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ienie d.ucha hit·1eryzm 
potr a jeszcze długo. - Wielka Czwórka radzi nad. p o s i e d z e ; Ie 

przyspieszeniem żółwiego tempa denazyfikacji WA«S!l:~.! (P~!~iStr~n~ 13 rnar 
.MOSK\VA .(obsł. wł.)'. Na wczorajszym posiedzeniu Rady Mini· Następni~ zabrał grus :nin. Bidault. któ ra br. na posiedzeniu Rady Ministrów 

strów spraw zagranicznych, które odbyło się pod przewodnictwem ry na wstęipie oświad{;tył, iż cla!(ecy ie- premier Cyrankiewicz ziożył sprawozda 
. · l . . d f"k . N. . steśmy od momentu .. gdy moina1 hędzi0 · b ~ 1 1. • • 1 1 ·· ~ 1 ml·n. BPVl

0

Ila, toczyła się dy.s rus.Ja ur_ SpI'aVi\'l·e enazy ·1 'ac.1"1' l Ie1n1ec. nte z po YtU po Słl.lej ( e egac.11 w lt.OS· 
- '- n , powiedzieć, że duch hitic·.v·zml' !'Zniknl' ł, k . d ·1 · t l l S · "' '' wie i przt.~prowadzonych ~ozmów z e· uprzec nio rozpatrywane] w o n1 prac przygotowawczyc 1 _ OJUSZ. jego objawy są bowi:-:m ~:o.11t c:izęste. Za. leg-ac ją Rządu Republiki Radzieckiej. 

111.cZeJ' Rady Kontroli· O.la Niemiec w Berlinie danie denazyfikacji jest trudne, i •e!!o re-

Pierwszy zahrał głos min. Marsha1i i 
omówił szczegółowo sprawę denazyfika
cji w amerykańskiej strefie okupacji Nie
miec. Min. Marshall oświadczył, jż przą
:Prowadzznie denazyfikacji jest głównym 
celem amerykańskich władz okupacyj
nych. Przytoczył prz.v tym Iiczbe.i hitle
rowców, którzy stanęli już 11rzet.1 sądem 

o eksport 
Rozwój naszego handlu zagranicznego 

r>ostepuje naprzód i możemy się tu popi· 
'ać poważnymi wynikami. W ub. roku 
wywieźliśmy towary wartości 10,7 mj
liardów złoil'Ch, przywieźliśmy za 11,6 
mi.ardó. v ~ • 
Wy·now~ tyi.:h liczb podkreśla jesz ze 

bardziel dynamika naszego eksportu. Wy 
wó'l. nasz wzrastał z miesiąca na miesiąc 
i w styczniu br. przewyższył znacznie 
poziom przec\t'itnych danych miesięcz· 
nych z ub. roku. 

'Wzrost eksportu }est bezpośrednim 
•kutkiem odbudowy naszego I>rzemyslu, 
11aszego ko\e:inictwa i naszych portów. 
Polska, jako kraj naibardzie;i może znisz
czo11y w czasie o~\a\niei wojny, w.vkaza· 
ła tym samym wobec świata swo,ią źY· 
wotność, wykazała, że po\ilyka gospo
darcza je.i rządu jest słuszna. 
Rosnąqr eksPort umożliwia nam llt7..~· 

wóz brakujących artykułów żywnościo· 
wych, inwentarza dla rolnictwa, surow• 
ców, maszyn i materiałów pomoctliczych 
clla przemysłu i komunikacji. Dzięki roz· 
wojowi eksportu jesteśmy w stanie 'Za· 
kupywać na rynkach amerykańskich 
większe partie zboża konsumpcyjnego, 
płacąc za nie wolnymi dewizami. Usiłuje· 
my w ten s11osób uchronić kraj od głodu 
i próbujemy chociaż cz„ściowo zapełnić 
dotkliwe luki, iakie powstają w naszym 
bilansie apr-0wizacyjnym w nastcvstwie 
przt:dwczesnej likwidacji UNRRI\. W ten 
sposób zakupujemy za granicą skóry su
rowe, aby zwiększyć zaopatrzenie ludno
ści w obuwie. 

Dalszy rozwói eksportu jest konieczno· 
ścią żrciow:i. Od tego, czy wygramy 
bitwę eksportową, zależy w. niemałej 
mierze los tegorocznych zadań Planu 
Odbudowy Gospodarczej. 
Sytuac~a na rynkach światowych sprzy 

ja nam. Toteż wzmożenie wywozu załe· 
ży przede wszystkim od naszych włas
nych wysiłków, od rozmiarów naszej 
produkcH przemysłowej, od umiejętn-0ści 

. wykro.i~iia jak najwię.kszych nadwyżek 
towarowych dla eksportu • 
. Czasy, kiedy węgiel był jedynym ar
tykułem naszego wywozu, minęły. 
\Vprawdzie artykuł ten długo jeszcze po· 
zostanie głównym przedmiotem naszego 
eksportu, ale nie powinniśmy ną nim je~ 
dynie pole~ać, lecz usilnie dążyć do jak 
uajwickszego urozmaicenia wywozu. 
Szczcgóln~' uacis!· trzeba tu położyć na 
cks;Nrt wymb\1w gotow rch. Powinni· 
śmy użrć umi<~j1:tt1i0. ~Uiwne:w ~tutu na· 
szego el\sportn, w<;:ida, tlla torowania wy 
wozu innvch towarów. Należy wyzyskać 

, ' ' „ Przy1'eto ·ro· wnicż, s7crecr uchwał f 1 alizacja będzie trwała długo./P0dkre:la- - F. ro 
oraz licz.hę trlrbunałów d-0 sp,ra w de na- jąc związek mię,dzy sprawami gospoda r- porządzeń w spr a w ach bieżących. 
zyfikacji. W-ed~ug oświadc~en_ia. min. J'.'.lar czymi a dem-0kraiyz.acją, ;n:n. Bidault - o -
~han; w_ ~trefie an_:·~rykansk1e:i ~rze_~rw- wypowizdział się ~a dckarte!izac.h gos- NieHJiecki tra 1'fat no,·oiowy" 
~o L milion{\~ osob ma być ."dr~zone podarki niemicck1cJ <1raz za szvhkim '' ' 11 ' 1 \ "' !\ 
sledztwQ. palei Mar~h~ll uska_rz~~ ~ię na przeprnwadzeniem reformy ro;11ej°jak ró i\105KWA. (Obsł. wł.) - Na \\·czoraj· 
brak WS'Poł.pracy m1,ęjozy w1el1Gm1 mo- . . . d d · ł 1 <n· z · · d · d t · d carstwami w dziedzinie <lenazyfikacii. wp1ez za sw ob-0 ną zia a 1_10s...,1ą w1~z: zym pos1e zernu r_a y zas ę~cow ~ 

Na zaikończenie min. Marshail za:Pr·o- ko~v Z~wod?;Yyc\'.. ~orn~z~J~·:: arner~~-~u praw traktatu pokoyiwego z N1e111ca1111 
ł 1 · kt' · -· · ski :ProJekt J~dn()hteJ usta""~ de-nazvr,ka. dyskutowano w dalszym ciao-u ZaCJad-ponowa r·~zo ucię, w oreJ prz~JmuJe . . dl 4 t f . B"d \t , ·act . · < ' ' -. .,.., b 

się do ·wiadomości sprawozdaaie Sojusz- CYJni!,!
1 

a . 8 re;' n~m. 1,}a os·wi, 0~ ni€ni<i proceduralr.<e. Zakończono clys-
nicz-:,j R.ady ll\-0ntro1i dla Niemiec odnoś· czy1ł, iz. wd zak~ac!zie z~ad~.a "'

1
1 • na. ten TJ. ·;us je odnośnie charakteru tego trakta-

nie postępów denazyiikacii oraz wysuwa stu at, Je na ze uwaza, JZ P .a,1 nie mozc . .d . . . t W . I . . .. 
się po.stulał aby Sojusznicza Rada Kon- być zainici·O\\'any :przez Radę. Sojus71nicza t~ł g Yd wice-mrn_is ei

1
· yszyiis ~ 1 k~'~ 1 a-

troli opraco~ała plan jednolitego syste-, Kontroli, iecz prz·.:!Z dowódców poszcze-,z1 z~o ę na wnio.se' 311
_
1e'.y -\an:; ·i, . pro 

mu denazyfikacji dla wszystkich 4-ch gólnych stref okupacyjnych ?raz prz~z [)Q?UJ~cy .aby przyszły b akt~t na z;~ ano 
stref okupacyjnych. niemieckie sądy denazyfikacyJne. „niem1eck1m traktatem pokojowym , 

Dolary la 1-aszys-10 
Odgłosy mowy Trumana w ~ndynie i Waszynglo~ie 

LONDYN PAP. Prasa londy:ńska poświę
ca swe komentarze orędziu prezydenta Tńl
mana w sprawie pomocy finansowej i woj· 
skowej Sta:mów Zjednoczonych dla Grecji l 
Turcji. „Times" ol{reśla orędzie prezydenta 
Trumana jako odważne. Konserwatywny „Dai· 
ly Telegraph" bez zastrzezen popiera tezy, 
zawarte w orędziu prezydenta Trumana. Dzien 
n\k "Z. zadow·o!eniem podkreśla, cie prezydent 
Truman wyraził w istocie rzeczy uznanie dla 
polityki bty\yjs!tiej w Grecji. Liberalny „Man-

chester Guardian" przypomina: cfaiałalność ko 
misji śledczej ONZ, która bawi obecnie w 
Grecji. Dziennik wyraża ubolewanie z po
wodu tego, Z;e prezydent Truman ogłosił swe 
orędzie, nie czekając na sprawoz~anie ko
misji ONZ. „Manchester G'uardian" podkreś
la, rże pomoc amerykańska dla Grec1i · Tur
cji l stanowisko, zajęte przez prezydenta Tru
mana może się przyczynić do bardziej ostre
go podziału świ.ata na dwc: bloki. W ten spo
sób narody napotykajq na: poważnrr przesz-

Masakry i rzezie w Grecji 
Wstrząsające zeznania świadków przed komisją śledczą ONZ 

MOSKWA (PAP) - Ag€nc_ja. Tass do 
nosi z Salonik, iż -część komisji śledczej 
ONZ zwiedziła wjęzienie w Salonikac!t, 
w którym według oświadczeń władz 
greckich znajdować się mieli sami prze 
stępcy kryminalni i kolaboracjoniści 
greccy. Po przesłuchaniu kilku więź
niów komisja doszła do przekonania, ie 
jedynym przestępstwem, popełnionym 
przez uwięzionych była opozycja wobec 
panującego obecnie w Grecji reżimu. 

Przesłuchano byłego redaktora gr€c
kiego dziennika komunistycznego Siri
miofisa, który stwierdził, iż po porozu
mieniu w Varkiza zapanował taki' ter
ror w Grecji, iż dawni członkowie. ru· 

w pełni obecną sprzyjającą ko:liunkturę 
i ulokować się na dogodnych sta1ych r~111 
kach zbytu. 

Mamy obecnie w Przygotowauiu s1,e
reg nowych ważnych umów kompensa
cyjnY,ch i handlowych. Osiąguieto korzy· 
stne dla nas porozumienie ze Związkiem 
Radzieckim. Onegdaj osiągnięto ramowe 
szerokie porozumienie z Czechosłowacją, 
z którą niedługo rozpoczną się ~okowa· 

chu oporu i elementy demokratyczne 
zmuszone były ratować się ucieczką do 
Albanii, Bułgarii lub Jugosławii. Moc 
demokratów ukrywa się w J?"órach . 

Zeznania· te zostały potwierdzone 
podczas wizyty członków komis.ii w wię 
zieniu w Poligiros, gdzie prawie wszy
scy „przestępcy kryminalni" okazali się 
członkami ruchu oporu, lub też ludźmi, , 
aresztowanymi za przynależność do par 
tii lewicowych. Więźniowie stwierdzili 
rrzed komisją, iż w północnej Grecji od 
bywały się masakry ludności słowiań
skiej i że Maredo11czykom zabroniono 
uczyć się języka o_jczystego. 

uia handlowe, obiecujące również wiele 
korzyści. Trwają rozmowy z Wielk~ 
Brytanią, Argentyną i szeregiem innych 
krajów. Zakres naszego handlu zagranicz 
nego rozszerza się, możliwości ekspor· 
towe tym samym rosną. 

Musz,ą. one być w pełni w:vkorzystaue 
dla dobra kraju, dla odbudowy i rozbudo
wy przemysłu, dla zaspokojenia potrzeb 
naszej ludncści. M::simy 'Yy;grać bitwę, 
eksportową 1947 r. · 

kodę w dziele utrwalenia pokoju. Pok6J 
status quo, niezawisłość narodów, to nie 
tylko spraw.t;r Ameryki, lecz obchodzi .as 
wszystl:ic:l!, pisze ,.Manchester Gu.:udian'". 

NOWY JORK PAP. Republikański „NeN 
York Herald Tribune" w artykule wslępnym 
podkreśla, ie orędzie prezydenta Trumana 
jeet uzasadnione obecną syiuacjq politycznq 

Dziennik „Daily New", powoh(qc się no 
b. ambasadora Sto:tn6w ZjednC\::zonych w Lon· 
dynie, Kennedy, zaznacz.:r, z€' polityka po· 
tyczek w.granicznych nie \\•::macnia, lecz 
osłab la. 

„Chicago Tribune" poaliresla, -że Stany 
Zjednoczone wzięły ud:.:iał w ołiu wojnacb 
światowych w interesie Wielkiej Brytanli. 
Również obecnie Wielkt! Btyianfa podrzuciła 
prezydentowi Trumanowi skomplikowany pro· 
blem Grecji i Turcji. Nieporozumienia mię• 
dzy Stanami Zjednoczonymi ci Związkiem Ru· 
dzieckim gwaiantują Wiel:dej Br,-icnli utrr(• 
manie 11wego stanowiska w świecie. 

HARRY TRU~AN 



GlOS ROBOTNlCZl' 

,. • 1e • 1e 1. ·yd • il c, c z 
• 

\ - łumaczy się polwór h ·11 row olf Hoe s· 
; WARSZAWA (PAP). Przed sqdom sta- przez Berlin, bra była wykonywana Po łał równtet w ten spo ób, że wstriymy· tanie na temat wyhiłrnnia kobiet ~o do
Je ~wlnd~k fellks Myłyk, urz~id'lik pań- raz drugi. Zdarzało się, że wicźniowie wał wode w organlźmle, skutkiem cze~ mów publicznych. ~wiadek stwierdz:i, ł~ 
stwowy. byli k:irani wiclokrntnie zo to s;imo prze- go' ludzie puchli. ~wiadck mówi. że jedna wśród kobiet polskich takie wyo;:tdk! ni~ 

.<\resztowany był w dniu 18 mafa l:J.JO winienie. z więźniarek mi:iła nogi tak sp'lchnięte, miały mlcJ'lca. Natomiast Niemki ąame 
l oku i Przewieziony do Oświęc!mia w Nast r,pnie §wiadek opowiada o apelu, że cz~goś Podohnr.~o, chociaż i?St Icka- z~łaszały się bardzo ch°.!tnie. poc~ytuja;c 
dniu 14-go czerwca tc~oż roku z pierw- trwaJiicym całą noc, podczas którego nie rzem nic widzia!a. Srednica nóg wynosiła sohic taki wybór za wielki s11kce11. 
szym transportem. Myłyk wówczas o- miłosiernie bito wl~źnlf:w, ł)y dowł?dzieć 40 cm, , Prokurator pyta Hoessa, co to n1>r 
trzymał numer 92. się szczc~óiów ucieczki. Swiade·k foko lekarka był przyclzielo- Proszek „Avo"? 

Obóz właściwie jeszcze nic istniał. njeci~;~r..i łOrłi•rn 1 na clo szpitnlu ,,. Br?:nince. Swital ten Oskarżony wyjaśnia, Ż:! byłv to woł· 
f>.icrwsz:y tr::insp-ort widniów, skladają- 11 i" nu • 'i' mieścił sir, w stajni, która nL~ miała pod- skowc konserwy Jarzynowe. 
ey :się z 728 osób, wstał pomie-szaony · Poza biciem tosowana byh ~oec.iahrn łogi. Podczas de zczn tworzyła sic gm- Prokurator: „Czy oskarżony utywa 
~ budynku, będącym poprzednio ~Jil· tortura iwana „kołyską". Więini<>wi krr.• hn wnrRtwa błota. Barak posiad:ił trr.y sam tego proszku?" 
C.nrzcm. Przez Picrwsz~ <lni wi·'~'';owie powano r~ce, którymi poprzednio musiał pie,tra łóżek. Był niropnlanv. Jedna teknr O!lkarł.ony: ,,Nie, Ja nie korz;y1tatem z 
uprawiali gimnastykę. Pracy Jcsz.;ze nla ohJąć koląna. Pod kolana wkładano że· ka wyoadał.a M 1000 chorych. LelrnrRtw lcuchnl r>hm:owei". . 
byto. ,Po !YK<'.dniu jeden z nrnvowników Jazny drąg. Wirtnla 7.nwie. zauo na sto.la· nie było. Ootkllwlo odc7.11wało sle brak Proluirator: ,,'Czy oskarfony wyda ·ri' 
'\\·ydzinłu politycznego ob-0z11 pytał, kto ku I obrncano wkoło. W b<\rd·~o krót· wody. W jedne) mis:ce wody myło się 1!l wrz:ldze1•i!t morrlowania d7.łeci?•' 
z więźniów zna jr,zyk n'emiccki. l>im czasie c!elikwent tracił przvtomność chorych, W jednej wannie kąpano po 1001 Osi.-a r~ony: „Z;irządr.cnla w tym w1 
, „Aczkolwi\!k zn'.llem j'.zyk niemiecki skutkiem bólu spowodowanego 'wyrvwa· osób. dzlc p!ynfilY od Hłmmlcrn, k~~ry przvka· 
tylko w zakr~sie szkolnx. m, zglo11Hcm się niem dłoni ze stawów. „I(ołyt:il<:t" hył:i je Clt0rych nie rozdzielano. Obo!c chorych zyw~J j . le~arzom. 
jalm tłumncz i zostatcm przydzielony do dnym ze sposobów wydobywania 7.C· na tvius leżeli Judzie chorzy na zapale· Z;-rządzenia tak się kn. fowały. te-i 
teg.oż wydziału polityczn~go'' - mówi znań. , . . nie płuc, wr<! zcic byłem zdezorL::nto ~anv i nie 
twiadck. N;io:;tępnie świad~k opowiada o maso· !li" ~ 'k b; 1 • • " wJc• 7.lalem, czy n;ilety dzieci .zablfa~ cz11r 

.,Dla nas więźniów praca w wydziale wych e.lr.'!ekucfach, dokonywanych przez . ~·'SZezen e o e1 CRęzarnvcn nie." 
poli!ycznym pole~ala na tym. ie ~·isy- rozstrzelanie. . Kobiety ciężarne początkowo z regu-
iWahśmy ~a kartkcich now_o~rzybyły1~h d~ ~oza tym przepro.wadznno w~ród w1ę- ły posyłano do komór gazowych. Dzleć\ •mi&llffll•, ••~imlmllllłlmlZll!B•• 
obozu. N10 było wte~y Je:szcze ar.~usz71 in.ów częste selekcJo, Ludzi wychudłych n.atychtniast Po urodzenitt wrzucano do· /\Ja a.artilne.sie 
ipersonalnych. Późn 1 eJ, idy nnst~JJH~ e: I wymizerowanych posyłano do Brzezin· wiadra z woda gdzie tonely. 
gzek&cjc? spisywaliśmy wypadki śm1 ::ret kl. do krematorium. Jeżeli ktoś był wychudzony, posyłano 
~a s:Pecialnych kartach v.: cze~w?:iych Te żywe szkielety nazy)!nno w lr,zyku go do komory gazowej. 
obw~dkach. Byly_ to zawiadoi;;1ema .do obor.owym „Muzułmanami . w obozie panow'1ła ś vicrzha. Poni~
'B.crlina, d~ w!a~c1..,,~ych. wła~:-. '~yły ~~~ Na pytanie, c..zy żr:dzi byt~ odrazu rirze w~ż nie było lekarstw, wi·':iC na ciele two 
meż wysyra~:" do :o~zin "~.,,z?, ,?:;' ~-!;_ ~:vlanl do krematoriow, świadek stw1er· rzyły się wrzody i strupy. Whtdze obo10 
g:apiy z zawindomienicrn o sime.1,;i. ·oz dzn, że zazwyczaj około !JO procent tran· we dostrzegłszy strupy u wle,źnla. odRy• 
meJ zaprzes~ano wysyłać te]egramy do sportu przeznaczano do pracy, resztę zaś łały go natychmiast do krematorium. 

Od &zeregu miesięcy kursu ie bez po· 
śr-cd.ni p.odąg międzyna·ro<lowy, który 
zatrzymuje się na d\uiszy pos\ói na jed· 
nej ze stacyj podwarsiawskich. Mllkj~ 
Obywatelska za-0bserwowa\a, że w go 
dz inach nadejścia pociągu maleńka is\ą.: 
cy jka zaludnia się tłumem osobników, 
objuczonych ciężkimi paczkami I że na· 
_ tępnie te paczki przechodzą w ręce ob · 
t-ługl pociągu oraz niektórych podejrza· 
nie wyglądających pasażerów. 

r~dzln polskich. Wysyłano Je t~lko do. odsyłano do Brzezinki. w dalszym cisgu świadek opiSi!Je . eks-
N1emc6w. S .g ł n t d k · „,.i. · 1· cli Z czasem praca kancelaryjna zaczęła auys a „przy pracv perymen Y O onywane na Wl1<;.Gntar ,a j 
Bię zwh'kszać g;dyż do obozu przybywa· NastAnny ~w·1adc'k Władysław 'l(uzwa, Od kobłet pobierano kr~wl dla ccldów ro· 
ło cor~'z wię'cej wieźni6w. "' :,, sl<owych. Jednorazowo śc ągano o rzy 

W roku 1!)"12 Przybywa pierwszy tran- portier, stwierdza, że Hoess bił osobiście czw~rte litra krwi. Jako ekwiwal~nt za 
&S:Port kobiet. Były to Niemki _ pospoli- wif'.tnlów. Hoess bił świadka PO twarzy swoJą krew, kobiety otrzym~wałv pół bko 
te "rzesb:iPczynie. które mialy 11.o!Hnć - Życll\w bił, kopał I znęcał słe nad nimi. chenkn chleba. Po tych 1.ab1c~ach wie • 
tzw~ kapinkami. P.oprzednb funkciono- tlo2ss znprzecza i twierdzi, że sam nie szość z nłch zapadała na złośliwą anemie 
wali jut w obozie kryminnli~d nkmleccy bił więźniów nigdy. lub na gruźlfcę. 
pełniący funkcfo kapo. W ka!lcclarii Z kolei składa zeznania świadek Janina w bloku 10 dokonYWano Spccjalnl'Ch 

Postanowiono zbadać · rze<:z bliżej I 
pewnego dnia urządzono na tej stacyjce 
obławę, połączoną z rewizja tajemni 
czych bagnży. I cóż ię okazalol„. Pa
kunk\ zawierały rozma}te j!rtykuly żyw.i 
no.4c1owe, zwłaszcza ffuszcze, a mfe/· 

wzrnstn zapotrz~howanie na })erMnel. Kośc!ui;:zkowa, lekarka. doświadczeń •. Pnleirnły one na sztucz" 
Przyjmują do wy<.lziału polityczn ·.!~O no- W Oświ1ęieimiu t>r1ebywała od roli;u nym zapładmanlu, llrierywnn\n c\a:l.y w 
wych pracowników, przeważnie kob;cty 1942. Opisuje s~rtuację ·sanitarną obozu 6-fym mfeslącu. ce'em zba.danla, Jak or· 
żydowskie jako rozpaczliwą. ·ząw zenie b~·Io tak: ~a~izm · rea:i:u~ na takt zahte~. 

Ak. J „ u wiellc\:!„ ii wiP,kaz~ć w,~,1.n\arek za a"a Przeprowadzam> sterylJzację kobiet 
~~m '\> 'lR."L\\'a '1-~TI'l'a ~ ~\ • 

„ C 8 1?8Z0W3fłl3 ła na tyfus. pla.misty. Brak bJ·ło zupełni~ przy pomocy promieni ~oentgena lun 7:a 
. , Do i ero p6inid zdałem sobie spra\\'ę wody do p1c1a. R?no P<Jdawano pół kb~ pomoca op~racji. Po zab1e1ach tvch duza 

Berlin, gdzie, jak wiadomo, z żywnoS<:t'l 
je$t dość kr 1<:.ho. Zna\azlo się kl\kunastu 
Polaków o czułych sercach, którzy za. 
pragnęli wspomóc „bieanych 0 Niemców 
-łoniną i masłem, zresztą nie bezlntere* 
sownie-, bo Qpłaty za produkty pohieran~ 
były na miejscu przeważnie w sztywnej 
walu-cie, a ceny skalkulowano w ten 
sposób, że np. za kilo słoniny pobierali 
handlarze ok. 800 zł. Ładny zysk!. .. 

:IJanz~go do biur przydzielono t<! kobiety. terkl pł-;:bu na dwie osoby. Panowała e liczba kobiet umlerala. ' 
Per"so·nel biura politycznego wiedzi,11 wie guDnkad , ozowda. n.otraw "roszck Avo"ł L;:karstw w szpitalu nie był-0. ' . . . b ·~ cli t, o o a wany o „ ... ,, aj ~ . dk ! le o tym, co s1e dz1e1e w o oz ,v, ·' <-!!: powodował olbrzymie pragnienie, Dzta· Przewodniczący zad e 1>W1a OW• PY-

~i z~~ ~ie~~b:vb ~aune M ~~~~~~~·~~~~~~---···--~----~-~~~~: śmierć i zglnr,ły wszystkie. 
Nast,r,:mie świad~k -0nowi::ida !;il<. kn

zano im założyć srncJainc lwrrn.l'k1, w 
których arkusze odznnczone hv1v \Yl)rn 
literami sb. Dowiedzieliśmy sic :iói:11c~
m6wi - że litery te oznaczały !Wnder· 
bchandlung (specjalne traktow:mlc) •. 
Oznaczało to akcje ga~owania. Sw_1a"dt':k 

opisuje wydarzenie. Jnk1e mlałl) m1eJsce 
w roku 1912. Szpital obozowy hvł prze· 
pełniony. Przy zły wiadomości. ie. cho~ 
rzy' 1J.~1dą przewiu'<!ni clo Drerna. tlCI Ei?· 
natorlnm. Kaząno sPor7.:i,clziP •'W1d.:-ncJ~ 
chorych. którycn hyło okol-0 500. . 

Chorzy cic!lzvli siG z tego wyiar.du. 
WsadMno Ich w!i!zystklcl1

• do nn~1 ~~I -0· 
sobowego, Tych, którzy nic mo~li 1.~1,; sa· 
ml niesiono na noszach. Prv~z dl 1ft.i_ cza~ 
po' odieździe poclaitn nanow:i'." nrzc 1~on~
nle, ie chorzy Istotnie zostali przew1ez1e 
ni do sa111tor:um. 

Tąp 11f e ieńców 
p0 pewnym czasie świr · · '· .,~ 7vPad

kowo zobaczył rejestr rhmrch w lo:ic\!
Jarli Na katdeJ karcie llJ:urował krzyżyk 
i d~ta. Wówczas zrozumiał, te wszyRcy 
ci Judr.łe z11:1ttr)l w komor7.e ita·zo~vc_j •. 

W dąlszym ci4gn swoich zcz!'lan S\\ ia
dek stwierdza, że pierwszy wypadek za
gazowania miał miejsce w Ośwt~chnlu 
w rQl<u 1911 a nie w 1942. jak 1n~wiono 
lJOPrzednio. Ofiarą Padła grupa Jeńców 
\"QSyJskJch, . . 
Przewodniczący: „Czy śww,d~ow1 zna 

ny jest fakt, te w biurze politycznym 
konce-ntrownly się wszystkie zarzqdzellla 
dotycząc! kar?" , 
~wladck: „Tak Jest. Oddzinl P?htycz

ny hył mózgiem cakg_o obozu. K~z.d~ ka.
ra, która była' wy1111.crzona ~1ezniow:, 
vrzechodziła przez h111ro oddz1ał11 pol1: 
iycznego. Chodziło o to, .l~by zac~owac 
pozory. W rezultacie. 7.:in1m 11~rl:n za· 
twierdził kaTl7. była. ona już da~vno w~
k;Qnana. Po przysłal}iU iatw1erdzema 

aa o y 
Amatorzy tego łatwego zysku powę~ 

BRUKSELA (PAP). Reg-ent held.i ki, wodniczącym generalnego zgrom:~dz:nia droQwali, oczywiście, za kraty. W obozl"' 
kslqżc: Karol powierzył byłemu mlnistr~l- ONZ zamierza utworzyć rząd koallcy,ny, pracy dojdą zapewne do wniosku, że 
wl spraw tagra-nicznych w gabincc1:! sklad:dn,cy si·e z socjalistów, liberałów 1 rłrogi !atwer;;o bogacenia się są śliskie ł 
liuysmana Sp, a\<owi mis.ię 1~tworzenia członków Partii chrześcijańsko-społccz- 7.awodne. Ale na marginesie tej afery 
nowego rz~du. Spa.ak, kt6ry Jest prze- nej. trzeba podkreślić z naciskiem, że stano· 
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nad amerykai1skim projektem umowy pow1ern1cze1 dla moralnie ciężkim prze tępstwem, gdyż 
P f k po pierwsze proceder ten dotyczy arty.i wysp na ' acy I u lm!ów najniezbę<lnlejszych I o~ólnloe S~· 

NO\VY JORK (PAP). w środ~ ?{::id.a prawko, provonujon,cą uzaleinl~nie za· żvwany.-:h, a po drugie uderza przede 
Bezpieczeństwa kontynuowała dyąkusJę twierdzenia umowy powicrniczeJ od za- wszystkim w kieszeń I żołądek najuooż· 
nad ·am~ryknilskim projektem umowy Po warcia trnktatu pokojowego z Japonią. -:zych. Ale przemyt żywności do Berlina, 
,viernic?.e.i dla znajdnli'\CYCh si~ pod . man Przedstawiciel St::inów ZJcdnoczon:vch czy w ogóle · do Nkmlec, na użytek 
<latem japofisldm WYflP na Pacyfkn. Warr:!n Austin oświadczył, ii nie sprze- iprawców naszych klęsk I nieszczęść, 

Dclcgnt nowozclnnd?.ki "'VSnno.ł pro· ciwia się, zaproszcnin Jndii i Nowej Ze- Jest łotrostwem poclwójnym, 1 wyjątko 
ickt zaproszenia ttol.andii, Kanldy, Pili- landii, a swoje stanowisko wobec 1iro~o- wym - i dlatego powinien być karany 
pin i Nowej Zelandii oficjalnie do Rady zycj! australijskid przedstawi na pos1e- ze szczególną surowością. 
&zp.ieczeństwa z prośbą -0 dopllszczeme a·zeniu w dniu 17 hrnrca, kiedy będą roz- Nienasycona jest chciwość niektórych 
do wzlocia udziału w obradach. dkl ł i I D~legat „11strnlijski ttasluck wniói:ił po· patrywanc wsz~lkie 11oprnwki. ludzi I wszelkie śro do os ągn ęc a 

' 
'ko 40 Procent lud Os• c•1 •11•1p•1n ::s~~~ :i~~~ ~~:r~l~re_:__C~~~!~e~~~r Y . . . , •• . prochów hitlerowskich ofiar na terenach 

d I b t dawnych obozów koncentracyjnych ce• 
brało udział w kome n p e ISCY u '.em znalezienia jakichś tam ocalałych' 

NOWY JORK (PAP). Korespondent prawnionych do i;ło'lownn!a, w pfebtsc~·- nrzedmlotów - wartościowych. Ludzie, 
Asociatcd Press" donosi z M<iulll. ie cle wzleło udział tvtko 40 procent. którzy mają Łąki stosunek do hitlerow• 

" ·k N0\11Y JOPK (PAP). Jak komunikuje sklch zbrodni, bez wahanla wysyłać bi;• według nickompldnych danych o wyip n ·v " d Al 
ostatniego plebiscytu na PiliPilnch, wiek- Asociated Press" wiceprezydent filipin tlą żywność dla - zbro niarzy. e na 
sześć głosujia,cych wypowiedziała sie za Quirino oświadczył, że dnia 14 marca to właśnie istnieją więzienia I obóz pra• 
wprowadzeniem do konstytucji filipiii- rządy Stanów Zi~dnoczonych l PiliPln cy, sąd I prokurator, aby te. -znlkczem.; 
sklej poprawki, zapewniającej obywate- podpiszą układ, na mocy którego oddane nialą kanalię ludzką p·rzywle~ć do opll• 
tom USA Praw w zakresie ek11nloatadi heda do dyspo1vdl ~tnn6w Zkdnoc:w- mlętanla I W1'knzać l~j, te tylko do cia.i 
~ospodnrczcj filiPin. Korc~Pondcnt 111twlcr n~rch na okres lat 99 bazy wojenne na "11 .,dzban wodę nosi • 
dza jednak, !~.z Dośród 3 milionów u· filit>inach. B. D. 



ZARAŻLIWA CHOROBA* NADZIEMSKA PRZY
·czYNA ZIEMSKICH KŁOPOTÓW * 500,000 * 
'GRUNT TO ZGODA * BRATANKI I BRACIA * 

PRZEKRESLONE NADZIEJE 

GLOS ROB6TNICZY 

łlie . wszystko da się ku·p 
Str S 

• • 
IC 

Informacje nadchodzące ostatnio z Arne- maile anegdoty o amerykańskich milione- światem. Narody, kraje, terytoria - nie są 
ryki świadczą o wielkiej aktywności i - po- rach, którzy - zachwyceni europejskimi za- to przecież obiekty spoczywajqce na pół
mysłowości nowowybranych senatorów, zwła bytkami kultury i sztuki - wyrażali goto- ka-eh jaisiegoś domu towarowego, które ku
szcza w dziedzinie projektów ,,zaokrąglania" wość nabyci·a za cięl2ikie pieniądze ... katedry pować można z.a gotówkę - hurtem i deta· 

Zwrócono ml niedawno uwagę na to, że politycz'nych i terytorialnych wpływów USA. w Reims albo zbiorów muzeów włoskich. Do I licz'nie. 
łdąc ulicą mówię sam do siebie. Ja tego, o- J 

eden z tych przedsiębiorczych senatorów tego rodzaju tranzakcji, oc:zywiście, nigdy Wydai·e si· „, z' e rozpowszechni'ony w Ame-
czy:wiśG:ie, nie dostrzegłem, ale wierzę, .że tak b · " 

' 

wystąpił z propozycją na ycia Grentandi!, nie doszło, a.le już sam zamiar i chęć są tu ryce przesadny kult dolara mąci ni',,.kto"rym 
est. Nie myślcie, ie czynię to dlatego, iż lu· która stanowi własność Danii i wchodzi w bardzo znamienne. . • . -
tiię, jak powiedział ktoś dowcipny, rozma- skład jej terytoriów państwowych. Zanim . . : . politykom zdolnośc 1asnego widzenia i mv-
wiać tylko z mądrymi ludźmi, a dlatego, ·i" Cały swlat rozumie, wszystkie rządy 1 na- ślenia. Oślepieni potogq linĆznsowq USA., lu-

przebrzmiały echa bardzo kategorycznej od- d · . " 
zaraziłem się gadulstwem. To też jest zaraź- prawy rządu duńskiego, drugi sen-atar za- ro y zdia1ą sobie s~rawę z tego, .że taki ko- dzie ci przestają sobie zdawać sprawę z te· 
llwa choroba, a bakcyle jej są systema· proponował niepodległej Islandii, by przy- los mocarstwowy, Jak Stany Z1ednoczone, go, że nie wszystko na tym świecie jest do 
tycznie rozsiewane przez Polskie Radio. stąpiła do federacji północno-'amerykańskiej, ma w różnych częściach globu swoje wiei- kupienia i sprzedania. Takie · czy inne tery-
. o· której bym porze dnia nie nastawił a· jako któryś tam z rzędu stan USA. Oczywiś- kie i uzasadnione interesy, bardzo rozmaitej torium - to nie tylko pewna suma wartości 

J:>'ar.aiu (za małymi oczywiście wyjątkami) na cie, Islandia z oburzeniem odrzuciła tę wiel- natury - politycznej, strategicznej, gospo- materialnych, ale również zespół dóbr cał· 
którąś · z polskich stacji, zawsze słyszę, sym- kodusznq propozycję, nie życzqc sobie by- darczej. Wyraz temu zrozumieniu dał niedaw- kiem innej kateg-orii, jak włqsria kultura, tra· 
t>atyc::zny wprawdzie i doskonale modulowa- najmniej ziamieniać swq suwerenność na ta-' no na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa · m. dycje, przywiqzanie do swoistych form ustro· 
ny (nie mieszać z „~odelowc;inym" ni z „on· kie warunki polityczno-ustrojowe, . w jakich in. delegat ZSRR, wyrażajqc zgodę swego jowych, poczucie .su\yerenności i . odrębności 
CłuIOW'ańym"), ale zbyt dużo czasu radiowe- znajduje się stan Arizona czy Minnesota. rządu na odc;lanie Stal!Qm Zjednoczonym po- państwowej - itp. Są to tzw. imponderabilia 
~o zapełniający, głos speakera względnie Jeszcze dalej posunął się amerykański wiernictwa nad szeregiem wysp Oce·anu Spo- - rzeczy nieważkie, ale bardzo ważne, któ· 
speakerki. I senator Russell, wysuwając publicznie plan kojnego, które d'awniej nale'Z!Ily do Japonii. re w iżaden sposób nie dadzą się odmierzyć 

Pon~szę gałeczkę trochę w prawo I już · „unii" w. Brytanii ze Stanami Zjednoczony- Zarówno delegat radziecki, jak i inni człon- dolarami najhojniejszych choćby „. amato
mam ładną; muzykę. Tylko, ż? ja jes~em pa- . mi. Powzięcie tego planu tłumacz~ sen. Rus- kowie Rady Bezpieczeństwa zajęli słus.zne rów, 
frlota i zawsze wolę słuchac polskich sta- . sell obmY'ą o przyszłe losy Imperium Brytyj- stanowisko, że Stany Zjednoczone mają pra- Toteż trudno się dziwić, że pań.siwa i na
ci~ . Dl~\ego mcj.e . ra~io c~ly dzień pr?":'ie skiego, któremu jakoby grozi rozpadnięcie wo do st?ICltegicznego zabezpieczenia się rody, które zńalazły się w zasięgu dziwacz· 
~~lczy, bo _przec1ez me. m0ozna praccwac 1e- się, co spowodowałoby niemożność . wywiq- przed ewentualnością . nowej agresji japoń- nych propozycyj amerykańskich reagują na 

• iśli ktoś n_ad uche~ g?da. i gada. . . zania się W. Brytanii z ciąiżqcyc'h na niej zo- sklej. Podkreślamy tu ten epizod dlatego, ·że nie nieukrywanym zdumieniem i stanowczq 
. . Sytuac1a przeds,aw:a się o tyle gorze), _ze bowiązań międzynarodowych. Co na.st~i właśnie ZSRR pomawiany }est często przez odmową. Należy, przypuszczać, ~e taka wła
gadanie przepla:ane 1est często gęsto p1_s- dalej - nie wiemy. Być może, iż któryś z ko- pewne koła reakcyjne o szczególnq niec;llęć śnie reakcja otworzy oczy projektodawcom 
kami i zgrzytami. Początkowo ~y~lałe1?, 7e legów senatora Russella znajdzie na kuli i wrogość w stosunku do Stanów Zjedno- · na niestosowność zbyt ambitnycll. - by nie 
to antena nawal.a, więc z nar~z.em.em zycia ziemskiej inne jeszcze terytoria, zasługujące czonych. powiedzieć: zachłannych - planów, które -

wlazłem ~a . dach zasypany sniegiam, l~cz na wspaniałomyślnq troskę amerykańskich I Ale międzynarodowa sankcja dla spr a- jako produkt jednostronnych ' i egoistycznych 
okaz~ło się,. '!e antena w po;zą?ku. ~omysla- projektodawców i daleko idące ich· zaintere- wiedliwych i zasadnych interesów poszcze- nawet wyrachowań - nie mogłyby, w ra
,łem, ze moze wobec tego ziem~, wmna .. Po- sowanie. gólnych państw nie moo.e oznaczać u.znania zie realizacji, przyczynić się żadną miarą 
iżyczyłem od nas~ego „dozorc~go. o~powied- Wszystkie fe - fantasfyczne raczej - po- roszczeń zbyt daleko idących z niezdro-

1 
do uspokojenia i uporzc;dkowania wstrząś-

nie lnstrum~nty l w zamarzmę\eJ ziemi wy· mysły i projekty przywodzą na parliięć roz- wych pragnień wyłqcznego panowania nad niętego wojną świata. B. D. 
ko}'lałem doł półmet-ovry, by dokopawszy 
Ilię do cynowego -·,iadra stwierdzić, że zie
mia też. jes\ w porządku. 

Skąd'. ja mogłem przypuścić, jak 'bym zre
sztą śmiał, ~e nie ziemia winna, a słońce, że 

oszalało ono i zaczęło się bawić w bombę 
atomową, \yl'ko o jakiś miliardzik silnfejszq.„ 

Mamy jeszcze jeden dowód, że idealne 
neczy nie 1stnlejcr - nie tylko na świecie, 
·ale i we wszechświecie. Nie znaczy to \e"d.
nak, t;e nie należy dążyć do ideałów w ty· 
ciu. Właśnie my, polski obóz demokzatyc.z
ny, dążymy do ich osiągnięcia przez utwo
rzenie tei:kiego ustroju społecznego, w któ
ry,m nie było by nikomu :He. Szczególnie wy
trwale pracujq nad tym obydwie nasze partia 
proletaril 'Ckle, po1ączone sojuszem. t · dlate
go szczerze się ucieszyłem kiedy przeczyta
łem w ,,Robotniku" wiadomość, .że Polska 
Part.la Socjalistyczna oslągnęła fui cyfrę 
pięciuset tysięcy członków. 

Gta\uluję, gratuluję„. Życzę jak najp1ę
azej tego okrągluśkiego milionika. 

My, peperowcy, pos\atamy się dotrzymać 
kroku kieru/qc się zasadą, że 'W<:lsz.a siła to 
nasza s\\a, a naszcr siłcr to wasza siła, kiedy 
zgodnie maszerujemy ołiok slebfe - rq;cz~cr 
w rqczkę - ku lepszej przyszłości. 

W ogóle zgod'a to ·dobra rzecz. Powiadają 
przeci&'Ź/ starzy ludzie, że zgoda buduje, a 
niezgoda rujnuje (że tak zawsze muszę ja
kieś przysłowie wlepić), a my przecież chce
my budować, bo Niemcy dość fu<ż n.am na
rujnowalł. 

Więcej im to się nie uda. Już nigdy nie 
oędą żarli polskiego chleba. 

Jeszcze większą pewność tego daje nam 
falc!', tiie po długich korowodach Czechosło
wacja zdecydowała się zawrzeć z n<Imi pakt 
przyjaźni zapełniając tym samym lukę, która 
istniała dotąd w słowiańskim murze odhron
nym p?Z~ciwko N•emcom. Nigdy nie wątpi
ł~m, że dojdzie do tego, bo przecież jeśli 
,,Polak l Węgier - dw.a bratanki", to Sło
wak, Czech i Polak sq b!Hszymi krewnymi~ 
to ju1ż. bracia jednej krwi i musiało dojść mJę
iizy ńlmi do zgody. 

Niewątpliwie dojdzie O.o zgody i na kon· 
ferencji moskiewskiej, która ostatecznie od· 
bierze Niemcom · wszelkie nadzieje na odwet, 
choćby nie wiem jak płakali, ze dzieje im 
się krzywda. Powfadajq Rosjanie, że „Mos
kwa sliezam nie wiarit" - tym bardziej kro
kodylim łzom Niemców. 

Spr,awiedliwości dziejowej stanie się za-
aość. SAK. 

l rzeba położyć' kres spekulacji masłem 
· Od kilku dni notujemy na rynku nabia- ·Jeszcze par~ dni, a masło gotowe zdr-0 \uniemożliwiły właściwe zaap.-owidowa. 
łowym braik masła. Niewielkie Hbści ma- żeć o pełne sto procent; gdyż Komisja ni·e rynku i ten moment jest w akcji spe
sła <>sełk-0w~go, które Pofawiaią Si(} w rolę swą ogranicza wyłącznie do wyzua- kulacyjnej wykorzystywany. 
handlu tak w sklepach spożywczych, jak czania cen, nie troszc~c się nadmiernie Komisja Cennikowa zajmmvała w tej 
i na rynkach łód:z,kich, nie zaspakajają o to, czy te są r·espektowaone i dlaczego sprawie d-0 tej '))-Ory stanowi>lrn hierne i 
nawet w drobnym st-0pniu zapotrzebo- nie są respektowa·ne. wyczekujące, licząc widać na to, że wła
wania ludności miejskiej na ten artykuł. Nic tak nie wpływa demoralizująco 11a d~e n~ebie sikie ~Prowadzą normalną obo· 
Przy tym spekulanci-handlarze wyzysku- sprzedawców i nic taik nie deżorganiz·uje w1ązuJącą o teJ porze w Polsce l>ogode 
ją brak dowozu i śrubują niei>OllJi~rnie rynku jak swobodne, długi czas Już trwa· i że cena. masła, któr·e w .obf}t?ścł '.J 'iej 
ceny. j.ące obcłtodtenle istnfe-jącyćłt zarządzeń. Po~ze kazdego rok~ POJaw1arn sre w 

Już dziś masro osełkoWe bytt> łla · ry tl.! · Obo-wO,zują<:a n~ ereni Łodzi cena han~lu,_ automa_t~cz.me ·.na wyz iac;:onym 
kach &p!"ledawane ipo 560 zł za kg, Róż- sprzedażna • masła osełkow<!'go nie jest .-0d P-0~1om1e ustab1hzuJe s1ę1. _ . 
nica między ceną ustalon0i na masło oseł- bardzo dawna respektowana ani })!-zez Niestety, długotrw~ła zima k .. •.111,hl:o: 
kowe -przez Komisję ~nnikow.ą. a ceną gospodarzy-producentów, a ty~n bardziej wała to obliczeni€ i masła -po goC;dweJ 
ryritkową WYnosi w tej chwili 230 zł. przez handlarzy. Trudności transportowe cenie nie ma. 
01 1111 1: 1 1 11mm11iu1mn~:1111~ 1m„1u::i 1. 1111 .1 1i1 1 1:1.11111 1.mn1: 1 i1 1 111 ° 1 11m .1 1 .• 1 ,11 .~ ,. 1 11 1· 1 1,1 ;111. 1 „Mnm11 1 11mn 1 111n1nmn1111111 1 1 1 1 ~ 1~111u11 11· 1111 1~11 11 i; 11 11 i;111 1 11 111 1 1!l11 111 111M1: 1Ht.1mm Śniegi i mróz, nas te pn ie „ o z l11 l Y ; o-

Rado11n.s•o 

Wspólna konferencja p·p S • I PPR 
s ta tnie śnieżyce 'J)rak~yoznie un ierno~li
wiły wi·e,1kszy dowótl nabi. · 

W tej chwili brak jest w sklepach t1a 
wet i masła śmietankowego rozprowa
dzanego przez ogniwa spółdzielcz'lści. 

Dnia 7 marca odbyła się w Radomsku Szczególną uwagię referenci zwrócili Wydaj-e nam się, że }edynie uintensyw-
mię.dzypartyjna konferencja WS i PPR, na zagadnfonie podniesienja wydajności nienie transportu i przerzucenie dowozu 
z udziałem ponad 400 członków z obu pracy, oraz wspólnej · bezwzgle1dnej walki nabiału ·z transportu samochodowego ·r..a 
partii. iz wsz·elkiego rodzaju szkodnictwem poli- transport kolejowy zaradiiłoby brakom 
Współpraca Pomiędzy bratnimi partia· tycznym j gospodarczym na terenie 110_ w zaaprowidowaniu rynku. Przy dosta

mi na terenie Radomska uikłada się po- wiatu radoinszczański~go, Diiżo miejsca tecznym zaopatrzeniu rynku w mnsło 

~;~~~\)~~a!f:~;d~~g:1ct~~~~·~da~~~f:~ poświęcono sprawi·e podniesienia ·uswia- ~r1~~ ~r ~:i~~~h,~~a~~iio%~!~W~~~e d~~i~ 
zacieśnienie tej współpracy na wszyst- d~mienia Poli~czno-id~olo~icz~~g-0 czł~~ jak rynek ,nie zostanie w masło dostate
kłch odcinkach życia politycznego i go- kow obu Partu. W ozYW1oneJ dyskusJ1, cznie zaaprowidowany ; fak' ' dłu .g-0 będzie
spodarczeg-0, 'Oraz spraw~ 'tlormalnego i w ~~órej zabi~rali głos czło_nkowie obu my w Łodzi ofiarami ~kcji spekulacyjnej 
syst·zmatyczne.go <Jdbywa·nia wsp.óinych parh! uz~<;>dmono . wszys·ł·kte ak~uall1e 

1 
tym produkt.em codziennego spożycia 

posiedzeń kół PPS i PPR. w tzi ~hw1h zagadmena. Konf~rencJa od- I zwłaszcza przy niewiarygodnej wprnst 
W imieniu PPS zagadnienia te refero- była się w serde.cznym nastroJu i w peł· I bezczynności Komisji Cennikowei która 

wał Prezes miejscowej organizacji tow. nym zr<?ziumieniu k~nieczności •vspółPra- i ogranicza się do roli beztroskiego' -obser
Staroszewski, z ramienia P<Jlskiej Par· cy pomiędzy PPS l PPR- · l watora wystęiPnej działalności spekulan
tii Robotniczej przemawiał Pierwszy se- Odśpiewaniem „Czerwonego Sztanda- : tów. Sąd.zimy, że w tej sprawie wypo-
kretarz Komiteru Powiatowego tow. ru" i „Międzyńar-0dówki'' zakończono wiedza się1 i ' związki zawodowe i Delega-
Wutkowski. konferenc}ę. (T-0). tura K-0misii Specjalnej, 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,11111111111111111111111111~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

uwaga! v-~. ~o·l~mna · nie:- śpl 
W pewnzj instytucji łód~kiej wydarzył 

Się ostatnio niezwykły wypadek. Oto je
den z członków tej instyrucji zachorował 

sprawę, k-0go nam -przy,słali 11a kuracjEf? 
- Nattlralni·a! Przysłaliśmy naszego 

członka X. 
SPRAWOZDANIE nagle na zapalenie Płuc. Był to świetny 

z akcji I Tygodnia Towarzystwa Bur.• specjalista, szanowany ogólni~ - od lat 
Otói prosimy przyjechać do szpitala 

i przekonać się osobiście. Wasz członek 
posiada na ciele taruaże. W okolicy le
wego przedramienia znak SS - poz.a 
tym znaki grupy krwi u wizlkiego palca 

wJającą , doprawdy wstrzemięźliwość i 
naiwność. Ta naiwność . i „machanie rę
ką" na wiele ważkich spraw ko."l ;~towało 
już nas nieraz bardzo dr<:>t-0. 

i Stypendiów R.P. dwóch z okładem, od takiego bowiem 
W czerwcu 1946 roku no t.sren:e naszego czasu Przebywał w środowisku łódzkim. 

«rojewódz.twa zostało zorganizowane Towo- Papiery wszystkie miał w porządku. Mó
rzystwo· Burs i Stypendió.w. Celem jego jest wił nienaganną polszc~yzną. Wżył Się, 
niesienie pomocy zdolnej a niezamożnej wrósł po prostu w społecz.eństwo -polskie. 
chłopskiej i robotn:czej, kształcącej się mło-
dziieży na terenie Województwa i m. ł.odzi. I nag).z - jak to wspomnieliśmy wy
W dniach od 3 do 10 listopada 1946 r. odbył żej - ten poważny człowiek zachcro
się I Tydzień Zbiórki na cel.s Towarzystwa. wał. R.ada w radę - postanowion·o się 
Na ~te[enie m, Łodzi ze zbiórki ulicznej, do- nim zaopiek-0wać i wysłać na koszt in
orowo!nych ofiar publ·:cznych, ze sprzedaży stytucjj d-0 szpitala. 
cegi.'3łkk, znaczków i nalepek osiągnięto kv-:o- Tak też uczyniono Jakież jednak było 
tę 440.269 zł. Z zebranych funduszów udzie- d · · ł k' · ' • · tyt 
forto do .chwili obecnej 80 stypend:ów dla 7. „ 11 m!eme. ~z on, o~ szan-0;v~ne~ ms u-
noibiednie,iszej ~ na jzdolniejszej młodziezy .l LL ło~zk1ei,, ktoN!J godn-0sc1 fllkt nch~
~kót łódzkich . Stypendia rozdziela specalniB hi c me moze - ?'dy nagle rozległ s1e. 
powołana do tego celu Komisja Selekcyjne- telefon lekarza szpitalnego. 
Stvperldialna. - tlall-0, czy Panowie zdają sobie 

i pod jęz.ykiem. 
Wszc_zęfo s1ę: zamiaszanie. W sprawę 

„wtajemniczył się" prokurat-0r. Chory w 
tym czasie przychodził powoli d·o zdro
wia. 

Do dnia dzisiejszego- iajemniczy SS
man zdołał już podać trzy różn~ nazwi
ska „własne", z których na Pewn-0 żadne 
nie jest prawdziwe. Fakt bezsporny P-O
zostaje jednak..LSS-man potrafił wkraść 
się w szeregi 1 nasz·zgo .'SPOłeczeiistwa, 
które wvkazuie w tych sprawach zadzi-

Polski -Związeik Zachodni w~ywał )u·ż 
niejednokrotnie nasz-e społeczeństw-0 do 
baczności Przed żywym w<;1ąz Jeszcze 
niebezpieczeństwem niemieckim. Nie na
leży patrzeć przez palce na lokowanie 
si~ P-0d J>łaszc2ykiem polskości różnych 
SSmań.skich i gestapowskich szumowin. 

To jest właśnie ta V-ta kąlumna, którii 
Ni·emcy chcieliby zaszczepić na ŻYwYm 
organiźmie naszego kraju. 

Iluż jeszcze takićh SSmanów z tatua
żami na Pie•rsiach i zmakami „gru!JY 
krwi" zna:iduje si~ wśród nas? 

Obejrzyjmy się dokładnie i nie t-Ole. 
rujmv ui~.tei kolumny ;hitJ.ernwskid. 

H. Rud. 
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• St. Szptnalski w Bukareszcie 

o moc Występy znakomitego planisty Stan\ela· 
wa Szpinalskiego w Bukare!lzcle wywołały 
ogromne za!11teresowan!e w ot•ystycznych I 
kulturalnych kołach stolicy Rumunll. 

Zgodnie ze statystyką Biura Odszko· 
dawań przy Prezydium Rady Ministrów 
(por. Jerzy Osiecki „Straty") na' każdy 
tysiąc ludności w Polsce zginęło w la· 
tach 1939-45 na skutek działań wojen
nych 24 osoby zostało zamordowanych 
w obozach wyniszczenia, w akcjach 
pacyfikacyjnych i likwidacji ghett 133 
osoby; w innych obozach zmarło 47 
osób; z powodu nadmiernej ~racy, gło· 
au i bicia zmarło „swoją" śmiercią 18 
osób. Stosunek zabitych wskutek wszys1 
kich działai1 wojennych jak bombardo· 
wanie i walki z zamordowanymi przed· 
stawia się jak I do IO! 

Lącznie ilość strat w ludziach wynosi 
ponad 6 milionow osób! Poza tym jako 
wynik systematycznego wygładzania ca 
łego narodu uległo ciężkim chorobom 
Epolecznym 1.140.000 osób, a jako stała, 
żywa pamiątka rządów Franka, Fische
ra mamy obecnie 590 tysięcy inwalidów. 

Strata biologiczna Narod'tl PQlskiego 
·wynosi więc 7 milionów siedemset ty
sięcy istniet1. Przekracza to łączną lud
ność Norwegii, Danii, Łotwy i Estonii! 

Straty materialne wynikłe wskutek 
wojny sięgają także cyfry astronomicz
nej 258 miliardów złotych w złocie, czy. 
li 50 miliardów dolarów. Suma ta po
zwoliłaby zaspokoić wszystkie wydatki 
Pa.ństwa Polskiego i jego ludności nie 
uciekając się do podatków, monopoli, 
łub jakich bądź innych źródeł dochodów 
państwowych. 

Tak więc rozpoczęliśmy w 1945 r. 
start mając defkyt liczący ponad 7 mi· 
lionów siedemset tysięcy istnień ludzkich 
i 50 miliardów dolarów. 

Ri.Swno w półtora roku później wydo· 
bycie węgla przekroczyło o 9 milionów 
ton, tj. o dwadzieścia parę procent pro· 
dukcję z 1938 r. Hutnictwo osiągnęło a 
częściowo przekroczyło stan przedwo· 
jenny. Ziemie Odzyskane są w przeważ 
nym stopniu zagospodarowane. Komu
nikacja została opanowana (na począt
ku mieliśmy „aż" 54 parowozy). Do 
naszych portów zawinęło prawie dwa 
tysiące statków. Budujemy teraz kilka
krotnie więcej parowozów i wagonów 
niż przed wojną. Taki był rstart i taki 
był wvynik pierwszego etapu pracy. 

Pomoc zagraniczna choć bardzo waż 
na, za którą jesteśmy szczerze wdzięcz· 
ni nie przedstawia się niestety imponu
j;ico. Szwecja udzieliła nam za.Uczki 
towarowej na przyszłe dostawy węgla 
w wysokości l OO milionów koron; arcy
bogate Stany Zjednoczone - kredytu 
towarowego w postaci demobilu na kil· 
kadziesiąt milionów dolarów. Związek 
Radziecki, sam nie opływający w tym 
·:zasie w żywność dał nam jako bez
zwrotną Pożyczkę ziarno siewne i zboże 
na chleb w ilościach idących w około 

miliona ton. Wreszcie UNRRA udzieliła lionów. Powstaje deficyt około 200 mi
nam pomocy w zakresi~ prawie takim, lionów, który 'łprowadziłby chaos w na 
jak i czteromilionowej Grecji·. Pożyczki szą gospodarkę. Zeszłoroczne osi'!gnię· 
gotówkowej, którą byśmy mogli dowol· cia zostały zagrożone. O pomoc kołata· 
nie dysponować nie dał nam nikt, choć liśmy do wszystkich drzwi. 
prawie wszystkie inne państwa ją otrzy Otworzyły się dotychczas jedne. 
mały. Otrzymał ją nawet niedawny Związek Radziecki udziela nam 
wróg aliantów - Włochy. pierwszej gotówkowej pożyczki w wy· 

Obecnie i ta pomoc UNRRY ustała. sokości ok. 29 milionów złotych dola· 
Było to tym boleśniejsze, że teraz właś- rów oraz zwalnia nas z polowy naszego 
nie jest ona nam ze względu na coraz umownego wbowiązania, dotyczącego 
to zwiększające się tempo odbudowy - dostawy węgla. Obie te pozycje dadzą 
konieczna. Musimy za granicą. zakupić 

1 

w sumie bardzo poważny zastrzyk ży· 
żywność, surowce, maszyny i artykuły wej gotówki znacznie przekraczający 
techniczne, których na razie sami nie sumę 100 milionów dolarów. Pozwoli to 
produkujemy. Jeśli tego nie uz)'l5kamy ! nam pokryć blisko połowę naszego de
zagranicą grozi nam zahamow;tnie -0d- ficytu. 
budowy, co w tym przypadku oznacza ·Należy wierzyć, że nasi sojusznicy 
tylko jedno - cofnięcie się. zachodni - bogata Ameryka i Anglia, 

Jak obliczają, zza granicy, oszczę- u boku których walczyliśmy o wspólną 
dzając nawet najbardziej mu:-imy spro· sprawę rozumią, że w ich· własnym 
wadzić towarów za 600-650 milionów interesie jest dopomóc Polsce, która 
dolarów, nie będziemy zaś w stanie zresztą niczego nie chce za darmo. 
eksportować więcej niż za 400-450 mi Włodz. Waś. 

Na recitalu, który odbył się pod protekto. 
ratem ministra sztuki, obecni byll przedsta• 
wiciel Korpusu Dyplomatycznego i ambasa· 
dy. Publiczność przyjmowała owacyjnie pia
nistę polskiego. 

Minister Sztuki udekorował naszego ro.da. 
ka orderem „Zasługi dla Kultury", podkreśla• 
jqc znaczenie pierwszej w':yty planisty pol· 
skiogo dla sprawy współpracy kulturalnef 
polsko - rumuńskie!. Ambasada polska w 
Bukareszcie mządzlła uroczyste przyJęcie na 
cześć Szplnalskiego. W przyjęciu wzięli U• 
dział przedstawiciele rządu, sfer artystycz,. 
nych, oraz prasy. 

Kanał Bałtyk-Morze Czarne 
W zwiqzku z podpisaniem sojuszu iędzy 

Polskq a Czechosłowacją oba zaprzyJaźnlone 
narody przystąpią wkrótce do budowy wiei• 
kiego kanału między Odrą a DunaJem, łą
czącego Bałtyk z Morzem Czarnym, 

Kanał długości 320 kilometrów będzie za
czynał się w Morawskie! Ostrawie a kończył 
w Koźlu. Dppuszczalny tona:ż statków okreś· 
lono na 1000 ton. 
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Tec . ·cy całego św· a a 
pomogą odbud wać Pol! echnikę Warszawską 

. W l~tY113 br: odbyło się w Paryżu P?· twygłosi!i szereg o_dczyt?w i ogłosili cykl !kami wybrani zostali: delegat amerykań 
s~edz~me I\om1tet.~ Wykor_iawc~ego Sw1.a arty~u.łow_ w pras.ie, d_aJ,ąc wyr~z swemu 1~ki oraz dyr. departamentu nauk przy
towe1 Konf~re?CJI Tec?mcz~eJ, n.a kto- ~dz.1wow1 .dla. os1ągmęc Polski '!' od.bu- rodniczych UNESCO - przedstawiciel 
rym .z ram1.ema Polski. h:alt u~ztał ~e· oow1e. kra1u 1 _zag?spodarowa~1~ Z1:m Chiin - dr. Yeh-Chu-Pm. Szereg delega 
~e~act ~OT _u ob. ob. mz .. Tamewsk1 I Zachodnie?: L1czm .przedstaw1c1ele m- tów z miejsca zadeklarowało pomoc, 
1~z. ąa1~ow1cz. W ty~h dma~h d~legacl 111ych k~a1ow składali na rę~e naszych tak wiec delegat szwajcarski pierwsz:YI c1 złozylt w Naczelne1 Orgamzaic11 Tech delegatow serdeczne gr-atulac1e z pown- oświadczył, że jedna z politechnik jego 
~iczneJ obsz:rne ~praw~zda?i~ ze swo- du osiągnięć polskiej gospodarki. kraju obejmie patronat nad odbudową 
1;go po~ytu t .s_w?ich osi_ąg~ięc. S~kcesy Na porządku obrad Komitetu Wyfo- politechniki warszawskiej, delegat fran
aelegac11 polsK1e1 . pr~yp1sac na~ezy po· _nawczego znalazła się między innymi cuski zadeklarował plany urządzeń na.u.: zytywnym :-vrazemor:i odn~es1onym sprawa odbudowy Politechniki War- kowych, opracowane przez Francję, de
prz~z delegac1e z3grantczne, ktore ?r~ły szawskiej. Prezes Komitetu p. Antoine legaci innych krajów również deklaro• 
udzi~~ w obradach_ Kongresu Techmkow zwrócił się z apelem do delegatów wszy wali pomoc. 
Polsinch w Katowicach. stkich krajów w sprawie pomocy dla W wyn.iku tych uchwał Komitetu Wy-

Atmosfera na forum międzynarodo- zniszczonej politechniki, i stworzono konawczego Nnczelna Orga.oizacja Tecli 
wym w stosunku do Polski jest obecnie specjalną podkomisję, która się zajmie niczna przystąpiła niezwłocznie do prac 
serdeczna. Liczni· przedstawiciele wie· wyłącznie odbudową naszej politechniki związanych z crganizo~aniem między.: 
dzy technicznej i techniki zagranicznej, w Warszawie. narod_o:vej pomocy. d!a odbudowy Poli· 
a przede wszystkim prof. Joliot-Curie, Przewodniczącym podkomlsJi został technik~ Warszawsk1e1: • • . inż. Picard, inż. B011chard, inż. Antoine prezes komitetu narodowego inżynierów Nawiązane na ZJezd~le .w. P~ry;u (Francja), delegaci z Węgier i z Bułgarii i techników w Anglii~. p. Howard, człon- kont~kty p:zez. delega.c1e mzymerow 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 polskich okazą się b. pozyteczne. 

W Z r O S t k r a J. o w e ,. p r o d u k c 1· 1· m e b , ,. og~:it~a:.~~~le~~.~~lj~~n~ra~~t~su~~~twa~: 
do Polski I wielu wybitnych uczonych i -

, inżynierów francuskich wyraziło goto-
W roku bieżącym :r>oważaL~ wzr·ośnie 

pr-0dukcja mebli wykonywanych Porzez 
fabryki państwowe. Według danych o· 
pracowanego planu produkcyjnego dla 
tej g:ał~i przemysłu w roiku 1947 zosta· 
nie wykonanych: 560 tysięcy krz-es~ł gier 
tych i stolarskich, 9 tysięcy różnych k<lm 
pletów mebli mieszkalnych. 10 tysięcy 
sztuk mebli tapicerskich fak tapczany, 
fotzle itp. oraz 180 tysięcy sztuk mebli 
stolarskich (biurek, stołów, szaf). 

Ogótna wartość t::d produkcji oceniana waść bezinteresownej pomocy w rozwią 
jest na 3 miliardy złotych. Wiemy, iż po- zywaniu problemów i trudności technicz 
ważne zamówienia na d-0sta\1/'ęt mebli o- nych Polski. 
trzymał polski przemysł melblarskl zza Wielkim osiągnięciem delegacji 
granicy, jednak ·nawet po zasi>O.kojeniu NOT'u było ukdnstytuowanie nowego 
żądań naszych zagranicznych kontrahcn- Stowarzyszenia Inżynierów Polskich we 
tów mzble tegor-0cz.nej produkcji na- Francji. 'Będzie to instytucja skupiająca: 
szych fabryk zaspokoją dużei istniejące w członków bez względu na ich przekona· 
tej mierze Potrzeby ryn.1rn wewnętrz- nia polityczne dla pomocy w powrocie 
nego. (i. k.) polskich fachowców do Kraju. 

Jarosla ro Basek 302) lmu się bardzo dziwne. Niejasno przy· tak jakoś osobliwie, że nie tylko cy.._ - s . ) pominał sobie, że już raz w nocy tu linderowi nie zaszkodził, ale go w do.: 

PriJa~~J ~~~r~u~ W~l.~t~ iw~ Jt~jbył, ale po co? datki włosami swej głowy 11fYglan..: - Ja tutaj w nocy już być? - py· sował. 
· · . ta:_s~:j~a r~z~:~c~:i:l:i~~r~~ś~ 1 !!~~~ł k:~:Je o;;~~:n~~ł 1zy:ł~!: 

P0dCZa5 WOjny ŚWiatOWe) o~powiedzi':ł Szwejk - o ile zrozu· stało,, nie .przestawał spoglądać na: . . miałem panskie słowa, pan major Szwe1ka okiem tępym i powtarzał raz (Przekład Pawła Hulki-Laskowskiego) przybył tutaj, żeby mnie zbadać. za razem: 
Około godziny dziewiqtef, gdy ma· wie n bednarz, który sypiał zawsze 'do Wtedy :majorowi pojaśniało w glo· 1 

:- Ty mocno ~łupi, prawda? Ja tu· ,ora szukano z wielkim, już iZaniepoko- godziny szóstej rano, ale gdy zaspał, wie, spojrzał po sobie i poza siebie, I tai być, o: teraz 1a stąd iść. jeniem, Szwejk zlazł z pryczy i uznał choć by tylko o kwadrans, to już po- jakby czegoś szukał. l Wstał podszedł ku drzwiom i zako· za właściwe zbudzić swego przygoq· tam spał do samego południa i po· - Niech pan się o nic nie niepokoi, I ła.tał. Zanlm przyszli mu otworzyć, nago towarzysza. Potrząsnął nim kil· wtarzał .to tak długo, aż go wyrzuca- panie majorze - rzekł Szwejk. -
1 rzekł do Szwe1ka: ka razy bardzo energicznie, zdjął z no z browaru, w którym praco.wał. Zbudził się pan ·alturat w takim sa· l - Jeśli telegram nie przyjść, ta t1, niego rosyjski płaszcz wojskowy Otóż ten bednarz ze złości, że został mym stanie, w jakim pan tu przy· 'jesteś ty, to br wisieć I 

i wreszcie major opamiętał się tak da· wyrzucony z roboty, dopuścił się ob- szedł. Płaszcza pan nie miał i sz::xblł - ::>ardecznie dziękuję _ rzekł lace, że usiadł na pryczy i patrząc ra,zy jednego z członków naszego do- ta.kże nie, tylko czapkę. Czapka leży Szwejk. - Ja wiem, panie majorze, ie błędnymi oczyma na Szwejka sta.rał mu panującego. tam oto, bo musiałem ją położyć na pan r"· wielkie sto.ranie 0 mnie ale 0 sie zrozumieć, co się właściwie stało. - Ty być idiota? prawda? - rzekł bok, żeby pan jej sobie .nie pogniótł; ile się zdarzyło, że na pryczy ~łapał -Posłueznia melduję, panie m::xjorze .major z akcentem zrezygnowa.nej roz- chciał pan położyć się na niej a ga· pan jedną czy drugą wesz to niecli _ rzekł Szwejk _ że ju~ parę razy paczy' .. ponieważ g.łowę po wczor·:Ij- Iowa czapka oficerska. jest jak cylin- pan będzie przekonany, że jeśli wesz . . szej piiatyce mial Jak szkopek ł w der. Wyspać slę w cylindrze umiał jest malutk:x i ma zadeczek różowa"' P.rzychodzili tu ludzie ze strazy, żeby żaden. sposób nie zn::xjdował odpo- t~lko nieJc;tki pan ka1deraz w Lodie· wv, to to j·est samćzyk, a· feśll prócz się przekonać, czy pan jeszcze ~yje. wiedz1 na pytanie, w laki sposób zna:· nicy. Wyciągnął się w gospodzie, po· lniego jest jeszcze wesz długa; l szara: Dlatego pqzwoliłem sobie zbudzić lazł się w areszcie, dlaczego szukali łożył sobie cylinder pod głowę - bojz różowawymi prążk::nni na brzuszku pana w tej chwili, bo nie wiem, jak. go ludzie stra.żujqcy i dlaczego ten on śpiewał po pogrzebach ł ubierał to jest to niezawodnie par. ka a trzeb~ długo sypir< pan zazwyczaj i bolę sie, drab, który przed nim sto:, ~~l'fdu· się na swoje występy odświętnie - dodać, że to paskudztwo ~noży: się żeby pan czasem nie zaspał czago.
1
je takie głupstwa, co to ant przypiqł,,zasugest~onował się, że nłe wolno mu niesłych;mie szybko i łcxtwo. ; Y.l. btowarze w. Uhrzynie:w.si był pe· ~nl przy.łatał. Wszystlco to ~Yd<l'.'N:ało go pognieść i przez cała noc: leżał , ~O. i. ii.J 
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Miejscowego powstała w obrębie Cen- . 

miast 
tralnego Zarządu Pr.z,emysłu Włókienni • • I h I 4 ·1• d . b .U • 1 • k • 
czego nowa ' jednostka - Wydział Prze- prow1nc1ona nyc ' w ym m, 1ar y. na U1~own1c wo m1esz an1owe 
mysłu Dropnego. Na cele odbudowy najbardziej znlszczo· Mieszkania dla urzędników państwowyl.h 

Zadaniem tego Wydziału jest przeję- nych miast prowincjonalnych, tegoroczny budowdne będą przez terenowe władze od· 
cie drobnych zakład6w włók,ienniczych państwowy plan inwestycyjny przeznacza budowy głównie Gdańska, Gdyni, Poznania, 
podległych dotąd Departamentowi Prze nieco ponad 7 mlllar16w zł. Szczecina J Wrocławia w granicach 120 mil. 
mysłu Miejscowego. Zakłady te będą . Projekt planu w obecnym iego stanie prze I zł., przez Instytucje bankowe zaś i ttbezpie
czasowo znajdować się pod administra- widuje 3.911 mlllonó··· zL na cele budownlc· czenlowe - na 393 mil. zł. Spółdzielnie nlesz 
cją Wydziaiu Przemysłu· Drobnego, aż lwa mieszkaniowego w tych miastach. Będzie kantowe przeznaczają na rb. 198 mil. zł, i:-rze· 
do chwili przydzielenia kh poszczeg61· to zarówno budownictwo mieszkaniowe dla de wszystkim w Szc.-'lc!nle, następnie ~ Po-

h . urzędników państwowych, jak spółdzielcze, znaniu, Gdańsku i Gdyni, Wrocławiu, Klei· 
nym ~vrekcjon:. Branżowym i ie racJO pomoc dla budownictwa prywatnego 1 in. cach i Olsztynie, 200 mil. zł. zostanie zużytko-

wana na budownictwo w ramach akcii za· 
bezpieczającej I remontowej, finansowanej 
za pośrednictwem BGlC. Będzie to'i:>omoc dla 
spółdzielni mieszkaniowo-budowlanych, aa· 
morzadu i os"ób prywatnych. 

Najpoważniejsze sumy wyznaczono na b"u· 
downictwo mieszkań dla robotników f pra· 
cewników, przede wszystkim - Min. Przemy· 
słu - 2,874 mil. zł. Przodujące miejsce zaf· 
muje oczywiście przemysł wę.g!owy. nalneJ komaSaCjl. I ninnnnnrn1ir.1nm l"'l'!1: 11!11ITTIJ~'lilr.Jl'llflllrnli11nlilllllllllllllll 1 lllJ''IUllll1lllll lllllll I llllMlll ll,l.l'l.lllUllHlllll.l:rlll ll"l.l l,l rl V11,l,l I l''l.llll I I l'l'll l'l'lrl 

Niezależnie od tego do Wydziału z ą Ie r z Setki mlllonów złotych przeznaczono na 
Przemysłu Drobn<:!go należeć będzie ko· I cele budownicwa szkolnego. Łc;cznie odre-

ł . <l K I p montowanych zostanie około p~I mlllonC"t me· ordynacja wspó pracy pomtę zy prze- B 1 · • I :ró'\11 sześciennych pomieszczeń szkolnych. 
mys!em Włókienniczym pańs!WO~em a o o . ru y Plan obejmuje mianowicie odbudową - 35 
'przemysłem prywatnym, spoldz1ekzym · I I przedszkoli, 570 szkól powszechnych ł 136 
i chałupniczym. b h d .1 d I . . . . szkól średnich, w}"ższych szkół peda(:loglcz· 

Szczególnie doni?słe znaczenie będzie o c o ZI o wu ecie. 1stmen~a " nych w Łodzi, G'dańsku, Katowicach i Krako-
miała sprawa \yspoł.pracy. z sektorem Dnia 8 marca z okazji drugiej roczni- szemu sekretarzowi Komitetu Miei"skie- wi"' oraz 70 liceów pedagoqicznych w rót 

t kt · k d t · t · · k ł pp · h n'•c!i mias 1crd'. Powstanie z ruin 7. yórą 200 pry\\. ·a nym,_ . ory 1a wia omo o r.zy- ry ts merna o a. · R w Panstwowyc go tow. Eucreniuszowi Kalecie. W pięk-. · d I t h z kl d "' o'lieklów sikńl zawodowych, 99 Internatów, „m~1: ze zro. e prywa nyc powazne a a ach Przemysłu Chemicznego „Bo nym przemówieniu tow. Kaleta scharak ss obiekty ophfki nad dzieckiem, 174 mil. zł. 
1lo_sc1 surowca 1 kt?\em_u, ~ZP\V gwaran ruta" W Zgierzu odbyło się pod prze- teryzował dwuletnią działalność kola i pochlonct temontv gmachów szkół. wyższych, 

· tu1e pełną samodz1emosc I swobodę roz wodnidwem pierwszego sekretarza ko- podkreślił zaslugi frch kilkunastu towa- głównie zaś Uniwersytolu 1 Politechniki Wro-
woju. mitetu fabrycznego tow. Mariana Ku- rzyszy, którzy w pierwszych dniach wy cławsk!ej, Uniwersytetu i Politechniki w Ło· 

sińskiego uroczyste posiedzenie kola. zwolenia przyczynili się do zabezpie- dz!, Uniwersytetu Im. Curle·Skłod"owskie! w Nowe śwfotFPce fabryczne Koło partyjne założone zostało dnia czenia i lfnt<"homienia Zakładów Che- Lubl'nie itd. 14 ml!. zł uzyskają domy akade. 
w ostatnich dniach otwarty został sze· 8 marca 1945 roku i liczyło wówczas micznych. Tow. Kal<:!ta nakreślif plan mickie. 

teg nowych świetlic. 8 członków. Obecnie liczy 300 członków. pracy koła na przyszłość, poświęcając W miastach prowlncJonalnych odtiudowy-
W Gdyni przy stoczni nr. 19, przy kopalni W okresie swego dwuletniegxi istnienia dużo miejs<:a dyscyplinie partyjnej i wcrć bąd~iemy w rb. 36 szpitali 1 liczne sa· 

I t · · 1...·ł • • 1 b - natoria przeciwgru:Hicze: ogółem odremonto-„Rymer" w Niedobczycach, w groniadz e w pracy par YJneJ wyl)t o się wie u ar- współpracy z bratnią Polsk<> Partią So-
d kt h t kt , .., wane będą pomieszczenia na około 1.600 łt5· 

Wierzbiczany, przy kole PPS w Witominie, w zo a ywnyc owarzyszy, orzy dzia cjalistycz1ną. W dyskusji stojącej na •zek szpitalnych. 
fabryce porcelany we Wrocławiu I przy Pań- !alnością swoją przyczynili się do powo 
stwowych Zjednoczonycł. fabrykach Obuwia dz.enia wielu akcji politycznych i gospo- wysokim poziomie kolf'jno głos zahie-
w Glqbczycach. darczych nie tylko na terenie Zgierza, rali: dyr. naczelny tow. Słoń Józef, tow. 

Częstochowska Fafoyka Zapałek o\wo- ale i w województwie. Smolarski Leonard, tow. Witczak Bro-
rzyła świetlicę dla- p1acownik6w fabryki. -

Równi.et. związek zawodoi;-y Pracownlków Zebranie zagaił pierwszy sekretarz nisław i szereg inn}•ch. 
teśnyc'h i Przemysłu Drzewnego w Krośnie komitetu fabrycznego tow. Kusiński · Odśpiewaniem „Międzynarodówki" 
posiada Juź własną Pwletllcę. poczem oddał głos urzędującemu pierw- zebranie zakończono. (t) 

SXU ...... „„ ... ZB02A""'Nl"ZA·o·p·At"RZE"'"'""it""'Ki'Rf K„„„„„ ... „i.E 
mimo trudności o bywa się pomyślnie 

W Ministerstwie Aprowizacji ł Han- Wladze aprowizacyjne nie mogły do-
i:Jlu odbyła się pod przewodnictwem Ko- puścić do tego, aby w okręgach nad
misarz.a Zbożowego, ob. B. Gurowskie- wyżkowych leżały bezużytecznie duże 
go, Konferenc\a Wojewódzkich Pełno- zapasy ziarna chlebowego, podczas gdy 

Dziś można już powiedzieć. że dzięki 
energicznej akcji skupu zboża, zain!cjo· 
wanej przez Komisarza Zbożowego, 
chwilowe trudności w zaopatrzeniu 
miast w zboże, spowodowane wyjątko
wo surową zimą i nienotowanymi od 
wielu lat obfitymi opadami śnieżnymi, 
zostały w dużym stopniu opanowane. 
(stnieją jeszcze ·wprawdzie , w poszcze
gólnych województwach lokalne prze· 
szkody, wywołcwe słabą podażą, waha
niami cen, złą komunikacją, niedosta· 
tecznym uspołecznieniem jednostek itp., 
ale spodziewać się należy, że wszystkie 
te trudności będą stopniowo usunięte i 
akcja hr.o<lzie uwieńczona pełnym powo· 
dzenil 

w okręgach konsumcyjnych zaczynało 
mocników Zbożowych. Na konferencji się odczuwać brak ziarna i mąki na 
był obecny Minister Apwwizacji i Han- chleb kartkowy dla ludności pracującej 
oJu, ob. Lec'n<lwkz oraz Przedstawiciel w miastach. Upłynnienie tych zapasów 
:Państwowego Banku R.olnego. Jeży nie tylko w interesie ludności miej-

Tematem obrad były wyniki przepro· skiej objętej zaopatrzeniem kartkowym, 
ale i w interesie ludności rolniczej, z 

'.Wadzonej obecnie na terenie ca\ego kra chwilą bowiem gdy poprawią się wa-
)u akcji skupu zboża na zlecenie Fund.u- runki atmosferyczne, zacznie napływać 
szu Aprowizacyjnego, akcji, mającej na do kraju zboże z importu zagraniczne
celu gromadzenie zasob"ów ziarna na go, or:i.2 przewid1iane w planie dostaw 
·zaopatrzenie ludności pracującej w UN~RA, ceny za zh'l7e spadną i rolnicy 
ihleb kartkowy. pomosą straty. 
Ja~ wynika ze s~awozda6 p~~z~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

gólnych pełnomocników wojewódzkich, T p D w z w a W a 5 'akcja skupu zboża w terenie rozwija • • • 
9 

· 
się na ogół pomyślnie. Wyznaczolne 
poszczególnym placówkom handlowym 
i młynom ilości ziarna są w przewidzia· 
nych terminach sto'pniowo dostarczane 
clo punktów odbiorn. Należność według 
ten wolnorynkowych jest wypłacana do 
stawcom przez agendy Pań5twowego 
Banku R.olnego lub Kasy Komunalne. 

Należy stwierdzić, że uwzględniono 
przy zakupach rzeczywiste możliwości 
dostawy. Wprowadzenie obowiązku za
kupu zboża na rzecz Państwa i ustano
.Wienie sankcji karnych za niewykona
nie tecro obowiązku było rzeczą koniecz
ną" w;'bec zaobserwowanej ostatnio ten-
'dencji wykorzystywania chwilowe~~ 
cslabienla podaży na skatek trudnosc1 
lfomunikacyjnych dla celów spekulacji. 

CZYTAJCIE i OGŁASZAJCIE su; 
w GŁOSIE 

" ROBOTNICZYM" 
naJpopularnlejszym dzienniku 

V.r wolewództwle 

J 

Jesteśmy Robotniczym Towarzystwem Przyjaciół Dziec\ ponieważ chcemy wychowywać 
dzieci i młodzież polską w duchu potrzeb klasy robotniczej. 

Jesteśmy Robotn:czym Towarzystwem Przyiaciół Dzieci, ponieważ przyjmujemy do swego 
grona każdego, ~to z własnej woli i w miarę swych możliwośo; pragnie wspótdzla· 
łać z nami ,w realizowaniu zadań opieki ; wychowania dzieci. , 

Jesteśmy Robotniczym Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, ponieważ widzimy w dzieciach 
i młodzieży, n-!le tylko przyszłych obywateli kraju, lecz współtowarzyszy I współ
twórców w naszej dzisiejszej pracy nad odbudową Polski. 

Jesteśmy Robotn:czym Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, ponieważ dziecko wymaga naf
;większej troski i op;ieki ze strony spofoczeństwa dorosłych. 

Jesteśmy Robotniczym Towarzystwem Przyjaciół dzieci, ponieważ pragniemy zapewnić 
kozdemu dziecku: 
Prawo do sytości I zdrowia 
Prawo do nauki j wychowania 
Prawo do miłości i szacunku starszego pokolenia. 

R.T:P:D: to znak pod którym gromadzą się wszyscy obywotel-9 pragnący, o.by aziecfo 
~fs~:e zapomniało o koszmarnych przezycioch z czasów hitlerowskie! okupacji. 

R.T.P:D: to symbol dążeń do likwidacji krzywdy dz:ecko, i do budowania słonecznego, 
i szczęśflwago dzieciństwa. 

R.T.P.D: to Więź łącząca łudzi pracy troskqo odbudowę sił blolopicznych narodu. 
Z górą 40 ploców.sk wychowawczych i lekarskich prowadzi Oddział To.warzystwo w 

łodzi. żłobki, dziedńce, przedszkola, szkoły; świetlice; teatr kukiełkowy, prewentorium, 
Dom Dziecka, kolon:-:i letnie; poradnie lekarskie, to dorobek naszej 2-letniel pracy, lecz 
w stosunku do istniejących potrzeb fest to tylko mały ułam.9k wysiłku na jaki musi zdobyć 

1się społoczeństwo łódzkie. 
Dlatego zwracamy się do wszystkich łudzi dobreJ won, którym blisko fest sprawa 

dziecko z wezwaniem, 
Zapisujcie się do R.T.P:D:, nJech kożae dziecko odczuje i zrozumis. że jest otoczone 

powszechną miłośdq, że jest wspólnym dobrem całego Narodu Polskiego. 
ZARZĄD 

Robotniczego Towarzystwa Przyjac16ł D~lecl 
Oddział Łódzki - Piotrkowska U„ 

?apisy na członkćw crzvlmute Biuro - Piotrkowska 165. Szkoła .... J_araczo 26, 

Szeroko zakreślone są Inwestycje w Mie!
sklch Zakładach Użyteczności Publiczne!. W 
45 miastach odbudowywane bedą gazownie 
(najwieksze nakłady - w K-.towlcach. Ug· 
nicy, Wrocławiu, Poznani\' "·-~aoszczy I 01· 
sztynle). W 51 miastach - v..,doclągl i ka
nalizacja (Wrocław, Olszl•·n. ł.ódt, Gdańsk 

i ln.). W 27 miastach ur?.ą·lzane będq nowe 
parki I zieleńce, w 10 - tereny sportowe. 

Wreszcie - 180 budowlł zabytkowych w 
całym kraju uzyska zabezpieczenie kosztem 
- 184 milionów zł, a m. In. pałac w Puła
wach, kamienice~ w Kazimierzu, Tum pod Łę• 
czycq, domy zabytkowe w Łowiczu. kościo
ły w Olsztynie i Wrocławiu, katedra w Poz· 
nanlu, zamek w Szczecinie 1 szereg Innych. 

llllllllUllllllllHllll!l!lllllllllllllllllllllllllUlllUlllllllllllllllllllllllllllll„ 

Wieści z kraiu 
CAł.KOWlTY ROZPAD PSL W BIAłTMSTOKU 

Członkowie wojewódzk!Ggo zarządu '"ol
sklego Strop.n!ctwa Ludowego w Białymsto

ku: Szymański Feliks - prezes, Zamlcrow· 
ski Aleksy - s!Carbnik, B-odzenta Stanisław 
I Żurakowski Jan powzięli rezolucję, w któ
rej oświadczają, że w związku ze szkodllwq 
i sprzeczną z interesami mas chłopskich po· 
Utyka prowadzona przez NXW PSL wycofają 
się ze stronnictwa t rozwlązujq zarząd wofe
w6dzki PSL. 

Powiatowy zarząd PSL w Białym~'oku po· 
-stanowił również zaprzestać swą dzlałalnnść 
l przylął podobną rezolucfę. Lokal zarzą· 
du członkowie zarządu postanowlll przeka
zać Związkowi Samopomocy Chłopskie! Re· 
zolucje podpisali: prezes powiatowego za
tządu PSL _: Mioduszewski ł członkowie: Bo· 
dzenta, Wasilewski, Tchórzewski ł Szumski. 
Zarząd powiatowy PSJ, w Łomły potępił po• 
litykę kierownictwa PSL I postanowił nawie;· 
zać współpracę ze atronnlctwamł Cłemokra.
tycznymi, 

ZATORY LODO'Wł. 
Z WCl!Żnlefszych zatorów lodowyeli noni· 

femy: zator na Sanie na odcinku RadTllno
Surochow, na Wisłoce pod Oębicq zator wy• 
nosi 13 km l sięga at i:lo DęJ:>la, na Osławle 
dopływie Sanu pod Nowym Zagórzem fest 
zator 2 km, na Sanie pod Jttrosławlet1l zator 
stoi, akcja saperska w toku. Odra pod Do
brzeniem - zator lodowy na długo.łc:l 12 
km. Odra na odcinku od granicy czec.liosło· 
wacklej a:t do Opola wolna od loCiu, S•an z 
wyjątkiem m1e)3c, gClzle są zatory, wolny oC! 
lodów att ao 14 km, liczqc oii ujścła iio Wi· 
ały; w ujściu Wisły lodołamacze pracufq na
dal - oczyszczono dalsze 2,5 km w górę rze
ki. Na Odr.ze łamanie I usuwanie lodu poC! 
Szczecinem ewa. Rzeka Osłowci pod- Nowym 
Zagórzem imlenlła koryto, zalewając polo: l 
domy. Akcja ratunkowa w toku. Priy akc)! 
ratowniczej na Nysie Łużyckie! w młefsoo• 

woścl Płe:b.ak 2 osoby utonęły. W m!ef acowo• 
ścl Grodziszcze. new. Awldnicki, woil'a zalet 
la 20 zagród. 



,. 
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Dzień w Związkach z • t • • · 
r::>J·~,~,:!.~edakla<a dtialo . •ma, ramwaJ e 1 ceny 
zwn·raiaz.zkol~ei.re~~~ naszeg? dp!sm:i, Zda spdrawGoz

1
?a- Nai \Vn i !od z iani~ jesz ..:ze kilka tl·ni tc-1 tę, ;!l .; my n:iuczeni s m!ltn~·m doświad-1 Utrudn iony dowóz spowodował znowu 

p na ... „qo pos1e zema arza u O"J- J • 1. b. · t" · · · "'' b' ł l • ·k k · ś · nago zw„z'·u i-,..;•0·1, 0·1arzy zak adł •. 'k 1. ,u wyn iraza 1 l'!-0· ie, ze pe;-ype te z;mo- cze n; em me rou1my so !'e z at zen. zwy21 ę cen na arty uty zywno. ciowe, 
~ '" ' ' " .r a się przy - · · d f' ·t · · · I K 'k · · l ł kt' · · l b. ł t ra pomy·~ka. Prost ujemy więc, że na pos :.~dzi:;- 1 we. ,są :1.1;z · e im y~1:111.e p~a nimi i sz~: omum i:ic~a tramw~J-OWa c Oflia a orc. znaczme stan :i y w 'l ieg ym Y-

niu był obecny Przewodniczący Komis ji Cen-) l~.nJic,.:; s ii:. : do P,rzy3:ęcia -. w10~ny martwili znowu pow:iznych .za.kłoceft w d~1u. 12 godmu. . 
trc:lnei Związków ZawodQwych tow. Wi!a- , t,H,' <' le tn i przyodz!ewzk. Niewczesne te marca. Na · peryferiach mnsta widziało Od poniedziałkll zaczął -Obowiązywać 
szewdd, \ck i s.<;)k.retarz. general n'y. 'Komisji złu d zen i.a z<?~tał'.\'. je dnak rozwian~ b~z ~ie {)IJ)Uszczone wozy Przyczepko\Ve st?- nowy cz.nnik określający szczegółowo 
Centralne1 tow. Ku ryłowicz. . reszty 1 • dz1s rruasto naszr przybrało Jące na b-0,cznych torach. To dyrekc:Ja . . bk . d t :· . sp e-

swój 'ilwr~ł:V: zil'l'.o~y wy~ląd. Mrozy, tramwa :ith~' miejskie~ ~azała odczepić ma_rzę za ro , ową Pl zy . e :uczneJł .' · rz. 
SEKCJA MŁODZIEŻY PRZY ZWIAZKU zaspy. zaw1e:ie smezne w ciągu paru go- przyczepki cdem ulzema oracy wozom dazy towarow. W -Obliczu ~wa.to\~me 

WŁóKNIARżY-ODDZIAŁ . dzin 7.tltarły· ws~elk i śl.ad pracy dokona- siln i.k-0w~· m. śnieg leż~cy na torach iest skaczących cen na artykuły pierwszei po 
Dz~ś . 0 godzinie l4-ej w lokalu WoJewódz ne.i w 11 biegłym tygodniu przez słońce i nie tylko p rzeszk-0dą m;::cha;iiczna. b:rnm- trzeby należy .Pow.n, tpi~wa~ w dobrą wo

kiego U rzędu Tnfo rmac!i i Propa9ondv przy ZOM. Góry śniegu po dawnemu 1Jiętrzą "',c"' 'pi·ac" kół; szy.· ny tramwajowe S;> bo- le} naszych kupców. Czekamy na i nic.ia-
ulicy Traugu tta 12, odbędzie się zebranie J~i "' ..,. " 

przewodn iczących fabrycznych s<;)kcii młodzie sie na hndniach i chodnikach, a przecho- wiem jed'ł1ym z biegunów, vrz~z. które tywe1 władz, która by pou~zyła ni::k tó-
żowych . Sprewy bardzo waż r.e. M:ędzv in- dnie dobrze patrzą pod nogi, aby uniknąć prąd elektryczny dopływa do silników. rych '\Vfaścicieli s•klcpów, że cem1iki są po 
nymi wybór nowego Zarządu Sekcii Obec- lod-0wych Pułap-ek. Topniejący pod wpływem ciśnienia kół to, by je przestrze·gać i. ie nie na1eiy ko-
ność wszystkich przewodniczących obowiąz- .lak twi·erdzi PiłiM fala zimnego po- śnieg stwarza cienką warstwe1 wody rzystać z chwilowych utrucl:!iei1 dowozu .• 
kowa. wietrza przyszła do nas z z-achoclu. Fala działającą jak iżolat-0r. 0{)1J)łYw pradu aby windować bezprawnie w górę ceny 

Robotnicy - młodz!eżowcy. majq(:y u koń· · ta ogarnęła całą Polskę i z wyjątkiem słabnie, a praca silnika staje się. cięższą artykułów :pierwszej potrzeby i d-0rabiać 
czonych , lat 18, o~ecoie urlo~o~ani.. mógq ; województw pqłudni-0wych, gdzie ·zazna- na skutek wzmożo•ne.!::o tarcia. P-0woduje si.e- 1<os;;:tem ludzi :pracy. 
wvJec~a.c do D!;szmk. Zgłaszac ~1ę efo Sekq1 cza si~ pewne -0cieplenh~ i utrzyma sie< to wjększe zużycie i uszkodzenia silni- Wc~orai słonko świeciło :i.am · pięknie, 
Młodz: 9zy przy ul. Traugutta lS, 2-e pieitm, prawdopod-0bnie w porzostałcj części ków. O ifo -0becna pogoda potrwa jesz- budząc w nas nadzieję na poprawę sy tu. 
pof:6! ~- kraju przez cały dz-i·eń jutrzejszy. PIHM cze ·czas jakiś, wpłynie ona na d<!lSze po acji. Ale w marcu, jak '"' g;unc11 „. 

ZWIĄZEK WŁóKN!ARZY _ ODDZfAt nie bawi się w Proroctwa na · dalszą me- gorszenie stanu taboru MZK. Świt. 
ŁODZKI z ~ądo ... w 

Do wszvsikich przewodr.iczących Rad Ze· .::. 
kłodowych!!! . · 1 • • • • 

bió~r~~~fó~gł~o5!r°e~·!t ~~ d~ek~:t~zk~ ~~d~~hrMa· my · w1·~·ce·1 spraw· rozwodowych 
Zokładowych. Otrzymac 1e moznc u . fąw. . 
'arbarowicza, pok. 204: . ~ . 

FUNDUSZ WCZASOW PRZY OKZZ . .ni! przed wojną.-Ale nie łatwo jest uzyskać rozwód 
Uwaga. referenci socjalni! W ;. . OZ· ł , • , ł. · - t· , S <l t · · · 200 · k ·1 1· k · · ·n 
Komunikujemy, że z pov.;odu rozpoozęcio 1 • o.~a r ącza_J~c. masę ~.zen::. y;., ą y o rzymu1ą m1es1ęczme az wą przeciw o wspo ma zon OWI - 1es 1 

~;ię urlopów w t.<:?rminie niepizewidziaoym, skompl:lwwał~ zyc1e. r<:4?m.n~ . wie- skarg · rozwodowych i to tylko z· teren n przewód sądowy wykaże, że nk nie ma 
. Centralna Komisja 1Związków Zawodowych I lu lu<lz1. Zarowno męz.czyzm, Jak 1 ko- naszego miasta i województwa. z tych oo zarzuoenia żonie, czy mężowi - nie 
p rzydzieliła specjaln:le większą i:ość m::ejsc w biety bardzo cz·ęsto pozawiązywa- wszystkich spraw jednak nie wszystkie otrzymuje ro.zwodu - innymi słowy 
domo.eh wvpoczynkowych v1 Zakopanym, Jó- I li nowe związki i po powrocie do nor- skargi sąd uznaje za słuszne i tylko wina musi być po stronie pozwanego. 
zefow:ie k/Otwo'cka, w Spale oraz na Dolnym l h k · ,„ h . . k, ,· h · · • d · h d d ł · • t S d t • · · k t· 1· 
Sląsku. Grupowe zgłoszenia należy IG.~r.ować r_n:a nyic. p_o ?łov._,c . :va.rnn. ov. c .cie- częsc ązącyc ' o rozwo u ma zens w ą rozs rzyga rO\vmez wes 1ę a 1men 
do Funduszu Wczasów przy OK.ZZ., pok. 302, hby te , z1v1ązk1 zaiegalizowac. W tym rozwód ten otrzymuje, jeśli jest on ·do- tów i dzieci. Rozwód tylko wtedy łatwiej 
w godzinach od 8-16. celu musidiby oczywiście rozejsć · si~ z statecznie umotywowany. · uzyskać, jeżeli godzą się nań obie stro· 

poprzednimi małżonkami. Strona, która wnosi skargę rozwodo- ny. 
ZARZAD GŁOWNY PRACOWNIKOW WcaJe nj.e 1·est tak łatwo uzyskac' roz-

- FILMU POLSKIEGO 

Komu nikujemy, że oba,wiqzująco dotych- . Trag·1czne sk utk1· okupac1·1· wod, jak to się wydaje wielu ludziom. 
czas l'.Jmowa Zbiorowa została przez Zw:ązek Sąd poważnie i dokładnie na posie.Q.ze-
wypowiedziana. Jednocześnie Związ.<~k RO· riiu niejawnym rozpatruje przyczyny, 
wołał do życia specjalną komo?.sję, której za- zmuszające małżonków do złożenia 
daniem będzie opracowanie projektu nc:i,wej Okręgcwy Sąd Karny w. składzie Iła na tnop zbrodniarza . .Został on UJ·ęty k · · · 1. I · s arg1 - 1eze 1 przyczyna wywo ugca 
umz-:-~ąd Główny ~asygnował z fun.duszhl.v ~~yos-o~wym pod przetwodmcł twem sę: w Bielawie w mieszkaniu Kazimierza trwały rozkład komórki rodzinnej nie 
własnych 200 tys. zł. no budow~ C<:!ntralnego z1ego aurera rozpa rywa wczoraj Krzemińskiego, który nic nie wiedział jest uzasadniona w sposób wła&ciwy, 
Domu Z.wiązków Zawod-0wych w Warszewie &prawę Ryszarda Owsiaka, który obec- Q ibrodni popełnionej przez S\Vego lo- sąd rozwodu nie u-Oziela. 
i 70 tys. dla cztonk6w Zwłązków Zow. w nie .ma 17 lat, _a w chwili popetniania. kafora. Widzimy więc, ie prawodawca regu
Szczecinie na _ pomoc W. · \1-(y~odku powodzi: p.q:ęstępstwa t:ni.a~ zaledwie 1 ~ lat. Do- · Prokurator ·Grębeeki sł~nłe zwrócH, lu}e skomplikowane powojenne stosunki 

OKRĘGOWA. KOMISJA ZWtjJ.KQW '/.>.W.- klonał on zabójstwa prnstytutki Hono· uwa~ę, na deprawacje części naszej rodzinne, nie zaś ułatwia mężom bez 
REFERAT OGRODKOW DZIAŁKOWYCH r.at.y · Hanny Błaszczy&kiei zamieszka- młodzieży, która wskutek wojny nie żadnej' przyczyny opuszczanie żon i na-
Podaje się d_~ wfa~omo~ci w~vstklm za- łej przy ulicy Łęczyckiej 38. Najpierw miała możności odebrania odpowiedni~ odwrót. 

i~teresowanym: iz a~c1a rozdawni,c:~a _ 3 ty- uderzył ją deska a następnie zadusił 
sięcy kompletow nas:on rozpoczt~ta dn. 1-go . . "'. go wychowania i zeszła na złą drogę. Nal~ży :ó?'nież zaznaczyć, . że od I 
stycznia, o czym fuz w sw-0im czasie zowia- 1 O'brabował 1 zbiegł na Dolny Sląsk. Ow1Siak jedynie dlatego, że nie mfał ~tyczma b1ezącego roku wpisy przy 
damialiśmy za pośrecln~ctwem prasy, została W styczniu bieżącego roku bileter ki- 17_tu lat w chwili popełnienia z całkowi- s~argach _rołzwodiowych zostały zna-cz· ,... 
z dnie;n _dzlsie j~zym zakończ?na.. Dalszy~h na '„Rekord" przypadkowo podsłuchał tą premedytaci3t i świadomością m-0rdu me podwyzszor:e: od I tys .• ~o IO_ tys. ~ł'. 
~~l~d~~-łow w obecnym s.ezome. 11'1e przew1- rozm~11l;i.;ę <lwóchd ·wytro~tk~wl, którzy roz uniknął sądu doraźn~g-0. Został on skaza- Sąd, wyznaczagc wysokosc wpisu b1e-

WYDZIAŁ KULT.-OSWIATOWY PRZY zw. ma~ia 1 0 mor _er~ :vie .<..eo mna.~ym ?a ny na Zakład P<J1:>rawczy do 22 rok11 ży- rze pod uwagę stan materialny składa
ZAW. PRAC. KONF.-ODZlfZOWYCH osobie Błasz.czynskteJ. B1teter Hieromm cia.- jących .skargę rozwodową, przy czym 'Z 

Na skutek niedostarczenia sprbwozdań od Ryma.n natychmiast' Za\Viadomił o tym Proees. ten uderzył wszystkkh swoją .::tosunku do rnbotnika pracującego fi. 
kierowników świetlic zmuszeni jest.eśmy przy- Milicje która w nie.długim c zasie \Vi)ad- grozą i pot\vornością. zycznie Sąd wyznacza wpisy naJniższe. 
pomnieć, ż.s takowe należy składać nie póź· ~~~-~·~.....,-....,......,-....,~~~~~'."'' ~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... -_,_..,.;_, __ ,_;~_;----...;.....;.._...;.. __ _. 
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PIEKARZY! podaje do w;adomości, że 'dnia 
116-go mareo 1947 r. (niedziela] o godzini~ 
11 O-tej rano odbędzie się zebranie wszystk•i'Ch 
pracovmików piel<ar$!<lCh przy ul. Nawrot 
Nr. 23. Obecność wszystkich członków obo· 
wiązkowa. 

KOMUNIKAT 
Zw. Zaw. Robot. i Prac. Przem: Wlóki.en

nicz.<;)go Oddział w Łod:Qi: Wydział Kulturolno
Ośw'i(lfowy i Wydział Personalny Rad Zakła
dowych komunikuje, ż.s w dniu 17 marca 
1947 r. rozpoczyna się drugi kurs dla Rad 
Zakładowych w gmachu sekcji majstrów Związ 
4'u Włókienniczego przy al. Żeromskiego 74. 
Kurs trwać będzie 15 dnl. Rady Zak!ódowe 
P rzemysłu Włókienniczego posiadająl!~ jesz
cze nie przeszkolonych członków są zobowl-ą
zane do zgłaszania kandydatów. d? wydziału 
Kultu ralno-Oświatoewgo przy Zarządzie Od
działu Związku w Łodzi ul. Traugui'to 18, 'po· 
""-ói 204. 

Wydział. Kulturolo-Oświatowy . 

Bilans handlowy Polśkl w styt?iliu· rll. 
Według danych Minister~tw .:l Żeglugi i 

ttandlu Zagranicznego obroty hanC!lowe 
Polski z zagranic.a,. w styczniu rb. -0bli
czone na po dstawie cen światowych -
wyniosty: w :prżywozie - 17.343 tys. 
dol. (1.500 milionów zł); w wy.wozi,; zaś 
- 12.583 tys. dol. (1.106 milionów zł). 

W ciągu raku 1946 przyw_ieźliśmy to
warów z zagranicy za 139.6~8 tys. dol. 
(11.616 mil. zł), wywieiliśmy zaś za 
125.705 tys. d-0!. (10.678· milionów zł). 
· Jak wynika z powyższych d~nych wy
sokość -0brntów w sty~zniu rb. przewyż
sza średn ie obroty miesięczn:! z roku u
biegłego. Liczby te nie obcimują obro
tów UNRRA demobilu i reperacji. 

ZABAWA DĄBROWSZCZAKOW który zapraszamy wszystkich 11'.ie,szkańcóy.i I PAPIEROSY „BAŁTYK" ZAMIAST „TRIUMF" 
Dnia 15 marca odbędzi.s się w lok.ab Cen- Obwodu Rad~go~z.cza. Przemawiac będzie Wydział Aprowizacji 1 Handlu Zarzadu 

tralnej Szkoły FPR W:eczór Towarzyski Dą- ob. T. Leszczynsb: MieJsklego w Łodzi, poiła"ie ninie'iszym ·do 
browszczaków. W programie ortystvcz:ivm 
'łiystą~ią 'pp. Evva Banacka i Natalio Lerska. OTWAR~IE SZKOŁY PIELĘGNIAREK P. C. K. wiadomości, Iż na karty zywnościówe 1-~j 
Tańce d? rana: L:.c~ne atrakcj~: . W sobotę dni.a 15 marca· rb: 0 godz: ll-ej kategorii z m-CI.? r.icuca rb. wydawane sq od 
, · Do.chod przeznaczony na sieroty po poleg t· ; t . 1_ . , Łodz· S koły Pie- dnia 10 bm. papierosy „Bałtyk" a<amiast pe.. 

ł'ych Dąbrowszczakach i na pomoc Hiszo:mii nas ~P· 0 warcie szei ?' ·1
• z plerosów „Tryumf". 

Republikański.ej. · . . · I h~g~1arstw? . P.C;K·. przY. .ul: Sterhngo Nr: 3: 
Zaproszen~ia wydają: Związek Walk . ·o u.roczys~os~i poswięcęnip Szkoły dokona Ks. 

Wolność ;i Demokrację, Piorrkowska 49, Centr. I B!skup Kazirmerz Tom~a~.. . NOWY ZNACZEK POCZTOWY 
Szkoła PPR, Kościuszki 65; · ' ZWM „życie";; . · Z dniem 1 marca 1947 r. został wprowa· 
Pfotrko.wska 48. Księgom!'; ;;Czytelnika" Piotr 1 · PODZIĘK,OWANIE dzony do obiegu i sprzedaży znaczek poC'Z· 
kowska 98. Zc rząd , Koło· Polsldęgo Z.wiqzku b. Więź-

KOMl:JNIKAT r.;ow Poliivcznvch Hitlerowsk:ich Więzień i łowy opłaty wartości 1 zł, stanowiqcy pierw-
Ko mitet Obywatelski Obwodu Radogoszcz Ob:)zów Koncenlrncy.jnych W. Łodzi, składa szy z 8-miu znaczków serii „Kultura: Polski'.'. 

zaw)cdamia wszystkich mieszkańców, że w serde.czn0 ;Y.idziękow.ońie Tow. Spraw. „Hei-
dniu· 16 marca 47 r. o godz. 15-tej w lokalu not" za .zkiżonq oR<;irę na nasze sieroty w Rysunek znaczka przedstawia w ~roako-
Polskiej Partii Robotniczej przy ul. Zgierskiej sum:-e .5.610 zł„ oraz .firmie „Poligrdfika" wt: wej części podobizny Jana Matejki, Jacka 
Ni:. 213 opbedzle sie odczyt na t.smat: Alfonso.wi· Władvsłow'lw i Krauze za ofiarę w 
„Hyg'e'na · drz~w i krzewów· owocowych", na sutni~ 10.000 zt. ' ' . ' · 
111mn1111111mnt1m1111111111111111111111111111m1111111111111111111111111111111111111111 m111111111111.1111111111J111111 1 !1111_11111111111111m11111111m11111111~111111111 

Opi9ka n8d . grobCJ1.~i 
· · · · · BoJowników 'o. Wolność 

Malczewskiego i Józefa Chełmońskiego. Poa 
podobiznami daty: „1838 - 1893", „1855 -

1929", „1850 - 1914". 

U 'dołu w dwu wierszach napisy: „Mate]·· 
ko - MalczeYfski - Cjtełmoński", „Malar• 
stwo". U góry napis „Polska", a po jego bo-

Ostatnio w Warszawie powstał Głó.vvny I Ogcłlnego LU.W. JałowieckieQ01 Księdza kach wartość znaczka 1 zł. Kolor niebieski. 
Komitet Opieki Nad Grobami Bojowników <i Dziekana W:P: puł_k. ŁawrynoW!czo, K~erow· Znaczek jest perferowany f nieperferowany, 
Wolność. Z<idaniem· tego Komitetu j.~st rozto- niczki Filii ~iura Informacji Czerwon.<;)go Krzy-
czenię opi

0

eki nad rozsianymi w całym kraju ża :L Łuczakowe j i Pr<;)z~sa Sądu Okręgowe-~~ 
grobami. , go lli}cz~~s~:ego: Prz.ewodni.czącym został 

0

wy • • 
Na czele Komitetu sta\lął . prof. Kaczorow- brany ph:. Se~~~ino1~1cz, preze; Czerwon ,go ~ Ooktorowj BARANOWICZOm ~ 

ski, Minister Odbucjowy Kraju. Krzyza ' Młodziezy. za znakomicie przeprowadzoną barazo 
. Obecnie organizuje się ,w Łodzi Komitet Komitet uchwalił zwołać w lych dniach l 
Okręgowy na Wojewód ztwo Łódzkie oraz Ko- w:ększ.9 zebrm')ie sp~!e~zeństwa ló_qzkit'l~O z • poważną operację i p.<:!rsonelowl ed- • 
mitety i;iowiotowę i miejskie. udziałem przec}$tawi.c1el1 władz panstwowych, ~ działu chirurgE za troskliwą opie'ICę ~ 

Zebranie or'gan:zacyjne komitetu Okręgo· . , ducbQw(iych •.ocganizacji po:l i~y:;'lnych .~ zawo- naiserdecznie~sze po -:lzi ękowani.o sklaaa 
w.sgo w Łodzi odbyło się onegdaj, na którym dowych, celem ukonslytuowan1a Komitetu O- , Dr. Ignacy Kowalski 
został powołany komi1et organizacvjny w na- Kręgu oraz wyboru Zarządu tega.ż Komitetu • • 
s tęp ującym składzie: Naczelnika Wydz:ału i Kom:'Sji Rewizyjnei. ·- ~~~~~ 
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Ki N A 
ADRIA ful. Marsz. Stallna - Główna1 
' „ZEZNANIE SZPIEGA" 
AŁTYK (ul. Narutt>Wicza 2o)· 

.. LUDZIE i MANEKINY" 
IAJKA (ul. Franclukońska 31) 

.,SYMFONIA MŁODOSCI" 
GDYNIA (ul. Daszyńskiego 2) 

•. PONTCARRAL" 
IHEL (ul. leqlonćw 2-.C) 

„U' SCHYŁKU DNIA" 
MUZA (Ruda Pabianicka) 

„SYN PUŁKU" 
OśWIATOWE (ul. Rzg11wska 94 

NIECZYNNE 
POtONIA (ul. Piotrkowska 87) 

.. KLATKA t:iłOWICZA" 
PRZEDWIOSNIE ful. teromsklego 7~111 

„ROBERT i BERTRAND" 
ROBOTNIK (ul. Killl\sklego 17& 

•. ZAKAZANE PIOSENKI" 
OMA (ul. Rzonwska BA) 
„SĄN DEMETRIO" 

REKORD (ul. ~zqowska 2l 
„KAPRYSNA EKSPEDIENTKA" 

STYLOWY, (ul. Kllfr\sklego 123) 
„PONTCARRAL" 

SWIT (Bnłucki P.vnek 5) 
„DRUGA MŁODOSć" 

IATRY (ul. Sienkiewicza .im 
„DZIECI KAPITANA GRĄNTĄ 

TĘCZA !ul. Piotrkows'<c 108) 
„ROBERT I BERTRAND" 

WISŁA (ul. Ocu:v1\sklego 1) 
"ZEZNAN1E SZPIEGA" 

WŁrVt-ll q7 I··· ~cwad?:ka 61 
„ROBIN HOOD" 

WOlNOSć, {ul. Napiórkowskłeg• 
„TRIUMF MŁODOSCI" 

?ACHHt (ul. Z1:1l"'r~ka 28) 
„SIEDMIU śMIAtYCH" 

· !<ino „Roma", „Hel" pacz. seans6w-l 6.30; 
18.301 2030 niedz. 14,30. „Gdynla"-15; 17,30; 
19.45; ni"!!dz. 12,30. ,.Stylowv'' - 15,30: 18; 
20,30; nicdz 13 „Wł6knforz" - 16; 18; 20 ; 
n!edz. 14; ,,Wisła' - 16; 18; 20, niedz. 14; 
,.Tf!cza" - 4 SPanse dz!enriie - 14.30; 16,30; 
18.30; 20.30; „Przedwiośni~" - 16; .1B; 20; 
,,Adrio" - 16.30; 18.30 20.30; niedz: 14,30: 

Pozostałe kina rozpoczynają seons9 o go-
<łzinle 161 18;·20. • 

atr, muzvka I sztuka 
WIE.CZOR TA1'/CĄ I PIOSENKI t>O\.SKIEJ 

W PAl"JSTW. TEATRZE WJ>, 
Oz/~ w piątek 14 marca o godz. 7 mfn. 30 

w sol! Tea\ru Wojsko Polskiego, odbędzll!I się 
kon~r\ w wykonaniu Ewy Bonad!ej, aktorki 
łego teatru, Nata/if Lerskie[, laureatki Kon
kursu Tan8cznego w Bruks-,lł oraz Jo Ha
rendsa, pierwszego tańcerzo opery w Am
'terdcmilt. 

W programie: Piosenki dworsk!'3, m"esz
czańskle 1 ludowe z XVI, XVII I XVIII wieku, 
w opraccwanlu muzvcznym Władysława Racz· 
ltowskiego, Leona Schillera, Witolda Budz!ń· 
s;c:iego i Tomasza Kiesew~ttera, oraz bogaty 
przegląd tańców słowiańskt1Ch, hiszpańskich, 
\-io\anderskich l Jnnych. 

Przy forlepianie: W. Raczkowski A. lu$llg. 
Zapowiada 1 adeusz Cyg!er: 

TEA!R POWSZ.ECHNY TUR 
\:hiś 1 dn; następnych ~w;etna kom'3dla 

obycza\owa Gogola p.t. „Ożenek" )Ił przek!a
dzfe A: Gn.'łmały-Sied/eckJego, w reżyseti~ 
H. Szletyński'!l o, dekorocfach O. Axera: 

TEATR KOMEDII M\JZ.'tCZNEJ „LUTNIA" 
Dziś i codziennie o 13odi. 19-ej nafpięk

i'li"jsza operetko §wiato „KRA\N,A.. USMIECHU" 
w reżyserii B. Horskiego. 

Ne czele zespołu wystąpią: H. Makowska· 
Modrzyńska, Michał Slaski. W. Szczawińsk;, 
S. PJos&eko; K. Chorzewski, K. Koszelo. A: 
Sawin: - Opracowanie muzvczn9 W. Szcie
pańsk!. Choreografia w układzie J. Ciesief· 
$kiego. 

Bilety wcześniej do nabycia w księgarni 
przy ul. Piotrkowskiej 102a, a od godz. 17.30 
..., kasi.9 teatru 1 

GLOS ROBOTNICZY 

6.00 Sygnał czasu, „Kiedy ronns ... " 1 ka- 1 wesolegc diablo" wg. K: Maku!zyńskl'!lgo; ZJ\Rf ADY <!Ił JH""f<':'1.NE 
Co u.1lq!!izqnDq przez radio r--„-- ~ -® 

lend: histor:; 6,05 Dzienn,k; 6,20 Gimnastyka; 15.25 „Przy ~!ośniku"; 10~,30 Po_g. sportowa; tODZKI INSTYTUT WYDAWNICZY 
6,30 Muzyko; 6,Sl Sygnał czasu, oud. na 15.40 „Z lutnia narodów -pleśn• w wyk C. S óld d d% 
.. Dzień dobry"'; 7.05 Muzyka; 7.15 Wiadomo- Nah lik-Pełry; 16,00 Dziennik, 16,30 AudyC)a I tÓD2 zut' ZWIRKI 17 
ki poranne orc! przegląd prasy; 7.35 (z to- dla chorych; 16,45 .,Głos Młodych"; 16.55 T 

1 1 
· 

dz;) Program no dziś; 7,40 Koncert poranny ; Audycjo dla młodzeży; 17.05 .;U ncszvch e 8 ony· • 
206 42 

8,30 Informacje ogólnopolskie: 8.40 Skrzyn1<c przy j aciół"; 17,25 (2 todz'il Audycjo rozrywko ~en.ra:a. d .zz.3 ~ '29 
PCK; 8,50 Przerwa; 11,Sl Sygnał czasu i hej- wo pt .. ,Sljrena przed mikrofonem" w :>pr. CCV3 ny yr m 08 
ncł z Wieży Mor1ack!'9i w Krakowie: 12.05 S Grodz!eńsklei; 17,55 Z życia kultura'~"'go; Techniczny dy• '29 
Audyc[o dla świetlk rob'?tnic2ych; 12.35 Ut- 18,00 Audycja wojskowe; 18.07 Muzyka ; 18.~0 I WSekdrAtarGlat m~al 
wory fortep. w wvk. St. B1el!ckiego; 12,55 „10 Poradnik Językowy: 18.45 Opera Czajlcowskte ~ V 2 05P li':\ 
minut poezji": 13.05 Ml!zyka obiadowa; 14,00 g<1 „Domo P:kowc'' - akt I. Ili 111 - w przer-1 '\(;!.; · \.~' 
(z Łodzi) Pog. spół. pióra .I Rutkowskiego pt: wie - Dzian11ik: 21,45 Ro dl owy Unlwersv1e1 

,,Akodemlcy I sp61dzielczo.ść" ; 14.08 ~z Łodzi) l udowv ; 2200 Kwadrans prozv , 2215 P.rogrom •GDYNI"_ CENT'llUM MU;T>ZYNl\ROOOW'~C..., 
Komunikaty; 14.10 Iz tod71 ) W!odr:imoscl ;o'lr· I na Jutro; 22.25 (z Łodzi) Koncert zvcze1': I HANDi.U llTBNEOC'! 
towe; 14.15 (z Łodzi) Pieśni wioski" w wyk 22,Só Audycja lit"3racka - ,.Reportaż 7 feat·, • r.ld 1 T. Czajkowskej-śpiew, przy lortep. W. Kii- r6w Poznońsk"ch"; 23.10 Ostał wfod. dz!en- W gma chu• Zarzqdii Mlefskleqo w • ~ 
mowlczowa; 14,40 Iz ŁodT.i) Kronika \ komunt-1 nlka rodlowago; 23.30 (z Łodzi} Program "'li odbyła 1lę pod prnwodnlctwem prezydenł 
katy; 14,45 (z lodzi) Koncert •eklamowy; 15.00 l dzi eń ju!r7'ejsi:y; 23,33 (z Łodzi) Zakońc>.~11ie mlc11ła posła Henrykr< Zakrzewekiaqo, kon
Sluchow. db dzieci !:tc r:zych pt. „Przyja ::iel, nudycjl i Hymn. feroncja poświęcona •prawie zorganbowa• 

Centrala Zbyt 1 Przemysłu Papiern ~cz go 
ni.a Międzyna•oc,owych Targów Rybackich w 
Gdyni w ramach Miedzynarodowych Targów 
Gd.al'u1kich w csasle od 2 - 10 1lerpnia rb. 

o-
YMCA UCZY PtywAe , •~ l:.od1r.I. ~" Gdańska 39 

P d 1. Wzorem lat ubi~glych YMCA orl'lonf7. 111e 
rowc zi sprzedaż wszelkich art ykułćw PrzemysŁu Papi'3rniczego w za„res\e kursy nauki pjywan·a dla początkujących lko~ 

wytwórstwa i przetwórstwo dla sekt 1rn P:iń~twowego, Spółdzielczego! Handlu biet i meżczy7n) . 
Prywatnego Zrzeszonego. PoczqtPk kursów w dnh1· 15 mare" rb. 

Pozostali odbbrcv Przemysłu Pap iernicz'ilgo winni k:erowcć się do rejonowych Szczegółowi'! lnformocifł oraz tap! 5y w 
oddziałów Centrali Zbytu P.P. w nost ąpujących miastach: Sekretarioc:e Polskie( YMCA - ul. Moniuszki 

Łódź. ul. Nawrot 13 Warszawa. Marszałkowska 8 Nr 4e 
Kraków, Rynek Kleparski 4 Je'.enia-Góra. Kilińskiego 29 I 
Katowice. Sienkiewicza 21 .Gdańsk-Sopot, Szop'3nO 12 I 
Poznań, Al. Marcinkowskiego 21 Wrocław. Spokoina 18 Zjednoczenie Przemysłu Budowy Moszyr\ 
Bydgoszcz, l Maia 13 Bieh ko, Roli Żymierskiego 13 ~ I Wł6kien~lczych w Łodz! podo!e do w-0domo„ 

IJIPli._ _______ ._.„ .... _____ ftii_ • ści. że z dniem 24 mareo 1947 r. rozpoczyna 

ZARZ DZENIE 
~ię KURS WSTĘPNY do Liceum Wieczorowego 

1 · T. K. T. dla prccownik6w przemysłu metalo-
. w ego w Łodzi: 

Na mocy ort. 108 p: 2 rozporządzenia I Tablice te winny być umieszczone w łiir- WARUNKI PRZYJĘCIA: 
Prezyd'3nta Rzeczypospol!tej z dnia 19 stycz" minie do dnia 1 maja 1947 roku. , 1. Ukończony 17 rok życia. 
nic 1928 roku o organi7.ocl1 i zakres'e dzio· : W razit:t stwierdzenia braku tablic po tym I 2. Przygotowanie naukowe w zakresie 2 lat 
łanio władz admln!stracj· og61nei !Dz.U :R :Pi te rminie właściciele ':..b użytkownicy danych szkoły przemysłowe! lub uz11onel ze rów~ 
Nr. 80 z !936 r: poz: 555) zarządzam: i nieruchomości, względnie osoby, z.arządzojqce nc- •ze-lnci . 

Na każdym piecu niezabudowanym winna I danymi nieruchomościami z ramienia instytu- 3. Przygotow~me naukowe w zakresie szkoły 
być umieszczono na ogrodzenru lub no usta- ! cy(, karani będą w trybie administracyjnym 1 4 zpawodowe1. 

1 
k k i k 1 

· I • • bl ll2 ł d l . rzygotowan e neu owe w za res e s:i: o.v 
wonym .w tym celu przy u icy s1up1e ta lca z mocy art. powo onego rozparzą zen a . powszechnej, łącznie z 5-cio letnią (na!· 
z nnr-isE:'m, zowlernlq.cym nazwę uicy, nu me· QT7.ywna do 5 OOO.- zł: lub ar"!sztem do 14 t mnie!) praktyką zawodową . 
ry porządkowy i hipoteczny tej nleruc;homofol l dni, albo obu tymi karom\ łącznie. Kandydaci poddan•I zostoną egzaminowi 
oraz nazwisko I Jmlę właściciela łub użyt-\ PREZYDENT MIASTA wstępMmu. Nauka bezpłatna Zapisy w Dv· 
kownlka nieruchomości wzgl. nez.wę instvtu· (-) Eugeniusz Stawióskr re:<cji Państw Gimna1.jum I liceum Mechon. 
c/I. t6dt, dia 13 marca 1947 r. w Łodzi, ul. Żeromskiego 115 w dni~ch 14-go 

· i 15-go mareo br. 

PRZETARG 
Zarząd Miejski w Łodzi oq/aszo przetarg 1 boru of.'lrt lub unlewożnlenlo przetargu bez 1 Państwo.we Zakłady Przemysłu D7.l„w'.or. 

nieogra;iiczony na wykonanie 2 ścianek di:a. l podania powodu. skiego Nr. 2 w Łodzi Al. Kościuszki Nr. 231?5 
łowych dr.swmany::h w .magazyn:e 1 no pod- I Wadium przetargowe zgodnie z przeplso- ogłaszajc przetai'g na sprzedaż: 
daszu oraz na wykonan1a windy do po:law·!.I I mi obowlązu!ącymi w wysokości zł. 2.000:- lJ 1 platformy na ogumowanych kołach ceni:i 
nia . potraw N szpttah.1 Anny-Mo_di przy "'· I należy złożyć w Gł6wne( Kasie Miejskie! przy 'ł{y\Voławcza 30 ooo zł. ' 
Arm.f Czerw::>nel. ul. Roosevelta Nr. 15, a kwit dołączyć do o. 21 1 woza na żelaznych obręczach, cena wy-

Oferty pisemne odpowiadoiące tr."lśd kosz. f<:irty. v;ofawcza 1-5.000 zf. 
torysu ślepego na : eży skladać w Wydz;·J1~ łódź, dnia 12 marca 1947 roku. 131 1 budki nadającej się na kiosk - 3.000 z>. 
Odbudowy przy IJI. Piotrkows~lel 64, p:>k6J ZARZĄD MIEJSKI w ŁODZI 4) 1 ~om,ichodu na 3-ch kolach bez motoru-
Nr. 5, do dnia 21 me.rea 1947 roku d.:> god? 5.000 zł. 
12, w koperc;e należycie zamkniętej z napi- I w Oglądać je można od dnia 15 do 18 mar-
sem: „Oferto na wykonani-, 2 ~cionek dzlalo. Okręgowy Urząd Ukw.id. lar?:. N;eru· ca rb. w qodzinach od 9-ei do 12-el po 
wych drewnianych w magazyme I no podda. uprzednim zgloszsniu slą w Wydziale Gospo· 
szu oraz na wy~ananie windy do podawania chomoścl w Łodzi, o<Jdział w Kon- darczym. 
potraw ~„szpitalu Anny-Marii przy ul. Armil stantynrn„.r ogbs~1 licytacją na sprze- Oferty w 2'amkniętych kiapertosh. należy 
Czerwone1 . doz budynku do rozblo, k! murownl'l3g:'.l, skfC'lrłoć do dn:·c 20.111. br. 

Szczeg61owe informacle ora% kosztorys 3 Izby o powierzchni 144 m. kw. w Otwarcie ofert nostąpi dnia 20.fll. rb. o 
ślepy z warunknmi pr~torqu otrzymać można Konstantynowie, przy uf. Łask:ej Nr: 5 godz. 11-tej 
w Wydziale Odbudowy, Oddział Budownict- PRZETARG 
wa przy ul. Piotrkowskie! 64, pokój Nr 116, w dniu 27.JII. br: o godz. 1('1-ej w 
gdzie również obejrzeć można odnośne ry- pierwszym terminie I o godz. 11-ej w 
sunki: drugim t.c:irm!nie. 

Zarząd Miejski zastrzega sobie prawo wy. 
scac 

I 

o ŁOSZENI .. „~ROBNE 

Przemysł Chemiczny „Boruto" Por! Zmzą
dem Państwowym w Zgi.'!lfzu, ut Sml0 chow· 
~kiego 30 oglosza przetarg nłe!lgranlczony na 
dostawę: 1.000.000 sztuk cegieł zwykłych, pa
lonych o wymiarach 27x13x6 cm. 

Ceny w przetargu należy podawać !oco 
fabryka Zgierz - bocznica własna. 

Wad:um w wysokości 1 proc. oferowo1113) 
sumy na 1 eży wpłacić do kasy „Bornty" lu b 

Leharze CENTRALNE Biuro Techniczne przyjmule· ru- do B.G.K: Oddział ł6rlź k-to Nr. 470 z 7.az~ 
Lf::CZNICA·PRZYCHOONIA, Piotrkowska 3, po- tyno•Ntinych księgowych, technlków-kalkula- naczeniem celu wpłaty, a pokwitowanie dolą· 

TEATR KAMERALNY DOMU tOŁNIERZA mdy ombulotoryjne i domowe lekarzy spacja· torów, :<ons"r.vaiorów-konstruktorÓw· wl6kien czyć do ofc:irty. 
ul. Daszyńskiego 3A :1stów. Analizy P:zyjęcla 10-12. tel. 216-48. nlczych, moszynistką-sekretarkę, klc:irownika Oferty w zala.kowonych kope.rt~;::h z n?· 

Dziś i codziennie o godzinie 19.15 entuz(a- fł.upno • sprz.edoz Wydziału Transportu. Oferty wraz z życiory- P.lsem ,.Oferto na dostawę ~"3g1eł nalezy 
stycznie przyjmowano „Szklono Menażeria" sem składać: Centralne Biuro Techniczne /kierować do Przemysłu Chemicznego „Boru· 
wyr6żnlona nagrodą w Nowym Jorku za naj· UWAGA! Tylko hurtowo skórgumy 3 mm, 4 Plac Zvvyc!ęstwa 2, Sekretariat. ' ta'" Zgierz, Wydział Zakupów do dnia 29.3 47 

1 I k t t i t t 1 mm i .S mm kauczuk do kork6w I skór, glazurą - - --- - --1 roku, w kt6rym to dniu o godz. 12-ej nastąpi 
epszą sz u E! 05 a n ego sezonu ea ro nago. bezbarwnq, proszki atramentowe ·1 le"1e do d"'· KOREKTO. RA ob.zno(mionago .z korektą styli· otwarc1·e ofert w obecnos'ci za",nt'Hesowonyc!i 
Udział biorą, Jerzy Duszyńsk:1, Irena Horecko, k -< h - -
Janusz Jaroń 1 Zofia Mrozowska. t.'3 - kup:sz naltonlej l. Rożnleck!, Łódź, Piotr styczną ' tec nicznq poszukule Sp6klzteln~a osób i przedstawicieli firmy „Boruta". 

Reżyseria - Erwin Axer. Dekoracje - kowsko 31 w podwórzu tel. 216-Sl. 2:j'vdawn!cza d? wydaw;lctw .. k~lqżkowyc:h. Firma zasfrzegc snbie prawo nlepr7.yf~i '> 
Jon !(osiński. i(lJDUJeMY siebro (złom, mon;ty) w każde! farty z podam.gm kwal,fikoci1 I warun;c6w ofert bez podania przyczyn, wybór oferl!nta 

Kasa czynna od 10 do 12 l od 15. Telefon ilości. Płacim, na(W\'Ższe ceny, laboratorium s.ub „Korektor". bez względu na cenę oraz prawo podziałr 
123-02 chemfczn~, PL Wolnoścl 2 m. 2 . 7 01'fJB. f 9 niip iff łfłhu~entq · zamówienia pomiędzy kilku oferent6w. 

TEATR „SYRENA" Traugutta 1 SPRZEDAM somoch6d--mo~kf DKW w dobrym ZGUBIONO legit. PPR i ksiqż'3czkę z Ubez-
[hl! I codziennte komedio Hennqulna i stan:-e nie drogo. Wiadomość tel, 114-79 w pieczalnl Społecznej na nazwisko Serafin Jan, 

Vgbero pt., „Pani Prezesowa" w opracowa- godz. 9-161 Targowa 67. 
Ttlu I z piosenkom! Jerzego Jurandota, muzyką Różne -- - - · --- -- - --
franclszkf leszczyńskiej I Mieczysława Porwita. ZGUBIONO kartę rejestrocylną z RKU-By. 

Udział blorq 1 Janino Dro<'7 ewsko, Stefcia TŁUMACZ przyslągły ong:elsklego, rosy(slde- tom, łegit. Samopomocy Absolwent6w Kola 
~6rska, Stefania Grodzieńska, R.gg!no Gro- go, francuskiego, nlemi"lck!ego - Norutowi. Państw. Technik6w i legi!. PPR no nazwisko 
bowska, Henryko Stankiewicz, Zygmunt Chmie cza 74, teł. 276.18. Ołszacki Jan, Kątna 54 m. 44. 
lewskl, Edward Dziewoński, Marian Dqbrow- PRZYBŁĄKAŁA się suczka biała kfl'tlzierzowo, j ZGUBIONO metryk" ur~d.,..z_e_n-ia--wy-c-lą-g--z 
sic!, Wacław Jonkowskt, Wacław Kucharski, pyszczek szronko t Od b ć · " ' 
J6zef Matuszewski, Józef Por„bsk!, Jerzy Pi · k wa y. · e ro mozna za Ewidencji, kartę rejestracyjną z RKU-Konin, „ zwrotem osztów. Kubiak Józef, Pnma 24 leg·t PPR I 't ZWM · k t 
chelskt, Kazimierz Pawłowski I Stefan Witas. m. 14a. ' · • . ~g1 · t ar Ił repatriacyjną 

Począte.k przedstawlen'o o godz. 19.30. f_ !% I Walczaka Zygmunta, Morysińska 25 m. 24: 

f el:f~~· ~2~o~o od godziny 10-13 i od 16. PO~ZU:JĘ ~okolu no proco,wni~ k.rawlecko. SKRADZIO"!O. legit. t_ramwalową ~;m:ce nie 
k ś i k Of t d Ad "ni n od parzyste, zaswrndczerue pracy, leg1t. Zw. Zaw: 

WILE~SKI TEATR ŁĄTEK Piln e.~s q. er Y 0 "'°1 strac„ P i 1eg1t: do kina, Bogusiak Zofii, Lengrtowiczo 
w Teatrze Nowym - Kopernika 16. " ny • ~ _ Nr. 26 m. 4. 

W, nie~zlelę, 16 .marca o godz. 12-et, dej~ aol1arowan1e ,.ł-~cą SKRAÓZIONOreg:-tromwofową ·-·twEKD, 
praecstawrenle ?oJ~l Andersena . „Slow!~ . , RUTYNOWANEJ maszynistki poszuku1e Spół- ł"!!git. Zw. Zowi i kartki żywnościowe za rn·c 
Przedspr1"dar1 biletow .w kslącarnl „P,·o~a - I dz!elnlo Wydawnicza. Oferty z podaniem marzec na nazwisko Misiak Helena Rcdo-
PY.>trkowska 102a, lr.wołifikacll i warunków sub • .IN" a.o.c.~. Zgier$kD 171. ' 

---HUMOR ANGIELSKI 

- Co tom niesiecie, chłopcyę 
- Jeszcze nie zdqiyłlśmy rozcokowaei 



Str. "1ł 

z żuciu partii 
WSPÓLNE ZEBRANIA PPR I PPS 

Dziś o godzinie 15,30 odbędzie się wspól· 
ne zebranie członków PPR l PPS Pcnistwowej 
!"abrykl Watoliny (d. firma ł.app) przy ul. Ki
llńskiego 168, 

* * * 
O godzinie 16-ef odbędzie się ogólne -ze. 

branie czl.onków PPR i PPS Pcnistwowych Z«· 
kładów Przemysłu Bawełnianego Nr 2 (d, I. 
K. Poznański), 

ZEBRANIA SEKRETARZY KÓŁ PPR 
r Dziś o godzinie 12-eJ odbędzie się ze'bta
.ale s.ekretarzy kół PPR firmy „Horak". 

UWAGA KOLEJARZE! 
O godzinie 17-eJ w lokalu ZZJt. przy uUcy 

Zachodnie) 57 odbędzie się zebranie sel:re• 
larzy PPR. PKP. Sprawy bardzo wame. Obecft 
ność obowiązkowa, · 

* * * 
O godzinie 16,30 odbędzie się odprawa 

sekretarzy kół PPR dzielnicy „Bałuty" w lo
kalu własnym przy ulicy Zgierskie) 71, 

UWAGA SEKRETARZE KOŁ PPR -
SRODMIEJSKIEJ PBA WEJ 

W sobotę 15-go marca o godzinie H·eJ 
w lokalu dzielnicy przy ul. GdańskleJ 75 od
będzie się odpraw.a: sekretarzy wszystkich 
kół PPR. Sprawy bmdzo wa:ine. Obecność 
obowiązkowa pod rygorem partyJnym. 

* * * 
Dziś o ·godzinie 18-eJ odoędz19 się sebra-

nle sekretarzy Górnej-Prawe) w lokalu przy 
ul. Bednarskiej 42, 

. * • * 
O godzinie 18-eJ odoędzie się odprawa 

wszystkich sekretarzy kół ogólnych orm: wy
dzielonych dzielnicy Staromle]skieJ w lokalu 
własnym przy ul. NowomleJslrlel 6. Sprawy 
bardzo waine. Obecność obowiązkowa pod 
rygorem partyjnym. 

OGÓLNE ZEBRANIE. 
W niedzielę 16 marca o godzinie 10-ej ra• 

no odbędzie się ogólne zebranie członków 
PPR i sympatyków dzielnicy „Widzew" w Io· 
k~lu własnym przy ul • .:trmil Czerwone! 38. 

ZEBRANIA KOŁ PPR. 
W dnlu 'dzisiejszym odbędą się· zebrania 

kół w następujących dzielnicach: 
RUDA PABIANICKA: 

O godz. 17-eJ zebranie terenowego koła. 
O godzinie 13-ej zebr!:lnie koła kuchni lir~ · 

my „Hozak". ·. 
O godzinie t~·el zebranie. koic pracoYlnl

ków · Stmostwa. 

Gtos ~OBQTNICZV Nr 73 

Ze §portu - . 

N~jlepsi szermierze polscy 
walczq o mislrzoslwa Lodzi 

W niedzfolę, o godzinie 15-ej, w dużej I jąco: Wśród Pań zobaczymy taki,., za
sali Polskiej YMCA odbędzie się ciekawa wodniczki jak Szrejderowa, Nawrocka 
impreza szermiercza. (AZS Warszawa), Skupiniówna. Strz~mP
lmprezą tą będą finały szerrt1ierczych kówna, Bartczakówna (Pogoń Katowice), 

mistrzostw Ł<Jdzi, w których startować Wieczorkówna (Błyskawica Radlin), 
bę1dą CZ-Ołowi zawodnicy z całej Polski. Skir lińska (Sokół Kraków). 

Zgfosz.enia przedstawiają się imPonu- W konkurencjach mę.skich zgłosze·nia 

swe nadesłali: Jankowski, Uma (AZS · Ka· 
towice), Balnik, Nisler, Hałubka, Nawroc· 
ki (Pogoń Katowice), Hału·pka {RTS RY· 
dułtowy), Kąsek. Polnik (Błyskawica Ra
dlin), Sz.ewicki. Czyżowski. Zawackj , 
Sołtan (Sokół Kraków), Rybicki (AZS 
Łódź), Banaś, Bachman, Daiwłow<>ki, 
fogt, Kazimierczak, ŁaIJiński (ZZK 

Z Żł}cia sportowego ZS RR Łódź). 
• • • Prócz wyżej wymienionych w zawo· An1kanow na1szybszy na lodzie ~;c~/ia:~~:~ćp~~d~~;h.będą oliml}ijczy-

. Dla zwycięzców ofiarowano 4 puchary 
W rozegranych w Gorklj krajowych mi-, konkurencjach najlepszy stosunek punktów. Pnechodnie dla każdej broni. 

strzostwach Zwi~zku Ra~ieckiego w .Jeździe ·· Do najlepszych Jego ~ników n'ależy z.a- Zawodnicy zamiejscowi ot. rzymują Jo
szyblrlej na lodzie zwyc1ęiyl Iwon Anikanow liczyć czas uzyskany w biegu na 500 m. -, kum w hotelu Domu żołnierza przy uL 
z Moskwy, osiągając w 4-ch rozegranych 45,5 ~ek. oraz wynik na 1,500 mtr. - 2:24,9. Pogonowskiego 69. 

PietJaszewski o zbliżającym się sezonie 
Mistrz woiewództwa łódzkiego ~ie może się doczekać wyścigu Warszawa - Moskwa. 

l WYŚCIGU WARSZAWA - MOSKWA\ przedstawiaią, mistirzu? 
NIE MOGĘ SIĘ DOCZEKAĆ - Sportowe, czy prywatne? 

- Nafoardziej jednak poci-ąga mnie - Ci·ekawi jesteśmy tych i tvch'. 
wyścig Warszawa - Moskwa - mówi 

1 nasz; interlokutor. Nie mog.ę1 się go do
. czeka:ć. ~Ciekaw jestem tylko, co będz~e 
: z; gumami. To jest największa nas wszy
' stkich bolączka. Miał gumy wyścigowe 
produrkować ,,Stomil", tymczasem do klu

li bu inaszego przyszło pismo, że j.eszcze 
w fym roku Prawdopodobnie wo<lukcja I gum wyścigowych nie zostanie .i)odjęta, 
a Jeśli zostanie to w terminie później
szym, a nam gumy potrzebne są' już. 

Na taki wyścig Warszawa - Moskwa 
- mówi Pletraszews•ki - każdy z za
wodników l>ędzie musiał wziąć ze sobą 
przynajmniej dwfe <leitki zapasowe i to 

I 
dobre dętki. A skąd je weźmiemy? 

Trudno nam na to ipytanie znaleźć od
powiedź. 'Przypuszczamy jednak, Ż·~ P-01-

1 
ski Związek Kolarski w odpowiednim 
czasie -wystara się o nie. 

CZY PIBTRASZEWSl(I JUNlOR 
WSTĄPI W ŚLADY OJCA? 

- A wię-c zacznijmy · od sportowych. 
Prz·ede wszystkim. c'hcę zapisać do klubu 
syna. Ma już 4 lata . i zawzie,,cie trenu ie 
nao1koło ... stołu. Obiecałem mu, że io 
wezmę na <lefilad~ z okazji otwarcia. se· 
zonu i ipożyczę mu wse;ystkie swoje 
„blachy". · 

J.eśli chodzi o moje sprawy prywatn~, 
to nosz,ę1 się z zamiarem otworzenia skle
pu z częściami rowerowymi. To by mi 
ułatwiło egz:ystencj'eo~ Sklep taki chcemy 
założyć wspólnie z Sałygą. Czekamy tv l
ko na lokal. 

W SKRÓCIE TE.LEGRAFICZNYM 

GÓRNA LEWA: · . . ~ 
Q, .gt;>dzinie IG·el zebro.nie kol~ firmy ,;Rei· i . 

I Jeżeli wyśCig ten dojdzie do skutk11 -
'i.Mm p. :Ludan>-~ to sądzę, że. powinni
śmy go -w-ygtaE'., "5 ·~:l.e\i d"l".w"L~n.a -Wl>Th1\ie 

ANGLIA: Agencja Reutera donosi, iż la· 
tem roku 1947 powstanie specjal.J;la szkoła, 
~ której lelckoatlecJ Wielkie/ Brytanii będq -
się s.z.koll~..i:lo .imacliodzqcej Olimpiady ro. 
'ltu "\~'lc'!I. 

sler'~ · „ 'f • ~ \, " • • • • • 

O godzinie 14-el zebranie · k91a „Sc'!':Wtł· 

~ > t0d110.wiednió zm.on.towana.. ~ "' ,,, . • " 'ft ,_,.. „ :I' 

AUSTRALIA: Dinny Pales zdobył ty\uł 
mistrza Aus\l:alii w tenisie. Pales odniósł zwy
cięstwo naa najlepszym graczem Australii 
Bromwichem w 5 setacli: 4:6, 6:4, 7:5 i 8:6. 

kert". 
o tej same! godzinie posiedzenie r,iola 

„Księ2y Młyn". 

SRODMIEJSKA PRAWA: 
o godzinie 19-ej rano zebranie kola Stra· 

!y Przem. Jedw. 
o godzinie 16-eJ zebranie kół Państwo

wych Zakładów Graficznych, „Fabryki Nr 15" 
1 „Finster". 

o godzinie 18·el w lok.ulu dzielnicy przy 
ul. Gdańskiej 75 zebranie terenowego koła, 
SRóDMIEjSKA LEWA: 

o godzinie 16-ej zebrania kół PPR „Fa
bryki Film Polski", „Filmu Polskiego Produk· 
cji A!elier" firmy „Zylbersztein" i Szkoły T~~ 
chnicum. · 

O godzinie 15,30 PFPW Nr 13, 
SRóDMtESCIE: 

o godzinie 17-ej w lokalu · d~iełnicy ~r~ 
ul. Piotrkowskiej 63 zbierają się lnwalldzi 
Wojenni członkowie PPR całej Łodzi. . „ 

o god:i.inie lS-ej zebrania kół PPR „Lewin 
l „Hurtowni Nr I". 

O godzinie 14-ej zebranie koła Poczty 
Łódź 11. 
BAŁUTY: . ł " o godzinie 16·eJ zebranie koła „Spo em • 
GORNA PRAWA: 

er godzinie 16-ej zebranie koła firmy „Ul· 

rych, D b 
o godz. 15,30 zebranie koła firmy au e. 

11111" ·11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

AZWM „:ZYCIE" . 
W sobotę , dnia 15-go marca o god~. 

1
1_9-e1 

. 30 odbedzie s~e w lokalu Akad.em1cKtego mrn ' · ż . „ · , 
Zwi.ązku Walki Młodych " yoe ~-:cz'?r 
autorski Jana Brzechwy i Janusza Minkiewi
cza. Wstęp wolny. 

L. Pietraszewski (DKS) przy9otowując się 'do 
zbllia)ącego się sezonu uprawia również ;ja. 

pr.«Wę ner rolkach. 

Za oknem miecfo mamowy śnieg. Na
przeciwko nas w cieipłym, ogrzanym po
koju siedzi Pietraszewski, dwlarski mistrz 
województwa łódzkieg-0, z którym ·roz
mawiamy na temat z;bliżająces-o się sa
zo•nu. 

...:... Wyścigi za pasem, a tu zimtio i ·zim
no -.,.. mówi zmartwiony c-zołowy nasz 
kolarz. Si:osy zawiane. 'iV{; niektórych 
miejscach trudno przebrnąć :Prze.z zaspy 
śniegu.„ 

PłETRASZBWSJ.Q W . ROLI KAPITANA 
SPORTOWEGO PZK 

- Kto, według pana oowinien być 
orany pod uwa.g.ęi przy zestawianiu re
prezentacji? 
Według mnie P'OWinni pojechać: 

Gabrych, Wójcik, Wiśniewski„ Kapiak 
Józ·ef, Wrzesif1ski, Wandor, Leśikie.wicz, 
a z młodych kolarzy Sałyga i Siemiński 
z Warszawy. Trzeba b~1dzie wybrać 12 
dobrych chłopców i jesz.cze 2 na rezer
wę:. 

Dystans wyścigu (1300 km) ni·e 1est 
zbyt długi, tym 'bardziej, że podzielony 
on będzie na osiem etapów, a więc -etaIJY 
będą wynosiły nie więcej jak jaki.'!ś 160, 
180 km. W dodatku trasa b-ę1dzie biegła 
Prz.ez równiny, a to przecież też ma wiel· 

PROWADZĘ SPORTOWY TRYB ŻYCIA kie znaczenie dla kolarza szosowego. 
~Próbował już pan w tym roku do· Wyścig wi-ęic nie powinien być ciężki, 

sią§-ć roweru? I ale niemniej trzeba będzie do niego być 
- Co ni·edzielę wyjeżdżam na szosąi, d()lbrze Przygotowanym ł kond:vcyfoie i 

ale przejeżdżam .nie wi·(}.C·e:T, iak 20-30 'POd względem wyposażenia technicz
km. Prowadzęi jednak j1uż sportowy tryb nego. 
życia, to znaczy nie palę, nie piję. Kolarzy radzłeckich nigdy nie widzia-

- Jak ·Panu podoiba się kalendarzyk łem - mówi nasz rozmówca. - Słysza-
tegorocznych wyścigów? . łem natomiast od 'kolegi, który był w Ro-

- Kal·endarzyk j .est dobry, gdyż za- sji, że są. doskonali na torze, zwłas~cza 
'wiera dużo ciekawych wyścigów, gorzej za 'Prowadzeniem motorów. Ciekaw je
tylko że wiele z nich po1kryw.a si~ ze so- stem niezmiernie, jakim sprzętem rozpo
bą a' ja chciałhym startować na wszyst- rządwją przyszli '!lasi :Przeciwnicy. 
ki~h. - A Dańskie naibliższe Plany, jak si~ 
IHlllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllfllllllllllllfllllllflllllllllllflllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllll 

Kronika kulturalna 
Uniwersytet Jagiel~oński . w Krakowle po- I stępY. radziecki teotr muzy~zny przy sztabi<'? 

stanowił zorganiz-0iwac speqalną pomoc dla armu marszałka Rokossowskiego. · 
sl·udiującej . młodzieży, po"l:hodzącej z Z·:1em . Zespó: wystawia operetkę „Rose. Morif 
Odzyskanych. ' komedię muzyczną „Wesel.e w Mmnowoe . 

• * • Występy teatru · radzieckiego cięszą się 
W ośrodku rolnym Ostromęcko w powir!lcie wielkim r:iowodzeniem. 

bydgoskim, powstanie pierwsza na Pomorzu - * * * 

Gra trwała 160 min··t. ' 

* * 
CZECHOSŁOWACJA: Zostały wznowione 

rozgrywki o mistrzostwo Czechosłowacji w 
piłce noźnej przerwane na skutek silnych 
mrozów. Prowadzi „Slawia" - 21 punktów, 
uzyskanych w 13 ·grach, dalej „Kladno·~ -
19 punktów w 12 grach i „Sparta'~ ,.... 17 
punki ów. 

* * * 
FINLANDIA: Fiński Związek Narciarski o· 

głosił, iż· postanowił wysłać 'do Sztokholmu 
na konkurs skoków z tmw„~i9f trzech sko~z 
ków - Leo Laakso, Erkki Hovi i Reino Nur• 
minena. 

UWAGA Pił.KARZE DKS·ul 
Sekcja Piłki Noźnej Dziewiarskiego Klu

l:iu Sportowego powiadamia wszystkich człon 
ków Sekcji, że Roczne Walne Zeł : ani-a 
Członków Sekcji odbędzie się w aniu 22-go 
marca: rb. o godzinie 18-ej w lokalu klubo
wym, przy ul. Nawrot 73/75. 

Zarzqd Sekcji prosi o liczne stawienni . · 
two. 

U SCHYł.'ln! S""'7-....NU 

szkoła dla gtuc~oniemych. · Do Przemyś l a przybył transpo rt żb~rów 
Szkołę otwiera wojewódzki wydziat samo· „Ossolin.~um" ze Lwowa, składający sie: z • ... ,... ·- · -· ···- '--·. 

rządowy. 67 tysięt:y rękopisów i starych druków. „Telemark" młodego „na< i«1 za" zj <'.; d:h• h. * • * Zbiór te11 przeznaczony jest dla biblioteki cego z górki około Domu Związków zawo-
Do Jeleniej Góry P.rzybył na gościnne wy- uniwersytetu we Wrocławiu. dowych, przy ulicy Strzeleckiej. 
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