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iepska ·recepta Bevina 
Projek! ••Tymczasowej Fed.e~acii Niel!ieckiej•• GEN. KOENIG W WARSZAWIE 
wysun1ęly przez przedslaw1c1ela Angl11 będzie wARszAwA PAP._ Dnia 21 ·bm. o 

dyskulowany dziś na Konferencji Moskiewskiej ;:~re9·;~z:tyt:;~~~n~a~~ia;~e!a; 
LONDYN (obsł. w'ł.) - Na wczoraj- miał pieczę na<l wYkon.anl·cm zasad kon- P-0 Bevinie zabrał gł<>8 mm. Marshali, drodze do Moskwy dowódca w<>isk fran· 

szym posiedzeniu Rady Ministrów Spraw stytu·cii ni~mieckieJ. Demokratyzacja iy- który wwowi.edziat sie ~a natychmfasto cuski~j strefy okupacyfo~i g~~erał broini 

Z • h · · t · h h 1· C1·a n1'em1'eckit>.tr,... - W". proJ0ektt1 Bevina. tw i d ce tralnego zł-0 Koenig wraz ze swym nadlbhzszym. oto-agmn1cznyc m1ms roWle wys 1c· a 1 """ „ W}'m u orzen em rzą u n· , cuniem. 
SI>raw-ozdania rady zastępców d<> s't)raw - nastąpi stopniow-0, P-Oszczegól111ym1 ·e- iionego_z_przedstawici~li rza;dów I>Oflzcze z ramienia wojska po1skiego gen. Koe
traktatu pokojowego z Austria,. W imie- tapami. Jednym z nieb bę<lzie opracowa- gólnych ,państw, jak również za opraco- niga witał na dworcu zast.ęjpoa szefa Szta 
niu zastępców gen. Clark zr·ełerował ar- nie z udziałem narodu niemieckie"io tym- wanie.m- przez Niemców i przyjęciem bu Generalnego g~n. Mossor. Generał 
~·'-i... trakt t d • · któ h t czasowe1· konshTtuc1'1· i rządu tym. czaso- Ko 
•Y l\:thy a u, o nos me r'Y'C zas ę- •Y konstytucji nlemieckiei. enig w czasi·e swego krótkiego poby-
pcy osią&męli porozumienie, jak r6wniei wego. Ministrowie BidauH i Mołotow na wczo ful w Warszawie zwiedził ruiny Suoiiey, 
artykuły, c<:> d-0 których w dalszym cia- Zadania Sojuszniczej Rady Kontroli PO- wyjeżdżając zaś wyraził nadzieję, że w 
gu ;stnieią różnice zdań. Ministr<lw1e U· legać ~ą na kontroli nad demiłltarYza- ra:iszym posi-edz.eniu nie zabierali ~ł-osu. drodze powrotnej z M~wY będ•zfa l}lmł 
chwalili wezwat do Moskwy 'Pr7'edstawi· cP., r()fT,lJrojenlem, denazyllkoo,ią. likwi· Dalszy ci11-g dyskusji nad organizacJą po możność zatrzymania się dłużej i dokład
clela rz~du austrlack\<!gO celem wysłucha dacją karteli. &prawą jeńców I przestęp- lityczną Niemiec odbę.dzie się w dniu nidsi:eg-0 zapoznania si~ ze StoHC3.- P-0ła
nla Jego zdania 0 traktacte. ców wo:lennycb. dzisiejszym. ków, d-0 których żywi szcz-erą sympatie. 

Nast€1t>nie ministrowie przesz,fli do dys- 11111111111111111111111111111111111mlłm11111111111111m1111mmrnmmn11111m111""''""'111111m1111mnmn1m11m111111111111111111111111111111111nmnmnm11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111nnn1111n11111n 

kusii nad zasadami tymczasowej organi- Fr a n .c 0 _ g 0 t ui· e 5 ·i .e d 0 d r 0 g 1• zacjf pa-litycznej Niemiec. Deklaracfe w 
w tej sprawia ZłQiył min. Bevln, który 

' t>f1'JedstawU brytyjski projekt utworzenia 
· Federacji Nlemlecldej. Zgodnie ~ tym pro 

~~~;1~i~u~~~n~!~~z~:ntra1nychNiemi~c Dykt tor \YYWOZi kapitały zagranic~ .. P:rzygotowywanle 
1) Utrzym~ła Jedności J><)litycznej Nte . i1alszych ,,operacji'' W razie porażki 

m~c. co ma się wyrazić w kontrolł nad 
1>0Utyką zagraniczna, Niemiec. PARYŻ PAP. - Z Hisz'J)anii nadchodzą ł glstów podj~o starania o uzyskanie pasz ucieczkę najbardzief skompromltowanycli 

!) wiadom<>ści o wzroście zaniepokojenia oortów zagranicznych. falangistów zagranic~ podczas gdy szare 
Zapewuienia jedoośoi w dżtedzhtie mród franktstów w związku ze spodzie- Szcz~góln11- uwagę zwracają. manewry masy zwolenników obecnego rządu mal~ 

ll'fa"Wnej. wanym upadkiem dyktatury gen. franco., gen. Pranc-0, zmierzaja,ce do 'PO~ornel li- być wcielone do or~antzacU rótnego ty. 
3) Uttzvm.anta ~cf gOBpodarczej Notuje się wYWÓZ kapitałów do Portu· kwidacii falangi. Akcją tą kiarUJe z.aufa- PU celem opanowania ich kierownictwa 

Memfec (po\ilyka ce\na, handel zagrani- gam, Argentyny I Irlandii, oraz spadek ny WS'Półt>racownik gen. Franc<> minister i w ten spoSób wvwłeranła dalszego 
~ny i komunikacja). papierów wart~ciowych. Tysiące łatan- pracy Jose Qjron. Ptan jego przewtduje W'PłyWu na losy kt'aju. Falanga -wyłoniła 

ł) Zachowanla jedookł łinalt80wel Ni.e • dotychcza~ dwi·a organizacje politycme: 

=:~::~E!!2~~6:~~b::;y'6:: Ramad1er przed parl,mentem ~rr.~~~$~ł~jrit:r~~E 
powrócili do ttlsipanii. gddząc si~ na. 

~trnju politycznego Niemiec. Na czele pad\ Dziś głosowanie w sprawie votum· ' a ufania wspóbprace z gen. Franco. Girnn stara sia 
stwa ma stać prezydent, oozbawiony wła . . · . . . również nawiązać kontakt z niektórymi 
dzy wykonawczej .• Parlament beid·zie skła Lo:r~'DYN (obsł. wł.). J~ don<;>szą z odbędzie się glo.sowame nad wmos~em przywódcami ugrupowań robotniczych, 
dał si~ z dwóch izb z których .e<l Par~za prezydent Franc.ii Vincent o votum zaufania dla rządu Ramadiera. celem skłoniel,1.ia ich do Powrotu do Hisz.." 
być repr=ientante ' ł J dna ~a( Aunol odbył dziś rozmowy z przywód- ł~rakcja parlamentarna partii komtmi- pan!f. " 

• • v m ca eg-0 naro u nie- cami wszystkich francuskich partii po- • · d • ł · · 
m1eck1ego, zaś druga oodzie się składać l"t h c l , b ł I styczne] zapO'\'Vle zta a, IZ powstrzyma - o= 

d t . . 1. 1 ycznyc . e em rozmow y o zna e- . d ł · b t 'b d • S d • • 
z Prze s aw1c1e1 Poszczególnych państw zienie możliwości zapobieżenia kryzysu się o g osowama, y w en sposo ac zwe ZI pomagają Polsce 
sfederowanych. Poza tym ma być utwo- gabinetowego. wyraz niezadowolenia z polityki rządu 
:;

11 
Trybunał Najwyższy, który będzie Dziś w Zgromadzeniu Narodowym w Indochinach. W~RSZAWA PAP. - Szef p0lskiego 
-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-n11_m_1111-11~1111...m.1111_111_1111-1111-1111-1111_111_1_11 oddziału Szwedzkiej PomQcy <lla Euro-

wl• e 1 k1• w1·ec w Nowym Jorku s~ia~~r~i;~~eMin~r:~~z~~~y7'op7ek1 Społecznej, Kazimierzowi Rusinkowi o-
mówił " nim plany zadeklar-0wanej ze 
strony &z~cji dalszd akcji charytatyw-• I nd. Pomoc~szwedzka uwzględni nowe, . przeciw p cinom prezydenla Trumana wyłaniające się w Polsce potrzeby, za• 
równo w zakresie· dożywiania ludno§cl, 

NOWY JOI<K PAP. W Nowym Jorku brzymia. Piszący wYrażają zanieJ>Okoje- Teraz, kiedy prezy<lent Truman zajął jak I inne, np. w dziedzinie oomocy nau-
od~ie się 24 bm. ma8<>wy wiec organf. nie ostamimi posunięciami Trumana. stanowczĄ postawę i nakreślił plan kowych, bibliotek, szpitalł I t. p. 
rowauy przez amerykańską · radę Pomocy Korespondent dyplomaty<:zny „New działania, wielu ludzi. którzy dawniej wo Ta nowa. <lekl-aracia spotkała S'ie z wy
dwtemTokratyczneNj Grecji przeciwko Plano- York Times" w Waszyngt-onie James Re tall najgłoŚnlej 0 ostry kurs, należy do razami. ~czerej Podzi~ki ze strnnyprzed 
<l . ruH!11anha. a wiecu Prz~mawiać be- ston. wyrażający zazwyczaj oficjalne l>O najzawzietszych oponentów p<>tityk1 Tru stawic1ela Rządu Polfikieg-0 min. Kazltnie 

UzNrnRRAirsc Eman, .b. inspektor generalny g\ądy kół rządowych stwierdza, że ana- mana. Arty'kuł Restona j~t charaktery- rza Rusinka. · 
• w urop1e w czasie wojny, spe.- li:ra nastroJ· ów pa1nu1·„„n-ch w kon.!?:. resie t 1 • • - e _... 

cJalny wysłannik Roosenlta na Bałka- 'd . '"'Jd ś k s ycz•nY da nastroju niepokoJu, panuJą- l • S "li 
nach i Tur<:ji. UWl ac~1a ogromną tru no ć. Sdałtowa cego w . oficjalnych kołach waszyngtoń- OUIS a1 ant w Japon1·1· 

nla stałe1 Polityki zagranlczneJ USA w o skich wobec nieocz,ekiwanego zasię 
Według dzii!nnika „PM", amerykańskie becnym okresie. krytyki planu Trumana. LONDYN PAP. - Agencja Reute;a 

k<>ła bankowe oceniają, te udzielonej po !" ;,- · · T k 
'Yoinle pomocy finansowej Green 25 ml- mmn11m111111mmn111111m11mnmhnilmillllmillhliiilillhhhlllllmmllllhlnllillnlil111illrlhlh11hln111111lilmniillilllliiiiiliillliimillilliiiillnnnmiimillmihllilmlillliinllllillllllmtW" . wo.n~s1 z ó io, że Przybył tam s~kretarz 
!tonów oolarów w złocie znajduje si~ w 111 ' {!nerajfly ~wiatowej Federacji Związków 
PrYWatnych schowkach bankierów grec- lllla. 0 m U n 1• k a t ~ Zawod~, Louis Sałlłant w towarzy. 
kich w kraju, 56 milionów dolarów na ra. ~ ~ „ stwle d~legata brytyjskiego Ernesta Bella 

chuukach Prywatnych w USA, 1150 milio Egzerfotywa Komitetu Lódzklego PPR na posiedzeniu w dn:fu 21. 3. br. uchwa· i sekretarza deleglłcJi Patricka Vatdber· 
nów dolarów w Londynie na rachunkach • 
prywatnych elity finansowej ł rządowej hła pow~ła6 fntłennłe Jmtt>ę towarzyszy do pracy w zorganizowanym Kole Lek to- ga. " . 
greckiej. r~w K. L <kupa .ta obsługlwan~ będzie s ystematycznle Przez lektorów Partii. Delegat fadziecktcą Zwlązk6w Zawodo 

Dzieje się tQ w ch'Wi1i. gdy skarn grec- Pierws1e zebranie or~anlzacyme odMdzie Się w dniu dzisiejszym w ś li wych Miclfał Tarasow ma również przy· 
ki znajduje si~ w przededniu bankructwa K~"'"'ltctu Lódzklego o irodz. 15-ej. YĆ do Tokio. Delegacja związków zawo-

cz{~nśkćowlis1_!ówk-01n· gdr:psesz.d jakie ho+--, br•. ,: Obecność towarzyszy, którzy otrzymali zawiadomienia do pełnieni . n 'ji I owych udała się do Japonii, celem zba-
" - u <> swy('. \\ Y vi· fekt ó K L • t r.~ • d · k • 

ców w sprawie planowanej Przez prezy. or w . . JeS ouvwtązkowa pod rygorem partyjnym. 1· ama warun ow. ~Połecznych i gQspo<lar· 

.d-enta oomocy dla Grecii i Turc:ii jest o!- lllilllllllllllUllllllllillUllIDłllllllUJUIUllllllllllUlllllllllllllllllUJ!UllllHllllllllllllllllllllllllllllllUllll!llllll!lllllUIUlłlllllHllJllllllllllUUHIUllflłHHllllUIDlllllllllllllilllllUJlllllllllllllllUID czych oraz mo-zhwości zorganizowania 
. ~lnego ruchu zawodoweF"o w; tvm kraja, 
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Dziesiąty dzień · rozpraw przeciw krwawem11 potv1orowi z Oś ięcimia 
WARSZAWA (P ĄP) Dzisiejue zeznau!a I świadek Adam Zahorski, dyrektor dep::ir-

świadków rzuciły nowy snop światło na $IO- lamentu ministerstwa pracy. Do Oświeidmia 
sunki, panujące w oboziP- oświęcimskim ore.z był przywieziony w IP-c:e 1941 roku. 
na bezpośrednią działalność i zachowanie ~Ję Po jakimś czasie świadek dostał się do 
Hoessa. kancelarii szpitalnej. Stwierdza, że była to 

Swiadek Jan Dziopek, prof. gimnazjahy z jedna wielka fabryka fałszywych dokume11-
Gorlic, przebywał w Oświęcimiu od roku 1940 tów. Oo kart zgonu wpisywano choroby z 
do 1945. W momencie przybycia do obozu podręcznika medycyny, taką chorobę jak się 
SS-mann przemówił do więźniów, że 1 od •.<:ij piszącemu podobało, poni<:iważ choroby sta
chwil: nie są obywatelami, lecz więźniomi. 

le się powtarzały, z czasem żądano większejj innego biura. Został zatrudniony w arch:wum. 
rozmaitości. Swiadek przytacza niezwykła jo· Tam korzystając z pomocy Innych wlęźn!6w 
skrawy wypadek, gdy 8-letniemu chlo;>:u, zdołał zamurować w ścianie 15 najbard.r.iej 
pocho~zącemu z Zamoiszczyzny wpisano do charakterystycznych kort zgonu. Znajdują s'ę 
karty 1ako przyczynę zgonu uwiąd starczy. one obecnie w Krokowie. Ich fotokopie świa 
Po~iewa~ świad<:ik ?rie?towol się, •że !uż zbyt Ciek przedłożył Trybunałowi. fotografie Po-
duzo wie o machmaqach kancelary1nych i '·- H wi kt' twi d Ił • d 

b · ł · · · t b ć dl · . ""zano oesso , ory po er z , ze o-o aw1a s.ę, ze moze o y a ruego me· 
bezpieczne, postarał się o przeniesienie do kumenty są autentyczne. 

Nie są ludźmi, lecz numerami. I wskazując na . 

~1:~r;~::i:~~~r~~~~:;, :·.:::V': Premier Cyrankiewicz składa zeznania przed Trybunałem 
października 1941 roku, w dzień lmi~,nln Na wczorajszej sesji popoludn:owej sala wija swą myśl· świadek. Więźniowie obozów,\ najbardziej głębokiego, bezlitosnego, nihllJs. 
Tadeusza, wybrano z obozu 260 więfn ow, sądowa wypełniła się publicznością po brze-1 więźnio.W.e Oświęcimia składali się z..g wszyst tycznego planu. 
Tadeuszów i rozstrzelano ich ~a bloku Nr .. 1. gi. W pierwszych rzędach zajmują m:ejsca kich prawie narodów, ujarzmionych prze7. Następnie premi.':H Cyran!dewi~ opisule 
Swiade~ opisuje dal~i .strac~me . 84 chlor,cow \ ministrowie Swiątkowski i Rusinek oraz Hitlera i nie byłoby tu żadnego ruchu oporu postępowanie antyfaszystów I komunistów 
z .. Zamo1s~czyzny. M~wi nas.ępni<; 0 egz:,J- ; przedstaw:c!el magistratury sądowej i pclest-1 więŹ·niów, oporu nie przesaazojąc iego zna• f austriackich, którzy padli w Oświęcimiu -
c11 V: d~.~ 19 ?rudnia 1944 roku, p~d~zas ry. Szereg zagranicznych delegacji oraz dzien I czenia przede wszystkim p. sychiczMgo, gdy-\ pomagając Polakom,niosqc ulgę innym naric
które1 więzniowie, prowadzeni na s~u.bienlcę, nikarze cudzoziemscy kikują się przy dużych by to nie był ruch międzynarodowy. dowościom - rzuconym przez hitleryzm do 
wmosili okrzyk' na cześć niepo~lea ·„. Pols~I. stołach prasowych, zaopatrzonych w ins' .. :ilo· Opór więźniów musiał także być m1ędr.y- Oświęcimia na zagładę. . 

li-Ja zapytanie T rybunalu, świa?el . wio cję. transmitującą przebieg rozprawy na ię- narodowy. Więźniowie musieli być na !yle 111111n11111111111m11111111111111111111111111111111111111111i111111111111u111111111111 
da .o uciec~c~ ~ 1942 roke w czasie Z ~ ",, 1 ~h zyk: obce. Polskie stoły prasowe w ob'ęże iiu. Wychowani w duchu międzynarodowej solidar '\!o .narqine.sle 
Swiąt 4 w.eznlow. 3-ch z nich ubrało się w o 1· b · d · 1· l • • nos'c1· na i'le hit1erowcy liczyli że poprz0 z -. • , d ro 1 o ozu 1 o z10 a nosc1 oraz ina- · · ' - N. o d e • • 
mun?ury SS-mannow, wykradło samocho . czeniu „ruchu oporu'' w Oświęcimiu zeina- brak tej rniędzynorodowei solidarności łatwe; ie ZI wimy SIA 
nale_zący do Hoessa i samccho?em tym wy- i wać będzie Prem'.er Rzeczypospolite!. Krótki nie tylko ich wymorduje, ale by przez to rnoż . . ~ 
Wiezli 4-go kolegę, skutego lancu.chaml pod I dzwonek oznajmia wejście Trybunału. Sala I na było łatwiej rządzić ujarzmioną Europą, Jeszcze med~~mo w okresi~ „wiatrów 
Pozorem Z·e wywoż" z obozu waznego prze . . . . ł • · „ · I • • te <ld KrakQwa" I w """'ce w1·e11..:ch złu-' ..; powsta1e. przewodniczący Naiwvzszego Tr"- a w przysz osc1 zapewn, 1 co ym sw1a m. .„ . . ~"" ;• -tl\.1 
t I . „ I . . b 1 dzeu -PrzemawwJ1 przywódcy PSLowcy s ępcę. . , . dk . I bunału Narodowego prezes fam.er prosi o Obozy koncentracy1ne dla nas me Y Y Z" szivalt SWQjej prasy s~ yfi . • 

Prokura~or C~prian: czy ~wi~ 
2 

owi zn'ł ie I wezwanie świadka Cyrankiew:cza. Przed trv-1 tylko jakimś miejscem zamknięcia. Myśrny z;kiem c cznym J.ąr-
są WV?adk. ludoze·stwa w

19
o
41

ozie b. , bunałe'Tl sta;e świadek Józ.<:if Cyrankiew;::z patrzyli na obozy jako na coś bardziej tra- J~szc
0

ze 9-go styczn\a w przededniu ,.,„ 
śwmdek· tak w roku w uni<•ze na p d . . • . . . . . . a.„ · • . d h ł d h .__ rzewo mczący prost sw1adka o sprecyzowa- g•cznego. ski Wy'borczei omaw1a:10,c wyniki llo.sie-bloku Nr 11 Trnkmęto woc rn o vc en. '.> • . • • • • W b h k · h d k ł d · N 1 K · · ·" ł b k' · d , h me ia~1 charak'er posiadała organizaqa ru- ! o ozoc oncentracy1nyc o onywa zema . acze neg<J om1tetu W:vkonaw-

ców SS-mann otwor::y hl un. ier . po w~cl · chu oporu w Oświęcimiu . - m. in. czy rni.łla się bardzo wielki eksperymsnt. Z jednej stro- cz~go PSL pisała Gazeta Ludowa nr. 8: 
tygo~niach. _Jeden z .c. opcow 1.e~zcz:e ~Yk I ona cechy organizacji m:ędzynarod-0wej, czy ny zmechaniz?wane, można by rzec ucyW?li- „Przt;bieg ł wy!'ik zebrania wykaza\ 
drugi natomiast był nie~ywy. Dn;gi w~~ 1 3 

· t<:iż tylko polskie. 1 zowane, jeżeli chodzi o pojęcie cywiliz:i::ji całkowitą zgodnosć p.ogJądów l zwar·t~ 
mia! m:ejsce w laboratorium. Tom dla rozn-, eh I · - Obóz koncentracyjny w Oświęcimiu, ! materialnej, niszcz'.'lnie ogromnego zbiorowi- or~anizacyłną Stronnictwa•. • 
e~p.e~~m9ntów gotowano . trup_y . Jedęn z zakładany przez SS, jak i wszystkie ob;>zy, ! ska - w przyszłości niewątpliwie niszczerile Innyi:n Oleco tQnem Przem<Jwlło 't}tsmo 
więzmow ~o~wd. kawał m~ęsa 1ł z1~dl .. Po~~b 4 odpowiada św:adek-Premier, nie miały nig- 1 narodów, w sczególnoścl narodów słowioń- J'v1ikołaiczyka I><> klęsce W dmu 19 .stycz
n:. wypadki udoz.ersiwo z .or7io Y się 1 0~~~- j dy charakteru jedno-narodowościowego. C::e. l skich 0 zwłaszcza niszczenie narodu polskie- ~iaW dniach 1 . 2 lutego zebrała s·~ Ra
nie1. ~dy w oboz.e zpapanokwo ks:rasznyb głl0d · 11em Ich było, ażeby więźniów w obozach po- I go po tym preludium, którym bylo zniszCZ'3ni'9 da Naczelna PSL z~l!..raru··~ t· ..... J"ak w1 

·1ado-
św1adek Tadeusz letrzy ows 1 przy Y o 1 • • b 1 , d • . . , d . d k' A . 1 • • d t . cu - "' , . . . 19 , k Ot ł, m eszac, ze y pom eszac naro owosc1 1 wy- 1 naro u zy ows iego. n1eza eznie o e1 mQ miało przebieg dramatyczny padł 

Oswięc1m1a w czerwcu „o ro u. rzyma I k . 1 1 d k" k • . · d 1 I · • dk • f· h · ' orzystu1ąc norma ne u z 1e t w•ące w zbm· strony osKona ente sro ·ow izycznyc nisz- wówczas pod adresem niefortunnego pre.-
Nr. n. db ł ,· 1 rowiskach 57.0winizmy - rzucić więźniów r.a I czenia og·omnego zbiorowiska, niszczenia na zesa nie j.:!de-n gorzki zarzut i nie jedno 

Wszelka roboto w. obozie 0 yw~ 0 .. ię siebie. Obozy były m:ędzynarodowe - roz- zimno. nie w jak1ejJ pasji, ale pod wpływem słow<J nrawdy. „Gaz ·ta Ludowa" odcze· 
b'P.giem i pod kijami. Hoess często się te.TI~ 1111111111łs;i11rn11111111m1111m11111111111111111111111m11n11111111m11 11111 1m111m1111 11 11~·•11111111i11111111111111111111111111111111mw1i1111111111111111111111111 ka wszy wtedy jeden dzień zabrała głos 4 

r~~y~~~~:i r~~es:y:~~ri~y:~er~~~\J 25 m~~~~:~ p o d w y z· s z e n ,. e r e n t e m e r yt a I n y c h g~t:~~ = tak oto oświet1afa-c przeibi:7g ?;e· 

~;~~d;t~i~~~~~. s~~ d~o~7 ś:i~!dz~~:=v~0;: • na:r~:'1:~~je 8!~~:!ś~si!; ~~=c~ 
wały znacznie lepsze jedzenie, niż więb; _,_ WARSZAWA tPĄPl. Komitet Ekonomiczny r scdniczych. Ponadto b. pracownikom oań- spra~ach. i że ró'.lnice ~ystępui-ą raczej 
wie. Zdarzały się wypadk., że w. ięzień zo-1 Rady Ministrów po porozumien:u z Komisją stwowym przysługiwać będzie takż'3 doda- W dz1edzmie .taktyki •• D~USJa słała na 
kradal się do obory i porywał kartofel lub Centralną Związków Zawodowych i zaintare- tek na dziecko w kwocie 500 zł. bardz-0 wysokim poz101me. a. swobodne 
brukiew. Jeżeli zobaczy! to któryś z d-0Z')r- sowanymi zarządami głównymi zw:ązków u- Emeryci sa.morzqdow• zostali zrównani w wymia~a Jt?YŚli przyco/niła Się dol "J• 
ców, więzień bywal kat-owany W obozi<:i •J!ód I chwaU w dniu 18 bm. ogólną pod;vyżkę zao- prawach z emer1tami państwowymi. rókwnanl!d3 niep?ro~11!~ien I dop-0.mog a O 
b I k. · · ' · · · _... • b . . s onso 1 owama sr • y ta „ ze pewnego razu w1ęzmow1e .i:1eu•1 patrzen emerytalnych i rentalnych. Podobna podwyżka o e1mu1e emerytury • . , G 
świnię. która zdechła no czerwonkę. Po j Wysokość renty wypłaconej przez Zakbd w monopolach. Emeryci PKP użyskali rów.,ież . KLto dwier~y,łtieszcdre. ?<l1dowcz~sen'.1'e azźe~ 1 •• t · · 1· Ub . , S d . 4 d 'k d . 750 ł . cie u oweJ en o mos wraz • ,„ „uczc e e1 wszyscy poumiera 1. I ezp1eczen polecznych od n1a 1.4.19 7 r. po wyz ę zasa mczą emerytuv o z. i n·ema s'Jn'e'szego monolitu ideologicz,ne-

Raz zdarzył się nawet wypadek, że :"i~ź- wynosić będz:e 2.000 zł. miesięcznie oraz do- dodatki rod~nne w wysokości 500 zł. na ')SO· g~ aniż~li 1
Jolskb Stronnictwo Ludowe. 

niów zab"to kijami za. wykopanie brukwi. N~ datek na każde dziecko w wysokości 500 d. bę. A QtO upłynęło zaledwi-e kilka tygodni, 
scenę kotowania nad1echoł Hoess na swo1e1 ! Wysokość renty z ubezpieczenia emeryt;;il- Dla pracowników zakładów prywat:iv.:h, i w ostatnim numerze (nr. 11 z dn. 16 mar 
Fulfi, pięknej. rasowei angielskiei klaczy. Z nego robotników zostało zrównana z rentą z którzy otrz}mywali emerytury od byłych wla- c·a) „Chłopskiego Sztandaru". Nacz.e\nego 
konia przvglądał się jak mordowano ~ąź- . ubezpieczenia pracowników i:myslowych. ścicieli no zasadzie zob:iw:ązań prywatno· Organu Po\sydego Str?nJ!ictwa Ludowe
niów. Innym razem Hoess obs<:ir-~ował :;ce:ią j Nojn:ższn em<:iryturo pracownika pańs'wo·, prawr'\Ch, przyznano emervtury wypłac:irie go, na stronicy 4 znaJduJemy charaktery 
następującą: pewno kobie.ta pracu1ąca w po~u wego, zarabioiącego przed wojną do 200 zł. przez ZUS w wysokości zaopatrzeń inwali.::lz- styczną nota tk.ę: • • t 
będąc bardzo spragniona, podczołgała się· wynosić będzie 2.000 zł z pewną progresją kich. Dotyczy to m. in. byłych pracownik6w „U:obec stw:e;dzema, z~. wydasi"Y ~ 
do kałuży, żeby napić się wody. SS-mann I dla rencistów 0 wyższych emeryturach za-1 szerP-gu zakładów włókienniczych i innycn. gotwdnik •:Chtłka~i 1 1;!ństwo poda sy r'Chl~ 
poszczuł ją psami. W chwilę po tym spuszczo- 1

1 c em 3es o por wany "!1 a. re ". 
• • . ty • k t • e s ty pskiego Sztandaru" komunikuletnY, ze pi no 1eszcze dwa psy, ktore kobietę zagryz s . o r a . u J ·-· . smo to nie jest rom>-rowadzane w rama<:h 

no. śmierć. · organizacyjnych PSL, a WY·korzystanie 
W obecności Hoessa SS-mani utopili ko- • adresów ,,'Chłopskie!?() Sztandaru" 1>rzez 

bietę w dole z wodą Z rozkazu Hoessa ied Pochód lodów na środkowej Wiśle mostów - wysokowodnego i drewnia- łyi?;odnik .,CMopł i Państwo" jest zwyk· 
neąo z więźniów za w: es zono na slupie. Po przybrał groźne rozmiary. N a dolnei n ego kolejowego władze wojskowe na- lym nadu7.ycfom". 
półtorej godzinie więźniowi puściła się kr~w Wiśle zarzadzono alarm przeciwPowo- tvchmiast po przejściu lodów i opadnię- Kimże są osobnicy „dopuszczajacy si~ 
ustami i nosem i skonał. dziowy. Należy liczyć się z dalszymi ciu wody zmontują most pontonowy, nadużyć"? Odpowiedź na to pytanie znaj 

Innym razem więźniarka urodziła na dro- szkodami i zerwaniem mostów prowizo który służyć bdzie w pierwszym rzę- dziemy na pierwszej stronie ',,Chlopskie-
dze dziecko. Noworodka porwał pies i za- rycznych. Wskutek wtargnięcia lodów z dzie dla ruchu pojazdów konnych. go Sztandaru", gdzie czy.tamy: 
czą! tarmosić. SS-mann kopnięciem wytrącił 'Wisły na Bugo-Narew zniszczony został Na podkreślenie _ zasługu.ie ofiarna „Wobec ukazania się tygodnika „Chło-
mu dziecko z pyska. Dziecko wpadło do ro- prowizoryczny most w Nowym Dwo- praca oddziałów saperskich w akcji pl i Państwo" Pod redakcja Józefa Niećki 
wu. Była to scena tak straszna, że nawet 55. rze, a most kolejowy poważnie uszko- przeciwpowodziowej i przy ratowaniu a wydawanego przez Czesława Wycecha 
monki dostawały spazmów i mdlały. Hoess dzony. mostów. (b. PSLowskiego Ministra Oświaty -

N a środkowe]· Odrze ruszyły lody z , dd · ł p d ) J Dom 'sk•e....,,, J-a De. przyglq,dał się temu wszystkiemu z najzupd- W akcji ratowania mostow O Zta V przy • re • · ana - an l „...., ~ •m 
gwałtowną siłą. wojska Polskiego wzięły pod swą pie- ca i Jana Di::bskiego, którzy na to nie o-

niejszym spokojem. Akcja ratownicza i zapobiegawcza czę 197 mostów w całym kraju. trzymali zgody przewidzianej statutem 
Oskarżony: w Oświęcimiu były takie rze. podjęta przez Min. Komunikacji i. wła- NKW PSL na wydawanie tego pisma o-

czy możliwe. chcę jo.dnak stwierdzić, fa spro dze wojskowe trwa w pełnym toku. Akcja ratownicza trwa dzień i noc raz w zwi~zku z tvm, że pismo to wybit 
wadzenie psów do ohozu nie byJo mo1m wy- Na miejscu zniesionych w Warszawie bez przerwy. nie d7iała na szkodę Stronnictwa, NKW 
nalazkiem. Stało się to z rozkazu Himmlera.. . to ntrzyma kartki żywnoścf owe PSL jednomyś!ną nchwała z dnia 3 mar· w Oranienburgu istniała specjalna sz<o· V ca rb. zawiesił w prawach członkowskich 
Io. gchie tresowano psy : uczono SS-mono'v WARSZAW A PAP. - W myśl decy· wnikam wymienionych wyż~i trzech i;rnp redaktora i wydawców w.w. pisma oraz 
obchodzenia 5;ę z nimi Himmler twisrd„dł. 1 zjj Ki)m.it~tu, Elwnom.iczneiw Prezydium przemysłu prawQ do dalsze.g·o korzy~ta- wezwał ich do natychmiastowego zaprze 
że jeden pies wystarczy za trzech dozorcow. Rady M1mstrow z dnia 25 lutego br. po· nia z kart żywnościQwych. Jedn-OCZ:!Śnie stania tej ~kodliwej działalności dla 
Do roku 1942 u O. św:ęcimiu nie , racorio żG. d·.f d. ykto'~.·ane,i potrzebą. o~raniczenia za op a- Komitet Ekonomiczny p.o!eci~. r-OZJ)rowa- Stronnictwa." 
nych kobiet. • . trzenifl r~~lamentowe~w odebranQ karty dzenie niewydanych powyzszvm gru· Notatk~ te, świadcząca dokładnie .o 

1 
• • • d d . , żywnościowe m. in. pracownikom prze· J>om pracowniczym kart żywnościowych „zgod·ności pogla<lów Stronnictwa" i o Je 

Hoess w da szym ciągu . us1lu1: u ow~ me, mvslu S:ti·oż~·wczegn, proligraficznego i na kwieci~t1 w trybie uproszczonym. go „zwartości ide-01-ogicznaj„ i o „swobod 
że zarzuty stawiane przez św10dko me są m~noPoli państw-0wych. Komitet Ekonomiczmy st:wiierdził po- nej wymianie myśli' w stronnictwie pan.a 
słuszne. Wo~c sprzeciwu Komisji Centralnej nadto, że dalsze ograniczenie 7laopatry-I Mikołajczyka przedrukowała ooz cienia 

Swiadek z całą stanowczoscią podtrzvmJ)e Związków Zawodowych w dniu 18 bm. wania re-2'.lamentowanego nie bftdzi·~ sto- zażenowania ,Gazeta Ludowa"• 
SW<>je zeznan:2- Knrnitf't f:knnomkzny przywrócił praco· sowane. Nie dziwimy Si_ę. ~ 
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Do „automaniaków11 

Celem usprawnienia pracy i zaoszczędze
nia drogiego czasu, kierownikom wielu urzę-

Gt.OS ROBOTN~CZY Str 3 

W· walce o rento no 
dów, przedsiębiorstw gospodarczych i prze- · · d · 1 · h 'k · k 1 ~ukcyi' p.ych 19 robotników. Niezależ-Akcja oszczędnościowa. w przemy- ma rewe acyinyc wym ow, acz ~o - \.l 

mysłowych, będqcych pod zarządem pań- t . t d i t . . nie od tego skasowano w tych zakła-
stwa umo:Uiwione zostało siybsze porustaaiie śle• włókienniczym rozpoczę a jeszcze wiek na ym o cin~u zano owac moz-
słę przez przyd'zieienie do ich dyspozycji s:i- w roku ubiegłym · rozwiia się ·coraz na lekką poprawę. dach niedzielne i świąteczne dyżury 
mochodów. Wydatki państwa na trgo rodzaju lepiej. · We ·wszystkich przedsiębior- Dzięki działalności organów kon- 8 robotników zobowiązanych do wy
czynnik usprawnienia pracy są b. znaczne, stwach, w różnych krańcach Polski no irolnych CZPW prowadzących walkę z ładowywania nadchodzących wago
po pierwsze - maszyna kosztuje, szofer. kosz tować można wszelkiego rodzaju po- kradzieżami i z tzw. lewym prz~robem nów z surowcem. Obecnie do tego 11e-
tuje 1 benzyna też kosztuje. A po drugie - ~~.mięcia oszczędnościowe. wykryto w ciągu .stycznia i lutego nad lu wykorzystuje się straż przemysłową 
trzy te czynniki kosztujq więcej, niż by lak- użycia na sumę ponad 25 milionów i ogniową. 
tycznie kosztować pąwinny, bo często gęsto NOWE MIESZANKI SUROWCOWE złotych. Fabryka Filców i Tkanin Teclin_lcz-
naaui;ywana jest celowość tego udogodnie i 

nia. Po prostu dysponenci _tych samocho- I Nowq dziedzinę oszczędności zapo- FABRYKI OSZCZĘDZAJĄ nych w Tomaszowie zlikwidowała czę 
dów zbyt pochopnie korzysta1ą z usług ma- czqtkował w końcu 1946 r. Wydział Jeśli idzie 0 pojedyńcze przedsię- ściowo go!=iz~ny nadliczbowe, przez co 

~~:~:.~0~:~ąd 1:Ynz~!~r~~ża~c :~: ;~e~~~ Surowcowy CZPW który na podstawie biorstwa, to niektóre zakłady pro.cy Żaoszczędziła w styczniu około 11.000 

lub przy pomocy innego środka lokomocji. szczegółowych badań opracował no- osiągnęły dość poważne wyniki dzię- i złptych. 
Mamy tu net myśli wypadki używania służ- we mieszanki surowcowe dla paszcze- ki zmniejszeniu wydatków na lokomo· 1 Państwowa Fabryka Wełniana Nr 23 
~owego sam?c~~.d~ do celów pry~atn~ch, gólnych gałęzi przemysłu włókienni- cję, wydatki biurowe, międzymiasto- w Łodzi zorganizowała pracę w su-
1ak np. prze1azdiżki w słoneczne niedziele z · kł d · ' kt · h we rozmowy telefoniczne itp. I tak sza:rni na dwie zmiany. Dzięki temu za 
za miasto, czy wędrówki z Łodzi do rodziny, cz.ego. miany W. s a zie nie o~c 
która np. mieszka w Częstochowie. w ten m1esz~nek pr~yniosł_v . w przeci~gu Państwowe Zakłady Przemysłu Lni<1r- l oszczędzono około 15 tys. złotycn _przy 
sposób powstaje manko, wynikłe z różnicy osta.tmch dwoch m1es1ęcy pokazną skiego Nr 12 w Kamiennej Górze za.- jednoczesnym zwiększeniu produk.!=ji o 
wartości faktycznej, jaką przynieść powinno kw.otę ~91.000 dolarów. (ceny baweł- oszczędziły . lQ.000 złotych miesięcznie 3 proc. i przy usprawnieniu pracy w 
tego rodzaju udogodnienie w spełn!aniu z~- ny obliczane sq w dolarach). przez skasowanie zbędnych , apcuatów innych oddziałach. 
dań słu;żbowych, a kosztem wykor.zystama Zgromadzone ·przez . Wydział Surow- telefonicznych, a Państwowe. iakł~dy 

woizu do prywatnych „wypadów" ich dys· cowy różne . odpadki surowcowe pizy Przemysłu Lniarskiego Nr 14 zaoszczę- I RACJONALNE WYKORZYSTANIE 
p~nentów. . . . niosłv zaś w przeciągu ostatnich" czte- dziły w styczniu zł. 15.000.- na ogrz.e-1 ODPADKOW 

Takc; jest 1u7i natura ludzka, ze do „do- · . . 
b'rego" szybko się przyzwyczaja. Jeszcze do rech mie~nęcy ?koło 795.ooo. zaoszczę- wanC iuł i oświetlenki;1.d6 i'qgn""ł . o·w i Zrozumienie konieczności racfonal
niedawna np. kierownik tej czy innej ::>lo:ców- dzonych d.olarow. Komasa.c1~ f~bryk . a . y szereg za ia w os ... ~ r , . . _ 
ki spółdzielczej org.anizował swojq spóldziel- rozpoczęta w ·roku 1946 rozw11a się na- ni.eż oszczędności dzięki prawidło.we- j n:go wykor~ys:a~ia odp~dkow . ~rze 
nię w pocie czoła i solidnym zmęczeniu nóg. dal.. W ciągu stycznia i lutego 1947 r. mu wykorzystaniu siły roboczej. . I mka coraz ~1ębie1 do ~w~adomośc1 ro
A gdy pewnego dnia otrzymał do dyspozycji skomasowano 88 fabryk. Dzięki temu W Państwowych Zakładach Przemy- I botników 1 pr!Jcowmkow przemysłu 
samochód do p~acy . ~bywatel ta~i zapo~: Żaoszczędził przemysł .datszycli 40 mi- siu Lniarskiego Nr. 6 w Krośn~e uru- j w~óki~nniczego. Coraz czę·ściej widać 
niał się posuwac po .z~e~l .w sp~s~b własci \lionów zł. . . chomiono bielnik na trzy zmiany, a w fabrykach specjalne skrzynki na 
wy.znaczn~j.wlękhSZOSCl smitermtealnnl·lit:,;-" ~~~y Natomiast walka z postojami fa;- apreturę na dwie zmiany. w związku odpadki zaopatrzone w odpowiednie 
takic'h cl.erp1acyc n<r „au o -.. • . t . · · h · t ' · d · ł.t · 
wyszedłszy n~ ulicą slojq godzinami nad brycznym1 w osta me~ m1es1ącac nie z Y:'IIl przemes1ono z z1a ':'w meoro- napisy. Co pewien czas skrzynki te sq 
rynsztokiem w oczekiwaniu, ·a.:i podjedzie r•"'''''"'''''''""'"" '' 1i.m1•11M1•11,1 1 : 1 ,11 1:1 >11•1 „ 1 . 1;""''~~ 1lf111 :1u1~1 ·~m1•1 ,11 1łU11111tm11111 11. 1n1u111m• 1 11 1 • 1•1m1 1M11m1'!l"l" l ' l 11r 1 , 1 ·l 1P t 1111111-1·111U11,1;1·11:mm opróżniane a odpadki zostajq wywo-

znajomy szczęśliwy posiadacz„. nie swego · h .-- t I "-i::: żone i odpowiednio zużytkowane. 
samochodu i spełni w stosunku do niego fflterpelacje n„.SZIJ..C ~zu e ni -w 
cetemoniał t. zw. , podrzucenia". To znaczy, Państwowa Fabryka Nr 16 w Pal)ia-

\e'śll np. gość mieszka n<I Julianowie, a sa- 5 o o z I . . . - ,. e d n a. . r o' z· a· nfoach zaoszczędziła miesięcznie SSG 
mochod' w celach słu~bowych jedzie na Wi- lCg cewek co odpowia;aa kwocie o:Ko-
dzew, samochód 'LDacZ"a „nieco" i ,pod- · l.l lo 20;000 zł. 
uuca" pt~wyozajonego do jazdy aamocho- Wystawy łódzkich ltwiaciarni· przl'cf~ tfe~ te~ kalkulacji cena gałązki stor.czy 
dow i na Julianów. gają wzrok kolorową gamą barw. \V wi- 1ta waha się od 1000 do 2000. zł. . inne fab'ryICi mogq stę· rowniez po• 

Wszystkie placówki pracy n<I terenie kra- trynie jednej- z kwiaciarni pny ul. Piotr- Kwiaty są wprawdzie towarem ni~trwa S%CZycić podobnymi wynlliam.i. 
tu podjęły obecnie akcję oszczędnościowe; kowskiej czerwieni się p~k róż -. z białą łym, szybko psującym się, lecz mimo to, ce Nie mając jeszcze do dyspozycji ści-
a wszystkich odcinkach. Pow<ciine 'zadanie kartec ... k<>: .500 'Złotych. Obok anemitzne, DY, pobierane przez właścicieli kwiaciarni ł h f · . • „ -s yc cy r mozna na podstawie dany cli 

w racjonalnym przeprowadzeniu tej akcji w cieplarni wyhodowane nareyze po 70 zł. nie stoją w żadnym stosunku do godziwej 
d ki .,,. ty h · l ó k fragmenta1ycznych stwierdzić; że 

pnypa lo i erqwni..,om c P ac ,we · i mizerne tulipany od 100---150 zl sztuka. kalkulacji handlowej. ' • ·~ 
Przed dysponentami państwowych .samo- . d K . d h . fi łb . pzzem:ysł włókienniczy mo'że wyJicr.zać 

chodów stoi w tym względzie 1 indywidua!· . Człowiek pracy z węstchnieniem o - az Y z nas c ętme o arowa y sw01m f 
ne ~ole do popisu. w myśl zasady _ „za- chodząc od wystawy zapytuje: kto właści bliskim kwiat, przy tej czy innej ·okazji i IS ę powainyml osiągnięciami W akcji 
czn!jmy 11.n\~\erw od siebie", kierownicy Wie · kupęje kwiaty, dla kogo są przezna- zdobiłby nimi swoje mieszkanie. Lecz tego oszczędnościowej. Są to Jei:inak dopie
urzędów i zakładów p1acy ~ szczę81\wi dys- czon_e, chyba tylko dla .spekulantów i sza- rodzaju wydatek wniósłby nieraz połowę ro poczqtki i jeszcze łia1dzo wiele po-
ponencJ samochodów państwowy.eh, winni bro.w.ników. Ula ludzi uczciwych są bo- miesięcznego budżetu. zostaje w tej dziedzinie do zrobienia 
2as\a.nowić się nad zagadnieniem - „Ile się\ wiem niedostępne. Orgią spekulacyjną w kwiaciarni;tc~ z uznaniem powitać należy wprowa-
clopłaco. co dzień do mych prywatnych inte- Spekulacja kwiaciarzy łódzkich jest muszą się zająć czynniki zwalczające dro dzenie w wielu fabrykach „skrzynek 
resów i zachcla.nek, zaspa.k<ijanych przy po- poza w~zelką kontrolą. n'yktują ceny ja- żyznę i paskarstwo i uregulować wreszcie 
mocy samodhodu, szolera. i benzyny, na opla k. .· . . .- . d b . db' , ten bagn· ny rynek i pomysłów oszczędnościowych''. któ-
canl·e których 1-~..;y p-n· s\wo"'" ie. im s.1ę zy.w. nie po. o. aJą - a o iorcow za 10 • • t 

~~ ~ ' d kl K · · b • d dl re o inowacje pobudzą ogół pracow-z pytania t~go może być wyciqgnięty tyl- w~doczme ma]ą, gdyz Dl~ prowa .. zą s e- wiaty poWJnny yc ostępne a 
ko jeden wniosek _ „Nie będę nadużywał pow z pobudek czysto filantrop11nych. wszystkich, a nie tylko dla niebieskich pta ników do udziału w :Oatalii o oszczęd-
środków, danych mi przez państw·o do w-yko· Szczytem paskarstwa· są ceny storczy- ków i kombinatorów. ność i opłacalność przemysłu włókien~ 
nywania mych czynności słll!Żbowych". ków, p'o 100 1 zł. za jeden kwiat na łodyżce. Amator kwiatów. niczego. L. 

Jaros•am Basek 310) 

Prn [~~' ~~~r~[~ w~t~ta· Szw~ il~ 
i doprowadzajqc go ku drzwiom udzie I seksualista, bo w łazienkach nad 
lił mu takiej informacji: Adygq chciał zgwałcić jakiegoś aspi 

- Wynoś się, śmierdząca pokrako, ranta na kadeta grożqc mu regulami-
pókim dobry. nem służbowym. 

Szwejk znalazł się więc znowyż w Z takimi ponurymi myślami doszedł 
cha.osie miasteczka i wypatrywał te- Szwejk powoli do pobliskiej wsi i baz 
raz jakiej znajomej twarzy ze swego wielkiego trudu znalazł swój batalion, 
batalionu. Długo błq~ał się po uli- bo chociaż wieś była bardzo duża, to 
ca.eh, aż wreszcie postawił wszystko jednak ;;:na:jdowała. się w niej tylko 

podczas wojny światowej 
(Przekład Pawła Hulki-Laskowskiego) 

W ten chaos przybłqkał się więc 
Szwejk i szukał po mic;xsteczku swojej 
marszkompanii. Już na sta.cji byłby 
bez mała popadł w konflikt z do
wódzh"Tem etapu. Gdy zbliżył się do 
stołu; przy którym uc;izielano i~forma 
cji żołnierzom, szuk('qcym swoich od
działów, jakiś kapral wrzasnął na nie
go pyta.jqc, czy nie życzy sobie może, 
aby mu jego marszkompanię_ wyszu
kał? Szwejk odpowiedział, że chce się 
tylko dowiedzieć, gdzie tu w miaste
czku jest rozłożona 11 marszkompa
nia 91 pułku takiego ex takiego marsz
batalionu. 

- Jest to dla mnie sprawą bardzo 
ważną z naciskiem wywodził 
Szwejk - abym się dowiedział, gdzie 
j.est 11 marszkompania, poniew:rż je
stem jej ordynansem. 

Na nieszczęście przy stole sąsied
nim siedział jakiś sierżant szl::ibowy, 
który . podskoczył jak tygrys i wrza.-
snął na Szwejka: ' . 

- Ach, ty przeklęta świnio! Powia
da.. że jest ordynansem, a . nie wie, 
gdzie jest jego kompania. .. ! 

Zanim Szwejk zdołał odpowie(łzieć, 
rdC!tŻant ?.nikł li' ' kon,..o1ryri1 i p'1 c.-bwili 

przyprov(adził stamtąd tłustego nad- na jedną kartę. , jedna FZY?.Woita budowla, a rnia.no-
porucznika, który wyglądał tak do- Zatrzyma.ł jakiego·ś pułkownika i wicie S2;koła. 
stajnie, jakby był właścicielem firmy łamaną niemczyzną pytał go grzecz- Szkoła ta w cza.sie wojny przebyła 
rzeźniczej. nie, czy nie wie czasem, gdzie się kilka przemian. Przebywało w niej 

Dowództwa etapów były pułapka- znajduje batalion razem z jego marsz- kilka rosyjskich i austriackich szta
mi na szwendających się i zdzicza- kompaniq. bów, a ptzez czas niejaki w sali gim
łych żołnierzy, którzy miewali ochotę - Ze mną możesz rozmaw1ac po nastycznej mieściła się sala operacyj 
przez colą wojnę szukać swoich od- czesku - rzekł pułkownik - jestem na, g·dy w okolicy toczyły się wielkie 
działów ·i włóczyli się od etapu do Czech. Twój batalion jest rozlokowa- bitwy, które decydowały 0 losach 
etapu. a najchętniej wystawa.li w ny w pobliskiej wsi Klimontowie za Lwowa. Tutaj urzynano ręce i nogi 
ogonkach przy tych stołach dowódz- koleją ale do mia.steczka waszych i trepa.nowano czaszki. 
twa etapów, nad którymi był napis: żołnierzy nie puszczają, ponieważ po- Za: szkołą w ogrodzie; był wielkl le 
Menagegeld. bili się na rynku z Bawarczykami, ja.k jowaty dół, .skutek wybuchu wielkie-

Gdy tłusty nadporucznik wszedł do tylko tu przyszli. go granatu. W kącie ogrodu stała stet· 
izby, sierżant krzyknął: - Habt achtl Szwejk ruszył tedy w stronę KU- ra: grusza ze zwisającym postronkiem, 
- a nadporucznik zwrócił sie do montowa. na którym przed kilku dniami wisiał 
Szwejka z zapytaniem. Pułkownik zawołał na; niego, sięg- pop unicki oskarżony 0 to, że pod-

- Gdzie masz dokumenty? nął do kieszeni i dał Szwejkowi ·pięć c~crs okupacji rosyjskiej był człon-
Szwejk podał mu swoje papiery, koron, żeby sobie kupił papierosów, k1em grupy starorusinów i że w ko

na.dporucznik przekonawszy się o lch pożegnał się z nim bardzo uprzejmie ściele odpra.wiał nabożeństwo na in
autentyczności i o otrzymaniu marsz- i oddalając się myślał w duchu: ~encję zwycięstwa rosyjskiego .wojska 
ruty od sztabu brygady w Przemyślu ~ Co za sympatyczny żołniep:yk. i prawosławnego cara. Oskarżenie 
do Żółtańca, gdzie ;>yła. jego kompa- Szwejk kroczył dalej drogą ku' wsi było oczywi·;dcie kłamliwe, ponieważ 
nia, zwrócił mu je i uprZ'ejmie rzekł do i rozmyślając o pułkowniku przypo- oskarżonego w czasie krytycznym 
kaprala siedzącego przy stole: mniał sobie, że w Trydencie przed wcale tu nie było, gdyż jako chory :e.cr 

-- Udzielić mu infor.macji - i po- dwunastu laty był niejaki pułkownik kamieni? ż~łciowe leczył się wtedy 
wrócił do swojej kancelarii. Habermaier, który także zachowywał w małei miejscowości leczniczej, z 

GJv rJr„wi z17wmłv i::ie za: nim, sier- się wobec żołnierzy tak uprzejmie, a dala od działań wojenny ch, w Bochni 
żeni >!Zta'-v~ w"' ui'l) ::>zweika za 1amię I potem pokazało sie. że bvł to homo- Zamurowanei. 'C. c. n.) 
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Pomoc dla uczącei się 
młodzieży LudnośC tubylcza Australii wymiera 

W ezerwcu 1946 roku na terenie naszego k • 
wotewództwa zostało zorgantzowone Towo- Skutki angielskiego syslemu olon1alnego 
rzystwo Burs i Stypendiów. Celem Jego jest 
nll!slenle pomocy zdolnej a niezamożnej mło- W ukazującej się w M-~.tbourn (Austra- formach angJosaskich, gdzie traktują ich Thompscm w jednym ze swych artY'kn• 
dzieży chłopskiej i robotniczej, k&ztokącej lia) gazecie „Herald" zamieszczono ostat. jak niewolników. ·16w opisu·je jak wyg)11\ida·fa w rzeczywi· 
się na terenie województwa i miasta Łodzi. nio tirzy artykuły znanego antro1)01oga „Ci, którzy nie wi'dziel~ ferm hodowli stości fa „pozytywne rezultaty". Przy· 
W dniach od 3 do 10 listopada 1946 roku austraHjskiego - Donalda Thompsona, bydła w stanach Północn~go Terytorium, tacza niezliczone wypadki usuwania z 
oCbył się pierwszy Tydzień Zbl6rkl no c9te poświęcone Poło!ien~u tubylczej ludności Zachod1t1iej Australii i Que:!nsla·nd - pi- roli i wysiedlania ze wsi. fakty samo
Towarzystwa. Na t"!renle miasto Łodzi ze teigo dominium brytyjskie.go. Thom'J)80n sze Thompson - z trudem J.>Otrafią sobi·~ ·woli misjonarzy, witrącających do wi~ 
zbiórki ul!cznef, dobrowolnych ofior publicz. od wielu lat pr-0wadzi badania nad wa- wyobrazić c.ały ogirom tragedii' tyc'h lll'" zienia autochtonów wed~e swego widzi 
nydi, ze sprzedaży cegiełek, znaczkćw 1 na· runkami życia autochtonów australijSkich dzi". misi~ I odbierających dzieci rodkzicoki 
łepek os!ągnlElto kwotEl 440.269 zł. z zebro- i uchodzi za autorytet w tej dziedzinie. Oficjalne koła angielskie l austraHjskie Niekiedy dak'l sie rodzicom wore mą 

Przybysze anglosascy T>O opanowaniu niejednokrotnie prz:!chwalały siiei tym, że lu·b funt tytoniu jako odszkodowanie za 
nych sum udzielono de chwili obecnej 80 sty- kontynentu australijskiego, przemocą n- tu1bylcy otoczeni są trosk11wa opieką,. Na- dziecko„. 
p.gndićw dla naibiedniejszej i nojzdolniej- suwali ludno·ść miejscowa z U'Prawianej wet w Encyklopedii. Brytyjskiej powie- WszystkJie t~ fakty były dotą4 tale 
~~I młodzi~ży. szkół łódzkich. Stypendia roz. przez nią roli. p0zbawiafac tym samym d,;iano, że „o tu byków troszczą się misj·e starannie ukrywane przez mie·Jscowe 
dzieła speqal~ie powołana do tego celu Ko- I wszelkich ś1rodków utn;ymania. Rd'zenni religi·jne, kttórych działalność Wieńczą 'PO· władze, że rewe~acje Thompsona stały 
misia Selekcy1no-Stypendialna. Australikzycy zmuszeni 8.8> do pracy na zytyw.ne rezu~itaty„.". sie 'Prawdziwą ni-espodzianką dla społe
n1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m1111111111111111n11111111111111111111111111111111111111111111r111111111111111 czeństwa australijskiego. 

_Konkrelyz u· em y 
Organlzac:Ja partyjfta Rudy, rozpoczęła I Zarówno tow. ' Strzelecki w sprawozdaniu, 

l!lwq kon!erenc:jq okres 1prawozd.awc:'Zy komi. jak ł tow. tow·. w dyskusji uwypuklili wszyst 
fetów 'i:i'złelnic:owyc:li, okres wyborów nowych kle brak! i nle'doc:lqgnlęc:la w pracy Komitetu 
władz partyjnych. orcn aktywu dzielnic:owego. 

Pomimo śwlqtec:znego nastroju (orkiestra, 
aaekorowana sala), atmosfera obrad była 
raczej robocza. Wprowadził Ją swoim spra
wozdaniem ustępujący sekretarz Komitetu 
łiow. Strzelecki. Sptawo•danie było łei1łe i 
.Jiczkrefne ,,liudneJ lipy" i „bez kropelki wo· 
i:ly" - tak ocenm Je delegaci. Zalety tego 
sprawoz'danla pozwalają równieł I JIG1ll krót
ko ocenić pracę Komitetu. 

eyfry mówią o znacznym wzr<'lłełe organł 
sacyjnym. W pafdzłemiku 1945 r. Cłzielniea 

·llct1Yłcr 405 e1:łonków - o!iecnle 2.000. Ma· 
leilkcr ta 'dzlelnlea we wszy.tlrlc'h akcjach tira 
ła ~ny uiisiał. W pocho<tz!e 1-no malo
wyni. Z Rudy Pabianlc:ldet brało ud:słał 7.000 
osól:i. W refereudmn i w akcJl prseawyt;or. 
cieJ a_ grup wyjechało Cło r6inych powiatów 
wofewóchtwa. Csęłd towcusyasy praeowała 
DCi terenie asłel.Dicy. 

W pracy wyrMnilł sht tow. Glepert, ltul-
mak, Jna!nert, Ryc.hłewłcz, Nawroctl, Jaelak, 
ICallnow11ld i Jełew11kl, z kół partyjnych naf
tywazq dzlak.tl.Dość pn:ejawła koło firmy „Ho 
rak" s tow. tow. Fllałkowaką Mart:i ł ICopac· 

Poczesne miejsce w dyskusji znąlazła spra 
wa ZWM-u. Wszyscy towarzysze s1wierdzili 
jednomyślnie: odcinek ten jest zanledbQlly i 
to dość powaiżn.ie. Organizacja ZW\\! nie jest 
masowq. Partia powinna pom6c młoi:bHdiy. 

W 'dyskusji podkrełlono równieł, te lde
dostateczna Jest praca kultur<rlno-cłwlatowa 
organi.zacji partyjnej. '\·Jięlcszy naelsk trHl::ia 
położyć na kształcenie członków partii. 

Zag.adnienla te są aktualne ala całej io
dzi i dlatego Wydział Propagandy przy ł6dz 
kim Komitecie powinien Bill nimi jak na.j#tył) 
ciel zająć. 
· Zaznaczyć również trzełia, te Komitet Dziel 
nicowy nie doceniał prac:y wśród kobiel 

Krytycznie musimy o<tn.iełć ai41 dlO cyby 
waros\u Of9tmi1ac:yjnego Cbfeln1cy. Og61ny 
wnost JMt l:iezaprze02n!e :r:nacsny. Nłenmief 
po dokładnym pnefrzeniu ayfr okasut• się, 

te wzrost feduegc koła wynosi BO proc. ogdl 
nego przyrostu. Konkretnie: 1 60 członków 

kóło wzrosło do 960, natomla1t pGzoatcrłe 30 
kół wzrosły 1 350 członków do 1.0-40 człon. 

ków. Organizacja partyjna Hrmy „Herule„ 
1dała egzamin na swoim terenie. Trudno to 
powiedzieć o innych l:ołach. 
· Oto zagadnienia wokół któtyc:h toczyła się 

wnioski 
uych wniosków. I to fest pow,CJ!Żnym błędem
ke>nferencfL 

•••• 
Te wszystkie wyżej wymienione 6rcdd nie 

mogą nam Z'mlłonić pracy dokoncme1 pi:zez 
aktyw dzielnicy z tow. Strzeleckim na ~ele. 
Dali temu wyraz zebrani delegaci udzlelajqc 
atiee>lutorium uatępujqcemu kierownictwu. Je 
cmomyj}nie przyję\ct rezolucta mówi o wtel. 
tlm saufcmtu eałef orgcmbacfł i:lla Hkretcmra . 

Do Komitetu Dziel.Dlc:owego zostali wył)ra· 
ni w tajnym głosowaniu towarzysze: 1) Strse
lecki Antoni, 2) Dubil<:ra Władysław, 3) Bq
biAskł Tadeu1.z, 4) d'wc:zan: Józef, S) Seis
łowska Ma.rla, 6) Gawroflskł Leon, 7) Maier 
W ław, 8) Kopacki Edmund, 9) Nowacki 
Al tan.der, 10) JCulawczyk Eugeniusz, 11) 
Xr.crwezyk Franciszek, 12) Giepert Ignacy, 13) 
Herman Rud'oU, 14) RO'mcmowskł Mieczysław, 
15) Kow<JJ,ski Józef, 16) Borowicz Tadeusz i 17) 
Bagł6stl Władyałcnr. 

Do lComł•fł Rewlsyfn.J weazll: 1' Wotniea 
Słanłaław. ł) PcnąJ)oold Henryk ł 3' Owaan 
R~. 

Jako i!eleę,aeł iic1 lC1>nlerenefę Młef1ką 
wybrani zostali: 1) Berski Felik1, 2) Strzelecki 
Antold, li) R'.ulawczyk Antoni, 4) Dubtla1 Wła 
dyaław, 5) Mcdner Wacław, 6) Owozan Jó
zef, 7) Gqni6sld Tadeun, 8) Kowale-Wild Jó
zef, 9) Giepert Ignacy, to) Baqłflskł Władys
ław, 1 l)Rychlew1cz Józef, !!) Sc:isłowska Ma 
rla, l!Jl Domagała Zygmunt, 14) ltopaoki Sta
nisław i 15) 2ródl<:rk Bolesłmt. 

Gaz,~ta „Sun", ukazująca się w SHfney 
pisz.e na ten temat: 

„Artykuły Thompsona, ufawniai&
oe metody traktowania tu'byJc()w, 
wZlbudza w czytelniku australiJs:fdm 
uczucie palącego wsty.du i t>rzierafe· 
nia. Artvkuły t~. napisane t>rze;z tt· 
czonego, którego autorytet jest po
ws.zechnie uznawany, nie są przy·jem
ną Jekturai. Jedna'kż,e zapoznanie Si'ę 
z podanymi wzez autora fakta
mi jest niezbędne dla o4mdzeni·a su
mienia SI><>łeczeństwa. Oskart~ie, 
rzucone systemowi, opartemu ·na bez· 
w,zgloęd.nym wyzy6ku t pneśiladowa- · 
niu ludności tub-y\czej jest ~trząSa
iac·~! Thonrp8()n 1PC>kazuje nam z ca· 
łĄt otwartoocia tragedi~ na p6ł za. 
pomnianego .narodu, który nie 'WY· 
miera w spoSOb natu.ralny, lecz jest 
tępiony!" 

kim Edmundem na czele. W bilansie rocznej 
pracy dzielnicy „Ruda Pabianicka" dodatnią 
pozycją jest requ1crrna i dobra współpraca 
z bratnią Polskq Partiq Socjalistycznq, wspól 
ne zebrania odbywafq się systematycznie. 
Komitety nie zaslanłajq de nigdy nawałem 

dyskusJa. Zaznaczyć Jednak nalety, te nie· Nowowybraneu 1tierownictwu dzielnicy Bu 

Oburzenie autora arty;kułu, zamłesz. 
czonego w d:zi-~nniku „Sun„, wydaje sie 
zrozumiałe. PrawdoPOdobnie odczuwa on 
podwójne uczucie wstydu, gdy czyta -
obok rewelacji Thompsona - obłudne 
W'Y'Jlurz,enia nie'którvch austraJtijskfch 
obro6c6w demokracji. Pr.zeci~ w ostał· 
nich czasach przedstawiciele AustraHi, 
występując na forum miiedwnarodowYtn 
wi Parytu ł Nowym Jorku ko!'2y&taR ! 
kałdeJ okazji, aby ipochwaHć się swvmł 
„tiradyicjamt demokratycznytnl'" ł rekla
mowali się jako ,,olbro1\cy małych naro
dów". Ale„. iprzytoczon·~ powyżej fakty 
zdają &i~ w niczYnt nie .POtwierdrzać 
tak dobrego o sobie mnlema111ia tych „ro
rącyclt rzeczników demo'kracji"'! M<>ina 
także stwierdzić, ·ż.e '!)Ozyda tych austra· 
Hjski<:h podejrzanego au·toramentu ,,de
mokratów" w sprawach d<>tycz;acych 
&tworzenia warunków prawdziwie demo
kratycz.nego Pokoju na świecie, bud~i nie 
mniejsze P<>dejrzenia co do wartości gł<>· 
SZ-On~ch przez nich pięknych słów. Z.Ł pracy. 

stety, pod adresem nowowybranego klerow- dy Pablanieldel tyczymy owocnej pracy. 
nictwa dzielnicowego nie wysunięto konkret (B) 

Literatura marksistowska 
Z cyklu wydawnictw· p.n. „Biblioteka klasy określonej klasy ... Swiat burżuazyjny urzqdzo

IC6w Marksizmu" !Spółdz. Wyd, „Książka'') ny wedle zasad tych myślicieli. jest równieź 
ukazałv się ostatnio dwie publikacje fryde- nierozumny i niesprawiedliwy ~ winien po
ryka Engelsa - „Rozwój socjalizmu od utopii wędrować na śmietnik historii, tok samo, jak 
do nauki" i Józefo Stalina - „O materlaliź- feudalizm i wszystkie wcześniejsze ustroje 
mle dialektycznym 1 historycznym''. Oba te społeczM". 
dziełka, choć daty ich powstania dzieli okres W rozdZiole drugim Engels omawia filozo
lat sześćdziesięc;u, zaEczyć trzeba do pod- ficzne podstawy socjalizmu naukowego (mar
stowowych prac w zakr.9sie socjalizmu nou- ksizmul, przeprowadzając znak<>matą anailZEl 
kowego, którego założenia, przesłonki i w:ifo. różnic pom:Eldzy dialektyczną o metafizyczną 
ski powinny być myślowym kop-ttałem całego m.gtodą myślenia. Przereesienie me. 
ruchu robotniczego. tody dialektycznej w dziedzinę badania histo 

Praca Engelsa napisana została w roku rii i zjawisk społecznych stolo siEl źródłem 
1677/8 (pierwszy przekład polski ukazał się w teorii socjalizmu naukowego, który wystąpił 
GeMwie, w r. 1882) w postaci trzech orty- na widowniEl, jako .,nieunikniony wyt.wór wal
kułów o charakterze polemicznym, których ki dwóch historyczni'3 powstałych klas - pro. 
celem było rozpraszan'e mgieł. powstających letariotu i burżuazji"„. „Dwa wielkie odkry
w okół teorii socjol':zmu naukowego noskutek cia - pisze Engels - materialistyczne poj. 
fałszywych int-:lrpretocyj niepo.wołanych tłuma mowanie dziejów i odsłoni!lcia tajemnicy pro 
czy i komentatorów. Już pierwsze zdanie dukcjl kapitalistycznej za pośr"3dnictwem war
książki .wprowadza czyteln•'ka w samą treść tośai dodatkowej - zawdzięczamy Marksowi; 
jej wywodów ukazując zamiary I zadania auto one IQ uczyniły socjalizm nauką" „. 
ro. „Naukowy socjalizm - pisze Engels, iest Rozdział trzeci zawiero charakterystykEl 
przede wszystkim wytworem badania, z jed- kapitalistycznego systemu produkcji w jego 
nej strony - panujących w dz·islejszym spo- głównych cechach I właściwościach. Engels 
ł.<!czeństw!e przectwieństw klasowych między omawia tu obsz9mle sprzeczności wewnętrzne 
pos.:adającym a nieposiadającym, kapitalista. kapitalizmu, a przede wszystkim - przecl
mi a robotrukami najemnymi, z drugiej zaś wieństwo między społecznym ·systemem wy
strony - panującej w produkcji anarchii''. twarzanla a prywatno.kopitalistycznym przy. 

Badając rozwój t9orii socjalistycznej. En- włoszczan'em pr9dukcji. Właściwy kapitaliz
gels nie cofa sią do jej czysto utopij~ych, mowi charakter produkcji towarowej powodu. 
fantastycznych niemal zcczątków (Morus, je szereg zjawisk nieodłącznych od tego spo 
Campanella I in.), lecz za punkt wyjśc'o roz. sobu wytwarzania, a prowadzących do coraz 
ważoń, bierze koncepcie. które zrodziły się nowych sprzeczności ! zaburzeń w ekonomi
znacznie późni.9j, w początkach w. XIX, w ce społecznej. Są to zjawiska i przez nas 
pierwszych fazach dziejów kapjtol•:zmu. En- wciąż obserwowane. a w dobie ob.9cnej, w 
gels analizuje teorie społeczne Saint-Simona, szczytowej fazie kapitalizmu występują one w 
Fouriera i Owena., uwydotn•lo ich niedojrza- sposób o .wiele jaskrawszy i potężniejszy, niż 
łość w stosunku do później;zych zasad mark. 70. lat temu (kryzysy„ trusty, monopole itp.). 
sizmu i konkluduje w spos6b następujący, Joki.<:lż wiElC jest wyjście z chaosu i onar
„Wszyscy irzej -mają tą wspólną cechEl. że eh.ii pri;:>dukcii kopita,li~tycznej. jakie jest roz
ni.<3 występowali joko przedstawiciele int"Jre- w1ązan1e sprzecznosa, uniemożliwiających 
sów powstałego h'storycznie już w tym czas e rozwój i dobrobvt społeczeństw w pętach ka. 
proletari9tu Podobnie jak myśliciele oświe.

1 
pitol izmu'? ... Oo powiada no to Engels, ,,Roz

cenia chcieli oni wyzworić odrazu całą ludz- wiązanie może polegać tylko na faktycznym 
1coić. a n!e zaczvnać od wyzwol.<3nia pewnej uznaniu społecznej naturv nowoczesnych sił 

wytwórczych, o zatem w uzgodnieniu sporo- ludzi, nie w poglądach l ideach społeczeń· 
bów produkcji, przywłaszczanfo i 1WYmiany ze stwa, lecz w sposobie produkc;I, /akim posłu· 
społecznym charakterem środków produkcji. guje się spol-9czeństwo w rozpatrywanym O· 
To zaś moż.9 siEl odbyć tylko w ten sposób, kres}e hi,storycznym - w ekonomice spałe
że społeczeństwo otwarcie i bez ogródek L•j- czenstwa ', 
muje w swe ręce siły wytwórcze, przerasta- Stalin daje również schematyczny prze· 
jąC') wszelki inny sposób k.ierowan1a nimi, gląd rozwoju sił wytwórczych, od czas6w 
poza kierownictwem społecznym". pi~rwotne; wspólnoty rodowej poprzez okres 

Napisano w r. 1938 praca Stalina o „Ma- niewolnictwa, feudalizmu, kapitolizmu, oż do 
terialiźmie dialektycznym i historycznym" ustroju socjalistycznego, konkludując, że .,prze! 
jest udaną próbą wytłumaczenia i spopulary. kie od dawnych stosunków produkcji do no· 
zowanio pojęć, które niejednokrotni.9 nawet wych nie odbywa siEl gładko, bez konfliktów 
dla ludzi, związanych uczuciowo i praktycz- i wstrząsów''... W swoich wywodach Stalin 
nie z ruchem robotniczym, przedstawiają się nawiązuje cz!lsto do bieżących zdarzeń gos· 
w sposób nie dość jasny i oderwany. Kr6'.ko podorczych. Mustruj.9 te wywody przykładami 
mówiąc, materializm dialektyczny jest pewną z życia ZSRR oraz państw kapitalistycznych 
okre~oną metodą badania zjawisk przyrody, - i z teoretycznych założeń marksizmu wv· 
zupefnie odmienną od metod dawnej filozo. snuwa wnioski l wskazonkl praktyczne. To 
fii ideoJ.istyczn.-;iJ i metafizycznej. Rozciqgnię- instruktywna część rozprawy ma dziś szc?:e· 
cie zasad metody dialektycznej na sferEl bo- g6lnie wielką wartość dla określenia f usta· 
doń życia społecznego i historii - to włośnie lenia linii działalności wszystkich stojących 
treść pojęcia materializmu historyczMgo, no gruncie marksizmu stronnictw robotniczych. 
leżącego u podstaw marksizmu. By wyjaśnić Formułując zasady ich praktyczMgo postępo
istotę metody dialektycznej, Stalin omawia jej .wania, Stalin kieruje się zarówno wiedzą Jak 
cechy zasadnicze w porównaniu z dawną me doświadczeniem, zdobytym u steru wielkiego 
todą m-9tafizyczną. Według tej pierwszej meto \f>Oństwo socjaJi.stycznego. Takie doświadcze
dy, procesy rozwojowe odbywają się nie w ni.<3, rezultat pracy wielu lat. pozwalo na real· 
drodze harmonijnego przeobrażenia się ne podejście do rzeczywistości, na unikniElt'le 
zjawisk, lecz w drodze ujawnienia się h1ędów i przeoczeń, które mogą osłabłoć 
sp_rzeczności, właściwych przedmiotom i zja- trwałość I wszechstronność dzieło przebudowy. 
w1sk~m, .w dr?dz~ walki przeciw~tawnych I,>\/ porz,9 z dojrzałością myśl!, musi iść dol
tend~ncyi., . dz1ała1ących .na ~ru~c_1e tych rzałość poczynań. Doskonale ujął !El orgonic.,, 
:prz~cz~osc.1. W. n.atura·1ne1 kole1nosc1 roz.wo-: ną współzależność. ~talin. zamykając jej sens 
1ow~1 .z1aw1sk h1st?ryczno-społecznych, „ustró1 w tokich oto zdaniach: „Nowe idee i teorie 
kap:t_ohsty.cz~y moze być ~as!ąpiony .przez społeczne powstają dopiero wówczas, kil!dy 
ustroi soc1ohstyczn'>'., podo?n1e 1ok ~stró1 feu- rozwój materialnego życia społeczeństwa po
dolnx zost~ł "'! swoi~. czasie zastąpiony przez stawił przed społeczeństwem nowe zadania. 
ustroi kop1tahstyczny · Al.<3 skoro te nowe idee ł teorie społeczne 

W do!szym bi.sgu ~ozważ,ań. _Stalin wy· P<?-V:'stały, stoją się one wielką potElgQ, ułot-
1osn1a po1.ęc1a moteri?hz~u f~lozohczne~o (w v.:101ącq rozwiązanie nowych zad'oń, wysu· 
ze~ta:v1enw z filozofią 1deo·h•styczn~I. 1 m~- niętych przez rozwój materialny społeczeń
ter1ahzmu historycznego, zostanaw101ąc SIEl stwa, potEiga, ułatwiająca postElpowy rozwój 
f.'I. in. na? pytaniem, jakie czynniki de:cydują społecze.ństwo''... Jest w tym sformuł9woniu 
ostateczr;1-e o warunkach bytu materialnego wskazame i zachęto, ole j.<:lst też akcent prze· 
społeczenstw i o zasadach społ,cznego rozwo strogi, bowiem dopiero wtedy można reoli
ju. Takim determinującym r:zynniknem jest spo zować nowe idee i teorie, kiedy mat.<:lrialny 
sób zdobywania środków do życic i sposób byt społeczeństwo osiągnął toki poziom roz· 
produkcji dóbr materialnych. A „zatem klucza woju, że aktualna' konieczność realizacji . l!O• 
do zbadania prow rządzących dziejami ~po- wych Z'\doń" staje sie oczvw:·stq i bszopdr::'lJ.; 
łeczeństw należy doszukiwać sję nie w głowach B. IJ. · 
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WIOSNA. WIOSNA. WIOSNA .•. 

W nocy z 20 na 21 marca szedłem sobie 
W radosnym nastroju ulicą Piotrkowską. By. 
ła godzina dwunasta. W pewnej chwili za. 
uwatyłem. te naprzeciw mnie idzie wdzięczna 
postać niewleści,a. Trzeba było wam widzieć 
Jak ona lZła - formalnie płynęła. Gdy zbli· 
Itył.:% się do mnie. spostrregłem. ~ ubrana 
Jeat w powł6czystq szatę - zupełnie lut nie 
modną - koloru wody w leziorze. "Eks cen· 
tryczka lakaś - pomyślałem sobie - mo. 
h sIę przecież zaziębić". Podszedłem więc 
do niel tanecznym krokiem, uchyliłem kape· 
lusza (nie gwarantuję, te tak właśnie było, 
gdY1ż zdaje mi się, że byłem bez kapelu· 
sza) i odezwalem się: 

- Piękna pani! Czego szukasz na ulicy 
o łak p6źnej godzinie. Azaliż nie wies~, że 
Ł6dż na"f!edzlła grypa i w takiej przejrzys. 
łel szacie mO'Żll4 łatwo się zaziębić? Czyż· 
byś szukała przygody? 

Spojrzała na mnie surowo i odpowiedziała 
melodyjnym głosem: 

- Nie wiem co to takiego jest "przy go· 
aa" więc nie mogę "tego" szukać. Szukam 
natomiast mego krewnego - Marca. 

- Nie znam takiego obywatela, a czym 
on sIę trudn!? 

- Nic nie robi. Nawet widzę śniegu z 
ulic nie sprzqłnql. 

'Doznałem nagle .olśnlenia. Przeciet nasz 
aozorca nazywa się Marzec i wŁaśnie n'gdy 
śniegu nie sprz.qta. Ale co do naszego dozor· 
cy, ponurego typa, mo'Że mleć la interes 
taka cudna pani. 

lakby czytając w moich myślach doda. 
la po chwili: 

GLOS ROBOTNIt;Z\' str 

'List z Warszawq 

z • cz • le 
Mosly wysokowodny i kolejowy' zniesione przez 

lody mimo bohalerskiej pracy saperów 
Gęsta i ciężka mgła zwisa nad Wi- Wszyscy zdają sobie sprawę, że walka mostu bardzo ciężkie, nie było czasu ant 

słą. Widoczność jest bardzo słaba, o kil z żywiołem została tym razem przegra- na sen, ani na posiłek. Każdy z nich da 
kanaście metrów brzeg rzeki zlewa się na. Szybko schodzą z mostu do ostat- wał z siebie maksimum wysiłku, aby 
z horyzontem w mleczną całość, roz· niej chwili czuwające posterunki. A Warszawa miała swe mosty. Na darmo. 
świetlaną tylko od czasu rIo czasu bły- czas ku temu najwyżs~y. Most już nie Nastr6j przygnębienia pogłębia się jesz 
skami rwących się na krze pociskóW. wytrzyma. Wielkie góry lonowe ładują cze bardziej, gdy z dołu rzeki nadcho
Koło mostu Poniatowskiego czernieje się na pale, ze strasznym trzaskiem i hu dzą dalsze hiobowe wieści. Most kole
zbity tłum ludzi obserwujEtcy('h z na- kiem pęka środek mostu, spływają w jowy poważnie zagrożony, prawdop()'~ 
pięciem ostatnie stadium walki ze dół rzeki poranione ostrym lodem drew dobnie nie wYtrzyma. Kra jest nadspo
strasznym żywiołem. O godzinie 9.45 niane podpory, i jedne po drugim por- dziewanie potężna, płyną na niej wiel
ruszyła w Warszawie przy stanie wody wane przez wodę przęsła. Nie ma już kie góry śniegu, a woda pędzi z zawrot-
3.48 kra. Z wysokości mostu w d6ł rze- mostu wysokowodnego, który przez trzy ną szybkością. Rozbite szczątki unoszo
ki saperzy rzucają ładunki trotylu, roz- lata dzielnie służył Warszawiakom, mi- ne z mostu wysokowodnego potęgują 
szarpujące powłokę lodową. Rzeka jest mo s'fej prowizorycznej budowy. Na je niebezpieczeństwo. Koło południa runął 
groźna; wielką szaro śnieżną masą pły- go mlejscu huczy trąc o pozostałe szcząt most kolejowy, a wieść o tym przyjęta 
ną w kierunku mostu wysokowodnego ki kra. Gęsta mgła uniemożliwia ogar- została z okrzykami zgrozy. Jeszcze 
zwarte masy kry. Trzeba ją za wszelką nięcie całości strat. Gdzieś przy praskim trzyma się kilka przęseł, o nie toczy się 
cenę skruszyć nim zaatakuje słabe i brzegu widnieją kontury pozostałego teraz bój, a nawet gdy te pójdą, trzeba 
zużyte mosty drewniane. Woda wzbie- przęsła. Trudno powiedzieć jednego czy wszystkie siły wytężyć, aby dalej za 
ra z każdą chwilą, na moście przy Ka- kilku. Po drugiej stronie jeszcze wyla- Warszawą żywioł nie był tak groźny. 
rowej wstrzymano ruch. Trzeszczą izbi- tuje słup wody i lodu. W ziemiance, gdzie urzędował sztab 
ce i most drży w posadach. Już tylko Na brzegu stoją oniemiali widzowie ochrony mostu, jest cicho. Nikt nie ma 
wojska ochrony zostały na posterunku. klęski. Na drewnianych balach leżących chęci do rozmów. Tyle pracy, tyle wy
Jak zahypnotyzowani stoją ludzie wpa- tuż nad rzeką siedzą przybici i zmęcze- siłków na nic. Do brzęczącego bez 
trzeni w linie izbic. A może jednak wy ni saperzy. Wielotygodniowy wysiłek przerwy telefonu, ktoś rzuca lakoniczne 
trzyma.ią? Kilka minut przed dzie- pose~dł na marne, żywioł zwyciężył czło odpowiedzi: - Stan na moście? Nie ma 
siątą rozlega się złowróżbny trzask. wieka. Ostatnie dni były dla obrońców już nic, - nie ma mostu. J. W. 
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Trz • O n ci •• le 
- Muszę mieć na oku tego urwisa, żeby Jak donOSiliśmy 'Przed kilkoma dniami, na odcinku Sadownictwa, warzywnictwa wszelkie możliwośCi odbudowy tej hodo. 

mi nie robił nieprzyjemności, bo widzi pan, W ŁodZi odbył.a się Z inicjatywy Woje· oraz ifla odcinku hodowlanym. wli do poziomu przedwojennego. 
ja jestem właśnie Wiosna! od godziny ~wu wódzlki~go Z3rządu nwiązku Samopomo· Na wSPomnianej wyżej konferencii j;ej 4. Konieczność zrac"onalizowania gos. 
nastel obejmuję urzędowanie, a ten nicpoń cy Chł"'pskiei, konfer ...... cJ·a terenowych ul'''.estnicy: oh l Oln!' _ gospodarze wYsunę J 

M Ż • ś i"""iem na złość sypn"'ć VI, ... ·u "" . .1:' podarki narzuca potrzzb" uruchomienia 
arzec mo e nil n -" " d~legatów Zwi.B,z.ku, na które'j om6wloiflo li 'POd adresem swej organizacji i zatrud- sn.>cjallnych kre,dytów na "zaku.p nowocze 

1 Jak po tym przed ludtml się wytłumaczę? i przYJ'e,to 3-letni ,nlan gospodarczy w roI nionych w nie; fachowc6w nas'te:nuJ'ące ..,~ 
d i d i p J II:' snych maszyn rolniczych, środk6w tech-Spo\rzalem na nią z umiony op ero wie nictwie dla naszego wOJ· ... w6dztwa. dezyderaty: 
! ł I wi I ... nicznych i chemicznych oraz zwiększenie dy dostrzegłem, te m a a Da czo e en ec 1. Przy przestawieoniu gospodarstw na ) 

• baz'. Momentalnie buchn..Jem na kolana Istotą tego planu - nawiasem mówiąc, sił pociągowych (sprzężaj, traktory o-
~ 'łi' b d ;t.. •• 'kl" uprawę roślin przemYSłOwYch należało- ., f h . 1 całując kraj jej szaty bełkotałem w zach· ar zo Ouszernte l wm lWIe opracowa' b raz orgamzacJe pomocy ac owej przez 
wycie: n~go pr~ez pracowników Wojewódzkie- y z.apoznaĆ chłopów z sama uprawa, u- wciągnięcie (poza Biurami Rolnymi) do 

go Biura Gospodarstwa Wielj'skic'go - dzielać im pomocy fachowej w zwalcza- tych prac i administracji majątków pań. 
- WioSIla, Wiosenko koehana. Jak punk· jest troska o podnieSienie produkcji roI. niu chwastów f szkodników - dalej za· stwowYch i r.esztówek. 

, łumul. przyszłaś w tym roku. Tok Jut ua ne! 'Przez zracJ' onalizowanie go~odarkl. J)e\Vll1ić rynki, zbytu i przede wszystkim, 
Ci bl k liś " ~y ł I ś'" M d ... t I t 5. ZW;"p,kszeonie produkcJOj nabiału wY' e e cze a my... IVIdnl~sienie kultury rolne]' i zWI·"'ksz-.:nie op aca no ". amy na ZH'Ję, ze pos 11 a y 'TV ... t b d ł b ć ł 1....... śl suwa zadanie organizacji racjonalneJ' u· - Wltaflcle, obywatelu - odpowIechLała powierzc.hnl· uprawneJ' T'IoC!zeonl'cy i roślin e ę ą mog y yza a~wlOne pomy • 

.l~ • h ć~ t k . k d . k b kó prawy łąJk l' pastwisk (melioracji, nawo· m! łagodnym i melodYlnym, la1&: Druga Ba. przemysłowych. W tym celu wOJ'ew6dz- nIoC c o 'uy a" Ja na o cm u ura W 
k h . kt6 h hl żenia łąk, dosiewania oraz dostarczania 1I1odla Węgierska Lista, głoaem - lut nie bf! two iIlasze po, dZl'~lone zostało na 4-ry re. cu rowyc , przy upraWJe . ryc c OP ) 
. b' i . k pasz treściwYch co zgod'tlie z planami dz\ec\e potrzebowali nosić pięciu kOllul " jony produkcYJ'ne, w za\:!inoścl' od rodza- wie za co ro l ma zapewmony orzy-

b I st z'b t przy obecnYm stanie pogłowia dałoby w raku iU\tQ (skąd' ona wledz1<I'ła?). Pant ę' ju g'}~by, warunków komunikacyjnych i ny y. 1949 r. 1450 t""'ięcy Iitr6w mleka, osia,ga' 
tafcie tylko o '\tQloszac'h. W walZym wieku charakteru gOsPodarstw i w każdym z 2. Odno§nla zwlęlkszenla produkcji sa· 3~ 

l d . " .' I' kł jąc tym samym prawi~ stan przedwo·ien · ~lębM Dogi to tragedia.. Poca.łowała mn. nich produkować się będzie rośliny, któ' ()wnICZe~ 1 warZYWlllczeJ: na ezy za a· J 

w Clolo 1 odeBzŁa. rYm miejscowe warunki najlepiej odpo. dać na ter-enie wojew6dztwa szkółki ny. 
Poczułem nagle, te lest mi gor~co. Ktzy· wjada,ją. drzew owocowych i wszcząĆ produk· Z wYkonaniem zaprojektowal11e~o na 

czqc "Hosanna, Wiosna przflzłal" - zaclą· Specjalny nacisk położono w planach oję. odmiany drzewek oopornych na si1ne zjeździe Zw. Samopomocy Chlopskie,j -
lem zrzucać z siebie palto. Chclalem Ilę po· na zwiększenie powierzchni uprawnej mrozy. trzyletniego 'P~anl1 gog.podarcz~go łączy 
zbyć czterech z pięciu '\trępulqcyeh mnle ko· P8zenlcy, buraka cukrowego. I nasło.n ole 3. Odnośnie zwiększenia produkcji ho- sie, także ściśle: produkcja państwowych 
szuI (wszystkie przydziałowe). Po tym do. Jstych i :pod ich uprawę wykorzysta'tly be dowlanej - otoczyĆ gospodarki hodowla ośrodków kultury roln~j i stacji doświad· 
laedłem do wniosku te rue warto lUli iść do dzie .katdy skrawe'k glełby na,dającej 8ie ne nal~żyta o-pieką sanitarną. zlikwido- czalnych, które winny wYlSiłki swe kie· 
domu, bo przecl~ lak wiolIna, to moma na ten cel wać 'Pomory i epidemie wśr6d zwierząt rować na poważne zwiększenie SW;!j pro 
spać z powodzeniem na świeżym powietrzu. . .• •. przez dostarcza'nie dostatecznych ilości dukcji roJrnej. Uwzględnia on planową od 
Rozłoi1yłem więc na chodniku palto, pod g10 Dr~gą m~todB, zWlelk~zema pr?duk.cJI właściwych szczepionek. Straty w inwen budowę, komasację i uregulowanie kwe-
Wf! podłOłŻylem zwinięte w węzełek kOlzule i roln~. będZIe .stos()wama ocitPowledmch I tarzu są bowi~m bardzo wysokie. I stii przeludnienia na j~dnych i brak rąk 
ułożywszy się wygodnie - zasnqłem. I gatunk6w roślm. Podohnie sprawa przedstawia sie i w do pracy na innych terenach naszzgo wc 

Obudził mnIe milicjant brutalnym okrzy· Zwię.kszenie produkcji przewi'dn:ie się hodowli drobiu. Pomory drobiu rujnu1ą jewództwa. 
kłem - "Gdz.ieście się ta1&: u_ęU, obywa· '111;11:JII:llllm~Ii1I!!~~:.II:'lllllllll:1l'~:II:'lilll!llIl; "1'1'" ,IJ:tJ!IIIIIIIIIII!II.I'J" ,1,11 II I I I, I I·m ·1.~:il'iI,!I;,1 :11:"I'I'·IIIIII~,ill,l:.I' II II 'I I "I!'IIIII:I: I "!JII'!lt";:llIlllIlm~!'IIII1'!lI,I" I II'I"IIII.IIII: ' l'!łal:11'11!llIllilll'!I'I',r:IllłIlII~nmlll!!'IIIIII':"II'IIIII:I"II:tI'I'IIIIII!I" 

telu?" Wcale nie uIlŻnqłe~ się - odpowled'zla B A d Z ,- e m m -e -I t a n' ze ob wi ~u~/ o~~~:t~~~~ -;i~:n:.r~::c.~.potkałem na I " 

Vv mllczenlu wzlc;l mnie pod ramię ł za. dziakle wyslelkom. P-zem.yslu Sko' rzanego 
prowadzlł do komisariatu M.O., gdzie naśmia ... .. _ . 
no aię ze mnie t kazano przespać lię do ta· Jednym z artykuł6w w który nasz określona Jest w wysoko'ści 7-8 tys. 
na w ~!mnym pomieszczeniu - "dla wyhzeł rynek wewnętrzny mimo wielkich wy- ton więc i kwota przewidziana dla 
wieNrula J. -ijakj dto Pk°wledlzidał dyżj uhmy._ I siłk6w czynionych przez państwo j9st importu skór surowych jest dość wy-

e "yw ę e na vng ę em n (' ur"zy w t· t . . 
sercu. To wszystko głupstwo grunt, IŻe ~eszcze niedosta eczme z,:opa rzony soka i będzle Slę obracać w ramach 
"'iolna przyszła punktualnie. I Jest skóra. Brak dostatecznej ilości SU" 23 tys. ton. . 

SAK rowca (skór bydlęcych) wpływa na Plan trzyletni przewiduje rozbudowę 
e.. j to, że po czę'ściowym zaspokojeniu produkcji przemysłu sk6rzanego. Jeśli 

K -, t ki I potrzeb państwa, ilości sk6r przezna- zaplanowane zamierzenia zostaną zre-

mle mistrzowskim, cztery Kursy sZKO
lqce technik6w. utworzone ma być 
specjalne Technicum, które zapewni 
przemysłowi skórzanemu stały dopływ 
sił wysoko wykwalifikowanych. 
Niezależnie od wszystkich akcji za

planowanych na okres trzechlecia czy 
nione sq poważne wysiłki, by na od
cinku zaopatrzenia ludności w arty
kuły sk6rzane sytuacja już ·teraz ule
gła poprawie. 

om. e y s epowe przy pracy I czonych. na potrzeby konsumcyjne alizowane, ~ędziemy mieli w roku 
Z inicjatywy Zarządu Spółdziel'ni Spożyw- ludnoścl sa ze wszechmia.r niedosta- 1949 produkCję obuwia większą o 50 

ców w Rudzie Pabianickiej odbyło się zebr?- teczne, co jako zjawisko wt6rne daje proc. od dotychczasowej, a wytwór
nie Komitetów Sklepowych - 14-tu Sp6łdzlel pole do wszelkiego rodzaju spekula- czość na odcinku galanterii skórzanej 
ni. Po ef.'3 at h o gadnienioch sp6łdziel- cyjnych kombinacji i to zarówno han i innych wyrobów wzrośnie o 35 proc. Ostatnio Centrala Zbytu Przemysłu 
czych [ ,w~poi~racy zKaomitetów z Władzami dlujqcym sk6rami jak i wytwarzaj q- Dla reahzacji zakreślonego planu Skórzanego rozpoczęła za pośrednic-
Sp'ó/dzielni personelem sklepowym, wywiqza· cym artykuły skórzane. trzyletniego w przemyśle skórzanym, twem Centrali Gospodarczej Spółdziel-
la się OŻY~kiOna dkyskusjah· l . d 'l' 'Wszystko to dzieje sie Kosztem od- poza surowcem, rozbudową urządzeń ni Pracy Wytw6rczej zaopatrywanie 

W wym u dys u.U uc wa ono le nomys nie . - Hp konieczne jest powi k i k d spółdzielczych placówek przemysJu 
następujące wnioski: II. Komit~ty Sklep0v.:e biorcy. - konsumenta. Brak dosta.- f'h 6 ę szen e a. r sk6rzanego. PrzewiduJ'e się że w ra-
b~dq odbywać sw~ poSIedzenIa regularnIe teczneJ ilości surowca (przed wojną ac owc w. 
raz w mIesiącu; ~ Ustalo.n~ dyżury we wszyst r6wnież nie byliśmy pod tym wzglę- Aby stworzyć dopływ wykwalifiko- mach tej akcii zostaną dostarczone w 
kich sklepach - co tydz,en inny członek Ko- d t l ') 'I _ wanych sil fachowych robotniczych l I kwartale 1947 sk6ry wartości 180 mi-
mitetu jest zobowiązany dyżurować w swoim em samowys alcza Dl zmUSI czyn t h' lionów zło t h 
sklepie; 3) Za całość pracy poszczególnego niki rządowe do szukania źródeł zao- ec Dlcznych dla pr~emyslu sk6rzane- yc . 
Komitetu odpowiada prz~w()dniczqcv. patrzenia zagranicą. go zostaną uruchomIone trzy szkoły Akcja ta. wpłynie niewqtpliwie na 

Zebrani wykazali wielkie zainteTesowanie . , przemysłowe w Warszawie, Radomiu ożywienie produkcji spółdzielczej i od 
dla spr.aw spółdzielczych . Doświadczenie ta go Opracowany . pl~ ~rzerobu sk~r ~a i Bytomiu. W Krakowie powstaną dwie bile się korzystnie na kieszeni odbior-
zebranIa ,:"skazu,"J nam. na. k?nieczność d?l. rok 1947 przewIduJe, ze przeobrazemu szkoły zawodowe dokształcające. Po- cy konsum t któ t' d 
szego WYSIłKU w celu oZywlenla i urucho;T1Ie. W polskich garbarniach ulegnie 31 ty~ f t' . en a, remu zos anl9 u 0-
nia Kcmitetów Sklepowych wszystkich Spój·. t . ; za ym zostaDle przeprowadzonych 60'

j 
stępDlone nabycie obuwia, wyrobów 

dzielni. SlęCy . on ~k6ry ~urow~). l kurs6w na poziomie przysposobienia skórzanych itp. po cena.ch uczciwię 
IDub) Ponlewaz podaz kraJowa surowca l przemysłowego, trzy kursy na pozio- skalkulowanych. 
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Dzień w Związkach J k • b • 
~;:~~~~"~;,~~:~~::~;:',.~~:~: · a s 1 ę u . r a c, 
Artystycznych ś.wie~lic ~w.ictzk.ów z.aw~do· . Tegoroczna tak żółwim tempei.n po-. go" kostiumu nastąpiły tej wiosny pew kreślona stebnówkami. Dół płaszcza 
V.:Ych zawia.dam.10, ze elu'.1inao1e. wo1ewodz. suwająca się wiosna przynosi w dziedzi ne· zmiany. Żakiety będziemy nosiły rozkloszoyvany, kieszenie kryte. Fason 
kie odbywa1q się w Łodzi w druach , 23-go, nie mody nowości, z których niektóre krótkie i bardzo wcięte. Spódniczki dość tego płaszcza o linii niebanalnej nada-
24·go 1 25

-go marca. • można zastosować i na naszym gruncie. wąskie i długie (jakieś 10 cm .poniżej ie się dla osób smukłych i szczupłych; 
Występy zesp~łów chó~alnych i instru~en Nowością tegorocznej, wiosennej mo kolan), rozszerzone jedną fałdą. Pierwsza sukienka sporządzona byc 

talnych odbędą się w sah Teatru Ro~otmcz~ dy jest jej stylizacja pod sylwetką „da- w dziedzinie płaszczy mamy do dys- powinna z materiału wełnianego bądź 
go w dn. 23 marca o godz. 11,30 i 15-tą my" z początku 20 wieku. Stąd płaszcze pozycji szereg różnych modeli, tak że trykotu (żerseju). Uszyć ją możemy i 
Zespoły baletowe wystqpiq tegoiż dnia o godz · · · łatwo znajdziemy fason odpowiedni do 
19-tej w sali PZPB Nr 3 (G'.ejer) Piottkowska naszej sylwetki. Noszone będą bowiem 
293. w dalszym ciągu szerokie, lub wąskie 

W dniu 24 marca o godz. 18-tej w sali płaszcze o reglanowym rękawie. Płasz-
PZPB Nr 3 ul. Piotrkowska 293 odbędą się za · • cze wcięte i proste w linii, oraz f~ta-l 
wody teatralne. W dniu 25 marca o godz. 18 zyjne płaszcze o linii podkreślonej i sze 
w sali Łódzkiego Teatru Robotniczego ul. Po- rokim, kloszującym się dol@. 
łudniowa l1 odbędą się występy soliQtów. W dziedzinie sukien panuje takaż sa-

UROCZVSTA AKADEMIA 
Zarzq'd Sekcji Młodzieżowej ·przy Związku 

Zawodowym Włókienniczym urzqdza uroczys 
tq akademię połqczon~ z koncertem w dniu 
22-ego o godz. 18·tej w sali przy ul. Żerom
skiego 108, z okazji Międzynarodowego Ty
godnia Młodzieżowego. Wstęp tylko za za-
proszaniami. 

Przemysł' zegarowy ozywia się 
Łódzka Fabryka Zegar(J"w - prócz produ

kowanych tu zegarów ściennycłi elektrycz
nych i sprężyno.wych przystąpiła obecnie · qo 
seryjnej produkcji pierwszych polskicłi bu
dzikó.w. Masowe skierowanie ich na rynek 
wpłynie niewątpliwie na skalkulowanie ceny 
dostępMj dla kieszeni czlo,wieka pracy. 

Mimo, że przemysł · zegarowy jest najmłod
szym przemysłem w Polsce, mimo "gromnie 
małej ilości fachowców fabryka może się po
szczycić d~żymi osiągnięciami. Produkuje c:-na 
mianowicie po raz pierwszy w Polsce tak po
trzebne części - jak sprężyny i włosy do ze
garków„ Zegar posiada okoł,o stu części, wy
magającycłi ogromnft·e precyzyjnej !konstruk-

. cji. Części te 'produkuje się w łodzi co nie· 
wątpliwi~ wpłynie na ogromną zni~kę cen 
reperacji na rynku ~garm~str:zowskim. 

Wobec faktu, że na ogólną liczbę 200 za
trudnionych w fabryce przygniata
jącą część stanowią młodzi, no zlecenie Cen 
tralnego Zarządu Przemysłu Meta1o:wego przy 
Fabryce tej powstaje trzyletnia szkoła prze
mysłowa dla dziewcząt i chłopców od lat 15-
18. Po ukończeniu jej ·ucznio Nie wstąpić mo~ 
do liceum, a potem na wyższe ucte!nie. Prze 
szkolenie praktyczne znojdzi9 młodzież przy 
miejscowych fabrycznych warsztotGch. 

Szkoła ,wzbudziła duże +~interesowanie 
naszej młodzieży i z pewnością chociaż cząś

, ciowo zaspokoi braki w mocno przerzsdzo-
1ych kadrach naszych fachowców, a już spe
· i,..,lr.ie mechaników precyzyjnycLi. 

(S.) 

Otwarcie kursu przeszkole~ 
niowego pracowników P„C~H. 

W.e wtorek, dnia 18 marca rb., oaoy1a stę 
w lodzi w $wietlicy Państwowej Centrafi , Han 
dlowej uroczystość otwarcia pisrwszego kur
su przeszkoleniowego dla kandydatów· i pra-
cowników P.CH · · 

Na unoczystość przybyli: Przewodniczqcly' 
Vlie jskiej Rady Narodowej, ob. Andrzejak. 
)yrektor Związku Rewizyjnego Spółd'zielni 
RP. ob. Szubert, przedstawiciele Partii poli
tycznych i Okręgowej Komisji Związków Zg
wodowych, reprł3zentanci „Społem" i in. 

Po części oficjalnej, jako pierwszy z cy·klu 
wykładów, został wygłoszony przez ob. Preze 
sa Buschke referat p.t. „Cels i zadania han
d!u państwowego, spółdzielczego i prywa~ne
go". 

Zakres wykładów obejmuj'3 m. in. następu
j ~ce przedmioty: towaroznawstwo, księg<.Jw.ość, 
magazynowanie, transportowanie, administra
cję, korespondencję. 

Walne zebranie Stnwarzyszenia 
lnżyn;erów i Techników Komunikacji 

Zarzqd Stowarzyszenia Inżynierów i Tech· 
ników Komunikacji Oddz. w Łodzi zawiada
mia, że 29 marca br. o godz. 15-ej ,„ pierw· 
szvm terminie tegoż dnia o godz. 16-ej w 
dr~gim 'ermini~ w lokcriu O~działu NOT·u 
w Łodzi ul. Piotrkowska 102 o~będzie się 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału z 
1lastępujq;cym porządkiem dziennym: Spra
wozdanie Tymczasowego Zarzqdu, 

Wybór Władz, 
Wybór delegatów na zjazd, 
Wolne wnioski. 
Ze względu na ważność spraw Z.arząd pro 

Ili o punktualne i liczne przybycie. 
Sekretariat czynny w ponia!'lziałki i wtor

ki od godz. 18 - 20. 

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE 
Wojewódzki Zarząd Z,;_,iązku Uczestr:iikó.w 

Walki Zbrojnej o Niepodległość i Demokrację 
w Łodzi, zawiadamia, że Radca Prawny Za
rządu, adw. Jan Dudsk-Zatęski, udziela bez
płatnych porad prawnych członkom Zwiąiku, 
w soboty od godz. 13-tej do 14-tej w lokalu 
lwiązku przy ul. Piotrkowskiej 49. 

o spętanej linii ·dołu, 1),1.arynądrl lfo
stium6w imitujiJce 'kroje?A męskie ub~ 
nie żakietowe, kapelusze pr~pomiha-1 
jące o"1'ody . kwiatow.e i potwornvcłi 
rozmiarów woalki, mające nadać ta.iem 
nicz'y \\rygląd ich nosiCielko'm. 

Wszystkie te nowosc1 lonsowane 
przez wielkie paryskie domy mĆ)d nie 
mają szans, by przyjęły się w gardero
bie jakiejkolwiek rozsądnej kobiety. 

ma dowolność. Modne drapowania, 
umieszczone na linii bioder, pozostały 
nadal ozdpbą sukien popołudniowych. 
Dominuje typ sukienki sportpw.ej, któ
ra służyć nam może na wszelkie okazje. 

Dzisiaj przedstawiamy naszym czytel 
niczkom na załączonych ryiUilkach mo
del płaszcza i 2 sukienek. 

Płaszcz sporządzony . być po.winien z 
wełny w kolorze jasno-piaskowYm lub 

Jednak między .śmiesznymi i ekscen- ~anatowym. Typ zastosowanego kołnie 
trycznymi modelami znajdujemy 'W te rza przypomina kurtkę wojskową. Rę
gorocznych kolekcjach i szereg modeli kaw reglanowy. Efekt szerokich ramion 
o charakterze bardziej przystosowanym i szczupł'ej kibici uzyskany dzięki zasto 
do wymogó'w życia kobiety pracującej. ·sowaniu w kroju górnej jego partii linii 
W dziedz~nię l~llii modnego „angielskie odwróconego trójkąta. L.inia ta jest pod 

J 

~ ~ grułłego jeawabiu. J'e(iyn;;. ]ei 'iłe • 
koracją są ozdobne plisy deko11ujące 
g6m~ jej partię i biegn4ce wzdłuż spód 
nicy. Fason 'tej sukni nadaje się na każ 
dą figurę. Jest. odpowiedrii 'dla kobiet 
w każdym wieku. Może ją nosić zarów
no młoda panienka, jak i starsza wie-
kiem niewiasta. . 

Następna s16kienka . nada.ie się kro
jem idealnie na t. zw. domową suknię. 
Uszyć ją możemy z każdego posiadane
go w domu materiału, z wełny, z jed
wabiu, aksamitu, perkalu i kolorowe
go płótna. Ozdobą jej są auże ranwer
sy, które jeśli suknia będzie uszyta z 
ciemnego materiału, możemy sporządzić 
z jasnej piki. Fantazyjnie odstające kie 
szenie są dodatkowym motywem deko· 
racyjnym. 
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Mięso na k~rtki 

Wydział Aprowizacji i Handlu Zarządu 
Mielskiego w Łodzi podaje do wiadomości, 
:łe dnia 24, 2~ i' 26 mcnca w sklepuch r;p;eź· 
nic:zyc:b, włączonych do mlejs~j sieci roz
dzielczej, n.a k.arty I-ej ~et. na ~dcineJc 26;tf 
wydany będzie 1 kg, mięsa świeżego (rąbem . 
kl) w cenie 8 zł. · · 

Jednocześl119 Wydział · Aprowizacji 1 Han
dlu Zmządu ~ejakiegc w Łodzi podaje do 
wiadomości, że• pl>' tym terminie ładne re· 
klamacje uwzględniana nie będą, a odcin
ki niezre!alizowcne str.~cą :s.wą wainość. 

LEKARZE A UBEZPIECZALNIE SPOŁĘCZNĘ 

Zarząd Łódzkiego Klubu Lekarzy zawiada
mia Kolegów, że dnia 22 bm. o godz. 19.30 
odbędzie się w lokalu klubu, przy ul. Jaracza 
Nr: 19 wieczór dyskvsyjny na temot „L<:lkarze 
o Ubezpieczalnie Społeczne". 

Goście mile widziani. 

AKADEMIA Z OKAZJI TYGODNIA MŁODZIE!Y 

W. ramach światowego Tygodnia MłÓdZie 
i:.y, który młodzież polska repre<.entowan.a 
przez Organizacje Młodzieży TUR, Zwiqsek 
Walki Młodych, Związek Młodzieży Wiejskiej 
„Wici", Zwjqzek Młodzieży Demokratycznej. 
Zwiazek Harcerstwa Polskiego obchodzi wraz 
z c;łq młod'zi~ci świata zrzeszonq w Swia
towej Feder.acji Mło.dzieży odbędzie się w 
dniu jutrzejszym uroczysta aka·demia w sali 
kina „Włókniarz" o godzinie 10-lej rano. 

Po części oficjalnej są; przewidziane wy· 
stępy zespołów artystycznyc'll poszczególnvch 
organizacji młodzieżowy.eh. 

ROCZNE BILETY TRAMWAJOWE TRACĄ WA% 
l'łOSć Z DNIEM 31 BM. 

Dyrekcje Miejskich Zakładów Komunika
cyjnych w Łodzi niniejszym podaje do w1ado
moścl publicznej iż bilety rocz.ne wydane na 
xok 1947· prżez · KEŁ lub ł.WEKD, uacq swq 
wcrJźność z dniem. 31 marcQ rb. na wszystkich 
liniach tak miejskich, jpk i dojC1%dowych. 

PowyŻ'sze bilety, okazywane po tym. ter
minie, będq; . odbierane przez konauktozów i 
służbę nadzorczq. 

ODCZYT W LIDZE KOBIET 
W lokalu Ligi• Kobiet ul. Andrzeja Nr. 1 

w sobotę dnia 22 marca 1947 rąku o godzinie 
18·ei - Sędzia Bartnicka wygłosi z ramie11ia 
Komisji Pop\Jlaryzccji Prawa w łodzi. referat 
p.t. „Rodzice i dzieci, ich wzajemne prawa 
i obowiązki". 

POWSZECHNE WYKŁADY UNIWERSYTECKIE 
W cyklu wykładów poświę.:::onych omó

wieniu zawodó.w i specjalności naukowych, 
do których można zdobyć przygotowan1s w 
ramach studiów ·uniwersyteckich, wyktad pt. 
HISTORYK, wygłosi prof. dr. Marian SEREJ
SKI w niedzielę dn.' ~3 marca o godz. 12-ej 
w auli Uniwersytetu przy ul. Narutowicza 68. 
Wstęp wolny. 

WZNOWENIE KOMUNIKACJI LOTNICZEJ 

WZNOWIO~E POCIĄGI 
Wzna.wia się kursowanie pociągu po• 

śpiesznego Nr. 840-805 i 808-809 komuni
kacji Poznań-Łódź Kaliska-Lublin. Po· 
ciąg z Poznania do Lublina poraz pierw
szy kursuje dnia 21 Dit 22 marca br., po· 
ciąg z Lublina do Poznania poraz pierw
szy kursuje dnia 22 na 23 marca br. 

ZBI0BKA B. WIĘ2NIÓW HITLEROWSKICH 
OBOZOW I WIĘZIEN' 

Zarząd Koła Polskiego Związku b. Wię!• 
niów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 
Obozów Koncen!mcyjnych wzywa członków 
naszego Zwiąizku na zbió1kę w dnh1 dzisieł• 
szym t.j. 22 marca br. o godzinie 18-ej w lo• 
kalu świetlicy przy ulicy Nawrot 31. 

Stawiennictwo wszystkich obowiązkowe. 

NOWE PRZEDSZKOLE MIEJSKIE 

Prezydent Mias!<I ob. Eugeniusz Stawi!• 
ski, przydzielił piękny lokal przy ul. Żerom• 
skiego 105 na pomieszczenie przedszk~la 

dla dzieci pracowników miejskich. Zapisy 
dziatwy w wieku od 4 do 6 lat odbywajq 
się na miejscu codziennie w godzinach od 10 
do 13-ej. 

Po przerwie spowodowanej zaspami śnież- , Otwarcie przedszkola nastąpi dnia 1 kwia 
nymi . na lotmsku Lublinek, Polskie L. tot. tnicr xb. • 
„LOT'' wznawiaj a z dniem 21.llt. br. normainą I W d . ł 0 . 'at · d · · kt z 
k ·k · •. I ł'd' · y z1a S'Wl y zaw1a amia, ze o om1,;m. acię powietrzną, ączqcq o z z .n-

1 

. . · . · · 
• 1• tam· Polsl-i Rozkład lotów i ce:iy pracowmkow m1e1sk1ch pragnie skorzystać nym1 m as i , . . , . . 

biletów lotniczych. oasażerskich pozostaiq bez dla swego dziecka z przedszkola, powuuen 
zmian. · dokonać zapisu jak najrychlej. 
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IJwaqa„ Czgtelnicq 
Administracja „Gł.OSU ROBOTNICZEGO" zawiadamia; 

ie z dniem 25 marca br. 

0~UZ01WiiLYPORANEK „8 
UJ ,, p o L o N I I H Il 

Dzial Oqloszeń 
zostaje przeniesiony do lokalu 

niedżiela godz.12 . Il 
33 GWIAZDY SCENY! ~ ~ 

~ AKTORZY o ~rRADZIONYM AKTOROM„: 

~ 
U 1 anu1u111u1ttnn111n11111nuuun ~ 

przq ul. PIOTRl&0'1!JISI& EJ !J5 
front - parter - lokal sklepowy 

TE 
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Bielicka, Boguda, Brzeziński, Dziewoński, Darski, Dymszo, qie;asieńs~i, . Górska; ~ 
Grabowska. Grodzieńska, Janowska. Kanlewska, Koszelo, Łapinski, Molktewicz, . Ma; B-

W PAl'ISTW. TEATRZE W.P. r Wameckiego „Drogocenny naszyjnik'' (12 go-
Dziś dnia 22.3. !.m. o godz. 19 min. 15 przed dzin przygód) . 

ł tu~zewski ·Pietras:i:klewicz Porębski Piasecka, Pawłowski, Rudzld, $laski, Stank1ewt· 
iJ czówna , 'szwajcer, Witas: WilC'lyńsko Zofio, Wolska i „Wesoła Piątka". akompa-

stawienie opery narodowej „Cud mniemany C\"Jd zienrie- p rzeds::-iv.;ienie zamknitite dla 
czyli Krakowiacy i Górale" Bogusławskiego szkół, w nie-dzie~ę i święta o godz. 11 ,30 orzed 

Q ni u ją: leszczyńsko, Kuc13Wicz i Suchocki. IJ 
{I Cały dochód przeznaczony na poszkodowanych artystów. I} 
·~ .:"~~lt~~ ... V~'"'!:I~ ~"'~. 

z udziałem orkiestry Filharmonii Łódzkei . De- stawienie o!wcrte dla publiczności 
i(orac:je Wł. Daszewskiego. Układ tarr"·v J. 

K t N A . PRZETARG łłlEOGRANICZOłłY 
! Hrynie.wkklei. 

TEATR POWSZECHNY TUR ADRIA (ul. Marsz. Stanno - Główno) 
Ostatnie przedstavvienia świetnej komedii „RYWAL JEGO KRólEWSKIEJ MOśCI'' 

Gogola „Ożenek" w przekładzie A. Grzyma- BAŁTYK (ul. Narutowicza 20) · 
ły-S!.9dleckiego w reżyserii H. Szletyńskiego, .. llJl)ZIF. ' M.<\NFi<INY'' 
dekoracjach Axera. BAJKA (ul Francisrkoriska 31) 

· W dniu 26 mareo br. Teo!r Tur wystąpi z „OJCOWIE I DZlECI" 
premierq „Szczęścia Frania'' Wł. Perzyńskiego GDYNIA {11! Do~zyńsklego 2l 
znakomitego naszego komediopisarze, czelo. „PONTCARRAL" 
wegc przedstawiciele polskiego realizmu oby HEl (ul . leqionów 2-~ 
a.ojowego, głównego obok Rittnera i Zapol- „SIEDMIU SMIAŁYCH" 
sklej satyryka, melującego moralność miesz· MUZ.a. fRudn Pnblanh:ko) 
czońską swof~j epok.i .,Szczęście Frania" o· „ZEZNANIE~ SZPIEGA" 
bok „lekkomyślnej siostry" i „Aszantld" j<;id- OSWIATOWE (ul. Rzg!Jwsl<a 94) 
no z komedi:, kt6ra 1,;gruntowała słm"lę Pe-1 N!ECZYNNE
rzyńskiego. Rozgtośna niegdyś kreaciq Jara· POJ()l\.Jl.A. !ul Plrtrrowska 87) 
czo, wystawiona będzie w Teatrze TUR w re- „Kmvi::TA SAMA" 
żys.<3rli Leona Piet•aszkiewkza, eksterna Wydz. I PRZED\~.'/IOśNIE ft•! 1'.erOmsklego 74-7'8) 
Reżyserskiego PWST. w dekoracjach Tadeusza „ROF\ERT 1 BERTRftND" 
Kalinowskiego z udziałem: Bronisławy Bro- \ ROBOTNIK rv!. Kiliński1.1cio 178) 
nowskiej, Kazimierza Dejmeka. Karola lesz- ZAKAZANE PIOSENKI" 
GZyńskiego, Władyr).awy Nawro~kiej, Ba;ba:· RQM.Ą (ul. Rzqowska 84) 
ry Rachwalskie j, Jana Swiderskiego i Zofii(' „SYN PUŁKU" 
T1mowskiej. REKORD (ul. Rzqowsl<a 2l 

TEATR KOMEOll MUZYCZNEJ LUTNIA" „KAPRY~N~ EKSPEDIENTKA„ 
• t " · k STYtCNN, (1Jl. Kilińskiego 1231 Goscinne Wystę:py Witolda uczyris lego. PONTCARR.Al" 

Dziś o qodz. 19-ej operet~a F. lehara · "-\'/.n-, t"'-1,;,„ „, . ,...~1, l\l 
„KRAINA U~MIECHU" w któr~j. u~rz;ymv. zna- ·' „TRrUMF MtODO.cóCf'• 
komitego tenora opery poznansk•e1 W :tolda rAHY '"I . ~ior>ki,,,v·l~z„ 40} 
łuczyńskiego, partner·ką iego iest Jadwigo KLATKA SŁOWICZA'' 
Kendo. które nie 'ale. dawno kr~wała w no- TE.C7.A '"' · Pif'trl<<>wsko 108) 
szym te~!rze ro'~ główną operetki „ We~?ła ',,ROBERT I BERTRAND" 
Wdówko . W pozostolych ro!och wystąpi~' WI~'" luf. Do57vńsk;ecto l1 

Centrala Tekstylno w Łodzi ul. Moniuszki Kwit z opłacania wadium należy (fofqczy"e 
Na. 6 ogłasza przetarg nieograniczony na do oferty. Niezłożenie wa~ium wykl.ucza o
wykononi13 robót remont<'wvch w Składnicy fertę z przetargu. Oferta winna zoW1erać ter 
Wyrobów Dziewiarsko-Pończoszniczych Nr. 2 . min rozpoczęcia i ukońcv.inia remontu oraz 
w Łódzi, przy ul. Piotrkowskiej 175a. ceny materiałów og6!nych przyjeitych w kaiku 

$lepy kosztorys, wcrunki składania ofert i locji. 
wszelkie informacje otrzymać można w Wy· Otwarcie ofert nastąpi w Wydziale Gos· 
dziale Gospodarczym Centrali Tekstylnej, Łódź podarczvrn Centrali Tekstvlnej przy ul. Więc
ul. Więcka.wskiego Nr. 35, prawa of.cyno, !rawskiego Nr. 35 dnia 1 kwietnia 1947 r. o 
li p. codzi.<;innie od godz. 12-tej do 14-tei; ~odz: 10-tej. 

D_o przetargu dopuszc:>:one sq tylko firmy Centrala fokstylna zastrzega sobie prawo 
zare1estrowane. . b f I b · · ; 

Wadium w wysokości 3 proc. od sumy ofe- dowo:nego wy oru 0 eren_ta u un~ewozn.k-
rowanej należy wpłacić przed przystąpien ' eni I ni~ prz~targu . bez po9ama p~wodow, 1~ ? 
do przstargu na konto Centrali Tekstylnej I tez zamechama robót w col?scl l~b częso, 
Nr. 402 w Narodowym Banku Polskim, wpi· 1 co nie może być powod13m zqdanta odszko
sując no dowodzie wpłaty „Kaucjo przetar· dr/'.vań . 
gowa Piotrkowska 175a''. CENTRALA TEKSTYLNA ,...... ........ _ ... „„„ ... ____ ..... --. .... ~ 

łłEDJ\KCJA 

„GlOSU ROBOJff! CZEGO'' 
poszuku'e 

.a k w i z y I o r 6 w 
na dobrych warunkach. 

Zgłaszać się codziennie od 20-·g~ 
b. m. do Działu Ogłoszeń ulica 

I 
Piotrkowska 55, front, parter, od 

godziny 11-ei do 14 ej. 

PRZETARG 
Państwo.,;..e Zakłady Przemysłu Jed.

wabniczo·Galanteryjnego Nr. 8 w ło
dzi, Hipoteczna 7/9 ogłaszają przetarg 
nieograniczony na dostawę 17 par bu
tów skórzanych z cholewami i uszycie 
30 mundurów strażack.<:h. 

Oferty odpowiadając<;! treści powyż
szego przetargu należy składać w Dy
rekcji wyżej wymienionej do dnia 26.3 
br. do godz. 12-tef. 

Otwarc;-9 ofert nastqpi w tym samym 
dniu o godz. 12-tej. . S. Brusi\<iewicz . . 1< Chor~ewsk1. H_. Łabuns;d, „RYWAL JEGO KROLEWSKfEJ MO~CI'" 

K. \(oszelo, S: P1a~cka. 1 .A. ~aWl.n. ~hore;>· '·'",.... '" '~-r ' .1 ".cwod7ka 6) Zamiast kwiatów na qrób kol. Owoce Bog-
qrafia w układne l Cie.sielskiego. rezyseno ROBIN HOOD" dano Szkoła Nr. 96 RTPD ofiarowuje sume: 

Dyrekcja zastrzega sobie prawo wy
boru oferty lub unieważnienie przetar-

B. Horski. ~h6r \ or~\estra pod dyrekcią_ W. WOLNOś(:, (ul. Napi6rlcows1clego 16) 1851 zł. !sł-ownie: jeden tysiąc osiemset piąć· 
Szczepońs\c.i:go, <_>Pr~a SC(',n\a:na. J. Ga1ew. -ZOJĄ'• dziesiąt jeden zł.I na „Dom Dziecko dla sie· 
s~ 1 t:. C?rarew~kl. B iety wcześnie i do na by- ZACH ET A (ul. Zo!erska 28) rot po polegtych w walce z faszyzmem" i 
eta w ks1ęgarnr ul. Piotrkowska 102a, o od „ROMANS PAJACA" przekazuje tę sumę na ręce zarządu oddziału 
qodz. 17,30 w kasie teatru. 

6 16 30 łódzki-ego RTPD. Kino „Roma", „Hel" pocz. seans w- , : 
TEATR ' k.AMERALN"ł DOMU :tOŁ~IERZA 18.30; 20.30 niedz. 14,30. „Gdynio"-15 17,30 : ..._,:-;--" -·~-.::;:("~~--=.---
OzH l codziennie o godz. 19.15 ś'Nietna 19.45: nisdz. 12,30. „Sty1owv" - 15.30:" 18; ~ ~ 

.- 2tuko amerykańsko Williams'a .. SZKLANA 20.30; nledz. 13 „Włókniarz" - 16: 18; 20; PODZIĘKOWANIE 
MENAżER1A" ntedz. 14; „Wisła' - 16; 18; 20, nledz. 14: Za troskliwą opiek~ I wyleczenie . 

Reżys.9rio - Erwin Axer. Dekoracie - „Tącza"-3 seans.e dzienni.~-i6.30, 18,30. 20.30 ~ składam tq drogą serdeczne podzięko- ~ 
Jan °(.()siński. niedziela-14,30; ,,Przed\vio~n:e"-16; 18· LO; wanie ob. majorowi dr. Wainsztokowl. 

Kaso C?.'fnna od 10 do 12-ej r od 15-ef. „Adrio" - 16.30; 18.30 20.30; n!edz: 14,30: MARIA BtALEROWĄ 
•el. 123-02. Pozostałe kino rozpoczynają seanse o go· Południowa 32 

gu bez podania powodu. ' 

•... : ..... „ .... ~ .. · ................ „ ...... !":' ••••••••••••••••• 
f ~ Pracownky Zarządu Miejskiego ZWM ~l 

l
; składają Kol t'r!WANDOWSKIEMU ; 
; HENRYKOWI, Kierownikowi Wydriału i 

~' Robołoimgo ' oko,jł ~"b" nojwde"- J 
niefsze ~czenia, pomyślności na now~! ~i 
drodze zycio, : . . . 

•:.:.=~~:.:..::..::.:.:~~· 
•Co"l•rt „SYREN~" lraugutta. 1 ' ' . ,..... ARTYSCI - OKBADZIONYM ARTYSTOM 

Oz.1ś I COd7iennie komedia Hennequ\no i • • . Pod tym tytułem odbędzie się w nledzfe. 

'Pl!!„.... \dzinie 16· 18· 20 ~~~ 

Vebero p.t. „PA.NI PREZESOWA" w ooraco- l GO l'łJ G D z i ś p r e m i e r a 

1

. Ię 0 godz. 12 ,,, sali kina „Polonia" _wielki 
waniu i z ploser1kami Jerzego Jurandota z Koaernika 18 Humor, satyra, taniec i piosenka k 
mtJ.zyką: Franciszki Leszczyńskiej i M:eczysfo. • porcme arlystyczny, w kt6rym weźmie udział 
wa Por'Nita. CHOC GOLO LECZ li' E SO „O'' ponad 30 os6b z· pośt6d nafpopulanslelszycb 

Pocz. przedst o godz_ 19:30 Kasa czy.ino U tL. artystów scen ł6dzldch. 
od godz: 10-13 i od 16. te1' '272-70 I ROMUALD GIERASIE~SKI I Będzie to widowisko, jakiego ł.6dź lesz· 

TEATR KUKIEŁEK RTPD ul. Nawrot 'l1 Janowska, Kryniczanka, z. Wilczyńska, Wolska, Darski, Marlen 1 cze nie widziała. 
_Codziennie z wvjątklem Ponledz.t.1łl:ów Początek o godzinie 19.30. i Szwaicer. Tel. 174-75 Cały dochód przeznaczony na poukodowa. 

Moowisko zomkn-!ęte dlo dzieci szkól pow· Kier. art. Tadeusz Chrzanowski nych aktorów . 
.>zechnych o godz. 9 lub 11. W każdl) niedz\e • · • =-------------··--... !ę I świąto widowisko otwarł<;! o godz. ,?. te\ _ . I 
~~;~rcaop:~:~iL.,~~ze~i~d;r~~~~,i p:t: „H:stnrio OGŁOSZENIA DROBNE 

CHO~ GOŁO, LECZ WESOŁO... · -
PREMIERA w „GONGU'• 

Teatr „GONG" znowu otwiera swe l'.lO~· l...elltorze ODśWIEtAMY i fasonujemy kapelusze dam· 
woje ~ sobotę premierą p.t. „Choć goło. l-ecz lE:CZNICA·PRZYCHODNIA. Piotrlc.owsko 3. po- ski.s i męskie Pracownio Kapeluszy, ł.ódź, I 
wesoło. . . . rady ombulotoryfne i domowe lekarzy specja· Sródmiejsko '27. 

Udz1ał b1o~q: Romuald. G1e:asieński, Jo- !istów Anoł'zy p~ 
1
·„cia 10-12. tel. 216-48. __ _.: ___ ___________ _ 

PANA, który wz:ął moją teczkę z mlesz 
kanio przy ul. Nan; towicza 4, proszę 
o zwrot bezwartościowych dlo n:ego za
wartości teczki za nag:-odą zł. 3.000. 
D~·skrecja zapewniona: 

Or. Antoni Sejmiwslcl 
Narutowicza 74 m. '5, t.91. 276-18 

now~'i<o, Kryntczanka. W;lczynsk.a, Wolska, --~--'--'--·.....:..cY:...."-·-------- NAPRAWA radioodbiorników wszelkich typów, 
Darski, Marlen i Szwajcar. I Dr. lATAJ.żURAKOWSKA. specjolistka cho- montaż nowych, dorabianie fal krótkich. Pod --W-IE._,C . .,.Z•O•R-l.lT

1111
E•R•A•C•K•O···M·u"'z•Y•C•Z•N•Y __ • 

Kier. art: Tadeusz Chrzanowski. Pocz. 0 rób sk?rnvch i wenerycznych u kobiet, kosme~ klerown'ctwem zagranicznych sił !oct.owy::h. W TEATRZE NA PIĘTERKU'' 
godz. 

1930
· tyko lekarska. Piotrkows'.<a 33 godz. 12-1 I Sprawdzanie lamp. Szybko - tanio - facho. W poniedziałek 24 bm. godz. 19 w Teot-

WllE!'łSKI TEATR ŁATEK 3--5.30. wo. Kupuj<;imv stale wszelki sp:<(!! radiowy. rze na Pięterku (Traugutta 11 odbe:dzi.s slą 
w Teotn:e Nowym - Kopernika 16. ----------------- S 2. wieczór autorski Mieczysława Jastruna, na· w niedziele: 23 marca 0 godz. 14.m. 30 Dr. med. KUDREWICZ ZYGMUNT. specJolisto „Preclsious-Radio", ienkiewicza k W 

przedstawienie baiki Andersena „Słowik''. chorób weMrycznych i skórnych, Piotrkowska Zaolinroaanie ttPrOCfłł ~nie ~;..ert. stęp wolny. 
Przedsprv.!doi: bHelów w księgarni„ Prasa" Nr. 106. - Przvlmute od 7-10 i od 3--7. PAt:łSTWOWE Zakłady Przemysłu Bawełnia. fJ§P"Jlechnl i się! 

Piotrkowska 102a. 
Dr. med. lUTOWlECKI Jerzy, choroby sk6rno. nego 9 w łodzi przyjmują prządki, tkaczy. 

OTWARCIE PIERWSZEGO !YWEGO TEATRU weneryczne, Legionów 9, tel. 156-10, przyjmu. oraz kucharza. Zgłaszać s:e_ do wydziału i>erDLA DZIECI i MŁODZIEŻY 
Teatr M!od;deżowy i Dziedącv „SzarOtlca" je 3-6 I sonalnego w godzinach od 10 do 13 ul. Łqko 

w soli Teatru Noweg<>, ul. Kopernika 16. roz· lekarz dentysta MINTZ Tadeusz, leczenie zę· wa 23 (róg Kop.9rnikoJ. 
począł swoją działalność, ,wystawiając barw- bów i famy ustnej .zęby sztuczne. Pr7 vimufe POSZUKUJE sio energ_i_Ć~nego zastępcy księ· 
ne wschodni~ widowisko w 3-ch aktach Jonu- p ł d · 46 t I 268 91 " 
sza Warneckiego. ~l'Jzykę opartą na oryg!- 0 u nrowa ' e · • · gowego. Zgłaszać się !wirki 17, Łódzki ln-
nolnych motvwach chińskich opracował Józef Naa,nno • sprzedaż stytut Wydawniczy od 9-ej do 16-e!. 
Pawłows'<l . Staranną oorawe dekoracyino i UWAGA! Tylko hurtowo skórgumy 3 mm. 4 Zaąuhione dn~~111;;nentą 
kostiumy doli Józef i Cena Galewscy. ZE>sr>ół mm i 5 mm k!! UCZL•k do korków i skór, glazurę SKRADZIONO dokumenty: karto re·1estra'"y"1nq 20 osób z B1Jrskq, Pellegrini, Chorzewskim. .., ... 
Koszelą, ll3siewiczem, Łabuf1skim, Stokowskim bezbarwną proszki atramentowe i leje do dę- t k d . 
i ślązakiem na czele. f.sk - kup:sz najtaniej l. Rożniecki, Łódź, Piotr RKU, palcówkę i me ry ą uro zenta no 1aZ-

Codziennie odbywają sią przedstaW.enia kawsko 31 w podw6rzv tel. 216·57. wisko Grabowski Jerzy_:..... ________ _ 
zamknięte dla szk6!. W niedzielą i świąta o SPRZEDAM radi~Telefunk~n" _ 6:0 !om- ZGUBIONO kartę rejestracyjną z RKO--Łę-
godzinie 11 30 prz~dstawienia otwarte dla · k D b k' Wł d ł Z · r 

Powe, lampy stalowe. Pomorsko 43 m. 10. czyca na nazwts o e: s 1 a ys aw, gie • szerszej publiczności. 
.r-."-. --.;._ z·.n- ska 5l m. 26. - Tatusiu, jak b.,.d.,, duzy· to D~"" TEATR MŁODZl~żOWY l DZIECIĘCY -<-u .• 'ID' -. -. <;Qs 

,SZAROTKA'' TŁUMACZ przysięgły ong:-elskiego. rosyjskie- UNIEWAŻNIA się zgubione korty ewakuacyj się mógł też gniewać? 
w soli Teatru Nov1ego ul. Kopernika 16. go, troncus~ iegó- . niemieckie® - Narutowt. ne, wydane w Wilnie no imią Olgi, EWł./ i - Owszem, ale jak będziesz g.raew 
Wschodnie widoW:sko w trr.ech aktach J. czo 74, tel. l16- JE. Ireny Totw~n. lcznyl 



Str 8 

Z: '#:.ącla partii 
l:ONFEBEHCJ.I\ DELEGATÓW DZIEUllCY 

WIDZEW 

Dzll o godzlnle 14-•J w lokalu wlanym 
przy uL ArmH Czerwone! nr. 38 odbędzie alę 
konlerencJa dzielnicowa w cela wybons ko· 
mlleta I delegatów na ll:onferencJę mleJ1kq. 

ZEBJUJ.N.~ KOBIET RUDY PABIANICKIEJ 
Qztś o godz. 17-•I w lokalu PPR 111. Wie

niawskiego nr. 5 odbędzie się og6lne zebra
nie kobiet - członld6 PPR l aymp.atycnk 
dzielnicy Rudy PablantckłeJ. 

Po zebraniu będzie wylwfetlcmy IUm. 

UWAGA KOBIETY DZIELNICY LEWEJ GORNEJ 
W niedzielę 23. 3. o godz. 15-eJ w lokalu 

PPR przy uL Piotrkowskie) 262 odbędale atę 
ogólne zebranie kobiet - ·członld6 PPB I aym 
patyczek. 

ZEBRANIA KOł. 
W dniu d:ritlefz:zym odbędą slę zebrCJDla 

k6ł w następu!ących dztel11lcach: 

RUDA PABIANICKA 
O godzinie 14-eJ zebranie koła zmiany 

plerwsr:eJ ftrmy „Biała". 

O godzinie 13 zebranie koła. Stolmnl Me
c!ianlczneJ oraz koła f. „Jlbłer''. 

GOBNA - LEWA 
O godzinie 16 zebranie terenowego koła. 
O godzinie 14 zebranie koła Zakładów 

Blacharsko-Dek~sklch oraz kola fabryki 
„Kwas Węglowy''. 

SRODMIEJSKA - LEWA 
O godzinie 15 zebranie Kołq Zakładów Sa 

mochodowych. 
O godzinie 13 zebranie Koła f. ,.llraun". 
O godzinie 14 zebranie nowo utwononego 

kol!a. Centralnego Zarządu Kln Ob~dowych. 

SRODMIEJSKA - PRAWA 
O godzinie 13 zebranie k6ł F-my „Cypr", 

Warsztatów MO, Pań1twowef Fabryki Pm
manteryJneJ, oraz kola ZJednoc:un!a KollfH
c:yjnego 

O god:dnłe 13,30 zebrmde lroła Fcbryld 
SzpulolI. 

O godzinie 14 zeb'ranle PaAstwow•f Cu
trall Handlowe!. 

SRODMIEJSU: 
O godzinie 13 zebranie koła „Elektroza''. 

STAROMIEJSKA 
O god~ie 14 zet*anle koła prcrc:oW1llt6w 

biurowych PZPB nr. 8 oraz kola pracownlłr6w 
biurowych PZPB nr. 2. 

O godzinie 13,30 zebr.anie koła F·my „Mo· 
rln", omz kola Warutat6w Samoebodowrck 
Ministerstwa Bezpleczdstwa. 

O god:r:lnle 18 zebranie terenowego tołcr 

Koziny. 9•· .... 

REPETYTORIUM LOGIKI dla I roku prawa 
i ekonomii odbędzie się w poniedziałek dn. 
24 bm. o godz: :..O-tej w lokalu AZWM „Życie" 
przy ul. Piotrkowskiej 48 - 16. · 

REPETYTORIUM SOCJOLOGII dla Il roku 
prawa i ekonomii odbędzie się w poniedzl.a
lek 24 bm o godz. 20-tej w lokalu AZWM „Ży· 
cie" przy ul. PictrkowskiAj 48 - 18. 

Akademicki Związek Walld Młodych „Ży
cie" zaprasza koleżanki i kolegów net wie· 
czarek taneczny przy adapter::e, który od. 
będzie się w niedzielę dnia 23 bm w godz. 
16 - 22 w. klubie AZWM „Życie", Piotrkows
ka 48. 

UWAGA „ZYCIOWCT"I 

W środę dnia 26 bm. o godz. 20,00 w lo
kalu AZWM „Zycie" odbędzie się zebranie 
sekcji wydziału mat.-przyrodnlczego. 

Co nowel!O . w Z W M 
Zarząd Miejski ZWM wzywa całq młodzłet 

do wzięcia udziału w akademii zorganizowa
nej w ramach obchodu „Swiatowego Tygod
nia Młodzieży". Akademia ta odbędzie sitt 
w niedzielę 23 bm, o godzinie 10 w sali kina 
„Włókniarz". 

uy2ury aptek 
Chądzyńska, Piotrkowska 165 
Głuchowski, Narutowicza 6 
Kowalski, Rzgowska 147 
Wójcicki, Napiórkowskiego 41 
Kahane, Limanowskiego 80 
Malczewski, Sródmlefska 21 
Smoleń, Karolewska 48 

-otos ROBOTNICZY Nr. 81 

Ze sportu 

Tak dalej być nie mote 
P, z. P. R. musi zmienić ster swej polityki 

W dniach 9-23 kwietnia w Warsza- obozu powołano z Łodzi tylko Janicką, wiście były lepsze od Gruszczyńskiej ł 
wie odbędzie się obóz koszykarzy, któ- Woźniekiewiczową, Cichoi\ską, Kremar Głażewskiej. Ale tak nie jest. Nie jest 
rego celem będzie przygotowanie i wy- ską i Słomczewską-Nowakową, a z tak również tak jak tłumaczy się PZPR, że w 
łonienie reprezentacji Polski na mistrzo zwanego narybku tylko Juszkiewiczo- doborze zawodniczek na obóz kierował 
stwa Europy w Pradze. W tym samym wą. się ich ... metrykami. Z pośród .bowiem 
czasie zorganizowany zostanie obóz dla Pomimo, że czasy się zmieniły, poli- wyznaczonych na obóz zawodniczek 
koszykarek, które podczas mistrzostw .tyka PZPR nie wiele się zmieniła od pierwszej dziesiątki tylko dwie, lub 
Europy rozegrają kilka nieoficjalnych polityki przedwojennej. AZS warszaw- trzy należą do generacji młodszej, resz
spotkań z drużynami czeskimi. ski pozostał nadal faworytem naczelnej ta to zawodniczki starsze. A więc i ten 

Na obóz warszawski komunikatem naszej ma~stratury. Wystarczy rzucić argument odpada. Pozostaje tylko je
Polskiego Związku Piłki Ręcznej Nr. 6 bowiem okiem na pierwszą dziesiątkę den smutny i bijący na alarm wniosek: 
zostały między innymi wyznaczone z kandydatek do reprezent~ji. Na dzie- że PZPR stosuje swą dawną metodę fa
Łodzi Gruszczyńska i Głażewska, bez- sięć wYZnaczonych do obozu zawodni- woryzowania swych „sympatii" nawet 
sprzecznie jedne z najlepszych naszych czek aż sześć należy do AZS-u: Kwaś- ze szkodą sportu polskiego. 
zawodniczek. PZPR zmienił jednak niewska, Kamecka, Prószyńska, Jaźnie- -
szybko plany. W następnym już komu- ka, Kasperkówna i Żarkowska-Englisch. Przypomnijmy sobie wizytę naszycłi 

koszykarek na Litwie w 1939 roku. Ba
nikacie bez podania przyczyn pominię-1 Nie mielibyśmy nic przeciwko temu, wiła tam niby reprezentacJ·a Polski, ale 
to te dwie zawodniczki milczeniem a do gdyby te wszystkie zawodniczki rzeczy 
llf.!m1•m1mm1n1lillllr.m1in1R1lila 1•:1 11111 111mvm1mm111milln11~~•; !f11001n~11U1i11 '1W,,1:1>1ii10Jf.tum1·1•1r1mm:A·1omi!I f.lll!l!lł!lf.!11!11!12łel!iiMl\i,....,fllłliłilłlłlll1llllfll de facto grał AZS. Najlepsze nasze za-

' wodnicżki ponieważ były innej przy-
Już w 1-~z~m dniu TJrzedsprzedażJ.} należności klubowej musiały przyglądać 

TI U m Ie d W O n., e dem o I u 1" e 'ok a I u ~e~~'::adzlł:~~o~~Pf~ ;aJo~!t 
. ~ na prośbę samych grających zawod-

Ł. O. Z. Bokserskl•ego mcze'k, aby je zastąpić innymi, kierow-
. nictwo ekipy zdecydcwało. się dopuścić 

Wczoraj w godzinaĆh wieczornych wszystkich biletów Ogrankzyliśmy s\ę do RTY 9-ruszczyńs~ą. która dzięki do-
d · · · · dn" d 800 b skonałeJ grze wyrownała stosunek ko-

redakcję naszą o wierdził tłum miłośni- więc w pier~szym 1u, o • ~ 'Y szy. W drugie1 'Połowie Gruszczyńska 
ków pięściarstwa, któremu nie udało się pr~e.dsl?rzedaz ';ltrzyt?ac przez .ki~a została znów usunięta z boiska ale gdy 
pomimo wYCzekiwania po kilkanaście dni, 1 me pozbaynć mozno~Cl na:t>yc!a b1- Litwinki i tym razem zdecydo~anie za
godzin w kolejce nabyć biletów na l~tow ty~h.' k~r~ w dll;1:!1 ?zis1e1szym częły przeważać w polu, Gruszczyńską 
mecz pięściarski Polska-Szwecja. Na me mogli Jak mm zwolnic się na przy- „nolens-volens" trzeba było przYwołać 
organizatoów meczu posypały się skar- kład z pracy. . . . . . po raz ~rugi n~ pomoc. Eksperymenty 
gi, wymysły i złorzeczenia. - ŁOZ~ ~st~owil . d~e~1e me te z~onczyły się w rezultacie porażką 

- Zwolniłem się specjalnie z pracy, s~rzedawac bile~ow wi~eJ łak 80~. nasze] rep!eze.z;itacji różnicą 1 'Punktu. 
aby dostać bilet. Stałem cały dzień w Niestety perswaz3e organizato!ow me Podobna historia powtórzyła się we Wło 
kolejce i na próżno... odnosiły skutku. Posypały się szyby. szech, gdzie również dla własnych am

- Bilety sprzedawano na lewo, a Byliśmy zmuszeni dzwonić do 6 ~orni- bicji narażono naszą reprezentację \\a 
później bokserzy zaczęli nas roZPędzać sariatu po odsiecz, ale i milicja me mo- porażkę, której można było uniknąć 
kijami... (!) gła dać sobie rady, pięściarze musieli N · ·. 

Takie pową:żne zarzuty padały pod przyjść jej z pomocą... asuwa ~i~ teraz pytani~, c~ moz~ 
adresem ŁOZB. Niezwłoc:znie łączymy · · . . my dopuścić do powtarzania się ilOdo'ó 
się z Łódzkim Okręgowym Związkiem . fyl~o tyle z~ołal!śmY się · do~edzieć. nych historii. Czy nie było by dobrze, 
Bokserskim, aby sprawę tę wyświetlić. z.a1scie w~ra1sze 1est godn!! pozałowa- aby PUWFiPW zainteresował się bliżej 

Nie zastajemy niestety prezesa Stęp- nl!l· ~dam~m naszym o~g8:11iz~to~ t:?O- niezrozumiałymi dla większości sportow 
nia, informacji nam udziela kierownik ~nm. byh głośno o~a1nuć, .ze bil~tow c6w posunięciami PZPR? 
świetlicy PZPB Nr. 3, gdzie przedsprze-· więce] sp~edawać me "?ęd!l 1 ~dac po- Zdaje nam się, że nasz sport nie stać 
daż się· odbyiv~ - ' ~dy:, a me wy.cofywac. ~ę cic~ac:zem, jesz~ze - na subsydiowanie wycieczek 

-- Od godziny 10 rano poczęły się Jak pod?bnQ miało t.o mie1sce (.) skądinąd może s. m"Patycznych panie- 1 

zbierać już tłumy · ludzi - mówi ·nasz Dzisiaj pnedspł'zedaż biletów roz- nek, ale·z krzywdą zawodniczek rze zy
infonnator. Bilety rozpoczęliśmy sprze- po~nie się od godziny 16„tej. Jedna wiście na to zasłui;?ujących i w rzeczy
dawać od godziny 10 rano, ale rzecz osoba będzie mogła naby~ nie więcej wistości nie odzownych. 
oczywista, że nie mo~liśmy sprzedać jak 4 karty wstępu. Kr. 

~-==========================-~ 

Jak lrenujq Anglicy 
przed meczem z Polską o puchar Davisa 

W Hamilton na Bermudaoh oobY'ł się ~nacz.nie leI>SzY ł szyf}&zy od młodego' * 
turniej tenisowy z udziałem crołowych Anglika Bartona .i Pr~rał tylko jednego Tak Wyig1rądaia. priygotowania Ang11-
tenisist6w Anglii, którzy ·furnieiem 'tyim se.ta na skutek właanych błę<l6w. Osta- ków d!Q meczu z Polską. 
tOZIJ)OC'Zęli trening przed meczem <> pu- tectnie Wood wygrał 6:4, 2:6, 6:1, 6:1. . O tym 1ak wYglądaią 'Przygotowania 
char Oavis'a z Poliską. Oprócz Ang;J!ików Drugi Anwrvka11in Cpche~1 j·e6roze łat- naszych tenisistów ; o horoskopach tego 
Paisha, Bartona, Cartera i Mottrama, w wiej 'U'J)orat @i~ z Mottramem. zmuszo- ciekaweg-0 spotkania dowiedzą siie Czy
turnieju wzięło ud'Ział kilku teni'Sistów a- nYm cały -~as do gry defonsY'Wlllei. Co- telni<:y :iutro z wywiadu p!'Z'eprowadzone 
merykaii'skich z Sidttteyem Woodem i Co- cheM wsgrał 6:3, 6:3, 6:4. go z wieliokrotnym naszym reprezentan
che11em na czele. F'inał turnieju ro-ze,grali Amerykanie tem w walkach o Puchar Davisa - Heb· 
PoczYnfł1ąc od ćwierćfinałów osia,.gnie mi~dzy sobą, 'J)rzy czym Cochell p0konał _d_a_. -------------

to nastęipujące wyniki: Si<lney Wrood - Wood.a 6:4, 6:1, 4:6, 6:3.W grze podwój- Bomba atomowau F·11mowca 
(USA) - Pa1sh (Anglia) 3:6, 6:3, 6:4; E- nej w p6ł1finałach Amerykanie Wood i Co rf 
arl Cochell (USA) - Carter (Anglia) - ch~ll ipokonali Anglrków Mottrnm·ą i Car- Rewelacją jutrzejszego czwórmeczu 
6:3, 6:3; Derrick Barton (Anglia) - T<>m tera 7:5, 6:4. W drugim Póttiinaile An'&1Hcy pływackiego pomiędzy Cracovią -
MuHoy (USA) 8:6, 6:4. Spotkanie to by- Paish i Bartoo wy<grali z parą- amerykań Wartą (Pozn:.ń) Elektrycznością 
ło bardzo zacięte i walka była del'żka; - sk"' Hall, Mull<>y 6:2, 6:2. , (Warszawa) i Filmowcem (Łódź) ma być 
MoHram (Anr&'lia) - Gifbert Hali (USA) W f1na1e para Wood, Cochen WY&'rała występ w barwach Filmowca 19-letnie-
6:1, 6:4. W pół1frnałach Amerykanie nie z parą Paish, Ba·rron 4:6, 6:1, 6:4, 6:3. go pływaka polskiego z Francji. 
mieti żiad'nyeh trudności z pok<>naniem TY'lko w jednym secie Angilicy potrafi11 Młody ten zawodnik osiąga czasy jak 
All'glików. . nawiązać równorzędną walkę. wykorzy- na nasze stosunki rewelacyjne. Na 100 
' Mistrz Wim'b1e<lonu z 1931 r. Wood był stując brak zgrania pary amerykańskiej. m. stylem dowolnym czasy jego wyno-

.Najlepsza książka dla dzieci 
JANUSZA MINKIEWICZA 

LITERKI D~IE&IĘCE od A-do Z 
Ilustracje J. M. Szancer 

szą około 1 : 0,2, a więc są nie wiele gor 
sze od rekordu Bocheńskiego (1 : O 1 
sek.). Stylem grzbietowYm 100 m. prze
pływ~a w czasie 1 : 14. 

W sprawie dopuszczenia go do zawo
dów przez PZP organizatorzy udali się 
specjalnie do Poznania. 
. Należy przypuszczać, że start tego no 
. wego zawodnika dojdzie do skutku i po 
płynie on jutro w dwóch konkurenjach 
100 m. stylem grzbietowYID i 200 m . 
dowolnym. 

Juniorzy też grać będą 
cena 270zl w kosza 

ŁóDZKI INSTYTUT WYDAWNICZY : Łódzki Okręgowy Związek Piłki Ręcz 

Ł 'd' I ż • k. 17 t l 156 81 lnej w pierwszych dniach kwietnia or~a 
t o z, U • wir I ' e · - fi' ~izl;lje, mi~trzostwa w. koszykówce dla 

I-· ---------------------~-"!"----~-"'-_. Jumorow 1 rezerw druzyn A-klasowych w l:::;nkurencji męskiej. 
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