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Ccił owite rozbrojenie 
i zniszczenie ich -·przemysłu wojennego ·winno 

być dokonane jeszcze w bieżqcym roku . 

• • 1em1ec 
MOSK\_VA (obsł. wł.) - Wc~.oraj podlPrLel'Uówienie n1in. Dolotowa 

Przewodnictwem szefa de!egacJ1 ame·ry- -
kańskiej min. Marshalla odbyło ~ię drugie posiedz~nie Rady Ministrów SP'faW za- stała istn-eć. Po dzień dzisiejszy lstnle-
- granicznych. · ią I prapują takie przedsiębiorstwa, Jak 

1 W 'hwiązku ze zł'Ożonym w pierwszym koncern Hermana Goeririga, zakłady Krup • 

P R Z E Ł O M dniu konfernndi wnioskiem min. Mołoto- pa, I. O. Farbenindustrie, które dotych· 
wa o włączeniu do porządku dziennego czas p0zostały nietkni~te. 

p d i sprawozdania uczestników konferwcii Zachowanie tych przedsiębiorstw stano 0 Psy zostały złożone. Układ 0 moskiewskiej z grudnfa 1945 r. o wyco- wi groźbę odrodzenia si~ siły Niemi~ w 
przyjaźni i wzajemnej J?Omocy między faniu wojsk z Chin, min. Bevin zapropo- przyszłości. · 
Polską 1 Czec~oslowac1ą został ~mvar nowa! rozpatrzenie sprawy Chin na nie- W całym szeregu zakładów demontaż 
ty. De.konał się w dniu onegdaJszym oficjalnym -posiedz~nil1 ministrów spraw jeszcze nawet nie jest rozpoczęty. Wed
historyczny -,rzełom w stosunkach zagranicznych. ług of.icjalnych danych w strefie brytyj. 
1)bu narodów, którego oczekiwaliśmy - W dalszym ciągu obrnd wicemi.nister skiei zaledwie 7 procent ogólnej Ilości za· 
od dawna. Wyszyi"'.ski w imieniu zastę:pców min i- kładów przestało istnieć. 

strów spraw zagranicznych zreferował Bo Jakby n\e naświetlać bliższą c:1:y 
t1alszą ptzeszłość żyło przecieł w obu 
\>ta\nlch narodach głębokie przdwiad 
czenle, ~e d „ tego d-:>nlosłego przeło
mu do/dzJe I dojść rausl. Taki był na
~az hl1dor!I ł nakaz naszyc!l Interesów 
narodowych. RozurnieU to od dawna 
ci wszyscy, po tef i tamtel stronie pol
sko·czechoslowa •oj qranlcy I którzy 
~miell patr:&eć w n12yszlość ponad 
spory o mieazę i l-łńrzv ·pntratm wy
ciągnąć wnioski z doświadczeń histo
tlL 

W wyniku przemian, jakie zasz1y w 
Polsce w c\ągu ostatnich Jat, do gło
su doszły \e sU'y \ten obóz polityczny, 
ltfóry konsekwentni~ sta\ na stanowi
sku najściślejsze! współpta.c:y polsko· 
czechosłowackiej i walczył o tea.Uzo
wanie wspólnego frontu obu narodów 
dla obrony przed , imperializmem nie
mieckim. To hasło wypisane było na 
Jednym z naczelnych miejsc na sztan
dmach demokrc.rcji polskiej w lc:taca 
walid z sanacją i Beckiem, i ha,słu te
mu pozostaliśJ!lY w!ernl. 
Również w bratnie) Czec;hosłowacji 

zaszły po wojnie przemiany, lrt6re 
Cieszyć muszą wszvstkich szczerych 
zwolenn"ików przyjaźni obu narcrdów. 
Spotężniały siły ludowe i demokra
tyczne, wzrósł niepomiernie ich wpływ 
na kształtowanie losów republiki. One 
to potrafiły w czasach ostatnich spa
raliżować wszelkie - płynące z obcej 
lnsplrac1l - wysiłki, których relem 
było nie dopuścić do porozumienia 
polsko-czer::hosłowackiego. _ 
Zwycfę:;ka demolrracja. święci dziś 

•wól i OW'9 trlumt 
Front rhronny rrieciw lmperi!l\i~rno 

Wi 1llemieck1emu, łtont walki O poi<óf 
i bezpieczeństwo narodów został wv
dafnle wzmocniony. Taki jest najgięb· 
szy sens z>odpisane"o oneqdaf układu 
1akl ceł przyświecał jego iniclatorom 
i dziś, gdy podpisy zostały -zlotone 
trzeba to leszcze raz podkreślić. 
Układ test .wymierzony wyłącznie 

tfrzeclw ~ : iperializmowi niemieckiemu 
i nie godzi w Interesy źadneqo narodu. 
Przeclwiile, pakt wzmacniając sUy- o· 
bronne Polski l Czechosłowacll, utrwa 
laJąc Ich niepodległość, wzmacnia 
ty.,_ samym wartość wszystkich ~•otu· 
BZÓW, Jal,de małą czy mieć mogą oba 
~e kraJe. Dlatego te~ układ ten spotka 
atę niewatpliwie z ru:naniem i oowlta
ny będzie z radością przez miliony 

' „prostych ludzi" na całym świecie, 
prz,:tz tych wszystkich, którzy pracują 
dla .DOkoju i bezpiecieństwa narodów. 

\\!nioski o sposobi.e oma wiania S·P'ra woz- Mo-łotow zaprotestował pr1.eciwko KJró 
dania Sojuszniczej Rady Kontroli. ble J>O'ZOStawienia fabryk niemieckich 
NaSłepnie zabrał głos MołotoJV, który pod POZ-Orem ich t. zw. neutrałizacil. kt<r 

stwierzdił, iż: ra iest iikc~ .I jest przeciwna uchwa· 
1) Uchwały konferencji berlińskiej pr1,e łom konlerencii berlińskiej. Jednocześnie 

widują rozbrojenie i demilitaryzację NJe w strefie radzieckiej zgodnie z 'zapadły
miec I zniszczenie ·P<>łenciału Przemysło· mi uchwałami następuje całkowita Ukwi
wo • wojennego bądź to drogą demonta· dacja nlemJeckieg-0 .PrzemySłu wo;lenne
żu fabryk J wywożenia ich w charakterze go. Z 73ll fabryk wo;iennycą w strefie ra· 
reparacji, bądt tei drogą. ich zniSz:czcnł„. I dzteckiej 1...demontowano do 1 styaoła 

2) W ciągu 2-ch lat, jakie upłynęły od 1947 r. 676, dals:ze ą w toku rozbi6rkl. 
chwłłi kapitulacji Niemiec, w Niemczech 3) Dotychczu nie nia jednollcie ()'ltra- Ministrów w r. 1946. Nie •przedstawion,o 
zachodnich, staoowiacych główną bazę I cowanego ścisłego planu łlkwidaclt prze· dotychczas spisów fabryk, mających U· 
niemieckiego przemysłu wojennego, tylko mysłu wojennego, czego ZSRR. domagał lee likwidacji. Nie ma nawet I>O dziś 1 

znikoma część ogólnej ilości fabryk prze si~ je8zcze podczas pary-sklej sesji ~ady (Dalszy ci.3,g na stronie 2-ej) 

1a1wrzsze~-011znaczen1a--po1sr<1e 
dla członków delegacji rządu Republiki Czechosłowackiej · 

~ARS ZA W A PAP. - W dniu wczorajszym o godz. 11-ej rano w Sali Pompe-·1 brony narodowej Repu bitki C?.echosło. 
jans~lej Belwederu, Prezydent Rzeczypospolitej udekorował najwyższymi odzna- wackiej. . 
czeniami polskimi członków delegacji rządowej republikl czechosłowackiej. Wręczając odznaczonia, ))'rezydent R· 
Za wybitne zasługi w dziedzinie współ komunikacji republiki cz~ch-0sł-0wackiej, P. powiedział: 

Pracy polsko • czechosłowackie.j odzna- Inż. Jan l(opecky;·-minister techniki rePu- ~,Po raz ~erw~zy od _ch'Yili ~wyclę· 
cze ni zostali orderem Odro<henia Polski bliki czech{)Słowacki ej, dr. Vladimir Cle- sk!ego ~a~onczema -WOJDY z h1tlero'!
I-ej klasy J>p.: Klement Gottwakl pr "mier menti,s, sekretarz ~tanu w min ist~rstwie skim n~Jezdźcą, mamy ~aszczyt gościć 

. . ~ . ~ • · - delegacJe narodów C7,esk1ego i słowac· rządn republ1k1 czechosłowack1 =J, mm. spraw za granic_znych. J.ózef .Hejreth, Po- kiego. 
Jan M~saryk, ~y.r. Arnost Heidrich, ~r. Hu seł nadzwyczaJny republ iki czechosło- Jest to historycz;ra cbwTia. Narody na· 
bert .R11>k~ •. min ister handlu. z.agramczn~- wackie,i w Warszawie. sze zbratane zostały wspólną walka z 
go republiki czechosłowack1n Bohunul Za zwycl~ką wojn~ - orderem Virtu. krwawym ciemiężcą. Zbratała nas walka 
Lausman, min i.st.er P_rzemysłu re~n~liki ti . Militar} I-ej klasy odznaczony zo.'ltał a dziś utrwalamy nas1,e hraterstwo, pod~ 
czechosłowack1eJ, Ivan P1etor, minister gen. armii Ludwik Svoboda, minister o· pisując układ o przyjaźni i wsJ>Qłpracr 
a~mu1111 111 111111 11 111m111n111 1 11 1 1111' 1' 11 1111 111 111 11 11:1111111 1 11 1 :1t u1u111 111 1 11 1 1:11m11n1111 11 1 11111 1 111111 111111 11 1 11 111 111 1111 11 1 11 1 11 11111 1 11rn 11M1:11 11 1 1: 1 H 1 11 11 1 11rn 1 11 1 11 1 11 1 11 1 :1 1 111 1' 11. 1 11 1 ·1 1 :1 1 " 1 1 m •111 11r1n 111111111 naszy eh pań s t,v i narodów. 

P • • d Dla upamiętnienia tego doniosłeito fak· 

Or O Z U m I en I e a OS p O ar CZ e ~.!~Fe:1\~,k~\;::rć "';:~:i· !~:~~~ · & przyjaźni, najwyżSze odznaczenia Rze-

między Polskq a Czechosłowacjq c~p~=~i~i~. aby Prz~mlnały Wam 
WARSZAWA (PAP) - Rząd Rzoczy- I cynk, ene(gię elektryczna oraz inne to- one, gdy POwrócicle do Waszej ojczyzny, 

pospolitej Polskiej i Rząd Republiki Cze- wary i usługi, a Czechosł·owacja dostar- o gorących uczuciach. iakie żvwi naród l 
C"hosłowackiej oświadczają zgodnie z cz~ć bę~zie w ram~ch tycn układów ma- rząd polski dla bratnich narodów sto-• 
art. 1 układu -e. przyjaźni i wzajemnej tenały rnwestytcY_J~e, surowce, . artykn.- wiaóskich Czechosłowacji. 
pomocy i z dodatkowym protokółem do ły przemysłowe i mn~ towary 1 usługi. Wr~cza.i::ic: Wam te wysokie odznacze· 
tego układu, ' ""'Apisanym w dniu 10 mar Układ o wsl>ól·pracy pr.zemysłow.ej, nla, pra~nałbym złożyć · serdeczne życze. 

rl.I Ukł d I t nia narodom Czechosłowacji, ich prezy• 
ca 1947 r„ że postanowiły zawrzeć w a o. przewozac t I ra.nzyc1~ na dentow1 i rządowi, oby nasze przyjazne 
najbliższym terminie sze1okie porozumie drogach lądowych, wodny~h. · 1 Powietrz: stosunki roz,v·13" ... ły si",, Pomyśln1°e dla d"-. . nych, OTaZ wykorzys·tamu portów I " " """ 
n.ie gospoda~cze Vf następ~JąCYn; zakre- współpr~y w zakresie organ izadi techni bra POWSZ'łlcł111ego pokoju I postępu ca· 
s1e: komumkacyjne, kole1owe 1 wodne cznej i handlowej transportu. łej ludzkości". 
mi.ędzy Czechami a portem szczeciń- Układ płatniczy, regulujący wzajemne W i fni~niu delegacji rząd-0wej repui)Jiki 
sk1m, sprawy graniczących ze sobą re- rozrachunki. czechosłowackiej d-ziękował Premier Kl~ 
• • t h k ment Gottwald, który powiedział m. in : ;onow urystycznyc tatrzańs ich (park Obi~ tsrony przewidują osiągnięcie o- „Dziękując za zaszczyt, jakim jest przy 
narodowy) oraz sprawę projektu kanału brotów opartych o układy wyżej wymie- znanie nam -najwyższych polskich odzna
Odra - Dunaj. ' nione w ciągu 5 lat w wysokości od 200 czeń, pra~n~ powiedzieć, że uważam fe 

Traktat hand1owy i nawigacyjny mie~ do 300 milionów dolarów USA dla k<1ż- za dowód zaufania, jaktm naród l>olskl 
dzy obu krajami. d~i z qich, przy czym rząd czechosłowac darzy narody Czechosłowacji. ,Jestem 

ki umoiltwi dokonanie Polskich zamówień przek9nany, że nasze narody tego :i:anf"· 
Układ o bieżącym obrocie towarowvm inwes tycyjnych na okres 5 lat już w ro- nia nie zawiod<>". .., 

i- usług oraz układ o rl-0stawach 1'nweŚty- k 19 '7 p t b. „ u -t • oza ym o i ~ stron y postana- Po zakończonej uroczystości Pr~'lly-
cyjnych, Przy czym Polska dostarcznć wiają ro z winać wspólną Pracę nauk-0wą d~nt Rzeczyposp1>litej podejm-0wał goś~i 
bedzie w ramach tych układów w~iel. technic?'ną. lampka wiwL. , ' 

' 



Str 2 GLOS ROBOTNICZY. 

Rudolf Hoes·s . --mo derca 4 milionów ludzi 
slanql wczoraj· przed Trybunałem Rzeczypospolitej 

WARSZAWA PAP. W dniu 11 marca 1947 dzlć T•utoll6W, wieczni• l~knqc'yeh krwi I bH ludzi d!a nl•mleckiego plemienia. ::: 0 ro.:~ Ogień l miecz były już środkami orcl\ofe!~ 
r. rozpoczqł 1lę przed NaJWyiszym Trybuna- zdobyczy zca c:eaę lycla Ich spokoJnych są• ku 1939 świat uwatał za fantazję możliwość nyml. Więc zjawiły się obozy koncentrecylne. 
łem Nan;>dowym, proces pneciwko ll•doUowl siadów. znlezczenla wielomi11onowego narodu, ale At~ f to zniszczenle nie wvstarczyło do eks
'łoessoWI, koinndantowi obozu w OłWlęclmłu. Nie podbój Polaki miał być celem na· klika lat okupacji nlemlecklef w Polsce po• lermlnacfi całych narodów. I tu złowiła 9!ę ~ 

O godz. 9 min. 2C 1trcti wprowadza na jazdu nlemleclciego w roku 1939 lecz wytę• kcuJa.ly, ł• fantazja ta zmieniła •l• w .-.:nurq pomocą nauka i technika niemiecka, pracuią-
11al1t otkallŻOneqo. Jest to młł"fZ11G śted· pienie f•I ml•~zkcdlców 1 zag.Qrnlęcle ziemi raecąwlstołć I to w zawrotnym tempie. co ściśle- według z góry ustalonych zasad. 
niego W2rostu, ó twarzy tępeJ, bez wyrazu. N k · d I byt 
Ubrany w zl•lonq niemleckq b1~4 wojskową, A k I k e e au a to me p<>r""."a się o razu na ce e

1 
z . 

bez tadnych Odznak, Moess robi wt~enie I o s a r . z n I !rudne, Zaczyna . się od próby &kstP.r~.nocj: 
małego ekonoma wlef skleqo. · ! żydów, narodu liczącego na tym tereme kh 

W kilka minut późnief wchodzi trybuna!. . ko milionów skupionego zawczasu w utwo-
)kład trybuna~u. jHt na1tępujqey: pn:9WC>dal- WARSZAW A (PAP) - Rudolf Hoess I kraJów Europy w celu bezpośredniej za- rzonych przez okupanta ghettach, fizyczni„ 
czący dr. Alfred Elmer, sędziowie orzeka-, uskarżony jest o to, ie: - głady; wyniszczonego szykanami okupacyjnymi. 
Jqcy:dr. Witold Kutzner I dr. Józef Z.111baty, 1) od dnia J września 1939 r . do maja c) około 12 tys. jeńc'ów sowieckich, Obóz konc-;ntracyjny uzupełnia ~ię przeł 
sędziowie sapett6Wb dr. J6zeł TarcHVtski l 1945 r. na obszarze Rzeszy Niemieckiej, osadzonych w obozie koncentracyjnym „fabrykę śmierci". P:ece krematoryjne d~iq 
~enryk. Cl•itak. . a od I maja 1940 r. do września 1944 r. wbrew przepisom prawa międzynarodo- dzień I noc. Ile było tych ofiar? Akt oskorze„ 

Otwuiraf.qc posl•dzonle prazes Elm~r- '*!"~ na okupowanym obszarze Rzeczypospo- wego ·o traktowaniu jeńców. nia padqje ponad .C mlłlony. Oskarfony t'ł/:er• 
głc~•lł pRtzedmówleHnle, vt którym podkresllł, ze litej Polskiej brał udział w oraanizacji Jak szczel"l'Ólowo ~ylkza akt oskarże dzi, że nie byłó więcej niż półtora mi&n~ 
proces u elfa oes!ta nie ma w histotll są• . . . ,.., .. N F- · C f t h b ł 4 ·1· 2 t k · 
downictwa polskleg" precedensu. Bowiem r1rzestępcze1. P?<l naz\~ą Nte~~eckieJ .a nia, pozbawianie życia odbywało się zy 0

,
10r yc yo m~io~y czy 'owy <'ze 

treścią ••90 proc:••• ICI lnlfWdf wyssqdzoa• rooowo-SOCJahstyczne1 Partu Robotm· bądź to przez uduszenie w komorach ga przewod sq~?wy. Co Się 1&dna·lc do ponad 
całef lud1kold, wyv.s:łaJttc •I• w pogn,.,bł•· czej (N')DAP). , zowych, bądź przez rozstrzelanie powie ~sze.lką .mozl.":'ość wykazać, to fakt, ~e pl~ 
niu l zdeptaniu nloWlec:zel\ttwcr w lormacll 2) w czasie od dnia J ma ja 1940 r. do szenie, śmiertelne zastrzyki fenolu łub memieckie. zmierzały. do. e~t~mlna~1i noro· 
naJbatdllef potwe>rne90 I okrutnego, ał•:ma• koń-ca paździemika 1943 r . będąc kom~n doświadczenia lekarskie · powodujące dów 0~0: ze plany niemieckie ~yły .nieodłąc~„ 
nego w dZlefac:b 1aarodów cywllłsoW.:iaycb, dantem obozu koncentracyjnego w śmierć, przez systematy~zne stopniowe ną częs~iq ogćlnęgo pl~nu~ zmierzaiącegc> dQ 
ięplenla ludd, ld6ryc:b n•r•gl ldq w mDlony. O. . . . ł • . ł . . ł d . . t zawładnięcia obcy.mi z1em1a.ml w drodze a• 

G!oa zcUiiera prokuratot Cyprian. BudoU , swięcimtu w ca os~I ~a ozonego 1 roz- zag a zame 1 .p. gresji ł eksterminacji mieszkańców tych .ziem. 
Ho„• za•łada Jict tawi• 011rcutoarch _.,.1 b~dowanego przez siebie, a na?to w cza Rudolf Hoess oskarżony jest ponad to że plany te były przeprowadzone metodycz
Jeden mimo, b WICldH allChlclde wydały Pol• ! Sle ~d grudnia 1943 r. do maja ~945 r. O fizyczne i moralne znęcanie Sif nad nie i fachowo, że oskarżony był jednym z 
sce datychf:ml poacrd aG0 praHt.pc:ów WO- r pełniąt; funkcję szefa Urzędu ~ J!łoW.nym Osadzonymi W obozie Więźniami a Wresz tych, którzy otrzymali , polecenie ekstermjnatjł 
jennyc:h, wdtcdsqcycłł w ll!:lcrd ał~mlec:klel f urzędzie .gospodilr~i I admimstra~j1 SS cle 0 kierowanie masowym rabunkiem całych narodów l ilecenłe to wykonywali • 

. 2.i.:1łog1 Ołwl•c:hnla. Nam, 01kanyei~1om, I or.az do~od~y garmzo.nu. SS w <?swięcl- mienia więźniów. całq gorllwośclq. 
chodll o udowod11lnł•, łie wisystlce co •I• I mili, dzialaJąc rozmyslme, bądz osobł- W zakończeniu s'entencji aktu oskarże Dziś w ob!lczu konferencji pokojo~ gdy 
w Oiwlęclmha dsh

91
tto potwtornogdo, ~•tddzi•· 1 ście, bądź, też przez podle_gł~mu perso- nia następuje kwalifikacja prawna opi- narody świata zacznq się zastanaWfa~ ~ zro. 

Iem o1karłoae90 oe11cr, ~ o po ..... u a oa tlel obozow pozbaw=1 życia• h . . . t h „ , 
Ea milion ludzi sagasowayclt, zamęcsonycb · Y 1 

• sanyc powyzeJ czynow przes ępczyc , b1c z Niemcąml,_ nfechaj Oświęcim będ%le 
ma łmler6 scrgloda•aycll lab powte1aouycll. a) .około 300 tys. Ludzi, .o~~dzonych w po czym w o.bs~ernym, 100. stronnlco- groiny.m memento tego, co czekało Europę. 
w toku pfocetu uda 1141 1 p•wnoielq wykia· obozie w charakterze więzmow· • wym uzasadmenm została opisana dzia- I gdyby Hitler był swycłęźył i co moie jq_ ne
za6, .że 011łaatoaf odpowtoda aa obós, ł• mer b) około 4 miłionów łudzi, głównie ży łalność p.rzestępcza oskarżonego Hoes- I koć, gdyby Niemcy potrafili po ras trzed 
na 1amlenlu •ml•re lfC„ co tam Sflll•li. Ale I dów przywiezionych do obozu z różnych sa. . targnąć się na pokój Europy. 
l to nle b4d:lłl •CIMJJD gl6waym celem. 

C.l•mH•:rrm••dll•wyllascra•e.„

0

sldar

1C lk . ·1 rozbroi·e~ ·Ol·e - 11.·em1·ec !Ollf byl powolaym oplwem 1ylłem11 ma• a ow I e Jącego nca c•lu Wf14Jll•11S. lał 111• Jedlloatelc, ! 
grup esy war1tw haclal, ale ealycla aarod6w. 1 

system. 1ct6ry od wt.116• tvl ople• I lllł• 
czem Jady alowlcdskle, 1canlenl.<I aca411Uwe (D k , • 1 ') l · d · h • 
1 kwitnąc• llemle w pull&„ lłJ •a .S.J u... o oncz~me ze strony -el cmczego la wykonywania pewnyc ły armil Andersa f banderowcy Istnienie 

dzleń pl~nu likwłdacji L G. farbe!lłudu· w.ac, iak rozminowanie terenu. Według tych ledno-stek !est stlrzecine „: uchwała-
strie. · oficialnycb sorawozrlali brytyjskich f a- mf R.acty Kontrocr { zalitł'ata (>K:«ł]owi. 

WOJ·ew6dzka ' llarada 4) Rozbrojenie armil niemieckiej nie merykańskich a.tan \\cl..ebny tyc\\ OT!!,an\• l w t.w\ąz\tu z 1>0wyłszym stanem rze. 
nastąpiło w 100 procentach. 7,acjl wynosi - w strefie brytyjskiej 81 / czy Mołotow zaproipono1Vał. by Rada Ml 

k t k61 • I k"Ch ppft W brytyfskieJ i amerykadskłeJ strefie tJrsf~-cy osób. w amerykańskiej zaś - 9 1 ulstrów spraw zagranicznych zaleciła So se re arzy wte I ' okupacyjnej istnieją. PO dzień dzisiejszy ty!Jl~y. Ten stan rzeczy jest całkowicie juszniczej Radzie Kontroli ffl)ł'acowa11le 
W c.twartek dnła 13 marca rb. w gntu nlemłeckie org.anłzacJe wojskowe, dowo- st>Neczny z uchwałami Rady Kontroli. do 1 czerwca rb. szczegółowego planu 

chu Centralne) Szkoły PPR .- lodzi - dzone przez oficerów nieml~kicb I z za· 5) W brytyjskid i amerykańskiej stre a) likwidacji niemieckiego przemysta 
przy Al. J(Ołciuszkł 65 odbędzie się Wo;fe chowaniem niemieckiej dyscypliny woj.

1 

fie istnieją po dziś dzień formacje wojsko wojennego, która winna być za• 
wódzka Narada Sekretarzy Kół Wiejskich skowej. Oficjalni<} tłumaczy się istnienie we, składające się z osób narodowości kończona do 1 stycznia 19ł8 r, . 
Pol&klej Partłl Robotnfozeł z całego te- tych .organizacji k-011!ecznościa wykorzy- nie niem;eckiei: czet.nicy, ll'Starze-, t. zw. b) przyśpieszenia zniszczenia małe-
renu w<>;lew6dztwa łódzkiego. stania ich członków jako personelu porno jugosłowiańska armia królewska, oddzia rialów wojennych, 

Dl""""'„'e""'"""plllllllłlllelll•lllllllSlllllllllllzlll'"'"a"lll"':""'lll"'WUlllllllllUllllllllllO";""k'lllllllllllOllllllllllll;"a'lll'llllllrlllllllllz""' ... „y."'"''"'"'""'p"„"'"„O'"'"'"'"i"""s"'"'
111

"k„"'"'"''l:"c""'"'~„h"""'" c) ~~~d~~~:!~ir~:~~:~~i:::li 
wno niemieckich, jak I składają. 

· cych sie z osfi.b nie nlemłeckieł na 
· rodowości. Osoby te winny jak 

do ministrów Wielkiej „Czwórki . :~~~~bJ!~jó~~: repatriowane 
00 

Zebrani w dniu 11 marca 1947 roku I są, uważać będą decyzję podpfsania po-, tlerowskfm najeźdźcom I raz rozpoczętą NastfJPnie zal:)rali jeszcze gł06 min. 
w Łodzi na p0ą!edzeniu ple.narnyrn człon- koju ~ Niemcami w w.arszawi.e za pełne w~lk".prowadził nieus~nieJ nieus~ępli· Marshall, Bevµi i min. Bidault, po czym 
kowi.e Zarządu Głównego Związku Za- uznanie Przez Sprzymrerz-0nych bohater- ł wie az do pełnego zwycięstwa pokóJ mi· Rada Ministrów uchwaliła odł'OźY~ dal
wodowego Wł6krtlarzy w P-0tsce, przed- ski-ej postawy Naro~u P'Olskicgo, który łującycb narodów nad faszyzmem i hitłe- szy ciąg dyskusji do nastęJ?nego posf~ 
stawi.ciele 200.000-ej ·rzeszy włókniarzy pierwszy chwYcił za broń przeciwko hi- ryzmem. dzenia. 
polskich w p~łnym zroturnte.niu watności 
utrwalenia ·pokoju świat-Owego i zab~zpie 
czenia Europy przed nową agresja nie· 
miecką i w pełnym poczuciu odpowie-

· dzialnośc!, jaka cidY na naezym Naro· 
dzie w tej d:ziedzlnie; zwracaj~ się do 
obradujących w Moskwie i)rzedstaw!cieli 
4-ch mocarstw: Zwl:tZkU Radzieckiego. 
Stan6w Zjednoczooych, W. Brytanłł I 
Francji, aby l)OkóJ z Nlemca?UI pod.pisa· 
ny został w W ars-iawle, zn1szczoneJ w 
barbarzytiskl sp08ób przez Niemców sto
licy naste~o kra)u. 
Włókniarze t>olecy, w codziennym wy 

siłku odbudowuja.c z.niszc!zone fabryki i 
uruchomiając w całej pełni przemysł od
zyskanych ziem pols.k!ch n,,ad ' Odrą r Ni-

Astronomiczny deficyt 
rzQda greckiego 

PARYŻ PAP. - Agt!ncla Prance Pres
se donosi z Aten, iż były premier grecki 
i były dyrektor ba·nku greckiego Tsude
ros ośwl.adctył, lt do dnia 81 marca rb. 
delłcyt budtetowy OrecJI bedzte wyno· 
si.S jeden tryłloo dra~bm. - Tsudcros 
stwierdizU, iż ~!ityka Wielkiej Brytanii 
wobec Grecji grzeszy krótkowtrocznoś· 
clą. Or~cla pragM.łaby, aby państwa M
juszni.cze okazały zroz.umienie dla jej tru 
dności gospodarczych, lecz nie życzy so· 
bie niczyjej ooieki. 

I 

J aros1aro Has~k 300) 

Prn R~iJ ~~ ~r~a~ w~1a~ siw~ ila 
podczas wojny światowe) 
(Przekład Pawła Hulki-laskowskiego) 

wego grymasu, że majorowi wyda• 
wało się, iż to nie żołnierze &?oqlq· 
dajq ku niemu, ale ·stado śmieiqcycli 
się małp. 

Walił plęściq w stół i ryczał na sle:r• 
żanta: 

- Wy niedołęgo jeden1 Czy nie 
mówił9m wam już tysiqc razy, że wa
si szeregowcy to zafajda.na świńska 

Zdarzyło wam się chyba. nieraz, te\ Gdy przebudził się w hotelu przy bandal? - Zwracając się do wystra· 
słedzieliściez kimś t>iliście przez całą . stole, przyszło mu na myśl, że natvch- · ~onych piechurów krzyczaJ:" - żoł· 
noc a tu taptem towarzysz wasz zry- I miast musi przesłuchać Szwejka. Ten nierzel Z waszych oczu bije bałwatl· 
wa.' się, chwyta się za głowę i woła: napad obowiqzkowoś?i urzędowej stwo · ~awet gdy śpicie: a gdy was 
- Jezus Mctria, 0 godzinie ósmej tnia- W:yłonił ~ię w fego św)adomo·ści tak zb~dzić ze snu, to macie, wy draby, 
łem być w biurzel _Jest to tak zwa· niespodziew~nle i miał skut.ek tak takie miny, jakby każdy z was zeiarł 
ny atak obowiązkowości, który zdaje szybki ~zdecydowany, że nikt Jlie waqon dynamitu. . 
się być zjawiskiem szczątkowym wy- zwrócił uwagi, gdy się pan major od- Wygłosił następnie długie i wydat- / 
rzutów sumienia I wybuchcł nctjnie< dalał. ne kazanie o obowiązkach żołnierzy 
spodziewanłej. Człowieka. który do- Natomiast tym realniej poczuli o0ec- strażujących wreszcie kazał sobie na
stanie takiego szlachetnego ataku, ność majora wszyscy pełniący słu1;bę tychmiast otworzyć izbę aresztu 
nic nie zdoła odwieść od przekonania, . w areszcie wojskowym. Ma.jor wpadł Szwejka, bo musi poddać delikwenta 
że konie~znie musi on wynagrodzić do aresztu jak bomba. przesłuchaniu. 
swoje zaniedbanie urzędowe. Ofiara· Sierżant pełniący siużbę spał przy W tak! sposób aostał się pan m•-
mi takiego atak\1. sq owe postacie bez stole, cf wszyscy wartownicy dokoła' ior w nocy do celi Szwejka. 
kapeluszy, kt6re woźni na urzędach niego podrzemywali w naj.różnief- Przyszedł do niego w takim stanie, 
zatrzyn.mf q po korytarzach i w swoich szych pozycjach. gdy wszy_stko, jak to się mówi, uleża-
lzdebkach służbowych układają na Major, w czapce na bakier, :narobił ło się w nim. Ostatnim jego wybu· 
kanapkach, żeby się przespały. takiego piekła, że wszystkim od razu chem był rozkaz, aby mu oddano kl· 

Podobnego ataku dostał ta,kże pan odechciało się ziewać, a twarze toł~ cze aresztu. 
maior. · nierzv nabrcdv wvrazu takieao osobli- ID. c. n.) 

\ 
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Cze·chosłowacja 
I 

d.zis iejsza 
/ (Li§t z ~raql) ł, 

..- ·'RóK 1939=ty przelfreślił"istnienie Cze- I Dzisiejsza Czechosłowacja . jest pafl- publice międzywojennej władzę :zostali) 12.039.000 obywa:eli. Cvfra . ta ;v~ld!zu·..: 
~hosłowacji .powstałej w wyniku rozpa- stwem Czechów i Słowaków z za'chowa- usunieci od wpływów. Instytucja Rad je stosunkowo duzą stratę !u<ln\i!S{'.l w o·o 
du monarchii habsburskie i. Czechosło- niem zasady zupełnej równości. Słowa- Narodowych gw~arantu je udział społe- równatiiu z wynikiem spisu z r?ku .1930, 
wackl rząd na emigracji, organizujący ~y sami decydują o swym losie, posiada- czeńcStwa \v sprawowaniu władzy. Dekre \H:dłu~· klńrego Czechosłowac1a liczyła 
ru~h oporu w kraju niejednokrotnie wy- ją słowacką Radę Narodową, która sta- ty I(') reformie rolnej i o unarodowieniu 14.726.158 obywateli. · , . 
powiadał się na temat konieczności grun nowi riajwyższą instancję' władzy admi- przemysłu, bankó\\7 i ubezpieczalni dały Straty \\'ojenne w przemysle oblicza 
townych zmian ustrojowych i społecz- nistracyjnej na terenie Sło..wacji. możliwość rozwinięcia go.spod-arki pia~ się w Czechosłowacji na 50 proc. w stc:w 
nych . w rept1.1blice czeskosłowackiej po Nowa republika czechosłowacka usu- nowej. Przemysł czechosłowacki został ~::.unku d~ stan_u przedwojenn~go. J(!<lnaki 
'jej odrodzeniu.. Doświadczenia monachij nęla z powierzchni życia .politycznego w 70 proc. unarodowiony. dzięki tempu odbudowy w licznych :-a-
skie i sześć· lat wojny spowodowały, ko- kt, Narodowy front Czechów i Słowaków klada<:h przemys!owych pr-0dukc1a osiąg 

1 wszystkie te.grupy i stowarzysz·enia, ' o d · nieczność sformuło\vania nowego pro- <·piera się na czterech stronnictwach de nęta już pozjom prze wojenny. 
gramu," który się stał podsta~vą dla ustro re splamiły się wspó!pracą z okupa~tem. mokraty<:znych czeskich i slown-ckich Plan dwuletni cieszy się w Czecho~lo.: 
ju obecnej E:zechosłowacji. · Roz~ąz_ano stronnid_wo agranusz~, (Partia Komunistyczna, ·Sl"Jcjal'-demokra- wacji wielką popui?rnośdą. Jeżel_i p'.an· 

Program ten był proklamowany w Ko w.rog~e mter~om lu~u ~ uk_arano z~raJ- tyczna, narodo\vo - socjalistyczna, oraz ten zostanie zrealizowany w całosc1, to 
szycach, 5 kwietnia 1945 roku. Ustalał cow 1 zbrodniarzy mermeck1ch, zarowno · ludowe strcnnidwo słowacki\:), oraz na stopa ż vdowa zostani.e w CzecłrQsfowa 
on wytyczne dla nowo odrodzonego paf1 n1emieckich jak i rodzimych. ogólna-narodowych organizacja<:h spo- cji pod~iesiona w wyniku planu .o IO 
stwa, oparte na zasadach zdecydowanej Wszelkie daleko idące reformy gosp-o- !eanych, zawodowych i młodzieżowych. ·proc. w stosunku do czas~w. prze.dwa-

, walki z faszyzmem i' obrony demokra,cji. darcze zmieniły oblicze narodowej eko- Obecna Cz·echcsłowacia została wzno jennycb. Wzrost slo-py zyc1owe1 ma 
W wyborach przeprowadzonych w maju norniki czechosłowackie} Przedstawicie- wiana w swoich dawnych g-ranicach objąć najszersze masy narodu czecho.:. 
roku 1946 Komunistyczna Partia Czecho le wie.JkicgQ kapitału, sprawują<:y w re- I ptzedmonachJj.skich i liczy około lsiowackiego. 

-f. Io w ac j i o dni osła wielki su kc es, co w 11~11r,111:11~111 1:•1nm111· 1 1 " 1 ~1111uM1:1;i111111<1 1·•11,1111H111m·11u11:1L1. 1r1 1· 1 ~11 1 ·1.:1 M'11111u1;11u1 <1 1110,1 1 1'1111 11.M. 1'11i11 1·,111' m 1:;11,1··1:'1'•111;· 1 :111 ·1 1.11 ,1 ~ 1 .1,11.:1 ~ 1m„1 •:1:111 111 '.1 1 1 ,: 11:1 ;111.1 H 1 :11:1 1 1 ;: 11;M1!1:1..m1' ' 1u1 ·1 111 '11.1, 1•:111-11 i ,. 1 •1 1„1;11~1m1:i11; 1; 1 1· 11•11•1~Ma11r 

igf~PE~1::~1:0r;:1~iE::f~ 28 ·miliardów na rozbudowo-przemysłu 
linii realizacji programu koszyckiego i 'f 
nawiązując d-0 niego wytyczył narodowi 1.010 milionów na inwestyc1·e otrzvmu1·e przemysł włókienniczy dwuletni plan odbudowy. . 

Zmiany strukturalne i gospodarcze w Według opublikowanego ostatnio 1· vriększq ich część bo S.100 milionów I wym wprost rabunkowq gospodcr1lie, 
nowej republice czechoslowackiei wyty- Państwowego Pła.nu Inwestycyjnego pochłonie przemysł węglowy. Kwota pozostawili. nasze kopalnie w sta
czyły jej drogę polityki, realnej, innej od wyniosq inwestycje w p1zemyśle na- ta zostanie zm~yta na roboty przygo- nie nawpół zdewastowanym. Urucho
tej, jaką ~tosowaly rządy czechoslowac- szym w r. 1947 ponad 28 mm.a1pów to~awcze w kopalniach zakrojone na, mienie tak ogromnej sumy pozwoli na 
kie .przed rokiem 1939. Orientacja za- złotych. Wię1{szość kredytów przezna- szerokq skalę oraz na unowocześnie- wydatne podniesienie ilOści wydoby
chodnia nie :ustrzegła Czpchoslowacji od czona. zastani: na finansowanie tak nie parku maszynowego. Niemcy, Jdó- tego węgla. To z kolei umożliwi roz
zagarnięci.a przez Niemcy. Natomiast zwanego przemysłu kluczowego. Naj- rzy prowadzili w przemyśle węgla- szerzenie eksportu „cza.mych diamen-
wyzwolenie <:.alego \~ry\Qrium ~echo- tów" stanowiących tak doskonałą wa-

' słowac\\ -przyniosła . Armia Radziecka. ••11-e IE~,- 711/J' '•~rai-u . lutę na rynku międzynarod.owym. 
Wyciągnąwszy z tego slusznv wniosek, „. , .;:, ._r ~ Jltl . 
Czechosłowacja, kierując 5ię również Na: dru-gim miejscu w planie znal· 
aatującymi się od dawna i zakorzenia- NAJWIĘKSZY ZATOR LODOWY w POLSCE ZJAZD LEKARZY NAUKOWCOW duj~ się przemysł energetyczny, który 

Na Sonie skutkiem dwudni~v.re:, od1u.'Jż•1' W M'nister0 tw1'9 Za'ro"'1·a odbyło s·e "nn t 4 368 'l' ' ł Pl ' nymi głę.boko sympatiami mas czeskich I V y i • n • li. - o rzyma . m1 lOllOW z. an ln• nostąpi10 gwaltowne rus.zenie fodów. Zosta!o ferencja lekarzy naukowców. Otwarcia Ziaz-
i sfowa<:kkh do Związku Radzieckiego on:> zah;imowone przez naglq zniżką tern· du dokonał rnin!ster Zdrowia dr Tadeusz Mi- westycyjny przemysłu energetyczne· 
zawarla z ·nim ·Umowę o przyjaźni i' po- i:erctury. Po obti stronach Prz9tnyślo utworzy/ chejdo, po czym dyrekt-or Lekorsk'ego lnst·1-- go przewiduje budowę nowych, roz
mocy. umowa ta, rozszerzona .podobny- sfę w nast!fpstWie t9go zator d'ugości 30 tutu Noubwo.Wydowniczego dr St?.nisfow budowę i remont kapitalny stai:ycli _ 

· · d , · J ł · km. Ruszeni-a lodów zmiotło kładkę p•z-:i1ywo- Konopka złożył sprowozdar.i9 z dotychczas:>· ~ mi umowami po pisanymi z ugos awią, iąc łączność z miastem. Most kołowy ;:>oloż0- wę1 dziołalnosc1 Instytutu. elektrowni oraz budowę l odbudowę 
a ostatnio i z Polską stanowi jeden z ka ny na peryferiach został równ\eż poważnie Ważnym momentem dla rozwoju Instytutu szeregu linii wysokiego, średniego 
m\eni węgielnych obecnej polityki zagra zagrcżony. było uzyskanie własnego · gmachu. Instytut wy i niskiego napięcia • 
nicznej <::.zechosłowacji. OTWARCIE MOSTU DROGOWEGO dawał publikaci,e lekarskie _(w szczegó~ności 
Inną nie cierpiącą zwłoki sprawą by- W TCZEWIE podręcm'ki d'a studiuiących medycynęl oraz Przemysł hutniczy inwestować oę"' 

t · k W dniu 8 marca br. w Tczewie otwarto czasopismo „Polski Tvgodnik Lekarski". Pro- d · o · roz\vtązanie kwestii niemiec. iej w sa w obecności wojewody gcioński-:igo inż. Zrał· wadzona jgst bibliof~a lekarska, dostępna zie na sumę 4 miliardów 178 millo-
me\ Czechoslowacji. ,,Idea wielkoni~- kc i przedstawicieli in5tytucyi poństwc,iwvch, zarówno d!a świata lekarskiego i naukowego, nów zł. przemysł metalowy - 2 mi: 
miecl<a" głoszona przez hitlerowców -samorządowych oraz zaproszonych gości - gromadzone są też rękop:sy lekarskie. lnsty'.ut Hardy 690 milionów, przemysł chemi
znafazła ~ Cz~hosłowac_ii oparcie most drogo.wy na \tfiś/e. Nowo-otwarty most uruchomił we v1bsnym gmachu księgarnię i czny otrzymuje 2:460 milionów, cr·-

9 wśród trzy i półmilionowej grupy nie- ma wielkie znaczenie gospodarcze. · antykwarnią lekarską. 
1 

rnieckiej ludności, szczególnie 'wśród m "(Sł elei. rotechn~czny 1.527 milio· 

Niemców sudeckich. Usunięcie tych Odpow·1edz1· Red!9łke1·; nów zł. 
Niem<:ów, którzy w okresie okupacji hit- . U ~ li Przemyśł paliw płynnych otrz'\fmał 
lerpwskiej złoży.U d'Owody , swego wro- 5tało Czytelniczka Nr. 60. Pieniądze za I łamach Aoszej gazety. Obecnie sytuacja w· kredyty w wysokości 1.416 milionów 
giego nastawienia. w stos.unku do pań- komo. rne poy.rinno Pani wobec odmowy ich rozdzieinictwie artykułów no kartki odzi-:iżowe zł. Zostcmq one zużytkowa~a na po
stwowości czechoslowackiej stało si~ przyjęcia przekazać wlośc-icielce Tnieszkania uległa p8prówie. . szukiwania terenów roponośnych w 
naglącą koniecznością. Toteż już w je- przekqzem pocztowym, jeśli i fa drogo by nie" Ob. Paweł Romczyk ul. Radwańska Nr 7. różnych punktach kraju oraz n~ rnon-
sieni 1946-go roku wszyscy oni zostali P?mogła, ncl'.lżabby je przekazywać r.otariol-1 Wypadek przez Was o::t's0ny nie .jest jrdy- i- • • •• , 
usunięci poza granice czechosłowackie. me. · , ! n yrn i wyjqtko'l1ym. Za:iiGd".\ania w utrzn1a- ,a;: tabryk1 benzyny syntelycznei w 
Stwarza to pod-stawę pod przekształce- Zagrożeni powodzią. Sprewa przez ·was · niu czystości i kons'.l"wccp budynków p:J1-.1e- O:hriędmiu. 
nie Gzechosłowacji z państwa wielo- op:~f'do k~~stała już poruszona na łamach pra- J mieck:ch są w Cl!lv:n rnwb.1 bo,dz" d·1ża.1 , . , t . . 
narodowościow 0 w państwo dwunaro sy 0 

z .ek · ' I Zwróćcie. s•ę o i nt .~rw2ncj'} do t·A;:i:-:ji o~v· , Przemysł t.~łok1e~n~czy za rudmmcr-
dowe eg ,, *~ Ob. Wo1tczak Wacława ul. B~:m~':':Vo 27. 1 wotelskieJ i zcmeldui:·e o islnicijącym §faille · ?Y. :Nprawdz1e na1w1ększą w ,Pols.ce 

· . Poruszoną przez Was sprawą omow1l1smy na t rzerz w In- ekc"i Scnitarn•> Qri „„ d· ·~1 ilosG pracownikrw i robotników \po-filli1r.tlllllt1'1n11111m11H~11R~11111111n1ntP~1mH1Ufi11r:11111~u111111101H1• 11'.11m111111m: 11n1111111111111tl111111M 111 1 ~111u111111111111 111 1 111111 1 .i111" 1 , 1 •1o11,1 „ 1 11 1 „1 , 1 . 1 , 1 11 1'."'""' ''11 ·1..ii:.1111.1 11, 1 1 „.1 I ,~, Y ':'pd,b 1. •• . •· 1 ••• po~ '.e zi.:-'.. • ~ 
· nosc za zan1e anie c1ązy na Zarządz,e N1--:i· nctd :--1.000) otrzymal na . inwestycje .p O • • • k I k ruchomości Opuszczonych i Pprzucqnych. stosunkowo mnieisze sumy. Jednakże z n I e s I e n I u a r e . Ob. :orczoła __ J9ze_f ul. Krzywa 7 ~ 10 .. w. wysokoś? kradytów inwestyqyjnych 

kl · . . . te1 sarne1 sytuacji co 1 Wy znalazły się tysiq. dla przemysłu wł6kienniczeqo prze,-
J S epy SPOłdz1elcze zaopatrywać będą ludzi ce ludzi. :rr~d_n~ści _bi'.11unikacyjne wvwotane kra.cza sumę miliarda złotych · t b zadymkami smeznymt i mrozem wpłynęły no . . . pracy W po rze ne artykuły . ?Późnienie planu rozdziału węgla dla pracu· , ~ mnvch qałęz1 ~rz;mysłu ottzymu· 

W najbliż.szym czasie liczyć się mu-1 ubezpieczenia. Ni~ a w ski h s ół- 1ą~yc_h. _Było to b~r?zo przykre i ciężk;e do Jq. pr~e.mysł matenałow budo~1la~ych 
simy z lik\vidacją systemu kartk-0wego. dzielczych -atmosfi!rymwyzysk~;aiowfem d~::~1~~10ktZ~~ ~~1~~val~o~zobir~zo d~~~~.'~~ 668 m~l~on~w, przemysł zbro~en:.~wv 
. Wydział Spożywczy '.'S.ppłem": licza.c odbywa się w nich społeczna służha go- V:arunk~ch w nieo;:>aionych mleszk~~i~~h. 4~0 m!l~on~w, przemysł ~~~1ern7czy 

~1ęi z tym, przygot?wu1~ JUZ ob~cnie s~-0- spodarcza. Konsument, chcąc się zaopa- Zwiększone dostawy wegla do miasto popro- 3~0 m:l~on~w, przemysł cuk1owmczy 
Ją strukturę. organizacyJną do całkowite- trzyć w towar po właściwych cenach, po- wi:i sytuacją na tym odcinku. 375 m1l10no\•.r, przemysł skórzany 198 
go zaopatrzenia ludności w artykuły spo- winien go nabywać tylko w spółdzielni. ' · Ob. Borek Franciszek Tomaszów Mazow„ mnionów, przemy'~ł drzewny 95 milio-
~ywcze ~o cenach w-0lnorynkowych. - Wedłi1g Planu Odl?udowy Gospbdar- Spalska 118. Wisrsze otrzymaliśmy. Norozie nów zł. · 

, Zorga~1zowano 14 ?kręgowych. oddzia- czej sieć Pttnktów rnzdzielczych w 1947

1 

nie nodoią $ię one do opublikowania i dr :1lcC1 , , 
ło\~ spozywczych, ktorych zadaniem iest roku ma wzrosnąć do 25.086 (w roku 1946 ze względu na ich stobq formę. Pow:nn:ście ?ci przt?prowadzema nlanu mw:esty-
racJ,?nalne za~patrz~nie, oddziałów ,,Spo- by_ło 13.574). Ilość: sklepów na wsi wzro- d~żo jes7.cze nad , fo:mą ,wi_ers.~y przez was CYJU~g? w r. _I 947 w duży171 stopniu 
łem na tere111e WOJewodztw. śm3 z 5.'500 na 10.500, l.V rr\ieście z 4.500 p1sony.rh. procowac i poswtącic czas wo'ny zalezec będzie powodzenie planu 

Zarówno aparat centrali jak i p)acó- do 7.000. od zo1ęc zawodowvch nauce. hzyletnif!q-:), a od tego z kolei zale-
y;e~ terenowych „Społem" , I>rzygotowa- . W sklepach spółdzielczycJ:i widzimy S. B. ~d kcndydota ino dziennikar~a wy· żeć będ~ie p1zyszły rozwój nm;zego 
llY iest do nowych warunkow. Zawarto Jeszcze zbyt mały asortyment towarów, magana 1;-st . motu_ri:: l.ceolno: ukonczeme kraju · 
porozumienie dotyczące dostaw z . całvm który sprowad s· ł, . d t k - S~ko/y _Dz1a:imkorsl<1e1. względnie wv~szta!ce· . . · / za 1ę g owme o ar Y 11 nie soqQJog1czne lub prawn'cze 
szeregiem cen.tra! zbytu zJednoczeń Prze- łów pierwszej potrzeby, ale asortyment . . . · · · . :;.i-n::wlllll!lP11cwma=•·------------9.!! 
mysłowych, Jak kawowego, chemiczne- ten stale ulega poprawie w miar~ \VZro- b .Człlknkiedm. Z~rkiq zku 1zawot~owde.go moze CZYTAJCIE i OGŁASZAJCIE SIĘ 
~o i drzewnego st d k· „ k · · · -1 yc ty , o z1enni arz stc ~ za ru niony w re-

. u pro u CJ! raioweJ. doktii pismo agencji lub •yoodniku dla któ W GŁOSIE 
, W sprzedaży towarów monopolowyfh _Oh~ługa ~~J1Sumenta, leżąca w rt;kach rego' proca ta jest ·je.dyny~ tródlem' zor.obko: u 
ł r.eglamentowanycJi tylko sklepy spoi-· spółdz1elcz-0sc1, stara si~ tak kierować za- w0riia. · ROBOTNICZYM'' 
dz1elcz;) . dotr~ym~Ją wyznaczony~h cen. opatrywaniem i :Produkcją, aby zapotrze-1 Kandydat no członka Związku, 

0 
ile ni-~ 

IJ(alkn_la~ia społdz1elcza _uw.2g!~d111a wy- bo\vanie od!Jiorc?w spółdzklni . we wszy. jest dzierinikarzem przedwoje11,nym, musi od- najponula!nlelszym dzienniku 
t ła,cznie . koszty rzeczyw1~te, iak kosz~y stk1e ootxz~bne im artykuły było pokry- bvć aplikccię w jeriuv,.,. w .wyże j wymenio-1 y, woiewództwle 
\,tr__anspo1 tu, magaZYUO\Y;ama, amortyzaCJl, te, ~' n-ych wvcJowniciw. ~ . 11111----------cml------
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W t yciu poU:ycz.nym Francji wysuwają się 

obecnie na pierwszy plan zagadnienia go. 
spodarcze, zwiqzane z powojenną odbudową 
Francji t jej go.podarkl narodowel. : 1IPO' 

C2ęta I~szcze w roku 1944 przeż frbncuskich 
robotników "walka o produkel~" trwa w dal 
Slym ciągu, mimo oporu tx'U!ltów I "<arteli 
oraz ró*nych kolabOrrtcjonl$t6w. Rezultatem 
tej walki jest oslqgnlęl"l~ W · roku 1948 90 
proc. produkclł z roku 19311. 

LlrCz młoda tv nepubllka !='raneuska po. 
slad'a olbq:ymle długi, dute wydatki. małe 
Cłochody oraz wiele pilnych, niecIerpiących 
zwłoki zobowlCfZaA fInanIlowych. Nlebezple. 
czeństwo InflacjI lellt wclq~ aktualne, gdyż 
wartość franka ciągle spada, ceny Idą w g6-
rę I w dalszym clqgu kwitnie czarny rynek. 
Przed rancja IItol pow(]!tme 2l'lgadnlenle szyb 
klej re~rganlzacji całej jef dotyohC2asowel 
Itruktury gospodarC2el. Dług pań.twowy, 
kt6ry wynosił pod konIec 1944 roku 1.610 mi 
Uard6w frank6w, wzró.ł nl:2 poezątku r. 1946 
lio 2.250 miliardów frl:2nk6w. W cIągu uble
'głego roku suml:2 pieniędzy zl'ajdulącydl .Ię 
w obiegu .zwiększyła si~ 2 519 mlliard6w frem 
1c6w do 100 mili<C1rd6w frank6w. 

KRECIA ROBOTA "DWUSTU RODZIN" 
GdzIe leży przyczyna tych trudności flnan· 

sowych, kt6re przeżywa obecnie Franela? 
Prasa cłemokratyozna znalduje le w ,·,one· 
wrach "dwustu rodzin" czyli kierowniczych 
kół przedsięblorc6w ł kapitalistów. Drogą ty 
zykownych kombinacji z frankiem, Inflacla.: I 
kredytem I przez zW\'IŻkę cen potentaci flnan 
sowi bqd:! sabotujq zauqd.zenla tządu, bądi 
wykorzystujq w swollll lnteresict. )(01a reak
cyJne tłumaC2q obeenq clęł1ką Iytuaclę w 
kraju lako skutek polityld unaradawIania i 
"skrępowania" inlclatywy prywatnej ora'll 
wysokIch obclc$e6 podatkowych zy.k6w i 
dodhod6w. W rzeczywlstołel .prawa przed
s1aw!a Ilę całkiem Inaczel. Zylkl trust6w i 
wielkich prze~sllfblorltw w elqgu ubiegłych 
(ivlóch lat stale wzrastały. Zwiększyły się 
one przecłętnl. lO-krotni., a płaCe! zarob· 
kowa nie wzrosła nawet czterokrotnie w po
r6wnanlu z r. 1938. Do wolny p!aea zarob
kowa robotnlk6w mnIe' wlęce' r6wnała się 
"umie zysk6w prze.dsl~błorc6w, obecnie zał 
"Wynosi ona zaledwie polow, tych lylk6w. 

Główne cl~tary podatkowe, (I wi~e i gł6-
wny clęltar flnCU!.lowanl:er budżetu pa~.twowe 
'go, lIpada na barld mai praeulqeych. I tak 
podatek od uposatell Z't% ubiegły rok bud:l:eto 
wy przynl6sł skarbowi pall.twa SS mlliard6w 
frank6w, wpływy z podatku obrotowego I do 
chodowego przedsięblorltw prywatnych wy
niosły lł llledwle 13 m1lłcrrd6w franków. CIIylł 
trzy r~v mnlel. 

Na n.astępny rok bud~etowy przewidule IIę 
Imianę tego niekorzystnego Itolunku, tak, że 
wpływy od podatku od uposaż.1I wyniosą 
21 miliardów frank6w, a odnośne wpływy z 
tytułu podatku doohodowego i óbrotowego 
\6 mlliard6w frank6w. _ 

W poczqtkach stycznia premlez Blum ogło
eił og6lną znHkę oen na wszystkie wyroby 
., 5 proc, zapowiadaląc, że w marou nalltąpl 
"nb;'ka ... n o dalsze 5 proo. Rozpoczęła się 

'" 

GLOS R080r~ICZY 

o ·arcz 
walna batalia o zniżkę cen, którą Blum Bcha 
rakteryzowaJ jako "eksperyment" I "bodziec 
psychologkzny". Idąc na rękę n:ąłiowl, 
Zw'1qski Zawodowe zgodziły .tę przyjąć ak
tywny udział w walce o znli·kę cen. Jednak, 
lak podkreśla francuska prasa robotnicza 
tylko pod warunkiem zniżenia cen. o 20 -
25 proc. podniesie się Istotnie zdolność na
bywczą ma. pracujących. 

li 

o r d 
zdanIem - znale:!ć drogq mobilizacji akty
WÓw finansowycb banków, trustów, prywat
nych przedsięblorc6w oraz oszczędności dra 
bnyeh ciułaczy, kt6ryc'b je.t jeszcze sporo 
We FrancjI. 

Lecz francuskie banki I trusty majqc na 
względzie swole własne klikowe interesy, 
w.olq "wyczekiwać" niż odmrozić swe kapI 
tały I zasoby lInansowe. Wiele znak6w na 
niebie I ziemI świ<ldczy, że zagadnienie go

PROGRAM ODRODZENIA GOSPODARCZEGO spodarczej rekonstrukcjI Francji bardziej In-
FRANCJI teresule koła przemysłowo-finansowe USA I 

Francuska Powszechna Konferen,cja Pracy WielkIej Brytan!!, nLż kaplal!stów franculI ' 
1 ParUo Komunistyczna wysunęły sw61 pro- kich. Organ francuskich Związk6w Zawodo
gram reorganizacJi życia gospodarczego wych "Le Peuple" w zwiC1zku z tym pod
od podstaw. Potrzebne kapitały można - Ich kreśla, że "kapItał zagraniczny, gotów Jesf 
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Baraki poniemieckie 
ulatwiątymczasowe rozwiązanfe sprawy pomieszczeń 

szkolnycch na terenach zn ~szczonych 

Nr :U 

• 
I Fra cji 

wziqć na siebie we Francji te funkcje, któ
rych nie może, czy nie chcl! wypełnić kei
pita I francuski, lecz pod warunkiem narzu
cenia nam .wych ' warunk6w i .. ,el pou. 
tyki". 

O realnym nlebezpteczefletwle zaoral.bafq
cym z tel ttrony ~yclu qo.podaroEe!l1u Praa
ell i lei Imperium kolonialnemu IwfadCICI 
dane statystyczne o franculklm handlu ZCl~ 

granIcznYm. W ciągu plerwnyeh o'mlu mł.· 
slęcy r. 1946 import ameryko~skl. wynoszq
cy 40 proc oalego importu franculldeqo, 
przewyższył o 45 mlliard6w frank6w wartolls 
eksportu franeu.kiego do Stan6w Zlednoczo
nych A.P. 

W SIECIACę KAPITAł.U ANGLOIASltEao \ 
ParyskIe pIsmo "Monde" odzwlercladlalq 

ce poglądy francuskich k6ł pr%emylłowycłi 

podkreśla, że w r. 1938 Francla w ato.unka 
do Anglll zajmowała S-te mlelsce lako Impor 
ter. W roku zaś 1946 Francla znalazła 11_ nU 

W czasi~ działań wojennych znaczna Akcji Barakowej. pIerwszym mlelscu listy państw ImportuIq-
część budynków szkolnych w wojewódz Na terenie naszego woJewództwa spro cyr:h towary I Anglii f w dalszym clqgu D ' 

twie łódzkim ul'egła komple,tnemu znisz- wadzane są baraki z Łambinowic na l'-tyrn w charokter~e eksportera. 
Swladczy fo o znaoznym wzmołienłu Im

czeniu. Z pClnad 2.000 istniejących przed Dolnym Sląsku i z Sopot na Pomorzu. POItu' angielskiego do Flancli f zwlęJcazoneł 
wojną budynków szkolnych dla dziatwy Wydział Odbudowy Województwa w- zwlqzku z tym zaleinośei francuskiego ty
wiejskiej 227 uległo koOmpletrremu lub Łódzkiego finansuje tę akcję i dostarcza cia gospcdat'~zego od dOBtaW brytyjskich. 
bardzo poważnemu zniszczeniu. jednocześnie materiały Dud_owIane, tran- ,.Te~lł sytuacja nie uleqn1. zmlan\e to Fran-

Dzięki ofiarnej pracy samorządów te- sport i zwraca koszty robocizny. cIa 1 fe' imperium spadnIe do ro\\ kolonU 
renowych odbudowane i oddane do Na poszczególne, objęte ak~ją bara- bry1ylllkiel, zmus:tonel zaopatrywać .wą m. 
użytku zo.stały 194 budynki. a z kredy- kową powiaty naszego województwa, tropollę w surowce i konsumować całą \e' 
tów państwowych powstało 30 nowych akcja przedstawia się dotychczas nastę- produkcją przemysłowq" - kon1cludul. m. 

kół h h d k lanc!lolijnie "Monde". -
sz· powszec nyc . pująco: Na powiat slera z i - najbar- , Tak się ptzedstawialq niektóre Z'Oladn\C!l. 

Na terenach wiejskich, dotkniętych dziej ?niszczony otrzymano dotychczas zagadnienia gospodaraze, kt6re abllorbu\t\ 
szczególni-e wielkimi zniszczeniami, pro- 13 barąków szkolnych, z których już dziś uwagę franculIklej opinii publfcne'. 
w,adzona jest przez Ministerstwo Odbu- ukończono budowę 4, rozpoczęto budo- Wokół tych zagadnIeń toczy .Ię we Francfl 
dowy Akcja Odbudowy Wsi. Akcja ta - wę 5 I położono fundamenty pod. budo- zajadła walka. Nie baczqc n.a ynmo~onq 
aczkolwiek ma na celu w pierwszym wę 3 baraków. W powiecie wieluńskim ofensywę teaJccji, motma Itwlerdzl6, ~. 
rzędzie odbudowę domów mieszkalnych z otrzymanych 8-miu olbrzymich bara- ma.y ludowe i klala robotnicza, oral Z~qS 
- objęła także i odbud()wę szkół na te- ków ukończono budowę 7-mlu. w powie- ki 2awodowe i demokratyczne partie polttyCl 
renie znl~z.czonych grom ad. de opoczyńskim montuje się 8 baraków. ne reprezentujct potężną eiłe Zd0lt ZCJpew-

Ab _.l k d kW' b . d . .. nl~ Francji odbudowę I odrQdzenl go.podal 
y jl:'Una że zieeiom wiejs im za· szystkle te araki o poWI adają wy· I cze. Duio jednak zalety w la .topnlu 

pewnić oświatę w jak na jszerszym' za- mogom szkoły, zaopatrzone są w cen- potrafiq partie robotnicze zr.aIlzowa~ prak
kresie, państwo przystąpiło do oobudo- tralne ogrzewanie i odpowiednią ilOŚĆ) tycznie jedność działania Olaz 1co1\solldClcl4ł 
wy budynków 5zknlnych w ramach ' tzw. saJ i światło elektryczne. wuy.tkJcb a.moJcratyclInych .11 baju. 
lUlIlIlIlIlIIIlIIIIIlIIlI1Il1111l1l11111ll1l1ll1l1l11I11ll"IIII1I1I11I1I1I1lIlIlIllIIllIll,"\I111"1IlIl\l111\1\1\1\1 1111\1111111\1111111111\11\1111\11111\1\11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"1\'"11""111111111810 

T D • • • przy olowu , e SIę 
do akCji letniei. Objąte nią tiędzie 12.300 dzieci kosztem 30, milio'niw złotych 

W ubiegłą niedzielę, w świetlicy RTPD ~zięli udział przedstawiciele 19- oddzia-, W godzina~h popołudniowych .przybył 
w loozi, przy ul. Piotrkowskiej 165 od- łow. • " • na konferenCję naczelnik wyd~lału VI 
była się konferencja przedstawicieli od- Z 'prz:dsta~lo~ych prze~ del.e~atow Kurato;ium, ob. K. KrakowskI, który 
działów To}Varzystwa z terenu woje- planow I prehmmarzy akCJI letnIej wy- wygłOSIł obszerny referat o zagadnie
wództwa łódzkieCTO oraz miast Koła ł nik a, że ~ddzi.ał.y RTPD w .. okręg~ Del~- niach o~le~i nad dziećmi I. o wy~yczny:~ 
J( I

· • . E'> • •• I . gatury lodzI<le.1 (bez ŁodZI) zamIerzają Min. Oswlaty w sprawIę akCJI letniej 
a l.~za, po.~wl~ona omowIemu p.ano\~ zorganizować 32 punkty kolonijne kosz 1947. 

akCJI kolOnIjnej or,az spraw organizacyj t~1!1 24.300.000 zl. I 13 punktów półkolo- W ubiegłym roku oddziały R'TPD obję 
nych RTPD. .. . nlJnych koszt;rn ~.500.000 zł. Na k~lo: ły na terenie województwa opieką stałą 

W ko~ferencJl prowad~ne.Lprzez peł-I~lach ';'1a by:- umleszczon~ ~ .080 dZleel w 13 świetlicach i 7 przedszkolach 1.500 
nomocmka Zarządu Głownego RTPD I na połkoloma<:h 4.220 dZIecI. d~ieci oraz opieką doraźną (dożywianie) 

- około 8.000 dzieci. 

t k t t II) Plan na rok bieżący przeWiduje zorga 

Z y O P e r e a s s Z u ą. i ~~o~:zn~; ~W~~~e~ ~~1,Zik~~~e (!~o~~~ 
, . rlzityby 46 świetlic 18 przedszkoli, 6 

Gdy się mówi o operelce, zwlalzeza w I despocie, protellt, oWiany zywlolowym hU-11ekko'clq. Bezpośredniość jest najtrudnlejną d' .•. -' ł bk: W 5 ogrodów jorda-
kolach tak zwanej elity Intelektualnej, to .141 \ more. lronlq l łmlechem. W utworacb do odtwarzanIa na scenie. A tym bardziej I zlecmcow 1 z o o '. ' . t) 
wyraznie wyczuwa pewnq I&kceważqeq 1'0' i Offenbacha ołyszymy śmiech _ Beauma.rchals, bezpośredniość, połaczona I naiwności~, nowsk~ch, 4 d0'!1Y dz!e~k.a . (dla sler~ : 
gettdę w odniesieniu do tego Jodzaju sztuki. ~ kt6ry burzył trony... I to była operetka, humoram i Ilłkką Ironiq_ ' PrzeWIdywane Jest ro" mez zorgamzo 
Operetka aazwycza" ucbodzl w powGinle,-1 prawdziwa operetka, zrodzona przez lud_ W PollIce od lat mieliśmy najczyr. ze I wanie stacji opieki nad matkI) Idzlec· 
szych duchowo eferach za ,coł pośredniego I Zasadnlazq jel cechq był ,Ie.t t będzie - boda, II-allepll. w łwlecle tradyc,e prawdzl- kiem, kuchni mlecznych, poradni lekar
ml~dzy teatrem a rewiq, nawet nantonem. śmiech, ironia, specyficzna naiwność i sa- wej operetkI. Aktorzy tej miary co nlezapo'l skich I dentystycznych, stałego (cało
S tąd. ,.,łaśnle ten JlObłCJŻllWY,. pełny pogardy. I tyra, bukolicIlny sentyment i bezpośredniość, mnlana Kawecka, Nle.wlarowska, a z żyjq- rocznego) ośrodka kOlontjne.go I prewen 
uśmiech w Itolunku do operelld I do tych, zrodzone przez bezpośrednIość nalszerszysh cych - Messal, Clste t, SzczawińskI, Dębow torium dla dzieci zagrożonych gruźlicą. 
co otwarcie się 'przyznaje; do tego, że lubią m<l' ludowych. Bo prawdziwa operetka" - ski i Inni - to Istny skarbiec, z pomoce; R r . te I~ (będącego zaled
len wesoly I nlefralobJlwy rOdlCl,1 Izlukl .ee- to z krwI i kOśol - prawdziwy leatr ludowy, którego należy wskrz4ł.slć prawdziwą operetkę ~a IzacJta

k 
go p nu k" t zeb 

nłC2nej . jedno I obliczy tego teatru. I przywrócić jel dawną świetność . l, to jest ~T1e cząs OWYr:" .zaspo ~Jent;em pO r 
Czy podob~y stolunek do operetki lest Ale prZyBzły Inne czasy. Wszechwładny, wł.aśnie zadaniem każdego teatru operetko· <;r?dowlsk. mlt')skICh. wOlewodztwa) zad-

słuszny i uzasadniony? bur,żuazyjny UlielZczuch nałożył łapę i na wego w dzisiejszej. Odrodzonej Polsce Lu~ lezy w duzym stopniU od uzyskanIa o • 
Ot6ż, w tym wypadku nalaty odróżnić operetkę Zmusił to dziecko ludu do wygł\)- dowej. powiednich lokali I zgrom~.9zen!a środ-

prawdziwq operetkę od tego, co się cZ'Osem I ' I h" l. 16 d Chclellbyimy, aby teatr "Lutnia" w miarę I<ów ffnansowyeh 
k lilien a mocno ,,p eprznyc .. awa w, o I li ś I ił I d . d 6 nazywa i niesłusznie uchodzi za operet ę. - _ swo ch aił I moi w~ c przyczyn I ę o O ile akcia gromad7enla fun usz W, 

Prawdziwe;; '1peretka powstala na bulwarach spr06nych ta1\c6w 1 głupich piosenek. Pro wielkiego dzieła - oczyszczania operetki z dzięki zainlcJ:owaneJ' przez ZarzlJd Gł6w 
Paryskich łatanych welołym pełnym oso- Itytuował lO wesołe, niefrasoblIwe, lekko· obcych' jel naleclał06cl A ma ku temu -, k 'J d • 

, , 'l I ... '. t I t ci I . ny Towarzystwa a ej rozsprze azy bl!wego, bezpohednlego humoru i iicie lu· my ne ,a e n",wnfl 1 .ys e "'1 s o e ,we, wszelkie dane. Dowodem powyZ9zego jelit. .• h 
dowel werwy, _ tłumem. Ten tłum _ to lud dziecko rewolucyjny-', tłum6w parysklc.:l. ostalnia premiera "Krainy Uśmiechu" . Trud- znaczkow l nalepek w ,"stytUCJ~c go
paryski ten lud kt6ry z pieśnią na ustach Wprowadził go w 'wiat tajemnIc tanich kOI na ta z punktu widzenia muzycznego l 9ce .. <;podar-czych - handl()wy<:h I fmanse-
7:burzył' Bastyli~, obaM! tudwik6w francu- Imetyków i gablnet6w restauracyjnych. l, po- nicznego operetka Lehara została ulęta w ych , ma widoki pomyślne~!'O ro~woju. 
skich. I wypisał, pełnymi krwi I ognia, lite· wstało to, co przez IIzereg lat, niestety, uch:>· przez zesp6ł "LutnI" na odpowiednim pozlo- O tyle spilwa zabezpieezenia lokah przed 
rami na swoich sztandarac'b trzy magiczne dzlło i uohodzl za operekę. To, o czym się mie. Prawie operowe trudności muzyczne i stawia sIę fatalnie. 
Iłowa: Wolność, Srat.rllwo, R6wność! Wte- m6wi z pob!(lżl!wym uśmieszkiem. To, "") wokalne z08tały zwycięsko pokonane przez Cały szereg Zarz~dów Mlelskldi n'~ 
'd'y zrodziła 11_ Marsylianka. A gdy nad- należy wykorzenić, zwłaszcza dziś, gdy teatr wykonawc6w I orkiestrę. Stworzono również wykazuje zrozumienia dla ak'cj! opIekI 
łlzedł karykaturalny l grote.kowy okres odradza III, w prawdziwych .wycb formach barwne 'scenlr.:znie ciekawe widowisko. 'd d .'. . d' RTPD 

. ludowyoh I I I na uecml prowa zoneJ przez Tr'leclego Imperium, gdy. odżył na now<>, aby' Z wykonawców chcemy na p erwszym m e - (A1 k d' ' P b' I SI ' l ł 
Iloycbmlall Iglnąć, imle.zny l tr-aglclny za- ' Sztuka operetki ' z punklu widzenia sce· scu wyróżnić SI. Piasecką w roll Mi, loł . Ma- j~ san row, a la~ ce,. " <lern ew ce, 
razem okrel rzqd6w "malego wnuka wieJ, nloznego jast Irudncr i skomplikowanq TMo - kowlI!tq orca artystów Łuczy~skle90. Koszelę~~lerz I 1.) I częst() \~I~ce! dba.? całość 
kiego dziada" - Na'_ leona Ul poWlt",la tę jej stanowi nlelatwe powiązanie przety· i Sawina. SCtan w budynka(~h mleJskl~h. mz O ZGrO 
j)p-eretka. Zrodził Iq ~rotest ludu przeciwko cia z wrodZbnyUl operetce humorem, Ironlq la Sł. Powolockl . wie i wychowanie dzieci, 
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CzęstQ narzekam na ·;wói loa, który •robił W dniu 11 bm. odbyła się w lokalu 
1wprost oo rąk konsumenta. Towar prze· 70 pt()(ent towarów nlesezonowv<:h. na 

[mn.le dziennikarzem przez eo musz~ t1triaz pi- Lódzkiej Delegatury Komisji Specjalnej mierza wiefoszczeblową drabinę pośred· których nie ma nabywców. Brak towa· 
( ~ać, pisać .1 pisać, bo redakcja dziennika Jest konferencja z udziałem przedstawicieli nkt:wa nielegalnego l staje się mało do· rów. na które jest popyt - taklcb jak 
,J.ąk młyn, do lrtórego ile byś. nie naiypał - OKZZ,8entrali Tekstyilnej, PCH, Izby stępnym dla świat.a pracy. - podszewka płótno I kreton. ·spowo· 
zcrwsze będzie miał mało. Nie wszyscy Jed- b • t d ł t '1 h k wat 
:nak podzielają moje zdanie, jak to wynika Skar. owej, Woj. Urzędu Bezpi~zenstwa Codzienna obserwacja apara u roz· owa w;zros c cen .na ryn ~ pry • 
s listu pewnej czytelniczki dQ mnie. czytel· i Wojew. Komendy M.O., której prze<lmio dzielczego sprowadza się do twierdze· nym, ktory sprzedaje Je z. marzą zarob· 
ntc:zce tel pisanie bynalmniel nie przykrzy terri było omówienie zagadnień na oddn nia, że często hurtownie i sklepy PSS ha kową do ?9<) procent I w1ęcel. 
się, czego żywym dow,0dem jest wyżej wspo· ku obrotu materiałami włókienniczymi. mują tempo sprzedaży. 'Towary są ukry M<lment braku towarów sezon<>wych 
mnlany list zajmuląey cztery błte strony for- W przebiegu konferencji na plan pierw- wane przez perwnel sklepowy przed podkreślili również przedstawiciele Cen· 
matu pro.śbowego .. Wymiona Je~t w nim szy wysunęło się zagadnienie walki ze okiem konsumenta i nierzadko wycho· trali Tekstylnej I PSS. Spowodowany on 
nttdz.~eja, że jeśli . iuzytkuję .go do „Plote- spekulacją. dzą ze sklepu „ po cichu", by zjawić się został opóźnieniem się realizacji planów 
czek • a więc zarobię na Dlm, to 1 autorce Jako pierwszy zabrał głos prz-Astawi- na wolnym rynku po cenach spekulacyj· t t h m ·1 wł< kJ.a.n coś „skapnie". t:<...1 a~or ymen owyc w prze ys e , ' .... • 

Już skapnęło _ kilka łea. Spłakałem się ciel OKZZ, tow. Kawecki, który stwier- nych. mczym .. O~ne plany prodUKCYJ~e J 
Jak bóbr nad jej dolą nieszczęa.nq. 2e nie dził, że mimo.. sfalego zasilania towara- Przedstawidęl PCH, analizując w~o prze.stawienie krosien z bawełny na Jed· 
molł.e, fak by sobie tyczyła, rozwinąć akn.y· mi łódzkiego rynku włókienniczego i kie ceny sprzedaży, stwierdził.- że zasad· wah niewątpliwie przyczynią się do za· 
<:lał poezji i lecieć, lecieć, lecieć... akcji Delegatury Komisji Specjalnej, niczym i najistotniejszym powodem te· spokojenia gł<>du materiałów jedwab· 

Tylko, cholera, jak tak się leci i leci, to zmierzającej do przestrzegania cen na go zjawiska jest brak towaró.w sezono· nych w okresie wi0&ennym I letnim. By 
'!nożna łatwo na głowę upaść. wyroby włókiennicze, ceny te są samo- -wych - przy sprzedaży których oh-e-cnie jednak zapewnić sprawied'.iwy rouh .. ał 

Jednego zazdroszczę mojei. sympatyczne! wolnie przez poszczegńl11ych kupców pod kupi(>c rekompens11je s0bie pozorne stra- materiałów sezonowych placówki PSS 
czytelniczce. Jej ciotka pracu1e w Pafl1two· noszone. ty, spoworlowane mag-azynowanlem ma w Lodzi rozprowadziły ich większą ilość 
wym Monopolu Spirytusowym. Czemu mnie p kt k · • d · k t l ł • · h kl d · ' · d dobry Pan Bóg nie obdarzył taką ctotkq? ra y a zyc1a co z1enn~o wy aza- er a ow mesezonowyc . , po za . a ach pra~y I częsc1ow? ostar· 
Moja pracuje w Zakkxdzie Oczyszczania la, że kupiectwo prywatne jak również Wytworzył się taki stan. że na skła- czyly Je do specjalnych sklepc-w, gdzie 
Miasta. Sami chyba rozumiecie, ~e nie mam sklepy PSS nie rozprow.a<lzają towaru dach PCH zmagazynowanych z05tało towar był sprzedawany za okazaniem 
1 niej żadnego po·ż.ytku. żeby choć pracowa- 11nnnm1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m11imnmm1111m11111mn11111111111111111m11•111,i111111111110111 legitymacji pracowniczej. 

ła w ~aństwowym Monopolu Tytoniowym... F u n d u· . J. e my s z I a n d ar Tego rodzaju rozdzielnictwo brakują· 
Moze mogła by dostarczyć mi dobrego cych towarów miało na celu niejako od• 

}:talent~. czego pomimo azumnyeh obietnic Izolowanie elementów pekulacy ·nych od 
Dyrekc)a PMT. nie mote zrobić. Ponlewait dla oticerskiei szkoły Milici,i Obywatelskie; . s .1 często redakcja nasz.a otrzytńuje listy z za- to~a:ów braku1ącyc.h na nas~ym ryn~u 
pytaniami dlaczego papierosy są takle złe, Miasto Łódź związane jest ściśle węzłami' Komitet Wykonawczy zwraca sl1t z gorącym włok1ennkzym, Stw1erdron() Jednak, ze 
Jeśli miały być takie dobre, przeto pewnego sympatii, ze Szkołą Oficerów Linowych MO apelem do coł~go społeczeństwa, oby po- spekulanci przedarli się pr~z ten kordon 
'dnia zapakuję wszystkie i odeślę Szan. Dy· Wioomym znaki~m tej łączności między śpieszyło z pomocą akcli ufundowania szton· zabezpieczający i bądź to wykupywali 

całym społeczeństwem a szkcilą Oficerów daru dla tak ważne! jednostki, jaką jest Szko. t 
rekcji. Niech oni się łlumaczq, a n\e 1a. L:nowych winno być ufundowanie sztemdaru la Oficerska. Kurs Pr1eszkolenia Kierowniów owar na legitymacje pożyczone, b<Jdź 

Sam nie wiem jak napisać - ezy, żet mam dla Szkoły Oficerskiej, Kurs Przeszkofąnia J.sdnostek MO w lodzi. odkupywali go od uprawnionych na'byw. 
nadzieję, czy, że obuwiom się, 1t dyra~;~ Kierowni.ków Jednostek MO. W lym celu no-1 Składki na ten cel przyjmuje Bank Gospo- ców, a po tym sprzedawali towar po ce• 
PMT. zasypany lis\aml, z których kaidy wiązał się Komitet Wykonawc7.y, złożony z 'dorstwa Spóldzie!.czego, Łódź, "Al. Kościuszki nach spekulacyjnych na rynku prywat· 
pełniony jes\ znakami sapytanla, wziąłby no- przedstawicieli calego s.poleczeńsiwa m. Łodzi. 47. Konto 750 
t\ ~ pa1 ł opuścll by swoje atanowisko 'la nym. • , • 
przykładem Innego dyrek\ota pn.ed11\ąb\or· I t I I li C „ I l"ó Otwarcie potęzne~o bazaru włoklen· 
•twa pań!ltwowego, ict61e pomimo pozorów n er pe ac e naszyc zyae n 111 niczego PSS, które nastąpi na wiosnę • 
iale wytab\a aamochod6w. 01.1 z1·arnlca da z1·arnka· zb· s·ę • k b. r„ nlewątpllwle ukróci w znacznej 

Tak, ludzie nie lubią się tlumaci:y6, A mo· , u - terze . I miar a mle.rze moiliwo~i spekulacyjne nigdzie 
h nie um!e/q? .... . -nierejestrowanych lub nieuczciwych kup Me można tego powiedzieć 0 •on Pap•· Tow. lledaktorae1 Za potredaletwem ,..o- kafąc:ego •I• 1 trudao6daml CserwoaefO 'w 

nie. Ten e\ary krętacz tali otumanił 1ędziów, au Jlobotnk:Hgo poswal.Qm 1oble awr6cle U· lnryta. co Z· i : ... A • 
1 łe przyszli do wniosku, iż 8 lat obosu pracy wag• eąilnllr6w utalafqc:ycb cemdld a pe- To aamo • chlebera. an m l"""'nak zostanie zreal~ZO\\ any 

arobi 1 niego „1tcht - demokrat•"· waq drobaq napoa6r spraw•· dla acn l•d· 2 kg. cbl•ba kartkowego ko11tul• 4,30 9r. plan produkcji towarów z~odme z po· 
Ja tam wcale nł1t łudzę •i• co do tego. •ak. c:ł•IJro zarabla)qc:ycll aa chleb, 11.łesly• alki nie ma 30 gro1n bo •lrqd mote I• mlec!. frzebnym asortymentem I otwarty tan_t 

Wiem te w 1toaunku do Niemców bardzo, bant atn Bilonem prawie ni• po1ługul•my llł•· I sn6w bazar PSS, po~tanowlooo zastosowac 
nalba~dzlef pa1uje nallze polaki• przyałowle c • w q. • co d1le6 70 groaą, 1kromae 70 groaą w szereg środków dorainych, które by 
1n6wiqce, iblł „Natura c~ągnle włlkla do laau". Cena blleta ulgowego na pl•l'WIZ• ml•I· dll4el llołcl dalqce lednak nacmq aum• przyczyniły sit do uregul<>wania cen na 

Oby w\ęc c\, 'którzy wiOJrsq w popraw• ht· IC:e do ldDa wynosi • dodctldem 24 sł. Maj· w•druje do ldeasenl pl1tkarza, lct6remu • al•• rynku włókfennlczym lodzi . . 
łlerowców nie przeżyl\ gotzldego ro11ezarowa· c:sęłcl•I llę sdaraa, te gdy dafe "• lrOJl•r• władomycb powodów ludzie pracy doatcn· · ' • 
?Ua. To bardzo nieprzyjemne ucsuc\•. la t6w- ce 25 zł 11 reguły algdy ni• wydafe oaa rHa- c:aalą dodatkow1tgo 1arobku. I. tak - _Del~gatur11 ~o~is1f SpecJa.l· 
n\et doznałem go nf!Jdawno. '1· ObUcnny falc to wygląda pralrtycsnle. . Tak Bamo J1t1t a telca11tw.aml, to !fanto Je1t ne1 w t.?dzt juz W na11>llz~zym czasie 

Pam\ą\a.c\e tę pogłoskę, ktdra mówiła, ie Co dzieł. w 19 kina.eh t.odzl leat pn:epelnl•· prawie se wazystkhnl artykułami sawartyml przystąpi do przeprowadzenia szeregu 
gen. Fnanco goa\tll gastrzelony przez sama- n.le, prl'fnaJmnlel 30G blle\6w aprsed!aycb w c:ennlku (a robotnik cennik praegłąda bar· lotnych kontroli, czy ceny wyznaczone 
chowca? Strasznie s\ę w\edy ucieszyłem. „No, fest ulgowo. NI• trudno nam oblkzyć term dzo dokladnle.J. W ~kl Io Dlepotnebale ros• W nowym cenniku są przestrz~ane. Ce. 
teraz. - myślałem ,sobie - \llł. 11.uród hlsz· dodatkowy dochód ka•J•rkL rzutny spoa6b wpędmmy · -r11e 1arobkl tym, ny wyznaczone w nowym cenniku nie 
paflski nie da się wziąć w krwawe łapy ja· Cs:y c:eny ale mogłyby być tak urequJowa· kt6rsy nalltłq do Judzi 1to1uakowo dobrse mogą być pod żadnym pozorem ·przekra 
klegoś nowego dyktatora". A na drug\ dziefl ne ahy nl1t było kłopotu z wydawanlem resa• zarablafących. czane 
przyszło sprostowanie. że badnego zamac'hu, ty, a lełll jut •q one takle w tel chwili, cą OddaJqc tę apraw• cąnnlkom łrompetent. p d I ł k 
niestety, nie było, a co za tym fdzle, Franco ten l d, o ld6ry wlęl111oić ludzi n!e upomina aym pod uwagę ale wątpię, t• zmienią oae • ok rhug e - owary za upione W pia· 
nadal „rządzi", się, nle m6vtby :r.<1mla1t do kl•azenl kasJerkl w lml• oluHaeJ 11praWJ dotychciaiowy ataa cow ac przem_Ysłu prywatnego przez 

Szkoda. SAK. lłć na prsyklad do skarbonki wl1tc1nle bory· n:eczy. cznELNm: Gł.OSU właścicieli sklepow mogą być spr7.edawa 
1111111111 1111111n111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110111111m1111111111111111111111111111111111111111m111111111111111m1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m11111111111111111111111111 ne przy zachowaniu nowt!j marży za· 1 

W ' I b e pp 8 robkowej w wysokości nie przekr.acia-. sp·o ne ze ran ~e I R I PPS J~ ~:i;-:\owary nabywane orzez 
kupców od os6b prywatnych. mogą hyć 

Dzl.eln1·cy Sro· dm·e· • k. • p . sprzedawane tylko za okazaniem ra-1 JS 191 raWeJ . chunku oo osoby prywatnej z zaznar7.e· _ 
Po dość długiej przerwie, z powodu dwadzieścia wspólnych zebrań partyj- ,okazała się zdolną do pracy Instytucją: niem jej adresu zamieszkania i _tvtko po. 

nawału pracy, odbyło się w tym tygod· nych z porządkiem dziennym: I) Referat bez zbędnych słów uchwalono konkret. renach ustalonych w nowym cenniku 
niu zebranie komisji porozumiewawczej o sytuacji gospodarczej w kraju, 2) Zada ny plan pracy, uma\viając si'- na dzień . Nietrzymanie się tych przepisów pn. 
P I PPS d · l i P · S ód I j · I k PPR I PPS ciągnie za sobą W)18okle kary pieniężne PR z1e n cy. rawe1· r me • !llll cz on a . następny dla jeg(, realizacji w fa bry. I Inne aż do zamknięcia placówki ~prze· 
skiej. Wspólna komisja porozumiewawcza kach, · (B) daży włącznie. (Dz). 

Przewodniczy tow; Rode - sekretarz 

'dzielnky PPS. p o r d 
Po szerokiej dyskusji nad przemówfe· ' . a I y p r a w n -e . 

niem tow. Glażewskieg-o o zadaniach 
stojących przed partiami robotniczymi- . Obywatelka Marła: Kobieta w stanl.e I Przykłnd dopnszczenfe si~ kradziety). f liczno§cl towarzyszące P<>Pełnlenin rs~· 
uchwalono jednomyślnie następujące fiątył żma .Pr~w? dpr.zterwaćl Pkracęk.z chw1· Oby.watelka z ul. Plotrkowskletz W stę;pstwa, okres J~iro Popełnienia, c~ara-

ą z o enia ::.wia ee wa. e ars 1ego, te sprawie o przast~1pstwo z art. 280 par. 1 kter skazanego jero · k h 
wnioski: • SPOdziewać sie moża rozwiązania nie pó Kodeksu Karnego (nieumvślne spowodo· wani „ się ""' p'onełnlenwl iep oratz zat c 0 • 

I) R I · db • · 1......tą ź · · "" 6 t d I · · . · · - • „ · „v "' u rzes ęps W" az w m es1ącu o ywac się ~ nieJ, MIL za ygo n. wanie gm1erc1 człowieka) zakończoneJ Oby "atel M k kl Ż • 
regularne posiedzenia dzielnicowej ko- Kobietom w stanie cląt.v Przysfuguje foi wyrokiem skazującym - darowuje nraco:nlka za;fatows : ądame przeł 
misji porozumiewawczej PPR PPS. Prawo do korzystania 1 przerw w pracy się kar·!} z amn~stii w Przypadku orzecze nach nadliczbo .Yh za Pr.ace w god~l
Na.ibliższe posiedzenie naznaczono na nie dłuższych aniżeli 6 dni w ciągu Jed- nia kary pozbawienia wolności w roz· n·'" Ód zmuaza :-VYC 31e t J~~t uzależmo· 

nego miesiąca. miarze nie powyżej "! lat: tagodz; sie z "' d nrn go 0 eJ pracy przez 'dzień I O kwietnia. N' 1 1.. ł · Praco awcę. Wystarczy idy PracA t ... ie wo no zatrudniać kobiet w ciąży amnes n o Po qwę kan• pozbawienia wykonywał i · d . ' d d'f v 
2) Odbyć wspólne zebrania kół we 6 tygodni od dnia porodu. wolności, orz.eczon~ w rozm;arze powy- cy wie zą 1 zro ą praco aw· 

wszystkich fabrykach I Instytucjach. W ciągu wszystkich wymienionych tu tej !at 2. lecz nie Ponad lat 6; łagóclzi Obywatel R ,; 
1 

kł 
3) W bieżącym tygodniu ze względu Przerw, Pracodawcy nie wolnó rozwfa. sie Jedną trzecią kary pozbawienia wol- skarbowe r a n e7skl: kWboykrocze11ta 

b zać ani wymówić służbowego stosunku noścl orzecro. ne w rozmiarze ponad 6 lat. które IJ"tawo az wy~d~PJ ka ar we, za na specyficzną sytuację terenową ze rać ~ a · przew1 u e arę pozbawie-
kola w PPT i MR oraz w firmie. „Pll· pracy. . W !4zczeg6lnych wypadkach prokurator nia woln()gci do 6 miesięcy lub grzywn' 
hal" .Wolno be.dz1e ledniik PraMdawcy roz· mote przedłożyć Pr~zydentowj Rzeczy· nie wyższą nl.t 50.000 ł ·1b b.„ t. ~ 

wiązać niezwłocznie stosunek sł11żh0wy, pospolitei wniosek o cześciowe li!b "ałk<i "Y łącznie p0dl ~ · a 0 <'f"l ... ~ ka• 
4) W ooniedziałek 17-go mb. zwołać gdy zaistnieJ'<~ inne ważn„ I>owod" (na· w1·te ułas.kawi·e 111·e bi·orac ood "' k · S - cgaJą amnes "· . „ „ uwaię o O· Prawa Wasza zostanie umorzona. 
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I ~O i OUJO z SądÓ•m 
Prf?.~le ·wnio~lcilp• . 
lcie~;d~i~~~!c::11=~~~:;c~r.uf:~ó~a:y::::. . Ie rw SZ a 
gnąc naiprostsze słuszne wnioski. Weźmy 
pod lupę rozwagi taki prosty fakt - na· 

upadłość w Łodzi 
ws.zystkic? niemalże podwórkach Łodzi pa· Jest faktem interegującym, a je<lnocze ny, a z nim weks le. upadiośd zdarzają 
nu1e skr,a1ny brud. A teraz posuńmy się da- śnie świadczącym o głębokiej zmianie sie niesłv-chanie rzadko. 
lej i sprob'Ui"my z tego n1·e„ • · t · · · -M " · ' t I · · d f k' . „aprzecza.nego nur u naszeoo powo3ennecro zyc1a cros- oże ni-0 wszyscy czy e nicy wie zą, 
a tu wyciąg;nąć wniosek: „kto jest temu wi- · <l "". - "' ,"" : · dł '· d d · łl" t 

nien?" Na odpowiedź da1·„ wam t d . po arczego, ze od momentu \'\iyzwoiema ze u.pa osc anego pr.ze się tors wa 
, " rzy ni cza, · d 1 ·i· 1___ • • ogłasz.a Sąd Okręgowy Wydział 

su do. namysłu w przeświadczeniu, ż~ 1 po az. o c 1Wl 1 ~~ne1 dopiero w tych ł 
trzydziestu. dniach nie otrzyll\am-_ wła'3ciwej dniach Sąd ogłosił pierwszą w Lodzi u- Handlowy - n.a ::.esji specjalnej zwo a-
odp?wiedz1. Bo prawdq jest, że najlrudniaj pa<lłość. nej w tej sprawie za zgodą trzech sę-
wyc1qgnąć wnioski z nieskomplik,1,wanych p d . Ł 'd, b t "I . I dziów i na wniosek firmy lub jej wierzy. 
faktów. . rze · wo3ną: o z y a .,, ynna z wie u cieli. 
_ ·, .. w nq__szym domu środek podworza zdo- · upadłości, jakie ogłaszano kilkJ,1<lziesię- J.>ierwsz'a po wojnie upadłość · została 
~i potężnyc_h rozmiarów góra śmieci, naje- cm r?cznie niewypłacalnym firmom. I ogłoszona Spółdzielni Pracy Przemysłu 
zona pudeł~aml po konserwrach . końskich. Obecme ponieważ , zaniki kredyt 'Prywat- Gastronomiczne.go. Spółdzielnia ta mia-

~~B~!::~~~~:~~:~~~:~:;:;::~: i"ą'~d·a·,„.„m·vllłłll:lllllPI llfllolllllldlllllllplllllll1~"s"""a"' .. "'n"'lll 1~,. ·a·""'""'w"'lll"lll"'wlllllllllla"""r'""s"lllllzllłfllall"'.'w"llll1111~111ell Poszedłem ~o dozorcy i powi~dzialE"m :- . 
„Obywatelu, w naszym domu... (To samo, k . k • N• • 
ca wyiżei do wyrazów ".„znów zamarza ... ") tra lalu po OJOWego Z 1emcam1 
może by obywatel ner to co poradził. Dozor: Podaliśmy kilka d,ni temu jak szero- , zolucje z ·podpisami należy wy.sylać do 
ca: powiedział: „Nic wam poradzić nie mogę, J · h <lb"ł · et 1 

bo po pierwsze, nie mam „toto" gdzie wy- <Jm ee en: 0 ! a s:ę pro\":a, zona przez f Zarządu Głównego P.Z.Z. Poznań, ul. 
Wieźć, a po drugie - to niech wam adrni- P.Z.Z. akCJa zbierani~ po<lp1sew na rze_cz I Chełmońskiego. 2. Kierują-c rezolu~je na-
11istrator poradzi". ostatecznego zaw~rc1a trakta'tu pokOJO- • leży pamiętać 0 < tym, by wszyscy podpi
. 'Pga.zedłem do . administratora i powie· wego. V: War:zawt~ .. ' . . I sali się oc:.obiśde. Upoważnk~nie <iyrck· 
łlziałem: „Ob. administratorze, w n<:tszym do- O .J,eJ JJ-O~u1arn<Jsc1. sw1adczy f_akt, ;i;e c .ii. zarządów, rad załogowych, sp€rja1-
mu (reszta: patxz wyżej). A administrator na d 1• ł d ł 
t N o. J{.1 K.·u m p_o~zy.naJą .nap yw.ac coraz nie wyłonkrnych komisi·i it·1). do skład ą= 
o.: " ie wam nie poradzę, bo po pierwsze, I d · 
śmiecie będą tak długo, jak długo , nie będzie ICZ~leJ wypow1~ z1 w te3 sprawie od Po- nia· podpisów w imieniu mniejszych czy 
puszek, zresztq to s?.ra:wa Obywatelskiego lakow z zagramcy. większych grup nie zgadza się z islot-
'Komitetu Domowego". Związek Zachodni przypomina, że re- nym założeniem tej akcji . 

ła w Łodzi 34 gospody i wniosek o upad
łość zgłosił likwidator teg-0 przedsię.bio~ 
s twa, , stwierdziwszy, że długi tej firmy 
przerastają jej stan maj~tkowy. Okaza
ło się, że istotnie majątek fir.my wyno5i 
400 tys. zł. podczas gdy wierzytelności 
przekraczają sumę I !milionów złotych. 
W lwiej części spóklzielnia winna jest 
pieniądze Skarbowi Państwa za nieza
płaeone podatki, ,resztę stanowią sumy 
niewypłacorie pracownikom zakładów 
gastronomicznych, podległych spółdzielni. 

Sąd po- rozpatrzeniu tej sprawy ogło• 
sił upadłość spółdzielni i jednocześnie 
mianował w celu wykonania postępowa
nia upadłościowego sędziego - komlsa-, 
rza ob. Rajsl<iego, syndyka upadłości 
adw. Brwsko, oraz powołał biegłego 
sądowego w celu zbadania faktyczneg-O 
stanu ksiąg tego przedsiębiorstwa;· Jesf 
rzeną charakter)istyczną. że wierzytelno 
ści w pierwszym rzędzie wypłacane są 
pracownikom, a dopiero później innym 
wierzycielom. 

Obecnie postępowanie upadłośdowe 
prżedwk,1 Spółdzielni jest w toku, wo
bec tego wszyscy wierzyciele tei firmy 
w jak na_iszybszym terminie winni się 
zgJaszać do sędziego-komisarza. 

Jestem cierpliwy, poszedłem wiec do Xo- __....._......,-. 

:it=~~~
0

:00~~;~~c!o~::;:i~:st:~~:jiv~~~!~~ Dz. 1e.n"' w: z· w1·ązkach z·. awo·dowych 
dzili mi bym uda! się do ZOM-u. I _ 

W ZOM·ie stwierdzono, owszem, puszki 
5i• całe dwa tysiące sztuk, tylko trzeba Je Plenum Zarządu Głównego Zwiqzlcu Włók- pracę dla dobra Zwiazku i wszystkich włók· ZWIĄZEK PRACOWNIKóW BIUROWYCH 
kupić. Jeśli załatwię sprawę z Tymczasowym niarzy n;arzy. I HANDLOWYCH 

Zarzqdem Nieruchomości, to puszki będq:. Do porządku dz:ennego posiedzenia wsta- · Jednocz~śnie obe::ny na posiedzeniu Se- rozpoczyna w dniu. 15 bm. kurs dla księgo. -
W Tymczasowym Zarządzie Nieruchomoś- wiona była między innymi sprawa ustal.'Jnia kretarz Generalny Centralnej Komisji Zwią- wych. - początkujących i zaawansowanych. 

cl nie mieli pieniędzy. Za to ·dtdi mi radę: terminu \.Vafoego Zjazdu, lecz na wniosek zków Zawodowych, tow. W.itaszewski Kazi- Kurs lest płatny. Opłata 1200 zł za trzy mie
„Najprościej będzie, jeśli dozorca śmiecie tow. Burskiego uchwalono odłożyć ustalenie m;erz komunikuje. że w związku z prze[Ści!;lm siąc'.l nauki, Qłatne w ratach miesiecznych. 
sprzqtnie". - terminu Zjazdu do czasu zakończ'.lnia przy- tow. Burskiego na stanawisko · urzędującego Odby.wać się on będzie w lokalu Żwiazku. 

Do dozorcy już nie poszedłem, kręciło mi gotowań technicznych. przewodniczącego Zarzodu Głównego KCZZ Wykładowcami będą nawybitn.iejsi specjo-
się w głowie. Zziajany trzydniowym biega- W punkcie następnym przewodn·i czący zre- wy,znacza do ko~ca kadeT1cji przewodniczą- liści. Prar:inący . uk'Jńczyć kurs winni zgłaszać 
niem, od administratora do w..,.ż:.szych oxga- ferował zasady nowej Urncv,y Zbiorowej dla cym Okręgow':lj Komis ji Związków Zawod:i- si ę do Sekretariaiu Związku w godzinach 

i · pracowników umys'łowych, rzatrudnionydi w V'iych tow. Widawsk: ego Stanisława. od 9-15. 
nów ,,władzy domowej", położyłem sią na przemyś l e wlókienn. iczym. UmO'"a usuwa Ponieważ naturalnym następcą sekretarza N 
k · i b ł d " a ostatnim posiedzen·u Zarządu posta. 

anapte pró owa em rogą rozumowq do· wszystkis nie. właściwośc,' siare·1 umo•tvy d ~u- qeneralnego jest pierwszy sekretarz Zarządu · io ""'d \ 
• v now1ono za żyć spU. z.ie nię pracy księgo~ 

ciec prav-•dy: „Kto - prócz pogody i śmieci szczaiącei kolosalne różnice ,w uposażenich Głównggo, przeto na miejsce us1Qpujqcer;o ~łt. Spó/.::kieinia bedrle przyfmotttrć ~'~ ' 
- pon~si winę za śmietnik, na podwórku?" jednei i tei samei kategorii pracowników. \ow. Stawińskiego I.an.qd G\ówn'I W'(znacza do ?t0'1>1od'l.Qn\a dl-a o:h<:>'o1''1C.'n pr'L-,ós\ę'o'l.on.'lw 

l - Eureka! - udało mi się wy1uiuć W odpowiednim punkcie· porządku dzi.9n- tow. Marszałka. Na _i ego skolei ·mleisce V-fY- - państwowych i prywatnych. Zapisy przyj· 
najprostszy z prostych wniosków: Za czy- nego dotychczasowy sekretarz generalny Za- bro~y został. tav.;. Mieczysław Przybył, ktc;rv muje Sekretor•at Oddziału, ul. Traugutta \S. 
stość domu odpowiedzialnych jest za: dużo rządu Głównego, tow. StowiMki Eugeniusz, oprocz cbowiązkow sekretarza Zarządu Głow Udz:ał w spółdzielni wynos.i 1000 zł płatne w 
ludzi i instytuc1"i - 1 dlatego w do""u tak obecnie Pr.'.lzydoot m. Łodzi, składa wniosek nego będzie pełnił w da)szym ciągu f~.mkcią ·1 dw&:h ratach . 

. „ s<Jkretarza Zarządu Oddziału. 
brudno! To brzmi trochQ j>ak ' paradoks, ale o zwolnienie go z zaimo.wanego dotychczas w dalszym ciągu obrad Plenum wvsłu- ! WYDZIAŁ MŁODZIEŻOWY ZWIĄZU KON• 
faktycznie tak jest, że stworzone zostały sze- stanowiska z !l!_m jednak, by Plenum wyraz· Io chało sprawozdanie k.ierownika Wydziału FEK.CY JNO·ODZIEżOEGO 

zgodę na pozostawlenis- mu mandatu zwyk- 1. 
rokie mo'Żliv10ści ,odsyławcze" - to znaczy, Wczasów Pracowniczych, tow. KielaKa, oraz Dziś o godzinie 14·ej zebrania młodzieży 
że dozorca ma od brudów adm.inistratora, ~~~cj~złonka Zarządu aż do wygaśnięcia ka- sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. pierwszej zmiany, fabryki .. Reduta". Zebranie 

te,n Komitet Domowy, Komitet posyła: do An- Zarząd Główny przyjmuj<; rezygnacją tow. ZWIĄZEK SKóRZANY odb~dz·e się Ml stołówce fabrycznej. 
nasza, Annasz do Kajfasza, a: Kajfasz znów Stawińskiego, u:ważajqc ją za zupełnie uspra- wzyv110 wszystkich swych członków zatrudnio- 14.go marca, w świetUcy firmy „Wólczan-

' do dozorc:y. Diabelskie kolo. w;edliwi-on'). pozostawia mu mandat członka nych w flrmach prywatr:ych, by. zgłaszali się l ka". ze~ronie młodzi.eż~ tej hory~i z pie"":'" 
... Wychodzqc jednak z założenia, ·ż.e gó· Zarządu · Głównego i wyraża tow. Stawi11- do Zw;ązku w celu zamiany leg1tyma<:j "Człon-1 sze1 zmiany. Zeb:cu,"':l popnwa.dz1 kierowmlr 

~~z::i=~~e~e!1i~i~;'~~z;::~~~~~ó:u:~r~:t~ !~li~e:.T-,,.:e[r:.:~-lnl:IJ~*1:::.;,:;1~:~1·ui:,·.?-11f'i::~:~111k1011w1~~-il~~-,\,i:-i:r.l~::::;:ll':: ... 8-lm~:~t!''m11 :;i;,c;101dzie~c;j:~~z\c{r2{ali~~~qzkCz~~;~k-
nięta, zebrałem kilku lokatorów i W!ipólnym· ł ' ~ I • 11 ' • r , • ~ I ~ I ' ł ' , ZWIĄZEK WŁóKNIARZY -ODDZIAŁ ŁóD.tKI 
wysiłkiem oczyściliśmy podworko. Co praw- ~ 1~! 111 

1 . ~IPI . •, ił~ 1 1łlb1 1111 ,,, Jł •, ! iłl Do wiadomości wszystkich Rad Zaklei do-
da - to Ob. Kom. Domowy mi·ał do mnie po- r~ 1• ~ " I• .l 'I l ' d ń. wych i kierowników Wydziatów Socjalnych!! 
wa;ż.ne pretensje, za niezachowanie subordy· li Ili I 11:;1 lhHOI li lł11 H !!!!.!•~Ili•• i Ili d~~Hlh .mm Hł!H 1dm Komunikuj-emy; że przy Zarządz.ie IQd-

nacji i „działanie drogą nie urzędową", tym c 1 
' działu powstał Referat Hig·!eny i Bez.pi<:lczeń. 

nie mniej jednak śmieci już nie ma. .' ] e k . stwa Pracy. Ki"?rown:~iem Referatu zostaje tow. 
PS. Ob. ob. Pawłowi Romczykowi z ulicy e n a m ·a Jezierski. We wszystkich sprawach dotyczą-

Radwańskiej Nr 7, Janowi Cejzikowi z ulicy , • · $:'.J cych hig:eny i bezpi.,,czeństwa pracy należy 
· p 1 k N 5 · zwracać się do nie~o. Urzęduje w \okolu 

Wo1slca 0 s iego r • „zagrozonemu· za- Społeczna Komisja Kontroli Cen na posie· 1 W " 'yradku pobierania cen wyższych no- Związku. Traugutta 18, pok. 203, tel. 189-44, 
śmieceniem" i wielu, wielu innym, od których dzeniu w dniu 6 rnarc:a 1947. r. postannwila leży powiadomić Odział Ili Okręgowego In- w godzinach od 8-:-17. 
qtrzymałem listy w sprawie złego stdnu hi-1 podać do wiadomości. maksymalne ceny mle- spektorotu Ochrony Skorbowei w todzi przy 
gieny w posesjach mieszkalnych, radzę z po- ka, które obowiązują na terenie miasta aż do ul. Narutowicza 6, telefon 143-42. f eatry łódzkie na f un

dację sztandaru ·dla MO 
wyższej historii tkwiącej korz.eniami w praw-1 odwołania: · ---
dzie wysnuć :ia\e•i:yte, na_iprostsze I v. nioski. . 1) C~na 1 litra mlęka ~ełnotłustego w . c e n a k o ś c I' 

Poza tym 1edrtak radzimy Tymczasowemu spclrzedazy na rynkach, targowiskach i tp. wy-
z,arzqdowi NieruchomÓści, administratorom i I nosi zł 25. · •Uchwala Spo}ecznei K-omisij Kontroli -Cen 
dozorcom oraz ZOM·wi nie liczyć na poczucie I 2) Cena tegoż mleka w 'sprzedaży deta- w Łodzi. ' . Powołany do 'życia w dniu :::s lutego .r.b. 

_obywatelski.a ·lokatorów i na ich dobrodusz- 1 !iczn~j w sklepach spożywczych - wynosi 28 Społeczna Komisja K"ontroli Cen na p031e· Komitet Obywatelski fundacji szt"Ondaru dla 
ność, a wziąć się niezwłocznie do wywożenia ! złotych. dle-niu w dniu 6 marca 1947 róku ustaiiła · Szkoły Oficerskiej Kursu Przeszkolenia: Kie· 
śmieci. Inaczei· trzeba będ_ zie się zaśtano- .

1 

na.o::iepujq.ce maksymalne ceny kości, obo"tią- "kó J 
· KURS ESPERAN"T:O zu ;cce w sprzedaży detaliczne j włafocieli rowm w ednostek MO, w Łodzi, zlecił Wy-

wić nad tym jak oczyścić powyższe instylu· skle.pów rzeźnlczych od dnia 10 b .m. aż do działowi Kultury i Sztuki Zarządu Mi~jskie'go 
ci·e od ludzi, którzy nie spełniajq swoich obo- .. Związsk .Esperanlys.tów w Polsce, Oddz.ioł W ł k d ociwołonia: t zainteresowClllie tą sprawq Dyrekcyj teatrów 
wiq:zków. Radzę nie nadużywać cierpliwoś- ' w ?r$zaw1e, zorgamzowa orespon en 1~y:n.y kości ze schabu z.I 80 w 1 kg łódzkich. 
ci Zarzqdu Miejskiegor który tq sprawą nie· kurs 1ęzyka Esperanto, opracowany na pod- kości zamkow'.l i rurkowe zł 60 za 1 kg . . . 
wątpliwie się zainteresuje, a takż.e cierpli· stawa słynnego podręcznika „Petro" wy.:l .:ne· kości in ne zi 30 za 1 kg Na dpel Wydziału Kultury i Sztuki wszyst 
waści obywateli lokatorów, która tak·~e ma c;o przed wojną prze;: M1.;dzynarodowy Zwą- i(oś (; i wołowe, cukrowe i kie bez wyjqtku Dyrekcje teatrów (Wojska 
swój kres. (Dz.) zd Robotniczy Esp.<:lrant't~tów w Paryżu. . tukawe zł 30 za 1 kg Polskiego, Powszechnego TUR, l{,pmeralnego 

Wszystkim zaint8rest wanym w.,ysyl i bez- kości' inne zł 30 za 1 kg - Domu Żołnierza, „Lutni" „Syreny" ;,Gon-
S pro.§tou1anle. 

Do artykułu pod 1ytułem „Grunt to czło
wiek" (niediiela 9 mar<:o) wkradły się pewne 
nieśc:stości, za które Czyt e lników przeprasza
my i które niniejszym prost•Jjemy: 

1. Zo naprawę kotła parowego dyrekcja 
Państwowych Zakładów Przemysłu Bawałnia
nego w Rudzie Pabianickiej z własnego fun
duszu dyspozycyjnego przyznała trzem robot
nikom po 1.000 zł . a inżynierowi 1.500 zł no
orody, z których tenże zrezygnował na ·ko
~zyść s.wych wspóprawwników. 

2. Zdanie: „nasi robotnicy bardziej się 
martwią, gdy nie ma roboty niż sama dyrek· 
cja" powinno brzmieć „bardziej się martwią 
niż nawet sama dyrekcja", czyli. że i dyrek
cja i zał.aga robotnicza dba o produkcję s;.ve-
go zakładu pracy_. Redakc1a 

. , 

pk:1r.ie pmspekt - _za nades!aniem znaczka W wypacłi:u ~obierania cen wyżs?.yc1 nc- gu" i Łódzkiego Teatru Żydowskiego), jako 
:c-r.;to·wego no 'ldP"W. t' C Ź. ieżv powiada , ;i:: Oddział III. Okręgowego pierwsze w szeregu organizacyj kulturolno· 

~<>kretariat K ir<J,, \!l/arszaw3, Xrl - 11 1• lr:~cektoratu Oc.'.1;1Jr y Skorbnw-?j w Łodzi, przy 
43 42 artystycznych, zgłosiły swój udział w fun· 

Dw'/ rrcwa 5 m. 22. l' I Nan1tcw:cza (:., tel. 1 · . 
1 11 :1U'f'l 1 n1r.·r1T1"f.1E1 11w1r.1: ·1~~1fia'1mnll'l'llnl1Pn~in1.11 1 1111r. 11 1 :1 1 :11 ·~ 1·1 1:111 ::1 1 1 1·n1 ,: 1 • m1: r.M '"11oi.1 • 1 ''lllhl "l 1 ll'l l~111:11 1 1 11 roi,.rn1 1 1 :1m1;r.1mJM·.l l'Mttl'l!lł l:thl dacji sztandaru, ofiarowujqc net ten cel łq· 

czną kwotę zł. 40.000.-
D'qpadki i kradzieże 

ZAGINĄŁ W DRODZE DO STAROSTWA ży w Ko~endzie Milicji Obywatels~fei 
Z biura Urzędu Repahiaeyjnego przy ul. ul. Ja.racza , 21. 

OD ROZPALONEJ RURY 

Prezydium Komitetu z uznaniem musi pod 
p~zy kreślić ten piękny 6druch instytucyj, które 

borykając się same z wielkimi trudnościami 
finansowymi, nie u.chylHy się od ti~ż·aru Żeligowskiego 43, wyszedł przed kilku dnia

mi 35·letni Stanisław Gibki, udając się do 
starostwa przy ui. 6·go Sierpnia 5 i od tego 
momentu ślad po nim zaginął. 

W mieszkaniu ob. Pawła Niemca przy ul. 
na ten wzniosły cel dla placówki, która wy 
szkoliła już setki ofiarnych oficerów, s tojq;
cych na straży porzqdku, bezpieczeństwa 

Dochodzenie .nie ustaliło dotychczas, czy 
Gibki był w biurach Staros!wa. 

Wiadomości o zaginionym zgłaszać nałe· 

Malinowej 10, od zbyt ro7.gn:a~ej ' rury pie. 
i mienia .Obywateli naszego Państwa. · cyka, zapalUa się ściana. 

Strat ogniowi::, wyrąbawszy' część 
pożar zlokalizowała. 

ścicmy, Swiat ak.torskl bodzi dał piekny przykład 

1
• godzien naśla:downictwa. 



K t N A 
1.DRIA (ul. Marsz. Stalina - GłówAQ) 

TRIUMF MŁODOSCI 
BM TYK ful. Narutowicza 20) 

„LUDZIE I MANEKINY" 
8AJKA (uf. fronciszlca"ska 31} 

„SAN D!Mm10„ 
GDYNIA (ul. Doszyńslclego 2) 

„PONTCARRAL" 
HEi. (ul. lei:ifonów 2-:-4) 

„0 SCHYŁKU DNIA" 
MUZA nłuda Pablonlcka1 

„SYMFONIA MtODOSCI" 
O~WIATOWE (ul. Rzgowska 94) 

NIECZYNNE 
POł.ONIA (uf. Piotrkowska 87) 
~KLATKA SŁOWICZA„ 

PRZEDWIOSNIE M teromsJdego 7.ił-78) 
•. ROBERT ł BERTRAND" . 

ROeOTNIK ful. Kłl!ńddee,o 178) 
„ZAKAZANE PIOSENKI" 

ROMA (ul. ltzgowska 8') 
•. CO MćJ MĄt ROBI W NOCY'" 

IEKORO rut. łb11owska 2} 
„ZAMIJE~ !NIE'tNA" -

STYlOWY, M. Kntńskłego 123) 
„„ONTCARRAl" · 

łWFT IBałucki Rvnełr !) 
„DRUGA MłODO~~" 

TATRY ful. StenkfeWfcz11 ~ 
~ICAl'rN~NA EKSPf:DlENTl(Ą• 

TĘC-7 Ą fol . P!t"'trl<ow~k!'.1 108) 
„ROBERT I BERTRAND" 

Wl~t.6. ful. 1'c•?•1A~lrle(lo 1) 
„l~NANIE SZPIEGA„ 

Wł.t"lll'NI A S!7 (111 7 """"'błra 
• .ZEZNANIE. SZPIEGA" 

WOLNO~~. ful. Napl6rkowsldego T6f . 
„NIEUSTRASZENI" 

2A\H~A ful. Zofer~lco -281 
„SIEDMIU .!MIAtYCH" 
~tno .. Romo", „He'" póc-z seanscw-16.'.'l.0: 

iejO; 20.30 niedz. 14,30 .. Grlyda"-15: 17,'.V'\: 
19.4-.'5; ni~dz. 12,30 . .. Slv!cwv" - 15.~0: 18; 
20.30; niedz. 13 . .. Wł6kr.'orz" - 1A.15; 18.15; 
20.15; niijdz. 14.15. .,Wisło" - 15.30; 17,30; 
19,30; niedz. '3.30. ,,ieczo'' - 4 seanse dzlen 
nie - 14.~0; 16.30: 1F!.30; 2030. „Przedw!o
lnie" - 14; 16: 18; 20. 

Pozos,ale kino rozpoczynai<:ł seon~ o go· 
"iJ7ln!e 16; 18; 20. . 

Teatr. muzyka I sztuka . 
fJA~STWOWY TEATR WOJSKA POLSKIEGO 

Dziś przedstawieniP opery narodowe! 
„Cud mniemany czyli • Krakowiacy ł G6rale" 
Sógusławski~ z muzyką Stefaniego w lnsce 
nizo{"~ Leona Schilłera z udziałem orkii3siry 
f!łharmontt ł6dzki1'Jj. Dekoracje W t. Doszew. 
'l'Klego. Układ tańców J. Hryn~ewickiej. 

<ił.OS ROBOTNICZY 

·Co u.1lqszą1nq przez radio ®=' ======@.) 
6.00 Sygnał czostJ, „Kedy ranne ... " I ko· ł kompozytor6w" Wyk.: H. Dunin6wna - pr-9- - %A~ ADT ~~Jlł"te!N'e 

lend: histor:; 6,05 Dzl-o.nnik; 6,20 Gimnasty.ko;! lekcjo, M. Plątk·!ewicz - śpiew; W Klimowi- tODZKI INSTYTUT WVOAWNIOV 
6.30 Muzyka; 6.57 Sygnał czasu, audycjo ~ czown - okompan.; 16.55 Skrzynko technkz. 
„Dzień dobry"; 7,05 Muzyka; 7,15 Wiadomo. no; 17.00 Audycjo literacka - „Poezja Ada· t~D~~zOl~ ~IRK1t17 
ści poron.ne oraz przegląd prasy; 7.35 Iz Ł-0- 1 ma Włodka": ~7,10 „Melodie o~~retkow9,.: 
dz.il Program no . dziś: 7.40 K. oncert; 8.30 fn· I '.7·4:5 „No Z1emipth Odzyskanych ; 17.55 Z Telefony, CentralA 't<J6..d 
formacje ogólnopolskie; fl.40 Skrzynko PCK; zyc1a kulturahego; 18,00 Beethoven -: •. sona- Noc~lnv dyr. 27.ł- ?9 
A.50 Przerwa: 11.57 Sygnał czasu 1 hejnał z fa c-~clf; 18,30 .,Na uka przy gto.śnlku • 19.00 Teehnle,mv d'/f ?'z.\-08 
Wieży , Mor!ackiej w Krakowi~; 12.05 Audycjo Audycjo .dla w.si; 19,15 !z. Łodz:) Pog„ mgr. Sel<retartot '223-'29 
r!!a świ~t" '.: r~'- -'"·i~.,..,,.. 1.. 1235 11 . , , .~ rv sk~zvo Wł. Zawistowski~! pt. _.,Akqo zw~)czamo a- Wvd„ Gł'\_•.... l56-Sl 

, k J · S · f 12 nalfcbetvzmu na tereme m. łodzi ; 19,20 fz · • .,. ·c~ne w wy .. erzego te ono; .55 Rezerwo Łodzi) Odczyt popu!. pióro I. Karoslńsl(e! pt. @ @ 
L;OO !z todz1l Mu.~~a oblado.wo. 'f!yk., M: „Trzy przełomowe daty w dziejach orchitek· 
~~;e r:!z1ńs~o i J = C:zvnsk! ..... p1osenk1. Kap"!!o tury polski9j"; 19,30 Audycjo Chopin<>wsko w 
v.; 1eJska cg. E. Cfu~szv; F. leszczyń\ka - f?!• wyk. Z. Drzewieckiegd: 19,57 SyQnoł czasu; Kron·1••4l '·ultura•na 
tep· 13.40 Iz todz1,l, XVIII-to oudy~10. z C.VK•u 20.00 Dz·!ennik; 20,25 „życie i dzieło Beetho- . . ~ł' ft ·, _ 1 . 
,.Alfabet muzyczny w opr. B . . B~s1ok1ew1 ~zn; I v~no" „ cz. t _ oudycia w opr. Fr. tukasi'ł- . . 
14,00 (z fodz .J ~kr?Vnka mtodztnowa w or„. 1 wiczo: 21,00 „Nowe książki"; 21 ,15 ,;U no· Polski Czerwony Krzvz zakłada we Wro • 
M. Mvr~ównv~ 14.10 Iz Ło~zi) Rezerwo; 14,15 szych pr.zviació"ł: 21.45 Radiowy Uniwersytet ctawiu szkołę pi.9lęgntio;ek. otoz dwuletni~ 
(z łodzi ) I. Friedman - Wirtuoz i_ ~mpozytor Ludowy; 22.00 Kwadrans prczy; 22,15 Pro- ~zkoł~ osysteritek 'techn1rr.nvch dla szp!to!1. 
!płyty) 14.40 rz Łodzi! Kroniko I komunikaty; gram no lutra: 22.25 Iz Łodzi! Mozaika mu- ~zkoh1 to posiadać będ7.ie działy rod!ologil, 
14.45 (~ ~odz;) Konco.rt .reklan:owy; l~-,90 f'og. zyc2no. Wyk.! B. fiafm'.rsko .' W. Dunin-Brze-\ fizykoterapii i deritvstyczny. 
dla . d1!ec: pt. ,.W trop1kolne1 d7l·riri L : 15,10 zińskl - piosenki, A. P!ndros - okorde<H'!; • • • 
Wr-cl:ówko z mikroforiem; 15.20 Ręoortaż; F. Leszczvńsk" - fortep .: 23.00 ,,Rozmowo z 1 W m'e'c wości Dobre w rmwlecie nłe-
15.30 „Portrety działaczy" ; 15.40 Utwory pi~orzami"; 23.10 Ostatni..;i wi.odomośC: dzien. ' zowsk"m1 'o~worto przy c;ikr<iwni kino fabry• 
wi~lonczelowe w wyk . . T. Kow~lsk!ego; 16.00 nika r?diow!3go; ?3.30 (z tod::il Prog?m r:o ~zn"l. J~st to 4Ś kino no Pomortu, o czwarte 
Dzienn:k; 16,30 rz Łodz1J Audyqa słowno.mu- dzień 1utrze1szy; 23,33 1:t łodzi) Zokonczen:e fabryczne 
zyczno pt. „Mickiewicz w _pie~niach polskich oudycii i Hymn. · • • 

--...... ----.........-..- · - -· - --· ~ror.:· . ..._.""'"'"~--- .,--~·~-...~-------
. I • W Chorzowie zakonctvł si~ konkurs zespo. Pr"zete,,-ą n~@oąratr1eczon11 łów świetlicowych. zorganizowany przez o. K. 

Orzqd Wojev16dzki Łódzk! - Wvdziot Ko· Oferty należy składać w Urzedzi<.l Wole- Z. z. . .1. 

munikacviny ogłasza przetorg ni~oqronic:i:ony w6dzkim - Wydziale 1<omunik::icyirvm w Ło· ' nierwsze mi.,.is~e tdobvfv: Chórv kopoln 
no odnowę na•tęnu jących ndcinków drogi dz! ul. Ogrodowa 15, pok6i Nr 140 do go- „Walenty" i .. Slemianl'lv,r!c:~" orkiestN fiut 
państw. Nr 14 Wors7owa - Częstochowa. r1inv 11- 0 j r!"'a :11 r>°IC1""'l 19-17 r. ()'wr>'C:e .;Pokój"; :;Florian" i .J'.vgm 11rit". oraz teotral· 

l l od km 93 + 400 do km 95 + OOO w To. ofert odbędzie sie tegoż dnia w IJr7.edl!e ny zespó_ł amatorski huty „Batory". 
maszowie Maz w ilości 10.600 m. kw. _ Woiewódzkim pokój Nr 137 o godo:inJ., 12-ej e * $ 

21 od km 108 -1- 600 do km 110 + 100 w Do ofert rkilączyć ra'eżv kwit Knsy Shr- We Wrocławiu oowsłoło żydowskie Towa• 
Wolborzu w ilości 7.500 m kw. bowej w lodzi no wptacone wadium w go- · D I SI k 

3) od km 121 + 900 do km 122 + 733 w t6wce wzqlednie w obligacjach Premiowej rzysfwo Kultury I Sztuki no 0 nym ąs u. 
Piotrkowie w ilości 3.400 m kw. Pożyczki Odbudowy Kroju wg. wartości no· • • • 

Odnowa obejmuie · ułożenie C1ywanika 3 mincln~i - w wysokości 1 prcc. sumy of..,. Towortvstwo Uniwersytetu ~obotnkzegd 
c:m grnbc.ści z asfoltu' lanego naw:erzchnio- rowcne1. o!Wortylt:i 'w J~len~ei Gó~ze . ośrodek. sz~cte· 
wegc na staro.j je?.dni z grysów smołowanych Pozo tym dołoczyt nalsżv zd „riadcze"le .o niowy. w .kt6rvm mstytuc;; l org.amzoc1e z 
po uprzednim wyfafaniu jej osfoltem lanym wysokości ogó!nei sumy subskrypcyji na PPl')K .r.:0!0 1 Polski.mogą prowodz1c kcrsy 1 przeszko. 
- żwirowym. Slepe kosztorysy. warunki tec:hnlczn1:1 omr. 1 len:a. 

Te•min ukończenia robót dn\a 1~ 10 1947 r. inne podkładki ofertowe można otrzymać w 
Oferować można wykonanie roo6t no do· godzinach przyjęć .w Urzędzie Wojewód1kin1 

\N"Olnq il ość wymienłonych wyżej odcinków l pok6j Nr 137. -
~ skladani.em osobnych ofert no każdy z · Ur~ Wofewćdzki zosłrz9go sop:e i:irowo 
odcinków no wykonanie nawierzchni poda- wybt ru oferenta falc równJeż pr„wo unieważ 
nego typu, o ewentualnie nawierzchni równo nie"lt:I przetargu bez podanlo pow1"Jd6w l po. 
rzędne; co do jakości 1 wyfrzymoło§d. noszenia jokieq·:ikolw''3k odszkodowania. 

OGŁOSZENIA DROBNE „„„„ ...... „ ... „ ......... „ ......... „ ....................... „ ...... „ ...... „ ......... . 
-ekarze 

U:CZNICA·PRZYCHODNIA, Piotrkowska :3, po
rody ombulotoryjne 1 domowe lekarzy specja• 
!ist?w~ Analizy P:-zyj~cia ·10-1'2:.__'el. 216-48. 
Or ZOFIA KOŁSUT choroby kobiece. Akusze· 
ria - powr6clło I przyjmuje obecnlig t6df 1.1!. 
P~otrkcwsko Nr 70 m. 8. Tel. 212-22 codzie~. 
godz. 3-6 ppoł. z wyfqtkiem sobót, niedz:el 
i świąt. 

ZAKŁADY PZPW Nr 5. WólczonskQ 219 po. 
sz1Jkuią dw6ch stolarzy oro1 dwóch palo"."V 
kotłowych ze świadectwami ukończenia Jcurs6w 
dla palaczy. Ze:iłOsienle osobiste wrciz z t.v· 
dorysem do Wydz4ału Pe-rsonalnego. 

SAMODZIELNA s9kretorkn-mostynistka, ma. 
iąca wsiełkle roboty b!.urowe i:>os-zukvje procy 
na w!eczory. 0ferty kierować do · Admlnbtra· 
c!t pod „Proco". 

"' • • 
M!eszkańcy Chorzowa zebrali 101 .553 zł. 

no odbudowę nastorszego gmachu uniwersy• 
t.sddego w Krakowie - Collegium Moius. . 

. 
POW~ZHA INSTYTUCJA 

WŁOKIEHlllCZA 
7ctrudnl, techników o średn!m wtrtcsz~ołcel'\IU. 
pos·adojących praktykę błonwq. 
' "Techn!l\c.-w o f.r.~dnim '11."/l<~?I' ~"··· J z l)rl'.'.'k 
tyką warsztatowi! do Siura Fabrykacji i Wy-
działu Plonowania. · ·• 

Absolwentów liceum mechanicznego łub 
szkoły równorzędne!. 

T echrf.b 2! wyhzym wykształceł'liem. 
Maszynistki z możliwie opanowaną stenó. 

grofi~. . 

W J:)iqtelc. dmo 14 mareo o gQC!z 19, 15 od
b~dd.e .sJ~ konc~rt w wy'K<inoniu f..wy Bona· 
c.'d~I. oktorlct t1'go teatru, Nata\ii Lerskiej, 
looreatkl konkursu tanecznego w Bruksem o. 
raz Jo Bar~ndsa, p'.erwszego tancerza opery lekarz dentysta MINTZ Tadeusz. leczenł8 z~
w Amsterdamie. W t=irogramie: pfosen!d poi- bćw t .1omv ustnel .zebv !złuczne. Przyfrnu}e 
!kie dworskie, m:eszczańskie i ludowe z 16, Południowa 46, tel. '268.91. 

Znquhlone do~urnent11 
UNIEWAŻNIAM skradzione do!<umenty: kenn
kart~. świadectwo ślubu, dowód stużbowyoraz 
legitymację tramwajowa niebieską na nazwi
sko Mużo.cko Jadwiga, Senatorska 1. 

Urzędnik6w, maJqcych ~rokłyk~ w d:!:łaf-! 
zaopotrzenJo metolowego. 

Inspektora finansowego. 
Kalkulatora warsztatowego oraz ks:ągowt• 

go. 
17 .i 18 wio.l(u w opraC(lWa'"1iU muzvi:znym Wt. "'••ano - snrzedo;ł 
Ritczkowskio.go, leone Sch'11ero, Witolda Ru· KALANDER drukarski (ręczny) kupi drukarnia 
dzińsJciegó 1· Tomasza Kisewetero. , oraz boga. Państwowych Zakłod6w Wvdownictw Szkol
ty przeglqd tańców słow:ańskich, hiszpoń- nvch w łodzi, ul .. Praska !Warszawsko) 9, tel. 
skich, holenderski~h . t tnńych. 135-33. 

TEATR POWSZECHNY TUR 
Dzł§ znakomita komedia obyc:zai,wo „0-

ł~nek" Gogola w przekładzie A. Grzymały· 
Sledfeddego, w reżyserii H. Szletyńskiego, 
dekoroc(ach O. Axera. 

TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ „LUTNIA!" 
Dziś i dni nostE:pn'/Ch operetka F. Lehara 

„k1aino uśmiechu". Udział bierze cały zespól 
cfrłysłyczny, chór. bclet i wielka orkiestro 
,,lumi" pod dyr. Wt. Szczepańskiego. 

Bilety wcześniej do nabycia w ksiągarni 
tlfZV uf. Piotrkowskiej 102a, a od godz 17.30 
w kosie teatru. 

Początek punktualnie o godzinie 19. 

TEATR KAMERALNY DOMU żOŁNIERZA 
ul. Daszyńskiego 34 

Dziś 1 codzienrrie o godzinie 19.15 entuzja
stycznie przyjmowano .Szklono Menaierla" 
wyróżniona nagrodą w Nowym Jorku za naj
lepsz11 sztukę ostatniego sezonu teatralneqo 
Udział 'biorą: Jerzy Duszyński. Irena Horecko, 
Janusz Jaroń i Zofia Mrozowska . 

Reżyseria - Erwin Axer. Dekoroc;je 
Jon Kosiński. · 

Kaso czynna od 10 do 12 i od 15. Telefon 
12.3-02. ' ' 

TEATR „SYRENA" Traugutta 1 

WOZEK sprzedam, duzy ogumiony na 2 ko· . 
lach, Nowrot 22. Sklep Muzyczny. 
Kt1°UJ!:\W S!ebrn (ziom. monetyl w każdej 
ibści. Placim,; naiW\· ższe ceny. Laborotori:mi 
chemiczn-=. P'. \Ak>!nośd 2 m. 2 

~~~~~~~~ 

UW AGA! Tylko hurtowo skórgumy 3 mm, 4 
mm i S mm kauczvk do korków i skór, glawrE! 
bezbarwną. proszki at·amMtowe I leie do dę· 
!9k - kupisz ncjtoniej l Rożniedd. lódi. Piotr 
kowskc 31 w podwórzu tel. 216-57. 
Róż me 
TŁUMACZ przysięgły ono:elsldego. l'Osyiskłe. 
go. froncuskieqo . niern1o.ckrego - NorutoWi
czo 74. tel 'l76.18. 
ZDJĘCIA legi tymacy jne. reprodukeje - naft.a. 
nie! i nojszvbciel „FOTOMATON". Narutowi
cza 8 
7no5 ?J~r~a1'1nie orącfl.ll 
BUCH.A.LTERA-bllansist~ t referencjami no sfa 
nowisko kierownicze poszu kują od zera.z 
Zakł .Przem. Br Grabski, t6dż. P9gonowskie· 
go 56158 
MAszYNtsru--;e~jo~OśĆiq wsie1li1ch 
prac biuro,wych poszukut9 pracy. Zgłoszenia 
w Adm. pod „Hą.nko" 

T okorzy metolowych. 

- - ·-··· . --- Oferty wrat t życiorysem ~klndo~ w Adm!. 
nistracji pi$ma pod „Wlókl-:innicza''. 

ZGUBIONO kartę z RKU. leglt PPR f metry~ 
urodzerlo no nazwisko łoś Tadeusz, Pabio· 1 
nice, Szewcko 4. IN2:YNIERA BUDOWLANEGO -TECtł• 
ZGUBIONO palcówkę i kart~ rejestracyjną z Nll<A · 8UDOWLA~EGO 
RKU Łęczyca no nazwisko Kubiak StMlsław, do przepro.wadzenlo robót budowlo· 
Wieś Boczki. gm. teśmi'!rz pow. t~czyckl. nych w majątkach pa~stwowych - zo-1 ----- · I angażuje natychmiast no warunkach 
ZGUBIONO książeczkę wojskow.ą i wszystkie I „umowy 0 dzieło" Zarząd Okręgowy 
dowody osobiste no nazwisk!!> Bedo Józef, Państwowych Nieruchomośc! Ziemskich 
Pobia~ce, _ Ga_r!'!_Corska_N_r _20 -----·---1 w Łodzi, ut. Piotrkowska 10 !pokój 14!. 

SKRADZIONO legit. służbową Nr 142/46, ---------------• wyd. przez Inspektorat szkolny Grabowskie-
go Stefano, Pabianice, Plac Dąbrowskiego 13 
m. 12 

SKRADZlbNO-- kartę repatriacyjną Zawadzkie 
go Ignacego i Zowadzki'lj Zorn. ' oraz legit. 
Spółdzieni. Pawia 2 m. 12. Uprasza s~ o 
zwrot za wynogrodzerilem. 

ZGUBIONO karte rejestracyjną z RKU ŁÓdź 
pow. no nazwisk~ Ambroszkiewicz Franciszek. 
ZGUBIONO Teg~ PPR 1--;dl~~!o no nazwisko 
Tckorski Tadeusz, Jt:czmienna 23 m. 2. - -- -- ---- - -- - ----
ZGUBIONO legit. Zw. Zow. leglł. łromwafo. 
wą nieb! eską, 1egit. fabry::znq 1 m~tryką uro· 
dzenlo • Błaszczyk Janiny, Piękna 34 n'I. 2. 
UNIEWAtNIAM zgvbionq le;i. PPR--ru;nozwl
sko Kik Józef, Ł6d:Z, Krzywo 2 

Woj~kowej Szkole Sanitarn~j. 
która wzięła udział w akademii w dniu ~.Ili 
urządzone{ z okazji Swięta Kobi.'1Jt przy PZPS 
Nr 3 ~!{łodo ;i>rt' ... . -~ .... ,., r-:ióiękowonia w lmle 
niu całego Koła SOLK 

Przewodnicząca 
lforkod1,ska 

Ovrekcia 
Hdzk.ieh Zakład6W 

Wyrobów Papjerowye• 
zotrudnf notychmla~t: 

4 wykwalifikowanyc.h księgowych 
1 wv1rw111if!kowaną maszynistkę 
1 referenta finans(lwego 

Dziś i codzienn'e komedio Hennquina 
V,gbero p•.: „Pani Prezesowa" w opracowa
niu i z piosenkami Jerzego Jurandota, muz~ką 
Fronds:tkł Leszczyńskie! i Mieczysława Porwita. 

TAJEMNICZ'V D.tEMS 
/ 1 mechaniko elektryka 

Odziało biorą: Janino Droczewsko, Stefcio 
Górsko, Stefania Grodzlerisłco, . R9g:no Gra
bowska. Henryko Stankiewicz. Zygmunt Chmie 
lewskl Edward Dziewoński, Mońa.n Dąbrow
sk!, Wacław Jonkowsk1. Wacław. Kuchorski : 
Józef Matuszewski. J6zef Porębsk. . Jerzy P1 I 
chelski, Kazimierz Powlowski i Stefan Wi.tas 

Początek przedstawien:a o godz. 19.30 
Kosa czynnci o,-1 ,.,odzinv 10-13 i od 16. 

telefon 'Z72-70. 

• 

Zgłoszenia od 9-11 rano Wvdzioł P.fr· 
sona!ny. Piotrkowska 238 

YMCA UCZY PŁYWAC 
W2orem lat ubi,o.glych YMCA orgonłzufe 

'<ursy nauki plywon:a dla początkujących !ko~ 
1iet I mężczyzn) . 

PoC:zl'"!lek k1Jrs6w w d11i11 15 rn::ircl'l rb. 
Szczegółowe lnformocie oraz r,apfsv w 

5akretc·4oc:s Polskie! YMCA ... ul. Moniuszki 
Nr 4a. 
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·o L· O S. R O B 0 -T li I C Z V Nr 71' 

Z ~11cla partii Ze sportu , 
PLENARNE ZEBBANIE KOt.A PPR ELEKTROWNI 

Dzll o godL 16-tel odbędzie atę plenar• 
Ile zebranie koła Elektrowni w celu wyboru 
party)nego komlletu fabrycznego. ObeC"Do!ć 
wssystldch członków obowiązkowa. żle zała twiona sprawa 

Lisi, który nie' potrzebuje komentarzy. -Co ·na Io 
pow.ie Okręgowy Łódzki Zwiqzek Pływacki? 

ZEBRANIE KOMITETU FABRYCZNEGO 
Dzll o godz. 13-tel odbędzie alę poste· 

iłznte nowoobranego pańy)nego komitetu 
labrycznego llnny „Hatak'' •. 

oGOLNE ZEBRANIE KOBIET Już kilkakrotnie _na łamach prasy łódz którzy znali tę panią, - o to co robiła 
w czwartek 13 bm, 0 godz. 17.teJ odbę- kiej pojawiło się nazwisko znanej pły- ona w czasie woj.ny, a wszyscy dadzą 

l!zle ~tę ogólne zebranie kobiet członkiń PPR waczki A.Z.S. T. Dawidowicz. Wiemy je<iną i tę samą odpowiedź - „fo kolla-
1 sympatyczek dzlell''cy Lewe) - Sródmiel· wszyscy, iż przyczyną tego faktu· były boracjonistka". -
aide) w lokalu własnym przy ut Południo· nie tylko kwestie sportowe, lecz także Fakt ten komentarzy, z:da je się, nie 
weJ 11. · 5prawy znacznie poważniejsze i wyma- wymaga. 

ZEBRANIE KOt. g~j'ące jak n.a.jszybszego r.ozwiązania. i' Chcąc · raz wreszcie położyć koniec tej 
, W dniu dzisiejszym odbędą· się zebrania Nie będę tuta3 ~aczynał całej sprawy od hańbiącej sprawie, dorzucam tutaj kilka 

tc61 PPR w następujących dzielnicach: pocz~tku„ .oowt~m. została ona dosta- drobnych, . a zarazem bardzo znamien-
- teczme JUZ , nasw1etlona. Chcę tylko nvch dla niej szczegółów. · ' BUDA PABIANICKA . • zwrocić uwagę na -pewien, charaktery- · . · . ·, · · · o godz. 13 tel zabranie kola tkalni Blla t dl t . k t·· f kt I Prawdztwosc tch moze kazdy z Wa! • . „ - · s yczny a e J wes 11 a . d ·, w · t t lef" przy Drmie „Horak". o te) same) godzi· . . . . • , • sam spraw z1c, pro.się as nawe o o. 

nie zebranie koła „Hablg", o godz. 16.30 ze· • Jest m~, 1ak nietrudno się dom~sll;, I S<} one n~stępujące: 
liranie kol? „wozowni". ct~głe • Jakby uporczywe, l~~cewazeme Wczasie wakacji 1946 r. T. Dawido-

LEWA - GORNA . te1 spraw~ ,? w k~nsek:venc11 brak kon- wkz przebywając w Grotnikach została 
kretneg'o _JeJ rozwiązania. . I tv1znana .przez przebywa1·ąc". tam w ch·a-o godz. •13.30 zebranie koła llrmy „Zeł- p dk ·t k k t d d r .,._ tiert" oraz ko~ labrykl „Barciński". o godz. . 0• res am on. ,re n~o.. g Y~ wa rakt.erze pomocnicy domowe.i młodą 

14-tel zebranie koła „Wigoniowe!" - „PZPB miesiące. temu, byhsmy swta?k~11J 1 bar-. Niemkę. Rozmawiając z· NiemkiJ dowie-
Nr 1". dzo powterzcho\~nego za!a!w1ema a na- działem się, iż T.Dawidowicz brała czyn 

PBAWA _ GORNA' wet zatuszo~arna_ zarzutow wysuwa- ny udział w żydu młodzieży niemiec-
nych T. Daw;dow1cz. kiej i - to zarówno w żydu sportowym, O godz. 13.30 zebranie kół firmy „Gampe 

I Albrecht" oraz „Barllcki". O ·godz. 15.30 ze
branie kół „Waryński" t „PZT". O godz. 15-teJ 
sebranle koła „Eltlngon", 

WIDZEW 
O godz. 15.30 zebranie kot:a Zakładów 

Ceramicznych przy ul. Wodnej 12-14. 

LEWA - SRODMIEJSKA 
O godz. 15-te) zebranie koła firmy „Gold

tust'. O god1. 12-tel posiedzenie koła Odpa
dków. O godz. 15.30 zebranie koła flrmy 

· „Szymczak l Przepełslri". O godz. 18-tel ze
branie kola terenowego PP.B. 

BAŁUTY 

O godz. 18-teJ zebranie kol'.t:t terenowego 
„Radagosz". O godz. U-te) koła Garbarni 
"Mara". O godz. 16-tel „Otto Abel". 

SRODMIESCIE 
O godz. 17-te) zebrcmle kola Kublik. O 

godz. _ 15.30 koła ,,aozbudówy'', 

• PODZl_~KOWANIE 
Delegatura Zarządu Głównego RTPD 

w Lodzi składa serdeczne podziękowanie 
Kferownidwu· Centralnej Szkoły: PPR 
za przyjęcie obiadem w stołówce Szkoły 
25 uczestników konferencji oddziałów 
RTPD. --

Można śmiało powiedzieć, komisja szkolnym jak i politycznym, należała do 
wyznaczona przez Związek' Pływacki, a osławionego zwierzęcym stosunkiem do 
przeznaczona ao wyjaśnienia tej sprawy, Polaków H. J. Niemka wsypała swą by
nie wywiązała się ze swego zadania. łą koleżankę przez zazdrość i jest to zu-

Spytajcie się obojętnie kogoJ czy to pełnie zrozumiałe, gdyż miała ona pełne 
gimnazistę czy studenta, dozorcę domu, prawo domagać się za równe winy rów
w którym mieszka'ła T. Dawidowicz w nych kar. Niemka ta jest ol?ecnie służą
czasie okupacji, czy wreszcie Niemców, cą u dyr.. M .G.L. ob. M . Woźniakowskie 

cz„rtek walczy w. Łodzi 
na meczu Radomiak- .LKS 

Czartek- w niedzielę walczy w Lodzi I wać się w oczach publiczności łódzkiej. 
- wiadomość tę niewątpliwie z wielką Przeciwnikiem Czortka będzie w nie
radością przyjmą wszyscy zwolennicy dzi~ę Marcinkowski. Sensacyjny ten po 
pięśdarstwa, którzy jeszcze dzisiaj pa- je<iynek odbędzie się w ramach meczu 
mięta ją zapewne sensacyjnną jego po· o drużynowe .mistrzostwo Polski pomię
rażkę w hali Wimy z Chudym (Często- dzy Radomiakiem. a LKS-em. 
chowa) na indywidualnych mistrzost- Przedsprzedaż biletów na ten cieka-
wach Polski w I 946 r . wie zapowiadający się mecz odbywa się 

Czartek tym razem znajduje się w do codziennie w lokau ŁIKS-u przy ul, 
skonałej formie, jak wiemy zdobył on _Pfotrkowskiej 67 od godziny 1.5 do god. 
mistrzostwo Warszawy i ·na pewno za 20. Ceny biletów zniżone od 50 do 150 
wszelką eenę będzie chciał zrehabilito- złotych. 

Czqtelnicq~ u1maqa! 
w .• z:. ~- a a:~~ - ----

go i chętnie każdemu z Was powyższe 
powtórzy. 

Kilka dni temu rozrnawiaJąc z dozor· 
cą domu, który mieści się przy ul. 
Piotrkowskiej 182, I w którym mieszka.Ja 
w czasie wojny i mieszka obecnie T. Da
widowicz, dowiedziałem się, re był on 
nieraz ' świadkiem jak T. Dawidowicz 
wchodziła do gmachu szkoły niemieckiej 
przy ul. Piotrkowskiej 187 a . więc nie
mal vis a vis jego posesji. Czy komisja 
Zw. Pl. zastanowiła się nad tym, że w. 
czasie gdy młodzież polska n~raz ży
ciem okupywała swą naul<ę T. Dawido· 
wicz uczęszczała do szkoły bez · żadnych 
przeszkód, do niemieckiej szkoły? Czy 
wysnuła z tego odpowiednie wnioski? 

Sądzę, że nie! 
T. Dowidowiczówna należała do H. J, 

Rzeczowym tego dowodem była zamie·· 
szczona przez jeden z niemieckich dzien· 
ników, ' fotograHa przedstawiaJąc,a mło• 
dzież nięmiecką, a wśród niej T. Dawi
d<:lwicz, hai!ującą dygnitarzom nazistow 
skim, podczas jakiejś defilady. Fotogra• 
Ha co prawda nie istnieje, ale są żywi"Iu' 
dzie którzy ją widzieli, i którzy gotowi 
są to po.twierdzić. 

Młodzież nasza .nie może i nie chce to 
lerować w swych szeregach byłych kol• 
laboracjonistów, i akceptuję to stanowi
sko na każdym kroku. Np. podczas zaba 
wy, która odbyła się 16. IT. 1947 r. w 
Auli M.G.L. poJawita ~ię prowadzona 
przez kolegę Roterta T . . 1'awidowicz. 
Oburzenie mł9gzieży z tego powodu by
ło tak wielkie, że organizatorzy pod pre
sją opinii publicznej byli zmuszeni usu
nąć T. Dawidowicz z terenu zabawy. 

Godnym ubolewania fest tvlko foH 
że wśród naĘzej młodzieży znajdują si.ę, 
na szczęście bardzo nieliczni, ludzi€, któ
rzy z rozmaitych powodów zamykają 
oczy na przeszłość T. Dawidowicz i usi· 
łujące wybielić ją w opinii publicznej. 

„Stały Czytelnik" 
Nazwisko i adres autora listu jest zna 

n-e Re<lake ii . 

i Rozw i azan ie zagadki: „Testament~' 
Ob. Aleksander Baranowski, Kutno, 

Łęczycka 52. · 
Inżynier Pen, ukrył klauzulę, dotyczą

cą testamentu, w wydrążonej i rozkręca 
jącej się figurce szachowej wieży, chcąc 
w ten sposób utrudnić odnalezienie. 

UWAGA żYCIOWCYt Wśród kilku odpowie<izi nadesłanych 
W środę dnia 12-go mareo o · godz. 20.00 1 k · 1 <l · k"1 

Ob. Zenon Walkowski, Ozorków, ul. 
37 p. p. Księcia Poniatowskiego 8. Zakład 
Bednarski. 

<;:zytelnikom zamiejS(;owym prześle
my nagrody pocztą, nagrodzeni zamie
szkali w Łodzi, zech~ą zgłosić się po od
biór eto ~kretariatu „Głosu Robotnicze
g-o" przy ul. Piotrkowskiej 86 w środę 
12:go lub czwartek 13-go w godzina~b 
od 10~13. , 

rując się raczej instynktem ruszył w kie
runku swego mieszkania. Gdy wreszcie 
znalazł się na słabo oświetlonej klatce 
scho<lowej i wkłatlar klucz do drzwi 
otrzymał straszliwe uderz.enie w głowę
i runął bez przytomności. odbędzie się w lokalu AZWM „ŻYCIE" Piotr- przez naszych Czyie ni ow;- • za e Wte 1, 

kowska 48 m. 16 zebranie sekcji prawno·eko· ka było błędnych: N ażajutrz obudził się w szpitalu. Glo· 
wa bolała . go nieznośnie. Na szczęście 
okazało się, ie cz-aszka jest nienaruszo
na. Po południu z trudem zwlókł się z 
łóżka i pojechał do banku. by wyjąć 
plany i doręczyć je g~zie należy. 

nomicznej. Temat: dalszy ciąg dys.k~.sji nad re Za trafne odpowiedzi, otrzymali drogą 
fer(!,eb':c~;~atc:ło~k~ ~;;~~:k~~~: sympa- i losowania, jako nagrodę książkę: Ada-
tycy mile widziahi. ma Mickiewicza „Grażyna": 

SEKRETARIAT . Ob. Krystyn? Kapuścińska, Łódź, Ki-
SEKCJA BALETOWA OSRODKĄ ĄRTYSTYCZ· lińskiego 112. W numerze dzisiejszym zamieszcz,amy 

następną zagadkę: Kasa z aparaturą skomplikowanych 
zamków, w której major Vitelio przeeho 

NEGO ZWM Ob. Zb. Nocoń, Łódź, Zwi_rki 20. 
W rama.eh Centralnego Ośrodka Artysty:z s z y F R wywał swoje dokumenty otwierała się. nego ZWM powstaje sekcja baletowa. Tańca . - dopiero po nakręceniu szyfru literowe~), Ludowego i Narodowego, pierwsza próba d d I ł I znanego tylko mojorowi. odbędzie się w so'1otę 0 godz. 19 30 Chętni Major Roberdt _Yiteliod whys~e1 ł zh po -

1 
a
1 
.narzWec~oną wys a i na. wyłspy liptaryf j- M proszeni są 0 ;głoszenie do L.arzqdu Miej- 7.iemi banku. g zie prze c w1 ą sc owa s oe. owczas zaprzys1ą.g zems ę a- ajor otworzywszy wszystkk 7 :imki, skiego ZWM, i'J,w 7wyci~stw0 13. · 1 

w specjalnej kasie, otrzymany plan d_:o- szyzmowi i ·przedostawszy się do Anglii chwycił za gałkę, by nakręcić śzvfr. 

Dvżurv aplek 
Wagner, Piotrkowska 67 
Rytel, Kopernika 26 
Kon, Plac Kościelny 8 

· Hamburg, Główna 50 
Groszkowski, 11 listopada 15 
Raczyński, Kątna 54 
Jarzębowski, Ruda Pabionkko 

TELEFONY. 
Pogotowie Ratunkowe Miejskie -
Pogotowie PCK -
Pogotowie Ub'3zp. Społeczne! -
Straż Pożarna -
Sluro numerów -

104-44 
117-11 
134-15 

8 
199-00 

tyczący fozmieszczenia baz w!oskkh oddał swoje usługi angielskiemu wywia- Nagle ogarnęło go przerażenie i krop. 
lodzi podwodnych. dowi. .listy pot wystąpił na skronie. Zapomniał 
, Zdobycie tych wiadomości kosztowało Dzięki sprytowi, sza-lanej odwadze, po słowa, ~kładającego się z czterech liter. 
go wiele praey, toteż znalazłszy się na łączonej z determinac~ią i stosunkom- R. A, O. M. 
wypełnionej mgłą, niby miękką watą, wśród liberalnych. Włochó:V, zdo?y~ał Widoc,znie uderzenie uszkodziło pew. 
londyńskiej ulicy, szedł myśląc z rado· wprost b~zc:enne mformaCJ~. parahzuią-

1 
ae zwoJe mózgowe. 

ścią, że po kilku dniach i bezsennych no- ce posunięcia sztabu włoskiego. Jakie to było słowo? I ca-C' h, w których życie jego nieraz wi- Od. pew.neg~ ~zasu ~yczuł, ż: ko~t~ Zą trafne odpowie<Jzi, które naleiy 
s iato · va włosku, zje spokojnie obiad w wywiad włoski Jest na jego tropie. Siec nadsyłać do dnia 18-cro marca do relduh i~. przeczyta gazety i nareszcie się zaciskała się. Kilkakrotnie doko,nano dakcji „Głosu Robotnkzego" ut Piotr· 
wyspi. nań z~ma:hów, których szczęśliwie zdo- 1 kawska 86 przyznane będą drogą loso-

Major Vitelio pracował w wywiadzie lał un1k_nąc. . · · ! wania nagrody księżkowe. · 
angielskim. Po kilku godzinach wyszedł z klubu. I Rozwiąza11ie umieścimy 19-go n;iarca 

Siepacze Mussoliniego zamordowali Z J)rzyzwyczajenia rzucił dyskretne spoj w środo'wym numerze Głosu Robotni· 
mu ojca, ukochanego młodszego brata, rzenie, które utonęło w gęstej mgle. Kie-- . czego". . „ 
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