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'ROK nI tÓDŹ. SRODA' 19 MARC1ł 1947 ROKU ,. 

ola Z łębia 
si być wy~o'nywana 5 ólnie przez! 

zwycięskie m carstwa l cztery 
Postulaty ministra Mołotowa na konferencji w Moskwie 
.' N a posiedzeniu vVielkiej Czwórki w Moskwie minister spraw za- r i llTlZy;wi'l~uje doniosłe znac~onie, nie zo-
uranicznych Związku Radzieckieoo VV. Mołotow wygłosił wielkie stałn zrealizowana. . 
o 'C ,. • •• • o . N' . 1\1 T ., t 1\1 ł W niektórych strefach często były I 
plzemO\Vl~llle plogl.~~owe w sprawIe lem~ec. m\~ ~mD1s ra .. h o 0- wcielane w życie ro:~POrządzenia, stojące I 
Łowa c'ytuJemy pomze) według sprawozdanIa PolsInej AgenCjI Pra- w przeciwieństwie do zasady traktowa
sowe]. nia Niemiec, jako całości pod względem 

goslPodarczym. R.ozporząd.:enia te b1'ły 
MOSKWA (P AP). Wys!ucllaNśmy wia dom, 'Potrzelbującym węgla n1~11lieckie- realiwwane w drodze akcji jednostro!1-

śnie ważnego oświadczenia ministra Be- go, metali i wyrolJJów 'Przemysłowych, nej, bez ogl3,'dania SIlę na Radt!\ Kontroli, 
vina - r.orŁ'POczął SU'e iprzi!illówienie min. na1eżalo stw~rzyć warunki sprzyjające na którą mocarstwa sprzymierzone zło-
M.ołotow. Rząd Ra,dzi·~cki t.oz'Patrzy u- eksPortowi z Niemiec. żyły obowiązek reali~owania uchwał I 
ważnie to oświadczenie. W lI10im prze- Na konierel1cji berlińskiej szef rządu konferencji berlińskiej. 
mówieniu dzisie.'j·szy;m wyłovę; punkt wi- radzieckiego, . generalissEus Stalin za. Jak WSizystkim wiadomo, Zagłi>Jbie I 
dzenia rza;du radzieckiego na główne za- proPQnował utworzenie- centralnej adml. Ruhry, w wtórym sku,pia się 3/4 puemys- ! 

gadnienia, lloruszon~ pnz;ez ministra Be- nistracii w Niemczech. której działanie łu węglowego i metalowego w Niem- I 
vi.na. Konferencja poczdamska opraoowa- byłoby w. stanie zagwarantować jedno- czech, było główną bazą militaryzmll nie ' 
ła zasadnicze POS~utlaty, na których opie- lity system w administracji i życiu go- mieckiego i posiallało decydu"ące znaczc-
rać się miała polt yka gospodarcza wo- spodarczym tego kraju. nie dla agresji ze strony Hitlera. 
bec Niemiec, wychodząc z zał<Y.lenia, że 
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~inister ~ołotolV 
Memcy 'PowInny być traktO:wane jako Uchwały konferellcjf 'berlińskiej zmie- Dlatego też jest rzeczą nieodzowną, by 
całość 'Pod względem gosPQdarczym l że rzały do utwol'lZenia szeragll departa- ważne kroki, podejmo\Van~ w stoSunku tecz,nych materiałów, by zdać sobie spra· 
stcSOwnle do tej ,7.asady oowinna być m~ntówcelltralllych obejmuj!!rcych cale do. tego przemysłubyly wciel a n\! w życie wę ze znaczenia kroków. przed i~wzill
prowadzona polih'ka czterech mocarstw Niemcy, mianowicie w dZllcdzinie prze- za z~{)dą l{a y K-{)ntroli. 'tych Pqęz zarząd bryt. ' jski wobCc prze-
w odniesieniu do wszystkich zagadnień mysłu, iinan ów, transporhl, komunikacji, \V istocie rzeczy jednak nie mi·ało to n~ysłu węglowego w Zagłębiu Ruhry. \V 
życia gospodarczego Niemiec. handlu zagrani'czn·::;.go. Na czele każdego mic-j 'ca. Juz w grudniu roku 194;; zarząd sler,pnilI 1!H6 roku zarząd brytyjski po-

WSPólna polityka gos.podarcza państw departamentu miał stanąć sekretarz sta- brytyjski przej~ł wszystkie ko.Palnie wę- stawił Ra(te Ko,ntroH przed nowym fak
sprz,ymi.erz{}uY'Ch na terenie Niemiec mia- nu, sprawujący swój urząd lj)od kontrolą gla w Zagłębiu Ruhry, stawiaiac Rad~ tem dokonaJwm. Tym razem zarząd bry
ła umożliwić zas'Pokojenie potTz.zb poko- Rady ,K0!1trolnej, Je~na~że tlchv:ała ta, ł KOlltroli przed faktem ?okon~nym. Rada tyjski ~slU1ieciem jednostronlłym l)rzejął 
\lowych 'l1arOlu niem.;,ecl\<.iego w równej ·d(} ktorel rząd radzleckI iPrzYW:Iązy;wał KontroU dotychczas me pOSiada dosła- (Dalszy cia,'g na str. 2-ej) 
mierze, jak umożliW'ić Niemcom wyko- 1/11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111/1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

uanie -robowiązari, ilIałożonych na Nłzm- • • 
cy Pi'zez m~<:arstwa sprzymierzone, nie I zy 
wyłączając Sn\at rellaracyjnych. Jedm)-
cześnie pOlityka ta miała znńerzać do 
zlliszczenia potencjału wojennego Nie-

• skiego br rslwa 
m~~~ OSiągnięcia tego celu na1eżało sko- Uroczysta akademia w Warszawie w 1-szą rocznicę polsko-jugosłowiańskiego sojuszu 
ordynować działania .państw s'PrtLymie- . W AR~ZAW ~ (PAP~ ~ Z okazji I stępcą szefa szta~u. głównego gen. Mos- towarzystwa przyjaźni polsko-jugoslo. 
rzonY'ch 'i jedno1icie roz:wilą·zać zagadnie- pIerWSZej roczlllcy p<>dplsallla układu o sorem, przedsta~lclele korpusu dyploma wiańskiej, min. Grubecki · wygłosił prze
nia !akie, jak: ~()zwój .'Pokojo",,:y p~my pomocy wzajemnej między Polską a fe- 'tycznego z dZiekanem ambasadorem mówienie inauguracyjne w któ '. 
~u l g~p~~rkł r~Ine], orgamzacJa s~: deracyjną ludową Republiką Jugosławii, ZSRR . L.eb~ediewe~, przedstawiciele wiąc o wiezach ws.półpr~c i b rrm tma-
!Iłem u PJemęznego l bankow!go,. rozwoJ dnia 18 bm. - staraniem towarzystwa władz ITIIeJsklch z wlcepre-z.ydentem War ł h • Y ra ers wa, 
handlu. wewnętrznego, orgamzac]a tran- pr.zyjaini .polsko-jugosłowiańskiej w sali szawy płk. Kotwica. Skrz}'pkowskim ,ą.czącyc n.arody slowians.kie, podkre-

SP1~~ ~~;emYSł llokojowy w Niemczech, "Roma" w ~ar6zawie ()dbył~ ~ię urocz~ oraz liczne delegacje organizacji pelit y- :1I~ zn~czenle z.awa.rtych pr.zez . Polskę 
który od dawna odgry'Wał poważną rol'ę sta akad~mla. Na akademię p~zybyl1 czmch, sp;:>łecznych i ml()?zieżowyc~. .:s0Juszow ze ZWIązkIem Radzledlm, Ju· 
w mię!dlZyna.rodowym żydu gospooda r- członkOWIe rządu R.P. z minIstrem Akademia rozpoczęła SIę odegramem goslawią i <!:zechosłowacją. 
czym oraz handlu mi{}dzynamc1owym, Spraw Zagranicznych Modzelewskim, \hymnów narodowych obu zaprzyjaźnio- Z kolei wśród oklasków i okrzyków na 
mógł przynieść 1Ji:{)1:zYŚCi i innym nam- generalicja i przedstawiciele W.P. z za- nych państw. Prezes zarządu głównego cześć przyjaźni polskO-jugosłOWiańskiej . .. 
"_IIII_III~IIII_IIII_IIII_IIII_IIII_IIII_IIII-.nll_lIlI_lIl1_IIII_IIII_IIII_III'-IIII_IIIII-'IIII_IIII_IIII_IN_II zabrał głos charge d'affaires ambasady 

T a r g, · o w c U jugosłOWiańskiej p. Dragovic. Dzień 18 

I Y marca 1946 r. głęboko wrył się w serca 
. narodów jugosłowiańskich - mówi p. 

Dragovic. Umowa pOdpisana tego dnia 

Anglicy oponują przeciw powiernictwu Stanów Zjednoczonych ;~~:S~:Wi~die~~~~~~ni:b.v ~~~~sz~:r;~~:. 
NOWY JOI(K. (PAP). Na pOlliedział-/ Delegat australijski IiasJuck oświad- wiciel WieQkiej BJ;Ytanii Cado~an oświau 

kowym posiedz~niu :Rady Bezpieczeńst- czył, że jzdyną zasadą, ialJm delegacja azył, iż rząd brYtv:iski ma wątPliwości, 
wa od:była się >dy.sku-sja nad przyszłością australijska stara się \\''Pwwadzić, jest CZl' istnie.ie podstawa prawna dla po
wysp na Pacyfiku, !pozostających pod prawo udziału w pracach nad traktatem wzięcia obecnie decyzji w sprawie urno· 
mandatem Japonii, nad którymi Sta,ny pokojowym wszystkich państw, które wy 'Powierniczej. 

szłość nigdy więcej się nie powtórzyła. 
Wyciągnęliśmy naukę z przeszłości I 
pragniemy zgodnie współpracować dla 
utrwalenia poko.iu. 

!~~~~·~f~~~a~omagają się przyznania im walczyły przeciwko JaPonii. Przedsta- Dehata została odroczo.na do P'iątk~. B i d a u I t u S t a 1,-n a 
Polemizując z pOllrawk~ a.~i.ra:łtiską, r· I t T 

przed'stawiclel Stanów ZjednoczonYCh n· O O S e e o r u m a n I e LONDYN ( b ł ł) Gen 1is6imu8 
~e~:~st!~st;~sr~~j~ct;l~z:e w~:::ą.Bj!: ' . StaliI: przyjlj: n:' ~'~;111~ W p:~~edziałek 
żeli chodzi Q dalSZe loSY terenów strate- NOWY JOI(K (PAP). Wdowa llO zlllar Trumana lIapeW1łO nie prz}'czyni się do ministra slll'aw zagranicz'llych Frailc.ii -
gicznych i decY7Jje jej nie mogą być pod- łym prezydencie Stanów Zjednoczonych wzmocnienia siły tej organizacji. Georges Bidaulł. ROozmo\\ a trwała około 
I,PQrządkowane JX)Stanowieniom jakiejkol. pani Eleonora Roosevelt wyraziła uhole- Stany Ziednocz.one po'WiJ1lIY udzielić I},)łtorej ~·od~ił\r. 
wjek konferęl1cji pokojowej. wanie z 'JOWOdll ominiecia ONZ w pla- Gr::lcji' pomocy przy odbudowic lUl pod· Min Birłlwli v.\ ~ t!ierwS'.q:m m;zestuł-
. A(J6t:rn.!ia· OOIJlltPltl ~, .. Oy 1L1ll"Wa 11'0- I19Cn ~D'tl·CY (#ecH i Tnr~""''y~U'fi~''· ;,h:«1Iff.lC a;pt)iiiy~zll"j. ~rdwa ZaŚ, j'lk Che 
_rnicza wesz.ła w życie w dniu, w któ- tych przez prezydenta Tnllnana. cja mogłaby rozwiązać swoje nlldno~ci kiem k<mferellc.ii nH}skiew~kiej. Z3iproSZO 
rym zostanie p.o,d'Pisany tymczasowy, lub Palni Roose'velt oświadczyła, źe cały wewnętrzne zgod'nie z wolą wlę,ks.zóści nym pr:r.e.z Generalissimlłsa Stalina. Na 
łeZ (,stateczny traktat poko'jowy między św.iat opiera swoje nadzieje na stały 00- narodu, powinna być rOozwiązana Przez przyjęciu obecny był równierL minister 
'J.'}.J'irni'l ~ l"l{,"t,:~mi Fr)ill"7nicz~'i. \chi 1Il' ON?'~ :l posuni,p,.cie prezvrleJ1t~ Or~ani7~ci~ N:łr()nów Zi~Ón()C10I1\'ch S,lU':łW '1;łjłr"ł1i('7.nvc" ~€.?rt _ '~"ł(} ... 
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Barbarzyństwo, jakiego nie znał ' g t I Dolary i flota 
LO'\ OYN (ohs!. wł.). Agencja Reutera s w I a donosi. że d-0 Pireusu (Grecja) ma wkrót· 

Rudolf Hoess i iego rodzi na ~ w zeznaniach świadków ośw ecimsk;e20 procesu 
WARSZAWA PĄP. W dalszym ciqgJ 1 matorium-. Było to tak straszne, mówi świadek· prowadzono do krematorium dzieci w Wieku 

świadkowi~ składają ~ezno·· iri dotvczące ży że scena ta pozostanie mi w pomięci do koń przeciętnie lat 5-ciu, było ich 8.000: 
cia w obozie oświęcimskim. Coraz ' bard: ej ca życia. Matkom odb era no dzieci, krzyki Węce n ż 10000 obywateli jugos!owiań-

ce przvhyć eskadra okr~tów amerykań· 
skich. Okr , ty te ma;ią również ,,odwi_.:
t.lzić" wysnę Kretę. 

Budżet lotn czy Anglii staje się jasnym bezpośredni osobisty udz ał słychać było · w <'ałym obozie: skich zostawiło .swoje kości i prochy na po-
oskarżouego w maltretowaniu więźniów. Swio Pewnej nocy rozległy się w obozie strosz_. lach Oświęcim a. Przy życiu pozostało około LONDYN (obst. wł.). Brytyjska Jz'ba 
dek Edward Wrona. urzęd11ik pcmstwowy. ne krzyki. Dowiedziałyśmy się że prowadzą 100: I tak w walre o wolność obok innych eu. Gmin zatw ie rdziła bud·żct ministerstwa 
areS1.towany był 3 moic 1940 r. Do Ośwę::1- do krematorium kob ety ze Zwią:zku Radziec· ropejskich narodów i myśmy po obozach !otnktwa wojs1<owcgo. Rudżet zamyka 
mio dostał się 14 czerwca tegoż roku i otrzy. kiego; Polki, C1e~zki i inne. Zdscydow:ily koncentarcyjnych zostawiali swoje życ e, ro- Się sum!\ 127 milionów funtów szterlin-

. mal numer 206. Gdv wagon z .wi ęźniami przy się: my tok się n e dainy wyprowadzić. Bę- zem z przedstawicielami bratnich nam noro- gów. przezraczonych mi·P dzy innwmi na 
był do Oświęcim a, drzwiczki otworzył SS- rł7.iemy sie bić. Pójdziemy ·na karabiny, nied1 dów słowiańsk eh narodu polskiego, czecho- utrzymanie 380 tysięcy <>iicerów i szere· 
man i ośw:a dczył więźniom: „To jest druga nas zabii<J 1ok lu dzi; ols nie damy się wlec co słowackiego i innych. g-owych. Min . PhiliJl Noel Raker podkre-
wasza ojczyzna". Zrobiło to no więźn'a ch ' kremator:um. Tsj nocy nasz blok oszczędza- Zernanio pani Y.ikanovicz wywarły har- ś'lił, iż. w lotntictwd i~ brytyjskim w d·al-. , . . . / , . . . . c;zym c1agu za ru n1one boidą kohi:!tv. 
111ezwyKle deprymu10ce wrazen:e. , no: . dzo silne -.vrczerne były bowiem mocne, r;et nie'które z ifch mają być dowódcami za-

świodek zobaczył po raz pierwszy Ho- W dniu 22 czerwca. byłam świadkiem jak ne bólu i gniewu. I łóg sam{JlotÓw. 
esse w trzy ·dni po przybyciu do Ośwęc .nlo, 1111111 111•1111111111111111111111 11 11•11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111w111u1u1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
podczas sławnej gimnastyki. Hoess przyglą~ p • 
zachęca! dozorców do d.olsźych szykan. Z . 
więźniami postępowano w ogóle w sposób . 

dal Się męczarniom zadawanym więźniom I I . r z r a n z m 
jak najbardziej udręczający. Na noc zamy. i . ~· . 
k~n° ~ ~s~b w je_dnej :~bie, _stłoczonych ~0 I Formula anglosas'fa która otw era drzwi do nowe· l'lOpaaandy iednoczenia niemczyzny memozhwosc1. Znom1<:inne iest, ze 1eden z wie ' 6 · 
źniów, młody chłopiec dostoi szału z brak~ MOS!<WA ('.-1bs!. ~vł.) - Wc_zoraj. ~d- I. A.us~rla. n~iała r~;vnież ~niei~ożliwić \hitle rowcy pro pagowali ideę „zjecłnocze-
powietrza. O~ ien nie było wolno otwierać. by}o się pos1edze~1e zastęp·cow n;1ms- 1stme~1e 1 dzia_łalnosc ~rgarnz~C.JI, pro- nia wszystkirh Niemców", która dopro-

. D~ otwartych okien SS-mani strzelali. j trow spraw zagranicznych, na ktorym pagujących SOJUSZ z N1emcam1 lub _pro- wadziła do „teorii" wyższości rasowej 
P.ewnego razu przywieziono ze Sląska kontynuowano dyskusję nad artykułami waózącyc? propagand~. pange~man~ką. Niemców nad innymi narodami. Cele 

tr~nsp~rt. wic:Ż, ów. Była tam du~a grupa .~o politycznymi traktatu pokojowego z ~ednakze przedst~w1:1el S.tanow ~jed· tej propagandy są ca!kowkie iasn~. 
b1et c1ęzornych. Kobietom kazano się pOlo- A.ustrią no ... zonych wypow1edz1ał się przeciwko p d t . : l w· Jk" . B t .. 
żyć na brzuchu i w tej pozycji leżeć tydzień · J · k f . .. 

1 
d , k. . zakazowi propagandy pangermańskiej. rze 5 awJC~e te ieJ '. ry ann. ~ 

bez ruchu. - eszcze n~. o.n .erenc11_, on yns i: J za Na wczorajszym posiedzeniu gen. lord Hood, .ktory w Londy me zgodził się 
Nie wolno im było nawet załatwić wł'Js- :otępcy ustahlt .kon!ecznosc włączenia ~o Clark (St. Zj€<lnoczone) oświadczył, iż na. wlączeme do traktatu punktu,. za ka· 

llych potrzeb. lnnq formą ~of.ni był stojący I traktatu. austna~k1ego pu~ktu, zak~zUJą gotów jest przedstawić nowe sformuło- Ztlją<:ego propaga.ndę ?ange.rmanską w 
·bunk ie•. w bardzo cici·nym miejscu pakoHa cego SOJUSZU polttycznego 1 ekonomiczne wanie odpowiednieg-0 punktu traktatu. Niemczech, zmienił wczorni swóJ punkt 
na na całą n'Oc około 40 osób. z braku powie Q"O Austrii z Niemcami. W tym celu po- Okazało się jednak, iż rówmez nowe widzenia, przyłączając się do stanow\· 
trza, gdy ludzie zoczynol. się dusić, mordo-

1 
st?now!ony, b;: t~~kt~t zawi~r.al zobo- sformułowanie nie ~a~i:ra zakazu pro- ska przedstawiciela Stanów Z.\ednoczo-

waii się wzajemnie. w j<:idnym wypadku zna . wiązanie Austrn, 1z me dopusc1 ona na pagandy pangermansk1e1. nych. 
leziono tyl ko trzech żywych. Pomordowani ' swoim terytorium do żadnych działań, Dele.gat radziecki Gusiew wskazał na Wobec różnicy zdań zastępcy m\nłs-
rnieli poobgryzane uszy t nosy. co sam w.- I które pośrednio lub bezpośrednio mogły- niebezpie{:Z€ństwo, jakie przedstawia trów postanowili pozostawić sprawę n\e 
działem na włtisne oczy - mówi świadek. Wi br p~zyc~ynić się do so.iuszu austriacko~ j propaga~da pange~ma~ska. Wi~<lomo ~? I rozstrzy~~ięt~, przekazując .ią. decyzji 
dać było jak straszna musiała być ich walka mem1eck1ego. wszechnie - pow1ed2iał Gusiew - 1z Rady Mm1strow Spraw Zagramcznych. 
o życie. W roku 1941 przybyli pi0srwsi jeńcy 
wojenni. Podkreślam ten fakt, bo Hoess był , 

obecny przy bezlitosnym mordowaniu tych o n t r o ł e· • a u h r y ludzi. W kilka dni wymordowano w najokru t 
niejszy sposób pierwszą grupę jeńców ro
syjskich. 

Swiadsk następnie mówi o używaniu w p • • • • • M ł k • 
Oświęcimiu samochodów do gazowania ludzi. rzemOWJ8DJ mJDJ fra 0 OfOWa W 0 Wie 
W warsztatach sarnoc'hodowych sfały 3 t'Jkie Dalszy ciąg ze str. 1-ej) ubiegłego, odhączył Zag-łeibie Saary od I już o tym, te .POtozumienie to wprost 
auta. Hoess napewno je widział, gdyż niemal Pod kontro!~ pr.iemysł żelazny i stalowy reszty Niemiec. I ta sprawa została za· stoi na przeszkod'Lie odbudow\e Niemiec, 
codzi~nnie bywał w warsztatach samochodo- Zagł~lbia Ruhry. decydowa·na bez zgody Rady Kontroli. I jako całości gospodarczej. 
wych, gdzie oglądał swoją piękną limuzyną. W ten sposób zarząd brytyjski wpro- w tym wypadku Rada Kontroli ponow- Porozumienie bry>tyjsko- amerykańskie 
Pracowotem wtedy - mówi świcid~k - w go wad<Lał w czyn swą politykę gospodar- nie była 'Postawiona przed faktem doko- ułatwia monopolom amery'kańskim i bry
dzinach nocnych w pompowni wody ·i og~ądo czą w odniesieniu do zasadniczych gałę- nanym. Z taką procedurą przy rO'LStrzy. tyjskim przen1ka1ni·~ do :przemysłu nie
łem to gazowanie. zi przemysłu Zagłębia Ruhry, nfo licząc ganiu waiżn~;ch za2adnień, dotyczących mieckiego i otwiera wielkie perspektywy 

Byłem raz świadkiem w nocy, jak dokona si,i, zupełnie z innymi mocarstwami, za. Niemiec; nie sposób się zgodzić. dla trustów ainglosaskfch, któr·: by chciały 

;: ~~~~k~;/1 ~~is:ee~:ro~~0:i:;:;~:m ~:j~;: si~~~~6~m~a '~0~!~~~~jl<~~~fj~~kiej rząd Metoda faktów dokonanych • Wi!~!~:d~~~~~·~?:~fe ż~~;;:~~re~ 
Zajechało "tedy około 50 limuzyn r ścianę rada;iecki wysuna'ł wniosek, by przemysł W grudniu ub. roku R.ada Kontroli po- kańskie nie daje si~ pogodzić z zasadą 
śmierci na bloku 11, gdzie egzekucja oyla Zagłębia Ruhry, stanowiący trzon poten· nownie znalazła się przed faktem <loko- zjednocz;.enia Niemiec pod wzglt}dem go-
wykonono, jaskrawo oświetlono. ciału wojennego Niemiec, oddany został nan~im wobec posuni1e,ć dwu rządów: spodarczYm. poniewa.ż pociąga ono -za 

N lk ' . H I ·1 pod wsipólną kontroł~ czterech mocarstw. Stanów ZJ."'d·,noczonych ·1 W1'el,kie• Bryła· sobą rozczłonkowan'ie Niemiec i z-ni:sz-ie ty 0 nasz prze„ozony oess pe ni Ucz;.estnicy konferenci·i onorozumie·l1· sie1, v • ' · d · I o~c· tego naństwa 
I. · b · kl k t · ki " n·11'. Rz111.dy te zawarły porozum1"en1·e "' czenie samo zie n ·:> 1 ' .... • gar 1w1e swe 0 owi~ 0 0 oswęc ,ms ego, że zagadnienie to zostanłe na razie odro· .., " ó · ś · u · 

Pomagały mu w tym dziele żono i dzieci. spra'"i·e a;i·e.-..oczenia pod wzgl.,.dem go- Stoi ono r wniez w S'Przeczno c1 z -czone. Postanowiono, że zajmie się nim w uni '" chwatami konierencji .ber/ińskiej oraz in-
Najstorszy syn Hoessa, należący do hctlerju- rada ministrów spraw zagranicznych w spodarczym i administracyjnym dwu nymi mi'e·dzysojuszniczymi -poroznmienia
gend, stawał na drodze, którędy przechodzili lipcu 1946 r., na zlecenie m,;go r21ądu, na stref zachodnich w Niemczech. Na mocy mi w tej sprawie. Same przesłan!<i t~go 
więźniowie, strzela/ do nich z wiatrówki !ub z posiedzeniu rady mi·nistrów spraw zagra~ tego porozumienia, bipracowano ws1)ólny porozumienia są niesłuszne. Jeśli stan~ć 
procy. żono Hoessa, spostrzegłszy, że któryś z n,icznych w Paryżu ponownie P-Odni011łem dla · 0.bydwu st>ref p1an gos'Podarczy, obli- na gruncie porozumi-~ń, zawartyich m1ę
w.ęźniów nie pracuje slcwapliwle notowało je sprawę ustanowienia kontroli czterech czony ·na trzy Jata. Istnieje zamiar roz- dzy sojusznikami w sprawie N1emiec, to 
go numer I donosi/a mężowi. nmcarstw nad przemysłem Zagłębia Ruh- wini,ęcia wymiany towarowej pomiędzy do. układu hrytyjsK'o-amerykańskiego nie 

Następnym świadkiem jest Jugosłowianka ·ry, ale i tym razem sprawa Z()IStała odro- zj·~dnoczonymi strefami anglosaskimi, a mogą przyłączyć sie in·ne straty. Z tego 
Novka Vukanowlcz, sekretarz sądu ludowego czona. ·innymi państwami, przy ~Ym rozrachun· wszys,tkk~go wynika. · że Por-0zumienfo 
w ' Belgradzie: Swiodek należała do ruchu Jednostronne decyzie Anglii ki z innymi strefami w Niemczech, ma.ią brytyisi<o-amerykańskie nie wwi~no _da-
oporu od 'pierwszej chwili woiny z Niemcami: Nie przeszko·dziło to jednak rządowi być dokonywane nie w markach niemiec-, le:i istnieć, powinno ono być zihkw1.do-
Brało czynny udział w walkach partyzanc- b · k d 1 · "" kkh, ale w dolarach amerykańskich lub wane. 

rytyJS ·iemu w a szym ciągu "'„ro wa- funtach angielskich. Dz'ię'ki temu po1rozu- d ń 
kich na tyłach armii niemieckiej: Schwytana, clzać w życie jednostronnych decyzJi w mi·eniu dwie strefy zachodnie w Niem- Surawa odszko owa 
było dwa Joto w wi<>zioniu, p. o czym 24 Za"'łęb"1u Ruhry Tym praktykom należy "' „ · · czech - amerykańska i brytyjska - Sprawa odszkodowań zasługuje na czerwca 1943 r: zostało przewieziona do obo poł<Yi;yć kres. ... od t nząd radzi"ecki· domaga si"ę. 1.y kon'e- faktycznie zostały ouseparowane resz szcz.egóqną uwagę. Wytworz"Y'ły si'ę . u-zu: Widok obozu był od pierwszej chwili '' - . - v 1 N' · W t ,~ d k e zo I t 'k. J k 

r"'llCJ·a m'in·istró'" spraw zagranicznych ty 1em1ec. en sposou o 0 1nan - - raj niedopuszczane s osun ·1. a w1a-wstrząsojący: Dostrzegła niekończące się " „ • t ł ł k · Niem· ee które mo d k f · b I'· 1• n st o "ła postanowiła, żeby zaprowadzona została s a o rozcz on owanie 1 , omo. ·on erencJa er msl\a „o an w1 , 
kolumny ostrzyżonych i bosych kobiet. Dymy nad przemysłem w Zagłę·bln Ruhry kon- że pociągnać za sobą bardzo niepomY'gl- że llczba urzadzeń, która ma przypaść na 
i płomienie nad B rkenau powiedzla~y praw- trola wspólna Wielkiej Brytanii, Francji, ne skutki , pod względem gosoodarczym, rzecz ooszkOdowań wojennych ze stref 
dę. Kobiety te szły do komór gazowych: JL•- Stanów Zjedlłoczonych t ZW'l!l!Zlkll Ra· a także i ipolitycznym. Oceniaj1ac ze strn: zachodnich ))()winna być określona de 
gosłowiankom odebrano wszystkie rzeczy dziecklego. ny formalnej, iporozuntlenle to stano~t dnia 2 lutego 1946 r. 
przywiezione z kraju, dano pasiaki; na rękach z wyżej wymienionych względów rząd p0gwalcenie uchwał konferencJI berhń· Chociaż od tego terminu minął już 
wytatuowano nume ry. Zoczęla się praco w uważa pozostawienie przemysłu Zagłę· sklej, dotyczących traktowania Niemiec. przeszło rok, żaden plan w tym wzglę· 
obozie , Już następnego dnia były świadka· bia Ruhry pod kO'tltrolą jednego z mo- jako całości POd wzglę'Clem gosipodar· dzle nie został opracowany. UchwałY 
mj . wyb eranla kobiet. 1irzeznaczonych do kre carstw za niesłuszne i niedopuszczalne. czym. konfcrencj·i berlińskiej ustaliły, że W 
--·-·--·-· -·- --· ..... - Nie S:POSĆJlb rów,nież zgodzić się z prqjek- Niezrealizowane zobowiązania Pierwszej kolefoości lYE!dą szłY ze stre1 

w związku z .Dn:em Kobiet" Państwowe tarni, które wyłączają Zwil,\zek Rad7.iec- zachodnich urz;ądzenia na spłaty repara-
Zaklody Przemysłu Bawełnianego Nr. 21, pre. ki Juh też jaklekólwiek !nne z. czter .ee~ T pod tym wzgl·0 dem Rada Kontroli zo- cyjne. Pomimo ro amerykańskie i brytyi-
miowoły kilka robotnic za wydajną i suml~n- niocarstw od udziału w istotneJ kontroli stała postawiona przed iaktem dokona· skie władze oku>pacyjne pod różnymi' IP~
ną pracę . Dwie z pośród prern:owanych, a nad przemysłem Zag~ę.bia Ruhry. JedY· nym wbrew zob-Owiązaniom, przyjętym zmami starają się 'Przeciwdziałać reah
mianowicie: ob. Frątc7.ak Maria. tkaczko i nie wsPólna kontrola wszystkich czterech na sieble przez Stany Zjednoczone i Wiei zacji tego postanowienia. Pozostały nie. 
ob. F rąlczek Stanisławo. tk?czka otrzymaną I m«>carstw m(}że dać pewność, że ciężki ka Brytanią. Nie sposób nazwać t~kl.e~o wykonane nawet - uzgo,dnione na Rą· 
p_rem i~, w su1,n:e _l,~00 7t . oharowc:iły :o ·F-7 przemysł w Zadt:biu Ruhry nie· stanie stanu rz~cz-y norma)nym, tym ~a~dzi_eJ, ze dzie l(o11 tr-01i - postan<>w!~nła z prz~ 
s1eroc1nca todzkte1 Rodzm.y Rad1owe1 . I siP. po.dstawa dla odrodzenia niemieckiego :vorozum1 ~ 111e brytyJsko-ame,rykans~1e zu- roku - dotyczące reparacJ1 ze stref ia-

. . , ." * . " A G B pr
1
zemysfit wojennego orari nowej agresji .pełnie nie bierze pod ll\".age ko~1ecrŁno- , cl1-0clnich. ' { ·' 

Mtodz1ez świetlicy f-my . · orst w 1 · · k' j . Iści tlikwidowania potencJału W0Je11n~-0 , . . i.c · ś Zg'erzu w dniu imisnin racz. dyr. Jó1.efa nlemiec 1e • , . . . k' • sł Ni iec obowt-azku I (Dokonczem.<:i mowy min. Mołotowa •omie 
Gr~mka zamiast kwiatów wpłaciła zł. 1,600.- Wiadomo rowmc.z, ze zarząd .. francus 1 1 . przemy owego em :: · · cimv w iutrzejszym numerze.) \,, 
na Rodzine Radiowar 11 .a rJ,r()dze jerlnostronnei decyzJl z roku Niemiec sołat reDaracvim.rcli, nie ,mówiac 
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Nr. n GŁOS ROBOTNICZ\ 

·~y~~~~~~o~!~~?.!!~,~!Y~:l 
przygotowanie obywateli do !hycla społeczne 
go i kulturalnego odbywa się przede wszyst 
kim drogą samokształcenia. Podstawową; for
~ą pracy samokształceniowej w świetlicy 
jest organizowanie zespołów czytania i pisa· 

/ ·1aczego nie ma chleba 
nia, zwalczanie analfabetyzmu. 

Sprawa zwalczania analfaoetyzmu w1qz-e 
się z zagadnieniem zwalczania powtórnego 
analfabetyzmu, zjawiska tak częstego w sto· 
sunkach polskich przed wojnq szczególnie, a 
ostro występującego w chwili obecnej, po sze 
ściu latach wojny. 

Umiejętne podejście do psychiki analfabe 
t6w pomorże zwalczyć ich fałszywy wstyd. Od 
powiednl dobór instruktorów oświatowych, 
interesująca lektur.a odpowiednie warunki Io 
kalowe - to konieczne czynniki w akcji or· 
ganizowania · kursów czytania i pisania. 

Mr·ozy, zamiecie sme-Line, rnz.topy i zaopatrnenia miasta w szereg artY'kułów' 
związane z tym tmdno·ści komunikacyjne spożywczy.eh. 
byiły tematem nieustannych rozmów mie Notowali:śmy niedawno frudności zwią 
szkafl.ców nasze·go miasta w m-0mencie, zane z nalbydem jaTzyn, kartofli i nabia
gdy brodziliśmy w śniegu i !Później w 
wodzie. łu. Teraz stan1ę.Jiśmy wobec kwestii po-

Gdy komunikacje samochodowa i kole- wai·niejszej nied-Ot>tatku chlelba. 
fowa zostały usprawni-One, gdy niebezpie Trudności, wobec których chwilmvo 
czaństwo zatopienia -pewnych dzielnic na stanęliśmy Potrwać mogą par" dni i na 
szego miasta zostało usunięte, gotowi bY- ich powstanie złożył·o się kilka momen
li-b:Y'śmy zapomnieć o tych przykrych I tów. 
sprawach, gdy'by„. W · . , d · ł b k 

Gdyby skutki wywołane długotrwały- P~el '"'..szy.n:i rz:e! zie ~~ ywa, .na ra. 
mi mrozami, zaśnieżeni·em dróg ·i ostatni- z;aopahzema miasta odw11z, kt01a drogi 
mi roztopami nie dały siei nam wszy.st- widskie zamieniła w trudne do przebycia 
kim 'vfaśnie teraz we zna·ki na odcinku bajora, nastęipnie bra:k podaży, na co Po-
~~~-~~ ... .\~~i;:r:;-.·~~~- ~._..ł..:.•.:.: . • 1>t;.a:;c::"'". „ _ •. =~ ., ... !:<.., ·-.-..:i,„_._,_ 

Znaczenie tej akcji doceniają zarówno 
czynniki rządowe, jak społeczne i oświ'Crtowe. 

~:wt~rze;~i~· /;!2~n~::j:in~:r~;~t;,~~:!~: p o I a cy b u d u 1· ą p o toż 11 e d z i e I o H 
ki Zarząd TUR. Pomagają mu w tej działal· I f P ~ 
ności Związki Zawodowe, Inspektorat Szkol· 
ny, Rady Zakładowe. oraz dyrekcje paszcze-

• gólnych fahryk. Koszta nauki pokrywają TUR 
i Zwią;zki Zawodowe. Dyrekcje udzielają wy 
datnej pomocy, drogą organizowania w pew· 
nych wypadkach podwieczorków dla kursan
tów oraz zakupywania ksiq;żek i pomocy na 
ukowych. 

Wybitny uczony angielski :p.rof. Rose, „W czasie wojny my;śmy prowadzili 
który przybył na kilika tygodni do P.olski wyścig pracy, dzisiaj role się zmieniły. 
a niedawno był gq.ściem w Ł-0dzi, bawi Obecnie Poliacy - widać - chcą nadro-
01becnie na Śląsku. bić utracony czas i budtuiai p·o·bP,żne ·dzie-

Po krótkim pobycie we Wrocławiu, u- ł•o". 
dał się do Katowic, g.d•zie był przyjmowa- Nasz gość znając ·doskonale ję·zyk pol-
ny przez Instytu1t śJą1ski i Wn:iewodę. ski., rozmawia wszędzie z rohotnikami; 

Zwiedziwszy jedną z lmpalf1, I>rof. Ro- interesuje się żywo ich wacą i jej WY'lli-
se pojechał do Chornowa i zwiedził hu-; kami. · 
tei .,K-ości.usvk-0". z~ śląska prof. Rose uda siei do Km-

Żegna;iąc się z załogą, oświadcz,ył: kowa, skąd powróci do Warszawy, 
~ 

za czy nni'kami riatu-ry psychologicz:nei 
WPłynęło w pierwszym rzędzie nieprze
prowadzenie prz,z.z g-0sp-0darzy w vrze
widzianym dla tych czynności terminie 
omłotu zbóż . Młocka na wsi została na 
skutek panujących mrozów c-0najmniei o 
dwa miesiące -Opóźniona. 

Chw·ilowy brak dostateczneg-0 zaopa· 
trzenia rynku w ma,;k>ęi wykorzystują ·e-le
menty spekula cyjne, dążące do dezorga
nizacji rynku i wywołanie nastrojów :va
ni.cznych by przy tej okazji (łowiąc ry1by 
w mętnej wodzie) nabijać soibie kłesze
ni·e łatwym zyskiem. 

ChwiJ.owe niedostateczne zaopatrzenie 
w mąkę składów łódzkich i piekarń z-0-
stało wyzyskane '.Przez elementy as:v-0ł~
czne, które chleb w olnorynkowy maJa 
cz.e1ność sprzedawać po 120 zł. bochenek. 

Ta spekulacja ulegnie wkrótce załama
niu, g.dyż mąka do Łodzi w najbliższym 
czasie nap.tynie. Przeżywane trudności a
prowizacy.jne są chw.Howe i uzale.żnione 
w gł.ównej mierze od ci€!ż'kich jeszcze wa 
runków transportowych. Ci, którzy licz.ą, 
na to, że t.c i1stniejące w tej chwili niedo
magania na odcinku zaopatrzenia ludno
ści miejskiej w ch1elb będ.~ mo·gli wYZY
skiwać. na d·łuż•szą metę, gorzko !'i·0 mylą. 

W chwili obecnej na terenie m. Łodzi ist
nieje 13 kompletów, które obejmują około 300 
osób. Wiek uczących się waha się od SO -
60 lat. Nauka odbywa się bez.pośrednio po 
zakończeniu pracy, przeważnie między godzi 
nami 16 a 18. Najliczniejszy. z tych kom ple- J 
tów zespół w fabryce .,Homka", obejmuje 100 · 
osób. Fabryka „'N arla" równie± przystqpila 
samorzutnie do organizo-.\Tania ka.rnpletu ro- · 
botnic w starszym wieku. O poważnym sto-

odbudowujemy wie 
sunku tych robotnic do nauki opowiada kie- Od posz-czególny.ch gospodarzy, któ- lei idą ;powiaty konecki, łaski, łowicki, 
row.niczka kursu ob. Z. Kamińska. Instruktor rych sadytby ucierpiały n.a skutek dzia- opoc:zyń~ki i t. •J. 
oświatowy, ob. A. K1zemi.ńska notuje wzru- łań woi·ennych, otrzYtrTiuiemy bar.dzo czę FGw.i.aty szcz~~Ó1.l!~ znrszc.uln0 wskti
szafqcy moment, gdy stary robotnik dzięku· sto listy, z z1arpytaniami, w jaki sposób ceK dz;;ałań woj·ermy,;:h otoczo:>~ zostały 
\e 2e l2aroi w oczach nauczycielowi za jego odbywa się odbudowa zniszczeń wojen- SiPecjaJ.ną opieka.i 'Państwa. W tym ceiu 
trud. Człowiek ów zżyl się Ju.ż z myślą, że nych w województwie łódzkim. Nielctó- 1Minister.stwo Odlbudowy z.o•rgani z.owało 
nigdy nie posiądzie umiejętności czytania i rzy narzekają, ż·e jeszcze si!~ nimi nikt nie t. zw. „Akcję Specjalną", która obejmuje 
pisania. przyzwyczaił się już do swego ka- zainteresował, że widocznie zapomnian-0 już Powiaty Sieradz.ki, -Opoczyński, wie
lectwa i nagle ktoś usunął zasłonę, oddziela- o nich i t. d. luński i 'kono:;.cki z łą·czną ilościa,i 50 tysi·ę•-
jqcą' go od świata. Musimy na tym miejscu przypomnieć,~ cy gospodarstw.. ·· . '" 

Akcja zwalczania analfabetyzmu napoty- że od•bttdowy wsi nie można prtowadz:ić . '!' _r~m.ach teJ ?'A~~Jl &pecJal~eJ ;pro~ 
ka liczn4 przes~kody. Do najwaiiniejszych z chaotyc.znie, że trz~ba WY.Pracować od- 3ekh.1Je -się w naJ?h2JSZY'm czas,ie <>dbu 
uich należą: brak wiary w skuteczność pod- powiedni pla'n odbudowY, który w miarę ~ dowę ·trzech t~1ęcy !bu.~y11kow gos
jętego wysiłku, częste zmiany na stanowis- '.Posiadanyic'h środików będzie stopniowo .pod~rczych. Powiaty ;pow-y.zsze o-trzyma
kach kierowników świetlic, brak lokali, a w ramach planu trzyletniegio realizowany. i ·Ją na dogodnyc~ . w~rnnk_ach kredyt-0-
-przede wszystkim brak przepisów prawnych, , wych, bo na dzws1ęmoletnie spłaty, oe-
dotyczqcych przymusu zdobycia umiejętności A wie1c w ma1u 1945 r. przeprowa<lzo- · ment, wapno, sz•kfo, gw.oździe, papę, ce-
c.zytania i -pisania. w wielu wypadkach roz- na zositała rejestracja zni1szcZ-Onych wsi. ' gły o.raz komipletne urządzenia kuchenne. 
wój tej akcji ·.i\ega zahamowaniu na skutek Na terenie całego województwa było w Wieś otrzymuje również 'I)'omoc w drz~ 
braku inicjatywy rady 2akładowej i kierowni tym czasie 32.197 budynków _ zniszczo- · wie budulcowym. 
ka świetlicy. nych przez wojnę. Do najbardziej ~niS<z- Do 1 grudnia ub. roku wydano z lasów 

Nasilenie akcji organizowania kompietóv1 cwnych należą powiaty: s:ieradz.ki z 4.682 Państwowych dla tych najbardziej 'POS'Z· 
nauki czytania i pisania przypada na okres I zniszczonymi budynkami, wieluński - kodowanych piowiatów 45.000 metrów 
jesienny i zimowy. niemniej już w okresie 4.358 budynkami, piotrkowski - z 4.120 sześciennych drzewa budulcowego. Poza 
wiosennym i letnim należy czynić przygoto- budynkami, łęczycki - z 3.426 budynka- tym w '.POw.iatach tyich pracui,a,i maszyny 
wania w tym kierunku. mi, bl"Zeziński - z 3.373 budynkami. Da· betoniarski·~. wY·rabiające pustaki, dachó 

wki, i gą.si.a-rczaki w ilości 166 nowocze
snych maszyn. 
Wojewód~two łód.zkie otrzymało do. 

tychczas ze Skarbu Państwa na Akoję 
Specjalną p-0nad sto milionów złotych. 
kredytu. 

Bardzo ważnym czynnikiem odbudo
wy w.si jest również s·pólodziekzość chłop 
ska, kitóra w ostatnim czasb <losta1rczy
ła ·1ia wi-eś materiałów budowlanych: ce
mentu, vapy, wapna, drzewa i t. p. na su
m1ę czterystu milionów złotych. Związek 
Samo1pomo·CY .ChtQIIJSkiej nozprowadził 
po wsiach 5 tysięcy rol 'J)apy dachowej, 
41 ton smoły fu '.P-Onad tysi11rc k<m1I>1etów 
kuchenny.eh. 

s~cz~gólnie w tych powiatach, które 
mniej ucien>iały ; są umi.eszczone na dal 
szym planie odhudowy wsi - Związek 
Samopomocy Chł-0pskiej spełnia wielkie 
zadania pomocy w odbud-0wie. 

W ciągu najbliższych trnech lat - ol
brzymia wiłlk:szość zniszcz.eń wojennych 
zostanie usunięta a zrujnowany .prz,ez o
kupanta cMop 'Polski otrzyma <lach na·d 
glową. 

Jarostaro Basek 307) jak to się stało, dość że chcia.ł poka-1 - Wzywam cię, Ojcze, patrz, dy· 

P r i ~ a ~ -~· ' ~ ~ I~ ]' ~ ll1.:'J ~ 1·~1nłV ~ l·~. o t ~ s i w ~ 1· [~.. ~~ćo:a~!f ;j:~!~~i w~~~~~~~~ia \~~ ~~:z~~~jl~ci ~:i:wi~{;:i;~~a~~i~ad ~Rf kiegoś konia, a. ten popędził ze swoim głową, o wła.dco bitew, Ojcze, wzy-
przygodnym jeźdżcem i znikł z nim w wam cię, abyś sprowadził klęskę na 
dolinie ·potoku, gdzie potem znalezio- tego tutaj łobuza„. 

POdCZaS WOJ·nu ŚWiatowe& no porucznika Duba solidni~ tkwiq~e:: Gdzieś ty się włóczył, gałganie? Co 
Jf .li go w gęstym moczarze. Na1zręczme1 za uniform masz na sobie? 

(Przekład Pawła Hulhi-Laskowskieao) szy ogrodnik nie byłby umiał zaflan-1 . : . 0 cować go tak dobrze. Gdy przy po- I. Jeszcze .trzeba dodac, ze pułko-
Polak nie odpowiedział mu na to I Przy jedzeniu najmilszą jego przy- mocy sznurów wyciągnięto go z tego wm~, .dotknięty .?o~agrq, wszystko w 

i wreszcie cała eskorta pogrążyła. się i jemością było opowiadanie o tym, bagna, porucznik nie skarżył się na swo1e1 ka.ncelaru ~iał urządzone bar
.w. głębokim milczeniu, jakby jechała jak ten pa,lec ropieje i wilgnie i jak ta nic, tylko z cicha: _pojękiwał, jakby ?z_o. demokratycznie : był demokratą, 
:ank~~r:zec~yik~.pietyzmem rozmyślała \, :~i:oć w wacie prz.vpomina skisły ro- konał. W takim stanie odstawiono go 1esh akurat .':11.e trap1ła go podagra:. 

do lazaretu przy sztabie brygady Do kancelam 1ego p.rzybywały wszel-
Pociąg .zbliżał ich do sztabu bryga- : To też cały korpus oficerski żegnał . · · kie możliwe szaxże, aby słuchać jego 

dy w Wo1ałyczu. . . , się z nim zawsze z· najszczerszym za.- Po, kilku .~n~a.ch odzyskał przyto- poglądów na opuchły pale~ z wypo-
Tymczasern w s.zta.bie ~rygady za- i dowoleniem, gdy pana pułkownika mnosć tak iz 1eszcze dwa lub trzy cinami 0 zapachu skisłego rosołu :wr 

sz.J\~ pewn.e powazne zmiany. / przenoszono ąa inne miejsce. Ale po- razy każe wysmarować mu plecy, a łowego. 
Kierownictwo szta~u b~ga·~~ od-

1 
za tym był to pan wielce lojalny i potemłu ~bmiało mo~e rodzdp~czląć na no- - W czasie, gdy pukownik Gerbich 

dane zostcr.ło pułkow?iko~1 Ger~ich?- , względem oficerów niższych stopni wo s z ę w swoim 0 zia e. nle miewał ataków, w kancelarii jego 
wl. Był. to I?an posiad_a1qcy wielkie ! I zachowywał się z wielką przyjaźnią I oto teraz porucznik Dub siedział bywało bardzo wesoło. Przesiadywa
zdol:rfo~ci wo1skowe: ktore wlazły 1!1u opowiadając im niekiedy, ile to do- u pułkownika Gerbicha i obaj opo- li u niego różni oficerowie, bo puko
w nog~ w p~staci J?Od~.gry. Miał brych rzeczy zjadł i wypił, za.nim do- wiada.li sobie o najróżniejszych chd- wnik był bardzo miły, gdy go nie drę-
wszakze w ministerstwie wielce wpły- I stał podagry. rabach, ' czyła. choroba, lubił gawędzić i cie-
wowe osoby, które zdziałały, że nie I . . G 'k · ł S · ł · d · d k ł i b' d · podawał się do dymisji, ale szwendał ! ~dy Szwei ka odstawi~no do bry.ga- dy poruczni u1rza zwejka, krzyk- szy się, g y mia o o a s e ie uzo 
się po różnych sztabach większych i dy i według rozkazu dyzur~eg~ ~hce- nqł głosem wielkim, bowiem było mu słuchaczy; których raczył lepkimi ane 
formacji wojskowych, pobierał doda.t- j re:: zap~owadzono z ?dpow1e~mm1 ~a- iuż wiadomo o tajemniczym zniknię- gdotami. - Jemu sprawialo to wiel
ki służbowe i pozostawał tak długo p1eram1 d.o pułkownika G~7b1cha, su~- ciu jego w okolicach Felsztyna. ką uciec:tię, a słuchaczy bawiło, że 
na miejscu, dopóki przy aJaku poda-1dział u mego w kancelam poruczmk - Aha, mamy cię nareszcie! Nieje- oipowiadano im ka.wały, które oyły w 

D b , obiegu jeszcze zer. generała Laudona: 
gry nie zrobił jakiego głupstwa. Po- u · den idzie w świa:t jako gałgan, a · po-
tem translokowali go gdzieindziej: Przez tych kil~a dni, jakie upłynęły wraca jako bestia. I ty jesteś taka Służba pod pułkownikiem Gerłii-

Z oficerami przy obiedzie zazwy- 1 od marszu na S1anok - Sambor, po- bestia„ chem była w takich czasach bardzo 
czaj nie rn.ówił o niczym, tylko 0 swo- j rucznik Dub przeżył znowu~ niel:z~a Dla ścisłości trzeba dodać, że . po- lekka, każdy robił, co mu się żywnie 
m spuchniętym dużym palcu u nogi,. przygodę. Za: Felsztynem m1anowic1e rucznik Dub przy swojej przygodzie podobało, a gdziekolwiek przydzielo
który od czasu do c-zasu nabierał li spo~kałC: 11 marszkompania transport doznał lekkiego wstrząsu mózgu i dla- ny został Gerbich, tam były kradzie· 
rozmiarów wprost groźnych, tak że kom: ktore odstav?an~ d~ pułku dra- tego nie należy się dziwić, że podcho- że i oszustwa na porządku dziennym, 
jego i';ła~iciel mu;; i rrł noi:; i ć but spec- gonow w Sądowe1 Wiszni. I dzqc ku Szwejkowi przema.wi::rł wier- o czvm wszvscv dobrze wiedzieli. 
jalnie dużv PoTucznik Dub sam nie wiedział . szem i wvzvwał Boaa do walki z nim: f l'J l' nJ 
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Genero• !!i!łian1us Stalan stwierdza: 

• ~ l'!!!I e a 1eor n na 
• wylrzymala próby • • nie zyc1a 

MOSKWA PAP. - Czasopismo „BDl
szewik" zamieszcza list radzieckiego s.pe 
ojalisty wojs·kowego vułkownika Razina 
do genernlissimnsa Stalina w S'Ptawach 
teor·etyczno • wojskowych oraz odpo-
wiedź Stalina. . 

P.rofesor Razin polcmizuj~c z innym ra
dzieckim specjalistą wojskowym Miesz
czeaiakowem zapytuje gen:!ra·Jissimusa 
Stalina o następujące dwie sprawy: 

1) Czy nie są p.rzestarzare zasa<ly Le
nina w oceni·a Clau~ewitza i 2) jak należy 
ustosunkować się do spuściz·ny Clause
witza w dziedzinie teoretyczno - wojsko-
wej. . 

W odrpowiedZi na pierwsze pytanie -
Stalin pisze: 
„Według mnie pytanie postawione zo

stało niewłaściwie. Przy takim postawie
niu zagadnienia można pomyśleć, że Le· 
nin amHzował -doktrynę wo~znną i prace 
wojskowe Clausewitza, po·ddał je ocenie 
i pozostawił nam w spuściźnie szereg de 
cyzii w sp<rawach •woJskowyc.h, któr:vmi 

•powinniśmy si!} kierować. Ta1kia posta
\V'ienie S'.IJ.rawy jest niesłuszne, gidyż w 
isrocie rzeczy w pracch L~ni1na nie ma 
takich „zasad" o doktrynie wod-~nnej Cla 
usewitza. 

W odróżnieniu od :Engelsa - Lenin nie 
uważat się za znawcę sztuki wojennej. 
Nie uważał się za znawce sztuki wojc.n
nej nia tylko w przeszłości przed rewo
lucją. paź.dziernik<>wą ale i p6źnie1. Pod
czas wojny domowej Lenin nakładał na 
nas młodych je~z;cze wówczas towarzy
szy z komitetu cent,ra'lnegio olbowiązak 
gruntownegio stu'Clio1wania &z;tuki wojen. 
nej. 

Co sie tyczy jego - t>0 oŚ'Wiadczył nam 
Po prootu, że <lfa niego jest już za p6ż
no na studia sztu.'ki wojennzj. Tym się 
Fłumaczy, że w swoich opi1J1iach o Clau· 
sewitzu - Lenin nie porusza zagadnień 
CZ%to woj'skowy·ch, jak strateg.ja i tak
tyka. 
Cóż w takim razie interesowało L~ni· 

na w Cla usewitzu i za co go chwalił? 
Ohwalił przede wszystkim za to. że 

nie·marksi1sta Clausewitz 'J}Otwiettlzał w 
itwoich :vracach znana zasadę marksisto
wską, że mii;dz;y waina. a polityką istni·:l
ie lbez.pośrednia łą1c~ność, że polityka 
.rodzi woj1ne, że WO<jna stanowi prze'dłu
żenie Polityk!, przy pomocy gwałtu. 

kułu tow. Mieszczeriakowa, kry•tykują~- W ciągu ostaitnich 30 lat, Niemcy dwu
go doktry1nę wojenną Clausewitza, chara krotnie narzuciły światu krwawa wofoe 
kteryzująca ten artykuł jako „wypad i w dbu wy;padkach .zostały pobite. Czy 
antylenin~·'V:~,ki" i . jako „rewizję oczny to '))rzy1pad-~k? OCZY\\'iście, że nie. Czyż 
lenmowsk1eJ. c~yib1a edu'. . . I nie Zltlaczy to, że nie ty1ko Niemcy ja-ko 

w_ odpow1e~z1 n_a drugie py.fan1e prof. całość lecz i cała ich ideologia wo·h~nna 
R.azma - Sta.Ji.n p1szia: n·e wytrzymały próby? Bezwarunkowo 

„Czy 'Powinniśmy w istocie rzeczy t~k 
krytykować doktrynę Cla.usewitza? Ma · 
my ohowiązek z punktu widzenia inte- Powszechnie wiadomo, z jakim szacun-
resów nasz-ej sprawy i nauki wojskowej, kiom " odnosili się w-0jskowi całego świa
na·szyclf czasów skrytykować nie tylko ta. a w tym i wojskowi rosyjscy, do au· 
Clausewitza, lecz i Moltkego, SchHeffena, toryt<etu Niemiec. Czy należy skończyć z 
Ludend0rffa, Keitla i innycih pro:pagato- tym nezasłuionym szacmnkem? Należy 
rów ideologii wojennej w Niemczech. sk~11czyć. D1ateg-0 zaś potrzebna jest kry 
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„Łl)DZKI INSTYTUT WYDAWNICZY" 
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Ciekawa inowacj 

~ 
~ 

Cla·usewitz potwierdzał w · swoich Pra· 
cach prawidł·ową z punktu widzenia mar Wielka część starszej młodzieży, któ- <>dwiedzanej na krótko trzy rnzy w tygod 
k$istowskiego zasadę, ie w pewnych nie ra Pragnie kontynuować naukę na· pozi.o- n.i'u otrZ'Y'It1uje ,modzież tylko wskazów'ki 
sprzyjających wan~nk~ch. cofanie si•e. jest mie średnim, a nie ma możliwości r·egu- jak ma pr.acować i co przerabiać. Dalsza 
~k~ sa:ną uspr.aw1edlr~11oną formą .wal· lamego uczęszczania do gilmna7Jju1111 lub ,praca i jej wyniki! zależą jU'ż wyłącznie 
k1, Jak i nafarc1e. A w1·e;c podchodził do liceum korzysta olbecnie z inowaoji - d zd 

1 
ścl ·1 śc" każid cz1 k 

:Prac . Olause\yitza nie ja1ko wojskowy - WPr<>wad·oone1 od meda.wna przez wła- o o no i ~ nio 1 I ego oni a 
lecz; Jako polityk.. . dze s.zikoln·~ ZoTganiwwano miianowide re;społu. Egzaminy prólbne przeprowadz-0 

My zatem - Jako spadkobiercy [en!- .„ -J v, • t 18 oł' ' ne po dwódh miesiącach pracy tych kół 
· · . t ś d · d • · k tyk' d k na vcreme m1as a zesp o'W samo-

na me ies .e m~ w zie z.1me ·n; 1. <: ,_, t " . h (-11.. • • h 520 ł samoksita•łce.nioWYch po-zwola; stwier-
tryny WOJenneii Clau•sew1tza ZW1:\Zam za 'r...s~ ~,cemowy;c ' vueJmuJ~YC . m o . . . . ~ł . 
dnymi. wskazówkami Lenina, og.ranicza-1 dzr~zy .w wiek~ od 14 do. 18. lat, gidzie u- d~ć, w ralcim ~t~pmu .~etoda ta sp ~.m 
jącym1 naszą swobodę krytyki. cztuowie pracuJa samodzi~lme n3'd zadia- , 1Poldadane w mei nad·zie~e. 

Z tego wynika. że wasza oc·zna arty- nym materiałem naukowym. W MJkole, świt. 

Bolesław Prus 

ON 
Olbrzym ~arszczyJ knaczaste brwi i od 

wrócił się w inną stronę. Wnet przecie 'ka· 
mienna twarz jego rozjaśniła się, zobaczyl 
bowiem trzech bardzo małych chłopców, z 
których jeden miał pałasz, drugi dziecin· 

Kilka lat temu ,olćoło połuiinla, przez je I wełniane rękawiczki, zol:iaazywszy o16rzyma, ny karabin a trzeci tornister i papierową pi-
dnq z mniej ruchliwych ulic Berlina szli zwol trącili się jednoc.ześnie w ręce: kelhaube. Błysnęła mu niewyraźn~ myśl, że 
na dwaj ludzie: wojskowy I cywilny. Patrz, to Oni„ - szepnqł mqż. choć kilka desperatorów wyjedzie do Ame-

Wojskowy szedł, a raczej wlókł się na· - Patrz, F.ryc, to Onl... - rzekła żon ...1 . ryki, jedncrkże na ich miejsce z tych oto dzle 
przód, cywilny o parą kroków za nim. Cywil- Na ten widok cywilny w bobrach poezqł ci wyrosnq nowi izdobywcy .. 
ny był odziany w eleganckie bobrowe fu- jeszcze piękniej uśmiechać się, kiwać qłowq Nagle cywilny w bobrach skoczył na· 
!ro i błyszczący cylinder, a stqpcd - jak ge i strzyc :uszami, jakby cieszył się z ich do· przód z takq gwiałtownościq, ż.e zachwiał mu 
nerał na panadzie. Na jego ruchliwe! twarzy myślności i chciał powiedzieć: się cylinder. Zdarzyła się rzea niesłychana. 
malowała się duma i niestrudzona czujność, - Tak, to On„. a to ja::: On, sekretarz, powiernik i biograf wielkiego 
której przedmiotem był wojskowy towarzysz. Ale staruszkowie w zajęczych kołnierzach c;:złowieka, nie spstrzegł, że jego pan zatrzy· 
Czujność ta jednak nie przeszkadzała cywil nie spostrzegli tych przyjacielskich sygnałów. mał się na ulicy„. 
nemu krzywić się, jeśli ktoś minął go, nie Ich oczy przykute były do wspanialej figury Stanął, stał f patrzył, a sekrearz nie mógł 
otworzywszy ust ze zdiziwiema. wojskowego. nawet odqadnqć na co patrny? Jest tu wpra-

Wlokqcy się naprzód wojskowy był C2ło~ • Wojskowy wlókł się ciężko, lak ozłowiek, wdzle sklepik z kolonialnymi towarr:tmi, ale 
wiekiem olbrzymiego wzrostu. Miał długi który na swoich niezmiernie szerokich barach czyliż On nie zna cynamonu, muszkatułowej 
płaszcz z pelerynq i furażerkę z daszkiem. dźwig.a losy czterdziestu pięciu milionów. gałki a choćby i kokosowych orzechów? ~a 
Twarzy jego trudno było przypatrzyć się, Na tej ulicy pun„wał ruch większy. Było cóż więc patrzy? 
zasłaniał jq bowiem daszek I podniesiony kol dużo sklepów ~ tłumy przechodniów. Wojsko- w tej chwili olbrzym z t'icha •restchnął. Nie 
nierz. wy ocknął się i jednym spojrzeniem ogamqł 

Zwykli przechodnie, zajęci świq;tec.:znymi tysiące ludzi. Tu spostrzegł gromadę kobiet, bal.. On westchnął?::. 
sprawunkami, mijali ich obojętnie. Zdarzało tam kilku robotników fabrycznych, blnchotzy Sekretarz nie wierzy własnym uszom. Ob 
się jednak, że któryś uważ,niejszy spostrze· uczernionych i spacerujących jak ż ">łnierze. ~odzl pana z ~oku i na .lego twa~y widzi 
gał olbrzyma w płaszczu i ustępował mu z Wid.zlał !Żonę, która na próżno wyclqgała mę meomylne znaki wzruszema„. Czy<.ż by go 
drogi, zdejmując czapkę. Jeden nawet zda- ź.a z szynkowni, a dalej, kilka osób, które! wzruszył cynamon? 
wał się być to;k zdziwiony, że zamiast ustą- szły z węzełkClllli środkiem ulicy. Ktoś w tej i - Achl„. - o mało nie krzyknął biograf, 
pić, otworzył tylko usta i patrzył na wojs· gromadzie P.łakal reszta zaś mówiła między\ zobaczywszy w głębi sklepu małą choinkę, 

kowego jak na widziadło. Para zaś starych sobą, że trzeba lśC prędko, bo spóźnia się I obwieszonq kilku piernikami. - Jego tak roz 
Berlińczyków, widocznie mąil i żona, bo mieli na pociąg do Hamburga i okręt bez nich marzył widok choinki ubogich„. Cóż to za 
t.i;l.'1 ·~kC'W8 ~ajęt:?': kc!..nJ grz.!!' i iAdn".!k<'W"J bi!. pojP-:l?ie do .Al'OPTVkl. p_oetyc'.'l!!a du•arrl!!: Byle tyll!'o nłe wvmy~ll! 

tyka, zwłaszcza z; naszej strony, ft 1tr<>
ny zwyci(lzców Niemiec. · 

Jeżeli chodzi o Clausewitza, to j~t on 
oczywiście przestarzały iako autorytet 
wojskowy. Clausewitz był włdciw-W 
Prz.edstawiciefom tak zwanego mand'ak
turowt>~o okresu wofoy. Obecnie :n~my 
t. ziw. okres maszynowy. 

Nie ul~ga wątpliwości, u okres maszy 
nowy wymaga nowych ideologów woj
skowych. Śmieszną było by rzec:llą bra~ 
teraz lekcje u Clausewitza. Nie można po 
suwać -się naprzód i naiprzód posuwać na 
uki, nie poddadąc krytycznej anaHzi'.e 
przestarzałych zasad. Odnosi si1e to nie 
tylko do autorytetów w dz.iedzinie sztu
ki wojennej, lecz również do klasyków 
marksizmu. 

:Engels stwierdził, że spośród wodzów 
rosyjskich z okresu wojen napoleońskich 
jedynym wodzem zasługującym na uwa
gei jest generał Barclay de Tolly. Eng·als 
mylił się oczyWiście, bowiem Kutuzow, 
jako wódiz bez.sprzecznie prnerastał ge
nerała de Tolly. A Przecież mogą się zna
leźć obecnie fodzie, którzy zajadle będą 
btronić tej hł:ęidnej wypowiedzi Engelsa. 

W krytyce swojej powinniśmy się kie
rować nie poszczeg(;lin.ymi zasad·arni i wY 
powiedzaami klasyków, lecz tą słynną 
wskaz-ówką, której udzielił w swoim oza 
sie Lenin. Lenin 'POdikreś!ił, ż~ teoria mar 
ksizmu stanowi jedynie zasadit} wytycz
ną., którą w każdym kra•iu stosui::i siei i· 
naczej. '{akie stamowisko tym bardziej o
bowią·zuje na•s w stosunku do autoryte
tów wojskowych". 

„Co się tyczy waszych krótkich tez o 
wojnie i sztuce wojennej - 'Pis.zie dal·ei 
Stalin - to woibec ich schematycznego 
charak<teru mogę jedynie podać uwagi o
gólne. 

W tezach tych jest ~byt wiele filozofii 
i abstrakcyjnych zasad. Zibyt prymityw· 
nie ipostawiona jest kwestia partyjności 
nauki wojskowej. 
Raża ucho dytyramby na cześć Stalina. 

Po prostu nieprzyjemnie jest czytać. · 
Brak rozdziału o kontrofensywie, któ

rej nie należy mieszać z kootratakiem. 
Mam na myśli kontrofe.nsywę po pomyśl· 
nym natarciu Przeciwnika, któr-e nie da
ło jednak decydujących wyników i w cią 
gu którego, broniący si~ gromadzi siły, 
przechodzi do lkont<rofensywy i zadaje 
przeciwmikowi cios decydujący. 

Sądzę, że dobrze zorganizowana kontr 
ofensywa stanowi brurdzo interesujący 
rodzaj natarcia. Wy, jako historyk, po· 
winniście Si'Eli zainteresować tą kwestią. 
Już starożytni Partowie Z'tla1i taką 

kontrofensywe„ gdyż wciąginęli rzymskie 
go wod·za Crassusa i jego wojska w gfąh 
swego 'kraju, a następnie :przeszli do 
kontrofansywy i ;pobili 'Rzymian. 

·Doskonale znał ten &posób walki rów
nież nasz genia'lny wódz Kutuzow, kt6ry 
pobił Napoleona i jego armię przy pomo
cy dobrze J>rzygDtowanei kontrofensvwy. 

nowego podatku na ubogie dzieci. Na razie 
olbrzym odszedł od skl~pu. 

Teraz już wrócimy do domu, pomyśleli se 
kretarz, cieszqc s!ą w duchu, ze do biografii 
przybyw.a jed'en z najbardziej interesujących 
rozdziałów. - On rozmarzył się wobec cho
inkll ... Czy nie J>iiękny temm?.~. Nie ma 
wydawcy, który by tego rozdziału . le kupił 
na wagę stumqrkowych banknotówl W tym 
miejscu sekretarz nie mógł powstrzymać się 
od złożenia hołdu swojej przenikliwości. Jed· 
nocześn!e obrzucił okiem Berlin i spostrzegł, 

te mu się jego pan znowu wymknqł. 

Tym razem wojskowy stał przed straga· 
nem z zabawkami, gdzie chudy 1 :zmarzły ku 
piec gromadce ciek~ych zac'hwalał swoje 
towary. 

- Oto jest poclqg kolei telaznef, który 
sam jeździ - cztery markil„. Oto jest słoil, 
który sam chod"zł 1 ryczy - dwie markil.„ 
Nakręca się ogonem„. Oto jest pajac za dwa 
naście fen!gówl„ . . 

Kolej 1 słonia mogli ·w1dzeć tylko ludzie 
dorośli, bo zabawki te biegały po stole. Ale 
pajac wisiał w górze. Miał odzienie, :złoilo

ne z płatków niebieskich, ponsowych i tl6ł
tych, śpiczastq czapką, a w ręku dwi' bla· 
chy. Gdy kramarz pociqgał za sznurek, pa• 
jac rozrzucał nogi, uderzał w blachy, prze• 
wracał oczyma i pokazywał język, 

- Ach, Jaki on śliczny - odezwał się w. 
tej chwili dziecięcy głosllt. 

(U. i.:. u.:. 
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Co ·n ego 
w „Filmie Polskim" 

„Film Polski" opracuje dwa filmy zagra
.ikzne, które niebawem• ujrzymy. Pierwszym 
z nich jest „Ostatnia szansa", p 1ękny film 
szwajcarski, będący histor i ą grupy ludzi, któ
rzy z okupowanych Włoch prz-:idostają się 
podczas wojny do spokojnej, neutralnej Szwaj 
carH-. Poza wykonawcami głównych ról w 
filmie tym biorą udział autentyczni jeńcy wo
jenni, którzy odtwarzają fragmenty swych 
własnych przeżyć. 

, . 
oz my traż· m 

Drugim f:Imem również· szwajcorskii.m, t.<:i
go samego reżysera jest „Maria Luiza", któ
rej tręśct(l są przeżycia młodej 'dziewczyny 
ewakuowanej wraz z towarzyszami ze znęka
nego bombami Rouen do Szwojo r';· gdzie 
'worzą noW{J życie. 

Wytwórnia penicyliny 
w Krakowie 

W daw nym szpitalu Zgromadzenia 
Sióst· Miłosierdzia w Krakowie instalu
je się -0beon~(} fabry'ka penicyliny, którą 
Polska otrzymała w ramach pomocy 

Mieszkańcy śródmieścia ŁCJ1El:zi z na
dziedąi wycizeikuią początków wiosny. Nie 
grozi im ni ~b-e.zpieczeńrstwo 'POW·odzi, ~ 
(chylba, że w mniejszych podwórkowych 
·rozmiarnch), zgarni1ęfo z ulic masy śnie
gu topnieją i co najwyżej stanowi.a, groź
bę zamoczenia nóg i ewentualneg-o kata
ru. J ednt:1k mk!szkańcy '.IlerylferH miasta
Zarzewia, Wysokich Choin i Bałut ży
ją ciągle pod groźbą zalania ppsesji mie
szka'lnych - i co gorsza - pod groźbą 
utrarty dachu nad głową. Zmienna tempe
ra tura i masy śniegu i lodu, zgromadzon~ 
nra <lachach <lomów mieszkal•n'Yc11 ścieka
jące w ciągu dnia osłabiają mury 'kamie
nic i notujemy ww>ad·ki zawalania się do 
mów. 

W godzinach przedpołudniowych 18-go 
bm. zawaliło się brzecie i czwarte pi<e1tro 
domu miesZ'kaln~go pr:zy ul. Rzgowskiej 
nr. 3. Na miejsce katastrofy udał się na
tychmiast współptacownik naszego pis
ma. 
Całe podwórze domu przy ul. Rz~ow

skiej 3 zasypa•ne był·o cegłami i fragmen
tami zawalonej budowli. Od<iział Straży 
Pożarnej przysfąI>ił natychmiast do za
bezpieicz~nia niższych kondygnacji bu
dynku i roZJbiór.ki ściany grożące·j upad
kiem. Dzięki natychminstowej interwen
cji stra'Ży 'P'Oi.arnej udało si·e,· za'P-Obiec o
fiarom w lud,z.iach. Jedyni c jedna z loka
torek kamienicy ul~·gła lekkim obraże
nfom cielesnym. Wa·rto zaznaczyć, że 

roźba powodzi zawisła 
UNR~Ą· Cz~ść aparatur znajduje s~ę .już nad Wieloma okręftQD'li WOjeWództwa 
na m1eJscu~ dalsza czelść 'J)rzybyła JUZ do 1:111 
Gdyni. a reszta kosztownych urz,a,•dzeń Gr<Jźi~a P?wodzi zawi~ła ~ad wielu 0-1 za}ane w,o.dą do wysokości 50 c~~tyme-
falbrycznych. jest już w drodze z Kana.dy. kręga;lll:t W.?Je"".ództwa ~od~k1ego. J3:k nas tro~. Jesli. gos'Podarze na cza me wy. 

Instal .cja koszt-0wnych urządzeń po- w W.01ewod~k1m K~m1t~c1e . Przec1'WJ)o- kopią .rowow odip~wowych <lla nainon;a 
t ~""~,· . t . 

8
. „ t k . 'uż wo. dz1·owym infor.muJą„ na w1elu TZekach dzoneJ wody, zgmc moze :innczna cze;sć 

rwa na~ w .Yze1 rzy m1e iąc:-,. a • ze l p•ę kafa już J.oidy, a <na rzece Warcie wo- ozimin. 
pod komec czerwca roku h1e.ząc~go Po~- dy wypłynęły na 'POWierzichnie l•odu, -( Związ.ek SamoPomocy Chłopskiej w 
ska będzie !Pl"Ddukowała p·emcylme w 1-(stwairz.ając realne niebez!PI~czeństwo IP-O- woj. łód'zkfm P'O·winien już natychmiast 
looci, która wystarczy całlmwicie na za- wodzi.. Przy roz,'bljaniu 'kry zatrudnione podjąć ak•cję odwodltl·ienia pól, w !Przeci
opatrnenie kraju w t~n •kosztowny do- sa; od•działy saperów. wnym bowi~m razie st~nieirny '.Ilr.zed gro-
tychczas lek. "R&wnież szerokie połacie 'P'Ól wstały źlb~ hra'ku kartofli i' zibo!Ża. 
www..._....._,...._......,..._,.~..._,....,...._..~~..._,..._,...._,...,..~..._....._...._....._......_,.~~.._......_,.....,.......,.~..._,........,.~~.._...~.._,....,....,..,......._,. 

Pobór rocz ika f 926 rozpocznie się w kwietniu 
w obecności przedstawicieli v~ładz mie)s-1 od shriby wojskowej tym wszystkim, którzy czenia zalatwią w poszczególn;ch wypcr.l

kich, Izby Lekarskiej, organizacji społecznych jako spe7iallści sq niezbędni w procesie kach dyrekcje zakładów pracy f zaklcrdów 
l młodzieżowych, odbylia się w c'hiiu wczoraj· produkcy1nym. Wchodzą tu w ruchubę takle naukowych. 
azym konferencja w 'Z.wzqdzie Mieiskim w za';ody, i.ak .gómicy, trak'.o:zy~ci itp. Rów- OdroCJ!enia na okres jednego rok; otrzy· 
sprawie pobom do wojska, który rozpocznie I ni0ż uczniowie szkół rzemiesln'cz.ych i paw · mają także wŁaściciele małyci. gosp•.:łmstw 
się na \etenie wielkiej Łodzi w dniu 9 kwiat. nych kategorii szkół zawodowych M(!ją pra- rolnych, a mianowicie ci, którzy ~ą 1 ~d-yny.:ni 
n~a. Major Dziubiński, komend<Illt RKU powirx wo do odroczenia. żywicielami swoch rodzin. 
domil zebranych o sposobie przeprowadze· Uwzględniając ciężkie warunki na!:zej mło Podania umotywowane dok1..;.1enlc:ml na!~ 
nla akcji poborow :? j i omówił sprawę 1ozto- dzie:ży, która przez 6 ·lat pozbc:<wioną byb cy wnosić w ńleprzekraczalnym termi>Jfe d·1 
czenla opieki nad poborowymi. Komisje po- możn9ści kształcenia się, postanowiono udzie dnia 28 bm, do Wydziału Wojskowego Zarza 
łiorowe urzędować będą w gmachu Zarzą- lać odroczeń również wszystkim uc'>niom du Miejskiego. 
du Miejskiego (wejście od ui Sw. Krzyskiej klas gimnazjów i liceów ogób•.Jkształcqcyoh Od pozostałych poborowych Fc:Asiw.:: ocze 
15). Na miejscu znajdować się będzie świe· i zawodowych oraz studentom -ny;tszycb za- kuje wypełnienia obywatelsklege1 ob'>wią:i:ku 
nica dla poborowych, która zaopatrzona zo- kładów naukowych. którym jest za1zczylna służba w Wojsku Po! . 
stcrnie w książki i czasopisma a takie ob· Formalności związane z otrzymaniem o:irc skim. Swit 
Uty bezpłatny bufet. 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m1111111111111111111111111111111111111111111m11 

Organizacje młodzieżowe poslanowiły za
\o.ć się zorganizowaniem szeregu imprez kul · 
tura\uo-ośwfalowych, przedstawień tealral· 
nych i seansów filmowych. 

Celem i.miknlęcia szkód w gospodarstwie 
narodowym postanowiono udz'~l!ć odroczeń 

~·· 1.rn1 li .I .IT I l 'IJ'l :l:'l·n1·1l11n·1·1 n''' li 11:1'\l l'll l ' I l '· l 'I 

Vlstrzvmanie rejestracr wofskotvej 
dla roczników starszych 

W związku z zarzqdzonym przez Mln. Ob
rony N'arodowef poborem woj11kowym mę.t
czyzn rocznika 1926 Wyd:l<:il Wofskowy Za
rządu MieJskiogo w Łodzi podaJe do wlado· 
mości, ie: 1) wstrzymuJe się at do odwoła
nia rejeatracJę wolskową mężczyzn. roczni· 
ków starszych, 2) odwołufe się komlsfe wof
skowo-lek'arskle dla roczników starazych, wy 
znaczone na S, 8, 9, 10, 15, 16, 17; 18; 25; 
26, 28 1 29 kwielnia rb. 3) tennlny odwokr

nych powy!ef reJeatracyJ I komisyj wof sko
wo-lekarskich podane będą później w dro
dze ogłoszenia 
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lł'olborz 

Bohaterski czyn tow. Pytlika 
Przed niedawnym <:zasem tow. Pyt~ik 

Wacław, komendant g;rninny ORMO w 
Woliborzu otrzymał „wyrok śmierci" !lod 
piBany przez bandei „Upiora". 

Tow. Pymk ostrzeżony :Przez nieznafo 
megio człowieka o czatowaniu na niego 
udał się bez broni na miejsce „zasadzki". 

f_2~"™qtelnlcy, uwa_qa t 
Rozwlązan le zagadki: Szyfr 

Szy:fr otwierający kasę ogniotrwałą, w 
której major Vitelio złoży;ł właśnie pla
ny wojskowe, brzmiiał „ROMA" - Rzym. 

Za trafne <Jdpowiedzi otrzymali drogą 
fosowania, jako nag!'odę poemat Adama 
Mickiewicza „Grażyll'a".: 

<Yb. Marian Pugow.ski, Łódź, ul. Gdań
ska 130, 

-ob. Stanisław Jani ~ k. Tomaszów Maz. 
ul. Równa l, 

ob. Stanisława Pożycka, poczta Drze
wica, pow. Opoczno. 

Czytelnikom zamiejscowym prześlemy 
na.grody :Pocztą, ob. Pugow.ski z;echce 
zgłosić się po odlbiór do se'kreta•r.iatu „Gło 
su Robotniczego" przy ul. Pioh'lrowskiei 
86, w środe1 19-go !urb w czwartek 20-go 
w gDdzinach od 10 - 13-ej. 

W numerze dzisiejszym ~amie.sz•aza
my na tępną zagad·kę. 

Uczony detektywem · 
Czterech przyjaciół siedziato iak zwy

kle w klulbie, spE:dzając wolny od pracy 
czas na pogawędce, trze<:h z nich było 
mło•dymi uczonymi, kollegaimi z ławy uni
wersyteckiej, czwa·rty zaś, Harry, bar
dzo zdolnym de'kktywem. 

Jack historyk sztu.ki wczesnego średnio 
wiecza, ·zapalony lmlekcjone1r „!białych 
kruków", bi1bliotecznych, miał niezależ· 
nie od swojaj spedalności również bar
dzo silnie rozwinięte zdl()lnbści detekty
wistyczne. Niejednokrotnie, gdy Harry 
miał jakąś trudną S'P·rawę do wyiświeNe
nia, udzi.ei1ał mu wskazówek, .zawsze traf
nych. 

Pewnego dnia, gdy Jack nie :Przyszedł 
d·o 1k'Jubu, BOib z.aPrOIPonował: 

- Wiecie, przysze·dł mi 'P()mysł. Spró
bujmy, czy Jacka gdy zna·idzie sire sam w 
roli ;p-osz.kod<Jwaneigo - też nie zawiie-
dzie intuicja. . · 

I pochyliwszy się nad stolikiem zaczął 

od antykwariusza, był sfałszowany, a z 
bi'bHoteki zagine:ły mu dwie najcenniejsze 
ksią•żiki. 

Nie zmviadamiajv,c policji o kradzieży 
odwiedził po kolei -przyja-ci'ół opowiada
jąc im o SWO'ie;i przyigodzie. 

Boba zastał przy pracy. Ujrzawszy 
przyjaciela Bob, 'który miał bardro słiaibY 
wzrok i był bardzo roztargni•ony, odło
żył na •bok okulary i .powitał gościa. 

Jack opowiedział mu o swojej przygo
dzie, p.cdając list 

Bob przeczytawszy dokumenty powie
dział •Poważni~: 
RzeczYWiście to bardZ-O zaga·dkowa 

sprawa. Czy widziałeś się z Harrym? -
On napewn<> znajdzie winowajcę„. 

- W tej chwili znalazłem - odpowi-e
dział Jack. - To ty nim jesteś!.„ 

Na czym młody uczony oParł swoje 
podejrzenie? • * • 

dom Przy ul. Rzgowskiej 3 według decy
di Nadzoru Bwdo•wlainego przy Miejsk.iei 
Radzie Narodowej powinie.n by1 ulec roz 
biórce już w początkaieh 1946 r. 

Straż łódzka dzień i noc jest zajęfa 
przy usuwaniu mas wody, zagrnża1~cej 
wdarciem się do mieszkań i warsztatów 
pracy. 

Jedynym sposobem skutecznej wa1ki z 
Powodzią w Łodzi jest kopanie całego 
szeregu kanałów, <Jdrprowadz.aiacych wo. 
d•e: dl(} 'kanalizacyjnych burzowców. 

W dniu '17 bm. fabryka Stolarowa i 
część Widzewskiej Ma'llufaktury stanęły 
wobe·c groźby zalania wodą. W WY'Pad
ku Wi-My udało się strażak<l'm i robotni
kom fabryk masy wo<ly 'J)}yną·cej z Za
rzewia skierować do burzowców. f>iodo
hriie dzh~·ki 'P-Omocy rob0ttników firmy 
Stolarowa, groźba powodzi została w 

·przeciągu krótkiego czasu zażegnana. ' 
Tam jednak, gd·zie mieszkańcy nie przy 

szli w su·kurs ratowniczej akcji straży 
pożarnej - jak n'J). na Bałutach - akcja 
ta nie odnosi należytego skutku ; szereg 
suteren w domach położonych niżej od 
pozi-0m11 uJi,cy zo.stalo zalanvich. Powódź 
przybrała szcz~gólnie szerokie rozmiary 
przy ulicach Czerneckiego i Szklanej, -
gdzie mieszkańcy zlekcewaiżyJ; groź!b.ę 
zalania dom<Jstw i ·nie przyiszH z pomo
cą straży, która tej 'P()mocy szczególnia 
'J)Otrzebowała1 

Do a'lwji przeci'W'Powodziowej w mi~
c!e winno włączyć się ale społeczeństwo 
łódzkie, w.} własnym, słusznie 'P-O'Je:tym in 
te.resie. Częste bywają jednak wypadki, 
że przeciążona pracą Straż Pożarna wzy 
wana jest do wypadków rzo:>k-omej -powo
dzi, której zaipobiec mo: ·· a we własnym 
za·kresie. 

Komenda Straży Po•i1rnej ostrzega 
mieszkańców miasta :przed odrywaniem 
od akcji przeciwpowodziowej oddziałów · 
straży 'Pożarnej, tam, gdzie niebeZJ)}i e
czeństwo Powodzi może być usunięte 
wysiłkiem lokatorów zagr-Olżonej posesji 

. Odkryto now~ złoża gazu 
.ziemnego 

Na Śl qsku Cieszyńskim w Dęib-0wcu w 
czasie dokonywania wierceń poszulciwaw 
czych 'tlatrafiono na bogate złoża giazu 
zi~mnego. Centralny Zarząd Paliw Płyn
nych z momentem, gdy wiercenia dotrą 
do najbogatszych złóż, p.rzystą'Pi do ich 
Pełnej ekspfoa tacji. 
111111111mm111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

~ypadki I kradzieie 
iWŁOKI NOWORODKA 

Na polu przy ul. Dqbiowskte; znaleziono 
~włoki noworodka pici męskiej. 

Milicja prowadzi dochodzeni.:i, celem od· 
nalezienia wyIOdnej matki. 

SAMOBOJSTWO PO PIJANEMU 
Stefan Walczak, lat 48, zamieszkały }>IZY 

ul. Lotniczej 3, po wypiciu wlękezef ilości 
wódki, powiesił się w swoim mieszkaniu. 

Lekarz Pogotowia stwierdził śmierć. 

DZIECI GINĄ 
Dnia 11-ego hm. wyszła z dnmu 15·letnla 

Janina Szatkowska, zamleszkałcr na Chojnach 
przy ul. Starościńskiej 10 i dotychczas nie 
wrócUa. 

Rodzice zawiadomili Mil!cf ę o zaginięciu 
córki. · 

Dna 12-ego bm. zaginął 11-letni Stanisław 
Calat zamieszkały przy ul. Piottkowskief 25. 

Wiadomości o zaginionych kierować nale· 
.ż.y do najbli~zego komisarj.atu, w:zględnio d.> 
Komendy Mil!cll Obywatelskiej, przy ul. Ja. 
racza 21. 

NIE Bl\WIC su; BRONIĄ 
W Pcmstwowych Zakładach Przemysłu Weł- ~ 

ntanego ur 4, zdarzył się tragiczny wypadek. 
spowodow'any nleumlelętnym obchodsenlem 
atę z bronią. 

Robotnik Bolesław Amal, zamieszkały prsy 
Zaskoczyło to bandytów. Tow. Pytlik 

zapr®onował bandytom, lby go odstawili 
do szefa 'bandy, z który m pragnął osobiś 
cie się rozmówić. 

c-0ś szeptał. ' 
- Doskonal~. - zawoł•ali przyjaciel~ 

to będzie pyszny kawał. 
- T()lbie - dorzucił Rolbcrt, zwraca

~ąc się do Harrego - nie będzie się chy 
ba trudno dostać do mieszkania swego 
konkurenta. 

Za f.rafne odpowiedzi, które na1eiy nad uL Kqtnet. nleo1trotnte manlpuluJqc bronią 
syłać do dnia 25-go marca dio redakcji krótką, poslrzeW stratnlka fabrycznego Jó· 
,,Głosu Robotniczego" ut Piot~kowska 861 zela Dalklewlcza. 
'.l)r~yznane będą dr-agą losowania tJagirody Wezwany lekarz Pogotowia ptzewlózl r.a11 

Wyniki tej rozmowy były takie, że 
bow. Pytlik przekonał bandytów o dobro
dziiaj'Stwach amnestii i o bezsensowno·ŚCi 
prowadzonej '.Przez bandy leśne da1szej 
walki. Tegoż sam-ego dnia „Uprór" wraz 
z ośmiu najbliższymi współpracownikami 
udał się na .posterunek Miłidi w Wolbo
mu i ujawnił silę. 

W kilka <lni po tej r<>zmowie, Jaok oś
wiadczył przyjadofom. że wyjeż,dża do 
Ha vru, gdyż otrzymał list ad znafom~go 
anty'kwariu·sza, która ma dfa niego odd1a
wna poszukiwaną książkę. 

Wróciwszy do Londynu, stwierdził, że 
padł ofiarą zagadikowej mistyfikac:ii. List 

ks1e,'Żko~e. . . • . nego w stanie clęłldm do azpltala iw. Jana. 
Rozwiązanie um1esc1my 26-go marca w 

środowym numerz;e .,Głosu R<>b-Otilicze
go". 
Ponieważ poczta Przynosi: codziennie 

bardzo wiele odpowiedzi, prosimy czytel
ników, biorących udział w konkursie, a
by dla ułatwienia ·pracy sekr-afariatu 
„Głosu ROIOOtniczego" zaznaczali na ko
J:)erde: „Rozwi~nie zitgiadki'', 

Walne Zebranie ZWM-owc6w 
W nadchodzącą sobot~, dni•a 22 marea 

rb. w Konstantynowie, w śwk:tlicy 
ZWM-u '.Ilrzy ul. ll-g-0 Listopada 29 od
będzie się ogólne zebranie wszystkich 
czło·nków ZWM-u. Stawiennictwo ob-O· 
wiiaJZlkowe. 
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Gruczoły. -taj • 

organizmu o 
Gruczoły mnie !;,olą - mówi człowiek, które I Wstrzymanie działalności gruczołów nad-1 Dopiero Szwajcar, prof. Rechenstein, odkrył I skórą pacjentów drobnych cząstek tkanek na. 

mu nabrzmiało gardło pod wpływem przezię- nerczych 'było do bardzo niedawna chorobą skład chemiczny wydzielin gruczołów nadner- l syconych tą substancją. Tkanki te dzioł~ją ni
bienia i grypy. • i nieuleczalną pro.wadzącą do szybkiej śmierci. czych i wpadł no pomysł umieszczania pod by sztuczne gru~zoły. przez okres kilk_um:esięcz 

Wszyscy wiedzą, że gdzieś w okolicy ·gar ' · ny przez co uni~o się potrzeby robienia m~-
dta mieszczą się drobne kulki zwane gruczo- l w I k k czących zastrzyko:-v .. 
tarni któ·e nab zm·e · dk k . , a a z c or ił r a· Sztuczne wydzieliny produkowane są dwo-

. '. • r ; wa1ą ~ wypa _u ZQ oze-1 jakim sposobem: bądź to przez zastosowanie 
nic: .i w ten s~osob chromą organizm przed i syntezy chemicznej w aparatach laboratoryj. 
atakiem bakt.9n1. .., • nych, bądź też za pomocą wyciągu i desty_. 

~le w zakamarkach ludzkie.go otganizmu prowadzona Jesl coraz skuiecznien l~cji .z ~rganóv.: zwi~r~ę.cych. '.en ost~tz:i spo. 
istnieje cały szereg innych gruczołów, które sob 1es, ~naczme uc1ą_zhwszy i b.ordzieJ kosz-
P'rqcują dzień i noc i działalnością swoją de. Rak jest chorobq podstępnq. Atakuje bez sprowadzonych z Ameryki aparatów rentge- tow.ny,. Fi~my produkui:ic.e te lekt są w. prze: 
cY,dują 

0 
nafważniejszych sprawach zachodzą- litośnie or!;1:1ny ludzkie i szerzy w nich spus- nologicznych - oraz pewien zapas rcrdu, wa.zne1 mier.~e. wyspeqalizo,wane w s,woieJ go. 

eh t . k 
1
.k . t tosz.enia. W poc:zqtkowych stadiach - rak rewindykowany ostatnio z Niemiec. łęz1 produkc11 i ze względow konkurency1nych 

CV w .Si 5 omp i owane1 apara urze. . bezb'olesny i częstokroć głęboko ukryty - ukrywają swoje metody. 
S t ł t d I · Drugim ośrodkiem do walki z chorobą ra-
. ą o gruczo y wewnę rznego wy zie an1a, ujawnia się dopiero wtedy, kiedy często na ka jest Sląski Instytut Przeciwrakowy, orga. U PROGU ROZWOJU 

to jest takie, które twprost do krwi przelewają ratunek jest już. za późno. N k 
b t 

· · · b. nizowany przez Ministerstwo Zdrowia w 9li- ?.'J o 0 gruczołach jest zupełnie nową 
5U s anCJę przsz s1e i.e wytwarzane. F..zqd Rzeczypospolitei' docenia grozc tego ' d d • d " wicach, który ju.ż w bieżącym miesiqcu przy· oa;ęziq wie zy i znai uje się opiera '.I pro-

„WIELKI" CZŁOWIEK 
W epoce królowej Wiktorii żył w Anglii 

nłejaki Robert Hale, który mierzył blisko 2.40 
cm. wzrostu. Jego osoba zainteresowała kró
Jowę, która podarowała olbrzymi złoty ze-
garek z łańcuszkiem na pamiątkę. , 

Robert Hale wyda,wał się swoim współ
czesnym niebywałym wybrykiem natury, która 
w jakiś niepojęty sposób zatraciło właściwą 
miarę przy konstrukcji tego człowieka. Dziś 
Wiemy, że olbrzymi wzrbst jest wynikiem nie
prawidłowego funkcionowonio malutkiego gru 
czotu usadowionego u nasady mózgu o nazy
wanego przez !.ekorzy przysadką mózgową, 
Zbyt obfite wydzielanie substancji przez przy. 
sodkę mózgową daje w efekd<i! „olbrzymy", 
a jej niedostateczny rozwój powoduje powsto 
wanie „kartów". 

Trzeba jednak zaznaczyć, Ż'! u „olbrzyrnó.w" 
r<>zwój umysłowy nie idzie w parze z fizycz
nym i ci „wielcy'' ludzie oznoczają się prze
. "o2:nie inteligencją poniżej prz,eciętnej. 

śmiercionośnego przeciwnika, który 'Zabiera stępuje do pracy. Poza tym w każdym wo- gu swego rozwoju. Nie wszyscy lekarze sq 
z szeregów społeczeństwa często najwartoś- jewództwie istniejq oddziały chirurgiczne iu.?i w dostatecznym etopniu "b.z.najmieni z 
ciowsze jednostki w kwiecie wieku i przy- oslatnimi osiągnie.darni w tei dziedzinie. Z przy większych szpitalach. zaopa!Izone w apa 
P•awia o śmierć olbrzymi procent Judnos'ci całą pewnością rnozemy dziś twierdzi·;., z·e u-

- · raty rentgenowskie do n'Clświetlań. W odd.zia - "' 
P-Olska Posi.ada obecru·e dwa podstawowe trzymoni.e w!aściwe1· równowagi' w dziołalno. 

· łach tych leczy się raka metoi:iq; chirurgicznq 
oś odk' 1 · t · ł 'li h ści naszych gruczołów dokreiwnych i·est kar-

r i e.c:z:ema nowo worow z os wyc , a i rentgenoterapią. d I 
w szczególności raka Takim ośrodkiem jest yno nym warunkiem zdrowia ludzkiego ergo 
Warszawski Instytut Radowy im. Marii Skło· W Łodzi istnieje również Towarzystwo nizl'Jlu .• Cor?z nowe odkrycia szybko po~uwają 
dowskiej-Curie, odbudowujący się obecnie ze Zwctlczania Baka, które urucbomiło specjal- noprzod wiedzę ~ .tych. ukrytyc~ sp:~zynach 
zniszczeń woi'ennych. Instytut radowy war- nq przychocfnię dla chorych, do której leka· naszego akpadratu ~iz1ol.ogiczneg? 1 zbliza1ą. ćw . . . I moment, . ie y ta1emmce fudzhego organizmu 
szawski posiada jui całkowicie wykwalifi- rzhe kiberu1ą wszystkich pode1rzc:rnych 0 tę zostaną ostatecznie odstonięt.'3 i wyświetlone. 
kowany personel, pięć najnowocześniejszych c oro ę. Swit. 

WYDAWANIE KART MLECZNYCH DLA 
CHORYCH 

KOMUNIKAT I UWAGA, Pł.ATNICY PODATKÓW 

Łódzkie Naukowe Towarzystwo Leka~skie ! Zarzqd' Miejski w Łodzi zawiadamia, ~e 
zawiadamia, że w piątek dn•:a 21 marca 1947 I Wydział Podatkowy przystąpił do rozsyłani.a 
o godz. 19-ej, odbędzie się w soli wykładowej upomnień za należności podatkowe za rok 
P,Z :H: ul: Wodna 40 posiedzeni-9 naukowe 1 1946. 
Towarzystwa z następującym porzqdk•em W związku z tym Wydział Podatkowy wy-

Wydział Aprowizacji i Handlu Zarzqdu 
Miejskiego w Łodzi podaje do wiadomości, 
Ż!9 wydawanie kart mlecznych na kwiecień 
na recepty lekarskie dla chorych za okaza· 

INNE GRUCZOŁY nfem . zaśwjadczenia od' adminfotratora roz- dziennym: jaśnia, że mogą zajść wypadki doręczenia 
11 Odczyt.anie protokólu z po.przedniego upomnienia takim płatnikom, którzy podatek T rzustka wydziela sok, który spala cukier pocznie się od dnia 19 marca br. w biurze 

w organiźmie. Jego brak powoduje nadmiar Wydziału przy ul. Wólczańskiej 18 drugie 
cukru we krwi etyli tak z.w.aną cukrzycę, W piętr-0 pokój 252 i zakońcżone ze-stanie nieo<'. 
szyi znaiduje się gruczoł tarczykowy, który wołalnie w dniu 25 marca. 
oagrywa bardzo poważną rolą w organiźmie. Karty mleczne wydawane będq tylko na 
Brok wydzi.slin gruczołu tarczykowego wywo- podstawie zaświadczenia lekarzy miejskich, 
łuje wypadanie wfo~ senność i łąpot~. państwowych i Ubezpieczalnl Społecznej. 

Nadmia,r wydzielin wywQłuje nerwowość Jednocześnie Wydział Aprow~zacjł ' Han· 
poty i wybałuszenie oczu. dlu podafe 'do wiadomości, że nJ le.arty mlec ·~ 

ze~rama T?warzy~twa , lU!Ż wpłacili, a wpłata ule została odkonto-
2} Zmiana dmo pos1edzen naukowych To- w:ana z powodu niewła' · 1 • • 

warzystwo ' sc1wego wype .niema 
3 Odczyt: Torakoplastyko współczesna w dowodu wpłaty przez pomin~ęcie nazwy, po-

leczeniu gruźl:cy płuc d_atku, numeru. nakazu płatniczego, a nawet 
4) Odczyt: Znaczenie tora/(oplastyki w le- adresu. W razie otrzymania upomnienia na-

czeniu gruźlicy płuc le/by - o ile podatek Już został wpłacony na 
5) Rozprawy nad odczytami: o leczeniu odwrocie podać numer pokwitowania, nazwę 

chirurg·'.cznym gruźlicy płuc. podatku, datę d-0konania wpłaty oraz przez 

Tuż !'lad nerkami usadowione sq malutkie ne z miesiqca kwietnia wydawane będzie 
:..-:l~ko świe-że. I UWAGA CZŁONKINIE LIGI KOBIET 

gruczoły, których nieprawidłowe fonlccjono-
wanie wywołuje bardzo ciężkie zaburzenia w WYSTAWA OBRAZóW PROF. ĄNDRZEJEW-1 Zarząd Miejski Społ. Obyw. liga Kobiet 

jakq instytucjP, wpłacono (PKO, NBP, Urzą.'d 

Pocztowy, Kasa Główna itd.) i przesiać do 
Wydziału Podatkowego. 

całym organiźmie. Zaburzenia w prawidło- SKIF.GO I zawiadamia, żs dnia 21 mareo 47 r. o god:zi 
W Z . .,,, 1·ązku b. w·1e ;..1:.0·w Poli'tycznych 1-li't- nie 18-.ej w. lokalu własnym ul. And.rzeja 1, 

wym funkcjonowaniu jajników u kob1et i jq- " - db d d d h łerowskich Więzień i· Obozów Koncentracvj-1°, El, ~ie s.ię 0 prawa przewo mczącyc 

Dla uniknięcia nieporozwnie, Wyd.ział 

Podatkowy prosi płatników, a w szczególno3 
cl osoby i firmy przekazujqce podatki przez 
banki lub pocztę, aby dokładnie pod'awali 
wszystkie wymagane dane dla umożliwi,,.nh 
odkontowania wpływu. 

der u mężczyzn mogą prowadzić do v:itraty nych w łodzi ul. Jaracza 3 front 1 pię'.ro, 
1 
koł Lig, Kobie.I. 

cech właściwych danej płci. Profesor Szczepan Andrz":liewski _ artysta ; Sprawy wozne. Obecność obowiązkowa. 

SZTUCZNE GRUCZOŁY malarz demonstruje szereg obrazów ilustru- j ODCZYT PROF. JULIUSZA SALONIEGO 
r.o. l . k h k b I d .. jącyc. h przeżycia w obozach koncentracyjnych I W TOW. PRZYJAżNI POLSKO-RADZIECKIEJ RUCH LUDNOSCI W ł.ODZI 
1.:.oz owie c ory na cu rzycę Y a,wme1 Oświec:m i Dachau. 

bezapelacyjnie skazany na śmierć. Dopiero w Prace te można będzie nabywać. przy i W czwarte1< dn. 20.Ill br: o godz: 18-ej 
roku 1922 dwaj Amerykanie Banting i Best I czym dochód ·artysta prz9z11aczo ·na cele! w lokalu To.warzys1wa Przyjaźni Polsko-Ra
oakryli insulinę (sok trzustkowy!, która za- Związku. j dzieckisj, Piotrkowska 272-b, '.rof. Dr. Juliusz 
strzyknięto pacjentowi potrafi utrzymywać go Wys.Iowo trwać będzie. cały tydzie1\ od I s.aloni wy_gł?si. odc.~yt pl: „Ros1ame w drama. 
przy życiu. godz. 10-20. cie Wysp1anskiego -

Stan mieszkańców naszego miasta -.,, Cinłu 
marca rb. obejmował ogółem 553.043 mie

szkańców. Porównanie tego stcrnu z :iczbq 
mies'Zkańc.ów na 1 lutego rb. daje nam w u· 
biegłym miesiqcu przyrost ludn<:>ści, obejmu
jący 393 osoby. 

nn111111111n1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m11111111111111111111·111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;11111111111111111111111111 
Urodzeń żywych zanotowano w ub. mle· 

siq;cu 983, a zgonów 678. Jak wynika z obli
czeń Wydziału Statystycznego Zarzqd'l lV.!iejZ sądów 
skiego w Łodzi, na I.OOO mieszkańc5w na· 

NiecodZien ny proces ...... , 
Towarzystwo Kredytowe skarzy Ubezpieczalnię 

szego miasta przypada w stosunku r:icznym 
21,33 urodzeń i 14,71 zgonów. Przyrost natu
ralny wynosi + 305, czyli 6,62 p•o mille w 
stosunku roc.znym. 

BUDOWA CENTRALNEGO OśRODKA Okręgow-y Sąd Ubezpieczeń Spobcz-
11ycl1 rowatryw.ał 34 skargi Towarzy
stwa Kre.d:ytowego w Łodzi przeciwko 
Ubc-~pieczalni Spofocznej. 

czailni, :n~otywując _to tym, że nie zawarło I · ~o·d uz.nał słu.szność :VYJaśnień. Towa: 
z admtm.strator.am1 umowy o prace, tyl-

1 
rzystwa i uchylił decyzJę UbezPtecza1m, 

ko po.Jec1ło wyk<mywanie 1rew1nych czyn I dotyczącą wymiarów składek od admini· 
ności. · :>tra torów. 

RADIOWEGO 
Zapoczątkowana w listopadzie ub. r. akcjo 

Budowy Centralnego Ośrodka Radiowego w 
Warszawie przybiera na sile. Ostatnio Pol
skie Radio wydało specjalne znaczki, które 
radiosłuchacze wykupywać będą wpłacając 

Towarzystwo Kredytow~ otrzymało 
jeszcze wroku 1945 od Tymczasowego 
Zarządu Państwowego w naszym mieście 
105 domów, które obcfążone były prz.ed
wo:iennymi dług.ami ; winny były więk
sze sumy Towarzystwu. Były to nieru
chomości :Poniem.ieckte ; Towarzystwo -0 
trzymało je celem zacita!gni1ecia c:Hug&w. 

Towarzystwo zatrudmiło administrato
rów, którym zleciło zarzą-d tych domów. 
Ubez;11ieczalnia Saloł~czna wyznaczyła 
skład1ki od uposażeń tych administrato
rów. Towarzystwo natomiast wYStąpiło 
do Sądu o uchyl~nie tej dec'Yzii Ubezpie-

Bimbrownie z Przydatków 
Czł<mek OR<MO, tow. Gryglewski J ó-

Karv za 
Do sądu starościllskiego przy starost

wie Łódź - Śródmieście ciągle napływaja 
meildunki Mili'c·ji, dotyczące Piiaków, któ
rzy zakłócają w stanie nfotrzeźwym s·po 
kój pu'bli:czny. Nie ma dnia, by Siad niz 
rozpatrywał kilkunastu tego rodzaju 
spr.aw; o·pi.Jstwo przyibi-era formy kle.ski 
społecznej. 

Moiz amatorów zibyt wi..,lkich ilości 
wódki ostrzegą .Przed zgubnymi skutka· 
mi pijaństwa następujące sprawy, które 
odbyły się wczoraj w Sądzie Starościń
skim. 

Stanis!aw Bomba z zawodu cukiernik, 
z~f wyk~rył .we wsi P0rz~datki gminy .~o- ~a.mieszkały przy ulicy Towarowej 147, 
b1ełe W1elkie całą szaJkeJ :Produ·cemow po god·zinie 11-ei ·w nocy szedł Aleją 1-go 
bimbru. Winni- trucia :ludriości wrnz z a- · Maja w stanie nietrzeźwym. Niósł kilka· 

paratami do wyroibu timbru zostali odsta ·naście flaszek po; wypitrm alkoh?lu. W 
.wieni' przez Gryglewskiego do dyspozy. P~wn:ym mo~nenc1~ zaczął ,rzucac pust~ 

. . . flaszki do m1eez:kan lokatmow w domu 
CJ1 :r:irokuratiora. Odpowiedzą sur·ow<> za przy ulicy Aleja 1-go Ma~a 36. Wyibił 
t>rod11kci'e trufaceiw napoju. szvhv i mzerwał orzewodv elektrvczne. 

O abonam.9nt miesięczny. Cena znaczka wyno-, Opilsl I, si zł. 5,-, tak, że każdy bez trudności będzie 
mógł się przyczynić do powstania Centralne

Dopiero inl~n1«~111.:.ia Milicji przerwała pi go Ośrodka Radiowego, o tym samym, de 
jackie wyczyny Romby, który (nomen - odbudowy Warszawy. 
omen), jak bDmh>,, rzucał butelki do mie W najbliższym czasi.<:l zostaną \. ,idane 
szkar1. również znaczki 50,- i 100-zlotowe, przezno-

S.:i.id Starnś-:ii'• ski skazał pijaka na 7 czon.s dla wykonawców programowych, w.pło 
dni bez\\'zg!Gclnego aresztu. cającyc~. pewien określony procent od. swych 

. . . „ honoron,ow no budowę Osrodka Rad10wego. 
~d·~m Z<l,umak. z z;,wo.du tO~arz, a z Wkrotce też Komitet Budowy Ośrodka 

zaJ~C1a lmp1ec, w stame rnęfrzezwym wy Radiowego zorganizuje no terenie naszego 
W?łał a\yaf1:turę u S\>/oich lok.a tar.ów P~zy województwa szereg imprez rozrywkowych, 
ulicy \i\T1~niawsk1ego 30. Lzył ich, uzy- pragnąc w ten soosób zwiekszvć swe fundu. 
wafac r.ie;przvzwoitych słów i pobił ich sze. ' · · 

dotktliwie. DELEGACI BRATNIEJ POMOCY W SENACIE 
Sąd skazat go na 3 t:rsiące grzywny. ĄKĄDEMICKIM 
Kazimierz Sobczyk, introligator. -zamie Senat Akademicki Uniwersytetu Łódzkiego 

szkały przy ulicy Nowozarzewskiej 16 przychylił się do dezyderatu stud9ntów pol
SZ.:!dł Przez ulicę w stanie nietrzeźwym. sk.i:h. wysun:ętego na ostatniej konferencji w 
Mijając młodego chłopca Eugeniusza Ker Warszawie i powo!c1 dwóch przeds:i.wkieli 
na, uderzył g·o laska miedzy QCZY. tak, że studentów U. Ł. oraz dwóch asystentów tJ.Ł: 
Kern zaczął z bólu krzv. czeć. Sobczyk kol: kol: Antoni9go Rajkiewicza •: Zdziskiwo 

Cy.wińskiego. Obaj delegaci B. P. weszli w 
mógł przez uderzenie chł00ca spowodo- skład Koniisj; Młodzieżowej przy Senacie Ako 
wać j.:!gQ 'kalectwo. demióim, na którei czel.s stoi p. prof. Gasifl;.. 

Sad skazał go na 3 tys. grzywny. rawska 
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u aga, Czytelnicy I 
Administrac;a „Głosu Robotniczego" 

zawiadamia, 

że z dniem 2 5 marca br. 

Dział ogłoszeń 
zostaie przeniesiony do lokalu 

· przy ul. 

Piotrkowskiej 55 
' front - parter - lokal sklepowy 

,._CRIA (ul Mor~z. Stalina - Główne) 
„RYW AL JEGO KROLEWSKIEJ MOSCI" 

BAŁTYK (ul. Narutowicza 20) 
.. LUDZIF. I MANEKINY" 

BAJKA (ul. Frcinciszkońska 31) 
.. SYMFONIA MŁODOSCI'' 

GDYNIA {ul. Daszyńskiego 2! 
„PONTCARRAl" 

HEL (ul . legionów 2-4) 
„U SCHYŁKU DNIA" 

MUZA (Rudo Pobianlcko) 
„SYN PUŁKU" 

OSWIATOWE (ul. Rzgowska 94) 
NIECZYNNE 

POŁON~ł>. (ul Piotrkowska 87) 
„KOBIETA SAMA" 

PRZEDWIO$NIE rui. Żeromskiego 74-78) 
„ROBERT I BERTRAND" 

ROBOTNIK {ul. Killńskieąo 178) 
„ZAKAZANE PIOSENKI" 

ROMA (ul. Rzgowska 84) 
„SĄN DEMETRIO" 

REKORD (ul. Rzgowska 2) 
.,KAPRYSNA EKSPEDIENTKA" 

STYLOWY, (ul. Kilińskiego · 123) 
• „PONTCARRAl" 
$WIT llhli1cki Rvnek 5) 

„DRUGA MŁODOSć" 
TATRY 1„1. S .i~nkiewicza 40) 

„DZIECI KAP\11\NA GRANTA" 
TĘCZA lu\. Plotrl<owsko 108) 

„ROBERT I BERTRAND" 
WISt h. lu/. Dn~r.vńskieao 1! 

„RYWAL JEGO KROLEWSK\El MOtiC\" P"· 
Włt'''""'' ~ P7 '"' 7riwod·1.l<o 6) 

„ROB\N HOOD" 
WOlNOSe, (ul. Napiórkowskiego 16) 

,,TRIUMF MłODOSCI" 
ZACHĘTA ful. Zoierska 28) 

GL OS ROBOTNICZY 

zginął śm ! ercią 

_o • Dutkiew·icz Józ ~f 
Z-ca K-ta S traży Prz,03mysł . PZPW Nr. 4. członek Straży Pożarnej . 

Kolo ZWM. 
Wyprowadzenie zwłok nastąpi w środę, dnio 19.111. z lokalu świetl!cv 

nej przy ul. Kątnej 38. 
A/ zmorłym tracimy oddan'3go sprawie towarzysza i współpracownika 

Cześć Jego pamięci! 
Rado Zakładowa, Kolo PPR. Koło PPS 

f-my PZPW. Nr. 4 'dawn: Allart I Rousseau 

c -o u.1lq§zqniq przez radio 
6 OO Sygna! czasu Kiedy ranne„:" i ko-[ Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi; 18,30 

lend: histor :; 6,05 D~i~'nnik; 6.20 Gimnastyka; „Nauka przy gło śniku"; 19.00 At~dycjo. dla 
6,30 Muzyka ; 6.57 Sygno ł czasu, aud. na wsi; 19.15 {z Łodzi) „Plenarne pos.edz:en1e Za 
„Dzi.t:lń dobry"; 7,05 Muzyka; 7,15 Wiadomoś~i rządu Głównego Związku ~óknlarzy" -
poronne oraz ~~zegląd prasy; 7,35 {z Łodz • J reportaż w opr. S. Ochalskiego; 19,20 {z Ło
P~ogrom na dz1s; 7,40 Por~nny K,oncerl pr- dzil Fel: R: Matuszewskiego pt: ,;O now.ą 
k1estry P.R. 8.30 lnormaqe ogolnopolsr.ie; treść kultury ludowej" I 19,30 Audycja Chop!-
8,40 Skrzy~ka _PCK; 8,~0. Przerw.a; ! 1„57 Syg- nowska w wyk. N. Hubler-Korłowsj; 19,57 
nał czasu 1 he1nał z W1ezy Manack1e1 w Kro- S ł . 20 00 D ·' 'k. 20 25 II-go 
kllw'e; 12.05 Audycjo dla świetlic robotni- ygno czasu , ' . z . ~nm ' ', 
czy~h; 12,35 {z Łod7..i) Arie operowe w wyk. audycja z cyklu .,Życie 1 t"'.'órczośc Beetho-
J. Naruszewicza, przy fortep. W: Kl imowi- veno w. o.~r . prof. Łuko~zew1cza: 2! .OO ·:~:: 
czowp; 12:55 Odezwa Związku Osadników we ksiązk1 ; 21,15 „U naszych pr7;y1ad6ł 1 ._ 
Wojskowych do zdemobil :zowanych; 13,00 \7. aud. słowno-muzyczna; 21.45 Rad .owy Jni 
Łodzi! Muzyko obiadowa; Wyk.: .I. Godlews~a wersylet Ludowy; 22,00 Kwadrans pro7.y; 
i A: Bogucki - piosenki, Orki-<:istro mandol. 22,15 Program na jutro; 22,25 {z Ładz:l Mo
pod dyr. E: C:ukszy, F. Leszczyńska - fortep: zalka muzyczno. Wyk:: M: Mirska i H: Roz-
13,40 {z Łodzi) XIX-to audycja z cyklu „Alfo-, tworowski - piosenki; Z. Włodawski - klar
bet muzyczny" w opr. 8. Busiakiewicza; 14,00 n.st. F. Leszczyńska - fortep: 23,00 „Rozmowa 
{z Łodzp. Skrzynka młodzie~owa w opr:, ,H· 1 z pisarzom:" - Rozmo.wa ,z W. Karaszewską; 
SosnowsKt~go; 14,10 {~ Ło?z1 l Pog. ok~. Poro 23,10 Ostat. wiod: dziennika radiowa110; 23.30 
L: łętowskiego pt: „Sc1game 'Przes:ępcow w.0 -:.. lz Łodzi) Program no dzień jutrzejszy; 23.33 
jennych - podslawowym warunh'3m poko1u cl K . ń 0 58 1 Ł • ·1 z 
14,15 \z Łodzi\ Kwartet O-dur Nr. 21 Mozarta lz, Ło z~) once~'. zycze ; • z 0~- 0

• 

z płyt; 14,00 {z Łodzi) Kron'ka i komunikaty; konczenie audyqt i Hymn. 
14 45 (z Łodzi) Koncert reklamowy; 15,00 Opo
wladanie dla dzieci; 15, JO ,;Wędrówka z mi
krofonem"; 15,20 Reportaż; 15.30 „Portrety 
działaczy''; 15,40 Melod:e świata w wyk. 
5'3kstetu P.R: pod dyr: J: Ronalda; 16:00 
Dziennik; 16,30 Kwartet smyczkowy P. R.; 
16;55 Skrzynka technic,zna w opr. inż: Cz: 

=-~~--~------~-~-.r.--
Csntrala Produktów Naftowych, Od

dział Wojewódzki w łodzi, ul. Gdań
ska 70 zaWiadamio swych odbiorców, 
że w myśl zarządzenia Min'.sterstwa 
Przemysłu od dnia 1 kwietnia br. sprze
dawać będzie oleje silni,kowe tylko za 
zwrot'3m zużytego oleju silnikowego. 
Minimum oleju zużytego wynosi 20 proc. 
w stosunku do oleju pob'.eronego, przy. 
czym C.P.N: płoci za olej zużyty po 5 
zł: za 1 kg: 

Klimczewskiego; 17,00 (z Łodzi) Fel. R: Zrę
bow:cza pt. „Półwiekowy jubileusz Ziemi Obie 
canej"; 17, 10 M<:ilodie ooeratkowe w wyk. 
Malej Orkiestry P.R. pod dyr: S: Rachonia; 
17,45 ,,Na Ziemiach Odzyskanych"; 17.55 Z 
życia kulturalnego; 18,00 lz Łodzi) Recital or- I 
gonowy J. Kucharsk:ego - Transm. z kościoła :..--··-------------• „ULICA ZŁOCll\ICOW" 

Kino ,,Roma'', .,Hel'' po~. seans6~16,~: ~~~~~~~~~-~~~ 
18.30; 20.30 niedz 14,30. „Gdynia"-15; 17,30; >. Do §„rzedania id 
19.45; ni.sdz. 12.30. „Stylowy" - 15,30; 18; j .- u: 

~~~3i~ . W,-i~:vJi~ła'Wló;~~rl~; 2o,16~ie~~. ~~'. ~ dwa samochody tanie dobrym ~l 
,iflcza"-3 seanse dz;enni'3-16.30, 18,30. 20.30 ~ ~;; 

~t~~i~).a~ 4i~~3o;"~S.38wi0.~o1~·~ie~~: }t3o~O ; i 1) Opel-Super 4-ro osobowy 6 cylindrowy ~,·_.' •.. '_:,.::.·.·.'..:_._ •.. ':1'!···· 

.P~nostałe kina rozpoczyf\ają seans'3 o go- I 2) Opel-Kadet 4„ro osobowy 4 cylindrowy .: 
f;~t~ :8, ~Ut.Vka i SZfUk(lĄ ft~ Do obejrzenia w garażu przy ul. I.egionóm 56 tel. 131-69 !~~ 

Oziś ~i:~~sr:;,::"'1:2!0:.'Pi9 min. 15 .'~J Powsze~::::a~o~1=:~~:rc~~otywc6w i.tf 

~~~$s1~;J1~n~rak~!~~c;0(0(';;,:\e:;CB~gu~~~~~ Lm~;~i®kflillW!ilt-.:t1M'&it.'NDt:'KT~WtXWm~'.&lfaiPt'.h·ł~2~:!~;faM\'.Wfo1WWJN%MiNt:01U!:l~ 
skiego z muzyką Stefaniego w insc.'3nizacji 
•i reżyserii Leona Schillera z udziałem orkie. 
stry Filharmonii Łódzkiei. O>:!koracie WŁ: Do. 
szewskiego: Układ tańców J: Hryrliewicki'9j. 

\ 

TEATR POWSZECHNY TUR 
Dziś dnia 19 marca o godz. 19 min. 15 

świetna komedia obyczajowa Gogolo „Oże
nek" w przeklodzi'3 A. Grzymały-Siedleckie. 
go, w reżyserii H Szletyńsk 'ego , dekoracjach 
O. Axera. 

TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ „LUTNIA" 
Dz.iś w dalszym -ciągu świetna, egzotyczna 

operetka „Kraino Uśmiechu" z Witoldem Łu
czyńskim i Jadwigą Kendo w rolach głównych. 

Bilety wcześniei do nabycia w księgami 
przy ul: Piotrkowskiei 1020, a od godz. 17.30 
'" kasie teatru: 

TEATR KAMERALNY DOMU 20ŁNIERZA 
Dziś ; codziennie a godz. 19.15 świetna 

I 

I Kino WISł.A 
ul. Daszyńskieqo 1 

Kino ADRI;-1 
nt. Stalina 1 . 

Dziś Premleral I 
OPERETKA PRODUKCJI SZWEDZKIEJ I 

„Rywal Jego Króle .. ski ei Mo· ci„ , 
w rolach głównych: Gurli Lemon-Bernhard: Gosta li 
Kjellertz; Inga Brink; Torsten Wlnge; Ake Soeder· 

biom. 
Ret.: Weyler Hildebrand. Muzyka: Juleds Sylvain 

OGLOSZENIA DROBNE 
sztuko amerykańska William~a „SZKLANA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~ 
MENAŻERIA" I._ efgorz e ZGUBIONO metryki urodzenia i odcinki za. 

Reży&'3ria - Erwin Axer. Oekorac]e - meldowania na nazwisko Niewiadoma Roza-
Jan Kosiński. lekarz dentysta MINTZ Tadeusz, leczenie zę· lia i Ja nina , Rzgows~o 2a m. 40. 

Kasa czynna od 10 do 12-ej ! od 15-ej. bów i ]omy ustnej ,zęby sztuczne. Przyimuie 
tel. 123-02 . Południowa 4o. tel 268_91 ZGUBIONO {egit. PPR na nar,Wisko Wi'3trzak 

TEATR ,,SYRENA" Traugutta Stanisław Limanowskiego 195 m. 2 
Dr ZOFIA KOŁSUT choroby kobiece. Akusze- UNIEWAŻNIAM skradzione: legi!: służbową 

Dziś i codziennie komed'!a Hennequina i r· p · ·1 · · · b · Ł 'd · I 

$!? 7 

Z. powQdLJ tragiczne! śmierci 

-Tow .. Dutkiewicza Józefa 
wyrazy współczucia osieroconej żon i e, 

matce i dzieciom skiada 

Koło PPR F-my All11rt i Rousseau . 

l lt&! i 

OGŁOSZENIE 

Szkoła Przemysłowa przy Państwowej 

Fabryce Zegarów w Łodzi ul. Wigury 
Nr. 21 {Typ gimnozjolnyl przyjmuje no 
kurs zerowy kandydatów w wieku 15-
18 lat z ukończoną szkołą powszechnq. 
Szczegółowe informacje ! i:oplsy w Se. 
kretariacie Szkoły od dnio 17 do 31 
marca bm. między godzi ną 9-tą i 14-tq. 

O)(rekcjo Szkoły 

w~łka z mvszanti 
1.755.000 ha ziemi z<>atanie oczyszczonych 

z gryzoni. 
W M;nisterstw1e Rolnictwo I Reform Rol~ 

nych odbyło się pod przewodnictwem orof. 
J. Pornosa - Nadzwyczajnego Naczelnego 
Komisarza do Wd1kl z Chorobami Zwierząt, 
Roślin i · Szkodnikwm; - konfere ncja w spra
w's wal ki z gryzoniami i stonką zemn :aczaną. 

Mgr. Kami.ński z Nadzwyczajneg-o Naczelne 
go Komisar'.atu wygłosił referat, w którym 
przedstawil akcję odmyszania. Przewidy,wano 
nawierzchnia do odmyszania w okresie w;o'r 
;ennym wynosi 1.755.000 ha, prZP.wożnie na 
Ziemiach Odzyskanych. Plon przew:du!e od
myszanie: 1.500.000 he przy pomocy zatru
tych przynęt, 250.000 ha przy pomocy kultur 
tyfusu mysiego, 5.000 ho przy pomocy świec 
dymnych. Dysponowano ilość trucizn do wio
sennej akcj: wynosi 30 ton fosforku cynku. Dn. 
tychczasowy niedobór - 30 ton, będzie po. 
kryty z importu i w drod1.s zwiększonej pro. 
du kcii kul tu r lyfusu mysiego. 

50 tys. świec dymnych : odpowiednio do 
tego celu aparaturę dostar-czy tabryko ; ;Azot" 

Z kolei prof. Dąbrowski przedstawił szcze 
gółowy plan zabezpieczenia kroju pri.P,d in. 
wozją stonki z:emniaczanej. VI/ dłuższej dys. 
kusji wszechstronnie oświetlono zagadnienia 
organizacyjne i propagandow-,, zw:ązane z 
powyższymi akcjami. 

Mi up 

Walne Zt?ro1111dzenle P~nkowc6w 
W niedzi61ę dr. 23 mareo 1947 r. o godzi

nie l O-ej w sal' T .U ,R: przy' ul. Zachodniej 43 
w łodzi odbędzie się Walne Zgromadzenie 
Oddziału Łódzkiego Związku Zawodowego 
Pracowników Bankowych, Kos Oszczędnościo
wych ł Ubezpieczeniowych R. P. z następu. 
jącym porząd kiem obrad: 

1. Sprawozdanie Zarządu za ubiegły okres; 
2. Sprowozdan'e Komisji Rewiz. za ubiegły 

okres; 
3. Udziel~nie lub odmówienie Zarządo.wi 

absolutorium; 
4. Wy'oory: 

a) członków Zarządu Oddziału oraz za
stępców; 

bJ członków Komis~ Rew1zyjnej oraz za
stępców; 

cl członków Sądu Koleżeńskiego o:oz 
zastępców; 

dl dęlegatów no Wolne Zgromadzenil'3 
Okręgu; 

5. Rozpal"rzenia zgłoszonych wniosków. 
Zarząd Oddziału prosi Członków Związku 

o liczne : pu.nktualne przybycie. „„„„1111!1!'""' ..... „ . ..,Ylll!illlll!i>ll.'l.Elliill.'ID~„„„ ... a„• 

Vv związku z notatką, która ukazała się 
dnia 12 bm. w Nr. 71 „Głosu Robotniczego" 
pt. „I to 1 owo" - „Proste wnios~i", prosimy 
o zamieszczenie na łamach Wasz'3go pismo 
następującego wyjaśni.snia: 

Stwierdza się, iż nieruchomość, położono 
przy ul. Radwańskiej 7, rrie było nigdy ad
ministrowano przez Zarząd Nieruchomości m. 
Łodzi, jako posiadłość opuszczono, gdyż, wed 
ług otrzymanych relacyj i przeprowadzanego 
dochodzenia: Posiada ona prywatnego właś
ciciela nazwiski"lm A. Wslter, w domu tym 
znajduje się Wojewódzki KomitP.t do Sprav. 
Zydowskich i 11 lokatorów, którzy we włos· 
nym zakresie administrują posesją i utrzymuje 
dozorcę . 

Za Dyrektora Zarządu Mlejskiegf 
Wincenty Jędrkiewicz 

Kierownik. Oddziału. ia - owroc1 o 1 przy1mu1e o ecm':l o z 1.1. Zarządu Mie'1skiego, legii. Zw. Zew:, książka 
Vebero p.t. „PANI PREZESOWA" w opraco- p· t · k N 70 8 T 2 

10 r1<cws ·a r m. . el 12-22 codzier, Ubezpieczalni na nozwisk0 Adamowicz Jad. llllml'""....ll".at>AA ...,.... _., ;zwm""'Dm'T!N 
waniu i z piosenkami • Jerzego Jurandota z d „, ,._ - • 
muzyką: Franciszki Leszczyńskiej 1 M!eczysła. go z. 3-6 ppoł. z wviątkiem sobót. niedz!el wiga, Łódź P ru~ka 14. wu.!ift1iecnni1 §•ę: 
wa Porwita. i świąt. ZGUBIONO legit.- Zw: Za;-,~ległt:.;.;- Spół- -

Udział biorą: Janina Draczewsko, Stefcia Różne dzielni, legli. tramwajową za m-ce nieporzy- { tlfi'I rl . '· c. 
Górsko, 'Stefania c;rodzieńska; Regino Gra- TŁUMACZ przysięgły ong:elskiego, rosyjskie- ste i palcówkę Patrzałek Genowefo, Wschod-
bowska, Henryko Stankiewicz; Zygmunt Chmie nia 38 m 22 
lewski. Edward Dziewoński; Marion Oąbrow-· go, francuskiego, nlemi-9cklego - Narutowl- · · _ __ _ __ 
ski, Wacław Ja~kowski; Wodow Kucharski; cza 74, tel. 276-18. ZGUBIONO kartę rej'3stracyjnq z RKU-
Józef Matusz,swski, Jerzy Pichelskl, Kazolmierz Kutno; polcówkę i świadectwo . szkolne no 
Pawłowski; Stefan Witos. ZaolAnsro1~nnie aracr1 nazwisko Dobrzyński Erwin. Krośniewice, pow. 

Pocz. przedst. o godz. 19:30. Kasa czynna PAl\ISTWOWE Zakłady Przemysłu Bawełnia- Kutno' 
od godz: 10-13 i'od 16, tel: 272-70. · nego 9 w Łodzi przyjmują p rządki, tkaczy, ZGUBIONO książeczkę z Ubezpi.<:iczalni Spa-

TEATR KUKIEŁEK RTPD ul. Nowrot 'l7 oraz kucharza . Zgłaszać s i ę do wydziału per- łecznej na nazwisko Pastusiak Zygmunt. Miel 
Codziennie z wyjątkiem poniedzi-.1/ków sonalnego w godzinach ad 10 do 13 ul. Łąko czarskiego 26 m. 15. 

widowisko zomkniąle dla dzieci szkól pow- wa 23 {róg Kop'3rnikaJ. Poszuhiwanle rod-z.In 
szechnych o godz. 9 lub 11. W każdą niedzie z ._ k 
lę 1 święto widowisko otwart.'3 0 godz. 12 tej oąu-•oafP do urnentą WITA WOLFOWICZ poszukuje pono, który ., 
Sztuka pióra L. Krzemienieckiej p:t: „Historio ZGUBIONO legit. PPR no · nazwisko Justvna wrócił ze Szwecii. Narutowicza 75d/7, · tel. Ach ten doktór! Kazal mi, dla zdro-
~łri ,.., nicib i e ~k 1ch miod::il~ch" c:;•FJf:>n. R::irtniC7,.. 1 ~ m '.l 145-11 · Wia - spać przv otwartym oknie) 
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Z żącia partii 
KONFERENCJA DZIELNICOWA D21ELNICT -

BAŁUTY 

W czwartek 20 marca 47 r. o godzinie 13,3!> 
odbędzie się konlerencfa dzle!nlcowa Balat 
w celu wyboru Komietu I delegofów na kon
ferencję Miejską. 

WSPOLNE ZEBRANIA PPR 1 PPS 

Dziś o godzinie 13 odbęcl.zle się Wipólna 
zebranie członków PPR I PPS łlnny „Horak". 

O godzinie 16 zebranie członków '!'PR I 
PPS firmy „Plihal" 

GŁOS ROBOTNICZY N1. 78 

Ze sportu 

Pół wieku dla sportu 
Rada Miejska Leningradu ufundowała nagro!:ę im. Panina 

W Leningradzie odbyła się ni·edawno NIC MU NIE BYŁO OBCE 
uroczystość folbileuszu słynneg-0 rosyj- Mi'kołaj Panin liczy .obecnie 75 lat ży-
skiego sportowca - wielokrotnego mi- cia i 53 lata działalności sportowej. W 
strza w jeździe figur.owej na '!od.zie - ciągu swej długiej kariery sportowej u
Mikołaja Panina. ' prawiał wszelkie rodzaje .sportu: lekko-
1n1:m111·11111'1i11n111111,11111111'1t11.111 I I IT'l,.1:11 1·11i. n 11111 1111111'11!1:11,1m 11rn111. 11:1:1111:111111111r1111rt11:1r11:·111r11· u HTI 11 1 1T1 ·1 11 r 111 m 1:1111:111 1111 ' ' t ,111 ·1111111·1 

atletykę, wioślarstwo, narciarstwo, tenis, 
fu1'bol, szumierkę i ko'larstw-0. A1e Przede 
wszystkim upodobał solbie jazd1e figuro
w1ą; na lodzie. w której osiągnjł niezwy
kły poziom. 

UWAGA, DYREKTORZY I KIEROWNICY PEPł!· Na marginesie meczu Polska-Szwec;a! 
ROWCY Z PRZEMYSŁU BAWEŁNIANEGO! -

BOGA TY „LUP" 
Panin posiada w sumie 43 złote meda

le, 13 srebrnych pucharów ; dwa dyplo
my hon-0rowe. Dziś o godzinie 17 odbędzie . się zebranie 

w świetlicy Komitetu ł.ódzklego PPR, . Slen· 
klewicza 49. Sprawy wcdne, obecność ob;,. 
wiązkowa. 

UWAGA, PEPEROWCY DZIELNICY GOBNEJ -
PRAWEJ 

W czwartek 20 marca 47 r. o godzinie 18 
w lok4a:lu własnym przy ul. Bednttrskle) 42 od 
będzie się ogólne zebranie kobiet czi-:uki6 
PPR całej dzielnicy. Sprawy b~1dzo ważne 
stawie:unictwo obowlq.zkowe. 

ZEBRANIA B:Oł. 

W dniu dzisiejszym odbędą i.Ję zebrania 
k61 w następujących dzielnlcach; 

RUDA PABIANICKA 

O godzinie 13 zetiranie koła wykońcri:alnl 
- Białej f. „Horak". 

O 1eJ sameJ godzinie zebranie koła ple.~
wszeJ zmiany tkalni f, „Hablg". 

O godzinie 16,30 zebranie kol:r „Wozowni" 

GORNA - PRAWA 

O godzinie 16 zebranie koła f. „Walczak" 
O godzinie 15,30 zebrania kolca „Sc:ilwai· 

li:ert - Guma„ 

O godzinie 14 zebrcmle kola „Ftoweln 
Lange" 

<;ORNA LEWA: 

O go.dzinie 14 zetiranle kola Wigoniowel 
pzpB Nr l, oraz kola: L „Teltell:ic:ium„ 

O godzinie 13,30 zebranie kola L „Bmcl6.· 
eki", oraz f. „Zeiłiert". 

O godzinie 15,30 zetirante kola Grupy Pre
cyzy;no Optycznej przy aL Wlg111! 21. 

O -godzinie 15 zetłranle kola f. „Schlcht". 

SBODMIEJSKA - PRAWA 

o godzinie 16 zebranie kola: Spóldzlelnl 
„Metalowiec", Spółdzłellll „Ha'ilziefa'~ oraz 
„Tempo Cymerman". 

O godzinie 15,30 zebranie kołcr „Clbel l: 
Maiidel". 

O godzinie 18 w lok'alu dzielulcy przy u•. 
Gdaiiskiel 75 zebranie koła terenowe·go Nr 3. 

SRODMIEJSKA - LEWA 

O godzinie 15 zebranie koła Elektrowni 
Łódzkie) oraz koła ł. „Nitke" 

O godzinie 16 zebranie koła f. „Edelman 
i Briisse" 

O godzinie 18 zetiranle koła terenowego. 
O godzinie 19 zebranie . koła Związku Fry. 

zjerów. 

STAROMIEJSKA 

O godzinie 16 zebl'anie koła Kolejek Dojaz 
dowych w Brusie, oraz koła „P.F. Nr i4" 

O godzinie 15 zebranie koł<r Centrali Zby 
tu Porcelany. 

O godzinie 14 „P.F. Nr 20" oddział czwarty 
O godzinie 19 w lokalu przy u! Kilińskie· 

go 81 zebranie kola PSS. 

BAŁUTY 

O godzinie 16 zebranie kola Garb'arni Ra· 
dogoszcz. 

O godzinie .Ja zetiranle koł<r terenowego 
Radogoszcz. 

Dyźu" ap!ek 
Cymer, Wólczańska 'Jl. 
Bojarski, Przejazd 19 . 
Unieszowski, Dąbrowska 24 o. 
Epsztajn, Piotrkowska 225 
T rowkowsko, Brzezińska 56 
Pawlukiewicz, Pomorsko 12 
Apteka Pocztowo, Piotrkowska 46 

TELEFONY: 
Pogotowie Ratunkowe Miejskie -
Pogotowie PCK -
Pogotowie Ubszp; Społeczne! -
Straż Pożarna -
Biuro numerów -

Co na Io powie Wima? 
Zibyt wysokie ceny biletów na mecz wypożyczenie hali Wimy pieiściarze mu

bo·ksuski Polska - Szwecja wyznaczone I sz1ą, rpłacić Wimie, bo prz.e'Cież utrzyma
przez organizatorów WY'Wołały słuszną nie hall i jej k-0nserwacja też kosztuje 
zr.:isztą krytykę w prasie łódzkiej. · Nie- troch!} grosza. Po każ·dyim z,aś meczu bok 
stety, chcąc sprowadzić jakta,iś drużynę sers.kim na „większą skale\" remont hali 
zagraniczną d'o Polski musimy z.a to Pł1a- wynosi już I>owa·żne sumy, trze'ba bo
cić i to pładć dość słono. wiem czę'sto wstawiać sz-ylby, nowe 

Nie j.est jrnż tajemnicą, że koszt SIPro- drzwi i Zlbij·ać połamane ławiki, a wi~c 
wadzenia ·die> Łodzi '.Pit>ściarzy szwedzkich kosztami' tymi ·nie można -01barczać klrnbu 
orbciąży organizatorów tego spotkania po robotniczego. 
ważroąi sumą 750 tysięcy złotych. Cały Mecz P-0lska - Szwecja jest iednak jak 
zysk z tej imprezy przeznacrz;ony jest Je- już wspomnieliśmy imprezą o 'WYiątko
dnak nie dla ŁO~B, który sam dQbrowol wym dla nas znaczeniu, sądzimy wię.c, 
nie siei tego zrzekł, a na wyjazd nasz-ej że tym razem Wima jako właścicielka 
ósemki re'P'rezentacyijnej na mistrwstwa hali -0dstą.pi od umowy rzawartej z ŁOZB 
Europy d-0· Dublina, a co za tym idzie, - i koszta wyrpożycz,~nia ha1i zmniejszy dio 
dla dobrej propagandy pię.ściarstwa pol- minimum, aby w ten sposÓlb ułatwić Pię
skiego iza grani.cą. ściarzom wyjazd do Dublina, a mo:że na-

Organiza:torzy łódzcy (ŁO.ZJB) ·postąpi- wet d-0„. Ameryki, g·dyiż mistrZ-Owie Eu
li z ·gestem. DowiedH swej ofiarnośrct i d'u ropy mają wyjechać już · na koszt Zwią
żej ambicji za które należy im si·ęi 'PO- zku Mi.ędzynarodowego na mecz z re. 
chwała. Wszyscy sobie zdajemy sprawę, prezentacją USA. 
że organizacja takiego meczu w obec- Polacy już tam 'b~li. Polus, Chmic:1ew
nych .naszych warunkach nie je1st rz,eczą ski, Ko!CIZyifJ.ski. Jeśli nie w t~m roku to 
łatwa.. za rok, za dwa 'Powinni rpoJech.ąć inn·i. 

Boks łód'zki poiz.bawio11y jest hali~ za młodsi. Ale musimy im w tym :Pomóc. 

Musisz to sobie zanotować 
jeśli chcesz być na meczu Polska-Szwecja 

Przeds.przedaż biletów ·na międzwań
stwowyi mecz 1Piięiścfars.ki z·e S~ec.ią', 
jakżeśmy podawali~ rozpoczmie Si~ juiż w 
piią1tek 21 lbm. 
Prrzedsprzedaż odlbyWać się beidzie w 

dawnYm 'lokalu ŁOZiB, w ~wietlicy PZ,PB 
nr. S, Pi-Otrlrowska 289. ~ 

Ceny biletów: I młejsee - 418 zł, Il 
- 310 zł, DI - 218 zł. (10 zł. na pomoc 
zimową). 

W celu u~rócenia „pasku" biiletarni ~e-

dna osoba będzie mO'gła nalbyć nie .więcej 
jak ~ Qlilety. 
Prz~rzedaż odbywać się bi:!dzie w 

następujących godzinach: 
Piątek 21 bm. godzina lO do godz. 18. 
Sobota 22 bm. godzina 19 do gudz. 18. 
Niedziela 23 bm. godżma 10 do godz. 14 
Poniedziałek 24 bm. gO<h'. 10 do godzi· 

ny 18-ej. 
Wtorek 25 bm. godzina 19 do godz. 18. 
Środa 26 bm. g()(fziua 18 do godz. 18-ej. 

Zamiasl kwiatów 
W 'dniu Imienin Komendant11 płk. Józafa 

Mr1rchwińskiego zamiast kwiatów· Komp·an!a 
Opeiac:~jna Komendy M.O. w Łoi:izi sklaaa. 
2.000 zł. na dzieci po poleglycli milicjantar.łi'. 

• • • 
Z okazji imi.snin !Comendanta M.O: na m: 

Łódź, Józefa Marchwińskiego zamiast kwia
tów ob. Piórkowski, Kilińskiego 2.0Ę złożył zł: 
2,000,- na budową Domu CK PPR w War. 
sza.wie i ala Walczącej Hiszpanii zt 1',000,
!tysiąc złotych): 

W dniu Imienin tow. Józefa Zagozdy, człon 
ka komitetu Srćdmiejska - Prawa, koło PPR 
przy głównym szpitalu klinicznym CWSAN, 
składa 1000 zł. (słownie tysiąc złotych) na b'u
dowę domu KC PPR w Warszaw.!.e. 

* *' "' 
Zamiast kwiatów w dniu Imienin tow. Jó-

zefa Zagozdy - członka Komit~tu dzielnicy 
Sródmiejskiej - Prawej PPR przy firmie PZPD 
Nr 4 zebraną sumę w kwocie zł. 1000.
tcwarzysze przeznaczają na budowę Domu 
KC. PPR w Warszawie. 

* • * 
Z okazji 1mienin kierownika ob. Chruścika 

Józefa, złożyli zł. 1.470.- pracownicy Sekcji I 
Ubezpieczalni Społecznej no Łódzką Rodzinę 
Radiową (na dzieci odemniałeJ: 

* * * 
Z okazji imienin tow. Józefa Cichockiego 

zamiast kwiató.w Koło PPR przy Państw Fab
ryce Weł. Nr. 3 złożyło zł: 1,000:- (tysiąc) 
na budowę Domu KC PPR w Warszawie: · 

* * * 
Z okazii imienin I-go sekretarza Józefa 

Lewandowskiego zamiast k.w:atów funkcio
noriusze Dzielnicy Staromiejsk.iej złożyli zł. 
1.900.- (tysiąc dziewięćset złotych na dziec: 
po poleg!yoh towarzyszach w czasie Akcji 
Wyborczej. 

* * 

Z okazji imienin tow. JóLSfa Zagozdy z 
Komitetu Dzieln!cowego Sródmiejska-Pra.wa, 
zamiast kwiatów Koto PPR przy Państw. Febry 
ce Weł: Nr: 3 złożyło zł. 1,250,- (tysiąc 
dwieście piEjśdzfos~ąt złotych) na budowEl 
Domu KC PPR w Warszawie. 

• • • 
Z okazji \mienin najserdeczniejsze życze

n!a składa swym Towarzyszom: Włodarski..c;mu 
Józefowi, Cuprynowl Józefowi, Ambroziakowi 
Józefow:, Komitet Dzielnico.wy ;,Widzew", 
zamiast kwiatów ofiaruje 2,000 zł. na rzecz 
Rodziny Radiowej. 

"' * ... 
Zamiast kwiatów w dniu ~mienin to.w. Jó-

zefa Zagozdy, . członka Komitetu Dzie!n. 
śród.-Prawa, Koło Ziednoczonych Fabryk 
Szpulek i Kół Paroywch wpłaca sumę 2425 na 
budowę domu KC PPR w Warszawie. 

• • • 
Pracownicy kina „Hel" w dn1iu imieniń 

kiero.wnika Józefa Dąbrowskiego sktadają zł. 
2,000 na dzieci przy tódzkiei Rodzinie Radio. 
wej. \ 

• • • 
Komitet PPR przy Zarządzie Miejskim w 

Łodzi w dniu ąmienin tow. Mikołajczyka Józe. 
fa vice-dyrf.lktora Rzeźni Mieiskiei w łodzi, 
Członka Komitetu PPR przy ZarządZ'ie Miej
skim w łodzi, zamiast kwiatów zł. 2.000,
(dwa tysiące) składa na sieroty po poległych 
parryiniakach w czasie akcji wyborczej. 

• • • 
Pracownicy Polskiej Partii Robotniczej w 

Pabianicach, w dniu imienin I-go sekretarza 
tow: Józefa Kussy składaią tg drogą serdecz. 
ne życzenia i przekazują zam:ast kwiatów 
sumę zł. 1,600 na Polską Rodzinę Radiową. 

* * * 
Koło PPR przy Składnicy Jedw. Galant. 

Nr. 1 z okazji imienin Dyr. Skład: tow: Józe
fa Sydora i to.w: Józefa Pawlaka skłacfa zł. 
1.200,- (tysiC'lc dwieście złotych) dla ·rodzin po 
poległych w akcf! wyborcze!. 

Ten wyjątkowy na ówcz.esne czasy -
sportowiec rozipoczął swą karierę w ro
ku 1897. Pierwsze poważne zwycif;·stwo 
odrniósł zd'()bywając mistrzostwo w j.eź
dzie figurowej na lodzie w k-0nkursi~ 
„Pctersiburskiego Koła Amato·rów Spor
tu". W latach 1901 - 1907 jest mistrzem 
Rosji w jeź.dzie figurowej. 

PIERWSZY POWAŻNY ST ART 
W roku 1901 SJ>-0tkał siei vo raz pierw· 

sz-y z mistrzami tej klasy co f uchs i Sal
ko.ff, a w roku 1903 zdobył drugie miej
sce 'PO Sa\koffie w zawodach międzynri 
mdowych o m1strzostwo świata. 

MISTRZ ŚWIATA. POKONANY 
.w roku 1908 w r-amach Z'imowa-.i Olim

pia.dyi w Londynie odtbyło si~ słynne 
s.pot;kanie Panina z ówczesnym mistrzem 
świata Salk-01km. Spotkanie to kończy 
się śwj.etnym zw-ycn~.stwem Panina. 

Panin jeszcze d.{) nicdawt11a był jed
nym z najlepszy;ch stu.elców statszego 
po·koJ.enia. W roku 1928 zajra,ił ipier~ze 
miejsce w Spartakiadzie Wszec'hzwiąz. 
kowej w Moskwie. 

40 KLM. TO DLA MNIE FRASlKA 
MÓWI 75-~ETNI STARZEC 

P-0mimo swego podes2iłego wie.ku Pa
nin jeist w dalseym ciąrgu czynnY'm łyż
wiarzem i j.ak sam powiada - 'Potrafi 
bez zmęczenia zrobić 40-ki1ometrowy 
„spacer". 

Obecnie Panin Pracuje w chara:kterze 
wykładowcy w jedn'YU!l z instytutów kul
tury fizycznej w Leningradzie, gdzie wy 
dał niedawno interesująCll! broszurę ,,Po
cze.,tkujący; łyżwia·rz - specjalista jazdy 
figurowej". 

W dniu jubileuszu łł.ada Miejska Le
ningradu ufundowała przechodnią nagr<J
de m. Leningradu za :iazd~ ii1;urową na 
lodzie im. Mikołaja Panina. 

-e-
Uwaga członkowie t I Sł 
Sekcja gier sportowych obraduje 

Kierownictw'o sekcji Gier Sportowycli 
łlKS-u zawiadamia, że w dniu 20 marca 
br. o godz. 20-ej odibędzie się zebrani~ 
członków sekcji. 

W związku z rozpoczynającymi się roz 
grywkami o mistrzostwo klasy B okr~ 
gu łódzkiego i wyjazdem do Pabianic -
obecność wszystkich czł-0nków 0Jb-0wiąz
kowa. 

Zebranie oc.Jlbę.ci'z.ie si;ę. w; l-01kalu kTubH. 
·przy u1. Piotrkowskiej 67. · 

* 
Kierownictwo Sekcji Pil'ki Nofoej ŁiKS 

zawiadamia niniejszym, że ze.brania Sek
cii odibywają siei w każdy czwartek o go 
dzinie 19-ej w ąokalu własnym Przy ut. 
P.iotrkowsikiei nr. 67 lewa oficyna I pię
tro. 
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Z MECZU ŁKS - RADOMIAK 

Stasi-tak (ŁKS) podbija„. widownię. 
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CENNIK OGtOSZEf\.ls Drobne oglosz po zł 10.- za wyraz (no(mnieJsze zł 100.-J, poszukiwanie pracy I poszukiwanie rodzin po zł 5.- za wyraz (najmniejsze 50.- zł, z~ milimetr SZROI 
tv zł 20.- oozs t&~<Stem za milimetr ęzpaltv zł 30.- w tekście. za milimetr szpalty zł 15.- nekrolo~ i. - W nurrierac~ nledzlelnvch I śwl otecznvch - 50 procent drozel. 




