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W . pierwszą rocznicę 

.S.oju zu Polski z Ju o 
Ambasador Polski w · Jugosławii J. K. Wende. o roz- .-P-r-ze_r_w_a_w-ob-ra_d_a-ch
woju stosunków z bratnimi narodami Jugosławii Wielkiei Czwór~d 

BELGRAD (PAP). W związku z pier-1 tensywnie.jsze i obszerni·ejsze stają się pu · naszych krajów na polu rniędzynarodo- ·.
1
1 

wszą rocznicą I>olsko-fogosłorwiańskiego blikacje w prasie codziennej, periodycz- · wym. 
traktatu o przyjaźni. która przypada na nej i fachowej. I G!ly tu I ówdzie budzą się nowe ape- l 
18 bm„ koreS'pondent PAP w· Belgradzie Dalej podkreślić trzeba goszczenie ty, gdy rozlega.ią się groźby, mącące roz 
uzyskał od ambasadora RP w Belgradzie przez Jugosławię polskich sierot, urucho 1 wój współpracy międzynarodowej, nasze 
Jana Karola Wendego od'Powiedź na na- miZlrlie w Belgradzie 'POiskiego biura in- kraje, tak bardzo w zachowaniu pokoju 
steipuj•ą.ce pytani·e: Jak pan ambasador formacyjnego i stałej wystawy. fotogra- zainteresowane, musz·ą uczynić wszyst
ocęuia dotychczaSQwe osiągnięcia w spra ficznej, zwiedzanej -przez wiele tysięcy ko możliwe, by ten pokój zacHować ,i u
wie realizacji umów zawartych między osób, udział i>onad 100-osobowej bryga- trwalić. 
Polską i Jugosławią? dy młod·zieży Polskiej w odbudoswi:! t. Solidarność Słowian 

W ·okresie między dwoma wojnami, · 'C\V. m~ód:zieżo:w,~j linii k'Oleiowei. '!' ~u- Ta nasza solidarność słowiańska, połą· 
mimo istnisnia niewątpi\~wych nici sym- gosław!; ,1 ~a~1e1ze grupy mlo-dz1ezy JU- czona ze współpracą z Innymi narodami 
patii między naszymi narodami, stosun- gosfo,~riansk!eJ Przy Il'.acach n.ad odbu- demokratycznymi, skupionymi w Organi 
ki po\sk<rjugosłowiańs1de były raczej ni- <low1a, Polski, utworzeni~ na unrwersyte- zacjj Narodów Zjednoczonych, winna 
kre. W ośrodkach kierowniczych obn tach w Polsce i Jugosławii stałych lekto-
l>aństw nie doceiniano znaczenia bliż;sz~ ratów i ka.tedr literatury i języka na- przynieść r~uttaty oczekiwane przez 
wtfpółpracy naszych krajów tak. na peiu szych krajów. wszystkie miłujące wolność narody. 

po!ityczn-ym, jak gospodarczym czy kul- Z prac w całości zakończonych nale- W dziedzinie g<>spodarczej i handlowej 
tura\nyrn. Istini~diące stosunki miały cha- iy jeszcze wymienić przesiedbnie Pola- należy w <fbopólnym interesie pogłębić, 

k kó d h · t • J ł „ rozszerzyć i zsynchronizować naszą eko-
r.a· ter .formalno-kurtuazyjny i s-prowa- w awnyc e!"111gran oy; z ugos awl!. nomikl'„ , 
dzały Si<e w :Praktyce do luźnych kon- Do Polski repatr1owan<> JUŻ 1><>nad 15 ty- Odnośnie \VSPółJ>racy kulturaln~J· m:tm 
taktów - by tak powiedzieć - dyplo- sfi>.cy osc}b, a nieliczna reszta wróci do 
matyr:Z1no-turystyczmrch. Polski w tym roku. Um<nva o re-patriacji nadziej~. że maJąca się wkrótce nkonsty-

Braterstwo •ro"zene w walce zawarta \V Bdgradzia .w Sfyc3ntn 1916 r. tJ!OWaĆ komisja. przewidziana w konwen 
' li była Przykładem prz:\riaznego ustosunko- CJi, J~szcze hardziej rozszerzy zakres 

Dopiero wa~ka z-e v.rs-pólnym wrogiem wania si·e. nowej J ugosławi; do potrzeb działania na polu wymiany dóbr kultura.I 
~ niepo-d.legł·ość, pełn~ uświadomienie Polski. Repaitrianci polscy, którzy osied- nych. SpecjaJ.ny nacisk bGclzie się kładłp 
Przez nasze narody ws.pólne·go ni~bez- Hli się na ziemiach odzyskanych, uzyska- na licz:niejszą, ni'ż dotychczas, wymianę 
'Plf:Czeństwa oraz ustanowienie ustrojów li w JugosławH iprawo wywozu do Polski stY'Pendy,.;tów. Mam również nadzieję, ie 
demokratycznych w obu krajach - m-0- całego ddbyflrn ruchomego, m. in. ponad w niedługim czasie uda siie nam zainicjo
gły doProwadz\ć do szczerego, W1lzech- 7 tysi~cy sztuk rocznego bydła, tysięcy wać szero~ą turystykę. 
~tronnego zbliżen.ia miedzy naszymi kra- maszyn, narzędzi i ŻyW111ości. Reasumując, widzimy, że rozwój przy. 
Jam\ i do rozwin~a istotnej wspólwacy N d jaznycb, na współpracy f sojuszu o"par-
we wszyst'kich dziedzinach. W tych wa· owe za auia tych stosunków mit:dzy Polską I Jugosła 
runkach zawarcie umów, 0 których mo- Jakie zadania stoją obecnie Przed Pol· wią już w tak stosunkowo krótkim czasie 
wa. .było właś~iwie jakby formalnym ską i Jugosławią w związku z realizacją dał wyniki, z których narody nasze mogą 
przyp1eczętowamem naigł~bszych dążeń Powyższych umów? być zadowolone. Jedność dążeń naszych 
oaszych narodów. Zadań tych jest bardzo dużo. Wymieni~ kra.iów jest jasna. Jeden mamy cel: unie. w dniu wczoraJszym delegacie czterech 

Umowa 0 przyi·aA...f 1 nn.m.n.ny wzaJ·em- tutaj najważniej.su. W dziedzinie WSPół-

1 
możliwlenie ponownej agresji, pokojowa 

;c,u „~ ""' nracy nnf•t c e · k bi · • t db d • • od i . . mocar11tv.11, 1.1:ebranych na konferencji mos-' 
·nej łączy nasze państwa sojuszem obfQn· ': ""1 Y zn J ro ezący i nas ~uy o u owa 1 wreszcie p n es1enie poz10· 
uym przeciwko niebezpieczeństwu agre- ~ako łata odbudowy i umacniania poko- mu materialnego I kulturalnego naszych ldew&klel zwledzlly staroży1ne zabytki 1110. 
sji niemieckiej. JU ~wiatowego, niechybnie jeszcze bar- .narodów. Wierz~, że przy dalszej współ licy ZSRR. Na llustrl!lcJI Mauzoleum Lenina 

Należy te szczerym zadowolemiem dzie1 zacieśnią solidarność i współprace pracy przyśpieszymy osiągnllł',.cie tego celu. na Ile Kremlu. 

t . d ttl"l 'll'll'l.l li 1rr1 I' I I.I I 111 'l"I 111•·1111 '1'1 111 11.111·11 lnl\'11'1"1 I 111 1.11r1 111 r•t 111 'I I I I I I l"I 11111 111111' 1"1' 1111 11·1· 111\11111111.l"Ull 111111• 111 1111,1• 1111111111111111 1.1:11·11111:11n1 llPJ!llrlllmn1ntn\ll1ll\'l"l ll'll I lllH' I 1' 111111 11"11'1'11'11'1' I I 'I I l'lf'.l!'l' I 1'111'1 
s w1er zić, że międz.y Polską i Jugosła-

wią istnieje pełne zrozumienie wzajem- Gre· cy odpowi·adaJ·~ Truman wi· n~ch petrzeb, czego wyrazem jest JXlpar 
cie udzielane sobie wspólnie przez nasze 
ikrajo w żywotnych zagadnieniach mię
dzynarodowych i mnych. 

Ja~~ż~a::Y~:e~~1ó~a ~~~0~:~~~ ~:!. tł-ród grecki nie chce być obiektem międzynarodowych rozgrywek 
szalka Tito w Polsce i prezydenta Bie· MOSKWA ( bsł ł) At · k· / t k" 
ruta w Jugosławii oraz szczera wymiana . .; . o . „w, ' .--: . ens l s wa grec iego. l tuacją wewnętrzną bez wydatnej porno 
my.śli i pog~adów tych me:żów stanu. dz:enrn.K .„Rtzos~astis ~am1esc1ł wczo- Dalej w oświadczeniu powiedziano, cy z zewnątrz?" 

Wsp61ne plany odbudowy ra1. oswiadc.zem~ For:iitetu :'y~o~a~- iż Truman pod 'pokrywką szumnych Komitet Wykonawczy EAM stwier-
c{lzoetg~ aoc~g3mza~ .,;,wi~owyc T. · ., frazesów o demokrac;i i wolności dał dza dalej, iż wystąpienie Trumana było 

Polska i Jugosławia zwracaia. szcze- y._z v prz .... „o .„ema prez ruma · · d O 
· - dl G ... T · „ - wyraz monopolistycznym i militarysty- etosem ta rganizac1·i Narodów ZJ'ed-

gólną uwagę na współprac~ gosP<>dar- na o pcmo-cy a roc11 1 urc11 
czą i kulturalną. Wymiana tiandlowa mi~ W •. d 1 t . d .' .. cznym tendencjom kapitału amerykań. noczonych. Z oświadczenia Trumana 
dzy; naszymi państwami. będ•ąca przed . oswia czen u ym JXlWJe ziano, tz skiego i dążeniu Stanów Zjednoczo- wynilra w spos~'J oczywisty, że pomoc 
W-OJną w stanie szczątkowym, nabiera dziękczynne depesze wysalne do Tru- nych do panowania nad światem. Tru- amerykańska dla Grecji, mającej za 
dziś coraz intensywniejszei;o charakteru ma.~a, przez pr~miera. Maximosa. i ra- man uznał przy tym za wolne greckie bezpośre.d~i .• cel zwiększenie armii 
i mam nadzieję, że w najbliższych tatach dosc Koł reakcyjnych 1 monarch1stycz- wybory powszechne przeprowadzone rządowej 1 JeJ modernizację - spowo
stosunki ekonomiczne m-iędzy Polską i nych nie odzwierciedlają prawdziwych Jw dniu 31 marca t946 .• ,Jednakie Tru- duje większe nasilenie wojny domowej 
Jugosławią osi~gną nate-.lyty POZi(J[D, - uczuć na.rodu. greckiego niezależnie od man nie potrafił wytłumaczyć dlaczego i s~worzy z Grecji amerykąńską bazę 
Przyczyniając si-ę walnie d<> szybszej re- przek.·ona.n. polttycz.nych, Naród grec.ki rząd, utworzony na podstawie tych rze wojsk.ową oraz zlikwiduje suwerennośr 
alizacji planów odbudowy nasz1rch kra· t k T G I 
jów. , ~waza, 1z s ~11ow1s o • ~umana obraz~ komo wolnych wyborów, będących po- reCJ. . 
Za<lawalaj~ce rezultaty moha zanoto- ~ego poczucie godnosc1 nar~~owej, 1 dobno wyrazem woli większości narodu I Naród grecki stwierdza się dalej 

w~ć n.a J>Olu wspó{pracy kulturalnej, w Jest zamachem na suwerennosc pan- !!reckiego, nie umie zapanować nad sy· ! ~ deklaracji - ni: chce, aby kraj stał 
t~J dziedzinie warto choćby wymien ić p in ! się tarytormm międzynarodowej roz 

niektóre Pozycje. Tak np. dokonano wie- a I e s t y n 1· e s p o· k o"' 1· . grywki, prag~ie tylko jak najs~ybciej 
lu tłumaczeń z litera·tury polskiej na jf!„ . , odbudowac zniszczone przez WOJnę te· 
zyk serbsko • chorwacki i ju~wslowiań- reny. 
skiej na ipolskl. Przyswojono już 10 u- A 1• • I · · 
tworów naszej literatury klasyczn-ei i ng ICY znoszq sian WOJenny .„r:um~n uzyw~ł w swym przemo. 
współczesnej oraz w opracowaniu wnj- u~·-·DYN ( bsł ł I A . . . J . . . . 'w1emu kilkakrotnie słowa „Wołność", 
duje się dalszych kilkanaście: Coraz ·i~- I , . .1c, 0 ~ .) - I(orespon- yi~ie '. ernwltmie. W .kon:unikacie trudno jednak sądzić, aby kogoś potra· 
-----------.-•1wwwD;.;;,,..........:.,.., ', ~:1~ .R.e.~tera donosi z Jerozolimy, iż w 0 ~1<:Ja.~ym •. ~ydanJ'."m. w ~1~dz1elę, P:O-. fił tym oszukać. Naród grecki, który 
Dz I ś w n u m ~ ' .. ,.., e pomedz1al>('k w południe zostanie znie- ~l~<lZluno, dlZ .arm_ia l poltc1a spełniły przelewał krew w obronie swojej wol-. . ... • „ . p . . jUZ swe za ame r aresztowały wielu ności nie zech · · · t · p R O M V K" srony w alestyme stan wojenny, wpro terrorystów żydowskich, winnych ostat wać" _ .ce ~ me1 1 eraz. zrez.ygno 

'' d lll;irizonv dwa tyo-odnie temu "' Tel- nich „. . h. „ pow1edz1ano w zakonczemu de 
.,, za isc 1 zam ac ow. klaraCJ1 • 

) • 
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i Si z Prem~er Cyrankiewicz 
na S~qsku 

li KA TO WICE PAP. - W godzinach Po-
• • rarutych dni~ 15 bm. przybył do Katowic 

dokonał urrczysle; promOCJI nowych of;cero' W premier "Rzeczypospolitej 1 sekretarz ge-v I A neralny PPS Józef Cyrankiewicz. Pre· 
SIERADZ. - Wczoraj odbył się w Sie skc: sojusze, Marszałek podkreślił, że Po da1szyc'h przemówieniach odl:iyła mler Cyrankiewicz wziiił udział. w wiecu 

radzu uroczysty obchód drugiej rocznicy wszystkie one wskazują na prowadzenie się defila·da. Licz'tle rzesz~ mieszkai1c6w aktywów PPS w sali kina „Zorza„, któ· 
istnienia oficerskiej szkoty łączności. p·o- przez nasze Państwo konsekwentnej PO• Sieradza i okolicy W'Znosiły okrzyki na ry zgromadził kilka tysi~cy członków 
łącz.o-ny z promocją J)odchorążyć'h j. za- litykł pol,o.iu. cześć odrodzonego Wojska PolskieKo i partii. Zabierając głos, premier naświe· 
przysiie1żeniem nowoprzy'byłych zlewów. Wzmacniajcie serdeczną wię.t wo.iska Na.czelnego Wodza. Po defiladzie ma:-sz. tlił w dłuższym przemówieniu szereg za· 

Na uroczystość przybyli do Sier~clza z narodem" - zakończył Marszałek, - Żymi~ski yv towarzystwie min. Putka i gadnień Polityki wewnętrznej i zagrani• 
.fy\inister Obrony Narodowej .marsz. !~ilia~ wznosząc okrzyk na cześć P<llski demo- w.oo. SzYm.anka udał Się do oficerskiej cznej, poświęcając dłuższy ust~p spra· 
Zvmierski i minister Poczt i Telegra·fów kratycznej i naczelnego zwi~_rZ?chttika Jej szkoły łącxności, gdzie spożył olbiad w wie jednolitego frontu klasy robotniczej. 
Putek i inni. Po owacyjnym powit:lniu sił zbroJnych - Prezydenta Bieruta. towarnystwie ofo:erów i podchorążych: Sterrngowy magnes 
Naczelnego Wodza przez Sieradzan u 111111m111111!1m••1111111111111m1111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m111111 ~ 

bram miasta Marszałek przyjął raport do dz1·e • w Izb· . skierowany na Szwecitt 
wódcy szkoły, p.o czym odbvła się rsza Iii LONDYN ( b ! I) W L d • 
polowa. Z kolei Marsz::iłek Żymierski o· 1 0 

s · w · - on ynie debra~ p!'zysi-i:~e od n<nYoprzyjętych do rozpoczęły się szwedzko-brytyjskie ro. 
szkoły podchorążych, a nastepnie do!wnał , . . . kowania handlowe. Rząd brytyjski. 
oSobistej promocji absolwentów szkoły L,OND"i:N. ~~bs. wł.) -:- .~omentat?r lwyslaneJ do rządu amerykanskiego w pragnie powiększenia zakupów ze stro. 
na podporuczników i chorażycb wojsk ł~ ra?rn brytyJs~tego d~nosi, tz ~ porn~- spra'W'.ie pomocy flnansowej dla Grecji ny Szwecji w obrębie bloku sterłingo• 
czności. ~zaiłalek spodziewany Jest w Izbie Grom oraz zapytanie, czy rząd bryty}ski był we~_o. Bilan~ ~andlowy ~ielkiej Br;r-, 

Na1bardŻiej wyróżniający się 1bsol- " Y szereg interpelacji posłów Partii poinformowany 0 warunkach po\itycz- tann w zak1 esie stosunkow handlo
wend szkoły olJ.darnni zostali przez Mar Pracy w związku z przemówieniem h • k. " . S • . lwych ie Szw~ją wykazuj~ duią przę. 
szałka Parnią tkowymi podarunkami w po prez. Trumałl(a. Przewidyw:ana fjelStl nyc • J3 ie . sta~HtJą. tany ZJednoczo· 'Wagę importu szwedzkiego do Wielkł@j 
staci 2 ze~arków. interp-efa.cja o<fą1ośnie noty brytyjskiej, ne przy udz1elemu te1 pomocy. Brytanii nad eksportem do Szwecji. 

W wygłoszonym nast~pnie przemówie 
niu .Marszalek wskazał na systematycz
ne szkolenie kadr WQ'jskowych. foko na 
widoczny symbol krzep·nięcia armii i roz 
wjjania się jizj w warunkach normalnych. 
Omawiając zawarte ostatnio przez Pol 

ie zy chcieliby li 

;t;';;ll•H•:M;:;;~j;;1;•;;;;1mm11m11·1··~'" • Dalsze plany pożyczkowe . prezydenta 
D k I 

.-' 1 • WASZYNGTON (PAPJ. Jak utrzymuje „Ar- być następujący: Gr~cja i Turcia. - 400 mi· . 0 Q g n Q SC my and navy journal", prezydent Truman lionów, Austria - 475 milionów i w r,ozi~ wy 
planuj~ udf:ielenie pożyczek nie tylko Grecji cofania srę z Wielkiej Brytanii - jeszcze do

. Toczący się przed Trybunakm Naro-

1 

~ !urcj! lecz i ~nnym ~roj~m, którymi ~ntere· ~fotkowo, 500 milionów ~olarów Japonia. or;:iz 
dowym proces b. komzndanta Oświc;ci- su1ą się ostatnio speqalme Stany Z1edno- inne panstwa na Pacyhku - 200 milmnow 
mia - Rudolfa łfoessa odznacza sh pew czc;i_e. Ogóln~. su?1a tych pożyczek ~o wy- I dolarów. Wspomn:any dziennik„ twie~dzi, że 
111 ą cechą charakterystyczną, w odróż- nosie 5.750 m1honow dolorow. Podz:ał ma prezydent Truman wysunął swoi proiekt po 
nieniu od innych zaiJ<:ończonych fo.ż pro· 
cesów niem.iecki•CJh zbrodniarzy woj~n
nych. Oskarżony łfoess - zarówno w 
śbdztwie pierwiastkowym; jak w swych 

1

. 
zezmaniach prz·ed Trybunałem - po
twierdził dane aktu oskarżenia i przy-

stan· e · na roz.kaz 

~rzedslowie~iu mu SZC'Z.~gółowych materfa
łow przez. 1ego doradcow wojskowyc" oraz 
przez ministra spraw zagran\tznych lł.ars
hollo. Niektórzy obs9rwatorzy Mzywajq p\o.n 
prez. Trumana „doktryną Monroego w za· 
stosowaniu do całego świata"', inll\ zaś „no 
wą ustawą o pożyczce i dzierżaw.e". 

• • r 

f::~z!~~ ~i~ zsa:~~;:r~~hpr~~1ctiii~ze;:~i: 1:;~ Prasa brazyliiska odsłan· ia ta1·niki walk bratobóiczych w 
tlzrowscy kamraci. s M Paragwai 
Przyznał się _ z jednym tylko za- MOSKWA (obsł. wł.) Dzieruiik brazylijski l znanego polityka demokratycznego Prestesa I W swej 'deklm:acji Prestes oświadcza, ~ 

strzeżeniem: ż-e jest odpowiedziafoy za „T#.buna Popular" zamieścił oświadczenie odnośnie sytuacji w Paragwaju. powstanie w Par.1:1gwaJu zostało świadomie 
wymordowanie nie 4 milionów wieźniów lk• J d• h sprowokowane przez obecnego prezydenta 
Oświęcimia, jak to głosi akt oskarżenia, owe a I w n 1ac ParagwaJu - Morliilgo l Jego poplecznłków, 
lecz ,,tylko" 2 - 2 i pół milionów. Oczy- ~ którzy „otrzymali od Amery)fcm,ów lnstrukcJę 
wiści~. różnica dwóch czy nawet półtora LONDYN (obsl. wł.) - Agencja Reu tam 607 osób, oskarżonych o inicjowa- wclągnięc!a narodu paragwalsldego do w.alki 
miliona istnień ludzkich - to cyfra po- tera, donosi z Indyj o nowych krwa- nie starć ulicznych. Podczas trwają. zbrojne) celem wzmocnlettia dyktatury I poz. 
ważna, bar,dzo poważna. Niemcy są -- wycn zamieszkach w mieście Pesha- cych od 10 dni zaburzeń w Pendżabie tlawienia go nlepodlegloścl na dłutszy am" 
jak wiadomo powszechnie - narodem war, podczas których zabito 42 osoby. zginęło około 1 tysiąca osób, 1200 osób Prestes zaznacza, że klęskf.l pcuagwaJsldego 
pedantycznym i skrnpulatnym. lioess, Z Benaresu donoszą, iż arooztowano odniosło rany. narodu Jeszcze bardzleJ wzmocnUa.by n\e-
jako Niemiec, nie może się zgodzić na b · • d „nomyłkl}", pop~łnioniJ _ jego zdaniem ! ezpieczenstwo utraty nlepo ległości przn 
_ przez prokuraturę. "Być może, że wy- lł.0/ł/ K fJ ff§ Sit' f 411.T ECZNJI' kraJe Ameryki f.acińskieJ 1 stworzy'faby b·a· 
obraża też sobie, że za zgładzenie dwóch '1IJ zę i punkt wyjściowy dla wolskowycb ffawmi· 

milionów ludzi cze-ka go mniejsza ocl PO· Towarzysze Kolporterzy Fabryczni~ Uwa~a ! ~,·_,·',:.··.•.,,•_!, ~~~;;111:~.~:~.~!:~:.~~:~.~~1111111111111111111111111111111m1111am 
wi.edzialność, ni·ż za czt=ry ·miliony tru- .·. 
vów. Okres marca. i kwietnia iest okresem wzmożo- n; Gen. Clay W Moskw·e. 

Zr~sztą, ten lioess nie chce uchodzić nego werbunku prenumeratorów i czytelników ~ LONDYN (obsł. wł.) Wczoraj 
za pospolitego - choć w skali maliowej Gł R b t • " · ·''' 
- morderce,. Przed Trybunałem uznał, " OSU O O niczego • > przybył do Mcskw.y dowódca amery-
iż pochodzi z rodziny „fanatycznie re li· Kolporterzy, którzy z d 0 będą w ciagu marca największą ilość ;:: kańskich wojsk okupacyjnych gen. 
gifoej". Ba! w młodości miał zamiar zo-1 prenumer~torów otrz9mają cenne nagrody na święta. ·.. . .: . d 'al _ h stać księdzem, a nawet-misio11arzem!„. A więc do pracg t L Clay. C:::Jay wezm1e u z1 w praca<: 
Łaska Opatrzności ustrzegła jednak dzi- ··:wzcz;;:;:.5,x',/.:';'f?DKZJ:taw;wgyqnrnit'':c~~'.f'XY\'t:w:fa't'Y%VT:::yi:9':':i't. t sztabu dor a<lców min. Marshalla. 
kusów z Afryki, czy z Australii od dzia- 'Wł • • PN Hi t:'.sw: MM: 

łalności ,,misyjnd" łioessa. Gdyby stała Jaros1a1v Hasek. 305} jq potęge. Gdy mianowicie na dror-
się ona faktem na terenach „misji", za· cu Szwejk vryraził życzenie pójścia 

t,\t~ k~f~~~łó~d!k~~~li~~p~:i~~:1y~Yersti; p f 
6 
J [ ~ ~ J ~ ~ ~ f ~ ff ~ W ~ 
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1
. id do ustępu. frajter od,.,owiedział w ludz.kich kości. Nie·doszły „misjo::rnrz", . e, . U . sposćb wysoce grubiański, że na to 

zmi·einiwS·ZY swe projekty, awansował V będzi.e miał dość czasu, gdy przyl:ię· 
szybko na __ dyre'ktora oświęcimsk'iego dzle do brygady. 
,;kombinatu śmie,rci". Wi~my, jakie były pOdCZaS WnJ· ny ŚWl•atOWej - Dobrze - odpowiedział Szwejk 
tego skutki. u - ale prosu• mi dać to oświadczenie 

Matematyczna skrupulatność Rudolfa (Przekład Pawła Hulki-Laskowskiego) na piśmie, a gdy mi pęknie pęcherz, 
floessa przypomina Ponurą anegdotę z . t t t niech będzie wiadomo, komu to z:r· - Tak 1es , s o nie, owszem, nie- dziła Szwejka na dworzec, O.la odtran-czaisów okupacji, kGIPortowaną I>O War- t , wdziec:zam. Od tego jest prawo, panie 
szawie. w odwet za zabójstwo nicmiec- wątpliwie. - Dla ego eż z oburzeniełl11 spartowania go do sztabu brygady. w frai'trze. 
k ·ego z·a 11darma s ef g st 0 ka ł odrzucił oskarżenie sądu, że zdradził Wo1'alyczu. 1 ' · z e ap za ruz- Fr"!jer, parobek od wołów, przera-
strzelać 50 zakładników - Polaków. Po n::xjjaśniejszego pana. W areszcie zostawił Szwejk po so· 
egzekucji okazało si1e,, że pod murem ie- - Ten chłop jest skończonym idio· ble małą pamiątkę, a m1nowicie pa- ził się tego. możliwego zdarzenia z pę• 
ży 51 trupów. Szef gestapo, sprawcl7.iw- tą - rzekł generał do majora. - Kto I tykiem na ścianie powypisywał do- che„zem i dlatego na dv.rorcu cala es
szy ,,robotei" podkomend-nych. wpadł w słyszał, żeby się przebierać na grobli kładnie pD•est przeciw temu, że w karta w sposób uroczysty prowadziła 
wścbkłość, zwymyślał od ostatnich do- stawu w uniform jokiegoś rosyjskie- przeciągu 24 godzin od chwili a.reszto- Szwejka do ustępu. Frajter w ogóle w. 
wódcę plutonu egzekucyjnego i oddał go go jeńca:, czy diabli wii.dzą kogo, wania I'ie dostał nic do jedzenia. ciągu całej podróży wywierał wraże-
ipod sa,d za przekroczenie kompetencyj dostać się do aresztu i do szeregów Razem ze Szwejkiem wędrował do nie człowieka brutalnego i nadymał 
służJbowych. „Jak ~miał ten łajdak - . , b t się tak okropnie, 1·akby 1"utro miał zo-

ł ł b · 1 • 1enców rosyjskichl Taka rzecz może cygody aki papier: wo a z o urzemem - rozstrzz ac nie- t t stać conaimniej dowódclii{ korpusu. winne~o człowieka !"„. „Niewinnym" był się zdarzy6 ylko idiocie. - ~a. zasadzie elegramu · Nr. 4ó9 G 
ten pięćdziesiąty pierwszy; pięćdziesię- - Posłusznie melduję .-- odezwał dostarcza się szeregowca Józefa dy sieclzieli w pociągu na linH 
ciu pozostałych - to byli, zdaniem ge- się Szwejk - że ja sam spostrzegam Szwejka, zbiegłego z 11 marszkom- Przemyśl - Chyrów, rzekł Szwejk: 
stapowca, ,,winni". na sobie nieraz oznaki idiotyzmu, panii, dla dalszego postępowania w - Panie frajter, gdy spoglądam na 

Niemcy, jak powiedzieliśmy, sa. naro- osobliwie ku wieczorowi... brygadzie. pana, to zawsze przypominam, sobie 
dem pedantycznym i skrupulatnym. Jeśli - Milcz, ty wole _ rzekł do niego Eskorta Szwejka, składajqca się z tego frajłrq Bozbę, który służył sob!e 
szef rozkazał wymor·dować dwa miFtHlY major i zwracając się do genera.ła za- cz!erech szeregowców, reprezentowa- onego czasu w Trydencie. Gdy mia
ludzi, nie wol110 zabić ani jednego wię- pytał, co wobec tego ma zrobić ze ła kilka narodów: był . w niej Pol':!:k, nc,wano go frajtrem zaczął r:rptem 
cej. To było by już nadużycie, przcst·?·p- S tyć i pocznieć. Twarz mu nabrzmiała,· 

b d ł b zwejkiem. · Węgier, Niemiec i Czech, ten ostatni 't. stwo. z ro nia, tamto - to ~ uż owy I a brzucho tak nanęczniało, że 1·uż na-detal, załatwiony „zgodni~ z rozka- - A niech go sobie sami wieszajq był frajhem i dowódcą ei:Jtorty. Wo- <t"' -

zem" ... Aż ciarki przechodzą po skórze w !ego brygadzie! - za.decydował bee a:resztanta - ziomka strasznie zajutrz po mianowaniu nie mógł się 
od tych „cnot 'larodowyich" łierren- generał. J wysoko zadzierał n '.sa i dawał mu od- zmieścić JN. skarboy.rych spodniacli, 
volku L. B. D. Po upływie qodziny eskorta crowa· czuć swoje wvsokie stanowisko i sw~ łO. e. ~.l 

, 
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O kcidry Swiatłych rolnik-ów 
Odcinkiem, na którym nie możemy w znów c1s111e się na usta w· tanie - kie po!~ działania ·b~.dą mieli jej synov;,'ie, I dars'twa Wiej~kiego, kt~r~ 1!ota ~en~ 1 ~] 1~ 

tej chwili pochwalić się speci"alnymi suk- dlaczego? - I wiele, wiele trzeJa hy i:a dfa jej dobra na Jej gruncie. A czy or. ch_c.e otwor~yc -rok~t ~vsięo?--~? la a, ·
1
1.-' zi, 

t"°n t?mat mo'wi'c'. ganizacJ·e społeczne i ·poli•tyczne uob!ły ktorzy by rnewątpll\v1e wsi wie e ."a 1 
cesamr J·est odcinek oświaf'T r.olniczej. '"' - dl b l t' Kitrso''" Przygoto"<Vaw-, · 11a· odc1·nku szlc-0lnictw.a rolniczego wszy- a a so wen ow · Owszem, zr-0bi-0no :i tu pierwsze rewolu- Trudności organizacyjnych braków na l 

stko - czy zainteresowały się ·nim cito- czyc t. · .. . cyjne kroki, ale strasznie opornie idzie tur:v obiektywnej wypływających z obe- ci·„ż·by tyle c-0 szkolnictwem zawod.o- Oczywiście wiele na tym oac~nku za.le· 
ci"'g dalszy. c11e·J. PO·\"OJ.en11ei sytuaci1" J. est tu bez- ., · • b d „ d sta\"J·en·1·a sameJ młodz i e. "" ·~ - - wym w mieście i I> omo. głY. do 'J)'Osta 1.ine· z.ee ę zie .o na ·• . . , Gdy na innych odcinkach naszego iy- \"zględnie wielz.' Ak nam si·~ wyd-ajc, ż~ · hł k" · ]rto'i·a nrze<l wo·1na \v·zer ·~ nia go na nogi? zy c ops 1eJ .- ' . "' . · , cia :vosune,!iśmy si•!) już dalek-0 w r::ali- tu _przede wszystkim trzeba ruszyć wieś, biała si•(} w inte·ligencJę, ~lbo tmeszczan· 
2:Dw.a-niu qlanów i wytycznych inicjowa- trzeba, by działające na jej terenie orga- Wchodzimy obec11ie w -0kres stabiliza- st\vo _ co łączy się ściśk ze w;;pom-
nych zrn!an, jakie }I .nas zaszły, tu dre~- 1 nizacje, a wiE:c i nas~a partia, pomyśla~a cji, n-0rma)izac·.Yi .- należało by także PO· nianym wyżej przebudzeniem "'.si µrzez 
czemy ciągle w m1eJscu, a szczerze m· - : ) tym, co w tym kierunku udałoby się myśleć, aby wv.iść z tymczasow-0ści i do odpowi·ednią pracę uświa.damiaJą.c~ ()f· 

wiąc w ·tym wypadku, praktyka dalek:, • zrobić. · ry\Vccz-0ści na od.cinku sz:ko•l1nictwa rolni- ganizadi wychowawcz-ych pohtycz-
odbiega od pfanów. . Wieś na odcinku szkolnictwa .średni.;- czego. nych. . .. 

. Czy to znaczy, :-e I>lany były :t.;? go, pcha swoich dzieci siłą inercJi naby- Trzeiba by pomyśl~ć o kształceniu kadr Sfan .obecny, st~n ~rzyna1mm7i w prze 
Nie - plany. były 1 s~ dobre, ~1:. P\~~: tej przed wojną, 1::1.ó szkół koedukacyj- nauczycieli fachowców,_ trzeba_ ~Y ·pomy- kroju_ ~aszego .woie·~odzt\v~" . wi-ele ~~.~?: s~kody stawian_e rirzez. PS~·ow~k1~ .111 I ~11 . , " - ho tylko tacv przed śleć o tym, a·by pracuiącym iuz na tym staw1aJc~ do zyczerna, w1111en y,r , n~_:oti,z 
msterstwo Rolmctwa, medoc1ągn1ęc1a 1 e- ny'". ' 

11~ ,,phando~. . . d c~eg~ś a odc.inku zapewnić -0dpowiednie war11nki f ~:z,ei prz:Yszfości ulec radykalneJ zmiame. 
aHzatorów, a w du·żej mierze „nawaliła" W?J_ną. uoc o z,11 w zyctkn.1 o kt r·z'11a . egzystenci·i aby nie uciekał na µracC> ob- Na. tym Ddcinku winniśmy o·sią~na.ć przYi t · • W!PS J 0 St prz„ae WSZyS lll1 pra Yv, • • ·, · . · · · t · ' j" - · „ rol U 

U ·wie_s. . . . . . . - ." ~ . . . . , l ' ł cia, mu ideologicznie, •.ale zapewmaJ<1Cą naJmnieJ taki S o-p1en. rea ~zacJ1. 1~\\ ~, ~ 
. Takie przynaJmmeJ w,razeme. odnosi Odcinek. szk-0lmctv. a ro!ryiczego 1_ JY odpowiednie warunki życia. . cyjnych planów i zamierzen - 3ak1e n,a-
&ę na µodstawie danycn udzielonych prz~d w-0Jną mało znany. D!s _Po do,,ona~ N d . 

1 
k 

1 
·a hl·cir wi"lk;i, rolę I mY już -dziś na innych odcinkach nasz.~go 

nam w Wydziale Oświaty Rolniczej Woj. nych zmia11ach w Polsce, na1ezało by wsi I ą o cin rn ~z -0 en: · \ - k ł"' G < ; " i" A. 
Urzędu Ziemskiego · · nakazać bliżej, jakie za<lania, jak szero- ma do odegrama Wyzsza Sz' 0 !.,..!,..~~:...,.~c_,;; ____________ _ . . _,,_ . ....... ........................... ....,. ............ ~ .................................... ~ ........ ~ ~ 

:tEii:F~~~::~r~~F.:~~:r·i1~1i -Pr_z_e--m-ysł konf e·kcyi·ny p·o· ; reo·rea·n·1zac1·1· wszystkim mł·odz1ez chło·p.ską do rnc.10- . 
nalnej gospodarki na gospodarstwach ro- t.i . 
d;zicielskich, ewentualriJe, dające początki • · . • . · , · . bk , ć w"' za. 
;Wiedzy fachowej koniecznej do kształce- Os'rodek Nr. 2 Państwowych Fabryk Prze. z powodu trudnofo; lokalowych administ~a-J co ·"'! v!ymku 0

1
ka. shprawn~,c W: ~zv, os _ • 

' • · · k ] · · , . , . · d , h r b 1 r! ło'w•an1u wsze ·ie soraw 10oomo P• ze-ma s~.ę ~ tyn; kie-runku w sz o mctw1e mysłu Konfekcyjnego J.sst jednym z siedmiu, cja Osr?dka miem s1~ w_ woc, ,a ryw~;1 • ci~ż·, im mniej pośr~dnikÓw, . frn mniej „pa• 
średmm 1 wyzszym. . na które został rozdzielony przemysł konfek-: ki:ruje 1ednak_ wszystkim_ 1eden_ : Ylko· d_v'.:K- pierków" _ tym fep:ej. 

W .tym ·ce1u . wyd~iel.ono .z Re!orm')'. cyjny, okręgu łódzlt"ego . ~ależał? by racze! tor naczelny, 1eden techi;ic,zny ·~?· Admim,ra Odpowiednie ....,ykorzystanie tych nc•,vycli' 
Rołn-~J na teNn1e kaz.deJ g~mn? osrodk1 powiedz!eć ,włączony .a .n:e rozdzielony, gdyz cja zostało poza tym ,;sKroc~na . o ok~b 30 możliwości zależy _ naturalnie _ od zd:ilno 
od '10 do 20 h. a oraz -0dp.owue.dme budy~1; wszystkie większe i mnie1s:-e zakł?dy . pracy osób. Jeżeli uprzytomn;my sobie, ze ta_ kie sa,- J ści, inici-atywy' i oddania zarówno kierovrnict• 
li..: kt' h k ł t ł le zostaly skomasowane i kazdy, z s1edm;u os- " d . d b h !ru.. W oryc SZr o y e mia y .zna, ze rodków tworzy teraz jedną faorykę z :edno- me ,;cięcia przeprowa za się wszę zi-9 oraz, wa jak i załóg ro otniczyc . 
&ieqzibę. Na teirenie naszego WOJ~wodz- lita. dyrekcją i administracją. że zlik.w:dowane zostało tak zwcne Z(edn:icze z tego właśn'.-::: punktu widzenia mamy 
twa wydzielono, .a ostatnio naw~t C3.łko- d nie Przemysłu Konfekcvjneaa; które też za- V"r"z·enie z·e Ośrodek Nr. 2, z którym mie-( dd · Zda1=e się, że nie zgrzeszymy przesa nym_ d , .- , 
;w.icie za. gospod. arowano o ano Je \'f za- trudniało sporo oracowr,;: " wt~ .V jasnym l·fśmy so, osobność, bliże·1 się zapoznać; rokuje d 1-: k ł l s k ł optymizmem, gdy powiemy; że m;mo swe1 t d ,. ,•l'Zą ~,~rowm <?ill I>rzys~ y.~ l z o. e- '·młodości" ośrodek Nr. 2 może służyć jako s'ę staje, że oszczędnośd ~::qgn_iąie. ą. rogą jak najlepsze . nadzie1s. Oto na przykład dwoi 
,;wen_tufi1!11e spec:ia'mym. dz1erna~com_ lub ·1~skra.wy. dowód t.ego," że reorganizacja prze- będą poważne. Oszczędnosc. ta !o me· 1edyńa jego młodzi d>jre~torzy - naczelny - to.w. 
a<lmmdstrat-0r-011!) - 220 takich ?srodków, ł korzyść, jaką daje reorgamzaqa. Slcomaso- Czek"'lski · !i admiinistracyjno-handlowy - t·::>W• 
a szkól zorgau_izowano zaledw1_e 4_2. mys!u konfekcyjnego by/a celowa i s uszna. wane fabryk·: będą_ miały t.eraz. więcej . samo- Gliński. Oba·

1 
_ synowie robotników - obaj 

? n b k ł Ośrodek ten. obejmuje 4 dotychczas samo-
1 

b d b Dl~cz~?'o. !riJ·er~~e, to ra, 1 s1 . nau- dz.ielrie fabr ki z łączną liczbą 3 tysiące za- dzie~noścl, kierownicy ~r -z?mys.u , ę ,ą: .~~~ - własnym wysiłkiem i i;iracą zdobyli ·~y.;i 
091cielsk1ch, ~le "Jesh na ch~1!~ pozosta- trudnion eh. Y · pośredn:ro powiązani z osrodkam1 prorlu:<c111 kształcenie, ob.ej wreszcie - gtęboko prze:<o~ 
1'1ImY. t~n 11:robl~m W •8POIDJ~ 1 ~a~t~nCJ.- l'Rl!•:M"lt'l' ' ';~11 rn11„,,,, , , 1 , 1 11 , , nrn11r.1•11.11H11«1'łln1r11111~•1Ht1n111111f1M:lłllniin1111111ill''l'll~1rn'1111·~nmnl!l1'11H'111:11m~1m·11111"1'111;M<.lilm'111111111ił'n'11'lm1~nto nani, ~e · ciąży na nich wielka odpowiedz1a!.-
w.imy s1:e~ .ze ntte to Jest naJwazme~sze. · · • .- ność za losy 4 fabryk Ośrodka i ich zaróg 
Proszę sobie wyobrazić, że- do tych 42 łt'1-e ~c • z · ra1u· robotniczych. Załogi zaś, mimo to że są prze-

sz-kał uczęszcza zaledwie ok-0ło 410 chłop ~ • .ważnie młode i niewykwalifikowane - oswa• 
ców i około 360 dziewczą.t, c·zyli razem KURS RYBACKI W POSTOMINIE to masa. plastyczna z kazeiny, lekko i trwała, jają sią szybko z fabrycznym • syst.~mem pra. :no os(ib, co dzielone przez 42 daje śrec.t- . . mojqco zastOsW.ianie w przemyśle galanteryj cy, e nawet osiągają wysokie normy produk„ n-i<> ·1g uczniów na szkołę. Wieś nic do- W kwietniu w, Pos~:>minie odbędzie SLE!. ~urs oji. 
·cenia zn.aczeniia teigo ·rod·za.ju szikoiniC>J ·ryback!, P? ~konczemu kbt.ó kreg-0 ć):>~~lW~_nCL t:- nym. Oczywiśoie- że istnieją w 0środku spra-wy 
tw "kt ·e· te"' n·-e pomagał dotycn- trzymo1ą SWt"Odedwo ry a a mors1<.1ego oraz POLSKI ŁAMACZ LODow· ' · 
' a, m 

1 ! b'<? 
1
• • . kllrs si9ciorski dla inwalidów wojennych. i bolączki, usunięcie których nie jest w mocy 

czas :zrozumieć, mk<~ :ie:i. I>rzeid W>O'J11~ .te- Jak komunikuje Glówny Urząd Morski w oni dyrekcji, ani załogi. Najpoważniejszą 
go p1~ zalec~t. Y'heś 1;1\e ma do .ych EKSHUMACJA ZWŁOK ŻOŁNIERZY Gdańsku, przed kilku dniami, po przebyciu trudnościa sa braki te..chniczn.e. %tkoł zaufania, me CZUJ~ potrzeby ks7,tał RADZIECKICH w deżkich warunkach lódowych drogi między N" · b' . . k . ani 
cen\a ~\e; w nich, Kopenhagą a Trelleborgiem, przybył do por- ie wyr<t ia 71ę Jesz~ze u nas w :a1u 

Podobn\e, aczlko/V/Jek stosunk-0wo le- Na teren:e 10 gmin powiatu !oruńskisso tu w Trelleborgu nowo zai:upiony prz~z Pol- maszyn do sz'(cta, ani ~zęsci ;:amiennych. 
tjiej jest j na Qd.cinku szkolnicbwa śred- przeprowadzono eksnumacię zw!ok 244 żol- skę dla użytku porl<u szzecińskiego lodoła- N~wet zagra~1cą ;ru~no 1e _nabyc. . 
m• ego •. ·nr 13 ,.,.1·mn"'1...· 'act.. (3.1.~tnl'e z bizrsa- nierzy radzieckich, poległych podczas dziS:lań mocz „BrydereiY'. Lodołamacz; po zaopatrze- O_srodek r_ad_ z1 so~1e. 1ak m. oze: robotnicy so. • vv „ " ' .u - woi"ennych. Po złożeniu zwłok do trum1.en, · b ki dp' I d 0 t zcze d b - d b .....::), 9 il',..,,lni'""'-r;,,.h, 2 ,,..,.,.,.,,-l,:n'ic'"',.,, 2 „0 ,Jnr·,.._ h nru się w un er: o 1 Yną o P r u s - .m1 ara ia1ą częsc1 zamienne_, z_ o ywa się u.u v ......,.,....., ~b"'u "'" „ "' .Pochowano je cz~śolo.wo na cmentar;;:a~ , ·, k' h 
tw<>" sp6Mrlefore) ...._. j~st 95{) ucrni6'w, z cześciowo obok a5tniejących już mogił zbioro- ons t~go. 1e ~a. wolnyr-:1 rynku, lub 21101dui~ se_ ow:rne 
tego na g;imnazja rolnicze przy.pada Qko- wych w poszczególnych gminach. SKAZANIE KAPO gdz1es u ludzi po kątach. Natur~lme.' ze ".e'1y 
łlO 720, na ogrodnicze 66 i &półdzidcze Sąd Okręgawy w Bydgoszczy skazał na V: takic_h wypadkach są odpowiednio słone. 
90 uczniów. W 3 liceach (1 rolnicze w SWIĘCONE DLA. !OŁNIERZY 15 lat więzienia 23_letniego Jana Idzikowskie- !1edoa · igła do maszyny - 60 zł.J. 
Otarn-0cinie 'POd Piotrkowem 50 ucz- W związku ze zbliżającymi się świętami go, mieszkańca Kamienia Pomorskiego, który T.en stan rzeczy nie pozwala na powafoe 
niów, 1 łl;odowlane w Bratoszewicach 18, W.ielkieinocy - Zarząd Główny Towarzyst.wa w okresie okupacji pełnił funkcję kapo wię- rozszerzenie produkcji. Mimo wszystko osiąg-
1 ogrodnicze w Widzewie koło ŁodDi) - Przyjaciół żolnierza organiz~e na t.erenie z:enia bydgoskiego. n"ęcia produkcyjn.'3 Ośrodka Nr. 2 są wcale 
jest zal-e-d'wie 100 uczniólW. całego kraju akcię „Swięconego" dla żoł- pokaŹ(Je, bo 120, 160; a nawet 170 proc·3nt 

Lictby ta w porównaniu z dz-iesią;tka- nierzy. ZJAZD KSIĘŻY b. WIĘżNióW-POLITYCZNYCH planu. Wydajność pracy mogłaby jednak być 
mi tysięcy uczniów szkół ko~dukacyj- Towarzystwo Przyjac!ół żołnierza wydało W Toruniu odbył s:ę diecezjalny zjazd większa, gdyby nie ciągła zmiana asortymo-i. 

na cele Akcji Wielkanocnej nalepki: 1 O, 20; księży. b. więźniów obozów koncentra:y j- b h k •' n.ych,. a ostatni'o i zaw-0dowych w mie- 5o 1· 100_z•otow"' oraz poczto'.w•,1·. h W b , . d tu wyra ianyc arty u1ow. 
d 1 - ~ nyc . czasi9 o raa stwier zono, iż stroty §er~ są._ f PTOSt śmieszne i dają wiiele O zadane przez N:emców duchowieństwu po- ~ażdorazowo n;·;ja _ki!~a dni, nim robotnic.-; 

mysle?1~. . , NOWA MASA PLĄSTYCZNĄ - LĄKTELIT morskiemu są ogromne. Zaledwie 30 proc. na nowo •!:-"pra.wią się . 
Jak-zez - w1es !Polska, 70 pr.ocent na- Zakłady chemiczne „Polchem" w Toruniu księży uratowało s:ę od śmierci. No zjeździe Poruszali~my 1uz zresztą tę sprawę na ła-

rodu, rnlnictwo, Mór·c I>rz.e.cież u nas od- unfcf;iamiają nowy dz·iał produkcji. Oprócz wybrano now-a wladze Zwiq7ku Ksląży - b. mach nasze1 gazety, lecz do tego czasu nic ~ię 
g•rywac bl~id2'.i'e :Pienwszmzie1dną rolę - nawozów sztucznych fabryka produkov-:ać bę I w:"ęi.niów z prezesem ks. Czap'.:fokim na cze- I pod tym .~1zględe111 nie ~mieni/o.· Teraz, -po .s~o 

. ! taka 6ytuacia. dzie nowy artykuł pod nazwą lakteht. Jest le. masowanw fabryk, mozna by z łatwo:;-::1ą 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m111111m111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m111111 wprowadzić taki podział pra.::y, by paszcze-

• ' gólne z.sspoły pracownic, a nawet poszc;e-f nterpef.&~fe nasząch Cz9telnih.ów gólne fabryki wyspecjalizowały się w produk 

Dlacz. ego a kei· a ta trwa tak długo· .~ cji l~~~~Jrtut)~~naokk~~~~~~~ ~~~~~lt stawki · · fi' I płacy ułozone są w taki sposob, Z"l we wszyst 
8 kich fabrykach robotnice marzą o- tym,. by 

. - . . _ 1 dostawać do roboty same płaszcze 'i mundu-JuŻ. ~arę dn1 ~em11 ukaz.a~y się w pr~1e ze w porę brakujące dla rozdzielnictwa kart- wedfug pierwotnych obietnic: w grudniu u-I ry, a boją się, jak or;,1 :a; drelichów. Przyczy-
11otatki 1nformacy111e o tym, ze z początkiem kowego to\l!'ary nie znalazły się na półk'lch biegłego roku . dotrą do naszych rąk osia- na jest całkiem prosta: różnica w wypb:::ie 
bleiąc:ego tygadnia sklepy włókiennicze bę- sklepowych. tecznie małe w maju lub czerwcu I przyda· w jednym i w drugim wypadku dochodzi do 
dqce punktami rozdnelc:o:ymi dla pob1<mla Ale gdzieś Istnieją winni wynikających dzą (się nam w przyszłym sezonie zimowym. tysiqca złotych„. Coś tu jest nie w porządku: 
n.aleinych za IV kwartał ubiegłego roku .ar- opóźnień: Przy tym tempie prac nale,t.,e nam A. B. C:zy niemogłyby· w tę sprawę wejrzeć Zwiqz. 
tykułów dzianych zostaną zaop·atrzone w bra- artykuły dziane, które otrzymać mieliśmy Stały czytelnik „Głosu Robotniczego" ki Zawodow:? . . . • , , , 
kujące w nich towary. Od podanego w pra- Na ~a:koncze~1e chc1eliby~rn,y zw~ocic uwa 
sie te1minu minęło Juz ładnych pare dni, « s · 111 d b d • gę, ~a 1eszcze Jedną „udręi<ę Osrodk~ -
asortymenty sklepowe nie zosta"' -uzupeł- z c z e c I n o u o w " I e myslimy o subl?ko;orach fabrycznych. Foo~.v-

. •7 ka przy ul. Leg10now 13 ma ich całą ga!enę: 
oione. 'historyczne gmachy i s.' wiQł·ynie . . jest tu i stacja benzynowa i garaż i wulkani-Towary przeznaczone na rozdzielnictwo zatornia (prywatna), ni.e mówiąc już o tkalni 
kartkowe znajdują się w składach społemow- Do najpiękniejszych zabytków z epoki j Odremo.niowano równieii: i zabezpiecza- i pończoszatn; (też prywatne). Sąsiedztwo 
sklch mieszaących się w Łodzi. piastowskiej w Szczecinie należq zl'tmek, k,0- no · kościół św. Jana z XIII wieku pokrywajqc benzyny rtie bo rdzo sprzyja zabezpiGczeniu 

Czy dl'atego, ie niesprawnie Idzie c:kcj.<:r ściół św. Jakuba i mury obronne. go nowym dachem i wzmacniając mury.' od pożaru, a i walka z kradzieżami nie może 
rozdziału i ie droga któ'rą towary przebyć Mi!lsto podczas walk bardzo ucierpiało, Najpoważniej został znis.zczony ratusz. U- być skut~czna. 
muszą ze sk!adu do sklepów rozdzielczych uszkodz!Jne zostały również w mnh~jszym sunięto już gruzy z pierwszego i drugiego Taka sama sytuacja pap. uje i w innycli 
trwa zbyt długo, - ludzie pracy tracić mu- lub większym stopniu historyczne .gmachy. piętro i' yrkrótce wzniesiony będzie nowy fabrykach. O sprawach tych dużo już 'TIÓ-

l t b d - k d Pierws.zq pracą komior'i konserwatorskiej dach., . · ;w;ono i dużo napisano podań i wniosków, szq czas . na n epo rza ną wę row ę 0 
lecz dotychczas nie odniosło to żadnego sKut-

swych 'punktów rozdziału, by usłyszeć. „Dziś i szczecińskiej dyrekcji odbudowy był remont Odbudowa zamku · Piastów posuwa iąię ku. Może teraz, po reorganizacji. jako, że 
Jesii;cze t~war nie nadszed!. Niech obywatel najstarsżego kościoła, zbudowanego ' za cza· w szybkim tempie. wszystko zaczyna się „od nowa", i ta rzecz. 
zajrzy jutro. N'apewno asortyment będzie już sów Bolesława .Krzywoustego w r. n24: Jest Z innych' prac wymienić należy odbudowę zostanie również po „nrn„om

11
"_ szybko j 

111upelnio11y". - I tak w kółko codziennie. to piękny gutyk, nie zeszpecony późnieiszy- kościoła św. Jakuba i pięknecro aotvc:kieg'o sprawnie załctw;ona ~ 
Nie !est może winq kierownictwa sklepu, mi przebudowami i przybudówkami. domu t. zw. domu Doiców. 

H. W. 
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o 
Oziecku, jeśli włoży na głowę pstry pió

ropusz, zdaje sią, że jest co najmniej „Krwa
~m Bykiem" z plemienia Siouxów i próżne 
byłyby wysHki, zmierzające do przekonania 
go, że jest takim samym smarkaczem z opa
dającymi majtkami - jak przed włożeniem 
pióropusza. Ta dzi'3cinna choroba nazywa się 

m ł - niz na 
sloliaa Turcji 

W osta~nich dniach - na skutek mo- Stary Stambuł - to miasto wąskich, I dzielnie Niemcy, ipokrywda,c 50 proc1mt 
wy 'Prez. Trumana, padało często słowo krętych uli~ek o dziwacznych zakrę- importu. Zalewali oni rynek ture,cki wy
,,Turcja". Niejednemu z nas Przychodzi- tach. Z labiryntu tych uliczek i zaułków robami prz~mysłowymi, zabawkami ; ga 
ły wówczas na myśl d'zieje tego państwa, wychodzi się wprost na główną ulicei - lanterią w zamian za wszelkiego rodzaju 
a może i jego dawnzj stolicy-Konstan- Pe1ra, gdzie mieszczą się naj1pitęiknle·jsze surowce - wełne„ bawełnę itd. Niemcy 
tyinoipola, zwanego obecnie Stambułem. sklepy. W ich oknach wystawowych monopolizowali też około 40 Procent ·~k· 
Od roku 1922 - daty obalenia sułta1rntu pr.zyibysza uderza widok k.artec~ek z na- sportu tureckiego, .przy czym na Wielką 
i powstania republiki tureckiej stolic·~ pisem ,,AwruPa" - ,,Europa", przycze- Brytan~~ i Stany Zjednoczone przyp:ida
państwa przenizsiono, fak wiadomo do pionych do wielu artykułów. Karteczki ło zaledwie 8 - 14 proc~nt eks·portu z 
Amkary. a Konstantynopol przemianowa- te mają zache,dć do kupna towarn pocho T.urcji. 

w języku potocznym - dziecinnadą. • 
Gdy jednok taki dzieciak ma już lat trzv

czieści lub czterdzieści kilka i np. pali tylko 
fajkę, by upodobnić s!ą do Sherloka Ho!me. 
sa, taki facet jest już snobem ; ·nikogo ni'3ba
wiącym błaznem. 

.„Przy zbiegu Piotrkowskiej i Przejazd przy 
sklepie PCH długi ogonek ludzi tamuje · nawi:it 
fuch tramwajowy, bo ogon „ogonka" kończy 
Sią hen na jezdni. - Szczęśliwcy, stojąc'(_ tuż 
przy drzwiach sklepowych, staczają formalne 
boje na pięści - i niewybredn'3 słowne po
jedynki. Stoją tak po kilka godzin, klnąc, '!"Oz 
pychając się i wyrywając sobie guziki od 
ptaszczy. Myślicie. że czekają na sprzedaż 

no ·na Stambuł - według nazwy azjaty- dzenia eur-01Pejskiego, jest fo bodaj jedy- W czasie woj'ily ·Turcja w dailszym 
ckiej dzi·elnicy miasta. ny rodzaj reklamy, uprawiany przez kuip ciągu dostarczała Niemcom su•rowc6w, 
Podróżny, przybywający do Stambułu ców tureckich. potrzebnych do porodukoji wojennej i pła-

chleba, lub masła? -
Skądże: Sams ich twarze wskazują no to, 

~e nigdy w życiu nie mieli potrzeby starać 
S'ię w pocie czoła o chieb powszedni. 

Sadziłem początkowo.że „dają" tam lep
szy gotunsk likierów. Nie. W skleple PCH 
sprzedawano ... gumę do żucia. Nie lada to 
óratka dla naszych anglosasofiló,w. . 

od strony zatoki Złotego R.'()gu ma przed R.Ysem sz1czególnie charafoterystycz· cHa szalone sumy za niemieckie wyroby 
sobą malowniczą, panoramę miasta, roz- nym dla Turcji jest bowiem leikceważe- I>rzemysłowe. Po wofoie znalazła sobie 
rzuconego na wzgórzach, domy pi'Ptrza,- nie i pogarda dla wyrobów kraj.owy~h i nowych opiekunów w osobie Wi..olkiej 
ce się jeden nad drugim. Na skutek dro- respekt dla imłPortowanych zza granicy. Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Wów
żyzny gruntu wszystkie budowle t~go Ponad 5_0 procent artykułów przemvsfo- czas obok etykiety !Z napisem „Awrupa" 
miasta są nieproporcjonalnie wysokie - wych przywozi isię do kraju na drodze ukazały się karte1uszki ze słowem „A
domki o wymiarach 4x6 metrów :vna siei wymiany za ty'toń, rodzynki, produk·tY merica". Obecnie na.wet chłopcy sp.rie.. 
w góręi na wyśokość kilku pięter. Nad wiejskie i rudę chromową. da·jący na ulicy grzebyki, pastęi do o'b'tt• 
c~iaose~ tych „garnków z kart" wz1~os·z~ 

1 
Go~p?darka na~o~owa Turnji jest ~ra- wia •. sz'Pil~·i i tym P-Odobne •• a_r;tyk!lły" 

się. ma1iestatyczne koipuły meczetow i dycYJme uzale·zmona od zagranicy. wy'krzyfki1Jtą, zachwalając swóJ towar: 
strzefrste wieże minaretów. Brzed woiną ipanowa·li tu ipr.awie ni~o- „Awrupa!", .,America!" 

W:działem takiego łódzkiego „Anglika", 

'który po wyjściu ze, sklepu PCH po dokonaniu Konf1u•nn„1·a Przewodniczących •. Sekretarzy 
pomyślnych zakupów, ~atychmiast siłą ni~: . ~ft: l&iiH~ . · ~ . 
<Jmai że wepchnął sobie w usta zawartosc "' • • s!-l h PSS 
kilku kolorowych pacz'3k nojlepszej amerykań- l~omutelow .il'i epowyc 
skiej gumy do żucia I bestia tak -potężnie ru-' Dnia 9 marca o godz. 9.~0 w sali RKS Konferencję zaga,:ł i na niej przewoa11:c.zył 
szał szczękami, że sztuki tej mógł mu poza. TUR. przy ul: Zachodniej 43 z :nicjatywy Za- przewodniczący Wydz. Społeczno-Wychowaw 
zdrościć każdy rodowity A1""'9rykarun... rządu Powszschnej Spótdzielni Spożywdw, czego Rady Nadzorczej, kol. Jagodziński; do 
. Przyjrzał'3m się tym „Anglosasom" - kra- odbył& s·ę konfersncja przewodniczących i pr.ezydium powołani zostali Koledzy, St. Ra. 
ciaste spod!lie, bary wypchane watoliną przy sekretarzy Komite tów Sklepowych. polski, Bitner, Gałązkowa i Bieńkowska. 
wyraźn:e ·wklęśniętych pi'3rsiach, ręce po .,za- Na konferencję przybyło około 300 osób; P·1erwszy referat wygłosit czł. Zarządu Dyr. 
chodn.iemo'' .:... w kieszeniach i - dopełnia- wzięli w niej udz;ał również przedstawiciele M. Grudzień: Następne referaty wygłosili ko
tnie rynsztunku, guma do żucia między zęba- Zarządu PSS, prezes Jańczyk, dyr. Piątek, dyr. ledzy: Jagodziński i Stefan Motuszló9wicz. Po 
imi. Tylko że w „ogonkach" nie potrafią za- Grudzień, craz kol. Stefan Matuszew:cz. referatoch wywiązała się ożyw1ona dyskusja, 
ehować angielskiej fl'3gmy, a kłócą śię i Porządek dzienny. obejmował następując.'3 w której brali udział liczni mówcy, porusza
SJopychają jak rodowici Łodzianie. Tylko dziw punkty: zagajenie i ,wybór przewodniczącego jąc zagadnienia ideowe i gospodarcze spół
człowieko bierze, skąd te okazy anglosasf.o- konferericjt; referat „Zagadni.9nia gospodar - dz1elni. Szczegółowych wyjośni,eń i odpowie
łódzkiej rasy moją tyle pieniędzy i czasu do cze związane z działalnośc·'.ą Komitetów Skle dzi udzielali: Prezes Janczyk oraz członkowie 
stracenia. powych"; referat „Wspótpraca Komitetu Skl'3- Zarządu Piątek i Grudzień. Konferencja wy-

ł j'3śli !utro w Ameryce poczną uprawiać powego z władzami ~p.ółd;iiel.ni i i:ers~nele.m kazała .wiel~i·~ . zc:in.teres~wonle . Komitetów 
słynna a przebrzmiałą już dziś - grę w sklepowym, oraz wspotzyc1e 1 wspołdz1ałan e sprawami społdz1elm i wmosła duzo materia. 
Yo-y~" oni na drugi dzień bedą się ttoczyć z członkami"; r,9ferat „Plan 'pracy Komitetów łu, opartego na zetknięciu się w codziennym 

;. sklepach by kupić tę zabawkę. I Sklepowych na najbliższą przyszłośc, oraz J pmkt)'.'cznym życ'u Komitetów z bolączkami 
Wtadom~ - snoby. odnośny instruktarz"; dyskusja i wolne wnio- spółdzielczoś,ci, o zwłaszcza sklepów spół-

tDzl ski. dzielni. 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u:111111111111111111r;m1111:m1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111)1111111111 

~--fi· PPS i PPR 
u Poz n a ń s k .i ego I Geyera 

sp. ez 

Gdy z 1>ięknej, repreizentacyjnej Pery 
skręcimy w jedną z wąskich ulice:ek 
dzie1'nicy Gafata. ujr:6ymy Prawdziw~ o
blicze dzisiejszej Turcji - jeij ubóstwo i 
zaniedbanie. Tu - na tych uliczkaJCh 
Piętrz~ si•e, prze·d każdym domem stosy 
śmieci. tu suszy Siil' wprost na ulicy bie· 
liznę. Uliczki wypełniają swary sąsia
dów, krzY1ki przekupniów. krę1ci się tłum 
l>rudnych, zanied'b.anych dzieciaków i nie 
zwykła ilość żebraków - równie wY· 
magających, jak natrętnych. Tutaj gnież
dżą si-el male kawiarenki,' gdzie rozpra
wia się o rosną,cej wcila,z dmżyźnj.e, e 
cenach na fasol1ęi. i bób -· tytch podsta
wowy.eh elementach kuchni turectkiej ll:Ji,z
doty. W jednym z Pi'sm humorystycz
nych widnieje karykatura, prz·edsta\via
jąca ol1brzymią ilość fasoli i dni robo
czych, ipot~elbny.ch na .zakupienie za 
granicą.„ jed'Ilego parowozu.„ 

Nastroje tłumu są minorowe, ży
je się wspomnieniem wielkizgo prezyden
ta Ataturlrn, który tak wytrwale dążył do 
uwoltnienia 'kraju od presji finansowej 
zza granicy, do podniesienia J>OZiomu pro 
dukcłi krafowej. Lecz wipływy spekulan
tów i ·handlowców, zbogaconych na w-01-
nie, zwyci.ężają. Swiadomie hamuje się 
rozwój Przemysłu krajowego, czyniąc 

w „PZPB. Nr 2" (d. I. K, Poznański) odby-1 to wszystko tazem było najlepszą nagrodq Polskiego Zwiqzku Zachodniego w spmwie zeń tym samym teren żeru dla kapitali
ło sls wspólne ze.branie ctłonków PPR i PPS. I za pięknie wygłoszony referat. Doskonale to podpisania traktatu pokojowego z Niemca- stów zagranicz:nych, przzde wszystkim 
Pr;:„„:odnlczył tow. Skrzydło,.,,.ski (PPS). 

1 
ocenił to".1'. Bok, kóry :aproszen~e . _prz~j~, mi w Warszawie i domagajq się od władz ame·rykańskich } angielskich. 

Po referatach wygłoszonych przez tow. Le· przyrzekaiqc nastę?ny~ razem mowie o 1ed· rzqdowych dalszych pertraktacji w tej spra- Prasa turecka lubuje się w fałszywych 
"d k" 0 bi żqcei· sytuaci"i gospo· noścl klasy robotnicze1. wie. informacjach i przy każdej O'kazii z u-

wa., ows iego " e * * * Po przemówieniu przedstawiciela Tow. Podobaniem wysuwa straszak „bolsze-
0.c,irczej kraju" i tow. Boka 0 „Przyjaźni Pol- w dniu wczorajszym odby!o się również Przyjaźni Polsko·Radzfackiej zebrani jedno- wizmu". Skutek tych „informacji" jest 
sko-Radzieckiej' i po dyskusji została jed· wspólne zebranie w PZPB. Nr 3 (d. L. Geyer). myślnie przyjęli wniosek o wstqpieniu do wy· taki, iż nie rzadko słyszy si~ pytania: 
nomyś1.nie przyjęta następuic;ca rezolucja: p0 refercrtach wygłoszonych przez tow. żej wymienionego stowarzyszenia. „C2y to prawda, Ż,e W ZSRR. ttlie ma o-

„Robotnicy i pracownicy „PZPB. Nr 2" tow. Wróblewskiego (PPS) I Jagodziń'.lkiego Należy zaznaczyć, że 9na to pierwsze brotu pieniężnego? Czy to prawda, że 
członkowie PPR i PPS zebrani na naradzie (PPR) 0 współpracy obu bratnich partii oraz wspólne zebr<Inie po wyborach do Sejmu U- dzieci rosyjskie S'IJ. wspólną własnością? 
w dniu 14 marca po wysłuchaniu referatów 0 sytµacji polityc:.rnej w kraju i zagranicq, stawodawczego przybyło do 700 członków. Że ko'biety radzieckie nie mają lJ·rawa 
postanawiajq: 1) W dcdszym ciqgu przodo· zebrani jednomyślnie przyjęli krótkq rezolu- W dyskusji wielu towarzyszy zarówno z PPR nosić obuwia na wysokich obcasach, anf 
wać w pracy przy 'warsztatach, 2) Zwalczać cję: jak i z PPS-u wypowiedziało się za tym by malować si· , ani nosić jedwabnych su-
rnarnotraws!wo i szkodnictwo, 3) Ciqgłq pro- Zebrani członkowie PPR. i PPS. w dniu 15 wspólne zebrania odbywały się regularnie i kie1n ?" itd. itd. 
pagandą wyjaśniać i przekonywać całq za· marca solidaryzują si~ całkowicie z odezvlq' często. B. W Stambule, ldczącym około 800 tYsie,·cy 
logę robotniczq o konieczności walki z mar- 1.1111n1·111·1.n1111111111;11111; unn 1111•1uu1.1111„111.1:1·1·1·:1"'' 11.11,;1.111•1"1";·1·,1;,111mu1nm.m.11H1aJu1..u:11:111:1u1u111M111111,i·11.11111 mieszkańców, istnveje tylko jeden teatr 

notrawieniem cewek, szpulek, przęd~y itp., lł'ieluri państwo yy i dwa prywatne teatrzyki o-

~ł:::r~:s~r'!71:s~~::i~ardo;~g~~ .::zy:: I Lu dz; e B ab ·1 n; cz a u u 1· a w n ., a ,. ą s ,·ę b:~:~ke~~;j~f e p~~~r~ ~~~r;;~r::.er~ł~~ 
kich, którzy dopuszcza1q się naduzyć na 1 ~ 9„ I !"mej produkcji filmowej właściwie nie 
sZkodę Państwa i Ludu, 5) Postanawiają: I . . . · . . . . . . . ,„ ma. 
wszyscy gremialnie wstqp!ć w szeregi To-1 . Na ~e. r~n~e 00.\y1atu. w1elunsk1ego u Ja. w_· I !o Kozłow sic. i Stetan - pseudo. „TYl!:rl' :. Stambuł - to miasto wielojęzyczne. 
wa:rzystwa Przyjaźni Polsko . Radzieckiej i niło s1~ JUZ dosc dnzo członków o-rgp.ni· 1 ~udry~ Józ~f, - pseudo !,Grz.mo! • Na Pera słyszy się francuski, angielski, 
Tównoczetnie wpłynąć na towarzyszy pracy,_ ·:-acj~ n1·e!egal,nych, ~ezerterów z woJska obaJ . zan:n~zkali w Przedmoścrn, pow;a- gre.cki. Spac.eru]e tu wi·eht wojskowych 
by za naszym przykładem m·asowo zasilali 11 c:oronkow band lcsnych. . . . . tu w1e_l11nsk1ego._ .. , " w mundurach armii angielskiej i amery-
szerecri tej organizacji". r Dwaj członkowie orgamza·c•Ji „Babm1- ObaiJ. przywodcy ba·~dy ,_,Babm1cza kańskiej. 

~ • • • ! cza" przynieś.li do powiatowego l[rze.du wzywa;ią za nas~ym Posredmctw.em T?O- W Pierwsz~j chwili trudno powiedzieć, 
. . . . . . I Bezph:!czeństwa w Wieluniu karabin rę~ zostałych członkow bandy do uJawnie- co porabiają ;u te tłumy Anglików i A-

Do te1 .su.che1. dzie?mkarskie1 n~tat~i na- czny, pistolet masz~nnowy, karabin typu nia się i poz.bycia obawy, gdyż Oi1i sami merykanów. Ale wystarczy przeicdt3Ć 
le.ry dodi:c, z~ ~igdy z.adna rezoluc1a me ~Y~ Mauser oraz kilka granatów i dwie Po. zd.aniu qroni .nie . .zo~tal~ .zatrzyma.ni, · si·e. raz ,ieden szosą id1a,cą ze Stambułu 
ła tak ~ałkowicie .w. s,u procentach o~wile~ skrzynki am11nicji, oświadcza·jąc, że zry- aini mmuty I znaJduJa. się JUZ w swoich wzdłuż Bosforu, aby widząc i tu muadu
ciedlemem dyskus1i 1 nastroju zebranyc ' a wają z grze.s·zną przeszłością i chcą pra-1 domach, pracując jak każdy inny oby- ry Anglosasów zrozumieć przyczyhę ich 
wyżej ~mieniona. Zebra~! towarzysze ~ c-0wać dla dobra Państwa polskiego,. Są watel dfa dobra państwa. obzcności. To' mundury Anglików i A-
c~łonkow1e PPs ~ PPR po pierwszym refera· merykanów, obsługujących stacje radio-
Cle wysunęli dwie sprawy: walkę z mruno- · • k k • t I we typu wojskowego i bateri,e artyleryj· 
łraW'ltwem, kary dla. sr.kodników i m~lwer- ro n I a · 11 m ur a n a skie, P.ofożo,ne przy szosie, po któr~:i nie· 
sontów. Po referacie tow. Beka dyskus1i nie usta:nni~ snuja siie samochody w<>jskowe 
było, gdyż ... okazała się zbędna, Oklaski i Towarzystwo współpracy naukowej Chor- W teatrze im. Stefana Jaracza odbył się _ angLelskie i amerykańskie„. z. L 
hasła, którymi zebrani przerywgli mówcy wacji z Polską ofiarowało około dwustu k.sią- obchód 45-lecia pracy scenicznej Miry Wiland 

żek dla młodzieży szkół średnich i wyższych, która rozpoczęła pracę artystyczną w teatrze 
byly dowodem ogromnego ząineresowania I h k ło' dzkt"m. 

uczącej s:ę języka c orwac iego. 
zrozumienia zagadnień wysun.iętych pr.zez Jubilatka wystąpiła w komedii Blizińskiego 
t B k Na czele towarzystwa stoją przyjaciele 
ow. 

0 
a. Polski prof. J. Benesic i prof. Hamm: „Pan Damazy''. 

K:::i;~dy '"'"Ygłoszony przez tow. Boka refe-
rat jest dla nas nową lekcjq i wskazaniem 
w jaki sposób należy referować, żeby nie 
nudzić i nie nUJŻ;yć słuchaczy. Nojzawilsze 
sprawy stajq się u tego mówcy zrozumiałe. 
Wykłady o historii Polski i 'Słowkm, koniecz· 
ność przyjazni polsko-radzieckiej, wszystkie 
zagadnieni.a omawiane prostym językiem 

stlljq się bliskie sercu. Rozr:adowane twarze 
ełuchajqcych, bezustanne burzliwe oklaski t 
łaprcszsnia na oc;iólne zeoranie eałel załogi. 

• • • 
Założone przed kilku miesiącami Towarzy. 

siwo Przyjaciół Młodzieży w Katowicach, 
przyznało około trzy5tu styp.„ndiów, po 1500 
zł. mies:ęcznie, ubogiej młodzieży szk6ł wyż
szych • na śląsku. 

Ponedto wydano milion złotych na pomoc 
doraźną dla młodzieży i półtora miliona zł. 
na budowe domu akademickiego we W<oc
ławiu. 

• 

• • • 
W Sofii wyszła „Antologia poezji sio.wiań· 

skiej", w opracowaniu Ludmiło Stojanowa, 
Marii Hrubeszliewy oraz Dymitra Penti:ilJjewa. 

Poezję polską reprezentują Mickiewicz, Sto 
waoki, Kasprowicz i inni. 

* * • 
W Filharmonii Bałtyckiej odb~ł się koncert 

jubiJ.9uszowy 35-leci'a pracy kpt. Aleksandra 
Dulima, długoletniego przedwojennego dyry
genta reprezentacyjnej orkiestry marynarki 
We® o n IM. 

Wiosenne porządki 
w Tatrach 

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie w ZaJio
panem, rozpoczęło odbudową i porządkowa
nie szlaków turystycznych w Tatrach. 

Naprawiono ście;żkl na $wini.cę od Pr.ze· 
łęczy Swinickiej i Zawratu, wyremontowano 
szlak Orlej Perci, 'gdzie wzmocniono i wy· 
mieniono klamry, łańcuchy i liny stalowe. 

Odnowiono także zn•cxkowania tych szla
ków, oraz znakowa)lia drogi na przeł~cz ~4 
Chłopkiem i na Rvsn 
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\'\"zimie ~da:-skie dzieci chodziły. BoleslaHJ PrNus T E K 
do szkoły, A te z Antka nia irpodztewała A 
!flę matka ~adnej P-0m-0~y w gospo.d~rst- ~ 
wie, racze;i iaiwaidy. więc, poradziwszy •. 

Się kuma Andrzeja, 1>-0stanowiła oddać (lra„mentJ • 
chłopca na naukę. '7 

- A czy mni~ w szkole nauczą wla-1 Nauczyciel wzi1ął kredę w skostniałe Nauczyciel wyrysował drugi znak. · 
traki budować? -- pytał Antek. .. palce i na zdazelowanej tablicy napisał - Te literę - mówił - zapamiętać 

-· Oho! nauczą c·ie nawet w kan<:efaru I jakiś znak. jeszcze. łatwiej, bo wyglą·da jak precel. 
Pisać, byleś \no był chętny. - Patrzcie dziaci! - mówił. Te 'li- WidzieU·ścb Precel? 

Wriioe.ła kdy wdowa czterdzieści g.ro- tere :;pamiętać łatwo, bo wygląda tak, 
ny w wteiZełek, chłopca w giarść i ze jakby kto kozaka tańcował, i czyta si.e, 
atrachem poszła do nauczyciela. Wszedł- ,,A". Cicho tam osły!„. Powtórzcie: 
czy do izby, zastała go, jak sobie łatał a.„ a.„ a.„ 
stary koiucb. Pokłonił-a mu sie do nóg, - A ... ! a ... ! a.„! - zawołali chórem 

- Wojtek widział, ale my, to chyba 
nie„. odezwał sit} jeden. 

- No to pamiie.taicia, że precel j~st po
dobny do tej litery, która nazywa si~ B. 
WQ\a;icie: be! be! d~m~c::xwła orzyniee.ione oienladze i rza- uczniowie µierws-zego oddziału. 

1da' Nad ich piskiem górował głos Antka. Chór zawołał: be! be! ale An.tek tym 
-- Kłaniam się teł panu profesorowi ·ie nauczyci~l nie zauważył go jeszcze. razem rzeczywiścia Si~ odznaczył. Zwi-

ł ślicznie Proszę, żeby mi wielmożny T>an Chłopca trocJ1ę to ubodło. Ambicja je- nął obie rece w tr~bkę i beknął, jak :·ocz-
oto wjdusa wziął do nauki, a r.ęk\ na nie- go było podrażniona. . ne cielę. 
~<l nie żałował, iak rod zony oj ci·z.c. .. flllllll//llllii//llllllllllll/llU1!111111111111111111111111111111Hlllllllllllllll\\l\\\l\\\\\\\\\\llllllUllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllnlllllllllllllllHlllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllll;f)lilllllll 
Wielmożny pan. któremu słoma w.v

gfadała z dziurawych butów, wziął Ant
ka '\)Od brod~ popatrzył mu w ocz:y 1 PO· 
\lepał. 

- tadny chl\o~a\< - rzekł. - A co ty 
a.mleaz.'? 

- J llZcf prawds, :.łe ładnł' - pochwy
ciła zadow<>lona ma•tka - al.a musi, te 

chyba ni.c nłe umie. 
- .lak~e, więc wY jeste§cfe J·f'Ko matką 

i nie wiecie. oo on umie i cz.ee-o Sie na
uczył? -- spytał nauczyciel. 

- A sk!!,d bym ja miała wfodzte~. co 
on umie? Przecież ja baba, to mi do tych 
rz,icw nic. A co uceył 9ię on, niby mój 
Antek, to wiem, 2'e uazył afę bydło paść, 
drwa szcz.ypać, wodę ze studni clia,..rnąć 
i ·chyba już nic wi~i. 

W taki sposob zainsta1owano chł<>Pca 
do szkoly. Ale że matce żal było wyda
nych czterdz\estu groszy, wi« dla uspo
knlania się zebiala ood domem ki1ku są
siadów i radziła_ się \eh, czy to dobru, 
Ze Antek będzie chodził do szkoły, i ze 
taki wydatek na niego poniosła. 

- Te!„. - odezwał się jed·an z g-0-
spodarzy - ni•by to nauczycielowi z gmi
ny się nie Płaci, wiieic na u-partego m-0-
g!iibyście mu nic nie dawać. Ale zawsze 
on sie upomina. a ta.kich. co nie płacą 
mu osobno, gol'2:~j uczy. 

- A dobry też z niego profesor? 
- No! ni~go„. On ndby, jak z nim 

gadać, to taki jest trochę głupkO'waty, 
ale uczy .iak wypada. Mój Przecież chło
pak chodzi do niego dopiero trzeci rok 
i ju!ż zna cała a'becadro z góry na dół i 
z dołu do góry. 

- E! cóż to znaczy - rzekł pierwszy. 
- Nibyście to nie słyszeli, oo miera·Z' 
nasz wójt powiadają: ,,Żebym Ja cho6 
umial abecadło, to bym z takiej gmlny 
miał dochodu więcej, niż tysiąc rubli. ty. 
Je co pisarz! 

W parę dni POt·em Antek po-szedł pierw 
szy raz do szkoły. Wydała mu się taka 
Prawie porziądna, jak ta i~ba w karcz
mie, co w niej szynkwas stoi, a ławki w 
rmej jedna za drugą, jak w kościele. Tyl
ko że piec peJd i drzwi sie nie domyka· 
ły, więc troche ziębiło. Dzieci miały 
czarwone twarze i r~,ce f.rzymały w re
kawach; nauczyciel chodził w koi:ichu 
i w baraniej czapce. A Po kątach sz~oły 
siedział biały mróz i wytrzeszczał na 
wszystko jask.rzące śle·pie. 

· Usadzono Antka mię·dzy tymi, kfórzy 
nie znali jeszcze litar i zac~.ła sie lekcla. 

Antek, up-omniany przez matkę. ś!uho

wał sobie, że musi sie odznaczyć. 
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/łlarla Monopnic1''! , 

~p \O S E N KA W .K U Z N I 
Stary kowal młotem wali: 
Buch. Buch. Buch. 
Mało brody nie osmatf, 
Zuch. Zuch. Zuch. 

Kowalczyki kują, 
Ratno przyśpiewują. 
Chociaż iskra z ognia pryśnie. 
To tego nie ozu;k. 

- Proszę ciebie, ty kowalu 
Mój! mój! mój! 
Dla konika mi podk6wke 
kuj. kuJ, kuj! 

Dla konika tego, 
Siwka srokatego 
Com go dostał w PQdarunku 
Od tatusia mego. 

Stary kowal miotem walłr 
Buch! Buch! Buch! 
Ledwo brody nie osmali 
Zuch, zuch. zuch! 

A my z tej uciechy 
sami dmiemy w miechy. 
Lecą. leca Iskry złote 

I wesołe śmiechy. 

~miech wybuchnął w szkole, a nan.:zY· 
ciel aż stę zatrząsł ze złości. 

- H·e.! - krzyknął do Antka. - ToS 
ty taki zuch? Za szkoły robisz cielętni!~? 

Dajcie go tu na rozgrzeo/J<ie,! 

Chłopiec ze zdziwienia aż osłu Piał. a I~ 
nim sie upamiętał jui go dwaj najsii:1ki· 
si ze szkoły chwycili za ramiona, wYcia· 
gneli na środek i Położyli. 

Jeszcze Antek niedo·br~ zrozumiał, o 
oo chocfai, gdy nagle uczuł kilka razów 
i usłyszał Przestrogę: 

- A nie becz hultaju, a nfa becz! 

Puścili go. Chłopiec otrząsnął si•e. iak 
pies wydobyty z zimnej wody, i poszedł . 
na miejsce. 

Nauczyciel wyrysował trzecia i czwar
tą literę; dz.i.=ci nazywały ie chórem, a 
potem nasta.pił egzamin. 

Pierwszy odpowiadał Antek. 
- Jak si·ę ta litera nazywa? 

nauczyciel. 
- A! - odparł chłopiec. 

- A ta druga? 

twtał 

- Ta druga nazywa .się „be". Powtórz 
ośle. 

Antek znowu mllczał. 
- Powtórz, ośla, be! 

- Albo ja głupi! - mruknął chłopi·ec, 

dobrze pamiętając, że w szkole beczeć 
nie wolno. 

- Co, hultaju jakiś, jesteś hardy? Na, 
rozg~ewke go! 

I znowu ci ·sami, co pierwej kobrlzy, 
pochwYcili go,· położyli. a nanczvclel u
dzielił mu taką samą liczbę prie,tów. ale 
już z upomnieniem: 

- Nie bądź hardy! Nie hą~ź hardy! 

W kwadrans później· zaczęła. sie na~ 
uka oddziału wyższego, a niższy poszedł 
na rakreacje do kuchni profeso•ra. Tam 
jedni Pod dyrekcją gospodyni skrobali 
kartofle, drudzy nosili wode. inni pokarm 
dla krowy - i na tym zajęciu upły?1ał 

im czas do południa. 
Kiedy Antek wrócił do domu, matka 

zapytała go: 
- A co? Uczyłeś si~? 
- Uczyłem. 

- A dostałeś? 
- O! Jeszcze jak! Dwa razy. 
- Za nauk;ę,? , 
- Nie, ino na rozgrzewkę. 

- Bo widzisz. to początek. Dopiero 
później będziesz brał i za nauke - poc!e. 
szvła g-0 matka. 
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WIATR 
- Czego ty jęczysz, ty, bujny ty wietrzr 
I czego tak zawodzisz? 
Czemu nie siedzisz w chateczce swo]eL 
tylko po polu chod.zisz? 

- Oj, tego ~cze,, tego zawodzę, 
moje ty drogie dziecię 
że nie mam chatki, rodzonej chatki, 
i tułam się rpo świecie. 

Konopnicka Maria 

CzJJ potrafisz od.ftadnąć? 

/ 

Zagadki 
Żadna siła jej nie wstn:yma, 
Czas nie wstrzyma w biegu, 
Choć ją nieraz skuje zima 
Od brzegu do brzegu. 

• • • 
Miasto większe niż W ars za wa, 
~ oÓł miasta to ootrawa. 

/ 
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F • 

J a malego komun·arda 
(urywek) - I ciszek d'Aillloniant sprowadzał swą na- aego, beztroski<O!go dnia. Przypomniała lafo.cych. Stał więc spokojni>'! na m'.ejscu. 

Żołnierze otrzymali rozkaz . zdobycia rzeczoną qabrieJ.e de Bonnivet do ;)ie.k- sobie budę z zawieszony mi fajkamj, któ- Znizcierpliwiona Gabriela wypaliła. 
ta wszelką cenę fortu św. Wmcenie.({o. ncgo Paryza. rą tJ.iegdyś widziała na jarmarku w lasku - Droga mofa - rzekł Francjszek 
Ludwik Roux i dwaj robociarz.e strzelali Kapitan francisz~k d'Aimoniant r.i~ Bulońskim. Niektóre fajki obracały się d'Aimoniant - o wiele le;piej przebijasz 
do, żołt;ic.rzy . . Wówczas kapit~n Pranci- zwracał na nikogo uwagi, szukał tylko szy?ko:... st~nowii:i,c cel ~trzeleckic.h. ćwi- serca strzałami, niż fajke gJi.niana kuiami. 
szck d A1moniant kazał wywiesić białą małogo komun~rd W. s . 1 ł ,., cz-en. Gabriela de Bon111vet, choc13.z po- Widzisz, zabiłaś tego b~Jrnrta, a fajka 
chorągizw. Oto czemu Ludwik I(onx, . r ~ . • ': .a. Ie ZC!C zna az. „ ... o chodziła z dobrego, szlaclnckiego gnja- została nietknięta. 
który wiedział. że biała chorugiew o zna- 1 zbudził kOPn~eciem. Chłopczyk WYb 1!:\'. j zda, przepadała za ludowymi zabawnmi. Paweł Roux, który prze.żył cztery la
cza pokój, przestał strzelać. Pomyśiał, że Z"? snu, zrazn sr~ rozpł'.łkał, ale P.o .chw.1h Oto czemu Przypomniawszy sobie jar- ta i lubił puszczać bańki mydlą.ne z gli· 
żołnierzom wreszcie żal się zrobiło nai- uirzawszy wesołe ohltcze Gabnel1, n'.~- marczna butle, poprosiła narzeczonego: nianej fajki, leżał nieruchomo na ziemi. 
pięknie•jszego z miast, i że postanowili Podobne do .smut~y~b twarzy otaczaią- Cl ,„ . · 1 , ż ·- - Ni<CdaWlllo w &ukseUi sipotkałertt 
Za'"r e' P k'. k k 1' • cych go kobiet usm1echnął się '"etl·nał - 1c~ się nauczyć słtze ac. ona 11 t k d p· t L t z w z c o OJ z parys ·ą omuną. rzeJ . . • • w \. . • f . . 1 . . „ s arego omunar a, IQ ra au rec. a-
rnbociarze uśmiechając się i ualąc fajki, do ust faJkę 1 rzekł: 111?wego 0. 1 ~~ia. nac~ona nei armil po- Przyjaźniłem się z nim. Samotny starzec 
oczekiwali żołnierzy, a maleńki Pawełek, - Jestem prawdziwym komunard~m. wmna, um:~c t~zyma:: w .:ę·ku .st_rzeibę. podarował mi swój jędyny dobytek -
któramu zabrakło mydła do b~niek na Gabriela odezwała sie· z satysfakcją: Pozwol m1 sprobowac trafie w faJkę te- glinia1Ha fajj{·ę, z której przed · pięćdziesier-

. ;Podobieństwo ojca zaciskał w ustach' faj- _ Istotnie _ taki mały! Sądzę, że <lni go małego kata. ciu Jaty mały Paweł Roux puszczał bań-
.~e . . i uśmiechał się. A gdy żoł·nierze zbli· od razu rodzą. się mordercami. Należało Ujrzawszy dziewczynę ze strzelbą, jeń l;i mydlane. Owego dnia• gdy czteroletni 
.żyh si•ę. do fortu św. Wincentego, Fran- by wyte,pić wszystkich, nawet noworod- cy ·rozbiegli s1ei w popłochu i skupili w rcwo'lucfonista. padł od kuli Gabrieli .de 
cisz.ek d'Aimoniant kazał n·zem naileo- ków. drugim kącie ogrodzenia. Tylko Paweł Bonnitvet, Piotr Lautrec znajdował si'E) 
szym„ s.trzelc_?m z górzysbj . ~aba11dii, _ Widziałaś go, wi-ec można z nim za- stał spokojnie z faiką w ustach i uśmie- w liczbie ' jeńców w ogrodzie Luksembilr
Plur;k~b1c kula_m1 trzech buntowm.ko:v. Ma~ kończyć _ odpowiedział Franciszek i chał si~. Gabriela chciała trafi w rucho- skim. Wersalczycy: .Powystrzelali prawie 

l iego zas komunarda .Pracr 1ął \V"t1ąc k hł wszystkich komwnaTdów. Piołt Lautrc-c • ~ <;>~ c wazwał żołnie_rzy. · my cel· więc rze ła do c opca: zywcem, aby .Pokazać Gabnelt. ' ocalał, poniaważ jacyś wytwornisle wre--
Górale z Sabaudii umieli celnie strzr:- Ale Gabriela prosiła .o małą zwłokę. - Zmykaj! B~dę strzelać!... szcie zmiarkowali', że musi przeciei . ktoś 

lać. Zająwszy wreszcie fort św. Wincen- Pragnęła Przedłużyć radość tego pi~k- Ale Paweł nieraz widywał ludzi strze- Pracować, i żę P'ię'lroy Paryż, .sko1'o ze. 
tego, żołnierze ujrzeli trzech ludzi z fai- • ohce być Piękniejmy, bei'Clzie pO'trzebo-
kami w ustach, leżących 'Pokotem koło ar wał murarzy, cfoślów i kowa16W. Piotra 
maty. Wid-zie1i już wialu zabitych, więc · Lautrec zesłano na pi~ć lat, ale zibiegł z 
się nie zdziwili. Stropili się dopiero na Na1·1ensza ks1·az· ka dla dz1"ec1· Kajenny do Belgii. Poprzez wszystkie 
widok chłopczyka, siedząc~g-o okrakiem 1 , niedole .Przeniósł faik~. która vnaiazł 
na armacie, i wezwali: jedni Pana Jezu- Przy zwło'ka'Ch Pawła Roux. Oddał mi 
sa, drudzy tysiąc diabłów. JANUSZA MINKIEWICZA · ia i opowiedział nini~ma. blat.or~ · 

- Skąd się tu wziąłeś, parszywa plu- · ' Czętsto dotykam jej · z~hni·~tymł Z 
skwo! - zapytał jeden z Sabaud·czyków. L•JE" RKI DZIECIĘCE od A „o z gniew11 waJ'lgąmi. w ni.ej tai się ~ład nie-9 U winn·~go i ełodkiego otldechu, a może. 1 

- Jestem prawdzi\1.'Ym komunardem- baniek mydlanych, które dawno już pry-
z uśmiechem odpowie. zia ł Paweł Roux.. snęły. Ą · jednak zabaWka malutkiego 

Szeregowcy chcieli go zakł,uć bag-aeta- Ilustracje J. M. Szancer Pawła R()uX zabitego przez Gabtie}fll de 
mi„ lecz kapral oświadczył, że kapitan Bonniivet, mowi mi o wielkiej Niena;wiści. 
P.ranciszek d'Aimóniant kazał za:Prowa- cena 270 zl Dotykając jej, mod1ię si.4) . tylko 6 to: 
dzić malutkieg<> komunarda do jednego z ŁóDZKI INSTYTUT ,~TVDAWNICZY a!bym na widok białej chorągwi nie spn· 
j>'!det;1astu obozów. •v i . - , ścił strzelby, iaik to uczynił był Ludwik 

- Iluż to naszych zakatrupili, aniołe- Łódź, ul. ż·wirki 17, tel. 156-81 Roux, abym ·za ·ws$k:i; radlOśC zvcia 
czek zatracony! - mruczeli żołoriierzz, nie td1ra$ił f~r-tu św. :W:incenteg<>. w 
okładając g-0 kolbami. A. malutki Paweł, którym bronią się jeszcz.e tt!Zel .ftzaleńcY 
który nigdy nie zabijał, lecz jedynie i dziecko, puS'z:cza:ją:ce b.ań'l\i inY'dlane. 
puszczał z fajeczki bańki myci.Jane, nie 1 111111 ,11111111 ,111111·1·J.11:1u1,111111.111ll!H:i::ur1.:11.cru111-1,1'-r:i11 ·1H1 t:lł tr:tr.i;nu11n.run1-un11:r:1JJ1r:l"lrn:1rT1t'11r11:1:~'l'll!mi'r.Ir!ltllL"""'1l!lr.'l"l"Kl'll'l'JT'f.'l::L"l.'l'!J:'l"llt~•Prn.111;:i;;m 

pojmował. czemu go przeklinają i męczą. DZIECKO. . PA. .av· z· A. . Zaprowadzono go do ogrodu Luksem-
burskiego.· Przed . pałacem odgrodzono 
miejsce dla fańców. Pawej z dum11- prze- ~ - • · 
chadzał. si-e, wśród nich i starał si'fli poc'.e- Pi·ę.kna jest Francja i piękny jest Paryż I mu jeden z je~-0 przyjaciół. P-0szeptał 1 ocz;yma. Ty.in r.a~e.m do ta5~mnjcy dopu-
szyć kilka szlochających kobiet. - jej stolica. Dom jednak, gdzie urodził coś z mamią. na ucho i znikł. Chłopak u- ściłi i maleli. ·. : 

- Umiem puszczać haftki mydlańe: sfo. i wychował Jean Ola u de nie był wca- ~łyszał. tyillm ury~wane słowa: „turbina... .· - Nad~hodzi w<>lność, . bi-jemy szk-0-
MiJj {)jci'cc ·Ludwik Roux palił fa·ikę i Je, a wcalz pi~kny. Ciasny, brud.ny, po- ueiekaJcie.„ !es Boches (szkopy).„ pów - mówił rozrad<>wany ojciec. Za: 
R_trze!ał z annaty. Jestem pra\,·dziwym nury. Zimą cuchnął wilgocia, .a latem po- - Zapakuj twoje ksią.ż'ki, mały - powiedzieli mu surowo: .,Trzymaj- język 
kom11nard~m. my ja mi i śmieciem. Nie dziwcie s'.c t.:!- próbO\\·ała uśmiechnąć się matka - prze ia zębami, bądź g-0dnym synem · Maquis 

Ale kobiety. które zostawiły gdzi~ś na mu, dom ten nie znajdował się przecież .Prowadzamy s~ą do babki. (partyzanta). 
przedmieściu św. Antoniego małe dzieci, na. Polach Elizejs~icp, ani w. ż~dnej in- -:--- A papa, l>rz.ecież _?n tu· zaraz pr;zyj- Szybko, spiesznie przemknęła wiosna 
bYG może równi~ż zabawiające się pusz- ~eJ z bogatych, pięknych dz~elmc Par~- dz1e - zawoła! zdun;iiOnY malec. . . tego Pami•e~<>' ig-44 roku. Gorączka 1 
czaniem baniek mydlanych _ zapłakały za. Dom ten .Przycupnął sobie skromme - Tss •. pakuJ szyhk-0, pa'l>a. tu ~1ęceJ J!J....• Jł, ~ '- 1 eł ... i! d ł li l 
żałośniei. na robotniczym przedmieściu św. Anto- nie przyjdzie. P0~111:ecn ~.-:-a~-nęu:i_. . .'u ? ;JJ oros YC 

Wówczas Paweł usiadł na trawie i za- niego, na tym samym przedmieściu, gdzie Babka była dozorczynią domu na dz1e~1. Co_raz cz~śc1eJ widział _ ~ean Clau-
czął 111 ~·śleć 0 bańkach _ jakie były pie.k 76 lat temu dziadkowie takich samych, przedmieściu Mount Rouge (robotnicze de na ·murach domów .napisy: „A bos łli
ne ~ niebi~skie, różowe i lilio:we. A po- jak Jeą,n Claude chłopców ginęli tysin,- przedm\eścje Paryża). Matka ch:Odzita do tlz.r!" „Vive la France!" forecz z Hitle
nie1,vaż nie umiał długo myś·Ieć. a droga cami w obronie komuny paryskiej, w o- pracy, twierdziła, że do fa'bry.ki. D!acze- rem, niech żyj·e Francja!} Coraz częściej 
z fortu ś,,., Wincentego była długa i u- bronie pięknej stolicy i pierwszego w go · jednak wraca tak późno do domu? znikali lokatorzy ba:hki jedni szili do w\ę 
c!;;~li\n, więc zasnął, nie wypuszcz;ijąc ś~wiecie rz:ądu robotniczego. Ojci~c Jean Dlacżeg-0 ptzepaqa cz.asem n~ ,ki}~a dn~ zienia, a <lmdzy do M~quis (p'artyzant
z rak faiki. Clau~e Pracował \y ~a~~y~e .C1troe~a. ~ rz.eidu? Babka ,zamiast .wYJ~S?I~ .co 1 ki). Ale wolność zbliżała się milO:wYm 

Póki spał, Para c.ugowców ciag;1ęla Znacie te nazwę. Widz.iehscie kiedy m:ę:k Jak, z'by.wa g? kmtk-0: ::Nie.wsci<biaJ no- krokiem Szła razem z ui>alnym słońcem 
i>zo~ -, \N.;>rsalsk<1 lekkie lando. To Pran- ne samochody marki C1troe·n ? Mały Jean sa w mzswoie sprawy • Nie z wszyst- . . · . C 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m11111 Claude pokazywał kolegom pcdzącc 11li- kimi babka jest taka opryskliwa. Przy- sierpmowym, sz.ła z Armią zerwoną w 

cą wspaniałe maszyny: „Patrzcie, to zro chodzą do niej różni lokatorzy, a nawet m~rszn na Berl~?· Wr~z · z armią. sprzy
bił mój papa. „Papa" wracał z roboty całkiem obcy ludzfo. Coś ze soboą. szep- mierz?nY:ch zbhzała SH~ do Paryzą. 
zmęczony, lecz pełen gorączki i pośpie- czą, czasem zostawiają jakieś 'l)aczki, któ Jednego z· tych sierpniowych ~Dn.n· 
chu. Dokąd ojciec tak się śPi~szył po re babka nie wiadomo gdzie chowa. Aż ków Jean Claude i<ląc do szk-0ły staną! 
pracy - tego Jean Claude nie w.iedział. '~reszcie wszystko się wyjaśniło. Pew- na · ulicy jak wryty. Na gmachu mero
Aż ra.z w chl'l!nrny„ grudni?WY \~ieczór I ~ej nocy _zjawił sł(} niespodzi~ni~ .ojciec: stwa (rnagfatratu) ł·oPotał l(}gr-0mny, tr'ój-
1943 1ok.u zamiast 01ca prnszedł do do- Lak11rzo1n,, -0palony, z prom1eme1ącym1 kokirowy sztandar. „Niech żyje wo1no·ŚĆ, 

Czy . wiecie, że ... 
·W Abisn1ii jeszcze do niedawna naj
~·yżs;:ym odznaczeniem wojskowym by
ły „zo;:,by lwa". Im wiE;ce;i takich 1,vich 
z·~bów ktoś nosił na szn ul"'Ze na szyi -
tym. bardziej był sławiony. 

* * * 
Nosorożce ży.ły kiedyś w Polsce, w 

cza;;ąch co prawda bardzo dawnych. \V 
Staruni odkryto prztd kilku laty szkielet 
takiego potwora. Leżał on w ziemi. d-0-
bize zakonsern·owany - okrągb 12 ry
sięcy lat. 

. * · * * 
Wynalazcą maszyny do pisania był 

Francuz, Edward de fayol. Gdy wyna
lazca zap·rezentował swoją maszyno (w 
POJ'ĆJ\rnanin z dzi. iejszymi bardzo pro- · 
stą i pra~ie .• ie komiczna)-został ·Przez 
\\-idzciw \vygw izclanr. 

Dopiero, gdy fayol dowiódł, że można 
j~dnak na tej maszynie pisać ! to szyb
ciej niż ręka - Ame.rykanin Remhgton 
odk11pit od niei.;o pntent. na w:vnahzek 
i zaczął produkować maszyny do P!Sa
nia na wielką skalę. 

* * * Mól ksi1ażkowy istnic,ie rzeczyw;scie. 
Je.st ·t-0 _robak mniejszy od mrówki, ko
loru białego, lub jasno kremowego. Jego 
szczf,ki są tej samej wielkości co' ieszta 
tułowia. Żywi Si·e ·papierem bezdrz~w
nym, ale mimo tego, -nie należy <lo ro
dziny moli. 

niech zyje Francja!" - wołali · męlżczyźni 
i kobiety, kl'!Zy.czały w nieb-0głosy dzie
ciaki. Z czerwonych plaka.tów na mu
r.ach Forancja wpłała: „D-0 broni '.>bywa
tele" (słowa „Marsy1lianki"). · wołanie to 
usłyszały i dziec.i. Usłyszał je i zrozurrila! 
10-letni Jean Claude. Przed domem ich 
urosła przez noc barykada. Bary"kadami 
zjeżyło si~ robotnicze Mont Rouge. 

Czy wid·zicie małęgo chłopca ,na rowe
l:'le, jak prze.myka się między zieja;cymi 
ogni·em karabinów maszynowych tygry
sami niemieckimi? To nasz Jean Claude. 
Jest łącznikiem między sztabem armii 
Podziemnej a walcząca . d~i~lnicą. 

* * * 
Czemu tak naraz wszystko ucichło, 

czemu ni~ słychać wi-ecej grzmotu ar
mat, gruchotu karabinów maszynowych, 

Jean Claude otwiera z trudem oczy. 
Kula przeszyła na wylot. „Biedzie żył~ 

- doch-0dzą go jak · z oddali czyj'eś sł-0-
w;:i.. Pog.rążył się znowu w sen. Nad 
10-do letnim obywateJ.em zwyci(}sldeg.o 
Paryża oficer armii podziemnej sreptał 
~ap1·akanej babce: ,,To godny syn ludu 

Jean Thomas, najmlod~zy uczeslnik Francuskiego Ruchu Oporu, ódznaczony ~ostał l~rzv· fra..ncuskiego, tacy jak on zbuduja Fran• 
żem wojennym. Koledzy szkolni z~otowali mu owacją. . cję woln-0ści, równości i braterstwa"~ 



Nr 76 G L O S ROBOTNICZY Sir 7 

KI N A 
p"? § dz„elczq ADRIA (ul. Morsz. Stalina - Główna) 

„ZEZNANIE SZPIEGA" 
BAŁTYK (ul. Narutowicza 2o) 

„LUDZIE i MANEKINY" 

W KA%DYM POWIECIE SPOŁDZ!ELNIA dania spótdzielni zdrowia i w organizowaniu I dzi-<:!lni RP .oraz przedstowio'.elko ZorzqCłu m 
ZDROWIA ich. · I stoi. Warszawy. 

BAJKA {ul. Franciszkańska 31) . 
.,SYMFONIA MŁODOśCI" 

GDYNIA (ul. Doszyńsklego 21 

No konferencji przęwodniczących Powlo· Dotychczasowy finansowy wkład SAM-ów 
to.wych Rad Narodowyćh województwo łódz- SPOŁDZIELNIE ODBUDOWUJĄ STOLICĘ w Ódbudowę stolicy wynosi o~oło 100 milio-
kiego !24i.!I) .sze:Qkie o~ówienie znalazła W gmachu Związku Ri:iwizyjnego Spół- ' nó'!'. złotych:· Ef~kt gospodarczy (eh działał~ 
spra.wa społdz~'31m. z~r~w10. Potrzeba zakła- 1 dzieln' RP w dniu 25 n, odbyło się konferen- I noSCJ . wyraza :51ę cyfrq 1000 odrerr;o!1tow.a
dan10 tych społdz1elni 1est dobrze rozumiana: cja spóidzielni administracyjno-miP-szkonio- j nych 1zb. Zwazywszy hczne trudnos.ct z 10-
pr~ez przedst.awicieli samor~qdu: ~yra.zil : I wych z terenu Warszawy. W k·onferencji wz·ę 1 ~imi s~ótdzieln·!e te ciągle boryka'jc:t sią (m• 
om ChEjć ws~olpracy ~ c.z~nikam1 ~połdz:el-. '! li udziel przedstawicie!'3 24 spółdzielni (\a i 1~ .• broK kredytów, br~k odp~w1edmch prze: 
czy mi nc odc:iku podme::1en.1c; .zdrov.'.1a na,'ze1 42 tego typu istn'ejące . w Warszawie) 1 p1so:v prawnych) wymK. ten J'9St powa7ny 1 
wsi oraz chąc pomocy w 1mqowamu zada- przedstawiciele Z.wiazku Rewizyjnego Spól- ' stawia SAM-y w rzędzie tych czynruk6w; 

„PONTCARRAl" 
HEL (ul. legionów 2-4) 

„U SCHYŁKU DNIA" 
MUZA (Ruda Pabianicka) 

______ _,,, ....,--=. . . . . . · j k'óre w sposób istotny przyczyniają się do 

- ii q ;;;;; .,,~-ji;~'~;/J~i~e~ . ·= w~fs~~~~ sytuacji mieszkaniowej na terenia 

„SYN Pl'.JtKU" 
OśWIATOWE (ul. Rzgowska-94) 

NIECZYNNE 
POlONIA (ul. Płotrkowsl<a 87l 

•• KlATKA SlOWICZA" 
PRZEDWIOśNIE' (ul. żeromskiego "7.4-78) POWóDż W ŁODZI Mieszkańc_Y !orzewa ?rzy. ul. Dzi'3wiarskiej JAK PRACUJĄ SPOtDZIELNIE PRZETWORCZE 

„ROBERT i BERTRAND" Zdawało siE). Ż'3 łodzi - miastu pozbowio Nr. 15 prze.zyh. wczora1 melada sensację. W dniach 24-26 II. w gmachu Zwiazku 
ROBOTNIK (ul. K:lllńskieg. o 1781 n:mu rzeki, a nawet dobrej wody, nie grożą Rano robotn·cy idacy do prac • ,. I -

ZAKA
ZANE PIOSENKI" .wiosenne wylewy. Tymczasem w całym mieś- 'ść z d ' ·. . Y ~19 mog„ Rewizyjn'3go Spóld:delni RP obradowało kon-

" cie woda wdzi.
9

ra się do piwnlc a nawet do W\;I omu, gdyz na msko polozone pn::!. ferencja kierowników działów spółdZ'ielnf 
RO,,MSĄ~' (u01 ·EMRzETgRow,0s~a 84} parterowych mieszkań. wo'.z: sptywała woda z sąsiednich, leżących przetwórczych z 14 wojewódzkich Okręgów 

'" Przy ulicy Senatorskiej 60 woda zalała wyzei: . . Związku Rewizyjnego. 
REKORD ful. Rzqowska 21 p 1 · k · A d · Ad 1. ~w1ęz.~m1 lo_katorz.y zaalarmowali sąsiadów, , · Konfer9ncja dała obraz dotychczasowych 

•• KAPRYŚNA ""SPED!ENTKA" ar erowe m1esz anie n rze1a amia,a. kto w 1 t t 
i:" Na Bałutach przy ul. Szklanej 4 piwnic.<i rzy ezwa 1 s raz. · wyników procy na odcinku spóldzi.'3lni m1e· 

STYLOWY, (ul. Kiiińskiego 123) i parterowe mieszkofiie Szymona Ozdoby. _ Dzięki szybkiej akcji ratunkowej I pomricy I czerskich i jajczarskich, młynarstwo i gorze!„ 
„PONTCARRAL" Również mieszkania ob. ob. Adamczyk i ludności w wykonywaniu rowów odwadniają- I n;ctwa spółdzielczego. Ze sprawozdań wynika 

śWIT (Bałucki Rvnek 5) Szymanczyk przy ul. Sodowej 25-27 zostały cych mieszkańcy z ul!:cy Dziewiarskiej 15 zo- iż p!any ,zakrojone na rok 1946 zostały wy• 
„DRUGA MtOOOOC" zalane. Wskutek wysok!ego poziomu wody, stoli uwolnieni z przymusowego aresztu. konane. 

TATRY (ul. Sienkiewlcz!ł -40) akcja ratowniczo trwała 4 god~iny. . W ciągu roku 1946 spółdzielnie mleczarQ 
„DZIECI KAPITANA GRĄRfA" O godzini9 3-ei ,w nocy straż pożarna· POtAB W Mł.YNlE skie przerobiły względnie przekazały na rv• 

'JĘCZA ful. Piotrkowska 108) z~sto.lo ':"':-zwan_a do szpitala pr~y ul. ~rz~- W mlyn!e przy ulicy Rzgow:;kiej 249 od nek miejski 245 milionów litrów mleka (w ro-
„ROBERT i BERTRAND" · m1emeck!el; _gdzie wodo w?orła SI~ do p·1wmc wadliwie zbudowanego pi.?ca zapaliła się ku 1945 - 168 mil:onówl. Od półrocza roku 

WISŁA (ul. Daszvńskiego 1) na wysoko_sc 1 metro. Akqa ratun;cowo fr.wa. ściana w mieszkaniu ob. Romana Mrai.ki, ubiegtego, o więc od momentu zniesienia 
„ZEZNANIE SZPIEGA" la 5 god~n. I przyleqai·ącym dn ma"-zynu ze b ... _ świadczeń rzi:iczowych spółdzielne otrzymuici 

W 
N R d " 'li.\ Przy ulicy Młynarskiej 95 woi:lo dostała · . „ ,,.~ . . z 0 =m. mleka przede wso:ys'kim z dostaw wo'norvn-

Łól<: tA 7. r„r. 7.awa ZKa "' się do piwnic i sąsiaduiącej nieco wyżej po- Sttaz .ogniowa ugasiła p0i1Jar, wyrqbując kowych. Wzrost tych dostaw świadczy o ~ 
„~OBll'll HOOD" łożoMj stolarni, uszkadzając maszyny i su- część ściany. raz większym zaufcn:u rol~ikc do spóldziE '-:i. 

WOlNOśt, {ul. Napiórkowskiego 16) rowiec. Pr;:ev/duje .s'.P. iż w roku bież. dostawy mle• 

~.TRIUMF MtODOśCI" Pierwszy oddział stroży ogniowej w cztery UCIEKŁ NIEMIEC ka wyniosą 500 milionó.w litrów. 
ZACHĘTA (ul. Zqferska 281 godziny wodą wypompował. U W dziedzjnie gormlnictwo i młynarstwa 

„ULICA ZtOCl~COW'' N' I t · · · d I ob. Walerii Czapli, .zamieszkałej przy ul. następuje dalsza kooperotyzoc1·0 zakładów; 
. . 1emo w co ym m1esc1e wo a pozo ewa-. Dabro.wskiego 58 zatrudnion b ł Ni ł „. "omo" Hel" po- s"'ans ... -l6,30· • · ·ce · k t fi • t · ' Y Y em ee, Na 1276 istnie"1ących obecnie w Polsce go· 

"mo „!\ , „ '-G. "'. v„- , •o p1wn1 , mszcząc ar o e ~ opa . 42_1 tnł R d If a·· h 
18.30: 20.3o niedz. 14,30. ,.Gdvnlo"-15: 77,30; Straż pożarna ieździ -z j.<idnego krańca e u 0 -i~<: ~· . • rzelni 306 znajdoje się w rękach spóldz;el· 
1Q.45; niedz. 12,30 ... Sty1owv" - 15,30; 18; łodzi na drugi. Zmuszano była nawet nie~ć Pr~ed kilku dniami G1sche uciekł. z:.rml!!W! ••~ 
20,30; niedz. 13 „Włókniarz" - 16; 18; 20: \pomoc domowi należącemu do ;ednostki woj Wiadomości o zbfagu składać nale~y w U 
niedz. 14; „Wisła' - 16; 18; 20, niedz. 14: skowej przy ul. Narutowicza 17. gdz.ie woda j najbliższym Komisariacie Milicji Obywatel· waga 
,,Tęcza" - 4 seonse dziennie - 14.30; 16,30; zalało .kotłownię, osiąga;ąc poziom 1 metro. i sklej. a-'miftiSff3f"fZJ ; dOZOfCJ '• 
18.30; ·20.30; ,.Przedwiośnt~" - 16: 18; 20; U - s "I ~ 

l~:e!~.ia~~~tl~,~:~;z~:;a~~; ·;:t~ul~k
3

~a .. r~z.~~k.1adYCk~'ici'n_'"e~~~ rtd~~f ~~~'§;E;tJgi~:1~;~ 
w 'PA~SlW. TEATRZE W.'P. . •• „ o z I n s V u „ a w n I c: z „.. z.wraca s!ę do właścicieli, qdministratorów, i 

M " «.. I tr d Je J ł I I W d ~ W tym stanie rzeczy Zarząd Miejski m. łodŻl 

f?ziŚ i. dni następnych _o qodz. 19.15 grand Spółdz. z odp, udz. dozorców domów z następującym wezwaniem 
'l n1es~obnqcym powodzem<Jm. opera norodo- dl • r ..... 1) właściciele \iieruchomości, adm~nistrotorzy 
wa. Bogusfawsk5ego z muzyką Stefaniego l:.odz, Ul. L H'irhi '17 ~ i dozorcy domów winni natychmiast przy. 
,
1
,CGIJóD "AtME.r-'. IEMANY czyi.' KRAKOWIACY teł: centrala 206•42 stąpić do przerąbania wszystkich ścieków 

K na ulicach do podłoża, co umożl':wi spa-
nacz: dyr: 223-29 dek wód; . · 

TEATR POWSZECHNY TUR techn: dyr: 223-08 ~ 21 wszystkie studzienki \~nali%acyjne winny 
Dz\§ \ dni następnych ciesząca sią "ie· sekret: 22:f-29 I być odrąbane z todu ,i oczyszczone przy-

zv,iykłym powodzeniem świetna komedia oby dział księg: 156-81 ~ najmniej w promr:!'JniU i metra od ich poło-
tzaiowo Gogo\a „Ożenek" w przekładzie A. ~ h 11 • ~ Ż.'3niu G"z.'lmały-Siedlecki'3go, w rei.yserH H. Szre l~flasna· nowoczesna c em1gr1.if1a . 31 dozor~y domów, odministroforzy i właśd· 
fyńskiago i dekorac;ach O. A-xero. li Q} ·ciele domów muszą dopilnować, ażeby stu 

Począte~ przedstawień o godz. 19 min~ 15. dz:enki kanalizacyjne nie U'tegły zopcho-

lEATR KOMl:O\\ MUZYCZNEJ „LUTNIA" ~ . I .~~~~~ niu spływającym śniegiem i lodem; 
W'<STĘPY WITOlO~ tUCZYt\łSKIEGO ._o UJ ••sz••na•• przez ra ... 10 4) zabrania się zgarniania śn:egu i ' lodu do 

D ~ ~ ~ wyrąbanych ścio'3kÓw; 

h 
ziś o godz. 19 orcypię~~a ope~etko F. 6.00 Sygnał czasu, ,;Kiedy ranne ... " i ka- 15.00 Audycjo dla diieci; 15,20 Reportaż; 15.30 51 · · ' b • · k 

te. ara ;·K~A\N~. U~MIECHO : W roh głów·- lend. histor. 6:05 Dzienn~k. 6,20 Gimnastyka; Skrzynka ogólna w opr. A. Dobrowolskiej- d~~~~~h p~e~~~~n~ch,yr6b~e n~~ie ~o;t!Ś~1t 
na1 "'wysk'.1lf;1 ąoscinnie zn;ko_mity \~nor ".lpe-v 6.30 Muzyka; 6.57 Sygnał czasu, aud. no Z·iólkow':lj; 15,40 Muzyka; 16,00 Dziennik; 16.20 do zamorżnięcia wody w godzinach noc-
p.:iz ans i., Witold tuczynskt. Udza! b1e~ze D . ń db ". 705 M k . 715 w· d _ Pogadanko sportowa· 16.30 Muzyko· 16.55 nych,· 
cały zespót artystvczny chór balet wio\ko " zie 0 ry ' · uzy 0

' • 
10 omo d . d -. '. ' k. t l t .„ . d d' Wł' S . • , . ści poronne oraz przegląd prasy· 7 35 Iz to- Au yc1a la młodz1ezy; 17,10 Muzyka; 17.45 6f w domach nieskanalizowanych należy prze 

ogr ieBs.lraty;; u r.• • PC: d yr b ._ zczekp?ns\( e-. dzi) Program no dziś. 7 40 Muzyk~· B 30 Infor-1 ;;Na Ziemiach Odzyskanych"; 17.55 z życia 
o. 1 e wczesrue1 o na vc1a w s1ęgarn1) ' ' ' ' k 1 1 18 OO M k 18 30 . N , rąbać ścieki do podłoża przez całą dłu-

p 
• p: k ki • 102 d d ·17 30 moc1·e ogólnopolskie· 840 Skrzynka PCK· u tura nego: ' uzy ,a; • ,; aurn gość podv•o'rza i· bron1y dla umoz·,··'.w1·"!n1·a 

rzy t..„ .01r ONS e1 o, o o go z. , ' · ' p y gł 'nik " 1900 A d c·a dl · 1915 •v -
w kas'e toatru 8,50 Przerwa; 11.57 Sygnał czasu i h.9jnał z I rz ?S u ' · . ~ Y ! 0 

wsi; ' spływu wód na ulicę; 

T 
"„ Wieży Mariackiej w Krokowie; 12,05 Audycjo (zk. łodZ11) FWragment z ksi.ąz~i K._ Przy~y.ł-~tal;, 71 muszą być przerąbane śc:ieki na skrzyżo-

EATR KAMERALNY DOMU żOŁNIEru.Ą dl ś . t\' b t . h. 1220 d d „ s. iegopt. „ wolce z niem1.'3Ckim na1ezdzcą J Dziś · codziennie o godz. 19.15 świetna a , "".·e .1c ro 0 ~iczyc ' · .c. ~u yqi 19.25 (z łodzi) Arie operowe francuskie w wania~h ulic, szczegó:nie W dzieln:cy pó!-
sztuko amerykańska Williams' a ,.SZKLANA r dla sw~ethc robo.t.~iczych; 12,35 Muzyk?, 12•55 wyk. Xeni Tarchalskiej - sopran, przy fortep. nocne1; . . .. 
MENĄżE?.lA" w znakomltym wykonaniu: Du- ;;10 mmut P?ez 11 ; 13,05 ~uzyka obrndowa; W. Klimowiczowo; 19.50 Iz łodzi) Rezerwa; 8) w d~a~h b1olog1cznych .. zarnarz~1ątych d!a 
szyński, Horecka. Jaroń; Mrozowska. 14p0 (z Łodz:) Pog. a~t. p1ora1 F. Lew?ndow- 19.57 Sygnał czasu; 20,00 Dzienn•k; 20.25 Mu ułatw1en,a wywozu feka111 nalezy wykuć 

Reżyseria - Erwin Axer. Dekoracje -1 sk:e~o „pt. ,;Tam gdzi~ p~wsroła P1~rwsza zyka; 21,00 Słuchowisko; 21.25 Muzyko; 21,45 przerębl><J_;. • . • • 1 

Jan Kos:ński. ks1ązka ; 14.10 . (~ łodz1l. s~rzyka . rod1otech- Radiowy Uniwersytet Ludowy; ?2.00 Kwadrans 9) z.amorzmę,te sm1e~1. ~a .podworz;:ich na.e-
Kaso czynna od lO do 12-ej ~ od 15-ej., n!czna '!' opr. mz. B. Khmaszewsk1ego; 14,20 prozy; 22,15 Program na jutro; 22,25 (z Łodzi) zy rozkuc . 1 .ur;iozliwić i~h wywoz: • 

tel. 123-02. (z Łodz~l Koncert Es-dur Mozarta na waltor-1 Koncert życzeń: 23.10 .Ostot. wiod. dzien'1ika Zarząd M:e1ski w ~odzi przypor;i1::ia, ;;e 
. n1ę w .Y"Yk. J. Wasilewskiego, przy fortep. W . . radiowego; 23.30 (z Łodzi) Program no dz~eń będą st~sc:wane sankqe ~arno-od.mm1stracy1-

TEATR „SYRENA" Traugutta 1 Klimowicz.owa; 14,40 (z łodzi) Kroniko i ko- jutrzejszy; 23,33 ;z łodzi! Zakończenie cudy. ne o~nosme 0.sób, uchy101ącyc~ się od wv.• 

!~~~i ~J°P~·ffs~t:~~E~}~:Wgt~~:~E~co; l ~QmunikatGy; 14.45Ł!zQłodziJSKonzcert EreklamNowy;IciiAi Hymn. DRQBN_E __ 1~nawa powyzszych za:dzen. .,.. 
IJ§n&Bec:hn$ i ~Qę! 

:~zp~;~,;;;~nciszki Leszczyńskiej i M:eóyslo. · · "' • . ~ _ . _ _ . . . W CHINACH 

Udział biorą: Janina Oraczewska, Stefcia • • ™ 
Górsko , Stefanio Grodzieńska: Regina Gra- fLeł_f.arze I PRZYJMIEMY majstra tkackiego, krochmalarza 
bowska, Henryko Stcmkrewicz; Zygmunt Chmie Dr. med. KUDREWICZ ZYGMUNT. specjalisto i osnów. Wymagana. kil~u\etnia praktyko. Tk~
lewski. Edward Dziewoński; Marion Dobrow- chorób wen.03rycznych i skórnych, Piotrkowska czy no krosno angielskie. Zgłasza~ się· Pan-
ski, Wadaw Jonkowski; Wacław Kud1a7ski; Nr. 106. - Przyjmufe od 7-10 i od 3-7. stwov:e ,Zakłady Przemysłu Ba"".'ełntoMgo Nr. 
Józef 'Matuszewski. Jerzy Pichelski, Kazimierz lff. . - • l8, Łodz, Kątna Nr. 6-8, Wydz1al Personalny. 
F!owlowski; Stefan Witos. .· D!(Jno • !"k;Ur„e,,...sG7.!. ---.--·-----

Pocz. przedst. o godz. 19:30. Kasa czy1na PlYTY: T.eatr Kameralny Domu żołnierza za- ZJEDNOCZENI~ Przemysłu Obrabi~rkoweg?, 
od godz: 10-13 i od 16, tel; 272-70. kupi natychmiast: 1) Antoni Dworzak op. 100 Grupo Precyzy1no.-Optyczna w Ło~~1 · ul. W1. 

larghetto z sonaty G-dur na skrzypce i for·. ,gury . 21 zatrudni:. 2-Sh. wykwah~kowanych 
tepian, 2J Weber ,;Zaproszenie do wolca". techników, ze zna1omosc1ą dtled~my szkol-

TEATR KUKIEŁEK RTPD ul. Nawrot Z! 31 „Piękna Heleno", 4J Paradis-tango, 5) „By- nictwo zawodowego. Zglaszoć się z podaniem, 
Codziennie z wyjqtl<:iem poniedzi 1łk6w gones"-walc i 61 I Cover the Waterfron- życiorysem i odpisami świadectw. 

Widowiska zamknięte dla dzieci szkół pow- slawfox. ------
. szeclinych o godz 9 lub 11. W każda niedzie -· · · -----·-- POTRZEBNI do ogrodnictwo kobieta i męż-

SPRZEDAM sy-;-nialnie. ·1asną ptas· c 1 P lę i Święto Widowisko otwart.c3 O godz. 12 tej ,_.. le O ZKO. O- czyzna na wy!azd Z utrzymaniem i mi'3szka-
Sztuka pióra t. Krzemieniec~lej p:t. .. H.storio gorlowski·'3go 45 m. 28. niem. · Warunki do omówienia. Zgłaszać się 
oila o ni'3bieskich migdałach". Różne Pogonowskiego 13, Kaczmarek. 

WfECZóR LITERACKO • MUZYCZNY TŁUMACZ przysięgły angielskiego, rosyjslde- Z eąubrone dokuntentę 
go, francuskiego, niemieckiego - Norutowi-. W. „T.EATRZE NA PIĘTERKU" . czo 74, teł. 276-18. UNIEWAż:NIA się zagubioną leglt. ucznin.w-

W poni9dz10tek 17 bm. godz. 19 odbędzie -. ff* ska Grabowskiej Moni Pabian~ce, Bożniczna 
si:t w. ,.Teatrze no P'ęterb" ITraU!=lUti'.:1 11 ~?O~· !J'fD'!f!"'trJ!i,'JIODie nr1!f1UC:lł Nr: ' 9. ' . 
wi_ec.~r humoru i sP..tyry Wieo;lawa l. Bru- PANSTWOWE Zaklady Prz':lmysłu Dziewior- ----.-------------
dzińskiego - oraz p"eśni ludowych w wyk. I sk'ego Nr. 3 w todzi, Sienkiewicza 82'84 po· I UNIEWAżNIAM skradzioną legitymację tram 
M.chob lasowego - przy fortepianie Józef szuku;ą kot:-nii:trzv. napychaczy, ketlarki i rę-1 wajową (nieb: eskąl. no nazwkiko Hanno Dzie-
Pawfowskl. Ws~ęp wolny. kowiczarki. Zglaszać si~: Wydział Personarny dziakowa, zam. Narutowicza 93 m. 5, 

• 

- Córko Boskiego Smoka. bądź mi uległqł 
- Dajesz mi serce? 
- Tak, okrągły miliard dolarów! 

f„Action''ł 



Z ż11cio aartll 

.LEWA SBODM!EJSlA: 
O godzinie 16-ej zebranie kół ,.Film Polski· 

Laboratorium" oraz' „PFW. Nr 2". 
t.ł godzinie 15-ef zebranie kół „Zenit" I 

„Syrena~·. 

O godzinie 15,30 zebranie koła Hrmy „Fran 
cuz". 

PRAWA SRODMlEjSKA: 
O godzin.ie Hl·sj iebranle kół F<1brykl Nr 

3 I firmy „P'a!en". 
O godzinie 15,30 zebranie kół Fabryki 0-

bu•,via Nr 2 i firmy „Weber Raul". 
O godzinie 19-ef zebranie koła przy Zy

dowskim Romltecle. 
O godzinie 18 w lokalu dzielnicy przy 

ul. Gdańsk'a 75 Zebranie terenowego kola 
N'r 1 ,,-

SRóDM!EJSKA: 
O god~inlo 16,30 zebranie koła Składnicy 

Przomyslu Jedwabnkzo-dalanterylnego. 

BlU,l.JTY: 
O 0<'dzinle 13,30 zebranie koła ł-my „Gen• 

llerrnn". 
o IJOdzinie 15.30 zebranie koła Stolarni 

O ~rodzinie 16-eoj zebranie koła Centr<1ll 
Zaopalrze'lia i Zbytu Pn:em. SkórZ'lmego. 

O godzlnie lB-ej zebtanle koła „Julianów 
Nr l". 

UW.AGA AI<ADEMICY. PEPEROW_CYI 

Egzekutywa Akademickiego Kola PPR za· 
wladamia, że w środę dni.<1 19 marca br. o 
godz. 19,30 w Łódzltim Komitecie Partii, ulica 
Sienkiewicza 49 odbędzie 11lę 

NADZWYCZAJNE ZEBRANIE KOŁA 
w 11p1'.:iwie wydc1Jia stałych legitymac:jł. 

Obecność obowiąJ:kowa pod rygorem par
tyjnym. 

Należy przynieść tymcZGsowe legltymac:le 
pa.ztyjne. . 

Akademicki Związ<Jk Walki Młodych 
„ŻYCIE" 

Łódź, Piotrkowska 48. 

, 
GL OS ROBOTNICZY 

Rewanż ~Udał się 
Pięśc~arze „ Victorii" pokonali „Gryf" 10 : 4 

W niewielkiej, bo zaledwie mogac-ej I (Gnnf)1, a z go~odarzy Bagr-0dski w wa
Pomieścić okoł-0 15DO widzów, sali daw- dze p1or'koweJ. 
niejsizych Zakładów Biederman-a, odbył WYNIKI POSZ_CZEG9LN~CH W ~LK 

. - . W wadze .pap1eroweJ Anielak („V1cto-
sbe; wczioraJ tow.a.r·~yski, rew~nzo~vł; ria") zwyciężył na punkty słabszego fi-
me,cz, bokserski pomiędzy. KS „ Victorią zycznie Dampsa (Gryf). . 
(Łodz) a Gryfem z. We]hero_wa. Mecz W wad•ze muszej Zawadzki (V) prze
zakońc·zył Si•e. wysoknn zwyc1ęstwż!m .go grał z bairdlzo sHnie bijącym Mi11ierem 
spodarzy 10:4. (G). 
Drużyna „Vktorii" przedstawia bar- W wadze koguciej W-0kiechowski (V) 

d·zo clio bry materiał fizy-czrny, <lobrze przy ·zwyciężył 'po .shrbe'j walce_ Piepera (Q). 
gotowany kondycyjnie. Braki technicz- W wadze piórkowej Bagrodzki (V} 
n~ ohłopcy 'nadrałldają wpelką am~idą zwycię.żył wysoko Ziółkowskiego (G). 
i sita swego ciosu. Ponieważ to samo da W wadze lekkiej Wasiak (V) zwycię, ... 
się powiedzieć o miłych kaszubach, któ- żył na punkty Kawalskiego (O). 
rzy wczoraj gościli w Łodzi - nie trud- . W wadze półśredniej Ratyński (V) po 
no się domyślić, że spotkanie tych dwóch pierwszych ciosach doznał kontuzji iuku 
zesipołów up'łyinę!łCY pod :vnakiem sHnej lbi:wiow-ego ! waJ.ka ·z-0stała przerwana 
•pi.ieiści. Kto mocniej bił i był .sam wytrzy- bez podania wyniku. 
malszy na ciosy, ten zwyciężał. W wadze średniej Kubasiewicz (V) po 

Podziw wzbudził wczoraj młodziutki zażartej bijatyce zwyciężył na punkty 
Miller (Gry;f), który z~demonstrował jak Rajs'kiego (0). 
na wagę muszą wy~ątkowe•j siły cios, W wadze półcieżkid Urz,e.dowicz (V) 
nieźle wypadł w wadze .Póldeii;kiej Bor'k prz~grał na nunkty z Borkiem (G). 

Tełelonen1 z "atowlc 

Nr 76 

Szermierze łódzcy priegrr
waJą ... 

Wczoraj przy dość Jic~nie zgroma-Ozo. 
nej publiczności (brawo!) odbyło się za
kończenie szermierczych mi.strwstw Ło
dzi w konkurencji ogólnokrajowej. 
W~ florecie pań pierwsze miejsce za-

jęła SkuPin6wna (Pogoń Katowice) 
przed Strzempkówną. i Warczakówną. 

W sz·padzie panów zwyci1ężył Nawro~
ki (Pogoń Katowice) przed por. Poktem 
(Łódź), Sobi'kiem ('Pogoń Katowice), Ka
zimierczakiem (Łódź) i Brzezickim (Le
gia Wars'Zawa). 

W szabli Pierwsze mie,jsce ~ajal Brze
·zickim (Legia Wars·zawa) przed Nawroc
'kim (Po1goń Katowice), Por. Faktem 
(Łódź), Bachma·n·em (Łódź) i Sobikiem 
(Pogoń Katowice). 

We florecie zwycięstwo odniósł Sobik 
(Pogoń Katowice) przed R.Ybickim (AZS 
Łódź), Nawrockim (Pog-oń Katowice), 
Kaźmierczakiem (Łódź) Łapińskim 
(Łódź). 

rJv:-:-:urv aptek 
Czyński, Rokicińska 53 
Bartoszewski, Piotrkowska 95 
Rowińska Koprowska, Plac Wolnośd 2 
Stanielewicz, Pomorska 91 
Siniecko, Rzgowska 5 
Dancerowa, Zgierska 63 
Slnlecka - Rzcrnwslia 5 

Zryw (Łodż) mistrzem Polski 
· Woźniakiewicz w doskonalej formie 

W sobotę· i w niedzielę odbyły si~ na 
Ślą1sku półfinały i finały drużynowych 
mistrzostw bokserskich Zrywów. Mistrz{J 
stwo na rok 1947 zdobY.14 p·reiściarze 
łódzcy. 

W pó!Jfinałach ZryW (Świętochłowice) 
pokonał Zryw (Olsztyn) 14:2, a Zryw 
(Łódź) zwyd~ył Zryw -poznański 10:6. 

Wyiniki spotkań były następujace: w 
wadze muszzj Gomu1a1\ (Łódź) przegrał 
na punkty z Wró-blewskim (!Poznań), 
Czarnecki (Ł) pokonał na punkty f ra-n
kowskiego (P), Woźniakiewicz (Ł) w 
Pierwszym starciu pokonał przez tech-

niczne k. o. Pawlaka (P), Pietrasik (Ł) 
P·rzegirał na puinkty z Wolni:lko·,·;skim 
(P), Paliński (Ł) zwyciężył na -punkty 
Uilewi·cza (P). TaiJ:>ore'k (Ł) zwydl'ii:ył 
Ratajczaka (P), Bednarz (Ł). znokauto
wał w I rundzie Benu'ka (P), Stec (Ł) 
przegrał na punkty z Grzelakiem (P). 

W finale łodzianie Pokonali Zryw ze 
świ~tochł-0wic 9:7. Bohaterem meczu był 
tu Stec, na którego barkach spoczywał 
wynik tego spotkania. 

Wynikj walk finałowych: Gomulak 
(Ł) przegrał z Kowalczykiem (ś), Czar
necki (Ł) pokopał Sioca (ś) w I starciu 

.Przez k. o., Woźniakiewicz (·Ł) pa b. ład
nej walc;e pokonał Kra·wczyka (Ś), Pa
liński (Ł) przegrał niezasłużenie z Hy
bekiem (Ś), zwydezcą powinien by~ ra
czej Paliński, Pietrasik (Ł) P<Y najład
niejszej walce · finałowej i>rzegirał z R.a
demacherem (ś), Taborek (Ł) zwycię
żył pewnie Stasiaka (ś), Bednarz (Ł) 
zdobył 2 :p. walkowerem, a Stec (Ł) zre
misował z Terninem (ś). 

Pie,·śdarze łódzcy zdo'Oy1i wiele na
gród, z którymr ipoiwracają dzisiaj da 
Łodzi. 
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