
~ PR 

Cena numera 2 -zf; 

' 
PISM.O POLSKIEJ p ·ARTll ROBOTNICZEJ· 

ROR III ł.0D2, CZWARTEK 20 MARCA 1947 BOKU Nr 79 (630) 

Delegat amervkansk1 gen. Clark nie Wie d!lał się przedstawiciel Wi~lkiej Bryła-. a mł, zaś delegat Stanów Z;iednoczQttych 

t C Z Y f a. 5 z V z m li , Clark zaproponował, by zakaz dotyczył C 0 0 Z n a . 11 li . nie wszystldch Niemców, lecz tyl!o ,,głó· • • • k·• M I wnych winowajców niemieckich • 

Prz"IJ·ęci·e dla· w1·.e1kieJ Czwor 1 u 0 olowa w toku dalszych <lyekusji omawtano 
• sprawę rozwlązall'ia organizacji faSzY· 

MOSKWA (PAP) Dnia 18 marca rb. w godzinach wieczornych radziecki minister spraw za.gra- stowskJch w Austrii. . ., 
· · · · · · · d · 1. D y , t ·k 'w zyJ·ęcie na cześć W fym miejscu delegat amerykanskl mcznych Mołotow vvydał w wielloeJ wspan1a~e urzą zone) sa i o!flU .L? m 0 .• pr . . .. Clark oświadczył, łt nie wie, oo to zna~ 

ministra spraw zagranicznych Bevina, sekr--etarza stanu Marshalla l m!mstra Bidault. Na :P1:zyJęctu czy organizacje faszystowskie I że pojęi. 
obecni byli ambasadorowie i szef owie misji, akredytowanych w Mo skw1e: dorad~y, .ekspe~Cl 1 człon- cie faszyzmu jest dla niego zupełnie nie· 

kowie delegacji amerykańskiej, brytyjskiej i francuskiej. Ze strony Polski o~ecm byli, bawiący obe~- zn~~tegat 'brytyjski zaprownował za
nie w Moskwie kierownik ministerstwa żeglugi i Handlu Zagranicznego dr Grossfeld, charge d'affai- stą11i~nie słów „•rganizacie faszysłow· 
re RP. Wolpe, dyrekt?r wydzia~u l?rasowego MSZ, ~e~. Grosz ~raz dziennika_rze ·polscy. Ze str~n~ skle" słowami „organizacje nazistow

r~dzieckiej obecn~ hyh: ~·V"ysz~sk1, Kowale~, Serg1eJczuk, Zwierew, Bolszakow, Chruszczow, Gilo 

1

. ~~~~~nfea~~:::~po~~h~~~irie~~~~~~crÓ!~ 
kow, marszałkowie: Komew I Sokołowski. Dalej za·stępcy ministrów uchwalili 

włączyć do traktatu artyikuł, z-OO-Owiązu-
• I • • 

. MOSKWA (ob.sł. wl.). Na wczoraj- artykułów 'POiitycznych traktatu IJ<)ko~\Nlemoom zamieszkiw3Jtlła ~a ter~nt! Au· ją.cy r;;a.d austri.ack1 do. utrzymania V 
ezym pcisiedzeniu zastęI>Ców ministrów wego z Austrt~ strn, by w ten sposób umemożhw1ć Im mocy 1 wykonania Pr~yJ~tfych '.PO .~· • · 

apra.w zagrani<:znych wstanowiono po W imieniu delegadl. ra-dzieckłej wice- odegranie takiej roli, którą raz jut ode- 1,945 r .. usiaw, zmier~aJąc~~h dh.tli~ wi· 
dłumei d-yskus;ii zapr-OSić :pr?»dstawicle- miniSter Wyszyński zaPropooował, by grałl ł która doprowadziła do Anscblussu doW3.ma Pozos~łości rez1mu 1 erow-
\i Mi~zysojusznicuj Agenci! Reparacyj właczooo do traktatu punkt imbraniający i hitJeryzacil Austrii. skh~go w Austm. 
nej celem wysłuchania jej opinii odno- 1111111j1111111111111111111111111111111111111111111111111111;111111111111111111111111111111111111111111n11111m1m111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

:~~ji.wykonania uchwał w sprawie rt'Jpa- sp· ·1sek k ardo' w we Franc,1·1· 
Jak wiadomo, Agencja, w której skład 

wchodzi 18 państw sojU6zniceych, została 

=-*7E:.~~~~~~E.: Żvwiolv reakcyjne próbujq siać dywersję i zamęl 
kim patistwom, które ucierpiały od ag;re- p A.RYŻ (PAP) w środę dnia 19 bm.

1 

Ramad:ier. Agencia Pran ce Presse donosi I tyczną rządu, jaka słę wyłwonyła w 
.sjJ nlem\eckiei. zostało zwołane· :posie<lzeni'.~ rządu fra;- ze źródeł dobrze :P-Oi~formowany~h, że zwi!lla;ku z debatą na zgromadzeniu na.. 

29 scycznia br., tj. na dwe. tygodnie cuskiego- pod przewodnictwem premiera rada ministrów omawiała sytuac;rę 1>011· rodowym. . . . 
Przed otwarciem konferencji moskiew- W środę, din1a 19 bm. odbyło s1~ !>Ot11e-
s\tl-~J, Międ'Zysojusmiic~ Agencja Repara- B e d s I 1 • dzenfo komitetu wykonawczego francu· 
CY.ina złotyła Radzie· Ministrów Spraw e V I n o a I n a s~iej 'J)art!i socfal!stycroej. w J>?Siedze· 
Zagranicznych memoriał., w którym wy. mu tym biorą u<lz1ał pr.z.edstaw1c1ele PO· 
raiziła BWQje niezadowolenie· z J>()Wodu . szczegó1nych departamentów, wszyscy 
zbyt powolnego -tempa rozdziału urzą· PARYŻ (PAP). Agencja France Presse Brytania pragnełaby uwzględnić Kartę ministrowi·~ socjalistyczni oraz <leputowa· 
dzeń przemysłu niemiecki~ lako repa. doOOISI, że brytyjski minister spraw za· Nacodów Zjednoczonych przy opracowa- ni i członkowie rady repub-liki z ramie-nia 
_racjJ dla 'Państw poszkodowanjch. granicznych Bevin wystosował pismo do niu ,poprawek do traktatu. ·:partii socfalistyicmej. Konferencja potrwa 

Następnie zast®cy ministrów konity- premiera Stalina w sprawie podjęcia per Zapytuje, cizy premier Stalin życzyłby prawd-01>0doibnle 2 dni. Na p0rządk11 o~ 
nuowali dyskusję w &Prawie Procedury traktacji o przedłużenie i d6St()S{)wanie sobie przeprowadzić z nim rozmowy na brad znajduje slę m. in. sprawa Indochin. 
onracowania traktatu pokojowego. Wo-i do obecnych warunków traktatu radzłec- ten temat, czy też ma się zwrócić ~ Na marginesie wykrytego prz·ed kilku · 
bee ni1emożn()ści osiągnięicia :porozumie- ko.brytyjskiego, zawartego przed zakoń· sprawie rewizji traktatu beZPośrednto dniami spisku „Kagulardów". dziennik 
nia w 9prawie składu komisji i p-odkomi- czeniem działań wojennych. · do radzieckiego minisJra spraw zagra- ,,Liberation" pisze: „Staje się jasne, że 
@01, zastępcy Przystąipi.Ji do omówi·enia Minister Bevin stwierdził, że Wielka nicznych Mołotowa. • czynniki, którym -zależy na sianiu niei>o
•-m-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-u11-•111-1111-11H-1111-111-1111-1111-1111-1111-1111-•m-11~1 koju. starają się stworzyć w·e Frandi 

C h I. e ba w l od Z' •• n,. e z ab r a· k n··· e ~~~~~~Z~Y~~;Jen~~rn~ ~~~~~:d~~~i~ 
. . ra~~~~~a·dg~~łz~ni:ozlo~';~~h~:~:: 

podczas strajku prasy ; sp~sek „Kagular-

d • k• • • • Z • k • Z d h dów" zmi·erzaja do skompromitowania Zlę 1 1nlerwenCJI w1qz ow awo owyc republiki. Chodzi o wyeliminowanie z ŻY 
· 1 cia gospodarczego i pa!ityczne·go mło

. W dniu wczorajszym w siedzibie I Posimlowiono natychmiast z zapa- Pełnomocnik Zbożowy i przedstawicie dych sił, które wyrosły z ruchu oporu f 
OKZZ ·pod przewodnictwem towarzy- sów posiadanych przez PSS oddać na Departamentu Kontroli. Komisja ta~ w~f·l< 

0 
wvzwnlenie. 

s~: Burskiego i Widawskiego odbyła handel wolnorynkowy w dniu dzisiej- pierwszym rzędzie ujawni ws~elkie za- _ ........... _ ........... --.. ..... _______ _ 
się konferencja .w sprawie zaopatrzenia szym 100 ton mąki żytniej i z ząpasów pasy zboża znajdu_jące się na magazy- Nowy rząd belgijski 
Łodzi w chleb, w której wzięli udział posiadanych przez Z)ednoczenie Młyń- nach czy to spółdzielczych, czy też pry-
przedstawiciele Cechu Piekarzy, „Spo- sko-Piekarskie dalsze 50 ton. PSS zobo- watnych i będzie śledziła sposób rozpro LONDYN (obsł. wł.). Z Brukseli dono-
łem", „PCH", „PSS", Zjednoczenie wiltzało się oddawać codziennie do wadzania tych zapasów. szą, iż p0 6-dniowym kryzysie powstał 
M_łyńsko-Piękarniane, Wydziały Apro· sprzedaży wolnorynkowej po 100 ton • .... • • nowy rząd belgijski. Na czele rządu sta-
wizacji: Miejski i Wojewódzki, przed- mąki. Uzgodniono jednocześnie utrzy- Jak to było do przewidzenia i tym ra- nął Przywódca partii socfalistycznej 
stawicie! Departamentu Kontroli, oraz manie dotychczasowej ceny chleba, z zem spekulacja została ukrócona. Trud- Paul łienn Spaak. który v;achował ie<ln-0· 
przedstawiciele partij politycznych. · tym, że ewentualna nieznaczna podwyż ności wywołane zmianami atmosferycz- cze-śnie te~ ministra spraw za.granicz. 

Konferencję zagaił tow. Burski, któ- ka spowodowana trudnościami transpor nymi są do pokonania i zboże w odpo- nych. 
ry w krótkich, mocnych słowach pod- towymi będzie mogła nastąpić po wiednich ilościach i odpowiednim cza- W skład nowego rzadu wchodzą ponad 
kreślił spekulacyjne momenty na ryn- uprzednim uzgodnieniu ze Związkami sie do Łodzi będzie napływać. W akcji to 8 socjalistow, 9 przedstawicieli partii 
ku zbożowym i wezwał obecnych do Zawodowymi. . podjętej przez Związki ZawQdowe musi chrześcijańsko-socjalistycznej oraz dwóch 
podjęcia walki o normalne zaopatrzenie Ze względu nn pokaźne zapasy mąki wziąć udział całe społecz~ństwo, a prze ministrów bezpartyjnych. 
Łodzi w chleb na wolnym rynku, jak pszennej i ;~~ ..... : . .: 1;od uwagę okres de wszystkim ·klasa robotnicza, którei LiberaJowie f komuniści odmówfii u• 
również o utrzymanie dotychczasowych świąteczny, postanowiono, ażeby w ty- kosztem spekuhnd chcą się tuczyć i b:) dziąłu w rzadzie Spaaka. 
cen chleba. Zaopatrzenie kartkowe nie godniu przedświątecznym na przydział gacić. Meldunki z terenu wskazuią. że Kandydat na kanclerza Niemfec 
napotyka na żadne trudności. _ kartkowy dany był chleb biały pszenny. ,w związku z robotami wiosennymi i po· 
. Pomimo trudności obiektywnych w Ponieważ zachodzi obawa, że spekulan- trzebami _gospodarczymi podaż zfoża BERLIN (PAP). W kołach 'POlitycz
dostawie zboża i mąki do Łodzi, głównie ci nie z1 -:zygnują dobrowolnie z łat- jest dos1:ateczna, a podwyż1:zani~ cen nych wyraża si.ę pogląd, 'Że najpoważ
spekulanci przyczynili się do wywoła- w:.'ch , n :czym nie usprawiedliwionych, jest czysto spekulacyjne i niczym nie- niejszym kandydatem na stanowi<;ko kan 
nia nastrojów panikierskich na wolny~ a bar..:zo wysokich zysków, konferencja uzasad'li.one. · . clerza Niemiec w przypadku utworzenia 
rynku zbożowym. wyłoniła Kbmisję Kontrolną Handlu Tow. Burski zamykając konferencję rządu po zawarciu traktatu. jęst Wilhelm 
. Zanim nadejdą transporty mąki nale- Mąką i Zhożem, w składzie 4 osób, do z zadowoleniem podkreślił pomyślny i Kuelz, przywódca partii !iberalno-demo
zy wykorzystać i zmobilizować zapasy której wchodzą: 1 przedstawiciel OKZZ, ł owocny jej przebieg. . kratycznej w radzieckiej strefie okupa• 
lokąJne. naczelnik Wvdziału Aorowizacyjnego, Chleba w Łod2i nie zabraknie! Tn. Cll'.i.nei. , 
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Ozij. warszawskie palono żywcem -w Oświęcimiu 
. Swiadkowfe zbrodni Rudolfa Hoessa zeznają darej przed Trybunałem Sprawiedliwości 
"JARSZAIN_A ·rPĄP). W ~foiu. wcz?rais;-yi:n j nami wszystkimi - mówi świadek - to był pi.-3 przybywać transporty z Czechosłowacji. koncentrowały się plany wszystkach budy:iło 

: _alszym_ ciąg~ przestu~h.woni byl: ŚW!ad· 1 sposób n,szczenla więźni6w rosyjskich. Pędzo Ludz: silnych przeznaczono do pracy, innych k6w Oświęcimia. W lego rękach były p'any 
~wiei ~twierdza 1ący, !J;s_llol:k. e ob;'iodzen_ie ! no ich do łaźni i trzymano przed budynkiem umieszczono w t. zw. obozie rodzinnym, nie krematoriów. Gmachy te nie robiły wroźenla 
~ ę w 0 z ob~zub z :v.ąznm~t 1 osoJ?isty udział . nagich, na. 30 st. mrozie całymi godzinam:. obcinano im włosów, m-!eli rzekomo być le- budyn~6w, gdzie traci sią życie, miały naw.'}t 
0~~sa w tyc ~stiolbstwac · . ! Procowal· oni przeważnie w biotach Brzezin. piej traktowani. W iakiś czas pa tym wszyst- ozdoby architektoniczne. W budynkach fych 

u ierwsz~ zezna1e·o vwotel J?!lgijsk\ Jan d.e 

1 

ki. Gdy wieczorem wracali ·do bloków p'.e k:ch zagazowano. 1 były osobne skarbce gdzie zbierano złoto i 
,,,agen, inzynier, sekretarz konsulat•J belg'.i- , . . ' . · • · ' 
kie O S

' . d„1. , k . b 
1 

c 
1 

pozwolono Im przykryc się kocami, lecz mu- . Nostepnle świadek opisu1e t. zw. „Mek- kosztownosc1. 
s g . Nta "'" ca1ą o upoqe prze y w . ;:i - • 1. , t h k h . · - S · d k H k M d lb I • 
C A 

. t 
1 

. · . 
1944 1

. ste 1 spac przy o wartyc o nac , to 'tez wy. syk". Był to ni'3ogrodzony obóz odz'e prze. wio e enry an e aum. .est to m10„ 
s e. resz cwany zosto w sierpniu rr1ku . . . , ' - d I · k · d. · · "7 d6 

·d . 1 . h r:: , b 
1 1 m·erol! masowo. Sw1odek .stwierdza, ze H:>ess bywało w biocie 30.000 Żydowek wegiers~ich y cz owie , 1e en z mekznych ,y w, lct6-

za i.; zto w ruc u oporu. ..;O'f przy y do b d 1 b'I , i.~ f , jb - h . b · dol H r, · O' · · · D b 
Oświęcimia .. był obecny przy ostatn·E'lj 

50 
ek- I da

1
r _zob ut 

1
1 ,o -gra owac 

1
mokmenty n

5
a
5 

ar- i słowoc.kic . Wszystkie te ko :ety były na- rzy z. ~ ocab1cł s1ę 1z9,u sw1~c.1m1ad .. o1 
o odzu 

" W b , 
1 

h fi z e1 ru a nego znęcania se apo i ·ma- gie. . przyw1ez1ony y w .,.. r. t przy zie ony o 
i_"dó Y Orano ;vowczos z ~zk.~~':ltu h c .oryc j nów nad więźniami. . Swiodek widywał Hoessa dość specjalnej grupy, obslugując~j krematońa. 
Wiant, załadowano no samochody ciężarowe, Sw:adek przen:esiony był z OSwięci mia Hoess przyjeżdżał do Obozu 1 interesował się pisu1e 0 o nie . z1a o nosc krematon .w 

y w. ano im nowe posta 1, suc y pro- , często. O . . d kl d . d . t 1 , , .6 

obwieziono b!ko razy naokoło obozu i po~1a- ~o Sachsenhausen. Po ewakuacji Oświędmio prowadżonyml pracami oraz sposobami trace oraz sp~soby pa'ema ~fok na wolny~ ~wiet 
no do komory gazowej. Prowiant wrócił do l p:zybyły PC:X:iągi .d~ Sachsenhausen z więź- nla więźniów nawet wtedy, gdy był już od· rzu. świadek zatrudniony był ró":"mez orzv 
kuchn!, a. pasiaki do magc;zyrn.1. , ' mami ośw1ęc·m~k mt. Wszyscy więźniowie wqł(l'Tly do Berlina. . komorach gazowych. Cyklon, niebieskawy 

Pod koniec paźdzlern~ka świadek by~ przy- przybyli w stanie zamarzniętym. Swiadek stwierdza, 2:e w okresie lato 194411 proszek, -~ którP.~ wy~nelal się b.ezbarwny 
dz:elony do par-zkcrni i tam prccovr:ił o·zv I Swadek Jerzy Skotnicki, inżynier, został zagazowano w obozie okOło 480 tys. ludzt góaźz, _z~btJal ludzi w C'ldągu 7-B minkut. ~dy 
k I k S • · ' · I · . P nie1 zaczęto oszczę zać gazu s ozancy 
ar ote ach. twierdzo, ze numerow m~~kich aresztowany w roku 1942. Sw.od'9k został za. Cyfrę tę ustalono na podstawie ksiąg, do któ li si k ł ćł d • p' k 
było. ponad 211 tysięcy, kobiecych osiemdzie- : trudnfony przy budowie stacji filtrów. Była to rych . zapisywano przybywające transporty. męczy . ę 0 0 0

• P
1 

~~ ~nóy. b~ om~:._e 
,.,.,. par ty • w d · 17 · j b d · · k - d · · , . , .

1 
· gazcwer pracowa1 z otm,.;, 11;1 ry Y• zamy ...... 

. .., ę s1ęcy. nn: styczn:"l i945 ar zo c1ęz o praca, g yz Wlf;!Zmow p1 no- .Sw'odek Narcyz Obrycki, inżyni~r, bVl \ i ·r . .1 SS ó 
roku nastąpiła ewakuacja obozu. Więźniowie 

1 

woli. nie tylko SS-mani ; kapo, ale również przy~ieziony do -Ośw'ęcimia z gn;po wy?-' ~yd P; now':ny 1 ~1 ~owany pr.ze~ -młarm w . 
. szli przez dwa dnL Kto padł. bywał pr1ez cyw:Ie, przedstawic'ele firmy, która wykony- szych of:cerów polskich'. Byli to iuż lud-~ie nla 0

1 ~ruem 1ego Y 
0 

przetaprame z ota W 

SS-manów dobijany. \fi./ \en sposób zginęło I wala roboty. Oni również usiłowali wyc:snqć , młodzi. Przydzieleni do bardzo ciężkiei pro; sz aś~ d k • 1 • b 
ponad 10 proc. w'.ęźniów. Następnie ludzie z więźnia ostatnie siły. . I C'f' - wszyscy w krótkim czasi"" wygin„11 7·„ 123a o&b\;„~stpl~mina ok z~skt~zhe emu kw Jo"''~-

. . h • ~ " · ~ r „a e 1 o mery. ans ie w ro u 7'1"'f". 

gostali zalodcwom do węglarek l po 1rzec · W roki.; 1944 zaczęły w zw:ększonym Iem. Swiadek by! przydz·ielony do biura, ·gdzie, Przed ewakua,..·1q obozu 1 • • · 
h · d , h d · h d · · 1. 1 · d , ... p ony i opisy 1<.rema. 

nocac 1 woc n:ac po rozy przyuy l o 1111m111111111mm111111111111m11mu11111111111111111111111111111111111111mn111111111111m11m1 11111111111n111111111m111111111111m11111111111111111111111111111111 torium spor'"ądzone · , .6 ły 
. . , d • " przez więzm w, zosto 

~cx';u~sa~~~~ ~Q~~~~e~I :i;~~~c: j~~~at:~~- D a z y a m e r y k a n' s k i e n a F 1· 1111 p ., n a c h ~~~~w~ne~·e:i al~~~iowej l m~łnierce i k zak~-
dek, kHku więźniów dostało szału. [J . I ŚcW!za'a5ud~wkkr;odco%zeainiaucide0c 0

1 nsw'~i~ępet~am~i·~ ~:°r.mi'·i~~r.cz;r· 
Nastąpnym świadkiem iest Wanda Urdze!a. v ,.... _ „ 

Była aresztowana w Lub)inle w końcu l"ł-i2 WĄSZYNGTON _(PAP. J~k wynika zj do poboru ochotników do armii amery- wonef. Manierkę z dokumentami \11\fkopol l 
roku za udział w ruchu oporu. Byta w obozie opubhkowa•neJ ';V sroctę„ dma 19 bm. u- kańskiej z Pośrć-d obywateli filtpin. przekazał komis[i, bada\ącej obóz. 
w ~re~ń~. Widti~~ i~ prayw~~ono 14 1 ~0~~ z~w~0~ m~~z~ rządem ~mer~!--~---------------------------------tys:ęcy Rosjan. Trzymano ich przez cztery dni kanl'ł~1m a. f11tpinam,, dnia 14 marca ~a.d L d w• ' I ' 

k . t „h h . '. . ,, . Stanow Ziednoczonych w dalszym 'c1ągil I o y na· IS e ruszy 
w zam n.ę Y'- wagonoc • me aa1ąc iesc oni korzystać będzie z 16-tu baz na 
piś. Poten: Hoess zorzqdz'I _wy~uszc_zenie ie~ Filipinach i jest uprawniony <lo 
Jency byh tak wyczerpam, ze n e mogh . , k : k · d · "h ·r k . _ 
wyjść z wag::inów o własnych 5i!ach. Ho~ss I uz~s. an,a 'W az ei c Wl_l prawa otzY WARSZAWA IPAPl. W ciągu nocy z 18 na W Puławach 16d ruszył o godz. 7, podnoS?.qC 

dł , · 'ł „ · t b · k , I stania z daJ;<;zy,._:h 7 baz. Zadne z Państw, 19 bm. i rano 19 bm. nastqpiło gwałtowne I się ok. 3 m. ponad stan przeci„tny: Mimo zo-
wpa . w wsc,.e~ osc, m, 10 gr_ u Y peicz.+ .ro- 1 zawierai.ących umow„, nie ma nrawa u· I d · ' dk · W'śl · d · · ' "" 

bł W d h d t t "' „ ruszenie_ o ow na' sr~ owe1 1 e P?m1ą zy c1ęte1 oorony most drogowy został powoźnie 
rym 1 · c.ągu · w~c, nt c~ ~ . ~n .ra:,s· dzielenia uprawnień trzeciemu państwu Sandomierwm I Dębi .nem. Tworzące się zato- uszkodzony. Około południo woda i lód prz'3r 
port wymordowano, wie.u z więzn:ow zab. bez zgody drugiej strony. Za obopólną ry spowodowały w okolicy Zastowa Polanow ł wały 3 przęsła mostu, pozostałe sq nadal w 
pano żywcem. zgodą każda z 23 baz może być posta. sk-!ego przelan:e siE1 .wody przez wały. niebezp!eczeńst.wie. • 

Następnie świadek m6wi o przyw1ezien:u I wio,na tlo dyspozycji Rady Bezpi<!cZeń- O qodz. 10 zator spłynął, niebet.pieczeń· W DE1blinie lody ruszyły o godz. 10, woda 
do Oświęc·mia; po powstaniu warszawskim,, stwa. Stany_ Zjednoczone są uprawnione sto minęło. · wc:ąż przybiera. Utworzył się groźny zator 
7.000 dzieci, ktore spalono w dolach kremoto- · - wskutek zagradzania rzeki wodo z Wisły co. 

D 
fa się do Wieprzo. Do akcji oprócz saperów 

łyryjnp~c~~=Yz!ypwrzycemtym I-loess I inni. zleci by- I 1· . ,. 1· a d ą o u s A W.9ZWano też lotnictwo bombardujące. w 
Warszawie alarm powodz!o'N'{ ogłoszono dnia 

Swiadek mówi 0 tym, lok Hoess wybił iei 19 marca o godz. 12 w południe. Ruszen:o io. 
dów noleży się obawiać już jutro !ub polu· 

zęby. M!olo to miejsce przy rozb'eraniu 2y- 1\11" E d • • k , k• trze. Nie wykluczone jest fednak ieszcze dz~„ 
dów, wysyłanych do komory gazowej. „Panie- 1ster ros wy GJ9 WIZY amery ans 18 siejszej nocy. Chwilowo nol.gźy liczyć na 

vf:iż nie byłam w stanie wykonywać tvch NOWY JORK (PAP). Według oświad· nów Zjednoczonych. Wyjazd •ten !>OZ<>-- podniesienie srę zwierciadła wody o 2 m. 
czynności - mówi świad'3k - wówczas Hoess czenia szefa biura, wy<lają·cego zezwole-- staje w związku z zarządzeniem władz w stosunku do stanu obecnego. 
Uderzył mn'e a gdy upad'om na z1·em1'"' r.o · 1 Na górnej W~śle i je'1 dopływach S""'r.6j. 

· ' ' ..,, · · n1·a na '"Y.iazcl do USA, _fran·ka Erosa, am:>.-.rka6.sklch w Niemczech, zezwa ają- l"'-

b.ł b " w -• 3 No Odrze dalsze rusz-'3nie lodu w d6\ rzeki. 
gą wy · mi zę Y • około 6 tvsięcy niemieckich· narz~czo- cym amery·kańskim żołnierz_om, opusz. W najbliższym czasie należy siei sp::idziewać 

Sw:adek Czesław Rychlik, budowniczy. był nych, bąd'ź też żon żołnierzy amerykań- czającym po zakońcreniu służby Europę, ruszenie dalszych rzek zwlaszcza Wor!y i 
przywiezkiry do Oświęcimia 5 styczńio 1943. skich uda Si·ei w bieżącym roku do Sta· na małżeństwa z Niemkami. Noteci. • 

W p'erwszym okresie, za nojmn:ejsze o. 
późriieri i,r~ w wykonanfu rozkazu SS-mani bili 308) wiąźniów do i.;traty przytomności, lub zab:ja.i. Jaros arv linsek 

Więźniowie sypiaJ.; stłoczeni, w niewie!'.<':h P. r i i H ~ ~-.. fr I ~ ~ ~ r ~a ~ w ~i·~ i ~ si w ~ 1· id pomieszczeniach, no cuchnących, mokrycl1 
barłogach, pełnych wszy. SS-mani urządza!; 

sobie zabawy, szczując całymi godzinam: 
więźniów. „Jeden z naistroszniejszych mo· 
m'3nlów, jakie widziałem - mów; świadek

to było wymordowan:e grupy 618 więźniów. 

Dobitych wvw·eziono na wozach. Kilku z tej 

podczas wojny światowej 
{Przekład Pawła Hulki-Laskowskie~o) 

grupy jeszcze żyło. Wszyscy rniel: poobrywa- Także i w tej chwili razem ze Szwej· powiedział za niego: 
ne uszy, nosy, porozdz:erone policzk,i. W kilka , kiem wtłoczyło się do kancelarii puł· - Szeregowiec ten - przeQ.stawJał 
godzin p6źniej zmarli i oni. Dz:alo siEl to kownika wnóslwo najróżniejszych pułkownikowi Szwejka - udaje idio-
wszystko przy dźwiękach wspaniałej orkiestry za . bo wszyscy byli ciekawi co tę, żeby swoim idiotyzmem przesła-
b · Z t · I k" i t • •· s rz, 1 

-o ozow':lJ. es aw1en e muzy 1 e1 masa"ry . b d . d . ł p ł' 'k t m~z.:r niać niezliczone gałgaństwa. Nie 
było czymś n esamowitym" się ę zie . z1a o., u .cowm V - • 

• sem odczyty;wał pismo do sztabu bry· znam, oczywiście, treści dostarczone-
Swiadek op:suje wizytę Himmlera w obo· • d k m ·0 a 

P d b 
. H. . aa: .y wy oncypowane przez a1 r go panu pism:x, ale 1estem przekona-

zie. rze przy yciem 1mmlero usun.ęto z - p ' · śl • y · drab dopus'cił si'ę czegoś na 
obozu wszystkich „mahometan". Blok Nr. 6 w rzemy u. . n • ze 
wyporządkowano i sprowadzono tam więź- Zaś porucznik ~u? dalej prowadził większą skalę. Gdyby pan pozwolił, 
niów niemiecl<"'ch, dobrze wyglądających. In- rozmowę ze Szwe1k1em, swoim zwy· abym sią zapoznał z treściq tego .Pi
nym więźn;om ni'9 wolno było opuszczać blo. łym miłym sposobem, wywodząc: sma, to niezawodnie mógłbym panu 

udzielić cennych wskazówek, jak z 
ków. Na blok 6 przesiano specjalnie ugolo- - Ty mnie jeszcze nie znasz, ale 
wany obfad. Himmler był z wizytacji n:eza- jak mnie po-znasz, to zdrętwiejesz ze nim postąpić należy. - A zwracając 
dowalony, czemu dawał wyraz w ostrej . lor- stra.chu. się do Szwejk::x rzekł do niego po cze-

sku: 
mie. O to tylko chodziło komendzie oboz1,;, Pułkownik odczytywał pismo majo- - Skracasz mi życie czy nie? 
wszystkie przygotowan:a do wizytacji były ra i bara.nial coraz bardziej, bo pismo 
podstępem, aby właśn;'3 spowodować nieza-

1 
to było niewątpliwie dyktowane 'pod - Skracam - odpowiedział Szwejlc 

dowolenie Himmlera i tym samym uzyskać od I wpływem trwającego jeszcze zatrucia z dostojestwem. 
niego rozkaz jeszcze ostrzejszego traktowa· alkoholem. - Niech pan słucha, panie pułko
nio więźniów. Pomimo to, pułkownik był w do· wnik~ ..._ m~wił d::dej , porucznik Dub. 

.Praca w niektórych oddz:ałach była nie do I brym u sposobieniu
1 

ponieważ wczo- - Nie mozna . go O. nic: zapytać, 
wytrzymon·io. W:ęźni·Jtwie, zaięci przy raz. , raj i dzisiaj wolny był od swoich w ogól? nle mozna 2:nlm rozmawiać. 
budow~<:i obozu; musieli we trzech załadowoć przykrych bólów, a jego obrzmialy Wre~zc;1e musi kosa natknąć się n·:I 
wagon kolejowy. i przetoczyć go no odległość I palec zachowywał się przyzwoicie I kam1en. Trzeba go. ukarać przy~ład: 
300 mir. Do obiadu ładowano 21 wogon6w, jak bcrrcrnek. . • nie. Pan pozwt>li, p:mle pułkowniku„. 
po ob;edzie 19. Wieczorem z grupy 45 Nięź-1 - Więc coście właściwie spłatali?' PorucznilC Dub zabrał się do oCiczy-
ni6w wrocalb do obozu ok. l0-c:1,;. Reszto 1 - zapytał Szwejka tonem tak uprzej- tywania pisma przysłan~qo z Przemy
podała przy pracy. I mym. *e aż porucznika Duba kolnęło śla, a gdy je odczytał, zwrócił się do 

„Naiwieksza zbrodnia. która wstrząs:iąła w okolicv serca, Nie wvtrzymał i od- Szweika i zawołał rozradowany; 

- T'eraz koniec z tobq\ Gdzieś po' 
dział uniform skarbowy'? 

- Zostawiłem go koło stawu na 
grobU, kiedym sobie przymierzał te 
gałgany, co je mam na sobie. Chcia
łem wiedzieć, jak sią rosyjskim żol
nlerz::>m chodzi w takich uniformach 
- odpowiedział Szwejk. - Właściwie 
nie idz1e o nic innego, tylko o omyłkę. 

Szwejk zaczął opowiadać poruczni
kowi Dubowi, f 1e udrąk przeżył z po' 
wodu tej swojej omyłki, a. gdy, skoń
czył opowiadanie, porucznik Dub ryk
nął na nieu" · 

- Teraz dopiero mnie pozn::xszl 
Wiesz ty, co to znaczy zgubić· w cza
sie wojny uniform? 

- Posłusznie meldują, że wfom, pCI" 
nie lajtnant - odpowiedział Szwejk. 
- Gdy żołnierz zgubi stary uniform, 
Io musi wyfasować nowy. 

- Jezus Marłal - zawołał porucz
. nlk Dub. - - Ach ty wole, ty zwierzę 
nieokrzesane, tak długo będziesz ze 
mnq igrał, że po wojpie będziesz sto 
lat dcsługiwał. 
Pułkownik Gerbich, lćtóry i:lotycli· 

czas siedział spokojnie i roztropnie za 
stołem, skrzywił się nagle w spos6li 
straszliwy, bowiem jego dotycliczas 
spokojny palec u nogi, z łagodnego 
ii spokojnego bara;nka przemienił się" 
raptem w ryczqcego tygrysa, w prqa 
elekbyczny o napięciu 600 wolt, :w. 
członek ciała miażdżony ciężkim mło
tem. Pułkownik machnął tylko ręltq 
i ryknqł głosem stra.Szliwym człowie"' 
JCa ~ieczonego na wolnym ogniu: 

, {iD. c. tt.ł 
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„uchw.ały ·Koni erencji Krymskiej 
dotyczące ·reparacji wojennych po raz pierwszy ujawnione przez minisara Mołotowa 

· -. Poniżej zamieszczamy dokończenie wielkiego przemówienia I ZSRR. otrzyma dodatkowo ze stref za· 

które radziecki minister spraw za granicznych \V. Mołotow wygłosił cho)dn1i
5
c1t; t ak" d . 

k "' · „ \-xr· 11· · · C -' k' 
7 

1\rf k · a • procen t •ich 11rzą1 zen p.rzemy-
na ont er enCJl " ie de] Z\\ or 1 v. n os w1e. słowycb i maszyn, w p-ierwszej kolejno· 

Zarząd woj-skowy w s1trefie radzieckiej I mać się na głównych dokumentach dmy- ści przemysłu metalurgic,znego, chemicz· 
OCZ'Y"Wiśc'ie wcielał w życi~ i nadal to czy :zących tej sprawy. Przede \Vszysfkim nego i maszynowego, które nie są niezbę· 
ni - plan odszkodowań ·zgod.nie z decy - rzytoczę odnośne uchwały konferencji dne dla pokrycia potrzeb 11okojowyclt lu· 
zj.ami ko.nferencii berlińskiej i krymskiej. ., :!rlińskiej. dności niemieckiej. Urządzenia te mają z d · k" · być 'Przeznaczone na pokrycie wydat· 
. ra z1ec ieJ strofy -okupacyjnej wywo- Zgodnie z postanowieniami konferencji ków n.a żywność, WE;;ll:id i t. d. 
żooe są :Pewne urządzenia i -pobierane na krymskiej, że naród ni~miecki musi na- b) 10 procent takich urządzei1 prz~my
P?c_zet .. ocłszkodowań rowary z produkcH pr.awić w miare możności straty i cier- sł'Owych, które nie s a konieczne dla po
b1ez~cei._ Na Jl?CZc! o:d~zkodowań_ rząd pbnia, które poniosły narody zjednoczo- kry.cia potrzeb ludności niemieckie j. ·u
rad:z1ec'k.1 vrzeJął rowrnez na terenie oku- ne z winy narodu niemieckieg·o. zawarte r ządz-enia te mają być póbrarie ze streiy 
~w.anej przez sieb!e strefy s zereg prz~~ zostało nastcpując~ porozumienie w gpra zachodniej \\' celu przekazania ich Zwią
s~foorstw. Szczegóły tych zarząidzen wie odszkodowań: 
radzieckich wstaną dostarczooe w chwi- . . . z'kowi Radzieckiemu na rzecz wpłat re-
lł. gdy zasadnicze zagadnienia. dotvcza· ~) P_retensJ e reparacyJne _Zwtą•zku Ra- paracyjnych bez dopłaty. . 

W owym czasie wdanie si~ w szcz ::gó· 
!y wydawało się zbędne z uwagi na to, 
źe nie można było określić wysokości 
ewentual nych dostaw r. bieżącej :Produk
cji. W ostatnich czasach W:\rsuwano z róż 
nych stron, że pobieranie odsz·kodowań z 
b i ;;żącej produkcji wymagać bę d zie pod
nies ien ia cyfr w pilanie postawfoneg-0 Niem 
com po?endału przemysłowe~o. opraco
wan2go PiZed rokiem nrzcz Radę Kon· 
troli. Należy Pr?.yznać słusz.ność tym gło 
som. W zw\ą7.ku · z tym rząd radz·ieckl 
p-ropomde dokonanie rewizii tego planu 
z tym, .aby. poziom p0zostawio11ego Niem 
cori1 P-Otenc.iału nrzemysłowego został 
P0th1ieI:iiony w odPOwied11im stosunku. 

.. Kontrola przemysłu niem~eckiego 
ce ooszkodowań wstaną uzgodnimie. · dz1eck1eg.o _zostaną zasp?ko.!one. '"!" dro- Spłaty reparacyjne wimi2niont! w oar. 

• . . dze pobrania ze str~fy 111em1eck1eJ -oku.po a i b 2-0staną dokonane fod.noicześ.n.ie. Li cz Nie PO\v!nn iśmy ogran i czać rozwoju 
Stan rzeczy me do przyręc1a wand 'Przez ZSRR urządzeń i towarów b-a urZfyd:ze1\ i ma.szyn, które mai ą być PO o.oko.iowego pr zemysłu niemi e.-:kiego. So 

oraz mienia niemieckiego zagranicą. brane ze str~f zachodnich. ma być okr~- ju~zni~y ·Powinni. , prowadzić · kontrole 
Jeśli chodzi o wcielenie w żvcie uch· ślona nie późn i ej jak w 6 miesięcy od przemysłu nie1nieckiego. abY jego rozwój 

wał konferencji berlińskiej w odniesie-ni.u 2) Zw.iązek Radziecki zaspokoi żądania dnia dziSiejszego. , ni2 został użyty na rozhudow~ p0tencja· 
do ·spraw od!Szkodowań, \vszystkie te kro reparacyjne Polski ze swej częśei ods?<ko To P;-OSta'nowienie koniell(!n<:Ji beTHń· h! . woje?~eg~ i n~ odro~~enie ni~m_fo,c-
ki są jednak niedostateczne, skoro w stre duwań. s.kiej me wymaga bliższych komentarzy. kiego m1htaryzmu 1 a2:resJ1. Z drug1ei Je· 
fach zacłtodnkh uchwa·łY te nie będą iak- 3) pretens;e reparacyine Stanów Zjedno Należy jednak podrkreślić, że uchwała c!nak ~tron:v istnieje ohecilie wiele nieza-
tyoznle realizowane. czonych i Wielkiej Brytanii oraz innych ko_nf.er ~ ncii he!lifiski ej z:i c;;~na. si<: od I spo~?.Jon :y:ch Pntrze·b. w dzj~dzinie pr9-
Położenie stało Si~ tym bardziej niedopu państw, ma;lących prawo do odszkodo- słow: .. Zgodnie z p.ostanowii;mam1 kon- cluk .... 11 p1ze1nysloweJ w roznych pan
szcizalne, że w ~trelach zachodnich, 1>0· wań, · z.ostaną· za.sp-0kojone ze stref zacho ferencji krymskiej". Ażeby całkowicie ihvat:h. Od'budowa niemieckieg<0 prze
zo;stających pod władzą brytyjską i anie· dnich oraz mienia niemieckiego - za,g;ralfłi· spraw<l' <Jd'szkodiowań wyjaśnić, . należy mY'.słu_ Pokojowe·ll:O- moż:! ułatwić zaspa-, 
r~ą, )>OStainowie.nfa _dotycrn~iee od· cą. przytoczyć je.szcz.c u·chwały konfzrencii kaJame ty ch lłOtrzeb w >vyrnbach P~ze
szkodowań nie są realizowane również i 4) Pi>za spłatami reparacyjnymi, pobra krymskiej, 'które dotycnc1as nie b-rh• pu- t,p:i·~ło~·ycJ_1. ~alcży Pomagać szy bko rnz 
w stosunku do innych państw S<przymie- nymi z radzieckiej strefy okupacyjnej, - blikowane. \VOJO\Vl niem1eckieg-o przemysłl! wę glo-
rwnych. • wego, nowiększen i u ilości proditkowan~-

' Międzynarodowe binro d'() spraw od- P, r. o-tokół Konferenc1·i Krymskie.i· Ir.O w Ni-cmczech metalu i innych wyro-
szkood-0wai1, reprezentujące w dziedzini-c bów Przemysłowycb. 
SI>ł.a:t reparacyjnych in•taresy innych · 1. Niemcy obowiązane są wyna·· ło:wego 1planu reparacyjnego powo- Jednocześnie nie wolno zaip.omina·ć o 
państw sprzymierzonyich foż dwuikrotnie grodlJić w naturze straty, wyrządtzo łu1je się w Moskwie Mi1P,!dzy.sojusz. P-OSi~zetł'iach konferencji berlińskiej, mó 
zwiracało sie do ra''lly minU.trów ap~aw ne ipr.zez nie zjednOOZOłłyim naro- ruczą, I(ornisję .. Repa.-acv~ną, złożo· wią·cych o konieczności zlikwidowania 
zagran<iC7Jt\ych ze skarg~ z powodu nie- dom w przebiegu wojny. Reparacje ną z przedstawicieli ZSRR, USA i nadmiernej koncentracji · Siiły ~ospotlar· 
wykonania uchwał dotyczących odszko· powinny otrzymać w pierwszym Wielkiej. Brytanii. ·· czej wszelkiego rodzaju karteli, syndy-
dowań. Do oświadczenia mię<dzynarodo-- rzędzie !Państwa. które :poniosły głó Co do pracy, ustalenia ogólnej su katów, trustów i innych monopoli niemie-
wtnr<> biurn do spraw odszkodowań nafo- wiły ciężar wojny, poniosły najwię· my reparacji oraz podzialu ·jej mi~ ckich. ZaCianie to dotąd nie wstało wy-
ży odni!eśc siięf z naleiyitą uwagą, kMe ofiary. i zorganizowały zwy- dzy ipos.zczególne państwa, ~tóre U· kona.ne w strefach zachod·nich. . 
Piństwa, które doświadw;yły okrutne] oi'!!Stwo nad wrogiem. cie11piały od agresji niemieckiej, de- Tymc.zasem bez przeprowadzenia de-

l ni8zczycielskiej okupacji Niemiec hitle· · 2. RePąracje powifmy być ściąga legatja radziecka i amery·kańska kartel.iŻacji i z'1i'kwidowania hegemonii 
row.skiUt ni.e 100gą pogodzić się z takim ne~ z Niemiec w trzech P<liStaci;łcb: zgod7Jły S{l) co do nastepującego:, nionoP'Qlu nie można stworzyć warunków 
stanem rzeczy. Z\Viązek ~adziecki . zaró- a) jednorazowe konfiskaty w cię.· ł(1ews;ka I(omłsja Repara<:yjna,, nie?Jbe!dnych elfa odrodzenia Niemiec, ja-
wno jak i inn<::"państwa dotknięte <>kupa· gu dwoob . tat ·PO kapitulacji Nie· w początkowym .stadium swej pra· ko -państwa .pokojowego i demokratyczne 
cj.ą, 'których fabrYk:i i całe miasita zni'lcly nrl~, w:zględnie przerwania zorga· cy, jako ipodstawę rozwatań, przyj go. 
z -powi.erzchni ziemi, nie mogą oboj-€ftnie nizG.wanego oporu, z bogactw naro- muje proPOzyc;if) rządu radzieckie- Aby w rzeczywistości wyiko-nat te do· 
przypatrywać. się lekceważeniu uchwał, dowych Niemiec, znajdujących się go, by ogólna suma reparacji, zgo- niosb zadanie, należy odebrać koncer-
dotyc.zących <Jdszkod!owań. zarówno na terytorium samych Ni<J dnie z punktami a i b · artykułu dru· nom, kartelom i trusfum fa bruki i inne 
• "'(szyscy Panowie wiecie doskonale, miec, jak i P<>'Za nimi (aparatura, giego, "\Vynosiła 20 mlłiardów dQla· przedsh:.bior&twa i Przekazać je państwu 
Jaki był wkła!' Związku Radzieckiego do maszyny, ()kre,.ty. ruchomości, in· rów i aby 50 proc. te.i sumy przesz. uiemieckieinu na własność. . 
wspólnego dzt.eła państw sprzymiemo- wes-tycje niemieckie zagranicą, ak- ło na rzecz Związku Radzieckie1to. ' . Co llłemcy muszą zapłacić 
nych w czasie ()Statniej wojny światowej. de ·Przedsiębiorstw przemysłowych Delegacja brytyjska uważała, że 

Ud • ł lS n transpori-Owych. żeglugowych i in· aż do rowatt:zenla kwestii repara- · ma 1>rzepr-0wadzenia tych posunięć na 
Zia In W wojnie nych), przy czym kQ.llfis.katy te l>O· cii przez moskiewską ~omisję Re- leży przyciągn~ć partie demokratyczne 

W. ci~ czterech lat armia Zwi:aizku 'Winny być Prze1»rowadzone prz(łde paracyjną, nie mogą być ustalone i wolne· związki zawodowe Niemiec, któ 
Radzieckiego przeciwstawiała s\ę Prze- wszystkim w celu zniSzczenia po- żadne cyfry reparacji. PowyżSza re mogą udzielić · poważnej pomocy w tej 
szto 200 dywizjom niemieckim i ich sa- tencjału wojennego Niemiec; prtl!JH>zycja radziecko • ariter~kaii· kw~tii. W -przeciwnY'm wypadku miej-

. teUt<!'m, a okresami nawet 240 dywizjom. ~) coroczne .dostawy towarowe z ska została przekazana moskiew- sce mono.Polów niemieckich mogą udać 
Armia Czerwona obroniła i wsławiła swą bieżące.i prooukcji po za:kończeniu sk.iej Komisji Repar.acyjnej, jako je m~ho.p9!e innego rodzaju, monopo·le po-

. oJczy,znę. Zaisługij Armii Czerwone.i dla w()jny \v ciągti okresu, którego dłu· dna z proi1ozycii. -poołegających chodze.nia zagrani·cznego, które pod żad-
uratowaniia cywillzacii eur,.,,...,..•skieJ· S<JJ go~ć będzłe ustalona; rozpatrzeniu P. rzez n~. nym względem nie są lepsze -0d mon0"'1-

hn. ....,.... „ ) · k t • · .- k' li ni"miec'kich. 
~wiezec .ie zn:111e. ~ cz.aSie wojny z c wy orzys ani;t · mem1ec iej .,.. 
hitlerowskimi Niemcami Związek Radzie pracy. Podpisapo: WINSTON CHUR· . Z .tes-o co· iPowi-cdziałem, wynika jasno, 
ck:i ;poniósł ci1e,:żkie ofiary. Kraj na& stra· 3. W celu opracowania na pod· CHlLL, FRANKLIN D. ROOSE· c-0 Jest Potrzebne dla zrealizowania jed-
cił miliony Judzi j POniósł kolosalne stra· stawie powyższych zasad szczegó- VEL T I ST ALIN. nośti ~ospo da re-ze.i Ni~miec. 
ty materialne. Zrealizowanie ;iedoości gosPOdarczej 

• Rz~d ra~ziecki i naród radzie.cki nie mo Uchwały Ko,nferenci· i BerHńskieJ· Niemiec PO)V·imto oznaczać osiągnięcie . 
7.e d-OIPUŚCIC, by o tym ZaPOmmano. Nale- • . . . takiego porozumienia między czterema 
ży przyipomnieć wiele ta wojna koszto- W te~ s.p9sob ~onfereącia krymska u- P;-zypomnieć o tych uchwałach konie· Państwami sojuszniczymi, odpowiedział· 
wała Związek Radżiecki. Wydatki pań- Zl_lała, ze. re~~racie PGWmny by~ ści.ąg. rencjj krymskiej jest niezJ>~idne. Jest to nymi za koniTołę nad Niemcami, Przy 
stwa na woin~ z Niemcami a także i z rnęte .z, N1em1e_c, w trzt:;ch postaciach: szczególnie ~zcenue dlatego, że uczy· którym w należyty sposób Z-Ostanie uzgo· 
Japonią, utrata dochodu i strat ...,,. . . 1) l .~dl_lmazowe konfiskaty aparatury, dniony poziom rozwoju 'łJiemieckiCg<l 

Y ł"'"rues10- ma.szyn 1 t p niona jest próba inter.Pretowanfa p-0rozu- przemysłu, ' gośpodarstwa wieJ"Skiego 0 • 
ne przez przedsiębiorstwa państwowe 2) · · · • · • · i t · 1 d 
kOO.Peratywy, kołchozy i ludność Związ: .:co~o~zi:ie. dostawy towarow z pro- mienia, OS;ągn ę ego w Berlinie na iem.at raz .·o Powiedni .udmał Niemiec w handlu 
ku Radzieckiego dochodzą w rezultacie dukcll _b1~za,ceJ. . . . . ' reparacji' w sensie takim, że zastępuje <r światowym i jednocześnie beidzie zapew-
okUPacji do olbrzymich sum 3) wy~or_zystanie n1em1eck1ch rąk . ro- no wszystkie poprzerlnie · porozumienia i nione wy.konanie prz~z ,Niemcy zobowią 

W 1 . : • . bo_c~ych. Ponadto na konferencji krym- zań wo.bęc sojuszników, -włączając bez· 
d . at.a,,ch wo1ennych tylko. wy.datki 1 o.d I skteJ delegacja radziecka ; amerykańska ro-kowania, na co nie można się zgodzić. ~arunkowo wykonanie reparacji, Rzecz 

p.a . n~ęci~ d?~hodyw wymosły co naJ- doszły do Porózumienia, że Sojusznicza Nie można si ę z tym zgodzić choćby Jasna, ż-c jedność gospodarcza Niemiec 
mnieJ 3~7 truhar~o_w dolarów. Do tej su- Komisja Re·Paracyfoa przyjmie propozy- d.Jatego, że w sam2j uchwale ko.nferen- oznacza j~dnocześnie, · że Nie.mcy pono· 
my nalezy do~ac ~e·szcze straty wywoła ej~ rządn radzieckiego o- r-ozmiarze repa- cji b~rlińskiej 0 reparacjach Niemiec _ szą . odpuwicdnie wydatki okupacyjne i że 
!1e \J.grompy~, znIB~cz.eniami wojennymi rncjj z Niemiec w sumie 20 miliardów wskazuje S i•ę , że zostały one powzięt~ SO.iusznicy konsekwentnie sfosuią POSU· 
1 rozgrah1crnem, m~iąt~u Państwoweiro, dolarów. Prz.y czym polowa tc-j sumy · nJęcia, zmierza.iące do likwidacJ·1• poten· 
prywatnego, sp0Mz1ekzeg.o i t. <l. na ob- idzie dla Zwia,iku Radzieckiego. „zgodn ie _z Po·sfanowieniem konferendi cjału wojenno • przemysłowego Niemiec. 
s,zarach okupo\vanyc11 przez ' wrnga. Protokół wy.kazuje jednocześnie. że krymskieJ", zaś posfanowi-cnia konferzn- Doniosłym warunkiem realizacji jed
·, ·przyjmując ogółem sumę strat bezpo· dele~ac:ia bry tyjska nie uważała w swym cii berliński;.)j o Niems;zech mówia,, że ności gospodarcze:i Niemiec jest stworze 
sr~m~h Poniesionyc.h przez Zwią;ze·k Ra ~zasie za możHwc wymien ić jakakolwiek I celem tego Porozumienia jest wyk'Onanie ni-c centralnych niemieckich deparfamen-
dZ11eck1 na ~erytor1ach okupowanych i..yfrę reparac~i. krymskiej deklaracji o Niemczech". tów adminis·tracyjnych do spraw prze-
przez wroga Jako kwote 128 miliardów Od k d . . mysłu gQspodarstwa wiejskiego, fi.nan-
dolaró~, Zwia,.zek Radzi~ckj r~Ci sobie sz o owania a ZJednoczenie gospo- sów, transportu, komunikacji i bandlu 
pretensJe do odszkodowan od Niemiec w · za~ranicwego. 

wysokości 10 miliardów dolarów. darcze Niemiec · . . Jest to niezbędne dla zapewnienia zje-
w ten sposób Niemcy zapłaciliby mniej W . t . dnoczenia kieto\vnictwa wszystkich Pod-

niż jedną dziesiątą zawinionych przez sie . . 0~ at·~ic!J cz~sach zdarzyły się r<>~-1 ulegała żadnym wątp.Jiwościom l nie Mawów.ych Przedsi·E.(biors•tw gospodar· 
bi~ zn!szcze.1i i strat, któ-re Zwiazek Ra· dzMęiki .w~ spr_aw1e do~taw :eparacyi- wz·~u?zała zastrze~ef1 w · ża~nym z .ucie- czych w skaili ogólno „ niemi~ckiej. Jesl 
dz,ieck1 ponió~ł na terytoriach okupowa· 1!~~h. z b1-cza'.ce! 'JJ'.odu~CJI: ~al~zy -podkre stmkow konfer-e_nc11 k_:ymsk1eJ. . . · 'to nie.zbęidne równi'eż dlateg-0, aby lHZY· 
nych Przez Niemcy. sl1c. ze roz;dzw1 f1kt te 1stmeJą pomimo, że Uchwały komerencJI poczdamsk1eJ po- got9wać aparat administracyjny rv.i.du 

Trudno byłoby twierdzić, że żądania jak wynika z różnorodny-eh informacii - ś:"ięcały główna,. uwagę sprawie pobra- niemi-cckiego, do kforego stw-0rzenia na
Związ~u ~adzieckiego ni~ są słuszne i odszkodowania z bieżącej prÓdukdi po- m~ ~dszkodowań w urzadzJnia·~h. ale le;i,v orzvsta'Pić bJz dnlsze:i zwłoki. 
sprnw1edliwe. bierane są również w str:ifa-ch zachod- a~1 _1e.d.nyi:n słow-<;m uc;hwały te nie svrzc Zadanie to państwa ~jusznicze mogą 
A~y całkowicie wyfaśn'' sp d I · h z t k t t k'ł k ciwiaJą sie JX>bleramu odszkodowań z z -powodzeniem wykonać, QPierająic się 

sZJk:od{)wań . i:> - . k. ,h ie . rawę o - me ; e s u pro o o u onfcrencii krym pmdukcii bieżacej, Przewid-zianych w u- na partiach demokratycznych i· wol·nycb 
' · n ,.,m1ec I<: • muszie zatrzy. skieJ w:vnika. że foż wtedy sprawa ta nie chwałach k ... ,m.sk1"ch . 

• ;y zwiazkach zawodowych. 
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· światowy ·Tydziefi 
Mł dzieży . 

W dniach od 21 do 28-go marca młodzież 
całego świata obchodzi uroczyście święto 
SwłatQwego Tygodn..a Młodzieży. Dzień 21 
marca, to pierwszy dzień wiosny, święto od· 
radzającej się przyrody, święto młodości, 
święto młodzieży, w której pierwsze padmu
chy wiosny budzą no~ą energię. nowe siły do 
pracy twórczej, 

W dniu tym młodzież całego świata pod· 
sumowuje swe wysiłki w kierunku zacieśnie
nia więzów międzynarodowej przyjaźni w wal 
ce o wspól'ne ideały demokracji i pokoju 

lata wojny, lata okupacji zbliżyły du sie
bie młodzież świata walczącego o pokój. My 
Polacy z serdecznym za)lltere$owaniem ś•e
dzlllśmy bohaterskie zmagania młodzieży fn. 
wleckiej, jugosłowfańskiej, czy fra.ncuskiei. I 
wiedzieliśmy, że młodzi partyzanci jugosł_,_ 
wiańscy. czy „maquisards" francuscy - Ila· 
szą walkę w Polsce traktują jako jeden z od
cinków wielkiego antyniemieckiego, antyfo. 
szystowskiego frontu. Dlatego dziś, gdy z 
tym samym :zapałem odbudowujemy nasze oj. 
czyzny, wiemy, że sukcesy tej pracy pokojo
wej, że utrwalenie pokoju światowego, w du
iej mierze zależy od nas 'młodych, od nasiej 
międzynarodowej solldamoścl. 

Młodzież krajów wyzwolonych, krajów de 
mokratycznych za obowiązek poczytuje so
bie niesienie pomocy tym młodym, którzy nie 
wyzwolili się jeszcze spod ucisku jarzma ro
dzimego faszyzmu, lub obcego lmperiałłsty. 

W dn1U święta młodzieży myśli nasze 
serca zwracamy ku młodzieży walczącej Hisz
panii, Grecji, Chin, Indii, krajów kolonialnego 
ucisku, Wiemy: - walka toczy w lni1ę w.ol
noścl I pokoju, w imię naszych najdrąższych 
Ideałów. Międzynarodowa solldamośt młodzie 
ty to naczełne hasło naszego święta. Dla nas 
młodzieży polskiej te dni jeszcze jeden as· 
pekt posiadajq. Zdajemy sobie sprawę z tego, 
że jedy,nie czujność i wytężona praca nad 
odbudową stać się moie gwarancją bezpic• 
czeństwa i pokoju. Nasza przyszłość lqczy uę 
lciśle ze sprawq Ziem Odzyskanych, które 
są podstawowym źródłem dobrobytu 1 wlel
kOści Polski, a zarazem wałem obronnym prza 
dwko imperializmowi niemieckiemu. W dniach 
Swłatowego Tygodnia Młodzieży manifestuie
my jedność całej młodzieży polskiej w;kół 
Wspólnych . zadań zespolenia Ziem Odzyska
nych z Mocierzq i twórczej pracy w odbu
dowie zniszczonego kraju. 

Swiatowy Tydzień Młodzieży zjedno~zy 
wszystkich młodych do budowy nowego lep. 
azego świata. J. R. 

Ze świata 
ZSRR. Już w czasie wojny todzieck!e or

ganizacje młodzieżowe now:ązoły ścisły kon
takt z młodzieżą innych krajów. Organ:zacje 
młodzieży radziecki.':!j co miesiąc otrtymy:wały 
i odpow:'c:Jdoły no tysiące listów z zagranicy. 

Po zakończeniu wojny młodz:eż radziecka 
%aprosiło do swego krafu delega~ie młodzie
ży z wielu państw. Zwiedzili Zw. Rocłżieckl 
delegaci mlodz:eży polskiej, USA, brytyjs'<:ej, 
froncusk!ej, czechosłowackiej, jugosłowia1i. 
sk!ej i wielu. innych krojów., Del~gaci mło
dzieży radziocldej rewizytowali młodziez 
tychże krojów. 

GLUS ROBOTNICZY fu 79 

Przy. sześc·u · krosnac 
Na zebraniu PZPB nr. 24 (Horak), pod 500 mł·odych robotniMw, którzy uzyska-1 guja,ca 4 krosna wykonała 151 Procent, 

czas którego zostały wręczone nagrody li bardzo dobre wyniki bierze udział w Jaśkiewicz Józefa - 3 krosna - 165 
zwycięzcom fI-go etaP'lt WY'ścigu Pracy, WY'Ścigu. Procent, $lebioda Kazimiera 172 procent. 
jedna z kol::!.żanek przemawiających w i- Na estetycznie wykonanej gazetce ścien Najlepsze prządki Senard Zofia 170 pro· 
mieniu uczestników ,,Wyścigu" p0wie- nej czernieje hasło: ceni i Opała Janina 167 procent normy 
działa: „W budowie Po Isk; Ludowe.j nie za- Produkcyfoej, 

,,W nast€;:P.nym Etapie spiszemy si'!} je- braknie naszy>ch mlodych rąk". Obok ha Próbujemy nawiązać rozmowęt z kol. 
82cze lepiej". I rz"czywiście. sła cyfry: Kol. Kwiatkowska J.rena na 6 Dawidowicz · Jadwigą, wyrabiająca stale 
Mładzi z firmy .• ttora1k" spisaH się fo- krosnach. wykonał~ 161 procent ,nor;ny 131 procent normy produ'kcyjnej. Rozmo· 

szcze lep.iej w III etapie Wyścigu Pracy. pmd'llkcymeJ, Łag1ewczyk Anna ob.,,łu- wa nie klei się, bo każda minuta Jest 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ przec~ drogL Rozmo~•y opóiniają pr~ 

W a I C e O W O I n O S1r c' dukcję. Szkoda na nie czasu. 

W ' . . Nie ma również czasu kol. Tomczyk, 
przewodnicząca koła ZWM. Co chwila 

Wielu z nos było ·wówczas jeszcze „pędro 
kami" uganiającymi się za piłką. Sprawy po
lityczne były V'?Ó\\'.Czas obce. A nawet ci 
starsi, czytając w prosie: Barcelona, Madryt, 
przypominali sobi'.l tylko nazwy usłyszane na 
lekcjach geografii. Tyrko niewielu zdawało 
sobie sprawę z tego, że oto w datek.ej Hisz· 
ponii toc:::y si·ę walka przecLwko faszyzmowi, 
walko o wolność i swobody ·demokrotyczn':!. 
Działo się to 4 lota przed wybuchem wojny. 

Nie pomogło bohaterska obrona patriotów 
h.szpońskich wspieranych przez miłujących 
pokqj i wolność ochotników z całego świata. 
Pod naporem faszystów hi*pańskich, włos
kich i niemiockich padł ostatni bastion H.sz
panli ludow~j. 

Przyszła wojna. W ciągu sześciu lat oku
pacji h.tlerowskiej poznaliśmy my Polacy do 
gruntu istotę faszyzmu. Zrozumieliśmy co to 
nie.wola; przemoc i gwałt. 

Faszyzm został pokonany. Ale w Hiszpanii 
Franco i Falanga rządzą nadal. 
W Hiszpani, młodzież trwa w .walce o wo!
ność. 

Opowiadali nam o tej wolce Adelaida A- Podchodzi do niej jakiś kolega z ~a,pyta
barca no Kongresie Studentów w Pradze, i niem. Niełatwa to sprawa prowadzić ko
Jose Messeguer no Zlocie ZWM w Worsza· ło -ZWM-u liczące 210 osób i być je.dno· 
wie. 250.000 patriotów przebywa w wiązie- cześnie przewodnicząca Sekcji Młodzie· 
n;ach. W Nancheres de Oca i w Bota istnleją żowej Związ'ku Zawodowego oraz repre
obozy zbudo.wan":i na wzór Oświęcimia. czy zentować interesy młodzieży w Radzie 
Buchenwaldu. Od 1939 roku Franco wymor-
dował '):>rzeszło 200 tysięcy młodych ludzi. Zakładowej. 
Mimo terroru młodzież hiszpańska wal~zy. Stosunki mi~dzy Dyrekcją czy Rad!li 
Rt:ch partyzancki wzrasta no sille. No każdy I Zakładową a kołem ZWM układają Si'(} 
ok~ . terroru młodzież ,?dpowiad_a nowym. s;io· pomyś!1nie. Stwierdza to ·zarówno sama 
sami w podstawy rez1mu frankistowskiego. ł d . „. · . · · k · 

46-cio miilionowa rzeszo młodzieży zrzeszo I m O zi~z Jak ~ tow. P1Jał owska - se-
na w Swiatowej Federacj·. Młodzieży Demo- kretarz koła PPR i dyre'kt..Qr techniczny 
kratycznej popiera ruch wolnościowy młodych zakładów ob. Kamionka. Młodzież stara 
Hiszpońców. Wysłano . d-0 Sekreto~z~ Gene- si~ pracować, a starsi o nich dbają, Do
raln~go ONZ reroluqę, sprzecł.via1ącą . się wodem tego jest <:hoćhy świetlica miesz
przy1ęcta Hiszpanii w skład Narodów Z1ed- . • d ł H k w 
noczonych. , cz.s,.ca się w awnym pa acu ora a. 

.Mlodz.eż polska, która poznała faszyzm, świetlicy pracują sekcje: sportowa, śpie· 
solidaryzuje się z młodzi9żą hiszpańską i wacza i balet. W przeważafacej mierZ-t! 
st?ra, się jej pomóc przez organi_zowanie . K?- członkowie sekcji --- to ZWM-owcy. 
m.tetow Pomocy Demokrotyczne1 Młodzi ezy J 
Hiszpańskiej. J. F. J. Feliksiak. 

Na szlaku od udow.Y 
(H'spon1nienia z .luqoslawii) 

Zebranie koła. fa0rycznago ZWM„. Mówi dzieły zostało rozwiązane całkowicie. Istnie- ' Oto jak narodziła się „Omladińska Pruga" 
s.lę o Swiatowej Federacji Młodzieży Demo· je tam jedna organizacja młodzieżowa NOJ, „Szlak Młodzieżowy". W Banovicach znajdu· 
kr.crtycznej, o konieoz:ności zjednoczenia mło. która lednoczy około 80% wszystkich mło- je się kopalnia węgla. Nie posiadała ona 
.dzieży polskiej w okół zagadnienia od.budo- dych Jugosłowian. Mieszczq się w NOJ mło· połqczenla kolejowego z Brlcko. Przed woj. 
wy kraju. Gdy słucham ~łów prelegenta mi· dzi katolicy i komuniści, chłopi i studenci, nq rozważano zagadnienie budowy toru -
mo woli przychodzi ml na myśl tamta mło· Serbowie i Chorwaci. Zr<>zumieli zagadnie- „czy się opłaci?' Po woJnle młodzie! Jugosl<z 
dzle.ż. Opalone na brąz ciała, schylone w nie jedności. wU powiedziała twazdo: "Trzeba budować". 
skwarze południowego słońca nad podkła- W dzięle odbudowy młodzież polska ma Plan przewidywał ukończenie 80 km. toru w te 
dam! kolejowymi.„ swój „Wyścig Pracy" - Jugosłowianie nato- renie górzystym w przeclqgu 6-ciu miesięcy. 

W Jugosławii zagadnienie Jedności mło- miast „Omladinskaju Prugu". · I Stanęli do pracy młodzi r<>botnJcy, chłopi, stu 
1; 1m11t.1:111 11 : 1p1 11 1 1 111: 1 1 11 111111u1111u1111111111111;11111111 1M 1: 11' 1 11 1 1•:u:11111111111 1: 1·.1 11 n111111111111111111111111111;11111111111111111n1111n1111n1u111111~11111n1111111111111111111n1"1'tlU1111111111::1"1n1° 1;;1:'111 1111n dencl, inżynierowie członkowie NOJ. Ustano· 

S A 
e H e 1 wiono 6-eło godzinny radosny dzień pracy, ·alem leJkum· • usse1n. a po południu samokszałce:iie, gry sportowe. 

Zaproszono młodzież Innych krajów. Praco-

Nazywał si1ęi Husisein i miał lat szz.sna
ście. Spotykałem go często. Porozum.ie
waliśmy się dziwną ,mieszaniną angiel· 
s'kiego, Polskiego i arabskiego, aż dziw, 
że rozumieliśmy si>ę. Był je<l111ym z tych 
szcZJP,.śliwców, którzy pracowali w fabry 
ce angielskiej. Zarabiał jednegb funta w 
ciągu 14 ... tu <lni (angie,Jski urzednik prze
ciętnie miał 5 fon·tów dziennie). Spał p0d 
gołym nfebem. a zimą i latem nie zdejmo 
wał z siebie koszuli i :par'Ciąnych S1J)Odni, 
przez które przeświecało gołe ciało. Ma
-rzył o jednym: o kupieniu sobie żony, -
tecz wydawało m11 slęi to czymś nieosią
galnym. Jakieś 20, 30 lat pracy - 30 lat 
niedojadaiflia„. Zaiste szczyt cierpliwo
ści. ~wiadomość klasową posiadał bar.dz.o 
słabo rozwiniętą, ala na własnej skórze 

wały delegacje Francji, Bułgarii, Czechosło· 
nauczył Się, CO oznacza ucisk kolonialny. wacji i szeregu Innych krajów. Pracowallś
Qdy mówiłem mQ o innych krajach, o my tam równiet: i my. 
szkołach dla .wszystkich: o ró~nyc~ pra- Pracowaliśmy nie mniej gorliwie, nU ju
~ach, oczy Jeg~' wy!azały medow1~rza- gosłowianska brygada młodzieży w odbudo· 
nie. „Al.Ja. Barof (Bog wie) odpowiadał 1 wie naszej stolicy _ Warszawy. 
zazwyczaJ. Te prawdy przekraczały 1 u k llś 6 d 6 d tków" 
mo,żliwości fogo pojmowania. Sp01tykaliś I' zys a my ?. macze „u am 
my się niemal codziannie. Był to okres 12-cle „pochwalon1ch • 
najwiiększych upałów i prawie że nie mie W budowie toru kolejowego brało udział . 
liśmy ćwiczeń w woj'Sku. Prowadzi1iśmy w maju t czerwcu 1946 17.ooo młodych, w lip 
długie debaty na temat: fa'kby to było cu i sierpniu 28.000, we wrześniu i J:iaźdz!er
d{)lb~e. gdyby każdy mógł dostać ziemi~. niku 20.000. Zbudowano 92 km toru w trud· 
gdyby hgo kraj był prawdziwie woiny, nym terenie gÓiskłm, dwa lunele - jeden o 
gdyIJ°f": . . . długości 40 m, drugi 400-metrowy. Szlak zos 
Pozrue~ \\'.YJe~·hal.1śmy: nowe drogi, no tal wykonczony do 23-ego paździeinikcx. 

H
we !,~z~zyc1a 1 niemal zapomniałem o Prócz toru w godzinach · nadprogramowych 

us.,.. ITI! e. 
• . . zbudowano szereg s:i:kół w okolicznych 

50-y ZWM-owiec w fabryce u 1,Pliha·la'' 
PrzY1Poi;nmał mj s1.ę . tera~ w z.wiazku wsiach. z tych dnł pracy nad „Omla'din· 

Z Tygodpiem .Mł~dz1ezy, ~ako, ieden z skq Prugq" prócz ~lezatartych wspomniefl po. 
tych, ktorzy c1erp1ą n ~ic:i zę t głod. Przy- zostało P agni 'e by ł d i . l k I 

· ł · tk' t · d · · eh h r em m o z e.z po s a os q;-
pO~•nia. m1 se ·1 ys.ięcy .. ·z1e.c.1 oryc gnęła całkowłtq jedność i by wkroczyła na 
na Jaglic~; _przypomm~ł m1 m111ony mło- .. „spólny szluk młodzieźowy. 

W sobotę 15 mareo kolo ZWM przy Pań. I Moczar i to.w. Głażewski w imieniu PPR, tow. 
stwowych. Zakładach .Przem. D.ziewiorskiego Piwowarska ze Związków Zawodo.wych, 
Nr. 2 !Phhol) obchodziło SW'3 święto: wręcze- przedsto,wiciel PPS i kol. Merker w imieniu 
nie legitymacji 50-ten:u c~łonkowi k~ła: ZWM. 50-tym członki.'3m jest kol. Blus Włady-

Koło powstało w s1erP,mu 1946 r. 1 liczyło sław. ~łęboko Wzruszony, ko\. Blus przyrzekł, 
pocz~tkowo 18 członków. Dzięki wytr. że okaże się godnym miana ZWM:owca. W 
wałe1 . pracy prze~odniczącego .koło ko!: Po-, części artystycznej mieliśmy o'i<azję podziwiać 
redy i kol. ~ałqzi<1 kolo stale s 1ę rozwi1a. dotychczasowe osiągnięcia baletu oraz chóru 

Uro.c~yst.osc bY.ło połączon?. z wręczeni~.m . koła ZWM. Koło przy Państw. Zakł. Dziew, 
100:ne1 ,'3g,tyma;1~ cz~o~kov.:sk1e1 PPR ~a te1ze j Nr. 2 wysuwa się swą procg świetl:cową na 
fcl::iLY..ce, W rzęsa of1c1alne1 przemoWlalf tow. iedno z pierwszych mieisc w Łodzi. 

dych kul1sow wyzyskiwanych do kre~;u 
możliwości. I myśl•ę o tym, że może na 
na:1b1iższym Zjeździe Młodzieży całego. 
świata, zabrzmi nasż Protest przeciwko 
ko1ondalnemu ucis·kowi - mo·cniej i o
strzej ni·ż kiedykolwiek: i myślet jeszcze 
o tym, że . może kiedy:ś sp.otkam tego sa· 
mego Husseina, jako wolnego człowieka 
na wolnej ziemi. Salem Alejkum, Husse
in! Do zobaczenia! 

w.o. 

Ił. tewandowskl 
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SOLIDNY KUPIEC .Y WZAJEMNE ZROZUMIE· 
NIE * WIELKIE AMBICJE * CZARNA FOBMA. 

J.ISTYKA * „ULUBIENICA PUBLICZNOSCI'' 
Wszedłem kiedyś do owocarni pana Na

rzekalsklego, człowieka z ograniczoną od'
powiedztalnością za swoje ełowa. Akuratnie 
była u niego komisj.a z Urzędu Skarbowego 
i sprawdzała kslęqlJ Z roz.czarowanych mln 
urzędników wywnioskowałem, te wszystko 
było w porzctdku. Jakot po kilkunastu mi
nutach szperania w kslą!kach l rachunkach 
ponli sobie. 

Pan Narzekalski przyjął to jako coś zu
pełnie naturalnego. 

- U mnie, proszę pana, wszystko musi 
cyć w porządku - odezwał się do mnie. 

'Wyrzekłszy te słowa podszedł do tele
fonu 1 nakręcił jalcfś numer. 

Hallol Czy Io pani Dzlublflska? - '( 
- Proszę ml prźysłać sto pęczków 

o ezyl'h wczoraj rozmawialiśmy. 

-? 

tego, 

- Nie, nie, 6rol\ BOIZie. Rachuneczek (tak 
W'łciśnle powiedział - „rac'h•1neczek" - de11-
lo<Itny psiakrew) wystawi pani tylko na 
czterdzieści pęczków. Pani rozumie przecież ... 

· Widocznie rozumiała, bo rzekł „dziękuję" 
l oC!'wieslł słuchawkę. 

- Trudno, proszę pana - westchnqł w 
mof q stronę - jestem uczciwym kupcem, 
ale „oni" zmuszają człowieka do nieuczci
wości. 
. Nie dz1wilibyścle się wcale, te uwierzy
łem mu, gdybyście wldzleU jego mine, tak 
jctk ja widziałem. Wyraźnie c!erpiał nad tym, 
ż'e „oni" „zmuszają" go by postępował nie-
uczciwie. • 

Przecież jeśli lly postępował uczeiwie nie 
mógłby kupić żonie futra, a pończochy musla 
laby nosić talcfe, jakle noszą ~ony mężów 
~ez większych amb}c\\, a pan Nar.zekalskl ma 
duże amblc\e - zbyt du1Je, ho, hol.„ 

Właśnie chyba jako przerost amblcfi 
potraktowane zostało podanie murzyńskiego 
dziennikarza Louisa Lautlera, który zarzą· 
dal dopuszczenia go na galerię prasowq 
podczas obrad Kongresu amerykafls)deqo. 
Wprawdzie odmowa była umotywowana bra 
kłem papierka, ale feiż;ell wemuemy pod u
wagę, te „umotywowane odmowy" otrzymy
wali dotqJ dziennikarze murzyflscy, dojdzie· 
my sami efo wniosku, it tym brakującym pa
pierkiem było świadectwo u:odzenla w „bia
łej" rodzinie, no i m~ jes,,;c:ze brak dzle
siędodoJarowego papierka, jako sałąc:mika 
do podania. Jego błalt kolemy, sa wyjqt. 
kłem komunfst6w, nłe mprotestowall uwata
/qa, że \a\t to m6wiq, bez Jednego lłlobUerza 
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Ponad 3,5 miliarda złotych oszcządności 
przewiduje roczny ·plan C.Z.P. W. 

Konieczność wzm()IŻ:;mia osz<:2ędności 
nie od dziś jest jednym z najważniej
szych problemów przed którYthi stoi 
nasz przemysł włókienniczy, Po raz pier 
wszy zagadnieni~ to zostało w cakj Peł
ni rozwinięte na Lipcowym Zjeździe Go· 
sPodarczym w 1946 r. Od tego cz~su 
zrobiono nie jed1110 i w 'rezultacie zaosz· 
c~dzono sumy sięga.jące sct~k milionów 
złotych.. 

Obecnie nie ma foź chyba a·ni jednego 
odpowied2ialnego P-racownika i robvtni
ka, który nie zdawaliby sobie sprawy z 
t~go, ż.e bęz odpowiednio Przeprowadzo
nej akcji oszczędnościowej mowy być nie 
może o rentowności włókiennictwa, a za 
tym mowY być nie może o zdrowej gospo 
darce. 

Dlatego też kierownictwo CZPW mo
gło przystąpić do O'Praco-wania szczi:gó· 
łowego pla:nu oszczędno·ści na rok 1947. 
Plan ten aczkolwie1k bardz-0 śmiały (suma 
końcowa opiewa na 3 miliardy 610 milfo
nów złotych), uznać należy Po Przejrze
niu poszczególnych pozycji, za realny i 
wykonalny. 
Z·ostainą one osiągnie.t.e dzięki znaczne

mu zwie,kszeniu produkdi w p0równaniu 
z r. 1946 przy utrzymaniu' tych samych 
etatów osobowych. Właściwe rozplano-

wanie i zaszeregowanie siły roboczej o
raz zwiększenie norm obsług\ umożliwi 
wzrost produkcji bez zwit<:ksiania i1o~ci 
sił z,atrudniooych. Ta pozycja wanna w 
r. 1947 przynieść 1 miliard zł. 

Racjonalne zużycie surowców, odpad
ków i materiałów pomocniczych, do cze
go zresztą jeszcze w r. 1946 na większą 
skalę Przystąpiono, przyczyni się w r. 
1947 do zaoszcz.edz6nia 725 mill<>RÓW zł. 

Oszczi:dności w zakresia ~ól.nych ko 
sztów administracyjno - handlowych -
(wydatki na fvndusze płac pracQi\Vni'ków 
umysłowych, na P<>mie~czenia, lokomo
cję, transport, remonty, wydatki biuro
we i t. p.) wyniosą 125 miJ,ionów zł. 
Obniżenie odsetka od'Padków oraz dal

sza walka z kradzieżami fabrycznymi -
przyniesie 560 milion6w złotych osz
czieid111ości. Obniże:nie marż dystrybucyj. 
nych w Cootralach Zbytu przyc-zyni się 
do zaoszczędzenia 125 mil. zł, a wydat
ne zmniejszenie ilości postojów winno 
przynieść 300 mil. zł. Dalsza k>0masada 
zakładów Pracy i zjednocuń sP<>wodu
je zmniejszenie wydatków o 50 milionów 
zfotych. Kompresja wydatków prelimino
wanych na c~le inwestycyjn:! oraz na ka 

pitalne remonty przyczyni się d-0 ~osz· 
cze,dzeinia kwow i300 mil. zł. 

Pian pT2ewiduje również zao$zczędr,e
nie 125 milionów zł. dzięki zastosowaniu 
nowych pomysłów i wvnałazków robot
ników i i>racowników. 

ZaoszcZ"f'l'.lunie w r. 1947 3.600 milio
nów zł. nie jest bynajmniej rzeczą łat~ 
wą. ale też w żadnym wypadku nie ies 
rzeczą niemożliwfl . 

Powodzenie całej akcii oszczędm):§cio
wej zależeć będzie od spo-sobn wykona
nia jej prz~z ćwierćmiliono ;vą armię ..vłó 
kniarzy, 

Od kierownichva, od rohotnik6w ; pra 
oowników zależy los wielki~j kampanii 
o wzmożenie rentowności Przemysłu włó 
kiennicze.go. L 

„Made in Poland11 

Dz.ęti ofiarnej pracy robotnih-włóknio
rza i technika docierają nas7<:i wyroby coraz 
częściej na rynki zogronic:!"e, gdzie zaobser. 
wować się daje wzrostaiące stale zaintere· 
sowanie p-0fsk1m1 tkaninami. 
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Polski Prz~mysł Włókienniczy zdobywa so
bie coraz to nowe rynki zbytu. W celu dalsze 
go spopularyzowania polskich wyrobów włó
kienniczych wydał Centralny Zarząd Przetnysłu 
Włók en niczego zarządzenie. ażeby wszystb~ 
tkaniny przeznaczone na eksport zaopatq:o· 
ne były w napis „Made in Poland" (Wyrób 
Polski). Napis ten winien być oczywiści':! u· 
m:eszczony w takich miescach , w taki 5lfa· 
sćb, ażeby nie uszkodzić tkaniny. W tym ce· 
lu zaleca się przyklejenie odpowiednich P.!y
kietek względnie i:irzyb'c:e pieczątk; na 
końcu każdej eksport~wan':!i sztuki tkaniny. 

Sytuac·a powodz·owa w Ło zi 
uleg~a poprawie 

f.oi:tzl nie grozi powódź w większych roz· 
miarach, tym nie mniej cały szereg dzielnic 
podmiejslcfch ucierpiał wskutek roztopów. 

Masy śniegu zgromadzon9 na d4chach do 
mów mieszkalnych, topniefq • 1pływająca z 
dachów woda rozmiękcza o•y:ikowanla, wsku 
•ek czego w dniu 18 bm. wydarzyły 1lę w 
tcdzl c~wie katastrofy zawale.c.ia się gómycb. 
pięter budynków przy ul. R1,iowslde! 3 l Kqt 
nej 38. 

W chwili obecnej najbard.zlel 1agrct.tJon• 
sq Bałuty, gdzie akcja rałunlowa potrwa !e
ascze kilka dni. Główne zadanie zapobte!e
nla katastrofie spoczywa u~ barkach ł.ód:z
ldej Straty Pożarnej, która od ty.qodnl-a pra
cuje dzień i noc w mlejsca~h najbardziej za 

groż.ionych. W dniu 18 bm. Straiż interwenio
wała między innymi na Bałulach przy ulicy 
Kochanowskiego 25, gdzie fundamenty i piw 
nlc:e dwupiętrowego budynk,1 · mieszkalneg".l 
zostały zalane wodq. Wydob7lo rćwniei wo· 
dę z suteryn domu przy ul. Odynea 35. 

N.agromadzone 1 topiące się masy śniegu 
w Parku Sienkiewicza wdarły- lię do plwnk 
Miejskiej Galerii Sztuki. Wezwana strot usu
nęła wodę a piwnic 1 zabezpieczyła otworr 
przed dalszym napływem wód. 

~ównież skrzynie i bele będą obecnie zn1ł 
czone szablonem „Made in Poland". Należy 
się spodzi<:iwać, że odpow:ednio wykonane i 
wykończone materiały zaopatrzone w napis 
„Wyrób Polski" będą dobrą propagandą poi. 
skiego przemysłu. 

Przydziały dl~ rzemiosła 
Rzemh~ślnicza Cent.rata Zbyłu l Zaopa· 

trzenia przydizie.tiła dla 17Jb Rzemieślni· 
czych na miesiąc marzec 88.631 kg przę· 

Sytuacja powodziowa n~ terenie todzł w dzy, 26.293 kg resztek włókienniczych 
dniu 19 bm. uległa znacznej ropr:awle. Jedy. dla krawców, 301 m bostonu, 130 ton b!a
nie na Bałutach I Zarzewiu tn1a bea przerwy I cby cynkow~j. 150 ton ww;la, 20 ton 
ratownicza akcf a atrataków. (Da). koksu. 

wo~::,~ ;:;~:e~ewnośclą mogę twleidrlć, s z k o ł a ~ projektowany w Wars'Zctwllł teatr satyrycz . 
no-rewiowy .,Zielona Gęś", lylko by wygrał · 

• pie e.gnia.rek na tym, jeśli by rozpoczął sw~ pracę, usu-
wając z zespołu jedną z „gwlazd". Chodzi ml 
o Wierę ~ran . która w kołach tydowaklego 
społeczeństwa cieszy się .złą opinią w 'Związ
ku z okupacyjnymi grzeszka.m1. 

,,O artystach polskich tet:Itr6w mówi się 
„ulubieńcy" - pisze do mnie w liście jedna 
z czytelniczek - czyż moite być nctszym ulu
bieńcem ktoś,, kto był „ulubteńcem''. Niemców 
- obojętne, żydówka, czy P:,:ka?" 

Przed wojną bardzo cl!ęłnie słuchałem 
?Zeczywifole pr.zyfemnego głosu Wiery Gran, 
ale teraz nia chcę i niech m·.Ue Polskie Radło 
nie zmusza do tego angażujqr, fą do kon-
ce;tów. SAK:. 

Bolesław Prus 

Łódzkie szpitale i ośrodki zdrowia cier 47 młodych kolbiet zarówno z Łodzi,' rozumiejącymi dobrze swe obywatelskie 
Pią d.otkliWie z powodu braku fachowego jak i z prow~cii zna}dzła w .szkole poza •powinnoścł, jednostkami. Dw~let:ii okres 
person~lu. Z drugiej za§ strony zaintere- nauką. kitóreJ wykładowca11t1 bądą asy- obliczany na naukę, p.rzew1duJa S'Pe-sowanie zawodem pielęgniarskim jest st · • t t kt k wśród młodych kolbiet o~romne, kwestia enci ~1wersy e. u, oraz P<>Z~ pr~ Y ą dalizację, w zależności zaś od upodobań w1ęc szkoły i:>ie1ę.gniarskiej była w na- "".' szmtafach śWietne . warunk1 mieszka- absolwentki beidą mogły pracować w 
szym mieści~ specjalnie paląca. Dlatego niowe i to na dodatek bezp:atne. Ki.7 szpitafoictwi'e, albo w ośrodkach zdrowia. 
z prawd_ziwą racłości!ł notujemy fakt jej rnwnictwo szkoły spoczywa;iące w wY- N' tp• i t • e pożytecznej 0 1twarcia. próbowanych rękach ob. Stencel, której 1e wą imy, e o warci · . ·e 

S 'koł tał • · • i-.~_. 1 długoletnia Praktyka w kraju i w ośrod- Placówki w wielkiej mierz:! przyczyni s1 . z a POWS a z mtcJa•Y'W y przy l d k . . ł d fa l mrch sił p;e Polskim Czerw<>nym Krzyżu, a uroczyste kach angielskich i s-zwedZ'kich po2wa a• o ~aspo. oien~a. ~·o u c 1~"· J • • 
jej otwaroie miało miejsce przed :Par-0ma ( wi·eirzyć, źe uczennk-e szkoły POK bĘ'<lą, .Jęgntarsk1ch, Jaki dawał s1-e dotychcza~ 
d111iami. nie tylko dobrymi Pielęgniarkami, ale i odczuwać na ter~nie Łodzi. S. 

- ON 
ltsiqtę puścił ogromny kłąb dymu l nie

spokofnie poruszył się w fotelu. 
- Ach, tak.„ - Westchnął: - T-en sklep 

t nasi emigranc!, wy!ełdJł!a!ący z domu na 
J!.oże Narodzenie, Io ciekaw.a ilustracja nle
mieoklch stosunków. Ka.My taki sklep jest 
kasq, w której Holandia pobiera od nas ha
racz„. Smle~zna historia, ~eby Niemcy nie 
mogli mleć u siebie nawet laski cynamonu, 
na której nie poło.tyłaby pie-częol Anglia, 
albo HoLandla.„ Holandia! Mniefsza od Bran· 
denburgU, a jednak podoba się Im mieć ko· 
tonie, prawie cztery ra:.zy rozleqlef sze od 
całych Niemiec. No - ł posiada je, a my 
pewnego poranku musielibyśmy pić na śnia
danie cykorię zamiast kawy, -gdyby tak się 
pedobało Holandii.„ 

- No, alem ptzeci~ tego nie zrobił -
odpowiedział olbrzym. 

- Czy książę sqdzl, ż.e świąteczne po· 
darunki nie sq atosowne dla niemieckich 
dzieci? (dokol\czenłe) 

Wofskowy spojrzał w tę stronę I zobaczył 
f asnowłosego chłopczyka, który zadarłszy 
ręce, patrzył na paf.aca, lak na cud. De 
zaś razy pajac mocniej wyizucił nogq. albo 

• lepiej wysadził język, chłopiec śmiał się na 
cały głos, uderzał w ręce 1 wobał: 

- Ach! Boż.el B<>żel Jaki on śllcznyt„. 
Radość dziecka była tak wielka i szcze

ra, -że udzielała się całej gromadce Widzów. 
N::iwet wo~kowy olbizym uśmiechnqł- się 
pod wąsem i - wydobył z kieszeni sakie
wkę. 

- Kupi chłopcu pajaca!.„ - pomyślał se 
kretarz. 

W tef samej chwili twarz wojskowego 
zachmurzyła się znowu. Prędko schował sa
kiewkę do kieszeni i odszedł od kramu. 

W pół godziny później, wojskowy pan 
I jego sekretarz byli już w gabinecie„. Se
kretarz stał przy biurku a wojskowy sie
dział w wysokim fotelu I palił falką. 

Była to chwila, w któreJ Eioqrafom wo1· 
no zadawiać nledyskrelne pytania. 

Sekretarz skorzystał z niej i rzekł~ 

- Dzień dzisiejszy będzie dla mnie pamłę 
tny. Dawno już nie widziałem waszej kaiq· 
tęoej moścł w takim świątecznym nastroju 
duc'ha. 

- Takt - odparł powolt wofskowy -
Ten 6pacer przypomniał mi o kilku spra
wach. Zaczynam lu-i spotykać emigrantów 
do Ameryki nie tylko w raportach, lecz -
i na ulloach„. 

- Przeciwnie„. Zresztq dałem mu naJlep· 
szy podarunek, laki mógł dostać. 
~ekre~ s~ofrzał ciekawie. 
- Dałem mu - niezaspokojone pragnie• 

nie - odparł ksląż.ę, a potem d'odał: 

- Im Więcej będzie takich praqnleii, tym 
dla nas leplefl 

- Przed jedenastu laty w Wersalu, byle§ 
kslqte łaskawszy dla małej Francuzki, która 
dostał.a od Was lalkę? 

„Gada! Innym 
lał sekretarz -

o emigrantach! - pomyś-
Przede mną nie ukryjesz „Więc nie choinka go wzruszyła, tyllio.„ 

holenderskie kolonie?" pomyślał markot- zaspokojonych pragnień, tym znowu dla nas 

- Bo widzisz, im więcej - tam będzie 
swych uczuć!"„. 

A potem dodał głośno: 
- Jestem pewny, te widok tej choinki roz 

budził w księciu jakieś mile wspomnienia 
z lat dzee!nnych„. 

Książę podniósł głowę. 

- Jakiej che.inki?„. 
- Tej .. : w sklepie kolonialnym - odparł 

domyślny biograf, dyskretnie patrząc w zie· 
mlą. 

ny sekretarz. lepie!. 
- Uwaliałem, rzekł sekretarz - te kslę- To powiedziawszy, ksiqż.ę odwrócił się \ 

clu podobał się ten mał'y chłopiec przed utopił wzrok w wlszqcej mapfA koloni! holen 
pajacem?„ derskich. Sekretarz posmutnirtł, mo·ż.e słusznie 

- A, tak, to był tęgo zbudowany malec, domyślając się, ż.e w tym kraju, gdzie mały 
- odparł książę z uśmiechem znawcy mięsa chłopiec napróżno tęskni do pajaca, a wfel· 
dla armat kl kanclerz do holenderskich kolonii, sekre· 

- Zdawało mi się nawet, że ksiqżę miał tarze zamiast gratyfikacji, mogą otrzymać 
zamiar oiiarować mu pajaca? podarunek - z niezaspokojonych pragnień.;. 
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Poprawa sytuacji 
w przemyśle skórzanym 

. W. związku z p-pdni9sieniem planu produk 
c1i skor, poczyniono już odpow:ednie przygo
to.wania techniczne, dla zwi~kszen:a Produk
cji skqry w Polsce. W wielkich zaktadcich ear -
barsk~ch w Krosnie zainstalowano 6 ncv;ych 
bębnow do garbowania kosztem póttora rr.i-
J:or:ia zfotych. . 

W styczniu br. fabryki Zjednoczenia. Prze
mysłu 'Skórzanego wyprodukowaty 47 tys. ki
l~~romów ~kór podeszwowych i 8.360 kg. 
-;tc.ory no wierzchy. Wykonane zostało rów
nież kilkonaśc:e tysięcy par obuwia wojsko
wego oraz pewną ilość galanterii skórzan~j i 
sprzętu wojskowego 

Co usłyszymy przez radio 
6,00 Sygnal czasu, „Kiedy rc:mM„:" i ka

lend: histor:; 6,05 Dziennik; 6,20 Gimnastyka; 
Koncert Orkiestry Poznańskiec.CJ Pułku 'P:e
choty pod dyr. J. Wojnowskiego; 6,57 Sygnoł 
czost:, aud. na ,,Dzień dobry"; 705 Muzyka; 
7,15 Wiadomości poranne oraz prz<;glqd pra. 
sy; 7,35 fz Łodzi] Program na dziś; 7,40 Mu
zyka; 8,30 Informacje ogólnopolskie; 6/<0 
Skrzynka PCK; 8.50 Przerwa; 11.57 Sygnal 
czasu i hejnał z Wieży Mariack:ej w Krako
wie; 12,05 Audycja dla świetlic robotniczy:li; 
12,35 Utworv na trąbkę w wyk. R. Maru
szewicza; 12,50 Pog. szkolna; 13,00 Audycja 
dla szkół - Transm. z sali .,Roma"; 14,00 (z 
Łodzi) ~P~- _ okt. J: Pogoń~Slizowskiego pt. 
„W 60-tq roczn:cę śmierci Józ.'3fa Kraszew
skiego"; 14.10 (z Łodzi) Pog. pióra B. Julicza 
pt: „Na marginesie Tygodnia Solidarności 
Międzynarodowej"; 14, l 5 fz Łodzi) Muzyi.;a 
rozrywkowa (z płyt]; 14,40 (z Łodzi] Kron:ka 
i komunikaty; 14,45 (z Łodzi] Koncert rekla
mowy; 15,00 Audycja daa dzieci pt .. ,Przygociy 
prof. Przedpotopowicza" I cz.; 15,25 .,5 mi
nut poezji"; 15,30 fz Łodzi] „Polska Rodzina 
Radiowa" - pog. dyr. J. P:ofrowskieg~; 
15,35 ,,Ze św:ata radia"; 15,40 Recital forteoia 
nowy T. Rzepeckiej; 16,00 Stuchowisko pt. '.,U 
Skutników"; 16.'l 5 Dziennik; 16,30 Koncert 
Zespołu C.D.2: 16,45 Komentarz gospodarczy 
16,55 Audycja dla młodzieży; 17,10 „Moz9ika 
meloai·i ludowych" Wyk.: R. Zambrzycka -
śpiew, J. Rem - akordeon, Chór Czejando; 
17,45 „Na Ziemiach Odzyskanych" - „Szcze 
cin miasto przyszłości"; 17,55 Z życia kuitu
ralnego; 18,00 Koncert solistów. Wyb E. 
Szabrańska - śpiew, J, Eichstaedt - kon
trabas, H. Szperka - akomp. 18,30 · „Nauka 
przy głośniku"; 19.00 Audycja dlu ws:; 19,15 
Koncert dla św;ata pracy; 19,57 Sygnał cza
su; 20,00 Dziennik; 20,25 .,Jak powstał taniec"; 
21,00. Słuchowis'ko p. t. „Ni.eznony gość"; 21,25 
Nasze pieśni w wyk. Z: Komorowskiej; 21,45 
„Pokrzywy nad Brdą"; 22,00 Kwadrans prozy; 
22,15 Program na jutro; 22,25 (z Ło~zil Koncert 
życzeń; ?..3,10 Ośtat. wiad. dz:ennika radio
wego; 23,30 (z Łodzi) Program na dzień jutrzej 
szy_; 23,33 (z Łodzi} Zakończenie audycji i 
Hymn. 

Gł.OS ROBOTNICZY Nr 79 

w trosce o -odbudow-= kraju 
Ku uwadze działaczy zwi~zkowych 

W całym kraju ' odbywają się wybory botnic.tvm ołlOk troski o rozwiąz<fnie lo w~ażenie, że uste,pujący człon•kowi-e za„. 
nowych władz w Związkach Za wodo- kalnycli robotniczych bolączek wyibifa sią rządu nie rozumieją znacz:mia i roli 
wych. Pod adresem nowowylbranych za- wa·lka o podniesienie produ'kcj·i, o konie- Związików Zawod'Owych w dzisiejszej 
rządów chciałbym skierować 'kiJlka uwag. czne oszcz~dności. Ta'k: ję.clnak nie jest Polsce. Na posiedzeniu Skarbowców dy-

J cst rzeczą niewa,il1pliwą, że naJc1ęz- w związ!kach, które skupiają i•nteligendę. skutowano na temat kuchni, Qibiadów, i
szy okres <ldbudowy mamy forż poza so- Byłem dbecny na dwóch k'onferencja~h gieł, ale ani sł-0wo nie padło w ważnych 
bą. W .kraj.u naszym nas•tępuje fo.ż stabi- pracowników umysłowych. w sprawoz- sprawach, związanych z pracą Izlby Ska·r 
lizacja PoMyczna i ekonomiczna. Wkro- daniach omawiano wyta"czni~ sprawy bowcj, ze zbiera1J11em podatków, .a ptze, 
czyliśmy na drogę wiodąca masy ,Pracują „bytowe" członków z,wią:zku. siprawy - cież w naszym życiu pań&twowym ie.st · 
ce do Je·pszego jutra, d!O dobrobytu, ale oczywiście _ ważne i istotne, ale całko- to sprawa ogromnie ważna. Działacze 
nie jed'llą trudność trzeb;i będzi.o na tej wicie przesfa.niające inne zagadnienia, zwjąz'k-0wi nie powinni oderwać się od 
drodze .po'konać i o tym działa~e z.wiąz zwifl,zane z prncą zawod·owa.·. Jz'st 'rze;;zą swoich spraw za~odowych. . . • 
k-0wi powinni pamiętać. Zwi~"zki Zawado jasną, że zwjąz'k:i ZawodDwe· w ·pi·erw- . . i::e same ~wagi. nasunęiły n:i1 .się ro~
we muszą brać czynny udział w realiza- szym rz:ęid'zie 'f)Owinny bmnić interęsów mez na 'P?s1edze~m Pra~ow~1kow Słuz
cjj Planu trzyletniego. pracuj•ą cych, d·bać <> polepszenie wa:un- by Zdro_w1a, gdz1a . w ozy:'-'1011y ·~posó'b 

Tow. min. Minc r>owiedział w jednym ków ich bytu, ale zagadnienia tago nie r?zPr.~wiano ? konieczności or·ga~1z,owa
zc swych prr.emówień. że dziś w Poisce można ciasno 'Jojmować i ·ołrok svraw ·co rna się, .ale llle poruszono zagadmen tak 
gdy spotka się dwóch dyrektorów fabr:s„k dziennych na 

1

każdym odcinku nasz.~go is.totnych, jak w·arunki zdrowotne w sz..1)i 
nie iPadają juiż sakrameńfa.lne pytania, do życia Z\l.'iązki Zawodowe· wwinny bić talach. Nowowyibrani członkowie zarząidu 
tyczącę_po·gody .]ub stanu zdrowia ale: - sie -0 realizadę plan n ek<momiczvego, związków p·owinni nad tymi sprawami 
„W ilu proc.enfach wyk-0naliśmy p1a:i?". który w skali ogólnej priycz.yini się do zastano"Yić .się i tak p-0kierować w~~~. 
Byłoby ws)rnzane, aby ...zagadnienia pro ;podniesienia stopy źyciowej ludz.i pracy. aby Zw1ązk1 Zaw-0dowe stały siei powaz-

d·ukcY:ine ·Stały się osią zainter·csowania · Knntykuj.emy k.onkretnie. nym czynnikiem w walce o odbudO'V~ 
nowych władz związ!kowyich. Tak też .j Gdy przyisłuchiwałem siei s·prawozda- gosP.odarczą kuHuralną naszego kraju. 
po czdci dzieje się w fabrykach, w za-1 niom na konferencji Związku Zawod•owe- Dr-ugj se'kwtarz OKZZ. 
kładach ll[)'rzemysłowych. Na tere11ie ro- go Pracmvni'ków Skarbowy~h. odniosłem 'vV. Spychała 

Chleb · na ka riki Wyst~wa plakatów 
Wydział Ap1owi%acji i Handlu Zarządu Na karty iywncściowe „MK" (Minisłerst• Zarzqd Koła .Polskiego Zwi(iZku B. Więł-

Miejskiego w ł.o~ poc:ta1e do wJadomości. wo Komunikacji) . z m-ca marca r.b. realizo- rzy i Archiwistów Polskich urzqdz.a w 1-szej 
że D.'l' karty żywnościowe z m·ca marca wane będą ncstępujące odcinki n.'l' chleb: Miejskiej WypOli.yĆzalni Ksiqżek dla Doros-
1947 r, cd ,dnia 2.1 do dąla 31 marc'ai rb. włą- „~K." pracownicza odcień jasnp-ni~bieski łych . pr.zy ul. Senato~Śkiej 8 - wystawę pla-
cznle, zrealizowane będą następulące odcin- lta1 odcinek Nr 31 .i 3Z po 2 kg chleba, katów bibliotecznych, stanowiq;cych formę 
ki na chleb: ,.. Na odcinek Nr 33 po 0,5 kg chleba. propagandy graficznej ksiązki w ramach pe. 

Chleb żylni w cenie zL 2,15 za 1 kg. „M.K." rodzinna oddeń lano-brązowy dagogiki bibl!ote.cznej. 
K Na odcinek Nr 32 po 2 kg chleba. Otwarcie .wystawy odbę'dzie się dnia 20 

chle: 1 na odcinek Nr. 3 1 lO po 1 kg. Wywołane wyiej odclllki zw chleb muszą marca rb'. o godz. 17-ej. 
być zrealizowane do dnia 31 mare« 1947 r. Zb · ł) 

Kat. I na odcinek ·Nr 15 po o,s kg. chleb.u. włącznie. iory . ędą udostępnione zwieduljącym 
efo dnia 29 marca w g-odz. od 15 do 20, w 

Irat, IR na odcinek Nr 3 l 10 po 1 kg I Po uplyWie tego termlDu, żadne re~ltmla~ niedzielę dnia . 23. IIL od 10 _ lS. 
chleba. cje nie będą uwzględniane. 

Dodatkowe cirtrkuly na ka~ki_ .. li;'i;j";~i;i;;;;;;hlłllll,"'"'lłlłllUlllllllJllllW 
Wydział Apra"VN.ucfl ł Handlu• Zanądu Jak wynika z powy01ego nonnq IJł,ięlltl 

Miejskiego w ł.Odsi plłdllfe do wii!dOmoś<:i. dla kat. lll Zll mo;.c luty · t marzec rb. ZOlła- z a w o d o w y c h 
tte na karty iyv111ośctowe . na m-c m:cm:ec la pokryta w' 100%. -
1~47 r. w sklepach włączo11ycb do miejskieJ • 2) ' zaznacża się, że w ogłoszeniu z dnia ZWIĄ;EK ZAWODOWY BOBOTNIKOW PRZE· 
sieci rozdzlelczc.J !'oc:~wszy od dnia 20 mar- 15.m.1947 r. wywoła.no omyłkowo dla kat: I MTSł.U DRZEWNEGO 1 LESNYCH 
ca r~ .• sprzedcviane bęf!q dodatkowo nastę t puszkę konserw mięsnych wagi 453,6 gr. Dził o godzinie 16-eJ zebranie delegatów 

PODZIĘKOWANIE pujące artykuły żywnościowe: na odcinek 10 zamiast odcinka Nr 18, za kół fa~rycmych. Spra\vy org.miizacyJne. 

Zarząd Kola Łódzkiego Zwiqzku Biblioteka N d N KAT. I R. cenę zł. 5,70.- a nie zł. 5,40 lak podano po. 
a o clnek r. 18 po 1 puszce konserw prze~lo. ZWIĄZEK CHEMICZNY 

niów Politycznych Hitlerows)dch Więzień i O- mięsnych wagi 340,2 gr. w cenie zł. 4,25 ze 
!:)ozów Koncentracyjnych w Łodzi, składa ser 1 puszkę. Cenę wywołaJ!.q za cukierki ustala się Dziś o godzinie 17-ej po:iie.dzenie Zarządu 
. . zł 17 ""- 7 b I 6 OCid.ZłĆtłu. c-r.4-v .=iież'ące. 
dE!p:zne poQ.ziękowanie p1acownikom ,Cen- . UWAGA: W uslesiącu poprzed.Dlm :i:ostały na • ,- 6

"" a on w. ""!' -··' 
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t11ali Sprzętu Pożarniczego za złoiż'onq ofiarę wywołane na kat. IR po 2 puszki konserw . Cenę ~oł~,ą za I · kawałek .mydła wagi 
z okazji imienin inż. Józefa Kaupe zł. 5.000,- mięsnych łącznej wagi 680,4 gr. oraz w mle- 100 gram dla kat I na odcinek. Jlr. 2o ustr.zla WTDZ~Ał. Mł.PDZIE2Y PRZY ZWIĄZKU KON-

. , . FEKCYJNQ-ODZ1E20WTM 
na sieroty po zamordowanych więźniach peli siącu bieżą:cym 1 1mszll'.~ wagi 34,2 gr. co się .w wysokości zł. IS.- za 1 kg · tj. zł, ' 1,50 
tycznych. równa się ·2,....:_ kg. mięsa. zc kawałek: . 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

z .sądów 
' . 

. Bandyta pried Sądem Dof a-źnym 
Okręgowy Sąd Kamy rozpatrywał zmn~eJszony o iPOło~vę. czym or~z okolicz~ości łagodzące - :nło 

w•czoraj w trybie d-0raźnym foszcze je- W motywach wyroku sąd pod·krdlił o- dy wie·k oskarż·onego i demoralizujące 
c:Lną sprawc, bĘ1dącą do\\"Odem demora\i- koJ.iczności ohciąiżające - fakt, że Zie, skutk<i przebywania w obozie pracy i w 
z~cji- a;>ewnej części· naszej młodzieży lif1ski p_ic chciał zająć się uczciwą pr'a- obozie koncentracyjnym w Niemczech. 
przez wofoe. · cą i przebywał w, środ-0~visku :Przestę,p- Oskarżał prnkurator KfocZ'kow.siki. 

Przed sa;dem sta•nął 19-letni chłopak, Al 
frcd1 Zieliński, który wraz z Edmundem 
K1JJznerem i „Dankiem", którego nazwis
ka nie udał·o się u:iawnić dokonał napa-

Dzień W· Sądzi·e Starościńskini 
.du z bronią w rt;!ku na mieszkanie J ::l'l1a Dzień w Sa,dzie Starościńskim obfitu- dniów, użyv,;aj3,c przy tym wulgarnych 

. Stefańskiego w k'olonii Skotniki pod Ło- je w wiele spraw bardz<> różnorodnych, słów. Sąd skazał go na 2 ty.s. zł. grzyw-
dzią.. ' . a należących d-0 jednego szer·c·gu wykro 

Ban•dyci dokonali napadu w listo-padzie czeń a1dministracy}nych: 
późną nocą i zażą,dali ód Stefań1ski.cgo Le Oto kilka najbardziej charakterystycz.c 
gitymacji PPR. Zamknęli oni wszystkich nych spraw, jakie codzienn.ie przewijają 
d:omowników w piwnicy, zastawionej sza Si•ei przez salę sącJ.ową Sądu Staróścińc 
fą i splądrnwali mies;drnnie. Łu;pem zło- skiego. 
dzieii :padło przeszło 12 tys. zł. i gard:!ro- Stanisław Radziejewski, właściciel 
ba. Po do'konaniu kradzieży zabronili po skle1pu spożywczego przy· ul. Andrzeja 
szk-0dowanym składania meldunku na Mi §-truga 28 został skazny na 4 tys. zł. grzy 
lic;ii. wny za to, że nie ufa wnił cen na artyku-
~ednakb ~yn Stefańskich po kilku. go- ły. znajdujące siei w skbpie. 

dzmach zawiadomił najbliższy posteru- Helena Szczepańska w dniu bezmi(}s
nek MO. \V WY_niku śledztwa zatrzyma-, nym przechowywała w swoim sklepie 
no·. K'll:nera i Zieliński<:!go. Po paru go- przy ul. Kilińs·kiego 149 mie.so i przetwo 
~zmach zbiegli oni z aresztu. Na szcZ'~Jście I ry mięsne. 8ąd skazał ją na 5 tys. zł. 
Jednak udało się ponowni.:: ująć Zie·li ń- gr11ywny. 

ny. 
łienrY'k Kwiecień, : -dorożkarz, urządził 

sob.ie vostój ·przy Placu Wo.Inośd, cze1g.o 
surowo zabraniają nasze przz-pisy admi
ni1stracyjne. Nie zastos·ował się . też on do 
-0strzeżenia ze strony funkcfonariu..sza 
MO. Za to z.ostał skazany na 600 zł. grzy 
wny. 

Józef _Dominiak, zamieszkały :przy ul. 
Srebtzy(Iskiej 91, wsiadł do . tramwaj'l.l li
nii 3 ;prz;:dnim pomostem i utrudniał w 
ten sposób :pasażernm opuszczeąie t_ram 
waju na przystankach. Na z.wracane 
przez k-0nduktora i :vdenerwowanych pa
sażerów .uwagi odpowiadał w siposób o
belżYWY· Są·d skazał go na 500 zł. grz.y. 

skiego, za Kuznerem natomiast trwają w Pi~karz Sta•nisł.aw Drzewiecki. mający 
da~~zym ciągu poszukiwania. . !P·iekarnię · przy ulicy Wólczańskiej 94 nie w.ny. 

Zieliń.s•ki całkowicie przyznał się do wi I umieścił cen na chlebie i· bułka·oh i w o- Wreszcic dozorca Jan . Murat zam,iesz-
ny .. Sąd pod przewodnictwem sęd·ziego l góle nie posfadał obowiazujące~w cenni- kały przy u-1. Zacho<lnie;j . 45 nie u.przą.tnął 
Ża'h!ńskiego skaza~ mkl~docianego vrz~-, ka. Został on skazn:r na 7 tys. zł. grzyw- mimo upomnienia ze strony milicjanta
sbępc~ na 5 lat w1ęzie111a i utraf.e praw ny. zasp śnieżnych znajdujących si·E:i przed 
Publicznyc? i .honorowych na lat 3, z mo- Wi:!Sław Walisiak z u.Jicy SanoC'1"iejlOI dom~m; którego winien pilnować. Sąd 
cy amnestn Jednak wyrok ten został w stanie nktrzeźwym 2aczepiał przecho- skazał go na 600 zł. grzywny, 

' . 

Dziś o godzinie 13,30 zebranie mlodziafy 
drugiej zmia:r;iy .w firmie „Warta" w maga· 
zynie wyrobów gqtowych. Zebranie poprowa 
dzi kierownik Wydziału Mlod?ie.żowego, kol. 
Paliński Czesław . 

.Jutro 'o. godzin~e 13,30 w !i.wietlicy fabrycz 
nej zebranie młodzieży drug\ej zmiany w lir 
mie „Wólczanka". 

· .zamiast kwiatów 
Z okazji imienin I sekretarza PPR Dzielril

cy Górn·<:ii Prawej to.w. Pokorsk~ego Józefo 
sktada Kolo PPR przy f--rmie „Wólczanka" 
zt l .837.- (tysiąc osiemset trzydzieści sied-em) 
na dzied po poległych tow: w walce o de-
mokrację: - • 

. I' fi • 

Zamiast kwiatów · z okazji imienin tow. Jó
zefa Zagozdy, członka Komitetu Dzielnicy -
Sródmiejs~iej-Prawej, Koto Terenowe Nr. 2 
wpłacito zł. 1.170 !tysiąc sto siedemdziesiąt 
złotych] na budowę Domu KC PPR w Wor. 
szawie. 

* • • 
Z okazji imienin ob. dyr. Państw: Centrali 

Han,dlowej .w Łodzi Józefa Kamińskiego za· 
miast kwiatów składają na sieroty po poleg
łych partyzantach zł. 4.000.- i na ociemnia
łych zt. 4,000.- Pracownicy i Rada Zakłado
wa - P.C:f-!. 

• • • 
Z okaŻji imienin dyrektora,.. Józefa Chruś

ciela pracownicy umysłowi PZPB Nr. 4 wpło"' 
cili zł. 1 .405 na RTPD .. • • 

Z okazji imienin dyr. Józefo Ki<:ilana, pra
sownicy umysłowi PZPB Nr. 4 wpłac:.Ji. zł. 1.405 
(tysiąc czterysta pięć złotych] na RTPD. 

• • 
W dniu imienin komendanta Milicji Ooy• 

watelskiej płk. Józefa Marchwińskiego funk
cjonariusze M.O. 2:amiast kwi,atów złotżlyli 

ll.000 ~ł. na dzieci po poległych miliei<m-
1ac!I. 
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KI N A 
ADRI~ (ul. Marsz. Stalina - GłÓwna) 

„RYW AL JEGO ~ROLEWSKIEJ MQśCI" 
IAtTYK (ul. Narutowicza 29) 

„lUDZIE i MANEKINY" 
BAJKA (ul. Franclsz1<ońska 31) 

„OJCOWIE I DZIECI" 

GŁOS R080TNt.::zv r 

- ! _„ .- • 
: ·.(.~.· -.t'.~·' . .,)•- - - . ':;.:.;;:.„~·... • „ :.'. ::.:. ' (.:.,, .. : ' .. „ ".:. 

W dniu 18 bm. zmarła po krótkiej chorobie 

r 

REDAKCJA 

"GŁOSU ROBOTłU&ZEGO'' 
poszukuje 

St! 'J 

akwlzytor6w 
GDYNIA (ul. Daszyńskiego 2) 

„PONTCARRAL" . 
REL (ut legionów 2-ł) 

„U SCHYUC:U DNIA" 
MUZA (Ruda Pobianicko) 

„KLATKA SŁOWICZA" 
OśWIATOWE (ul Rzgowska 94) 

NIECZYNNE 

ś. fp. 
EWUNI.A 

TWIŃSKA. 

na dobrych waiunkach. 
Zgłaszać się codziennie od 20-go 
b. m. do Działu Ogłoszen ulic~ 

.

1 

Piotrkowska 55, front, parter, od I qodzinv 11-ei cl.o 14 ej. 
;J'~%!MCIWJ .„ 

.POtONIA (ul. Plołrkowslca 87) 
„KOBIETA SAMA" 

... 
i ~~~~~UW~ .. ;.(::<:i~GG::::A::;;1::00~::<l;~ 

RADY ZAKŁADOWE ~ PRZEDWIOśNIE !ul. terOmslclego 74-78) 
,.~OBERT l BERTRAND" 

ROBOTNIK ful. K!llńsklego 178) 
„ZAKAZANE PIOSENKI" 

ROMA (ul. Rzgowska 84) 
•. SYN PUŁKU" 

ftttORO ful. R7.$'.!0wska 21 
„KAPRYśNA EKSPEDIENTKA" 

STYLOWY, ful. Kilłńsldego 123) 
„PONTtARRAl „ 

SWIT f8ałucki Rvnełc 51 
„DRUGA MtODOśC" 

TATRY (ul. SfenlciP.wkza AO) 
..,DZtECł KAPITANA GRANTĄ" 

TĘCZ• <111. l'iotrknwsfcc 108) 
„ROBERT ł BERTRAND" 

WlStA !ul. Ooszvi;slciE>-qo ll 
•• RYWAL JEGO KROLEWSKU:J MOśCI" 

Wtfll(JVt~R7 1,.1 7qwodiko 6) 
„ROBIN HOOD• 

WOLNOśt!, (ul. Nopłórkowskłego 16) 
„ TRIUMF MtODOśCf" 

ZACHETA ful. Zc;ierska 28) 
„ULICA ZŁOCl~CóW" 

pogrążonsm w głębokim żalu Rodzicom 

składają wyrazy szczerego współczucia 

DYREKCJA i PRAC0",1VNICY 

CENTRALNEGO ZARZĄDU PRZEMYSŁU 

PAPIERNICZEGO 

UW 

Z powodu śmierci 

Ewy Elżbiety. Słotwiński.ej 
ukochanej c6reczkl naszej koletcmkl 

składają tą drogą wyrmy szczerego wsp6łcmcia 

Kino „Romo", „Hel" pocz. seans6w-l6 31'1: \ 
18.:30; '20.30 niedz. 14,30 .. ,Gdynip''-1Sr 17.30, 

1 19.45: ni-:idz. 12,30 .• ,Sty!ow;:'' - 15,30: rn: 1 ~,30; n!edz. 13 .,Wł6kn.1arz - 16; 18; 20; 
Wfedz, 14; „Wisła' - 16: 18; 20, n!edz. 14; 
,T fit'.Z0"-3 seanse clzienni+-16.30. 18,30 '20 30 
~dziela-14.30: „l'rv.edwiośnie"-16: 18· 'i.O; 
„Ąor10• - 16.30; 18.30 20.30; nledz: ,4,30: 

DYREKCJA i PRACOWNICY 
ZJEDNOCZENIA "PRZEMYSŁU PRZETWORÓW 

PAPIEROWYCH 

PRZETARG 
Pozostałe ~ino rozpoczyl'l'a jq sean'S~ o go

dzi.ni~ 16; 18; 20. 

Teatr, muzyka I s~tulca 
W PA~STw. TEA TtlZE W.P. 

t>zt~ dnia 20 marca br. dwa przeds~awie· 
nio: o godz. Il min. 30 czaruiąca baśń dra

. maf}CZna wyb;tnego współczesnego radz:ec. 
Ue\:!O ?isarza dla dzisci S. Marszako ,.12 mie
s\ęcy" w reżyserii R. Kowalewskiej, de~ora
tjach Olgf Siemaszkowe; i Władysława Da
szeiwsldego. z muzyką keii Drege-SchiTlow'!j 
ł Kozlmier;ro .s:korskiego. Prze&tawienie za
kupione d!o młodzieży. 

O godz. 19 min. 15 przedstawisnie opery 
norodowel „Cud mniemany czyli Krakowiac.y 
i G6rale" Soguslawsk:ego z muzyką Stefanie„ 
go w lnscenizacii leona Sch~lera z udziałem 
orkiestry Filharmonii tódzki.<i1. Dekoracje Wł. 
Dont>wskólego. lJkład tańców J. 1-\ryn\awickiej 

lt~l1ł POWSZECH~Y TUR 
. Dziś i dm następnych świetna komed'.a 

ol::iycza;owo Gogo1o ,.Ożenek" w przekładzie 
A. Grzymały-Sied1<3cldego w reżyserii H. 
Szletyńskiego, dekoracJach O. f..xera. 

TEAT-R l<OM'EDll MUZYCZNEJ „lUTNl.ł." 
GoS,clnne Występy Witołda łuczyńs'Kiego. 
Dziś o godz. 19-ei operetka F. lehara 

.,KRAINA U~MIECHU" w ldórP-j ujrz>/my zna
komitego tenora opery poznańskie! Witolda 
Łuczyńskiego, partner~i, jego lest Jadwiga 
Kendo, która nie tak dawno kroowała w na
szym teatrze rolę głóvmą operetki „Wesoła 
Wdówka". W pozostałych rolach wystąo;a: 
S. Brusikiewicz. K. Chorzewski. H. Łabuńs<i, 
K: Koszela. S: Pias-'!cka i A. Sawin. Chore::i
grafia w układzie J. Ciesielskiego, reżyseria 
B. Horskl, chór ł orłt:iestra pod dyrekcia W. 
Szezepoń•kiego, oprawa sceniczna J. Gaie'-''
sle t E. Grajewski. s;aety wcześniei do naby
cia w księgarni ul. Piotrkowska 102a, a od 
godz. 17,30 w kasie teatru. 

TEATR KAMERALNY DOMU ŻOŁNIERZA 
Dzf§ ! codziennie o godz 19.15 śwl9tna 

sztuka cmervkańska Williams'a „SZKLANA 

Rejonowa Centra!a Aprowizacyjna w Ło· 1 R.C.A. zastrzega sobie prawo wyboru ofe-
dzi powiadamia, że rozpisuje przetarg na renta bez względu na cenę, przeprowadzen:a 
dostawę artykułów żywnościowych dla stołó- przetargu ustMg·o,. Jub lf.śmienńego między 
wek fabrycznych na m-c kwiecień 1947 r. 1M'branymi oferentami, oraz unieważnienia 

Otwarc!e kopert odbędzi9 się dnia 22.m. J przetargu n·ie podając przyczyn. . 
rb. o godz: 11-ej w lokalu R.C.A: w Łodzi. Nadmieniamy, że R.C.A: reflektuje tylko 
Plac Zwycięstwa 2/4, Wydział Zakupów, {na towary pierwszej jakości: ziemiopłody, 

Prosimy o złożenie oferty - wyszczegól- odpowiadające wymogom giełdowym, a mię
niając również ilość i jakość oferowanego to so i przetwory mięsne tylko pierwszej klasy, 
waru - w zamkniętych kopertach z napi5'3m: odpow;adajcr.:e klasyfikacji B.F.A. 
„Przetarg na dostawy stołówkowe". Warunki dostawy i pokrycia do omówienia 

IJwaqa. Czątelnicg 
Administracja „GŁOSU ROBOTNICZEGO" zawiadamia; 

!e z dniem 25 marca br. 

Dział 09lo.1zeń 
zostaje przeniesiony do lokalu 

przv ul. PIOTR"Ol'WSl(IEJ !J!J 
front - parter - lokql sklepowy 

OGŁOSZENIA DROBNE 
ite&orze 
leCZNICA·PRZYCHODNIA, Piotrkowska 3, po· 
rady a1nbulotoryfne i domowe lekarzy specja· 
:istów. Analiz't P·zyjącia 10-12. tel. 216-48. 

D;- KOWALSKI MIECZYSŁAW-spec chorób 
weMrvcznych i skórnvch. Al. 1 Mo.ia 3 Przyj
muje od 8-10 i 4- 7 lei 212.88 . 

-----
Dr. MARIA WILKOWA, choroby oczu. przyj-
muje od 4-tei do 6-tef - Swiętokrzyska 6. 
tef. 179-80 

Or. RATM-tuRAKOWSKA. specialist'.<a cho
rób skórnych l wenerycznych u kobiet. kosme
tyka lekarska" Piołrlcows~<a 33 godz. 12-1 I 
3-5.30. 

Dr. med. KUDREWICZ ZYGMUNT. soecj()l!~to 
chorób weMrvcznyd1 i skórnych. Piotrkowska 

PAl'ISTWOWE Zakłady Przemysłu Bawełnia
nego 9 w Łodzi przyjmujq prządki, tkaczy, 
oraz kucharza. Zgłaszać się do wydziału per
sonalnego w godzinach od 10 do 13 ul. Łąko 
wa 23 (róg KopBrnika}. 

BIBLIOTEKARZE pot;ebni: Oferty przyjmuj~ 
Związek Bibliotekarzy, ul. Andrzeja 14. 

KSIĘÓÓWY i pomoc k;1ęgowego, sify - wy'-' wa 
lifikowone z praktyką w ks 1ęgowoki przebit
kowej, potrzebni do Cent~ali Węglowej w 
Łodzi. Zgłoszenia osob:sts z ofertami i refe
renc iami, Łódź, Daszyńskiego 20 m. 6 (pokój 
Nr. 3.J 

MENAŻERIA''·. 
Reżys"lria - Erwin 

'Jan Kosiński. 
Axer. Dekoracje - Nr .. 106 - Przyjmu!e od 7-10 i od 3-7. 

z 6W'11fflll!bione dohuntenttYR 
UNIEWAżNIAM skradzione dokumenty: do
wód osobisty. wydany przez Starostwo towi
ną przez PKU w Skierniew:cach. l~gitymację 
Spółdzielczą, fogiitymację Zw. Zawodowego, 
nominacię na proivadzenie sklepu 559. mstry· 
kę urodzenia 1902 r. oraz inne dokumenty. 
Upraszo się o zwrot wyżej wymienionr.ch do
kumentów na nae:wisko Pokoro J6ze , Łódź, 
ul. Wrześni9ńska 4. 

Kasa ctynna od 10 do 12-ej ! od 15-eJ. 
tel. 123-02. 

TEATR „SYRENA" Traugutta 1 
Ozi§ i co~7.iennie. k0nied:a Henriequlna f 

Vebero p.t. ,,PANI PREZESOWA" w ooraco
waniu f z piosenkami Jerzego Jurandota z 
muzvką: Franciszki Leszczyńskie! I. Mieczysła
wa Porwita. 

'1dział biora: Janina Draczewska, Stafcio 
G6rsko, Stefania Grodzieńska: Regina Gra
bowska. Henryko StankTewicz: Zygmunt Chmie 
lewski, Edward Dziewoński: Marlon Dabrow
sk.I, Wacław Jankowski; Wodow KuchOiski; 
Józef Motusz.<.!wski. Jerzy Pichelskt. Kaz:m;erz 
Powtcmkl: Stefan, Witos. ' 

Pocz. przedst. o godz. 19:30 Kas::i czynna 
„rJ godz: 10-13 i od 16. tel: '212-70 

Dr. med LUTOWIECKI Jerzy, choroby .;kómo, 
wenervczne. legionów 9. tef. 156-10, przvimu. 
je 3-6. 
IM1•nno • SJ'rze~nż 
UWAGA! Tylko hurtowo skórgumy 3 mm. 4 
mm i 5 mm kauczuk do korków i skór, glazurę 
bezbarwną. proszki at·amentowe i leje do dę· 
t.sk - kupisz najtaniej L Rofoieckl. Łódź . Pi0tr 
kawska 31 w podwórzu tel. 216-57. 
Różne 
NAPRAWA radioodbiorników wszelk'ch !yp6w, 
montaż nowych. dorabianie fal krótkich. Pod 
k!erown:ctwem zagranicznych sił focho\;·,1::h . 
Sprawdzanie lamp. Szybko._... tanio - facho
'NO. !<upujsrrv !tale wszelki sp.1E>! radiowy. 
.,Precisious-RadiO", Sienkiewicza 2 
TtUMACZ przysięgły ong:elskiego. rosyjskie
go. francuskiego. nlemi.gckfego - Narutowt. 
czo 74. tel. 176-18. 

------
UN.IEWAŻNJA się zgubioną legit. Zw. Zaw. 
i dowód osobisty na nazwisko Wypyszyńska 
Czesława, Sosnowa 6. 

UNIEW AżNIAM skradziony dowód osobisty 
i wyme!dunek na nazwisko Brylska Agnieszka. 
Łódź, Franciszkańska 39: 
ZGUBIÓNO legit. PPR ·;a nazwisko Kowal
czyk Marian . Radomsko. Plac 3-go Maja Nr. 2. 
UNIEWAżNIAM zagubl~-n-;;„-śWl;d;(;;-Q 
szkolne. m.strykę urodzenla. legitymację tram
wajową na nazwisko Eugeniusza Jaśmina oraz 
legitymację tramwajową Józefy Jaśminowej. 

ZAGUBIONO kartę rej~stracyjnq wyd. przez 
RKU-Skierniewic.9 na nazwisko Bneźni::ki 
Bronisław. Łódź ul. Sródmiejska 1 m. 33. 

~ ~·r~siY~·-.:esre ~ 
~ wydzfor!awl domy letniskowe • 
~ nadające się do remontu. n 
~ ZA'.RZĄD MIEJ.SKI w TUSZYNIE ~~ 
Q::;;;;~~~~=:::!l!Q::::=:::!l~ 

Ostrzegamy 
przed zakupieniem maszyny 

;;UNDERWOOD" Nr F 1071413~ 

która została skradziona z Cen
tralnego Zarządu Przemysłu 

Włókienniczego~ 

OGŁOSZENIE 

Szkoło Przemysłowa przy Państwowej 
Fabrvce Zegarów w Łodzi ul. Wigury 
Nr. 21 (Typ gimnazjalny) przyjmuj' na 
kurs zerowy kandydatów w wieku 15-
18 !at z ukończoną szkołą powszechną. 
Szczegółowe info~acje ~ zapisy w Se. 
kretariacie Szkoły od dnia 17 do 31 
marca bm. między godziną 9-tą i 14-tą. 

Dyrekcja Szkoły 

PRZETARG 
Rzeźnio Miejsko i Targowisko Zwierząt 

Rzsźnych w Łodzi ogłasza przetarg nieogra
hiczony na wykonanie robót płytkarsklch pod. 
łogowyc~ l ściennych w Rzeźni Miejskie! w 
lodzi przy t>l. Inżynierskiej Nr. 1 /3. 

Oferty odpowiadające treści ślspego kosz 
torysu nareży składać w Dyrekcii Rze'foi, ut. 
Inżynierska 1 /3, do' dnia 25 marca 1947 roku, 

I do godziny 12-tej w kopercie zamkniąt.sj z na
pisem „Oferta przetargowa na wykonanie 
robót p!ytkarskich w Rzeźni Miejskiej w Ło. 
d .„ 

Zl . 

Szczsgótowe informacje oraz kosztorys 
ślepy . z warunkami przetargu otrzymać możn:i 
,w Dyrekcji Rzeźni Miejskiej w Łodzi, ulica 
lnżyn ; erska Nr. 1 /3. 
Rzeźnia Miejska zastrzega sobi.<i prawo wy. 

boru oferty lub un:·eważnienia przetargu bez 
podania powodu. 

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dn!lł 
o godzinie 12-t<:>j. Wadium przetargowe zgocł 
nie z obovtiązującyml przepisami w wysoko. 
ści złotych 50.000.- !słownie: pięćdziesiąt ty
slęcyl należy złożyć w Kasie Rzeźni Miejsklef 
przy ul. fnżynP3rskjej Nr. l /3. zaś kwit kau
cyjny dołqczyć do oferty. 

Łódź, dnia 18 marca 1947 r. 
Dyrekcja Rzeźni · Miejskiej w Łodzi 

KOMUNIKAT tODZKIEGO T.OWARZYSTWA 
LEKARSKIEGO 

W piątek dnia 21 marca 1947 o !'.!O'i:lz. 
19-tej odbędzie się, w sali wykładowej P.Z.H. 
Wodna 40 posiedzen:e naukowe Towarzystwo 
z ·hastęouiacym porządkiem dziennym: 

li Odczytanie proto~ółu z poprzedniego 
posiedzenia, 21 Zmiana dnl:i posiedz.sń nau
kowych Towarzystwa, 31 Odczyt: Torakopla
styka współczesna w leczeniu gruźlicy płue, 
4) Odczyt: Znaczenie torakokaustyki w lecze. 
niu gruźlicy płuc. 51 Rozprav„'Y nad odczytami: 
o leczsniu chirurgicznym gruźlicy płuc. 
wwwmr AM MM ĘQ + F*'>l.JiW 

f_1~ndec:hnil .§ięt 
~~--.... ---------------

Mł.ODY KIEROWCA 

TEA iR KUKIEtEK RTPD ut Nowrot 'lJ 
Codziennie z wviatkiem poniadzt •łków 

widowiska zomkn ~ą!e dio dzieci szkól pow· 
szechnych o godz 9 lub 11. W każdą „~,.,dz te 
lę 1 śwl~to widowisko otwart'3 o godz I? tej 
Szłyka plóro l. Krzemieniecl:iej p,t; .,Historio 
cafo o ni-':łbieskich migdałach". 

Z noł l.9r1u11ąrmfe nrocu 
POTRZEBNA wykwalif'kowana eksped'.s:1!ko 
do sklepu rzeźniczeqo, wiadomość Łódź, ul. 
Główna 26. 

UNIEWAŻNIA s:e zaQubioną karle ewi:len-
cyjną na samochód Nr. rej. C.41702 wysta- ~ z 
wiony na nozw:sko Sobczak Walerian - - ł ara.z 
przez Ministerstwo. do t.y ul 

ci, pokażę, lak się iedzit 

I 



.. 

Itr, '1'1 

Z ~ącla oartll 
KONFEBEMCJE DZIELNICOWE 

Dzll o godzinie 13,30 odbędzie lłę konłe
fencJa dzielnicowa Bałut w celu wyboru no
wego kierownictw.o: I delegatów na konferen
c:!ę m!eJskq. 

• * • 
W sobotę dnia 22 marca 47 r. o godztnle 

14 odbędzie się konlerencfo party)na dzłelnl
cy Widzew w lokalu własnym przy ul. Armil 
CzerwoneJ 38. 

WSPÓLNE ZEBBANIE P'?B I PPS 
Dzil o godzinie 15,30 odbędzie się wsp6l

lle zebranie C'Złonków PPR I PPS fabryki „Ta 
mara". 

. ZEBRANIE CZŁOMIUfł PPR DZIELNICY GOB
NEi - PRAWEJ 

Dziś o godzinie 18 w lokalu dzlelnlcy przy 
ul. Bednarskie! 42 odbędzie '!fę ogólne zebra
nłe kobiet - członk"1 PPR G6meJ - PraweJ. 

ZEBRANIA KOł. 
W dniu ClzlsleJszym odbędq się zebrania 

k61 w następutących dzielnicach: 

RUDA PABIANICKA 
O godzinie 15 zebranie kola fabryki „Pier

wsze!" dla pierwsze! zmiany. 
O godzinie 16 zebranie l!'oła biura łlnny 

„Horak'', 

GORNA - PRAWA 
O godzinie 15 zebram.le kola Hrmy „Otto 

Hau" oraz koła „Fabryki Tkanin Murowych" 
O godzinie 13,30 zebranie koła Hrmy „Ba-

6at I Dcrncygler". ' 
O godzinie 16 zebranle kol.!I „Centrall Czę 

Act Samochodowych". 

·GÓRNA - LEWA 
O godzln!e 14 zebrainle koła fabryki „Wm-

la''. J 

O godzinie 15,30 zebrcrnle kola fabryki 
„'Welgf' orm koła Centralnego Zarządu Prze 
mysłu Skórzanego. 

WIDZEW 
O godzinie 16 plenarne se6rcmle kola 

„'Wimy". 

LEWA - SRODMIEJSKA 
O godzinie 16 zebranie ~oła firmy „Rof

main" orm: kola EEŁ. 
O godztnłe 15,30 zebrapfe ' koła „Fo.bry

kanf' oraz koła „Flnster". 

PMWA - SBODMIEJSKA 
O godzłnle 15 zebrt.mle koła Fatiryld Hr 9. 
O godztnte 18 '.Eebranle koła terenowego 

Mr 4. 

SRODMJEJSU 
O godzlnte 15 zebranie koła Składnicy 

Wełnl'<llDe) Nr 1 CT. 

STAROMIEJSKA 
O godzinie 14 zebranie kola tkalnl żmłany 

pierwsze! PZPB Nr 2. 
O godzinie 13,30 zeb~anle koła Fabryki 

Wyrobów Gumc1wych. 

GLOS ROBOTNICZY Nr 79 

f Ze sportu 

WiorslY żamiasl kilOmetróW 
(Kartka z historii sportu lódzkieqo} 

O tern, fe Łódt, - Ciię.żkie fo były czasy - mów.i nam treinera Bayera, który sam brał w nim U:-
ma bogate tradycje jeden !Z najpopularniejszych sportowców I dział. Na samym finiszu, jeszcze lO ' metr; 

sportowe w.ie z W 

wnością ' każdy, -

choćlby byt dyletan 

łódzkkh starsz~go poko1enia -olb. Karpiń- ' od taśmy prowadził Szwaj.car na sameJ 
ski, który »szcze dzisiaj jest czynnym ! je.dnak · taśmie wyprzed'liłem go niemał 
działaczem sportowym i piastuje wiele I o pierś w czasie 10 milnut 48 s-~kund. 
mandatów, mięidzy innymi · mandat wice- Był to wielki mój triumf, gdyż JX>kom~
prez.esa Polskiego Związku Kolarskbgo .. łem mię-0.zy innymi całą eli~ biegaczy 

tern w ~ei <lziedzi- - Sport zacząłem uprawiać od lekkiej niemieckich. 
atletY'ki. Był to rÓk 1909. Łódź P-OSiadała W lekkiej atletyce zdobył.em Qtgótem 

nie ży1eia. Bogat- wówczas już swoje „sławy", jak ttach- 38 nagród, :»rzeważnie w biegach długo
sze a·niieli nie jed- nela, r.;kordzistę świata w chodzie i wie-· dystansowych od 3 do 10 wiorst . 
no miasto w Pol- lu innych. NajipO'J)ularniejszym sportem 97 NAGRÓD w KOLARSTWIB 

w Łodzi były w tym okresie marsze od- W 1913 roku - snuje swe wspomnie;.; 

Kal'l.Pińl'łki wlce'-

sce. tti'storia spor. powiadające dzisiejszym cb-0dom. ttach- nia nasz interlokutor - przerzucił.em si~ 
tu łódzkiego zasłu- ńel był tu. ni~pokonanym mistrzem. W ~o-. na kolarstwo, gdzie znów musiabm sta
g'uje na wspom~ie- warzystw1·.:> Jego startowałell!- po raz p1er czać boje z bardzo groźnymi wówczae 

wszy w rn·~u 1910 o tytu.ł m1str2;_a K_róle- braćmi Mmerami. W kolarstwie zdoby: 
nie choćby dfatz.go ~rwa Polskiego w chodzie 'f!a 2:> w10rst. łem 97 nagród', a więc też nie poszło nu 

że cechuje j~ od sam.ego pocza;tku wal- Pr.zyszed1em wówcza~ dru~1. W nast~'!>- najgorzej„. Do najpoważniejszych swych 
ka ze znienawidlzon'Y'tll Przeciwnikiem, nYJ'n roku 1911 również za1ąt.em za nim sukcesów zaliczam dwukrotne mistrzost-

'Plrezes P. z. Kol. 

który we wszystkich dziedzinach życia drugi·e miejsce. wo klubowe (ŁTK) na 50 km, nieofidałne 
starał się zdobyć całkowitą hegemonie POLAK ZWYCIĘŻA KOA.LICJĘ mistrzostwo Polski na toru w 1916 ro-
nad społeczeństwem polskim. NIEMIECKA ku rozegrane w Heh~nowie za czasów, 
Przeciwni1kł.;m tym, jak łatwo jest si~ Rok 1911 powstanie mi na długo w '{la :Pierwszej <lkupacji niemieokiej, oraz °"' 

domyśleć, byti zawsze Niemcy. Na rów- mi.ęci - mów.i nasz rozmówca. W tym statni mój wyścig w 1926 r. dookoła woje 
ni z ro'b-Otni'kiem, który musiał ci~lżko wal roku bowi·~m startowałem 'PO raz: Pierw- w6d:ttwa warszawskiego, w ·którym za
CZY'Ć o swe prawa d'O życia z kapita1istą s-zy w bie·gu na smsie na dystansie 3 jąłem 7 miej;sce. W 1927 roku za>końcey
niemie"kim, z heg,emooią sportu niemi·;;x:- wiorst. W bie·gu startowała cała koalkija łem llhi r.woją karieręi z.aw01dnicZJIJ,J i prey 
kiego 'W Łodzi musiał walc21Y'ć Polski b.Legaczy niemieckiego ,.,Unionu" d<>sko- stą;piłem do pracy organizacyjnej, 
sportowiec. nale przygotowana prrzez gzwajcarskiego INNE BYLY CZA.SY I INNE STOSUNKI 

f'!ln1 11t n l!'l 111 ·1m11 1 11 1 ~1 111 11 1 11 11'1 11 1 111 ; ;i!l l 'll: :limr<i 1 n 11• 1 ·1m nr11r1 1' 1 111 11 111 111 11 1 1111 !1111 1 n 1 :>1 iłll'li1 !1r 11r 1 11fi11 ~1u1 111 11m111~1ll 1111 ulUll!fl1 111r1 11 1111•~H1u1u1111u1~11~G111 1i 1u11111~u1 1~i! l lllil l\!l\1ł T k b ły •~ · ś . · ha a: , , y ·r:v 1nne czasy - u m1ec 

S k I' k• bi• • • sirę. wiceweus PZ Ko1. Panowały też zu-ezon O ' ars I z 1za SIA ipzłnie inne sto·sonki 'J)-Omię,dzy 'klwbami 
~ i wśród zawodników. Sp0rt urprawiało 

a Z ni. m róz· ne kłopoty się dfa samego sportu, nie bylo mowy () 
• • • kaperowaniu, nie lbyło żadnych „zwr-0-

r.;. Pietraszews•ki, kolarski mistrz wo
jewództwa lódzkieg-0 zwrócił siEj !Pl'Ś'mi3n 
nie do swego k1uibu I)K.S-u z rprośhą o 
2Jw"olni ente. 

Na ,po·si-edzeniu zarządu DKS-u uchwa
lono nie -przyM!ylić sięt <l0o prośfby Pie
traszewskie.go motywując, że jakkolwiek 
w myi.śl regulaminu Polskiego Związku 
Kolarskiego · zawodnik ma prawo ż.~dać 

zwolnienia od klubu w · czasie od 1 łis·to- tów kosztów". W ciągu 3 1at byłem Pr2e
pada do 1 kwietnia, to jednak z>godnie z wodnicząreym Mięrd:z;ykJuib. Komisi\ K<>
umową na jednym z l>OSired'Z~ń ŁOZK Jarskiej, z której powstał pierwszy Okr~ 
klulby :po&tanowiły, że w ostatnich dniach gowy Zwią.zek Kolarski, a 116fuio.i prez~ 
p~ otwarciem seronu, faden kFub nie sem fogo Związku, acre o czymś l)Or(fob-
będzie udzielał zwolnień. nYJn ·nie słyszałem. 

ProrŚlba o -zwo1rnbnie z klubu WPłynęł.a I A no, zmieniają sie czasy, zmłenlai~ 
od Pietraszewskie·go na dwa tygodnie s~ i ~udzie - końcey nasz miły rozm6w-
l>rzed otwarciem sezonu. ca - życie łd1zie naprzód„. (Kr.) 

Moskwa wygrywa turniej koszykówki 8 miast 
W Moskwie z.akQńczył się wielki tur-( świerrd'łowska, Kowna f Baku-w konku~ 

niej koszyków'ki, w którym l>r.ały udział rencji teńSkfaJ. ZaW'Od'llicy t .zawodniczki 
repraen1:acJ3 nastf}pując-yioh miast: Mos- Moskwy odnieśli l)ełny sUkoe-s, n.i~ prze
lewy, Kowna, Tyflisu, Ryigi, Ta.nina, Le-I grywając ani je~n.ego &JX>tkania. Pozio~ 
nirgradu, Charkowa f Kułaj&i - w iron- meczów w turnteJU bYl bardZrO wye.oki. 
kurenott m~kiej i Moskwy, Leningrad•u, W o.stafacznej klasYfi.kacją wyini'ki były 
Kiłowa, Tyflisu, R,ostow.a (n. Donem), nas~pu~ące: 
lłimr.mi11111lłnmrm11~111 1111nt1111lł'lll!llllnmn1111n1n 111111111111mnm~1 111111111J1mmm"'1111111n1n1!illlll111rnn1111n 1n1111111!1l111ll!l'!llmll'l111rnFlf!lml!lilll!lll11jj 1m .,MaMlłiiNlll llMlr~ 11rri111 

Przed n1eczen1 Polska-Szwecla :;....;..;;::.;~;;...;;;.;.;;.;;;;.;;;;,;;;;;;.;~,;;,,;....;;....,;;;;..;;..;;.;________________ . 

Szwedzi przylecq we wlprek 
Pie.ściarzie szwedzcy, którzy 27 bm. 

wakzyć będą w Łodzi na meczu Pol.ska 
- Szwecja, . jak si~ dowiadujemy, PrzY
lecą samolotem do Warszawy już we wto 

pociągiem lt.rb samokitem rprzyibęda do 
Łodzi. 

Mężcz:vZ11i - 1) Moskwa - 14 pkt. -
st. koszów 269 :159, 2) Kowno - 1J) pkt. 
st. koszów 246 :164. 3) Tyflis - 10 rpkt., 
st. koszów 230:171, 4) Ryga - 10 n-kt., 
st. koszów 207 :166, 5) Tanin - 6 pkt. st. 
kosz. 183 :145, 6) Leningrad - 4 pkt. ~t. 
kot!l'Z. - 7) Charków, 8) Kutajsi. 

Kobiety: - 1) Moskwa _; 14 I>kt. st. 
kosz. 292 :101, 2) Lenłngrad - 12 Pkt. st 
kosz. 177 :130, 3) Kijów -:- 10 :pkł. st. kosz. 
206:157, 4) Tyflis __:. 6 pkt., 5) Rostów -
5 pkt., 6) Sw.ier·dfowsk - 4 p'kt., 7) Ko
wno - 4 pkt„ 8) Baku - 1 pkt. 

Przed meczem reprezentacja szwed•z
ka ~dzie obecna na przzdstawieniu „Kra 
.kowiacy i Górale" w teatrze Wojska P-01-
skiego. Któ zna ·kata Langego? rek 25 bm. w południ~. Wieczorem zaś 

wo~::;~h m~s':ry;~~~:~:.f:~:a:~~p:;,::; W niedzielę piłka~ze · t KS- u wychodzą · na boisko 

Są1d.ząc z: poziomu turnieju, je~eli za
wodnky i zawodniczk·i ZSr~R wezmą u
dział w mistrzostwach Euroipy w Pradze, 
bę<lą lb. poważnymi prete-n<lerrtam1 do t:v
tułu mistrz.owskiego. 

Niemiec, w związku z zamierzoną ekstradyk- w rniedzlel1~ po dqugiej zimowej przer- Skład ŁKS-u wyglądać bęidzie nastę-
cJą Ernesta Langego SS unterscharffuhrera. . · 'd b · k · p· (T k) G dzfałającego w czasie okupacJI na terenie ~~k~ 1:,0 ia.Js~ierwszy W'Y'J· ą na ois <> P.uJąc-0: isarski umańs i, - abcki, 
P 

• 
1 

at rl łó vl1 ar ... e '.Ul'- u. Łuć (Wł-0darczyk, Groc·howS'ki), Pegza, 
olsk1, nakazała zeb~an e m e a w prze- p· ,_.,.,,,.,, 8 6. d · K I k K tt d J B Ł ~ clwko wyieJ wymienionemu. - . 1e1 vvuZY W J mecz ruzyna czerwo- aro e , opera, ogen '() 1•1, ara n, U1,; 
. Wobec tego, osoby, które mogły6y udzie- nych koszu.1 r?ug~a. z .KS Boru~a o godz. I, Klein, Sidor (Gwoździński, Rakowie-

llć wiadomości, ie Ląnge brał udział w za •l•l•n•a-st•a•d•1•o•ni•e-m.1e•J•Sk1111•m-w„.z.g111e•r•zu.·--·c•k•i•). ______ , _______ _ 
b6jstwach, aresztowaniach, rewłzfach, blc:łu 
l znęcaniu się, wysiedlaniu z mlelZkd cywil 
net ludnoścJ, lub Vf Inny sposób działał na 
szkodę ludności polŚklet, pr~szone są o sta
wienie się w komłs.<rrlacle Mlllcli Obywatel&· 
klej miasta Łodzi, przy ul Jamcza 21, Wy
dział Sledczy, SekcJa IV. 

Dvzurv aptek 
Danieleckl, Piotrkowska 127 
Zajqczklewicz, Zielony Ryneli 37 
Gorczycki, Przejazd 5Q 
Karlin, Piłsudskiego 59 
Antoniewicz, Szosa Pablan!olta 56 
Steckel, Limanowskiego 37 

TELEFONYs r 
Pogotowie Ratunkowe MleJslde -
Pogotowie PCK -
Pogotowie Ob.c:izp. Społeczne{ -
Straż Pożarna -
Biuro numerów -

104-44 
117-11 
134-15 

8 
199-00 

H'qpadki i kradzieże 
SAMOBÓJCZY DOK 

Pr.zy ul 28 pp. Strzelców Kaniowskich 12, 
popełnił samobójstwo, wyskakujqc z okna 
II piętra 17 ·letni Ryszard Grzelak, odnoszqc 
bardzo cięi:kłe obrażenia. 

Desperat zmarł w karetce Pogotowia Ra
tunkowego w drodze do szpitala. 

Przyczyna samobójstwa nieustalona. 

noDZIEJE MTSLĄ o SWIĘTACH 
Z obory Józefa Swicza przy ul. Listowskiej 

37, złodzieje oderwcnv-szy kłódkę, skradli w 
nocy świnię. 

ARESZTOWANIE ZŁODZIEJKI 
Z mieszkania ob. Władysławy Łaszewskiej 

przy ul. Rzgowskiej 143, skradła kilka sztuk 
bielizny Janina Michalska. 

Złodziejkę aresztowano. 

DZIECI GINĄ. 

Milicja Obywatelska zawiadomiona zos
tała znów o kilku wypadkach :roginięcla ma· 
łoletnich. Sq t9: 17 letni Leszek Stępied (Lima 
nowskiego 122), Rudolf Klimonfowicz (Koper
nika 57) i 14 letnia Mirosicwa Grabowska 
(Magistracka 29). 

Wiadomości o zaginionych zgłaszać nale-
7Jy O.o najbliższego komisnriatu Milicii Oby
watelskiej, lub do komendy MO przy ul. J<r
racza 21. 
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UWAGA, C~f.ONKINIE LIGI KOBIET -

Zarzqd Miejski Społ. Obyw. Ligi Kobiet za 
wladamia, ,że dnia 21 marca 47 r. o godzinie 
18-ej w lokalu własnytn ul. And'rżeja 1 od· 
będzie się odprawa przewodniczqcyc;h kół. 

Sprawy wc:zźne. Obecność. obowiqzkowa. 

·-ó-

Uwaga „Zryw·owcy•• 
Treningi szermiercze, .dzi~ki U:J)rzejm°"' 

ki Dyr.ekctii RTPD„ b~ą się , od'byWały 
w tamtejszej . sałi iprzy ul. St. Ja racza 
Nr 26, już od dzisiaj, fj. od czwartku 20.3. 
bież. r. 

Następne treningi odbywać się będą re. 
gurlarnie we wtorki i czwart'ki od godz. 
20-tej i w soboty od godziny 19-ej do 20. 

-o-

Dalszy ciąg turńie.Ju 
o puchar YMCA · 

Dzisiaj, dn. 20 marca br. w dalszym 
ciągu turnieju szkół średnich o ·puchar 
Polskiej YMCA, odbetdą sirę następujące 
spotkania w siatkówce męlżczyzn: 

Godz. 15.00. XVI Państw. Girn'n. ..... 
Państw. Szkoła Tecbn.-Przem. 

Godz. 15.30. I Mi~jsk. '1-imn.-I Państw. 
Gimn. 

0.odz. 16.00. II Miejskie Gimn. - XVI 
Państw .. Gimn. 
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