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ROK III ŁODZ, PONIEDZIAŁEK 24 MARCA 1947 BOKU Nit 83 (634) 

Bevin w . odwrocie 
Nowe própozyc1·e ·angielskie w sprawie Niemiec w 11-tą r!JCZni~q 

, krwawvch wypadkow w Krakowie 
LONDYN (obsł. wł.). Jak podaje rozgłośnia londyńska w zwią- Ruhry jak również zwi~szcnie .Prot.luk· KRAKÓW (PAP). s1araniern wydziału kul· 

zku z utworzeniem w Moskwie komisji, majqce.i dokonać próby cji stali d{) 9 milionów ton rnczme. tury i oświc,ty OKZZ odbyła się uroczysta a. 
· · · t · · l d t 1 ' · · d • · d - 4 Memoriał wzywa W5zystkie cztery kademia ku czci poiegłych w wypadkach USUDięCia IS IlleJącyc 1 O yc 1CZ3S rozn1c Z an mię zy mocar· państwa okupacyjne do udziału w kosz. krokowskich w r. 1936 robotników. Uroczy-

stwami w sprawie charakteru przyszłego rządu niemieckiego jak tas:h okupacji, które w nastl';Pstwie zo· stość zagaił pas. Kowalczyk (PPS), poczem 
również w sprawie systemu ekonomicznego Niemiec, powszechnie staną pokr1rte z produkcji n-iemjeckiej. zabrał g ios poseł Adam Polewka (PPR). Mów· 
wyrażone jest pi:zekonanie, iż 4 ministrom uda się osiągnąć poro- · Pro.iekt brytyjski ma rliwnież zawierać ca zobrazow,ał okres krystalizowania się iron 

• • zgodę na przyśPieszenie dostaw repara- ~ów ludowych w Europie w 1936 roku i p1zed-zumienle. . 1 • • d k .. 1 staw•1"ct na tym tle wys1"lk1' ruchu robotnicze-CYJnych z neżąceJ pro u Cli przemrs u 
W ·kołach polityczmych zwracają uwa· łych trzech delegacji nowy memoriał, za niemieckiego. g:· w Polsce, dqżqce do stworzenia j9dncl1· 

- -· · W k6łach politycżn". ·cb, zbliżonych do tego franiu. g" na fak~ H; w <l'Stat.nioh <liniach <laJ·e sie wieraJ·ący zmodyfikowany brytyJ'ski plan ·' d t 23 " ~ delegacjj angielskiej. ocenia się nowy Frelegenf podk~eślił, że a a mc:.tccr 
zauv.:_aiyć wy\bitpy spadek naprężenia i gosp0darczy dla Niemiec. memoriał Bevina jako próbę pójścia na jest niejako data ideo~ogiczna, jest lragmen. ' 
o wie·le łagociniej&'ba niż w dniach po- Zgodnie z tym planem ma nastą.pić ręikę żądaniom, wysuniętym w imieniu tern zmagań proletariatu o zajęcie pozycji 90· 
wzeid!nioh a•bmosfera. . I zwiększenie eksportu W{!igla z Zagłębia Francji Przez miu. Bidault. spodarza w demokratycznym państwie. Pe 

Prace ~~nini~j ~mi~i maią być ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~ puernów~~ach odb~a ~ę część arty~ycz. 

~:o1~~:nem~s~!!~je~=~~~:;~~j:zoeg:~ Pro· by u•1askan·1a rebe1·1anto' w na.ONZ zakupiło Manhattan 
statec7Jnego uzgodn·ienia swoich punktów 6 NOWY JORK PAP. _ W rocz.nic•e. pier 
widzenia i sformułowania wspólnych • · •• • 
wuioskó,w. 70 laburzystow nadal w OPOZYCJI do poczyna n rządu Attlee \l. ,~zeg-0 posiedzenia Rady Bezpi:!C·Zeń-

stwa, przypad.aj3.·ca 25 marca, sekretarz 
... Rofi:łośnia lop.dyńska -donosi również, LONDYN (obsł. wł.) - Na d-ziś zapo-1 stanowiska w sprawie przymusu Służby generalny Trygve Lie przejmie dokument 
1z tmnister Bevw rozesłał do Pozosta. . d . . t . f' . 1 . d . wojskowej nadający tej organizacji na własność te. 
1111111n11111n111u•11-111111111n;u1111M1111 \\1e Zlane Je. nteo icia ne 1JOS1e zenie · • . . d . · t d. t bd ·• kl • . G • Jak \Viadorno, rebelianci wypow1a · aJą reu Manhat anu, g zie zos ana wy u o· 
Japończycy na Antarktydzie ira,kCJI tabo~rzyst~\~S e.l Izby . mm, ~a Sh~ przechvko pro.iektowl rządowemu, - wane w prz~·sdości budynki ONZ. 

ktorym :Przedstaw~c1ele rządu hędą us1ł prze ~idujl\ nu 'PrZ dłużenie przymusu JeunoclcMiie Lie otrY.yma & i4'\Jł ··milio· 
PARYŻ PAP. - Agencja France Pres- wali skłonić około 70 posłów Partl! Pra• powszechnej s1uiby wojskowej również na dolarów, ofiarowanych przez Ro?<ke-

se donosi z Samia·go, że w tamtejszYim cy, t. zw. „rebeliantów" do zmiany ich na okres pokoju. fellera na zakup doJatkowych te.renow. 
dzienniku „La Hora" uikazała si·ę sensacyj 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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~~;et~~~ra n\~~~~~~~~~!~~~ T h o r ·e z o· s y t u a c i· ·1 m 1· P d z y n a r o d o w e J. 
:~~~:~z~~~H::ew:~o!~~:I~r~~~~rvn\ n: 'ł 
trzy.ni uje, że ~kspectycja chi.Jijska. prze- FrancJ· a musi otrzymać wę0iel z Za0łębia Ruhry 
bywająca obecnie na A<ntariktydzie. zna- . & & 

k h . 'h n d hT" .. K. . 1 francusik1ei partn komumstycz.ncJ w1ce- tyki wewnętrzn;;,i i m1ędz"S-,narodoweJ. - Obecnie upańshrnwione kopalnie fr'ancu-
lazła przypadkowo grup~ japoński~h woj PARY~ . PAP ... - Se·k~ztarz g~ner~lnyl nic,_ w którym P?r!1.sz~rł zagacl11ienia poli- o podnic icnie produkcji Przemy~łowej. 

s owyc 1 ucz?nyc • i,zct c i !Js '. mia premier Maurice Thorez wygłosił w nie- Thorez .Przy.pomniał u<l•ział partii komu- s.kie wydobywaia o 20 "Procent więcej we 
rzekomo wydac rozkaz ar.esz.t-0wama od- dzielei na \.Vielkim wiecu w mieście Va- nistyc'Znej w mchu oporu i podk_reślił. że gla niż w roku 1938. Żaden kraj prócz 
k!rytych JatPończyków. lence we Francji Południowej przemówie po wyzwoleniu partia rozmoczęła walkę ZSRR nie może ąii;; poszczycić takimi o-. 
11nn1111i:M~~v1111m:·1•11.ui111111'111111;1111r1 1•1,1•1111111„1·1.1•111111111 .• 1 i.11'1111r1Lu1n 11111'H ' 111111•1111111111111 •n1H 111:1.1:11u111n 1111H1 •1:1111 11'1111„1.11.111'1111•1111 ·1,;1 .11"1,111•111 u111 Siągnięciami. Prnd·ukcja żelaza wyr.osi 

Powódź zalewa .wsie i mia-sta 
Dzielnice Gdańska pod wodq 

WARSZAWA (PAP). Pod Zakroczymiem zwykle zacięta walka :z źyWiolem :;. udziałem działy wojska, które bombardujq niebe%
wskutek ptzerwania wału, woda zalała ok. 

1 
zarówno wojska jak i ludności c ·wllnej. Te· pieczne zwały lodów. 

Lody na Warcie spłyz:.ęly już poniżej Po-30 wsi. Pełna akcja ratunkowa w toku. , goroczna powódź j::-st jedną :.z: największych znania. 

WARSZAWA (PAP). Dnia 23 bm. stan wo· jakie miały miejsce w Polsce. . Na Odrze - lody spłynęły jUi do Kistrzy. 
dy na Wiśle 0 godzinie 14-ej wynosił 560 cm. : Zatory na Wiśle likwidowane są przez od- nia - :trdewając lewy brzeg niemie.cki. 

.,. ~;::~:·~;:;":·::~:·~:::":::-:OS ZUS TWO FAS ZYS T 0 W GRECKICH 
'dów w górach i odwilży w powiecie sanoc. 1 • • 

kim wylała rzeka Olawa, zalewajqc po raz Komisja ONZ „nie mogła dotrzeć" do wodza powstańców 
drugi miejscowość Za~órz. LONDYN (obsł. \vł.) - Z Aten dono- misji, która w z~iazku z zakończeniem 

GDAŃSK (PAP). Rzeka Radunia, przeply- szą, iż pr~~d'stawiciele Polski i ZSRR w prac na terenie Grecji w najbliższych 
wajtjca przez Gdańsk, wezbrała tak silnie, komisji śledczej ONZ spotkali się z do· dniach wyje<lzi:! do Bułgarii i Jugosła· 
że na przestrzeni dwóch kilometrów zalała d k • • „,

1
•
1
·• 

ulice Tor~ńskq i nLżej położone dzielnice wó cą grec ieJ armii partyzanckiej gene. w 

miasta. Woda wdarła „ię do piwnic i miesz· rałem Marcosem, który wręczył im sze· 
kań. Most na Raduni stoi pod wodq. Akcja reg dokumentów, skierowanych d{) Ko
mtownicza w toku. Zaalarmowane oddziały misji ONZ. 

• • • 

straży ogniowej wraz z ludn ściq cywilną; Dokumenty te zajmują 200 stron ma
ratują dobytek mieszkańców zalanych do. szynowe'go pisma .. Generał Marcos oś· 
mów. • 

"' wiadczył, iż Komjsja ONZ padła oiiarą 
.WARSZAWA (PAP). Na wszystkich rzeka~'1 oszustwa, gdyż dla SJPOtkania z nim zo

polskich gdzie zag?ażcr powódź trwa nie· stała ona zawieziona nie do tej miejsco· 

Dziś w numerze 
n.PR OMYK" 

wości, gdzie spotkanie z nim było umó-
wione. 

Polscy i radzieccy członkowj.e Komisji 
~-·~ócili już <lo oozostałvch członków ko· 

LONDYN PAP. - .lak donosi agencja 
Reutera z Aten, rząd srrecki postanowił 
Po 5-ciogodzinnym posiedze·niu, wprowa
dzić stan woicnny- w okreii;u Lacoinia. w 
p-0łudniowej c,.;:ęści Pelopo112z11. Kierow
nictwo EAM wysłało depes1zę do mini· 
strów spraw zagranicznych w Moskwie, 
". której Podaje rozmiary niepokojów w 
p0łudniowej części PeloPonezu oraz. fak
ty mordowania elementów lewicowych w 
tym rejonie , 

80 procent, produkcja stali 92 procent. 
Produkcja wyrobów chemicznych, samo
·chodów i gumy syntetycznej stale wzra
sta. Jednakże Francja potrzebuje Wflgla 
Wskutek braku węgla i niedo~tateczuycłi'.: 
dostaw z Zagłę.bia .Ruhry wysiłki narodu 
francuskiego w dziele odbudowy są stale 
hamowane. franc.la ma prawo do węgla 
Zadf';bia Ruhry i d-0stawy muszą być pod 
jęte' na nowo. 
Mówiąc o syruacji fiinansowei Thorez 

podkreślił. że musi być u.trzymana rów
nowaga budżetowa, któ.rą można osiąg
nać nrzez zmniejszenie kredytów \Vojslrn
wych. 

Wicepremier określił cele polityki frar 
cuskiej na konferencji pokojowej, podkre 
śla:iac, że dąży ona do całkowitej likwi· 
dacji faszyzmu na całym świecie nie wy· 
łącza.ląc Hiszpanii i Grecji, do skutecz
nego rozbro.ienia Niemiec i do kontroli 
mię.dzyuarodowej w Zagłębiu Ruhry, ~tó 
ra nie może pozostać w wyh\czuym wła· 
daniu tylko .iedne~o so.iusznika. ZagrG!bie 
Saary f:>owinno być Pod względem gos
podarczym połączone z Francją', co nie 
oznacza, ż~ Francja dąży do zaboru teg(} 
obszaru pod wzg-ledzm polityciz11ym. 

Thorez stwierdził. że pr.ze.dJstawicie1e 
partii komunistycznej zgodzili się pozo
stać w rządzie i wziać udział w roą;wią
za11!11 m·oblem11 indocllii'1!'.kie~o. Rozwią
zame to Powinno hrć osiągnięte na dro· 
dze 1Pokofowcj. W zakol1czenin swego 
Przetnówie11ia · Tlwrez wezwał naród 
francuski i narody unii francuskiej do je
<lnoścl 
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• Niemcy chcieli wyniszczyć Czechó~r, Illo Erenbur..!l Syn i bracia Toma~za Ba:tY prÓ a-
1 ~dy qoering, przyjechał do Pragi, za- dzili dalej dzieło króla obu 'la. Jedni 
klinał się na \:vszystko, że Niemcy nigdy p · g wyjechali za grani .. ę, drndzy -pozostali 
tego miasta me opuszczą. Mnie zaś pq;y r a a w Z1inie - dvnastiil B&ió cRciała sie 
padła podwójna ratlość: Widziałem Go~- L zaasekurować·· w różnych krajach ńa 
rih~a W kirth!t: noryffibei'skl~j i Witł~l€l- wsielki wypadek, w przewi6. waniu 
łcm Pl'a~EI ż.Y\vą i "\vulttiL , kancy Pra~l nrn W)'lt'2yłtlali. :ti'tizliHni i 1jill1a, Wiekti ~:!\ l<ti\llll·a i fja~r1 tlf,yz~n1 tiatlcho<lzącegó k t8.klizmu. 

Zrtain tltibtte to rrtiast~ 1 desttJ by\\ra- ghnrthHni żirntaktiwa1i tlb.lt:J1mia, bili W połtlogt_, śW1. 1lW~ ~rzc,li:v•:i.ć len ttu6nT W herbie króla dhttwia był_ tr.ey bu-
łem tutaj -'- lecz nigtly nie 'i-uzpieraia ttH~tnltltkie ł:ttttlt). OdW!.\My kintli:l ~fil- okLs j3te'ebUtloW .. 1. ty. Sat.a, hlory iostał w Zlini~. dory~o-
myd1 ffa:fal taka rad1-1§( jal~ podczas ti:l,r sża1,ał ~fj Uili:!Rch wśród ~t·atłu kUL * • * wrtł spr:vhtie. czwarty but1 slttzyźfiwitł 
tego ctstatttiego pobyt u. Po st!'~zl1Vth ~th:.i1)1UJąc fi'a~ttU.Shlv )jta'llllel.!b ):mwsta . t?°patlshvd\1-rlertit.> tW1.1:>tnysłu ~rzyprc1·· chtliewy i. tali fjtJwsłała „b'U fana siha

, la.tath WoJtty - ja kit!~ to szc~~ŚtiE! _ !l!a. :Na ullt·ai.:h Pi'r1gi !.ljjtltkf!e fftozrla tua \ .rlłtl o Wlkieklość tta. ~~\.'ców R.r6la obli- stYka". Wyrabi~ł bjJty dla ietttt:6 i 
u1r~ec staft!J;{o prz:vja@lela i druha! Je t>o1r111Jcźki1 pr~. strti.ltthe kwlattthii --:-- ,v-1a -- 't'tlmasza Baty; K.tóry mnie !ląrt1 hMł im p{jd~~żWy. Brugi Bata oąiad w 
~Miń Wse •stkie Rlt11icę J!JllttJfj. _ f;l'zV!Juł11irtają ttlH: b o\\•ych titHet •h w .l- ~ml tlokuc2. ł t.Jtz d ia -: Ni:iąlltl ;vi ·ie po- ~i~t!ht~rnl.e. ':I'tżeci w Anglii.ł1' rat p~łą" 

p~·ot2. ~iebutty. Praga Wsl Je€lhą ~ na.1'- ny i \valkL , · wlęt:ił'f.ltti inu jef:I ri .ź !tloicl: rtrtvkUłów, ~~y1i 11 1 lzą tząd cżecMs owacki i1e 
p1ękmeJSEyeh w RWi~Fie. Roduii:vla sie , * * * mo\viąc; dokładnie.i napisałem o je_go się uaą, 
w dtllihi~ - tJb\Vldt'ze hl ;r. •t łilebtlpd- Nit:itt1t tilil~t'~>7li eiil ehbsłtl ·Va ie h1E'ltl l!lt:h el<~ploata .ii. !ł\ lHd~l,ie.i. Ba- • le Irtbryką w '.bilhrn rź~tlzą dzłd_ro-
wiedrlle dla cht:Jtych tJiuc .. Jji'zew skapct ~tutth:J\ ·itit:ii ptl f:M.tsackU. Letz e~e!'.l hi żasltarżył h1!li~- \ l:.tl.i m netl~~ll b6H'1icy. Praca Hlzi~ az rrlłłb, nez aa -
- Ptaga niĘ! jt:!st J:niaśtt::lti zieił:!tti. Ka. z fjt1trafią µfacf:lW!ł~. JIO!ste!l:! ttle 1ak tlaW- prtfisl\Ąr 'f.ltlttljj~js.liłi::łt alt• m:utr~~ t~r~~- tti:!~o wfzysku. tfaas któl6w minąt 
tart~ Bla. thttit:!.- to Par:vż i Kijów. Pra- no rozbi,ta szk~anka była t.ta~edią., Di\§ ~r!l.ł. W roku 1l°J321 jak wiatJ;wno, zginął * * * 
ga LlaW Je~t tt11astt!111 h11"11i!'!1i11ł:!j liis1.oriL sl. ·n11e fabrYl{) cf!:ePkl~~a Fl.Y. ~_la fJi'ac\.I lą \ kPŁasht1fi11 ltltfilt'7.t:!J. . J1:1den z na_js.tf\tsz.~e~ uniwersv!~lo . 

Na wzgorztt - za11wk gród twierdza. Pełną parą, Magazyn\' Pfag1 zawaitlhe Tomasz Bata, svn zwyc:~aine,i~o szew- Europy, po w1eloletn1e1 przerwie wraca 
Czuje się tu tH1dE:ch i ~.,··iclk~ść minio- ' najprzedziwniejszymi krys.,,tHłami. Jesz ca, bvł kombinatorem na wie1kr\ skalę. do dawhej chwały. Ulice pełne f]ttiden
nych c~asów1 tlt1JgC' jednego z naibar-1 cze nie tak dawno po~ifł};{i kursowały Doroł,Jił się olbrzymiei fortunv. Obu- tó\\r, Praga nie tylko błyszczy t . śiąca
dzi~.1 trn_Witt~on\ ~h· tirfrt1Mt'1\.\' śi 'i 11 i:L .Jesl jak tiJhVił" - A .tlziR 11liętl~v .t't~l~ą. i n1•a War i Frati.b.tró\\r i Atabów, marzVi !:11\- ini ś\ ·ia l:rł u~iezhych _,__ j~st ofia r8 -
te ka!'tka h1s!uth - :taclt!\.rJnlrH::a !Jatf11o 1)-i:ilawą lłtil'ti1ll~ ,S-lh;,iltaWif!_a ' KtH1- \\1et 0 obU.\\·ilHl.lU Pal'ltiasćw. W ~linie no ż~t:'-nie jeaftym i najwiękstyf?'H1 fia:t~ 
1111:1.. tleft~sans i barok -..\·V~rii<!~łl;o shlu. 1 riukh:!t zajj 1ta1w tl mo~1i\\1ośf! tl):lfi7.ttle- w:vbudował uJIJi:E ·1m1:1 fabryki. J1:sżcze bardziej tźyfthych ot{nlsk kuHUfalnycn 
Kaeflv fltlfu .i@s+ - pontnil~!erti. · 1 nia !31~ prH:faM!1 Viwt1szv tylk6 ran\ltlfia- l.3tędze.i niż Mi1'yf{i _:... rosły ci::wr!tarz~ .Eurd~y. w t1tt_1e wit'!z~sz zattatlkowe ~1ikl tv St:-1 I !Iii ';- ~łl"Z~~IH Jłl't_\·i:ml tJ:N)!!tłf:hny J" ~ w Zlinie. c~esi drU.kHją mfi6shvb ksiiizt!łt T 
re,E{o l\~1asta o sredniowiecznei pajc;czY- \V P:anw .iazcly.- NH" ma spozmema ~1 Król obuwia był wielkim zwolenni- urodzeni bibliofile, Wydają książki wspa 
nie u1ic, Ff\Hw fa{us11a żafm·ddn - ttle 5 mmnifł, Po prostu - clokładn>-· narod. kiem aforyn:new. Na witrvftć1Ch je~ ty nl.R1P. o•t:zyrnałem właśnie tomtk ~",·o
rrti~~ła .ltB fiit!Hlie!:lka boltlhfl 1t1t11icza. dt~~l tu ttl~ Uti'atjus~e! fJfJh:iadai~ sląci':fl.:th _ łt.l~ł.)t'l\:' \\:lfłhirHV ,.rl'Httł·re" lell. l'"'>.f.1\·!'.lw1 wtflafi.Y tak ptz ślH~.tni-1 
Zginął Wi·a;i; ~ ii.iltl sUiJ· Ji~_fltt., z~- t'o d:d~fl fia „eza1'hą goclzlrlę". ehót'iei5 h~pisy. i )i~htehe]ę.11 ., jak . 1~foi~ . buty 7.e tJgnt hę)1j fu.t\~~ żllmnienie i z.ad'i ,.y ~. 
~ar. W sahlo ti~ll11rl He oł.vleta1V się tr1w1n·{J'v Wsric~e mało - JN:z _ i.;idkłatja h1e. ue1ska1ą rta{{ąltrikpw"! ,.-B. atln:le ·we I\ t;b:t=>t:J~<: książka ta uka?;ała,,s1~ .W !nl 
J_f! f,fó ptlcłWuje i ~l\1.t!l Lt1 Ł'r'1wot1 - fjf!)ct!- !:iiQ cb d~J,efi P,o ~6rtH1it! fili 1-tHstlllm Wló ~~W 1 ! i,Nie tiVtajc)~ rbsy.1~kich tJtf\.\7_\.~- ~;:\ fnit:!§i~ćy j:Jb w:vzwtliefiiu Pta~L 
sJa sławiła k11~111 11htt!1:· <l11!a. . fienn~·. na WOzl'k d.la fltil:!cka. Wll't·żą śei '--- tlne pl:lżbaWia.ią was tat'lt:1$l:!i żV- ' 

Lt!cz tm1 .zafaź1 { m u buk, tvk N~l\.~·:-t ślet.:m \v sHtt1l' ,Jt;tlturtyll i w sWOJ fH"P. - Cif!"! P1·2~t?b1jt\ł\i.e zdejqiu.tą rtakt. ·cia ~io- _ 
Pi-aga, wił:! lHL ci. 'tj la jjeJhn s1otit:<!!tttf:<t,t,i hiyt:iL 'fen supeta11eWt \.1Ważał sie za mę~:a · \v:v ptzl'fl ttibgiłą tatliieckich ta.tt&i 'triW, . 
b:k:l§kU. A1'cłHtt!iH:i tU!l:'.Jsi są t:H1Wa7.tll. itząd Uj:HHH~t\vo\Vił Wi~lki }jt~tttn. i$1. titH.:ttnmtJ§eltlwet:{tl ttla świ0la. lS~tit.ia z ~lf:'glych iV boj~dl. o Pta~ę. BBiiafe
~rm~ą ~i~ my11e, _1l'cz tti~cly hie patoflili- f abrykattt!l i ttit!kttlft'' ta~hlfti~ttti rn~ LeicMM~t\.t fia):>isał tJ nltrt ,\-l -lką k ię- f~Y utarnwali staf@ J3i~ktte miasto. Uf~~ 
lti iel:"to, t!o i:ttl~~~§ Jtit b. •łb. · ftitttiattth:V krttkali - nZ~llba Gtt:!l:!łtt1- ~e w kttJt{'j stwll:'r!IP.lł: ;iTYłł\tl l\łu. s6- tawaU ctifltlwny Ul Etm:Jp_ , ~dfa' ptte~ 

O~rn Pr·~i:ta ótltlytl~a pefoą tlit:!f'sią. :Nn !1ldWa~W·.· Leci! ttl:Jal'istWtlWlc:lhe iabt'.V.ki llni m6że !>ię i'6~vnae z B~tą11• Sędzia ten wl~ki skrzęthy narąa t"'.Nofzył i ~rbffia
Wat:rn,~skm:l ,.IJhlW~i·źt!' 1 tłUttiy spatt::::: jjt!it!ll.11! lt:!piti.i ! tJlbf'tyffll j}t~eWt'tJt tli'- był przeclstawc1elem fmny Bata na dz1ł skarby prawdziwe] kult@ .. 
roWi~t~w: . _:łClł~iartl1e j:jttepl:!lliWhe i 1rnnał się spokojnie, bez u;.iatlkU: :tJ 'l:it:Y nglię. . . . . Tłum. H. R. 

S71~1; ~ż.;~l~~~~:rl~lł:!~~~~~~~::m~9~::1: w' lid l"ii'l' 1ły1i1 l 1·lrl 1sl1Li'lł!!l•aM1l.'ł·ldt1łl Mli lz'l'il'l'ile"M ""'n'''"'"'"'1· l1 .ei1ł 1 l1i l 1

l 1 H·Jl1w1 ll i 1 1 111~i'l I IPH Hol Il I I I 1111łIHłłI111111I11.1 I I I hl M1l1H11M1M1H11' 1' '''g'l f.1 IOMi:ł
1

l1il1ha1hlrM:nl t+li:td:l··M11fui "H' I 

Zi·t:sl'.ltit tti!:!Wałtte - t!b !.lit/ t1i:lt!1 l€:!t!t · 
we.fol:! .iak! kawiarnie omskie Ea\vsi'i~ 
były Klubattii i czyt@1ttiaffii. LYEl~H! 
siedzą tutaj obłożerii dziesiątkami ga- • 1. ' . 
z~t.. Tu się tbzstt~ąsa lo<;y świata i vv- l 1 I 
mk1 ht~tzóW stit:Jr!o,\.jrt'lt 'rak !Jvłtl r.la~v 
n.i!'!i ! Tak jE::ist ternz! Pr'Sf:ła odfialazla 
~leblE!. ~Utlde tljjtlfez. Wil'! mtbuti(j ·Hją 
zyt:!l~. Mm10 bt·alrn ttlwatów - wHrvh · 
P iue. 8tois~ i nattz. 1si!: osletiitm i. '11ak 
sktbrtihymi !';to.tikalni )9otrflflą ci pra~a

,1 

nit! .wv\\·oiae nJtilJv vałl:! efoldv, 
Nie ltidzl}a tiokod1a6 PHl~i; nie ntl

zn;EtW-s • .V jej kt~ł: ·ch1 .łz!\\r;lczh ·eh potl
wottdł. PfaMu ba"\) +i się J1a Wacławsldtn 
bulWahle - alfl pti:H:ll ie i Eyje w swt:Heh 
pótl.Watkaeli. Pit:>t v~r.~ tJtJt{\\rói't.1> lttJft..: 
czy się wejśdem tlo drugiego. z drugie
gb ptEeidziesz ha trzel'ie, Calv lahinni 
µtie! 't'ltt:Cllk. 'rltl!i.1 !Hia.idtil:lfl~ !ti•a,\·ca. 
s:trl\Vea. ~cl1wllf tltt11:!3lt1Watt . 1 . kha jjjhę , 
gBżie S!':\\rl:!jk tlpdW!at1rli t1W~tly: ~l'.\IUW 
zat'lziwiające historie. Czesi to. dn Ji'.~v 
druhowie, ale ludzie troch~ Rhl' 1e: i 11Je 
łatwo dostać si~ do wnęi.rzt! ich d u.~/y , 

Narfltl tett t. ·ł ,Hdd ptJd 1111"·11L1t'hl tr1 
ntl!l~HHn, Pf!:!~~1 ki'yłn t11t: \v t:~\'cll1 l1 ttod 
WfJflUH!H; talii 111.Y§lttla i lt!!11 !3ń\· il.!:Hlt ź 
rtaH:!Ulz~:V. CztHH ·w ni:U-ótl \\'t:i~t;ł'!. pe!m· 
hlih°· 'lill th 'li'1 t F.:11!1 tełt lil!fiitJr .:: kii.i
że!-; Hmizkrt, Ltit:z W.•!l!tt·u · ljd ::: ·i · rl~l ~ l. 
w ta\··er11l~; pos.lutl 111!1 1't1~1tt6w 11a tlll
cy a_ l1i'żt•lwtt t1t;~ ~IP, JJh·dhi. ~e . ~Wl1 .ik 
tu 11le \\·.\·my::il1mn f1tJul.11stuii . , ~ff.\ .1P J=-
1ww tuta.1 11111mnv. 1rnma t ttit'tJn.·:łi'r 
ttPtl,t uh1ttm•fliV t:źl•:'łl~I języH, l'·ł.rsl\l tJIW 

Hi\mHufg foih~ługa wła na). - bokłitd· \\'~·:-a ltl!nie w 11 \I trze \ 'M )" ttf!lgo 
tti· tl!ttulll V11 ·!<adtetila ~' tlowietrze wy~- land, którn ". crn~ic \' ojny b~'ła pofeilul 
11Y H~htt>lalltł ul@ zttSlilł jellfe1. u~tttli111 . '• łuttit lliE!llHe~ · iłi }1fzh lłłUMI @li! JJntłił· 

l1W1tc~~Hlł! u111tJCłlletl uhjl!kłth · '(l.l· welle lł~·łu w wątr!lhrnś ·, Pe "'il~~!tt Ila 
. kowych ma na'"ląJ>lć w poło"·ll! kliflei· !thtfał11a iem:ec1 cłMac~ '" kl~ruullu Pil· 
1110 m11t1111it1M 1' Jrt~r tYIHłckil! ttt~łiHta tilit w. Hn 'lt!łłh.1 w. ~ł'Y ' •' ~llłoścl. 
"hJow1t11ł! JJOi.tleJ. '1'~·111E110M1111 111! , ·yll• · Zw~ cH,tdti .i~llltrtk strttltl\ lektl ttlarr-
1111! , \·h hudtt\\'iłtł~ sll ". JJł~yś1tl~"'-.tJifyHl Mk! llt:tyJ. klt!.1, lHćJra W.,l'l11lłA tJtHtlf\tl. 
ttm111f~ barakli , któfYVł1 tałhl~- t.lln ~- t.e t-M ·olalld h. la blłt.a ·oje1mtt llll!rnlier 
wakuowaua z Helgo1aiidu łlldlló'li1• Ilia ł11h\11 do nhrtHll ~e vł.1łlędt1 11a tł11.· 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111t1tlltllllllllllllillllltllllll1tlllllllllllltll1l!łlllfllllllllll11łllllł1111111tllllllillłllllłlllłlłtll11lllłllllli1l1lliilll 

Tydzień Młodzieży Demokratyczn j 
Wlelkfe z rom z ente w kf n"e ,, Wł6knl~r!„ · 

t 1t1lcjalrwy t'"t1!11isji 1JtlftJt.!1111iJ\,·a Y- j 1·11zll!1d!! tfłdnltia f~dcracji w okresie hu
c1-ej Orgnni;i;a..:,ii M!ndziei.{1v.·yeh odhyln · c.ln,ta11\n fllmlrtmelltuw poku,i1I o•tai; utt1ó
!-liP w lotlil w t1·11111 ~~ h~1 , Hii1. O\h~ '.'lt1:0 '''ił wjdntl 111lnd:r.ic7.1· Pt1h<lt!ej w prace 
litntll.fo1n)e nllodl.l ł.r, /.tl,e~f.f1H~J w ::;,,, lu F llchtc.11. ' l'uL Flitl{ t lart1\rh1 Mteji:ikie
!o ·eJ f~dH11cJł Młt1u11";t, · lMiwk1· :ł\.v ź .iw ZWM. ifoWitnł 't1~hhthhdl w i1111?1tl1! 
11 e~fl r.itJ·nillmltetiltu ltlMe oo'ln% F>ili! w l'tM!);Ji Pnf.1fhliti11 \\·n\ycteJ Orgdhil!ae11 
R'odz:nai:h 1łrzeclpoi11tlni-owyc1i w sn!i ki: MhiJ.;.!tl>.t1,hc11. 
Ila „Wlt'lk11'11rz". kf11. !~nar czło!1l!K Ko- t a rnk<J1'i~zenie zgronrndzenia od!g·Ja 
111 hH11 \\ · ~ ~.1111H \\"~?!!.\W ~\\·Hl toweJ F .:d~- .,:t:.< L·r.t.'e li 1·n r:·:t.110 . 110 khfri1 !dożvłv 
r!l-:<,ll MloJf.lt;:y lJtlllokl'iHre;,nej \\T2:lt1: Ril? . t1ltrn· ~, 1 ;.c:vr1lti\' e ,,.~· st 111~ 11tło
. il IJi·UfhM, · !t!fll~. ,,. ktf'l1·V1i1 w.'llrn7.:ił rHl tlh11 rHr ·"4tn, · - a11111lti1·ó\ •, 

lłutło alł~1 ysł@m p I! iłłłft ełt . eftf6htł 
EtlłlUHl~il brat tta . ·j~Jk6wo d{l6f a· 
maskowanie artylerii. 

Dtt w~·;;a1h Illit , !łp~· 1t1n h:e pr,etna 
-:.zoila ertla tgr6tt:h1dtttha · łhłll lł1Hkłł 
li iłUHI Jtt . 116 el ilJU tbtt. Gtlłit UP~f!te
il\ fJl·~e11ttJ\ ·aa„trna hędzie z Pokłftrlu Q

h1 łu v !Jel111 1:1: któf · '"' !! fle:l tłl -
dtt~cl uu ''')·stJ: spowod1t!e dru~ą ::lek-
tryev.1le11;0 kot1takfu .d.iudt amuni jl. 

łJt:clt.lę łu nlezittir!!t, łaJt!nvetlf., ptJ kt6 
r~·11t .lak: 11.L~ew lt:i,ttfa firnhowc1-. fitltosta= 
llie tiJI~~' ·Je hv11t IHHtile11i i t:lU-to,fonn 
zLlllłA• W fjft) złtl§t!I ttlł r zfJt'deh ,. 
_Jł. ltel1tol!H1d będtie ~blJdtH\rifthl łiłt'*rttla 
mot~ka Aed11alt bet lttłat1tllta1 ił tylko z 
lł1ech1t11ltttHHtł lłUhHtHłł. -~źH~łth 

hl02K\YA (obsł. wl.) - Jak. .6.arttl zą 
z lk!graciu w J~zyt!rli~ i . Beltraihil} ot.tfo-
wtto '· 'zorn.h i.i rt.Etd~· Jli~tJ htw-IJ l 

\,\ 'Joel! pr1. tanowiły natychmiast na\\ria/ 
7.a8 sto~unk\· d)·jJlomrl[J-. zne. Do obu s\IJ= 
lic . n·iecllH ~· .1117; 1111. je d:ttlbttlat:ctłH!: 
l<tc1!'~ ''"króttie tosta.tli.\ pftl!kształcone w 
htl:.;t. jq.f \\'fl; 

cź/:tj _ i ~żlle1Hf ~ ll!l~FJ ! . . 
W lafatih f1\!"łi~·:;i{t) \Fililti u\ttip<it'.ll Jaros·am I ia:.S<-f... 

pt:.1tl\Vtltlta J?Hltiklt! !:ilnlv aJę t:ehti'ttt1li 
•~all i r. l-Hl.l~~-.!l ;;:t·f! . 'l'U lili HVti!'~Yl.V ~l~ 
me t.vlko zuo0ji:z1.: an(·włotv o Netłtath1 

cie1 o Ht!ldrithtL u Ji'ł'anlrn· - tu dtuho 
\\rafid tysH1te ot.1t1!lw t uiu1rtyrlt:lW, tu 

31.) ttifl.ij@fu, ~ehy Ha zapas opisać kilka 

prżvuotuw~Wiib sit: d \'Wt•i·sjtt. 
tJtl pM'\; tii!lyŁ 1-J. t!ttl jJl'J~~tt111C' 1Jt-t1t1ili 

sl~ pi'i~ed :Nil1lfl 'H11iL 17 li~[tJjJrttlt! HJ:n1 
roku polab si~ kn·w st udentów J3ł'ft
skieh. Otlv 11\./d l<til1lN? WoJ!W C~~l"Wtma 
Aflt!ia ;i:JJliiWh! !:ill! tlo tnlt1::ita - rrtłl'f:e 
11łllllllflllllllllllllllflllllllllllllll1lltllllllllt1111111,11111t1!lllllt111111111111111 

H1tlot0wskle UfH8hlzaolo w .USA 
Nt1\\'Y JUtłl( PAI'. - 11t:b1il0\ta11v rt 

''Hlil!!utń~kl z ljt'll~~ k· ~111ii • M . UU\\ en t)

~rn·•all~tH l~ lJ~ I ś\\ i<ltlld ~ 111 ?.e!H:i1d:1 
w N1nv~v111 Jtnl~) 1 jtllJ tJ!'.tJIJo\h!J ~fll1J.1· 
N1e111d1\ · n1111n-~·lułil'lklcll . Me. 11U\h!l w\' 
n!Jlll Jif,~d<t11li1l! ie 1 >e 11\'lh lrJ 1itlilH1 otlrt1• 
dł.ellltt rnkMflU~j IJn w~·l!1t •tiu wti:IH'' inu 
11jltl'lfth\ slile.l Or~!lnl1.at!,h n1Jeulsc'1 .\llłe• 
rican-~llllU". IJn do lin ~ zehrrtnie or1hrh' 
si· , weJ111~ i11f111·1w1ci! Me. I Jow 11n rÓw· 
hlH w \;hi~!t!łtl. N:1 ~~1·0111nthcn111, krnro:
ko olH~nh· mllJ)·\\:,tl~· t:i:t1 \\· k~\'ktt ::11t~ii:!
, 1rn11 1 111~11tl~1 cltl111 1·t11.1\'ihtl1t1 llt11e t. i\r. 
j ilflh\•ledl!,\e1to lltllHiJtl z Nll:!lll~Ulhi 11 1 u~ 
cie. t11icy zi::hn11tln llHJ\\·ili o Clld7.t11.!tith
~kich roltol11ikut:l1, w~·\\·0J11nn:li llu Nie
llliec \ ' CZll'•ie \\'O.illY pi· tez „~HllClfl , inlHJ 
o .. ltnrt11.i:! cudzozlcmcówi objadl:ł.jt\cyd1 
Niel11cv 

-------
PrH[~~, ~~~1·~1~ w~tdt~ iw~na 

zv.tyeiE!śidch bltew, jakie rozegrają się 
:o, fleWM§mtt v.r 11i~d.fii~kieJ t'~Ys2ło
śei. 'fymt:zaseHn robił tylka 13etf8zo 
ogólfii1t13We §~1th:!e1 a w en iu, t;ttły 
Sewejk weee€lł tle lu:ttteeltt.rii1 tiet)!Uiał „ d woJny WI t 1 był Włctsnie ce :htistE1puje: 

F,. 11 I p I r-·1 li · I I 1 f · J 11Gtlt pt!!ea oesymt! n szeye iil:l~ha ( ,! tH t1t tlW a -ilt tz- .a~ Ww. ł rł:f 11 iiawiq się ' we&yscy ói ł3ollat~tswi~, 
~ahhli1 wsht i!e et lka ł ,!4ttltit:~c:tl~c I na, Ml!tJ1 bo kUphrn E'{cit~w.'.lti, ltłuty i ldórzy 'bmli 1!deiai w wa1kash koło 

się jctk płjahy zbMył si~ do stołu i Jl:!.i thJ!lb!hY~ !, htl~t<lt!ł. te to .lt! t · • łBsM tt ., :-J _.:de przy bóku rtoszl!igo 
wyeil~~tlął t~ltl'f ku 1H1tlelenh.t nttjlepsey i nctjotygintłltlłejs!'ly kcrtialł btttttiiottU Wttlt:zył jt,ttltin ~ bP.ł€tJloiidw 

l:fo!:izhj tio zt1€!ięteJ WttikL Z ucltHtl 1P:lll.:tH1kl, wh!żl!•cl11t:'zoH. · Mt~f. 11l~ltu !'liłkH N. ( tlfligi irnłelióft pułku N.1 tt:> 
W:l.€11~ s!e €1tlt?@nyft1 Bęetwct" !Jó 0€1 pu ojcu, iHóty z 1(o1ei t:J6!H~th1ietył tjo widzimy, że nas~ aftłt:tHtlft Nt. I .ltd=
§lilhl, lłby i;ię nie fiHWił - tH:ł rti~·Jos!lłł! po ttdtittltu, · etił nttjśWlett1ie!Js0e zd~h:rnśtH ~łtate
pt3tl~9tt:llctrtkl, tlrnb .eeby w t1:1!tptieilY · _ dt:h {y ~lt:Hi~ieJu _ tlekł ttm f'.lti!Y głf!1Uit! i niew~tp1iwie prżytłeynH 1uę 
n~e porwał garść flaków moczący€!h tej §poseiłrntH!@i łtttpłt rt l'Jcttjtlet _ Je- de

1 
i!WVe!~~łW€t tty~fijjl X:1 ti1€tjf;\i:!@j ttfl 

się w ~arnku. , . , sil jes~dee! powie!:!!!, Żt! lWt3j ~ftlttsi _ ~e.U tilrW lf,~hie ht:łszych }:lasyt/i fi.._ 
K~charn _Juto1tla był h:tk1 W9btiret.>- dt:!k kupił rf6 flrnslB cHi F'r€itrnUzaWi od inltU N, 

nv ze 11:ct udeka ocym n<;clourtem rzu- 'gd . kal' d "I k L ł ,. - Witi~ise, brtwł~ --'--- r eltł '3i!!W ik 11 ' •cti · k k ·1 d k' k k v ucie 1 spo ivos .:wy, te ee :K.ti- d J „ 1 
c c Y pę poty ow o isl!e l rzy- ~e W§titłi!!i@ ~ Htt1tł 1 . t k t:itUH@ f.I. ad ~unórE)cżfiitłlłti - ll§tiłlił@m !5ił 
c2ct1: , · 0 *' le:t 

0 
'::! ' z ~dem §t@ U1ct1€leł ·' 

_ Mti!J~ cl.ttiiilu rtttittyj si~ pcrly- twoje rt j!hltHHl!e d~lelbltb !:lłctrtie si~ _ P · .1 . · , b 
t...! · I ' ' t1 Jslarseyth W tvłtHltl ttld~ie, - flij -. ozwo ' ze cię 0 wąchdffi -
KoW · I t · 1 .11 1\rl . kil ł rzekł Jednorocznłók prnyjertu1ie Wtru-

0 !yin t?Jitt!!ll:! nct płt:1lf2e it~brctlt}il~ 11
;

1 ~ ~"a u! łll 1.eti. 
11~ 1 

.., , 1.:. §li!bfiy. - Mm, IH:tJHttwd.~ ~mietdi!isż 
Jti~ 13Ht!!:!roWil:! tmtttli 1111 i pod1:1~tt Yttt -~t setn •.-.:EllK Mil:h:1 e1etł W J.\ fi- lttymintHettl. .. 
gtly W Urtleiiyslytti sku~Hrniu '1eltall t:Jelt.trii J3tdctllortu1 ~li~ie nie fjyłb ttl- ,_ jt:tk ~tl~WYt!ettł - bd awt thd ł 
n~. to, ca eitł rtH1~1ł§ w k:Uohfił ttet dfJl~, kogo prócz jednoroczniaka MtitlUt1 

1 

~aW@jk - ~liód~l!fi} fy11i 0 %bDt1~ ttł _ 
}31,1: B bttJku inheg~ th:tpojl.i jjt(;ł 1 tj zyt- który jakt.l hlsttHyk btth:tllórH1 fikótll!y- porn§UtftiertL. ·fi tv ~" bttti'li.asz? 
mo\vkt} odwarem cebuli tttD!.lf\\'lottil sl ł s6p zYn u a .talh:ihtl t;dcl ół- (fi \ 

' ~~~ 



, 

Str S GLOS ROBOTNICZl 
--------- --·~-r·n~ · ---------------------------.---

Dwa tygodni-e konlerencji -moskiOwskiej 
• Upłynt)ły już Pierwsze dwa tyg-0dnie liw-0.ścią odrodzenia si~ niemieckiego po- w dziedzinie gospodarczej - żądań Fran- ekonomicznego veta przezi-erają widocz-

ohrad mi-nistrów spraw zagranicznych w tencfału wojennego. w. Brytania nie za- cji. · ne dążenia do zachowania niepodzielnych 
Moskwie nad wytycznymi zasadami trak- mierza ' najwidoczniej rezygnować z ptzy- W końcu min. Bevin wyraził ,,zdumie- wpływów angielskich na przemysłowych 
tatu pokojowego z Niemcami. Nie wszy- wilejóy.'" uzyskanych prz.ez farkt okupacji n~~" i „rnzgoryczenie" również pod adre- obszarach Niemiec i do nieuszczuplania 
stkie foszcre kwestie, składające sie na brytvjskiej na terenie Ruhry. ,,Zagł€ibie sem gen. Marshalla., ·który oświadczył Po- ich potencjału gospodarczego w sposób 
rozk~gły kompleks sprawy niemiecki ei, Ruhry - podkreś1ił znacząco min. Bevin przednio; źe w strefie amerykańskie:i z.byt „dotkliwy", który by pomniejszył' 
z~alazły ~ię w ogniu dyskusji, Tak np. - znajduje się w strefie brytyjskiej i w przeznaczono do demontażu okóło 2000 rol ei Niemiec, jako pożytecznego dla An
me omawian<> ·dotychczas arcyważnej dla tej strefie pozostanie"„:Nie moż-3 to ozna. przedsiębiorstw p.rz.emysłowych dla ce- glii partnera zarówno w stosunkach han
nas s:pyawy te!ytorialnyc.h zmian b. Rze-1 czać nic innego,. jak dążenie Anglii do lów reparacji. To niezad-0wolenie jest d.Jowych, jak i w ewentua.Jnych rozgryw
szy, ·Il'le Powzięto decyzJi co do przysz. utrzymania w ZagtE\biu Ruhry wYłącz- jeszcze jednym przejawem tr-0ski min. kach polityki międzynarodowej. Gdyby 
łe.go ·us~oju Niem~ec, co d-0 terminu i form nych wpływów gospodarczych i politycz- B~vina -0 podniesienie przemysłu niemicc- min. Bevin nie był Bevinem, można'by 
o~upacJi, wysumęto natomiast na plan nych. kigo do „odpo'v.riednie-go" poziomu i nie- powiedzieć, pamiętając czasy Wersal1u, 
p1~rwszy P.roblemy e~onomiczne, Poświę- · Nie mniej kategory.cznk~ sprzeciwił się uszczwplania jego możliwości produkcyj- że za stołem obrad w Moskwie siedzi -
caią.c im wiele czasu 1 uwagi. \ min. Bevin wni-0skowi delegata francu- nych. Trudno przypuścić. by p1mkt wi- Lloyd Q.e-01,ge. Polityka brytyjska ma pe-

W dyskusjach dotychczasowych, ma- skiego co do umieszcze-nia w traktacie dzenia delegata brytyjskiego podzielili wne tendencje tradycyjne i niezimienno; 
jących charakter wstępny i prowadz.o- pokojowym klauzuli, nakładającej na pozosta.Ji delegacr, bo w sprawie demon- ich rzecznikiem moż.e być równio dobrze 
nych głównie celem wysondowania Po- Ntemcy obowi·ązek eksport{)wania do tażu niemieckich zakładów przemysło- l~bourzysta, jak liberał, luib konserwaty
gilądów i k-0ncepcji współpartnerów, za- Francji pewnyd1 ilości Prndukcji węglo- wych chodzi nie tyl·ko o urealnienie spłat sta. Czy ta n i ezmienność postawy bry
rysowały si·ęi już dość wyraziście, choć wej. Zdaniem min. Bevina, taka klauzu- reparacyjnych, ale również o spr-0wadze- tyjskiej wobec problemu Niemi.ee w Eu
niekomplef.nie, stanowiska delegatów mo- la mogłaby utmdnić podniesienie przemy- nie produkcii niemieckiej do form i raz- ropie słnży spra)Vie r>oko~u i bezpi~cze11-
carstw, uczestniczących w konferencji. słowej prndukcji Niemiec do „odpowi:!d- miarów •pokojowych, nie kryjących w so- stwa powszechnego, to NSt pJtame, na 
Pośtawa ZSRR wobec za.gadn'ienia nie- nieg-0" poziomu. I ·tu więc z ust de·legata bie groźby 'l.Jrzyszłych agresji i wypraw które będą musieli dać -odpowiedź wspól
mieckiego nacechowana jest od dawna padfo słowo, którego sens jest dość roz- wofonnych. ną wszyscy uczestnicy konferencji mos
ko·nsekwencją i Przejrzystością. ·Wiemy, ciągły. Kategoryczność sprzeciwu min. Sprzeciwy i zastrz.eżenia min. Bevina kiewskiej, niezal·eżnie od poglądów, re
że st{)&tmeik rządu radzieckiego do rosz- Bevina tym wi·e,cej godna jest podkreśle- w sprawach gospodarczych rzucają spo- prezentowanych· poszczególnie Przez te· 
czeń teryt-0rialnych Polski i innyoh kra- nia, że postulat <lostaw węigla niemi-ee- ro światła na charakter polityki hrytyj- go czy innego partnera. 
jów jest zdecydowanie pozytywny, wie- kieg·o stanowi jedno z najistotniejszych - skiej wobec Niemiec w ogóle. Z· poza Bolesław Dudziński. 
my też, że R 0 sj a od rz·u ca koncepcję us tr{)- 111 111l11111.111111111m11111111111 11111:111111111111'1•11111J11m111.11H1111111111•r1F1 •n :·111111111111111111111111H111:,p11:1111•111:1111111•11111:111:11111.11 m:11m1111 1• 1•11 1•1••i1.-:1111·111111111111111,11:1111u11111111111111111111<1:.1·1: 1:·1111o11::1 1111::1.11111111111111111m1u1111111111111111 1111111.1111i1i:11111111111111n: 1 11 1 1 1 1 1 1 ·1 n 

~~c::d~~a~;~~goni~1aez~l~~~:~~t~~op~~~= N .... _ i· ez t1 om n a· P.r z-- . y J. a z· n· kłań między.narodo\vych - co się zaś ty-
czy związanych z projektem traktatu 
spraw g-0spodarczych, poglądy ZSRR w 

~i:~~~~ \~~~ŻM1~1~t~~aa1.y :ttr~eg3;~k'o~ Zjazd Wolewódzki Towarzystwa Przy ~żnij Po!sko-Radzieckie~ 
'1;aliśmy })arę dni temu. W -dn~u wcwrajs.zym miał mi~isce Przewodniczacym zjaz:d.u wybrany został łec z1ny i polityczny. Tow. Przyjaź.ni P~-

Stanowisko Francji, r-cprezentowanej II ogólmwolski zjazd <le•lega.tów kół To\v. tow. Andrzejak, wiceipreze.s Zarządu sko-Radzieckiej naw:::iz:uie obecnie do 
przez min. Bidault, z•bliża się w wielu PO- Przyjaźni P.011.sko-Ra<lziecki,rj z terenu wo Miejskiego. . tych tradycji walki o denmkrac,ię, walki 
8 zczególnych kwestiach do stan-0wiska fowóidZ1twa łóidzkie·~o. Zebranyd1 de.lega- W imi·en·iu władz radzieddch powiial prowadzonej p·rzez de·kabry•s.tów i -0fi.ce
ZSRR. Co do przyszłego usfr.o}u Nie- tów powrtał przzes zarza,id'll woje;wódz- zebtany1Ch delegatów mir. Niepoczato-· r&w rosyjsk ich, uczesitiników powstania 
miec zachodzi jednak mie,•dzy tymi dwo- kiego db. BzoWISki, po•w.ołudąc prezydium wicz. s•tyczuiowego. W -0~cnym okresie To
ma mocarstwami różnica, gdyż Francja, w skład którego w1szedł Pirezyident mi-a- Przzmawiając w imieniu Zarządln warzy;stwo będzie <lążyło do dalszego u
podubnie jak W. Brytania i USA, Przy- sta tow. Eugeni11isz Stawiński, w-0jew-0da Głównego Tow. Przyfafoi P.o.1sko-Radz. maso.wie11ia swych szeregów, liczących 

-chyia się do Projektu administracyjnego łód'zki, -0b. Piotr Szymanek, wicewoje- mec. Adam Wendel {)dmalo1wał trady'(:je na te.renie wojewódzil'Wa łódz:kieg-0 13 ty
rozczłonkowania i federalizacji Niemiec. woda tow. Górniak, wezes Są<liu Apela- przyjaźni. jaki~ łączyły 11ajle1pszych sy- si e;'cy czło·nków. 
Poglądy Stanów Zjednoczonych nie we cwnego ob. DQlbromęs.ki. pwkurator Sądu nów pofsk jego i rosy;jskiego narodu, k•tó- 1 W dyskusji, jaka siG rozwin e1ła 1)0 r-c
wszystkich sprawach z-0stały w to.ka Apelacyj•nego ob. Szyidłow iki oraz przed I rzy jednakowo byli z·ainterzsowani w o- fera ci e delegaci wskazy\vaH na niedosta
Pierwszych Posiedzefi sprecyzowane 'i .u- stawidele pąrtii poHtycroych, związków ba!en iu ahsoh.1tystycznego reżimu car- tcczny ta11 liczelrny Towarzystwa. \V 
jawnione. Jak się zdaje, gen. Marshall hę- zawodowych i on;amzaCJi społecznych. i;;k:ei;o, hamuJacc·go wszelki po · t,;p spo- s zcz~gólności zamacza s i ę słaby udział 
dzie obstawał przy :Projekcie federacyj- 111111111m111111111111111111f11111111n1111111m11111111111111111111111i111111111nnm1111111111111•111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ' czło·nków organizacji młodzieżowych 0 . 
nym, któr<!g-0 realizacja umożliwiłaby za- lladena nasz„ch interpelac1-1 raz członkiń Ligi Kobiet. bezpieczenie wpływów anglosaskich na ~ 
uprzemys1<>wionych terena~h Niemiec za- p · - • • • Po dyiskusji 11dizieilono jed·nomyślnie 
clwdnich. Wysuwany przez Francję PO- o c z I a w y J a s n I a absolutorPt!.m us·h:,;p~jącemu zarzaiu·o:vi. 
stulat kontrofr międzynarodowej nad ni<!- Nastę-p.Jlle zebram pr.zez aklamacię u-
mieokim arsenałem - Zagł·~biem Ruhry w związku z aitykulem p.1• „Tajemnice próżnia je Urząd Pocztowy Łódź 2, przy Dwor C'hwalili re2-0I:i;icjP1'. k1t6r.a d~fo wyraz uzna 
spotka się z niewielką opozycją. delegata pocztowe", umieszczonym w „Glosie Robot- cu Kaliskim. Pocztów~a. 0 której mowa w, m~ dl~ JlOk<:JJO:VeJ polityk~ Z"."1ązkt1 Ra
Stanów Zjednocz.onych. Co do innych niczym" Nr 55 z dn. 24.11.47 r. Dyrekcja wy- liście do redakcji, została mylnie wrzucona ; dz1cc.k1ego. Z~;1ązek ~adz1eck1 - .c~y·ta
kwestii gos}}odarczych. jak odszkodowa- jaśnia następująco: do skrzynki dla korespondencji :o:amiejsco- ~Y w rezo:I1:ci1 - n~J~ons~kwen~me.i d4. 
nia, przyśpieszenie <lemontażu fabryk Listy miejscowe, jak już kilkakrotnie in- wej, przy Urzędzie Pocztowym Łódź 2, gdl'lie zy do. d e 1J11)1ta1:yz~cJ1 1. zms.zc~ema po.h~_
zbrojeniowych, dostawy weigla nicmiec- formowano ogól obywateli przez prasę, na- · po zauważeniu jej ~ostała odesłana do u. P. ll:I WONnncJ . t:J1em1ec, J.es.t. n~wowazmeJ~ 
kiego dla Francji itp„ gen. Marshall wy-- leży wrzucać do skrzynek zielonych, które Łódź 1, celem doręczenfa, powodując zna- szym czynnikiem p-0koiu ~w1at-0weg~ I 
kazał Pewną pojednawczość i zrozumie- są w tym celu zawieszone na mieście. Skrzyn czne już opóźnienie. Dalsze przyczyny opóź- gwarante·u:i naszych g.rarnc zachodmch. 
nie w stosunku do radzieckieg<> i francu- ki 1e oprómi!a Urząd Pocztowy Łódź 1 i kores nieaia pocztówki trudno ustalić, gdyż jako I .R~.z.o•lucJa wzy~a . mocarstwa sprzy-
ski:!go Partnerów. pondencję w nich . znojdującq ~;ię natychmia:st i::wyk!a przesyłka pocztowa nie była nigdzie I m1e1 zone do pod.p 1~ama trakta.tu Poko~o- · 

Najbardziej odrębne i - jeśli tak rzec doręcza adresatom. za~isana. weg.o w War.szaw1~„ 
można - samodzielne stanowisko w sto- Skrzynki czerwone n~tomiast, są przezna-1 Dyrektor Okręgu: D~P~s~e. za~c'W~taJące o . nie•złomnej 
sunku nie tylko do Rosji i Francji, lecz czone dla korespondencji zamiej:;cowej i 0 • (-) Inż. H. Konczyński urzyJazm .zyw10nei P1rzez knd·::ogo Pola-
pod 'Pewnymi względami i wobec swego ka i patnotę do Związku Radzieckiego 
am;)rykańskiego kolegi zajmuje min. Be- · oswoho·d·ziciela naszych ziem, wysłane 

vi~, '?t~edstawiłciel w. Br<lytaln9ii.bW pr~e- Fu n u·s z o db u do wy s I o 11· cy J',o;:,łostały Bd_o Ptrezyddenpta Pa.ńs.twaRobd. Boleb. mow1enm, wyg oszonym . m„ mrn. 1 s awa 1eru a, o rem1era zą 11 o . 
Bevin, godzĄc siei z poglądfi1~1i min. Moło-1 I Józefa Cyra11ki~'".i~za, do Prezesa To\ya-
towa co d~ szeregu drob111eJszy.ch spraw . . . . . . . . . . rzystwa PrzyJazrn i:ols1ko-Rad·zieckiej, 
\Okonomicznych, zaznaczył jednak swój . 1!"! sah Sp~łdzieln~ Wydawmcze1 „Czytel- wiem w przewazne1 mierze z ofiar ludzi pracy· ob. min. ttennka Świąitkmvs.kiego i do 
sprzeciw w kwzstiach bodajże najważ- j nik odbyła: s1~ w dmu 22 bm. uro:zysta: aka robotników i inteligencji praoujqcej. Inne war I p.r~ z esa WOKS-u Tytmienicwa w Mos
niejszych, których ·uzgodnienie za·bierze demia: zorganizowana przez Komitet . Odbu- stwy naszego społeczeństwa, jak kupiectwo, kwie. 
z pewnością. dużo jeszcze czasu obradu- dowy Warszawy Centralnego Zarządu Prze· rzemiosło i wieś, jak dotąd w zbyt małym sto I z kolei wybrano c!wudziestoosob()WV 
i::icym i wywoła niejedną, bardzo g-0racą myslu Papierniczego. pniu, w stosunku do swoich możliwości, ucz~ j zarz::id W{)jewódizki Tow. PrzyJaźni Pof
Jyskusję. Prz~de wszysrkim, wyst•=tPił.i W imieniu Rady Naczelnej Odbudowy Sto. stniczyły w akcji zbiórkowej. I sko-Rad1zieckiej, w sikład którei;·o \viszedł 
na jaw różnica poglądów w sprawie wy- licy przemawiał tow. Billig, naczelny dyrek- . Zebrani ?rzez. aklam~cję. przyjęli rezol~- Pr ny.dent Miasta ob. Stawiński i prezes 
sokości i sposobu., spłaty odszkodowań. tor Polskiego Radia. cię domaga1ącą się podpisania w Warszawie J Iz1by Kannej Sa,1d1u AiPefacYlinego, o·b. 
Ustaloną na konferencji krymskiej g!o- Tow. Billig zobrazował dotychczasowq trak:·atu pokojowego z Niemcami. · Bzowski. 
balną SUTil ll\ 20 miiiardÓW dolarów uważa działalność 'Naczelnej Rady Odbudowy Sto- 11 tll1H''l l'l I I U111111.11.1 1t'l"l l 1' 1 111 .1 1 1 1 1..1 1 1 111111 1 1 1 l' ' l 11 ~111111n•~ 1111 •r3n 111111 1r1 ·1111111m I I I l"l ili'l'l''l''l Ili lil'l'llil'tlLUJlll'M I I l:l Ir 
-Obecnie min. Bevin za „nierealną", innymi licy, która w niespełna rocznym okresie {od 
słowy poddaje !Il:yś\ jej' zmni,;jszenia. maja 1946 roku) zdołała poważnie się roz-

/Inter pel ac ie na§!.zych Cz111~.!!Jhów 

\V związ•ku z tym, delegat \V. Brytanii winąć jako organizacja społeczna i liczy obe Jeszcze w spraw· 1•e m.1·eszlf.· .· an1•owe1• wypowiedział się za wstrzymaniem <lo- cnie w całym kraju 4 tysiące Komitetów wo .. ib . 
staw reparacyjnych aż do czasu, gdy go- jewódzkich i powiatowych. Stworzony przez 
spodarka niemi·::cka zostanie „zrównow:-i- tę organizację Fundusz Odbudowy Stolicy li. Towarzyszu Redaktorze! 
żo-na", przynajmniej w tym stopniu, że czy obecnie 500 milionów złotych. z darów 

Sam zajmuję_ 1. pokój z kuchnią„ mieszka u 
mnie dwóch lokatorów, z których każdy zaJ
muje pokój z kuchnią. Lo~a.torzy ci płacą ml 
komorne w my~l uslQwy z 1939 r. to znaczy 
15 zł. miesięcznie (3 papierosy Bałtyk) :za 
pokój z kuchnią. 

Niemcy będą mogli opłacać koszta okupa .Polonii Zagranicznej zebrano około 100 ml- Bardzo często pofa:wiają się w pr.usie ar-
cji. Kiedy io nastąpi - trudno określić. lionów złotych. tykuJy omawiające sprawę budownictwa 
A jest faktem bezspornym, że wszystkim Cyfra pól mliarda złotych jest imponującą mieszkalnego na 1erenie naszego miasta. 
pa(1stwo1!1 zniszczonym prz~z najazd nie- jeśli się zważy że akcja zbió.rkowa trwa: ze- Towarzyszu Redaktorze, J« posiadam na 
miecki ni-z:zbędne są dla celow odbudowy ledwie od czterech miesięcy. Należy jednak I d . ś . d k kl d . 1 6 1 b 
sprawied1iwe <>dszkodowania i że te pań- zaznaczyć, że cyfra ta może być znacznie prze mie ciu ome 5 a a1ący s ę z z • 
stwa nie mogą czekać, aż gospodarka nie- zwielokrotniona. Zebrane sumy pochodzą bo to znaczy trzy lokale po pokoju z kuchnią. Towarzyszu Redaktorze, czy w 1aklch wa· 

runkach, przy takiel rentowności będzie kto& 
budował albo nawet remontował? 

' miecka osi4gnie to, co min. Bevin okr::ś
la elastycznym mianem „równowagi". ' 

Min. Bevin -przeciwny jest również 
planom kontroli czterech mocarstw ·nad 
przemysłem Zagłębia Ruhry, w o
góie !Wszelkim proj;!kt-0m spec,ialne
~o statutu dla tego -0bszarn. Kontro
la nad Ruhrą może bić - zdaniem min. 
Bevina - wykonywana jedynie w rn 
mach ogólnej kon !roli nad przemysłe 111 
niemieckim, co - jak wi~my - według 
opinii ZSRR i Francji - nic by!O"by do
statecznym zabezpieczeniem przed moi-

Wys·tawa spóźniona o trzy lata Ja s.Qm ledwie zarobię n·a skromne, utrzy
manie mojej rodziny, a o tym, aby zrobić Ja-

w narożnym sklepie, przy ul. Piotrkow- W sklepie oświadczono mi jednak, że przed kiś remont to nie ma mowy. Gdy się :IW'ł'ócl-
skiej i Andrzeja Struga - mieści sią Centrala 1 mioty owe nie są do sprzedania, ale służą- Iem do lokatorów abyśmy razem ponieśli 
Handlowa Przemysł~ Chemicznego,' która . u· jedynie dla dekoracji. I koszta reperacji dachu to ml odmówili. po• 
d~kor?"".oła olbrzyi:n1e ok~a _ wyst?„1owe nte- i Walczymy wszyscy o usuwanie śladów _ wałując się na ustawę. 
m1eckim1 proszkami VIM 1 1nnym1. 1 niemczyzny z naszego miasta Powinna to I T~k Tow R d kt b. · · · · · · . . . ·c · dl ~ arzyszu e a orze przy o ee· Sądziłam, ze tu się wysprzeda1e reman1m uozumiec rown1ez t entrala Han owa Prze 1 11 ·eh c h k 

0 
• • 

ty poniemieckie, więc weszłam do ~klepu, by mysłu Chemicznego. gdyż ta masowa niem- : . ~ , encrc om ni.ego smiem wątpić w o· 
zaopatrzyć się w owe „proszki" z niemiecki- -:zvzno stanowczo nie zdobi jej sklepu. : P'" anie się budowlllctwa w tyn_ sezonie bu-
mi napisom:. I JOZEFA SWIERCZEWSK.A ' ctuwlanym. p !L 



c z " N:r. ~ s_t_r_, _____________________________________ o_t __ o __ s ___ ~o_B_~_!J!J_~:..!. ..... --------------------------------------

• • • • zy - tym· raze. c e1 
(Od specjalneqo ·korespondenta „„Głosu 11.obotnicz~ąo"'' .. 

'J. rzyć trzeba, szczzegóły Jej bow}t·~ . za· . . Miło j;!s~ w .o~{)li\iY, 1 zwła~zcza 1 la.tetr~ I~~, ~~i;~tó;r:v aga~~;~~~i~~~llt~Jz~;!h Posł·ucha}eie, Wy w11zy,scy, IC'tórzy by- czerpinięte sa z ga z::!ty ame·rY·kansk1e.:i - k1~dy nadeJdą zmwa lub. Pot a zb_er 11.n, . iach ·ni dy nie zaszkodzą dobre 
Li&cie wi

1

eltniami hitlerro~ kich obozów, „Die Neue Ztltung", w:i;ctinwanej dla Niem grzyM';". a tam, srd~e tbrk 'P0.ł]2011~ J~r ~'~~~~n a wów~zas (pod~'bno) skonfudio-
Wy, któ11zy budząc sie co rano na twar· ców - w ·Bawarii. Mieszczą się te obo- w P'O_bHziu rzek!~ ..,.,a a a!Pie maJą ,'l'.~ł sic 'szczeniak hltlerow'S<ki ·1 of! ~ra 
dych prycz.aC'l1 nie wleitl'zie'liściQ, czy d-0· zy (a Jest ie~ trzyistn) fak si~ rz~~~o'. mn!e.1 z"~olenni.ków. . . 

1 
~ 'e- Jo. ro. ił 

0 
w~vbaczenie. 

żY!iecie - wkiczora, Wy, któr.zy nosiliście gdzieś w A1ng-hJ, za,pcwne w n~J'~ardrz1e-J . Al~ n1;) tyJ1k-0. o c1ał·o t_rzeba dbac ;1 
0 

1 P , , · .. ek arlia lltu 
pasiaki na girzif>ie-cie, a na cic·Je ślady cz~r ma~o1wnlczych i zdrowotnyth m1~J>Scow?~ I meckiie, nak·ży fftę równi ez tfilSzezyć 1 _ Pr~~.ldwd dru~1 · d· człon 

00 
IPiarz~iwi.e 

wonyiclh pręig od nlelluidlz1kieigo bicia, Wy, ściach, a:by • za1t1owni Jeńcy nie gaml1 nłemtecklego du~b~. gdy i:meczMny t splo btttyłsklłf? zr' W, za byhr ffinerjug~nd 
~tór~ w .ciągu dbuogfch lat ~łl'tra~lliście P-Otem zleg(l klima1tu mglistetj OM Eng-1 cerem PW wrocl 

1 
~bo ko. 0.~~:. d u jest ~t ~erl\ , 0 ~~nt~~yj~i·e wv~ywa.iąceJ poJU'ż w~a·rię, w t·o, czy Jstlniej~ w ogóle na la·nd. . . w~r'boru - gazety u si~ ,1• . g Y :.- .aie. '' 0 . . · -. h k a 

świecie j1ą!Jrnś . prawledlłwość i czy ct-0sl~ W _pojęciu Waszym •. ill-0'1. cy wi~inio- i pilny, J>ól<fai~ n~ lekcje a·ng1~1sk!ei~o, rd~ zie .1 .. z r~kam1. w k1es:~malnc~ie ~:a
gnfo Pna waszych zbydleoo.nyoe;h opra.w- Wi-~ obozów ko.ncentracy)nyc:h i stalagów ciekawy - obeJrzy ty\'\\() er w~as~i!e o;: PfZCJ~CI\? .~ ~Okl~~g~ ~' Cl;jąć I choć . reoe 
ców - P'OSIU·C'liaj'Cie! - oMz 'wiią•ie Siifll zapewne z w&'POm'llle- v.:arta. ~ys_t(lw~, gdy spragll! on~ rouy'' ca ~wa~,e::; mog Y.~cie w.. ,d owiedź: 

Rizeicz dzic:ie się g:d:zies w Ang-Mi, w do- nie•m drutu, złe0go, mor·dercze.go, kolcza- ki - p0Jdz1e na:dobry m1!1 ~o kina liu'b d-0 A ~ie.sz~t 1 i Nf co Jlt~~11~fc~.ęipwawom 
brej, star.::j Anglii, b.iczyź'11ie klubów (bez Rte11;0 <lrurbu, przesyoone·g;<> p.rądzm elek- klubu na pa~tyJk~. za.ch0o;:tó· _ i ,m.my .ę.., 0~1 PQ. eGdyby tak było tio 
·whia.ky) I kominków (bez wteg!a). W tej try ~nyim. Jcsit tern drut 1. w obozach an- . Po"'.led~c1e sann, Wy, I\' rzy. Prze .Y- \\-0,1enn~m. c~r · , .. • . ..,,'. _ 
więc Angilii, gdzl Niemców znaj11,1 z po- gJeą kic~, aqe ja?<ie inny, J~lk'żt) łagodny. l liście- .111em1eckle obo~y ~ierpierf 1 n~~te= hyśry maczcj por~zf1~w~~i,ć n~ ~az~„ ii:-
dróży Chamberlaina, z fil'rnów wojen- przyjacie3sikl. w porównamu z tamtymi! cka,m.:!wolę, 01.Y m~itą ~1ę skarżyc ie~. <lina· .,1xoszię. upr.ze 1 e. " ą e e 
nych. z bomQ, Jatala·cych; z walk na fron- Drut prowadzi d-0 bramy, a brama (sły· cy na brak 11rozma1~en1a: na brak tros,.; sze~t. . . . 

1 eie, nie nie z okupacjl, . znaiduje się j~sz- 11zyde!) j~ t ~e.roko ollwarta dla kaidc- o.n,ioh ze strony ,an~11el11k1ch gosp~inz~ · . Niemiec 'P~czuł, ~~ zart6w me ma. \\Y
cze <lziś 350.000 niemieckfoh foń{:ÓW wo- go, kto zechce skorzy tać z ustalonego Nic, po stokroć inie i dJiat~go ob~rzać mu.- iąl łapy z kiesa.ni t st.an11, ł na baczność. 
jennych. k>tórzy pa•rtiami, po~olnt!ru, aby dla j,!ńc6w PraW\3.: spacern ,po okolicy na szą wy,pa~ki • czarnej· nlew:~·;pe:cz.n.oś;;i, Myśilicie, że posła zraziło· to DOwHa· 
nie nad1wyr<>•ża~ biedn~j i gfodotdąrcei ich odległ-0ść 5-c~111 mil angielskich od OO<>iu, którą d·arzs, n11.Jnow ieJ cdycJl „demodkra· nie? Gd'Zie tam? Wyl"!·zedł ·z ćllboz.u tak 
ojc'zyzoy, od1prawia1ni są ,n1a o:krłltach ·Jego co daje mo1;li\vość młłe1g-0- spę:diania :vo· 9!" made jn En11:'1a1nd swoich <lobro zie- ząchwycony, że J'!OSfanowił zą1pros~ć klJ
Królew.s.'kie~ Mości - .zmHclc zum Reieh. p.oh~ij1ia . na podwip:izorku u .v:oścln'llY<:h J6w. „ . . . el- !<Hl jeń-cóiw na p91siJedzen.i~ a1t1,gl~l_sklc~o 

Jeń1cy c1 Przeby1waJa w olbozach i Q;ne anrieU1skich farme~OV:'· • • . Przy~ład, -Plenvszy', Jed„n z anizl Pat'lameintu. No 1 przy11J'zh:. puyisł·uchi.-
fo wł~śnie maJf\. być temaitC'm niniejszej Zw łaszcz~ w swi~a ~ency. s~ nieikic- sk1ch i0f1cerow iirzeell~~iząc. Prze~ o_b(Y, wn1i sie deba t~m, ~a.\\~ed1z1h .z. p_asłarm, 
0Pow1eśici. w k~órej Prawdziwość wie- dy w kłopocie, grj.y1ż m.aJąc w1eJe zapro- zagadnął . o. coś spokoJ.1!-1e

1 
1 uk~rzebJmdle ha! nawet z minlstram1, na.f)11h tuiei oho-

. w www szef1. lllie wi~dzą. kitóre z nicih wytrać, mł-0dego Jenc.a, lfl.a oo hit erows Hl ~ ~ ę wią·zk-0wej herbaty' d wrócili do {)lbozu, 
!_to i ou10 który z angielskich ·domów „usz:czę~liwić" rziueHo ,mu w twarz: „z angl~lską. św.mia, nby {)lfJCl'Wiedziec itllnym o prz.)dziwnej 

·tym dziej . się 
krzywda 

Spróbujcie mili czyt~lnicy wziq6 do ręki 
1 

„ląkszy pakunek albo walizkę i pojeoh<ió 
czw6rkq w stronę Bałuckiego ,Rynku, Zara~ 
przy wysiadaniu opadnie was kilkunastu kom 
blnatorów i patrzqc łakomie n~ wasz tobołek 
będq się przymilać. ,,SZ'anowuy pan sprze
daje coś? Moze zrobimy Interes?" 

To amatony łatwych zysków PQlufq na 
rómego rodzaju „okazje" szabrowone my 
po prostu kradzione. Nie pytajq akqd towar 
pochodzi, gotowi każdq rzecz kupić za trze
cią c:zęść wartości, aby potem sprzedać jq 
z kllku1et procentowym zyskiem. 

C1asamł (choć nd tz011ęście zdarza się to 
dOtaz rzadziej) wpada w r1tce „panów kup
„ów" jakli cżłowlek pracy, który dla wybr
nięcia z chwilowych trudności finansowych 
<lragnie sprzedać co6kolwiak. Wtedy 1aczy
:ia si gwałtowna lloytaeja w dół i 1a1koo10-
ny wlaściclel dowiaduje .•i•, te to co on •.Prz• 
:!aja nie posiada wlaśclwle .aadnej wanołcl 
{ wobł!lc lego powinien być ,;adowolony le· 
~li z laski dostm1le tyla i tyle. Nlei:naJc;ey 
;;z\uczek zorgo11izowCUlej czeredy handlany 
ulicznych, pro11loduszny pracownik ulega łeb 
wymowie i argumentacji i :za :par• :marnych 
;rroszy odstępuje swój doby1ek. Taka „oka
tja" staje się źxódlom wysokiego zCYobku dla 
!peku!ujqcego przekupnia. 

Rzecz Jasna, ze grupa kombinatolów ape
kulujqcych na obecnych trudnołclaoh go11po
:łarczych wymiera stopniowo w. micnę postę· 
;:>ufqcej normalizacji lłtosunków. Wento przy. 
:oczyć tutaj znamiennq ro2mow• podsłuch~ 
1q w jed1wm ze sklepów ner wiosnę ub. toku: 

„Coraz gorzej proszę pana - żalił się P•· 
·'llen gzubawy jegomość w eleganckiej Je· 
!ionce - ja: nło jasiem przeciw niądowi, ale 
'.akt pozostaje faklom, ti;a coraz frudnief coś 
iarob!ć„ Weź pan choćby te zttpałkL Pan nie 
na pojęcia ile ja zarabiałem na zapałkach. 
ru się kupiło, tam sprzedało i człowiek włe
izitą, że żyje. A tetaz, prosa, batd~o w kCIIŻi
ief budce dostanie pan ile pan chce po 3 
iło!e pudełko. Powoli ;;ab~orą ' cizłowlekowi 
Nszystkie mo.łJliwośei zarobku. W końcu b~· 
~ę chyba musiał pójść na fabrykę do ro· 
>oty„." 

Czarna żałoba zapanowała o'ił pewnego 
~zasu wśród handlowego bractwa na Bałuc
dm i Wodnym Rynku. Oto prasa łódzka ogło
iila, że jwż w ni&długim czasie (przypus::czal-
1ie s końcem miesiąca kwietni·a) stanie na 
~ielonym Rynku 'hala targowa Powszechnej 
3półdzielni Spożyw9ów. Towary przemysło· 
we i rolne trafiać będq bezpoś·ednło do rqk 
konsumenta 7.& wsi czy z miasta. Naturalnie 

' 'ańcuszek paskowy nie wylrzymet konkuren· 
~ii z takq instytucją. 

I 1::0 pocznq wtedy nasi kombinatorzy? 

swą obecnością i opowiadaniem hi&tory- rozmawia~ nie będę!" ,Co, Jak są~z;icie, demokrae.H iang-ielski~j. która ubrdała so
jek o :V?foie i ? pewnym_ gc~~lemani? I uczynił oficer? Za6.trzchł g'° na mieJSCL~ bie, że ich. oobrych ż~łni~f!1'.Y' fuhrera 
z wąs1k~em, o ktorym mówi s1ei uprze.i- czy od1dał natychmiast w r~e wład~. :PrzelJcabaOi szikfanoka ang1elsk1~J heribaty, 
mie ,.misrer łiiUer". Hi toria o tym milezy, mait0'!11'1.ast poda.i~. czy naweit butelka angio1lsJ(tlej wtlsky na 

n1 1;11:1L1111.111111:1•11i,1111•111:111111r~1·1~111'M:;N11~111łuli<ł<M1Jt•l.J1 1111~ 'hl;f"1ll<l:lllUa111111Jm11unrill111. M"m1:1 "111111111111111111.11111"MH1 '' '"'"'"1 '"' • ""'"'',u"" 1 11 an gi e'l;ski fason. 

270 nowych czlonk6w PPR u Geyera . J:A:~. :.u~!~ i:::..-•• ·wri~ 
Na swej ootaitnłeij kooferenoji 01rgainim- Poz,woltE)I E!Obie na ·nnm miejscu J>;t· heJma: „Q.ott stoo.fe England:!~'? 

cda parłydna PZP!B Nr S (a. Oey·M) u- ~ słów na!l>i!Sać o ori1t1mizactii ur<>ezysto- * • • 
chwia1tiła krótk-0: „d!() 1 maja nasize I.coro ~r i wygł0811:onym referacie. Ua~e-. siię. 'Arzyz.nMn si~ Qtwarcit dl() jedinej (w 
fabryce;ne musi liazyć tysiiw C'Lłook&w". :ie o wieilei Słills~ie1 ze było by PTZyJm-O· moim po.jeciu) Wil:dy swe.go charakitern: 
Nie na wiatr f'ZiU'C•ano te słowa. W S(}.bo- Włlnie nowych ozłoo1Jc6w na zebralfl.iach ni~ jestem mśei'\\ry. I sad'.zię, i~ i wie,]u 

- t>d,diz1iałow-ych kół. z Was, mecizenników niemieck'Jch kace-t~ Przyjęto uro z.yŚcie nowych 270 c:r.iłon To by o wl~I·~ mniej nulźył() słuchat.z-r. t6w :pragni~ nie zemsty. lee~ .sprawbia-t-
ków. ·Tow. Toma, sekretare ~ła w SW&- gtdyif; uroczysoosć l;rlwlałaby o wiele kró- woścd. I że na widok tego, oo sJę dzieje 
im pirzennówieniu dzie-kując fuiwamy.sizom ceiJ. Natomiasit na ot:ólnym zebran~q1. mo· w oboz.ach dla niemiecO<ich es;!smanó v
ze ofiamą '.Prace, ipodJm„ślił, że cała or- :żna by uroic:zyŚCio wr~c:aać W&zY\Sltk!e le- m~że Wae og rnąt zwąitpienie: Wl~lki 
giani:r.actia aiktvwmae praoowała w wu- 1gHyimnc-Oe nowioprzyjecym diłoinkom. Boże, za cóż tyle dobroci i ła ki dla 
bun'kin. Nfomniej naleiży t1wierdz!ć, ż-e Reforait bvł rzeczowy ~ zroz.umialy. t~rch, którzy niegodni są na0\vY eizło-
lkillw to•warzys·zy Sipec·jalnie i*l! WY•rói.tli- Nleisitetty; był ll'ftanowozo za dłu1gi. wi;~ka? · 
ło sw1oją iinteins.ywiną pracą. Są. to towa- Trzeba się liczyić •z tyroj że tyoh trzystu Sy&tem .anglelcłki? Być mote. Ale nie 
r.zys,ze: Pot\czytiska .r a11H1a - Z'Weroo- 1Jo.wiar.zy'\ll!zy, to ni>Wl' CIZ~oo'kowle naszej ż'YCZ zła AnX'!lkom, waJc•i:Y'li dzielnie w 
wała doPa.rtii70ezł-Onk6"''• Lewan~:lowskł 't)antlli, któr.zy piern'l'IZY raz wysbuichali s."Prawie ludzknścl. I dJ.ate•g-0 oba·wfam &ii;, 
f t'a111ci•szeik:, Muszyti!Stki 1"1111, PeWlllich tak poważ,nego ref.er atu. obawiam si~ bardzo, aby kie·dY.ś przez 
Marm, Pewtnioki Sitefa.n, BanatSizczyk J:iu- Czę~c kobic-t QVIUŚcim zebranie pnze-d t~ill właśnie „WyCh-Ol\\"a.WCZ.y" ich !!lysitem 
·geni1u z -; Mm mt-0dy cdoneik nasze,j jego zak'Ończenlem. nie- liiprawcbziła się na !l'kórze angiel~kiej 
Partl1i i wie'lą1 ·i'11'llYCb. DyiskiulS.ia była ciekawa i wymagała od- zła tireść wy.myślonego ongiś w Berlinie 

Referoat .Poliit:\rcmy wyig!()sił to.w. ż.3- p-o.wieicj;zi trafnej i wyczem>ująed. has~a: „0-0tt str.afe .Bllg'land!'' 
1brówski, powjtał zicbra1rrvch w imienilll TOIW. Tema zast~iPił referemtta, udizie- Leopold Manriehak. 
Łódt~iego Kiomi1t.etu tow. Ciltym. 1aóAc od:rio.wled·z.ł na postawione przez to-

• • • warzyszy PY1t1W11ia. (B) (0. it.· n.) 
___________ ._. ____ ,..._____________ _ ______________ ,... 

. w· smutna 
~ ' - ·• roczn c_ę 

Uroczystości w Zgierzu na Placu Poległych 
h„,Tu na ocia:cih wie1-0iyiA!a,c~nego ttiu- nas da kina. S::?e~ć iY8~~'$1! lu1dtzł ug.nati I ZJWiąza.nf łoikciamii. do siebi. giift qi jed~11 

m~ td>·~idąontj siłą l11dlno~~i pooski,aj w o- tlllt.aj, by wła nymi oczami ogtJądaU obok d11u•gicgo - robotnik fabrYki łó'd!.t
bec:ności lic1JnY.Ch delegae•ji niein1ieckich śmierć ich braci. Pot-cm pr,zyiwieź'11 tu kiej, Jan Pak;ula, obok niego s·budent \WO 
20 marioa J942 r. pJ1uitoin e•gJJek1ucY1tny roii~ samochOld:ąmi sttt w!Ję~1ćiw. Poiwla.zali po clial\W>'koL i dok;tór Dzierźyń!iki - gros ia
strz~lał 100 Polaków. Niech cieniooi mę- o§miu w l~<llnY.m rzęd~lo. K·a.zaU im klęk ko !Pierwszy zalb~ra prozyden;t Z-gie-~ 
cze1nin~k6w U'ŹY1CZOl1a ~!?ie świadomość. ną'Ć. Do 1kle1C'zącyich sit~lalll ss..,mnni, za-. t<J<w. Qlstri0wtsikl: 
ze nie zigiinełli na pról.i.no. Niech -ich śmierć oitiali 1,1;.trzałem w tvł gło1\\TY, 'f.mpy p.rzy- „StQimy na mieojscu zroszoiny!)l1 1'C>tska. 
<hę'dµie- nie tyliko :Pw~s.tr.Ogą. aie vod:nieita kryrw;all.i słomą. Potem na bo młeosce przy !knvią. Pamięć 

0 
·cydt ~tiu izamordowia.

.do Prncy dfa Wo'lnej Ojcz.yiz.ny".„ chodtzrlU~ nas1~'Pni„. Były tam cz.t-ery lu!· nY·ch 'Z.achawamy wiecZ'tlfo i t>rzekaie-
Naipi's na ip-0mniku ku e1łci. słlraoonych bietr.- jC<d,1111t 6Zt'~'d1ił~sieoio/Je.tni·a starusz my Ją diie.ci0tm naszym jako groźne me. 

przez; N~emców stu Polaków dlrliś ju.t ka.„ Głos opowiadaaąci}j z.ałamał slięi. me11Jto niebeizpieczeń.s.bwa fug,zy.sirow$kifr 
21b1adł. aJe ty.w;y w paml~ct mieszkańcóiw O~br2iYlllli. wiefoty~ziny pce'hód ed- go''. 
~gie1iza i Łodzi pai<JStd &tra :zny obraz dl.z.lałów wu.i!.kQIWyoh, Zwi :ziku Byłych Z ramienia Pffi hot:d oomordoiWanyim. 
egzekucji. · Więfoiów Poljfyczin}"ldb. parffi p.olifl-~z- składa tow. Au~stynowiQz. W imi:en111 

W dinlu 23 bm. całai łuidlno!ć Zgierza, nych, organizacji mfodlz.le.t.o'W'Y'ch. mło- PPR Pl'IZ·emawia naisi!ęjpnie tow, Euge
d<ile·ga·ci z· Łodzi i z miast w-0je1wódz:kich dzieży -sZlko1inoj i t'Y6ktczme rzc.szo robot· 11i1uisz Kaleta.„ W głlęboiką ciszę. przery.. 
&.więdli uroczy.ście ipamleć &braoą.ny-cb nikóiw ulicami Dbuira: l~go Maiła, S2)cza· wami czyimś t~uimionym łkaniem Pada~ą 
P-0fa.ków. TufaJ na Pll.acu Pofo1gly:c•h w wi'ń;t;,kl\• w okół Zgłena pfl~maszerowu:le Rło·wa o Jcd'l'lOJ.lltyim froncie demokracji 
dlniiu 20-yim marca 1942 r. Niemcy ~'Oko na m!aj1SCe katn·l •z 1942 roklll. Nad pocho- po~~kiej, klt6ry tuitaj w. dniach walki ce~ 
nali mas-0wej ·z:brodni. de.m Powiewają. patSl.a.~te s?Jtand.ary Zwją.z · nu•nt'Dwał sie i kitóry na Pll'Z~ł<>ść eta~ 

Oby1watellka 8u1~11Ja Soib'cza'k:, mies.z- kl\l Byłyc·h WiQftniótw Obozów mtterow- będzie na l:i•tra'.ty Po'k<>jiu ~zystkiclt ~udzi 
ka'111ka Z1iierz•a, kreś.1i nam wiecznie !~·- skicb, za nimi I.as cze-rwo:nyich robo~nl- w Poll'!lce.„ · ' 
wy ~braz b31Siłial'Skied eigizellmcdi: ,,Niem· czyich si1.1ta·ndarów - Ida braitnie t>aritie P-01ninik ginie w~ród ~iWietej, wioseni11e.j 
cy 1>0wydą11tali Polaków prz.emocl!f z mie rohotmicze PPR l PPS. z·ieleni .kładanyeh wieńców. Słowa „Ro· 
sz.kaiń. Mówili ze 8mieohem, że Prowad!zą Na miejs.cu niezaipomnlaneij katni, gidii!·~ ty". które ni~siie hen, na p0Ja ei~y 
--------------------------------- wiatr, na tYm miejtsou mają. swa 8'ZQU· 

'ro te.! Już obecnie wśród' bywalców „ręcz
•:ia'kai! rozlegają ·się f ow.s_zechnłe żale i na
r ;ekania na rzqd i wladz1t, które rozmyślnie 
..!lrudniajq życie „porządnym lud1iom". Po
:iiektórzy co zapobiegliwsi zawczaŚu podnie
rn cenę, praqnqo, oc)b!ć sobie pizyszłe pn:y- Jedno ~z największych i najbogatszych mu· sów dotyczących Olkusza i Sierodzo. Również 
nusow~ ,,bezrobocie". Inni obmyślajq s,poso. ze6w _kroko.wsklch ~ Muz.sum X. Czcrtorys- nt!l odnaleziono wyrobów ze złota ł blfote.ril 

Straty muzeum .Czartoryskich w Krakowie g~;~:ś~v:~=i Pom~~dowanych! ...•• NiE 
br.idzie Niemiec -pQuł nam w twarz"„. 

kich zostało bardzo poważnie rozgrabione oraz zbioru medali i złotych monet złożonego 
(Di.) 

1111111111111111111111111111111111i1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
by sparaliżowania całej akcji !!póldzielczej prz&z okupanta który wywiózł wlslkq cz~ść z 375 sztuk, lako t"'ż cennych ·drzeworytów z PODJĘCIE WYMIANY LISTOW Z PODANA ~rzez 'Wykqp towarów itp. Miejmy nadziej~. zpiorów. • XV weku. WARTO$CIĄ z FINLĄNDIĄ 
z.a n.ie uda się tym razem. A świat P.racy z I Pewną ilość zdoto:µo oc:h:yslcot. brek Jed· Porządkowanie 1 kompfetowon!e zbiorów Z dniem 15 mareo .1947 r. podjęty został 
:;:idowoleniem wllcr nową placówkę, ktora P0

· l nok jeszcze mnóstwa bezcennych dzieł sztuki zostało !uż części'Owo ukończone i udost~prilo · ruch listów z podonq wartością między Pol· 
.:ioźe mu zwalczać pasoiytów wciqż leszcz~ i wyrobów przemysłu artystycznego, mi~dzy n'? dla zwiedii:o[qcych. Dotychczas urzqdzoM ską a Finlon<liq. 
~erujcicyrib ua trudnoiciacb powoje11-naqo o- innymi portretu Rafaelo, perskich dywanów, I dwie wystawy: mistrzów wtoskic:h i portretów j Najwy±szq granicę zodel&orpwanej wal· 
'uuu. 'Swlt. I piqc!u rękopisów iluminowanych i 23 r,ąkop.1„ polskich z XVl efo XVIII wieku. ~ki .crz.ilsvlkl usto.lł!J tiA na 1 ooo fr. zł. 

' 



N'r. ąs 
21 

. GLO~ f(OBOTNIC.ZY 

nic~a 

• Zt zuka,wios e 
Król Błystek lubił PodziomI«r, w ła- , Załopotało nad nim co·ś w powie

sce swojej go mlał i litościwym o-- trzu. 
kiem patrzył na wiecznie głodnego. - Oho 1 - myśli Podziomek - te-

śnieg, albo rosa. ·Jeśli śnieg, to jest I zaraz si porwał biec do 
zima, a jeśli rosa, to wiosna. światła. 
· I pilnie patrzeć zaczqł. Aliści; wy- Przybia9l, pcrtrzy, a to wilćze śle.:. 

I Podziomek bardzo też kr6la miło- ra.z się prawdy dowiem; Albo to 
wał i az sto siadywał u nóg królew- k,ruk jest, albo gołqbl Jeśli kruk - to 
akich, to wła15nym oddechem rozgrze- zima, a. jeśli gołqb - wiosna:. 
wa;jqc mu zziębnięte nogi, to piosenki Ledwie to pomyślał, patrzy, a tu 

trzeszczywszy dobrze oczy; widzi; że . . pia. 
to ani śnieg; ani rosa; tylko mgła. Rozgniewał sia nodze Po~ziomek i 

- Bądźże tu mądryl - burknie tedy rzecze: · 
pod wqsem _i znów się frasować i - Swiecisz ty m.ni _, zaświecę 1 ja 

na fujarce grajqc, od · któ;rych jakby spada wpro t przed nim nietoperz. 
oieplej nieco czyniło się w Kry sita- - Bądźże tu mqdry l - mruknie 

głowq kręcić pocznie. tobie l ! 
Kręci w prawo; }{:r ci w lewo; my- . To mówiąc, skrze ał ognla, fajkę 

śli i nic wymyśleć nie może. 

1 

zcrku:r:zył i wielki kłqb ' dymu puściw
. Spojrzy w bór, a tam slę coś w za.- szy odwrócił głowę, a o tego ' wilka łowej Grocie. znów Podzlomek i głową kr cić za-

Ale kiedy o żywność chodziło, za· cz~t 
pomniał :Podziomek o wszystkim, C!hl<!b rę.cl w prcrwo, kręci w lewo, myśli, 
tylko na myśli majqc a do miski i łyż- ale me wymy,leć nie może. 

roślach świeci. dbać przestał. 
- Oho I - krzyknie Podiiomek ~·- Tymczasem wszakże jeść mu sję za-

lei nikomu nle dajqc
1 przystępu przed . Spojrzy w dolinę, a tam świa,t cały 

sobq; Gdy mu się kto w tym priaclwił brały, ~rost srebrny Jakby .. 
wtedy w roqq złość wpadał i gotów - O~o. - zakrzykni~ Podz1omek
był sam przeciw. całej drużynie sta- teraz się prawdy dowieml Albo to 

teraz się pfawdy d~ le:ml Albo t? chciało okrutnie. Patrzy, upcrtrui , 
świ tuk, albo oi tez próchno. JaK czym by się poailił, a.ż widzi. l•iY 
próchno, to zima. a jak świetlik, to coś we mohu. A była to ta sama gór 
wiosna. ka., na której Kosza:łek·O.pałok kraje 

ncić. 
Jednego 'dnia robi się okrutny h«l'-

tas. 
' Podziomek ncxpadł szafarza, li mu 

ten, jako i inszym, tylko trzy ziarnka 
1rochu na cały dzień dał, 1 nie dość, 
te go poturbował srodze, jeszcze sa.m 
na skarg do króla szedł, że mu 1lę 
lcrzywda dzieje. 
Odprawił go król, mówiqc, że jedno 

prawo dla; wszy•tkicb być musi; ali-
6ci Pod~lomek tym bardziej burzyć 
aię zaczqł. · .; 

- Kiedy tak - powi<xda - ki dy 
łu dla mnie spra.wiedUwości n\a ma, 
to ja na ziemię idę; U lada baby lep
szy wikt znajdę, niż tu na królewskim 
stole! ' 
Więc insi ze śml chem. 
- Idt, idź, niedojadku jakiśl Jednej 

gęby mniej będzie na te ciężkie •za
•Ył 

Bo myśleli, że za.rty. 
'.A Podziomek: 
- żebyście wiedzie tł, !e pofdę 1 
Wi~c et znowu ze śmiech am: 
- A przynieś nam wieść o ~lo4n1e, 

ldedyś taki zuchl -
Ner to Pod.ziomelC: 
- żebyście wiedzi-e!i, 'źe przynlosę 1 
I po~pasał opończę rzemieniem, fu-

j arkę 2a pazuchę zatknął, królowi 
się pokłonił, fajkę nalotył ~ ruszył ku 
wyjściu. 

• • •• 
Zmferzcli fu'ż zapadał, kiedy Poazio

mek, na kraju Groty , stanąwszy, od
sapnął i po ~tronach rozglqdać slQ 
iaczął. 

Na: lewo okolica była pusta, azika. 
. Bór tam czarny stał, po sosnach kra 
kały wrony, w kotlinach bieliły się 
jeszcze niestopione śniegi, mokre igll
'!ie ':"Yścielało brunatnym pokładem 
z1em1ę,1 er od ciemnej ściany głucho 
szumiących drzew bił ten dech wilgo
\n.y, przejmuiqcy, ostry. 

- Brrrł Zimal - mruknął Podzio
mek i spojrzał na: prawo. 

Na prawo rozciągała się ku rzece 
,wesoła dolina:, po której z brzękiem 
leciały z gór potoki, a kępki traw 
świeżych gwałtem wyrywały się spod 
ziemi do świa:tła, Nad dolinq ugasała 
(OIZa. 

Klasnqł się dłonią w czoło Podz.io
mek i zawoła: 

- Toć to przecie wiosnal 
'.A wtem od boru pow;lal wlatr lodo

MY: 
Zafrasował się Podziomek i zzecze: 
:-- Bqdźże tu mqdry, czy zima, czy 

w1osnal W lew? tak, w prawo siakl I 
sam król Salomon nle dojdzie do 
ł®u. 

•świata rysował i drogę wiosny mie 
rzył. 

Patrzy Poaziomek - a 1u col egrq 
glego leży. · 

Myśli: - Jafel 
A była to owa kula ""i ms&a, z W'J." 

pn~ przez męża uczonego porzqdzo
na. 

- Osobliwsze jakoweś jajel - my· 
śli Podziomek - krety poryły, czy co? 

Tłucze: wapnol T go już mu było 
zanadto, więc z gniewu na mchu 
się wyciqgnqł, głowę rękq podpa.rł i 
~~ql . 

Daleko było }eszcze do dnia i br.iatk 
ledwie że wschód nieba sr brzył, kte
dy Podziomek szum znaczny nad sobq 
posłyszał. 

Przecknqł, . siaał, przaiarł oczy, pa
trzy, a to bociany lecq. Zza morza 
lecq - zza. sinego. Skrzydła pokła
dły na zorzy l na powietrzu cichym, 
w białości brzasków srebrnych, sze
rokim lotem szumiqce, do gniazd 
dawnych lecq. . 

SYN""'m"Mrit"J"""'"'"""""'"'""AmRZA~ 
. Stas!~ik b~ ~1ł ~ie wła.ś~ie w t><>dwór.zu, n!a, wiszący na sz~u~kn na szyi, i puścił I miesza!ł . dymią.c·e wapno w dołach. Dru· 

z innymi dz1ećn:i. Sw1ezy de~z.c~ ~ną- s1~· kłusem do; d~rozkt. I dzy ładowali na nosiłki .stosy cz~rwonej 
senny <>'Płukał uhce, daiClhy domow 1 kirka • "' - egły, Zaczynała sie moi(llna robota 
karl'owa-tych drz,eiwek. Rynszrokiem pły- Tak, l!O- był odciec. Ale, <>Boże, jakte w znosz.enia domu. - · 
~ięfa wspaniała, burZ!iwa rzilka p~wodzi. zmle1r1i~Y.! W ·twarzy ni, kropli krwi. µ. _ Nagle m~rarze onlemien. Mi~dzy sze . 

Chłopcy pus.zczaH w daleki świat pa- sta zac1·sn1ęt-c, a oczy _prze-stonięte :pow1e- regiem ludzi z kielniami stamął nag'Je dzic
pier<>we łódeczki. Woda <tu parła nie ta- kami jak · u bard~o choreg'O człowieka. więciolełlTli chł-0pak. Na głowie miał sta· 
ka ja.k v..vyczainie, w każdy inny po· - .Tatusiu! - wrza1sna:ł chłopak na re den·ko od kapelusza a w ręku tr~fmał 
wszedni dzie:fi. Niebo się przeglądało w całe gardło·. wiel•ką kielniP,', 
.ni·~ ł?'1"ę~tn~ .• bez skazy, b~z chmurki nJii- - Człowiek, siedzący obok ojca, i - A Ł-l': my1rn, co za jeden? - JaJ>Y.-
mn1e~~er. N1 to rzeka pot~iina - sZtl'mia- _pod<trzymujący go ramieniem, nakazał t. ł PodmaJstrzy Jarosz. . • 
ła, ki!pia'ła n~ zahęt~ch •. bulgotał~ o wy- Staśkowi millczenie. _ Cicho hądi, c:;my- - Ja .Prz:vszedł~m <lo roboty. za OJC&! 
stę1Py chodmka, o zelazine kładki przed 1ku, ojciec ni·aprzytomny! Spadł po rusz· T~ti> .sriadł \VIC'ZOraJ z l1Uszfowania. PrzY
bramą. towanlu z trieci·ego pi·ę tra na bruk. Jest widh g<; do. do!11Lt domżką. Nie może 

Nagle w uliczce u1\azała się dorożka. hardz.o chory. Zaraz zawez.,wiemy leka- pracowac, więc :ia bK!>dę mhił za niego! 
Jechała wolno- Wi)lniusienk-0. Stary koń rza. · • 

11 

• 

stąpat ostr9żni~ po kocich łbach j.ezdni. Stasiek przy1pacli / do ojcowskich ko- Starzy murarze o spracowanych dło-
Stasie'k spojrzał na doroż'1<1et i wypuś· !run. Spracowana rielka starego murarza ·niatih · i twarzach pooranych brnzdnmi 

cił ·ipapierową łódkę z rączki. spoczęła na jasnej główce syna. Usta zmartw·ień - · nie wyibuchli 'miechem. 
-;- Kto to jedzie? wysz,3ptały coś niezroz·mniale. , Po-de.szli do chło'Paka. SwkaH. dłng0> mo-
- Pewnie p~n Pke -: p.odszepnęli ~ote~ s'koczyli wszyscy sąsiedzi. sic:liine groszaki wdzi1u1rawyoh kiesizeniacłi 

chłopcy z podworza. Pan Fice, fabrykant Wzięli oJca na r-0zpostartą chust·e i za- i. wcis•kali Staśkowi w r.c!kę. Masz, pomo
lell!onia1cJY, był dla nich wcideniem wszy nie§Ji do mieszkania. Ki-wali naid chłopa- zemy wam, ojciec wyzdrowieje to wró-
!:t1k1ego co wielkie i możne, co potężne klem głowami: ci do roboty. A 1y, .syinu murarza, powl
i wł~dcze. Pan Fice fylko mógł j·eździć . _ Kto będzie teraz na ciebie robił! nieneś- na•przód iść do szkoły, a Potem 
dorovką do. domu, cz~ t?' .z teatru, czy na. Zeby matka żyła, to by poszła do roboty, masz j~szczc czns na robobęi! To nie tak 
wet ze spaceru :Po m1esc1e~ - zarobiła by coś niecoś i byłoby jeszcze łatwo, Ja'k myślis~! • • 

Nagle Józiek Kulawczyk, s:ie•dZą)::y na znośnie. ale tak -- to _pomrzesz z ojcem 
szczy:ci<: poe1hy1onego płotu, krzyknąił ,do z gł<Jdu! . ' Wczoraj woda tak samo Parła ryn· 
Staśka: , • • • · sztokami Bałnt. Skakaliśmy z kamienia 

- Stachu, to twój ojciec! Tego wieczora i nawet do późnej no· !1a. kaf!1izń. Stasiek Stefa1kzyk jest dzis 
Ohł·0<Pak-0wi zakiię1ciło się w głowie. cy, kręcili s~ęi sąsied1z i przy chorym mu- Jt~z ąu-zyim chł<lJ)cem. Chod

1
zi na politech

J óziek sieci'zi wy·soko, to widzi, kto fam rarzu Stefańczyku. Podawali mu l~kar- nL~ę - O'n, sy.n murarza z Mary.sińskie.i 
paraduje w doroiice. Czyżby to było mo- etwo do ust. Stasiek :poszed~ spać bar- uhcy. Pod·czas oczekiwania na tramwaj 
ż.liwe? Jego oiciec w doro~ce, jak sam dzo późno. - patrząc na gromad1k:et d2(ieci wracają-
pan Fic", wraca do domu z roboty? • • • cyc~ :v.:soło ze. szk-0ły - ·oipowiedział mi 

Coś mu si,e- to wszystko zdawało ni·:7 Wczesnym rankiem na budoiwie Przy własme. tę swoJą przygod~. która zakoń-
jasne. Wytarł tedu mokre rączki' 0 kaf- 1· B , k czyła się .Przed .laty - śmiercią. star·ego 

J u 1cy rzezins iej murarze wchodzili _,_ 
d:ani•k. Wziął w ręk~ klucz od mie-szka- · ,,,..... muirarza, Jego oJca. . 

.siego na ruisz.t-o~ainia, Ci. na podwórzu HENRYK R. mG.~~ 
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Po czym w mieście pozllaje się wiosnę 
Dawniej każdą bajeczkę dla grze- śnieq grubymi płatami, co było bar- - Ja też, trochę ... jeżeli pan pozwo- wórku rośnie krzak, wypuścił pierw„ 

cznych dzieci zaczynało się słowami: dzo zabawne jak na. pierwszy dzień li popcham ten wózek - bąknąłem sze pędy, jakoś nie zmarzły chodl 
11Zo: siódmą górą, za siódmą rzeką ... , wiosny. niewyraźnie... zobaczy;;z. · 
a ja zacznę moje opowiadanie: ... „To Obok mnie szedł jaki'ś starowina -A dokąd to kawaler się wybiera? Stary mieszkał gdzieą na Zwierzyń· 
był~ jeszcze przed tamtq pierwszą pchając wózek z węglem. - Rzuciłem zapytał starusze~. cu pod Kopcem Kościuszki w małym 
wieł~q wojnę, której nikt Ż Was nie tornister z książkami na węgiel... Sta- Ja ... idę szukać wiosny w mie- pochylonym domku zapadłym w zie-
pa.mięta, kiedy wasi rodzice byli jesz- ruszek spojrzał na mnie zmęczo:uymi ście. mię, tak że dach pro.wie dosięgał 
cze 'dziećmi i kiedy ja sam mały' nie- zaczerwienionymi oczami. I - Wiosna? A no u mnie na pod- chodnika. !łpod okapu śwleciłv ma-
zno$ny chłopak chodziłem do szkoły. łe okienka, bo już mroczniało więc 
Chodziłem ... ale 1lie zawsze trafiałem w domu zapalono światło. :Wjechali-
bp mimo najmocniejszego postano: śmy z turkotem na podwórJ.Co. 
wieuia, żeby iść prosto przed siebie, Tuż przy drewnianej studni z pompą 
:moje nieposłuszne nogi skręcały w rósł krzak ... 
pra;wo lub w lewo '<I' jakqś wąską Stary chwycił pomarszczoną ręką 
uliczkę i niosły mnie poza miasto na gałąź i potrząsnął. śnieg opadł uka-
rozległe łąki, które nazywały się „Bło- zując pierwsze maleńkie pączki, niby 
nlami Krakowskimi". Bo to miasto, 0 zgrubienie na wielkiej gałązce, małe 
którym mówię, to był Kraków i tam • połyskliwe guziczki. 
właśnie chodziłem do szkoły miesz- - Widzisz1 Jest wiosna, już ci jq 
czqcej się w wielkiej drewnianej bu- drzewa czują prędzej niż człowiek, 
dzie, bardzo brzydkiej i bar,dzo brud a i ziemia spod śniegu pachnie, i na 
nej. Szyby w oknach szkoły były z::I· ,dachu zbutwiałym mech się przyzie-
malowane na bia.ło, tak aby dzieci lenił. Jest, jest już ta wiosna u nas 
nie mogły patrzeć co się dzieje na uli- choć jej nie dostrzegamy ... 
cy, tylko patrzyły na czarną tablicę Kalendarz mówi pra.wdę, nie martw 
ner której pan nauczyciel wypisywał sięl 
różne mądrości, jak na przykład: , Na drugi dzień napisałem w szko· 
· :Wiosna zaczyna się w dniu 21 mó:r-, 'le zadani: o tym jak wiosn~ przyszła 

ca. A potem pan nauczyciel wskazu- •na podworko węglarza, ale 1 to opo-
jąc kolejno linią na uczniów, zadawał -= wiadanie nie spodobało się panu na 
'llC>notonnym głosem pytClllie: -„ - uczycielowi austriackiej szkoły. 

- Po czym poznajemy w mieście, A może wam s~ę spodoba? 
i: . . d ł . ?' e JUZ na esz a w10sna. . Jan Marcin Szancer 

A uczniowie odpowiadali, że JUZ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111\1111111111111111111111111111111111111111111m1111111111111111111;m11111111111111111111111111111m11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u 

pierwiosnki i fiołki kwitną, że drzewa 
puszczajq pqki że sie robi zielono 
i ciepło, że ptaki śpiewdją.., 

Pan nauczyciel kiwając z zadowo
leniem głowq wskazał liniq mnie 
mriie, który tego dnia jakoś trafiłe~ 
do szkoły. 
U'słysza.wszy swoje imię spojrzałem 

nieprzytomnie na nauczyciela; potem 
spojrzałem na .portret głupawo 
uśmiechniętego cesarzą z siwymi bo
kbbrodami wiszącego na ścianie, po
tem na białe więzienne okna, i nie 
:powiedziałem nic ... 
. Bo przecież wiedzi.a.łem doskonale, 
źe drzewa śpią jeszcze 'w mgle zimo· 
:wej, a na błoniach za miastem leży 
śnieg, że rynsztoki są zamarznięte 
i można się po nich doskonale ślizgać, 
i nigdzie nie znalazłem fiołków, 

· przyla:szczek ani kwitnącej leszczyny. 
Nagle przypomniałem sobie... Po
przedniego dnia kiedy wracałem 
okrężnq . drogą do domu zobaczyłem 
człowieka, który malował jaskrawą 
zieloną farbą drzwi sklepiku, a obok 
zaraz przed kawiarnią usta.wiał kel
ner · stoliki i krzesła i otwierał wielki 
czerviony- parasol. Padał· deszcz i pa
rasol :wyglądał jak pierwszy wiosen
ny grzyb, który wyrósł na kamiennym 
chodniku. 

Siadaj1 Niedostatecznie 111 
krzyczał nauczvciei ale ja nie dułem 
za: .Wygraną i zacząłem prędko opo
,wictdać o parasolach rosnących jak 
grzyby i o zielonych sklepach. 

plan 
Władka obodziła od kilku <lni zarnyś- ła - ja wam to wytl11macz~: I czy zrobili wszystko co możliwe. liy za 

łona. Nawet jej mmka uie szła tak do- - Przez · wiele. wiele mi::sięcy nasi trzy lata dzieci ich mogły być sy:c, odzia 
brze, jak zwykli:. Aż raz - wpadła. ministrowie, posłowie, prezydent i co nai ne, wesołe i szczęśliwe. 

- Powiedz mi, Władziu - \\'yrwała 1.m1•ąrzejsi .Jud~ie w .Pąlsc~ gło~~ili się nad Nawczy·cielka skończyła, a klasę zak· 
ją pani - czy Stasia do:brz:: rozwiązała Je~~n:m pyta~1erry.: Jak to. zwb1~, ~Y. nasz~ gła cisza, jak by makiem zasiał. Dzieci 
zada1nie? dziec~ •. a takze ~eh rodzice, ,!TIIeh ia~n~J- nad czymś iłęboko dumały. Cisze wr::-

A nasza 'Władka - ni be .ni me. Nie 11r~dze~ wszystkie.go. cz.~go im d? zyc1a szcie przerwała Wład·zia. Powtórzyła 
wj.edziała nawet, o jakim zadaniu mowa. P?Lrzeba, by .w zadnym ~0~11. me było znowu pytanie, które zadała na p.oczqt
Kla·Sa w śmiech. a ona radaby się pod 111e<lost.a.tl~u m nę,G~y. Mysleli; i. V! k-oncu kiu ąekcii, ale teraz inż sią nie jąkała, mó
ziemiE:I schować. Pani się h:dnak nie \>.'ymysl!h: trzyletni plan sytosc1 1 dostat- wiła śmiało i od\\·ażnie: • 
śmiała, lecz zapytała b::z złości: ku. Z ?łówkiem. w ręku co na}te:ższ~ gło- _ To iakże t ? _ dor śli dla aE 

- Co ci jest, Władziu, czemuś ty wy obl11czyły, ze za trzy lata mozemy tko ·z b' 
0

· ? · ?I 
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ostatnio taka zamyślona? mi::ć wsz~~rkicgo - może jeszcze nie w wszys ro :a·. a. n;Y sami .m~ · ·. . 
Dziewczynka jeszcże hardziej sie- stro- 9ród - a~e dosyć, by raz .na zawsze prze- Tym razem _Ju~ zaun:: z d~1ec: nie mia-

l)iła, w końcu wyj~1 kała z fru dem: ja... pęd·zić z Polski bied·""· Gdy to uradzili, ło oohoty ~o sm1e~h.11, prze~twn1e -:- ba~
ja, .. myśl~ o planie trzy!duim... zl\vrócili się do całzgo narodu: ,,zabierz- dz.o długo 1 PO\vazrne o leJ sprawie mo-

Spojrzenia cał2i klasy zawisły pyta- my s-ię porzą-dnie do pracy - za trzy lat.a wiły. . . , . 
ją co· na ustach nanCZy'Cielki: śmiać się, musimy mieć tyle a tyle butów. tyle ko- I me tylk? mow1ły, nawet uchwaliły 
czy cłdlo siedzieć? szui, płaszczy, węgla, mięsa, chl~ba, tłu- coś bardzo ciekawego. Ak~ o tym na.P.~-' 

Pani była jednak ciągle ba rd·zo po- szczu - za trzy lata' wszystkie dzieci szemy 'V: n.a~tę1mym nun~crze „Pr?myka : 
ważna. muszą mieć dosyć szkół, nancz:-;11Cicli, ksią- Albo leJ?ieJ Jes2:cze: n.1ozeib~ nasi młodzi 

- I cóżeś, Wład.zin, 
0 

tym planie wy· żek i zeszytów, w ciągu trzech lat musi- CzyteI~i~3:' sprobmval~ sa,nu. zg~d1w,ć, .co 
myśliła? my odbudować zniszczone i pobudować wchwah~1 ich .kol.cclzy i kolezank:? Moz~-

0 I 
· · · · nowe don•1" by sami nap1sah dla .,Promyka dokon.-

. - c 1„. Ja .•• nic.,, ,- proSZG ~nJ„, Ja lj • . t . r1 • ? B rb ' t 
tak tylko ... czy to 11ie dla dzieci, czy tyl- - Czy rozumiecie już, dzi2ci, ,co to czeme ego opo~via.,..ama · Y 

1 
Y.!llllY z e 

ko tlla dorosłych?... - jest trzyletni plan? go barcl.zo radZJ. 
Z ·tcJ jąkaniny - oczywiście - nie- - Tak! tak! - rozJeo-ły si:e1 ze ;yszy- A w1~c - czekamy. 

wiele można było zrozumieć, pani wid o- stkich .stron .głosy. " · · /łf11111111111111111~111111111(11111111111111111111111111111111~11111111111111111111111111111 
cznic jednak zrozumiała. bo i ona z kolei - A teraz - cifl,gnę.ła da1ej pani, - aria onopn1ch~ 
mocno się z:imyślila. Ale tylko na kilka gdy usłyszycie, jak doroś'li mówią _: „myś- 11·edy w1"' f_. Zl„SZ skrę 
minut. i1okm zaś zwróciła się do klasy: my z ro.bili 100 Proc~nt" - „my tylko· 90" i. 

- Czyście słyszoły, dzieci, o trzyl2t- - gdy utSłyszy;cie , to, wi::dzcie: wasi oj-
nim pla,nie odbudo.,-.,·y naszeKo kra.i:l? co\vie. matki i starsze rodzeństwo mówią 

Okazało si1f', że nicktói:e s!yszal~· . rnkt o t~·m, czy w miesiącu tym ut.kali ty1ę 
jednak nie wiedział do11fZ<"::, co t~ :;iov:a metrów płóPna, uprzędli tyle kilogramów 
znacz~. przPJzy, ile było wyznaczone w trzylet

- A wil€·c posłuchajcie - powiedz1a· n·im piani~. Wasi rodzice mówią o tym, 

Kiedy widzisz skrę, co Pryska 
Z nakowadła i ogniska, 
Gdy dło1i widzisz z kielnią, młotem 
Jak nad ;dową śmiga hardo, 
Gdy na twarzy zlanej potem 
Odgadujesz dolę twardą. Tego było już za.wiele panu na

nczycielowi. 
- ·Marsz do domu1 - krzvczał - S. /llar~zak 

a jutro przyjdziesz z ojcem i matką, 
• ARTYS<CJJ: 

Uchyl czoła, synu 1Iiiły, -
Przed tym, c~ się krwawo znu1r 

może oni ci wytłumaczą jak V(yglqda 
wiosna w mieście. 

Nie bardzo miałem ochotę wracać 
do domu. Tym bardziej, że po.dał ' 
lllln11!ł!!lli l l:l'• I H l il'1~ · 1 11J„ l.,l .l ' l „l( l I I l .' l l'li'ł' l ,IM'1 l 1 l l· l I I I l· I I I 1' 111.1':11'1,i 

Zagadki 
Sz,klana studzienka 

z wodą czarną 
Stalowe noski 

do niej się garnlf. 
• • • 

Ze stali zrobione 
służy do pisania 

z g~:Ski wyskubana -
pod główkę do spania. 

... lf< * 
Gdy ma trzy litery 
mieszka w norze, w lesie. 
gdy czwartą dodacie ..,.. 
- listonosz go niesie. 

• • • 
:3rzęczące, nieduie, 
dó kwiatów lecą. 
kh skrzydełka - jak złote 

· ·ee a. 
„ 

Co za ·artyści 
(i artystki, być może.„) 
przynoszą do szkoły 
nożyczki i noże, 
by ławek brzegi 
krajać i psuć? 
Takim artystom 
„Wstydz·ić sit}!" 

Ha1łba i wstyd 

rzuc. 

tym nieznośnym smarkaczom! 
Toż ich rodzice 
ze wstydu zapłacza. 
że mały Polak · 
ma złe obyczaje: . 
szkolne przedmioh1 

. niszczy i kraje: 

Hańba i wstyd 
Jasiowi i Staśce! 
Swoje nazwiska 
wycięli na ławce, 
by potem każdy 
wiedział samochcąc. 
że iV klasie · 
siedział 
lliCZUO!~llY brzdąc! 

.. 

Lud i praca - to są siły -
A świat cały nimi stoi. 

Temu tylko pług ... 
Temu tylko pług a socha, 
Kto tę czarną ziemię kocha, 
Kto ten zagon zna do głębił 
Kogo rosa ta nie ziębi, 
Kt<> rodzinn~·ch swoich pól 
Zna wymowr. - łzy i ból: 

Temu tylko ostra brona, 
Na kurhanach wyszczerbiona, 
Kto ukochał lud w siermiędze 
Kto zna twardej doli nędze, · 
Kto wyci:i:gnął jako brat, 
Dwoje ramion do tych chat! 

Temu tylko kosa krzywa, 
Kto w przyszłości wierzy żniwa.„ 
Kto po nocach cichych słucha 
~rzyjścia zorzy, tchnienia ducha, 
Komu lemiesz, to dziś - miecz. •• 
A wy zimni, z pól tych ·- nr~c;:! 



I .. 

I'laj(1r:z:.}}jemniejszN podarunek dla dzieci 
h.1Dą, łJ 

J UGZA MiNKIEWICZiA 
dłl§ff. J. M: Bzaflct!r 

c;i 
li 270zl 

tJłJ fle1Jy~l!:l w@ \\'&zystkkh księgarnieć.II 

I nł..Of)źKł ł~ST 1fUT WVOAWNIUZV'i 
D!leł kslęgarskl Łódź, ul. żwirki 17, tel. I 56-8 l 

'l _,_, i.I pr - ~ . 

L,,. .. t .. _;;~~„~S;F 
4.30 . Sygnał c::zap_Lf; „Kteidy rc;inn.l1.·•.'' I ~a- Ut'łl.'ory foriepio nowe kompo7.ytor6w po~~kl.!'.:h. 

!§11~. MH!§f8[-1 r;~Bf:. E1flenrlłk1 ~1~~ Glffiflfi9fy'.i:d w wyk., M. ,.T ri;'mb:ni-Km:•1rn; r 18.]0 ;•t;l1 :i \:-a 
Mu, i:itiita;,, fJ;M 9Y.g~d,I t;zo§U: aua, ,Aa przy głosn.ku i ~?.oo. Iz td!fal~_ F:~p0t l ~? dz~.lą 
11!Jf1.~R aio~f_y I 1L.Bli Mt1 ~v~. a1/Mi Wrnafi.~ŁJ~".d I ~,l'fJV .z 111e€H8nH;;~n§! St8!· rnl. Waląko};l eqo 
f2 rilAfle ot!Jż )'ifź~~l[l'I f,1fa~y ! t .. 3§ t~ łof1T.!! Pr~~ds1ąbiorslwa ~.'J?BY"iaileg8 ;'! .ttk'l~.l; Sri o_
Prpgrofil tla ai!lś; f i40 Keiiefal pofaliny; e,Jd •1'oz€i . re8 t. S2•11t1le\ ·skl ; 19, 15 1~ ł.oclr. · 1 
lnitJftfiBcje ą~e!Ra~B1§~rn1}.40 §h~yn~ą 'PCK, I „Łódzko Rndzifla .~edłfrt ;t-J1' = p~9. w. o r. 
M6. ~rlM!HW.0_1 ni~, $V§H?f f:ea§~I L liejflat .z I J Piotf6'd,5ki~g~; 19;25 +~ ł. dzJI .P-~<:lfnl fo. rl•· 
V'Viezy .. ~h11E~l~l "!_ ~!ornw1~ 1. 1~.M Au~'.";11 planowy E. Altbe; g; 19,50 (z Łodzi) Fnlgrtt~n. 
tila ś~eJht;~f_fijJv ~k~Ye~, 12~8 Ar1e _ _1„13erti~~ I ty pamiętników z ~siqżki .K. Przy~yf;Si~lski~qo 
W..,rv.~. T~ a::u~kiewl,€zJ l2,o.t11H1 mLn~f. P3~ pt. „W walce' z memwck•m ndj~zćh„ttj . ~ 1~. 7 
"i'·' 113,fi;J ~u~V~PJ óB!OoflWili:J.W)'.~;'. Orkie§!fo l SygAał ctastłi 29100 Dzl.Mhik; ~1Jt2ś Aud. Pol
~a~g bślif ~.eil:WM~ldej p/fJ, M. _G1zelskle§b z sfolg6 Wy'da~Rldw~ Muzycznegn 1 2l;OO Slµ-

T -- ,. I UZY 
W PA!'łśTW. TEATHE W.Pi 

O gof.k 16 rnitJ: l8 f)fte€islf.H iE!hHl ot:i'.'lry 
n. f886.w~J p.f. i,QJd fflhietr1dHy ezyli KtaKO· 
l~y . i G6Fńl.!i 11 . ~ft§Usfdwsld~~o f. muzyką 

Sfstiililego łi'I lftsdlfiizBcji laór'le $cliillera, za· 
kuplBfle pfłez ~Ut6torium akr. Sz~ttlh. ładź
kiego. 

AfR óWSZECł=fNY TIJlt 
Prtetlslawiefll~ zowissllofle .9 t3óWodli pró-

by g@hef!llHeJ, , 

TEAT t<oM~Błl MutYczNEJ „lUfNIA·· 
„ LD~ś o g9ez.11 )A9-ęj n~iP,i.ęk~}(isza ~P~ fatka 
r. . RBrd „~kA '"' U§MIECH w ktore1 wy
stąpi P.o. poWfJU9 .r. urlopu 11 ubletllec rttl!:l§~e 
Mam MJehtl.I la~ l, partn@fką 1@96 l:Htdź!e 
MahlwslllEl-Mo rtyń§ke w poi8§!alvch tblach 
lijrtytrty t:!&skatltJltj wod@Wllisłką 9. ~iasediq, 
k. Koszele:, K. Chorzewpkiego, A. SovJltia1 S. 
Brus.łkiewler.a, H łaeuński~§o i innytl'l, 
~ R~iysetja: ~: Horsk.1, chory i dfki~stfd tJ 
c!yr. Wł. Sr.ći~p~flskit1gt1, chóreogrofio • W Li· 
~latf źłe J. tl@siels~legb, atJtdW'd sceHiczna J. 
Gale !~ l E. Grajewski 

Sl~sty wc:eśniej do nabyc;ło w hl&garnl ul. 
PtfJIHB !Jiio ló2a, ii. of:I §66t. 1'.30 w kosie 

dlftJ, 
TEAT 

( 

Ct;Jdzlantile prtedstawi me za.ffi~flll!t!l dla 
.'li!!Rół1 W Histlzlel , i §Wl&lą o §38t. 11 1~b pr!eeł 
stawi§AiE! 8!W€:lff§ Bla pUl3l!ttR€l§cL 

WIEJj (Jfi Ltflń @ko. il Y iłN W 'uifeJł. 
Tłłi!6 N tlfł:f tEtłlifł11 

W poniedziałek 24 bm. o godz. 19--w Tea· 
lrd ń Pl"łeritU (Trtlilglitla 1) oti8ęlizi8 !!Ilf 
Wleei!8t cł1.ił8t!lti Ml!Hi2Y§ławd Jt1§hllfHi1 nlh 
słępnie koncert Wstęp wolny. 

A9 IA !111. Mtir91!l: ~Halłfl .- QftlWH!1 
.iftVWAL JEGO K~~bEW klEJ Mtlsc1• 

SAhYk (ul. Narutowicza 20) 
,,HJ9ilE I MANE!<tlNY" 

B JkA Jlll. l'ftltłt:lstktifl9ka :U; 
iiOJCOWll: I 9!1E I" 

59l'NIA (ul:- Dfl zyn1k1e .2) 
fitJNTl'.:AfłlfAL'1 

14 l uli begi H6W 2-~) 
„SfEtłMIU MIAtYGl'i" 

MYtA (Rutl f>ali1a1tl ~ i 
„ZEZNANIE SZ~IEOA11 

O~Yf IATOWE (I.li. rguwsk U) 
rJletlYNHI: 
gm IA (i.41. ~łtlfrk&Wska 87) 
i1K08llrrA AMA.11 

PIUEDWlbśNIE tu~ ero111~k1egu 74-7 
,RQBERT 1 aEltt11rANfJ" 

udz. T. Kalmowsk}.ęgo -rsP.i@Wi 14,00 le ł6- ·h , · I. . · - ' · , · •~ · 1; - J F- - '-' 
aitlj ;1Zh8fjj ffil§lo/fi~atof!l( i l€h (j;.jg/fl".-" fei:. c . 0N1s„o pt." o~c ś.t>t11"'1W_ti . ~V~ . . "". ~hraua 
~if~fa G. TJ,fn{Jfi@jBWó i 14. rn I, Łaa~Jj §krtrn-1 w opr . .'\ Bohduew1cza 1 2l;~;;i - h~ ta~Zl) Mu
ko rncllbtet;.An'c:fna w 6~f: in:l fi. t{IJITIB§teW' zyk9 Wl~ · kopostno. Wvk.: M: \ s~a.lęśkt --: a1. 
sk:egó; 14.20 (ż HJdzil 'R&Ellól ~ple',>Jaći:y M. I to•:Ka d . Szaleska - akomp.; _21,45 Radiowy 
Piątki<:,>ticz, pfł.y for!ep. T. !łeRiffitlfl@; Uniwersytet Lu~owy; 2~.00 K~d8rą_.(1~. prnl!y -
14.~ li; ł@tlt-..i KrffliihJ i K11ffi!Jtiib.!iy1 1,Popioł'{'. S. z9romskle~c11 ?2,1S Prt•grnł11_ no 
14,.W I~ tafi~ll ~i:mtert Fe~laffl€1WY; ls,00 A!:J: iutro; '22,25 !.t te dei! Kofkett tycza ii 1 2J, 1 o 
clycja dla dz!ed P.1 .. ,Przygody pJofSsora Gslat. wiad. dz!ehnł~a rad10WegE11 23,jCJ Iz 
~F.tt=J€lpoł@fj6'ftkt~;·; 181~ ~t!~ftf~t;it J);vtlał.t:J, fodżl! Pfógr?m h~ ilzie~. Jl!l;ze]śr.v: 23;~ Iz 
~kiego!, pt. ,.fernłla hle 1est slepo ; .. 15„;;!J I Łodzi) Zakonczem'3 audycji I Hymn. 
S~f~'(rMi §~t')lh,t'i W Bpr. A. ·Dobrowelskiei- _ 
il!Jl~t1Wej; 1M11 UfW.0ty fletowe w ~+/k. F. Bl!ł:!!'mtrnWWW:t1&illil~~=•••iliiiiii 
T8flH:J§teWś~l!l,i 16,00 Dzienniki tó,20 ~o'g. PRZETARG NIEOGRANICZOl . .i 
spóflbW€J1 1.$; ;iŚf)lgwamy pl6§ell~i'' = fJUtl. N 

1 

~ 
ópf. pfof, . , Nufk:6Wskiegił 1 lMS AUti'(tja Dyrekcja Zjednoczenia Przemystu G~r.10-

a ffiłMJz!§~V - , cle: powia§!'ł f)t, ,1!J':iffl tm wego i Tworzyw Sztucznych o~łosza f>f e "ir(; 

s sf!JI~''; 17,ltJ Kónf:śtt M1dłl'!1 Ot~l~§lf,v ~:R. fileugrańlczonV hfł y~ tlonie W.ooo fjdr ko 
~BB tfyf, $. -~aElianla z. uaz. l ~ l:)lawsHego tumów z drzewa (lipa topbla t1maJ 
-śplliW; 17,45 ,,Na liemim:t=I Otliys~ł'itiyćh" lJ i lawmu wlasniiga ' 
„ łBtHH:zh6 slktllil rla Ziep'lli)ćh tltlzv~hmych 21 . z ffiM/of!J i:;.owl§f!;łjflago 
- PWWśiV VAIW~fsytet WtloWV rtli 05lllym . "'. .~ · , 
§lq ~U"; 17,85 t życia kulturalnego; lB,OO yvorunkt techniczne mozna_. o1r7ymac 

4
w Wy 

dz1ole Handlowym Z.P.G. l TW, Stl.. tac.Ił uJ: 
F'lvł tl!dW§k 6 m. tl. 

H TAlłG oferty w zaliikoWańYek k~path'll!l'f t ha-
Kas.o Emerytalno-Pożyczkowa Prat Wfil. pis -ffi. )Jfatla no wy~fiłiófi!e k6fUfn6W'' Wi 1• 

E 1 I ny Wplyttąć efo Wyd:@łu HafldlbWegB Z.P.G. 
liółł tMl leł.~.lrycthej Ł&tfa~ 13 ogldsfCl f'jrze i Tw. Szt. do dnia 3 kwiątn1·a 1947 •. do ".·'"'"'z 
targ no przy qcżenie sieć: wcido.c;.ąg'3W.ej - - ' „„u 
domu. nosf:ego w Łod~I pfzy ul. 11 ·go Uśłopo 14-ej o klćfeJ z!J~laną olwofle ktiniisYlnie. 
da ~O d!l sieci fniej§~le.j: Dyrek.efa zastrzega ~bie pmW<l woln-?go tte t;JT . 11 K 11.1!, K1hA9ld~gO 118) ' 

· .,tAKAlAN lłl &E Kl11 Qfefły Wfet !! k65tl&t'/ efr1 naleiV sVCilfo~ wyboru oferenta, unieważn .enia prze!OrQ! 
w biurzę lćasv przy uL tramWai6Wei 6, ptJkoj -

OGlCS.ZENIE 
Dyt!!kcjct PfzedsiE!blorstWa Miejśkiego ,,l<a

na lizac!e i W6dćltlqgi t\1 . ttldz,i' zóWiado
mia mie9zk~n&ew 111. • ŁtJrfai 1 kttrt'fslctlt:lt!Vth z 
woelocląg u m:ejskiego; że w nocy % an. 2§ 
na. ~8. i: .M na '1.7, ~ 17 lia ~~ tta 29 marca 
rb. w godzindth ttll~tlzy 23 wiecv.„ a 4.3tl rd
no na skutek kóhlectho§cl ptr.e1:1rowdtlz'3łtia 
;:.eWhych hoprdw, dot3fytv wody do sieci miej 
•kiej zastani§ tl~t1€jty, Htlleż'f ślę Wl~c lićzyc 
z brakiem wody w tych god;dnach. 

ŁódL, dnia ~2 rndr<:~ 1947 r. 
Dxrekcja ~r:ttH\lębidrstwa Miejskiego 
• Ktiflali1ab[tr .1 _WeEltJtlttgl hh łJltbl'' 

ROMA {ul. Rzgowska 84) 
„ l'N PUŁKU" 

~ElttJRD f 11t Rt a ika ~I 

51 do t1Rio 29.3. rb. godz. 12 w zamkni~ly€~ b9z podo~ia. P!"zyc~yn i bez ~on~szenfa. z te· 
lieµerłd€h ż ~apisem, . Ofofł€! na ~fal(ląc~e- go tytułu 1akie1kolw1ek odpow1edz1alnosc1. Przy 
11Je sieEi wć!tlccic:jgew@f'. podp:saniu Urnowy W)'fhagaho jesł gWatdfttla 

,,l(AP~VANA ~EDIENTKA" 
STYlOW'!:! (ul. Kilińskiego 123) 
,,flgNf~ARltAl11 

łódź, drtl6 22 marca 19~1 t. . dotrzymania wdrunl:0w. 
KASA ~MtRY1AI NÓ-PO!YCZKOWA 1,·1.1·•11 ,1li"l'i·H1111111111'11 ! !I f"l ,1111M hl 1·11111·1111 

śWIT fBałuel(f Rynl3k 5) 
„'f IUMF Mi0Dó§t1'• 

PtBEIJWfljkaw Kale! Elektrycznej Łódzkiej bote t~t IE 

f ATUY (l:IL SieRk:iewi _tit •O 
,1KlATkA sH;>Wlt:tA•1 

' 

flitlA !Ul ~18łtk6w,kti 1 O@) 
·,;Rt} ERt I BElttltAND'1 

li~tA {I.IL 9t!ityri~kie~b 1) 
„RVWAL JEGO IUtobEWsl(1u MOśCl1 ' . 

· , , '• · H 11·1 !awadiho 61 
i.ft~ IN 1-l§OfJ" 

Wt)LNÓśĆ, (ul. Nap1~tkoWskle§tJ 18) 
.. ldJĄ'• 

ZACHĘTA (uf. Zgierska 28) 
„ROMANS .PAJACA" I 

l'i 

w 

5tosóWi1le ~t:J art. 'l,· pkt. II lit IJ. fJei~tetu i 

~·Ml 17.~. 1~46 r. ID~. U~P. NF: 59/46 poz, 
3241 §ąd Okrą~owy w łódti VII Wydział 
Korny ogłasza, że W tl:lf. Sądzie wszczą_te 
!@§lalo posf!i/pćWłafH.9 sąef i:iwe Jiittećiwko 
Arturowi Dykowi Ur. 20 tżefWtd 1916 r. w 
Wdżl si HehFYkct I Mieli z 11 Koffi.;ir oślotriio 
tafft V'( todzi ul, Re~oWska rn., obeenie 1.ikry~ 
wa1ąregó ślę Jjrzeel Wymidr§fii spfa,Wieeltiwo• 
ści, oskarżonego o to, że: ' 

w ·okresie od 1~41 r. do 11148 r. W t6dzi. 
idąt no rękę okupatyjn.sj władzy nie
mieckiej, lt"lko ttll'ihek hi.tl~n:JWsklej orgo· 
nizacjl ~btoltiel S.S. (8tliutz „ Slaffeln) 
dzistCJł na sikoal;j PtMików. 

l 
Ć:zyft. I p~Y..y1sty stot1oWi ro~t>drlle z /!ft. 

§ g deuetU ~kWN :a dnia 31.8.1944 r. !De. 
U:R:P: Nr: 4, poz. 16) w brzmieniu nć>w-911 r 

ł.e rz~ li dnia 162.1945 r. {Dz.U.R:P. Nr: 7, p: 29J: 

LECZNl(;A F~ZYCFIQBMIA. Plfilfkow§ke 111 po- tUJMA l fjf!!:Y§lt:i§IY . 1'1€fiel~kl@gę1 ftl§YJ§klti.s PRZEWODNICZĄCY 
rody ambulatoryjne i domowe tekarzy ~eleja• §01 łfeitlel:lsklfJi:J81 fllemll!l€k.fe§6 = NarUł6WI- (-} ~r. KWt1ś11łt1k 
ltsmw. Anali2y ~ffiYJf1t!la Hl=-12. t@L 2lś.48; tżB t4, ł@I. ~A.1@, ll:ll..,l!llil!alilliililiiiiilillii••lliii!!łiiil!Mlml~llllli 
Dr. med. KUDREWICZ ZYGMl:H..jf;-ś~etfalisftl Zoqub5offł!J Oflłlftf fQ 
thoFob Wen.-?fyćznych I sl<órnVek1 P.iB•~ktJwslto UNIEVf.AżNIA si~ skradzioną le§it zw. Za.w. 
Nr. 1061 - Prz"jtrtl:J"ii'ł od r-16 ł ~€1 M. ls!jlt. p~~ na flt:J~Wl~ka WesclbWsRI WlEJdyś„ 

r law, Armii Czerwonej 120. 
_d roUitiffio Te91C""1ri~wdjową.,_zó;.i;~ -fil~ . 

UWAGA! Tylko h1:1rtawu skt'itgYmy 3 ltlft1 4 parEysl.g i legit, PPR Wsi!nioktiwsklEl§e J~i!efa, 
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Sb. ~a 

Z żącia partii 

ZEBRANIE KOBIET 
We wtorek odbędzie się ogólne zebranie 

łoblet - sympatyczek i członkiń PPR :c dziel. 
nicy Prawej - SródmlejsldeJ. 

UWAGA DELEGACI NA KONFERENCJĘ DZIEL
NICOWĄ PRAWEJ - SRODMIEJSKIEJ 

We wtorek 25. 3. o godzinie 17 w lokalu 
własnym przy uL Gdańskiej 75 odbędzie slę 
odprawa delegatów· na konferencję dzielni. 
cową. Obecność obowiązkowa. 

ZEBRANIA KOł. 
W dniu dzisiejszym odbędą się zebrania 

kół w następujących dzielnicach: 

RUDA PABIANICKA 
O godzinie 17 zepranie kola dzlelnico

łlego. 

O godzlnle 13 zebranie kola: Przędzalni 
F·my „Horak". 

GORNA - PRAWA 
O go.dzlnie 13,30 zebranie kola „Hofricbter" 

oraz koła ł-my „Leonard". 
O godzinie 15 zebranie kola „Państwo· 

wych Zakładów Motorowych". 
O godzinie 16,30 zebranie kola; f-my 

„Wedm". 

GORNA LEWA 
Zebranie kola wykończalni PZPB nr. 1 oraz 

kół „Akerman", Państwowe! Wytwórni Radio-; 
wej i kola f-my „Reslau". 

O godzinie 8 rano zebranie kola Str'aiey' 
Przemysłowej PZPB nr. 1. 

SllODMIEJSKA - LEWA 
O godzinie 15,30 zebranie kola f-i.;ny „Alt" 

oraz koła Zakładów Stolarskich. 
O godzinie 16 zebranie koła „P. Wytw. 

Papierów Waztościowych". 

SRODMIEJSKA 
O godzinie 15,30 zebranie kola Hurtowni 

nr. 13. 

STAROMIEJSKA 
O godzinie 19 zebranie kola PSS nr 2 przy 

lll. Kilińskiego 81. 
O godzinie 13 zebranie kola f-my „Lorenc" 
O godzinie 14 ze~>ranie kola Fabryki nr. 15 

:iRAWA SRODMIEJSKA 
O godzinie 16 zebranie kół „Kinderman", 

„Puls, Prlebs i Marienfold", Pabrykl Traklo. 
rów l Maszyn Rolniczych", Fabryki nr. 23. 

O godzinie 14 zebranie kola Związku Re
wizyjnego. 

O godzinie 15,30 zełirani& kola: Fabryki 
Obuwia nr. 2. 

O godzinie 18 zebrctie terenowego kola 
"Ir. 1. ---
KRONJIKA łODZKA 

SADZE SPOWODOWAŁY POżAR 
Dnia 15 bm. sptonęty zabudowania i zywy 

inwentarz w gospodarce ob. Wincentego 
Ulaszewicza we wsi Franciszek Mały pow. 
Plecko w pow. Kutnows~im. Pożar nastąpi! 
wskutek. zapaf.<.inia się sadzy w kominie. 

-o-
WlECZÓR LITERACKO-MUZYCZNY W „TE

' ATBZE NA Plf;TERKU" 
W poniedziałek 24 l:im. o godzinie 19 w 

'featrze na Pięterku (Traugutta 1) odbędzie 

się wieczór autorski Mieczysława Jastruna, 
następnie koncert, 

Wstęp wolny. 
·-o-

ZAMIAST KWIATOW 
W aniu imienin Komendanla Milicji Oby

,..,atelskiej płk. Józefa Mmchwińskiego, Mili. 
;yjny Klub Sportowy zamiast kwiatów zło· 
ż.ył 5000 zł. na wdowy i sieroty po milicjan· 
iach. 

* * * 
W dniu imienin Komend'lnta Milicji Oby-

watelskiej płk. Józefa Marchwi!l.skiego, ob. 
Stachura zamiast kwiatów ~loży! 5000 zł. na 
dzieci po poległych Milicjantach. 

Dyżury aptek 
Nagner, Piotrkowska 61, 
<ytel, Kopernika 26 
<on, .Plac Kościelny 8 
iamburg, Główna 50 
3roszkowski, 11 listopada 15 
~aczyński, Kątaa 54 , 
Jarzębowski, Ruda Pabianicka 

TELEFONY: 
ogotowie Ratunkowe Mieiskie -
'rigotowie PCK -
· •gotowie lJb.'.lzp. Spo!eczneJ - . 
-traż Pożarna -
~ vro nurnerów -

104-44 
,llY·ll 
1134-15 

8 
~99-00 

/ 

• 

CiLOS R.OBOTNICZ\' 

Ze sportu 

iodł~o si~ ·~~ p ~- '"'.'-~~·- __ :_, --
·-----~~~~ ~ -----........- ~·· - ....... 

-~~ ---~~ I 

pływakom f Umowca w spotkaniu z Cracovią, Wartą i Elektryc·znością 
Pływaołnia P·oliskiej YMCA była wcw- r nym, 100 metrów styile'n1 grzbietowY•m, prowadzić go do stan,u nadaia.1ce·go si~ na 

raj wti·do.wnią. ciekawego cziwórmzczu 100 metrów sty•lem dowolny11TI, oraz szta- irrrząidzanie imIJr~ otwa•rty•ch, ?aseon z~~ 
pływackiego Poirni~ę,ctriy Cracovią, Wartą fetę 3x100 styl~m z.miennym, Wszyistki- ŁKS-u równie·ż si~ na me me nada1e, 
(Po'Ztnań), Elelktrycznością {Warszawa) i mi ipierWISZYlJ!li miejscami podzieliły się gdyż jest .za płyitkt. . 
filmowcem z Łod:z.i. Zadętą wallkf} o pu- mi1Ę!d:zy sobą Elekitryczność, Warta i Cra- Pozos.taJe wi~c tyilko okres _z1;111owy ... 
char o!fiamwany przez ilw. z ,awodowy covia. Zawnd'l1.icy filmowca zajmowali Oczywi 'cie nie jes~ to c~yn111k13~ de
Praoo·w.ników filmu :st•oczy]j 'Pływacy trzecie i ostatnie miejsca. cydiującyim., d~cyidu;;iący_m JeS~ to •. ze '!' 
wa·rs.zaw.scy z P<lznańslk:.itmi, Łodzfanie fożeli w3źmiemy teraz ~od uwagę, że chwili obecneJ p.ływactlwo łodzJk1e me 
niestety, nie odegrali lfJu iDOWa:żni·:i,jiszej sekoja pływa oka filmOl\V·ca jesit najsil- posiada jeszc'z~. ~d·o•sia tec'znych rezerw 
r:odi -i ostrutecmiie w p1u1nkta·cji czwórme- n~e.j~za., sekcją w Łodzi, to wy.ciągną~ dobrych zawodmko.'Y, a co gor~ze, w 
<fZU mu.sieJi zadow.oHć się osta•tnim miej- łatwo smutny winiosek. Su>or.t pływaoki swych trudinych dośc \\)ami:·kach me. m?
ścem. w Łod1zj~ jeśli chodizi 'Q r>o~iom ogólno- że zdcfuyć sobie jeszcze. tak1ch ma•s, Jakie 

Zainter-:i,sowMiie o.zwórmeczem było polski, to cho'Ciaż posfaocla kilklu dobrych poftrafiłlly z :v~wnością Zidpbyć, gdyiby 
d!mże. Wido:wnia S7!c•ze11nie wyipełniona zawodnikóiw, jest jesz•cze ciągłym Kop- posiadał, wię.ceJ basenów 1'. ~obr~Clh in
była puiblicznością~ kttóra na zacięte czięi- ciUS1z1Yiem i na tym Polu ma wie1e do nad st.ruik·torow. Sportt płYl\ya~t Je~t J~°!nym 
st<> walki r-ozigryw.ające się na seledY'tJ.O· robioe111ia. z najzdr-0wszych s;portow i naJmmeJ od· 
wej tafli basenu reagowała ży.wo. Sy1tuacja jednak pływaków łód~zkich, biegaj,ą.cych od ram obe.jmu•j.ących ogól~ 

0rga'l1izacja SJpoczyiwaJąca w r:ę:kach trzeba Ptrzyznać, jest ciężka, a na:we.t do ny zarys wychowania fi'zycznego naszeJ 
sekcdi 'PłY,wackiej KS fiJlrnowiec była bez peW1nego st-01Pnia paradoksalna. Zdawało młod·.zieży. 
zarmtu. Zawody rozipoczę:ły się przede by się, że mając do <lys!Pozycji basen WYNIKI TECHNICZNE 
w&zyis;tJkiim Ptl'Thkibual1nie i konkurencje od- kryty, płyiwacy łódzcy mogliby treno- Wyniki wczorajszego czwórmeczu nłe 
bywały się S/l)rawmi·~ jed111e '.PO dr.ugich, wać i urząodzać zawo:dy w ci~u całegó odbiegały od przeci~tnych. 
przez co wildo·wni zaoiszcZ!~z.ono niepo- rooku w sezonie zimowym i letnim. Nie- W biegu na 200 m styl dow. zwyciężył 
t.rźeibinej nudy. ste:ty, tak nie jest. Basenów lei'tlich po- żył Czu1perski (Elektryczność) 2:40,6, 

W ramach meczu Qgiląda1iśmy tylko ·sia:damy d,wa: jeden KP Zjednoczonyich 2 •. faedling (Warta) 2:45,4, 3. Kornacki 
konkourencje biegow·~ 200 metrów stylem i dnrugi ŁKS-u. Basen jednak Zjednoczo- (Cracovia) 2:45,7, 4. Chojnacki (Fiłmo· 
dowol1nym, 200 metrów stylem klasycz- nych wymaga dużego wkładu, aby do- wiec) 2:46,3. 

Piłkarze łódzcy wyszli na boisko 
Ł K S zwycięża Borutę 2 : O, a Zjednoczone Zryw 12: O 

Wc•zoraj po raz pier-1 dzie: Baran, na pr.zyikład w drugiej po
wsrz.y wyszli na boiis- ło·wi:i g.rał na śwdllw ataku i trzeba przy. 
ko piłlkarz«~ łóldzcy- z.nać, wy:prudł tu słabiej. aniżeli na p.ra-
ŁKS i Ztie<d111oczeni. wv1n łączniku. 
Ob:v;d'Wa mecze jednak . Po całej druiy1:1ie. zinać było przerw~ 
ze WJZig.Ft;idu na opla- zimową: l!wydat~1ł się ba~~ brak s:ra~
kany sfan boisk mu- tu, chociaz na. <lgoł k~nidycaa _me była na i: 
siaty się o·clliyć na gorszą.. W ip1erWL'>z.ei. p9ł0ow1e . czerwo~1 
prowincji w Zigi:irzu zesiIJołowo grali Jz,p1eJ, JakkolWJek wYmk 
i Aleksandrowie. br~miał bezbramk;owo. Naile!P5zym n~ 

. . . bo1s1lru. był Hogeiudorf. Dobrze wyipadh 
Ł~. t16::~o.z~~~;: również. Łuć, Włodarczyk. Sidor, Karo-

•. . t s . Jeik, 110 i Baran. 
swoł . Pierw..s.zy mecz; .W: ym ewm~ z Jeś'li d10d:z1 o BorubęL to na tle zcs.11ołu 
t~teJ.sz.a Boriutą', ziwycię.zaJą.c gospod.ai zy łódizkie.go piłkarz~ Zgierza . wyipadli zu-
2.0 (O.O). ·Pełnie dolJ.rize. Na WY.r&znienie zasfo•gi-
Dmżyna łó'dzka wyS1tą1Piła bez Gałec- wat bramka•rz i obirona. Atak miał rów-

'ki·ego. - niez dolm~ cllwHami zaigrania. 
Kierow111ictlwo ŁKS-u poozyniło tytu- BraJ1111ki dla ł:iKS..1!1 ztdobyffi: ł:Juc i Klein. 

łem Prólby 'Pe•Wne wzesunięcia w skła- Mec.z sęidziował poprawnie Winiarski. 1-

W biegu na 20 m styl klasycznym iwy 
ci~żył Cichoński (Warta) 3:14,2, 2. 
Szczypko (Elektryczność) 3:16,1, 3. Dec 
(filmowiec) 3:21,3, 4. Sokół (Cracovia) 
3:30,4. 

W biegu na 100 metrów styl. grzbie
towym zwyciężył po zacii:tej walce na 
finiszu Owczarek (Warta) 1:22 przed Ja. 
błońskim (Ete:ktryczność 1:22,4, 3. l(ieryś 
(Filmowiec) 1:32,8, 4. Bober (Cracovia) 
1:47,9. 

W biegu na 100 m styl. dow~Inym zwy 
ciężył Bałuciński (Cracovia) 1:12,8, 2. 
Kruczkowski (Warta) 1:14, 3. Bem (Elek
tryczność) 1:14,7, 4. Boniecki <Filmo
wiec) 1:18. 

3x100 stylem 
Elek,tryczność 
3. Filmowiec 

W biegu sztafetowym 
zmiennym zwyciężyła 
4:02,2, 2. Warta 4:04,9, 
4:07,6, 4. Cracovia 4:0,8. 

W &gólneJ Pmudacii zwycięfżyla Elek· 
tryczność 23 punkty J1l'Zed Wartą 22 pkt., 
Cracovią 11 pkt. i Filmowcem 10 pkt. 

P-0za konkursem od'były się skoki po
kawwe, Móre wyJmna1i Witkowski i 
Przyborowski oraz bieg-i fo.niorów. 

Jugoslowi·ański lalenl 
16-letnia pływaczka osiąga doskonałe czasy 

Nowa struktura sportu i w. f. w Jugosławii f sprinterem Jugosławii jest 25-letni Dolma· 
mająca na celu iak ·największe umasowi.<.inie tyniec Miloslavie, który jako pi.<.irwszy zawod
kultury fizycznej · w społeczeństwie, przy ·,ów- nik Jugosławii przepłynął 100 mtr st. dow. po
noczesnej troskliw,ej opiece nad podniesie· niżej 1 min. Jego wynik wynosi 59,3 sek. Na 
niem poziomu wyników - daje iuż realne i średnich dystansach wyróźnia się 22-lei:'li 
dobre rezultaty. ·Branko Vidovic z Zagrzebia. Wyniki jego na 

Sport pływacki w Jugostawi:i zawsze był 400 mtr. st. dow. zbliżajq się do klasy mię
na dobrym poziomie. Obecnie poziom t,'.ln dzynarodowei. Na basenie odkrytym osiągr.ąi 
jeszcze się bordziej poprawił. Najlepszym on na 400 mtr. czos 5:02,2. W stylu klas . .:aj· . 
Z druż~noW»ch miiStrzostw 

G·rochów - M. K. S. 8:8 
Sobkowiak i Komuda przegrywają 

Oczekiwany z wielkim zainteresowa· 
niem w stolicy mecz pomiędzy leaderami 
pierwszej grupy drużynowych mistrzostw 
Polski w boksie KS Grochów (W arsza
wa), a MKS-em (Gdańsk) zakQńczył się 
wynikiem remisowym 8:8. 

Wyniki walk: 
Patora (Gr.) zwyciężył Sowińskiego-

(MKS). 
Sadłowski (Gr.) zwyci~iZył Si>Shiskiego 

(MKS). _ 

Wznowienie działalności sekcji pły
wackiej DKS-u 

Dziewiarski Klub Sportowy powia
damia, że z dniem 15 marca rb. wzno
wiła dizałalność Sekcja Pływacka Klu
bu. 

Zwolennicy sportu pływackiego i sym 
patycy Klubu pragnący brać czynny 
udział w życiu Sekcji Pływackiej mo-

&>bkowiak (Gr.) przegrał z Antkiewi· 
czem (MKS). 

Komuda (Gr.) przegi:ał ze Skierką -
(M.H:S). . 
Tomczyński (Gr) zremisował z Iwań· 

skim (MKS). ,,. 
Majewski (Gr.) J)l'zegrał z Szymankie-

wiczem (MKS). . 
Kolczyński (Gr) p0konał Rączkę (MKS) 
Archacki (Gr.) · zremis1Hvał z Likiem

(MKS). 

gą się zgłaszać do Sekretariatu ul. N a
wrot 73-75 codziennie (oprócz niedziel 
i świąt) w godzinach od 16 do 20. 

• * • 
Dziewiarski Klub Sportowy odda na 

sezon bieżący w dzierżawę bufet w lo
kalu klubu (boisko przy ulicy Nawrot 
73-75). Warunki do omówienia. 

Oferty przyjmuje Sekretariat Kluou. 
Godziny urzędowania jak wyżej. 

lepszymi są T zerer i Bielic. T zerer miał na 
100 mir. czas 1 :12,3, a na 200 mtr. 2:46. 

W konkurencjach kobiecych ogromnym ta
lentem jest 16-letnia Stanoeva, zaimująca się 
sportem pły.wackim zaledwie rok. Na 100 mtr. 
st. dow. miota ona czas 1 :17, a na 200 mtr.-
6,06. Oprócz niej bardzo dobrą jest również 
w st. dow, Superina. W st. klas: najlepszą 
jest Korpes, mająca na 100 mtr. czas l :29,2 
i na 200 mir. 3:11,4. 

Na Igrzyskach Bałkańskich' pływacy jugo
sło,wiańscy wygrali kilko sztaf.'.lt. Bardzo 
dobry czas uzyskata sztafeta 3xl00 st. zmien. 
(Pelhan, Tzerer, Miloslavi~l - 3:25,1. 

Nol.<.iży zaznaczyć, że prawie iwszystkie wy 
niki uzyskują · pływ<\cy jugosłowiańscy . na b•:i
senach otwartych, tak, że no basenach zakry 
tych wyniki te byłyby jeszcze lepsze. 

W Aleksandrowie 12: O 
Podczas, gdy łKS walczył z Borutą w ZgLsr 

rzu, druga drużyna łódzka k.p. Zjednoczone 
rozegrała pierwszy sw6i mecz w tym s-ezo.1ie 
w Aleksandrowie z tute[szym Zry.wem. 

Spotkanie to zakończyło się wysokim zwy. 
cię>tw,em łodzian w stosunku 12:0. - ' 

-o-

l O Z B w nowym 1 lokalu 
Wczoraj odbyto się otwarcie r.iowegd io· 

kalu Łódzkiego Okręgo,wego Związku Bo:<ser
skiego przy ul. Piotrkowskiej 67. 

Po uroczystym otwarciu odbyło się skrom· 

ne przyjęcie dla zaproszonych gości. 
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