Na
stępnie wpisywano ich kartotekę do zmarłych. 
Numer i nazwisko zmarłego dawano więźnio
wi. W olbrzymim obozie wśród setek tysięcy • 
numerów ; nazwisk było to zupełnie możliwe. 

AkcJą tą zajmowali się przede wszystkim: 
Cyronkiewicz, Holuj, dr. Fajkel; Sobol; Dzlu
rzyńskl i inni. Dlatego też obecnie, dodaje 
świadek, zdarzają się wypadki, że ktoś po• 
wraca z obozu; kogo uważano za zmarłego 
i zastaje swq żonę po raz drugi zamężną. 

Rodzina otrzymała zawiadomienie o śmier 
ci więźnia, nadesłano jego prochy i nie wre„ 
działo zupełnie, ż.e więzień żyje pod innym 
nazwiskiem. 

Mów:qc o organizacji żyda w ol:iozia Swła 
dok opowiada jak on i jego koledzy sporzq
dz:i w ślusarni butlę acetylenową, która by• 
la do połowy pusta. W tej pustej części prze• 
mycali z jednego boku do drugiego i do obo 
zu kobiecego różne rzeczy, m. in. krgdziona 
w rzeźni obozOW'!i mięso i wędliny, 

Czterv i nó\ mmona ofiar 
Z dalszych pytań · wyni\~a, ie Schuman, ktcS 

ry dokonywa\ eksperymentów na więiniach 
miot osobiste pelnomocnictwo 11d Hitlera. 
Następnie składa zeznania śWl.adek Erwip 
Olszówka. urzędnik. Oo Oświęcim\a zosfói 
przy,wi.sziony w połowie czerwca 1940 r. 
Swiadek stwierdza, że kariero Hoessa z thwf 
lq miarioWania go na stanowisko komendanta 
obozu w Oświęcimiu szybko szła w gór\. 
Hocss skończył s.woją karierę w stopn\u ober
sturmbannfueh r.ero, co w hierarchr:J woisko
wej odpowiada pułkownikowi. 

W kwietniu 1941 r. zaczęło się masowe 
przesy.anie żydów z krajów okupowanych. 
Samych żydów zamordowono najmniej 3,5 
miliona. Oprócz tego wielu r. nich zmarło 
Łącznie w Oświęcimiu wymordowano 4,S m11lo 
na. ludzi. Cyfry te świadek ustala na podsta• 
wie meldunków, które przychodziły ze szpł· 
tali I krematoriów obozowych. 

Swiadek opowiada Jak pewnego iazu przy 
wieziono z Czechosłowacji transport Żyd6· 
wek z dzi.ećmi. Dzieci odbierano matkom 
i wrzucano na wielki 8-tonowy samor.h.6d. 
Hoess wraz z Innym· SS-monami odbierał te 
dzieci i wrzucal do skrzyni samochodu. 

Ster~rz2cla więfniów 

kument został podpisany prz.ez min dr. B d • I '' 
Karola Grubera oraz poli~ycz:nego re nie marsza · a 
przedstawiciela Czechosłowacji hr: Fran li il cha 

Swiadek przechodrl następnie do 1pruw 
sterylizacji. W roku 1943 zjawił się w obozie 
b. lotnik dr. prof. Schuman: Przvwi6zł ze so· 
bq aparaty rentgenowskie I przybory do urzq 
dzenia kabiny. Po zainstalowaniu tych urzq
dzeń zaczęły się eksperymenty. Kobiety na
świetlano dwoma aP'aratami: z przodu l z ty
lu. Zabieg taki trwał około G minut. Mężczyzn 
naświetlano tylko jednym aparcrtem. W mle· 
siąc po D'aświetlenlu męźczyźnl byll ko:1stto· 
Ullllllllllllllflllllllllllllłlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllll 

ciszka Borek-Doha'1skiego_ Jednocześnie • d k 
w Pradze toczyły się rokowania pa!lldlo- Pirat powietrzny chce się bajkami wykupić o strycz a 
we: NORYMBERGA PAP. Składając ze- nim a Hitlerem 5 marca 1943 r: M11ch 

Rokowania wiedeńskie nie dały wy- znania na procesie przed Trybunałem podkreślił w czasie rozmowy, która trwa 
ników tylko w jednym punkcie; miano- Norymberskim b. podsekretarz stanu do la 6 godzin, że najpilniejszym zadaniem 
wicie w siprawie terytorium na połuclniD spraw lotnictwa za czasów Hitlera - była obrona Niemiec przed atakami lot• 
wym brzegu Moraw, którego Au~tria Erhard Milch, mówił o ;;planie pokojo- nkzymi. Proponował on natyct:mi.a-sto 
nie chce ustąpJć, ponieważ stracHaby l wym"~ który był omawiany pomiędzy we zawarcie pokoju z Francią, Belgią; 

Holandią i Norwegią, wyrzeka i ąc się 

G d Z •1 8 1-e 8 t s ka r b M u 8 8 0 i ·1 n ·1 e 110 ? wszelkich pretensji terytorialnych. zą-
ws11ółpraca polsko-czeska ' s . ~:~!c uf~~~~ec~~a ~~~:~ni~iii ~~~b;~~~o~; 
PRAGA PAP. - Czcchos!owacki mi- Taiemntcze zabófstwo dziennjkarza, który natrafił na ślady Dniestrze podczas gdy Hit!er mial ' oddać nister ·obrony narodowej gen'-!rał Svobo- - · d 

da podał do wiadomości, że między Cre- RZYM PAP: Według informacji prasy. Dzienniki stwierdza'ją; że Franco d.e naczelne dowództwo w ręce ]e nego ze 
chosł-)wacia a Polską nastapi w najbtiż· , włoskiej; dziennikarz Franco de Agazio Agazio posiadał ważne dokumenty; od- zdcLych generałów· 
szy11. czasie wymiana attacbe wojsko· noszące się do teg-o skarbu; który bvf Hitler słuchał słów Mi\cha spokojnie; zamordowany został w piątek dnia 14 - ł b · wy,.h. wykorzystywany dla celów politycznych. dopóki nie wspomnia on o linii ? ,r~nne1 

'Jenerał Svoboda zaznaczył, i'Ż traktat bm. w Mediolane w związku z ogłosze- Mimo natychmiast wszczętego docho-111a Dnieprze. Wtedy ude-rzył p1ęsc1ą w 
cz-echosłowacko -·:Polski nie zawi<!ra żad- niem w ;;Il Mefi.dian d'ItaHa" informa- dzenia; policji nie udało się natrafić na. stół i zawołał: ,;mimo wszystko musz~ 
nych klauzul wojskowych. W razie jed· c:i; dotyczących skarbu Mussoliniego: sprawców zbrodni; I atakować". nak, gdyby Niemcy okazały chęć do no· ________________________ ma _________ l!B'lll&amliliiB&lli;;;;;;;iliiill _____ _.._~-

we:i agresji oba państwa oka7ałyby So- Jaros1aro liasek 304} ' la.ry ładu. Mówił w ogóle bardzo ład-

:~~;~~;A~~~:~:~;~~:; IP n J [.~o ~~~r~[~ w~i~t~ siw~ ita t~~it~:;~~~a~ri~:i1Jr~i 
londyńskim, przewodnicząca rady miejskiej podczas wo1·ny światowe1· w·czorajszej pijatyce miał straszliwy 
lady Nathan wyraziła nadzieję, ze wymiana katzenjammer z którego musiał się 
wizyt między tudnoścłią Wielkiei Brytan!i .. i (Prz..ekład Pawła Hulki-Laskowskiego) wygadać. ' 
ZSRR będz:e odbywa a się coraz '.:zęscie1. 
Ludność Londynu i cały naród brytyjski -- Teleqram J5,r} tej treści: generałowi i pokazał mu na mapie Gdv wreszcie przyprow~idzono 
oświadczyła lady Nothan, śl'3dzq z wielką sym - Szeregowiec Józef Szwejk ordy- miejsce, gdzie Szwejk p! :i:epcrdł przed Szw8jk:i, major ,zażądał od niego vry"' 
palią i podziwem wspaniale wys'lki ludności nans 11 marszkompanii, zginął dnia kilku dniami, jak to wvnikało :;o; tele- jaśnienia, w jaki sposób koło Felszty-
radzieckiej przy dziele odbudowy i usun!ęcia 16 b d Ch .t. ł ł ,_ k na zdobył rosyi'ski uniform. olbrzymich spustoszeń wywołanych wojną. Ma· . m. po czas marszu na yr'-'W C'"-CTmU, rrenera rycza i<L i.:v , po-
stępnie delegacja radziecka była podejmowa- - Felsztvn ,przv spełnianiu obowiaz- r · waż ~dawał sobie sprawę, że Szwejk opowiedział wszystlfo w: 
na śniodan:em, w którym wziął udział lord ków kwatermistrza. Natychmiast do- wszystkie jego nadzieje co do !:la.:1J spo.Jób nattźyty i poparł opowiaaania 
Major Londynu. starcz1rć Szwejka do dowództwa bry- polowecjo rozpływają się w ni~. Pod- kilku przykładami z życia własnego 
1111 11r1v1tt'1l•tt•fl •t1lnltftlłtfllUUlłlłlltllf1UIUUUr1•Ut11ttłłUlłtlłUUUHI 

TEATR KAMERALNY DOMU żOŁNIERZĄ 
ul. Daszyńskieqo 34 

ozrs DWA PRZEDSTAWIENIA 
godz. 16 godz. 19.15 

Sztuki amerykańskiej T. Williams' a 
SZKLANA MENAŻERIĄ 

(The Glass Menagerie) 
udzia ł biorą 

Jerzy Duszyński, Irena Horeclca, Janusz 
Jaroń i Zofia Mrozowska. 

ReżyEer'.o - Erwin Axer. Dekoracje -

I Jan Kosiński. Ka~o czynna od lO·ej. I 
tel. 123-02 

MlllllłUIUllłllUllłUłltUlllllllllUłlllllflllllllllOIUlllUłUtlłłlłllHłlllllłłłl 

gady w Woja!vczu. szed1 do telefonu, połączył się ze i z l.ycia ludikieT:o w ogóle. Gdy Utt' 
Major otworzył szufladę, v-Tyjqł z strażnicą i wydał rozkaz, aby n:xty~h- stępn~e m '1jor zapytał go, dla:;zego 

niei mapę i zamvślił się nad faktem, miast przyprowadzono do jego miesz· nie pov.riedz1uł tego natychmiast przy 
że Felsztyn znajduj·e się o 40 ){llome- kania aresztanta Szwejka. przesłuchiwaniu i na sądzie, Szwejk 
tr6w od Przemyśla na południowym Zani.m rozkaz mógł zostać ~r,:"'ncr- odpowiedział, że go o to nikt nie :py
wschodzie. Powstawała za.gadka, w ny generał klnąc straszliwie, raz za lał, w jaki spusób zdobył rosyjsKi uni'" 
jaki sposób szeregowiec Szwejk zdo- razem dawał upust swej wściekło.:.:i, frm o:Je że wszystkie pytania tirzmla• 
był rcsyjski uniform w miejscu odda· że dał się przegadać maiorowl i nie ły: - Privznajecie się, żeście się do
lanym o 150 kilometrów od frontu, powiesił Szwejka bez jakiegokolwiek browolnie i bez czyjegokolwiek na
skoro pozycje ciągną się na linii Sokal t-:)1egrafowania i śledztwa. cisku przebmll w uniform rosyjski? -
--Turze-Kozłów. Major opo :nał i mówił coś o tym, Ponieważ przoi5ral się dobrowolnie; 

Gdy major zakomunikował o tym że prawo i sprawiedliwość to dwa fi· więc móg! l--1ko nowiedzieć: 
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DYNASTIA SCHRODE o 
Blisko półtora wieku temu, gdy Niem- Mimo roli odgry>van.ei w świ·ecie fi- wi~il.s ~wie d_'? . ~·r~giej bardziej . „libera.1: I mieckiej_ oligarc~ii p:.ze_rny;;ł_o_wej i fina n 

cy były jeszcze rozdrobnionym pań- nansowym Anglii bank Schródera utrzy nej'' 1 kato11ckle1 grupy rep,r.e.ie·ntowa- s-o WeJ qH:~ spodz1ewal1 o51ę taJ.;1ego krachu 
stwem fe<leralnym, istniał w Hamburgu, mywał stałe stosunki z kapitalistami nej przcz Bank Niemiecki (Otto Wolfi), .sw y-ć h planów. Chod z iło im o mocniej"" 
największym wówczas JX)rcie Niemiec niemieddmi. Ostatnio londyńscy Schro- któta skłaniała się ku orientacii nkmiec ::ze powiązanie Anglii z Niemcami o' 
bank Heinrich SchrOder: Bank ten fi- derzy Lyli powiązani nie tylko sprawa- ko-francuskiej i była za połączeniem „utorowanie sobie drogi na wschód". o 
nansował niemiecki bander z Anglią i mi rodzinnymi, ale i interesami finan- węgla Ruhry z rudą żelazną L0taryngil. utwor zrnie „ wieiki-ego bloku zachodnie 4 

krajami zamorskimi. Interesy jego sowymi z kolońskim bankiem Steina, Pam1ętna jest „ruhrska wojna" 1923 igo" wymierzonego przeciwko ZSRR. 
przynosiły mu takie dochody; że bank który firiansował przemysł ret'islw-we- ro ku. kiedy Francja okupowała Zaglę- ł Je.::zczc w 1933 r . więc w „sercu Eu
pod firmą Heinrich Schroder i Co otwo- stfalski a przede wszystkim p i' zeinysł bi_e Ruhry i kiedy !os niemieck_iego ~ię_ż.

1
i ;{Jp;,."' ,w Ruhrze nar~dziła 6ię idea _blo.

rzył swoje filie w Londynie i Liverpoo- stalo\vy Ruhry. Stosunki te rzucają ja- kt.ego pi;zemysłu 1 mło,dego 1mp;enahz- KU, klora doprowa<lztła ·do Mona-chmm„ 
lu. Anglo-niemieckie operacje handlowe skrawe światło na wieie wydarzeń 'za- mu niemieckiego wisiał na włosku. Zr-casumufo1Y-baron .. Kurt vo.n S'.;hro
stanowiły podstawę . dla jego przedsię- chodzacvch obecnie w zachodnich Niem Francja Poincare'go chciała wówczas ·der ,..... prawnuk barona Heimkha von' 
bkirstw~. Schroder otrzymał od króla cz ech ·i 'to ni·e tylko w -dziedzinie g{)sp•o- połkn ąć · (w forniie · francusko-niemie.c- I Schrode;a zalO'życiela anglo-niemiecki-e-
pruskiego tytuł barona i s·tał się również darczej. kieg-o k{Jns:a·rcjum) ciężki przemysł nie- go banku I. Heinrich Schroder ~ 'krew-
wielkim obszarnikiem, właścidelem ma miecki i znalazła sojuszników w. Ruhrze ny przedstawicieli tej' samej dynastii ban 
:jątku w Meklemburg-Schwerin. ODBUDOWANE MOSTY w Dsohach poszczególnych „liberalny~h ki~rskiej ' \~' Londy1;ie: Ofi~jalnym k{)n-
NlfPDZYNARODOWI ARYSTOKRACI P·o f,ierwsze.j wp-jnie Ś\viatow,ej łon- magnatów", wys_tępują-cych przeci\Vj ·mo traheritem .banku · St~ina \V Kolonii był 

"" dyńscy Schród-erz.y o<lbu<lowali szybko 1;1opolowi Stinnesa i Tissena. Anglia ura- bank . Schrodera ,w Londyni~. Komenta-
W następnych latach jeden z braci mosty łączące ich z pokonanym Vater- towala wówczas imperializm niemiecki. rze zbyteczne. 

Schroder pilno1,raI· spraw banku w Harn- Jan<le:n. Zaczęli systematycznie finanso- Od tego czasµ zaczęła się polityczna i . . MACKI Slt;:GA.JĄ DALEJ 
burgu, a drugi kierował bankiem lon<l~.' 1 .1 wać ciężki przemysł niemiecki. W tym ekonomiczna stabilizacja niemiecl~i-ego Ale to nie wszyŚtko.· Nic na tym ogra-
skim. Z czasem filia londyńska zaczęła celu londyński ·bank Schrodera zorgani- lmperi:łli zmu i triumfalny p-ochó<l nie· nicz.a się pole działaln9ści tej szanownej 
występ.ować jako bank czysto angie·lski zawał sp.ecjalne towarz.~two „K-oiity- mieckiej reakcji od social-demokratów · spćłki i nie na tym jeszcze kończy· siv 
i odgrywać poz{)rnie przodującą rolę, nentainy" i !Przemysłowy Trust''- Najważ d.o Briininga, Hin<lenburga . i · Hitlera. ·A jej międzyn;uodowe znaczenie. 
chociaż centralne kierownictwo banku nie.j..,;zym towarzystwa klientem był zna bank Schrodera poprzez 6\YOje operacje B~mk Schr6d1era powstał w Niemczech 
pozostawało nadał w Niemczech i czło~ ny Trust Stalowy - Ve:reinigte Stahl- walut·O\\'c i pożyczki uratował finanso\\·o i z "Niemcami był najbardzieJ związany. 
k{)wie rodziny Schroder nie przestali werk-0. zorganizowany . 1Kz.ez Siinnesa, niemie·::ki trm:t stalowv, zachwiany Anglia jest f0g·o· ofieja l ną kwater ą g iów 
być wiernymi kajzerowi i veterland0wi Tisscna. Feg!f'ra. Pensgena itd. Naz\\'i- 'vvskuiek inf h :ji. ną , lecz tylko Siany Zjednoczone, .cen-
pruskimt arystokratami. ska te są powszechnie · znane i mówią Londyński _Ęank fim;nS()wal teraz :,rum. \\·;:;pó/.c z~nego kapitalizmu uczy-

P{)d koniec ubiegłego stuleda stanął ~ame za siebie. Angielskie funty i ame- swoich niemied<ich przyjaciół już ni-e niły z niego .. t~ potęgę; jaką jest obecnie 
na czele londyńskiego banku Bruno ry:kail.skie dolary popłynęh· do Niemiec przez stary bank B-cia Schroder i S-ka PD zakończeniu drugiej wojny świato
Schroder. Pod kier~wnict\\·em tego An- i wzmocniły pozycję Stininesa . i spółki: w Hamburgu a przez Kolonię - finan- wej. Nici, przy pomocy których bank 
glo-Niemca bank t~n stał się najpowai Od 1926 roku po piZepro wadzonej sowe centrum niemiedieg.o cięikiego Schrodera związał się ze Stanami Zjed
niejszą organizacją finans0w a Londynu. :przez Szachta stabilizacji waluty nic- J}rzemys!u. Schn5derowie i tam pc~itida- nocrnnymi p•bzwoliły mu na zrealizowa 

KONEKSJE RODZINNE mieckieJ SclJroderzy zorganiz.ow;:if\ Clla li swnje familijne koneksje. W I\l(J!-onii ni·e jegó szerokich planów. Stamtąd idą 
Vereini~te Stahlwerke szereg · pożyczek istn\ał aż do ''klęski Niemieoe w 1945 _r. środki finansow.e i pop.arcie polityczne. 

Prawą ręką Schrodera w Londynie w walucie i · kre.dytów towarowych. wi·elki bank prywatny I. G, ·Stein, .zalo,- Be.z nich bank Schroder ni,e miałl:>y po 
st.al się Franc Tiarks, b. oficer kadrowy Ban~ SchrOdera stal się wówczas finan; żony jeszcze w 1790 roku. Na czele te- klęsce Niemjec b~k poważnego znacze-
Hoty angielskiej (żonaty również z sowym ich agentem. ~o banku stał. baron Kurt 'Von Schroder. nia ·w międzynarodowej ekon-amice i po ... 
Niemka z schroderowskiei kliki w Berii- W. hL<>torii hitlerowskiej partii imię tego Jityce. 
nie), ldóry był w ciągu 33 lat aż do „BRA TNIA" DLO~ barnna jest zapisane zlatymi zgfi0ska- Sciślej mow1.ąc J}ank Scbrodera s tal 
chwili jego nacjonalizacji na początku Londyńscy Schroderzy przyczynili się mi, on to · pomógł Hitlerowi zagarnąć się nici ą. pociąganą przez innych, mzją-
1946 r. dyrektorem angielskiego Banku. \~ ten sp?s.ób do umocn~-e~ia tei szo~1i- \\'la<lzę w · 1933 roku. On to zorgaaizo- cych te ~ame cele i zmierzające w tym 
Schroóera stal się również finansowym m~tyczneJ 1 f~3zy.sto~·9k1e.1 g.mpy runr- wał znane spotkanie Hitler.a z p-otenta- samym kierunku. Anglo-niemiecka• g-r u• 
agentet.i , angielsko-irań?kie.go towarzy- sk1c~ magnat0w, ktorzy ~vh ~a ut~z~- mi Ruhry. Przyjacielem barona Schro- pa finansowa stała się „młodszym par
stwa naftowego, nad którym spra- mame111. czy~to „~_aro<l.ow~1" _ tmpenalt- dera był dr Henrich von !'lein członek tnerem" silnie jszej i lepiej zorganizo wa 
~uje kontrolę admiralicja angielska i stycznej. <;in.entac11 n1em11eclnego P'.Ze- zarządu Trustu Stalowego. nej · amerykański-ej oligarchii monopoli-
którngo rola na Bliskim Wschodzie je.st myslu c1~zk!ego. w. walc~ o europe1sk_ą I . ZAWIED~IONE NAD~IEJE ~tycznej; w której grze jest sta.wką całY, 
powszechnie znana. Tirks jest dotych- hegemomę zelaza 1 węgla - w przec1- Tdsszn i foni przedistawiciele nie- swiat. . 
C Za€> d yrek tor em t-e j firm Y. llllłllllllllllllllllllłllllllllllllllllllllllllllłllllllllllllllllllllłllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllll,lllllllllllmn11111m1111111n111111111111m1111111111m1111111111111111111_111n11111111111111111111111111111111111nntnnm11111nntllllllllłllllll 

~~~~I~~vlt~~,:~:~%.:~:f±~ni~:~t:~ Trudno· s'c· _ 1·. z. bawełną ·-n1·_·e zm·. n1·e.1· .sza1··ą s·1ą portu angielskiego kapitału, w kolejo-
wych przedsiębiorstwach w Południowej 
Afryce itd. Niespotykane. i, o~ .dziesięcioleci ni~no- n~iu~e. i .egipskiej. Na skutek zamarznię- ty nadeszły przed upływem około 6 ty-

Schroderzy zostali przyięd do naj- t~~ane mrozy 1 saiczyce wywarły .meco c1~ c1esnmy Kattegat oraz Kanału Kiloń' _godni, W chwili obecnej znajduj.a,. si ęi na 
wyższych kół angiels·kiej plutokracji. m~korzystny wpływ ~a zaopatrzeme su- sk:ego przer_wa!1a została komunikacja :po -Atlanty-Jor dwa · duże statki z bawełną 
Syn Bruno Soorooera i jego nast~p- r-o~c-0we naszego ,k~aJu •. a przede wszy~ między 'Bałtykiem i Zachodem_ TnnsJ:>or JJ<ły,nące do :Portów· polskich. Jednakże 
ca H-elmut posiada wielki ma_jątek ziem- st_k!1~ na~zego. włok1e~!11ctwa. Prze.rnysł ty bawe~ny nadc!Jodz,ąoe z Arne.ryki zo· jest rzecza wątpliwą, czy uda im się w: 
ski w Szkocji, lecz jego ojciec, który włoki~nmcz~ iest b~wiem w 'Powa.znym stały urneruchom10n~, a nastie,;pm~ wyła- najbliższych dniach przedostać przez cie·. 
umarł w 1940 r: otrzymał dokumenty stopniu zalezny od 1p'.portu ~gran.~cznz- do\vane w Antwerp1_1 s.k,ąd zostaną prze- śnine, Kattegat. 
szladieckie osobiści-e od Kajzera Wilhel- · go, a wzede wszystn:im o<l imp~rrn ba- transporto~.v_a11e kole1ą z~Iazną. _ . · Na razie 1nzemysł nasz pracuje '\Vie<: 

wełny. . . . . Przy ~z1s1eJszym ~ta1'.1e koleJmctwa na jedyni z dzięki ·sowieckiej 'bawełn i e. Na 
ma i był pruskim rotmistrzem w rezer- F~bry}n _na~z~ prac;:ui~ ~a bawełnie a~ ~achodz1J (a specJalnie w Niemczech) skutek usilnych próśb z naszej str-0ny 
wie. merykanskiaei l rosyJsk1eJ, a w drobneoJ Jest rzeczą wykluczoną. ażeby transpor- przysvła Zwiazek n d : k· d p 1 k" 
I.kl I il 'I 1'1'11 Udl.111 I' l"M 'IJ,11 I' I :1; I :Ml!l 11 illll ' l 11 1 1i l l;~ 1IJll ll l:l lll 'll "ll'M .mo11 ~1"1 I 'Hl"l 'l:'l"l'IM.1Mll!l'1 t.il'/l il'lli'.l"I 111 ·1 ;I. il'M,:I M'.:1.1 fi.l l' l 1l l"l il l 11 1hł 'l'lfcl I 'liil l~· 1 1'!1 1 ll'li'I 111:11111"1 .111 l!il'l;ll ".lttl!ililllll'llllll'll'lll'llM· l'l li lll,1,1to1l'll l 'IM„~i l 1ll"1 ::1 1 1 11 bawełnę ~V . .iloścl~~J1 ~~rc~~kraizają ~;eh 
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. ż~ za wieje śnieżne dały sję„ · również· we 
. _ znaki kolejnictwu naszego wschodrlego 

sąsiada, co spowodować może zmniejsze· 

- nowa gałąź po·fskiego gospodarstwa narodowego riiC~~tsr~:~ Zarząd Przemysłu Wł6ld.;~ 
niczego jak dotąd oJ?Jraniczył się do nrlo
pow,ania Di·edu tysięcy robotników '" 11 
przędzalniach łódzkich (Scheib.Ier. Po
znański, Gampe i Albrecht, Steinert. Tie
tzen, E. Ramisch, B-cia Zaibert, Danziger, 
~teigert, P. Ramisch i Kreuliny) pracu· 
Jących na 342.000 wrzecionach. 

Jednym z; najważniejszych zagadnieii,\i 386 łodzi. Do końca tegoż rnku rvbac:v I motory w kraju. Wszystkie inne ·kutry są 
jakie przypadł-0 nam w udziale do zreaii- · złowili 2.600.000 kg ryb wartości 9.J mi- to wraki, podniesione z dna i wyre:non
zowania na odcinku racjonalnej eksploa- lionów zł. Przed . końcem roku 1945 stocz- towano przeważnie w stoczniach Mor
tacii wszystkich moż1iwośc1 gospodar- nia Morskiego Instytutu Rybacki!~go roz-. skiego Instytutu Rybackieg-0. Ta flotylla 
czych Wybrzeża, jest bezsprzecznie ry- Poczięła budowęi IJięciu kutrów, 18 łodzi uruchomiona w ub. roku złowiła 22:2· mi
bołóstw-0 morskie. oraz remont kilkudziesięciu starych ku- liona kilogramów ryb, tj. prawie 50 pro-

Problem rybołóstwa morskiego łączy trów i łodzi. Poza tym w Zj:!dnoczcmn ci>nt tego, co możemy teoretycznie ocze
się śc iśle z·a sprawą aprowizacji kraju, w St-0czni P0Jskicl1 zamówiono i' now:yc_h kiwać z' połowów bałtyckich. 
któr~m w<;>Jna s~owodowa!a olbrz.ymie kutrów. Uruchomiono chł?dnii1>,> w Gdy111, Jeśli id.zie · 0 -flotyllę dalekomorska, to 
wyn1szczen1e . zw1ernąt !zezn:ych do, 1/4 wykopano sz.ere~ P'.·o_w1zorycznych .. ~e- już w końcu ub. roku pracowało na na
stanu przedwoiennego. N1ed-0'bor wy111ka- montow magazynow 1 rnny ch budy,1ko.v. szych wodach 7 polskich trawlerów da
jący z n!edostatzc~nego spożycia m~~sa N.a w_szysfkie t~ ~oboty wy.d_ano z kredy- Iekomorskich, 3 z nich pochodzHy z d~
trz.eba więc 'P~~ryc artykułem o zbh.zo- tow inwes_tYCYJ'nych 44 miliony złotych. rów UNR.RA. a 4 Powróciły z Anglii. 
nych własnosciach odzywczvch, a iest A jakie są osiągnięcia w r-0ku 1946? A Trawlery te w ·ostatnim kwartale W4G r. 
nim ryba. . . . . · dl ł , b łt k h 1 dokonały łaczn i e ·23 rejsów i dostar-Problem ten rue był ~ednaK rntwy do więie a po owow a yc ie czy.myc 1 czyły J)Onacl 1.100 tysięcy kg ·y b. 
rozwiązania. Przed woJną cbecne Wy- jest 130 kutrów motorowych i 1.082 łodzi K d r • ·" _ , • _ 
brz eże Polski było bogato wyposażone żag[owo-wiosłowych i mot-0rowych. P-0- re .yt: m.w v~tycyJne n_a ,ce.~, r~bd.C 
w tabor pływający i sprzęt rybacki. za .tYm rozpoc~~ to budowe, 43 nowych twa, ulucho~11.on-; w 1946 roku \:, y1nosry 
Działania woJ"enne zn iszczyły go prawie około 50. m1honow złotych. , 

Jednakże wobec trwaj•ą cych zaburzeń 
a tm-0sfęrycznych może zaistnkc kon iecz
ność 11rlopowa11ia na stęDnego turnusu po 
llPh'. wic -0hes11 urlo.Powego pienvszej 
~rim:v robotników. 
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~Nowy teztr w Łod~i 
W ł.ocUi powstaje nowy teatr. fest to 

pierwszy stały teatr d!a młodzieży i dzieci 
pÓ"d dyrekcją; ·Stefana Przyk~ckiego. Teatr no
si nazwę „Szcuotka". Jl.rak takiego teatru da
wał się w Łodzi dotkliwie odczuwać. Dobre kutrów. Wykańcza się na stoczniach Mor Ł h b k zupeł-nie. Straty bowiem w kutrach i ło- ączrne . p:aca nasz_Yc ry. a ow na mo 

dziach motorowych wyniosły 95 -proce11~ skieg-0 Instytutu Rybackiego 28 łodzi, pro rzu Ba~~yc~1m P!zymosł,a w1~c w r .. ~ę46 przedstawienia teatrc:dne majq duże znacze· 
w łodziach żaglowych i wiosłowych 8<:> 'wadzi . się remont 95 starych ki1trów i 23,3 llJil.10~0.Y' ~1Jogramow · ryb ,morsk'1ch nie wychowawcze i kulti;:ralne w kształtowa· 
procent, a w 100 procentach zginęły na- 288 łodzi. Z \.vyżej wymienion;1ch ku- wartosci .:m.>.62n tys. zł. niu psychiki i charakter.u dziecka oraz mlo• 
sze statki rybołóstwa dalekomorskiJgo, trów 15 Pochodzi z. darów UNRRA. 37 Dzie,ki dalszemu . szkoleniu osadników-

] · d l - dzieży w wieku szkolnym. Poza tym siano-tj. trawlery i lugry. zost,ało , r·zwindykowanych dotychczas z ryba rnw, oraz , a szym inwestycJom 
Do końca 1945 rokn z.dolano wyremon-, Niemiec. NQwych kutrów zdołano uru- spodziewać sie: należy szybkiego rozwo- wiq jedno; z nai!eµszych fo1m rozrywki dla 

tować i uruchomić 36 kutrów rybackich ch{)mić tylko 6, dla których ;;;1Jlt:zion-0 ju ' rybołóshva ·i w r. 1947. mi'odego wieku. 
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Ludwik Śwleżawskl 

Droga· do rszawy 
Jerzy Paczl<owskl 

Wyliuch wojny zastał Jel'Zego Pacz· 
Jiowskiego w Pa:yiż.u. I od tej chwili 
młody poeta wchodzi na drogę, którą 
pragnął dojść ao wolnej Warszawy. 
:Wstępuje do wojska. „Radość rozpie
;u;i mi serce. Mógłbym płakać w tej 
chwili ze nczęścia i z du.'lly, że !estem 
żolnierzem". · 

·' Wiersze, które pisze, mają mieć tytuł „Dro
Oa do Warszawy". Usta.wiczna myśl o kraju, 
pozostającego · po·d grozą niemieckiego oku
panta, stancwi pierwszy nurt Jego poezji. o
b'ok witaitzmu młodości i subtelnych wzru· 
•zeń artystycznych. 

Paczkowski dehi"ttował i.r2.ed w„iną jako 
lalyryk zbiorem „Na ostrzu no;ż.a". Był redak· 
t< rem „Cyrulika Wcr.rszawsktego ·. aut·n~m 
piose??e.k i współautor„m „S?..:1p~i pc!Hyczn;i!" 

. \W!~m;ze liryczne wyd-:xł w t':>•u!~ ., •. Spc!kanit: 
z M:tzą". Do;obek .:ibi"'OŚ·.'cw~ n:c duży, a}e 
w Jrr;źny i piękny. Do prac11 łwć•czej ;io,fal 
p!CCf! wolnościowq. Oscbistq jeqc zcr:l:;y::.::ą 
jest oryginalność tematyki, nowelistyczna 
uiemal treść liryk' , 

Na pierwszą wieść o napadzie Niemców 
na Polskę, Jerzy Paczkowski zgła·sza się ja.
ko ochotnik do formują:cego się polskiego 
korpusu we Francji. Po odbytych ćwiczeniach 
w Coetqiudan, gdzie kompania śpiewała je
go piosenkę żołnierską, wiosną 1940 roku wy
rusza do Lotaryngii, gdzie pod Marimon1em 
pnechodzl chrzest bojowy. Po klęsce Fran
cji, Paczkowski spod linii Maqinota przedzie
ra się na południe Francji. W jesieni dotarł do 
Grenible. Za swoje czyny dlołnierskie został 
odznaczony krzyżem wojennym ze srebmq 
gwiazdą. „Jerzy PaC2kowski, aspirańt w 2-im 
pułku grenadierów polskich - dzielny i od· 
ważny - 16 czerwca 1940 r. pod Marlmont, 
trwał na stanowisku aiż do zupełnego otocze
nia, a następnie przebił się przez siły nie
przyjacielskie wyprowadzając ludzi ł mate
riał w całości". „17 i 18 czerwca pod Legarde 
wstrzymał postęp nieprzyjaciela, zachęca.fąc 
ludzi do oporu". 

W Grenoble organizuje wieczory poetyc· 
kie, prowadzi ,,Żywy dziennik". Paczk wski, 
który pcwiedział o sobie, że „w cywilu był 
poetą", znowu stał się satyrykiem i lirykiem. 

W jesieni 1941 ~oku z-aczyna działalność 
konspiracyjną. „My idziemy do Warszawy, 
my żołnierze śvriętej sprawy" - śpiewały 
kompanie pracy, jego nową piosenkę. Zajql 
się wydawaniem tajnych pism autyniFmiec
kich, organizując zarazem z zapałem a:ywioł 
polski w południowej Francji. 

Przedostawszy się do północnego departa· 
menu Pas-de-Calais, pomiędzy granicą bel· 
gijską a morzem, objął dowództwo okręgu 
„Mazowsze", składającego się z 1.500 Pola
ków, przeważnie górników. Tu ukrywał się 
~od mianem „pan Gabryel". Pod ciągłym 

niebezpieczeństwem Paczkowski prowadził Paczkowski zwija! radiostację. Te' grafista 
pracę dywersyjną I propagandowq. Wydaje dał kilka strzałów. Nie1r.cy rozwinęli ogień 
drukowany „Sztandar".- rozrzuca ulotki w róż· i wkrótce aresztowali wszystkich w domu. 
nych językach. Poza tym' pisze wiersze, szki · Ranny poeta, więziony w Loos, pod LBle, 
ce wierszy, bo gorqcy czas nie pozwala na poddany podczas badania ~orturom, nie wy
icb wykończenie. Jednym z takich jest utwór dcl nikogo. Starał się w więzieniu popełnić 
„Do przyjaciół Francuzów". Gdy przyjeżdżał samobójstwo, ale trucizna było: za słaba. 
do zagłębia węglo:wego, na „Mazowsze", Lekarz więzienny stwierdził, że więzieli dłuż
dziee! górnicze poznawały go na ulicy, de· szych badań nie wytrzyma. Przewieziony ja
klamu}'ąc jego wiersze wolnościowe. 'Nie.dłu- ko terrorysta efo Sachsenhausen - Oranien
go przed aresztowaniem, gdy fu:!: walczyły burg, następnie został odesłany do obozu w 
we Francji lądujące wojska alianckie, napi- Neuengamme. Schorowany, głodny, pozba· 
sał w ostatnim liśde: wiony wody, kopał w Hamburgu rowy prze-

„Cói nam mOIŻe grozić, Dro:i Przyjacielu? ciwczołgowe, pod ustawicznymi nalotami 
Nawet gdybyśmy mieli ttmrzeć, zrobiliśmy bombowców. 
swoje .:.... i nikt nam już tego nie odbierze. W lutym 1945 roku przeniesiony został na 
Kiedy się stworzyło tak piękne rzeczy, kie- izbę chorych, leiiqc w okropnych warunkach, 
dy się przeżyło tak wielkie wzruszenia, wyczerpany ostatecznie, sko'6czył ofiarne ży
śmierć, o której nie mamy czasu myśleć, nie cie (26 lutego). Umarł w pierwszych dniach 
jest wcale straszna". wolności - gdy powiały jut zwycięskie 

28 lipca, Niemcy oloczyli dom polskiej sztandary w daleldel ojczyźnie, dokqd " . ma
rodzlny górniczej w Angres, gdzie właśnie rzeniach poetyckich widział powro!nq drogę. 
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.lerzą PaczkoUJshi 

Do przyjaciela z tamtej strony Atlantyku 

Grenoble. 

Muzo, ty sil} nie lękaj szczęku naszej broni. 
Zwłaszcza, że ci!} Atlantyk eh roni od niej dzielnie. 
Nic się nie bój! Broń nasza wystrzeli najcelniej -
Szczególnie 
„Gdy ją piechur 
Przyłoży do skroni". 

Muzo, skoro s~ „bosko§ć do twych strun zaprzęgła", 
BiJ w ni~ rozgrzewającym w nas krew ooematem -
I oto tak oboje bić będziem zza węgła: 
Ty rymem, a ja granatem. -Ty szlifuj gładkie strofy I gło skł oblicza). \ 
Po nowojorskim nocą spacerując parku -
Nasza to bowiem rzecz jest I nasz jest obyczaJ 
Nadstawiać karku. 

Zanim z twych drzew bezpie cznycb znow opadną llścię. 
Których urok sytymi bP,idzlesz śpiewać usty. 
My tobie ·p0każemy skąd, czy rzeczywiście 
Z wielkości Samotnika diwięk pozostał pusty'". 

BłogoSław nasze) broni w Poetyckim dreszczu, 
Na wi~kszy nasz animusz I większą ochotę, 
Ale nie bój siP„ Muzo, nie fały guj Wieszczu -
Odwalimy „mokrą robotę". 

Ty wrócisz, a ja nie wiem, czy żywy dobiegnę, 
Do warszawskich rogatek po przez Rzym, czy · KrYm. 
Jeśli wróc~ - Bóg z toba. A jeśli polegnę -
Będziesz miał 

Do elegii 
Jeden kiepski rym. 

24 kwietnia 1942. 

W s.prawie Akademii 
Liter at ur. y 

„Odrodzenie" ogłosiło ankietę na lemat· 
Czy wskrzesić Polskq Akademię Litaratury? 
Sród pierwszych wypowiedzi znajdujemy oś· 
wiadczenle Stefana Żółkiewskiego. Brzmi one 
nas!ępująco: '-

„Uczeni nie mają swego przedsławłcl•I"' 
stwa zawodowego. Dlatego też obok czyn• 
ników państwowych polityką; naukcrwq 
kraju kieruje Polska Akademia Umiejęt
ności i inne stowarzyszenia naukowe. Z te· 
go względu istnienie Polskiej Akcrdemll 
Umiejętności jest dobrze uzasadnione.c 

Projekt wskrzeszenia Polskiej Akademlł 
Literatury nie może wyłączyć tego nafl
stotniejszego argumentu, jakim jest p~ 
trzeba powołania przedstawicielstwa spo-' 
łecznego, które by wraz z czynnikami pań• 
stwowymł · kierowało polityką Iiterackq 
kraju. Należy się od razu i stanowczo za
strzec, że wszelkie kompetencje, decyzje 
w sprawach polityki literao::kiej, muszą być 
zawa:owane dla Zwiqzku Zawodowego Li
teratów Polskich. Tylko bowiem Związki 
Zawodowe są właściwymi reprezentanta.· 
mi społeczeiistwa w ustroju demokratycz
nym. 
Oczywiście 'Polskiej ,Akademii Literatury 

puypaść by mogły w udziale obowiazkf 
reprezentac„jne, patr~nowanie różnym im• 
prezom wydawniczym o szczególneJ do
niosłości kulturalnej itd. 

Ale nie sq to względy dostatecznie uza· 
sadniając::e potrzebę wskrzeszenia te) in• 
stytucjl. 

Nie jesterr. fednak ostatecznie przeko
nany, tż nie należy jej wskrzeszać. By6 
mo-ż4 argumenty zebrane w ankiecie „Od
rodzenia" przyniosq te pozytywne racje, 
których sam nie umiem sformułować. 
Mam wiele sympatii dla tradycyjnego o· 
byczaju powoływania Akademików I.itera· 
tury l chciałbym zostać przekonany, ~· 
warto wskrzesić ten obyczaj i u nas. 

Stefan !6łktewskl 
-o-

w pracowniach pisarzy 
Artur Sandauer: 

W na.jblif:szych dniach ukC1Ze slę nakła· 
dem „Ksiqtki" tom moich opowiadaii p. t. 
„Smierć libet-ała". Pod koniec roku 1947 
wydq:ję nakładem „Państwowego Instytutu 
Wydawniczego" w Warszawie zbiór moich 
essayów antycznych. Tytuł leszcze nieusta
lony, ostate~znie brzmieć będzie prawdopo
dobnie „Zabawa w staroż.ytność", 

Seweryn Pol!ak: 
W najbliższych tygodniach ukrue stę an

tologia „Dwieście lat poezji rosyjskiej", 
opracowana wspólnie z Mieczysławem Ja· 
strunem. Również w najbliższym czasie uka
żą się nakładem „Ksiqż.ki" moje przekłady 

dramatów Puszkina w opracowaniu gra
ficznym Mieczysława Piotrowskiego. Obec
nie tłumaczę prozę Pusz.kina, która w jesie
ni ukcrże się nakładem „Książ.ki". Noszę się 

z zamiarem napisania rozprawy z zakresu 
teorii przekładu poetyckiego. 

1A Y. Stawa Obrazo• w Spo" łdz1·e· 1n111 Pracy. c_zfonek Z~P.~P. Usilna pr.a~a, C{) zreszt?. cla_je Jest to jeszcze j'9den dodatni objaw warto-
11! się zauwazyc na obecne) 1ego wystow1'9 zb10 ści wewnętrznych Zagańcz~ko, nie tylko jako 

· . rowej, sprawiła, że ten tak bardzo niedawno plastyka, ale i człowieka. W tym m!esjcu znaj w t I · d "b d · · 1 k" · k lt 1 p k . obudzony talent, w niezwykle szybkim tempie, dujemy nieoo:'lnioną wartość demokr'.:!tyzac]i 
ys a':"a. marcowa na ezy o na1 ar z:e1 ars im .1 u. ur~ p as!yczną. o _azywan1e w' dojrzał w wyrazie plastycznym i uws7:ech- szeregów plastycznych, która pomaga i "ułat-

ud~nych 1 ciekawych wystaw, urz~dzanych w akwa_reh ole1n~1 głę~1. koloru,. -1qst błę?~fl"! stronnił się zarówno w pejzażu, martwej na- wio wciąganie talentów twórczych do budowo 
Społdzielni. Obaj wystawcy, zarowno Ad0m , technicznym, me umme1s~a to 1edr1ak war1osc1 turze jak i portrecie. nia nowej kultury .o wartościach epoki w któ 
Bandrowski jak i Zygmunt Zagańczyk zrobili plastycznych B~ndrowskieg;i. Temp"lrar:ne~t, T~l.':Jnt Zagańczyka. jest niecodzie~nym rej żyiemy. 
nam duże niespodzianki. j tak zdecydowc:me wystE)pUJąCY w pe1w~u zjawiskiem jako malarza i twórcy. Jego pej- Praca, którą Zagańczyk włożył w tym 'dwu-

Adam Bandrowski jest malarzem starszego I a~~ar?low_vm, l~k~. ~kce.nt kolorystyczn('. n~e zaże lub martwe natury, malowane s~czerze l.:itnim okresie przynależenie do ZZPAP, zosla 
pokolenia 0 charakterze twórczości raczej S 1awiÓ! ~ię w b~ 

1
191 mierz! ~ ,1egof f ~Jac · i prosto. sprav-riają, że ten młody malarz. robi la wynagrodzona uznaniem ze strony wielu 

imprP.sjonlstycznej wypowiadajacy się w pnj- (dczeg k"mf , SU) e nk.· sq WiOiY . IO eiot'~' wraż'9nie wytrawnego zawodowca, mająceg·;) jego kolegów, • które to głośno wypowiadali, 
zożuJ i martwej ~aturze. JP-go pejzaże a!ejr:e, . zwołn 1. esne' kmal 1 ztas Wporywk?lą tczysło;- za sobą wiele lat pracy i musi nas to, dziw!ć nie szczędząc pochwał i gratulacji. 

. · · 1· · d · cią P omiennego 0 ory u. szys ie e /1 as- z powodu równego i spokoi·nego wyrazu mi Miejmy nadzie1·ę, że ten sukces, który Zo-"YYstaw,o_ne w . p1erws~el se: I, me
1 
° k7nc:iczajq ciwości świadczą o tym, że Bandrowski jP-st · · · f · ki t 

1 
' b" -s1e speqalnym1 war'osc1am1 ma ars um, za 1 k lt 1 · 'd d h mo m1e1scam1 ur1ac ego emperamen u. o 10 gończyk odniósł w dniu otwarcia swojej pierw 

wyjątkiem jednego · górskiego bardzo po- l)'l'a ar.zem u ~rdnyk", / ącyt J .uc .em cz.a- wiajaceao się np. w Nr. 40 kat .. pod tvtułem szej zbiorowej wystawy, doda mu bodź~o do 
wiewnego i subtel~ego w kolor~e. zupełnie nie s~,t niosącym Jde n~. siarke rak yqet _irnppre31o- ;,Burża·'7 Inne jego prace zasługujące na spec jeszcze większei pracy nad sobą prz.'9z szu-

d . h . . ms yczne z go noscia onse wen Oi':'l. raw- · I t · " · d t t t k · h d ' I t podobnego do reszty o znacza 1 ącyc się s11- d. ,, "d 1 .. 1• t . . . . Janą uwag~. o;;peonl'9 1 waporreysarusz anie nowyc rag pasycznego wyrazu, 
d d ' k I em o bardzo kul ziwosc 1• eo ogn Pas yczn~1, w~er.ne1 swoim ki w których wypowiedział się niezwykle de które niewątpliwie ujrzymy na następ!1e"1 "1ego nym, z ocy owanym 0 or • przekonaniom zawodowym 1est sWJ.adedw0 m ' · · · · · · · · turalnym tonie zieleni. Natomiast ak.w::ircle, d . ł , . t t . ' ' kawie 1 na1zupełnre1 n1."lspodzian;e. Szlach.et- wystawi.':J. · 

wystawione w następnej sali, odznaczalą s;ę oirza osci ar ys y~znei. • no~ć i równ~ść tonu ora~ wibracji _kol::irystycz No zakończenie pragnę zwrócić uwagę na 
żywością koloru nieba i zachodzącego . słon- Zygmunt Zag~nczyk 1est .reprezentantem nei, dowodzi opanowania zagadn:enro bryły pewien rażący kontrast pomiędzy szczerą i 
ca w zestawieniu z cicmn;ą zieleni. Bandrow mło_dego pokol9n1a m9lĘirzy, mimo. swego po- i umiejętności wydobywania charakteru portre bezpośrednią prostotą wyrazu plastycznegn, 
ski traktuje jednak sposób wyraż.snia się tech s~mę!ego w latash wieku. Podkreslam, to spe !owego. tudzież kompozycji konstruktywnP-j i o pretensjonalną t niP-zgodną z charakterem 
·nicznego w akwarelach zbyt oleinie, nie licząc CJOlme. bo Zag.anczyk zaczął mal;:>wac stosun kciorystycznej. twórczości Zagańczyka, oprawą obrazów, 
sie z właściwościami techniki akware1owej, kawo bardzo niedawno. Te zdobycze plastyczne, które Zagańczyk którą trzeba uznać za bardzo niestosowną i 
która powinna być bardzi.sj subtelna i, jak Zagońctyk, spęd.zając w domu długi~ dni osiągnął w tak stosunkowo krótkim czasie, bardzo szkodHwą dla faktury i ogólnego tonu, 
to się rrtówi, wodnista. Ten· sposób malowania, okresu okupacyjnego, z okna sw.'9go mieszka- pochodzą niewątpliwie z dobr.'9go ~amopo- a także rodzaju twórczości . Rama powinna 
niezbyt popra,wnie wyrażony technicznie, nie nia próbował malować to, co widział. Malo- czuoia żawodowego, przynależenia. jeżeli się być prostym, szlachetnym zamknięciem ooro• 
przyciemnia istniejących niewątpliwie warto- wal fragmenty łodzi naprzemian z m:Htwq tak można wyrazić, do elity pl"stycznej, czym I zu, prostą I dopasowaną do ogólnego chami< 
łci artystycznych w twórczości Bandrowskii:l- naturą. Moment oswobodzenia łodzi w r . 1945 stał się dla niego t.':Jren ZZPAP. Podniesienie teru wyrazu plastycznsgo, swoją formą nie 

o. Odczuwa się tu jednak malarza, rozumie· sprowadza go do Wojewódzkieg'.') Wydzi~łu fego zainteresowań plastycznych do pojęcia zakłócająca spokoi'' i harmonii konstrukcft 
cego pejzaż, umiejętnie operującego kolo- Kultury i Sztuki, w celu zarej.estrowa11h się godności iawodo.wei, wzmogło w nim o;nbicie kierunkowych. • · · . ea. ~oiQc:ego $ii tt"JmP.eI.a!'!l_e_r:itern m~- iako plastyk, gdzie tez został ~rzyi~ty jako twór.cze. · WQJ~IE.C.1:1 RQB'.A~ 



• 
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Rozmowa z dyrektorem Zaklad6w Chemicznych ·•Boruta" w Zgierzu 
r ~blifając Si~ do Zakładów Chemicz- ków. którzy mogliby cobić dzisiaj mają- ry wkrótce będzie obch9dż1.·ć j(1bil:msz I hnink Edward. WY. bitny tale.nt i 11iez!11or
ny;:'lt „Boruta" w Zgierzu pierwszy tel< i bogacić sl-e. a przecież wszystkie 40-leda pracy w naszych Zakładach. Dr dowany tow. pracy w zaopatry~van 1 11 w 
;inach jaki napotykamy jest gmachem u- swe siły, całą swo.ia wiedzę i doświad- Pizonia. który jui opracował szereg me- surowce I aP:.uaturę, w SJ?rzedn~~ r~ 111 s
,rz;ę;dów i dyrekcji. Uprzejmy portier tłu- czenie bez reszty oddaj•a pracy nad udo- tod fabrykacyjnych. a i w innych dzia-. ka Adam i w aprowizacJl KrnP'l1Sk1 E
maczy mi, że „naczelny" tow. Słoń wy- skonaleniem naszych produktów. Muszę łach mamy pracowników godnych szcze- l dward, który szczególnie w l!H;) roku 
jechał słuihowo d-0 Warszawy, moi~ tu wymienić rekordzistów produkcji i góln~go wyróżnienia . W kalkuladi tow. cudów dokazywał.· aż:!by tylko z~op~
mnie zameldować dyrektorowi admini- nadzwyczaf uzd-0ln!onych: ml!:r. Stefania- Kusiński Marian, skromny. niepowrny, trzyć robotników w potrzebne do zycia 
stracyfoo-handlowemu. Po chwili Jest~m ka Artura. mgr. Lisieckiego Władysława, a J~dnak tytan pracy. W warsztata.:h ir:i. produkty. 
:W gabinecie tow. Smolarskiego Leonar- Boruszewskiego Bron.siawa ; dr Ruciń- Wincza I towarzysze Ku~ko -0n1i Lnk- I 50 fizycznych pracowników . za:nvan
.da. Nie mogłem lepiej trafić. Tow. Stno- skiego Jana - wybitne~o s~daliste. któ sztejd. W dziale zakupów lrieroWl'lik ~te- sowało na wyższe stanowiska w '7,:ik'.a~ 
farski od 23 lat Pracuje w ,.Borucie", ja- dach! Trudno wymienić tn inne nazwi!ł-
ko laborant, majster, Później zastępca Ko n I r ·o I a a r t y k u I o· w s p o z· y w c z y c h ka, gdyż musiałbym. podać chvba kom-ici.er. oddziałów· półproduktów organicz- pletna liste pracowników naszych zakta-
ny<:b, w cz.asie okupacji spadł do roll ro- dów. Cała bowiem zało~a pracuje ofiar-
botnika, dziś jest dyrektorem. z zapałem Fałszerzy należy karać surowo nie i z troska o jak najlepszy rozwój 
i umiłowaniem mówi o swoich Zakładach. firmy. · 
1 co ZOSTAŁO I co TERAZ JEST Na marginesie fałszerstw artykułów artykuły kosmetyczne wskutek bezpo- • POMOC BRATNIM FIRl\\OM 
' Niemcy, opuszczając Zgierz pozostawi- żywnościowych o którym pisaliśmy nie- śre<lniego kontaktu ze skór;:i mogą oka- Kiedyśmy stanP·li mocno na no~a·~b. Po-
li nasze Zakłady - mówi tow. S:-:iolar- dawno warto zająć się jeszcze poza na- zać się szkodliwe. Dale-cy są również 

1 

mogl i śmy i Innym nokr::)wnym z;ikhdoin 
ski.- w komplet·nej ruinie. Wszystkie białem innymi produktami, ulegającymi 

1
od doskonałości prcduc0nd smoczków, d9 'odbudowy i rusz:!nia prod11kdi. Dzir

cenniejsze maszyny i urządz~nia wywh~- zafałszowaniu . a równie ważnymi dla ; których nie wiele obchodzi, że czynią I k1 n~m przy,5pie.~zon~ .został n, 1naM "' :w. wiele oddziałów zrujnowali do fun- odbiorcy _ konsumenta: Nie lepiej od ~szkodę maleńkim dzi·eckim. „W.oh Krzysztoporsk;et. !<tora 
1 
r:r7~ed 

<lamentów. Pozostałych resztek musieli- spraw nabiałowych przedstawia się I ' Praktyka pokazała, że surowa kon- woiną był.a ryaszym ziosltw'.1.'111 k~n.(:m:n-
~my bronić z automatem w r(Jku, bo było k r f t , t d k I t I • "kl • t "k' bkl ' tem, a dziś Jest naprawdę brati:rn f•rnH\. :wielu amatorów, co chcieli nam t\1 smu- wes la za a s~owan O<: .u.. o onxw.a- ro a przynosi wym I o wym I szy e I ,,Motor Alk~loida" w K11tnie, „P(}!nh::i.r-
tne resztki wyszabrować. Już drugiego nych prz~z w:ele wyh~orm na~m.mme. I ~ozytywne. Dowodem teg? była. sytu- ma" w Stnro?;ardzie, .. P:ibinn'cka :lricVka. 
dnia wolności została P-Owołana c!o iy- .Jego donye~zk1, a racze1 dolewki mem a- acJa na rynku mącznym I p1~karn1~nym. Akcyjna" i sz~r~g innych firm. c1z'rki 
'cia Rada Zakład-owa, na ogólnym zebra- ł€ przymos1y szkody gospodarstwu do- Chleb kartkowy jest bez porownama lep naszej materialneJ pomocy pracuJą i roz
,niu pracowników fabryki zorgaiizowa- mowemu. Zepsute marynaty to wszak szy 'nii roku ubiegłego, to samo naldy wijają się. 
mym przez pełnomocnika Rządu Lubel· stała troska wszystkich gos·podyń. Za- stwierdzić o mące mimo zbliżającego się 
s~iego towarzysza Mie1:zysława Lem- wartość kwasowa octu nie odpowia<la przednówka. Jest to niewątpliwie wyni
'S~l-ego. której miałeID: za·szczyt pr1.1e~vod- danym umieszczonym na etykiecie, czę- kiem ścisłej t ·uważnej' kontroli zarówno 
niczy~, zastępcą m01m był tow. So?-O- sto do jeo·o sporzadzenia użyte są skła<l na <ldcinku wypieku jak i młynów i wpły 
r-0wsk1 Roman, sekretarzem tow. Marian "k _ . "" · • w· t , · · Kusiński i członkami towarzysze Kowal- m I t, Ujące dla zdrowia. . . y wo~me ! wu wyiehowawczego tej surowej kon-
czyk Leonard i Burdyki~wicz Franciszek. ro~lewn•e ody polecamy :v1ęc spec3a.lne1 tro!i na mniej solidne elementy wśród 

Kierownictwo fabryki objęli inżyniero· opiece czynmkow kontroli. piekarzy. 
:wie Jan Wi·ncza i Zygmunt Nowiń'>ki. No Pożywne budynie, idealny, lubiany, Patistwo,~y Instytut Badań żywności, 
i potoczyła się praca, której t~mpo i wy- pokarm dzieci dalekie są też od dosko- mający na celu ochronę zdrowia lud
dafo-0ść narasta po dzień dzisiejszy. nałości. Większość kh (pracz produko- nośd dyspanuje ciekawymi statystyka-
Pr~edwojenna „wartość produk;;jj ~a- wanych w Instytucjach spółdzielczych) mi (1dnośnie powyższych zagadnień. 

kł.a.dow „Bo~uta .. 'Przy 860 zat:u~mo- posiada domieszki i to często szkodliwe. Było by rzeczą nad wyraz pożądaną aby 
nych wyn.osiła milion złoh:ch miesre.cz- Niezdrowymi .stosunkami panującymi cyfry będące odzwierciedleniem niezdro 
ni,~, obecme przy 1150 ludziach ;>rzckra- b . . . . . • -

, cza dwa miliony trzysta tysH~:CY złotych w ra.nzy spozy:"czeJ zaraziły się .me- wych stosunków i nieuczdwości produ-
wartości przedwojennej a więc wzrosła stety inne gałęzie przemysłu. Pamięta- centów przestały służyć ty.lko statysty-
0 130 pncent. ' my przecież doskonale niedawną aferę ce. 

MY TWORZYMY 
Tak, towarzyszu. u nas odb11dowa, roz

budowa i proc1ukcfa idzie closkrinalc, mó
wi z dumą tow. Smolarski. Nie mfiv:i'! t:
go po to, byśmy czekali na pochwały 
czy nagrody. Codzienne nlony 111~zei nru 
cy są nam najwi eksza. nu~ro(la. i zap'.itą. 
My tworzymy! Chcemy, by rozkMz two 
rze.nia była udziałem wszystkich Ji1dzi 
pracy, chcemy, by z naszel!o przykładu 
skorzystali inni, by uwierzyll w twórcz4 
moc ludu. . 

Gdy wszyscy l1;1dzie pracy w p,)isce 
wypełn ia całkowicie i z zapakm swoje 
obowiązki, wtedy trzyletni plan ~ospo
darczy wykonamy Przed terminem i przy 
śpieszymy przyjście p;ęknych. syt~1 :::h. 
szcz~~Iiwych dni w naszej ukochanej Oj. Praca nasza toczy się równolegle dwo- z pastą do podłóg, która okazała się Muszą one stać się punktem. wyJscio-

ma torami: od-budowa i produkcja. Dział trująca. Aby dużo sprzedać i wi€le za- wym dla naszych władz kontrolnych, od • • • 
produkcyjny Pracuje pełną Parą na trzy robić fałszuje się mydła i kosmetyki, z których oczekujemy szybkiej i skutecz- o warunkach pracy w firmie '„Bo~nt::i" 

czyźnie. 

.zmiany. Zaspakaiamy potrzeby rynku których już szczecrólnie szminki i inne nej interwencji. S. pomówimy w nasfcpnym artykule. To krajowego i znaczn~ ilości towaru już ________ .,, _________________________ 
1 
_________ 11Ea __ m::!:z:a-CZ11:1118 

eksportujemy. 
Z sądów 

I 
W dziale odbudowy własnymi siłami 

zrobiliśmy bardzo dużo. W porównaniu do 
stanu w dniu 18.I.45 stwierdzić można 
duży Postęp w odbudowie fabryki. Na 
tym odci>nku pracy szczególnie wyróż
nilii sie ini. Wincza. tow. Kuśko i tow. 
Soporowski, kierownik montażu. O tow. 
Soporowskim i kier. warszt. mech. ob. 
Luksztejel Wacławie, chociażem nie po
eta, mógłbym poemat wyśpiewać. Ten 
robociarz dopiero w ustro:iu demokraty· 
·cznym ~nalazł moiliwośoi rozwin iecia 
swoich talentów. a pracowity jest jak 

Ciekawe sprawy przeciw Ubezpie 
• 

z 

lftrówka. 

Okręgowy Sąd Ubezpisczeń Społecznych za szpital 1 za leczenie prywatne, a nie przed 
rozpatrywał szereg interesujących spoiÓW stawił szeregu recspt z wymienionymi suma
między .światem pracy a Zakładem Ubezpie- mi, sąd przyznał mu jeszcze tylko zwrot 
czeń Społecznych i Ubc:izpieczalnią Społeczną. przeszło 3 tys. zł .. a pozostałą część skargi 

Józef Kozaczewski zlożvł do sądu skargę oddal ił. Sądził Sąd w składzie jednoosobym 
przeciwko Ubezpieczalni Społecznej o uchy- i od decyzji tej ni-c;i ma już odwołania. 
lenie orzeczenia Komisji Rozjemczej przy Aleksandrowskie ·Zjednoczenie Przc;imysłu 
Ubezp. Sooł„ dotyczącego zwrotu kosztów, Dziewiarsko-Pończoszn;czego zaskarżyło de 
jakie pon;ósł w okrssie sw,o jej choroby. c}'zję Ubezpieczalni Społecznej. Decyzja ta 

! NASI LUDZIE Ubezpieczalnia przyznało ml! zwrot 2638 dotyczyła wymiaru składek na Ubezpieczalnią, 
' Na brak ludzi oddanych Sprawie na- zł., a komisja rozjemcza - 3594 zł .. pod.::zas a w sz_czególności teqo, że Ubezpiecz,1:n1a 
szych Zakładów - ciągnie swa OPO- gdy Kozaczewski domagał się zwrotu prze· I w wymiarze składek. brała pod uwagę pen
wieść tow. Smolarski - nie mog.ę, narze- szło 19 tys. zł. sj.c;i pracowników wraz z dochodami ub:Jc~oy 
kać. Pon;eważ przed sądem udowodnlł on ra-1 mi, pochodzącymi z punktów premiowych. 

Pracu:ie u nas szereg wybitnych chemi- chunkami tylko dwie pot;ycje, a mianowici.<3 . Sąd stanął przed zogadnien!em, czv do 
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OTWARTE ZEBRANIE ZARZĄDU BRĄTNIEJ I LEMONIADY ł WODY GAZOWE TYLKO NA I zone są przestaw:ć się na produkcję na czy-
POMOCY. STUDENTOW U. l . CZYSTYM CUKRZE stym cukrze. Po teJ dacie wsz.<.!lkie domieszki 

W ntedzlelę dma 16 bm. o r;iodz. 15-ei od- Izba Przemysłowo - Handlowo w Łodzi sacharyny w lemoniadach i wodach gazowych 
b~dzie się w a~ll Uniwersytetu tódzkleg!> przy podaje do wiadomości, że .zgodnie z umową będą karane. 
uhcy Narut?~•cza 68. otwarte zebranie Za- z Centralnym Zarządem Państwow<.!go Prze- Państwowy Zakład Higieny przystapl n·!e-
rzqdu Bratme1 Pomoc:_y Stud . • U. l mysłu Fermentacyjnego wszystkie wytwórn:e bawem do kontroli powy±szej produkcji wód 

Wstęp za okazaniem łeg1tymac.1i. wód gazowych i lemoniad na terenie woj-:1- i w razie stw!erdz.snia najmnfejszych odnoś-
WYSTA WA OBRAZOW PROF. wództwa łódzkiego z dniem 15 bm. obowio nych odchyleń spisywać będzic;i protokóły SZ. ANDRZEJEWSKIEGO · . · 

W sobotę dnia 15 marca br. w Związku b. 
Więźniów Politycznych H11lerowskich Wię
zień i Obozów Koncentracyjnych w Łodi:i ul. 
Jaracza 3 front. ł p. Profesor Szczepan An
arz.sjewskl - artysta malarz zademonstruje 
szereg obrazów ilustrujących przeżycia w 
obozach koncentracyjnych Oświęcim i Da:hau. 

Prace te będzie można nabywać, przy 
tzym dochód przeznacza artysto na cele 
Związku. 

lokal Związku otwarły prz.9z cały dzień do 
sodf 20-ej. 

OFIARY 
Z okazji Imienin Nacz. Lemperta Tomasm 

zamiast kwiatów zł. 3.000 - "ta 'od1~y po 
;samordowanycb w c:r:asie wyborów 

składaJą pracownicy 
Wojew. Urząd Bezplec1. Publ!c:zn. 

• o • 

. ll'qpadkl I kradzieże 
WODA ZALEWA DOMY Zncrlezlono mianowicie zwłoki 1 ężczyzny bez 

Woda z szybko topniejących śniegów. głowy 1 bez nogi. 
nie znajdujqc ·1jścia w przepełnionych ka- Dochodzenie w sprawie zagadkowe! zbro-
nałach, zalała szereg piwnic · sutGre:-:. d. i prowadzi wydział śledczy I Komlsariatt· 

Straż ogniowa interweniowała wczoraf w Milicji Obywatelski J. 
dziesięciu miejscach, wypomp.owywui<t wo
dę i przebijając ści;ild. 

Zalane zostały sutereny przy ul. Dąbrow· 
skiego 9, Młynarskiej 95, Sadowef 25 I. 9.7, No· 
wołki 60 I 96, Narutowicza 17 kot!ow:i.ia, Kra
JZewsklego 24, Konarskiego 11, Grodzki!! 14, 
Wólczańskiej 220 1 wreszcie cieplarnia przy 
ulicy Wyszyńf•kiGj 120. 

SAMOBÓJSTWO 
Ob. Henryk Lemder, oz:amleszkały przy ul. 

Wschocinłel 25 odebrał sobie życie wystrza· 
ł!!m z rewolweru. będącego "·asnośclq ob. 
Bertranda S.zklawy, zamieszkałego przy ul. 
~ołudniow 4. 

Wezwany lekarz Pogotowia 
śmierć. 

1twlerdzll 

lokatorzy nieruchomośd przy ul. Arm1ł Lu- POCWIAP.TOWAHE ZWŁOKI Przyczyna des~eracklego kroku nie usla-
Howej: 28, 38. 40, 42: Styrskiej 14; Poronnej: Na podwórzu domu nr 5 przy ul. Połud· !ona. 
~(' 2; 3; lqlińskiego 50 przekazują zł. 970.- nlowej dokonano makabrycznego· od1cryoia. , .v 

c!ochodów pracowniczych no1pżą ~6wnie;,
premie. 

Sąd zatwierdził decyzję Ubezpisczalni. o
pierając się na ob<Jwiązującvm ustawodaw· 
stwie o Ubezp:eczeniu Społecznym. 1wier
dząc. że przsoisy te są dostatecznie jasne, 
do określenia . punktów premiowych jako wy
nagrodzenie za oracę. 

Wyrok ten nie jest ostateczn'ł i może być 
zaskarżony w drcdz.s rewizji do instancji 
odwoławczej. jaką jest Trybunał Ubezpieczeń 
Społecznych w Warszawie. 

Przeds:ębiorstwo robót inżynieryjnych .,Fi
lar"; spółka z ograniczoną odpowied1ia'n'.lś
cią zaskarżyło decyzję Ubszpieczalni Sp:.iłecz 
nej w Kutnie, dotyczącą składek wypadko
wych. Ubezp:eC'lalnia wvznaczyła ~ławkę 
4,62 procent od globalnej sumy zarobków 
wszystkich pracowników podlegających obc 
wiązko·:1i ubezpieczsnia. 

Zdaniem f:rmy składka ta jest zbyt wyso1<0 
Firma złożyła wyjaśnienia. że roboty przez 
nią prowadzone uzasadniają niższe stawk:. 
I dostarczyła sądowi podstaw do uchylenia 
decyzji Ub•np;eczalni i do obniżenia składki 
wypadkowej do 1,74 procent. 

Kto zna tvch zbro~n~~rzy? 
Za pośrednictwem Polskiej Misji Wojs::.o

we! sprowadzono ze strefy brytyjskiej i od
dano do dyspozycji prokuratury łódzkiei 
dwóch zbrodniarzy faszystowskp - hili?~ow 
skich, przeciwko którym toczy się obecnie 
dochodzenie, 

Rudo!! Rosenberg , łodz:anin. lat 36; był w 
czasie okupacji majstrem stolarskim w firrnie 
Krusche w Pabianicach. a następn:s w '.::.h
manwerke, wreszcie w Niemczech w miejsce 
wości Sund.ern pod Herforden. 

Oskarżony jsst o to, że znecał s'.e szcze
gólnie nad robotnikami - Polakami. Sam we 
wstępnym śledztwie zeznał, 7e byt upoważ
niony do teqo, by b:ć Polaków! 

Wilhelm Kaempf, lat 36. urodzony w Poz
nańskim; był Blockfuerersm w filii obozu w 
Buchenwaldz:e - w Dorze. Znęcał się en 
nad więźniami w bestialski sposób i by! 
członkiem SS-Waffen. 

Ktokolwek miałby jeszcze jakJ:ś. wiado
mości dotyczące działalności wyze1 wyn1'e 
nionych zbrodniarzy win:en zgtos:ć się \'.Jo 
Prokuratury. Plac Dqbrowskiego 5, pokói 254; 
prokurator Bronowski. 



• 

i Wszystk;e kobiety dążące do poprawy 
I warunków bytu rodziny i jednostki zrze
sza ją · sią w szeregach Społeczno-Obywa-
telskiej ligi Kobiet · , · 

•• w par r z Przepisy k111inarne 
Sznycle ze śledzi. Obciągnąć ze skóry 

i oczyścić z ości wymytego zwykłego 
śledz;ia, włożyć na kilka g;odzin do ml<:!
ka, nas~,pnie osączyć i zemleć na ma
szynce wraz z rozmoczonymi i wydś-

budujemy nowq Polskę 
Spot~ 'rnmy w prasie codziennej dość Prawo Rodzinne stanęły w pierwszvm ! kratycznc zasługi jednostek i ich zalety niętymi 2 bułkami, dodać. łyż.kę sickand 

~zęste wiadomości o odznaczeniach nada· rzędzie na stanov:isku <lbrony zdrow:!i u.iawnlane tak malo efektownym na ze· cebuli uduszonej w łyżce tłuszczu, 1-Z 
nych matkom lic'zne·go '}}Otomstwa oraz komórki rodzinnej. chroniąc w 11ierw- wnątrz, w zamkniętym k<ile rodzinnym, do• jaja, odrobinę. popieprzyć j wymh-~szać 
małżeństwom, które w jednym związku ' szym rzędzi~ interesy dzieci i interesy cenili: i <?cenia .należyc!e, formułuiac ~~. t~n 11 starann~e· wszystkie te składniki, aż po
przeżyły· 50 lat. Te wyróżnienia przy- kobiet. spnsob.1asno I dol;ntme stosunek sw.u! cło wstani~ jednolita, gładka masa. Formo
znawane matkom ·Ucznych rodzin i długo.. Akcja wyróżniania odznacz win.mi _lJań- zaga.dnteń <?byczaJowo·m?ralnych .1 do wać małe sznycelki, >Obsypać je bułeczką. 
wiecznym małżeństwom są zupr-''! Cl. no- shvowymi małżonków i matek rodzin, to rodziny teJ podstawoweJ komórki SDO· i smażyć na roztopionym tłuszczu. Po-
wością na gruncie polskim. dalszy widomy znak, że Państwo demo- łecznej. . . . dać je można· ź sałatą z suww~j hiszond 

Ni~dy w okresie międzywojennym w n .v1.' 1 . 1 :1 ~·111r1 : 1 1 1 .. r·1•·rn:u 1111Pu11·1;1F11.1.1•11.1· 1·11
:1

11n1111 r1111l"nl"l1 ,n 11 .11;111111111 "" '' '"'''1..-1111'11111„11111 '1<11•: kapust~-. sala tą ziemniaczaną lub fasolo-

czasie niePodległ.ego bytu ;paf1stwowości Ili am "1 k d•a nien· tgt11•ąt' \Yą. 
polskiej te kategorie zasłuż.onych nie ii- ~,yr.~a~van;e wyprawe m ii I Iii i I . Sałat~ z faso~i. U~otować f~solę. p-o .<>· 
gufowały na Hstach odznaczonych iakimi- il i!aid! • I studzernu wym1eszac z pokraJanl'\ w cie~ 
k-0lwiek odznaczeniami PaństwowymL Wydział Aprowiz,<icji 1 Handlu Z'a~ządu Z'3kłady pracy listy na wyprawki zaopa- ~iutki~ P!asterki, cebulą .osolić, opieprzyć 
Dekorowanie jednostek za długotrwałe, Miejskiego w Łodzi podaje do publić:znej wia trzą klauzulą stwierdzającą, że wymienieni 1 dopraw1ć -octem. 
a więc harm-onijne wspólżycie małżeń- domości, te zgodnie z zarządzeniem Minis- w liście pracownicy nie otrzymali wyptawek 1 .Sałata z kartoili. Zimne pokro\on~ w 
skje, wyróżnianie jako zasłużonych ma- terstwa Aprowizacji l Handlu z dnia 22 lute· przez zakład pracy lub z innych źródeł. I pl:J.stry kartofle, wymieszać z dość SPDrą 
tek-wydiowawczyń licznego potomstwa go 1947 r .• wyprawki dla niemowląt wydawa· Wyprawka będzie przydzielona tylko tym ilością l)Okrafane.; '" plastry cehuli. Oso-
świadczy wybitnie o tym, że w nowej, ne będą tylko za pośrednictwem zqkl.'ldów l i ć, opieprzyć, zaprawić octem lub f,rr,jo-
<l k ' · · · t ' · ko osobom, które udokumentuJq wiarygodnym . emo raryczneJ naszeJ rzeczyw1s osc1 - pracy uprawnionych do pobierania kart zao- taną . 
. mórka rodzinna jest potraktowana jako patrzenia I kategorii oraz Dyrekcji Okręgo- zaśwL<idczeniem lekarza urzędowego okres Sałata z marchwi. Marchew czysto o-
p-odstawa <lr.ganizacji społeczeństwa. . wych Kolei Paiistwowych. cią.Zy podad 7 miesięcy lub wiek dziecka po skroban:q, i opłukaną utrzeć 11 a drobnej 

Życie i realny układ stosunków zada- Zakl<:1dy pracy .sporządzają imienne listy 3-ch miesięcy. tarce i \YYmieszać Z utartym jabłkiem i 
ły kłam wszelkim fałszywym gadkom, pracowników uprawnionych do pobrania wy· Lis)y zapotrzebowań na wyprawki naie· niewielka ilością utartego chrzanu. Za-
rozSi~wanym sweg0 czasu prz~z reakcyj- prawki, pobiorą od nich kupon Nr 30 karty prawić kwaskiem cytrynowym i cnkrem 
ne elemen'ty, które dążyły do podważe- macierzyńskiej za miesiąc luty, które dciqczą ży złc~yć w Wydziale Aprowizacji · i Handlu bądż śmietaną. Sałatka ta h€·tlzie równ~e 
nia podstaw budującej się Polskiej De- do list wraz z zaświadczeniem leli!arza urzę· Zarządu Miejskiego w Łodzi, ul. Wólczańsk-:r smaczna, hśli ją przy.rządzirm.· bez :ia· 
mokracii Ludowej. Twier<lzenia obroń- dowego. 18, pokój 240 do dnia 25 mawa. 1947 r. błek, któr~ o tej porze· są bardzo drogie. 
ców starego Porządku, którzy dążyli ido 
:whydzenia powstającego ustroju przez 
sianie ł>ajek o nieuknionym zniesieniu ro
dziny jako komórki SP,ołzcznej w nowym 
ładzie w myśl swoistego, a złosliwego 
ro~umowania, że skoro „upaństwawiają 
fabryki. dzielą ziemię dzi~dzica. to 11pań
stwow1ą Ci m~ża lub żonę, a dzieci pójdą 
do przytułków" nie wytrzymały próby 
faktów, kłamstwo miało krótsze nogi, 
A gadki te były -sw~go czasu dość szero
ko kolportowane w środowiskach wiej
~skich. Nowe Prawo Małżeńskie i nowe 

Kobiety w przemySle 
O wkładzie :Pracy kobiet ·w odhu<low.tli 

i produkcję nasz-ego :przemysłu mówi się 
dużo. A \\ tym, że ko'bfoty pracuia w tej 
chwili we wszelkich gałęziach mszego 
przemysłu wiemy wszyscy. WyiSiłkowi ! 
pracy kobiet zawdzi•ę;czamy w poważneJ 

mierze podnoszenie się wskaźnika pro
dukcji w wielu gałęziach wytwórczości. 
W prz~myśle paf1stwowym, który od
grywa; decydującą .roll':1 \v iaopairze111u 
rynku wewnętrznego i w eksporcie, ogól
na ilość zatrudnionych kobiet \vynosi 

242.939 w tej liczbie 24.854 przyp:ida aa 
Pracownice umysłowe. 

Kto w tych sprawach p może? 

Naiwiększą cyfrowo pozycję stanowią 
kobiety zatrudnione w przemyś!e włó
kienniczym, bo blisko 127 tysi·~cy. Na dru 
gim miejscu stoi przemysł węglowy, ·w. 
którym pracuje ponad 25 tysięcy kobiet, 
dalej hu.1niczy z cyfrą 17 tysie.cy kobiet 
zatrudnionych i przemysł metalowy z cy
frą Ponad 15 tysięcy kobiet zatrudni<>· 
nycł!. Pozatem pracują kobiety w IJrze
my§Je cukrowniczym i budowlanym (po
nad 10 tysięcy), chemicznym i budowla„ 
nym (:ponad 9 tysięcy) oraz papierni• 
czym, elektrotechnicznym, skórzanym. 
drzewnym, energetycznym, zbrojenio
wym i paliw płynnych. W tych dwóch 
Dstatnich przemysłach cyfry kohiet za
trudnionych są. dość drobne nie si~ga
jąc liczby 2 tysięcy pracownic dla każ
dego z nich. 

Glód m~esz-kanii0wy sprowadził a uto
:matvc:inie konieczność zaludnienia mie
szkań wiię,kszych. które swego czasu bY• 
ły pomyślane i budowane jako mieszka-
1,Jia jednorodzinne, wię·kszą ilością· osób 
lub r-0dzi11 najzupełniej sobie obcyeh. Na 
tle ·współżycia w jednym mieszkaniu 
wyposażonym z reguły w jedną wspólną 
kuchnię. ła.zienke ; gospodarcze pomiesz
czenia <lochod7,i mi-e,dzy współlokatora
mi do czestvch scv~ii. awantur, :iic·poro
zum.izń. 

Trat i los jest śiepy. Przy akcii d-0si.o
dla1Jia ~".Prowadzany do przydzielonego 
mu locun1 nie wie iakiego typu współlo
katorów wcześniej w danym mi2szkaniu 
upl.a·sowao:vch będzie posiadał, ścieśnieni 
mieszkańcy lokalu z trwogą i niechęcią 
myśla o nowych narzuconych Y-'SP 6łto
w.arżyszach mieszkania. 

Częst.o ątosunki między przymusowy
mi wsoółlokatorami I>o wyzbyciu się 
przez „ścieśnionych" pierwszej fali nie
cbe,ci i urazy foie wiadomo czemu !dero
wane.i w stosunku do wsiec!Jonego) ukła
dają s;ie ha rmonjjnie. 

W wielu jednak wypadkach to wspÓl-
11e zamieszkiwanie obcych sobie ludzi -d-o
Prowadza do wytworzenia na 1:·odzień 
atmosfery nie do zniesienia. Ws·pólne go
soodar-owanie (na jednej płycie kuch;;n
nej. :iednym stole, używanie wspólnej ła
zienki Hp.), doprowadzą do cze1stych scy 
sjj specjalnie w wypadkach. gdy któraś 
ze stron, a cz.ę,sto i anie nie wkładają 
choć odrobiny dobrej woli w~ wza.iemne 
stosunki. Z ż.alów i pret~nsji wzajem
nych współtowarzyszy mieszkan!a spi
sać by można tomy. 

Faktem bezsprzecznym jest natomiast 
to, ż,e ~vzajemne współżyci~ obcych so
bie ludzi bez. zadrażnień i awantur jest 
dowodem obopólnej kultury w~wnętrz
nej 'i taktn, które to cechy, niestety, po
wiedzmy to sobie szczerze. sa niezbyt 
cz.r to spotykanym zfawiskiem. 

.Wysteouie natomiast nagminnie mi~-

dzy lokatorami jedneg-0 mieszkania atmo- moralne. Często spokojnych ludzi los ob
sfera „robienia na złość". 'Jakie często darzy współlokatorem lub współlokator
słyszymy skargi na temat rozmyślnego ką, których nadprogra.mowc środki utrzy 
uszkodzenia sprzętów, psucia urządzeń mania pochodzą z mocno podejrzanych 
wodociągowych, zaśmiecania i pozosta- źródeł. Spokojne życie przerywane jest 
wiania w stanie niesprzątni1ęitym użytko-. wiecmymi awanturarni lokatora i jego 
wanych wspólnie pomieszczeń. nocnej kompanii. 

Pozatem jakże często sDotykamy si~ z Ni-e ma w tej chwili żadnej władzy, ani 
uniemożliwieniem prz·ez dotychczasowe- egzekutywy, która by mogiła skutecznie 
go dysponenta mieszkania móżliwości interweniowąć w wypadkach takiego 
współlokatorom korzystania ze światła, współlokatorskiego mieszkaniowego pie-
śpiżarni, kuchni itJ:>. Te grz~chy obarcza- kła. · 
ją zarówno dosiedi.onvch jak i Pierwot- Uważam. że pows·tające w dom1ch ko
nych wyłącznych ·posiadaczy zbyt duże- ła Lig.i Kobiet powinny by się stać r~gu
go na ich potrzeby mieszkania. A oby- latorami tych spraw. Komitety 1vkator
dwie strony ą na -ogół w tej sytuacji, gdy skie w blokach mieszkalnych są hk do 
jedna z nich odznacza się chamsrwem, tej pory martwą pozycją na odcinku wy-
brudem ifp. bezsilne. chowania społeczneg·o. 

Nie ma sHy, która by mogła „rozwieść" Może by „ligawki" wz.i1ęjły te sprawy 
te jakże często tragiczni-e niedobrane ze- w swoj3 ręce, boć nie na darmo Przysło
s:Poły mieszkaniowe. Rodzina obarczona wie mówi: ,,gdzie nawet diabeł nie m<>-
dziećmi trafia w środowisko pijackie i a- że. tam babę 'Pośle". J. K. 
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Kobiety w szeregach O R M O 
O tym, czym jest ORMO wiemy wszy

stkie. Mało natomiast znany :iest f:lkt, ż·e 
w szeregach tzj organizacji stojącej na 
straży spokoju i bezpieczeństwa obywa
teli znajduj.a, się kobiety. 

Specjalnymi osi;J,gnięciami może sie: po
szczycić ORMO w Poznaniu, do którego 
wstąpiło 125 kobiet i ich ilość stale ro
śnie. Zadanie kobiecego OR1MO. to opie
ka nad dzieckiem ulicy i " ·alka z ni~rzą
dem. Celem przeszkolenia członkil1 OR 
MO w grudniu 1946 roka otwo
rzono w Poznaniu specjalne kursy obej
mujące prz.~szkolenie teoretyczne i sani
tarne. Wyróżnione kursantki vrz-ejść ~a
j·ą po ' nkof1czeniu tego kursu w szeregi 
Milicji Obywatelskiej. 

Kobietv z poznańskiego ORMO, to nie
wii1Sty w różnym wieku mr.ż atki i nieza
mężne, są wśród nich i matki, którl.! w-0l-

ny od zajęć domowych czas poświęcają 
z całym zapałem służbie ORMO. W więk 
szych ośrodkach pracy powstają wśród 
zatrudnion:v:ch kobiet własne koła ORM.0. 
Powstały już takie ko-la w fabryce Ce
gielskiego, w Monopolu Tytoniowym, w 
.,Góplanie" i w huci~ szkła w Antonów
ku. Do szeregów ORMó zgłasza si~ ele
ment kobiecy najbardziej społeczn!e i po. 
litycznie wyrobiony, uświadamiający so
bie konieczność zajęcia czynn·~i postawy 
wobec wyłanlaj1ących si~ ·niedomagaf1 na
szego życia. Dlatego też w -przeważafa
oęj ilości w poznańskim kobiecym OR 
MO spotykamy członkini~ organizacji 
młodzieżowych. politycznych i kobie
cych~ Zdobyły one sobie szacunek i uzna
nie swych kolegów ormowców, poważ
nym podejśc iem do Powi~zoneg0 ich o
piece odcinka prac, zdyscypli!10waniem 
i nełnvm godności zachowaniem. 

Kobi-ety zatrudnione w przemysłacli 
państwowych w masie swej stanowią ka 
dry robotnicze. Jednak spotykamy dzi
siaj kobiety i na stanowiskach kierowni
czych, zdstały one już wc·iągnięte w ka
dry majstrów, spotykamy je na różnycłi 
szczeblach hierarchi1i biurow-ej. obejmuią 
on3 już dziś stanowiska kierownicze w 
przemyśle, rzecz nie do pomyśler:ia w 
polskiej rzeczywistości I>rzedwrześnio· 
wej. 

Obecni·~ 70 stanowisk kkrow11iczych 
w Przemyśle państwowym ma.ia '-'-' 
swych rE!kach kobiety, rekrutujące się 
bądź z intelig~ndi technicz·nei, bądz z 
klasy robotniczej. 

O zajęciu tych stanowisk d:icyduje w 
pierwszym rzędzie długoletnia praktyka 
zawodowa i talent organizacyjny. C!erpi
my w tej chwili na brak fachowdw i sił 
wykwalifikowanych w prncmyśle. Jeśli 
wymagane kwalifikacjz do samodzie1lne
go prowadzenia jakiejś placówki prze-

1 mysłowej posiada kobiela - nic nie stoi 
na Prz~szkodzie; by lderowanic zakfa· 
dem pracy :jej ·powierzono. W nowym 
ukfadzie sił społecznych ważną stał<ll się 
wyłącznie umiej.~itność i zdolności jedno
stki. Prz:!sądy dotyczące :Przydatności 
kobiety w takiej bądź innej produkcji, na 
t~k'11 lub innym stanowisku :r>oszły do 
lamusa. Ważnym ·pozostało jedno: by )e· 
dnostka mężczyzna ·czy kobieta mogła 
w poczuciu ciąż·ącej na niej ·odpowiedziaT 
ności za PO\vierz.onz do wyko11 ~rni ił. za
dani:i wykorzystać swą w iedzę i zdolno
ści dla dobra _w8póło'bywat'eli i µaństwa. 

• 
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A 
- W PA~STW. TEATRZE W.P. Kasa czynna od godziny 10-13 i od 

• Dziś o godz. 11 min. 30 czarująca baśń Telefon 272.70 
'1ramatyczna wybitnego współczesnego ro- WILEl\ISKI 'TEATR ŁĄTEK 

TEATR, MUZY SZTUKA .. ~~~~~ 

16
· !1 Zakłady Graficzne ~ 
~ „l..ódzki I ns ly i ul Wyd a w·ni czy" n cra:eckiego pisarza dla dzieci S. Marszaka 

„ 12 mi"'lsięcy", w reżyserii Reginy Kowalew- w Teatr2e Nowym - Kopernika 16. 
skiei, dekoracjach Olgi S:emaszkowej i W1a- W niedzielę, 16 marca o godz. 12-ei. daie 
dys~awa ~a~zews~ieflo z muzyką tucii Drege- przedstaw:enie bojki Andersena „Słowik". 
Sch1llowe1 1 Kaz1m:erza Sikorskiego. Przedsprzedarz biletów w księgarni „P~as:;i" -

O godz. 15 min. 15 po południu i wi.'l- Piotrkowska 1020. 
'7!0rem o godz. 19 m!n: 15 grana z niesbb- TEATR KUKIEŁEK RTPD ul. Nawrot 'l1 
nącym powodzeniem, opera narodowo Bo- C 
gus>awskiego z muzyką Stefaniego „Cud odziennie z wyjat~iem poniedzl ·.łków 
mniemany czyli Krakowiacy i Górala". widowisko zorr.kn:ęte dla dzieci szkół pow

szechnych o aodz. 9 lub 11. W każda niedzie 
TEATR POWSZECHNY TUR lę i świeto widowisko otwart'l o g'idz. 1?. tej 

Dz!ś i dni następnych ciesząca się „l-9- Sztuka p:óro L. Krzemieniec~iei p:I: .,H.~toria 
!imykłym powodzeniem świetna komedia oby całe o -;'lbin;kirli miqdal11 ch". 
t:zajowo Gogola „Ożenek" w przekładzie A. 
Grzymały-Siadlecki.'9go, w reżyserH H. Sz~e WIECZól?. LITERACKO - MUZYCZNY 
tyńskie,Qo i dekoracjach O. Axera. W „TEATRZE NA PIĘTERKU" 

. Początek przedstawień 0 godz. 19 min: lS. W poni<:ldzialek 17 bm. godz. 19 odbędzie 
KOMUNIK,ĄT się w .,Teatrze na P'eterkt1" !Traugutta 1) 

wie~zór humoru l satyry Wiesława L. B:u-
TEATR POWSZECHNY TUR rHń:.kiego - oraz p'eśni tudcwych w wyk. 

Trzy przedstawienia świetnej komed'i oby- 1-/i:diała lasowego - przy fortepianie Józef 
czoiowej Gogola „Oż"'lnekt dla członków Pawłowski. Wstęp wolny. 
Związków Zawodowych w dniach 17, 18 i 
19 mareo br. o godz. 19 min. 15: ff t q A 

Ceny b:letów od 40 do 65 zł. . , 
Bilety do nabycia w Wydziale Kulturalno- I AD~IA ful. Marsz. Stah~? - Głowna) 

Oświatowym przy OKZZ, ul. Traugutta 18- .. LEZNANIE SZPIE<?A 
f'okój Nr. l. BAŁTYK (ul. Narutowicza 20} 

TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ „tUTNIA" ~ ·:UDZIE' ' W· NEKIN'." 
Dziś 2 przedstowien:a o godz. 16 ~ 19 BA~KA (ul tranriszk n~k3 „ 31} 

przepiękna operetko F. L<:ihoro „KRATNA .,SYMFON.A MŁO?OsCI 
tlSMfECHU". w roli głównej VJ1stąpi po po- GDYNIA (ul. Da.~zynsklego 2) 
w · 1 , • t t · t .. PONTCARRAL 
łdroc11eb~ ~r opu stwide ~YM.enhorł nś1os~~I Wopere · HEL (o:' leq'on-?w 2_ 4) 

, u u eru-9c m. o _z1 1~1 _o . asK1. po- „U SCHYŁKU DNIA" . 
, zorzestwsały~h KrolKoocsh 'el St.H BrŁusb1;.a~v(~cz,H ~. ~ho- MUZ.~. ("t:do P-:::bionlcka) 

...... . , z a, . a un~Kl, . 1:11aKOW- l „SYN Pl Ił.KU"' 
„sk.a-Modrzynska, J: Markowski, St. Piasecka, OśWIA ... OWE ( 1 R- 1, 94) 
A. S~w~n, .H. Sz_ulc, ~- Tyczyński'. A: Wasi!ew- J NIECZYNNE u .. gows,o 
sko i mm: Rezyseno B. Horski, Kaoelm1strz:/ · . 
Wł. Szc.zepański, Chor:"'l~grafia: ~- G~slelski, P~~?l'i'tA (uJiJW!2~~~ka 87) 
dekoroC]e: J. Galewski I J. Gra1ewskl. PRZEDWIOSNIE (ul. ŻPrOmskiego 74-78) 

Kosa teatru czynna od godz: 11: .. P.Of!ERT 1 BERTRAND" 
TEATR KAMJ:~A.\.NY DOMU żOl:NIERZĄ RO~OTNIK (11\. 1<1.1\fis\<lcqo '78) 

u\. Daszyńskiego 34. .,V, Kt>.2.\N':: F1CSfl--'1<I" 
Dziś o godz~ 16-ei i 19, 15 w' elki sukces · R.OM,~ (ul. t:i~c„„w$kO 84) 

'l'IOwoiorski.990 „Playhousa" wyróżniona przez „SĄN DEMETRIO" 
~olo Krytyków ieatro\n)lc.h Amerykańskich, REKORD (ul. Rzaowska 21 
jako naile?sza szhi'Ko ostatniego sezonu teo· .,KAPRYSNA EKSPEDIENTKA" 
traln.ego - „SZKLANA MENAtERIA" /The STYLOWY (ul. Kilińskiego 123) 
G\ass MenogerneJ z Jerzym Duszy~skim, Ireną „PONTCARRAl" 
Horeckq, Januszem Jaroniem ~ Zofią Mrozow- SWIT f!.\aluc!<i Ryne'< 5) 
skq. w reżyserii Erwino Axera. „DRUGA MŁODOSC" 

Kasa czynna od 1 O-ej, tel. 123-02. TATRY (ul. Sienkiewicza 401 
KOMUNIKAT „DZIECI KAPITANA GRĄNTĄ" 

Teatr Kameralny Domu z_,łnierza, tr•. De- TĘCZA r~11 Piotrknwsko 1118) 
szyfob~g::i 34 - „Szklona Meno-?eria" „ROBERT i BERTRAND" 

Ei:'ely ulgowe dla członków Związków WISl~. ':.iL Drm:vńskieqo 1) 
Zawodowych do nabycia codziennie od 17.HI · „ZEZNANIE SZPIEGA" 
br w Wydz··.\e Ku't·-01.w'atovvym, przy V.'1·r-l(l'.J1>.P7 1·' 7 awadzka 6} 

~ Spółdz. z odp. udz. ~ 

~
. .f:..ódź, ul. Zeir1'i 17 ~„ 

tel: centrala 206-42 
nacz: dyr: 223-29 _ 

~ 
techn: dyr: 223-08 ~ 
sekret: 223-29 i 

. dział księg: 156-81 1 

~. Własna nowoczesna chemigrafia _ . ~ 
~~~~~·~~ 
••1111111111111111n1un1111un1111111uuu1u11111n111111tnu1111111111111111nuau111111111u11111111u111u11nuuun111111111nuuun1111111u11nn1u1u1nn 1111uuu5 

PAÓSTWO~łA tHTRALA HANDLOWA, O. W. w ŁODZł ~-:=====. 
umchomiłcr sp„zedaż tygodniową (od 17-22 marca) 

win OV!1ocowych i soków 
po cenach r.isldch przy ul. DASZYASKIEGO nr 2 

dla członków Związków Zawodowye h; słuchaczy w:yższych uczelni oraz dfa 
organizacji społecznych -za okazaniem legitymacji. § 

lllłtłllllllllllllllllłlllltllłllllłllllłlllllllllll'l;t111111111111111111111111111ttłlllllłlłlllllllltltllł1lflfllłllllllllłłtUtlUUUlllllttlt1t111tlt11rr111t1111111111UrtUUU• 

Co ~RJlfl_-łJ§Zfl.lllU~ przez radio 
6,57 Sygnał czasu, oud. na ,„D?,ień dobry" kiew'cz; 17.CO (z Łodzi) „Podwieczorek p;·zy 

i kalend. histm:; 7,05 Muzyka; 8 .. 00 Dziennik; mikrofonie" Wyk.: M. Bielicka - śpiew, J: 
8,20 (z Łodzi Program na dz:ś; 8,25 Muzv'.<a; Sztatler - piosenk:, R. Gierasieński - mono 
8,55 (z ł.odzil Nabożeństwo z Turku. Mszę Sw. log, Łódzka Czwórka Radiowo, Orkiestro B-ci 
odprawi ks: kan: P: Góranowskl, śpiewać Łopatowskich, F. Leszczyńska ~ fortep., K. 
będzie Chór kościelny p /d Fr. M'elczarka . 1

1 

Rudzki - konfer: 18,15 „5 m'nut poezii"; 18,20 
Kczan ie wygłosi ks: prof: B: Kuleszo; 10.00 Audycja wojskowa; 18,50 Iz ł.odzil „Z życia kul 
(z Łodżil Audycie reg!onalna z Turku. Spra- turalo'9go Łodzi" - 1. Fel: M. Jastruna i;t. 
wozd. Red: L: Szum!ewski; 10,45 (z Łodz'.l „Rozmaitości" !M:stycyl; 2. Omówienie naj-
111-cia audycjo z cyklu „Tw0rczość ~eeihove bliższego numeru ; ;Kuźnicy" w opr, J. Ma
na"; 11,20 (z Łodzil Fel. T. Chróścielewskiego łuszyńskiaj; 19,05 (z Łodzi) W ramach audy 
pt: „Gulistan - to ogród róż"; 11,30 Iz łodzi) ej; „Uśmiech i pioseka" - Film radiowy pió
Nowe nagran:a płyt marki „Odeon;" 11,57 ra A. Knox'a pt: „Ogród szczęśliwości" w 
Sygnał czasu .; hejnał z Wieży Mariackiej w reż: Z: Kopalki; 19.30 Przegląd tygodnia -
Krakowie; 12,0.S Poranek s',(mfoniczny w wyk. Komentarz wydarzeń zagranicznych; 19,40 
Orkiestry Svmfon:cznej PR: p/d Z. Górzyń- Aktua!nbści dźwiękow'9; 19,57 Sygnał czasu; 
skiego z udz: J: Salacza i T. Borkowskieg.:i- 20,00 Dz:ennik; 20.25 Pieśni rosviskie w wyk. 
skrzypce. - W przerwie - Radiok.ra11ko, A. Szletyńskiei; 20.40 Końcert Sekstetu P.R. z 
Nojci'9k. aud. przyszł: tygod:; 13,30 Niemcy udziałem T: Dąbrowskiego - śpiew; 21,05 
po woinie; 13,40 Audycjo dla świetlic w'aj- Ci.'9kowostki literack!e; 21,15 ,;U naszych przy
s!Gch; 14,25 Recenzje; 14,35 Chwilka Biura jaciół"; 21.45 (z Łodzi) Skacz wg. E. Wylda 
Studiów; 14,40 Teatr Wyobraźn; - „irasa"- pt: „Słowo honoru" w rodiaf. E. Woźniak; w 
K. Barnasia; 15,20 Koncert muzyki pols\C.:ei. reż. T: Morkowsk;ego; 22.00 Kwadrans prozy; 
Wyk.: Mało Orkiestra P:R: p/d A. Juowi:za 22,15 Program na jutrot 22,25. (z Łodzi} Kon· 
z udz r: Gadejski"'li - śp: ew; 16,00 Aud. dla cert życzeń !część I.l; 23, 1 o 'Ostot. wiad. 
dzieci młodszych; 16.20 rz Łodzi} ';Na widow- dziennika radiowego; 23,30 (Z łodzi) Wiada 
ni tygcdnia" - w opr. St. Juszczyka; 16,30 Iz mości sportowa; 23.33 (z oŁdzil Program no 
Ł-nrlz:l Recital śpiewaczy C. lzygrymówny - dzień iutrzejszy; 23,36 (z Łodzil Koncert ży
~ntrc!tł 1ioz·1 fortep. W. Klimowiczowa; 16 50 czeń (część 11.J; 'L.3.57 (z Ładzi} Zakończenie 
Iz J:odzi) Listy i , pr9grarny omówi red. K. Tur audycji i Hymn. 

OKZZ. w Łod~ - ul. Traugutta 18, p-:i~ói „ROBIN HOOD" 

Nr. 1: lWOlNOśC, (ul. Napiórkowskiego 16) · GWARANCJA.---------------• 
TEATR „SYRENA" Traugutta 1 „TRIUMF MtODOśCI" 

Oz\~ \ codzienn1e komedi<ł Hennquina ł ZACHFTA ful. Zaiersko 28} na papierze nie jest rękojmią dobrego działania aparatu, ale fachowe 
Vebera pt.: „Pon\ Prezesowa" w opracowa- „UUCA ZŁOCll\ICOW" 1 h 
nlu i z piosenkami Jerzego Jurandota, muzyką Kino „Roma", „Hel" pncz. seansów-l6,30; wy:xonanie przez zagranicznyc soecjalistóm. . 
Franciszki leszczyńskiel i Mi.eczyslawa Porwita., 18.30; 20.30 niedz. 14,30. „Gdynia"-15; 17,30; 99PR.ECISIOIJ§•RADI066 

. 
• Odzlał biarq: Janino Droczewsko, Stefda 19.45; niedz. 12.30 .. .S'"'owv'' - 15,30; 18; a • ... • · 

Gorsko, S'efonia Grodzieńska, Rsg!no Gro- 20.30; niedz. 13 „Włókn;ar„" - 16; 18; 20; f'L.O ... z, Jlen1'ieH'icza 2 
bowska; Henryko S:onki;wicz. Zygmunt Chmie \ n~edz . .,14; „Wisła' _ 16: 18; 20, niAdz. 14; Naprawa wszclkiP.qo typu radioodbiorników. - Montaź 

. 
le~skł, Edward Dz1ewonski, Marian Dąbrow_- i „1 ecza - 4 secnse dziennie - 14.30; 16,30; 1 now11ch. -- Szybko Tanio Fachowo 
~ Wadaw Jankowsh, Wa:fuw Kuchor~1 ,lB~: 2030; ,.P~edw•~~~·· - 16; 18; 20;1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

:~~~~·~~~J~~~k~~~~j··A~~~l~~~~~\ąn~s~~~o- ~m-~%~t~~~~®bW~•-••••~• 

OGŁOSZENIA'' 'DROBNE~ Cen~~~!~~~!l~~6~~!!~~dzl 
Lelt.arze I ;ne ;)} podaje do wiadomości, 
tECZNICA·PRZYCHODNIA, Piotrkowska 3, po· TtuMACZ f ły · • . . q że w dniu 19 marca 1947 r. o godz. 12 odbędzie się 
rcidy a1T1bulatoryjna i domowa lekarzy specja· go fr~ncus~r:gy~ ęg n'em?~k~sg~ega, Ńosy~sk~- >.;':·~.·~'::··. w magazynie c. Zb. P. s: V/ Łodzi. Piotrkowska 260 ~ 
:istów. Analizy P!'Zyjęcia 10-12. tal. 216-48., "cz; 74. tel. 2.76.iS. I I ' - aru o l· . aukcyjna sprzedaż rękawiczek starych utywanycb m 
Or. KOWALSKI M!ECZYSŁAW soe_ic choro.b z o.o!!-;;r:cf!l"'~'llf.l~f!TJie ~Pfl"3Cf!,,. '{! w ilości 8.000 par. ~~ 
wenerycznych i skornych. Al. 1 Maio 3. Przy1. ·.).! R fl k' · b • ć t % 
muje od 8-10 i 4- 7. Tel 212-88. RUTY":-fOWft..NEJ moszynist1<? ooszukuja Snół- ,, e e tanc1 moga o e1rze owar w domu aukcji ~l1 

dzieln!o Wydawnicza. Oferty z podaniem n; w godz. od 9 rano .do 11. I 
~;b ~~~~iur~~~~~~chs~e~~~~~t~\0~~= kwalifikacji i warunków sub „IN" mt;.marnr:M'.:\:%?;WW'.'tiiffbl%%faHE:'t':ttMPE@'iFM1l&MJWi1dlt:WWHtlM~MYWW\KWW.iffft@tfl~t'tWW%'.;1Ml;'.m@<~ 
tyko lekarska. Piotrkows'.<a 33 godz. 1'2-1 1 KOREKTORA obznajmionego -z- korektą styli· "'.:: •• -:;~::-:~~~~~~~:": .... \.'O 

3-S.30. Wstycdzr-ą i tech11iczriq ooszukuje Spóldzieln:-a {: TEA.TR SYRENA :~ 
y awnic7a do wydawnictw ksiqżkowvch. ; . „ . ", Traugutta 1 : 

Dr. MARIA WILKOWA. choroby oczu~ przyj. Oferty z oodoni'9m kwolif1kacii i worun~ów 1: Dziś 2 przedstawienia kom<:idil Henne· ; 
muja od 4-tej do 6.tej - Swiętokrzysko 6. ;uh „K'lcP'<tor". ~· · · V b ~ 
tel. 179.80. ; quina 1 e era p.t. -~ 

PRZYJMIEMY m-;;is~r~ tkackieqo, krochmalarza : Pan r~zA"'nw~" · 
~r ZOFIA KO~SU! cho.raby kobiec.e. Akup:e· osnów. Wymagana kilkuletnia prok.tyka. Tka· {:::: U" l U" Cl·;"JU ,CJ ::.:·~ 
~a :- powróolo 1 przy1mu1e obecm'9 tódz t;I I czy na krosna anąielskie. Zn•oszoć sie. Pań- w opracowaniu i z p'oser.kami .ler7ego 
P.1otrKcwsko Nr 70 m. 8. Tel. 212-22 codzie•, c:two·vre Za<!ady Przemvslu Bawełr.ian':lori Nr. Jurandota, z muzyką: Franciszki Losz-
~odz: 3-6 ppol. z wyjątkiem sobót, niedz:el 18. łódź, Kątno Nr. 6-8, Wvdz'ał Perso"'alny. i'; czyńskiej f Mieczysława Porwita. :::·~-; 
l świąt. P.Z.Dz. Nr: 2 !down: Hirszberg- i. Wil~z;ń;k:J : ~dział, biorą: Janin'.ł Dracze_wska, StP-f· ) 
Lekarz der.łysła MINTZ Tadeusz. leczenie zę- Al: Kościuszki 23 ·25, zatrudnia ślusarza me- ! c:a Gors~~· Stefan to Grodzieńska, ~e
bów i jamy ustne! .zęby sztuczne. Przy!muje chanika no maszyny dzr~wiars~ie. oraz 8 hoj I~! q na Grar..iows~a, He:iryka Stank!ewi~z, ;~' 
::>ołudniowa 46, tel. 268_91. . czyń. 7-p!oszenia osohiste wraz z życiorysem do : ZyQm~nt 5h~H>.lewDsk1,b Ed1kvard Dz:a· l: , (Jśnliechnl I ~ 
Mu-no • s-rz-do-A- Wydziału Personalnego. : wonsk1, . arian ą rows'1, Wacław 

IP' - 01:# .._ f: Jankowski, Wacław Kucharski, Józef :) 
UWAGA! Tylko hurtowo skórgumy 3 mm, 4 PANSTWO\NE Zakłady Prz'9mysłu Dziewiar- ; Mat11sz'9wski, Jerzv Pichels(i, Kazimierz : ... < 
mm i 5 mm kauczuk do korków i skór, gla~urę sk'ego Nr. 3 w ł.">d1i, Sienk:ewicza 82 184 po- ; Pawłowski, Jó7ef Porębski i Stefan Wl- < 
bezbarwną: pro~zki _a!ramaM;>°"."e i_ lej? r;fo ?ę- ! c:zukuiq kotm1i;irzy. m1pvchaczy, knt1arki i re- ~= tas. !~ 
tek - kup.sz na1tcn:ei L. Rozmeck1. todz, Piotr I '<rwiczorki. Zgłaszać s!ę: Wvrl:::ial Personahy i: Pocz. przedst. o godz. 16,30 i 19,30: :< 
kowsko 31 w podworzu tel. 216·57. p ~ ł; Kasa czynna cały dzień, tel: 272-70. :\ 

------- . ~ .... Zlfll· 'f/lf!JJ![J111J1f;~ Plrł1!C!l/I @"······················„··„···················-······ SPRZEDAM samochód morki DKW w dobrvm E r<- · . ~ • , ---~ ...... _,._.. ___ ._...___.._._~ -~,, 
stan:e nie drogo. Wiadomość tel. 114.79 w I T CHNl..-mechan.k. dlugoletnra prak.ty~o. ą:.~l':ll!l-ra:2m1llllal!:!lll':i!.m:i_am ___ llil! 
godz. 9-16: znajomość montażu i pmd ukrii zmie!1i procę. CZTTAf\":!.E ! OGŁASZAJCIE SIĘ I 

Oferty kierować do redakcji pod „Technik". Gł.OSIE 
PŁYTY: T.satr Kameralny Domu żołnierza za- W • 
kupi natychmiast: ll Antoni Dworak op 1UO l.nJ({!fl!.JJn1ione 'flloiiunaendq n · 
Larghetto z sonaty .G-dur na skrzypce i for- ZGU310NO portfel ż kartą rozpaznawczq. ROBOTNICZYM'' 
łepian, 21 Weher ,;Zoproszen:e do wa'ra''. leg't m·stn:o'.vsk<", krnwieck~. oraz legi!. PPR 

1
1 - - Nie podoba m1 się twój narzeczonyf 

SI „Piękna Helena ', 4) Pmadis-1'1"1go. 51 .By- l1 na nazwi•ko M'.łtvsia~ Bnleslaw, zam .' w Alek- nafpopularniejszym dzłennik'b 11 - D':,oego? 
gones"--wclc i 6) i Cover the Woterfron·- sandmw;~ ~. t,..,·fri, ul Braloszewskieq'.) 7. 

1
. 'Al wojew6d:dwłe - On iest kasjerem, a ~asjer często fubl 

slawfox. Uprasza się o zwrot za wynagrodzeniem. ud'9CI 



R O B O T N .J C Z Y . Nr '15 

Z żucia ·aort.li Ze sportu 
DYREKTORZY I KIEROWNICY PPR-OWCY . - • , 1 · . 

z .iRZEMYSł.U 'IJP..WELNIANEGOt. N. d . . k g . 
·:;·~:!t.:1~~:~~~::~:~~;~:~~.::~· im za zw1ecza in. t •• „ 
Obe;;0~s::::~::0;;~RAŃ P.Pa i PPS. Elita szermierzy walczy dzisiaj o mistrzostwo Łodzi 

W ponledzi.ałek 17 marea odbędą slę Cztery· wspaniałe puchary oczekuią na' wiceprezesa ŁOZSz. -0b. Ka\\'ałka. dla w du tej sali YMCA o godzinie 19 ?.:aPo-
wspólne.i zebrania kół PPR 1 PPS w następują dzisiejszych 'zwycięzców ogólnopol- zwycięzczyni we florecie pań i 'Pozostałe wiadają. się ze względu na start wielu 
cych fabrykach dzl0l11lcy Prawej Sródmlej- skich szermierczych mistrzostw w l'~odzi .

1 
dwa puchary dla nailepsz.::go florecisty czołowych naszych szermierzy bardzo 

•ldsj' Pnchary zostały ofiarowane prz.::z firmę i szpadzisty - przez ŁOZ Szermierczy. ciekawie. 
o gcdzlnie 16-Pj zebrania k.;1 fabryk i in. Kantor dla zwyci-~.Z'CY w sz:i!)li. przez Dzisiejsze finały, które rnzpoczną sie Duże zwłaszcza zainteresowanie budzi 

11ytucjl: Monorol Tytoniowy przv ulicy '.Co· · p.ierwszy Po wo.inie występ pań na łódz-
pernlka 62, „Miiller 1 Seidler", ·przy ul. 2a- Przed nieczeni Pnlsha-Szwec ;a ki~;j, pla~szy. ~ie l·ndzie. :.vprawdzie 
fllnsklego 94, „Fial" prz1r ul. 28 Pułku Strzel- - e • wsrod nich łodzianek. gdyz niestety, ło· 
cew Kaniowrkich 44 „Elsert i Schwe'kert" cz „ . p I k Mar c h w I n' s k 1 · d~ianki, c~ocia~ z ~ie~ kilka trenuje .~zer-
przy ul. Gdctńs\dej 47, „Rak • przy ul. 1-go e mierkę, nie daJa s1ę Jeszcze namow!c na 
Maja 31-33, Fabryka .S;:opulek Kopen:lllr,r;r 17, " • • pi.tb'liczny występ. Mistrzostwa Łodzi mo-
„Rierger" Gdońska 118, „Flnstsr" przy •tl. Po- odmOWI SW8J pomocy, bokserom? że jc~na~ będ'a,. pu.nktem zwrotnym1 i.za-
gonowskiega 81 1 „Geppert" przy ul. Podleś- J k . . . . . . . . . • . .. wodn1czk1 nąsze uirzawszy swe ko,ezan-
•el 3. a się dowadu1emy; w związku z I .wie me będzie mogła pom1esc1c więcej ki nabiorą większej ochoty dD trenit'Jgów 

o godzinie 14-ej „Tycen", Andrzefa. 78, przygotowaniami do meczu międzypa1'1- widzów jak 3.100. Ze tłok będzie ogrom i wkrótce same stana na plan'!zy, jako 
„Flakier" Wólczcrf!slra so, „Rlnderman" Łą- stwowego Po·lska - Szwecja; który od- ny i1

; że różni ;;kombinatorzy" będą się groźne przeciwniczki lślązaczek, czy war-
kowa 25. być się, ma w Łodzi dnia 27 bm:; Łódzki starali robić zamęt; organizaitorzy są na sza wianek. 

O godzinie 13,30 „Tempo" 6-go Sierpnia Okręgowy Związek Bokserski ma zwró- to przygotowani j z tych względów bę· "!V. konkurs,ach m<::>kich fodzian~e po-
15, „Gutman" Pogonow~kfago 5 - 7. · cić się z prośbą do pułkownika Mar- dą prosi~i naszą milicję 0 pomoc: w1~m o~egrac .Powazną rołE>, Tak.ie na-

o go~zlnle 15,30 „Fabryka Obuwia Nt 2. chwińskie,go 0 przydzielenie większych Spodz.iewamy się; że pułkownik Mar- z'~1ska Jak Banaś'. ~achman, DaJwło;v-
„Stolpert Wólczańska 66. .1. „ 1 · • • ch"rt'n'sk"i· Jrto'ry i·uz· n·i·eJ'·ednokro:tnie dał ski_, J?Or. fokt, r<:azm11erczak. czy Łap1r\-

o godzinie 16.30 „Elektrobudowa" Koper- , rezerw mi •ICJ! . ce em zaipew~.1~nia po~ " . ' ~ h 1 t k sk1 me .PotrzebuJ.a chyba reklamy. 
nlka 58. ' rządku przed I wewnątrz hai1: dow?d s_wego p:zy~ y nego ~s o~un o: Początek zawodów (przedboi) wyzna· 

o gcdzlule 18-ej Kompania Ruchu, Gd'ań-1 Trzeba . się bowiem łiczyć z tym; że warna s1ę do. p1•ęscia!st:"'a ło_dzk1ego J czono już· na . godz.ine 9 rano. Półfinały 
1ka 28. na mecz przybędzie z pewnością wiele tym razem rne o<lmow1 swe1 pomocy iaś rozpocziną się o godzinie 15, a finały 

OGO
.N"" Z"' 

1 
E c 

0 
osób z poza Łod2'i: Hala zaś na Widze- organ1izatorom: o godzinie 19. 

i. ,-,. ,..B ANI Zł.ONI!: W PPR. 

Dziś o godzinie 1~-el rano odbędzie się Dział olicjalnq L„ o. z. B. 
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ZEBRANIE SEKRETARZY KOŁ 6 

We wtorek 18 marca o godzinie 16-eJ od
będzie się odpraw<:r sekretarzy kół Lewej 
Siódmiejskiej w lokalu w1asnym prą ulicy 
Południowej 11. Obecność obowiązkowa. 

ZEBRĄNIA ltOŁ 

W dniu dzisiejszym odbędą się ze&ranla 
kół w następujących dzlelnica.:;b' 

BAŁUTY: 

O godzinie 15-el ~ebranle kola wleJsklego 
ładogoszcz. 

O godzinie 10-ej rano zebvmie kola Rey
montów. 

STAROMIEJSKA: 
O godzlnl9 9,30 r.<mo zebranie. terenowe-

go kol'a „Nowe Złotno". . . 
O godl'linie 10,30 rano zebrcmle kola tere

nowego „Doły", 

GORNA LEWA: 
Odprawa prelege11t6w Dzielnicy GómeJ 

teweJ odbędzie się dnia 18 marca o godzl
nle 16-8'. 

Punktualne stawiennictwo obowiązkowe 

pod rygorem parlylnym. 

KOMUNIKAT BIURA HISTORII PARTII 
Komisja Kontroli Partyjnej ł.ódzklego Ko

mltJ11tu PPR. zwrac-:r się 'z apelem do rodzJn 
1 zna!omych tow. Malinowskiego Wacława, 

Augustyniaka Eugeniusza i Zgodzińskiego Ja
na zamordowanych w Po::na.niu w roku 1944 
przez Niemców f dostmczenłe danych blo· 
graflcz..,ych dotyczących działalności zamor
dowanych, celem upamlętn1enia Ich sylwetek 
w Historii Partil. 

Wszelkie te dane dos~crrczone być powin
ny do Łódzkiego Komitetu PPR. Łódź, ul. Sien
kiewicza 49a 4 piętro n'a ręce tow. Berskiego. 

WIECZOREK TANECZNY 

Akademicki Związek Walki Młodych za
Niadamia, iż w nied?.iolę. dnia 16 hm. o go
dzinie 16 - 22-ej w lokalu własnym przy ul. 
Piotrkowskiej 48--16. odbędzie się WIECZO· 
REK TANECZNY PRZY ADAPTERZE. Zaprbsza· 
my koleżanki i kolegów. Wstęp za okaza
niem legitym.acji sh•denckieJ. 

UWAGA AKADEMICY - PEPEROWCY! 
Egzekutyw« Akademlcklego Koła PPR 

rawladamia, źo vr środę dnia 19 marca br o 
godzinie 19,30 w Łódzltlm Komltede P~.:tll , 

iienklewlcza 49 odbędzie się 
NADZWYCZAJNE ZEBRANIE KOI.A 

11 sprawie wydania stałych legityma~fl. 
Obecność obowtą:i:kowa pod rygore 'I par

l-J'Jnym. 
Nale!y priiynleść tvmczasewe !eqłtrma

cte partyjne. 

1. Zg·odnic z komunikatem WSPZB 
przypominamy kl1uhom o obow.iazku 
składania zapotrzebowań na książeczki 
zawodnicze d.Ja wszystkich CZY'llnych za
wodników. Zawodnicy nie p-osiada}a cv 
ksią'iec,;e:k zawodniczych nie mogą brać 
udziału w zav.todach. 

2. Zgodnie z komunikatem WSPZ'B z. 
dnia 9.8. 1946 r. przypominamy wszyst
kim klubom o zakazie wPiSyWania daty 
z.głoszenia za wodnika na IT cz-e.ści karty 
zgłosz.enia. Czynność ta należy wyłącz
nie do Wydziału S'Portowego ŁOZB. 
Karty nie · wypełnione w "WJrze5 7J0dany 
s·posób ~,dia, z.wracane klubom z 't,X)Wro-

. te·m. . ' -· . . ' „ •,.,;i 

Z ił}cia klubów fabcycx.TtfJch 

Pomyślny rozwój 
Przy PZPB Nr 8 przy ul: Kilińskiego 

Nr 2 powstał ni€>dawno siaraniem Dy
rekcji szczególnie ob: Grossa Ludwika; 
kier: personalnego ob: Jóźwiaka Edwarda 
oraz Rady Zakładowej w osobe oh: Ci
chockiego Kazimierza - klub p:n: RKS 
„ Vid1oria": 

Klub posiada sekcję piłki nożnej; któ
ra w vb: rol~u była bardzo żywotną; 
rozgrywając coraz nowe mecze; osiąga· 
jąc dobre wyniki jak zwycięstwa ze 
Skrą bałucką; drugą drużyną Polonii 
warsza"·skiej; DKS;· Elektrownią i in: 

Obecnie przygotowuje .się do sezonu 
letniego: Istnieje sekcja ;;p'ing-pongo 

3. Odnośnfo wszystkich zawodników 
którzy be,dąc zgłoszonymi d-0 indywidu
alnych mistrzostw seni·orów nic sb wili 
się na wadze przed mistrz.ostwami i do 
tej pory nie usPrawiediliwili swej nieobe
cności Wydział Sportowy zawiadamia, 
że usprawiedliwie1JJia należy składać na 
.Piśmie z załączeniem świadecnva lekar
skiego, względnie innego zaświadczenia 
rnotywującago nieobecność. Zaświadcze
nia należy składać d-0 dnia 19 bm. włącz
nie. 

I. Rezer.w11j~ się terminy: 
13.3. 47 r. na 'l.aw<idy „'T~c7.a" - „'P\\-
· mowiec" . 

k. s. ,, Victorii" 
wa"; wczesną wiosną rozpoczndę się 
d'Okończenie rozpoczętego boiska \vła
~mego przy ul: Smugowej; obecnie za
kłada się Sekcję Lekkoatletyczną; w nie
długim czasie będzie załofona Sek~a 
Szermiercza: Istnieje Sekcfa Rol.:serska; 
zawiązana przed paru miesiącami; a już 
dzisiaj może się poszczycitć niezłymi wy
nikami: 

W rozgrywkach o misłrzostwo klasy 
;;B" ta młoda i ambitna 'drużyna zajęła 
drugie miejsce po rutynowanej drużynie 
Ikape: Obec_nie dr.użyna RKS ; ; Victorii" 
może się poszczycić nawet ~ycięstwa: 
mi nad. drużynamp .-A klasowymi: 

16.3. 47 r. godz.. 11 na zawody ŁKS -
Radomiak 

16.3. 47 r. godz. 16 na zawody „Victo-
ria" - Gryf (Wejhernwo). -

5. Tytuły mistrzów . junior&w na rok 
1947 zdobyli: 

W wadze muszei Czarnecki Edward 
(Zjedhoczone). 

W wadze koguciej Perliński Jerzy 
(Zjednoczone). · 

W wadze .Piórkowej Guzowski Euge
niusz (Tę.cza). 

W wadze lekkh~j Kierus Zygmunt 
(ŁKS). 

W wadze Ilq(sred~ · un ... ,...,,,,.~„ ~·-
fan (ŁKS). 

W wadze średniej Kubat Jan (Ikape), 
W wadze nółciW;kie! va~at. 
\V wadze ci~żkiej vacat. 
6. Tytuły • mistrzów seniorów na rok 

19.!7 zd-0byli: . 
W wadze musz.ej Stasiak Tadeusz 

(ŁKS). . 
W wadze k<lguciei Czarnecki St.'!fan 

(ZryW) 
W wadze piórkowej Woźniakiewicz 

Stanisław (Zryw). 
W wadze lekkiej Mazur Bronisław 

(Tęcza). 

( 
W wa·dze półśredniej Kijewski JerzY 

Zjednoczone). 
W wadze średniej Pisarskt Józef 

(ŁKS). 
W wadze .Półciężkiej Kosiński Włady

sław (ŁKS). 
W wadze ciężkiej Jaskóła Stanisław 

(Tecza). 
1. Deksratami WS na zawody sa: 
W dn. 13.3. 47 r. na zawody TE!,cza .._ 

Filmowiec ·ob. Krysiak. 

Kto g r a dz i s i a i 9 Dzisiejsze imprezy sportowe W dn. 16.3. 47 r. na zawody ŁKS -
Radomiak (Radom) ob. Kuczkowski. 

o puchar Y M C A . • 
Dzi·siaj w turnie.iu Piłki r.ę,cznej szkół 

średnich o puchar YMCA odbedą się na
stępujące spotkania: 

W SIATKÓWCE ŻEŃSKIEJ: 
O godzinie 10, 15 IV Gimn. Pańsrw. -

VI Gimn. Państw. 
O godz. l0,45 Gimn. Miklaszewski.::j -

Państw. Gimn . i Lic. f!andl. Nr 7. 
W SIATKÓWCE MĘŻCZYZN 

O godz. ll.15 52 Gimn. Handl. Miejskie 
- I Gimn. Państw. 

O godz. 11.45 XIV Gimn. Państw. -
II Gimn. MidRkie. 

W KOSZYKÓWCE MĘŻCZYZN 
O godz. 12.15 !'i2 Gimn. tlandl. Miejskie 

- II Gimn. Miejskie. 
Zawody -0dłJ.~dą się na sali Polskiej 

YMCA. . 

Hala Wimy godzina t t: Towarzyski 

mecz bokserski Radomiak - ŁKS: W 

-ramach meczu dojd!Z'iie do ciekawego 

spotkania <::zortek - Marcinkowski: 

W dn. 16.3. 47 r. na zawody Victoria
Gryf (Wejherowo) ob. Grządziel. 
· S~kretarz Przewodniczący WS 
(-) ćwiek Zdzisław (-) Pietrusz.ka Jan 

OBIECUJĄCY SYNKOWIE 

Sala YMCA: godzina 15: Półfinały i Bracia Wacław I Eugeniusz Marszałeli za. 

finałv sz.ermierczych mistrzo~tw Łodzi: mieszkali przy ul. Tatrzańskiej 59, uc!ekll z 
• , • • domu, :zabierając rodzicom 31.000 złotych na 

Sala przy ul: K1hnsk1ego Nr 2 godzi- „drobne" wydCF!kl. 

na 16: Mecz bokserski ::Victoria" -I _Obiecujących młodzieńców poszukuje Mi· 
G f (W ·h ) · lic1a Obywatelska. , ,..,__ .. 

ry ei ero wo _ · · ,„ 

Sala YMCA: godzina lU: Drugi dzień Dyżury aptek 
turnieju piłki ręcznej szkół średnich o Cfiąazyńsfo, Piotrkowska 165 

h l k
. . · . Gtuchowskl, Narutowicza 6 

puc ar Po s tej YMCA: Kowelski, RZ'gowska 147 
Wójcicki, Napiórkowskiego 411 

- Kohone, limanowskiego 80 

~~~~~~ 

~ P O C Z T . Ó W K· I W I E 1 K A N O C N E po 270.- zł setka 

Malczewski, Sródmlejska 21, 
Smoleń, Karolewska 48 

~ k,.,lorowe o motywach ludowych i dewocjonalia fELEFONYr 
. Pogotowie Ratunkowe MleJskłe -

BA'.ZAR KATOLICKI ł.ódź, Sienki~wicza 45 tel. i57·99 Pogotowie PCK - . 
fi ' · ZAKUPUJEMY STALE PARAFINĘ, STEARYNĘ 1• w' OSK. Pogotowie Ob<3zp. 5polecz.nel -
~~ ~ n:::;;;;;;;::00=::;;~)<ł::~:::gc~~OO:::;;;;;:::::!Jil:!:::~~ I Straż Pożarna -

- Biuro numerów - · 
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