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Prawo do wyrokowania 
w sprawie przyszłości Niemiec „J~\~J.:;0~~~~,~:~;: 

maJ• IT lylko Cl•, kto• rzy walczyli Z faszyzmem <l-Iowe Qrędzia prezydenta Trumana, prz:v 
~ rzekai'cl,cego !Pomoc dla Turcji. W dziesięi! 

LONDYN (PAP). W korespondencji z Moskwy agencja Reu- .z.ac@l. Ponadto kor~f.erenclia J.ondyńska god·zll.n po tym orędziu szereg firm stam• 
tera przewiduJ'e; że w biezą· cym drugim tygodniu swych prac rada przewidyWała. powsta.nie szeregu pod.- buJsklch otrzymało młanmvicie od firm 

lromi·sji. amerykańskich oferty dostawy urządzeń ministrów spraw zagranicznych będzie studiowała sprawozdanie Na wczorajszym posiedzeniu rady za- prnemysłowych i innych towarów. 
rady kontroli w Niemczech; dotyczące zasad ekonomicznych. Pro. stępców zastanawiano się nad składem Huragan nad Anglią 
iblem ten można UJ0ąć w 11 punk~ach: 1. Poziom przemysłu; 2. Li· :projektowa.nych .komisji. Prnedstawicieil 

Wielkiej Brytanii, Straug zaproponował, LONDYN (obsł. wł.). Wczoraj nad ra• kwida~ja potencjału wojennego, 3. żywność i racjonowanie, 4. Rol- aiby obok J>rz..ed&taWlideli 4 mocarstw nem przeszedł nad Anglią Potężny hura• 
nictwo, 5. Dekartelizacja·, 6. l~port i eksport; 7. Handel wewnę- weszli w ich skład przedstawieciele tych gan, który sp.owodował wiele wypadków 
trzny; 8. Jedność ekonomiczna; 9. Transport; 10. Finanse-, banko- państw sojuszniczych, które sama zade- śmierci. Wiele -0sób od1ni-0Sł<l rany, Z1I11sz-
wość i reforma finansowa i 11. Transfer mienia niemieckiego i a· cyduią o takim udziale, przy czym Prze- czeni·a materialna są <>g-romne. Przycho

wocJ.niczącym bytby nie prz.edstawiciel dząc w chwili tOtI>nienia śniegów i wyle
łianckiego. Najdoniośle,iszym punktem jest sprawa jedności ekono- jednego z 4 mocarstw. lecz delegat d<>- wu rzek, huragan p0gorszył znacznie ko-
micznej Niemiec, o ile bowiem w tej sprawie osiągnie się porozu- wolmgo państwa sojuszniczego. munikację między Północą a Południem 
mienie czterech mocarstw załatwienie wszystkich innych kwestii Przedstawiciel ZSRR - W-yiszyt\ski na An~i. 
będzie wielce uproszczone. wczorajszym posiedz~niu wyka-ia1. że Nowy zamach 

przyj.ęcie J>t"Opozycji b,rytyjs<kich skaza- na sn~ denazyf"1kac~1·ny. 
foby z góry na fiasko prace konferencji. -. 11 

MOSKWA (o'bsł. wł.). Na · wczoraj- postai11owi-0no utworiyć komisje do· o'P'r.a· „Komisie i podkomisje winny być orga. BE-R.LIN )AP). Jak donoszą z Prank· 
~ZJ'1!l posi.c:dzeniu rady zastępców d1J cowywamia poszczególnych zagadnień. nami 'Prac 1>rzygołowawC"lych - powie- furtu, dochodzeni.a po!icyjrie stwierdziły, 
spraw tra'ktatu pokojowe-go z Niemcami Delegacja francuska zaprop0nowała wów dział WyszJ'llSki - nie zaś „dyskusyj. że J>Ożar, którjr wybuchł ·ostatnio w 
".l'ozwrtaoo w da1szY:rn ciągu sprawy pro- czas stworzyć 4 komisje główne: 1. do nynt klubem towarzyskim". gmachu Laenderratu w Schiueschtern 
ceduralne, dntycza,ce przygotowania pro- SPraw u łrotlu J><>lityczn(>gn 'i st tu 'a na-s n m pasietl7.~niu rady '!a- {strefa amerykańska) był sp.owodowany 
jektu traktat!!. W k>ku dySku · przed· cyjnego, 2. do kwesttł zmian łeryłorlał· t~I>c6w będzie się toczyła dalsza dysku- przez nieznanych zarnachowc6~ , którw 
stawiciełe Wielkiej Brytanii I Stanów nych. 3. organizacji gospodarczej I od- SJa w &J>rawie uczestnictwa w komisjach chcieli dokonać zamachu na .sąd ' denazy. 
Zjedoocronych wysunęli proPQ-zycje, nie szkodo·wań, 4. rozbrojenia I demilitary· i podkomisjach. Ukacyjny. znajdujący się w tym gmachu. 

~~~~:·:l~ ,„.ra~czn1c;„,s.01·;uszu„.„i.mJii;os1a·w1·ą"'"u„ 
Przedstaw1ctel Sta.n6w Z1oomoczonych 'f 6 

Murphy wyguna.l wniosek, aby do maja,- D p • c k. • d M r· 
~ego Po'Ystać organu konsultatywnQ- epesza rem1era yran 1ew1cza 0 arsz. JIO 
1nformacy1nego wesz"\ii nie tylko przed-
st~wicie1~ Państw isofosznlczych, sąsia
duJącvch z Niemcami i tych, która brały 
n<lz1ał w walce ~brojnej z Niemcami lecz 
ti państw, które tylko formalnie zer~aly 
stosunki ~ Niemcami, Przemawiając t>rze 
dwko tamu wnioskowi iprzedstawioiel 
iFrandi - Couve de Murville oświadczył, 
iZ Postw<>wanłe, Proponowane przez 
Murphy'eit'o jest nleoełowe i przekształ
cił<>by komisję konsultaty-wno-doradcz.ą 
,w ,;zgromadzenie parlamentarne". 

Następnie za.brał głos Przedstawidzl 
'ZSRR - Wysiyńs.k1, który na wstepie 
przyipomniał, że J)Odczas, gdy grupa 
Państw demokratycznych prowadziła za
~ą wath z hitlerowcami, łnne · - trzy. 
m.ały się mt uboczu. Wyszyński przyta
oza tu przykład Turcji, która dopiero 
dnia 26 kwietnia 1945 r. zdobyła się na 
formalne wypowiedzenie wojny Niem
com - na niecałe dwa tygodnie przed 
kapitulacją Niemiec! 
Wyszyński cytuje dalej fakty. świa<l

cz.ące. o tym, iiż podczas wojny Turcja 
bogaciła się na handlu rudą chromową, 
.sprzedawaną Niemcom. Odmawiając pra
wa uczestniczenia w '.Pracach przy>gioto
wawczych nad traktatem z Niemcami 
państwom, które tylko formalnie były z 
nimi w stanie wojny, Wyszyński wyp.o. 
wi.ada się za dopuszczeniem tych państw, 
które PQCzątkowo stały po stronie Nie
m-lee, a w późniejszym stadium wojny 
wałczyły z nimi, jak ~umunia, Bułgaria 
I Włochy. 
Członkowie rady wyrazili w zasadzie 

ZgOdę na propozyc~ Wyszyńskiego. 0-
stat~'ło decy* odłożono do chwili, 
gdy będzie dyskutowana w całości pro
cedura traktatu poko;i<>wego z Niemcami. 
Na1stJęipnie rada zastęvców przystą•piłn 

d-0 r<>ZJpatrywania kwestii stworr·"·· :, 
mrsji i !Podkomisji, które m:i i:i .lJH\\"SlaĆ 
dla <lJ>raoowywania traktatu z Niemcami. 
Jak wiadomo, na konfere·P,ji londy11skiej 

WARSZAWA (PAP). W ·rocmlcę ipodpi.sania układu o przyjaźni i pomocy' węzły przyjaźni między obydwoma na· 
"W"Łajemnej miiędzy Polską, i Jugosławią wysła·na zostałas do Belgradu następu- RŁymi narodami ł pog~ił współpracę 
jąca tlepesza: nad odbudową naszych krajów zniszczo· 

nych wskutek ciężkiej i dług0otrwałej, 
• .Do :Pana premiera rządu federacyjnej federacyjną ludową republiką Jugosławii jednak zwycięskiej wa1kl z faszyzmem •. 

Iwdowzj repu'bUki Ju:gosławit ministL.1 I Rzecz111POBpolitą Polsił.111., mam zaszczyt Jestem głi!iboko przekonany, że dalsze 
obronyt narodoweu marszałka Josi:pa przesłać Panu, Panie Marszałku i boba·· kontynuowanie tak p0myślnie rozwjja. 
Broz-Tito. -terskim narodom Jugosławii gorące po- jącycb się .sto.sunków przyczyni się do 

Belgrad. I zdrowienia w Imieniu narodu POiskiego, zapewnienia nasz1rm narodom lepszej 
Z okazji rocznicy podpisania układu o rządu i swoim własnym. Stwierdzam z przyszłości ł utrwalenia p0wszecbnego 

:przyjaźni i wzajemnej p0mocy mit>,,dzy wielką radości~ że rok ubiegły zacieśnił pokoju na świecie. 
Premier rządu RP. 

A t • f t ' p • (-) JÓZEF CYRANRIEWlCZ resz owania aszys ow w aryzu aoo:Iecie""'MOS-kWY 
Pj.RY~ (PAP). Policja .fra.ncuska prze-I ~ziwnrik ·:Uberte de .Char.antes" przy- MOSKWA (Olbsł. wł.). w kwietniu rb". 

ip~owadz1ła w nocy z ~>Iątku na s~potę nosi. szcz.'!goł~ wykr.yc1a tainego składu ł przypada SOO"Jecie stolicy ZSRR _ Mo
v.:1ie!.kął <>bkł~wę wt • P~ryzu w. po~zu1krwa- broni w Po·bhzu lotniska Dordogne. Zna- skwy. W związku z tą rocznicą M-0skiew 
ll!IU cz ,on ow aJneJ orgamzacJl aszy. 1 46 . . k" M tt' · 
stowskiej. Zatrzym~,n<> około 30 QSób, ~~z ono karabmow mjtszynowych oraz ~ 1e uze~m. IBtoryczne przyg()towu~e 
wśród których znajduje stei sze.reg człon. kilka ton amunicji i materiałów wy'bu- ~st~wę 1u'Qil~usz-0wą, ktora zobrazu~e 
ków stowarzysze-ń podeirzanyc11 o u kry- ohowych. Urzęd·nik nadzoru materiału hi~ton~ rozwoJu ~.os'kv.:y, . rek?nstru~cię 

·· b k I bo ' · · t, . · . . . miasta Po rewolucJJ Pazdz1ermkow~J o-'".an~e . o a rac1oms aw 1, dostarcza- woJskowego Goff został zawieszony w raz przedst w· pr J. kt b d M _ 
me im falszywych <lokumentow w celu . . . . a . 1 . 0 e Y roz. u o:vy. o 
Umo ·1· · 1· c·L~ ,_ .. d tt·s P .. w urzędo" aniu. „KraJ ma prawo usłyszeć sk. wy, przew1dz1a,ne w Planie P1ęc10Iet· · Z lW!ell a U vCZl\lli O I Z an111. , , · . 
jednej z ksi1f:!ga rń paryskich wykryto taj· całą Prawdę o spisku fasz~towsk1m - nim. , • . 
ną drukarnię i laboratorium, gdzie sp0 • twierdzi pismo - i żąda przykład!flego Pans~wowe MutZeum L1terack1~ przy-
rządzano fałszywe dokumenty. ukarania winnych". got~wu1e wyst~wę ~od hasłem „Moskwa 

w literaturze p1ękneJ". Muzeum Rewolu-
1 cji urządzi specjalną wystaW1ę - ,,Mo-pracy I skwa w trzech rewolucjach" dla zilu• Komisje sejmowe przy strowania roli woleta~iatu moskiewskie

go w ruchu rewolucyJnym. 
WARSZAWĄ !PAP!. w sali komisyjne; da-1 dyr. dep. Zaleskiego, komisjo P<JWeźmie w Komisja $1ed z o N. z 

mu pose!sk:e.iu ... Jby1.) się w paniedzio>ek, tej sprawi.<;i decyzję na posiedzeni'U w ::lniu c a 
dnia 17 bm. pos:edze1ie najliczni9jszej se jm0- 18 bm. na granicy albańskiej 
wej komisji skorbowo-budżetowej, sktadaiq- W dalszym ciągu obrad komisja przystą- MOSKWA (obsł. wł.). Z Aten d-0nosią 
cej się z 30 posłów. Komisja rozpatrywała p:ła do rozpatrzenia dekretów, wydanych po iż członkowie Komisji Sledczej ONZ zwi~ 
sprawę pn:e; nawania samcistnych podatkó.w 19 września 1946 r. . dz~'lt ostatnio wiele miast i wsi albań. 
sa,....,w:c:·: wych przez skarb państwa. Po wy- Komisja skorbowo-budżetowa pos!a~owiła S!U?h, .g·~~io ~zesłuch_i~aJ.i, P!'!Zedstawi
sluch~.1iu sprawozdania podkom:sji, złożone- I jednocześnie zająć się wkrótce omówien!.<:i m c:eh 1!11eisco-?JeJ lu·d<nosc1. ~rzestuchlwa• 
go rz<:iz pooła Wyrzykowskiego ($.L.J, spra-, polityki plac w skal: ogólnej. Dalszy ciąg ~l śjwak1adbk()~A~1łeb ~ategoryczndz~e ~aprzecza• 

d · · · k b o· t · h · d . d . . . Ją, · o Y anczycy u 1erali pomocy woz oma w.cem1n. s or u ie nc a 1 prze - pos1e zema se1mowe1 komisji skarb.-budże. p0wstańco areck' · k to t · d j 
t .. 1 • d .. t .. bi" . . d . 18 b m „ im. Ja w1er z; s aw;c1e a ima. a min1s rac11 · pu 1czne1 - tow.<:i1 nia m. o oodz. 10-ei. rząd greckJ. 
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nach Ziednoczonych dały - jak wiado- W chwili obecnej foczą się ,w Moskwie A.P:'A: (urzęoowa ausfriacka agencja pra- wybitnych dawniejszych przywódc6w hltlerow 
mo - większość reak-cyjnym żywioł.Qm obrady m:ędzy Innymi i nad traktatem POkO_, sowa) ogłosiła w dn:u 7 marca następujący I sk:ch w Austrii". 
partii repllblPkalIskiej które z miejsca j<lwym z Austrią, W ~wiqzku z, tym, niżej komunikat Ministł3rstwa Spraw Zagrani~znych: * • • 

, " przytoczone fakty nableralą speqalnel IJktu- "W Solzkammergut (środkowa Austna) od- . Tego samego dnia A.P.A. przynosi nasttlPu 
p:zystąplłY do wzmoż~neJ ofensywy prz~ alnoŚci. Odsłanialą one choć w części sztucz- kryto tajną organizacj. hitlerowską, i<t6ra I jącą wiadomość: • .Jak kClmu-.ikuje nom dyrek 
ol.w,ko prawom roootmcZ1"m, j ' org:l'1iza- n.q mglę ~o~aczanq przez !"ro~agandę aust- ~ył<: rozgałęz:~na w Salzburg.u. Górnej Aust- to~ bezpi.<:lczeństwa na Karyntię. uciekł WCz,o
Clom zawodowym, W komi'sJi pracy roz- I ~ackq, '!slłuIQcq przedstawI c swiatu !,ustrłę ni I w kilku Innych , prowl~cl?ch, Dotychczas rai z dworca w Viiiach, Obersturmfiihrer SS 
patrywany jest obecnie projekt ustawy, ,' lako pa~st;"o d:mokratyezn<e. kt6!e Jedynie zaaresztowano 7~ osobo U lednego z zaaresz Dr. Gerhard lausegger, który m:ał być prze-
ł . . ł' A h' d 'C pod nacIskIem mem.ecklch bagnetów zgodzi- towanych 2nalezlono fabrykę fałszywych do- transportowany do Innsbrucku". 

Z Qzony przez pos ow UC In ossa I a-I IQ się na przyk;,ezenle cło Trzeefei Rzeszy ł kumentów. w której między :nnymi fabryko- ... ... * 
se'a; według tego projektu, rząd USA I kt6re obecnie po obaleniu hitleryzmu bezh- I wano fałszyw.<:l dowody osobiste. U drugiego Major Burness z brytyjsk'ei słuzby b~Z~i!il." 
mógłby w drodzz zwykłego rozporzC\.lze I tośnie tępi w5.zy~tke jeg? pozostał~ścl i za- ~zło?ka ,tej o;Qan;zacji ,znalez!;Jno ... cz,ar~ą czeństwa zapytany w spraw:"J przeprowaM. 
nia a-dmi'nistracyjm:go za kazac wszeikie- prowadza u SIebIe ustr6, prawdZiWie de'TIol hstę o~ob, ktorzy dla tel organlzaq: byli me n!a denazyfikacji przez władze austńockie; 
go strajku iako zagrażającego dobru kra tyczny. wygodm. oswiadczył: .,przypuszczcm, że władze austria 

bl' - ' ;, " Garstka zebranych niżs,i faktów odsłania Jak komunikuje Min:sterstwo Spraw Wew- ckie zapuśdyby nad tym "ajchęfn:ei zasłonę 
Pll Icznemu. . nam prawdz:we oblicze "dem'1kracji" austriac nętrznych znajduje się wśród zaoreszto ·,va- l zapo mnienia" 

Je?en, z. prOJek todawców, - po s e ł re- kiei. " .. '.. nych były hitlerow~ki kQmis~rz dla spraw gO-I ,Fakty podo~ne do wYŻ'3j wymienionydl 
pubhkansk! Case, Wys>tr.'f1)u 'jąc W obronie ~r~an Korn um~tycz~el PartII, Aust!I' .. Ost~r- spodarki prywatne" Ob~rfuhrer SS Wolter moznaby m~ożyc w nies~ończoność, Świadczq 
wniosku. wyraził op·inię, iż "zwi.azki ro- ~81ch lsche VolksLmme, ,donosIł kllkakr9t~le, RaffeIsberger. ~kryw?ł siEi on w Innsbrv::ku ?ne wszystkie o jednym. II m:anow;cfe o tym, 
b tn' , t ł ' '1'1" d ' b' Z'3 prezesem Karyncklel Izby Handlowel lest pod fałszywym i paplerami, ze do prawdziwej demokracli ieszcze w Aust-

o · lCZ~ s a y S l~ wIe (ImI prze Się lOr- do dnia dziSiejszego. członek partii h:tlerow Również we Wiedn~u zaaresztowano Fran- rii da!eko, 
s~ami(~). ~tóre oddzi alyw~lją bezpośre- I skiej inż,. Rapatz, Równ::eż hit~ero~cem j'3st za, Oberndorfera, kt6ry ,się zajmował sprz"l- Winni to wziąć pod rozwagę obradująey 
dOlO na zYCJe narodu, a narod amerybń- przewodnlczqcy Karyncklch ZWlqzkow Zawo- dazą .fC;łszywych dowodow osobis~ych. obecn:e w Moskw:e 4 wielcy mężowie sbnu. 
ski żąda obrony(!) przeciwko na-clużyciom dowych, Wsrod zaaresl!towanych znajdule się 57 EDWARD JANKOWSKI 
władzy(?) ze strony związków", """111""11111111111"1111"""111111111111""111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"11111111""1"""111"111111"111"1111111111""1111111111""""111111111111""111111111"""1111""""'''''"""111111111111111111111111111111111111 

Trz~ba przyznać, że posłowi Case nie. • •• • 

zbywa na tll'P~cie, ani na fantazji. Gdyby I Y S ę Z J e 
uwierzyć w opowiada'11e przezeń baiecz- '. 
ki, wyszłoby na to, że dla narodu amery- . 
kańskieg.Q &lroźne są n1~ kartel'-'!, trusty i C 
monopole kapHalistyczne. nie tajne i ja- zlonkowie ruchu oporu w obozie opisu;'" wslrzft~ 
Wif1e spiski potentatów finansowych na e h. l .J ~ ... 
szkode. mas ludowych. lecz - ZWi2Zki SQJQce sceny z II eroW'skiej katowni 
robotniCZe, które stary się .. potężnymi 
pr.udsi'ęlbiorstwami(?)" l d~iałah r7.eko- WARSZAWA (PĄPI, .w dniu wczorajszym I mater:all'lej więźniom wewnątrz obozu oraz , pracy nie wrócić Kapo byli obowIązani feh 
mo nie 1i~ząc się z dobrem pub1icznym. Trybunał przystąpił do przesłuchania świad- dostarcz,sme ~nformacji o stosunkach panują-! zabić. Wolno był; zabić więcej, ale nie wolno 

R07.llmiemy, że poseł Case, wy~fe tlllj3,c k6w. którzy zeznawali na temat istniejących cych w o~ozle na zew.nątrz, ' .. ,było zabić mniej. Jeieli za.bIto mniei, wów-
OZ ram ienia s\V'\,nch ka'pitalistycznv. ch moco na teren;g obozu w Ośw:ęcimiu, organizacji I ,?dy ~!emcłY k~pod\ na trop orgamzacll, I czas Kapo byl; surowo karani ł nastel'''ego 

podziemnych, Pierwszy zeznaie świadek A- Wle IJ z Jej cz on ow zg,nęło. I dnia z tym większq zawziętością mścili się 
dawców, Sipełn ;a powinność, która, wzi'ął dam Kuryłowicz, sekretarz generalny KCZZ. O wszystkICh egzekucjach orgonizacia In- ', nad ludźmi. Zdarzały się aęsto wypadk. że 
na siebie wraz z mandatem kongr::!smana, Do Oświ~cimia został przywi09Z'!ony z Pa- formowała kraj. Poda,wano dokładną liczbę wi~źnlowie usłyszawszy wydany przy br~młe 
Ale musi być 'Przecież zachowana pzwna wiako w maju 1940 roku, Organizacja pod- ofiar, numery wiąźnió\'7. o jeżeli było można rozkaz, nie wytrzymywali nerwowo i rzucali 
mia ra spra w i rzeC'ly i nie wypada pa r- ziemna wówczas już istniała na tereri:e obozu, to : naz.w.iska, żeby świat był dokładni.g po- się na druty, naładowane prqdem elektryez
lamentarzy§cie ~byt gwałt,ownie prz~i- K:erowali nią: Norbert Borlick;, Stanisław informowany o naszych p'rzeżyciach w obo- nym. 
naczac prawdy, CZynI',,,,, z Ofl'ary - na- Duoois, Kazimierz Czapińskl I Inni. Naty~n- zie, S d k T 

.."... t I" 6 ' .. ' d k I 6 ki' W b ł 50 d' d d wia e eresa Lasocka pracowała w !5~ 
'Pastnika, a z napastnika - ofiarę. . mlOs rozszerzy Ismy, m wi sw,a e • i<om r I o ozie istnia o tzw. n eri<oman o o ... 

r . .. ,. l' k" . b i ~ k' kt' d t I" I d ' ,.. 9,omzacp na zewn, ątrz o~ozu, Opisu' le w "0-
OratorskI'e łaman'ce p""la Case'a przy- o gomzaql osw ęc ms lej, ze y m e\.. w az- orego os owo I Slę U Zle za nalmn,eJsze k 'b ł t _ 

''''' cl 'd I . k'd bl k kk. 1 sposo u a wlono więzn:om ucieczkę, lok 
wodzą na myśl I'r"'"l'czną hl'st"'rYJ'kę na 'Im 00 : la El pracy I w oz ym o u sWCJ- prze roczenia, np. za n:"Jprzyszycie gU7i a. ch h Mó 

\TU v ich ludzi. którzy dostarczaliby nam materiału Rano oddział ten wychodził do procy, wów- l prz'3C owywano, wi następnie o dostar-
temat równości obywatelskiej w Stanach informującego w jaki sposób władze obozu czas k-:ero.wnik robót, stojący przy bramie da cZ0niu do obozu żywnośd, lekarstw i w roku 
Z,iedn{)c-z.onych. Pewi'-'!n entuzaasta .,de- tąpią i niszczą element polski. Organ';zacja I wał rozkaz: 40 ludzI, 60 ludzI. 1943 bron:. Z obozu otrzymywano informacje 
mokradi zachodniej", brOllliac jej zalet, m4ała na celu niesienie pomocy moralnej I Znaczyło to, ie tego dnia tyle os6b ma z które następnie były przekazywane na kroI i 
wskazał w ferw{)~e dYSkusji. że demo- zagranicę, Do obozu kolportowano licznie 
kratyczne nraw{) amer','kańskie zar6wn{) k I prasę podziemną. SwiadeJc oplsujtt tzw. ,,/cc;ę ....." O O a [ s)~'" w ()~()ozi~ ~~,,~'" <:> ~~<:>'ł<"" ~ miHonerowi jak i hezrobotllelJ]1I nędza- kt6rej wynikało, że N:emcy chcą obóz zbom "~ 
rzowi zabrania sypiać na ławkach w par, ( bardować przy pomocy samolotów \ ar\Y\EI';\' 
kach pnbUcznych .•• To prawda - rzecze l"'had-:.mość ta ieszcze \ego sames:1O dnia :zc-
oponent - tyl;ko ża milioiller nie zna sy- wvkryly zoslał W Albanii stala 'pr'Zekaz~na zagranicą I rozgłaszana by-
tnacji. która1by gQ zmnszała do noc{)wa- to wlelokrotn,·~ przez woJne radiostac1e. 
ł1ia pod gołym niebem, podczas gdy nę- LONDYN (obsł. wł.). Z Tirany Miba-\lVolnY, aby umoriUwl6 przył·aczenle do I Skutek był ten, 7.e Niemcy zanIechali sweQo 
dzarz cz.c,sto musi sobie szukać takiego ·nia) donosza, iż stanę'ło tam przed trybu- Grecji terytorium północnego Bpiru z PO r somlaru. 
noclegu". O tej i o wielu podo1mych suł:!- nałem 9 osÓlb oskarżonych o knucie Sipi· mocą wojsk anglo-amerykańskich, Wśród! świade~ Alfred Wojclckl. sekretarz t~a;ru 
tel'nych" różnicaoh żda'i'8, się nie wiedzi!ć sku antyrządowego oraz o org-anłzowame 8p]skowc~ zna:rd1!)ą silę greccy f alban- I ~ Kra,kow,e, obszern:e naświetla sp~awę ,pu
'Przywódcy kampail1ii an.tyrobotniczej w akcji mają~j na celu wywołanie wojny scy prestępcy wojenni, którzy według s oszen moral~ych, ,które były WY~lklem ':0-
Stanach Zjednoczon"ch. miedzy Albanią I Grecją. ~ktu oskarżenia - byli subsydi{)wani i bY,tu "!". oboZJ.':!,. Nlem.cy stC?rall Slą n!etYlk:: 

J Ii... . • d • k' G' znrszczyc człow:eka fIzycznIe. ale rownlez 
B. D. Vl!!'karżonym zarzuca Mę, te ązyll do sz. olen! 'Przez reCJę· złamał jego kręgosłup moralny. W wielu INy_ 

- • padkach udawało się :m to zwłaszcza j'llżeli 
JarOS l ltTV Hasek 306) - No to szczęśliwy Z pana człowiek chodzi ,o ludzi mtodych, mających jeszcze nie 
-------- - rzekł Szwejk - bo inny nigdy ni- skrystohzowany charakter, Organizacja obo-

P 11 ~ 'H ~ ~ , ~ ~ ~ r ~ a ~ , ~]a ~ i ~ s·~ , ~ ]* t~ czego nie ma dosyć. ~~d~zym~~~ar,!~ęź~"~6~~J~wr~~:~zeo ~i~~~~~ Frajter pogrążył się w milczeniu i Jest jeszcze jeden Qspakt d" sprawy obozow'};. 
tylko rzekł proroczym ponurym gło- J.e~~ to kW'astia reEgii. WszelkiE' przejawy re
sem: ' I.gllne byty w obozie z całą bezwzględności a 

- W brygadzie powiedzą ci więcej, tępione. podczas wojny światowej niż ci będzie miło, a ja nia myślę wda- ,W roku 1941 p.rzybv1a do obozu grupa 
(Prz.ekład Pawła Hulki-Laskowskie~o) wać się z tobą. o~;~erów ~ pu.łkownlkiem Stowarzsm I pll/kow 

" " nJ~Jem Gllewlczem na czele. ludzie ci za-
Ale na}gorsza było to, że za.czął jed- nim rozmowę. Opowiadał, że nie W eskorCIe b,yło w gÓl? nle~iele I cz~li sią skupiać, nawiqzywać kontakt: udzie 
nocześnie i rosnąć. Więc go ws::xdzo- pierwszy raz jest eskortowany, ale że wesołego. Węgier rozmawIał z Nlem- lac sobie wzajemnej pomocy. Punktem cen-

ł t i j cem w sposób wysoce oryginalny, bo tralnym. ~dzie s~u'pialo si!} organizacja, była 
no do lazaretu, a doktór pułk.owy zawsze bywalo weso o przy ak e z jętyka niemieckiego znał tylko dwa kartofl~rn :a; Na Je, czel.'9 stał porucz~ll<! Paulo
powiedział, że takie rzeczy dzieją się sposobno'ści i że był z eskortą w do- słowa: _ Jawobi i Was. _ Gdy Nie- ny, UZywalqcy pseudonimu lI~WSkl, Był. on 
ze wszystkimi baj t rami, bo każdy z brei przyjaźni. . •. . capo, Nazwa ta, kt6ra stała SIEI uosobiemem 
nich po mi::mowaniu zaczyna pęcz- F't '1 ł i i d . d ł mIec mowlł mu o czymś, to Mcftlzlar czegoś hikczemnego - tutaj znalazła swoje 
nieć. Zrazu nadmą się mocno, ale nie- ś r~ er IIm1 

cza d i~ e o powla a, kiwał głową i mówił: Jawohl. A gdy najszlachetnieisz"J uosob:enie. Komórka ta 
za zwe ( wywo z : Niemiec milkł, to Madziar przerywał zacząła ściągać do siabie coraz wiącej ludzi. 

którzy wra.cają rychło · do zdrowia. t t 
Lecz ten frajter Bozba to był przyp::x- • -Tak mi się wydaje, panie fraj er, ,mu pytaniem: Was? I wedy Niemiec Doprowadzono do kontaktu z grupą więź-

że musiało pana spotkać na świecie zaczynał opowiadanie na nowo. Po- niów niem:ecktch. Kierownikiem tej grupy 
dek zgoła osobliwy i ciężki, bo nady'" jaki6ś nieszczęście, skoro pan tak na- lak z eskorty trzymał się arystokra.ty- był Ot,to KuseJ. człowiek szl~chetny j godny 
manie od gwiazdek rzuciło mu się na gle zaniemówił. Znałem sporo emu t- cznle na uboczu na nikogo nie zwra- z?uf~nla ., Zrze.kł się. on późmej obvwatelst",:,o 
pępek. Żeby go uratować trzeba było .' I'llemleck.ego 1 prOSIł o obywatelstwo polskie, 
odpruć mu te gwiazdki i mój trajłer nych fmjtróv!, ale takiej kupki nie- cal uwagI i bawił się na własną rękę, co wszyscy więźmowie oświęcimscy gorliw.e 
znowuż spłasknął. szczęścia jak pan, panie frajter, z smarczqc na podłogę przy pomocy pop:·srali. 

wielkim przeproszeniem, jeszcze ni- dwóch palców i rozcierając smarki 11 paźdZiern ika działacze grupy woisko. 
Od tej chwili Szwejk daremnie usi- gdV nie widzicdem. Niech mi się pan kolbą karabinu, po czym kolbę zręcz- wel zostali rozstrzelani" Pierwsza. dwójka. wy

lował utrzymać z frajtrem jaką taką zwierzy ze .swej udręki, a być może, nie ocieral o spodnie i od czasu do pro,:",adzo~a n<? egzekuclę: to. bylt mjr, DZ:luma 
i 'aś I'Ć m po prz ja i l .. d ł d ., '. ł d • S' t l L:sowski .. DZluma zwrÓCił Się do oprawc6w, 

rozmowę wy) n u y c e - lZ z o am panu pora ZlC, pomewaz cza~u mrucza po nosem. - Wlę a by nie wiqzall rąk, tylko traktowali ich Jol: 
sku, dlaczego mówi się powszechnie, żołnierz, którego prowadzą pod eskor- Panienko. . of:cer6w, jak ludzi odznaczonych Krzyżem 
że frajter j~st nieszczęściem kompa- tą, miewa zawsze daleko większe do- - Niewiele się nagadasz - rzekł Virtut: Militari. Wśród Niemców wywalało to 
uH. śWl:Idczenie niż ci, co go pilnują. Al- do niego Szwejk - Na Boisku miesz- zdumi"Jnie, ~ nawe~ uba,:"iło i7h, Gdy strze-

FraJ'ter nie odpowiadał na to wcale bo wiecie co, panie frajter, żeby nam kał w suterynie niejaki stróż Macha- lanC?, do Dz~u,!,y" lisowski ~zn1ósł okrzyk n,a 
,. • czesc wolnel l n.epodlegtel Polski. Po LikWl-

i tylko czynił jakieś ciemne nogr6żki, si~ nie n'.l"Iziło, niech pan opowie coś czek, który umIał SUt wysmarkac na dacii tej grupy zoczęto nawiqzywać nowe 
że po przybyciu d. brygady odechce ciekawego, choćby o tym, jaka w okno i tak zręcznie ro~mazać smarki, kontakty. Grupa woiskowa połqczyła siEj w. 
się komuś robić głupie uwagi. Jednym pańskich Gtr.onach jest okolica~ czy że z tego powstawał obraz. Libuszy, tym czasie z grupq polityczną, na której cze-' 
słowem ziomek nie okazał należytej dużo tam jest stawów, czy też może przepowiadającej sławę Pragi. Ale za le stał ob'3cny premier Cyrankiewicz. 
przyjaźni, er gdy Szwejk zapytał go, znajduje się tam la.ka ładna ruina każdy swój obraz dost~wał od żony Następnie. zeznaje świade~ obywote!ka 
skąd pochodzi odpowiedział że nic oraz czy do tej ruiny nie jest przy- takie stypendium że gębę mi::d jak f~an.cuska lUlza Alcan. D'Jstała SU~ do 9śvm~:" , , I' . i ' . . ClmlO 6 lutego 1944 r, z transport."Jm z rronCl1. IDf do tego: wiązana Jaka ciek::xwa legenda. szaflIk. N e dc;rł SlE:~ wszakze za.stra- Z tego transportu tylko 49 kobiet weszło dc. 

:Ale Szwejk nie ustępował i na - Mam tego dosć! - wrzasnc;d froi-I szyć i ciągle Sll~ w sztuce swojej dO-' obozu. r.eszte odesłano do Brzezinki na ~a" 
wszelki s'Dos6b usiłował nawiazać z ter. skonalił. Był:t to leao ledvna uciecha. len:e. , 



Nr. 77 St; 3 
--------~----------------------------0 ...... t_o_· _s ___ R_o __ s __ o_r_._N_1 __ c_z __ ~_. -----------------------------------------

ud· Paryża na barykad eh 
18 m~ca 1871 r„ gdy zdra.dziecki i ka- 23 maja 1871 r. na -0statniej ba:rykadzie, łą wroga, lecz i prze<l tchórzostwem, sła Petain i Lava! okazali sie godnymi nastę 

1'ltufancki rząd Thforsa przystąpił do roz od kuli wroga znajdując śmierć rycer- bością i niedołęstwem własnego rządu Pcarni Thiersa i Fav re'a. I tych i tamtych 
br()ijenia batalionów Gwardii Narodowej, ską. Wróblewski, nieustraszony obrońca r~akcyjneg·o, który nie prag:nął i t1ie u- J)asowała reakcja na „zbawców ojcz-z; 
złożonych z wbotników paryskich, k:ero fortów południowych \V a lczył do ostatka, miał sprostać chwili dziejowej. zny", na szermierzy „prawa i porzą<lku ' 
wnictwo patri-0tyczn:!go i wolnościowe~o - i szczę.śliw i e uszedł z życiem, t!-IDi- Z dzisiejszej :Perspektywy, rew-0lncyj- · Kim byli w istocie - wykazał bieg WY· 
ruchu •tolicy francuski'ej proklamowało grując na>ste.pnie d.o LDlidynu. ny rozmach Komitetu Ccntral111ego Kiimu darzel't, którym zaprzeczyć nie można. 
Komunę i uię.ło władzę· w swoje ręce. - Z krwią powsta!l.ców paryskich pomi~- ny wydaje si·e racz~j niedzystateczny. Nie Cała dw10kratycztia Franol'!· z klasa 
Tchórzliwy i niedolę.ż,ny rząd „republi- «zała się obficie ws i.ąkająca w bruki stoli ·potrafił on stw-0rzyć i skrystalizować wy rob-ornicza na czele, man ifestuJe oorocz.. 
kański" który myślał ji!dynie o zawarci :; y krew polskich komunardów. Wspól- raźnego, realn~go programu so-cjaln.;go, nie dnia 18 marca u st6p .,muru k_omunar: 
Pokoju z Prusakami. i walczyć chciał nie ność tej ofiary, złożonej w imię umiło- nie wyk-0rzystał z należytą energią mo- dów" na paryskim cmentarzu Pere La
z najeźdźcą, lecz z proletariat~m fra71cji, wania „wolności waszej i naszej", jest je mentu zaskoczenia klasowzgo wro.ga, któ chaise, ·~dzie skoszone mitraliezami w~r
uciekł w Po·płochu do Wersalu, aby tam, dnym z najmocniejszych węzłów łączą- ry mógł być obezwładn iony i rozbity, - sak:zyków legły siedemdziesiąt sześć lat 
przy ła$kawej Pomocy Bismarcka i gcne- cych masy ludowe Francji i Polski, a wie zgrzeszył wobec teg<1 wroga zbyt11i;i !JO- temu ty siące b.:zbronnych komun~rdów. 
rałów . niemieckich,' opracowywać spoi<oj_ my, iż we;Zły umocnione krwią, mają ce- błażliwością, daremnie licząc na jeg-0 Polska kiasa robotnicza i demok·rac1 wszy 
nie plany ~dławi:'mia powstania paryskie- che niuozerwalnośc~ wielkodu<Szność. Te wsiyst]\ie dziś wido- stkich krajów łaczą się z ludem francus~ 
·g-0. * czne błędy nie umniejszają jednak wiei- k'im w tym akcie hołdu i Pami-e1ci. z krat"' 

Awanturnicza polityka ne<lznego błaz- Ofic.ial·na hisiori<igrafia mieszczańska kości porywu ludowego, który :Przeszedł kich lecz bohaforskich dziejów Komuny 
na w koronie - Napoleona !Jl-go, 1.;tńre- próbuje zazwyczaj przedstawić Komunę na karty historii jako sprawa Komuny czerpiąc zachętę do walki i wytrwania, 
mu śiniły się laury i podboje wielkiego i- Paryska jako bunt .,mo tłochu" r>rzedw- Paryskiej. Albowiem niezak{ińczona j~st jesz.cze dr-O' 
miennika, spowodowała wybuch wojny ko prnwowHej władzy, jako nieodpowie- O wdko·ści tego pory wu świadczy siła ia wiodąca do wolności krajów i narO" 
francusko - pruskiej w dFii:u 15 lipca 1870 dzialny wy'buch sił anarchii i chaosu, ja- tradycji, których stai się on zawsze ' ży- clów, z aś hy ją Przebyć zwycięsko nale-: 
roku. Po klęsce sedańsk i ei i abdy~dcj1 ce ko „nóż wbity w plecy .Francji" przez wym źródłem. Pote.żny „n~ ch onoru" par ży nie tylko czcić wielkość poległycn 
sarza - dyktatora, dTl ia 4 wrześr,ia o~ło- przywódców i podż egaczy walki klaso- tyzantów francuskich w lzta:::h drugiej współbojowni:ków. lecz również - z ich 
szono w Paryżu rePnhl i kę. Ale „rzad o~ we .i. pragnacych w og.niu najazdu P·rus- wojny świata.we .i z pp:ykl;u1ów i wsvo- dokona11 i niedokonań trzeba umL~ć wy· 
brony. narodowej", · który powstał w na- kiego piec tylko wksne, egoistyczne pie mnień K-0muny Parysl;iej czerpa ł ruewa,t c~aJi;nać pożyteczne wnioski. 
stęipstwie tYch wydarzeń, i miał ratować czenie Taka wvkła:dnia kłóci. si•e, stanow- 'Pliwie swe niezmożone siły. Aby wy- Cześć bohaterskim komunard-Om Pary• 
Fraincję w ch\vili największego niebczpie ew z· obickty\.vną prawdą historyczną. trwać i zwyciężyć trzeba było ich bar- ża, chwała ich krwi -Ofiarnej, z której po• 
q:efistwa, nie k\.vapił si.e. bynajmniej do Ponad wszvstko bo,wiem górowała w) dzo wiele, bo i tam i tu wypadło \\'al-1 s!e w11 wzras.ta, krzepnie i zwycięża naY.. 
ohrony kraju lecz przeciwnie - garów działaniach ·komuna rdów paryskich J?raw czyć równocz2śnie i z lHz·.omoc<i, ze\v 11·:·lrz sz.: zy tni::js-za idea - \Volności Człowie-
był na wielki~ i1stępstwa \vobec Prusa- dziwa miłość o:iczyzny i chęć brom~nia nego wroga i rod'< ima zdrada, osło niętą 1 ką.! • 
ków, byleby tylko zyskać wolna rękę do jej za ·wszelką cenę nie tylko przed nawa- „na:rodoWYm" . . IJ'Oji!d1rnwczym frazesem. · Bo!eslaw Dudziński. 
r.oz:prawy z na ras tają cym gniewem i 111111111111111mm111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m1u11111111111111111111111m111111111m11r?1m1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111n11111111mn111\ 

sprzeciwem mais ludowych. Pow.tórzyła N • k • ł t I 
si~ tu SI>rawa, analogrcina do wi:~lu daw- I e o I e z n a n e a p e· y y niejszych i późniejszych 'Przebiegów hi- . . 
storycznych: rządząca klasa J>OSiadaczy / 
w przymierzu z wrogiem zewn-etrznym 
szukała sił i środków przeciwko własne- p d 11 d • T . 
mu·tudowi, w nim właśnie upatrując swe •• raw a O orę ZIU rumana 
go najgroźniejszego wroga. 

z g6r.ą dwa miesiące trwała dramatycz Orl}dzi~ P.rez,ydenfa Stanów Ziednoczo Pactku Stany Zjednoczone g-0tu .ją się do 
na walka . p.omi-e;dzy komunardami a na- nych Truma·na do Kongresu na temat I><>- zaje1cia miejsca Wielkiej Brytanii. Tru
ci~rnjącymi wściekle wojskami wersalcŹy mocy dla Grecji i Turcji wy-w:ołało ob- man uzasadnia swój a·pel o J)rzyznanie 
ków. Mimo początkowych sukcesów, k<>· szerne komentarze na całym świecie. Po Turoji finansowej ; wojskow:ej wmocy, 
lllUllardzl, wa1C?ląc bohatersko, zmuszeni moc, o której mó\v.i Truman nosi zl.IJ)ef.nie ·konieczn()ścią Przeprowadzenia moderni
b.vli jecf11a1k krók za krokiem ustep.ować' niezwykły charakter. Trzeba zauważyć, zacji, która ge:st nioodzowma dla utf1Zy
oi:b;,-zymi:zj przewadze od-działów we!1la1- że komentarze prasowe . zajmują. się o ma·ni.a integra1nośei nar-O'dowej, teg-0 kra 
skich. DoJ>itn"-0 w ostatnich dniach maja, wiele mni~j sytuacją w Grecjj, niż Poli- ju. Zbyteczne jest dowodzić, że integraI
gdy przełamane zostały Wl'>ZJl'Stkie linie tyiką Stanów Zi~nocz-0nych. Jest rzeczą ność narodowa Tu.rdi nie jest w niczym 
ooron ·, gdy lla<iła <>stau11a bttrY'kada - powszedmie 'viadomą, ie ko"zyStając z zagrożona. Wskutek tego zaś cały sens 
woiska Thiersa wkroczyły do st{)llicy, roz opieki Anglii, rządzące koła monarchisty tej „modernizacji" sprowadza się do ti
poczynając rz.eZ, jakiej nie znały dz.ieje czno - faszystowskie. d-O'P.rowadiziły Gr~- stanowienia w Turcjj amerybńskiego pa 
łłranoif. Trzy tysiąc·a komo.nardów poi~- cję. <lo zupełnej ruiny. Jednak akcja Tru- nowania. 
g\o w walce, a trzydzieści tysięcy wy· mima nie jest b.ynaimniej Podyktowana faś'li Gre.cia i , Turcja są rz.eczy.wiś-
1!fO~owal\ sie\)acz.e wet'8alscy, rozstrze- chęcia przyjścia · z pomocą narodowi gre- cie zagrożone prze.z kogoś, to dlaczego 
hwUJąc masowo mę:iJczyzn, kobiety i ckiemu, ale wprost przeciwni~. che.cia Stany Z.iednoczon-c nie zwrócą się do Or 
dzieci. LudabójcZ;y wy-cz-sin pijanej tri- podtrzymania i umocnienia w Grecj i te- g-anizacji Narodów Zjednoczonych i nie 
umf~m r<!akcji fra11cuskiej porównać by go wlaśnie reakcyjn-c~o rządu. którr do- przedtoż.a tej sprawy? Al~ prez;:dent 
mp-.żn.a. do 'PÓŹniejsz:vch znacznie gromad- pr<>wadził kraj do miny, ale za to wier- Stanów Zjednoczonych nie wiefo dba o 
nyoh egzekucYii hitlerowskich. z tym ni~ służy int€resom cudwziemcow. zobowiązania swego kraju, jako czronka 
IW.s„akże """'d1---F1 

• ·- h"tl ONZ . · Sta z· d :....;,~ ~w M~eti1e~, ze . z .. <!rowcy Wypowiediź Trumana, że Sta.ny Zjed'- · , mFtlłO, ze ny Je ·nocz()ne pre-
Jlll.U'l~owa11 ob.c:vich, a nie swoich. . . d t · . t~ndują do odgry.wania kierownicz"'j r-0-

W. walkach Komuny Parys.k\ej, które w no~~e. :rmygot~w~1 a.. się 0 za& ąpie.n:a li w łonie tej organizacji. Woli on dzia
hist·orii ruchów wyzwoleńczych st tv · WieikieJ_ .Brytanu, swia~czy. 0 tym, ze łać bez oglądania si~ na ONZ i nie zada
j~nym z najwspanialszych przykład~: s .ta;.sr. ~Jedno~zo~e. zam ierza~a kontyn.u-0- je sobie nawet trudu zastanowienia sie, 
p.airio~mu, ofiarności i me,stwa bez gra- wac limę, ~o JP.kI :!J szła angielska pol;ty- że taki pogardliwy stosunek do ONZ od
nic, brały udział setki Polaków - demo- ka w GrecJl. biera wszelką wartość uroc'iystym zape
kr.atycz~ych emigrantów, a wśród nich -Tak wif;c spod maski „filantropii" prze wnieniom Stanów Ziednoczonych o ich· 
8.Piżowe''J>?stacie g·enerałów - Jarosław~ zie:ra wyrai'.l;ie pol!t'.l'.ka imPer.iali~tyc~: wierności dla dzieła mi1f,:dzynarodowej or 
Dąbrowskiego i Waleriana Wróblewskie· neJ. · eksvansJ1, zdązaJąca do Itkw1dacJ1 ! ganizaoji świata. 
go zys~ały sobie niegasnąca sław~. Dą- Pohtycznej niezal.eżności Gre~ji .i _do hiru I To stanowisko orezydenta jest tym diz\ 
br.owski, Jako ,,komendant Paryża". legł taln:~o narz~cerna amerykansk1ei h~ge- wniejsze, ż~ - fak wiadomo 'Rada 
m1.i1bl<r'1i:111!11m'lm1:;1n1mmnmP11:m1:1111.111.M1,1111 ,1u11•1F1>1i·s;11•:1u1111:.11.111111 monn„ Fakt, ze odbywa„się to 1J;Od prcte_k Bezpiecz~(isrwa zajmuje sie obecnie 

ste~1 ?omocy c!Ja GrecJ1, w niczym me sprawą Grecji i wysłała tam nawe-t spe
zm;ema istoty rzeczy. cjalną komisje. c~lem zbadania stosu.n· Kronika kulturalna W orE\clzin prezy·denta Trnmana mowa ków na granicach Grecji. 
jest równi-eż o Turcji. która wcale :1ie u- Jak wytłumaczyć więc to stanowisko 
cie.rp iała -0d wojny T w tym takie wy- Trumana? Cz:v nie znaczy to, że g[-0szone 

prz,ezeń - cele polityki ameryka'ń'Skiei sa 
sprzeczne z 'podstawowymi zasadami 
ONZ, a szcz;!gólnie z zasadą l}oszanowa· 
.nia :równości praw i suwerenności p-ołi
tycznej wielkich i małych narodów? 

W orędziu do: Kongresu, Truman p-0-
wiada, fa . je.dnym z głóWlllYCh celów J>O· 
li tyki ,.;agranicznej Stanów Zjednoczo· · 
nych fost stworzenie takich warunków, 
by zarówno ·stany Zje}lnoczone, jak i in
ne narody mo,gły układać sobie życie na 
swój własny sposób, bez wszelkiego przy, 
mu~u. Dziwne, że właśnfo Grecję, Począt 
kowo okwpowanĄ 'Przez niemieckie woj
ska, a potem zru}nowana przez ,;wfasne" 
bandy faszystowsko - mollarcbistyczne, 
przytacza Truman jako nrzykład „życia 
·wolnego 0d iJrz:vmusu". Ta nieco nieocze 
kiwana zbieżność celów i zadań amerv
kafulkiej polity ki zagranicznej z hanico
nymi praktykami greckiej reakcji nie jest 
fodnak przy;pad.kowa. Wiąże się o:ia -
fak widać - z tymi -prześladowaniami 
demokratycznych org_anizacji, które 8tały 
si•ę w ostatnich czasch moda polityczną 
w Stanach Zje·<lnoczo.nych. 
Orędzie Trumana jest WPrawdzi·~ po

świeieone SJ>rawom greckim i tureckim. 
ale zakreśla ono cele o z,nacznie większej 
d·oniosłości. W swoich wypowi~dziach 
Truman wysiia !;je, by usprawiedliwić 
ekspansywna polityke Stanów Zjednoczo 
nych, próbując ją ukazać pod szlachetna; 
postacią obrony wolnych narndów. za
grożonych :Przez „t-0talitarne" rządy. Me 
toda ta nie jest now.a. Hitler także mówił 
o „holsz~wickim niehezpieczeństwie". ile. 
kroć Przygotowywał się do · inwazji ja-

. Centralny Komitet żydów w. Polsce, posta
nc:wi~ wznieść w dawnym ghecie warszaw
skim ,pomnik martyrologii żydów polskich. 

~~eźbę . wyko~a art. rzeźbiarz .Rappaport, 
cz~sc arch1tektomczną, prof. Suz.in. 

* * * · W Krakowie powstała wojewódzka rado M • • k u • ki-egoś kraju. 

leJS I. n1wersytet SpoLecz·ny Już nazafotrz po mowie Trumana m-0· 11 
. r;a n~y~~1~~e~~~i:rę~rja~:,:1y e~~~e~ 

ł.ultury i fundusz kultury. 
W skład prezydium weszli: wojewoda kra

kowski dr K. Pasenkiewicz, dziekan wydziału 
prawa U. J. prof. dr Vatulani. przedslawicie! 
Związku Samopomocy Chłopsl:lej i inni. 

• • • 
Wojewódzki Wydział kultury i sztuki w Kra. 

kowie przyznał nagrody artystyczne zo rok 
ubiegły: muzyczną Zygmuntowi Myc•elskiamu, 
!l~-c.racką Hennie Malewskiej. mchit~ktury prof. 
Adolfoy; i Szyszko-Boh uszowi, plastycz ną Han. 
nie · Rudzkiej-Cybilowe;, publicystyczną Alfre
'l!owi Szczepańskiemu i Jer~'3mu Turowiczowi. 

* * * 
Instytut filozoficzny we Wroc!ow;u, 

. porządkowaniu biblioteki i archiwów, 
czqł normalną pracę. 

Biblioteka J;czy 2300 tomów dzi~I 
ficznych. 

* • * 

po u
rozpo. 

filozo-

No uniwersytecie wrocławskim otwart9 >:o
.słonie czteroletnie . studium stomo lologi.:zne. 
Na pierwsze dwa lota przyj ę tych będzie stu 
słuchaczy. 

Oprócz studium pows!ani.s również liceum 
techniczno-dentystyczne, z internatem na 50 
osób. 

Miejski Uniwersytet Społeczny zakończyli Nacz. Rosset - Klęski wojenne i spolecz- .,zwrotem W I>olityce amzrykańskiej", a. 
niedawno pierwszy semestr swej dzialalno- ne Polski. jakie elementy -Okazały szczere z.aniePO· 
ści. Wykłady prowadzo!le sq; stale w lokalu W cyklu: „Człowiek w walce 0 ideały": kojenie z l>OWOdu tak kategoryczn~j pro-
przy ulicy Piotrkowskiej 37, przy ul. Senator- prof. Zygulski _ Od humaniz.mu do pozy. klamacji nfoogra-niczoneJ ekspansji irn:pe 
skiej a oraz przy ulicy P.usa 15. w tym trze- :ywizmu, rialis·tycznej. Amerykańska prasa reakcyj 
cim punkcie wyk!ady od':Jywajci się na razie Prof. aostkowski _ Rozwój sztuki euro- na Popiera Trumana, podkreślając szcze
dorywczo. Wszędzie cieszyły się one dużym pejskiej ze szczególnym uwzględnieniem gólnie fakt, że Stany Z·icdnoczone wy-
powodzeniem. sztuki polskiej. pierają Anglie z jd uozycji. Jednak roz-

Od marca rb. rozpoczyna się drugi se- Prof. Jakubowski - Społeczno - wycho- sądniejsze · koła w Ameryce zdają sobi·e 
mestr, na który zapisy sq już prowadzoiu>. wawcze znaczenie twórczości Orzgszkowej, sprawę z niebezpieczeństwa, jakie kry.jz 
KaMy, kto .ma ukonczonq przynajmniej siiko- Prusa i Sienkiewicza. w s.ohie a\vanturnicza polityka nieokieł-
łę pows.zechnq i urodził się przed 1929 ro- w cyklu: „Człowiek uspołeczniony": prof. zoanej ekspansji imperialb:'Yczn~j. 
kiem, może zapisać się na dwa cykle wy- Chmielewska - zagadnienia środowiskowe. Orędzie Trumana do Kongresu i gło-
kładów. Cykle te są niezmienione. Prof. Froehlich - .Demokracja społeczna. szona w nim polityka nie służą sprawie 

W cyklu:.„Czlowiek a wszechświat" wy- Prof. Kamiński - Postawa społeczn.ct czlo- pokoju i bezpieczeństwa. Kierownicy a-
kładać będą: profesor Czartkowski i prof. wieka (osoł:lowość współczesna, współczes- marykailskiej polityki powinni dobrze sj.ę 

Żukowski - pogadanki z dziedziny biologii. ne formy organizacji współżycia ludzkiego). zastano-wić nad faktem, że w obecnyclt 
Prof. Grotowski - wykł:Idy z dziedziny W cyklu: „Będę matkq", przeznaczonym .dla warunkach wszelkie próby zrealizowania: 

fizyki. koMet, wykładać bądq znani lekarze - spe· pianu opanowania świata skazane &ą 2l 
w cyklu : „Człowiek w walce o b'yt": prof. lecznicy. góry na niePowodizenie. Historia -0stat~ 

GTabski - wykłady z dziedziny ekonomii. WykłJidy przy ul PiolrkowskleJ 37 oaoy- nich lat dostarczyła nam szczególni3 
Nacz. Maciejewski - Gospodarcze podłe- wać się będą w poniedziałki, wtorki I p!ął- przekonywującego przy:kładu. Orędzie 

że dziejów :>olski do końca wieku XVIII. kl w godzin<:1ch 19 - 21, przy ulicy Senahr· Trumana dowodzi. że obecni kiernwi.1icy, 
Prot. Ossowska - zagadnienia z clziedzi· skiej 8 w poniedziałki. środy i czwartki rćw- 1 amerykańskiej poli!Yki nie wyciągnęli 

ny socjologii.. nież w godzinach 19 - 21. należytych wniosków z tej his torii. 
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Elle ne se renCł pas 
La Commune de Paris. 

Słuchaf qc, usta zatnij, 
czoła nie zniżaj. 
Oto opowieść o dniach ostatnich 
Komuny miasta Paryża. 

I. 
Bębny, bębny nocą warczały, 
Nim świt zaświecił blady, , 
'Padły w mieście pierwsze wystrzały 
Stanęły barykady. 

Bramy zdobyto,· wzięto forty, 
Smierć bliska, 
? Irażdej ulicy, lak z aorty, 
upływa krew paryska. 

'.ale Kom::na s'"' nie podda. 
Komuna śmiercią gardził 
l'a„vżu g iewn.y, okrzyk podaj: 
,,Do broni, komunardzil" 

Do broni ludu roboczy, 
Dzieci, kobiety,• starcyl 
Krew ulicami broczy 
Krwi jeszcze dziś wystarczył 

Nim chmary żołdactwa runą 
Nim przejdą po naszym ciele, 
na barykady, Komuno, 
Do broni, obywatele!" 

li. 
Czerwonych z przedmieść wyparto 
i oto, świecąc stalą, 
Nł ciasne ulice Montmartre'a 
Nłkraa:ają pułki z Wersalu. 

I tam, gdzie w marcu stracono 
generałów Thomasa z Lecomte'm, 
oficer z szablą wzniesioną 
r.adbiegł, wo?ając przed frontem: 

,,2ołnierzet Trzeba wytępić 
To bydłol Nie bierzcie jeńców!" 
!ołnierze posłuszni l tępi 
stawiają pod mur po dziestęc:iu. 

:Trzaskają salwy za murem, 
ziemia od krwi się lepi: 
twarze_ !ołnierzy ponure, 
łla oczy zamknięte kepi. 

m. 
Na cmentarzu Pere taclialse kwitną 

kasztany, 
majem pachnie stratowana t_rawa, 
w trawie leżą trupy rozstrzelanych 
•• w imię pracy, porządku I prawa". 

Generale Ga!lifet, wydaj rozkazy, 
niech żołnierzom od luf płoną ręcel 
Po czterdziestu! Po dwustu odrazul 
Pięć tysięcy! I dziesięć tysięcyl 

u i.. u,:, ł{OBOTNICZ\'. 

ll'ladgslaw Broniews•I 

Komuna P ryska 
Generale Gallifet, za egzekucje I Generale Galllfet, krew masz na bucie! 
wdzięczność Francji cię czeka i orderl Generale Gallifet, cuchniesz mordeml 

Na cmentarzu Pere Lachaise wieczór lui zapadł, 
mur bieleje w pomroce wieczoru. 
Nie, to nie jest woń traw - to krwi zapachl 
To nie cmentarz - to twierdza uplor6wl 

Noc rozświetlona luną 
złowroga, ciężka. 
Chmurami ponad Komuną 
zawisła klęska. 

Zostało już niewiele 
barykad i nadziei 
„Na śmierć obywatele, 
pójdziemy po kolei". 

Dąbrowski legł od kuli, 
padł RaoU,l Rigault pod ścianą, 
na skrzyżowaniach ulic 
po stu rozstrzeliwano. 

IV. 

V. 

Kanalia lud zwycięża, 
kanalia krwią się karmi: 
generałowie, księża, 
bankierzy l łandannll 

Po zemstę nad Paryżem 
juz idzie zgraja katów 
z bagnetem, złotem, krzytem, 
przez pierś proletariatu. 

tecz Paryż umie zginąć 
Komuna się nie poddał 
Wolności, tobie płynąć, 
czerwona twoJa woda.„ 

„Obywatelu Delescluze, schrońcie się nadóll 
Barykada paść musi, tam pewna śmlerćl"
Stanął, wsparty na lasce, ponad barykadą 
starzec o siwych włosach, z wstęgą czerwoną P!zez plerł. 

• 

Plac Chateau d'Eau zdobyty. Na prawym brzegu 
gromadzą sie niedobitki, lawy padł. 
„Obywatele, naprzód!"„. Lecz nikt nie idzie w szeregu. 
Starzec jsst sam, Nad czo!em włos si wy rozwiewa wiatr. 

Zwotna, wsparty na lasce, poszedł ku barykadzie, 
na której stu komunardów pokonał w róg, 
sam Jak kapitan okrętu na opuszczonym pokładzie, 
delegowany Komuny padł na skrwaWlony bruk. 

Za rogiem zgiełli I wystrzały. Clągnlewersalska tiandc. 
Droga luł wolna. Na placu tylko ten trup 
bezwładny, lak z drzewca zdarty l porzucony sztandar, 
a pod nim sztandar bruku, a wkoło Pcnył-gr6b. 

Potcny,po!ary,potary 
I w dymie poźcuów wystrzmy. 
Konając, nie podda się Paryż 

VI. 

I 
l
~awlony, straszliwy, wspanlaly1 

bankiera, arcyblsliupa, 

A sko10 musi umierać, 
Gdy nie ma ratunku znikąd, 
za śmierć Delescluze'a, Mllli6re'a 
postawi pod mur zakładnlk6w: 

Jezuitów, żandmmów, szpieg6w.„ 
Nierówny rachuneti w trupach: 
czterdzłestu ośmiu w szeregu. 

I ndarz Komuny Paryskiej 30. Pierwsza odezwa Komuny do ,,ludu 
Paryiżia". 

Kwtede6 1. Poczqtek blokaCly Paryża 
przez wersalczyków. 

1870 łanlafq Komitet Centralny, który staje na 2. Dekret Komuny o normach płacy za· 
Lipiec: 19. Wypowiedzenie przez 

ona III wojny Francusko-Pruskiej, 
Napole· czele ruchu antyrządowego. robkowej. 

23. Pierwsza odezwa Rady Generalne! Mię 
Cizynarodowego Towarzystwa Robotników 
(Międzynarodówki) do robotników Europy z 
powodu wojny Francusko-Prusklef. 

Wrzeslel\ 2. Kapitulacja 83 tysięczne! armil 
francuskiej pod Sedanem. Wzięcie do niewo· 
li Napoleona III. 

4. Upadek dynastii Napoleona III. Poezą· 

tek rewolucji bur.żuazyjnef. Organizowanie 
'.Rządu Obrony Narodowef. 

6. Utworzenie rewolucyjnego komitetu 20 3. Dekret Komuny o odłqczenłu kościoła 
okręgów Pary.ża przy ulicy Corderie. • od państwa. Nleud'Cille natarcie pary11.ian. Od· 

11. Przeniesienie Zgromadzenia Ncr.:odo.we· danie pod sqd rządu·Thlersa za napad zbroi 
go z Bordeaux do Wersalu. ny na Pary2l. Samosqd wer&alczyków nad 

18. Thiers próbuje opanować działa. zgro- wziętym do niewoli Flouzensem. 
madzone na wzgórzu Montmartre w Paryżu, 4. Upadek Komuny w Mai:sylU. Rozsłrzela
aby w ten sposób rozbroić Gwardię Nai:o· nie przez wersalczyków generała Komuny Du 
dową. Poo:ątek rewolucji proletariackiej. vala. 
:Zcinu„rzo brcrtajq się z ludem 1 rozstrzeliwujq 5. Konfiskata ko.ntrrewolucyjnych gazet w 
generałów Thomasa i Lecomte'a. Paryżu. Zaprowadzenie sądów wojennych nad 

19. Wystqpienie merów przeciwko Komi· kontnewolucfonistami. Dekret Komuny o za· 
tetowi Centralnemu. Ucieczka rzqdu do Wer- kładnikach. 
salu. 6. Generał Mac·Mahon zostaje ·naczelnym Październ. 31. Nieudane powstanie rewolu

cyjne w Paryżu. Komuna robotnicza w Mat· 
sylil. 20. Próba oddziału Gwardii Narodowej m· wodzem armii wersalskiej. Wezwanie Komu

w jęcia fortu Mont Valerien. Starania Komitetu ny do Depa:rłamentów Francji. Publiczne spa 
Centralnego o pożyczkę 1 miliona funtów w lenie ostatnie! gilotyny. 

Listopad 4. Próba ogłoszenia Komuny 
tfonle. Upad'ek Komuny w Marsylii. 

Banku Francuskim. 7. Zaprowadzenie przymusowej słutllby woj 
22. Dekret Komitetu Centralnego, wciela· skowej w Gwardii Narodowej dla wszystkich 

Stycze6 6• Ukazanie się plakatów rewo· jqcy wszystkich pozostałych w Paryżu a:ołnle m~czyzn od 19 do 40 lał. 
lucyjnych Komitetu Centralnego. rży w szeregi Gwardii Narodowej. Zbrojna 9. Pierwsze bombardowanie Paryża. 

1871 

22. Nieudane· powstanie rewolucyjne W demonstracja „Judzi porzqdku" na placu 12. Postanowienie zniesienia kolumny Ven· 
:Paryżu. Opery. dome z posągiem Napoleona· I. Walki o Ne· 

23. Zamknięcie wszystkich klubów repu- Ogłoszenie Komuny w Lionie. ullly. 
bllkańskich przez Rząd Obrony Narodowej. 23. Ogłoszenie Komuny w Marsylii. 16. Dekret o przejęciu opuszczonych war· 

28. Kapitulacja Paryża. 24. Ogłoszenie Komuny w Narbonie ł Tu· sztatów przez organizacje robotnicze. 
Luty 8. Wybory do Zgromadzenie Narodo· luzie. 18. Prawo o moratoria wekslowe. 

wego, Upa'Cłek Komuny w Lionie. 20. Zniesienie nocnej pracy w piekarniach. 
15. Dekret Zgromadzenia Narodowego o 26. Wybory do Komuny Paryskiej. Upoaek Zajęcie przez Wersalczyków całego brzegu 

wstrzymaniu wryplaty ~oldu robotnicze! Gwar Komuny w Tuluzie. Sekwany. 
i:łii Narodowej. 27. Upadek Komuny w Saint Etlenne. 24. Rekwizycja opuszczonych mieszkań. 

27. Przyjęcie przez Zgromadzenie Norodo· 28. Uroczyste ogłoszenie Komuny Parys· 25. Początek walk pod lssy. 

VII. 
Obrona słabnie, 
nadchodzi śmierć: 
łołdacki bagnet 
w roboczą pierś. 
Kamienie mokre 
od ludzkiej krwi, 
dwudziesty okręg 
naJdłutet grzmi. 

Ostatni wystrzał 
nieprędko jeszcze1 
Pociski świszcz9 
złowieszczym d'eszaeem. 
Nablll Pall · 
Bagnetom kłul1 
w trzasku salw 

·do końca stójl 
VIII, 

Walcz, barykadol 
Giń barykado! 
Unoś się gniewem 
pieśni paryska, 
czerwonoskrzydłą 

ptaków gromadą 
ponad trupami 
leć na pociskachl 
Walcz, barykado! 
GID nieugięta! 
Będzie zwycięstwo, 
będzie zapłata, 
Ludu roboczy, 
patrz l pam.iętaJl 

·Proletariusze 
FrancJi l świata, 

Giń barykado! 
Sztandar wznieś wyieJl 
Wolna do końca, 
padnij i skonaj, 
grotna, ostatnia 
w martwym Paryiu, 
niezwyciężona, 
niezwyciężona! 

IX. 

NI. 77 

Rozstrzelan<> trzydztełcł tysięcy, 
sto tysięcy zakuto w łańcuchy. 
Krwi ani sll luz nie ma wlęcel 
Pcnyt zmmtwiały I głuchy. 

Odezwa na rogu ulicy: 
,,Paryłanie, dzłslaj powraca 
do wyzwolonej stolicy 
prawo, porządek I praca".„ 

Bruk do barykad wyrwany 
zęby kamienne szczerzy, 
trzaskają salwy, brzęczą kaJ'dany 
maszerują oddziały tołnlerzy. 

Burtuaz)o, wracaj z Wersalu, 
PodzlękuJ swo)emu bogul„. 
Jeszcze ostatnie pożary się palą, 
na ulicach nie ma nikogo„. 

15. Odezwa Komuny do ,,Wielkich Miast;', 
16. Zburzenie kolumny Vendome. 
17. Zamknięcie 10 gazet reakcyjnydh. Wy• 

sadzenie w powietrze przez wersalczyków 
fabryki broni. Rozstrzelanie 10 zakładników. 
jako protest przeciwko rozstrzeliwaniu federa 
listów przez wersalczyków. 

21. Zdobycie przez wersalczyków bramy 
Saint Cloud. 

22. Proklamacja delegata do spraw wofny 
Deleschure'a o rozpoczęciu walk! na baryka
dach. Nocna budowa barykad w Paryiżu (586 
barykad). 

23. Zafęcle przez wersalczyków wzgórza 
Montmartre. Zaciekłe walki na ulicach Pary
ż<r. Odezwa Komitetu Ocalenia Publicznego 
do żołnierzy wersalskich. Poczc;tek wlelkicłi 
po;żarów. 

24. Smlerć Jarosława Dqbrowskiego, jed
nego z wodzów Komuny. Rozstrzelanie Rao• 
ula Rigault komisarza Komuny. Ewa'kuacja 
ratusza, gdżie obradowała Komuna. Rozstrze• 
lanie 6 zakładników, między nimi arcyblsku• 
pa Darboy. 

25. Zdobycie przez wersalczyków planu 
Bastyl!I Sm!erć Deleclure'a. 

26. Zajęcie przez wersalczyków przed.mieś„ 
cła Saint Antoine. Walk! na przedmieściu Be• 
llevllle. · 

Rozstrzelanie 48 zakładników przy uJ,. 
Haxo. 

27. Wersalczycy zdobywajq cmentarz P~re 
Lachaise. Masowe rozstrzeliwanie komunar• 
dów. · 

28. Zdobycie ostatniej barykady przy ul, 
Tortille. 

we hańb!qcych warunków pokoju podyktowa- klej. Pierwsze jej posiedzenie. Pierwsza ode- 26. Dekret Komuny o zniesieniu systemu 
hych przez Prusy. I zwa Komuny do ,.ludu wiejskiego". Wyjście kar. Zdobycie przez Wersalczyków fortów Wersalczycy stracili ogółem w wa!kaeli o 

Marzec: 1. Wkroczenie wojsk pruskich do I delegcrtów burżuazyjnych ze składu Komuny. Iny i zajęcie przedmieścia Moulineau. Paryż 873 zabitych i 6420 ran11y::h.. 
:Paryża. 29. Upadek Komuny w Narbonie. Dekret Mal 1. Zorganizowanie Komitetu Ocalenia Komunardów zabito około 30.000, z czego 

3. W celu odparcia reakcyjnych zakusów Komuny o zniesieniu przymusowej srużby woj Publicznego. .3000 padło w walkach ullcznych resztę ro.z• 
izqeu i Zgromadzenia Narodowego bataliony I skowej i ochotniczv.m r:harc.ktGrze Gwardii l 10. Otwarcie pierwsze! Giełdy Pracy. I strzelano. Wśród poległych bylo przeszło 5011 
Cwardii Narodowej tworze; federację i wy· Narodowet. 12. Reoraanizacja sqdownictwa. dzieci, w tym 17 poniżej lat"l3. 
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~:~ż!~!;.,~~w~oc;~b!1.710 kilometrów .SZOS 
tt:Jiny miast, wsi i ludzi. W samej Warszawie 3 5 •1• d I 
~or~~~~k~:~je ~i~~~· .wszędzie. w tramwa- zostanie odbudowanych W 1941 r. kosztell , IDI tar I Z • 
Iłach śpiewają piosenki o „Hitlerze, co sie- h' k t 980 t t tkó 0 ""'J·emności 200 ton .,d ł Naczelnym zadaniem tegorocznego pła 1.460 km dróg kołowyc , osz em przepus u s a w "" . '6~~~1;;~i z~e~l~~j ~b~~~a~~hzad~wf~~gn~~~ nu inwestycji na odcinku dróg kołowych mil. zł, przebudowan~ - ok. 250 km k<>· i budowie kanału Gopło. - Warta. ~dzi·i' 
<lrutem sprz~daje pap:erosy. Zarabia na ży- zamykając~go Si·e. sumą prawie 3 i pół mi szitem 850 mil. zł. Odbudowa 12.200 m~ zakoń-czone zostaną dwie śluzy kom-0ro
~ie. Takiemu dziecku został brutalnie wydarty liarda zł jest zahamowanie proc~su nisz- tr6w bież·ących mostów drogowych kosz we. 
największy skarb, który winien być udziałem czeinia nawierz-c·hni drogowych, odbudo- tować będzie - wg. planu - p011ad 1 Z 1>-0czątkiem s.ezonu 1948 r. nastą-pi 
każdego czło'łłl'$ka - beztroskie dzieoińst.wo. wa zniszczeń i 'J}rzebudowa ni;których miliard złotych. PQ(ijeicie żeilugi, dzi~ki czemu znacznie 

Państwo w trosce o wychowanie przyszłego ważniejszych odcinków na nawierzchnię Na drogi żeglowne przeznacza tegoro· ułatwiona będzie obsługa kujawski;go 
«>bywatela otwiera dla tych dzieci sierocińce. ulepszoną. czny plain inwestycyj.ny 375 mil. zł, któ- przemysłu rolniczo • przetwórczego. 
Ale sierot jest tak wiele, że państwo - przy. ta · "k główni·e na Od Ro·zbudowa bydgoskiego systemu dróg Odbudowa i przebudowa dróg wraz z re zos ~ą zuz~l' owa~e . . . . • 
najmniej w okresie pierwszych powojennych ~..:i .bud"wą mostów o'--i'm'1e "'"ereg szla- rz~ •• hy Jak naJ·Pr,ędzeJ umo.zl:w1ć os1.ąg- wodnych będzie miała na celu stworze· łat - nie może nad nimi roztoczyć należyte'1 U\.I " ~ """ d t ś k · d A 3' d · ,, odne3' W1'sła 0-

ko·w, i'ak np.·. ,nrze~ć - "'arszawa _ Po nie.c.ie "-1.anowaneJ z. 01:no c1 pr.zepusr, o- me ogowne. rogi .v . - -opi.eki. Sieroty te W'inno przytulić i Wychować u ~ vv ... d .i.1· . k' . ze •. W" 
' b Z"""ń - K""'trzyn', wa.rszawa - Si·~"""' W"''' 5 mil. ton rocz;n.1e. Na drogi splav..ne ra, co umoz iw1 s 1erowanie c .•SC! ... -dla S'ie ie społeczeństwo, by los i warunki nie ·- v„ -· ,..... ""' Od d t • · 
wychowały ich przooiw społeczeństwu. Jest - Grudziądz - Malborg - Gdańsk - Przeznacz~no.456 .m11. zł. ~~zy cz~m głó· g)a śląskie.go z ry o Por ow przy UJ• 
wśród nas liczna grupo ludzi, która - zda- Gtlynia, Warszawa _ Sochaczew _ Go- wnym odc1~k1em mw~~tYCJl lYE.d~~e Drwe ściu Wisły. Kosztem dalszych 114 mil. 
wało by się - do sprawy adoptac~ sierot stY1l'lin _ Włooławeik _ Toruń _ Swie- ca w obrębie gdań·skiz.1 DyrekcJJ Dróg zł. odbudu-jem;y w br. na Odrz.e i Kar.ale 
podejdzie już nie z rozumem, ale z sercem. cie _ Gdańsk, Warszawa _ Radom _ Wod'llych. Gliwickim - 57 śluz I ponad 20 jazów. 
ifysiąC/3 matek i ojców opłakuje stratę swych Kielce _ Kraków _ Zakopane, Warsza· Szczególnie wielkie zaniedba.nia mamy Zbiorniki wodne, ma}ace P<>waźne zna • 
. ozieci. U tysięcy ludzi pokutuje niezaspoko. wa - Lublin do granicy państwa w kie- w d.ziedzinie dróg sztu-cznych. Są one nd cz~nie źeglugowe, energetyczn~ i przelaną tęsknotą, przemożne pragnienie znale- 1 · ciwowodziowe, budowane bę<dą w Mia
iienia odpowiedniej lokaty dla swych uczuć runku na Lwów, Morąg - Olsztyn - częściej w stanie nniemoż iwiaiącym Prz~ nowie, pow. śwldnickiego oraz w Dzier· 
macierzyńskich. Jednak nie zawsze znajdują Ełk - Grajewo - Białystok i in. Na każ jaz•d średnich barek i statków. . żnie na Górnym Sląskn. K-0ntynnowane 
one uiście w sposób 1 przedmiocie należy. dy z tych Slllaków prwznaczono sumy od Dzięki wyznaczeniu na ten cel 423 mil. b~:dą roooty w Czchowie, Rożlllowte, Po 
lym. 100 - 150 mil. złotych. zł na 1947 r., p.oczynione zosta1ne, znacz. 

Kto porusza się po Ł<idzi z otwartymi ocza Znaczne kwoty iprz~widziaino równier..i: ne p.ostępy w bu·dowie kanalu Za•głebi ~ - .r„ą;.b_r_e..;;;.._P_o_t-0 ... k_t_1. ___ .,...... ____ ~--~-
rni, notuje od p.9wnego czasu gwałtowny na odbudowe wrw;ła drogowego śląsko • Kraików (śluza na Przemszy i jaz na Ska- 4 tysi·ące domk6W f1"ńs'·1·ch 
wzrost liczby psów, nłe bezpańskich bynaj- dąbrowskiego i Wy1brzeża. wie), w prz.t:budowie kanału Augustow· . l\ 
mnie·!· Wilk.i, owczarki, mopsy, a nawet i Łącznie <Ydbudowane bę-dzie w br. ok. skie•go z dost-0sowaniem d~ możliwości w dniu 12 bm. w Helsinkach podpisano ł<und e przeżywają swe prosperity. Kupują le 111111111111111mmm111nnmm11111111111111111mm111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 kł d d da1k d h dlo I ols za drogie pi.sni:ądze kobiety. Najchętniej na. u a 0 owy 0 umowy an we P 
by.wają one młode szczeniaki. Pragną je same s k d e ko-fltisklef, zawarte! w lipcu 1946 r. a doły· 
wychować. I trzeba przyznać, że wychowują z o n I c „ c:zqcej rilektćrych zmian w zakresie wymiany 
}e z całym zaparciem, a 11awet poświęCl!niem · towarowef obu kraJów oraz umowę dodatko• 
'godnym lepszej sprawy ... Znam. taką panią, w~. przewidującą zwiększenie dostaw arly· 
która swymi zranlonymi w czasie W<Jiny uczu. Spustoszenia dokonane przez okupanta Są tocy pracownicy, którzy stosują się kułów przemysłowych wzamlan za wyw6P. 
dam! maoierzyńskimi obdarzyła pieska. Pies. hitlerowskieg,o nie ograniczaią się bynajmniej może do okólników lub instrukcji przew:dują- 1 węgla. 
kowi nie zbywa na ni<:zym. Jest dla ni<Jgo do sirot materialnych. cei np. że moferiał trzeba chronić przed wi.J. Wymienione ulclady przewldufą znaczne 
i drog; „Vigantol" na wzmocnieme kości i tren O wiele większą groźbą dla przyszłości gacią, wbr~w .je.dn';Jkże ~dr<?~emu ro.zsą::lk~- rozszerzenie obrotów towarowych między Pol 
·których to środków brok iest dziś po opte- narodu stanowić mogą straty wynikające z wi nie prze1aW1!1Vl zad:i:l!J imc1at~ •. 1eśli me skq i Finlandią. Finlandia dostarczy Polsce m. 
kach i tylko nie.wiele dzieci może z nich ko. demoratizacłi i spacv.inia charakteru dość po. otrzymoH w .te1 spr?wie odpow.1ednie~o Z?· In. 
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Pfosek „nauczył się" ieść cukier i czekol::idki. pitalizm iuż od pierwszej chwili swego istnie do pracy paraliżuje ich inicjatywfł 1 pomysło- u ozą, mie 1 wyro Y e 0 

Sypia no kanapie. Wzamian za co - rapor. nia oddziaływał ujemnie na charakt.9 r wyzys. wość. rkl Domy przeznaczone 1q dla robotników 
Juje, s!uży i podaje lapkE'i. Mwanego 12rzez siebie robotnika, ale system Obok tych sto$unkowo częstych 1 godnych przemyalu węglowego. Do1tawy węgla i ko· 

Powyższy fola, nie odosobniony zresztq - hitlerowski oddZ'iaływanie to jeszcz.9 uwielo- pożałowania p~kład6w nie iwładczqcydi ksu pol1kieqo w ramach układu wynlosq 
iwiodczy o tym, cośmy powiedzieli już na krotnił. jednak jeszcze 0 świadomym szkodnictwie 495.000 ton d-o 1 lipca 1948 r. Ponadto Finlan· 
Y'Jslępie - są ludzie, którzy zna;dufq ujśoie Nojgorszym bodal spodkiem pozostawio. daie się niestety niekiedy zauważyć i wyraź. dla będzie mogla w tym samym czasie zaku· 
dla ~wych uczuć w sposób 1 przedmiocie nie. , nym przez hitleryzm jest niewłaściwy stosunek na zła wola, a nawet dywersja. Czym bowi.<:lm pić w Polsce 375.000 ton węgla za wolne de· 
nalezy~m. do pracy. tł ć obi t k" f kt ż bel h tka 
. SzcząsliWi posiadacze i nn•ioda-=zld ,,eu- Niektórzy procow,,.·,,..., reszcz.9 „; ... zrozumieli umoczy s e a I a • e NI ac - wizy. h ..-.. ~, ...,.... nin eksportowych znajdowano wybrakowane -~yc " piesków i psó~, kotów sjamskłc~ że praca w Polsce nie jest fuż źródłem zys- sztuki? Czym tłumaczyć sobie szereg innych, S k" • 
1 oryginalnych angor, czyzby wasze „czułe' ków dla wyzyskiwacza i okupanta, :m ptaco może mnl.gl faskrawych, ole tym nklmniej zkol• si• rerown :cy serca nie reagowały na nędzę 09ierooonych jest podstawą odbudowy I rozbudowy nasze- · h · ź d 'I „ 
dzieci? A może w ogóle jej nie spostrzega. go wspólnego gospodarstwa, fundamsntem rt:?yc swoią wyra nq wymo.wę wypo • dom6W dziecka 
~ie, zajęci ~sem swych czworonożnych przy. przyszłego og6!no-narodowe-go dobrobytL•. 
1act6l... . Z niechlujstwem, z nieodpowiednim nasta. 

Przywolu1emy was do rzeczywistości: wianiem uczuciowym łączy się często zwykły 
1Dz1 brak odpow4~dzialności. 

wały lodów 
lamują ruch statk6w na Bałtyku 

Kursujący między Polską i Szwecją Szczecina. Zadanie to zapowiada się nie· 
i>rom kolejowy „Stairke" został 'uwięzio- zwyikle uciąriliwie. gdyż wobec trwają
IJlY w lodach na wschód od !relleoor.ga. cych mrozów, rozmia1ry i grubość zwa
Zakupiony dla Polski w Danif lodołamacz łów lodowy-eh na Bałtyku stale sie 1>-0· 
„Bryde.ren" o mocy 1400 koni mech. przy wrr.!kszadą. Op~ruiący w rejonie winoui
·był z Kopenhagi do Trelfoborga. walcząc ś<:ia radziecki lodołamacz „Jermak", lctó· 
z b?rzą śni.e~ną i krą lod<?V.:ą .dwwmetro· ry jest jedną z naj·potęwiejszych jedno-
1w_eJ gruh.osc1 .. Wskutek c1ęzkich warun· stek tego typu na świecie, zibudowaną do 
k?w nawurnc~inyc~. I~d'?łamac~ posuwał s~utnly na oceanfa Lodowatym, zmierzył 
się naprzód nie w1ęceJ Ja.k d.w1e mil~ na I medawno moc swoich maszyn, wynoszą· 
dob1~. W Trell~borgu nastąpi przeJecie cą 10.000 koni mech. z krą lodową 0 nie 
lodołamacza przez Polską załog~ oraz za zwykłej grubc>ści 5 metrów. Dla sła!b
ład-0wanie y.ręgla. bunkrowego,. po ~zym szy-ch !odołamaczy tego rodzaju zapora 
statek będzie usiłował przebić się do może się okazać nie do przebycia. 

Nie ulega wqtpflwośd, te w naszym or
ganiźmie gospodarczym znależii sichronienie 
różni zakapturzeni reakcjoniści, którzy stara. 
ją się szkodzić Polsce zwłaszcza, gdy sq do 
t-9go zachęceni materialnie przez obce agen
łl.H'y, konkurujących z nami państw I firm. 
Działalność tego rodzaju osobników oceniona 
jest odpowiednio przez Kodeks Karny ; osta. 
tocznie wiadomo jak należy się ustosunkować 
do tego rodzaju osobników. 

Jak natomiast postąpić z ludźmi, którzy 
n!.g są wcale reakcjonistom.i, a jednak przez 
niechlujn,y i niewłaściwy sposób .wykonywa
nie pracy powodują znaczne straty dla kraju 
na polu gospodarczym? Metody postępowania 
powinny być I są różne. 

Trzeba więc przede wszystkim, ażeby k!e
rowni<:t.wo przemysłu krajow<igo I lokalnego 
zaostrzy/o czujność i kontrolę. Trzeba na
szym zdaniem zorganizować na wszystkich 
szczeblach i we wszystkich przedS'iębiorst
wach Komisje Kontroli Technicznej, w skład 
których węjdą rudzie odpo.w:.sdzialni za ia
kość przyjmowanego surowca ~ półfabrykatu 
oraz za jakość wykonywanej produkcji i za 
ścisłe plonowanie. Trzeba bić się o wypeł
nienie planu produkcyjnego, o maksymolM Co u1#••sz••U1•• „rzez radi·o zwaęk.szon·:e wydajności pracy, t> hkwtdację „ „ ._, ,,- zbE'jdnych sił pracowniczych, o przestrzeganie 

6,00 ?ygnał czasu, „Kiedy ranne„:" I ka- fu „Czołowe postaci historii muzyki" ,w opr. dysypliny finansowej. Trzeba walc~yć o nie. 
lend: histor:; 6,05 Dziennik; 6,20 Gimnastyka; mgr. M: Drobnera pt: „Aleksander B<lrodin"; prz.skraczanie prelim:narzy budżetowych: 
6,30 Muzyka; 6,57 Sygnał czasu, aud. na 19,00 Koncert sy!'11foniczny; 19,57 Sygnał cza- Oto metody, znajdujące się w zasięgu 
„Dzwń dobry"; 7,05 Muzyka; 7,15 Wiadomości su; 20,00 Dziennik; 20,25 Kenom Sekstetu P.R. działania instancji k:erown'.czych. 
poranne oraz przegląd prasy; 7,35 (z Łodzi) p/d S: Rachonia z udz. Juno Gordez-śpiew; Al . . . , . 
Program na dziś; 7,40 Muzyka; 8,30 lnforma. 21,00 (z Łodzi) Sluchow. pt. „Koniec św•a7a"' J , e .m?. nalezy ogramczac. się . do spo~o-
cje ogólnopolskie; 8,40 Skrzynka PCK· 8 50 podtug B. Prusa, w radof: W: Doboczewskej, bow aomrn;stracy1nych. Orgonizac1e party1ne 
jt>,udycjo szkolna; 9,35 Przerwa; 11,57 Śyg~ał w reż: Z: Kopalki; 21,25 Muzyka; 21,45 Ra-1 i Związki Zawodowe moją w lei dzil!dzlnie 
czasu ·i hejnał z Wieży Mariackiej w Krako- diowy Uniwersytet Ludowy; 22,00 Kwadrans ogromne pole do dzialan:a. Odpov.iednio 
wie; 12,05 Audycja dla świetlic robotniczych; prozy; 22,15 Program na lutra; 22.25 (z Łodzi) przeprowadzona kampania uświadamiająca 
l2,35 Muzyka; 12,55 „10 minut poezji"; 13,05 Koncert życzeń (część I.sza); 23,10 Ostał . wpłynie na wzrost uświadomienia ideolog'cz. M~zyka obiadowa; 14,00 (z Łodzi) Skrzynka d 
ohar na rzecz ł.R.R:; 14,10 (z Łodzi) Fef: spor wiad: zi~nnika rc;idiowego; 23,30 (z Łodzi) nego pracowników, a co zatym Idzie równi.~ż 
łowy red: L: Szumlewskiego; 14,15 Iz. Łodzi) Program na dz:ień jutrzejszy; 23,33 !z Łodzi) i na zwiększ.snie ich poczucie odpoW:edzial~ 
Kwadrans muzyki jazzOiWej (płyty); 14,30 (z Koncert życzeń (część li.gal; 23,58 (z Łodzi) ścł. 
łodzi) „Poezja StCi!ffa" - audycja literacko w Zakończenie audycji i Hymn. · L. 

· apr. S. Durmajo; 14,40 (Z Łodzi) Kronika i 11:111m11i:1111u11111111111.m11ur.ii.11u11111111: 1111111111 1~11111111U11il~ 1111111ilJ1111111111111łiiłlll!llJlll!li11U1i11111111111 11111 fl1t~m:m1:Mr1111ft11111111111:11111~1~111H111111111111111111>1u11111111111~u1111n11111m1111111111 
Jcomunikaty; 14,45 (z Łodzi) Koncert reklamo- Opoczno 
wy; 15,00 Audycja słowno-muzyczna dla dzie • 
ci; 15,20 Audycja ludowa słowno.muzyczna;' Dyrekc1·· Lasow 15,40 Muzyka; 16,00 Dziennik; 16,30 (z Łodzi) • · 
0twory na altówkę w wyk. M. Szalesk:i-sgo, · 
przy for~ep: J. Szaleska; 16,55 Audycja dla 
młodzieży; 17,05 _„Poeci Komuny Parys~:ej"; w gminie Ni~wieszyn istniej.e las brat· nycih miesz.kańców - ludzie świadomi 
17,20 Koncert Orkiestry P„R: p/d J: Ca1mera k · k' k • ł • · · d · · · · · ib„ ] z udz: M Fogga _ piosenki· 17 55 z życia ow1c 1, tory w asciw1e z1s1aJ 1uz prze mą na a arm. 
kulturalnego; 18,00 Audycja .;,,ojskowa; 18,05 stał istnieć, wycinany bezlitośnie prz,ez Kto od:powiada za taki. stan rzeczy? 
:fz Łodzi) „Wi.elki dzień małego miasta" - okolicznych mieszkańców. Czy. właściwe z:irządy gminne, cz~ dy. 
reportaż T. Radwana z promocji podchorążych T 8 d . • . 1 k e 11 rekcJa lasów panstwowych, która me po 
w oficerskiej szkole łączności w SieradzJ;;I . 0 ai;io z·ieJe. ~ię z asem . aw iCZY - trafiła vostawić na tym mfejscu chociaż 
18,15 Muzyka; 18,30 (z Łodzi! W ramach au- sk1m. ktory r(,wm~z szybko znika. by j;)dne·go gajowego dla Piinowania cen 
klycii „Nauka przy głośno;ku" - odczvt z cyk. OitrZYmujemy wiele listów od okolicz· I nego drz~wostanu. 

ku uwa·dze 

W tych dniach odbyła się w lokalu 
YMCA uroczystość zakończenia li Pań
stwowego l(ursu dla kierowników i wy
chowawców domów dziecka, zorganizo
wanego przez l(uratorium Okręgu 
Szkolnego Łódzkiego. 

Kurs rozpoczął się w dniu 4 listopada 
1946 roku i zgromadził 40 słuchaczy z 
całej Pdski. W większości wypadków 
byli to już prncujący wyehowawcy do
mów dziecka, którzy w ten sposób 
chcieli podnieść poziom swych kwalifi
kacji. 

Na program kursu złożyły się wiado
mości o Polsce współczesnej, podstawo
we wiad<>m<>ści z psychologii, higiena i 
ratownictwo, administracja domów oraz 
prnktyczne zajęda z zakresu śpiewu, 
wychowania fiz~znego, zdobnictwa i 
inscenizacji. 

Egzamin końcowy złożyło 35 słucha
czy. W uroczystości zakończenia kursu 
wzieli udział przedstawiciele min. Oś
Wiaty; min: Pracy i Opieki Społecznej; 
Zarządu Miejskiego oraz kierownictwo 
i słuchacze kursu. 

W imieniu kuratorium wyraził oh. 
Krakowski serde<:zn,e podzi~kowanie kie 
rownktwu kursu, w szczególności prof. 
Babickiemu, zasłużonemu dziah~czowi 
na polu pedagogiki. 

Ob. Obiedziński przemówił w imienhl 
słuchaczy, składając serdeczne podzię
kowanie kierownictwu kursu i władzom 
<;z kolnym. 

Po wręczeniu słuchaczom świadectw 
ukończenia kursu odbyła się na zakoń
czenie herbatka urozmaicona śpiewem 

programem artystycznym. 

OGŁOSZENIE 
Zarząd M!ejski w Łodzi podaje do wiado

mości płatnikom podatków realnych; od loka. 
li, od nieruchomości i od gruntów, żg dla 
ułatwienia spłacania podatków w roku 1947, 
Kasa M:ejska w Łodzi przyjmuje wpłaty na 
poczet wymienionych podatków. 

Jako podstawa do wpłacania zaliczek no 
poczet podatków służy pełny ~miar podatku 
za rok ubiegły (zgodni.CJ z otrzymony_m noka„ 
zem płctniczym za rok 1946). 

Łódź, dnia 17 mareo 1947 r. 7 

ZARZĄD MIEJSKI W ·tO_OZl 



Str 6 GLOS ROBOTNICZY Nr. 77. 

Nowy numer 
„Dziennika Zarz~dn Miejsk•eeo11 

Niniejszym podaje się do wiadomości 

wszystkich zainteresowanych, iż wyszedł z Walka z malari~ w Polsce 
druku Nr 4 „Dziennika Urządoweqo Zarzqd~ Wo:ina przyniosła 1rn111 jeszcze :iedną wschodni, ;przrwioz.ły ze soibą zarazek 
Miejskiego w Łodzi", zawi'lrający zarzqdze- chorolJ'e,, której po1Przednio w Polsce nie tej groźnej choroby. 
nia, okólniki Prezydenta Miasta, ogłoszenia było - malarii!. Mia·JJowicie na terenach Od żołnierzy niemieckich, zarażonych 
oraz zarządzenie Przewodniczqcego Miejskiej przyczółkowych nad Sanem, Wisłą i Nar malarią - zaraziły się nasze rodzime ko 
K~misji do Spraw Upaństw . .:iwienia Przedsię- wi~ pozostawili nam Ni;imcy ten spadek [mary i dzisiaj malaria jest we wSPl}mnia 
b~orstw ~ Łodzi. ~oszcze~ólne num.ery Dzien- niepożądany. Okupanci przywlekli tutaj nych wyżej miejscowościach nadrzecz· 
mka mozna nabyc. w ceme złotych SO za eg- malarii; z \Vłoch. i Afryki pół·nocnej. - nych zjawiskiem stałym. 
ze.m.pl~rz w Oddz'.ale Prasowym Zarządu Szczególnie te pułki, które zostały w osta Nadzwyczajn~' Komisariat do walki z 
Mieiskiego w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej !nim roku wojny wycofan~ z południa epidemiami przystępuje w roku bieżą
Nr l04• lewa oficyna, trzecie piętro, pokój 127, europ~' i prz~rzucone na niemiecki front cym do walki z tą i)Jaga,. c~ntralna Kołu 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m1m1111111m11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u11111111111111111111111111111111m 

mna :Przeciwepidemiczna przystąpi d-0 
masoweg-0 lecżenia chorych oraz d<> nisz 
czenia sie'dlisk k-0ma;rów, roz1noszących 
tę chorobę. Użyte z.ostaną najnowoczes· 
nie·jsz~ metody ·vę;pienia te:i groźnej ch-0· 
roby, tak. że jest na•dzieja. tz w roku 
Przyszłym malaria w Polsce mnsi zni'k
nać. 

Odpowiedzi Redalicli pod at e k d • • kł d h t 111 h Ob. Czotorok . Michał, ul. P.rze.ruysło-0 spozyc1a w za a ac eas ronom1cznyc ;O~Y~y~~a~··W~S~~~~N~~iemk~~~~:?. 
'· Zarząd Miejski w Łodz; podaje do pub- osoba prov;odząco przedsiębiorst.wo, po.winna 

licznej wiadomoki jednolity tekst statutu po. zrwócić go Zarządowi Mi".ljsk1emu przy naj-
datku od spożycia ,w zakładach gasrono bliższej wpłacie podatku. 
micznych na rzecz Gminy m. Łodzi, ogłoszo - Przy likwidacji przedsięb:orstwo lub ·JZY
nego w Dzienniku Zarządu Miejsk!ego w Ło- skon:u zgody no pobie ranie podatku wg. § 8 
dzi Nr. 4 ~ dnia .15 paździ„:irnika 1945 r. z przedsiębiorstwo oba.wiązane jest w !ermhie 
uwzględm~n~en:i . zmian, wprowad~onych u- trzech dn: z.wrócić wszystkie pobrane z Za
chwalą M1'31skie1 Rady Narodowe1 w Łodzi 

1 

rządu Miejskiego bloki. 

ciągu trzP.ch dRi po upływie każdej dek-: go. Obowlązująca jest stawka komornia 
dy zestawienia codz;ennych utargów 1 n.a ;>rzedwojenna. Nie ma też 'prawa 
wpłac:ć należy po~atek . . . , przerzucać na Was kosztów dokonanych 

6. Zryczałtowany poaatek winian byc wpła- 1 • • • • • • 
eony do Kasy Miels~: 03 j do dn:a 10 k:::ż- temontow t napraw o ile Wy ]akt> loka· 
dego miesiąca za mi<:ls:ąc bieżący z góry. torzy, t:przednio nie zgodziliście słę do· 

7. Od P?datk~ :w.ymierzonego zgodnie z P:P" browolnie zawartą· z nim umow'ą na par 
l, 2 i 3 nm1e1szego paragrafu przeds:ę- _ . ~ 

z dnia 28 październiak 1946 r. § 7 
Statut ten nabył o b · · · · · 

biorstwu nie przysług uie wynagrodzs:i;.9, iycypowame· w tych wydatkach. ' · 
. m cy 0 o.wi.ązu1ące1 w Osoba prowa,dzoca przedsiębi-Orstwo winna 

trybie art .. 26 p. 3 dekretu z dnia 20 m~ca odprowadzić zainkasowc:my podatek do Kasy 
1946 r. o finansach komunalnych (Dz: U: l<:P: Miejskiej co 10 dni każdego bieżącego rnie. 
Nr. l9, poz. l 29)' siąca. przy sp.03cjalnym .wykazie, który wyda 

przewidziane w § 7. Nie istnieje żaden przepis a11i podsta.; 

C I k t l. § ,9t·k z d . M. . wa prawna, która by poza dobrnwolna e em on ro 1 pooa u orzą ow1 1 1e1- . . . . . . , · 
skiemu przysługuje prawo przeprowadz9·1:a Utn()\\'ą umozltwl!a gospodarzowi . eg'.fek 

STATUT PODATKU OD SPOŻYCIA W ZA- bezpłatnie Zarząd Miejski, względnie wpbcać 
KŁĄDĄCH GASTRONOMICZNYCH NA go na ręce delegowanego przez Zorząd Mlej 

RZECZ GMINY M. ŁODZI ski inkasenta. Za wymiar ~ pobór podatku 
Na podstawi.'3 art. 39 ust. 1 i 2 dekretu z prz.edsiębiorca otrzymuje wynagrodzenie w 

dn. 20 marca 1946 roku o podatkach komu'1al- wyso 1-ości 3 proc. zainkasowanej sumy podat 

kon~~oli na mie;s.~u. w "pr~e.:is,ię.biorsiwie, "żq~ I '.v·O\Yanie _pieniędzy w.ydanvd1 D'a. ~ap~a
dama . ~rzedstaw1~n,a , oob1e KS1ąg rachunku \Vę .sh:dnt o<l JokatoroW. \V Sprawie me·· 
wych i mnych dowodow. , . . . .. , . 

§ JO. porz.'._!dirnw panugcych .na poses11 itp. 

nych !Dz.U.R:P: Nr : 19 z 1946 r: poz: 128) ku: 
wprowadza się na rzecz Gm:ny m. Łodzi po
datek od spożycia w zaktodach gastronornicz 1. 

Od wymiaru podatku płatnikom przvsłu-1 z,wróćcie się do ·MO. Ząrzą_dzenie władz 
guje prawo wniesi'm:a odwolon'a W 7erMinie adminisfracyjnvch zmusi Waśrego gO• 

§ 8. i trybie przewidzanym w art. 141 i 142 dekre d · • _- . . • , 
Prze.widziany w § 4 podatek może być tu z dnia 16 maja 1946 r. 0 postępowaniu po- spa arza do prze trzegama stanu ,5ani· 

nych. 
§ 1 

prz03z Zarząd Miejski zryczałtowany na datkowym !Dz. U. R:P: Nr. 27 poz: 174 z dn: farnego na p-0se.sji. Na nim też ciąży 
wniosek zainteresowanego przedsl'.ębio;st- 21 :VI:l946 r:J obowiązek odszczL,1rzania . MSesji. ' Powin 

Przedm!.otem podatku jest wszelka konsum
cja podawana odpłalnle do sp-:iżycia na miej 

\Va po uzyskaniu opinii prz.edstawicieli § 11 · r-
zrzeszeń płatników. Nieuiszczony we .„d~zanym term4nie po- niście się w tej spra\vłe zwrócić . do 

scu w zaktadach gastronomicznych (rest•:iu. 2. 
racjach, ~awiarniach, jadłodajniach itp.]. 

Zarząd Miejski rr.oże również wymierzyć datek ściągpięty zostanie w drodze przyrnu- władz sanitarnych Zar~ądu . Miejskiego. 
podatek na podstawie obrotów ustalonych sowej z doliczeniem odsetek oraz kosztów eg. h ł d • 

§ 2. 
przez właeze skarbowe oraz posiadan.03go zekucyjnych zgodnie z odnośnymi ustawami. Byc owski W a ysła w, Konstantynow 
przez siebie materiału. § 12. Łódzki, Gdańska 17„Prosimy ·O zgłosz,e-

Podatek obc•;ąża konsumenta i może być 
doliczany oddzielnie do rachunku za spoży
cie lub też wkalkulowany w ceny artykutów 
spożycia w wypadku poboru ryczałtu. 

3. Zarząd Miejski może wymierzać paaat~k Wykroczenia przeciwko przepisom niniej- riie się do Redakcji „Głosu Rohotnicze-
od prz.03 dsie.biorstw prowadzących prowid- • t t podlega·ą 'Karze przew1'd7iane·1 ' szego s.a u u I ""' go" Pio+.rkow.c:.·ka 86, III p. frQnt_w_ go-łowo księgi handlowe według tychże ksiqg. IN art. 62-66 ustawy z. dnta 11 sierpnia 1923 r. "' 

4. Przedsiębiorstwa, które ptacą podatek wg. ' 0 tymczasowym uregulowan~u finansów ko- dzinach 10.00-10.30 celem o&obistego 
p.p. l, 2 i 3 nin:9jszego paragrafu, winny munalnych !Dz. U: R. P. z 1936 roku !\Jr: 62, porozumienia się. Sposób pobierania podatku musi być wy

raźnie uwidoczniony w cenni~u. 

§ 3. 
podatek wkalkulować IN cenę konsumcji, poz: 454J, 
w żadnym natomiast wypadku nie wolno § 13. Ob. Nw. . 
im doliczać tego podatku oddzielnie kon- Statot nin:ejszy wchodzi w życie z oniem lJwag! Pgni są w zasaCJzie słuszne, h'.estety 1) Od podatku wolna jest konsumcja po

Clawana odpłatnie do spożyoia w kasynoch 
i kantynach wojskowych, Milicji Obywatel
skiej, państwowych i samorządowych, o :le 
Kosyna i 'kantyny prowadzone są na własny 
rachllnek, we wlasny'm zarządzJe, wyłącznie 
dla wyżej wymienionych jednostek i nie po. 
siadają charakteru Rrzedsięblorstw zar~bko
wych. 

sumentom. ogłoszenia w .,Dzienniku Urzędowym Zarządu natyc'hmiasfo,we rozszeitzenie t.Niodct.eń so-
5. O wymiarze ryczołlowegc lub wymierzo- Miejski-:igo w Łodz:". cjalnych jest dla Rządu . naszego niemożliwe 

!lego zgodn:.':l z P· 2 podatku, płatnicy zo- Łódź. dnia 29 slycin:o 1947 r. zei wzgądu n~ w:ełHe trudl')ości finansows, z 
sta"ną · zli.wiOdemieni za P<>Srednic!wem · 

"wezwanie płatniczego. I . za PREZYDENTA MIASTA ł który'lli boryka ' się feraż mlode nasze pań-
Prr:edsięb:orstwa, które płacą podatek (-) Kazimierz Gallas S'łwo. Prosimy ·o t:Zt'lstsze pisywanie do nas 

zgo~nie 1z11~·-'t1•~;~1-::~1d1;~~~1mqr•11H~,~~-:_1'"~~::~~1;:::~rt'~i1f :"1~a~1l1'i1i·~ 2J Zarząd Mi.03jski może zwolnić od pod'.łt
ku konsumcję podawaną odpłatnie do spoży
cia w jadłodajniach, prowadzonych przez zo
ktody o charakterze s'połecznvm lub dobro
czynnym, o ile w jadłodajniach tych nie po. 
daje się do spożycia napojów alkoholowych. 

I l~ul~. Ln„ ..... udl..lbK l1.11..uQUl~I „l~nmdl mu! . .11.. m1111l I" '="" . ' n 
WYMIAR PODATKÓW przedzajqcym bezpośrednio rozwi:;zani.e i po UBUC80MIENIE NOWEJ WTPOŻYCZAI.lłł 

§ 4. 
Podatek wynosi 10 proc. ceny należności za 

Zarzqd Miejski - Wydział Podatkowy 
przystępuje do wymiaru podatku gruntowe-

~poł~gu~atki, opuszczajqce Miejski Dom KSIĄ2EK DLA DOROSŁYCH W BUDZIE 
'dla McrtkiT Dziecka, otrzymują i:Jracą, która PABIANICmJ 

ipożycie. 
§ 5. gc, od' nieruchomości i ·od lo~a:li. im zapewnia utrzymanie, oraz wyprawki dla 

Za zainkasowanie podot~v odpowiedzialne Ponieważ nie wszyscy pla'lnicy uiścili na- dziecka. 
sq osoby, prowadzące przedsiębiorstwa. leżne podc:tki za rok 1946, a niektórzy nawet 

W przypadku odmowy przez konsumenta i za rok 1945, Zar;:qcl Miejski wzywa płatni
uiszczenia podatku, osoby prowadzące przad-
$ię:iiorsnva powinny spowodować sporzą\!l~e- ków podatków miejskich, nawet tych, którzy 
(li-s protokółu przez Milicję Obywatelską. jeszcze nakazów nie otrzymali, aby we wła-

Dom dla Niemcwlqt jest w Łodzi j~dvnq 

instytucjq, opiekujqcą się niemowlętcur.i po
rzuconymi lub z jakichkolwiek przyczyn po
zbawionym! opieki. Niemowlęta, J:rzyj .now..:x snym interesie zgłosili się do Wydziału Po-

§ 6. datkowego w sprawie uiszczenia noleżno3ci ne do Zakładu wymagajq specjalnej opieki, 
Przedsiębiorstwa, które nie pobierają po- za ubiegłe lata, a to calem uniknie_cia ko- . b . . h t d tn da•ku zgodnie z § 8, obowiązane są wysta- zazwycza1 ov11em 1c s an z ':owo y pozo· 

wiać iachunki za spożycie na formularz.::::h, nieczności płacenia podat;rów za kilka lat stawia bardzo wiele do życzenia. 'fraf!ajq r -
dostarczonych im w tym celu przez Zarząd jednocześnie. ne zm:wyczaj do Demu dla Niemowlqt w sta-
1\tejski (za zwrotem kosztów). nie kompletnego wyczerpania. B~ak ko:rmi-

W : .:;chunkod1 po.wir.ó'ła być vWidocznil')na OPIEKĄ NAD !viAC!ERZYŃS'r'ł/EM . l k . l t . k 
oprócz nal.9żności za spożycie kwota dolicza . , . . . . . cie e nie pozwa a na zas osowan1e po o.rmu 
n ego podatku. . . Wy dziar Op;eki Spole~z~eJ Zarządu Mi~;· naturalnego, nie mniej jednak akcja prowa· 

Rachunki powinny być wy;tawione w 2-ch li ski:c;io .w Łodzi prowadzi i~tensywnq akcję, d:::ona w tym zakresie przez Wydział Opieki 
eg4emplarzach przez kalkę, z których pierw- zm1erzmącq do przychodzema z p".lmccq bez- · . . . . 
szy otrzymuje konsument, ·drugi - kop;a po. domnyro malkom, udziekxjąc im sch~v!'lienia Społeczne} zasługuie na pel;ne uznanie l po· 
zostaje w bloku. Po zapisaniu całego bloku, oraz całkowitego utrzymania w okresLP., po· I parcie społeczeństwa. . 
........................... ~~ .......... ~....,.....,.~ ... ~~ .... ....,.~ ........... ~"CB" ..... ~....,..........~~ .... "19"'....,..........,....,.~"'Q19111"....,.~ .... ....,. .... .._,....,. 
Z sądów 

Zdemaskowany SS-o iec stanie przed sądem 
Jak się dowiadujemy w Prokuratu:-ze: si-e. w Rumunii. Gdy formacja jego u!e~ła cować w Filharmonii Łódzkiej jako mu

w tej chwili lJrowadzi się śl::~dztwo orze- rozbiciu, uciekł i w chwili ofensywy Ar- zyk. 
ciwko Witoldowi Skromnemu, vel Arka- mii Cz:::rwonej i Wojska Polskiego wRtą Na tym stanowisku pozostawał dwa la 
<liuszo\l,:i Jazguth vel Wit-0ldov.·ij Wita- pił w szeregi Armii Polskiej, ukrywając ta, nie budząc niczyich podejrzeń. Tylko 
szewskkmu. swoją przeszłość Niemca. przypadek :Pozwolił wpaść na trop nie-

Przed ·paroma dniami pisaliśmy D pra· Po wyzwDleniu. mając nadzieję, że 1iikt b=zpiecżneg-0 -0szustwa i w najbliższym 
cowni:ku pewnej instytucji łódzkiej, któ- nigdy nie dojdzie do jego prawdziw:::j czasie Jazguth stanie :Prz~d Okre.gowym 
ry okazał sh~· SS-manem, gdy został pod przynależnhści państwowej. zaczął pra- Sądem Karn:r·m. 

należności <lo SS f gmpy krwi. Chorym 

Dnia 11 marca r:D. o godzinie 12·ej w po· 
rudnie naslqpi oficjalne otwarcie Miejskiej 
Wypożyczalni Ksic:.W,ek dla Dorosłych w „Ru
dzie Pabianickiej przy ul. Zakopiańskiej. ·wy
pożyczalnia będzie czynna w ;Joniedziałki, 
wtorki, czwartki i piątki w godzin:xch. od 12:ej 
do I 7·ej oraz w środy od' 9-ej do 14-ej. 

RUCH BUDOWLA.NY NA TERENIE LODZI 

Ze względu na trwa.jqce jeszcze mrozy 
du.ż·e opady śnieżne ruch budowlany n~ te· 
renie naszego miasta uległ prawie całkowi.
temu zahamowaniu. Wykonywane ostatnio 
prace remontowe ograniczały się wyłącznie 
do remontów, przeprowadzanych :wewnq!rz 
budyn).có,w. . .„ : 

W związku z naddho\:izqcym !lezone:n .bu• · 
dcwlanym w Wydzi'ale Odbudowy Zazządu 
Miejskiego w ŁodZi 'dają ~ię już zauw~yć 
przygotowania do prac, .:ibejm•iją;cyćh re· 
monty budynków mieszkalnych i przemysłci · 
wych. 

Prace Oddziału Rozbiórek Eudowli we 
wspomnianym Wydziale wykazują w dalszym 
ciągu postępy. 'Roboty obejmują rozbi6Iki 
róii<.nych budynków, położonych w rozmaitych 
punktach miasta, których stan zagrafo bez
pieczeństwu publicznemu. 

W ubiegłym miesiqcu 'zburzono 1.360 m 
llZeśc. muru, wywieziono 2.598 m sześo::. gru
zu, oczyszczono 30.900 sztuk cegły or.:tz uzy
skano 350 kg. drze.wa. Ze ' wzgl~;iu · na trwa· 
jqce mrozy nie prowadzi się na razfe . prac ni
welacyjnych i porzqdkowych. 
HllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllillllllllllllllllllllll~ ~~~yu bll~~;~iL~v;~~)1t~~1\~~~eu ~d~~~~z p:~: Za Szawarą ro· zesłano 11·s1y gon· cze 

okazał się właśnie Arkadiusz Jaz.guth. O- Wznawia się pociąg Łódź - Ots-ztYlt. 
becnie zdo~y!iśmy, bliższe szczegóły, do- . Pisaliśm~ ~ilkakrot~1ie o spr a wie w~el-, min s~ra ~Y ul~.gnie . pra wdopo~·obnie nr. 5.424-425 z Loózi Kaliskiej 0 godzinie 

Wznowienie pociągów 

tyczą.ce ·działalnosci Jazgutha. kich na:ctuzyc ·popeł111onych przez glbw- Przesunie.cm, bowiem Szawara uciekł z 0,25, przychodzi do Olsztyna 0. godzinie 
Urodził się on w Równym w r. 1921 . . ne·g-0 ins~ktora Ochrony Skarbowej w więzienia. Władze prokuratorskie roze· 

Prz.ed wybuchem wojny wstał prz:!z I Polsce Mieczysława Sza w a re. Sza wara słały za nim listy gończe i wdrożono śle- 12•
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władze Polskie skazany na dom Po·p raw- miał stanąć przed Okr~gowym Sądem dztwo przeciwko ew::mtuah!ym spraw- · sz yn - o z nr. „ -a.'.t'- z sz Y· 
czy za kradzież. w roku 1944 wstąpił do Karnym w Łodzi 31 marca. com ucieczJki niebczDiecznez-0 malwer-1 na odchodzi o go\lzinie 16,10, przychodZi 
SS-Waffon i bvł w formacji znajduiącei Tymczasem. jak się dowiadujemv. ter- santa. do Lodzi - o gOdzinie 4,35. 



Nr. 11. _G l O S R O ·B O I N l C Z Y S~r 7 

Uwaga, Czytelnicy I 
Admiwlstracia „Głosa Robot11icze1011 

zawiadamia, 

Cenlrala Tekstylna w Łodzi 
ogłasza przetarg nieogra;nic::zony 

ie z dniem 2 5 marca br. 
no · dostawę niż9j wyszczególnionych materia- 1 100 pudełek; 24) Kałamarze 500 szt.: 25) Ko- I wiorki do maszyn 500 szt. 541 Szczoteczki do 
łów p:śmiennych: · sze do korespondencji 500 szt.; 26) Kosze dol maszyn 1.000 szt. 55! lok 200 laseCV3k; 56) 

11 Atrament biurowy 300 litrów, 21 Atra- pop'.eru l.000 szt. 27) Karton do matryc 100!1 Korytko do otó.wków l,000 szt: 57! lampy biu• 
ment do wiecznych piór 1.000 I., 3) Alfabety szt.; 28) Karton 5,000 ork: 291 Bezy.dla 100 rowe - 500 szt. Dział ogłoszeń 

zostaje przeniesiony do lokala 
przy ul. 

Piotrkowskiej 55 

do segregatorów 2.000 szt~k; 4) Bibuła do szt. 30) V nie biurowe 1.000 szt: 31 J Matryc~ Oferty w zalakowanych kopertach z na• 
suszek 5.000. szt.; 5) Bloczkt-n<ltotniki 10.000 

1 
1~.?<JO s

1
zt: 32J Obsadki - 1,000, 33J .Oł<?wk~ pisem .,Oferto na dostawę materiałów piś„ 

szt:; 6) Bruh~~Y 5,000 szt.; 7J .B~n~erole 100 i roznoko.orows _20,000 . s~t.; 34) Pop1elm::zk1 miennych" należy kierować do Wydziału, Go• 
I szt.; 8) Blocu. „magazyn przy1m1e 500 szt.; j 500 szt. 35) Pap!er w hruą i kratkę 60.000 sit. spodarczego Cenptrali Tekstylnej łódz, ul• 

front - parter - lokal sklepow9 
A 

NA 

9) Bloczki „magazyn wyda'• 500 szt.; 10) Dziur 1 36) P:neski 1.000 pudełek; 37)Pędzelki 100 szt. W'.ę.ckowskiego Nr 35 Il piętro d~ dnia 31.lll. 
ka~ze .3~ szt.; 11) Da+owriki 50 szt.; i2! ·,. 381 Poduszki .do st.ampli 500 szt. 39) Rolki ~o 1947 r:, w którym to dniu 0 godzi:PJe 12-tef 
Dz1e.nmk1 podawcze 1.000 szt:; 13~ Far_b? do maszyn. do hczenia 2,000 szt.; 40) B1oczk1- nasiqpi otwmde ofert w obecności zainte
po.w1elacza 100 puszek; 14) Gąbki zw:lza::ze l rachunki 500 szt. 41) Segregatory ..S.000 s:r.t. resowonych osób i przedstowideli 0.,ntrall 
500 s:t.; 15! Gumki do ołówka 3.000 szt. 16) 142! S+alówki 10,000_ szt. 431. Spinocze 5!000 Tekstylnej. 
Gumki do maszyny 2,0(){) szt.; 171 Kolka do pudełsk; 44) Suszk 500 sz,. 451 Skorowidze C t 1 T k 1 , 1 zego sob'e wybór 
maszynv 60.000 szt. 18) Kalko do ołówka 

1

500 szt. 46J Tośmy do maszyn 5,000 szt. 47) f e~ rai a .e s Y;n~ ~as Pr eter 
1 

ADRIA (ul. Marsz. Stalina - Główna) 
• .ZEZNANIE SZPtEGA" 

100 szt:; 19) Klei b'urowy w butelkach 100 Teczki - skoroszyty 12,000 szt. 48) Tusz do 0 eren a umewaznienie rz gu . 
Itr.; 20) Klei roślinny 100'.l słoików ; 21) Ko- stempli 1.500 szt. 49) Temperówki l,000 szt. 

BAŁTYK (ul. Narutowicza 20} 
"LUDZIE i MANEKINY" 

BAJKA (ul. Francisz!cańska 31) 
„SYMFONIA MŁODOSCI" 

perty różnei wielkości 100.000 szt.; 221 Ks'.ąż- I 501 Zeszyty 5,000 szt. 51) Zszywacze &'XJ szt. I OGŁOSZENIE 
ki grube biurowe - 200; 23J Koniki-jeźdźce 52) Igły do szywoczy 1,000 pudełek; 531 Oli. Zg:erskie Ziednoczenie Przemysłu Weł 

- • n.ioMgo, Państwowa Fabryka Nr. 3 c. 

fJ R t „ • • I głasza przetarg nieograniczony no 
GDYNIA (ul. Daszyńskiego 2) 

„PONTCARR.-'l .. 
HEL (ul. Legfon6w 2-4) 

„U SCHYŁKU DNIA" 
MUZA (Ruda Pabianicka) 

„SYN PUŁKU" 

.H'aąa epa r1anc•. I· l kupno motopompy strażackiej " wiel-
kości z kompletnym wyposażeniem. 

Państwowy Urząd Repatriacyjny podaje do wiadomości. że repat'.anci poclio- Oferty należy skłoqać w zalakowanej 
dzqcy z terenów republik ościennych LSSR, BSRR i USRR, którzy w związku z koperci'il z napisem „Oferto no moto. 
wyjazdem do Polsk: zgłosili mi-~nie swoje do opisu u terenowo właściwych Peł- pompę" w terminie do 31 mareo 1947 r. 

O~WIATOWE (ul. Rzgowska 94) 
NIECZYNNE 

nomomk6w Rządu R.P. do spraw repattiocji, a opisów mienia pozostow:cnego z ł · do godz. 10-tej w biurze firmy Zg!er-
przyczyn od s'ebie niezol'iJżnych do chwili wyjazdu nie otrzymali, winni się zgła- 1· 

1
,l skie Zjednoczen'.-'l Przemysłu Wełniane. 

POtONIA (ul. Piotrkowska 87) 
„KOBIET A SAMA" 

szać do naibiiższego Powiatowego Oddz:ału PUR celem przeglądania wykazów go, Państwowo Fabryko Nr. 3, Zgierz, 
zawierających imienn-e ze;;towienio ' niepodjątych przez repatriantów, o nadesla. 

1 
ul. Długo Nr. 43. Wad:um w wy.>ukości 

PRZEDWIOśNIE (ul. Żeromskiego 7-4-78) 
„ROBERT 1 BERTRAND" 

nych obecnie opisów m~enla. ., 2 proc: oferowanej sumy należy wpła-
Zainteresowon-e osoby w wypadku odnalezienia swego 11azwiska w wykazie ;_·~.· cić do kasy firmy, lub do B.G.K. oddział 

ROBOTNIK (ul. r ... ~skiegt1 178) 
„ZAKAZANE PIOSENKI" 

• 
W.nni zglos:ć w Oddziale Powiatowym PUR wniosek o przeikozo„ie im opisu mie„!c a w todzi, konto Nr: 162 z zaznaczeriiem 

celu wpłaty a pokw!towcnie dołączyć 
do of.arty. 'f;/:~~~~-

REKS~:t, ~~t"Wz~'~;ska 2) ~ ICfno POLONIA . Kino POLONIA 
„KAPRYSNA EKSPEDIENTKA" I UL Piotrkowska 67 ul. Piotrk~wska 67 

STYLOWY. (ul. Kiłfńskiego 123) ~t 
„PONTCARRAL" il 

$WIT . (8ałvcki Rvne'k 5) • 1~ 
„DRUGA MŁODO$~" % 

TATRY (ul. Sienldewicza IOJ łW 
„DZtECt KAPITANA GRĄNl ~„ I 

TĘCZA (ul. Piotrkowska 1~9) @i 
,;'!OBERT f BERTIV.ND" IW, 

Dziś dawno oczekiwcaia premiera nowego filmu francus!degol 

OBIETA SA A<< 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 
marca br. o godz. 10.30 w obecności 
zainteresowanych osób i przedstawicie. 
li f;rmy. 

Firma zastrzega sobie prawo nieprzy
jęcia ofert bez podania przyczyn i wy. 
bór oferenta bez względu na ceną. 

Zglersk;e Zjednoczenie Przemysłu 
'Vełnia.nego, Państwowa Fabryka 

Nr. 3. 

WIStA (11'. Ooszyńskłego lł ~,_; 
„ZfZNAN\E SZPIEGA" I Dramat kobiety, kt6rą wojna pozbawUa męta. Ziednoczenie Przemysłu Budowy Maszyn 

w~r.·r~1 1 • F ,.., 7awadzka 61 W roli tytułowej: GABY MORLA Y. ret.: n:o 11N STELLI Włók;enniezych w Łodzi podaje do wiado-
„~OBIN HOOD" ,._.. mości,że z dniem 23 marca 1947 roku rozpo-

WOLNOSc!, (ul. Napi6rkowsldego 16) &i'li&J#D!hi&&~~-~Bw.J$l'k'IJ@l:iWJE.tt!ifi-"M:'if!lt'Ji%1'!'§FEns.m.w.tlli~~ czyna się z polecenia Centralnego Zarządu 
„ TRIUMF MŁODOSCI" Przemysłu Metalowego 

ZACHĘTA (ul. Zgierska 28) OGl:.O§ZENIE KURS WSTĘPNY 
„tJLtCA 2l0Clt\JCOW' 
f<!no „Romo", „Hel" pocz. seans~w-l6,30: Państwowo <:!entrala Handlowa Oddział Wojewódzki w Łod~; ogłasza do Liceum Wieczorowego typu T.K.T. 

'8.jO: 20.30 11iedz. 14,30. „Gdynio"-15; 17,30: K Q N K u R s dla prncowników przemysłu metolowego Vł 
19.45; n"'='dz. 12,30. „Stylowv" - 15,30; 18; Łodzi. 
20,30; n!edz. 13 „Włókniarz" - 16; 18: 20; I ~. Warunki pr<IV"t•cla: 

· d 14 w· I • 16 18 ""' · d 14 na zaprojsktowanie pomieszczeń nondlowych i wykonanie do nich urządzeń. ·-· „ 
nie 'Z:. i " is a - ; ; L..v, me z. : 11 Ukończony 17-ty rok życia 
„Tęcza"-3 seanse dz.iennir:l-16,30, 18,30. 20.30 Zaintereso.wańi w:nni się zgłosić do Działu Ogólnego P.C.H. w Łodzi przy ul: 

1

2! Przygotowame naukowe w zakresie 2 '°' 
niedziela-14,30; „?rzedwiośnie"-16; 18; 20; Piotrkowskiej 98, w okresie dni 5-ciu. szkoły przemysłowe·1 lub uznane1· za rów-

~~~" - l~~ 18~~~.~&:1~~ ~-------------------------------~ nruP~ą 'i>ozosfałe kino rozpoczynają seanse o go· "' 
d.zin\e '6; 18; 20. . 3) Przygotowanie naukow.e w zal<r6'Sie szkoły 

T ł k • t k p • C l H dl O W Ł d zawodowej 
I ea r' muzy a I sz u a anstwowa entra a an owa, . . w o zi 4)Przygotowonie naukowe w zakresie szkotv 

W PAi:oiS"tW. TEATRZE W.P. uruchontlla sprzedaż tygodniową (Od 17•22 .,.arcaJ powszechnej łącznie z 5-c·!o letnią !naj. 
Dziś dnio 18 mare.o o godz. 19 min. 15 · WiD OWOCOW!fCh ,„ SQkÓW mniej) praktyką zawodową. 

f}rzedstowienie opery narodowej „Cud mn:e- · Kandydaci fl:Oddaru zostaną egzamin-:iw 
mony czyli KrakoWiacv i Górale" B<Jguslow- po niskich cenach przy ul. DASZYNSKIEGO nr Z wstE)pnemu. Nauka bezpłatna. 

· skiego z muzyką S1efanil3go w \nsc.enizacji 1 dla członków Związków Zawodowych, słucha czy wyższych uczelni oraz dla Zapisy w Dyrekcji Państwowego Gimna. 
reżyserii Leona Sd1illero z udzialem orkiestry organiZ'acjl społecznych _ .za okazaniem le gitymacli. zjum .; liceum w łodzi ul. Żeromskiego Nr. 115 
Filharmonii Łódzkiej. Dekoracje Wł. Ooszi:iw- przedłuża się do dnia 20 bież. miesiąca włącz 
skiego: Układ tańców J. Hryniewickie!. nie. 

TEATR POWSZECHNY TUR OGŁOSZENIA DROBNE Dziś dnia 18 marce o godz. 19 min. 15 · 
świetna komedia obyczajowe Gogola „Oże. 
nek" w przeklodzi<! A Grzymo!v-Siedleck.iego L 
w reżyserii H. Szletyńskiego, dekoraciach O. ehorze TŁUMACZ przysięgły ang\-elsfdego, rosyiskle-
Axera: LECZNICA-PRZ.YCHODNIA, Piotrkowska 3, po· go, froncusk!ego, niemi.ecldego - Norutowi. 

TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ „LUTNIA" rady ambulatoryjne i domowe lekarzy specja· czo 74• tel. '276-18. . 
D?iś w dalszym ciągu świetna, egzotyczna :istów. Analizy P~zyjęcia 10-12. tel. 216-48. Zaoliaro1.11anie pracą 

operetka „Kra;na Uśmiechu" z Witoldem tu- Dr. KOWALSKI MIECZYSŁAW spec chorób BIBLIOTEKARZE potrzebn·i : Oferty przyjmut<3 
czyńskim i Jadwigą Kendo w rolach głównych. Związek Bibliotekarzy, ul. Andrzeja 14. 

Bilety wcześniej do nabycia w ksi~gami we~srycznych i skórnych, Al. l Moja 3. Przy!- __ _ 
przy ul: ·Piotrkowskiej 102a, a od godz. 17.30 mu1e od 8-10 f 4-l7. Tel. 212-88. POTRZEBNA wykwalifikowana eksped~:'lt-k.a 
w kasie teatru: Dr. med. KUDREWICZ ZVGMUNT. specjalisto do sklepu rzeźnl:czego, wiadomość Łódź, ul. 

TEATR KAMERAlNY DO~U tOt,NIERZĄ chorób weMrycznych i skómych l?iołrkowsko Główna 26· ' 
Dziś ~ codzie:nnte o ~odz. 19.15 świstna Nr. 106. _ Przy!mufe od 7-10 i od 3-7. Znąa11t'Jione dohuntentq 

!ztvko omerykanska W1lliams'a ,.SZKLANA ZGUBIONO kartę rejestracyjną z RKU-Kut. 
MENAŻERIĄ" w znakomitym wykonaniu: Du- Dr. MARIA WILKOWA, choroby oczu, przyj. no i kartEj rozpoznawczą na nczw:sko Pi~ta 
szyński, Horecka, Jaroń; Mrozowska. muje od 4-tet do 6-tej - Swiątokrzyska ó, Aleksander wieś Błed6w pow Łowicz 

Reżys'!rłc - Erwin Axer. Dekorac!e - teJ. 179-80. . ' · ' · · ' 
Jan Kosiński ZGUBIONO kartą rejestracyjną RKtl, Wróbel 

Kaso czy~na od 10 do 12-eJ ! od 15.ej. Dr. RATA!-2:URAKOWSKA. specfolistka cho- Eugeniusz, wieś Baucz, pow Łask. 
tel. 123-02. rób skórnych i ~eoerycz~ych u kobiet, kosme- ZGUBIONO kartą rejestracyjną z RKU-Kut-

TEATR „SYRENA" Trougutta 1 tyko lekarska. Piotrkow~a 33 godz. 12-1 i no na nazwisko Piasta Bolesław. Bednory 
Dziś i codziennie komed:a Hennequino 1 3-5.30 kolonia, gm. Kąp:na pow. Łowicz. · 

Vebero p.t .. ,PANI PREZESOWA" w opraco- Dr. med. LUTOWIECKI Jerzy, choroby skórno- UNIEWAŻNIA · b'o k rt ·d 
woniu i z piosenkami Jerzego Jurondoto z l . "'I ~ zagu 1 ~q a E1 t!IW1 -m-
muzyką: Franciszki Leszczyńskiej l Mieczysła. weneryczne, egionów 9, tel. 156-10, przyjmu- c'i'.1ną na samoc~od Nr. rei. C.41702 :wvsta-
wa Porwita. te 3-6. wiany n? • nazwisko Sobczak Walerian .... 

Udzioł biorą: Janlna Oraczewska, Stefcia 1'.up„o • sprzedaż prz-:e:--:zc:-=-Mi-=-:-m_,,s-=te __ rs_t_wo _______ , ___ _ 
Górsko, Stefanio Grodzieńska; Regino Gra- SPRZEDAM sypialnię jasną ptasie oczfo. Po- ZAGUBIONO kartę rejestracyjną wystawioną 
bowska, Henryko Stankiewicz; Zygmunt Chmie gonowskwgo 45 m. 28. przez RKU Wieluń no nazwisko Kryściok I.ud. 
lawski, Edward Dziewoński; Marian Dqbrow- w!k, ur. 24.JV. 1921 r: zamieszkofy wieś Słup. 
siei, Wacław Jankowski; Wacław Kuchc;ski; UWAGA! Tylko hurtowo skórgumy 3 mm, 4 sko, gm: Mokrsko pow: Wi..eluń, ur1ieważnio 
Józef Matuszewski. Jerzy Pichelski. Kcz:mlerz mm i 5 mm kauczuk do korków i skór. glazurę się. · 
Powlowski; Stefan Witos. bezbarwną, proszki atramentowe i leje do dą- UNJEWA"'NIAM b" k . . 

Pocz. przedst. 0 godz. 19:30. Kasa czynna t.ek - kupisz najtaniej l. Rożniecki, Łódź. Piotr ~ zgu ionq. orfę ~e1estr~cy1nq 
od godz: lG--13 i od 16, tel: 272-70. kowska 31 w podwórzu teł. 216-57. ~;s~~-S1edlce na noZWisko Kalino.wski Sta-

TEATR KUKIEŁEK RTPD ul. Nawrot 'O Różne =·==-:·-=---:-::------------
Codziennie z wyjątkiem poniedzt..iłków NAPRAWA radioodbiorników wszelkich typ6w, ZGUBIONO legit. tramwajową zo m-ce me. 

widoWiskc zamkn:ete dlo dzieci szk61 pow· mor.taż nowych, dorabianie fal krótkicn. Pod parzyste no nazwisko Szulc Aleksy, Zomkni~-
szechnych o godz. 9 lub 11. W każd~ 1iedz1e i<iero·wn:ctwem zagranicznych sił foct'iow·J::ii . te 2 m. 4· · 
1~ i świę_t? widowisko. o~o;t:i . o godz 12 t~j Sprawdzanie lomp. Szvb~o - tonio - focho- SKRADŻIONO kart~ ro~znawczq na noz
Sttuka p:c;ira. L .Krzem!emec.<1e1 p:t: „H1stona 'ł-.'O . !<upuj~mv s1.."Jle wszelki so:zE'~ radiowv. wis~o Jokubowska Franciszka, Piotrko.wsko 119 
ślło o n~b1esk1ch m1odalach". „Precisious-Radio". SienkiewlcŻa 2. m. 9, · 

OGŁOSZENIE 
Szkoło Przemysłowa przy Państwowej 

Fabryce Zegarów w Łodzi ul. Wigury 
Nr. 21 (Typ gimnazjalny} przyjmuje no 
kurs zerowy kandydatów w wieku 15-
18 lat z ukończoną szkołą powszechną. 
Szczególo.we informacje : zapisy w Se. 
kretariade Szkoty od dnia 17 do 31 
marca bm. między godziną 9-tą i 14-tą. 

Dyrekcja Szkoły 

l.J5ntiecllnl i .się! -MĘCZENNIK MUZTKJ 
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Bh. 8 

Z ząc:ia nartll 
UWAGA, PRELEGENCI PPR GĆBHEJ-LEWEJ1 

Dziś, o golh. 18 w lokalu własnym pn:y 
uL PlotrkowsldeJ 262 odbędzie •ię zebranie 
prelegentów Góme)-LeweJ. Punktualno•ć l 
stawiennictwo obowiązkowe pod rygorem 
partyjnym. 

ODPRAWA SEKRETARZY Kćł. LEWEJ 
SRODMIEJSKIEJ 

Dziś o godz. 16 odbędzie się zebranie H• 

kretarzy kół PPR LeweJ - Sr6dmleJskleJ. Obe 
cność obowiązkowa. 

!!'WAGA, PEPEBOWKI GÓRNEJ - PRAWEJ 
W czwartek 20.3. o godz. 18 w lokalu włas 

~ym przy uL Bedn'a.rski&j 42 odbtidzle 1lę ogól 
ne zebranie kobiet - członkiń PPR dzielnicy 
G6rueJ - Prawe1. Sprawy bardzo wczłne, sta
wfennictwo obowiązkowe. 

OGÓLNE ZEBRANIE C?.ŁONKOW I STMPATY
KOW PPR 

W środę 19.3. o godz: 17 w lokalu wlas-
21Ym przy ul: GdańsldeJ 75 odbędzie się ogól
ne zebranie członków l sympayll:6w PPB Sr6d 
mlejsldeJ - PraweJ. Po zebre111lu wyświetlony 
będzie rum. 

ZEBRANIA KOI:. 
W dniu dzlsleJ1zym odbędą się zebrania 

a6l w następujących dzlelnlca::h: 

G t o s R o a· o T s I° c z· V Nr. 77 

Ze sportu 

Kto ·wypożyczy hymn szwedzki? 
Kłopoty 1..0.Z.B. przed meczem ze Szwecjq . 

Łódzki Okręgowy Związe1< Boks~rski 
rozpoczął już r>rzygotowainia do mioę.dzy-
1P.;:iń.stwowego meczu Polska - Szw~cja, 
który, jak już :P<Ydawaliśmy, ma się od
być 27 . bm. w Łodzi. 

DĘPESZA Z POZNANIA 

w Warszawie oddalona }e&t od śródmie- kimś pielk!nym 11pominkt1 dla miłych gości 
ścia o bib 9 km I że dojazd do niej nie i UlPominkach dla każdego z zaiwodn1ków. 
należy do zachę~ają-c~ch, no i że... P-Od SKĄD WZIAĆ HYMN SZWEDZKI? 
wz·ględem orgamzacyijnym okre.g war- . . 
szawaki w wi'E:k.szości wYPadków „nawa- · Duż'O )cl~potu maJą orgamzatorzY z 
la", czego nie moga, Powie.dzieć nawet ~aleziemem J>łyty .7· .h~nem szw-c<l~ 
najwięksi wro-gowie 0 okręgu łódzkim. kum ale sprawa ta JUZ Jest na dobr-ef 

Przed nami leży właśnie depesza z Po- d-r<>dze. est prawie 90 procent na to, ż~ 
znania, w której Polski Zwiaz~k Bokser- PRZEDSPRZEDAŻ W STARYM 1 hymn szwedzki usłyszymy w hali W~rtry. 
ski ziawfadamia, że organizację tego sPDt LOKAI.U ć · 
kania powierza Łodzi. Ail:Jy, o ile możliwości ukrócić ,,pasek" ABY ULA TWI TRANSPORT 

O Ż biletami !Przed 'halą w diniu meczu, orga- Mecz, jak już ?I>isaliśmy, wyznacz0tn1J 
DLACZEGO L D • A NIE WARSZAW A nizatoriy iP-OStarrowili, że jedria osoba be- , na .godzinę 19-tą, a t-0 z dwóch zas-adni'

Wiecznie czynny prezes ŁOZB P· St-e... dzie mog!ła nabyć maksimum 4 bilety 1 czych przyczyn: żeby uni1mąć zwalniań 
pie11 jest już wi~lce zaaferowany wstęp- .w przedsprzedaży, która odbywać się' z pracy i aby wskutek trudnych na ogół 
nymi przygotDwaniami do tego intere$u- bę·dzi·e od t>iątl<u 21. 1b:m. w st.arym lokalu\ w.ar~.nków komu.nikacyjnych dać tabo
jącego Sl><ltkania i zarazem niezmjernie ŁOZB przy ul. P10trkowsk1eJ 289 (w! mw1 EKŁ wi~.ceJ czasu na przetransi>or
z,a<lowolony, i~ spotkanie to właśinie bę- świetlicy PZPB Nr 3). I t-Owanie na Widzew tych 3 roół tysiąca 
dzie orga.nizow.ał Łódzki Okręigo'\Vy Zwią MUSIMY CHOĆ W CZĘŚCI ZREW AN· widz.ów, którzy bęidą .mogli ten mecz o.-
zek Bokserski. Łódzki, a nie... inny. ŻOW AC SIĘ SZWEDOM g'!:ądać. , 
WchDdzi tu bowiem w gr~ rywalizacja 
z okręgiem warszawskim. 'który wipraw- Zapewne wszyscy jzszcze parnię.tamy, GDZIE SIĘ ZATRZYMAJA SZWJ!Dtł 
dzie posiada odpowiedniejszą na to spot- z iak.ą gościn'l1ością byli -przyjmowa.ni na-1 I POLACY? 
kanie haię, gdyż moż~ ona pomieścić d.o si Pi!li=ściarze w Sv.vecil i jak ws-paniale Drużyna szwe<lzka zostanie umh~.~-
12 tysi-e1CY widzów, ipodc'llas g<ly hala Wi- oihdar-0wani powrócili do domów. Aby na w „Grand Hotelu", a nasi chfo~ 

O godz. 15,30 zebranie kohr ZJednocH- my piomi·eścić może zaledw·ie 3.100 wi- choć w części zrewanżować się Szwe- (rep.rez,entacia Polski) w hotelu ,,Polo-
nia Farbiarń Pończoszniczych. dzów, ale ma znów te minusy, że hala dom, organizatorzy myślą również o ja- nia". (Kr) 

WIDZ.ZW1 

1:1111111111111111111 i11mri1m1111·r11,11·1Hn11 ,,l'.tl'' 111 11 'l"I• :·;i Pfi1 1 1111m 11~ rrr11 • 1 · 111· 1 .1r · 1rnmąr1nrnn m111m1l!l1~vn1m1m•11!Jlmillr.1a11~1'ł111~w1111•m11t~i:1n111r11r.J111umtł -

GĆ~:o!:.A1~:0 z~branie koła firmy .,Allart'' w1·tkowsk1· ·, Przyborowski· Czwórmecz pływacki 
oraz kola L. WarynskL K. S. Filmowiec 

o godz. 14 zebranie koła PZlltl Hr. a. t . I . B I . 
o godz 17 zebranie kola „Młyn Koron.a". r I u m u Ją w y om I u Pływacy KS Filmowiec 11rojeik>tu5a na 

niedzielę ciekawy czwórmecz •pływacki. 
w którym wezmą udziiał Cracovia,· War
ta (Poznań) i Elek~ryczttość (Warszawa). 

GOBNA LEWA: 
O godz. 15,30 zebranie koła Hrmy Stołarow 

oraz kola Haussman. 
O godz. 13,45 zebranie koła PZPB Hr 7 
O godz.. 14 zebranie kola Nowel Tkalni, 

PZPB Nr 1 oraz koła Reduty. 
O godz. 15 zebranie koła Pabzy1d Zeglrr.

r6w. 
O godz. 18 zebranie kola Z!ednoaenla Bu 

dowy Maszyn W16klennlc:zyc:b. 

SBODMIEJSKA - PRAWA 
O 9odz. 15.30 zebrania 1c61 Pllhał oraz Me· 

chanlczneJ Fabryki P'-!ńczocb. 

O godz. 16 zebra:i\e 11:61 Fahtyk\ Mt ł 01m 

kola fumy „Pisch 'i A~tmmt. 
O godz. 16,30 zebranie kola „Ftal". ' 
O goił%. 18 vr lokalu dztelntcy prą 111. 

Gdcn\skieJ 75 zebranie kola terenowego Nr 2. 

STAROMIEJSKA 
O godzinie 15,30 zebtanie koła •=stwo. 

wel Fabryki nr. 1 
O godz. 16 zebra.nie k61 „2'a!denwurm", 

„Oddział Ruchu PZPB Nr 2" PaAltwoweJ Fa· 
bryk! Lin I Powrozów oraz Oddział lhH:hu fu
my Kamiński. 

o godz. 8 rano zeb1anle koła 12 komisa
riatu M.O. 

BAŁUTY: 

O godz. 16 zebr.anie koła gb,rbami „Se
tcrm.". 

O godz. 15 zebranie kola biura I odd::ia
łu ruchu !Inny ,.Buhle". 

· Co noweqo w Z W M 
UWAGA ZWM-OWCTl 

Jutro. w środę dn. 19 m. o godz: 19-łej 
odbędzie się w lokalu Zarzqdu Miejskiego pl. 
Zwycięstwa 13, zebranie Koła Międzyszkol

nego. 
Obecność czlonk6w kola obowicp;kowa. 
Sympatycy mile w!clzianil 

KOMUNIKAT 
Zarzqd Miejski Spoi. Obyw: Ligi ·Kobiet 

zawiadamia,. że dnia 21 bm o godz. 18-ej w 
lokalu własnym ul. Andrzej.a 1, . odbędzie się 
odprawa przewodniczqcych kół. 

Sprawy ważne. Obecność obowiązkowa. 

Dvżurv ap,ek 
Wagner, Piotrkowska 61 
Rytel, Kopernika 26 
Kon, Plac Kościelny 8 
Homburg, Główna 50 
Groszkowski, 11 listopada 15 
Raczyński, Kątna 54 
Jarzębowski, Rudo Pabianicka 

TELEFONY i 
Pogotov.r!e Ratunkowe Mielsk1e 
Pogotowie PCK -
Pogotowia Ub9zp. Społeczne{ -
Straż Pożarna -
Bruro numerów -

104-44 
111-łl 
134-15 

8 
199-00 

W iBytomiu w dniach 15-go i 16-go mar 
ca odibyły się pływackie mistrzostwa 
Polsk~ JiaH Krytej na rok 1947, w któ· 
rych brali udział taJkże i łodrlianie. 

Z 1e·pszych v.~1ikówi notu·jemy czas 
Ramoli (Polooia Byt:om), na 100 m. sty
lem dowolnym 1.05.5 sek. 400 m. st. dow. 
5.27 sek. oraz Szołty·ska (Pogoń Katowi
oe) na 100 m. st. klaa. 1.22,6 sek. 

Nahviieik'sm\ niewodzianką . mistrzostw 
była porażka mistrzyni Polski Wójcickiej 
(Polonia) na 200 m st. kl.. która uległa p0 

zaciętej walce Hulakównie z Gliwkkiego 
Piasta (cżas Iiulak6w1IlY 3.33,4 sek:) 

Z łodŻiain zawod!fł.~k Chojnacki (Film>. 
na dystans1e · ~x.1~0 m. st. zmiennym upla 

sował się na 4-ym mie}scu - czas 5,03 
sek„ a na 100 m. st. grzb. zajął 6~te mrej 
sce z czasem 1.25,1 sek. 
Duży sukc~s odnitx5li Witkov.-ski (Film) 

i P.rzyiborO'WSki (KP Zie'Clinoczone), zdo
. bywając II-gie i TI1-de miejsce w skokach 
do W>Ody, uzyskując minimum wyznaczo 
n-e wzez Młęidzynarodowy Związek Pły
wactlci (P.I.N.A.) na Mistrzostwa Europy, 
które od'b-ędą si~ w Mont-e Carlo. 

W ogóln~j ptLnktacji KS Filmowiec n
plasował się na 7-ym mi•ejscu a .KlP Zje
dnoczooe n.a 9-tym, wyprzedzając takie 
kluby, jak: Wisł~ (Kraków), San (Poz
na«}, AZS (\Var: z:awa.ł i ic.tn.e. Zawe<!t<.ilc 
Cieślak (Pilmoiwec) nie startowat. 

Czwórmecz: bę-dzre Się składał z 5-ciu 
k0inkurencji a mianowi'cie: 100 i 200- m. 
stylem <lowolnym, 200 m. stylem klasycz 
ny,m, 100 m. stylem grZ'bietowym i sita. 
fety 3x100 &ty!em zmi1ennym. 

Uwaga Zrywowcy I 
Dnia 18. 3. 47 r. o godzinit 18-ej w 1~ 

kalu własnym przy ul. Roosevelta 17 I~ 
p. (l'dbędzie się zebra!flie sekci\ -pilki ni)Ż
nej. 
Of>ccuo~ 

zkowa.-

----============================~ 

Co b~dzie z wioską olimpijską? 
.Kalendarzyk igrzysk już ustalony 

Komitet O!impij.ski ogłosił niedawno W zawodach koszy'k&wkt wezmą i>ra-1 źmie prawdopodobnie udział okoł-0 5 ty. 
kalendarzyk zawodów olimpijskl'ch, któ- wd<>podobnie udział eki'IYY 28 'krajów, - slęcy najlepszych sportowców Ś\l.riata, -
re mają si~ od'być w okresie od 29 Jipca m~cze koszykówiki odbe.idą się w okresi1! repr.ezentujl(cych oo najmniej 35 państw. 
do 14 sicr.Pnia 1948 r. w Lo·ndynie. od 31 lipca d-0 6 sierPni.a, miejsca z1wo- Prdblzmu rozmieszczenia tych zawOdni-

Zawody w strzelaniu odibywać się bę- dów jeszcze nie określonD. k6w nie uda si~ 'l'O?JWiązać bez wydatnd 
da, w BeasJ.ey od 2 - 6 sierpnia, baks w Zawody eliminacyjne w hoke.iu na tra !Pomocy czynników rządowych, a~bowi.em 
Wembley - od 29 Hpca do 3 Iuib 4 sierp- wie OOibędą si~ w Londyinie od 3 do 7 Wielka Brytania odczuwa obecnie dotkli
nia:, eliminacyjne zawody pływackie w sierpniai, gry finafowe na olimpijskim sta wy brak materiałów 'budowlanych, PO• 
krytym basenie - 7 sier:Pnia, w otwar- di-o'llie - dnia 9 si-eronia. trzebnych do stworzenia ,,miasteczka o-
tym basenie - 8 sierpnia, finały 12 ltfb Walki grecko - rzymskie· i stylem do- limpitjskiego". 
13 sierpnia w Wembley. . . wolnym. - Dd 29 H1pca do 5 si~rpnia. Pod I l'l'tn'tem •~•11'1'111'l<!l'.F:rnm:i11'r.'ITI1mrm1nu,,..ll'JeFJllll\l1rut.lfl:l!lliim!:9 
Wyścigi kolarski~ na torze odb1e,dą się noszenie ci'l'iarów - od 10 do 12 sierp-

4, 6 i 8 sierpnia w ,,łfornhill". Nie ustalo- nia. z meczu ŁKS-Radomiak 
ne> <lotąd trasy wyścigów szosowych, - Talk zwany „pięciobój nowoczesny" -
przypuszczalni~ wybierze się drngi w Par wyścigi 5 kim. crnss-couintry; 25 wy
ku · Richm<>nd, o ile ministet:1'two robót strzałów z rewolweru do celu umieszczo
Pt11blicznych ud·zieli potrzebnego pozwo- nego na wys.okoŚ'ci wzrostu człowieka; 
lenfa. szermiierka r·a'pierami; pływanie stylem 

E1i:minacyj1ne mecze fut'bolowe rozpo- dowolnym na 300 m.; bieg 4 kim crosś
czną się na stadionach w rejoni~ L<>ndy- country - od 31 lipca do 5 EHi!rpnia. 
nu 30 Hpca i heidą si~ odbywać co wie- Zawody IekkDa·tbtyczne -na stadionie 
czór do <lnia 7 sierpnia włącznie. Półfi- w Wembley od 30 hp ca <lo 7 sierpn-ia. 
nały rozegrane będ~, na stadionie olim- Dotąd nie ustalono t:ermmu wyścigów 
pijskim 10 i 11 sieriPnia, a spotkanie fina- kon'llych, wyścigów żaglówek, szermier-
łowe . - wieczor~m 13 sierpnia. ki i gimnastyki. 

Zawody żeglarskie w lfonky trwać be. * 
dą od 6 <lo 11 s_ierpn.ia, a wyścigi kaja- I yV koi:i:enta~zach agendi. Re.~b~ pow.ile 
ków - 12 i ·13 srerpma. dziano. 1z w 1grz·yskach ohmP1JSk1ch we-

Wszyscy łodzianie 
muszą wziąć udział w akcii przeciwpowodziowej 

Wlelkle opady śnldne ł długotrwałe mro
zy wytworzyły obecnie na terenie naszego 
miasta powa!ne nlebezplec:zeństwo powodzi. 
Wskutek obe<:neJ odwil!y wielu domom g:ro
zl zalanie. Wszystkie powołane do tego In· 
stytucJe l urzędy, proW'.idzq od kliku dni ln
tensywną akcję, mającą na celu zopobieg-
11lęcle grotu.el 1y.tuacJi I niebezpieczeństwu. 
Do akcji tel Jedn.<lk musi być wciągnięte ca-

~a::i:~e:;~:o dn~:!~·.;, ~~ó~l:la x:::n~! 
Mi!itjl ObyW<rtelskJeJ przeprowadzlla ogólną 
mobillzację wszystkich dostępnych nam .U 
i środków do walki z powodzią. W związku 
z tą akcjq PrezydeJlł ML1J1ta ob. Eugcnlu11 
Stawiński zwraca się z gorącym apęlem do 
wszystkich mieszkańców ł.odzJ, aby wzięli 

wydatny udzlal w całeJ tej akcJL 
Żylis tŁKSJ J Kotkei'NSki 1Raool$kl ~oczyli 

ciekawą walkę w wadze dęż.kiej. . · 
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