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Niespodzianki · ·w Mos 
Ma. rshall I • d • . 1· k • do ~ • • 80 n;e RHstrzygnięcla zagadnienia ustroJu Wier ZI, ze z I W.I wano JUZ A - państwowego Niemiec nie należy zdaniem • k• h . f b k • h I B • • Mołotowa - odkładać do czasu, gdy bę· m1ec IC a ry WOJennyc • - ev1n n1e ma dą rozw~.zane wszystkie tnue kwesue. 

jeszcze dokładnych danych Pae~i!a~l~r~~dz~ł~~t uważa. że sprawa 

MOSKWA PAP. - Na pocza.tku i>iąt- terytorialnych Ni:!miec. Nad wnioskiem amerykańskiej 8.779 'byłych Ż'()łni~rzy nie Na zakończenie Mołotow wezwał Radę 
łrowego posiedzenia rady ministrów ministra Moł-0towa rnzwinęła się dysku- mieckich zorganizowanych jest w t. zw. do przyśpieszenia decyzji we wszyst. 
spraw zagranicznych minister Mołotow sja w której wziięiJi udział wszyscy czte dienstgruppen, Marshall zapowiedział, że kich wymienionych wyżej Pracach. 
;wysunął wniosek, aby przed rozpatry- rej ministmwie. formacje te będą wkrótce rozwiązan~. Na zakończenie posiedzenia Bevln przy 
waniem zagadnień g<>s-podarcnrch <>m6- Następnie przedstawiciel USA Marshan Z kolei zabrał głos minister Mołotow, pomniał. że na sesji nowojorskiej zwrócił 
wić sprawę uchodźców i Sl)ra~ zmian zgodnie z zapowiedzią odczytał dwa oś· który stwierdził, że po raz Pierwszy do· si~ do rady 0 J)-Odanie wiadomości o usu· 

Kilka slów 
da amnestionowanych 

Nie bę.c;\7..ie żadną przesadą, jeśli po· 
~iemy, że obecna amnestia wyc!.tma 
'przez Rząd Polski Ludowej, prrekreśla
j.ąca wszystkie dotychczasowe winy, 
włąero\e :i rncr<lenstwami, popełn.iony
·mi na swych bracia.eh, je.st amnestią t~j 
miary, jakiej dotychczas żaden rząd na 
swiecie nigdy J nigdzie nie udzielał. 

Obecnie wstyscy ci, którzy mają ni6-
tzyste ~umiooie tosuuku do swych 
br~•. mogą, a właściwie powinni, no
bił wszystka, by się zrehabilitować przed 
BpC?łeczerlstwem. Kaidy może i powinien 
t.\ać się wartośdow~ jed.nosł.ką dla spo
łec~ńs\wa. 

Za wszysfK,tj t.ło \ za tak częste wyd
gkane łzy, społeczeństwo pragnie od 
fWas 1ednego - pracujcie\ tyjcie z tej 
pracy uczciwie! 
J~t w tym jedna „ka1kulac]a" ze 

!trony; rządu, ze strony' Obozu Demo· 
kracji, ze strony calego społeczeństwa: 
zdobycie żywego człowteka, włączenie 
go w grono milionów pracujących Pola
ków. 

. Wielu z amnestionowanych, a szc'ze
gólnie tym, ktorzy buszowali w terenie, 
żyjąc wyłącznie z tego co się zdobyło 
! bro~ w ręku, będzie -Jednak trudn_.. 
zaaklima-tyrować się, a wydawać pie
nią-dze będzie musiał w takiej sumie, na 
ijaką sobie rzetelnie własnymi rękami 
2apracuje. 

Wiemy, · ie niełatwo będzie do tego 
przyzwyczaić s;ę. 
• W tych ciężkich warunkach, bo cięż
łro ~t j~szcze człowiekowi pracy w 
Wymęczone\ wojną 1Polsce może 
zjawi się do wielu z was „zły duch" z 
namową powrotu do nędznego dnia 
..,.,czorajszego. Trzeba owczas mieć 
~ość hartu, abv nie dać się wytrącić z 
tłro.gi, którą kroczy zwycięsko lud pol
ski. 
· Piszę to alale~o, że mieliście możno'ść 
}ui dwa razy w:vdostania się z . bagna 
w jakim brnęliśc!e. Lecz zdocydowani 
Wrogowie narodL1 po1skieigo radzili wam, 
• ,by za<:.zekać do referendum", bo 
„demokracja na pewno runi~". 

W referendum, jak wadomo, obóz de
ino kracJi odniósł zwycięstwo. 

Wówczas zaczęto wam mącić w gł<>
wie, abyście w-Oj.owali z Polską rzeczy. 
Wistością „do wyborów". 

WyborY. w Polsce były wielkim zwy· 
cięstwem h.tdzi pracy, zwydęstwem 
obozu demokracji. 

I obecnie zwycięzcy, ludzi~ 1::- ·: · w 
W'olnej PoLsce, karcą was po ~,kowsku, 
darowują wszy~tJde dotvch ·„~asowe wi
ny i żądają wzamian jed1 ~-go - uczci-
wej pracy. - - -

wiadczenia w sprawie demokratyzacji właduje się, że w strefie amerykańskiej niętycb z Niemiec urządzeniach fabrycz· 
Niem~c oraz w sprawie likwidacji fab- całkowicie znkwidowano 80 fabryk prze- nych, zapowiadając, że delegacja brytyj 
ryk 'Pri;emysłu wojennego w strefie ame- mysłi.1 wojennego. Prze(Jstawlciet Stan(lw ska również dostarczy odpowiednich da-
rykańskiej, Zjednoczonych w Sojuszniczej Radzie 
Przechodząc do kwestii likwidacji ~a· ( KontroJi podał znacznie mniejszą liczb~ nych. Minister Moł-0tow oświadczył, że 

kładów prz~mysłu w<>j~nnego w strefie zlikwidowanych fabryk. . delegacja radziecka wypowie Sil} w tej 
amerykańskiej, Marśhall Podał do wiado l tym większą radością dowiaduje się sprawie przy omawianiu kwestii odszko 
m-0ści, iż spośród 117 fabryk bezpogre<f. minister Mołotow, że dokonano takiego dowań. Na wniosek Mołotowa następne 
nio zatrudnionych produkcją woienną - J>OS~pu w likw\dacii przemysłu wojen- posiedzenie poświęcone będzie sprawom 
zlikwidowaoo dotycbczM 88. nego 1 ma nadzieję, że Tównle przyjemne J uchodźców I zmian terytorialnych Nie· 

Marshall Przyznał, że istotnie w strełle wiadomości otrzyma z innych stref. miec. 
;fr!rnl!f'.Ji!lll'1'~1!1'·1:?11~""'nT1lr.lllm1~111·1111~111!!1Jll1!'mh1ilf'!1;r!l'!llll!lll'11T11tml"11'11!11?1111111"1'1ł:1'11'ł1!'~11'T'.inl'11!1!!1'!11'111111'1'!1ITl!:m·~·:mr1 11:11•·1:1 ·1·:1 ~"l~1 ·11•l'll"łllr.'ł"l11' :l•'l•'l"l'.'l"l'fl',l'll:·1·1~•rlilll'l"rlf'l"l"l~ll'l'll'lfllt1'l'r'Pt1f111"1W'l"l 'l"l''ł''Ji'ł"l 'f'ł!I 

w śJ d„·Y. :Hi I Ie 
Co kryje się za spr.awą pożyczki amerykańskiej dla faszystowskiej Grecji i Turcij 

MOSKWA PAP. - „Izwiestia" poświę I wiestia" - zakończyła się pełnym ban· 
cajq artykuł wstępny wystąpieniu Truma kructwem. Wojska angielskie nie t;>rzynio 
na w kongresie anw.rykańskim w spra· sły umęczonej Grecji pokoju l ładu, na co 
wi~ potyczki dla Grecji i Turcji. „!zwie- ona całkowicie zasłuż1rła. Wojną domGwa 
stia" wskazurą. ie Truman otwarcie u· nie wygasa, lecz przyjmuje coraz bar• 
zasadola wystąpienie Stanów ZJedooczo dziej okrutne fonny". 
nych wobec Grecji I Turcji koniecznoś· Zdaniem „Izwiestii" Truman nie kry· 
cią zastąpienia Anglii, która nie posiada tykował tej polityki angielskiej, ponie· 
już ani sił, ani środków do realizacji waż ma zamiar ją kontynuować. 
swej p0l!tyki w tY_ch ~rajach". W ten spo Policzek dla O N z 
sób - p1szą „Jzw1estia" - zaproponowa 
no kongresowi amerykańskiemu usankcjo Rząd amerykański według ,,Izwiestii" 
nowanle odrazu dwóch ,.doborch ucz:rn-1 n!e postąpił jak przystoi członkowi ONZ 
ków" i uratowanie Grecj.i od wewnętr1.- ! nie czekał nawet na wynik prac komisji 
n:vch zamieszek i PQkrycia wydatków na : Radl' BezPieczeństwa I chociaż Truman 
„modernizacje" Turcji, od czego jakoby I wSłJ()mnlał o rzekomej roli kierowniczej 
zależy jej dalsze istnienie. i Stanów Zjednoczonych w ONZ, sam dzia 

Niewatpliwie płaczliwe zwrócenie się łał Ponad _ głową tej organizacji, miesza· 
rządu Tsaldarisa do Stanów Zj~dno'Czo-1 jąc się sarnowolnie do spraw wewni!trz
nych z Prośbą o pom<>c jest jaskrawym ' nyc~ innych państw. ,,Truman - stwier· 
świadectwem bankructwa tego ;eżimu, dzaJą „Tzwiestia" - nie liczył się ani z 
który w orędziu prezydenta do kongresu . organłzacją międzynarodową, ani z suwe 
niespodzianie otrzymał pochlebną ocenf}. j renno~cią Gre~~i. Cóż poz-ostanie z suwe-

Bankructwo polityki an1ielsk1ei 
1 
renno~ci G:ecJ!, gdy na glo."vie rzadców 

. . " . . greckich s1ądz1e „amery~anski 'Personel 
„Izw1e~ha cha.rak!e!Y'ZUJą <l.?tychcza- ; wojskowy f' CYWiiny" i gdy ten ,,personel' 

sc:i.w:t politvkę W~elk1~J Brytann w Gr~· - zacznię nądzić ~ Grecji przy -pot'nocy 
·cJt Jako współdziała me. w utrzyma mu I przywiezionych 2;30 mili-0nów dolarów? · 
przy władzy sił reakcyJnych i antydcmo Od takiej sw-0istej ,,obrony" Grecji u· 
kratycznych. „Polityka ta - -Pis~ą, ,.Iz cierpi prz,ede wszystkim jej suwerenność 

Dotychczas nie ujawnił się jeszcze 
jeden z dość agresywnych ,Jowódców 
band - pse11donim „Błyskawica" z na· 
zwiska Pabiariski Antoni z powiatu wie 
luńskiego. 

Jak nas informują - uj~wniaJący się 
jego podkomendni - czeka on na ukoń· 
czenie konferencji w Moskwie i od wy . 
ników tej konferencji uzależnia swoje 
wyj_ście z podziemia. 

O czym tn ;n:;:: :c.~', niech sami czy· 
telnicy osądzą. 
„Błyskawka" ttważa, ie jeśli na przy 

kład Bevin nie zgodzi się na rozmonto
wanie J . .508 fabryk z:brojehk>wych na 
teren'" :\1emiec, a rozmontuje powiedz..; 
„ ·. I .OOO - to on ma szan.se powsta
nia w podziemiu. 
Można i tak raehować. ezy wolno 

jednak na to rachcwać Polakowi? 
Niec.h każd): to w swym SL!_mieniu 

r~zwaz;_y„. ~ 

Jestem zmuszony wspomnieć, że bylo 
wielu, którzy po ujawnieniu się w cza· 
sie poprzednie~ amnestii powrócili na· 
stępnie do swego haniebnego rzemiosła. 
Dlatego też w artykule tym ostrzegam, 
by wszyscy ujawnieni o~:cnie docenili 
to szczęście, któremu na imię powrót 
do ludzkiego życia. 

Do dnia dzisiejszego ujawniło się w 
województwie łódzkim 400 osób. 

Wiemy o tym, że są to nie wszyscy i, 
że nie wszystka z.ostała złożona broń. 
A przecież nie ma Polaka, który by nie 

zgodzi! się ze mną. 
Broń, która doty<:.hczas skracała ży

cie - bratnie żyde - niech znajdzie 
się w magaiynach. Niech chłop n.a wsi, 
a pracujący w mieście będzie pewien, 
że njkt mu życia nie zabierze, dlatego 
tylko że on jest aktywnym członkiem 
blokowych 1)artii, które dźwigają Polskę 
ku leosw:no. 1utru. 

.Mieczysław. Moczali 

i niezależn-0ść. Umęczonemu narodowi 
greckiemu grozi perSipektywa otrzymania 
nowego „pana" w postaci Stanów Zjedno 
czonych na miejsce dawnego „pana", -
którym była Anglia. 
Niezależnie od tego, w jakie szaty próoo
wano by przystroić roszczenia amerykań 
skie do rz3,dzenia Grecją, niemożliwym 
jest usprawiedliwić te roszczenia obron"' 
wolności i niezależności narodu greckie-
go". , 
Przechodząc do sprawy pomocy Ame

ryki dla Turdi ,,Izwiestia" charaktery
zują tiei pomóc jako próbę podporz-0dko-. 
wania Turcji kontroli amerykańskiel któ 
ra Położy kres samodzielnej 'Polityce we
wnętrznej i zagranicznej tego państwa. 

Ukryte cele 
„Izwiestia" przytaczają: wypowicd:t 

Waltera LiPPmana w „New York riera!d 
Tribune", który twierdzi. że sojusz z Tnr 
da. jest nahvygodni~jszym środkiem do 
opanowania Przez Amerykę ~rodkowe
go Wschodu i zapytuje, czy potityłca ta 
nie jest zwykłym płaszczykiem dla pia· 
nów ekspansjonistycznych Ameryki. 

„Izwiestia" stwierdzają, że argumenta· 
cja obrony Przed ekspans.ia państw total· 
nych nie .iest nowa. HITLER - pi'lzą „Iz 
wiestia" POWOŁYWAŁ SIĘ TAKŻE NA 
BOLSZEWIKÓW, GDY CHCIAŁ UTO· 
ROW Ać SOBIE DROGĘ DO ZABO· 
RóW. Obecnie podpor,U\idkowując sobie 
Grecję i Turcj~ przy Pomocy wrzawy o 
państwach „totalnych", chce maskować 
swoje plany ekspansywne. 

Najhardziej cieka wym jest wzy tym 
fakt, że w ten sposób Stany Zjednocz'Jne 
rozpychając się łokciami, wypychają je· 
dnocześnie z terenu dwóch państw nie
totalną Wielk~ Brytanię. 

!liezdrowe apetyty 
„Izwiestia" konklud11ią: „Mamy przed 

sobą nową Interwencję Stanów Zjedno· 
czonych. Roszczenia Stanów Zjerlnoczo· 
nych do kierowania sprawami mi.ętłzyua 
rodowymi rosną wraz z apetytami zain· 
teresowanych kół amerykańskich. Ame· 
ryka1iscy Politycy jednak dzfałając w no 
wej sytuacji historycznej nie liczą Się z 
tym, że stare metody kolonizatorów i to· 
rysów są przeżytkiem i skazane so. na 
fiasco. Na tym Polega główna słab<>śc ' WJil 
.stanienia oana Trumana·~ ··~ • 
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ł ~ce. stosy · m .czenni ów osw·ącimia 
Ws·1rzqsajqce zeznania świadków na procesie straszliwego 

zbrodniarza - Rudolfa Hoessa 
WARSZAWA PAP. Swiadek Czesław Gło· 

Wacki, 1tudent medycyny aresztowany był 

w roku 1940 i drugim transportem z Wars~a· 
,wy przewieziony do Oświęcimia, Pracował 
w oddziale san!tarnym. 

Swiadek mówi o pierwszej próbie ga'Zowa
nla w bloku nr. ll. W piwnicy urzqdzono 
komorę gazową.Do bunkra wpędzono o'co
ło 100 jeńców rC1svjsklcb Do komo:v rzuco
no dwie puszki cyklonu ' drzwi szcreinle zam 
knięto. Takich bunkrów było 8. OtWorzono 
I• dopiero po trzech dniach. ~wlad'ek był 
ob'ecny przy otwarciu-tych komór qazowych. 
Zagazowani przedstl.:wlall widok straszliwy. 
Muslęll się męczyć w niebywały sposi!tb. 
Wielu z nich miało pogryzione ręce. inni w 
zaciśniętych kurczowo dłoniach trzymali kos· 
mykł włosów, które wyrwali oble z głowy. 

Następny świadek opisuje blok :-.r. l ł zwa
ny w obozie „blokle:m śmierci". Była tam zbu
Cłowa:na ściana, pod kt6rq stC'wlano skazań· 
ców i strzałem w kark zablfano. Strzelano z 
karabinów małokalibrowych, opatrzonych 
tłumikami, by nb powcdować hałasu. Sclc:· 
nę tę nazywano „ścianq śmierci", lub „c:z.<1r· 
ną ścianą". Na pytanie przewodniczącego 

jak zachowywal! się więźniowie, świadek o~· 
wia?cza, że choci.t.:rt wied:i:iell co Ich czeka, 
ml na śmierć :z godnością i zimną krwią. 
Stając pod łclanq, WZDOSlll okrzyki „Blech 
żyf e Polska". 

Swiadek mów!, że raz tylko odczytano 
wyrok po polsku i po niemiecku. Nigdy wię· 
cej nie zauwałył, by wyroki' były odczytywa
ne„ dlatego t&ż twierdzi, te wyroki śmletcl 
były wydawane samowolnie przez komend~ 
obozu. Pod .ścia'nq śmierci rozstrzeliwano nie 
tylko mężczyzn. Były tam zabij~e ró~niei 
kobiety, a nawet młode dziewczęta. Swiadell. 
widział, jak pewnego razu zastrzelono mal':i:ę 
z dzieckiem ner ręku. Eg:sekucJl dokonywał 
głównie SS-man Politsch. Był to sadysta, kt,S· 
ry ze szczególnq lubt>śclq strzelał do 1lr.azaA• 
c6w, doblf ał rannych l strzelał nawet trupów. 
Swiadek przytacza fakt · masówei egzekucji 
w dniu 28 października 1942 r:, gdy 1ozsfne
lano transport więźniów przywiezionych z t.u· 
blina. lłkłada)ący się z 300 mężczyzn. 

Egzekucje odbywały się w bardzo szyb 
kim tempie. Niedaleko miejsca atrace:ll urzq 
dzony był rynsztok, przy którym układano 
trupy. Bynutoklem spływała krew. 

Hoe11 bywał obecny niemal przy kałdeł 

egzekuc)i. Swladek opowiada, Jak w 1943 r. Na pytanie przewodniczące9<1 . ś'ł(iadek świadek Eryk Pawliczek bvł przyw!ezion1 -
na wp6lnel szubienicy powieszonp 12 Wit!· ~jaśni9, ze łatuaz został wf>rowaazony w oo Oświeaimia w 1940 r. Początkowo w;ę:t• 
:źni6w. Pozostawało to w związku' t ucłeczltq Oswlęcrmiu w. 1943 r. na rozkaz Grabnera, nfów poddawano niezwykle wvcz:erpujqcym 
z obozu. Przy egzekucji obecny był Hoess. kierownika biuro P?litycznego •. Sł?ło się to ćw!czeniom gimn?s!'fc;znvm. W kr6tlcim czoSła 
zacho wał •I w 1 osób c• czn śmiał sle po ucieczce dwóch 1eńc6w rosy1sk1ch Schwy z grupy 1500 wieznt6.'ł_ł pozostało P!'Z'f ~-
' ll'Qł wy ę k p b 1DI y, • ,. !ano !eh, ale ponieważ już byli w cywilnych 1 cłu zaledwie kilkanaście osób. Cwiczanioll'f 

grywał ze 1 azanyc • ubraniach, nie można było ich zidentvfib- f tym często przypatrywał s!ę Hoess. Podczas 
Na pytanie przewodniczącego świadek I woć. Aby uniknąć podobnych wypadków najcięższych prac, jak ładow<Jnie komlen~ i:łO 

opowiada o stosowaniu tenl'ła. Początkowo wszyscy jeńcy, z ,wyjątkiem Ni':lmców, mus:eli pociągu, gdy ludzie ze znużenia paaaH, 
~rodek ten był zastrzykiwany dożylnie. J!l6:tnte) się poddać tatuowaniu. Hoess rozkazywał ss-manom by strz~lolt do 
zaczęto stosować zastrzyki wprost w serr.:e. Przy pomocy szeregu pytań Trybunał usta.• więźniów mało wydajnych w procy. 

Zastrzyk.iwano od 3 do 5 cm. sześc. Bywa!y la. fakt p:i.Jenia jeń~ów iywcem. Swiadek opo- świadek opowiada o wi~cjl Himmlera 
wypadki. że skazaniec odzyskiwał przytom-1 w1~~~· ze ~ew.ne1 nocy z dachu i;>bozu cy: w Oświęcimiu. Gdy wszystkkh więźnió.w_usłcl 
ność. Wówczas dobijano go. Zastrzyków łych• gans«1~ą? w1dz1ał dokładnie przebieg }okie1 wiono na placu, przybył Himmler w otoc:zenfo 
stosowano przeciętnie około 100 dziennie. i egzekuqi. Oo 0.lbrzymlego cłt:>łu. z kt_?rego Hoesso i innych kierowników obozu. S .... d'el 

Zastrzyki z fenolu były stoso.wane w dµ· 1 buchały pł:lenie. p~p.\oy:ad:nfo ': gru· słyszał jak meldowano Himmlerowi iloś6 W'!i!fi 
żej. mierze . wobec . !. zw „m~zułmag_óW"• r~l I spy • .&119 w o:.e • ~1'o0 ot cł6w - boc: n,ió.w. Himmler spytał Hoessa -ilcn~-dloJV~; 
Sw10~e~ s!w:erdza, z9 pod..-7-os 1ego pobytu . pa ok~oh woweUJs o o . Y w wę Na 1.2~000 wieźniów b ło 3.000 chorych. - "!b 
w Oswlęc1m1u zastrzelono około 8.000 osób, g1ers rc . . . · . . Y :"" 
zastrzykami fentJJu · zabik' <>koło 3.000. Kończąc swoj.9 zeznania świadek opowla· 1est .z~ duzo: parue ~o~s, ~o pon ma 22łmlar 

Qr;karżony: Przy t?gi:eh:ckich byłem kilka- · da o tym, jak po powstaniu warszawskim z nimi zrob!ć - mow1ł Himmler. 
krotnie. Napewno się nie śmiałem. Nie mia· i przywożono masowo lud2'i do Oświęcimia i - Przecież mamy Brzezinkę, panie mW„ 
łem do tego nastroju. tam ich gazowano lub rozstrzeliwano. strze, odpowi~dziot Hoess. 

z-a11en-nara11-n1e-d-a--s1ę-1c-up1C1 · 
.!en~y Wallace o ostatnim wystąpieniu Trumana przed kongresem amerykański• 
"l:'ł.JWY JORK PAP. Były amerykań- - państwu nieopartemu na zasadach de I bra narodu greckiego. ' · 

sk·i minister handlu i przec-iwnik obecnej mokratycznych i bardzo zas9bnemu. „O iłe dojdzie znowu do wojny staiiil 
polityki zagranicznej USA, Wallace, w Wallace wypowiedział się również się to dlatego, iż świat nie potrafi m.y
przemówien~u wygłiószonyl!! prze<! mikro przeciwko pożyczce dla Grecji dopóki nie ś-leć. kategoriami pokojowymi - powie
fonem radda nowojorskiego, oświadczył powstanie tam rząd naprawdę reprezen- dział Wallace. Znajdujemy się w oftwiłl 
w odpowiedzi na orędzie prezydenła Tru tujący opinię kraju, który by dał gwa- hisitorycznej, kiedy na całym świecie na.. 
mana w kongresie, iż jest przecłwny rancje; że fundusze otrzymane od Sta- leży myśleć przede wsz.ystkim o odbucło
udzieleniu jakiejkolwiek pożyczki Turcji nów Zjednoczonych będą zuiyte dla do- wie. 
nt .111 •1:•1.11 .. ~11111111:.1 ~··1··1··1:11;·1:1t:t:J!..1::ZrJ•~ r.~11:111;1J11ntl!illmr.till'JUl!ltutill'T.:iill':t!11t•1111m.t'1"tlltnJ•'tl'trrr..~11111111111?1111ill'.11J1:1111.m:111i;1111111:1111r 'r'1•·r1.~··1· ·1·•1:•11in·:1:1r11 

Pobór rocznika 1926 
Kto korzysta z odroczenia służb„ 

Przed rokiem Winston Churclril, ~. 
mawiając w Fulton, domaga} słę OJ~ 
wy dyplomatycznej przecłwłco ZwfązlcGvij · 
Radzieckiemu Polityk~ ta zbankrutowa
ła do tego stopnia, łź Włełk„ Brytania 
musiała ją porzucić. 

WA.RSIA.Wf... \PĄPl. W zwiq11u 7. prz~OT'l-, W\/C'n; Czyzby prezydent „ruman cbcl'a> prze 
.wadzoną demobi1:zacją starszych roczni'(6w, el .nauczycielom szkół pQwszecfmych f śred- jąć ten niefortunny spadek hmyjstd! 
minister Obrony Narodowej w porozumieniu 1' nich; 
z ministrem Admin:stracji Publicznei i 'Tlinist· f) uczniom dwuletnich szkól rzemieślniczych, Jutro g·otów on zwrócić się do nas O e
rem Ziem . Odzyskanych zarządził przep:owa- \ odbywaiących ostatni rok nauki; dzielenqe poparcia rządom W Chiinach I 
dz':lnie poboru mężczyzn, urodzonych w ro~u I g) słuchacrom jednorocznego kursu przyspo· Argentyniie. Jest to poHtyka z góry, !lkcrza 
1926 oraz ochotników urodzonych w roicu • sob:enia budow1onego; na na niepowodzenie. żaden naród nie da 
1927, 1928 i 1929. Przeprowadzen:e ooboru I hl wychowankom trzyletnich hufców budow- się kupić, a Stany Zjednoczone nie mogą 
nastąpi w terminie od 9 do 30 k.wiet:iia 1947 j !cnych „Swit"; d 

:r 11111111: nr.uuit:.t1 111 ·1 ·· 11 m1~1• 11m11111 11'1 "1 ' 11'~~•n·11' 11~:mi:t roku. Poborowi i ochotn:cy uznani za zdoloyc.h i) traktorzystom, zatrudnionym w Pań~two· sobie pozwolić; by wydawać miliar Y na Widzew zaarożony powodzią do służby liniowe}. zostaną wcieleni do sze· wym Przedsiębiorstw'.e Traktorów i Ma· cele nieprodukcyjne." 
& regów w maju, lipcu i W':! wrześniu 1941 r. szyn Rolniczych; Wallace wysunął proJ·ekt opracowania 

Straż Pożarna czuwa nad b ?pieczeń- Ministerstwo Obrony Narodowej, docen•.1jqc il górnikom, zatrudnionym w przemyśle ·.vą· ~ . · k ń · kształcenie się młodzieży, procę nauczyc:elską glowym, pracującym pod ziemią; ! pla~u gospodarcze.go, dloty~ząceg? Ud'Zle stwem m1esz a cow jak również prace w pewnych gałęziach prze ł kl j'3dynym żywicielom rodzin i jedynym w'aś lenia pomocy fmansowe1 panstwo..."11 
Wschodnia cześć terenów Lodzi• za mysłu i ro1nicfwo, zmządziło odroczenie ;hż- 1 c;cielom gospodRrstw ro:nvch; Bliskiego Wsch-0du który byłby finanS&' 

fabryką „Wima"· _ począwszy od koń· by wojs~owej ~a i.&~en rok, k.t6re l?rzysług~•1e ' Do czynn~j słu~?):'. nte; będą P?~ołani: wany przez Bank Międzynarodowy i 
ca ulicy NiciarnianeJ· wskutek odtaj·ania a) uczniom os1atme1 klasy g1rnnaz1um (sz<.ół al czlo~kow1.e Mil1C11 O::>ywa;elskieJ; . k ł . 0 • a •• Narod-w. . . . . • . ' • . zawodowych) f b) funkqononusze Bezo;eczenstwa Pubacz- u~ys a poparcie ~gamz CJt. O~ .' 
w1elk1e3 1loscF nagromadzonego sn:ersu, · bi uczniom .wszystkich kłos licealnych i skr6· ! Mgo; ZJednoczonych. P}an ten miałby się 
stanęła wczoraj od rana przed grozbą I conych kursów 1-'3j, 2-ej klasy . 1ic~~ 1 r.P-i cJ Duch~ni i zako~nky. prawnie uzno:ixc.h 

1
. opierać na zasadzie wz. ajemnych usług i . 

powodzi: oraz. słucliocz~~ kurs6v-~ nau~zyc1e~s:1cl1:. ! wyzna n. Po_ zakonczemu poboru rocn::~a świadcz·eń zamiast na przestarzały"h za 
W k

. l k l . . . t C:! UC2n!Om ostan1e1 kia>y g1mnaz1urr· ~sn':CtWO 1926 ZQStame przeprowadzona W term nt'3 I d h . ' . 1. . n ki .a 
arun 1 O a ne, a mi.anowic1e eren o dwu i trzy1etnim zakresie nauki· I od dnia 10 majo do 10 czerwca 1947 r. j' sa ac 1mper11a izmu 1 po 1 Y mocair. 

otoczoqy pagórkami z których ostrymi dl słucnoczom wyzszych zakładów' riauko· rejestracja mężczyzn urQdzonych w !~7 r. stwowej. 
strumieniami spływają masy wody, przy 
śpieszyły powódź. - Obszar zagrożony Jaroslarv H.asek 
od dwóch tygodni znajduje się pod stalą 
obserwacją oddziałów Straży Pożarnej, 
które od wczoraj rano - wobec pogar· 
szającej się sytuacj-i - przystąpiły do 
pracy. Prze-kopano już drogi do kanałów 
aby dać ujście wodzie, a zagrożone dom 
ki; zam~eszkałe przez 22 rodziny, oto
czono kanałami. 

303) wno stał mu kością w gardle za r~• 

Dalszym zagrożonym powodzią punk· 
tern jest duża część uHcy Towarowej, 
gdzie rozlana woda płynie szerokim ko
rytem. 

Specjalne słowa uznania należą się 
naJSzej pełnej poświęcenia Straży, która 
z pułk. Kalbnowskirii na czele - pracu· 
jąc ~ wyjątkowo cięźkiich warunkach 
- skarży się tylko na jedno, że do jego 
akcji ratunkowej, mieszkańcy zagrożo
nych domów; odnoszą się obojętnie nie 
śpiesząc z pomocą. 

O ile chodzi1 o nasze Bałuty - to dzię
ki ostatni·o przeprowadzonej prrez Sta
rostwo Lódź-Północ akcji masowej 
wywózki śniegu - groźba powodzi pra
.wie nie istnieje: 

O ile się pogoda nie pop!jluje - ł bę· 
'1zie nadal ciepło - należy się Uczyć z 
faktem, że obecny stan ;;powodziowy" 
~ naszym mieście potr.wa jeązcze do 

ł t(zech dni. · · 

PnJ [~~, ~~ ~f ~[~ W~i~i~ Siw~ il~ . . 

podczas wojny światowej . 

ne gałgaństwą:. / 
Generał na chwilę wypuścił :r rqlt 

zsiniałego bursza, ale tylko na to, erby 
wyjąć z kieszeni depeszę którą na• 
stępnie poczqł tłuc biednego slugę, pd 
twarzy i po ustacn krzycząc Wi kółko~ 

- Gdzie masz swego ip.ajora, ty, 
(Przekład Pawła Hulki-Laskowskiego) bydlę, gdzie masz swego majorc: ·au· 

- Lassen sie das! - rzekł major . W mieszkaniu czek:dcr na niego mi· I dytora ty psie, abyś mu m'ógł wrę; 
zgnębiony, gdy mu otwierano drzwi. la niespCf1zianka. Przybył akurat w czyć telegram urzędowy? . . 

Na odwachu nie robił już żadnych porę. - Jesteml - zawo_łał ~CIJO~ De~ 
W sieni przed jego miaszkaniem ta. od proga, bo kombinaC)a słó~. 

scen, głosem spokojnym polecił, żeby stał genera.ł Pink trzymajC"Tc za kark m~jo~, crudytor i t~legr::nn, PIZ}'PO• 
mu sprowadzono dorożkę i podcz::rs bursza potrząsał nim z cał~j siły i ry· m :i.a .. - m~ natychmiast pewne Jegd 
gdy doro.:.:Ca turkotała po nędznym . . obow1ązk1. . 
bruku Przemyśla, major myślał tylko czał na n.iego. . . - Ahal - zawołał genetał Fintt -
o jednym, że mianowicie delikwent - G.dz1e podz1ał7ś ~weg.o m01on, ty wracasz? „ 

jest idlotq pierwszej klasy, ale że naj- bydlę Jedno? Gada). mi, psie parszy- W akcentach tego pytani~ Ey1o ty.. 
niezawodnjej będzie to niewinne by· wyl . . . . . le złośliwości, że major nie o"d:powi,~• 
dlę. Co zaś do niego, majora, to nie Ale pies parszywy nic nie mówił, dzicrl i stał nie wiedzac co z sob~ 
pozostaje mu nic innego, tylko za- bo i?go !Warz siniała coraz bar~ziej, zrobić. · ' · "' 
strzelić się ncdychmiast po powrocie w miarę JO:k pan generał go dusił. Generał poprosił go Cło .P.ol2o1ll· ' 
do domu, albo też posłać do genera· Major przy wejściu do sieni na~ycłi- gay usiedli przy stole, rzucifiilu 'le' 
ła po płaszcz. ł po szablę ! vr--•-..,..,ać miast spostrzegł, że niesz~zęsny JSursz gram, otłuczony o twarz łi~szdl, . -
się w miejskiej łaźni, a po kqpie!ł trzymamocno podpachą1ego płaszcz stół i głosem tragicznym rzekł: 
wstąpić do winiarni Vollgrubera, po- i szablę, które najwidoczniej przyniósł - qzy.tajl To twoja: sprawkal -
prawić sobie apetyt a wieczorem te- z przedpokoju pana generała. Podczas gay major odczylywał ~ 
lefon~cznie zamówić bilet na przectsta- Scena ta zaczęła majora żywo J:>a- legram generał powstał z krzesła, ~ 
w1en1e do teatru miejskiego. wić, więc stanął w półotw·::rrlych I tał po poltoju, przewracał krzesl!t 

Zanim dofechał .do swego mleszko· I drzwiach i przyglqdał się cie!f>!.e_niu' i stoł~, ! :wrze~czal:_ . _., ···-' • 
ula. zdecvdował Sle na kal)ieL ~ea.o. wiemeao skm!l, kt'óm~Wll aa- - :A-.ra -UP J..~ttk.A~~ 
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t O rzym art ,aprowizacyj"ne? 
Przewodniczqcy Komisji Centralnej Zwiqzków Zawodowych~ low. 

K. Wilaszewski oslanowisku ru'chu zawodowego 
~, związku z zarządzeniami Min. Apro- _ Jestem przekonany, że będą za- grup pracowników, podlegających wytą ka plac jest w tym wypadku problema'" 

wizacjl 1 Handlu w sprawie ograniczenia chowane jedne i drugie. Związki zawo- c~niu z zaopatrzenia kartkowego? tyczna. To samo dotycz'y pra'Co~ników 
ilości .osób, korzystajqcych z reg!amento· dowe są stanowczo za utrzymaniem sy- Sytuacja ooszczególryych grup admini;;tracyjnych 'spółdzielni wydawni.o 
wanego zaopatrzenia, zw.!óciliśmy się do ,6temu reelamentowanego zaopatrzenia pracowniczych, wyłączonych z zaopa· czych. 
przewodniczq<:ego KCZZ, posła tow. KK- J , k ~ ód';". t k dł '. dł trzenia kartkowego jest bardzo różna. KCZZ {Xldjęła kroki przedw,ko wyłą-
ZlMIERzA :wITASZEWSKIEGO z prośbą c l ad aj. ty o zle",_o:~ / a t u~o, ła~ uf~ Niektóre z .nich będą nawet zadowo- czeniu tych grup pracowniczych z zao-
wyłuszczenie stan-owiska ruchu zwtqzko·' >\!f~~zczeB 1S.ma Yh ru .no~l hWk ef lone ze zniesienia· systemu. karfkowego. patrzenia ' kartko\vego i j-estem pr'zeko
wego w sprawie tych ograniczeń. <1z1 pme. ez zac owama ye ar' Idzie tu o pracowników, zamieszkują- na'ny, że w/adze ' państwowe poddelą 

Pomej zamieszczamy odpowiedzi tow. masy pracownicze nie byłyby w stanie cych tereny wiejskie. Np. robotniey wie nasz punkt widzenie!. 
,WITASZEWSKIEGO na postawione mu zaspokoić ' swyeh najniezbędniejszych lu zakładów przemysłu c.ukro,wnkzego - A jak wygląda sytuacja w prUJ-
pytania: potrzeb w zakresie odzieży i obuwi,a. sami apelowali o taką zmianę, bo jak myśle prywatnym? 

- Jakie jest stanowisko ruchu związ - Jak się przedstawia sprawa pod- wykazało doświadczenie realizacja kar- - W prz.edsiębiorstwach .prywat'nyci 
łi~wego w sprawie zmnieJszenia liczby wyżki płac dla tych pracowników, któ- te!k je.st w. takich wiejskie!l miejocowo- sytuacja wygląda bardzo rozmaicie . . WJ 
oSób, objętych zaopatrzeniem kartko- rZ'J zostaną pozbawieni kart zaopatrze- ściach bardzo utruc}riiona, podczas gdy poszcz~gólnych wy:padkach właściciele 
",m? nia? za gotówkę moż.na tam dostać żywność zakład0\V odpowiednio podwyższają pla 

. stosunkowo tanio. '. c.e. Ale częst.o n.rzedsiębi,orc. y ći ' odma"' - Rud! związkowy zdaje sobie spra- - Ruch zaw9d-owy dopilnuje, aby pod . l" -

k d Inna znowu jest sytuacja t.Y·ch grup wia]'ą i usiłuJ'fi przy oka.z ji obniżyć za-
wę z trudności, jakie w danej ch\vili wyż i pltic la trch pracowników by~y h k 

d k db 
pracowhkzych, któryc zarob i prze- robki pracownikó.w. Związki zawo:do.-

piętrzą się przed naszą aprowizacją w z,go' ne z umowami. Związ i będą a- , ł C' 
związku z przedwczesnym zakoncze- ły o to, a1Jy' podwyżkę otrzymali nie wyiszają ogolny poziom pac. ięzar we dopilnują, aby pracowni.ków nie 

t 1k gatunkowy przyd.ziału kadkowego był spotkała żadna krzywda. 
niem . Elziałalności UNRRA i trudnością y ; o pracownicy. którym przedtem w budż~cie tych praoowników stosuńko Na · zakończenie tow. Witaszewski 
uzyskania niezbędnej ilości artykułów przysługiwała karta I kategorii, ale że- wo mniejszy, ni~ u innych. Toteż ode- dodał: 
'rolnych pochoAzenia krajowego. Związ by również członkowie rodzin tych pra- ' d 
,Id ~a\vodowe są zgodne, że pewne ogra cowników, którzy mieli prawo do kart branie karthtym gruPOkm, przy u zieleni u - Ruch , z.awodowy dba o ' to. aby ko-
:niczenia są w tych' warunkach nieunik- rodzinn}1ó' IR ' i D wstali uwzględnieni im pewnyc podwyż>e, nie zaważy na -nieczna z punktu widze~ia interesów 

budiecie rodzinnym takiego praco1vni- całego kraju likwidacja ' przerosi\5w w 
nione, zwłaszcza, że wiadomo, iż do nie przy przeliczeniu. 

ka. dziedzinie aprcwizacji nie odbiła się 
da~n_a ~or~ .. il<!ś,ć .. osób 'niesłu~znie k?- Zresztą, {Xld, tym względem stanowi- JeSZ<;ze inna jest sytuacja nie:których u'jemnie na sytuacji materialnej i na 
~l.,a z~~. ~?01!<1t!.zen~ .'NIe ,porm sks. f!tchu zqw~d<:weĘ'~ jest m~ie g~uił "pracowniKÓW przedsiębiorstw pań- dotychezasowych zdobyczachkąasy ro'

. ~!_ .... '!ł_ (h~ ~~~ysta€ z tYe~ Ka'rt zgodne T.e 5t~no'Wisklem lWładZ p::ti1stWO' stwowych, co do których zniesJenie botniczej. 
~co?:mcy s.eRt<)ta p~y:vatnego: Za.; wych. bo jaK wiadomo, sprawa zao,p-a-' 
opatruJąe tyen pracowmko\v, panstwo trzenia matek i dzieci ]'est przedmiQJt€m kart aprowizacyjnych zostało zapowie- , Wielkie, podsta\vowe grupy pracowni 

1 ł dzian-e bez uzgodnienia sprawy z ru- cz~, liczą.ce w swych szeregach pr~ytla-
zasi a o ze swyca funduszów ludzi, otrzy szczególnej: troski rządu, dbalącet!o o h 1 ~ c em zawodowym. czającą większo:ść pracGwników fizycz'-
mujących woif)(;fyn wwe stawki płac. zdrowie dorast.ającego pokolenia. Si{)imy na stanowisku, że pracowni- l1ych i umysłowych kraju zachowują w 
Dlate~o. z\Vi~zkj z~wodowe g()dzą ~iI; . na StanQwisko , zwiąZ'k,ów zawodowy'~h ey państwowego przemysłu spożywcze- 'całej ,pozcią.głośCi ~we dotychczasowe 
~~!.9?warne Z~S\%g~ z~()pat:z€ma 'fe-o W. tej , spt'a~j~ jrhje JlO linii shverzenła gq i właściwie wszystkicn lI'laństwf'i.< praw.a ao zao{Y<!trzenia. T00 jest z 'nasze
~ ,. e~"an~n, le1ne&ze. Jidd_ wamn.- sptcja1n,y,c1.i.' }nn_QUSZÓW np_, ~~ ~~. -w.\T~.n prze, dsiPbiorstw "',J'zem. Y:.5. ~Vr.jlH go n11nRttJ widzenia aecU'OO]·<lCe. kt@M. m pti'ds!awoWi!J masy s\\Uata- pra. d~ '11YJ.'., . ~ ń S .' 'nJ.ł. kt - " .. , ,ł jl': ' .:::- ł' er", 1;'-- j ... 

.-..' &al Kc b1i '....J... • Ole 1!1'~Zf1.lee. e. . ~l~Z~Y."::~-I1> ,om~~1!. .poWinni rt-an8·t otrzymywać ktl-rlY ap{$- Wiemy. fe R~d cZY:11i najhardzi-eł J łłlus:.~ , i1a izy~ ~ z 1'O'1Iege zz;.' zy:lyby .dIa c~lo~ 'Piohtyk., . 1?O~t11acy}tre:i,1 iwi'zacyjne. usilne starania, żeby z1łJpewnić całkowi-
. i1frzema. 'w for'~'łle zaslłkow dla dZ1ecl t ma.tek. Uważam:y . 'r'()wniei za konieczne tą realizację kait zaopatrzenia. Dlatego 

- Czy wprowadzone ilotychczas ogra - A jakie jest stanowisko związków lutrzY'manie j{'art aprowizacyinyc~ dla jesteśmy przekonani, że klasy r0bołni-
niczenia systemu kartkowe,:!o -nie doty- zawodowych w sprawie poszezegółnyclT dozorców domowych, ponieważ podwyż czej krzywda nie .1:potka. (asz) 
ezyly łych grup świata pracy? tll/lll1l11l11l111I111tIIl"'""'II'"""'III'IIIIIIIII'""""I1H'I""'III"'IIIIIII"IIllIlIImllllllllllllll/l""""'IIIIIOOIlIllIl"IIIIII"""'IIIII"IIIIIIIII''''''"'IIIII/II'I''IIII''11'""""""'""""'111"1111"'111"'1"'1'111'"'11'1"1'1'"II!II' 

- ' ... .iłł ao-t}:Ć.zY,ł.y'~ jak. I!Hugn ~. ~tem d ł d. JWroWit'aI8}i kltikoWe] ~dzie . w: ~ • 
-~~y'~ig~~nie~"l<P . ~ Z a- w' ·1 Z ~{:pói4sfawo,..jcłi mat. pP-aoowni- ~ . 

kOw rIZyezOY,lSR i v.m)isłOWych, 
P.racowni'cY Iłrzedsiębiorstw "aństwo

wych, podleglych Ministerstwu Przemy a z nią nowe obowiązki ',s1ai~ przed ludnością · Łodzi; , 
~łu i Ministerstwu K.omunikacji, nadal P;Zewidyw~ia n~~, .że '!' Il(Ijbliiszym koło 60 ugrzęzły' na .odcinku dro'gi Strykć",,
K~-staią Z kartek aprowizaoYjnych.. czaSle ~ast~pl po~nleSleOle. Się ,t~lIIperatury, W,arszawa, a szoferzy wrócili pieszo do do-

m.
~' w . - .@-- . =~- '. t '.- l. - sp'rawdZlIy Się" całej łOZC1qgłQSCI. VI dnIU moWo 
·.ili: ~.a-. ~O~~lY~, b:"'.'I~_ ~ ~ a~~WiS~~ : ·bm. '" g~ada . popofItłą... iOt!Y~fi;.·5plynęła Szosy ,rowadzące % . Łodzi do Piotrkowa 

,. . .:...~ .~~ _r?~~~~GY J. ~aroW1'i!cy;'~" 't(~ I "1iWI ~,w6d'~ ~ ~ ~Wi~, ~ ?omaszowi' ~ .w d~luym dqgu zawalo~e 
SłOM, ~atruiinlem W' panstWQwy.cn ,pWed n.a, a .., ~acłi -Mabmydf S]:1ąOł p\erw~ biiegłem. kto.,. topnielqC, stwGfza zapor~ me 
sięi;ibfstwach' przerriysł6wych innycH ~ sxy ·deszq:. ~% p~rar. . 1,lO ~e "!IV C!nio (lo przebycia. Prace grup uarwarko!,,!~ nIe 
sodów jak rGwnież pracownicy samc'- 14 bm. Skutki lei. są wl~o~e na terenu~ '!'si:} zostały przerw~e. usu~anie UP!,f o;nJeznych 

'.1'. . .j. •• '.. stkich miast worew. łodzlnego. a . CZęSCfOWO trwa na wszystkich odcmkach drogo 
rzą~oWl W lTI!a'S.a~h, wmm cadal kO'rzy- J ,warszawskiego. , W gminie Kruszow grupa . szarwarkowa. 
stac Z zaopatrzema kartkowego. Natomiast w stanie dróg kołowych nie na- która przez cały okres opadów śnieżnych z 
~ tein sPOsót) najważniejsze i zara- st~piłCJ.7faani:isza popra:"a. _Według prze- samoz~parciem oczy~zczała . . -drogi, ,?mogła 

--.- . T '. ·:, . - .. " Wldywama PoW.atowego WydZIału Dro9Qwe- obecnIe swq pracę l podniosła stan hczebny 
Z€1m. ~aJ:lczmeJsze grupy pra~o,wmcze go. POfX'owa w komunikacji kof&wej nastąpiła do 100 osób. W ~nnch gminach jak n.p. Gos
zadiowają w pełni zaopatrzeme regla- by 1H przeciągu kilku dni, gdyby obecny śtan podarz - ' Władze ściq,gajq do pracy nad 
mep':fowahe. W wypad-ku, gdyby zaisf- ·'emperatu.y utrzymał się przez dłuższy okres oczyszczeniem dróg okolicznych mieszkań,ców. 
nr.' Koni;ecznośc ,pewnych dalsz)'lCli' tzołu. Podobnego zdania jest również ł kie:- W dniach 13 i 14 bm. nastąpiła Wyraźna 
ogranicz " ... te'> d - .:J - • • K . .. rownic:two' PKS-u, którego wozy w' liczbie 0- poptawa w komunikacji kolejowej. Już w dniu 
a t'l en Z''). - kl. zlZe~zmlde, 0;]11 S] a IHm!Wll!llllllllilr.lmllTl!llnmlnll'J!ltlllll1nI1lJlfl1lmJl!ltl1lm\1łnlmtilllir"llItlIIU~11IiI11':I ;/łI1I/1IR~Ill~ą111ł11 1l-l'il. I I '.III~ li'I it i ~IhIl"'H~'!I ,, >r.;J!' I:!II'IUII!I II"!M.'1 /11'11'1 II;I' I ,',J',! 
~en ra na w,ąz ow awo OWyCH za-

strzega sobie i nadal prawo do zajęcia O .kl-Ikaset . p.Foeent' wzros' nllłe s.tanowiska w ~żdym po8'z.czeg,"6lnym 
:viY?adku. . 

r Czy ozoocia' to, 'ze będą zacho-wa,ne ' tegoa-oczna pa-odukcJ· a leków 
tylko kartki zywnościowe, czy tez pozo-
staną rowniei karty odzieżowe? Katastrofalna sy;Łuącja, jaka w na- li półproduktów jest o 650 procent wy.ż-
11111 1111111111111 IIII1111Wlll1lmllllłllllll""1l1II lIllllllllllllllllllllllllllllllll stęps:twie d:ziałań wojennych zaistniała sza niż w roku 1946. 

K -k k II I w zaopatrzeniu luanośd w le1d i prepa- Przewiduje się wzrost produkcji wyroni a u ura na raty farmaceutyczne ulegać hędzie stop robów takich jak związki salicylowe, 
niowej poprawie dzięki intensywnym preparaty arseno bizmutowe, alkaloidy, 
wysilikom czy.nionym na polu powięk-' środki dezynfekcyjne, hOil'mo-ny, pe-nicyKrakows'.<i oadział Związku literatów urzą

CIził poranek poetycki, dochód z ktoregd w 
sumie 20.000 zł. przekazano na odnowienie 
'ołtarza Wita Stwosza w koście l e Mariackim. 

• • • 
We Wrocławiu ot,warly został lnstyiut Pe

r kJagogiczny. Biblioteka instytutu liczy 200 ty. 
siący tomów. 

P-orządkqwane jest także Muzeu m Zoolo
giczne ~ząśtiowo zniszczone podczas aziołań 
wojennych. 

szenia produkcji i odbudowy zniszc-to- lina itd. 
nych fabryk przemysłu farmaceutyczne Tak wydatne wzmożenie produkcji 
go. Przed wojną gros fabryk i wy twór- koniecznych dla utrzymania zdrowia 
ni teg. przemy~łu mieściło się w Wa,r- ludności środków: leczniczych, nie .pokry 
szawie ~ na skutek d~iałań wojennych je oczywiście w · wielu dziedEinach za
znalazły się ene w gruzach. potrzebowania kraju. Jednak będzie 01-

Gboonie część z nich uległa odbuGo- brzymim kro1<iem naprzód i efektem 
wie i chóć w skali znacz·nie mniejszej 'planowej :tkcji produkcyjnej naszych 
niż przed wojną produkują one leki na placówek przemysłu chemicznego i far

13 bm, p,rzybyły do t.odzi no czas wSZYStkl6 
tramwaje podmiejskie, Gdy jeszcze 12"go bm. 
przerwana było kOlllunikacja. troll,lwojowa 
między ŁOdziq a - Pabianicami, Ozorkowem 
i Strykowem. W dniu l .... ym bm. została wzno 
wiana łączność na szosie łódź-Warszawa, 
dzięki pracy pługów -mechanicznych. 

Podczas, gdy odwilż rozpraWia się o:;ta
tecznie z masami śnlegu i lodu, stajqc sią 
sojusznikiem człowieka w walce ze śniegięm, 
ta sama odwilż niesie ze sobą nowe niebez
pieczeństwa - pówodzi. wygnicia ozimin i 
chOrób zakaźnych. 

Do Wojewódzkiego Komitelu Przeciwpowo 
dziowego napływają stale meldunk; o Iłęka
niu lodów na rzeJ<ach woj eW. łódzkiego. Od
działy saperów przystqpiły w wielu wypad
kach do rozbijania lodów w okolicach mOs
tów. I tok - 'wobec groźby naporu kry lodo
wej zabezpieCZOne zostały prlez saperów 
wszystkie mosty na Warcie ' i Pilicy. 

W wielu wioskach wojew. łódzkiego chło. 
pi ,z inicjatywy Samopomocy Chłopskie; przy
stąpili do kopania rowów dla odpłyv(u wody. 

Łódź, która nigdy nie z.r1ajdowała się w 
dobrych warunkach sanitarnych, stanęła obec
nie przed groźbą epidemii. Dotyczy to szczę· 
gólnie niską połóźonej i szczegplnie zn,isz
czonej dzielnicy Bałuty. Przepełnione kloacz
ne doły na Ba'łutach, dzjś w okresie roztopów 
wylewajq swą zawartość po podwórzach I 
ulicach. W dni\} 13 bm. odbyła ' się na terenie 
starostwa północnego specjalna konferen~ja, 
na której postanowiono rozp~czqĆ natych
m;asłową akcję oczyszczenia Bofut. 

Celem przyśpieszenia. tej akcji oczyszcze
nia. w dniu 17 bm. starostwo północne- pny
stępuje do powszechnej mobilizacji furmanek 
dla wywoźenia lodów i sniegu. 

Wielkie rozmiary odwilży nokła.dają na 
mieszkańców naszego miasta obowiązek wsp6ł 
działania. w akcji mobilizaąjnej prze::iw 

Muzeum posiada, jedyny w Polsce, zbiór 
wszystkich ssaków, ptak6w i niższych gatun
ków zwierząt, żyjących na Sląsku. 

rynek krajowy i dążą do zwiększenia maceuŁycznego. (Oz) 
swej produkcjo Miarą czynionych na ----------~-------;...-------------....;....; 

tym polu wysiłKÓW jest zaplanowane na 800 -Dlatek.,' I·-I'czn.e,go' 'p.oloms't·wa· 
gr,oźl;lię epidemii. 

* * :~ 
Zarząd Miejski Nysy postanowił u.fundowac 

tlagrodę literackq, w wysokości 25.oCle zł. za 
najlepszą pracę, dotyczącą ziemi nyskil9j. 

• • lit 

Okr-ęgowa Komisja Związków Zawodo
wych w Bydgoszczy urządza bezpłatne pokazy 

ro:k 1947 powiększenie wytwórczóśd 
produktów organicznych, których ' pro- , 
dukcje w stosunku do ' roku ubiegłego " otrzymało Krzyże las'ugi w województwie' łódzkim ' 
wzrośnie przeciętnie o 360 procent, a 
przy niektórych preparatach o 800 pro
cent. 

Na terenie wojew6dztw,a łódzkie9.0 _, dzieci i 695 matek, które miały 10 do l~ 'dzie, 
srebrne i złote krzyże zasługi otrzYJhało 800 ci. Wręczenie krzyź6\'T zasługi odbyło się w 

filmów naukowych dla robotników. 
~anse odbywaią się b~~~ośrednio 

lr.oń'7.eni1J Era~y; 

po za- Zaplanowana na rok 1947 produkcja 
gotowych preparaiów farmaceutycMy,.ch 

, ,.,. Dniu Kobłet 9 marca rb. W tymże dniu wrą,-
matek hcznego potomsIwa. W te) lIczble znaj- ł Zł t K " Z !' , ł ' ń k . ' . , . ,. . '. czono. o e rzyze as ugl mer ze stwom, ' to .. 
dUje SU! ~05 małek, ktOM mlOł.y p'0wyza] 13 re' sp.ędzily w jednym zwigzku ponad 50 lał 



atr 4 GLOS ROBOTNICZ"Y Nx 74 

Inż. H'alentg ll'ende 
D»rektor NaczelnN C. Z. P. Wł. 

n s 
. - Io sprawa •• być. albo nie być•• włókiennictwa 

Gdyby zebrać wszystkie dotychczas 
.wygłaszane opinnie ludz.i fachowych z 
Przęmysłu Włókienniczego lub rz.eczo· 
~nawców z poza tego przemysłu, gdyby 
zestawić wszystkie oceny techniczne 
Dyrektorów fabryk włókienniczych, 
Zjednoczeń czy tei Dyrekcji branżo
wych - to kwalifiikacJa parku maszy
nowego przemysłu włókienniczego dała
by się wyrazić jednym zdaniem: 

„Maszyny przemysłu włókienniczego 
są jui w stanie dość daleko posuniętego 
tużycia". 

I rzeczywiście, jeśli weźmiemy kilka 
cyfr ze szczegółowo przeprowadzonej 
paszportyzacji 6.500 maszyn przędzal
niczych, to otrzymujemy obraz w jakim 
stanie znajduje się przemysł włókienni
czy: 

Maszyny •'; kilkakrotnie już zamorty
zowane, zużyte i pr7Je5ta·rzałej 'konstruk 
cji wymagają natychmiastowej wy· 
miany. 
. W każdym innym kraju europejskim 
tzęść naszego parku maszynowego 
znalazłoby się już na cmentarzysku. 
€zy może być mowa w tym wypadku o 
wydajności tych maszyn, ezy może być 
mowa o bezwględnej renfownośc.i, 
ljeśli maszyny te są nisko pródukcyjne, 
'.j~śli z powodu zużycia ułega•ją częstym 

l\łÓJ WARUNEK "' DOBRY APETYT * WSPA· 
.NIAŁOMYSLNY LORD • NIE ZGADZAM SIĘ. 

Kiedy dowiedziałem się, te Anglia ma za
miar sprzedać Grecfl kilkaset samolotów, 
miał<J;m póc;zqtkowo zamiar zło1iyć energicz
ny pirotest, ale późniel rozmyślllem się. Do
brze, niecli sprzedad'zą, zgadzan! się, ale„. 
poił warunkiem, ee będą to samoloty typa 
Dakota. Przy akcie kupna powinna ponadto 
l5yć klauzula warunkująca, te każdy samo
lot musi być „oblatany" osobiście przez 
'Wszystkicli członków faszystowskiego rządu 
qreckiego. 

Pod takim samym warunkiem zga'd:zam 
tłę na sprzedanie większej f101fol samolotów 
Clla „rzą:du" gen. Franco. Niech latajq aż do 
skutku. 

Ach ci Amerykanie. Zawsze umiefą coś 
takiego wymyśleć, że nigdy nie wiadomo, 
czy śmiać się z tego, czy płakać. Przed kil
ku dniami prasa doniosła o przemówieniu 
f ednego z senatorów amerykańskich - po· 
Ciobno demokraty. Powiedział on, te ponie-

1 waż Wielka Brytania nie fest fu<! w stanie u
trzymać swego olbrzymiego imperium, powin
na przyłączyć się do USA, ja•ko feden ze sta
nów z tym, że poszczególne dominia liędą 
stanowić również oddzielne stany. 

Niezły apetycik, co? Tak na !eden łyk 
ł:hcleliby połknqć wcale pokatny kqsek. 

G'dybym był na miejscu pana Churchilla, 
tobym tego Russela wyzwał na pojedynek 
.._ amerykański oczywiście. 

Trzeba jednak przyznać, ee t angielskim 
politykom nie brak dowcipnych pomysłów. 
Niejaki lord' Beveridge u~aża, że Niemcy są 
wanym, zdemilitaryzowanym i zdenazyfiko
wanym, zdemiliaryzowanym ł zdenazylłko· 
wanym narodem. Nie dziwię mu się wcale. 
On przecież na oczy nie widział jakim zde
generowanym narodem są. Tylko jeżeli ów 
lord nawołuje, by dopuścić Niemcy do wspól
nego stołu narodów, to my możemy powie
dzieć „przepraszam, nie życzymy sobie". Dla 
pewności poczekajmy ,z tym. 

Z przyzwyczajenia mogli by przecie~ na· 
pisać ner tym stole: „Filr Anglender, Polen, 
Juden und Hunden verboten". I wcale nie fe
stem pev1ien, czy Anglosasi potrafiliby pzze
szkodzić temu. Niemcy majq bardzo poważ
ny argument. Mogliby przecież powiedzieć· 
.,wy nie lubicie Murzynów, Hin'dus·ów i in
nych tam odmienców. a my nie lubimy An
glików, Polaków i żydów". Argument b,yłby 
nie do odpcrrci;i i my zo!ltalibyśmy się, bez 
miejsca przy s!ole narodów. 

To zagadnienie nie ...,vI11aaa chyba lep
!;e.~o naświetlenia. 

postojom na remont, jeśli jest tak ol· I i nie zapobieże temu nawet gajiinten-1 doki rozwoju, gdyby nie to; ie nłe 
brzymi brak części zamiennych? sywniej prowadzona akcja produkcji poświęca się temu przemy8łowl' tyle u· 

Nie ratuje tego stanu akcja kapital· części zamiennych i remontów kapitał· wagi, na Ile zasługuje. 
nych remontów,. l'lainrlcjoWlana przez nych. ~ozchodz·i się nam 0 jasny obraz Przemysł włókienniczy: jeden z pierw
CZPWł„ gdyż często maszyna wymaga sy.tuacp. A ~braz !e? wygląda bardzo szych uruchomi! i rozwinął swoją pre· 
wymiany ok. ' 50 proc. swych częsct, pesymistycznie - JUZ po 5. !~tac~ ,park du keję - daje już obecnie krajowi setki 
które w sumie kosztują znacznie wię- maszynowy pr.zemysłu włokien~i?rego milionów metrów towarów, daje po
cej niżby mogła kosztować nowa ma·· według ~sze1k1ego pra~~opod~b1enst~~ ważną ilość dewiz - j mimo zmniejsze 
szyna; poza tym w rezultacie otrzyma- skurczy ~1~ o 30 proc. JU~ ~ m:edalekie1 nia swego parku maszynowego w po· 
jemy odremonto;vaną wprawdzie, ale pl'~yszłos~1 przemysł ~łokienrnczy P?l: równaniu z r. 1939 0 30 proc„ już w 
przestarzałej konstrukcji i mało wy<laj- ski. ule~nie. gwałt?w~eJ ~ornz szybciej końcu br. osiągnie produkcję przedwo· 
ną maszynę, która najwyżej popracuje postępu1ąceJ rekap1tal1zac11. jenną. 
jesżcze 5 lat. . Park f!laszynowy przemysłu .włókien· Robotnicy i pracownicy czynią boha· 

Obecny park maszynowy przemysłu niczego J~st .Pł'Zestarzały. Przy1ętą nor- terskie wysiłki w kierunku utrzymania 
włókieniczego w olbrzymiej większości, mą okrrisler:ia nowocze.snoscl parku w ruchu parku maszynowego, - wal· 
zwłaszcza rz.sdz lni doma · · ż ~aszyno~vego w przemysle. np. baweł- czą z niezwykle poważnymi trudnościami 

, • P ~ a e ga stę JU nianym 1est stosunek krosien automa· d I d • ' t I t h • dzis zmiany warty domaga się wymia· t h · d •1 .1 •. k . Ot.. w z e zm1e zaopa rzen a ee mcznego, 
wy;oko-produkcyJ·ne no· . ycsznt yc h oz ?gd~ ne I osch1 rosk1e~d· loOzO ze starych mocno zużytych maszyn wy· 

ny na nowe , w anac 1e noczonyc na az e dobywa. wsz tk · • d 
woczesne maszyny • krosien mamy 60 krosien autom~tycz· ~11 ys o, co stę Jeszcze a 

· . . ł .. 2 wydobyc - lecz taki stan rzeczy nie Wiemy, ze wymiana parku maszyno· nych, we W cszech 37, we Franc11 l w m . dl' t , 
Wego przemysłu włókiemczego nie mer I Niemczech 15 a w Polsce 1,3! oze • ugo ~wac. 
że nastąpić natychmiast, nie mamy po- i . Sorawie renowacji parku maszynowe ~usimy dac realn~ pods!awy dla roz-
trzebnych na to środków, nie mamy po: 1 ga i utrzymania poziomu technicznego ~OJU ~rzemysłu · ~łokienn1czego •. 
t~zebnych do tego fab~y~ f!l:talow_Ych .1 przemysłu włókienniczego poświęca się Mu.simy. wydziellc dla. ~tworzenia bazy 
nie mamy dostatecznej tlos~1 dew1z na u nas zbyt mało uwagi. Przemysł Włó· technicznej znaczną łlosc fabryk rnetalo 
kupno tych maszyn za gramcą. kienniczy Polski, który jest 2-glm pod wych, a przede wszystkim wszystkie te 

Musimy sobie jednak uprzytomnić, że względem wielkości przemysłem w Pol- fabryki, które przed wojną produkowały 
już po raz 4-ty po kolejnych wojnach sce, który odgrywa tak decydującą rolę maszyny włókiennicze. 
przrstępujemy do intensywnej eksploa- w zycilu gospodarczym kraju, którego Swi1adomość groźby załamania prze. 
tac.Jl tych sa.mych st~rych ~aszyn .Cpla- :p<>zycja . eksportowa wyniosła 15 proc. mysłu włókienniczego w Polsce winna 
ryu1~my bowiem. wspołczynmk zmia~~- ogólnego eksportu Polski w roku 1946 jak najszybciej dotrzeć do naszych umy
~os.cli J{): Musimy ~obie ~przyfommc, - przemysł ten nie posiada jeszcze do- f-łów, bo jeśli nie zastosujemy zawczasu 
zdetksro · ~ 1 sumyt' Ja e .zamt terhzamy wy tąd bazy technicznej w postaci określo- poważnvch. środkow zaradczych może-
•a owac na u rzymame yc maszyn . . - . h zc1 1 h · ' 

w ruchu nie rozwiążą zagadnienia, po- ne1 l~czby fab~yk metalowyc • ~ nyc my_ po 5-ciu latach nieoczekiwanie sta· 
traHą tylko w najlepszym wypadku ~o zaop_atrzein1a go w maszynY, 1 czę- aąc przed przykrym faktem skurczenia 
przedłużyć wiiek tych maszyn na ok.res sci zam~enne. . . się naszego przemysłu włókienniczego 
bardzo krótki. Lecz to me że być już - ·-~ci;, tym ~ałeży. pamiętać o tym, ze o 3~ proc.ent, zdyskontowania. na~ _prozez 
zrobione naprawdę po raz ostatni. Prze"!ysł Włokienmc~y Po!ski posiada kr~Je .s~o1ące od nas znaczn~e n!Zej w 

Prze\Vidtljemy, że 'i całą pewnością w powa2ne tra~ycje, wtelkie Jak na nasze dz1edzmre przemysłu włókienniczego, 
najbliższym okresie odpadną z produkcji stosunki kapitały z~ltlwest~wane w bu- Trzeba, aby wszyscy zdawali sobi~ 
staru5zki, z ubiegł~ stulecia i' poważ•na dynkach I urządzemach, ze przemysł sprawę z wagi tej sprawy: ł ci, którzy 
Uość maśzyn z roki! ~'913 I t.923. ten przed wo.jną skutecznie konkurował pr~cttją w przemyśle włókienniczym, i 

Wypadanie maszyn z produkC:j1 bę· swoimt w,yrobamt na rynkach zagra· ci, którzy nakreślają drogi jego roz· 
d'Ziie zjawiskłem ciągłym i narastającym nicznych. i miałby obecnie wspaniałe wf woju. 

9,5 milionów zł. na kulturę i oświatę . 
przeznaczyła Wojew~ Rada Narodowa 

W roku bieżącym samorząd woję- KTO DOSTANIE STYPENDIUM? 
wódzki przeznaczył na cele oświatowe Dla niezamożnej młodzieży robotni-
i kulturalne poważną sumę 9 i pół mi- czej i chłopskiej pragnące.I kończyć śred 
liona zł. To jest aż 40 procent budżetu nie i wyższe zakłady naukowe przezna
rocz.nego. Do tej sumy dojdą jeszcze czono na stypendia f milion zł. Na bur· 
kwoty preliminowane przez poszczegól- sy i internaty przeznacwno 1.250 tysię
ne organa samorządu terytorialnego. ey zł. 
Przy racjonalnym zaplanowaniu i użyt- Podania kandydatów wno8zących' o 
kowaniu tych sum można zdziałać bar- stypendium skierowane zostaną do za
dzo wiele, toteż KomisJa Oświatowa opiniowania przez Towal'zystwo Burs i 
Wojewódzkiej Rady Narodowej -na cze- Sty;pendiów (w wypadkach słuichaiczy 
le, której stoi ob. Szutkiewicz postano- szlroły średniej) i Towarzystwa Przyja
wiła przy udzielaniu subwencji poszcze- dół Młodzieży Ak2demickiej (w wypad· 
gólnym organizacjom oświatowym i kul ku słuchaczy szkól wyższych). 
turalnym, dawać określone nastawienie BIBLIOTEKI I CZYTELNICTWO 
dla ich działalności. Dzięki wysiłkom Kuratorium Okręgu 

Na konferencji odbytej w dniu 11 bm. Łódzkiego stworzono już na terenie na
ustalono skład komisji dla realizacji bu- szego województwa poważną sieć bib
dżetów oświatowych. Do podkomisji lioteczną, obejmuj~cą wszystkie powia
weszli przedstawiciel('! Kuratorium, ty i dysponującą 26 tysiącami tomów. 
Związku Nauczyde1lstwa Polskiego Zadanie dalszego utrzymania i rozwoju 
Wojewódzkiej Rady Narodowej. tej sieci przerasta możliwości samego 

llłlllllllllllllllllllłlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllłllllllllllllllllllllllllllllllllllllllłl1llllllllllllllllllll 

Centralna Szkoła Techniki Traktorowej 
Ce~tralncr Szkoła Techniki TraktoroweJ w 

Poznaniu, istniejqca od pażdziemika 1946 
roku ma za zadanie szkolenie personelu łn· 
struktors]\:iego oraz sił technicznych', mają
cych nadzór naCi traktorami, pracującymi w 
polu. Rada Pedagogiczna uczelni zajmuje 
się ponadto ustaleniem jednolitego programu 
ncrqczan'a i kontrolą kształcenia w wofe· 
wódzkich ośrodkach szkoleniowych niższych 
. łł techntcznxch cli.et ®s~ SJlrz~n. traki<)• 

wego. Okres nauki w Centralnej Szkole Tr~k 
torów trwa od jednego do sześciu miesięcy. 

Dotychczas przeszkolono 25 inspektorów 
teclink:znych, 47 instruktorów, 76 monterów 
objazaowych, 45 brygadierów oraz 250 kie
rowców traktorów. 

Centralna Szkoła Techniki Traktorowej 
zorganizowała również 25 ośrodków dla 
szkolenia kierowcó'I' łudctorowych, b~dle-
rów 1 montezów, - - -

Kuratorium i może być rozwiązane tyJ.1 
ko przy współudziale władz samorzą· 
dowych. Komisja Oświatowa przystą~· 
ła zatem do zorganizowania wojewódz
kiego Komitetu Bibliotecznego, który 
zajmie się admintc;trowaniern bibliotek 
na terenie województwa. 

KONKURS NA SZTUKt LUDOWĄ 
Wieś nasza spragniona jest dobręgo, 

stojącego na poziomie artystycznym 
widowiska teatralnego. Są powiatY, 
(jak np. opoczyńskie, wieluńskie, koń• 
c:kie) które od lat nie widziały teatru. 
Ten głód artystyczny wyiyskiwany jest 
bezceremonialnie przez różne wędrow
ne „trupy artystyczne", które objeżdża 
ją okolice wiejskie, przedstawiając Po· 
spolite szmiry i rewietki z . myślą o wy· 
ciągnięciu jak największej ilości gotów• 
kl. 

Wojc-wódzki teatr objazdowy, który 
rozpoczął od niedawna , swoją działal· 
ność (:boruje jak wiele innych teatrów 
na brak repertuaru. Nasza powojenna 
literatura wydała dotychczas niewielle 
sztuk obrazujących aktualną rzeczywi• 
stość i jej prr.bierny. Wojewódzka Rada 
Narodowa postanowiła rozpisać kon• 
kurs na sztukę Judcwą. Trzy nagrod.Y. 
pieniężne (50, 30 i 20 tysięcy) winny 
zachęcić twórców do pracy. W skład ~u• 
ry konkursowego wejdą między innymi 
przedstawiciele Związk11 Zawodowega 
Literatów, ZASPu i Ministerstwa Kul· 
tury i Sztuki. 

z nadzieją czekamy więc na dobrą 
sztukę obrazującą ży.de współczesrte,j 
wsi P.Olskiet. · · S\\l!iłii • 



_ 6 ł. ,8 S R" Q B Q T N I C Z Y Str I 

cv1~ Walka ze złodziejstwem w przemyś'e 
00r":!~u~n!? wAn~=i;l:;~~~c:qo~

1

~~:;, Kierownicy winni niedozoru odpow adają na równi z przestęp~am 1 

I to I OUIO 

Metamorloz·a 
[W odcinka między ul. Piotrkowskq 1 %erom· • . . . . ~ tw W t t.eż kierunku' ciągał do odpowi~dz1alności, a na~ct nie 
łkiego Je•t tch Cli oalem ..• Piękne „tyrolki", Częscsł1ą ~k.ladowa wóa_l~~ot repn:.~n~~ :1ri:zd~sf:inQŚć orga~Ów .kontrolnych zaWaze zwalniał. Pr.zeciwko. Sw1e~kzew·I 
-.mokasyny", damskie t męskie buciki apo· pr~e.my u. l Jego. rozw l J:"'" tę. 1 11 W / skiemu oraz przeciwko b. k1e;owni :ow 
~erjq poprze& n!eskazlteln~• czyste azyby d~r~stwa i naduzyć we w~~~lk1clt POSta: C. ~- f ·{t • h Zakładach Przemysłu te<:hnicznemu - Stefanii Szmidt sh:!.r~: 
na mokrq ulicę. A 8koło kcrtd•te bucika tkwi c1~ch .. Te oto ~bJawr zg~i_l~,z~y k ~=i~t\ Dziewi:r:~:.o~fu~teryfoego Pr~y ulicy wano donfosienie do Delegatury Kon11sJ1 
tnałcr lturl•czka s Jesscze mniefnq, watydlł· w1one1 prze• o lll?an a c zą Ja Odańsk·e· 47 stwi·"'rdz.ono w czasie k<>n- Specjalnej w Łodzi. 
wą w rozmiarach llczbq. Lłczby te aq rzadko młyft~ki na naszeJ gospodarce. • . ro]· w I ~agazyni.e'"' szwalni brak 72 tuz1- Skomplikowane nadużycie wykryto w 
l•.ro er pmewamte S-o!ocyfrowe: 11.000, Centralny Zarząd Przemysłu Włok1en- t 1 . d b h ńczoch w stanie nie- Państwowych Zakładach Pr~emysłn B:i-
il2 ooo, a niekiedy t te.ooo t!otych.. nicugo prowadzi ·nieubłaganą walk~ z n6~ ~ wa nyc ~rzeciwko majstrowi wełnianego Nr 14, gdzie złodziejom n~ało 

'Przed nabywcami - ludtmi pracy lle1by rozmaitymi prz·~stt>·pstwami navotyk~Jąc WY ~n~z1nY!'1· nz·k odpowiedzialrej za się wyni~ść poza obręb fabryki 1102,;.> kg 
te strzegq butów, lak zły pies swej kości. z w swej działalności, trzeba to bez.wzg1ed: szwa m n~ie -„1

• 'magazynu ski~rowa- prz~dzy bawełnianej, Kradz:;::ż zosfała 
niekłamaną przyjemnośclq spogląda prze- nie podkri:ślić, na z·rozumienie, ~znane. ! sta•n podler dgo J;;ok! ratury Kierownik d-0konana na podstawie kwitt1 z.lecenia 
chodzień c:&łowiek pracy" na plekne buty. pomoc naJszerszych mas robotmczych t no ,spraw~ . 0W ł u Szulsk·.

1 
pocl<>g- sfałszowanego przez b. pracownib fa· 

„ d . ;. k tk . h ponczosiarn1 ac aw · ··- •• . 
5
· k dl k. SrJra-Mimowc:iH jednak wzrok wę ru}e n.a ar 4' Pracowniczy~ : . • • i t został do karnej odpowiedział no- bryki Eugemu~za z . u ars 1ego. . •. ' 

s czarodz!ejskq cyfrą 1 prserart.ony - szyb- Niest~ty. m~Jednokrotme daJe się rów- Ści ~a brak nadzoru , wa Szk11dlarsk1ego skJ.~rowana zost,1ła d~ 
1io uclaa w bok. Chciałem !ednak wspom- nież zaobserwować n~edostatoczny nad- . · K f k~ · e" Prokuratury Sądu Okr?.gow-ego w Łodzi 
nieć: t o i:lrugiej Ci.zlW'JleJ właśei~oścl tych zór i brak k<>ntroli ze strony 11ie~tó~ych ~ Pańs~o~J ~'bryc:ó '~7 e·,

1 
:;~?ni: dla spraw d<>rdnych. Za b;.~k _n~dzorn i 

eylr. One r~nql t to w tych dniach, gdy kierowników zakładu pracy. N1ek1edy Nr przY'. u· ~ rczy w . 
2
l9 ar nied'balstwo służbowe, 11moz1tw1a.1ące .w~ 

ttlońee silniej Cłogrzewa, a strumienie wody brak kontroli prz.~·hodzi w karygodną ła lustracJa kradzież 218. k<;>SZdJI 11 'o Pói. danie pr-0dukdi bez wiedzy kierownika, 
~apowiadają zbli'żcr.!ącą się wiosnę. tolerancję wobec prze~tępstw i ukrywa· kaJ.eson6w. poz~ tym ~rwie~ ~01 0 g · wytoczono sprawe karną b. dyrektorowi 

,„ W wyat.cEWie okienne! •klepu 1 butami nie winnych. Rzecz prosta, że ci, którzy ną dez<>rg.anizacJę pracf ~ . ': ryc-t oraz administracyjno - handlowemu St~fanow1 
~a Ja:niaca damski bnclk z~nowy pler:r- chroni-ą przestę;pców przed wy~iarem tolerowanie drobn~ch ra z1ez~. .; - Gałęskiemu. 
ny z lewe) strony) jeszcze d1lia 10-90 bm. sprawied1iwości, ci, którzy toleruJą roz- Dyre~tor fab~k1 - Brnn1słaN :;v. .e Szczególnie obrzydliwy charakter mia. 
~osztował 12 tysięcy złotych. Jak dla mnie- kradani,e mienia publicznego ~asługują na rz,ęwsk1 _?sobmkó_w -przychwy~onyc_h na ł d ·ycia d<>konywane przez Stani· 
me O.o kuplema. Ale. duła 13·go bm. buci~I kar~ na równi z ~z.pośrednimi spraw- wynoszenm kradzionych towarow me PO . Y na nz . . . . _ 
fe kosztowały Już 14 tysięcy złotych. Moze 111111111111111111111111111111111111111111111111 11 111 1111111111111111111111111111111111111111111 1m111111111111111u1111111m111111111111111111111111mm111111111H111111111111 , sława Pachłe·go, kierownika refer,1tu so 
Glateqo, te był to trzynaty - fatalny - . • d . I d e e daln~go w Państwowej fabryce Nr JO Cl.złe~ :mtesiqca. A przed& wazystlcim dla te· Opieka na m o z1ezq przy ul. Gdańskiej 80, Opryszek ten przy 
go, ':!Je tego dnia silni•! dogrzało słońce, a ze właszczył sobie sumy otrzymane na za-
•lonecznymt promieniami spłynęła na speku-I N i I óckt . łódzkiAno iS'lnie- a na terenie woJewócbtwa około SO. kup wyprawek niemowlęcych oraz UPO· l j eh kttpców nadzieja wioaennyc'h za- a teren e wo ew wa _,,, I . kó . dk h dl d . ~ . . b t. I 
u qc'! je w obecnej chwili SS domów dsieeka, z te- W roku ubiegłym z .akcji kolonialnej korzy• min W gw1az -OWYC a ZlvCI 1() O 11 lOb~;~clsiesiql metrów dalej, przy zbie>qu go 14 w samej Łodzi, a 41 na terenie woje· stało około 56 tysięcy dzieci, W czasie feril k6w. Prócz tego ukra_dł Pachty spr7:ęt 
l. ·--d· j i "' ome·k'ego 1·est óemy sko· wództwa. Domcxml tymi opiekuje się WydZłał zimowych sorqanlzowano odpoczynek dla sportowy oraz szereg innych Prz.'!dm10· 'n te .nu rze .G . .<.er g i .... 6'ż 6 o, I ł d . . ł t li 1 kl weki na tej ulicy. W sklepie tym Wychowania l Opieki nad dzieckiem - ,,.,. 2272 dzieci. Na kolonie te, urządzane w r · t w. &.X:ZCze rtr z -O z1e1 zosta aresz o• 

:,,, :ae~::awie zwyik!e damskie czółenka, ftlejący pr:sy Kuratorium Slłkoblym Okrę,11 nych miejacowośclcch . kuracyfnych woje· wany j przekazany do dyspozycji Proku
ldóTe Jeszcze 12 bm. kosztowały 10 tysięcy Łódzkiego. wództwa łódzkiego, Dolnego S!qaka I w Za- rarury Sądu Okregowego w Łodzi dla, 
1tlotych a 13·90 Już 11 tysięcy złoty.eh. Wla- W domach tych przebywa prawie tn:y ty- ltopallym Kuratorium Okręgu Szkolnego ł.ódz.. spraw doraźnych. Kierownictwo fabryki 
~iciel 'sklepu pan. Jenębinowsk~ wytarł gum- slqce ddecl. kiego wyaaygDowalo sumę 1 mWoaa 138 ty· 'za brak kontroli ukarane zostało w dro-
ką ro i 1l<l jej miejscu wypisał dwle Jedynki. Wydział Op!eki 1 Wychowania prowadzi slłCJ alotycla. dze dyscypUnarn~j, Niezależnie od tego . 
Uczynił to talc niezgrabnie, łA niezupełni~ równiez akcję dożywicmia dzieci 1.zkolnych. Wydalał. Opieki prowad1i r6wniet akcję wbowiązan-e 7..-0stało ono do solid:rn1ego 
.iima ~ieslqtka wygląda z po11a „pleców w cscnle ob•cnel zimy a doływlaala liony• uudeuczmua chlecl pozbawionych rodziców pokrycia cze:ści Pr2YWłaszczo•iej przez 
feCle.nastld. stało w wolewódstwle ł6dłklm HO tylłęc:y · w rodzlniacla zastępczych, Dotychczas I~ 1100 Pachłe'o gatówki. 

Czyilby paaow:le właśeJcłełe aJdepów 2 dzfed, których jld:owłe nadszarpnięte IOlła- dzieel umiencsonych zostało w takich ro<kl· Podobne nadużycia wykryte zostały 
t>buwlem nfe wł~•IJ tego co ws,zyscy: lo powcdn1e wskuteJr pnetre wol•ufd. nat:ih, KUtu11et opiekunów ~po!ecznych ton- Przez organa kontrolne Centrnln~go Za-

, mieście Jut wlei!sq, ie w ~arcu tir. skór Na tcmmle wiejskim wo!ewóctzt.Na czynne troluje stan zdr~wolny tych dzieci 1 troHczy rządu Przemysłu Włóki-ennicz·el!;o nietyl-
staniała o 2 ~•iqc:e złotych na kllog~=~e~ były w tym e11a1le 144 dzlet:łf1ce, a w roku się 0 &apawnienie lm .bytu na przyaz!ość, ko w Łodzi, ale również w innych ośrod-

Czy panoWle Dor~bialscy 1 
ut. u: Gda!· bieliqcym aie6 dzleclAców Jeszcze wzrośnie Kuratorium Szkolne Okręgu Łódzkiego or- kach przemysłu włókienniczego <Riel-

.aponmieH, ile w pobliżu Dlc1!, Pł!Jlł'f•"' Sp. eatal w powahy sposób, ganizuje również specjalne kursy dlcs kie- sko, Dolny Sląsk, Państwowe Za kl adv 
sklej mieiei słę Delegaturcr aom 1

• - • wnłk6 łwl k In eh I D 6 Dsl U d P · ) \". któ J funk j rlune majq neseqólnie Z początkiem lutego rb, pnystqplo!lO r6w· ro w etlic a.z o y om w ee· mun urowanla w oznamu 1tP. . ' V e 
nef, 1 re kc on~ odsalu metamorfo· nłet do organizowani~ alec:l łwtetlle llSkOl· ta - licaqc się 1 coraz więkuym ro1ma- wszystkich tych wypadkach zarówno 
wratl "(i "ffZro na ego f (Ds.) aycll. - których w nameJ t.odal l•at lai li eh'9Jll teJ akcji, (.r.) bezp0średni sprawcy,\ jak i k.krownic~ · 
Zif cy r "" 1 .... 1111101- 11111t11111111111111111111m1111111111111nH11111111111111111111111111111111111111111111111111111n11111111u111111m111111111111t111111111111111111111'*111._11111mm1111„m1111111111uu111111 winni n1ed-0zoru pociągnieiei zostali do od 1111111111111111111111111Hlllllllllllll I I "" "'"" . d • I A • • 

, • DOW1e z1a no:1c1. 

O t Y C h C O . n· a s t r u J a rz~i: :a:::on;~rns~k:f~a~y~i;z~·,;~~i·~: 
we do pełnego wykorzenienia wszelki·e!!:o 

• rodzaju Przestępców i ich Protekto-rów. 

W powiedzmy walkt: fałszerzom żywności ~ I uc~~~ " 1~!i~ąbp~~~~tc~ z:y~pi~l:n~~~~ Y · I · ł d k l • · 1 re W d · · · · t n· zede Przedsiewziete z Pełnym nzn:rniem. Artykuły spożywcze - i te artykuły na1m1
0 ~zego Po oenia winno uec P F Y ałe n~m się! ze Je5 • 1 ~ pr . 111111111t1111ri1u1111u1"11;1111n1n1n1.;11:11~11111111~1·1"1:11r1: •1n1:11r11 •: 1 11 1r1 · 111 1 .nm1:11:1•'.fl r. · t z b za swo · zbyt spieszeniu. wszystkim J&k najsurowsza 1 .1ak naJ- , • • · •• 

P er~ze1 pe r e Y pot z . '·!szcze Nie lepsza sytuacja jest z masłem i ze szerszej rozci11gnięta kontrola rynku. Odpowredzl RedakC,I 
wygorowaną ceną nas ręc ~M 1 śmietaną. Smietana winna mieć mini· Przeprowadzace w tym celu w ubieg· BOBOTNłCA z FABRYKI BUHLEGO PRZY 
wiele innego kłopotu. Są bowiem w prze mum 22 procent tłuszczu, w praktyce łym roku obiawy da.ły rezultaty pozy. UL DĄBROWSKIEJ. Prosimy o zgłoszenie 
ważne1 części sfałszowane. . ma oko!Ó 5 procent, przy tym rozcień- tywne. Obecnie handlarze szybko za· alę do redakcji w godziMch rannych od 
M~eko jest jednocześnie nietłuste 1 cwna · je.st z reguły trzykrotnie, albo pomnieli o obławach i· poszli dalej swą 1 - n do ob. lleatua. 

rozwodnione, masło bardziej twarożk?- kwaśnym ml~kiem albo ser~atką. • ustal?ną. drogą - .os~ustwa. • I STAt.Y CZYTELNIK z MOSZCZENICY. Pra-
we niż maślane. 0 ile sklepy wykazują ~aslo, ktoreg? zawartosc wody ~I~ _Khenc1 a S'!.<.:zegol

1
me, nasze ~1~, nę sgloalć s~ę do ueewn Pedagogicznego w 

jesz.cze pewna dbałość 0 jakość sprze- moze przekraczac j 6 procent ma Jej widząc na rynku fa1szowany nabiał me Piohkowle, które pnyJmuJe kandydat6w no 
dawanych artykułów 0 tvie handel do· czasem aż 70. Za~iast masła 7.e śl~~- wiele zastanawiając si~ węd_rują ~o in- nauayctelL Fakt, te Pan Jest żonaty nie sta· 

k · ba d I ta ~ w· k h urą mi wody otrzymu1emy wodę (w zimie nego sprzedawcy, zamiast meuczc1wych HWI tadneJ przeslkody. 
'.81° rą-~ny, ·t n e. ~a rso 

16 
ac ' h" trudną do sprawdzenia bo zamarznięta) przekupniów oddać w ręce odpowiednich TUCZ z NOWEJ TKALNI czytelnik Stał'f 

g? naJPryml Y:Vme~szym wymogom ' 1• ze śladami masła. Bryla, żółta na wierz władz. Nasze tradycje przymykanie „Cłoau lobotnlcsego". Spl'awę. o kló;eJ wspo 
gien~, l}osługuJąc się oszustwem dla zdo chu z zawarto.ścią twaro;gru w środku, oczu więcej nam· przynosi w rezultacie mtn.acte w waszym liście skterowaliśm7 do 
bycia zarobku .. , sprzedawana jest na rynkach w dodat- szkody niż pożytku. Tylko wspólna ak- aekretarsa organtzaeJl PPR - was.:ych za· 

Aby sprawdz1c dokładny stan faktycz- ku powyżej cen ustalonych. cja organów kontrolnych i ogółu kon- ;.:1adów - tow. J6selczyka Konrada. 
ny zwróciliśmy się do Instytutu Badania Jaka jest rada na ten fataJoy stan ISIUmentów może przynieść oczekiwany 'rosimy o s9lo11enle atę osobiste do nie· 
żywności przy Państwowym Za.kładzie rzec2y? wynik. S. go. 
Higieny. I oto co się dowiaduJemy. 

W ostatnim miesiącu zakwalifikowa
no 50 procent mleka wolnorynkowego 
jako fałszywe z zawartościCJ zamiast 
trzech, półtora procent tłuszczu i dodąt· 
klem dużej ilości wody. Mleko kartko
we przedstawia sł~ niestety jeszcze go· 
rzej. Tu zakwestionowano aż 58 pro· 
cent. .1 

Kto jest temu winien? 
Okręgowa Spółdzielnia Mloc,zarska 

twierdzi, że 0tr1,.ymuje fałszowane mle· 
ko ze zlewni powiatowych, te z kolei 
zapewniają, że fałszerstwo dokonuje się 
Po drodze ze wsi do miasta. Tlumaczet
nia trwają, czas upływa, a dzień w dzień 
15 tysięcy litrów mleka kartkowego pi· 
uą nasze dzieci ze stałym dodatkiem 1 o 
Jlrocent wody. I to na dodatek dalekiej 
od doskonałości wody łódzkiej. 

Miasto nasze ma podobno wziąć nie
długo w opiekę obory podmiejskie i stąd 
costarczać bezpośrednio mleko de stacji 
opieki nad matką i dziec.kiem. Załatwie· 
nie tej sprawy w imię zdrowia naszeg<'> 

Co otrzymamy na kartki 
Wydział Aprowizacji I Handlu Zarządu I KAT. Ili. · 16,- za 1 kg:; 3: no odcinek Nr. 25 po ?72,86 

Mi.<!!jskiego w Łodzi podaje niniefszym do wio 1. no odcinek Nr: 6 po 1 kg. mąki ~sz. g. !dropsów w batonach) w ceni':l zł. 62,-
domoścf, że no karty żywnościowe z marca haf: 80 proc: w cenie zł. 2,50 za 1 kg. za 1 kg. 
1947 r. w sklepach, włączonych do miejskiej KAT. IR KAT. „MZ" 
sieci rozdzielczej, począwszy od dnia 20 bm. 1 no odcinek Nr. 6 po 1 kg. mąld osz 1. no odcinek Nr. 26 po 0,25 kg. tłuszczu 
sprz~dowane będą następufłce artykuły żyw- kraj: 80 proc: w cenie zł: 2,50 za 1 k.g:; 2. rośl: w cenie zł: 43,50 za 1 kg.; 2. na odcir,ek 
noścK>W~: na odcinek Nr. 7 po 0,25 kg: cukru w cenie Nr. 27 po 0,25 kg. cukru, w cenie z!. 16,- za 

KAT. I. zł. 16.- za 1. kg: 1 kg: 
~· ~a1 o

1
d
6

cinek N{. k6 po
2

0.5 kg.dccukNru, w1 KAT. „OZ. 0-l" KAT. „C" 
cema z' ,- za g:; · no 0 

· · r. I. no odciMk Nr: 26 po 2 kg. mąki psz. 1. na odcinek Nr. 5 po 0,25 kg: tłusz~zu po 2 kg: mąki pm kraj: 80 proc. w cenie 8 ł 43 1 k 2 d k zł. 2,50 za 1 kg.; 3. na odcinek Nr: 10 po 1 kraj: O proc: w cenie zł. 2,50 za 1 kg.; 2. no roś!., w cenie z: ,50 za g:; . na o c;ne 
pusz: kons: mięsn. wagi a 453,6 g. w cenie odcinek Nr: 27 po 0,25 kg. cukru. w cen:e Nr. 9 po 0.5 kg: śl .':ldzi angielskich. 
zł. 5,40 za 1 puszkę; 4. na odcinek Nr. 19 po zł. l6 zo 1 kg.; 3. no odcinek Nr: 25 po Równocześnie zaznacza się, że termin rea 
1 pusz: kons: mięsn: wagi o 340,2 g. w cenie 272,86 g: 17 batonów drops6wl W cenie zł. liza.cji wywalonych powyżej odcinków z m;ir. 
zł. 4.25 za 1 puszkę; 5. na odcin'!lc Nr. 20 po 62.- za ~kg. cowych kart żywnościowych upływa z d!1il~m 
O,l kg: mydło do prania w cenie zl. 14,- za KAT. „Dz. · lr-7" 30 bm. Po terminie tym, żadne reklamacj'3 
1 kg.; 6. na odcinek Nr: 21 po 0,20 kg. tłusz· I no odoinek Nr. 26 po 2 kg: mąki nsz: uwzględniane nie będą. 
czu roś!:, w cenie zł: 43,50 zo 1 kg.; kraJ: 80 proc., w cenie zł. 2,50 za 1 kg; 2: Towa,ry nie odebrane w wyżej podanym 

KAT. li. na odcin„k Nr: 27 po 0,25 kg. cukru w cen!fl termini,.,, przechodzą z dniem 30 marca rb. do 
1. Na odcinek Nr: 8 po 0,40 kg. cukru, w zt. 16.- za 1 kg.; 3: no odcinek Nr: 25 ?72.S6 wyłącznej dyspozycji Ministerstwa Aprowi· 

cenie zł. 16,- za 1 kg:; 2. no odcinek Nr. 6 17 baton6w dropsów) w cenie zł: 62 za 1 kg. zacjl ł Handlu w Warszawie. Pozo tym zcz-
po 1,5 kg: mąk·i psz. kraj: 80 proc. w cenie KAT. „OZ. 8-12" naczo się, że żadne Inne ceny, prócz poda· 
zł. 2,50 za I kg:; 3. na,odci.Mk Nr. 7 po 1 1. no odcinek Nr: 26 po 2 kg: mąki t'SZ: I nych, nie mogą być przez Sp0tdzielni.9 pobie 
.pusz, kons: mlęsn: wagi a 4516 g. w cenie zł. kraj: 80 proc:, w cenie zł. 2,.50 za 1 kg:; 2. na rane. Całkowite koszty transportu i opoko• 
5,40 za 1 puszke. oddnek Nr. '17 oo 0.25 ko cukru w eftnil!I ~t. woni=> mi8J:7~o <0iA itd· ..., tvrh ""'nnrh.. 
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Dzień w Związkach J k e b , 
~ :,:.~ .. :.:~M~~~ m~ca 1947 '- . a s I ę u r a c 
~odzi:ą.a: 9-ta rozpocznie się w Wojewódzkiej Kupując materi.ał na sukienkę w,iosen-
Szkole Związków Z<rWodowych w Łodzi ul. 
Żeromskiego Nr 74/76 n piętro IS-dniowy kurs ną z~stana\~ia?1Y . się nad ty.in, jaki~ 
dla: członków Zarządów Oddziałów Zwiqz- rodza3e tl~amn 1 Jakie barwy będą W zbli 
ków Zawodowych. -żającym się sezonie najbardziej noszone, 

Na program kursu zlożq ::się zagadnienia poszukiwane i tym samym· w naszym 
Polski Współczesnej, Rad Zakładowych, or· środowisku zyskają sobie miano „mod
·ganizacji i techniki pracy Zarządu Oddziału nych". Przeglądając kolekcje tkan:i:n 
Zw. ZCPn., oraz wycieczki. i wywiad spO'łeoe:- suk:iiowych przyszykQWa111ych l'ła te-go-ny. . . 

Dla ZC1%ll-iejsc:owych przygotowane są kwa-
tery. . 

Dyrekc:Ja Szkoły 

OKRĘGOWA KOMISJA ZWIĄZKóW 
ZAWODOWYCH 

Na poniedziałek, dn. 17·go marca o go
H~nie 16-ei Prezydium OKZZ. zwołuje posie· 
~;Zeni.~ wszystkich Zarządów Oddziołóvł' wcho 
azqcych w skład OkręgQwej Komisji Zwioz
ków Zawodowych, oraz wszystkich lnstruklc
fÓW związkowych. 

Sprawy bardzo ważne. 

ZWIĄZEK WŁóKNIARZY ODDżlAŁ w ŁODZI 
otrzymał no skutek interwencji Prezydenta 

miasta, ob. E. 6tawiń$kiego, budynek na dom 
'związkowy przy ul. Sienki9wicza 13: Dom 
należy wyremontować, gdyż w obecnym sla· 
nie nie nadaie się on do użytku. Związek w 
dniach na j bliższych wypuści listy składkowe, 
które pol.9ca uwadze Rad Zakładowych. 
. Przy okazji Zarząd Oddziału pragnie zło
f!.yć Prezydento.wi m. Łodzi tow. E. Sbw.l ń· 
iikiemu fq drogą serdeczne p"odziękowanie za 
PJZYłhylne vstosunkowsni;e; si~ do potrzeb 

· •Związ!re. 

SEKCJA MŁODZIEŻY PRZY ZWIĄżKtJ 
WŁóKNIARZY-ODDZIAŁ · 

W poniedziałek, 17-go bm. o godzinie 
lO·ej rano, w świetlicy PZPB Nr. 3 !dawn. L. 
"Geyer) przy ul: Piotrkowskiej 293/295 odbę
l:l~e się, zwqła-n~ w porozumieniu z Wyd'Z!ia
ł~ K'ultura:1no-Oświarowym ZW'iiązku WM~" 
niarey, zebranie Męrowników świetlic fabrycż 
n.ych; Sprówy oori:!zo mtiżne. Między innymi 
sprow41 Między-narodowego Tygodnia Młod~ie 
ży. Prosimy o liczne i punktucrln"3 przybycie. 

ZWl.ĄZEK SKóRZANY 

jednak pamiętać o jednym. Panie 
szczupłe mogą sobie pozwoHć na sukinię, 
w której pasy przebiegać będą w k,iie· 
runku poprzecłznjym, dla kobi\et tęgich 
jedyną dopuszczalną linią pasów biegną
cych w tkan~nie, to pasy biegnące wzdłuż 
tkani<n.y. Wydłużają one wówczas syl 
wetkę. 

jest w spódnicy. Fa-son tej sukienki jesf 
niezwykle młodzieńczy i ,poszczuplający. 
Następna sukienka 8 szeroko podkre

śfonej l~n~i ramion wypadnie efektownie 
jeśli ją sporządzimy z wełny ciemnej„ 
Kieszenie luźno zwisające są 'nową od• 
mianą tej dość stereotypowej ozdobY. 
sukiien: Biały kołnierzyk będziie spokoi· 

W nieazielę, o" godzinie ll· tej. w !o~alu nym a wytwornym uzupełnieniem cierii· 
Cen;ralMj Swie!:licy, przy ulicy Wólczańskiej r9 cz.ny sezon wiosenny, widzimy, że po- nej całości sukienki,: 
Nr. 12, odbędz:e się zebranie wszys'kich """ denk1'n1i ·J'edno'iJ•rwnymi . weł~nkami, Trzecie-1· sukience charakter sportowy tzłonków Związku zatrudnionych w firmach ......,. 4< 

Pl'f.\'E.t::fńycłi. Na po~qdku dziennym, sp!·awa utreyinanymi w pasteloWY.ch k-0Iorach, nadają przecinane kieszenie umieszczo-
~bóru delegatów ncr wolne zebranie. uka.uil si~ w sprzeda!iy dużyi asorty- Dzisła.j podajemy naiszym czytełnicz· ne w górnej partii! sukni i w: spódnicy:· 

ZWIĄZEK PRACOWNIKOW rnent materiałów .wełnianych, który~h kom tr•zy miod.ele sipokojnych w lin1i1 Linie ramion podkreślone plisą: Bół sukni 
BIUROWYCH l HANDLOWYCH moty~em. dekoracy1nyin s-ą poprzecznie sportowych sukienek naqających się za- szeroki o linii lekko kloszowej . Biały 

Z pr:iyczyn .natt;,ry t_echnicmei . kurs ~:c;go · przebiegaj~c_:e ,pasy. Te tkainmy sporzą- równo do pracy biurowej }ak ~ na wszel kołnierzyk będzie twarzowym wykoń-
wych rozpocznie się m9 15-go, 1ak to kor.~u -j dzr,n~ :'. Clt:nktej wełny zastosowane na , 1• . 1 · S d · · ma · • · t' k O 
n!~owaliś!1"1Y· lee.z 20·g_o, bm. Ostateczny !e_r- \'. i o senną suk ienkę s;; niezwykle deko- ' <ie. mne o, <azJ~. .parzą zaJąc Je zk 

1 
czemem gorne3 par Ii su ni: zdobna, 

mm przv1mowcrua zop sow - 18-Ilf. włącz 1 1e . . . . . . · • · tenalu harmornzt1Jąceg-0 barwą z o O· barwna, batikowana łub kraciasta chus-
f' · · · t ł t lk · · I k · 1 " I r a'-" 'n,_· ' · · t k omewc:z. pozos a a Y o. mewie a i o~c wo ·' •. . , . . • rem naszego 04ryc1a w10sennego, uzys- ecz a umieszczona w jednej z kieszonek 
riych mieisc, przeto pros1~y reflektantow. o Z materiatow w P'a· y sporządz1c mo· kamy eleo-ai."1cką cał<0-ŚĆ naszego ubioru. stworzy wesoły motyw dekoracyJ·ny. 
in·i:ezwłoczne zołoszanie s1e do Sekret:anotu ·":TI «.s' =~ k1 i v• ···1 prostym i . °'· . · · • S k- · 't „ · · ZM/lązku, u. Tr~ugutto 18, IIl-e piętro, pok. 416 7 ~' ky ~ 

1
'.\k'"n . 0 n ekz '~I\ e 

0 
d b , . Pierwsza sukienka sporządzona moze u ·mę ę sporządz1c mozemy z kazde· 

w g<}dzinach od 9-15. m€5 ~mp l' ~wanym ro1u. z .o nosc być z gładkie.j wełenki. . W górze sukni ~o posiadanego materiału. Jego barwa 
WYDZ.IAt MŁODZIEżOWY PRZY żWIĄtKU matenału nie wymaga w sukm zbyt spod orname:1tu po.dłużnych nakłada-13est w danym wypadku obojętna. Uszyć 

KONfEKCYJN0-00.żlEżOWYM skomplikowanych cięć i zestawie!i.. Spo- nych patek wychodzą głębokie fałdy. ją możemy zarówno z wełny jak i z 
. W pon!edz.iałek! )7-go , m?r~a ?dbęJ;i? rządzając suknię z tej tkaniny musimy . Motyw takich samych fałd zastosowany jedwabiu: 

sią. zebra me mtodz·1e~.y. z orUQl~ J zm1qn~, r.ao 1 ,1 111:1:1·1 1n11„11m1· 1.'1u11111,1. 1nr.:111.11u111 m·1M'Mt1H1 1 1 n 11.111 11Ht.lllit"l !i l !l l.l ll ln 1 1'm11mf'1:11 1~:t'l l• 1 111111 :ll: 11 1. 1ti! ll1Ul l~ 11 111 ' :1 r.111m:·~11n1 1 1 1 11 1 FMtllll!!fi~'m'"-il11.111F.111~ma111m't 1111<1 1 11 1 n1 :1 1 11 1U1 i: 1·11 1m •m;,111.m1u.1 11 1 .irn 11 1 11iou111.1 1: 1J:11tP!':t:l:X 'l1'U;ll!łutami1tm -ryki Nr. 24, o godzinie .14-e1, w sw1et!1cv · 
fabrycznej. Z §f;fdÓW 

Na zebrcmiu będzi-9 obecny przew1Jdni-

~.~~~g;:~:r~;:~:~i~;;~~~ Konfidentka gestapo otrzymała 15 lat więzienia 
Komisja Centralna Związków Zawodowych 
przydzieliła specjalnie wJększą ilość miejs-:: w 
domo.eh wypoczvnkowych w Zakopanym, 
Józefowie k/Otwocka, w Spale oraz na Dol
nym śląsku . Grupo.we zgłoszenia należy kia
rować do Funduszu Wczasów przy OKZZ, 
pok. 302; w godzinach od 8-16. 

KqMUNIKAT 
Zw. Zaw. Włókniarzy, Wydział Ku-ltuu r.o

Qśwjatowy i Wydział Personalny Rad z-~kł a
aowych komunikuje, is w dniu 17-go marC'J 
rozpoczyna się drugi kurs dla Rod Zokłado
VfYCh w gmachu Sekcji Majstrów Związ~u 
Wl'ókienniczego przy ul Żeromskiego. 74. 
Kurs trwać będzie 15 dni. Rady Zakładowe 
przemysłu włókienniczego posiodając9 nie 
przeszkolonych jeszcze członków, są zob:iwiq .. 
zane do zgłaszania kandydatów do Wydzi o
łu Kuiiuralnó-O~wiatowego przy Zarząd zie 
Oddziału, ul Traugulta 18, pokói 204. 

KOMUNIKAT 

W dniu wczorajszym Okręgowy Sąd pm,vołanie nowych świadków, na C'J I ni.ekorzyść: Zresztą wszyscy świadkowie 
Karny pod przewodnictwem Sędzi,ego Sąd się zgodził. I którzy zeznawali w tej sprawie zgodnie 
Luszczewskkgo rozpatrywał przerwaną Jesi: rzeaą interesującą, że Cieciura stwierdzili, że oskarżona źle żyła z mę~ 
przed dwoma tygodniami sprawę Zofii ipo powrocie do \Vięzi1enia na Gdańską l żem, że zdrndzała go z Niemcami. Po· 
Cieciury, lat 27, oskarżonej o to; że wy dostała ·;;itaku histeriii i to tak silnego, !il1ieważ mąż jej na to niie pozwalał, po
dała w ręce żandarmów niemieckich że wład.ze więzienia odesłały ją do Za i zbyła się go przy pomocy żandarmów 
s\vego męża w chwili, gdy na jej wezwa kładu dla umysłowo-chorych w Kochaf niemieckich. Został on aresztowany i 
nie o chorobie dziecka przy jechał on na nówku. Tam jednak lekarze stwierdzili, osadwny na Radogoszczu, pofom w 
urlop z robót w Niemczech. że poczytalność „Cieciury jest normalna, Poznaniu, wreszcie wysłariy na roboty 

Popr;zedni;a rozprawa zootała przer- z<lra<lza ona tylko zwiększoną \Vraźli- przymusowe do Wrocławia. 
wana, pcrnieważ w przed<lzie!i. Wojewó- wość i zdenerwowąnie wskutek ciężkich Spr~wę Cieciury przypieczętowały jed 
dzki Urząd Bezpieczeństwa nadesłał przezyc: nak metylko zeznania św1adk9w, ale 
akta znalezione w archii\vum Gestapo w · Na wczorajszej rozprawie oskarżona akta Gestapo. Zukri-egel, były tłumacz 
Łodzi, z których wynikało, ż-c Zofia potwierdziła swoim zachowaniem opinię Gesta,po skazany przez Okręgowy Sąd 
Cieciura była konfidentką. Wobec tego lekarzy: Płakała i w pewnym momencie, na 10 lat więzienia, został specjalnie 
obrońca oskarżonej złożył wniosek o wpadłszy w pasję, usiłowała rzu.cić pa.n- sprowadzony na tę sprawę w charakte.: 
przetłumaczenie akt na język polski i toflem w świadka zeznającego na jej rze biegłego ii potwierdził autentyczność 

Związek Zawodowy Robotników I Praccw 
ników Oddział w .f:odzi, Wydział Ku l tu~a l no- lł!qpadki i kra.dzieże 
Oświatowy i Wydz:ał Personalny Rad Zakf:J-1 . . . . _ . 

akt i meldunków złożonych p'rzez oska,r
ioną. 

ProKurator Bochenek', opierając s1ę 
'dowych komunikują , że w dniu J7 mareo 47 OD ROZGRZANEGO PIEC.:A I go ~rzez straz ognlową, był ~crn1eczyszczony 
roku, rozpoczyna się drugi kurs dla Rad Ze- Przy ul. Kilińskiego 148 w mieszkaniu o'o. komin. 
:fe.Jadowych. Józefa Biskupskiego, od zbyl rozgw:meqo 
l'l'rl.l"IH'llJ.Pl'i:l'H111'H 111 1.1„n 1 u ·11 ,111 m~t lild''l"llJ': i»m:i pieca, zapaliła się Q.rewniana ściana. 

KOMU~l.KAT _ • _ Przybyły na miejsce wypadku jeden od· 
~omite~ Obyw~t~lski C?bwoC:!,u·. Raaogoszcz dział stra:ży, po wyrąbaniu częścl ści.:xny, u

~~w1adarn>5J wszysik.ch mieszkanco':"", z,e, W gasił pożar, zagrażający drewni.:tnemu bu
a'nilJ 16 marca 47 r. o godz. 15-e~ ,w 10Kalu d k . 
Polskiej Partii Robotnicze! przy ul. Zgierskiej yn owi. 
Nr. 213 odbędzie się odczyt na temat: 
„Higiena drzew i krzewów owocowych", na 
który zapraszamy wszysikich m:ęszkańców 
Qbwodu . R~dotiosze:>.<1.. Prze~awJ.~ć ~ził) ob. 
'.Ti L~~ąźyńskia 

ZAPALIŁY SIĘ SADZE 
W oficynie domu IJ.r. 20 przy ul. 11-go li

stopada zcipaliły się sadze. 
~ny-C7'yng P,Oli<uu, szyhkG zlok.alizowcme• 

POWODż. NA NICIARNIANEJ 

. Wczoraj rano straż , ogniowa została zaa· 
lanr.owcrna. ie przy ul. Nici'amianej 37. i 39 
zostały zalane ·dwa domy. 

Gwałtowna . od:wilż, szybko rozioplła zwa
ły śniegu zalegajqce ulice. Wskutek przepel· 
nienia kanałów, woda zCJ1Czę41 przed9s~awać 
się "do piwnic. 

Wypompowyw·anie wo°;:iy trwało ki:ka go-
dzin. · · 

na ni1ezbi~ych dowodach winy oskarżo
nej, domagał się surowej kary: 
Sąd skazał Zofię Gjieciurę "na 15 lat 

więzienia: 

ODCZYT DR. K. RYDERA 
Zarząd Klubu lekarzy w Łodzi, zmvi.cda

mia, że w dn. 15 bm. o gqdz. 19-t9j odbędzie 
się odczyt d-ra · Karolo Rydera: „Le~a1-z a 
Ubezpieczalnia Społeczno" w lokalu Izby 
Lekarskiej, Jaracza 19. 

Po odczycie zebranie towarzyski,<;. 
Goście mile-Widziani. 



„. 
ADRIA ('Il Marsz. Stalina - Gł6wna) 

,,ZEZNANfE SZPIEGA" 
IAŁTYK (ul. Narvtowieza 21) 

„LUDZIE ł MANEKINY" 
BAJKA (ul. Franciszkańska 3U 

„SYMFONIA MŁODOSCł" 
GDYNIA (ul. Daszyńskiego 2) 

„PONTCARRAL" 
REl (ul. legion~ 2-4) 

„0 SCHYŁKU DNIA „ 
MUZA !Ruda Pabianicka) 

„SYN PUŁKU" 
QSWIATOWE (ul. Rzgowska 94) 

NIECZVNNE 
POLONIA (ul. Piotrkowska 87) 
~KLATKA SŁOWICZA" 

PRZEDVllOSNIE ful. żer0mslcłego 7.C-18) 
„ROBERT , BERTRAND" 

ROBOTNIK ful. Kilińskiego 178) 
..ZAKAZANE PIOSENKI" 

ROMA (ul. Rzgowska 84) 

G L O S R O B O T N I C •Z '° 

ZAKt.ADT GBAnczm: 
tOPZKI INSMUT WYDAWNICZ'l 

Spółdz. z odp. udz. 
tOD2, Ul. 2WIRKI l1-

Telefony1 
Centrala' 206-42 
Naez.91ny dyr. 223-29 
Techntczny dyr. 2'23-08 
Sekretariat 223-29 
Wydz Gosp. 156-81 

1 „SĄN DEMETRIO" 
~ORD (ul. Rzqowska 2l 

„KAPRYSNA EKSPEDIENTI<A" 
STYLOWY. (ul. Kllfńsldego 123) OGŁOSZENIE 

~r~s1~~~~L~~e1c S) Re~onowa Cent,ala AnrowizacyJ·Pa 10r:a~i~~g~~~;~~~0n~~ ~k~~a~~
0

~ :~~k 
„DRUGA MŁODOśt" " toae:C metalowych. , 

TATRY (ul. Sienlciewłc:za ~ PODA.IE DO WIADOMOśCI: Oferiy na całość lub cząśt dostawy nof..,. 
„DZIECI KAPITANA GRĄNTĄ"' że poczows;;y od m-co marca rb dla ulct· I W razie ni.9podonia w oznaczonym term:- żV składać w zalakowanej kopercie z napi· 

Tt;CZA lul. Piotrkow~ko 108) w!enia rozdzielnictwo w zakładach pracy wy· nie ilostanów, zakład pracy nie otrzyma uzu · sem .:·Ofertą !1'? wykon~ni-'3 toczek metalo• 
„ROBERT i BERTRAND" dawać 1b~dzie dla podległych j9j zak!.JdóN pełnienia. , wych w t~rmtm') do d~,a 28 marca ~947 ;Io 

WISŁA (d. Doszvńs!<iego 1) pracv. 1ezących na terenie m. Łodzi i wo'. W .
19 

·ąc RC A· b d . d „ , godz. 10-ei. w Zakładzie Oczyszczania Mig· 

ZEZ
„'ANIE SZPlll=GA„ ł'd ,. l'. d k eł m ,s1 u marcu . . . ę zie wv ;:i,.,1ac t I i • • ki . N 63 k6' N ·o „ "' ~ o zneg? wsze ~1e oro u ty uzup niającCJ M podległym je j zakładom . pracy w Łodzi pro- s o przy u. ~ogiewmc Si r. po . I r ' e 

WłńKNI "R7 f•' 7awadzko 6) podstawie podanych i losta nów wg. kategor'.i: d kt t . . Wadwm przetargowe w wysokości 3 proc . 
• ,ROBIN HOOD" I, „C", IR i w tym D0-3. D4-7; D8--1'2; u Y nosępuiące. . kos:i:torysu ofartowego należy wpłacić do Ka· 

WOLNOś~. (ul. Ncpiórkowsklego 16) M; llf. Stan winien bvć podany najpóźniej do Kaszo - Kat. I no odcin<Jk Nr. 24 po 2 kg. sy Zakładu Oczyszczania Miasta, o kwit do· 
„TRIUMF MŁODOśCI" dnia 16 każdego mi es:aco na m-c bieżący. Kosza-Kat. IR na odc. Nr. 26 po 1.5 'kg: łączyć do oferiy. 

ZACHĘTA ful. Zgiersko 28) Po otrzymaniu artyk';!łów uwpe~niających, Tłuszcz - Kat IR no odc. Nr. 27 po 0,5 kg. Otwarci9 ofert nastąpi w dniu 28 marca 
„ULICA ZŁOC::.W.COW'' ! każdy zakład pracy winien rozliczyć s~~ w ora z zokł?d~m pracy znajdującym się na te· 1947 r. o godz. 10.30: 

' kino „Roma", „Hel" pocz. seans6w-16,30; 1 c;ągu 3 dni, właściwymi odcinkami kart żyw-• renifl WOJ. łodzkiego. B1iższych informacyj udziela sią w biurz& 
·19.30; 20.30 medz. 14,~. „Gdynio"-15: 17,30; \ noścowych z R .. c.~. Różnica p;>międ.zy o'. rzy-1 Kasza - Kat. J no odcinek Nr: 31 po 2 kg. ZOM-u w godzinach urzędowych, gdzie mo~ 
19,45; ni!Kłz. 12,30 .•. ~ty!o~" - 15,30; 18;) monym ~zupełmeni.9".1• a zł?Z?nYml odcin- Kaszo - Kat. IR na odc. N-: 31 po 1.5 kg. no obejrzeć wz6r foczki. 
20,30: niedz. 13 .,Włokn1arz - 16; 18; 20; 

1 
kami zaliczona bądz1e no m1es1ąc następny. Tłuszcz- Kat: IR no odc. Nr. 26 po 0,5 kg. Zakład Oczyszczania M\asta zastrzega 

niedz. 14; „Wisła' _ 16; 18; 20. niedz. 14; i sobie prawo udzielen ia częściowej dostawy, 
„Tęcza" _ 4 seanse dziennie - 14.30: 16.?f'J; ' R"".,.T prawo wvboru dostawcy bez względu no C':!-

TS.30; ~t30; .,?rzeclw!óśni'!" - 16: 18; 20; P ~.C, ARG nQ. a także prawo uznania, że przetarg nie 

„Adria" - 16.30; 18.30 20.30; niedz: 14,30, dał wyniku. 
Pozostałe kina rozpoczynają seans'3 e go· Przemysł Chemiczny „Boruta" Po<"! Zmzq- ta" Zgierz, Wydział Zakupów do dnie 29.3 47 Łódź, dnia 7 marca 1947 r. 

chinie 
16

, lS; 
20

. dem Państwowym w Zgi.9rzu, ut Smi~chow- roku, w kt6rym to dniu o godz. 12-e i nastąpi ZAKŁAD OCZYSZCZANtĄ MIĄ)iĄ 
skiego 30 ogłasza przetarg nieograniczony na otwarcie ofert w obecności zaint'3resowanych 

Teatr' muzyka i sztuka dostawą: 1.000.000 sztuk cegieł zwykłych, pa- osób i przedstawicieli firmy .,Boruto". OGŁOSZENIE 
W PA,;,srw. TEATRZE W.P. !onych o wymiarach 27x13x6 cm. Firmo zastrzega sobie pro""'° nieprzyj~la Zarząd Miejski w Łod:Di - Wydział K:imu· 

ofert bez podania przyczyn, wyb6r oferP-nta nikacji ogłasza przetarg nieograniczony no 
~ziś dnia 15 marca o godz, 17 min. 15 Ceny w przetargu należy podawać loco bez wzglE1du no cenę oraz prawo podziału wyładunek z wagonów kolejowych 15.000 ton 

przedsfawien:e opery narodowł3i „Cud mnte- fabryko Zgierz - bocznica własna. zamówienia pomiędzy kilku oferentów. kamienia 1 1.000 ton C'!mentu na bocznicach 

~'I cry\i \(rakowiacy 1 Górale" Bogusław· W d kolei·owych Zarządu Mi·e1·skie"". 
?: m 1.~ St f · i ' ·· a ium w wysokości 1 proc. oferowonP.·1 „-go uzy"'ł e cruego, w nscen zac11 ~~,,,_~,,_,.. Oferty ,..;semne, odpowiada1'qce :reśc1' 

l reżyserłi Leona Schillera z u<łziałem orkiesf- sumy należy wpłacić do kasy „Boruty" lub ~--=<O ~ ~ ~''-'""='-:- ·~~ '· . .- ~~' śle..,ego koszt';rysu nol.s:i:y skłocloć w Wydzia-
ry Filharmonii t6dzk1el. Dekoracfe Wł. Do· cło B.G.K: Oddziot Łódź k-to Nr: 470 z zoz- P SZUKUJE się wykwahfikowanego ko- ,... uewsk~go·, Okład tańców J. Hrvniewid"1e' toniorn no m sz n ble bi . le Komunikacji ul. Piotrkowska 64, t-sze piąt-

I· naczeniem celu wpłaty, a pokwitowanie dołą. HS l · • 0 ky ę ,_ ,slzy'· 0 eznlkq ro, pokój 23 do dnia 20 marca 1947 r. do 
TEl\TR POWSZECHNY TUR " czyć do of.<:lrty. ~ Sity. · oraz szwacz ę ~ 11.et or„ę, ty 

1
° codz. 12.tej w ko~ercie itamk 1·.ę ~ tt noi:i-

DzM f dni następnych ~wietna komedia Of 
1 1 

· · wykwalifikowane. Zqłaszać 51~ ~ sem „Oferto przetargowa no wyładunek ma• 
~b'łc-zoio.wa Gogola „OżEł'ńek" w przekładzie ery w za akowonych kopertach z no· Łód!, ul. Gdańsko 130, Wydz. Persa· t"lrlr.ił6w budowlanych". 
A. Gn:vmały-Siedleckiego w r.'!żyserll H pisem ,.Oferto no dostawę CP-gieł" należy I ) nalny. Szczegółowe informacje oraz kosztory!l 
'izletyńskiego, dekoracioch O. Axera. kierQWOĆ do Przemysłu Chemiczn~go „Boru-~~~~ ślepy z warunkami przetargu otrzymać można 

w Wydziale Komunikacji przy uf. Piotrkow. 

lV.TR KOMEDII MUlYClNCl „LUTNIA" OGŁOSZENIA DROBNE sklei 64, I piętro, pokój Nr. 23. 
. _Dziś i codziennie o godz. 19-ei naipięk· Zarząd MieJski zastrzega sobie prawo wy 
~\SZ8 operetko świata „KRAINA OSMIECH\J" ' boru ofort lub unieważnienia przetargu bez 
tw reŻ\fserli B. Horskiego. podania powodu. 

No czele zespolu wystąpią: H. Makowska· l..ekorze PRZYJMIEMY majstra tkackiego, krochmalarza Otworcfe ofert nastąpi w tym samym dniu 
Modrzyńska, Michał S\askt W. Szczawiński, Dr. - RATAJ.żURAKOWSKA. specfolist-ka cho- osnów. Wymagano kilkuletnia praktyko. Tka· o godz: 12.ej. . 
S. Piosec-ka; K. Chorzewski, \(. Koszelo. A: rób skórnych i wenerycznych u kobiet, kosme- czy na krosno angielskie. Zqłoszać się' Pań- Wadium przetargowe zgodnie z obow!qzu 
Sawin: - Opracowanie muzyczn'3 W. Szcze- tyka lekarska. Piotrkows'.<a 33 godz. 12-1 I stwo":'e, Zakłady Przemysłu Bowełnion'!!gt'l Nr jącymi przepisami w wysokości 30.000.- zł. 
pański?. Choreografia w ukłaqzie J. Ciesiel· 3-5.30. 18, Łodz, Kątno Nr. 6-8, Wydział Personalny. należy złożyć w Głównej Kasie Zarządu Mil!lj 
sidago. . O d KUDREW CZ P.Z.Dz. Nr: 2 (dawn: Hirszberg i· Wilc.zv_ n's'·:1 skiego, ul. Roosevelta 15, zaś kwit kaucyjny 

Sił-· wcześnie'1 do nabycia w ksi<>gorn1' '· me · I ZVGMUNT. specjalisto A K "' dołączy" do oferty. 
"' 1 ,._ chorób w c L r k6 h "'i k k I: ościuszki 23/25, zatrudnią ślusarza me· "' 

"rzy ul. Piotrkowskiel 1020, o od "'Odz. 17.30 eMry znycn s rnvc • "'otr ows o Łódź, dnia 12 mareo 1947 r. 

k 
" Nr l06. Przyfm I od 7 10 ł d „ „ chonika no maszyny dzi'!!w:iarskie, oraz 8 kroi 

w osi.9 teatru: · - u e - o .,-,. • z ! ZARZĄD MIEJSKI W ŁODZI czyn. g oszenia osobiste wraz z życlorysem do 

' TEATR KAMERAlfi1Y DOMU tOŁNIERZA 
ul. Daszyńskiego 34 

Oz!! ł codziennie o godzinie 19.15 entuzja
stycznie przyjmowana „Szklana Menaierla" 
wyróżniona' nagrodą w Nowym Jorku za not· 
le-pszą sztukę ostotniago sezohu teatralnego 
Udział biorą: Jerzy Duszyński". Irena Horecko, 
Janusz Jaroń i Zofia Mrozowska. 

R żyseńa - Erwin Axer. Dekorocle -
~n Kosiński. • 

Kasa czynna od 10 do 12 t od 15. Telefon 
'23-02 

. TEATR „SYRENA" Traugutta 1 

lekarz dentysta MINTZ Tadeusz, leczenie :we· Wydziału Personalnego. 
b6w t famy ustne\ .zebv muczne. PrzvtmuJe za-. ubilon~ -o•-·i-ent•• 
Południowa 40. tel 268-91 . - .-- fJ!6 n.-. „„„ -
D l ZGUBIONO przepustką no zwolnieni"l z lagru 

r. med. UTOWIECKI Jerzy, choroby skórno- niemieckiego no nazw:sko Hans Ko·rol. Pa
;-venervczne, legionów 9, tel. 156-10, przyjmu- bionic.'3, 20 Stycznia l04. 
1e 3-6. 
11'uono. sprzeda~ UNIEWA2:NIA się kartę meldunkowązll/Kom. 
j(iJDUJEMY srebro (ziom, monetv) w lćożdei Xi~go n'22~ozw:sko Zbiorczyk Ryszard, Kiliń· 
iiości Placim i noJwvższe ceny. laborotori:Jm 
chemiczn<?. P!. Woinoścł 2 m. 2. SKRADZIONO pak6wką na nazwisko Kipi: 

SPRZEDAM samochód morki-DKW w dobrym groch Eugenio, legionów 3. , 
stan·:e nie drogo. Wiadomość tel. 114.79 w ZGUBIONO portf~l -z dowodami.: ·- karto- z 
godz. 9-16: RKU, legit. Zw. Zaw. na nozw:sko Malcer Jó· 
Różne zef, Pabianice, legionów 2: 

ZABAWA DĄBROWSZCZAKOW 
Dnia 15 marca odbędzie się w lokalu Cen° 

tralnej Szkoły PPR Wieczór Towarzyski Dq· 
browszczok6w. W programie artystycznym 
wystąpią pp. Ewo Banacka i Natalia 1..9rsko. 
Tańce do rana. Liczne atrakcje: 

Dochód przeznaczony na sieroty po ':l<lleg 
łych Dąbrowszczakach i no pomoc Hiszpn iii 
Republikańskiej. 

Zaproszenia wydafq: Związek Wallc o 
Wolność i D.CJmokrację, Piotrkowska 49, Cent~, 
Szkoło PPR, Kościuszki 65; ZWM „życie", 
Piotrkowska 48, Księgarnio ;,Czyte niko„ 
Piotrkowska 98. ~ i codzienn·e komedio Hennqułna ł 

V.c:1bero pt.: „Pcnl Prezesowa" w opracowa
niu i 'f piosenkom! Jerzego Jurandota, muzyką 
Franc1szld leszczynskfej f Mieczysława Porwita. 

TŁUMACZ przyslągły on~1elsldego. rosyJskte: ZGUBIONO kort-ę--od·-z-i.ą-,z-. o_w_q_i_z_o_ś„-:v.i-·a_d_c-ze--a••••••••••••••••
go, francuskiego. nlemi,gck!ego - Narutowl. nie z pracy no nozw'sko Kołodziejczyk Jad· 
czo 74. tel. 276.18. Wiga, Wojska Polskiego 178. IJśntlecllnll się! Odział biorą, Janino Dro~zewsko, Stefcio 

Górska, Stefania Grodzieńska, R~g:no Gra. 
bows~a. Henryko Stankiewicz, Zygmunt Chmle 
lewsk1, Edward Dziewoński, Marian Dąbrow· .*'• Wacław Jonlcowskł, Wacław fieuch::mki, 
J6zef Matuszewski, Józef ?orębs~. Jerzy Pi 
thelsld, Kazimierz Pawłowski t Stefan Witns. 

Początek przedstowlenTa o godz.. 19.30. 
Kosa czynna oq godziny 10-13 f od 16. 

T9łefon 272.70. 

NAPRAWA rodioodbiornik6w wszelkich typów, SKRADZIONO palcówkę, kartę odzi~żowq i 
mor.taż nowych, dorabianie fal krótkich. Pod k k" · ' · I K Gł 
kierown·idwem zagranicznych sił focł'>owy::h . ort i ~ywnosc1owe ot. uszkowsld~i Jó· 
Sprawdzanie lamp. Szybko-tonio-facho. zefy, Zgierska 10 m. 5_. -------
wo. Kupuj,gmv !lole wszelki sp:1("t radiowy. ZGUBIONO le9it. PPR Nr. 416 na nazwisko 
„Precisious-Rad';o", Sienkiewicza 2. Fryc Zygmunt, Rokicińska 3j m. 41 

PRACOWNIK P.Z.P.D: Ńr,-2-!dawn: Hirsz- UNIEWAŻNIAM l,gg, PPR .i d;;_,6d ~sobi.;t-y-na 
berg i Wi lczyński) Al: Kościuszki 23125 zna · nazwisko Zwierzchowska H,glena, ł.ódź Kl-
lozł dnia 14 bm. w tramwaju damski złoty lińsk :ego 40. ' 

WILE,;,SKI TEATR tATEK pierścionek z ~am:eniem szlach<Jtnym lbzto rg - - - ----------
w Teatrze Nowym - Kopernika 16. niona, ole prawowita właścicielko zgłosi sią ZGl..iBIONO kar tę rejestracyjną z RKU-i:Ćdf: 

W niedzielfl, 16 marca o godz. 12·ej, dale I po odbi6r powyższego do Wydziału Perso· pow. no nazwisko Marszałek Tadeusz Wieś 
przedstawienie bajki Ander-seno „Słowik". nolnego. Malanów. gm. Puczniew pow. łódzki. ' 
Przedsprzedarz biletów w ksl„garnł ,,P:osa"- 71 1· I - ·---
l>'t0trkowska 102a. "' 1<..00 •nrowan e nrac•ll ZGUBIONO legit: tramwajową, ni9biesk:i 

R~":'OWANEJ maszynistki poszukuje Spół- Ambroziew:cz Anny, ul. Nowotki 147. ' 
T!ATR KUKIEŁEK RTPD ul. Nowrot 'O dZ1elnta Wydawnicza. Oferty z podaniem 

_Codziennie z wyjątkiem "Oniedz! .J.łków kwalifikacji i warunków sub „IN" ZGUBlONO zaświadczenie rejestracji RKIJ. "Nfoo · k " I ~ ·- --- Łódź-Pow:ot, pozwoleni~ na broń wydan'9 
w1sko zam rrię'.e die dzieci szk6ł pow- KOREKTORA o~znojmionego z 'kore~tq sty~i- przez Woii:w?dzkl U. B. t6dź, fegitymo.cję 

.szech;iy.ch o ~odz .. 9 lub 11. W kożcł11 niedzie styczną I techniczną poszuku1e Spo!dz!eln o• ORMO. zasw1odczsnie tymczasowe na od-
łe i swięto w1dow1sko otwart.'3 o godz l2 tej Wydawnicza do wyd0wnictw k · · t h I · Zł K z I 
Sztuka p:óro l. Krzemieniec/dej p:t: „H,stodo I Oferty z podor,i.gm lcwolifikocii . s1 ą z :ow~/~ :moczenie ot.ym rzyż6m os ugl datowoM 
rat"' o „it3bieskich migdałach". sub .,Korektor". i woruMow ~~;V~~ń~k~a {S~zwisko Sobczak Ignacy, Łódź On: - Z kobietami jest zawsze to samo! 

O.o.a1 - Tok. tylko nie z tq samQł 



Str, ~a 

,z żucia nartll 
OGOLHE ZDBANiE 

W nlei:tzlelę 18 DMr."r.a o godzlnle IO-el ra
llo odbędzie się og61ne zebranie csłonk6w 
PPR. l l'flnPC?P.k6w 4zielnlcy Widzew w lo· 
~lu własnym przy ul. Armłl Czerwone! 38, 

ZEBRANll: SEKRETARZT KOI. 
Dziś o godzinie 15-el odbędzie się zelira

llle sekretarzy wszystkich k61 Prawel 9r6d
mieJsklel w Jo'kttlu własnym Pl'ZT aL ~dGA· 
skłeJ 75. Sprawy bardzo walne. Obeenołć 
obowiązkowa pod rygorem ~lnym. 

ZEBRANIA KOł. 

W dniu C!zl~eJszym odbędą .tę ~eliranłm 
1t61 w następasących dzielnicach: 

.GORH.A PBAWA: 
O goi:łzlnle 13-el zebranie koła Ubezpie

czalni Społec:zneJ, 
O godzinie 18·el zebranie koła terenowe

go ChoJny, 
O tel ll'<mlel godzinie zebranie koła szwat

lll Nr 24. 
GORNA LEWA: 

O godzinie 12-eJ Hbr.anie kola L .,Mtuler 
I Ramlscb", 

O godzinie 13,30 ~ebranla k6ł „8lstrczm" 
oraz „lłzemlelinlk Polski", 

o godzinie llł-eJ zebv:mle k61 nrmy „w„ 
ga" orcrz koła terenowego, 

O godzinie 11,30 zebranie kola I. „Zeide11-
lierg". 

PRAWA SRODMtEJSK'.A: 
O godzhlle 13-ef zebtaale 't61 f·my „'Die• 

tzel" l „Zelmab", 
O godzinie H·et zebranie li61 ł. „l:cnto· 

nlarze", „lmm" t „1.elbet". 
O godztąie 13,30 zebranie kolci f·my „C~p

peń". 

LEWA SBODMIEJSK.A: 
O godzinie 14-el zebranie !:rola ł-my „E1-

l!'Qgon", 
O godzinie 13-ei „CZPZ„ 

SKODM!ESCIE: 
O godzinie 14-ej zebrcmle fiola Składnicy 

l:onfekcyf neJ Hr t, 
ST.ABOMIEJSKA: 

O godzłllte 111-eJ zebranie terenowero ~"9 
Ja „Ko:rlny", 

O godzinie tt-eJ „Nowe Zł02o•, 
O godzłnle 13-el ubranie !rola firmy .. I:~· 

puśclńskł l Sakwa". 
O godzinie 13,30 zebranie koła f.abrylr.t Lta 

l Powro16w. 
BAŁUTT:. 

O godzinie 18-eJ zebranie kola terenow„ 
go „!ablenlec". 

UBOCZTSTOSC w1u;cn:Nr.A 100 t.EGITYM.ll· 
CJI PPB. l SD ZWM. 
Dz!ś o godzinie 14-eJ odbęcłzłe lłtt UM• 

czystość wręczenia legltyma::JI 1etnema czloa 
lrowl PPB. l SO c:złonkowt ZWM. w L „Pllh.J", 

KOMUNIK.AT 
Komitet Polskie! Partii Ro!lo"nłC"Zej ~l'ZY' 

Zarządzie Mief skim w Łodzl zawiadamia, !e
w sobotę 15 marca o godz. 17.,, lokalu świet
licy im. Mmiana Buczka przy ul. Moniuszki 
7 /9 wygłoszony zoslan!e oCłcz-r. w ramach 
sekcji samokształceniowej na temat „Ustro
fe Społeczne". 

Referat wygłosi tow. Pfeiffer Stan!slaw. 
Zapraszamy pracowników samorządowych 

i sympcrtyk6w. 

ZEBRANIE EOł.A AKTYWU 
W niedzielę dnia 18 marca 1947 r. o godzi

nie 10-ef odbędzie się w Zarządzie Mlefsldm 
Związku Walki Młodych Pl. Zwyclęsłw'c 13 
zebranie Międzyszkolnego Kola Aktywa. 

Obecność obowiqzko~val 

UWAG.I\ AKADEMICY - PEPEBOWCTI 
Egzekutywa Akademickiego Koła PPB 

zawiadamia, ie w środę dnia 19 mmca br. o 

GLOS ROBOTNICZY. 

Ze sportu 
----------------------

I 

' s r żn • ~ nie zaszkodzi 
· , Zrywy z Lodzi i Swięlochlowic kandy- -

dalami · na .mistrzów 
Dzisiaj i w niedzielę na Sląsku odbęd,Q ~się p6Hinalowych wyjdą Zryw :re Swi"tochłowic ZRYW ZE SWJlffOCHŁOwtC Gl102NTM 

p6!finały i ł!nał drułynowych og6lnopo1s1'1ch I Zryw łódzk1. Fln'al pomiędzy ~l drutyna. PRZECIWNIKIEM 
mlsłl'%ostw bokserskich Zrywów. ml (o lle oaywiicle nasze horoskopy się Zryw Swlętochlowickł Juk dononq z Kmo· 

KOGO UJRZYMY w Pół.FINAŁACH? •pełnią) odbędzie się w niedzielę, to Jest ju- wie anonsuJe następującą 6semk~: Paew· 
Do p6Hlnał6w Z'akwallfikowall llłę: Zryw tro w Katowicach. cblnJt, Kowalcsyk, Krawczyk, Rademcrcher, 

(Swiętochlowice), Zryw (Olsztyn), mlslnl wo- Spotkanie pomiędzy Zrywem (ł.6dź) a Zry- Clirolnm, Stasiak, Tyk.er. Termin. Tałde aa• 
Jew6dztwa poznaiasldego l Zryw (ł.6dł). Dm· wem (Swlętochłowice) będzie niewątpliwie, ze zwlska lak Krawczyk, Rademacher, Stasiak 
siei łodzianie spotkają się w Nowym Byt~- względu na poziom sportowy obydwóch dra- I Tyka są dzlsleJ zncnM n-a rlngQc:li nlem~I 
mlu z mistrzem woJewćdztwa poznatiskiego, tyn niezwykle interesulące, a wynik Jego caleJ PolskL Osemka Zrywu 16dzklego mote 
a Zryw (Swlęlochłowlce) ze Zrywem z Olszly- mote być niepewny do ostatniego spotka· się ponczydć bodaJ Jeszcze głołnlefszyml 1Uf 

na. Wszy1tlrle Znaki na ,,niebie i :rleml" wska- , ~ Wystarczy bowiem pneJrzyć składy zwiskaml Jak: Czameckf, Wo!nlakiewłcz, Ta· 
zu)ą na to, te zwyclęzc.mnl z tych ,potkań przypunczalnycb. finlallstów. , borek C'IJ' Bednaa. Jt<rłdy pojedynek poml~ 

Z żąciaH.S.Z.Z.H. 

Nowy Zarząd Klubu l Sportowego 
dzy trm1 caołowyml rawodnlkamt oJiydwócll 
d~ będzie ntewqtpJlwłe acztą dla mUo· 
śnlk6w sportu plęśclarslrlego, a do taldch za. 
Jlc:mmy JPOłkanle Wo:bdakłewkza (l.6dt) a 
Ktawc:ąk'lem (Swtętochłowlce) Pallisklego 
wzglfdllle ~o~ego (\ł.óclJ) ze Stasla
k'-m (Swł~9wlce} 1 Bedncrncr (l.6dł) z 
TJlr.1l (S~Olńc9'). 

Zwiqzku Zawodowego ~olejarzy 
Walne zebranie KS. ZZK (ł.6dł) wyło11Uo ob.: Tro)anowskl Mlec:zysław, Sikor.a Adam, TYLKO · 

70 
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nowe władze klubu. S~qtek Henryk. Kierownicy sekC'f'.! pmd not- Wynik\ tych spotka! aafprcrwdopoClolint8' 
Do Zan:ądu Khttiu wybrant zostali: Prezes neJ - Dudzli\skl Antoni. Kterown\cy sekcyl zadecydulą 0 losie mla\noafwa. CdyJiy tell 

- mec. Gliński Wiktor, I WkeprezH - Oli. gler sportowych - C:relcalskl, motorowo-są• mecz miał młe\sce w Łodz\, 1tuprocentowym 
Murzytiskl Zdzisław, n Wiceprezes - m-gr. bowcoweJ - Pawilkowskl, szermierczej - lllXSJYlll faworytem bytby Zryw . ł6dzkt, o!e 

pou.\ewat odb'ędzle l\it on w 1'.atow1c«ch, 
Łukasik Jan, Ili Wlcepreices - ob. Dobrza6- Dobrowolski, plng-pongoweJ - Kurzawa~ przy olfoe\ 'Publlcznołcl. _ Zrywo'łl\ lódzkłe-
skl Alek&emder, Sekretarz - oti. Garaytiskl Nowdlllu Zarządowi f;yczymy pełnych 'u\:- mu na wszelki. wyp<rdek da\wiy tylko 70 pro-
Kazlmlerz, Gospoi!arz - ob'. Rył Władysław, cesów w pr'a:cy dla dobra Klubu I sportu cent ncms. · 

Członkowie Zarządu - mJr Brzezl6sld l oti. polskiego. 01trotn.ość nie zaukodzt... 
n1111111n111111~~n~11111"1 1~11 1 1. m!ll!l1 11 1111 11 1 H1 nm;111:1rn1111u1u1n1111U1rn11111n1n1n1111 111 111111111l11 1 11n111 1~1·1i:11 1111 11n 111 1 11 1 1• 1 H1111 ;1fl11m1n1"l l: 1 11 1'11 11uanin1 11 111 1 111 nu111m'1nmm111111tt 1111111nu1n1 11H1um111n1n1n1111rn11 •T'.11J1 ' l lll"l'llTil'1:J lllllll1T.'.T'1'\1\il 111~flfllllllllM1 lll1J1lltllJIJilra 

Przed ... ecze ... Pol!iko-Szwec;o 

BOkserzy szwedzcy. wa czą w Łodzi 
ale niewielu będzie ic!l mogło· oglqdać: · 

.._ Rałlot Czy ł.6dzld Okręgowy Związek 

lolt:serald? \t 
- Prezes Stęple6? • · 
- Gratalufemy powierxenla ł.oClzl macza 

mltdzypań•twowego Polska ·- Szwecta. Y,:.k 
po.tttpulq pnygotowanła do tego spotkc:ti1fcr? 

- Dopl.to Się do 'jrlch za&leramy. ,....HaJ
wlęknym Jednak naszym zmartwieniem !es\ 
to, le będziemy zmnszenł znacznie podnleł"= 
ceny biletów, aby pokryć koszty przyl~tll 

Szwedów I zi:rslllć ka•ę przemaczoną onoz 
Pol1kl Związek Bokserski na wysłanie na!lzeJ 
reprezentac)l do Dubllna na mistrzostwa Eu· 
ropy. 

Dzisiai turniei szk6ł średnich 

- Szwedzi - m6wl prezes ł.OZB. p. Słę- w.ę, te za te plenią.dz• nłe będzie 106'1• ~ 
pleń przyleclć maJq samolotem do Warner- 111 mogło pozwolić DCi obelrzenle tego m„ 
wy. My będziemy się starali. .aby lqdowan czn. Ale Jakie maletć WTllc:t.. storo nl5 
bezpośrednio a nas na Lub1IDk11, ale mogą tu mamy odpowiednie! hatt, aby mogła pomte
wchodzlć Inne względy faJr to, !e gołele bę· łcłć przynafmnlef do IO tysięcy wida6w. 
dą chcłeH zwiedzić a\o\\cę no t motq pre$!\- I Brak hall nle J>~cna num -.a~ ._ ~ 
t'>we... , ~ · • , te spepulcuysowanle bok111 w f.od:I. M•es• 

- Mecz Polska - hwecla i:łellnllywn\e l:iokser11de powinny być dostępne · ~ede 
odbędzie słę )~ w ł.odzl. Z'/ bm. o god~lnle wszysfldm dla Judzi pracy, kt6rzy przed&! * 
19-eJ w hall W\my. Drugie spotkcmle Szwe- t.akle ceny nie mogą sobie pozwolić. 
dzt rozegra)q na)prawdopodobnlef w Oda-A· - Przedsprzectat blleł6w rozpoc:synamy 
1ku. Jut 20 bm. Odbyw'ać llfę on11 będzie w '10• 

- Przystąpmy term do kwestii na)dra!- wym lokalu ł.OZB pny ul. Płotrkowsttat 67 
llwszeJ, do cen. bUet6w. (ll piętro front) - ko6czy nan rozmówca. 

- Niestety muszą one 6yć dość wyg6ro
wane - m6wt prezes ł.OZB. Jfala Wimy po. 
mieścić mote bowiem zaledwie 3.08$ wl· 
dz6w. 

Okręg n'asz zrzekł się Jaldegokolwlek zy· 
sku, aby tylko tą Imprezę przeprowadzi~ 

Według proY.<lzorycznych kalkulacll pierw
.. sze mle)sca będq kosztować około 400 zło· 

tych, drugie około 200 zł. Zdalemy sobie 1pra u waga motocykliści l KS-u I f.llTJrilll!Cll~Ull!I~~ 11 1Ml:lll l " l.lllil lll ll l nm1:m1111111111m:1mn11~i11!1IOO!ll11!1!'.llllill lmll 

Ki.<lrownictwo Sekcj! Motocyklowe! v(zywo z MISTRZOSTW. ŁODZI 

Dzisiof rozpoczyna się turniej piłki rącz
ni-':lj szkól średnich, zorganizowany przez 
YMCA. 

W programie spotkania w siatkówce i ko
szykówce szkól żeńskich i męskich. 

Początek o godz. 17. 

To więcej denerwuJe 
n;z nie jeden mecz . 

Wczoraj oaprowadziliśmy plęśctorz;' '!..rv~ 
wu na Dworzec Fabryczny, skąd odrecholi 
do Katowic no ogó~nopofskie mistr%o~a d.ru 
żynowe i mieliśmy się możność przekonać 1la 
tok.a wycieczka kosztu]e Mrw6w ~erowni• 
ków wyprawy. Z pewnością wl~cej niż nie-i 
jedno spotkanie w ringu~: · 

Pociąg oo Katowic ma adelść o \10ozlni§ 
14,20. Punktualnie o godziM 14 jest tylkd 
Czarnecki f.„ kierowniK wyprawy blady za 
zdenerwowan1a, wiceprezes lemport. Zna on 
już swoich chłopców. Wi-<t, Z& są w j?Zlmnef 
rwodzilY kąpani" i będą sl.ę schodzić no p!E!Ć 
minut przed odejściem pociągu. A ło' lak no 
złość, zapomniał podpć wszystkim czas o g~ 
dzlnę wcześnie1(1) · · 

wszystkich członków, którzy nie uregulowali 
składek sekcyjnych. aby je w ciągu miesiąca 
uiścili. Po tym terminie zostan!! skreśleni z l:s~ 
ty członków sskcji. 

Jednocześnie komunikujemv, że zebrania 
sekcji odbywają się w każdą środę o godz. 
19-tej w lokalu klubu. Pio~rkowsko 67. lewa 
of. I. piętro: 

NOWE NAD!WYCZAJNE POCIĄOI 
TRAMWAJOWE 

Dyrekcja M.Z.K. podaje niniejszym do wła 
domo§cl, Ił od dnia 16 bm: zostaną Vłprowa.
dzone pociągi nad.zwyczajne w godzinach 
rannych na trasie: Konstontyn6w - Plac Wol 
nosci - Piotrkowska - Plac Niepodległości 
l ~ powrotem. 

Odjazd: Zdrowie - 7,00, 7,25 
Pl. Wolnoscl - 7,15, 7.40. 

J.-

Pl. Niepodległośd - 7,33 7,58 

godzinie 19,30 w ł.6dzklm Komitecie P"%rtil, l)yźurv aolek 
Sienkiewicza 49 odbędzl• się Rembieliński _ GdańsKa 90 

Stoimy przed dworcem I umi:łkiem tp0głq.; 
aamy nic do siebie n~e mówiąc, na opada• 
~ "wskoz6wkl dużego zegara zalnstalowa.; 
nego "~e(ł wejściem. Zbliża się god21M 1 

14,10. Zfawiają się plerwszi marudsrzv. Z on.i 
gl.e!ską flegmq pr26mferza przez środek pod• 
Jazd dworcowy Woźniakiewicz. Po chwili 
zjawi.o się z zawiniątkiem pod poci:sq twoliz• 
l<a zostało w kfubl.'il) Bednarz. Kami.19ń' spad~ 
nam z piersi. Największe·g0 „pechowea" wi• 
ceprezes lampart pakufe o_3 razu di3 '!ag„n!h 
Ale nie mo jeszcze Tabor!ća ł Pi'9trosłke!. N~~ 
ma Polińskiego, na lćt6rego czekcnrr'r 'nawet i 
aparafem: 'A' tu minuty udekojq. Pociąg cze· 
kac nie b'ijCłzie, 1 " •- • 

NADZWYCZAJNE ZEBRA!frE KOU: Szymoński - Rokicińska 8 
w sprawie wydania stałyclj l~gltymaefł. Zundelewicz - Piotrkowska 25 

Obecność obowiąickowa pod rygore·'l par- Szlindenoudi - Sreorzyńsl<a 61, 
tyfnym. I Kasperki'3Wez' -- tłm.anawsklego t11 

Natety przynleić tymczcmcwe 1egłtrnu1- lipiec - Piot~o~ 1193. 
1:Je partyjne. Pastorowo - Łagiewnicka 120. 

wtECZOH AUTORSKI ..,. · ·· ~NY1 ,_ 

. W sobotę dnia 15-go marca o qodz. 11,30 Pogotowie Rotunftow'e Mief skł~ """ 104-44 
odbędzie się w lokalu AZWM „2ycle" przy PogotoWłe PCK - ~lY-U. 
ul. PlotrkowskleJ 48 m. 16 wiecz6r au~orskt Pogotowie Ob.szp. Społecznel - ,,„ ~34-15 
Jana Brzechwy l Janusza Minkiewicza. Wlłęp Stroi: Po:torna - ,..,. 8 
wolny. B!uro numerów ,;... ~99-00 

BeC:lnorz ·rzrvwr (Kosiński ·1tKSr przea wall(q, 
która zakończyła sią niespodziewanym zwy

cięstwem Kosiński.9go przez nokaut. 

No piąć młnot przeCJ zamkJii~tem . Brnri 
na peron, zajeżdża C:łottiifo. ~est Tob6rek: i 
Pietrasik. . , 

No dwie minutv pmCł oaefściem ~~~ągo 
fuz tracimy całkowicie nadzieją, że ~lif.sid 
jeszcze zdąży . . 

Musiał pewnie pojedioc no Dwor~e r.a~ 
liski - mówi zdefermtnowony kierow,1\~ et<soe 
dycji wicepr,-;zes Lempart i ściska nam dłoń, 
. Przyznam stę·, ze w tef diwifi nie ehciof• 

cym być w jego skórze.· I talo „emocji" mia• 
łem dość„: Mokry od potu wróciłem do domu: • 

IKr.) 
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