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WARsz;wA opisują okr_opn~ścl przeżyte pod b11ten1 krwawego kata - Hoessa 
~rzed }rybunołe~P-;f:~ę~ ś~r~dko:,~~or~~~;, dTabywi~f~ló~z?!l~k'ó~ wd~~~k;~~ysf;~c·~n był s~e;kc~ 1 ~o~a~ok do komór gazo~ch. I tu wania - znalazły już swoje, af nazbyt 
yli w1ęznlowte C~wiądmio W dalszym ciągu I . ed I bi . ł sdw1eMr zo swia e to samo, co dwa1 lekarze dostateczne naśW1"etlen1·.3 „. trakcie d""· 

$W d k J P"I ki . • d J C s a1e prz ry una em r. rugowski I dr lolin zeznali w Norym " "" u 

11 
a e an 1 ee 1, inżynier, mówi o b:o- ~· a~ zeszpiwa, asystent kliniki g:nekolo· berdze, iż rozkaz g~zowania nfe przy~zedł - tychczasowego przewodu .sądowego. 

otu 
1

-tvd n:'· k8~ł to obóz w o~zie . Klerowa"lo 
1 

g1cz.ne1 ~ Pradze. Do Oświęcimia dostał s!ę Berlina, ale że myśl systematycznego Z:iszcze~ Na uwa·m"' i"ednak w Z.i'znan·ia.J. Awi'ad-
tam U Zl, torych obóz OŚWlęCimski nie mógł l .W s:erpmu 1943 f. W grupie 648 oresztowa-1 n!a przez ga~wanie powstał o· · · · "'"" - \;li ;'j 

złom~ć moralnie. Co się tyczy .~ydów, prze- I ny~h. Z ąrupy tel pozost?lo przy życiu 23·ch. 1 •• . • 
0 

w swięcimiu ka Enrico zasługuje Pewien szczegół. -
bywo1qcych ~a bloku 11-tym, to zaden z riich ~w.1adek 10~0 lekarz stwierdza, że przyczvnq, . Na ~es11 popołud11 1~W::lJ składa zezna- szczegół tak wstns,safacy w swoiej ohy 
nls wychodził. Było regułą .. że po przyby::iu sr:n1~rt~lnośc1 .w_ obozi.e ~ył _b•c;ik .wc;irunków 

1

. ma św1a_<lek Jona E~~1co, obywa_telka wło dzie, iż gdyby nawet odrznci~ wsz~tko 
następnego transportu żydzi z poprze<lm-'3go h1g1emcznych i brak odzyw;emo. Nie było ska. Opisywane, dosc obszernie przez to, co .do chwili obecnej usłysz.~li'Śmy o o 
tronsp~rtu musieli zginąć. wc:dy„ "'."iąźniowi~ ~ią nie myli, .a bieliznę Ś'1!7iadka fakty .zn;::::ania się nad więźnia- ~zie oświęcimskim, to ten tylko cho~by 

~~adek Aleksander Górecki, spółdzielco zmiemah co 6 mi~s1ęcy: W. s!yc~mu 1944 r. m1, torturowania ich moralnie i fizycznie, Jeden fakt, ustalony 'Przez świadka, do
m~w1 o zastr~ykach fenolu i sterylizacji. Pro- :ybuchło • .w obozie epidemia fyiusu f?lomis- j Palenia po uprzednim za~azowaniu - a wodnie świadczył'by o zwyrodnieniu 
cu1qc .. "'( szpitalu obozowym miał możność Lgo. Mnostwo chorych poddCil'lo wowczas n i! w.~t w pcwnvch WYD~clkach i bez gazo Niemców - funkcfonariuszów obozu. 
zetkmęc10 s1ą z tymi zjawiskami. Zastrzyki . - · 

~e;o~~z~t~~?:ołz!~~:;k~~~\e ,~fętr;~~ Pe;:~~ N o w' fu·. hr er'' n· 1 em . e c ,. la,Ś~l~~m~nf!i,e~~~~n;~°!~~~::: 
Będąc p11anym nie trafił w ~erce, wiązień Ił 'ft · · · je. psy, ucząc je spółkowania z kobieta· 
bronił S!El, Wbiegł SS-mann, ktory uderzeniem · 'I mt, · 
żelaza dobił nieszczęśliwego. Zazwyczaj za· V fi n • · • ś · · · · · „ 
strzyk6'.v dokonywali w szybkim tempie. So- 1v.arott g@rn otrzymał 12 lat W tez. f!ft!a wiad~k w1elokrotme w1dz1ał takie 
dzano 2-ch więźniów na krzesłach tyłem do Be 

11 
( h ł , • ) · • • · sc~ny i Jeszcze do chwili Q.becnej nie mo 

siebie i ~ler nabierał płynu w strzykawką, h ,; ~ 00
1
8 u~a wrnsna ·.-Nowy „f~e:l zaś jego wspólnicy na kary od 6 do 10 lat. że oprz~ć .się strasznym wrażeniom, jakie 

llostrzyku1ąc połowę zowartoki jednemu więź re~„ n em e~k1 i założy.cie!. niem!ec~1e;i Sąd orz.ekł, że Born dażył tio "mpago- to na nieJ wówczas wywarło. 
n!owl, pozostałą ilość płynu drugiemu. Swic· par~11 wolnosci w Prowmc:o Szlezwik • • ~· SS-mani z nieukr a d ~ · d~k następnie mówi o zabiciu fenolem grupy Holstein - Karol Born został skazany wania I wpmwadzen1a na po-wrót w Niem glądali · t k. YW ną ra 

0
f1a. PrzYj -

40 chłopców, w wieku od lat 12-14, pocho- f}rzez sąd wojsk{lwy ua 12 lat węzienia czech ustroju hitlerowsldego. so·bie ·z s~~es a~i./~ s.cenom_, po T'WlWa ac 

~!~~~~~a~[g!~~~~~~~~~~r~an~e~~i~?t~ I KlllUllllllU0"" 111mlllllllllllllem111mn11nmm011i111a'llllllllnllłmllltlllllllllllll!Oll!llilllklllllllllr"lllllęlllfllllllllllllilOll!lll!llllll!lll'!llllllllllllllllfllN·111111n111S„mmmZ,„"''"''"ll"'~'~lllB~lll~l..~~lllł~~.;;f~;,~~,t;"k'"'"łll'lll",· 
myśl, żeby wszy. z chorych tyfusowych pod- i ' w y a y 
~!i:~~~t~:~~~~~K~~11g~~?~~~~~~s.óo~~~ I . '' 
:::ob:~~~~ ob:z~we wydał~ rozk~z ~d~ze- „n~ wojew. olsztyńskie - ujawnił się w Łodzi 
była 5~0;::1 n:-~!ag~:~~h ~(!~sz1~;c wię:n!6w S~iaN~Jsza. cz~:ść. ogółu nasze~o społe- pień k-apitana - ostatnio w NSZ uż.vwał 1 • • • 

• • • 0 0 my 5 ą ro- czcustwa zdaie sobie sprawę z n1ebezpie- stonnia majora. W d · · •• · -
tować i.:h w te? sposób, ze członkowie or- cz,eństwa dalszych rozterek i walik w na- Kozłowski wr cz. ł wł'lł-Ozo.m bez- mu wczora1.szym. na stacJ1 t;ód! . 
gani2oc11, prccu1ący w mag::izynach dostar· rodzie P-Olsldm który poniósł tak wi.e.lkie p· ; stw kę Y • k" k' ł Fabr~czna wywołała n~emałe zdurme~ 
czyli nam pewną ilość ubrań dla chorych w ·· . ' · . . . . 1<'.cze.i a. roz az. Ja 1 8 ierowa w pas.azerów i przechodniów grupa kilku 
ten sposób mogliśmy ich przemycić d~ ob.ozu. oua:1y w okresie teJ naJstraszfl.wszeJ z dmu wczora1szym do swoich 'JlOdkomen<}. ludzi, obładowana olbrzymimi i\-Ościa.mi 
Zaznaczyć nol~ży. że chorzy w barokach wt'1~~~zenia amnestii docenia dzi~ cały ~~~fic[ekst tego rozkazu 't)rzytaczamy wsz.elkiego rodzaju automatów, -~_rabi-
szpit.olnych _byli bądź ·w bieliźnis, bądź zu- naród 1>-0lski. Szcz.;igólnie ci, którzy mają Rozk~z Komendanta Ok 0 .,.Bałtyk"' nów: oraz ekrzynbmi z amunic~~· Jtden 
pełnie nogo. wpły·w na środowiska podziemne - przy Żoł I ' ~ . • z niezwykłych pasaże·rów diwtr;~ł ~ 

W tych samych okolicznościach zglnqł m'· czyniają si·ei w wielkim stopniu do doda- n erze.. . . rych rozmiarów stację radiową. 
ntster Czechosłowacji dr. Bukowski. nia odwa.gi ludziom, którzy jeszcze nie . „Chyląc cz.ole:> prz~d Wi·elką 1 §~rP.;ta, 0

• Grupa „ludzi z lasu" odll>rowadrona zo-
Swladek przechodzi do spraw stervllzacjl. zdecydowaH się na ujawnienie. fi,,T~ prz~ladneJ kfWJ Fiarodu polskiego ~ stała pruz tłumy do tramwaju i wYWO· 

Pracował on na soli operacyjne!. Zabieg6w W dniu wczorajszym do Wojewód?;kL~j wa r:..e z dy r~ ae:m1a 1!k.s. w l1>ełnym ~- ływała wszedzie PO drodze- zdumienie 
dokonywano około 40-tu dziennie, za"L'fl'/<- K9misji Amnestyjnej przy ul. 19-go Sty- czucm 0 P_owie .zia nosci za os powie: prz.echodniów 
cz:aj no ludziach młodych, llcŻqcych od 18- cznia w Łodzi zgłosił sie ksiądz Franci- :wn.ych mi ludzi, :POiecam :rod}eg~m ~1 

• • • 

25 lat. Operacje odbywały się masowo, szyb szek Piwowarski, :prefekt Państwowego Z?ln:~r.z~m ()kręgu ,,Bałty~ u1awmć arę. . Po t)Cwn~1:1. czasie 1?~~ ta ZJawiła 
ko. na dwóch stołach jednocześnie. Gdy wie· Gimnazjum w W!eluniii, który przypro- J?z~s1a~, gdy Rząd Polski Demokratycz· się w ;trom1sJ1 Amne.c;t.YllleJ na ul. 19-go 
czorem narkoza przsstowało działo~ i chorzy wadził ze so'bą ni~wykk~g-0 gościa. n~J wUyciąga do nas ~ekę P'rz~z ~hw~le-1 Stycznia. Tu okazało s1<:, te jest to gr~a 
powracali do świadomości, .w solach szpital- Gościem tym okazał się Kozłowski me stawy ~mnestyinei, w-01?~ .gr~by Podziemna z tert>nu brz·=zińskfego, która 
nych rozgrywały się dantejsk:e sceny Marian komendant Okrt>,igu „Bałtyk" - k~j°'!z~n~a się l;waw~ bc~ll .ni·ami~: I przYbyła do Łodzi zdać stac~ radiowa 

Sterylizacji poddawano równiei . tcobiety NSZet~ - obejmującego województwo i~~~e~;eu~~~~~k"d:- -~~ ~f~ d~n~!;!~j8~~ . oraz t>OSiadana broń. 
młode w wieku od 18-22 lat. Odbywało się oJsztynslde: . . bzcnej rzeczywistości. wzywam wszyst- I PrzyibyJi przedstawili dokumenty na 
to w sposób niezwykle brutalny. Jedna więź 6K0~ł~wsk~ M~~an,h - kt~~ t~'Ykał kich mych kolegów i podległych ml foł· nazwiska: Swiezyńsld Ludom1r („Hek· 
n!ark.a. leżało no stole z ot"'.'artym brzuchem, r wn ez na ęl>UJą-.yc na~wis ~l '? nierzy do zaniechania walk wewn°,ltrz- tor"). Czerwiński Edmund („lgnac"), Sa· 
drug1e1 dawano zastrzyk znieczulający, !rze-

1 

~y~nt, Ranlk .RJfłr:' 1 Sewdry~skt nvch i 'POd~tcia pracy dla dobra Narodu sin Tadeusz ( Bocian") i Jałczyk f. ranci· 
do, patrząc na to wszystko, czekolo swc>j«3j )pc,es aw 

1
- ,?osiLa a .• h" reyD 'Pbseu <>nimy 

1 

i 'Państwa · szek ( Lisek") ~" to J·ui prawie ostatni 
kolei „ rzemys aw , „ ee i „ ą rowa - · „ " . ""' · 

Zd. ł . jest z zawodu nauczycielem, ukończył (-) „Przemysł~w'", „Lech"", „Dąbrowa członkowie bandy ,,Wicbra". \\t6ry Przed 
~.rzv sie; raz wypadek. ze lekarz !')Je- vVytiszą Szkołę Namk Politycznych w Komendant Okręgu NSZ „Bałtyk" kilku miesia.cami pepełnił samobó!stwo. 

Smieleb~ki ~d~r_71 Y1k w twtarz. opkerowan1ą przez Wilnie - poprzed!'lio w AK p-osiad.ał sto- na województwo olsztyński<e znalazłszy si-ei w położeniu bez wyjścia • 
. e w1ęzn er ~. za o. Z·'3 riycza.a. . 

Wreszcie świadek przy1ac+o interesujący szczegół, dotyczący kata oświęcimskiego Po- Jarostaro Basek 311) trzyma biednego psa na uwi.ęzł, a. 
lilscho. Wpadł on ,w nlełoske. u władz, pon:e- - pysk zamyka kaganiec. _ 

waż nav.iqzal stosunki z kob'.etaml zyd:iw- p r i J H ~ ~ J ~ ~ ~ r ~ [ ~ w ~ 1· ~ K ~ s ~w ~ 1· ta A tymczasem nadzienie do pod-skimi, prz':lbywajqcymi w Brzez:nce. Został , . garlanek, pie1wsza, faza wybotneqo 
zamknięty do bunkra i sta111tąd napisał list do żarcia, olbrzymia mgławica podga.r-
iednego z członków organizocfi podz:emnej, lankowa leżała. na stole i pach.niala 
Swierczyny. w liście tym Palitsch sie kajał, przepras7.ał podczas wojny światowej pieprzem, tłuszczem i si-ekanq w:qtr6b-
Polaków I pisał, że prosi Boga, aby pozwolił kq. 
mu wyjść z bunkra, żeby móc zemścić sie na (Przekład Pawła Hulki-Laskowskiego) Tymczasem Jurafdcr. z podw!nlęłymi 
Hoessie, ponieważ Hoess był tym, który ·zmu - k i t szał go do masowych routrzeliwań. Dolej Pa· Na .powieszenie unickiego popa zło- i Za.ś na piętrze, w dużym pokoju mie l tę mmmi m ał w sobie yle powagi. 
litch pros:ł więźniów o chleb, prosił 0 pomo.c, żyło sią kilka okoliczności: ncr.rodo~ ściło się coś w rodzaju oficerskiego że był';;y m6gł służyć jako model do 
1111mnnm1m1mmm1111m111m1111n111111111a111111mm111mmmimm; wość, fanatyzm religijny i kury. Nie- kasyna. Stoły zabierano gdzie popa- obrazu, jak Bóg z chaosu tworzył 

u · • d szczęśliwy pop zabił mianowicie jed- dło, po domach mieszkańców wsi. ś'li'riat. _ 
n~emcy jUZ Pf0 UkU~ą nq z kur nauczyc~!la w swoim ogro- Dzisiaj :właśnie oficerowje batalionu Baloun nle wytrzymał i załkał. Jeqo 

Frankfurt (obsł. wł.) _ Niemiecki prze dzie nie mogqc się zgodzić na. to, aby urządzili sobie uroczystq kolację. Zło lkrmi9 przechodziło stopniowo w re· 
inysł samochodowy zaczyna się na no- obca kury rozgrzebywały jego zagon- żyll sią kupili wieprza, i kuchcuz )u- gularny płacz z szlochaniem. 
wo rozwijać. Nizzależnic od zakładów ki i grzqdki. \ rctjda szykował wyterką jak się pa- - Cz9mu mi tu ryczysz iak tel! 
Forda, produkujący.c'h w Kolonii. TOZ'PO· Po nieboszczyku popie plebania zo- trzy. · otaczała go cała sfora pasoży- byk? - zapytał kucliarz Jurafda. 
częła obecnie pr-0dukc}~ na szers·za ska· stała pusta., bo każdy zabrał sobie z t6w z szeregów burszów oficerskich, - A bom. sobie przypomniał ewoj 
Ję fabryka samochodów Opla, w®J)<lmaga· niej na pamiqtkę, co mu się akurat śród kŁ6t'J.Ch wyróżniał się sierżant dom rodiinny- odpowiedział łkajqcy 
na przez amerykańskie zakłady samocho- podobało. i rachuby, który udzielał rad Juraf dzie, Baloun. - Zrr"'"7.?.a pomaaałem robić 
dowe General • Motors. Jakiś poczciwy chłopek wziqł sobie jak .powinien dzielić głowiznę, żeby wi;zysłłde te tieczy, ale nawet naflep-

Pierwsze zamówienie, które otrzyma- nawet stary fortepian, którego wierzch I dlo: niego zosta:ło kawałek ryjka. "zemu sersłmfowi nie l)Oskrłem kawaJ~ 
ta firma Opel obdmni*J dostaw~ części przydo.ł mu się doskonale do napra . Najbardze1 wytrzeszczał oczy na te ka takiej podgarlankł, czy kiszki, bo 
samochOOowych, wartości 11 mili-onów wiania świńskiego chlewika. Część dobre rzeczy nienażarty Ba!oun. wszystko chciałem zawsze zeżreć sam 
marek, które po przewalutowaniu z.apła- sprzętów porąbali żołnierze nci: ogień, ' Tak chyba przyglądają się ludoż~r- i sam te:i wszystko zażerałem. Pe,łtne
cone będą w dolarach. Zakłady Opla pro Jak to już było zwyczajem, bo na cy misjonarzom, piekącym się na roż- go razu tak się obżarłem podqarlan
dukuia obecnie nowy typ samochodu - sz-:-zę€de na plebanii znajdował się nie i wydającym miły zapach, gdy na kami, iż \V'SZ!lyc..y myśleli, że pęknę, 
zib!iżony do znanego. i w Polsc.a ty>pu O- nieuszko~zo~y wi~lki piec i ?oskona-1 płomiei1 kapie tłus.zcz ich. ~iala. Ba- i pędzili mule ~okola podwórka sm.a· 
pel - Olympia; w razie otrzymania od'J)o- ła kuchnia:, 1ako ze pop lubił dobrze loun doznawał mezawoan1e uczuć gafqc obicie biczem fllk krowę która 
w~edniej iloś~i surowców, .fabryka zapo- podjeść sobie, podobnie jak ~szyst-1 psa ciqgnq~eg~ 1?-laczars~ w6zel~, ·o:irrrHa się koniczyny i cierp na 
wiada wzmoze·nle produl{cJi do 100 samo! kie innne popy, i mkd wielki zapas gdy przed nim idzie chłopiec wędli- •i,r;:-.dęde. 
chodów dziennie. rondli, garnków ł brytwann. niarza. na nieckach niesie stos śwle Po:nłe Jurafda, niecli ml pa.n pozwo-

Przypomn;jmy sobie: wiet!cie przyg-O· Byle to już niemal trddycję, że życb serdelków z wędzarni, a ich ró· li wiiqć garetke tego n.a:dzienia, a po· 
towania wojenne Niemiec rozpoczęły się wszystJ:i ... o1działy wojsk przec:hr-dzq- żaniec zwisa z niecek d'ź na rcanię, tam niech mnie sku.żci na słupek, bo 
równie·ł od masowej Jn·a-1•ikcii samocho- ce tamtędy na tej opustoszałej pleba.- tak że tylko podskoczyć i chwycić zę- inaczej ud.reki teł nie przeżyję. 
rMw i l~ ·:rfo•.·;y dobr:vci• ~lr f' l?°· r.ii zrxkłada v kuchnie dla oficerów. bam!... Ale cćż? Wstrętny rzemief! • <D. c. n„\ 

• • 
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K A R T K I B Ę D Ą N A D A ~--
. Oświadczenie M~nistra Aprowizacji i Handl11 o reformie systemu kartkowego · 

Minist;:r APrnwizacji i łiandlu, ob. Le
chowicz, przedstawił onegdaj na konk
r-encjj 'Prasowej sytuacj.e, w dzie<lzi·nie re
glament-0wane·go zaooipatrz.enia. · 

cisku na woln:v ryhek. Ministerstw-0 jest 
PrZ~k{)nane. że i W nasf'e;pnym okresie 
nie będzie żadnego nacisku na ceny. gdyż 
wy.ła,czone gru.py są '])rz.eważnb rozprn
swn3 po krajn w ni.:!wielkich licz.bacit, 
fak pracownicy PCH, bankowcy, niestaii · 
Prr.'.:ownicy lasów, renciści, emeryci itd. 

tom: Zdrowia, P rncy i Opiel<i ~poł·eczn~:i 1 w marcu i kwietnin zamiast cl1l~ba c11kier 
oraz Oświaty. Na cel ten p6.ic~ą te sam~ (\v st.osunku 1 ,kg _cukru zarrnast 7 kg 
śr-0dki z 'budże ht pańs t\.v owego. tylko ;i,e chleba). 

D-0konan<> os ta tni-o reformy na tym 
.POlu, która została gdzieniegdzie błędni;; 
ptzedstawiona jako początek Ji'kwidacji 
systemu kartkowego w ogóle. W rzeczy
wistości nastąpiło jedynie uzdrowienie 
tego -syst-emu. 

b~dą bardziej c::!lowo i racjonalnie wyk'j- .Realizacja. kart na inn::-. artykHły 1'0· 
rzys···ne. zo~tanie na poprzednim pozi-omie, tzn. cu

Real zł!c!a kartek kru w 100 proc., mię.sa i tłuszczu około 
IO pro::. Oczekiwa·nt: transporty za~=---

\V ub. roku miało się dzięki zw:·ekszo- niczne (20.000 ton mięsa i tylet tłuszczu) 
nyrn dostawom UNRRA doprowadzić re<:.- oraz zakupy Funduszu Aprowizacyjnego 

Jednocześnie wylą~zono z systemu iizacj ~ za'Opatrz-cnia kartkowego do 80-- w kredu pozw-0lą utrzymać zaoJ)atrzenid 

Emeryci, ~tudenci i no~opieczni 

p·f I kartkowe;go kilka grup konsumentów. iak 90 i nawet 100 Procent. Tak tnvato ::ii, na nat~żnym poziomie. Pon.adto oczaki-
O mi iona ullł3rlWJCh dasz'' 2merytów, młodzież akademicką, osoby do stvcznia br. włącznie. W Iutym -jed- warn~ sa dalsze transporty pszenicy 

Reforma systemu kartk-0\vego pole~a µrzeh:vwaiące w ,zp;talach i zakładach nak i _w marcu sytuacja po~orszyła sic ;·,i; (resztki dostaw ·UNRRA i zakupione za 
i jednej 'strony na zrewid·owaniu rej~- o.Piek' sp-ote.:znd oraz dzieci w zakła- wzgkdu na trndn ośd komunikac:vir.~ . wolne clewizy) w ilo·ści 56 tysi·ęcy ton -O· 
strów kartkowiczów. Re\vizja wykazała, dach zamkn'i·c> ly;.:h. Transporty zagrani;;zn2 utkwiły w dm- raz 39 tys; to11 kukurydzy, która \vzorern 
że z k:i.rt zaopatrzenia korn1stała wielka Emeryci i ren;;iści uzyskafa poważn<1 dze z powodu zamarznit;1:ia portów. Do :nnych krajów będzie używana jako do
liczba osób nie-upra\vnionych. W re:ie- podwyżkę rent i em;:rytur. którci w więk- tego d·oszł:v trudności na rynku z:boio- mieszka 'Przy wypieku chleba. 
strach znah!ziono mnóstwo „martwy~h szo~ci wypadków z nadwyż.ką pokryje wym. Nlimo. iż zboż.a Plrzcz-ntac;.,;01~eg;i Spodziewamy się. że otrzymamy w 
dusz". Spo·io n,T,ł<> kai"t sfałszo'"anych. wartość wolnon:nk-0wą kart aprowiza- na sprzedaż je~t w kraJll c uto. ·-o ;redn<tK 1 t , . . . d st 

u„ "" · A l , · , cLągu wi-0sny i a a rowmez inne o . a.-
Wy.dawano kartki na -osoby inż nieżvJa.- cyjnycb. podaż jest mała. że )y WY: worzydc ;u wy ameryka11skie. a także dostawy z Ivltę. 
ce, na fikcyjne nazwiska. na ludzi, którzy Młodzież akad-cmicka -otrzymywała okres Si<!wów pewna rczenvc;, rzką. W~'- dzynarodoweg-o Fund-u.szu Pom-0cy Dzie
z danc:i mieisc-0wości d3 wno inż wyje- dot~d karty bez różn ~cy zamożności ro- znaczył Komisarza Zbożowe-go. -wrem:i et-om. 
chali lt;h te{ od dti;ższt:!r~ .czasu nie pra- dzin i. wła~n~ąch z~rob~<ó~ stu_diuj~cych. 11:1 le.~o~? zak~ipić pr;:e7: __ ~.\ł_Y11Y ?.d~_O\Vk~- zakoftcz2nie dyr. Kochanowicz 
cuJ·ą w danum za kładzi<> nrac,_·. Dol9'"-.'·~ I Ohccme zas. {1c\pow1edrt1~ srod_k1_ panstwo- n;_a J!.o~-c zbc;~::i.. ~"?-0 }:li w .i1 c•ncin"'J zal<. u- (CU,'P'a) wyłączeni'·, 

I ". . - ,, . ·, -:I-... ,.., b •(!'~' u-·"'" 11r··ez i\,1n o.„„„afu 11" {)- IIJO.'JJO w 'teil soo~on i)ł tys -;ny L011 zboza. zakomuniko wał, że V 

roz•p0\1.-sze~ 1mon2 h:vry takzc 1v-'mad~11 ,.... " ~- 0
' "„ l~· 1

- • · .·, • ~•'' -.r '» . · -- -· ._ .. ---. . · _ , „. , ,„, .- . ', d t -~· 1 ·t .d · ·1 -
- · · •· 1 • · · t „ · . ! k'.tzani~ Damon\' rz~rr\·w„;c:c potrzeli111<>- Ale mimo tvch ł111ct110~::1 me IJStaJ~ za- z a,11J\.'•~aci1 1111- o,)id~Y rn1 o z1e_o 

„pi dYD1sywa1;1;1 d _m1z1 nie za rllltiliOllYC!lj. ~ei młodz;~ ''""· z ~1-'i~-k"Zil„ si.ei wy~latki 'n~ OP'Hrzenie w ·,,hl eh dcc\rd11 iacvch oś rod, wych .. Tak więc. pracownicy pozba \vie-
w auym Z<JK ~ Z!e: . . .. . , stFpen:li-?.,""n'~ · sli~ov,-ki~ stu,dencki~ i inn~ kó~v pracow.ni~zych ~- krait;. · Nie ustanie ni_ ~art żywnościowych .. zac~owaja ka~ty 
. W ten_ ~;posob ~if,!k!'- r~>~IzJ1 rele~tr~w I t;go r-otlzaju cele. ono i w .u rzy.'lzłości. .T~dyni? k:irtkow ; ~ ouz;e:żpwe. ~oz.a t:t'lll ~~·r. KDcha,now1cz 
h~ziba wydf wau:Y~hń ~a_rt.:k _. zmn:eis_z:Y;'.~ I . \YY~Y·\\·ienie. diorych. P?dopiecznych I cz_e .zaml<!szkali i.v mn!-eJsz:-;~c'.1 m'.3;"~ac·h, 1 l (/:1~w_1ł zasau~. r~gu-lac~\i!)łac, ~~tora na~ 
s!ę 0 -ok?ł~ </00. tysję~~ - 1, t? .1edyn_i;; li.OióZ 1 1 dz1_ec1 _w_ zakl0dach zamk~i<?tych zosta-

1 
m1ast~czkach ra tcr_eme ~vo;c \vó~:t\~, P?- , s!~~uie . w , ~w1~~~u z 'v~ ,ączem~rn z sy 

t~m \VYKr_ ... ~.en_i a .,m".t_v. ~eh dusz · J 10 nwn:ez \}rze."anrne włascr\'Ym r<:so ·- s,:lclaJących ·1r,a-,»1vzk"1 .z-.wz;i, o.~ Zy•ma:ia l ~·-L~1111 kH iko:' e.,,o. (a) 
Z drug1eJ s Łrony rcrorm.a pole;;;:ła !!r: ,;-,młalll!11a-.m:--1mvm:at1:1Mt&M Lh'l!-11•1.-""-· ;:~:::;~~rn5I!ill!lll1u1!D!BmiHlllll!i[~t11.ll!Bli111ił18'111.1mn1111-.1mmn1111111~111łlllBlr 

tym, że v:yłącz-0110 z zaopatrzenia h::.r1·· i-... ~ I ·~' . lllF"'~IE"' ·ł.ta. o.fi:?JIA/M~,,,,g"'"7Utf'ł;n• . 
k-0:wego dwi: g;rn~)Y J)T<..cowników : tr~h. i .W-11?1-.3'e Tlf'fll @I •-1fC;'il..-ilW '-' •~ 1G 1&er 't'1lF i!i_ 4:. i!"!,: ' 

~~;;~~~~p(~az\~~~ ,~~~:f~~".i·~~ó~do;fet1'Ma1koła1· czyk· chce knebl owa· ·c' n·· am usta czosc) maz tych, ktorzy są roz·prrn zk-o- · · 

;::~;i:;c:::~;k:;:::::·-1 Jawiesze'nie redakterów tygodnUta „Chłopi i Państwo" było nie formalne 
~~ do.konaniu tej · reformy na _t~.P.iła SAP donosi: - · 0 w rzeczifwist-ości. dzięki polityce p. Mika~ 

1

. To zarazem pragnienie zepchnięcia opozycji 
s~ab1/Jzac,1a _sysiemu. kartk~wego. h sz_::l- Od ołuższego czasu, bo już od roku pra- ! ła;czyka, klub poselski liczy 21 posłów „i nic do dzialar1 rozłamowych". . 
k1_e P~~łosk1 o za1merzone3 r~~komo lik- wi~. do opinii publicznej dochoczily odgrosv I więcej" - . B. minister oświaty Czs;;iaw Wycech w roz 
w1dacjl bgo systemu są zupełme bezp-0d- na temat róż icy poglądów we•"11c;trz 1derow · »o widocznie prowadzono złą politykę ,z punk mowie ze sprm•,czciawcą SA? oświadczył r.a 
stawne. nidwa PSL ':J widzenia sam'.lgo PSL • ten temat. co następllie: 

• · . Zo~ta: 1. góra. s milW.nów ud2i. ko- Pe -v.:voorach opo~ycja, której is:nie~la u- . „~hłopski. ~~·io·t" byi oczywiś';ie dla, p. _ Zawieszeni„ r>o. IJyki r:ri ;lf<l['Tlmn~ . Art. 
· 'nystających nadal z zaopatrzenia ' regla- parczyy;-':e. prz~z Cllu~t czas zaprZE;c;:.::1;~;':"c- Mi~,c1 a1 .ż_vKa 1 Jl>~ , ,tJpy .• ~- niewi1qoo~y: j 73_ statutu P~l, no podsl~w:.<i kt_órego

1 

r'la$ ?.C::-
t D ..... h 8 .1. , 1 zeta.to Lva-owa , wysr.ło no zewna,rz. _ ,,„eła Po~1ano 1;1or.o wob-c .ego k.otko. choc me \•:ie-7 ono mewi wyłącznie 0 Pt„rnacn partyi-

men -0wanego. o L.iC mr mnow na .~- . . '· ł . · · 'k C' 1 · b d- d-· 1 · G ~ t • "-- ' - · 
.. . . ł . 1 .. _ " 17 się ona (:lrupowa:: o,,,o o mrns1eczm a „ 1.op- , a~ ''> , zgo , ,1:? z. g:oszo~v;n1 przez.". _a~e ~ nych, podlegajacvch kontroli NKW. „Chhpi 
zą pracownicy -pr zemys u pans "\\O~.e„-0, sk.t' sw·iat" Pom•ja'iąc momcnhr na'iury .., 0 - ,~d-, t, oowa · .,.csark: m obron<:o•v wolnosc1 1 s!o-1 · p • 1 „ · · .• t · , · v 

• • · • •1 - ., - ~-· , -·' • 
4 

· • , • •• •• i ons wo me 1es pismem par1y1 nym - ~ 
a!)B.ratn .panst~v O?Vego, s~morzą,tl-Owcy o- nic?-si· opoiycjo"niści wskazywali no zdrowy 1 wo. „Chkpski Sv,•iai' nie moze. wych:)dz1c. , podtytule f:g uruią słowo „T vgodnik społecz-
raz członkowie ich r-odzm. rozsądek, 1'\Ór'f mówi!: I Y·/ob'il~ p~-,..~yzs~epo 0_pozy~i 0 . rozi;ioczę!a l no-polityczny" - nie jest fi rmowane przez 

System kartkowy - oświadczył z na- .!9żeli w KRN klt.:b pns:::i~H PSL "1iol, ~6 J -.vv:;c·.v:ln1e '.ygcdm_?:a „t,hlc:ip1 i P~.ns' '.No •. 

1

1 PSL. 
cis.k'„'111 minister _ bedzie ufrzyma!l" d.o posłów. A ministrów i wicaprc:'l')ler:>. w Rząc121e 

1
. Tym nrem d:a odrr.:0ny za v1eszono nie p1s·'10 , . 1 ,, . PSI d . . , . . 

"~ - • • .• - J . . . N ' . . '. . ' . d r , I : Vf\/dCJ r·ó . J Ni O>rk~ mnr cz1onr,ow1 e - wy a1ą rown1ez swo1e 
póty, do-póki będą istniały trudno§ci w za. ~osci arooowe1. wo-1e.wocow 1 s„aro-J a ie;i~ rs _a orov ',.,,· · .,,. \-. -\\. · "'- -<•I pismo niepaiiyjne. jak np. Bańczvk - „Chłop 

t • d 6..,,, • t • ó s.tow -· Cz. \Aiycecna. J. Dom,,,,.1sk1vgo 1 J. Deca. , . . . r-. 1 „ Ł d . 1 b B . 
opa rzemu, op hl me nas ą,p1 r w nowa- . . „ , . , bi 1. PSL mogło uzv·s Jo' zef N'cc~o knm„ntui'e to ~a"·' t. esz"'nie SKHl Zyc.e \.7.JSpoc arcze w c z1 u u10K-• cl t ~~rl • 1ezeu przys . ąpu1ąc oo Or. U. • - ·- " u - ~ ,, "I ' w· .. p ' „ 
ga m.rę zy P<IPY em a JIUUazą. koć proponowanych ponad 100 mieisc w Sei- jak nostępLje: " 1°"5 1 anst.wo · 

Reforma przy.czyni się do pełniejszej I mie - I ,.Metoda zawieszeń - i.o objaw slabości. Nasze zawieszenie jest nieformalne jeszcze 
re~lizacii vozostał_Ych ~art-ak. . 1111111111mm1mmm1111111111;1111111mnu111111mm11n:111rn;m1111111mnmm11m:rr:1111111m11nm111111111mm111l111m1mi:1!mm11:i111n111m1111 z innego _powod1:. NKW nie moż-e" usu_wać. ani 

Karta a-prowizacyJna pozostaje -0- K I e e l • z?w,eszac czlon~ó,v ,Rady _Nacz_lne1. Rada 
he.cnie jedyna forma reglamentowanego o eJ pr„~·· 'le n.ftwema n•e 1 l'~aczelna vv·yłama ~KW i_ 1est w stosunk:1 do 

zao a"'zema.. _zw. uer>u a Y mmis_ ~na.- ""' • ~ • Rada NaczJlna może decydować o zawie· P f,. . -T ~ t t .. t . 1 . ~-~ ~ ~ ~ a I niego organem zw1erzchn1m. o zatem •yt!.:o 

ne zostały zmes10ne. ~edyn~ postac.ią do- Pociaoi odwoła~e w ~z-as-re DHO'ZOW wznowume . szeniu, względnie wykluczeniu członka Rady 
datkowego zaopatrzenia hr.idą · karty do- · !tli "' ' ;r · • Nccelnej. Tego sarnego zdan:a jest P.rezes 
~tkowe dla cie,żko pracująqrch ro·botnl- Poczynając od dnia 24-go mar.::a br. J?oc. 22~:; :~26 - Częs!od1s>wa -. Ka-! Redy Nacelnsl dr. Kiernik. 
k?w w Pr_zemy~Ie oraz. ~pccJ,al~e. <l?d~t.- DOKP. Łó~ż wzn?.;\'..-;a kl!rsowanie sz~~e- tov.:~~:::, ~d., .. zę:>toc~~\Va 13.~.:>. prz:n Kal Po trzecie_ - tym razen: zasadnicze:. a r:ie 
kr dola kobiet c1ę.zarny-ch 1 matek ka1m1ą- gu poc1ągO\\T, wstrz:nnanych w s·vo1m tow.,,,e 16.łl. Katow.-..,e - C,zęst-0cl owa 1 tylko formo ln1e sprawą biorce. W sw1sc1e. 
cych, a takie kartki dziecinne. cza.si·c, wsku t~k ,,·ari111kÓ\V 7;imowych. '" · · i\a to-.-..:.::~ 18,J.J, przyj, C;:ęstocLo-..•; a z·•1łaszczc „dsrnol»beralnsi demokracji", ;est 

Poe. 322-32:~ _ :tr'i<lź-f.ahr. - \7''ar- 21,'.1:}. „. „- ~ , , . prz·1jęte ... że je_żo li jai1iaś _ grupa cr.lon ~ć,,~ :la-
Uchwała Komi'etu Eko11011icz1ego 

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów 
powziął w tych dniach uchwałę, że akcję 
wyłączei1 pewnyoh grup z zaopatrz;;nia 
kartkowego należy uznać -0b-ecnie za za
kończoną. Akcja ta miała na celu likwi
dac}ei finansowania Prz.ez państwo po 
przez świudczenia aprowizarnine przed
Siębi-Orczości prywatnej i spółdzielcz~j. 

szawa, odj. tódi-F. 7.40 wzyj. Warsza- _Po,:. l.1;i1_ 1<1;i2 __ - K u_tno -. 10, r~esn'.a,: n~~?:art11 m~ i~11J ~aanre, pozwala się 1e1 to 
wa Jl.03; Warsza, -3 _ Łódź-fabr. odj. odi_. \\ rzesn:.> 6,:JJ (pota.czcme na Poz- li za„.„: wyp~,w10-~c1~. /: , 
17,05; przyj. Łódź 20,58. 11<11'1) . .,.. • . . TaK np. o~~zycy1na ~ru~a ok. 50 j)oslo_w 

p ~34;2"· Ł' .. F b _ y ; 1 _ DOhP \\arSZilWa \VZllrtw1a kunlflwa- l .,Labour Por1y rna mcznosć fl;ecy-cr,wan.10 
. . -o~. „ . . ,1'::~;i .-- ~oz- a· r. . -\..~"us z. nie p-ocia s:-11 :323/22~ \Varsz~wa -- Wro::.- j ~'vojf:go ~fon-ow'.sk? i . be7; prz~szkód ogłasza 

ki. odJ. Łouz Pab,. .30. przyJ. Ko.uszk i , ',„„, _ 1 'r. .. 11, „, odJazd z 'v~ ; at·sza'~'Y 90 .:40 , '" w prl'.< t ~ P M:Kr.lo1czvr ktoremu wzory 1e 
9 20 J{ I k. l' , d. ~ 'b , . K' l . "- \< ' 1" ,„.,. 'V ,, „ ... '~ ,~ ' . . ' ., 
:. ;~:-'o usz·: .1 ~ ':'o z-ra r., OOJ. o usz-1 (prz,ez KvlHszki). , ! podobają sią, mimo to chce nam kn"lblować 

Komitet Ekonomiczny stwlerdz>ił, że 
dalsze wyłączenia grup·. pracowniczych 
i aprowizacji r;;glament-0wane.j nie b~tdą 
w obecnym stanie rzeczy d-0kDnywane. 

ki 9,va, Pr:y J· l0,4<>. ~ I Z pow0d11 uszkodzenia mostu pociag · usta. 
Poe. 331/338 - Łócli-ł'abr.-: ~' r-1;;< z- i fi2l ;G22 Warszawa - Gdynia uri;::!z Na-j Tak interpretuje sprawą zawieszenia p. 

k~,' <?,c~i. Łódź-fabr. 12 30, PfZ!'J· Ko1u<; z. i ;;;;e[;::k - !(widzyń kursuje od clnia 21. 3. Czesław Wycech. 
k~ l?·~O. r • • • , . 1 br. orzez I:.owicz - Kutno - Toruń. I ·illJJi, 
k1 rn .. & Koll1szk1 - Łodz fabr. odi. Ko„ P-0c. 621 w kierunku Gdyni onfazd 7, · M'!łi,--------------
12.30, Przyj. Łódź 13.20. trrn i::za n.n5, z Kutna 14.25, z Torun :a j I UWAGA! 

Poe. 535/536 - tódż-Kal. - Wrocław 17.:J;) I Do wiadomośc; szkół! 
od:i. Łótli-Kal. 19.2:-}, Prndazd Vv'r-0cław F\)Ciąt: fi?,'), w kierunku WarSZ-1.WY od- 1. 

&Jo:~~;~;~;,;::;~~;7;;;;~ni~~r sf~~h'p5; 7e~k~o~u;.~~,;jaazcdtJ•~1-~~-1\p~~ao·. opdj,1• Werroco- s ,i_~;~a·'~~,l;:lcrn:kc.: ::1'2.a,lld, zzK~tena O,k55,rzeŁso· 11 

nik11 wyłączeń i oczyszcze·nia rdestrów, ;ut . li „ . I 
licz.ba kar~kowiczów wynosi obecnie ao- akci·a D°'leaatury Komis!• Sne„§~I'"''; 
kładni-e 8.230.000, Podczas g<ly Przed ro- Ili ti r iti I' v.:a n~,11 

kiem byfo ich 10.275.000. W ciągu lata nb. Spekulacja wyrobami t~toniowymi wyoadkach stwierd:rnno p0bieranie nad· 
roku nastąpił jeszcze większy wzrost jest zjawiskiem dającym stę we znaki mleruycłt cen za paPicro.s:v. han~I papie-, 
ficzby hrtkowiczów, który był nie tyle · WSZ:\'Stkim palaczom. Celem ukrócenia rosami pochodz1'CYmi z nielegalnych iró· 
wyni:kiem wzrnstu zatrudnienia, ile bm- lmndlu papiernsami. pochodzącymi z prz:e- deł i handel wyrobami PMT bez posiada· i· 
ku doświadczenia -Oraz ustępliwości or- mytu, i tz.w. „swojakami", których do· 11ia' ł<onil}cznych zezwołe6. Winni wstali 
ganów. a~rov:izacyjny~h. starczają na rynek wbrew obowiązuj~- P-Ociągnięci do odpowiedzialności. , 

Z ~·1rw1lą. J-:"!dnak, kiedy zapasy -darmo- CYłn zakazom 1>0kąt11i wytwórcy, oraz dla W zwii~zku z osiagnietymi wynikami 

Książka H-1mny ,J;,u111:!-zewskiej 

K(),VAL 
SPOD RACŁ.A \VIC 
została zatwierdzona przez 'Mini
sterstwo Oś'.viaiv Nr. - VI oc 
9-4 z dnia 9. 3.47 jako lektura 
uzupełniająca do kłasy VII szko
ły powszech..nej. lektura. pole
cona do bibliotek gimnazjalnych. 

Do nabycia we wszystkich 
księgarniach 

„ŁODZKI INSTYTUT 
. WYDAWNICZY" 

wego zb?~a wyczerl}~ły się i tr.zeba b~ło l ·riikwidowania sipekulacji w11r-0-bami PMT przeprowadzonej kontroli Komis.ia Spec
P!zystąp1c, do zakuJ>ow .w kr~J. U za t)le-1 i skontrolowania p0siada!1~cb do handlu jalua oodaje do wiadom-0ści, że na hatidel 
111ądze TJanstwow2, nalezało SH~1 zastano- tymi a·rtykułami uPrawmen - organa arhrlrn!amj PMT zostanie zwrócona nadal 
wić nad c~JowD~cią wydawania każdej Ócltrony ·skr bowcj i Komisji Sf>ec.lalne:i baczna uwaga jej organów k:ontrolnycłl i Dział księgarski 
kartki. - p.rzwrowadziły do-idadną kontro!~ wszy. przypomina, że wszyscy handluiący, win·, Łódź, ul. Żwfrki 17

, tel. 
156

_
81 

. ,, 

Ak ·:i-21 wyłączeniową r>rzeprowadzorw. st.kich punktów sprzedaży w~1mbów PMT I ni Przekrocze11ia istuieja.cyclt 1?e11nił-"w i 1
1 11111~ ---------------

ostrożnk , ~:bv nie stw-orzyć nagłego na- W wniiku tej kontrnli w ponad 80-ciu r>rzenis.ów beda surowo karani. •IIlll llll!I. 

I 



·" t. O ~ .& Q ł-f .t łt J G Z Y. 

-
· TEFANI Oprócz przeszło 200 tańców polskicłik-Od kilku miesięcy z niesłabnącym po- JAN s własnego utworu, napisał ąele m~ 

wodzeniem, przy zawsze wypełnionej kościelnych, i przewodniczył ,kape~ w 
widowni, w „Teatrze Wojska Polskie- niedzielę i święta uroczyste w. Kościele 
go" w Łodzi idzie „Cud mniemany czyli Metropolitalnym św. Jana, ~dz1e Jeszcze 
Krakowiacy i Górale, opera narodowa przypomina się. StefS?i z poza ~bu, 
w 4 aktach przez Wojciecha Bogusław- 1746 roku, umarł dnia 23 lutego 1829 nia muzyki polski~j. l~dowej, .c~ nie- utworami a czesć Bezą z!ozonymi. ał 
skiego, napisana, muz:vką Ja n a St e- roku w Warszawie, mając lat 83. dzieła i święto wy1ezdżał na wies,, a?Y Pomimo podeszłego wieku. gr.vw. 
fa n i ego okraszona" (patrz program Od 2-ch lat życia okazując szczególną się nasłuchał pieśni, napatrzył tanco:v w orkiestrze narodowego teatru, ~~zie 
teatru „W. P."). skłonność i zdoiność do muzyki, kształ- ochoczego ludu naszego. Wracał do mia czasowo zastępował dyrektora, na. kł\ka 

O ile o Bogusławskim, „ojcem teatru cił się w tej sztuce z zapałem i w 20 ro- sta, mając świeżo w pamięci siel~ką me dni dopiero przed śmiercią opu~c1ł sw,_o 
polskiego" zwanym, mamy sporo win- ku życia, już był kapelmis?"zem ~ puł- lodię, zasiadał i podkładał pod libretto je stanowisko. które zajmował 1ako ax.-,,, domości, o tyle postać Stefaniego mało ku wojsk austriackich, ktory nosił l!a- Bogusławskiego. . . tysta. 
jest znana nie tylko zwykłemu bywalco zwę pułku Kińskich. W roku 17~3. kie- Pierwszy raz dnia 1 m~Ja ~ 794 r. · Dwóch synów i córka jego spoczywa 
wi teatralnemu, ale również historykom dy bi·at rodzony kr?Ia St!lnisawl\ A.ui:tu- przedsta'l.viona ta opera, z nieop~~any~ tu na cmentarzu w ziemi, bez żadnego 
sztuki, skoro Karol Stromenger, wybit- sta, książę AndrzeJ Pomatowsk1, Jene- zapałem przyjęta została. Do d~JS dnia także napisu: _ 
ny znawca i historyk muzyki w artyku- rał-porucznik wojsk austriackich, oże- (1855 - J. T.) JX>wtar~ana, :nuała sto Kazimierz Stefani. solo-skrzypelt. or-
le o Stefanim, jaki zamieścił w Nr. 3 r.iony z Kińską (a ojciec księcia Jó~efa, kilkadziesiąt przedstawten (ł). !destry teatru narodowego, zmai:ły t811 
„Łodzi Teatralnej" stwierdza: „O Janie co zginął w Elsterj, P?zna~ Stefa;ruego, . ~tefan~ zachęc?ny _tak śvne!1ym przy= roku, mając lat 2~; _ Jan, takze solO
Stefanirtl (l 746-lę29), pierwszym namówił go, aby z~1edma, gdzie _na- Jęciem pierwsze] proby; nrip1sał muzy skrzypek w tymze teatrze, ~arły 5' 
kompozytorze muzyki do „Cudu mme- onczas w orkiestrze teatru Cesarskiego kę do oper następnyc:h. września 1826 r. w wieku lat 18; i Eleo
manego czyli Krako\\.'iaków i Górali". z~stawał udał się dą Warszawy. Książę Wdzięczni podda~1 panu swemu, nora Stefani artystka opery, mila" i 
szczupłe tylko wiadomośd przekazuje Ponia.to~ski dał mu polecające listy, ja- nierwszy raz wystavno11a w roku 1796. wdzięczna śpiewaezka, która grywała 
n.am .Maurycy Karasowski w ,svyym „R;~· koż zaraz po przybyciu na dwó'.!' Króla Drz':w~ zaczarowal?e, 1797 r. Frozvna~ pierwsze role w operac~ jak:, Prze~a
s1e historyczny~ ope~:y polski~] (185?) . Stanisława Augusta '20s~ał pom1~szczo- cz;vh s1ed,em r.azy :tedna, 18~6 r2, ~8°0f7 na Opera, Kmilla CZf h, l«?cn ~odz1em-

. Sądzę zatem, ze dz1s, w <łn:iac~ W!-el- ny w nadwornej teko kro~a kapeh, przy mistrz Goreckt, .1.807 r. Pol a ( '' • . ny, Sardzino uczeń ~tłosci, G~:yzelda. 
kiego sukces~ _ni:-rodowego, Ja~1m Jest której aż do rozpuszczenia dw?ru kró- roku. Stary myslnvy, 1808 r. Papmus, '1"estnlka, Jan z Paryza, Janek 1 \Stef~~ 
układ o przy3azm polsko-czechosłowac- lewskiego 1796 roku zostawał, Jako dy- 180.!J r. , . . nek. i wielu innych; w młodym ~ • 
kiej, prz~dstawia pewien interes ~rzy- rektor teatru nadwornego. _Nad .wszysck1ę Jedn~k ope~, ,Krako: wieku zgasła ta ulubiona przez pub1l~ 
pommema osoby Czecha - Stefaniego, Gdy w roku 1794 Wojciech Bogusław w1acy 1 Górale, utr~ahły pam~ęc ętefa ność warszawską artystka, zmarła dn%l 
którego, jak powiada Stromenger, „elek <=ki n"apisał oryginalną onerę w dwóch niego. Skarb melodu, który wiernie ~a: 28 kwietnia 1831 roku, mając lat 26. „ tryzująca obecno~ć Wojciecha B~.u- ;.Idach, pod napisem: Cud mniei:nany cz.ęrp:r:ął z bogatej kryni~ ludo~eJ,. 1 I . . . . 
sławskiego wyniosła do rzędu współ- czyli Krakowiacy i Górale, Stefom pod wi.ermr:: zac~~'·1ał, dotąd miły ~a1du1e Tvle podaje Kazimierz Władysław 
twórców or.:ery o~lskiej". . . jął ,si~ napisać do niej i;n~zykę. _Jako odgłos i cz~s,;1owo przeszedł w ~1erwot:: Wó]cicki... . . • 

O Stef:;i-mm dłuzszą ~ot:ttkę znaJ~U~e- 1 Czech po?ratymiec! znał 3uz melodie lu-j ne ~we gma ... do, bo w usta tegoz same z innego źr?dła Wiad<;>mo, z.e _Jed~n z 
my w dziele mono~~a:f1c~nym Kaz1mie- du czeskiego, prze]ęty potrzebą pozn~ t':'~~ - · synów Stefamego, a m1anowtc1e Jozef 
rza Władysława Wo1c1ck1ego pt. „Cmen ~ ~ · ~......._.... - ··· ~ ---.- -· · - (1800-1876) uczeń Elsnera, był ce-
tarz Powązkowski pod Warszawą", a ·K e • • d I nionym muzykiem i kompozytorem, jak 
wydap.:r"?- Vf. roku 1855, a wię~ 4 lata S I q z . I n a e s a n e rówńi.eż dyrektorem orkies!ry b~etÓ~'" 
wczesn1e] mz praca Karasowskiego. Do ' · do których sam z powodzeniem wielkim 
notatki Wójcickiego należy dużą przy- PrellsUey John_ Trnl pcmo~ w ciwllu, i . Shlolbir Upton - ~I ••gi•I, itr. 482. ce- dużo kÓmponował. 
wiązywać w~gę,_j~ko ?o materiału źróq str. 216, cena zł. 2SO.- I 11a :aL soo.- Dziś, gdy znowuż budujemy życie na-łowego, gdyz O]C1;_ec Jego. był nadwor . Powi.aść osnuta na tle wydarzefl w Za· sze od nowa, za wielką zasługę.dla.kul-
nym lekarzem krola Stanisława AURU- Trzec'h zdemobihzowany:h młod.zieńców głebiu Weglowym w Colorado. Upton Sin- tury naszej poczytać należy wielkiemu 
sta, a młod:( Kazimie~z, pó~i-~1 zasłu- P~ powrocie.~ armil ~o kar1:i·.,~asta1q zm~e-- l clcrlr podjqł trud przeprowadzenia studiów reeyserowi Leonowi Sc1!ille:owi, ż~ Z 
żony autor. l~cznych .dz1~ł ~ ~zte]OW kul- mo.ne warunKi. Fa:rzie., r~bomi1• 1 ziemia~in; ' nad życiem górników w zapadłych zagłę- właściwą sobie odwagą .1 wielką ~1ło
tury polskie], wielki m1łosruk teatru, za kCill;dy na odcinku swego zycia .osobistego „z\l ~ la:c'h Gór "kal!stych. Jego ksiq;l!ka fest ame- ścią do skarbnicy nasze] narodowe] -
równo Bogusławskiego jak i Stefanie~o kają rozwiązania ogólnych problemów n~r· ~;kańsklm :dpowiadnikiem arcydzieła Emila pyłem zapomnienia pokrytej - się~ając 
znał osobiście przez lat kilkanaśc1e, tująlcych współczesnq Anglię. W ostatnim z r· G rminal" umiał z niei klejnot rzadkiej wartości 
gdyż w roku ich śmierci (1829} liczył rozdiiale kniążki autor podsuvtct rozwiq.zanie: 0 ~n~6r:kl Je~ _ Indie w łrodll:u Europy, wydobyć talentem swym o kr as i ć i 
22 lata. Ale oddajmy głos Wójcickiemu. tylko pravrdziwa wspólnota i zjednoczenie tr 
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wszystkich sił społecznych pozwolą stwoxzyć 15 
• indi c~ aśrodku :E:.'uropy" _ to Niemcy w wskrzesić dla sztuki Bogusławskiego i 

JAN STEFANI ~POCZYWA W ZIEMI wspólny dom - dla winystkich. rok~ 19: 6. D krćtkich zgrabnych szkicach z Stefaniego. 
BEZ NAGROBKU 

1 
Strzelbłcld Stcmfolaw - Prąwłle)e pftleow I podró.ży do południowych Niemiec w spra- JAN TOMCZAK 

J'an Stuefranodiz,1" łartystwa iPkroama,feozt!~~kTeu]. nlcxe kobiet, str. 48, zł. SD.- I wozdanlu z wizyty w Czechach ai po „Wio- lill!llllUIW!1M::li'll'lp' i l'r""alillllc'1l101mwm1 1n1n1 1.~ ;a1r11c; ;fJ lhll 'lllf1lllpll:llll~Sm1allnlir'mz111,*1l;Jlłif.lll 
zyczny , się Broszura omawia obowiazujące prz~pisy snę ślq3ką" daje autor barwny i inteligentny 

. . ·v pracy kob!et, zatrudnionych w zakładach skrót swych spost!zeże1i zestawień 1 wnlos-
(1) Muzyka ta w znaczne] c~ęści. ~·ta przemysłowych, górnilczych, hu1tniczych, w ków. Reportaże, wywodzqce się nie tylko z Paweł Hertz: 

została do baletu: „Wesele w OJCO~e · hcrudlu, vr biurowości, komuulkacji i tnstytu. dora:tnych wrrmeń ale wsparte na daleko Nakładem „trsiqżki" ukaże się tom opo• 
(2) Oper~ tę w trzech aktach vnerszem cjach przewozowych. Przepisy nie dotyc:-:ą idacych, histmyczllych po::6'.•-naniach, nie wiadcrf_ p. t. „Sedan". Nakładem „Czytemi· 

napisał Wybicki i ~dał P· n.: „Polka, op~ gospodarstw rolnych. Ustawodawstwo gwa- st;rzejq r;i~ nigdy. Ksiqłitc: Zagćrllkiego b~- ka", mój przekład wspomnło:6 Lwa Tołstoja: 
ra w 3-~h aktach , Wa~~zawa 1788 ~icki I ranluje na mocy oma vi: ::·nych p!zepisów wcr·; cizie czytana długo i z zainteresowaniem nio „Dzieciństwo, lata chłopięce, dojrzałość". Druk~rm . Sch_ola~um P13az:um. Wy runki pracy dla kobiet, równowc:tŻqce pn:ewa tylko ' ze względu na aktualnq problematykę, Na zamówienie Państwowego Teatru w 
przepisał Jlt zome. P. otock1e~o, z do.mul· ge fizyczna mężczyzny. która moO::e z konieczności, utrqclć swą świe ł,odzi dokonałem wespół z Sewerynem Pol· 
~iszk?w,. kt?rą poJ~ł Pot?ck1 _po trag1cz- . B r r . uzu elnia i!st otwarty do Zosi-ro żość, ale ze względu na doskonałe walory I lakiem nowe_go przekładu ntulrl Maksyma 
neJ śmierci p1erwszeJ małzonk1, Gertrudy b :o~„u {ó 0 d M 1 literc:~kie 1 dyskretny humor. Gorkiego „Mieszczanie". Komorowskiej. olmc 7, p ra an y .e cer. v 

**, . - Ten nastrój odgrywa rolfł nie tylko tła, alej carskiej Rosji tematyką, ujarzmionyc~ przez Zycie ., s" m·erc~ uacLtannowa jest istotą sceniczną całości inscenizacyj11ej. c~rów nar?dów - Pol<?k~w. Gruzinow I ży. ~ łl &• • ~ Wszystkie czynni~i twórcze, wchodzące w dow -: me _.:przypeidaJą . do gustu ,;<:zynni-
skład pojęcia inscenizacji, a, więc, aktorzy, kom m1aroda1nym ' ... Na 111c są protesty::: 

Swiatowe znaczenie teatru radzi-sckiego, '. spokojne jego. życie, ~am, .Przedwczesny'. ii·ie- dskoracje światło . akcesor:e itp. - r~zem Dopiero Rewolucja Październikowa otwie-
pcwstałego na fu ncaniencie d?_św; adc.7.e~ • !1'1al m~cz~ńskt 7gon'. 1est _1as~;aw;ą, tragiczną, wziete, tworzą osobliwą symfonię nastrOJ?Wą ra nowe horyzonty i możliwości. Al-!! na bez
twórczych dawnego teatru rosyjsK1ego, 1esr l 1l~st rac1ą 1eg~, 1ak się _iv J~ • urn.ma '-VVł~cz.. danej sztuki, która jest jedyną i zasadniczą kresach Rosji szaleje jeszcze burza przemian 
ogólnis znane. Twórcze wzloty tego teatru r.is dla sztuk,. W radzieckie~ kołach. teat.al- treścią scen'czną. Tak, z grubsza, wygląda społecznych. Moskwa, w okowach mrozu I 
posiadają ogromną wartość na sk~ę. Ś"".iato- ; nych _yYacht.angowa nozywo;_c;i słusznie, mti- .,credo" twórcze sztuki Wachtango.-.va, pod ogólnej zawieruchy, j.sst częstokroć pozba. 

· w wysokim stopniu przyczyma1ą si ę do • czenmkwm i apostołem sztuki.. lstotn.e, w wielu względami r·óżniącej się od zasad sce- wiona opału i chleba. Robotnicy walczą na '%iV:~j~ sztuki 1eotralnej' we wszystkich ~ra- ł tym n:iłodym o wi~lkich udoch~wionych oczach nicznych Stanislaws~:-sgo. . I frontac~. z wrogami Nowej Rosji, wa!cz9 . o 
·ach Dostatecznym jest wymienic nazwiska : człowieku było cos z proroka 1 apostole, ~ę- Zainieresowania Wach!origowa na odon. Wolnosc, o chleb, o pracą... lata nap1ąc10 1 
os;cze óln eh dz;ałaczy teatral nych tej mia- czennika-. i za~aleńc~., Z:es~tą_ ~a . tym prze- ku repertuarowym szły w kierunku twórczości nerwów, wytężonej pracy dają sifł mocno we ~y, co gKonrtanty Stanisławski !Aleksiej~w), maw:a cała działalnosc, zya.13 ~ sm1erć Woch- dramatycznej i teatralnej wielu naro.dó.w. Po- j znaki i Wacht~rngowi. Zapada na s.trasznq 

Wt Niemirowicz.Danczenko, Ws: Meyer- tangowa. . . • . . ł udniowiec z urcdzen·o i pochodz.sma !Woch chorobą: raka zołgdka .. : Ale mimo to, ze czu-
h 'd A Tairow ~. Mardżanow i inni, - Podobnie do w1ększosci wybitnych dz1a- tangow był Ormianinem), wnos=1 entuzja:m fe sią skazańc.sm, z całym !opalem zabier~ ~bo. prr{pomnieć ' sobie w całej pełni istotną ; łaczy teatru rosyjski~go, Eugeniusz Wachta.n- i ogień Południa do wszystkiego, co go cie- sią, razem z colą nową RosJą, do procx o: 

yt · · d obku twórczego ludzi teatru ro- 1 gow był wychowanki~m Artystycznego Tea.ru kawi • interesuje. walki. Walki I pracy o nowy, prawdziwy :Y';ll;kf!~o : zakresie światowej sztuki t'3atral-

1

1 
Sta n:slowskiego. Geniusz reformat~ra mos- Sierzs udział w organizacji twórczej słyn- teatr. -

. kiewski-sgo był tym magnesem, ktory przy- nego hebrajskiego teatru ,.Habima". Nie u- w zimnym, nieopalonym teatrze, przy 
ne1. h h · ; · ciągał do jego teatru WS7.ysfkich, co nosili w miejąc ani po hebrajs~u, z. dosłownym tłu~ świetle ledwie palących s1ą świec, chwisjqc Wś~ód tych powszec nie imanyc ~~:~~-~ I sercu teatralną iskierkę Prometeusz~. W mu- moczeniem w ręku, rezyS.f3ru1e Il ~kt_ ~nane1 sę na nogach z bólu, blady, słaby, śm'ertel
Aozwisk, pierwszoplan_ową ptoz~c 1 i l r~ · rcch Teatru Artystycznego wzmacniał sią i sztuki żydowskiej „Dybuk:' w ;,Hab1m1e '. Za. nie chory Wachtangow prowadzi. wieiogo
nazwisko słynnego 1 r1ezys~r~, t eh r;:i o~e~ awych ' rozwijał duch twórczy młcdego Wachtarigo- biera sią do intensy.wne1 procy {lOd s_ztu·ką dzlnne próby z ostatniej swej.ej sztu~i -
formatora o ~~ezwy1< e . smiE yc .

1 
ci 's a : w~ Pierwszorzędny aktor, ·odrozu zwrócił na gruzińską „Syranajsz". Nosi. się z zam1?rem „Turandot" Gocci'ego: Wochtangow sam wie. 

"'."zlotc7h mysh ~orczeJ - D~~911-1~d~~ za~~j: ! siebie uwagę Stanisławskiego d~iąki swoim inscen·zacji szer.egu utworow ~łowac~ieg?, że nie doczeka się premiery wystaw:enia t1ono':"i~za hWac ttat;i-gowa. s ki;~~dch ·i est o- I nieprzeciętnym zdolnościom scemcznym. twórczość którego n. iez~kle cem. P;;is1op:iu1<; ,.T urandot": Choroba nieslychani-9 szybko po. słynme1szyc tea row mo . · h · W ht ł d tk lila Weneda rosi ód W d •-n ·e 0 imieni"'m Teatr. im: Wac - 1 Ale zainteresowania oc angowa sz_v go prze e ~szys im •. . · . stępuje naprz : ie zą 0 tym wszyscy a,,.;::-
chrzczo Y l g stał w roku' 1926. Założy!-: i zor- 1 przede wszystkim w ki-srurrku reżyserii i tai- slł9reg literatow ~ dobre tł~macz~n~e t~J. tro- torzy, jego najwiern:ejsi uczniowie: Głodni, tan~owa 1?

0

;, byli uczniowie przedwcześnie · ników inscenizacji Perwsze kroki na tym po- gedli. Korespondu1e ze swo:m na1~1~rn 1 ~1~zym obdarci i zmarznięci, przychodzą no próby, 
gamlowa 

1 
. era wśród których wielu zaj- 'I lu stawia pod osobistym kierunkiem Stan isław uczniem S. Zachawq na tern~t mozhwosc1 In- podczas których trupio blady Wachtango.w 

z9<;1s eg~~~s la~owe pozycje w ramach skiego w ramach t zw 1-eJ Studi!. Przy ~eat- scen·izacjj „Balladyny". Pragme -~ydobyć z udziela !m swoich ostatnich wskazówek: Nikt d~I~ .P ;go t!atru radzieckiego. !Simonow, , rze Artystycznym: Wkrótc.c:i powsta1e spec1alna tego polski-sgo utworu ten nostr~1,, który sa~ nie wie, czy ki.sdyś odb"ldzie się ta premiera, zzisie~\· Zachawa i inni). Tradycje. zasady : grupa Wachtangowc, prowa.dząca ekspery- określa, jako „syntezą starosłow :anszcz~zny · gdyż dookoła jeszcze szaleje burzo .. : 
. 

0t 0 
z ( órcze stworzone przez Vl/achtan- 1 ~en talne doświadczenia sceniczne. Wachtangow pracuie po 15-16 godzin na Jednak, premiera „Turandot" się odbyła 1 

ormy od~rywajq się do pewMgo stopni_a w procesie tych doświadczeń krystaliz~j-s . się dobę. Cały swój zapał wkłada. "'.': prac~. ~ro l Ale. Wochtangow był już umierający, r.eżal ~~~akamienia węgielnego fundo~1entów dzi- , twórczoś~ Wachtan_gowa, któno , z b1e.g1em wadzi żywo! anacho_rety. „Studia • uczniowie, I przykuty do łóżka . Z teatru. po każdym akci,g, 
· · zeJ' sztuki radzieckiej na odcmku teatral.

1 
czasu, mimo zasadmczych ";'Płvwow St~n,sła"". scena ; gabm~t i biurko. Ci~gle ~owta~za' przybiegali przyjaciele, aby opowiedzieć mu, 

sie1s skiego nabiera odrąbne 1 samodz1elnośc1 „teatr w~hłam~ cal~go człc:~1ska, inacze1 w jak przyjmuje publiczność · jego ostatnie 
nym. i 1922 roku w zaśnież:mej twórc~ej i inscen·zacvin.<Jgo rozma~hu. Istotą teatrze me mozna prac~woco~zlde rozczarowo . dzie~o .. .. . 

25 lat tsmu, z mq . . ' · d · b - 1 sztuki reżyserskiej Wachtangowa 1est wydo- Ale, ~iestety, na~ępu1ą g ł j Tak zmarł Eugeniusz Wachtangow. 
i niezbyt jeszcze soko1ne1 po me łaE"'ne1 . u bycie i stworzenie przede wszystkim nast~oju j nia: zc::mteresow~ia Wakchton,ęowa. zw aszh St POWOŁOCKI 
rzv rewolucyjnej Moskwie - zma; u~e;uusz w na·1subt'9lnlejszvch jego odcieniach. czo zainteresowania „zo aznci w romac. . Wochtangow. Krótkie, ale burzhwe l nie· 
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'fi~~LI~!~~~~.~OM~!~!Pol ka 1otrzebuie pomocy 
umowa między OKZZ i cechami - Krawiec- I Ko f • _, I w·· ·• 1 · 1· prasy zagra-
kim or.oz BL91i~nianym, mocą której te ostatnie I n erencJ a z przeu.s a lC!e am . . 
robow1ązały się do oddania po cenach niż- e • M• o ą A 0 • e · • H dl 
szych czwartej częsci. sw..;j produ.kcji d1~ świa n1czne• W ID1L'Slerstw1e nroWIZQCJI I an U 
ta p~cy. Umowa to 1ak dotąd niemal ze bez .J i"' 
~~tów Jest realizowano. Swiat pracy - W Ministerstwie Aprowizacji i Han- jPrasy amerykańskiej, angielskiej, holen wo rozmiary zniszczeń woiennych w za 
ceo 'prawda, stopniowo i w niedostatecznych dlu odbyła się konferencja prasowa z lderskiej, francuskiej, cze.skiej, jugosło- kresie produkcji rolnej. oraz dodatko
ro%miarach - odcz1AWa dobrodziejstwo tej przedstawicielamj prasy zagranicznej, lwiańskiej, szwedzkiej itd. W"e klęski., które nawiedziły nas os.tat-
u'fj=~a byto 1 b 1 t 11 poświęcona omówieniu obecnej sytuacji Referat o trudnościach, jakie musi nio, jak plaga gryzoniów, czyniąca 
ftG. ce ow11 - · 0 .gs rea zowa- aprowizacyjnej w Polsce. !Pokonywać Państwo Polskie w dziedzi- ogromne szkody na polach i w ma~a-
,/ Jest Jednak Jeszcze iedno umowa, której Konferencji przewodniczył Minister t. e aprowizacyjnej na drodze do stabi- zynach, oraz wyjątkowo ostra, obecna 
r<!kutk6w światu pracy nie danym jest odczuć- Ob. Sechowtcz, który serdecznie powi- · acji ~ospodarczej wvgłosił nstczelnik zima. 
nierealizowana, 0 nawet już.„ zapomniano tal licznie przybyłych przedstawicieli ' obrzyński. Mówca omówił szc:r.eg6ło- Po referacie wywiązała się ożywiona 
umowa OKZZ z Co:ichem Szewskim z grudnia w11111·1°1·11·N111111nm m 11111,m„1;11~11t111111.1·ri1·111'11111•11111~H1 111Jf.1"n11 1..11!11!1~.n1P1rln'T1'l1'l!ll'l'1 ·~111 1 11111111•1111•1• 1• ; 1 "1 111:n'!'tT1n,1"1 111·1"'~:1Jfi dyskusja, w czasie której Minister Le-
1945 r. Była poważna obiektywna przyczy:10. N I h G Id chowicz udzielał wyczerpujących odpo-
dla której umowa to nie była i nie jest w ca- a po ac r••nwa u ~:viedzi na zapytania obecnych. wyjaś-
łej rozciągłości realizowana. Brak skóry. Przed W. , niając im kroki. jakie przedsięwziął 
wojną sprowadzaliśmy 70 procent skóry ob;J- Rząd Polski ,celem wyrównania niedo-
wiowej z zagranicy. Dziś niecaf.9 10 procent. Pr;z;ed kfiku tygodniami powstał pro- Z pośród różnych pojektów jeden prze boru podstawowvch artykułów żywno-
Liczby te mówią b wiele. Jednak nie całkowi- jekt założenia Wszechsłowiańskiego Parku widuje zrekonstuowanie wyglącłu pola bit ściowvch. oraz uzasadniając koniecz-
de :wyjaśniają powody. dla których umowa Narodowego na polach bitwy pod Grun- wy w roku 1410, inny wybudowanie ol- · 
nie jest w ogóle r.soUzowana. waldem i Tanenbergiem. Istniejące tam ność otrzymania przez Pol<;kę dalszej po 

... Jest W Łodzi. zaopatrzen1·owa spółdzie'nia brzymiego amfiteatru, na którym w przy mocv aprowizac~nej. mauzolum Hindenburga uległoby zburze- - ł , · J..,b · db ć t ' szgwców - ,,Skóro'' przy ul. Piotrkowskie! b sz osci mogi.f Y się o ywa tu-oczys osc W konferenc1·1· wz1'ęli również udział niu, a materiały udowlane, uzyskane z 
Nr. 78, która co miesiąc przydziela około 490 rozbiórki, zostałyby użyte do stworzenia związane z ogólno-słowh:r6skimi obchoda- Wice-Minister Aprowizacii i Handlu 
szewcom łódzkim skórę np. zelówkową w c~- Pomnika Zwycięstwa Słowian nad Gerroa mi. Trzeci wreszcie projekt polega na po- 0<b. Sokołowski oraz szef Misji UNRRA nie po 3800 zł. za kilo W ilościach, co praw· . . . . 

;;j~;~ti~ż .~~~;:~~~~~~~~~~·::I ii11n~1I ~I ~1 ~1 rP7r~r-i=ID]1~i~il~;r;TI~~l~~l11I1n1f ~ łll k'.!:~~~i~~ch0 "~~';'qd~~!'(.,c~::.'Y od"' S-.::'~~t i I I IU I L.„ L~ 'h••" l.11a~ " ,Jl,, ~..;.J 1,;„~,.~„ L.. ,„:„ L •.. · ""'"· I _,..,.. • 
1'10 pozostałe 26-27 dni w mleslącu szewc 
zaopatruje się w skórę „niewiadomego po· UBOCZTSTOSć W KOŚCIELE GAllNJZOJf0-1 
chodzenia". WYM W t.ODZI 

Swiadomemu tych faktów nasuwają się 
pytania: ,.Skąd biorą się tak olbrzymie ilości W niedzielę dnia ~3·go bm. o godz. 9-•I 

ZJAZD WOJEWODZKI STRONNICTWA f STRAŻ POŻARNA W AKCJI 
D.EMC?KRAJY~ZNEGO W tODZI . W u'.1i<0gJym miesiącu Rtraż P0żarna m. 

W niedzielę dma 30 marca br. w sali Łodzi .przeprowadziła 147 akcyj, z czei.>;{1 
Urzędu Wojewódzkiego przy u!. Ogrodov1~j wypada: 78 pożarów małych. 9 pożarów 
Nr. , 17 odbę~zie się zjazd wojewódzki deie- śrzdnich, 12 wypadków, 18 wyjazdów 
gatow Stronm~tw; Dem-:ik;at ;cznego z tere- wywołanych fałRzywymi alarmami oraz 

skóry - która należy do produktów reg~a- odbędzie się w. Kośc;1ele G~rnizonowym ~P 
mentowanych - no Rynkach Zi-91onym i Wod uroczyste poświęcenie Stac1i Drogi IC:zyzo
nym oraz w b. wielu sk)epach prywatnych?" wej i figury św. Antoniego, ufundovronycn 

„Gdzie można nabyć tańsze buty produ- przez Zgromadzenie Kupców m. Łodzi, orqz 
ko~an? ze sk~ry legalneęo pochodz€'.ni_a; j figury św. Toresy ufundowanej przez ofice· 

nu całego Wo1':)'h-Odztwo. 30 ćwiczc(1 bojowych. 

-!<tora 1est prz~c1ez sporo . tan.szą? ~o -: ;esli I rów i żołnierzy Komendy m. Łodzi. 
szewc otrzymu1e nawet mew1elk1e ilości skó- Poświęcenia dokona dziekan garnizonu 

ODC2TT 
W nledzlelę, dnla 23 bm. o godz. 18,00 w 

lokalu AZWM ,,2ycie" przy ul. Pfotrkov.·sklej 
48 - 16, tow. Slclde1sll:a wygłonl prelekcję 
pt. „Komuna Paryska''. 

ry po cenach tań~~y.ch to nie w tym celu, by ks. Włodzimierz Ławrynowicz płk. WP. 
zvsk płynący z rozmcy ceny skór „czarnoryn-
kowl9j" i przydziałowei wpłynął do jego kie- Uroczystość będzie transmitowana przez 
szeni. Zysk ten według zawartej w 1945 r Polskie Radio. 

Wlł~p wobly. umowy należy tylko do jednej ze stron umow 
nych - do człowieka _pracy. UNIEW.AżNIENIE ODCINKOOW Z KART 

OKZZ i Cech Szewców - foko autorzy u- WĘGLOWYCH BEMONT I DOMU MATKI I DZIECKA 
roowy - winny dopilnować, by umowa ta Wydział Aprowizacji I f':'andlu Zarzqdu Kolegium Zarządu Miejskiego w Łod:i! na 
nawet w ciężkich warunkach zaopatrz.enio. Miejskiego w todi:i podaje do wlad~moścl. iż ostatnim pos!edMeniu po rozpatrzeniu wnios
wych, co więcej - przede wszystkim W to• z dniem 29 morca rb. zostdnq unieważnione ku Wydziału Opieki Społecznej postanowiło 
kich włośnie warunkach - została reolizowa- k I h na w rrożliwym zakresie. Uwadze Delegatu- kolejne odcinki Nr. 4 I 5 z art węg owyc przyzna~ łemui wydziałowi dodatkowe kre· 
ry Komisji SpecjalMj zostawiamy problem nie- za okres zimowy 19-46 47. dyty .:w sumie :&!. 2,000,000.- na remont bu. 
dozwolonego handlu... przewożnie kradzbnq Po upływie tego terminu :i:odne rekla.macje dynku przy ulicy żubarskiej Nr. 2, w którym 
skórą. (Dzl uwzglc;dnlane nie będą. mieści 1!11 I Dom Matki t Dziecka. 
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Robotnicą uGentelmana•• prząąotowall 
... 11g nlespodzian•ę 

Płaszcze z • lit u 
wloża; lałem nasze strojnisie 

fabryka wyr{)bów g·umowych „Gentel. 
man" ma taki sobie zwyczaj, że cichutko, 
bez szumu i rozgł-Osu, systematycznie roz
budowuje swą 'Produkd~. W 1945 roku 
11ruchomiono najniezbe1dniejsze działy: 
oouwia letniego i zimowego, a w poł-owt~ 
1946 roku produkcję opon rowerowych. 
W styczniu 1947 roku własnym wysił
kiem uruchomiono nieczynną od sześch1 
lat maszyn!ll do krajania gumowy-eh nici. 

Do niedawna gumowe nici sprow:i
dzaliśmy zza granicy za drogie pie·niądze. 
'V stycizniu „GentJ.eman" wyprodnkował 
392 kg. tych nici i to w do'brym gatunku. 
W J.utym - 445 kg. W tym miesiącu, I>o
cząwszy od 15.g-0, norma.Jna J>rodukcia 
nici gumowych wynosi 100 kg dziennie. 
Dyrektor naczelny tow. Kempiński mówił 
nam w styczniu () tych 100 kg dziennie ja
ko o „planie". Ten plan został całkowi-
~„„„„ ....... „ .... „„ ..... „ ... „ ... „„ .... „„„.„.„ ......... „„„ .. ~ 

JUŻ SIE OKAZAŁA i 
jedna z najiepszych książek ! 

młodzieżowych i 
PIOTR GRABIEC 

JAK ].ANEK 
WALCZYŁ 
Z NIEMCAMI 

cie zraa·lizowany. _ I A teraz słów parę o Pracy. partyjnej 
Urzeczywistniło si~ także marzenie u „Gentelmana". 75 procent zatrndlflio· 

dyrekcji i grupy fachowców ,,Gentelma- nyich tu - t<> kobiety. Wchodząc na salę 
na" o uruchomieniu działu lgielitowego. konfekcyjną widzimy przy pracy wyłącz

Jgielltu nie produkowano d-otychczas nie kobiety. Pracujące kobiety, jak wia
w kraju. Zeszł·oroczne wiosenne płasz- domo, o wiele dotkliwiej odczuwają trnd
cze deszczowe były produkowane z su. ności powojenne. Trzeba mieć wiele har
rowca zagraniczneg-o. W tym roku bę tu i świadomości, by fo przetrwać. Par
dziemy mieli płaszcze z materiałów włas- tie robotnicza pomagaj::i. kobiecie pracufa
nego wyrobu. cej, rozinmtejąc te sprawy, no i we włas
OgJądamy próbki tej produkcji - pięk- nym, fabrycznym za~resie starają siE} ul

ne kolory - srebrzysty. niebieski i inne: żyć pracującym, tworząc szwa'1-nie, pral
z igielitu wyrabiane będą także fartuszki ni-e, żłobki, przedsz'kola. 
gosp_odarskie, potniki i nawet prozaiczn~, U ,,Gentelmana" do niedawna organi
a tak niezbe1dne dla najmniejszych oby- zade PPR i ?PS :pracowały dosć owoc
wateli i obywatelek podkładki gumowe nie. Ostatnio, w zwiazku z wzrostem za. 
pod pieluszki. Od 15 marca prod111kuj~ się trudnienia, rozszerzeniem fabryki, a wiec 
systematycznie 100 kg igielitu dziennie. i ze wzrostem obowiązków, ujawniają się 

Prócz tych piP,Jmyich 1nowości „Gentel: w pracy partyjnej poważna braki. Do 
man" po staremu szykuje nam na letni dnia dzisiejszego .. dziesiątki" nie zostały 
sezon zwykłe pant-ofle damskie i m~skie jeszcze zebrane. Wszak ten ·nowy podział 
- produkcja wynosi 4.000 :par dzhmnie. organizacyjny ułatwi znaczni.e pracę. 
J.est to ilość nie wiele wyższa od zeszło- Rozluźniła si€! takia ws'Półpraca organi
rocznej. Tłumaczy się to tym, że do wy- ~acii PPR i PP'S, która u , .Gentelmąna" 
robów gumowy-eh jest również koniecz- była bez zarzutu. Nowowybrany Komi
na bawełna, której przecież z PrZY'CZYn tet dzielnicy bałuckiej Powinien zwrócić 
od nas niewleżnych nie mamy w d·osta- bac?:ną uwagę na te sprawy. 
tecznej ilości. Możliwości dla dalszego Równi-eż Sv.-Ob. U~a K{lbiet ma tu 
rozszerzenia tej wytwórczoś·ci istnieją i szerokia pole do dzfałania. Na 8;)0 zatrn.:1-
będą w odpowiednim czasie wykorzy- nionych ko1biet jest tylko 160 członkiń 
siane. S.-0. L. K. Zarzad fabryc1ny 8.-0. L. K. 

Na razie przebudowuje się i rozbudo- robi tyle na ile go stać. O pit>1knie zor
wuje gmachy fabryczne, by przystoso- ganioowanei akademii, odbytej w nbieg-

Jlustr. J. M. Szancera :::==:_==_~==:.~ wać je do rozszerzonej produkcji. Szkoła ła niedzia-lt=:. opowiadafa członkinie z wiei Przemysł-0wa, dotychczas jednoklasowa, kim entuzjazmem. ..Udała nam się" -
Cena 180 zł. beidzie przenie iona do gmachu fabrycz- mówią z dnmą. Należy im pomóc. 

do nabycia we wszystkich nego i przekształcona w trzy·kiasową. O Trzeba pomyśleć o nowych m~todach 
księgarniach różnych i•nnych planach ani o termina:::h pracy uświadamiaj~cej wśród kobiec. 

„ŁODZKI INSTYTUT tow. Kempiński nie chce nam mów·ć, Bezpośredni-0 po pracy kobiety S)')ieszą do 
, stwierdzając krótko: ,.powiem wówczas, swoich domów. ,,Gawędy i pogad·anki 

W~A w_NICZY_' i gdy . plany swoje urzeczywistnimy. tak na.ilepie:i zorganizować w domach. kiedy 
Dział księgarski § jak zrnbiliśMY z nową pr-0dukcją nici gu· na:ikonieczniejsza praca domowa jest od· 

Łódź, ul. Żwirki 17, tel. 156-81 : ( mowych i jgielitu". walona" - tłumaczy mi jedna z rohotnic. 
~"'"'"'"'"""""""'"""""'"'"'"""'""'"'""""""""'"® • • • I słusznie. B. Beatu1. 

\Ve wszystkich jednostkach mi,.=dskich 
i fabrycznych Straży Pożarnej m. Łodzi, 
prowadzone są obecnie kursy p0dstawo
wego wyszkolenia strażaka zawodowego 
w~dług prngramu opracowanego przez 
Refera t Wyszkqleni·owy Kome·ndy Stra
ży, przewidują<:ego sto godzin wykła
dów. 
Równocze~nie warto zazna<:zyć, iż w 

lutym br. r-ozpoc?:ął się równie.ż kurs 
wyszkokniowy dla obsługi motopomp 
oraz kurs 18-tu kandydatów na przodow
ników wychowania fi1ycznego przy Wo
j~wódzkint UT7rt!dzie WP. 

SZKOLENIE PRACOW'JJKóW 
OPIEKI SPOŁECZNEJ 

Wy-driał Opieki Społecznej Zarzadu 
Miejskiego w Łodzi, przywiązując wiel
ką. wagę d<> akcji szkolenia pracowników 
jako czynnika wPływającego bczwzglę. 
dnie na Podnic'>ienie Jakości Pracy i jej 
wydajność, poczynił ostatnio szereg kro
ków w celu zorganizowania kursów 
przeszk-0lenia P~rsonelu. W wyniku kon
ferencH. odbytych z dyrektorem Centrum 
Szkolenia Pracoyrników Opieki Społecz
nej oraz w Mi·niSt.:!rstwie Pracy i ODiek· 
Svo-łecznd. i:>owi~riono przepr-0wadzenie 
i zorganizowanie odnośnych kursów Cen. 
trum Szkolenia, które opracowuje już 
szcze.gółowy Proi;rnm szkolenia, które 
ma ob.iać '"ięcej wykła<lów praktycz
ny·ch. nii teorety:znych. 

W międzyczasie w lutym br. przeipro
wadzono w Oddziale Ogólnym doraźne 
przeszkolenie Pracowników Biura Wy· 
działu Opieki Społecznej, · obejmujących 
sfano viska sekr~tarzy, kancelistów i ma
szyni'Stek. Na poszcze11:ólnych wykład3:h 
omawiano TJods-tawowe za11:a·dnienia z 
dziedziny pracy biurowej, a wza tym o· 
mawiano i nzasadnian-o role Pracownika 
Opieki Społecznej oraz konie-czno~ć sP<>
łecznego podejścia tegoż pracownika do 
wykonywanej przez siebie pracy i do in· 
teresantów. 

SPR7F.DAŻ OPAKOWA]q' 
PO TOWARACH UNRRA 

Stosownie do okólników Ministerstwa 
Awowizacji i Hfl n dl u. Wydz. Aprow. 
i łiand. Zarządu Miejskiego w Łorlzl po 
daj-e do wiadomości wszystki~h zakładów 
przemysłu państwowego i pozostaj·a,cego 
Po<l Zarządem Państw-0wyin oraz insty
tucyj państwowych, samorządowych, 
wojskowych, Spółdzielńi i Zwi'ązków 
Zawod<>wyC'h, reflektujących na kupno o
pakowań po towarach UNRRA. że dy
SJ)On uj.e wi~ksza ilością naste,;pn-jących O· 
Pakowań, a mianowicie: 
1. Worki jut-0we i płócienne w c.:!nie od 

zł 112 - 210 za sztnke. 
2. Rkrzynie w ce·nie od zł 15-40 za szt. 
3. T9rehki papiernwe I impregnowane w 

cenie zł 7 za szt 
4. Pudełka i kartony tekturowe w cenk 

zł 3 za szt. 
Po bliż.sze informac.le nal·eży się zgła

szać do tute.iszego Wydziału ul. W61· 
czańska 18, p.okój 257, Rei.:!rat Qpako-
wań. 



:;otiet 
Kobiety I Społeczno - Obywatelska 

1Kobiet jest Waszą organizacją I ·Wstępujcie W jej szeregi! 

Liga 

-~-··--··-: -·-·-·-·-„-------.·- --·-- ----

• 

o pop~awę ·dol~. 1. 5· . 'o· 'io· dziecka : · 
. i ' " „ 

· Z· natury rzeczy na Kon_gresie Kobie- ' · · : 
ty, odbytym miesiąc temu w Pradze po · · 

f:ysi ·ęcy d 
. . 

Zl-8 'C.I 
·wyjedzie na kol~nie letnie 

za ~agadnieniami z dziedzin politycznej, 
organizacyjnej itp. - w toku obrad na Tak z wszechmiar pożyteczna akcja dostateczny rozwó.i fizyczny dzieci i ichlnie fo jeden .ze środków walki o zdro• 

czołowym miejscu stanąły sprawy opie- kolonii letnich ' dla dzieci i młodzieży odporność wpływają i zarówno tmdne wie dzieci. W roku ubie_głym korzystało 

ki nad dzieckiem. Długotrwała wojn;i ulegnie w tym roku dalszej rozbudovde. warunki powojennego bytowa.n.i.a (nie- z kolonii letnich i półkolonii ponad 38t' 

poczyniwszy olbrzymie spustoszenia ma Organizmy naszych dzieci są wyniszczo dostateczne odżywi;milł) jak i nieodpo-1 t:vsięcy dzieci. W tym roku planuje stt, 

terialne, odbiła się w pierwszym rz~..:izie ne w Pierwszym rŻulzie przeżytymi wa- wiednie warunki rnicszka.1.iowe. Waka- 1 ohięeie tą akcją pół miliona dzieci i mło 
""-' runkami woienn:vmi.. Poz~ ·tym na nie- cyjny pobyt na wsi i nal~Ż~,'te oclży,via-1 dzieży. 

na dziecku. Miliony dzieci pozostali> · • """ · - -- ·• .........,..-4 
"" i Poza akcją kolonijną ulegnie rozbudo 

sierotami, zdzicienie wywołane warun- K b• d • • · · · k · 'łk I ·· · · · 

kami wojennymi i nędza odbiła się ka- o iely w sn .own1.Clwiełi~ ra~~1~fi,~Ó\~1 a,~~jski~h
11n: :i.se~ 

tastrofalnie nie tylko na warunkach by · · ~ · I ubiegłym roku z tej formy opieki waka-

tu dzieci, ale i wycisnęły piętno na ich Dzi~ki demokratyzacji riaszego życia Hość ( Siedem kobigt _pełni funkcję sędziów okrę- cyjnej korzystało blisko 455 tysięcy 

psychice. Dlatego też Rada Federacji kobiet zatrurJnronych ~ nojro~maitszych za-; gowych, osiemnaście jest sę-:.lzi<Jmi groaz!d- l cizLeci. Olncnie ilo$ć dzieci objętych p6t

Kobiecej zażądała, by Rada Ekonomicz- wodach na odpowiedzialnych stanowiskach sta ! mi,' sześć jest wica-p;okumtcrami, p;ętnoś:ie i koloniami w mieście i dzieci:ifcami na 

no-Socjalna ONZ zainteresowała się wa le wzrasta. Sąrlownictwo nasze w 'poce r7'ię I podprol;uratorami. Poza tym 67 wvp~lnic (')bo , v-;si ma bvć dużo wyższa. 

r~k~mi życia, ~ychowal_lia ~ nauczar:fa dzywojennej za!rudnioło · kqbiety na star'0\vi. l1 wią-:~i nsesorów sqdJ"1YCh. a we· wszy~ik'.ch j Zorganizowaniem akcji kolonii let

dz1~c1 .o~az po_dJęła kroki .c~1em udz~e-, skach sędziów i prokwratorów b. niechętnie. dzialach sqdo?:ni-:~wa pracuj'3 168 kobiet- ,nich w skali o);Ęó1nopań:stwowej zajmie 

lema spieszne] pomocy m1honom dz1e- Zaledwie parę kobiet miało wówczas p<>wie- aplikantek. . . . _się Komitet K'.Jord~rnacyjny Pomocy 

ci głodującym i pozostav.-ionym włas-, rzone sobie- stanowiska s~aziów i _to wyłącz-1 Ilość kobiet pracujących w ró~nvch dz;o-, Dżieciom i Młodzieży, w skład którego 

nemu losowi. 1• nie w sądach dla nieletl'lich: Obecnie liczbo łach wymiaru sprawiedliwości b~clzie uJ.eg~ła jwchodzą przedstawiciele wszystkich in-

De~~ty _poświ~cone sprawie d~iecka '.<.obiel petniących obowiazki sędziów i pro-, stałemu wzros;owi, w mior~ doplywu do są-

1 
stytucji i organizacji opiekujących się 

na Z3ezdz1e w Pradze doprowadz!.ły do i kuratorów ,w sądach naszych przekroczyła downic!M/a konqących studia na Uniwers~lte· dziećmi. Sprawą ta zainteresować się 

sformułowania postulatów, które sbc i setkę. ' tech prawniczek. · \v!nny i członkinie Ugi Kobi~t. 

się powinny wytyczną do dzialania dla 
kobiet całego świata w obronie dziecka 
w imię przyszłych losów świata. 

Sprawozdania, jak i naświetlenie spra 
wy dziecka przedstawione przez repre
zentantki wszystkich narodów unaoczni 
ły, że w krajach, których ustrój oparty 
jest n~ podstawach demokratycznych, 
zjednoczone wysiłki państwa i społe
czeństwa zmierzają do poprawy opieki 
nad dzieckiem. Natomiast w krajach ko 
lonialnych, bądź tych, w których szale
je terror faszystowski, sprawy dziecka 
sa. usunięte na ostatni plan. U!at~o też 
na zjeździe uchwalono apel do kobiet ca 
łego świata, by w państwach demokra
tycznych pomagały swym rządom z ca
łej siły w rozwiązywaniu trudnych ze 
względów materialnych zagadnień po
mocy dzieciom, zaś w tych krajach, któ 
rych rząd nie dba o te sprawy złączyły 
swe wysiłki w walce o zrealizowanie ta 
!łieji!o programu opieki nad dzieckiem 
byt 

- przyjść z ratunkiem dzieciom, któ
re umierają z głodu, 

- uzyskać rÓ\vność wobec prawa dla 

.. 

Radosny· ·dz'i ' en 
, .... Za. 50 lat pre.cy w jednej fabryce pieczętowany zo;;tał dru~im faktem sferze oeztroskiej radości, otwierały sze 

za lat 45, za. lat 40, za rekord i wy.trwa- dawno już z niecierpljwością oczeki.~a- roko oczy. Poraz pierwszy naocznie. nie 
łdść ... " słowa te padały na przepełnioną nym. Otwarto m.iano\1.>icie żłobek. lJlal dot,ykalnie zetknęły się z dobro-

widownię, i ich ciężar budził w sercach I to jaki żłobek! . dziejstwein, jakie przynim;ła nowa. de-

póstanowienia pracy jeszcze wytrwal· Weśołe kolorowe ściany, pomysłowo :rnokratyczna polska rzeczywistość. Sło-

szej, jeszcze b~dziej v.r:·y-d~jnej. c;zdobione malowidłami, miniaturowe wa na papierze, artykuły czytanE! -w ~a-
Kobiety z Zakładów Bawełnianych prawie że wykwintne mebelki,, masa zetach, były. być może, dla nich wciąż 

Nr. 11 (daWJ'.lięj Stęinert) przeiY~Y Qn.i~ pię}mych zabawek, pachnąca czystość jeszcze pojęciem i to pojęciem odle~

tego swoje -wielkie święto. Pr~infowa- - oto przyszłe królestwo dzieci. Jedyne łym, Teraz przekonał r je fakty. A wie
ne i nagrpdŻQne postanowiły pód'\l;o!ć: có m.ozna mu zarzueić 1 to·· chyb~ tó, ·z-e my _..:: iriamy }:)rz~cit!ż robotników, że 

wysiłek. Pozostałe pozazdrościły tam- zazdrośnie strzeżony nie będzie się mógł silne przekonanie i świadomość to po
tym szczęśliwszym i tymbardziej za- stać miejsce 1 wycieczek, które mo~łyby czątek ich siły już nieu_giętej. 
wzięcie poprzysięgły dogonić i prze- ~ię tu uczyć jak powinp.o żyć w ·no- Dlatego właśnie tak bardzo. tak ser· 

ścignąć je. Wierzmy, że za rok obcho- woczesnym państwie dziecko. <lecz.nie cieszymy się świętem robotnic 
dzić będziemy ich święto. · Stare robotnice, te same, którym nie Steinerta. 

Radosny dzień kobiet Steinerta przy- dane było spędzić dzieciństwa w atmo- S. 
t111•11.i1:.r11;11, 11.~11111rn:1:;i:tm:111·i:!l·'ll'l"liM ł!l:~mmr lali~P~JITil'•l~li ! Hr:111·~~1111•1111.1tl!.l'''"'""rn:a;.11• 111• 1P1~M1 n.rrt1. l"l1liU H ll'łmHJ!li't:r i..r;M11rn~.·1 1:~·11111111:'1.ft1~Jliil/!J.ll11JL'fl'~'Elmt!ll"il:E!~'t'~.'.IEl?ł-''ll1!ll't'l!!·l l .1 H"ł H··1 ru 

Było to • • 
JUZ · dawno.„ 

wszystkich dzieci·, Był to ~k 1820, ten sam kie-c{y panie pod- młodziutka p:i:nna zakłada pensję dla pcr I chęciach i urazach, nie p:nniętajq zreszlq 

- zapewnić ochronę pracy małolet- kład'ały suknie sztyvmymi tiurniur~. a my. nien. Prowadzi. ją p;zez 7 lat z powodzeniem i o tym, że nitzym nie pomogli zo:itać wylr· 

nich do lat 15, dfo zastępowały perlumami, :panowie zaś i wreszcie zapewnia swojej rodzinie skromny, wałej dziewczynie, tym z --ego właśnie dzi. 

_ wprowaf,izić ochronę macierzyń- do ·rzadko ;unieni.crnych koszul przypinc:!i ale niezaleiżny byt. .. siaj sq tacy dunmi. 

stwa, sztywne priody z krawatdmi; ·których węzeł Teraz j~ż wolno jej myśleć o . sobie .. Jest Anglia, do której udaje się n:1 p~aktykę 

k ' l d · d był· tylko imitowany. Wiek 'mody mieszczańs- bardzo zdolna, cierpliwa, łagodna ·i pełna doktór Elżbieta Blackwell, niemniej szyblrv 

- U~~ ~c ur OPY_ ?rze ·1 poporo o- kiej w której szczyt 11wój osiqgnęło dorobkie- wdzięku. Wrodzone zc:lety· przeznaq:ają; jej zapomina o przesądach. Nc:."wibitniejsi jej 

we dla kobi~t pra~UJ_ą~y?h, .. . v;fczostwo warst'łr bur.źuazyjnych sytych bo- same niejako zawód. Postanavria , zostać dok- !c.:ka.rze otaczajq pierwszą; swq koleżankę 
- zorgan1zowac siec m.styhlCJl d:t1e- ~ctw i spo1cojnych i możność ich utrzyma- torem medycyny. ndjwy.ższym szacunkiem. 

ci~cych żłobków, przedszkoli i dom .• ów Inia. · • , , · Dziś to pov1iadzieć łat":'.'o. Ale wtedy Arne Tylko Paryż · nie chce jeszcze uznać ko-

d:z:ie~k;:l. · Był to więc 1ym acqnym wiek pełen p:zesq rvko: jest je.sz::z_e tak· samo zacokma jak_ re- biety . lekarza i kiedy mając jUŻ za sobq 

- udostepnić bezpłatną pomoc lekar 1 dów i 11iecheci jakie stawiano :,ielicznym szta zmurszałego świata. Jej postanowienie wieiką sławe, le-karka chce słuchać francus. 

slc.ą dla matki . i dziecka, I kobietom tEl&kniqcym · do ':in.nago, .o.:mrzef jest śmieszne, · dziw·c:czne 'Cl navrct z lekka kich wykładów, stawiajq jej warunek, aby 

~ wprowadzić bezpłatne nauczanie, . v.ryzwolpnego życia. · podejrzane. Młoda, ładna i na dodatek bie· przebrała się po m~sl..-u. Dr. Elżbieta Black

by dzieci wszystkich warstw· spo- ... żle się działo w r~dzinie ,u~oqieqo ro- dna dziewczyna nie chce wyjść za mqż, bo well z oburzeniem odrzuca poniżający waru· 

łęcznych mogły pobierać naukę ~szęl- b~tnika ~lackvrella.' ktory · _opuse1ł _swe, an: poświęca dwa lata życia na łacinę i grek~. nek, wraca do Ameryki i dzięki powadze 

kich stopni wedłu_g swych zdolnoś~i . gi.elska; 01czyznę nie mogąc w nieJ znaletc Bardzo się to ludziom wydaje zabawne. · swego nazwiska zakłada fakultet medycyny 

· . d ' ·k· chleba dla swego licznego potomstt.'la. Przy Profesorowie uniwersytetu sq tego scn:nego wyłqcznie clla kobiet. 

- oczyscic pr_ogramy 1_ P.? ręc~l ~1 1·e~hał d·o Am, ~rykl, "le i ·tu nie uśmiechne.ło zdania i twardo sto1·a na: s'anowisk\t że ko· 
k JA lk eh k k I ~ ~ ... „. . · . · ' ' -·· Co rok kilkadzicsiqt Amerykanek przyłiy. 

s.z o _e z wsze l oncepC]l rea CY]- mu się szczęście ... tak· rz.adko zresztq szczęś- ~u~tom llla umwets;rt~t wstep wzbrc„10!1.y. wa z najodleglejs?ych akcrtkó Stanó V.ed 

nych l antyludowych, cie uśmiechało ' Si~ do ludzi ubogich. Stęs- Gdzież by tam iedn~k ustąpić, _ani _to ·. w gł~- noczonych dla slucha:ia wy:iadów : ~ie
- wychowywać dzieci i młodzież we kniony za starym Światem." nie potrafiqc się wie ~p~rtej . Elżbiec~: J.ak >ne, mo~a s;ę pospolitym lal en.tern prowadzonych przez dr. 

itług zasad demokratycznych. urz"dzić w nowyfl1. świecie, skończył pri:ed- uczyc iawme'. pub!\c~n.i~, . po_s.an~~.z1a .s1E, . Elżbietę Blackwell. 

Ten bogaty program postawiony jako wcześnie swe sterane życie. W tej angiels- uczyć pryw·atnie. W w1ęlk1eJ tcqemmcy, aby 

k b . b · · k" k 1 ć · ... Dzisiaj po lalach pra i pra .. ora-wn.uc~. 
wytyczna do realizowania dla o 1et kiej rodzinie robolnic.zei jak w wielu ro ot- nie być nara.~onym na przyc1n 1 o.eg w -

· d d · · ki dzielnej kobiety słuchaja historii o niej 
wielu kra1"ów świata, u nas w -kraju v.r n,iczych rodzinach n·a świecie, płqkało z trzech profesorów uniwersytetu ecy u1e su~ 

· · h „ · · · S' · · jako powieści da!ekie1· z lekka trqca.cei' my-
~ałości swej niemal jest w życie wpro- glodu po str«cie ojca Rięcioro . drobnyc udzielać lekc11 zawz1ątej panr,1cy.' .c:wa me szkq. 

wadzony. Pracy w zakresie opieki nad dzieci.. . . . . , zwykłych jej zdolności dociera d·o Filadelfii 

dzieckiem i .matką jest wiele, opieka ob- Nctistarsza z mch Elib1et~ m1a,a _lat ~6: tu wreszcie z'doby;-ra ona pozwolel'ie asys-

. . · , d . · . Kto wie, mażę gdyby była corkq; lud11a mmeJ towani·a w klinice szpitalnej. Po długie::h "la-
A przecież właśnie od niej, od tej dzielnej 

córki robotniczej się zaczęio. Od' niej, która 
przez ocean °przesądćw przeszła z tru~em i 
zwyciężyła. 

]~te S~ W naJlepszym w~p~.ra1: . ziesiąt- . :i:ahaitovłanych załamała by ręce z rozpaczy, tach otrzymuje wrP.szcie zezwolenie' na słu
k~ ty~1ęc~: • ~dy trzeba obJąc m1hony ko- I' ale h'farde życie nau_czyło i~. że ł'l:y ' ro"!:. chanie wykładów medyczn~ch. Funduszu na: 

blet l dzieci. · . pccz niczego tu nie zmieni. ·Elżbietka nie my- ksiqżki i utuymanie ' dostarczajq jej lekcje . J. Szczepańska 
(1k) :;u więc 0 swoic'lt dopiero skończonych 16 muzyki, o któte wcale zresztą; .nie ' jest " ła- 1111111111m1111111111111111111t1t1111t1111111m111t1111m11111111111111111111111111111 

1·11;!M • m , 1 1.rv1 1i:11·i, ·M1 11i'1 . 1•1 1.11P.1 1·1 :1.1111.:11„m!l~.1"R'1·1><1•!1·H'H l.M1• latach, ale cały swój wysiłek '.:"'kł11da w two. Nikt bowiem nie 'che się uezyć u orgi· 

rny~l nby zapewnić życic matce i roMeil· nalnej. śmiesznej panny, którq interesuje 

Wyjaśnienie stwu: Poz~ tym chce się"uczyć. To nic, ie się c:natomia. 

. . inni śmieia i szydzti, to 'lic. że narazie nie W 29 roku życia I:.~żbieta Blackwell upar~a 

Dyrekcj~ . Ząk~1.dów PZPS ~r. ,2 1 Fa~ry~7-, ma zaco. · ~ieugięty chara~ter angielskiej ro- córka robotniczej rodziny zośtaje pierwsz.ym 

ne Koło L;g1 Kobiet tych zak1ado,v wy1as_n'.a, botnic:;iej córy i . dzielność jakq przyswciła lekarzem kobietą· ·za specjalńość obiera so

że materiały . którymi w dniu Swiąta Koo1et sobie w przybranej an1erykańskiej ojczyźnie bie - bo El.żbięta jest przecież odwa.żnq -

były obdarzone pracownice fabryki zost::ty: każ:ą iść raz obranq drogą. chirurgią. · . 

zakupione p~zez miejscowe koło SOLK, a ni.g ! R".lzumująi:: logicznie, . ł? 1rz~ba _najpier;t I ~merykan'.e j_ak . dzie~i. l_ubict nowQść i s_ięn 
bvłv darem kierownictwa fabryki- I zclcbyć ltmdusze, Ciby ;T.1ac za co s1ą ucz;yc, sacię. Jak dz1ec1. zapommcl]q o dawnych nie-

To nam s'ę przyda 
JAK PRAC MATERIAŁY FARBOWANE 

By uniknąć zacieków lub zblaknięcia na 
oe!izieży poddanej farbow:miu należy ją prać 
w letniej wodzie (nigdy ..,„ gorqcej) )ekko 
ugniatając. Materiał wyprar..y powinien być 
wypłukcilw w wodzi~ i: ..,etem, by zachował 
barwę i nie wolno go wyżymać z wody. 



Nr 8~ GLOS ł{OliUłl\lłCl\' _:, ~ ! 

IJ111aqa, Czqtelnicq 
Administracja „GŁOSU ROBOTNICZEGO" zawiadamia; 

łe z dniem 25 marca br. 
Dział 09lo1zed 

zostaje przeniesiony do lokalu 
przv ul. P10Tlł6'.0'ił'SNI E.8 &!!J 

front - parter - lokal sklepowy 
11mm*#lliil±SIZit1•WG1111AFZ~l!llll111111111•~s~·•zi!lll„„111„~ 

GWARANCJA~----~---~ 
na 'papierze nie jest rękojmią dobre~o działania apflratu, ale 
wykonanie przez za~ranicmµ,ch soecf11listóm. 

„"PRECIS60łJS•RADl0'' 
Lódź„ Jiens'tiewlcza 2 
Naprawa wszelkie~o typu radioodbiorników. - Montat 
nowych. -- Szybko Tanio Fechow("I 

fachowe 

~„ 

•r 

l 
' 
I 

TEATR, MUZYKA I IZTUK A · ~„~~"'!:--"C:.<:: ·~· ~"""'.':7~·~--.u ,~~~"~_:.,.:~~~:-::.~,i;.-cz;::;;....-:y..,,.=:;;;.() 
W PA~S1W. TEATRZE W.P. I W?meckiego „Drogocenny naszyjnik'' (12 go- ~ PQĆZT.QWKI -WIELKANÓCNE ·P~ 3o~.J zl ~ 

Dz>ś dnia 23 mareo br. trzy przedst·JwiA· l dzrn przygód) . ~ ""' s e < a ~ 
nioi o godz. 11 min. 30 czarująco baśń dra- : Co~zlennie przedstawienie zamknięte dki k">1 ..,we o motywach ludowych i dewccjona!ia 
matyczna wybitnego współczesnego radziec- szkc~, V: nledzielEl i ~więto <? godz .. 11,30 przed • BAZJ.U .ATOLICKI ł.6d?. . Sienl...-1,..wkza 45 tel. 157-99 , 
kiego pisarza dla dzieci S. Morszako ,.12 staw1'3nie otwarte dla pubhcznośc1. ~ ZAKUPUJEMY STALE PARAFINĘ. ·$.Tf'Jl}'YNE i WOSK ~ 
mies:Elcy" w reżyserii R. Kowalewskiej, deko- K „ s.7 A ~-.. ·n.-::::-n __ ,_ ~·~- _ . ,~~ ,o.~::=:--- _.,,.-.,_~. ~··~-~ __ :-;:::;-.:-:-:,· .• ~.~- -~ roeJach O. Siemaszk.awej i Wł. Doszews'<iego, !'. l'ł ~~ ..-:..-.= ,....,.. - --- -~~-. .._, · - ·- • - ........, 
z muzyką Łucji Drege-Schillowei I K. Sikor- ADRIA (ul. Marsz. Stallna - Główna) -----""""'"''='''-=~aa"""~™""""'=:~ ... ~m!'~~'l:lll'~~----;.,...,..__,..,.,.....,_,,_.._..,._.,, 

CZESŁAW .GIERLliSKI i Synowie 
skiego. „RYWAL JEGO KROLEWSKIEJ MOśCI" 

O godz. 15. m:n. 15 i o godz. 19 min. 15 BAŁTYK (ul. Narutowicza 20) 
dwa przedstawienia opery narodowej „Cud „lUOZJE i MANEKINY" 

O O M 
ROLllCZY 

mniemany · czyli Krakowioc'y i Górate''BogoJ- · B~JKA (ut. Frandszkcuislca 31) 
sławskiego z muzyką Stefoniego w inscen:za. „OJCOWIE I DZIECI" Lęczgca. telelon Nr 19 
cii L~ona Schil!ero z udziałem orkiestry fil- GDYNIA (ut Daszyńskiego 21 
hormoni: Łódzkiej. Dekoracje Wł. Daszewskie· hPONTCARRAL„ 
go. Okład tańców J. Hrynie.wicłdeJ. HEL ful. legionów 2-.łl 

TęATR POWSZECHNY TUR .. SIEDMIU SMIAŁYCH" 
Dziś w niedziel"', dnia 23 marca br. o godz. MUZA fRudo Pobianleko) 

Maszyny i narzędzia rol. Nasiona. Nawozy sztuczne. Pasze treściwe. 
żelazo. Wyroby żelazne. Rowe:ry. Wf',g}el. Koks. Cement. Smary. Tek

tura smołowcowa. Smoła. Farby. Porcelana. Szk•o. 

" „ZEZNANłE SZPIEGA" 
19 mln. 15 ostotn:e przedstawieni-e świetnej OSWIĄTOWE (ul. Rzgowska 94} 
komedii •byczajowej Gogolo „Ożenek" w NIECZYNNE RF.DAi'.tCJA 
przekładzie A. Grzymały-Siedleckiego w r-9· POtC'""A n 87) nGlOSU iłOBOT~l~ZEGO'' żYserii H. Sztetyńskiego : dekoracjach O Axe· ,.,,,. (uL rfotrlcowslca 

,.KOBIETA SAMA" poszukuje 
ro. W dniu 26 morce br. Teatr TOR wystąpi PRZEDWIOSNIE (ul. z~romskiego 74-78) 8 :!... W i Z y f 0 r Ó W 
z premil3rą „Szczęście Frania'' Wł. Perzyń- .. RORERT I BERTRAND" · ft 
sldego, znokom;.fego naszego komediopisarza ROBOTNIK f!rl, Kilińskiego li'B) na dobrych wa.runkach. „ZAKAZANE PIOSEN1CI• 
czoto;wego przedstawiciela polskiego realizmu ROMA (ut lb:qnwska S4) Zgłaszać się codziennie od 20-go 
obyc.JZ:ajowego,gł6wnego 0 b'* Rittlt9ra 1 Ze· „SYN PUŁKU" b. m. do Działu Ogłoszeń ulica 
poi'skie;. satyryka malującego moralność REKOP.O (ul. Rz~o~slca 2) Piotrkowska 55, front, narter, od 
miesZ'czońskq swojef epoki. „Szc:zęści.e Fra· .,Kfl.P~YSNA EKSPEO!ENTKA" I · / 
nio" obok „lek1comyślnei siostry" i „AszanUd" STYLOWY, (ul. Kilińskiego l2l) 

10 
godziny 11 ·ej do 14 ej. 

fedno z kom.9dyi. która ugruntowała słąwą .,PONTCARRA!„ - aa 
Perzyńskiego. roz.glośna niegdy~ kreacja Je- SV./JT fSć'.11.u:ki Rvnerc .5l ... ·~-v--CłJiwwww 
racza, wystawiono bl'!dz:e w Teatrze TUR rw „TRIUA4F MtODOSCI'' PRZETARG 
re!yserłl Leona Pietroszk19wkza. eksterna TATRY ful. Sfol"!'<-'ewłc7.lł -łO) Państ,W<>we Zakłady Przemysłu Jed-
Wydz. Reżyserskiego P'WST, w dekorocj<łch „KLATKA SŁOWICZA"' wabniczo-Galanteryjnego Nr. 8 w Ło-
Tod. Kalinowskiego z udziałem Bronisławy TĘCZA ful. Piotrkowska 108) • dzi, Hipoteczna 7/9 ogłaszają przeti!lrg 
Broniewskiei, Kazimi~rzo Deimeko, Karolo „ROBERT 1 BERTRAND" nieograniczony na dostawę 17 par bu-
leszlC2yńsl<iego, Włodysta.wy Nawrockiej, Sar- WlStA (ul. Dr.m!yńskia~ll l) t6w skórzanych z cholewami i uszycie 
bory Rachwobkiei. 3ona Sw\del1\dego, Zofii „RYWAL JEGO KROlEWSKIEJ MOśCI" 30 mundurów strażock:c:h. 
Tymowsk\ei. Wl:/\11J•ll.i~?. 1111 Zowadika 6) Oferty odpo.wiadając~ treści povłyż. 

'TV.TR KOMEDff MUZVCZNEJ „LUTNIA" „ROBIN HOOD" szego przetargu należy sklodać w Dy. 

.„„reArR„.i<A,Ąiif!:Ai:Nv.„ooM'u"'żołN·;ei?zĄ„ ... ~====··== 
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' DZJS DWA PRZEDSTAWIENIA 
godz. 16 godz. 19.15 

Sztu ~i amerykońskiei T. Wiłli;a,ms'a 
SZKLANA MENAŻERIĄ§ 

!The Glass Menagerie) ; 
udział biorą ~ 

Jerzy Duszyński, Irena Hore!:ka. Janusz ·-~:· 
Jaroń i Zofia Mrozowska. 

Reżyserio - Erwin Axer. Dekoracie - ~ 
• Jon Kosiński. Koso czyrina od 10-ef. 
: te1. 123 ... 02 
llltUUllUllłłllllllłlUUffłlUlłłłUllłłlłtllUłłUłHUUłłł111JU JHllUlfUUUUll 

~~~~'1-~~~·~~~1 

-~ FIR/1111 0 BOTOR.0 ~ 
~ lódf, Wó!czańska 35, telef. 205-59 ~~ 

~ 
Przewlfanie i Mtszelkie naprawy m-'3cha· ~:t) 

niczne, silników elektrycznych. 

Kupno, sprzedaż I zamiana. 
~~~~~~ Dziś 2 przedstawienia o godz. 16-19-tej WOlNOS~, (ul. Napfórlcowslclego 16) rekcii wyżej wymienionej do dnia 26.3 

~~~l!~~·~:~am:i:e:~~~~i::~~~?a::~~ Z~~~~N~u\fi1ct~ 28) :~t~ar!::~f~~:::ł.stąpi w tym samym -~=~:l~:!:~r=~~~~;:~Th~'.~~~~:-, 
Witold Łuczyński, partnerką jego będzie •Jiu- Kino „Romo", „He:" p<'>C%. seans'6w-16,30; Dyrekcjo zastrzega sobie prawo. wv- ~ Piotrkowska 243. Tel. 107.25 ~j 
b!enłco mies.o łodzi Jadwi,ga Kendo, w po- 18.30( 2030 nfedz. 14,30. „Gdynfo"-15; 17,30; boru oferty lub unieważnienie przetor- ~{ Dziś dwa prlfeds!awienio o godz. 16-ej j 
zostalych rolach wystqpłą: s. Piose2Ka, fi::. Ko ltJ.45; ni~dz. 12,30. „Sty!owv" - 15,30; l8; gu bez podania powodu. - I" i godz 19 ei fill 
szela, K. Chorzewski. s. Brusildewicz, A. So· 20.30; niedz. 13 „Włókniarz" - 16; 18; 2011 ,~ KRAINA us· ~,E.CHUH w.·l 
win, H. Łabuński i inni. Reżyseria B. Horskl, nlecłz. 14; „Wisła' - 16; 18; • 20, niedz, 14; Z okazji imnienin prelegenta Józ-efa Za· .i m llł1 
Choreografio w układzie J. Ciesielskiego. „Tęczo"-3 seanse dz.ienni'3-16,30, 18,30. 20.30 gozdy, zamiast kwiatów składa. Kolo PPR ' "

1 
W. tuczy. ckq 

1 
J. Kend"'. ~ 

Ch6ry i orlcfestra pod batutą Wł. Szcza.poń n'.edzieta-14,30; „Przedwiośnie"-16; 18· 20; przy fobryC-9 Tasiem i Wstążek Nr. · 1, Ko- ~ „ 
sldego,opra.wo scenicz.na J. Galewski i E. Gra ,,Ac;lrio" - 16.30; 18.30 20.30; niedz: 14,30: pernika Nr. 3 zł. 1.440 (tysiąc czterysta czter· M Kaso teatru czynna od godz. 11 
~skJ. Koso ~otru czynna od goi:łz. Tl-ef. Pozostałe kino rozpoczynają seanse o go· dz1eści złotych) na budowę Domu KC PPR w !®'~~66~.ZimWMfliW'f1JW:fiE\W'l%Bf8?f.l~TIBfi 

TEAT'R KAMERA.lN'f OOMU tOŁNIERZĄ dzinie 16; 18; 20. • Warszawie. 

ur. Daszyńskiego 34. . I R"""-$'~p..;·:-:-'".~•et#itw:;;;;u4u;.;;ma,,.,:m&rt>ft'i!t!W1r~eT'.™'1twtml.%BA&4d#!MM#.li&&~%~ 11 Od §awleża ntą 
Dzi~ o godz. 76-ef f 19.15 wiełkl su~~es d1 .-. d • ~I I #a§oduleniq 

nowotorski~go ,.P:ayhouse" wyróżniona orzez '. k°' lfJ!.!1Jl0 !!i prze 01Tf'ł80 · W kapel usze d~ntSl!!e i m~skie 
Koto Krytyków Teatralnych Amerykcńskich, I· , d h d f • d b i!l p O 
jrrko noflepsza sztuko ostotnieko sezonu teot- . ~ wa S~moc A 11y W $ '.lMllle 0 rym f'J. RAC WNIA KAPELUSZY 

~~:~01~~i:!fi:;~1~ra:~~;~;r;~~;o~f i; 
1
1 I 1 l Ópe!~ Super 4~!'~ osobo~;·~· cyllndrowY ~,,~,.:·,,'._.-: .. ,~-',·:_.·: ... : 1 .!~~. ~!.ódmiejska !!__ 

ską, w r;~;e:i„::~,,,:x;;:~gutta 1 11 2) Ope~ ... Kadet 4-roosobowy 4 cylindrowy : WIECZOR !.;:::'i:~·;;;;:: w „TEA-

Dziś 2 przedstawienia kom~di! Henneq :.iina i ~~. Do obe1·rzeuia w nsrażu przn ul. Legionów 56 tel. 131-69 11 W poniedziałel;: 24 bm. 0 godz. 19 w Tea· 
~ I!> tt )i trze na Piąterku {Traugutta I) odbędzie s!ę f Vebera pt. „PANI PREZESOWA" w oproco- ~ '1f11dział Gospo!łafClY k< · -ó t , i M' 1 waniu i z piosenkami Jerzego Jurandota z ~~ p u • • , • i~ vnec„ r 

1 
au ors.< 1eczys awa Jastruna, na. 

muzyką Franciszki leszczyńskie! i Mieczysła- !@ • ewszech11ej Spóldz!~ID1 Spożywdw i@ stąpnie xoncert. \Al:3tęp wolny. 
wo Por\.vita. 1* W lodzi h «:;mcammw w 

Odział biorą: Janina Oraczewska, Stefcio W!?J1it~~W~"~mm.fill~!Mif:f~r1?:-Z.~%.m'i.M;IK.;;;Wf::':'?5WkWt~Ett1l%\<l'ff~KMB I CZYTAJCIE i OGŁASZAJCIE Się 

~~s~:m5~i:~n
1

~ta~kf~~~;:skzv!;~~t 1_:h:: QGŁQSZl:INJA DR·· QBN· · ~ ! . W e,GŁOSIE 
~~~s~a~f::r~a~k~~:S~~s~o~~:an K~:h~~~: A.I mFAwwwa•wu ~ •aeu • .:w!n~ I ~OIJOUHSZYM'1 
Józef Matuszewski. Kazimierz Pawłowski. Je· f.. eh.arze KUPUJEMY srebro (złom monety) w każdej I 
rz. y Pichelski, . Józef Porębski i S_:efon Witas.

1 

Or. KOWALSKI MIECZYSŁAW spec chorób ilości.. Płacimy najwy~~'3 ceny. laboratorium naJpopula:n~e!szym dzienniku 
Pocz. prz.'3dst. o godz 16.30 t 19,30. Kasa h kó h Al 

1 
M . 

3 
p I chemiczne PL Wolnosc1 2 m. 2. I · lAI woiew6dztw!e 

czynnp cały dzień, tel. 272-70. we?·'3rycznyc i. s r~yc • . OJO . rzy. Różne ; w n !SiiltWM< 

TEATR KUKIEŁEK RTPD ul. Nowrot ?.7 mu1e od 8--10 i 4- ·7. Teł 212-88. . 
C d · · . k. . d · ,, · l'?BACOWNIA FUTER, Manan Sabat I" 1.;:,-li·,.,....._JL.,n1J·;; ""'i·.a.tt o z1ennie z :wy1ąt iem pon1e z1afww Dr. MARIA WILKOWA choroby oczu przyj. PIOTR""OWSV'A 92 67 1 .-,16 5 ....,.,,,.,„„ ... -.:::-.._•~ "' ""'..:J:: 

widowiska zamkn:ęte dło c;!zieci szkół pow· l d 4-t · d 6 t' • s · t r,..:., k 6 "' ·"'- , m: , te : '.!< • 4 ' · , mu e c ei o • e1 - Wl(i o"'"Ys o , - ---~·-------~------szech;iy!=h o godz .. 9 lub 11. W kożdą n1edz1e tel. 179-80 TŁUMACZ przysięgły ang:elskiego, rosyjskie. 
tę i swięto widowisko otwort-9 o godz. 12 tef f 1.· • 

1 
,„ N 

Sztuka pr6ro L Krzemlen!eckiel p:t: „Htstorio Dr ZOFIA KOŁSUT choroby kobiece. Akus~e· go, roncus„iego, niem sc„.ego - orutowi. 
cało o niebieskich migdałach". ńa - powróciło i priyjmuJa obecni-e Łódź 1.11. czo 74. tel. 'l76. l8. 

CHO~ GOtO, LECZ WESOŁO„. Piotr~cwska Nr 70 m. ~-~el. 212-~ c~dzl~!'\ -p---.,,-Z-U-.-_.-•.• -„.-----,----p-r_a_c_•_·•.-
PREMIERA w „GONGU'' ~o;lz: 3-6 ppoł. z wy1ątkiem sobor. ruedz:el „„.,,. -„.,,.,,_. """" „,,. 

Teatr „GONG" znowlJ otwiera swe pod· 1 swiąt. KRAWIEC ob.e?nany wszechstronnie w mia-~ 
woje w sobotą premierą p.t. „Choć goło, lec:z Dr. RATA.•-:tURAKOWSKĄ, speclolistka cho- rowej i konfekcyjnej pracy, Przyjmie odpo- 15 
wesoło" . rób skórnych I wenerycznych u kobiet, ~osme- · wiednie ston.awisko. Zgłoszenia do „Głosu \\'! 

Odział biorą: Romuald Gierosieńskl, Jo- tyko lekarska. Piotrkows'.<a 33 godz. 12-1 I Robotniczego" Nr. 550. I 
nowska. Kryniczanka, Wilczyńska, Wolska, 3-5.30. Zoolctmb .... 8t:.!JJ:ftłl!1t~e tp.rOC'ib J 
Dorskl, MarlEm ł Szwotcer. POSZ. UKUJE · '· i' Kier. art. Tadeusz Chrzonowski. Pocz. 0 Lekarz der.tysłl$ MINTZ Tadeusz, leczeme ze· się el'lergicznego zastępcy „się · i: 

bów i Tomy ustne! .zębv szfuczne. P,..,vimu!e gowego. Zgłoszać się żwirki 17. Łódzki In- · 
gedz. 19.30: Poludniowa 46. tal 268_91. słyfut Wydawniczy od 9-ej do 16-ej. 

WILE"'SKI TEATR tA..TeK 111_.,. d ------ t -upno • §.prze oż 1 PA~STWOWE Zakłady Przemysłu Bawelnia-1 w Teame Nou'Ym - Kopernika l6. M 9 • • W niedzielę 23 marca 0 godz. 14.m. 30 E8lE wszelkiego rodzolu kupuj~ i sprzedaje nego w „odz! przyjmuiq prządki, tkaczy.~ 
przedstawienie bajki Andersena „Słowik'', stolarnia Krasickiego 3 (przy Rzgowsk:ei), oraz kul'horza. Zglaszoć s1ę do wydziału per- ~ . 

Przedsprv~daż biletów w księgarni„ Pro~a" p;zystono:;k Piaseczna. .· sonalnego w godzinach od 10 do 13 ul. ł.qko i ' 
wa 23 lróg Kop-9rnikaJ. Piot~k.owsko 1020. ' KOSTtUMY-cwn;: -Pi~-s~c~ -·;,i<Jseń~ -granat;· 

TEATR MlOOZIEżOWY I DZIECIĘCY 
1 

suknie ciemne wełniane. jedwabne, model~ Zoąp!!?JiO"e dol~l/Jlff1Jlf!U111tti: ·"' 
. ,SZAROTKA'' I paryskie wzrost średni, figura szczu~ło sprze· SKRADZIONO dokumenty: kartę rejestrocyjnq - , • . 

w soli Teatrµ Nowego ul. Kopernika 16. dom okozyjnle. NNutowiczo 11lo m. 1. Oglci RKU, polc:ówkę i metrvkEl urodzenia na !IQZ- ri - To łotr, mys!ałam ze mi kupi outo, a on 
'Wscnodni-9 wldo'\'lisko w trzech aktach J. dać można niedzielę od 4 pp. wisko Gral':lowski Jerzy. łmi p0da110wał miesie:czny bilei t;amwajowyl 



{i t o s RUHOTNłCZY Nr 82 

Z zucia 9artll Ze sportu -UWAGA, KOBIETY PRA W'EJ SRODMIEJU:IEJl 

We Wiorek 25. 3. o godzinie 17,30 w lo

kalu dzielnicy PPR-u przy ul. Gdańsldef 75 

Odbędzie 11lę ogólne zebranie koblet-sym~ 
lyczek I c&!onklń PPR-u dzielnicy Prawef -
Sródmlejskiof. 

„Potrzebny nam jest drugi obóz" 
Hebda o przygolowanic;1ch naszych lenisislów 

ZEBRANIE KOBIET LEWEJ GORNEJ 

Dziś o godzinie 15 w lokalu PPB-u przy ut. 
Motrkowsklef 262 odbędzie się zebranie ko

biet-sympatyczek I czlonkili PPR ddelnky 
tewe) - Górnef. 

prze~ zbliżaiqcym się meczem z Angliq 

ZEBRANIA K0ł. 

STAROMIEJSKA 
Dziś o godzinie 10 rano odbędzie Ilię ze

branie terenowego koła „Doły", 

LEWA-GORNA 
Dziś o 10 rano w lokalu dzielnicy przy ul. 

Piotrkowskiej 262 odbędzie się Plename ze

branie f·my „Ramisch l Miller". 

KONKURS ELIMINACYJNY :ZESPOŁÓW 
SWIETLICOWYCH 

WoJewódzki Komitet pierwszego og61Do· 

polskiego Konl-ursu Ochotniczych Zespołów 

·.Artystycznych $wietlic Zwlązk6w Zawodo

wych zawiadamia, ie eliml.nac!e wof ew6dz. 

ltle odbywają się w ł.odzl w dniach 23-go, 

24-go i 25-go marca. 
Fragment z meczu o puchar Davisa Polska - Belgia wygranego przez Polskę 4:1. Spot. 

kanie odbyło się w Warszawie na kortach W. L.T.K. n.a klika lat przed wojnq. 

l dwa spotkania poważnieisze, z dobrymi Ja 
! i kimiś zespołami zagranicznyml, aby mi6~ 
J' jaki taki sprawdzian .formy. 

- Gdyby się nasze przygotowania do pli

charu Davisa miały ograniczyć do obozu w 

Gliwicach, to będzie z nami źle. Mówię to co 

podstawie bądź co bądź długoletniego $W&· 

go doświadczenia„. 

CO BY NALEZAŁO JESZCZE ZROBIC 

- Jak więc wyobrażałby pan sobie daf.;2.y 

program zaprawy? - pytamy naszego roz

mówcę. 

Występy zespołów chóralnych i lnstumen

tatnych odbędą się w stali Teatru Bobotnlc:se 

go w dn. 23 marca o godz. 11,30 l 15-teJ. 

- Najdalei od pierwszych dni kwietnia po.wi 

nien PZL T zorganizować drugi obóz die ńa

sz.sj ekipy, z tym, że wszyscy bylibyśmy sko
szarowani. Obóz taki mógłby się odbyć VI 

Wa·rszawie lu·b Katowicach. Ja jestem skłon=iy 

cały ciężar dobrego przygotowania czo/owych 

naszych graczy wziąć na swoje barki. Od 

dobrego naszego startu zależyć l;x>wiem mo

że przyszłość naszego tenisu, który j~dnak 

posiada już swą tradycję. 
Zespoły baleto\„e wystąpią tegoł dnia o godz Na daJ.skich Bermudach, wyspach. polo- oto pierwsv.i słowa wielokrotnego - mistr7.a 

19-tej w sali PZPB Nr 3 (Geler) Piotrkowska żonych na .Oceanie Spokojnym od kilku iuż Polski. Zebrała sią . tu cala nasza p\eiada. 

293. tygodni trenują tenisiści oiagiebcy. którzy w Było Jadzia Jędrzejewska, Skonecki, Olej'1i· 

W dniu 24 marca o godz. l&-lel w sali tegorocznych rozgrywkach o puchar Davisa, szyn, Kończak, Bratek, Cyprowski, Wo;:ie· ' . 

PZPB Nr 3 ul. Plohkowska 29S odbędą się za- nafwiększe trofeum tenisistów całego śwbia, chowsk.i, Kołcz II, PopłaV>{sko n-0 i jo. Były po KANDYDA.Cl DO REPREZENTACJI 

wody le'alra!ne. W dniu 25 marca 0 ogdz. l8 zmierzą się w pierwszej rundzie z Pol3i:.ą. za tym piłki. Każdy kłub zaopatrywał w nie - Jak według pana b~dzie wyglfdat przy„ 

~ ds~li ł.ó~~kiedg: !ecttru Robotniczeg~ ~ Po· ' Anglicy mają wspaniałych „sparring-part:ie- swych graczy. · puszczo lny skład naszej reprezentacji? 

u n owa 
0 ę ~~ę-występy so 

1 
w. rów". Bawi tu niemal cała elita tenisowa - O ile powrócą do kroju Tłocz.'łński ł 

CO ł J d • USA z Sidney, Woodem i Cochelem na czele. .lRACOWITY DZIEl'I Spychała, to chyba obrona naszych barw ?O-

U~ vszym przez ra ·o o przygotowaniach naszych tenisistów do - Dzień mieliśmy dość pracowity. Już od .wierzona zostanie Skoneckiemu i mnie. Gdy-

ti.57 Sygnał czasu, aud. na „Dzień dob;y" tej poważnej prestiżowo imprP-zy prawie me godziny 8 rano byliśmy na korcie, a schodzi- I by było nas tylko dwóch, OCZ'i_wiście -„roboto" 

S
i 2k0olendŁ. dhi~torp.; 7,05 Muzydka.~ 8

8
,00

25 
DMzi°"'n~ik; nie słyszymy. Istniał początkowo pr.ojekt w·1- liśmy z niego <ł)czywiście z przerwą no obL1d będzie ciężka, ale myś1 ę, że dalibysmy radę. 

8-55 1 Ł d '} p 1 k R d . R d'o, ·· s on1a ic na 1w1erę, a y wczesme1 m0g 1 o go zinie . ecze treningowe rozgrywa- e onec tm rozumiemy się osc o rze w 
, Iz o z1} rogram no z.is} . uzy<o; ł . . h R' . b . · . 1· ! d . · l B M · . z Sk k' · · d , , d b 

, z o z1 „ o s a o zina o 1 wa - , . . . , · . . d b . . 

pog. w opr. J. Piotrowskiego; 9.00 (z Łodzi} rozpocząc trening, projekt ten 1ednak ms oo- lismy między sobą. W ostatnią sobotę i :ite- u lu, a to znaczy w1ęce1 od zgrania. Zresz.-

Transm. noboż~ństwa ~ ,Kościoła Garni:ono-

1 
cze~a! si~ realizacji. i Riwierę za.siąpiono .kor j d.zielę ur~ądzili~my nawet _pokazó"."'ki, , ~tór~ tą,, jsśli chodzi ? _grę podwójną to _POwinien 

wego w Łodz1. Nabozenstwo odprawi 1 ka- tomi krytymi w hali pofobryczne1 w Ghwi- cieszyły się duzą frekwenqą publicznosc1„. byc brany rówmez pod uwagę Ole1niszyr.. 

zonie wygłosi ks. płk. Ławrynowicz; 10,30 Iz · cach. O tym jakie korzyści odnieśli nasi 'e- I ' ' , · · Jak pan ocenia nasz9 szanse w spot· 

Łhodzi} ~~-t1°1 °05ud(ycjaŁ dz ~}ykKlu „Tv-:ok'rc1z?ś1ć1 s1e0et
1
-1 nisiści z pob~tu na S'ąsku i e.w«.mtualnych na-I TO WSZYSTKO T~WAŁO ZBYT KROTKO koniu z Anglikami? 

oveno , . z o z1 omum a y, , z , , 

Łodzi) t--~uzyka ludowa (płyty); 11,20 (z Łodzi} j szych szansach w spotkaniu z Angią opowie- I - Oboz trwał jed.npk zbyt krotko - ciąg 
JAK WYGLĄDAJĄ NASZE SZANSE.• . 

„Fonsio Selsrek ma głos" - monolog J. Sliza ; ' da wielokrotny reprezentant nasz•;ch bc.rw w 1 nie nasz interlokutor - . aby mógł dać porzą-

11,30 {z Łodzi) Koncert z płyt ~marki „Melod. ie" I walkach o puchar Davisa Józef Hebdo, khry dar.f! rezultaty. Ch.c:ąc- osiągnąć 1'ak.,.. tiJką 

2 S k f I ,,. - Decvduiące u\ czenie b(fcizie tu miało 

1 ,OO Y{Jllal czo~u; 12,05 ~o ne. sym 0.11 1.c~- dopiero co powróc:t z Gliwk do Łodzi. formę, · trzeba byłoby potrenowoć przyna]- . 

ny - w przerwie - Rad1okromk?. Na1ciei<. ' mn'„•1 '1okieś '5 ty·godni (obóz trwał . około 4 kióre. ,z.ę ·str<m, prędZ'j doj~zie do forf'11V. An-

a ud. przyszł. tygod.; 13,40 Audyqa słowno· . . , . . , glicy mają na to o wiele większe SZ0'1Je. 

muzyczna dla .świetlic wiejskich; 14,35 Chwil- KTO BYŁ NA OBOZIE I tygodni - p•zyp. Red .} a pozn1e1 rozegnc Gdyby jednak doszedł do skutku obóz w 

ka Biura Studiów; 14.40 W ramach Teatru - Na obozie było barcizo przyjemnie kilko spotkań pokazowych przynajmniej ze Warszawie lub Katowicach, to szanse nas'!t> 

Wyobraźni „Głos Człowi.ska'' wg. J. Cocteau; 
ccenjałbym na 50 procsnt. Anglicy sci groczn 

15,20 Kapela F. Dzierżaowskiego z udz. M. 
Czekotowskiej - śpiew; 16,00 Słuchow. dlo Z drUŻ"J}llOW"ł}.Ch mistrzostw. Polsk! mi młodymi, ale mają wytrawnych „speców", 

dzieci pt. „Srebrne łyżwy" M. Mores-Dodge 
którzy kierują ich przygotowaniami no i tre· 

w opr. M. Wilczyńskiej; 16.20 (z Łodzi) „No Ł K s • l · „ nują intensywniej od nas. W · zeszłym roku 

widowni tygodnia" w opr. St. Juszczyka; 16,30 • • • n I e w a c z i brali oni jeszcze w skórę. ale w tym roku r. 

(z Łodzi) Recital śpiewaczy I. Wojtaszewskiej; 
I " b d · I • · 

przy fortep. w. Klimowiczowa; 16,50 (Z Ło- c .. '.e•~au'e spot:.''an·e Grttchowa z MKS-em pewnosc1ą e ą 1uż o wie e groznieist. 

dzl) listy i programy omówi red. K. Turkie- r '" l u - Uważam, że jednak przed meczem z 

wicz; 17,00 ,,Podwieczorek przy mikrofonle"; W dniu dzisiejszym o drużynowe mistizos· W Krakowfe: Wisła z Wartq. (Poznań). Anglią powinniśmy rozegrać bezwzględnie 

18, 15 „5 minut poezji"; 18,20 Audycja wojsko- two Polski odbędq się ·następujqce spotk:I. ŁKS miał walczyć w Częstochowie z CKS- przynajmniej dwa tOM'arzyskie spotkania na 

wa; 18,.SO „z życia kulturalnego Łodzi" - nki: · e~. Pięściarze łódzcy z wyjazdu jednak zr;.· przyk/ad z Węgrami i Jugosławią _dorzuca 

1. Omówienie najbliższego Nr. „Kuźnicy" w w Warszawie walczy Grochów z MKS zygnowali 

opr. J. Małuszyńskiej, 2. Klub Młodych przy · . · popularny nosz tenisista. 

Związku Literatów w Łodzi: 19,05 Iz Łodzi} W (Gdynia). Najciekawiej z wyżej wymienionych me. 

ramach audycji „Uśmiech i piosenka". Inter· W Bydgoszczy: Zjednoczeni z IKS (Wro-::- czów zapowiada si~ mec-z w Warszawie po. 

mezzo A. Fredry pt. „Koncert" w opr. radio- low) między ·leaderem 1 wics1eadezem pierwszej 

wym K. Gogolewskiej; 19,30 Przegląd tyg'Jd- W Katowicach: Batory z Lubliniankq. grupy Grochowem a MKS-em z Gdyni. 

nia; 19,40 Reportaż z meczu piąściarskiego o 
mistrzostwo Polski; 20.25 „W 1-szą niP-dzielę 

wiosny" - Sekstet P.R. p/d S. Rachonia z 
udz. A.l. żobczvń!ikiego i Chóru Czejonda
piosenki; 21,00 Fragmenty z akademii w Teat 

Mlod~ież wzywa 

RAKIETY PRZYJDĄ Z ANGLII 

Na zakończ,snie poruszamy jeszcz:e spro· 

wę sprzętu. Okazuie się, że Legia zamówiła 

rakiety i naciągi w Anglii dla Hebdy i Sico· 

neckiego, ale narazie nasi przyszli reprezen.

tanci grają ieszcze starymi, które trzeszczq 

jak . rozbite skrzypce„. 
!Cr. rze Polskim z Międzynarodowego Tygodnia Komitet Koordynacyjny Polskiej Or-· dzie ono szcz·ę.śliwsze i lepsze· - zadecy. 

Solidarności bytych Więźniów Politycznych; ganiżadi Studentów Oddział w Łodzi - duje nasza obecna postawa. Pragniemy, 

21,15 ~U noszvch przvjr:1ciór' - „Fra11cja zrzeszający wszystkie.' stowarzyszenia by było ono jasne tak dla walczącej o 

przemowie do P·olski"; 21.45 f7! todzil Skecz „Bratnia Pomoc", organizacje ideo·wo- wolność i :prawa człowieka młodzieży Dzisie;S · ł 

pt. „Emsryt Malipi•1i.c" wg. Swiatooełka Kar- wychowawcze, akad. koła zw. b. wi()ź- J-Jiisz:panii, Grecji jak i potężnego frontu · ! ze Imprezy SPOf 0W8 
pi1iskiego w prz-rA"::e radiowej E. Wo-ź:~ia- niów hit]. wiezień i obozów koncentrac. demokratycznej młodzieży świata. 

kówny, w reż . z. Kopalkl; 22.00 Kwadr::ms 'd k' d ł k " T · I ł 

µrozy _ „Pop'olv" s Żeromskiego; 22,15 Pro ośrodka ło z 1ego - wy a z o azJ1. Y~ Polska młodzież naJszczodrzej po a.a 
Zgierz Stadion MleJsld god1. Il. Pierwszy 

mecz piłkarski w tym sezonie ł.KS - Borata. 

gram na jutro; 22?.5 11 Łodzi! Koncert 1-yczeń godn~a Młodzieży odezwę nastę<.PuJąCeJ swą krew w trudnej i nieubłaganej wa!

(część I-szal: 23,10 Ostat. wiad. ~zien111ko treści: . . • . " ce z pychą niemieckiego nacjonalizmu, 

radioweqo: 23,30 fz l:rid1i} Wh:idomosd ~oor- ,,Tydzień Młodz1ezY_ <?hchodzony. Pt z~z niech zajmie więc godne miejsce w dziele 

, towe; 23.33 (z lodzi} Progn1m no iufro; 23.361 demokratyczną młodzie.z całego ŚW!at~ w budowy trwałego p.okoiu. Nikt chyba nie 

Iz ŁodziJ Konc<:Jrt życzeń !część 11-1".,!o} 23,58 dniach od 23 do 30 marca 1947 r. nie Jest pragnie · silni·d pok-0ju, niż ta młodzież, 

(z Łodzi} Zażończenie audycji i Hymn. . tylk() prostym symbolem zwycięstwa której udziałem stało ·się cierpienie oho· 

Basen YMCA godz. 17,30: Czw6rmeez pły

wacki Cracovia - Warta (Poznań) - Elek· 

tyc-mość (Warszawa) - Filmowiec:: (ł.ódź). 

Sala YMCA:· Dalszy ciąg turnieju szkół 

~rednich w siatkówce o puch!Ir Polskiej 
YMCA. 

.Oviurv aptek 
Czyński, Rokic:ńska S3 
Bartoszewski, Piotrkowska 95 
Rowińska Koprowska, Plac Wolności 2 
Stanielewicz. Pomorska 91 
Siniecko, Rzgowska 5 
Jancerowa, Ząlerskc 03 
Siniecka - Rzrmwska 5 

TElEFONYs 
Pogofowle Ratunkowe Miefslde 
Pogotowie PCK -
Pogotowie Ob~zp. Społecznef -
Straż Pozorna -
B!uro numerów -

104-44 
111-11' 
134.15 

8 
199-00 

słusznych zasad nad barbarzyństwem fa- zów koncentracyjnych. trud 1>artyzantki 

szyzmu. W tych dniach 40-milionowl'. i gorycz ciężkich lat oku'Padi. 

front młodzieży, skupionej w ~wiatoweJ Umacniajmy zrię.by prawdziwej demo-I 

/ -
. Wyróżnienie polskiero 

· szermierza federacji Młodzieży Demokratycznej do- kracji, wychowując polrolenie zdolne do 

konywuie rocznego bilansu osiągnięć, wy- pełnego wYkorzystania · jej dobrodzidstw. 

ciagając '? niego wnioski na najbliŻSzą Niech żyje ~wiatowa federacja Mło- Jeden z czołowych przedwojennyeh 

przyszłość. dzieiy Demokraqrcznei ! naszyc·h szermizrzy Friedrich rostał za-

Pamiętajmy ! Im trudniej będ'zi~ klaśc Niech żyje Międzynarodowy Związ~k Pr-0szony !Prz~z Zwią~ek W~e-rski na 

oodwaliny wspóinoty mie.:dzynarodowd. Studentów! . · główne~o arb1~ra m1ędzy.panstwowego 

im trudniei bę-dzie zatrzeć ślady faszyz- • S)}otkama szermierczego W~ - Wł<>-

mu, 11 trwaiić podstawy sprawiedliwości i ~omltef KoordrnacyJny ~otskichl chy, które odbędzie Si!E) 13 kwi-atnia w 

trwałegio pokoju, tym większe będ.a, za· · · · Organizacji Studenckich Budapeszcie. . 

dania młodego pokolenia, tym większa (czł. -M. Z. S;) PUWP i PW wyraził im ~()ja . 7)goo~ 

od1>0wi~dz.ia1ność wobec jutra. Czy M- Oddział w Lodzi na wyjaz-d Fried·richa. 

Wydawca, Wo!. Komit~t PPR w Łodzi. Komitet RedokcyJnv. l<ed i Adm t6dź. Piotrkowska 86. Telefony: Redaktor Ndczelnv 216-14. Sekretoriot 254-21. Redakcfa nocno 172-31 

Zakł Graf. Sp Wvo. „Łódzki lnstvflJt Wvdownfczv„. Prenumerato zł. 45.- mi~sl~cznłe. D 01~77 

CENNIK OGŁOSZEK!r Drobne ogłosz. PO zł 10.- za wyroz fna1.nnlefsze zł 100.-1, poszuklw anle pracy 1 poszulciwanle rodzin po zł 5.- zo wyraz (nafmnlejsze ro.- zł. za milimetr szpol 
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