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RUH - ET 
Min. Bida1;1ll żqda niezwłocznego umiędzynaro- da?:~w~~ą~aJi;;~~1 ~~d~~.iw~:v~n~ 

dowienia lego arsenału agresji niemieckiej ::~ ~~:r~!=i~1:1W:~~zed uchwa· 

( 
· k d · l Mbtlster Marshall Zat>ł"oPnował przer· 

L'ONDYN obsł. wł.) - Jak donoszą z J śleniu p0ziomu produkcji przemysłowej giczny;ch słowa·ch przeciw o P<> mes e- wać dyskusję na 2 dni, podczas których 
MoskwY, na wcz.orajszym posiedzeniu Niemiec dopóki nie zostaną przyjęte t><>S· niu rpoziomu produkcj1 stali, wskazując iż ministrowie dok'ładnie zaznajomią stę z 
Rady Ministrów S.praw Zagranicznych, tulaty Francji w sPrawie umi-e,dzynarod<>- odbudowa. przemysłu stalowego - to 
na którym -przewodniczył minister Mar- wienia Zagłębia Ruhry i umożliwienia odrodzenie ńiemieckiego potencjału wo- punktem widzenia swoich partnerów na 
shall, min. Bidault z.referował stanowisko Franci\ korzystania z w()g'1a niemieckie- jennego. Produkcja stali w samych Niem całokształt zagadnienia niemieckiego. 
Francji w sPrawie podniesienia pozlo- go. czech powinna być minimalna. w wypad Marshan zapro.ponował również wez~ 
mu niemieckiej produkcji prr.emysłowej. Bidault podkreślił, ;t. nie d-0maga się ku zaś, jeśli ilość ta bed zie nie<wYstarcza wanie do Moskwy Przedstawiciela rza.du 
Bidault wypowiedział się przeciwko okre dla Francji określonej i niezmiennej IJo- jąca dla potrzeb pokojowych, naleźy im austriackiego celem wvsłuchania i=go o-

ści węgla, lecz pragnie ia, uzależnić od portować stal z Francji, Belgii l Luksem- pinii odnośnie -przygotowyw.anegio trak-

F I h b 
telllJPa iprodukcii niemieckiej. burga, które winny otrzymyWać niemiec tatu pokojowe.g_o: ~nioski te. z<lsta?ą roz 

a Szuwe rac u y Dalej Bidault WY'PO'Wiedział się w en=r ki w~giel. patrzone na dz1s1eJSzym l)OS1edzzmu. 
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Przez kilka dni trudno było o chleb w w . s· . I . 
Łodzi. Spekulanci wykorzystali ten fakt, a z a r a ' m os y 
aby podwoić, czasem potroić ceny pieczy-
wa. Brak chleba, paskarska zwyżka cen 
boleśnie uderzyła w skromny budżet ro- „ • 
dzi~/~~~~~;b ~c0;!~~ej.chwilę Prezydent Bierut, ri Marszałek Zvmierski na miei· 
tych faktów, wyjaśniliśmy ich przyczynę, scach dolkn1· •lych . kl.:.skn powodzi· 
zapowiedzieliśmy, że przeszkody, w za- ~ ~ ...._ 
opatrzeniu Łodzi w chleb zostaną w cią-
gu paru dni usunięte. WARSZAWA PAP. - Jak d-0nosiliś-, Warszawę . z Pragą przez 111. Kar-0wą, - Wła<lz.e wojskowe, -prredstawiciele Za 

Tai· też się stało. Od wczoraj Łód~ nie my 20 marca w nocy o godzinie 4-~j ru- został niemal doszczętnie znie iony prze-L rządu Miejskiev;<>, Milicja Oby-wa.telska o 
odczuwa traku chleba, ceny na chieb szyły !<>dy z pod Góry Kal. ·arii.. O oto kry. raz organizacje społ~czne są na miejscu 
wolnorynkowy załamują się, muszą zała- godziny 10-ej rano filary mostu wy oko- Około godz. 12-ej fok donosi nasz spe- i c:i;uwają nad zagrożoną ludnością 1 do
mać się. Ustalone wczoraj ceny na chleb wodnego zaczę,ły trzeszczeć wskutek na- c~alny "'ysłannik, kilka przęseł dre\\lllia- bytkiem. 
nie mogą być naruszone. · pływu coraz większych .mas lodu. Dogo nego mostu kolejowego pod Cytadelą zo WARSZAWA PAP. - Prezydent Rze 

Część łodzian dała posłuch puszczo- dziny 12-ej most wysokowodny, łączący stało uszkodzonych. CZY'P-OSPGlitej, BQIJesław Bierut przybył 
nrm przez elementy reakcjne pogłoskom nad \\Tisi'e, gdzie z wrelkim zainteresowa-
panicznym 1 zaczęła ku radości paskarzy p • R li od • • • niem wYSłuchał sp-rawozdania z akcji po 
skupywać produkty po każdej żądanej ce ani ooseve o rze I 1s1e wodZiiowej na terenie stolicy. Prezydent 
nie i została solidnie przez tychże obsku- RIP. najpierw · zwiedził ocalałą czę.ść mo-
bana. stu wYSOkow-0dn~g-0, g<lzie przez dłuż-

Z tych faktów każdy trzeźwy człowiek Postulaty dz1·a1aczy demokratycznych w us A szą chwile Qb8erwował walkę z żywio-
pracy powinien wyciągnąć dla siebie nau · łem wod11ym. Nas~pnie Prt!zydent PO· 
kę: nie wolno poddawać się panicznym NOWY JORK (PAP). Pani 'Eleonora I wierających zalecenia, które przesłano de jechał na teren kolejoweg-0 mostu drew· 
podszeptom, należy w trudnej nawet sy- Roosevelt oraz znany publicysta amerykań legacji Stanów Zjednoczonych w Mo- niancgo, 
tuacji zachować spokój i dyscyplinę spo- ski Edgar Mowrer zwołali konferencję, w skwie. Jedno z tych zaleceń wypowiada I Minister Obr>0ny Narodowej Marszałt!k 
łeczn21. bo przede wszystkim ..• panika nie której wzięli udział przedstawiciele demo się za poparciem polski<:h granic zachod- Potski, Mk:hał Żymierski, na wiadomośe 
\)opł~ca. . kratyczni wszystkich stanów amerykań- nich na linii Odry i Nissy, oraz za uzna- o .zniszczeniu mostu, przybył na tereny 

Nie tailiśmy i nie tai~~ prawdy przed skich. niem żądań Francji w sprawie Zagłębia mostów wYSokowodnego i kolejowe•g-O, 
społeczeństwem.. M_?~sm_y otwarcie Konferencja uchwaliła 20 punktów, za- Saary. sprawdzając t!ltan znisz.czeni~ mostów. 
przed wyboranu i mowimy otwarcie dzi-
siaj: najbliższe . tygodnie będą niełatwe. 
Jest to zrozumiałe dlaczego. Ciężka zima, 
spowodowała trudności z omłotem zboża 
z dostawą produktów rolniczych do miast'. 
Spekulanci zbo~wi i bogaci chłopi skupo 
~al~ cał~ jesień i zimę zboże i wstrzymu

Powstańc .g y oskarżają 
Jll ~ę z Jego sprzedażą w rachubie na wy
sokie ceny na przednówku. Poważne 
transp?rty zboża i artykułów spożywczych 

Gen. Janulis zeznaj.e przed komisjq śledczq ONZ 
z naleznych dm1taw od UNRR-y oraz jesz
cze większe transporty zboża, mąki i arty
kułów żwnościowych oraz surowców zaku 
p~onyc~ przez Rząd za gotówkę , za gra
nlrą, rue mogły dotrzeć n:1 czas do kraju. 
Nie mogły ze 'Względu n!l tegoroczną su
rową zimę, która skuła lodem cie~ninę 
Skagerraku i uniemożliwiła okrętom do
stęp do naszych portów. Nie mogły na 

MOSKWA (obsł. wł.) - Grupa człon- karzom zagranicznym i greckim, w od
ków Komisji ~ledczej ONZ, przebywa- po\Vliedzi na .pytanie, ,,Dlaczego chwyci
jącej w Grecji, prz·esłuch:iwała ostatnio liście za broń?" Janulis oświadczył, iż 
przywódcę. 'POwstańc-6w, rozwijających do takiego postępowania zmusiły go okru 
swą dział-alność w rejonie Gromo-J anu- tne prześladowania, na jakle narażeni są 
lisa. W wnviadzie udzielonym dzienni- demokraci greccy. 

~ / 

f rancja · rokuje z Vietnamem czas przybyć do Polski także i dlateg~ bo 
zdaniem pewnych kół anglosaskich, po
~edz~y, „pilniejszą" rzeczą ·jest przesłać W 
zywnosc „biednym" Niemcom. ' 

sprawie zaprzestania dalszych walk 
Wspomniane przyczyny zmuszają pań

stwo do ostrożnej i oszczędnej gospodarki 
posiadanymi rezerwami. Rezerwy te są 
jednak dostateczne, aby zapewnić zaopa
trzenie w chleb i inne artykuły spożyw
cze wszystkich posiadaczy kartek żywno-

PA.RYŻ PAP. - Na posiedzeniu rady 
francuskiej partii socjalistycznej minister 
kolonii Marius Mowtet podał do wiado
mości, że nawiązane ~ostały rokowania 
Pomiedzy władzami francuskimi w Tndo-

chinach a rządem vietn,amskim, w celu 
zakończenia trwających już od 3 mies. 
walk. Rokowania zostały nawtla.zan~ za. 
pośrednictwem władz Kochinchiny. 

ściowych. wać spokój , r.:c : :u J ć panicznym pogło- stra:>zyli bagnetem i kulą. A jednak ro-

Zaa>ytany o cele, fakle sobie stawia ar
mia det:tokratyczna, J anulis odpowie
dział, iż jakkolwiek armia demokratyczna 
nie jest C?X}.Ści~ składową frontu narodo
wo • wyzwoteńe?Jego, to stawia sobie I· 
dentyczne cele, co front narodowo • wy• 
zwoleńczy. Armia dem<tkratyczna prag
nie utworzenia reprezentatywnego rządu 
szerokfoj amnestii. przeprowadzenia wol 
nych wyborów. Zdaniem Janulisa, pierw
szym warunkiem z.miany sytuacji na lep
sze jest ~wakuacja okuPanta, J>01Pierają. 
ceg-0 siły rea•kcyjne w kraju. 

Jan n lis zdementował twierdzenie, ja· 
koby Albania udzielała schronienia par
tyzantom greckim ; przytoczył dane, do 
tyczące wypadków prowokacyjnego po
gwałcenia granicy albańskiej przez od· 
działy greckiej armii rząd·owej. 

Lody na Bałtyku ustępują i już nie- skoro, dawać zdecydowany odpór speku- botnicy nie ulękli się i'. uporali się z nimi, 
długr:i do Gdyni i Gdańska zaczną przybi- !antom,. nie przepłacać ponad ustalony choć przyszło to niełatwo. Upora się Nowy zamach w Palestynie 
jać łado\."ane zbożem okręty. Ci wszyscy, cennik i pracow~ć. Bo tylko owocną, wy- świat pracy i ze spekulantami i spekula
którzy przetrzymują zboże w rachubie na dajną pracą pokrzyżujemy plany speku- cją, choć to też niełatwe zadanie. Trzeba 
wysokie jego ceny na przednówku, potny- lantów i reakcji. . . tylko zachować potrzebne w · walce zdy
lą się w swych spekulacjach i grubo za to r 7. ··r·ież klasę robotnt czą straszyli już scyplinowanie i spokój. 
za.~łacą. Ale o nich nie będziemy się m·':-t mera:.:;, straszyli różni pankowie, Straszyli Sytuacja jest nie łatwa, ale nie ma po 
w1c. j carscy sieracze, straszyli sanatorzy, stra- wodu do niepokoju. Dawaliśmy radę po-

Rzecz pole.ga na tym,, aby 1-:e ułatwiać szyli okupanci niemieccy, straszyli wy- ważniejszym trudnościom, damy radę 
spekulantom ich brudneJ. ł11 jrlackiej robo- wlaszczeni obecnie fabrykanci i dziedzice, i spekulacji. 
ty. A w tym celu _potrzeba jednego: zacho straszyła reakcja. Straszyli stryczkiem, ł EDWARD UZDAŃSKI 

LONDYN PAP. - Agencja Reutera 
donosi z . Jerozolimy, że w miejsc-0wości 
Zichrnn Vaakov w północnej Palestynie 
rzucono bombę na oddział policfantów I 
żołnierzy brytyjskich. Jeden policjan•t ~
stał zabity. a jeden iołnierz poważnie 
ran·ny. Krtku żołnierZY odriosło lżejsze 
obrażenia. 



Sir' 2 

Całe poważnie myśli!ce społeczeństwo 
zgodne jest, że Ustawa o Amnestii uchwa~ 
!ona przez Pien„rs?.y Sejm Polski Odro
dzonej jest najbardzjej_ wspaniałomyśl
nym krokiem zwycięskiej demokracji. • 

Różne bywaly w histm·ii ilmnestie i 
różnie były one wykonywane - nie ule
ga jednak wątpliwości, że amnestii o tak 
szerokim zakresie działania, amnestii tak 
szerokiej i tak wspaniałomyślnie przez 
władze wykonyv:anej - dzieje nie znają. 
Ludzie obarczeni wyst~pk&mi, ' prz:-:stęp
stwami, a nav;et zbrod;iiami, zwalniani 

. są od wszelkiej kary „za wszystko co by
ło" pod warunkiem prz,·znania się do 
przestępczej clziatqinc-,§ci i pod warunkiem 
zobm,viązan~a ,;ir~ dn je} zaniechania. Dzię
ki temu ws pani a 1o~nyś1.nemu i rozumnemu 
krokowi wysz!p już z podziemia tvsiące 

łi L O S ROBOTNICZY Nr. an 

ganizacji. Można zaobserwować zjawisko I cy się w powiecie koneckim. Wszyscy oni, golnego członka nielegalnej organizacji 
masowego ujawnienia się chłopów przy gdyby zgłosili się w terminie, spotkaliby oznacza uchronienie krwi polskiej przed 
wyczekujm:ej postawie tych członków pod się z pobłażliwością i darowaniem kat'1. rozlewem. oznacza mejednokrotnie urato-
ziemia, którzy wywodzą ·się z inteligencji. Czas biegnie i do 25 kwietnia, do dnia wanie życia. 
Nie ujavmiły się dotąd ani większe grupy zakończenia akcji ujawniania się, niewie- Nie wolno również zapominać o tym. ze 
uczniowskie, ani grupy studenckie, ani le już pozostało. Jakież wdzięczne pole do po 25 kwietnia w stosunku do tych, którzy 
urzędnicy siedzący na dwóch stołkach i popisu otwiera się prżed duchowień- pozostaną w podziemiu, przestaną działać 
pracujący na dwa fronty, o których wła- stwem, profesorami, nauczycielstwem. Ja- dobrodziestwa Ustawy o Amnestii. Ta 
dze n:ejecbo wiedzą. Nie ujawnił się jesz kie pole do popisu otwiera się przed kie- część podziemia, która się nie ujawni, ska 
cze „Błyskawica" (Aibaniak Antoni), dzia- rownikami Urzędów i instytucji nosiadają- zuje się na zagładę, bo pobłażliwość i wie! 
łający w powiecie wieluńskim, ani „Bu- C'ymi wpływ na swoich podwładnych, z kaduszność ma też swoje granice. 
rza" (Sulimowski Kazimierz) i „Longinus" kfćrych nieJederi może tkwi w nie .~r.alre; I dlatego, ktQ tylko w społeczeństwie 
(Kuśmierczyk vVładysław) z piotrkowskie C' ganizacji. naszym ma jakikolwiek wpływ na ludzi 
go. Nie zgł9sił się 1eszcze do Komisji Am- Nie wolno zapominać. że każdy członek błąkających się jeszcze w konspiracji, wi
nestyjnej Rosbk Paweł ( .. Wicher") i Leś- nielegalnej organizacji ujawniający się w nien użyć go w celu skłonienia ich do 
niak Paweł (.,Laluś"), którzy działają na terminie do 25 kwietnia to syn marno- ujawnienia się we właściwym czasie. 
terenie powfatu brzezińskiego. Nie zgłosił trawny, przywrócony na łono Polski. Po-1 Tego wymaga ińteres Państwa. Tego 
się również Sze\•:czyk Edward, ukrywają- wrót do społeczeństwa każdego poszcze- wymaga interes Narodu. L. 
111111111rm11111m11111111i111111111111111m111111111111111111111m1111111111111111111m111111t11nnm1mmmnnn111111111111111111111111n111111111111111111111111111111111111um1111111111111111111111111m1111111111m11111m11111nnmmm11tmnmm11 

:~~~~~~a~~t~~s!~~~u~?:.{~ie~~~~y~~~ r „ dn1·e ,,uc·. zonv. c· h'' n·1em·1eck·1ch ludzkie i spokó; mejednej rodziny. 
Silna dłoń demokr-l'cji ,::.·skazafo. drogę 

wyjścia tysiącom błąkającym się po bez
drożach podziemia, dała im możliwość 
uzyskania przebaczenia u w~adz państwo- Swia1łkowf-e-iekarze op~suią metody niszczenia \udzf w 1lśr1ięcf miu 
~-ych, a w dalszej przyszłości u społeczeń- WARSZAWA (PAPJ. Dzień dzisiejszy upły· Jest zasada, że jeżeli trzeba użyć człowieka 
stwa, u tych, których skrzywdzili, u ro- wo pod ~nakiern lekarzy, którzy przebywali do eksperym~ntu nc1ukowe90, musi sią to 
dzin tych, którzy zostali zamordowani. w Oświęcimiu. dziać z jego wolą i przy pe!nei iego świado· 

Władze s~do~e. i wła~ze. bi:zp~ec~e~- świadek dr. Janina Kowalczykowa, docent mości. Eksp_eryment musi być dokonywany ko 
stwa _trzymaJą się i trzymac s~~ oęaą _1 h- uniwersytetu Jagiellońskiego, przyoyła do Oś- misyjnie .. W obozie ·zmada ta była całkowtde 
tery l ducha Prawa o Amnestii, ale UJaw-I więcimio w styczniu 1943 r. Swiodek hyło gwałcona. Eksperymentów dokonywali posz
niający się członkowie nielegalnych orga- przydzielono do bloku Nr. 2-1. w Brzezince. czególni lekarze na więźniach pod przymu
nizacji będą musieli dobrze popracować li Był to lazaret urządzony w dawnej stajni, bez sem. Swiadek zarzuca lekarzom niemieckim 
dla Polski, ażeby uzyi-kać u społeczeńst-.va wody. bez podłogi. · sadyzm i zboczenie. Eksperymsnty dok<>nywa-

b b I t6"k b ły I · t r. "d ne w obozie OŚ\•1tiędmskim znane były :.ic~o· prze aczenie, aże y ukoić własne sumienie. I z o Y wie op1ę.rowe, no. J<.az ym k N • , • h ks 
Droga dla nawróconych stoi otworem. , l_eżalo. kilko kobi.et.. Pościeli . nie b_yło często nym niemiec im. ie POtępia,i om tyc e. -

d Ch d k t 1 ły perym-9ntów. S.wradek p;zylocza fakt wyda· 
Po ujawnieniu się nie grożą i:n żadne re- za nej. o~e n•~r: no ro n~e . e.zo. nago. nia w 1942 r. pp·ez berlińskiego profesora 
presje. Specjalnie powołane do Ż-ycia Ko- Towarzyszami i;;oimi - . m?w1 S111'.10dek - Stive w numerze 43 „Central-blatt fuer Gine
mitety Pomocy udzielają amnestiowHnvm były- trzy le~arf,i -. Żydowki .z Berhno. Jedna kolcgi.s '' pracy nauko·Nei o wpływie dł:;go· 

Omoc i. n· ·n . . • . . d . ·. z mch zwariowała 1 posłano 1ą do komory go h ł _. ść 1 b" p f 
P Y i;> e 1ę.z eJ, w zywnos~1 l .o zie~y, zowej. Dwie pozostałe zmarły na tyfus pla- trwałego slrac u na p 0ur.o KO iety. ro. 
Otrz:'(~~Ją_ om pracę odpoV111adaJ~cą icł?- misty. Następni-3 świadek była przydzielona Stive stwierdza, że zachodzą tu ciężkie zmla
~wahf;kacJOt;n zawodowm, otrzymug moz I do bloku Nr. lO, gdzie dokonywano dośw!ad ny zanikowe w organach kobiecych. Skąd 
llwości nauki ..• Polsk_a Den_iokratyczna po- czeń na ludziach. Stosowano naświetlanie prof. Stive wziąl materiał do swojei roipra· 
stanowła puścic w niepamięć wszystko co· R1ntgena przy użyciu aparntó,w o bardzo wy? - pyta świad9k. 
było. Dalszy bieg wypadków zależy wy- dużej sile. Do eksperymentów tych były uży· Koszmarem życia w obozie oświęcimskim 
łącznie od samych amnestiowanych: wana żydówki, śwf.'lżo przybyłe z wolności. był fakt niesłychanej beznadzleinośd - m6-

wiodczenia wykonywane przez leforzy nie• 
mleckkh były dyletanckie i bez .wartości nou 
kowei. Cz.ąsto były zup*ie niepotrzebne, 
iak np. zas\f'l.ykiwanie lucłzrom zdrowym krwi 
ludzi chorych no tyfus plamisty. 

11a\łace jedi\e do Anglii 
NOWY JORK PAP. - B. minister han„ 

dlu Henry Wa\\ac~ udaje ~~ 7 kwietnia 
do Wielkiej Brytanii. w ce\u omówienia 
z przywódcami angielskiej Patlii Pracy 
problemów międzynarodowych. Wallace 
bę-dz!e prawdo11oc1obnie 11rzyjęty -prz~z 
premiera Attfoe. 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllnllllllllllllllllllllllllllln\lllllllllłllłll!llft\\1 

Na ntarqlnesie 

Zołd czy - ,,miło
sierdzie boskieu Jak wynika z danych przedłożonych W jakiś cza5 po naświetlaniu otwierano wi świadek w dalszym ciągu Więźniowie zda 

prasie przez płk. Moczara, ujawniło się do brzuch. wyjmow?no naświetlone org~ny kobie wali sobie jasno sprawę, że jedynig chyba 
tej pory w województwie łódzkim 750 ce I przesyłon.o !e do dalszych badan do Ham cud może len uw<Jllnić.Normalna droga do Szef amerykańskiej policji wojskowej W 
osób, które zdały ponad 300 sztuk broni. burga. ~o nas:v•etlania~h chore odczuwa.ly wolności był komin krematoryjny. Wiedzieli o Paryżu ubolewał niedawno w rozmowie z 
Wśród nich znajdują się podwładni „Praw osłabienie, 1 _mi~ły !~rs1e. • tym doskonale kapo, dozorcy .f.SS-moni. R9Z- dziennikarzami nad rozluźnieniem wil':-
dzica" Konrada" Upiora" wśród nich P~zo tyi;i d'o.Konywano r6znych innych ze- lu4..iat~ ło w nicL wszelkie ho-uke mo.rolM. zów dyscypliny w szer-..clt wojsk okupa-

. '." . ' " . ! . biegow ch1rurg1cznych oraz wstrzykiwano do ~·~ ~ n '" -„-
zna1di:J~ . s.1~ _uk~airic~ się de~erterzy I częśd rodnych preparaty chem'.czne. Zajmo- Wiedzieli, że mogą pastwić siEt nad wiąźnio- cyjnych USA, stacjonujących w Europie. 
ora~ rozm i~m ludzie, ktorzy do. medaw:ia wał się tym głównie dr. G!auberg, który miał mi b~zkornle, że więźnie.wie nigdy obozu nie Liczne wypadki dezercji oraz napady, ra
byh w stanie wojny z prawem 1 sprawie- być wynatazcą preparatu, pozbawiaią:ego opuszczą f nikt o kh b<Jstials!wi-e się nie do- bunki i różne wykroczenia, których spraw 
dliwością. kobiety płodności. wie. Opisując życie w obozie kobiecym, świa cami są żołnierze amerykańscy, przyczy-

Wszyscy ujawnieni wyrazaJą swoją Specjalnością świadka Jest anatomio pata- dek stwierdza, że było tam znacznie gorzef niają wiele kłopotów amerykańskim :Wła 
bezgraniczną radość, że oto nareszcie- uda logiczno, to t-sż dr.' Ko.walczykowQ otrzymy· niż w obozie męskim. Kobiety byly bordzłP.j dzom wojskowym, a dla spokojnych ~sz 
ło im się zmienić swoją nieznośną sytua-; wała cząsto polec.enta przeprowadzania be- bezradne. Nie umiały sobie zorganizować kańców stają się prawdziwą plagą. 
cję, że oto w końcu mogą znowu czuć się dań nad wv,c1ę_tym1 orqanami, kt6re poprzed- życia, nie umiały wykonywać wielu czynnoki. Dowody podobnych trosk znaleźć moż 
pełnoprawnymi obywatelami. nlo były naswietlone Rentgenem lub podda- Swiadek ze specjalnym naciskiem poclkreś>la na ostatnio na łamach prasy angielskiej , 

I oto jedni z nich ciągną na rolę, inni wane. z::istrzykom ~r. Glaub~rga. ' wspaniałą postawą wiąźni6w, którzy z noro· kt.óra skarży się co raz częściej, iż żołni. ·e-
na Ziemie Odzyskane, a taki „Prawdzie" . ~"."'."1ąc, o. speqalnych szykanacn wob.ec żeni em własnego życia przychodzili z pomo~ą rze garnizonów okupacyjnych w Niem· 
dowodzący do ni"eda•„na duz· ą gru ą ni·e- w1ęzniow, swJOdek przytacza. fakt nast~pu1ą· swoim współtowarzyszom niedoli . Dokonywali ,,_ ta 

k 
. d . " . P ' . cy: Pewnego raz" kazano Slę rozebrać do różnych reP€rocji, instalowali światło, dostar· czech zachowują się w sposou, pozos • 

po OJący wa powiaty, pragme·obecme ... n klik di .. kb" t M Iły czali żywność ' i 'lekarstwa. ~adto służyli dobrą wiający bardzo wiele do życzenia. I~ 
uczyć się. daf~al ć u z eds1ęc1u ol 1e om. p us a dł _one radą i podporą moralną. władze brytyjskie zmuszone są wydawac 

Nl.ezalez·n· 1·e od tego, na podsta„,.;e usta e 1 owa .prze grupą ekarzy. rzez uzszy · · k · a celu poha 
••• cza niew1adomo było o co tym lekarzom cho W pewnym okr.~sle zdawało mi się, że fes wc1ąz ~owe roz az~, ~a1~ce n. . .-

wy o amnestii zwolniono z więzień w wo~ . s • • • . tern ·iuż u dno otchłani _ mówi świadek _ mowame wykroczen zołmer.skich,_ l t~ "Yl-
. • d t . 961 • b 1 . d . k" dz1. Wreszcie Okazało się, ze poszukiwali o:qi i:- 1 ą 
Jewo z wie naszym . oso · om z1ę 1 , pewnego typu nosów, które Im potrzebne by- i wtedy przysłano mi gałązkę kwiatów, wy· doczny jest upadek dyscyp1wy, me lC~J. -
szlachetn.er:i~ gestowi obozu. de_mokratycz ły do ' badań antropologicznych. Swiod~k kradzioną z cieplarni obozowej. Ta qałqzko cy z godnością noszonego mund.uru. _Ws~d 
ne~o wroc1~ d_o swych rodzm l rozpoczy stwierdza, że eksperymenty, dokonywane kwiatów dodała mi otuchy do żyda. Dlatego . żołnierzy brytyjskich szerzy się epidemia 
nag nowe zyc1e. . · przez lekarzy niemieckich nie miały wartości towa;zyszom ?iedoli ~kładom na tym miejscu spe ku 1 ac j i, handluj I! oni c~ się. da, 

Niestety nie ujawnili się jednak jesz- naukowej. W wielu wypadkach eksperymenty cześc i podz1ąkowame. nie licząc się wcale am z pochodzeniem 
cze wszyscy członkowie nielegalnych or- te można było przepro,wadzić na zwierzątach. Dr Władysław Tondes stwi.<;irdza, że doś· sprzedawanych artykułów, ani z bardzo 
1-111111!111m1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-u11-1111-1111-11w-1111_.1111-1111-1111-1111-1111-1111-m1-1•-11 dwuznacznym charakterem tych tra0.1ak

cyj handlowych. Spek!11acja zres:tą -:- j~k 
podaje prasa londynska - zaJmu3ą Slę 
również cywilni urzędnicy zarządu okupa
cynego, a nawet rodziny urzędników j 
wojskowych, sprowadzani do Niemiec. 

Tematem obrad odbyteg-0 w dniu wczo 
rajszym z·ebrania S]}Ołecznej Komisji 
Cennikowej była sprawa ustalenia cen 
na chileb żytni rozprowadzany w spru· 
daży wolnorynkowej. 

Z wnioskiem o Poddaniu rewizji do
tychczas obowlązuiącego cennika wystą
piła również zarówno Powszechna Spół
dzielnia Spożywców jak i Cech PieKarzy. 
Po dokładnym przestudiowaniu złożo· 
nych kaJ'kulacii i po wszechstronnym o
mówieniu i naświe·tleniu kompleksu za
gad·nieli związanych z kształtowaniem 
się oen na ziarno i mąkę u producenta -
Społeczna Komisja Kontroli Ce.n ustaliła 
nowe, od dnia dz i si 2jszego obowiązują. 
ce ceny dla miasta Łodzi na ch1Je•b żytni 
wolnorynkowy. ' 

Cena kilogram chleba żytniego, wyple· 
czonego z mąki 90-cio procentowej wy· 
nosić będzie 28 zł. Chleb żytni wypieka
ny z mąki 80-cio procentowej bi;dzle ko· 
sztował 30 zł. za kilogram. 

Te nowoustalone ceny dotyczą roz· 
Przedaży detalicznej chleba żyt.niego wo! 
no rynkowego. 
Równocześnie mąfac na wzgl-ędzie do· 

bro pracującej ludno!icl, ktf>ra ostatnio 
przy nabywaniu chleba padała ofiarą złej 
woli i akcjj spekulacyjnej asoołecżnych 

leba ustalone 
elementów, Komisja Cennikowa zobowią
zała piekarzy łód'zkłch do Prowadzenia 
właściwej dystrybucji wypiekanego chle 
b:t. 

Aby zlikwidować handel łańcusrnkowy 
chlebem 1 wyeliminować zbyteczne pośre 

dnictwo, Piekarze· podjęli się rozprowa". 
dzać wypiekany przez nich chleb w han
dlu detalicznym, w'yłączając z prawa za
kuPtl chleba handlarzy, tak by trafił on 
bezpośrednio z piekarni do rąk odbiorcy 
konsumenta. 

Co na to Inspekcja Pracy? 
Pan Tadeusz Tomaszowski, dzierżawca 

cukierni „Ziemlańs~a·• w Łodzi, prty ul. Pio
trkowskie! 76 -lak nas Informuje dE1legat per 
aon~lu cukierni - stosuje do swych pod
władnych metody ,,wychowawcze", których 
nie powstydzi} by "się iźadep. z przedwoje!)· 
nyc'h despot·{cznych właścicieli tego rodzaju 
przedsiębiorstwa. · 

Są wypadki, że „zdenerwowany" pan 
dzierżawca za ·błahe przewinienie bije po 
twarzy czło:ik6w personelu cukierni - jak 
to miało mie!sce w stotiunku do osoby 16. 
letniego sieroty Bogdana Stc:ńczyka, które
mu pan Tomaszewski uderzeniem ręki zranił 
do krwi twarz. 

bicia po twarzy, za to według. swojego „wi· 
dzlmisię" wyrzuca „winnych" z pr.acy. 

Nawet takie robotnice, które w „Zi9miań. 
skiel pracowały pr:i:ez 20 la1. Najprawdopo
dobniej wchodzi tu w rachubę ich wiek, bo 
pan dzierżawca na miejsce starych robotnic 
przyjmuje do pracy młode dziewczęta, które 
po latach niewątpliwie zamierza również po· 
zbawić pracy. 1 

Sterroryzowany personel „Ziemiańskiej" po 
stanowił przystąpić na znak · protestu do 
stra!ku i tak długo go kontynuować, aż krew 
ki dziezżawca cukierni zrezygnuje ze swej 
dzletżawy. 

Warunkami w „Ziemiań~k!~j" vrinien jak 
najstybciej zain leresować się odnośny lnspek 

W i;tosunku do starszego personelu pan tor pracy. 
Tomaezewski nie stosuje co prawda: metody 

Sprawa przybrała takie rozmiary, ze 
nie podobna było dłużej ukrywać jej pod , 
korcem. Na posiedzeniu Izby Gmin, labou
rzysta Hudson wniósł w tej materii inter· 
pelacj ę do rządu brytyskiego, na co otrzy
mał od mnistra wojny Bellengera żarto
bliwą, ale bardzo charakterystyczną odpo 
wiedź: 

„Jeśli by przestrzegać zawsze 
dziesięciorga przykazań - oświadczył 
minister - to należało by uznać żoł
nierz~ za winnych. Ale przecież wia
domo, że „miłosierdzie boskie jest nie 
ograniczone", a wielu żołnierzy bry
tyjskich w Niemczech od dłuższego 
już czasu nie otrzymuje wystarcza
jąi;ego żołdu". 

Nie wiemy, jakie to przyczyny spra
w1aJą, iż żołnierze brytyjscy w Niem
czech nie otrzymują należnego żołdu. 
Wprawdzie skarb angielski boryka się z · 
wieloma trudnościami, nic jednak · nie 
wskazuje na to, by stał na skraju bank
ructwa. Bądź co bądź, pośrednia zgoda na 
wyrównywanie różnicy między należno
ściami żołnierzy a ich potrzebami finan
sowymi drogą spekulacji · oraz Wiara w 
.,miłosierdzie boskie", to wątpliwej 'war~ 
tości metody WYrównawcze. 

B. J>, 
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Figa czy rewolwer Rośnie nasza flota handlowa 
W Pracy redakcyjnej obowiązuje p-oś-

'Piecb. Tym niemni~j jednak informade Jednym z" warunków niezależności po- z- czynników nasz~j słabości ,y_ 1939 r. I.ton. -0raz kLtPno zagranicą kilku statkó,\\'! 
zamieszczane w prasie powinny być sta Jitycz.nej i suwerenności gospodarczej był niedorozwój naszej floty. · o tonażu około 20.000 ton. W ten sp-0soh 
rannie sprawdzane. każd~g-0 państwa jest odpowiednio roz- Polska flota handlo\\ .i liczyła T1rzed tonaż iloty polskiej pod koniec 1947 roku 

I za nim gazeta uderzy na alarm wiei- budowana flota handl-owa. wojną 43 statki o tonażu 119.09() ton. wzrośnie prawie rlwukmtnie w porów· 
kiimi czcionkami redakcja gruntownie za- w latach przedwojennyc·h · nasza mor- W wyniku zmian woj·ennych i pow-0- naniu z hmażem z r. 1939. . 
sf.anaw.i.a się w czyim interesie alarmuje ska fl<ita hand·lowa posiadała tylko 10-cio jennych nastąpiło zmnicjs.zenie ilości st.at W ciągu 1948 i 1949 r. w stoczniach kra 
01>ini·~ Publiczną. procentowy udział w pblskich obrotach ków polskich do 27, oraz uszczuplenie jowych zhudowm1ych Mdzie 11 statków 

, Te wstęipne wywody kierufomy pod a- morskich. 90 procent naszego handlu ob- fDnażu do 107 tysięcy ton. o tonażu 23.000 ton. · • 
dresem „Echa Wieczorn:go", które w sługi\vały statki obce _ szwedzkie, an- 25 sta·tków o t-Onażu 105.000 ton nal?żY I)zięki temu przyrostowi przy koncu 
dniu 13 hm. zamieściło artykuł p. t. ,,Co 1:;ielskie, duńskie, fińskie, niemieckie i in- do przedsiębiorstw • lJaństwowych, a 2 planu trzyletni.ego będzie flota polska w 
jest ważniejsze prawo, czy broń? Gor- · ·' e. 1 statki {) tonażu 2.000 ton należą do dwu stanie przewi:eźć -ok-0ło 3,5 miliona ton ła 
szące zajście ·przy ul. 6-go Sierpnia w Ło • Ten wybitnie niekmzystny dla nas sto różmrch przedsiębiorstw prywatnych. dunków rocznie. 
dl'Ji". . sunek w-0centowv zmuszał nas corocznie F'u:1 11 <1sza 1 znajduj·ąca słę w czasie Jest to w porównaniu 1.255.000 ton pru 

W artykule ..... m -0"isańe są niepraw- w-0 .1 :1y 11rzew<1żnie Tl'Od zarządem anglo- wiezionych na .statkach polskich w 1938 ·•y .P do wypłacania olbrzymich sum -obcym to · T · d.ziwe a wstrza,sające sceny, które rzek0 warzy:stwom żeglugowym, co z kolei bar saskim została rePa·triowana do kra.ii.i do r. ilość niewątpliwie poważna. ym me-
mo miały miejsce w 1-okalu zakładu ga- dzo mocn-0 obciążał-o nasz bilans płatni- piero po wielu trudnościach. Wsk11tek m11iej jest ~o zal·eclwie 15 procent zdol-
stronomicznego, rzekomo przydziel-Onego złej konserwacji zm1jtluie się ona jednak ności przeładunkowych naszych .Portów. 
ob. Skw.ark-0. Ob. Skwarko skarżył się r ~ czy. · w wicie gorszym stanie teclmiczuym a- W wyniku · umowy poczdamski~i ~taJli· 
daktorowi (x) z „Echa", że studenci wtar Malo kt-0 w P-olscc sanacyjnaj d-oceniał ·niżeli w 1939 r. zwłaszcza, że wie'k stat- śmy się państwem morskim, uzy~ 
gnęll do lokalu i usiłowali sterroryzow::ić znaczenie własnej należycie rozbudowa- ków wzrósł w tym czasie o hlisko 7 lat. skaliśmy setki kilometrów '~ybrzeża mor 
ob. Skwarko grożąc mu rewol\verem. nej . floty handlowej. Nic więc dziwn~g-0, W 1947 roku p.owiększy się flotą na· ski·egD i liczne porty. . . 

„Echo" Drzejęło się „krzywdą" ob. że do sameg9 1939 r. pozostaliśmy kra- sza o 30 jednostek o tonażu 110.Q06 tqn, Stawia nas to wz.ed bardzo poważnym 
Skwarko i' w-0ła wielkim głosem:· .,Miei- Jem cierpiącym na niedorozwój floty han to znaczy w dwójnasób. , zadaniem: rozbudowy i wykorzystania na 
my nadzieję, ż~ powołane czynniki wcj- dlowej, W 1!339 r. na 350 mieszkańców Na te jednostki złoży się przede ws-zy. szych portów i rozwoju hand·lu zam-0r
dą w tę. spraw-ęi i połD-żą l<res gorszą-cym P-0lSki przypadała tylko 1 toria tonażu stkim 19 statków o wypomości (i0.000 skiego. \V przyszłych planach g~spodar
z.ajściom, jak1ie towarzyszą -obejmowaniu handloweg-0. g<ly na ta,. samą ilość miesz- ton całkowicie wyr~montowanych, które czych zagadnienie r-0z'bi1dowy floty han
przydziel-Onych lokali". · kańców w Niemczech przypadał-0 wtedy I otrzymamy do dnia 15 maja rb. w ramach dlowei musi być potraktowane znacznie 

W zasadzie zgadzamy się zresztą z kol. 18 ton, we fianc5i 23 tony, w Anglii 175 umowy polsko - radzieckiej. . szerzej, a polska bandera musi zająć jed-
(x). ton, a w Norwegii aż 900 ton. Dlateg·o nie Poza tym prze\.viduje si~ rewindykacie no z czołowych miejsc na Bałtyku. · 

Tylko fodno -py.fanie: kt-0 s·orow-0kował b~·dzb przesad:.i stwierdzenie, że jed.nym 5 statków polskich o tonażu około 20.000 W. Lemiesz. 
owo g-orszące zaiście: ob. Skwark-o czy 1111111111111n11111111111111111111111111111111111111111n111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111nm111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111m1111111111111111m11111111111 

studenci? Interpelacje na.§ZQC:h Czqlelnilf.ów 

:!;::~1ę?1~~F.:f;~:·~:~~
1

Dlaczego robotni· cy Krusch· e· ·1· End era 
ści. Lokal iprzy u1. 6-go Sierpnia dawniej . 
„Cristal" został -przydzielony Bratniej Po • · • · • . . , 

rif~i~~~~~r:~~v 6V:~i:·J:r:d~c;;e~~ce~: · n1ę ma)q dostatecznego przedszkola? 
bnng. Ja~o. szewicza, kt~ry ni~ zgod.ził ~i~ Rozważajqc w ?edąym z reporta. ży .po~ I Pabianicach, . llodkreśliltśmy · ~ysiłki ro- ·ski ego, byłeg-0 dyrektbra mistyfi~acYinej 
na. odda!11e te~-0 bu_d~U:ku. Zarządiow1 M1 ~1 w-0py braku StacJi Opieki nad ·~fat-ką i 00.f.ników tej potęenej placówki . 'Pracy, -społdzielni w Pabianica<:h - „Krasn-0lu· 
sftre~u :ia:~, ze m1~sc1 ~Ię tam .hotel ofi- Dzrnckiem oraz na odp-0wiednim :p-0zi:omłe :zmrerzająoe do usunięrcia z budynku, fa- dek". 
cerski, ml.mster ze_z. wclit natomiast, by postawionego przedszkola w P.ZPIB VJi !bryeznego ni~jakiego pana KoFouszew- w ' 11.:. • t ·,,. rn <l Za·kład 
lo"ka1 mieszczący się na parterze -po re- - • sz,e roe 1n e-rwencJv "'-a Y o. 
stauracii Crisf'ld za-~a B·rntnia Pomoc tWej . i dyre}<.c•ił PZiBB u ;pa~a Ko1bus:zew· 
Studentów ·v.tSGW. . B y c z k 1· w I o m a· c 1· e· • • 'Skiego i w Wycf.ziale Kwaterunkowym d~ 

Na tej ·P-Odstawiie Zarząd Miej.ski przy- • • , dzłś d-nła .nie zostały uwi·:!ńcrone żadnym 
dzielił om~wiany lokal studentom. <> czym rezultatem. W pafacu 1>0 dawnym wfaści· 
P-OWia.domiony rostał <Jib. Skwarko, vre- Po przeczytanlu kilku lnteresu!qcycb wie- glnacytnego „byczka" w każdym tazle· llle cielu faibryiki, Krusche, dziś należącytn 
tendUJą~y; do QW-C'g() lokalu. ' . . domołci o tzw. „mo1kalilracb" nabrałem pe· Zatlługuf& na to, teby płaci(: za niego prcr- · do ni.PB. mieszka pan K-0łbuszewski 

Ale <0'b. Skwarko te·go zawi.adom1ema WDego dała apetytu 1u1 „konserwy iybae". wte sto złotych. ia •to złotych moin.a dzlj . . • 
do wia<l.om~ nie przyjął i dafoJ .gra6'0- Przecle:t tyle tego aa wuyatldcb wy1ł.<!Wach otnym·at: kilogram wędzonego dorsza 1 o'b- w.raz ·Z zon~ za.imuJąie od dwu lat 
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wa1 Po st:uden~kiei stołówce. A wresroie :aa Piorkow1kłeJ. Sq 1 10101le, 11encze, t set- l•łć Ilię do syta. tró~ .'kwaó:at.owych(.t) „dachu nad g!o-
n\e roogĄ:C some j)Oraid0i'ć Zie studencką kl rólnycb lanycb. mor11dch I necznycb spe· ,..._, Wą mnym1 słowami: SZ~ o~brzym1ch . 
bracia,. ob. Skwark"° schr<>nił si-e :p.od o- ci·ałów. .......a ta •prawa pachnie z dwóch powo- sal - 11adczas gdy uchwała Miejskiej 

· ku, '· ..:1'.\ E I " któ · d6w skandalem. Plerwny powól'ł wy9:r.i:ze- R d N .....i • p b p-1e n cze Sl'l.tZY.<na „ -c 1a , remu s111 Kuplłem tedy •a 98 złotych -'-•e ·pudełe-- a Y ar\Al'OWeJ w a ianicach przewi· rer ł . st d . t r . • Jll'<Q --- gólalłem powyłel. a drugi powód Jęst ! . J"1ę- d . . k k . 1 10 
Z\\ I z:.; , ze u. enc1 error~;owa 1 g~ 1 ko blm1zane z papierową obwódką, na któ- 1 _ t1Je ;ta -o ma syma ną norma metrów 
nawet Jed·e-n z mch „pokaza\ mu re\\•Ol- pu ący. kwadratowy-eh ·na osob~ 
\""'r rej wydrukowane są następuJące słowa c d · f..ł d bł 1 b ak bl · '"""'z· A.-· ·d <l . d t . zy: zis w,, w 0 e sza onego r u a· W zakładach · PZPB, gdzie pracui·e ty. 

g'.Ow.111e z i>raw ą stu enci emen UJą „Byczki w tom~cie" nWytwómla Konserw chy - ua co tak acuaeka nasz pr:aemysł koa- . k b' t . <l ., <l . ń S:t · ·• tę wiae IllD"~ s e ka.z 1· b r rtt Łódi" · . s1ące ' o ie , me ma Po z.1s zie acJ1 . (} se. - ow z m, po . a 1, -O • - .avo - • serwowy - me Jest :zbrodnią wyrabianie I 0p·~k· d M tk D · k R b t · 
S]s:war ;o ••• ale figę. G~t to niewątp.hw~e Otworzywszy pudełko stwierdziłem co na- specjalnego pudełka bla1za11ego 'z grubej . i~ . 1 na ~ ą ~ ziec_ iem. 0 

-O n~; 
ntegt!heczny, aJe„. to me to samo oo re- stępu!• _ we wnętrzu znatdowal •lę „sok" bla h ) dl danl k t l' '"-·alk cy PZPB są po dwoch latach pertraktaci1 ~l'wer. . · c Y a • po a oniumen ow ...,...., a ł i daremnych sta.rań z.d-ecyidowani sa i 

T k to 1 d 
.l I t. pomidorowy sttaszllwle rozwodniony l jeden licbej rybki, wielkości palca 11 ręki? Bo prze· t ~'!... .~...... , m. a <> wygą .a „prawua, c or.ąi przez 

1 
d • -;- · „w ryiułe T>rZYl.":Wieszonym' zwolnić swóJ 

-ou „ „ .'I „ ~ . - . ·o a o mepow-0 aneg-0 intruza 1 pan o! -ILytni· -nośpf.ech vmpaczył-0 Echo Wi~-, e fllY kawałeczek jakiejś maielikłeJ rybki, det w danym wypadku to płaci się chyba 96·11 k 1 d . ł . . . K · 
c'7.n.rne" w rodzaju naszych pod!odzldch „kłełblkow". złotych za pudełko, a nie za „byczki w po· bu'S'7·>wsk· t I 'ć ··t . · ~ • . • . . · ,....., t ewen ua ·nos ę powinien 

Zyczy.rny studentom dobrych -ohiadow Czy wytwórcy nie pomyl~li się trochę? mldorowej wodzie\". :wziąć . s-obio pod rozwagę 1 ·jak na·s b· 
w nowej stołówce. Kawałeczek maleńkiej ryblp - jakiegoś Jma- z. KORNACKI ciej wyciągnąć z niej słuązne. wnidskf. · 
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PrnH~~' ~~~r~H~ · w~Jtat~ Siw~ika 
podczas wojny światowej 
(Przekład Pawla Hulki-Laskowskiego) 

- Wszyscy won1 Pod:rjcie 
wolwer1 

mi re-· ka, atak podagry minął, pułkownik 

Otoczenie piułkownika znało już te 
napady i dlatego wszyscy rzucili się 
ku drzwiom zabierając także Szwejka, 
którego wartownicy wlekli za sobq 
na korytarz. Jedynie porucznik Dub 
pózosał w kancelarii i w chwili, któ
ra wydala mu się dogodną, by prz1{
służyć się Szwejkowi, rzekł do krzy· 
wiqcego się pułkownika: 

- Pozwalam sobie zwrócić uwagę 
pana pułkownika, że człowiek ten ... 
Pułkownik mia:uknqł i rzucił w po

rucznika kałamarzem, po czym dopie
ro wystraszony potucznik Dub zasalu
tował i znikł za: drzwiami, mówiąc: 

· - Według rozkazu, .panie pułko
wniku. 
Długo potem odzywał się w kance

larii ryk pu.kownika !!>IŹeplata.ny wy
ciem, aż rweszcie nastała cisza. Palec 
pułkownika przemienił się najnieocze
k:iwaniei znowuż w la.godnego baran-

zadzwonił i rozkazał przvprowa.dzić 
Szwejka. 

- Więc a· co ci właściwie chodzi? 
zapytał tak uprze1m1e, jakby 

tra.nslqkacja taka była zawsze :iwan
wszys{k1e udręki świat.a spadły z nie
go raz na za.wsze i było mu teraz bło
go i słodko niby człowiekowi leżące
mu w ciepłym piasku na brzegu mor
skim. 

Szwejk uśmiechając się przyjaźnie 
do pułlfownika opowiedział mu całą 
swoja odyseję, jako jest ordynansem 
11 marszkompanii _91 •pułku, q nie wie, 
co tam sobie bez niego pocznq. Puł
kownik także się uśmiechał 1 :vrreszcie 
wydał takie rozkazy: 

- Wypisać dla Szwejk wojskowy 
bilet do sbcji Żółtańce przez Lwów, 
bo tam ma jutro dorzeć jego marsz
kompania, i wydać mu z magazynu 
nowy uniform: oraz wypłacić 6 koron 
82 halerze w zamian za pożvwienie. 

Gdy następnie Szwejk w uowym lo""."yc~ stały nawet beczki z piwem, 
mundurze opuszczał sztab brygady, a zołmerze otrzymywali po mlarce pi
·aby się udać na. st~cję, ":"' .ka-i:cel~rii wa n:r obiad i na kolację. Koło tych 
s!erczał. porucz;I11k i z.dziwił się nie- becze:. włóczyli się ·niby łokome ko
s!ych~:mi,e'., gdy Szwe1k za.m~ldow~ł ty zaniedbani austriaccy żołnierze 
mu się sc1s!e w~dłuq przeprsow wo1-1 o brznchach napęczniałych od wyw:s.
skowvch, przedsta.wił mu dokumenty ru słodzonei. cykorii. 
i zapytał, czy ?ie. ma jakich zleceń Pejsaci żydzi w długich :Kaftanacli 
dla nadp~ruczmk~ Lukasza:. . . poka.zywa:li sobie wzajemnie chmury 
. Porucznik Dub nie zdobył się na nic dymu ~a wschodzie i wyma h · ar 
innego, tylko na słówko: „Abłr~ten"! r.ękoma. ,Ludzie pokrzykiwali,~ ~-= t~ 
Al~ gdy. ~poglqdał za oddalCI]ącym nad Bugiem pali się Uciszków Busk 
sę1 Szwe1k1e::.-, mru~zał pod nosem: i Derewiany. ' 

- Jeszcze ty mnie poznasz! Jezus , . . . . 
Maria, ty mnie poznasz„. ! yvyra:z.m.e, sły?~ać było qrzmleme 

N t ·. z. , dział. Gdzie. dzie1 krzyczano znowuż, 
a s a.c11 . ołtance z.gromadzony był że Rosjanie z G~abowej bombardują 

cały . b~tahon .kaip1tanc:r Sagnera, Kamionką Strumiłową i że walka w.re 
z wyiąt~iem, strazy .ty!ne.i, to ·i est .14 wdłuż ca.lego Bugu, a żołnierze zO:trz.y
kompa.nu, ktora gdzies. się ·Ztrpodzia- mujq · uchoclźców, którzy już chcieli 
ła, gdy opuszczano Lwow. . wracać ze: Bug do swoich domów. 

Przy wk:i:ocze~iu do .miasteczka Wszędzie panował zamęt i nikt nle 
~zwe1k .znalazł s~ę w ~ałk1em, nowym wiedział,' nic pewnego, czy Rosjanie 
srodo.wisku, tuta.1 bowie.m, w:sr?d po- nie przyszli znowuż do ofensywy i nie 
wszechnego ruchu mozna 1uz było powstrzymali swego odwrotu na ca
zauważy.ć, że się jest nie tak d~leko łym i.roncie. 
od po.zycji, na k.tórych' się ludzie wy- Do dowództwa miasteczka żandar~ 
~zynaiq; Wszędzie był? pełno artylerii mer!a polowa co chwila przyprowa„ 
i t.ab.oro~v, z~ w~zysŁk1ch. d.~m.ó':" wy- dzała j·:C :ś wystraszoną duszę ży
ra1al~ SlE~ zo~nierze . n?1roz~ie1.szych qowskg, oskarżoną o rozpowszechnia
pułk.ov;. a między nimi, niby elit::x, nie niepokojących i kłamliwych wie" 
snuh ~1ę Nemcsy ~ Rieszy i arystok~a- ści. W dowództwie bito nieszczęśli
tycznie ~ozdawah .Au~tr~akom papie- wych żydów do krwi i z posiekanymi 
r<?sy, ktoryc~ s~m1. m1eh pod dost:xt- zadami puszczano ich następnie do 
kiem. Prz vn1emick1ch kuchniach no- domu. 



UPARCI LUDZIE. - BAT MA DWA 
KO~CE. - ZŁOSLIWE BYDLĄTKA. -

ZA CO? 

. Powiadają, że na upartego nie ma lek~r
~a. Ni~. wierzę w to. Może kiedyś, daw
meJ ... Dzis, w dobie radu i penicyliny mia
ło by. :Ue bł"ć le~arstwa na upór? M~si się 
znalezc - i to 3ak najprędzej - dla wy
lecz~a z tej brzydkiej choroby naszych 
dorozkarzy. 

Bo pomyślcie tylko: Wszystkim paska
rzom, spekulantom i innym typkom de
moralizującym nasze życie przytarto ro
gów, a dryndżiarzom nie. Czyż by na mi
s~rzó.w bata ~e b_yło bata? Jeśli oni uparli 
się, zeby zdzierac skórę z pasażerów to 
niech i odpowi.ednia władza uprze się ' by 
do tego nie dopuścić. ' 

Mo~liwoś.ci n~pewno istnieją. Mieliśmy 
ostatnio moznośc przekonać się, że wiele 
można zrobić,. ~dy się chce. Zdawało by się 
na. przykład, iz tłok w tramwajach w go
dzinach rannych, to rzecz nieunikniona 
że j~dyną drogą do usunięcia go jest zwięk 
szenie taboru. Tymczasem wystarczyło od
powiednie rozłożenie godzin rozpoczęcia 
zajęć w biurach i szkołach. 

• 
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ozbija.ck · e .. potzy · a ia 
· Amerykańskiej Federacji Pr·acy 

Przywódcy Amerykańskiej Federacji 
Pracy (AP of L.) Prowadzą intensywną 
akcję ro7Jbijacka we wszystkich czę
ściach świata. Pragną oni w oparciu o do 
lary amerykańskie stworzyć organizacje 
związków zawodowych. któr~ mogłytby 
stanowić przeciwwag'!} p0stĘ1P-0wych zwią 
zków zawodQwych i w razie potrzeby -
posłużyć za narzędzie w ręikach kapitału 
amerykańskiego. W tym szczytnym celu 

Amerykańska Federacja Pracy wysyła I sze.regów Konfederacji .. W styczniu rb. 
stałe swych agantów do krajów europej- przybył w tym celu do Argentyny przed
skich, do Japonii i Ameryki Południowej. stawicie! AF of L - niejaki Romualdo i 

ArgQntyna była niedawno terenem Po- nawiązał kontakt z Luis Gay - sekreta· 
czynań przywódców AF of L. Jednakte rz,~m generalnym Powszechnej federacji 
ich manewry napotkały tam na P-Owaźr..~ Pracy Argentyny. 
.JJTzeszkody. P-0stawi!i oni sobie za cel 
stQrPedować Konfederację Pracy Amery
'ki Łacińskiej i skłonić należąca do niej 
Faderację Arge-ntyńską do opuszczenia 

Dostawy zbóż dla Polski 

Romualdi był nader zadowolony z prze 
biegu swych rozmów z p. Gay, którv 
był skł<mny do wysunięcia wniosku o wY 
stąpienie Fe·deracji Argentyńskiej z K-00-
fedar.acji Pracy Ameryki Łacińskiej. Jed· 
nakże spotkała ich niemiła niespodzian· 
ka, gdyz przywódcy argentyńskich zwią· 
zków zawodowy<:h sprzeciwili sięi katego 
rycznie wszelkim rozmowom z agentem 
reakcjonistów amerykańskich, uchwalili 
usunąć sekretarza Gay z jego dotychcza· 
sowego stanowiska oraz udzielić dymisji 
wszystkim jego wspóh>racowni'kom w se 
kretariacie. 

w ramach UNRRA 
Jak wiadomo z depesz prasowy~h. <>

gól.na kwota 'Pomocy dla Polski w ra
mach dostaw .UNRRA została zwiększ,o
na o 11 milionów dQ)arów. W zwis„zku z 
tym g.łoóałna wartość wmocy dla P.olski, 
wysłanyc:h po dniu 1-szym stycznia 1947 
roku wyniesia 32 mil. d-01. Znaczna część 
tych dostaw stanowić będzie 2Jboże, o
trzymamy mianowicie 27 tys. ton psze· 
nicy i 10 tys. ton pszenicy w mące. O
prócz tei;o plan niezrealizowanych dotąd 

dostaw przewiduje 39 tys. ton kukurydzy. 
Pooiaw~. w związku z !i'kwidacja, 

UNRRA, zreaH2o0wać Qna , muSi w na.tbliiż
szym czasie plan zakupów, przeto tr~n
sporty te Winny w stosunkowo niedługim 
czasie przybyć do Polski. Termin ich je
dnak musiał do p~wnego stopnia zostać 
uzależniony od pokonania daj.ących st~ 
ob~cnie odczuwać trudnośei' transoorto
wvcłr, wy.wołanych nieustającą falą mro
zów. 

Tak wioę.c okazało się, te Próba uczy. 
nienia z arg~ntyńskiej Federacji Prac-y 

·narzędzia amerykańskiej reakcji zakoń· 
czyła się iiaskiem, że .. „ za dolary arnerY· 
kańskie można kupić wiele towarów. -
lecz ni~„. or·ganizację robotniczą 

z. t. 

.or.ganizowano u nas różne miesiące -
„Miesiąc czystości", „Miesiąc tępienia szczu 
rów" i wiele innych. Proponowałbym zor
ganizo'Yać, powiedz~~· „Miesiąc tępienia 
dwuno~ych s~k~dmkow'~. Można by w cią 
gu takiego mieSląca bardzo wiele zrobić, 
„przyskrzynić" na przykład tych, co to 

:8:~~:~~~~~~~~~d10~~:~~~ Peperowcy PZPB Nr 2 o swe1· pracy tarue3 mąki do drogiej śmietany i tym po- " 
dobnymi czynnościami. Taki preparat ku- · · 

pują ludziska potym w charakterze mleka Partyjne konferencje delekatów fal:>ry- podkreślili, że na skutek akcjj do Refe- Dyskusj~ 'Podsumowała rezolucja 'PrZJ 
' ~~uc~~~~~~~ i dziwują się czemu ich cznych PPR, które si~ ostatnio odbyły, rendum Ludowego i wyborów do Sajmu .jęta przez wszystkich hucznymi oklaska· 

· t lk · d 'I h ł U t · d · któ h ł mi, w której czy . 1V: . Zająć się również należy pewnym ga- maJą Y o :i~ ną wspo ną c·ec ę: cz on- s awo awczego, w ryc ca a orga-
tunkiem gryzoni, którzy podgryzają pod- kowie wszystkich organizacji wykazują nizacfa „PiPB Nr 2" brała aktywny ir- .,Delegaci zebrani na konferencji labry. 
sta~ ~aszej równowagi gospodarczej przez ogromne zainteresowanie sprawą wybo- dział ni~ dopilnowano dostatecz.nie od- cznej organizacji PPR Przy P:· „,<;two
robierue „zapasów". Oczywiście nie chodzi rów nowego partyjnego kierownictw.a ł cinka produkcyjnego. Wzrost organizadi wych Zakładach Przemysłu Bawcrmane
tu o kilka ziarnek zboża, czy parę orzesz- podchodzą do WYborów ~e zrozumienh~m był stosunkowo wielki - od marca ubie· go Nr 2 po wysłuchaniu sprawozdania 
ków. Gryzoń ten jest wyjątkowo dufym i odpowiedzialnością. Kazda konforencja głego roku o~ganizacja wzrosła ze stu sekretarza i dyskusji , postanawiają: 
okazem, dzięki czemu może przechowy- wnosi kapitał doświadczenia pracy towa- <:'llłonków - do 800 w chwili ob~cne.-j. 1. Zacieśnić współpracę z PPS ~la terenie 
wać całe worki mąki, cukru i t. p. Tacy rzysiy na różnych terenach, ponczający . Niemal wszyscy rowarzysu zabiera- fabryki, co ułatwi nam walkę o ~\· 
nazywają siebie przeważnie „handlQwca- i dla innych organizadi partyjnych. jący głos Podkreślili, ile dziś ndwa:!nief· nienie 3-l~tniego planu odbudowy, 2. Zo· 
mi" (nie mieszać z uczciwymi kupcami). Po wY8łuchaniu SJ>rawozldania sekre- szym zadaniem peperowców jest przo- bowiązać członków naszej partit do 

Gdyby tak w ciągu całego miesiąca za tarza organizacji fabrycznej tow. Sobcta- downictwo pracy. walka o wvsoks, wY" przodowania w Produkcji i do zwi~ksze
ją~ się solidnie tępieniem tego tałatajstwa, ka, r<>zwinęła siie. na konf·erencii J>artyj- dajtJOść pracy i z marnotrawstw~m. wy· nia wydajności pracy oraz poprawy ja
to napewno zobaczylibyśmy rezultaty. I nej ,,PZIPB Nr 2" (d. I. K. Poznański) kazując gospodarską. troskę o losy fa· kości towarów. 8. Peperowcy tobowląta· 

SAK szeroka dyskusja. Towarzysze słusznie bryki. ni Są swoją pracą przyczynić się do 
11Dtn111111111111nnu1111m1111111mmm111nm111111u1111111111n11111111111111111111111111111111n111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m11111111111111tm111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 zmniejszenia do minimum i1ości odpad-

w . . • h I• ków. 4. Katdy peperowiec ma· obowiot\-

y S P a Z a P O m n I a n Y C zek werbować do partii oddanych epra-
1 I wie ludu szczerych demokratów zdobY· 

„W samym sercu Buroipy l&y ten W roku 1945 p0 wyzwoleniu Łużyc wprowadza czytelni'ka w łristor~ tego waiąc przyikładną Prac• w swoim war· 
kraj, domagający się dziś sprawiedliwo- przez Armi·!ll Czerwoną, - nad tym kra- zap{)mnianego kraju. „Wyspa zapomnia- sztacie szł3.cunek mas dla naszej Partii". 
ści dzi-~iowej. Pomiędzy północną granicą jem od tySią:cleda męczonym prz.e'Z ger· nych" winna st~ znal~ć w rię'k,u katdego Nie rozumi~my tylko dlaczeP:O obecny 
Czech a polską NY'Są„ sięgając na półno- mańską nawałię powiat nowY wiatr. W Bu Polaka. Sizcze1gólnie dziś. kiedy ważą si~ na konf.erendi dyrekt-0r naczelny zakła
cy Prawie Po Berlin, a na Południo·za- dziszY't1ie powstał tajny rząd łu~ycki, losy Niemiec - wszystkie narody sło- dów, tow. Pol, zamiast apelować do czuj
chod'zie '.PO Drażdiż„any ('Drezno), na za· kltóry zwrócił się z apelem o pomoc do wlatiskie musząi skoncentrować \vYSiłki n<zśCi towarzyszy przeciw szkodnlctw11 i 
chodzie :po Elsterę - ciąign-ą się obecne wS1Zystkieh państw słowiati'Skich. do nieidopu&zczenia germańskiego pano- marnotrawstwu swoim. przemówieniem 
Ł~ce - sz,c:zątek wle~kiego ongiś tery- . Poil·ski ruch obrońy Łtnyc (w skrócie wania na tej od,wi~nie srowianskieJ demobilizował uwagę t-0warzyszy, twier-
torium, zami·eszkiwanego do ·dzisiaj przez Prołbi) _ ro~wija dz.iś usHnS: działalność Zietni. dząc. te „nie fest tak źle, jak towariy-
łndność słow-iańską. b . k k l~' • 4. Luty,... mu .... ą by.c wolnet sz.~ przedstawiaj~". „że to niepotr~~bny 

Na 12 tysl. "cach k1'1!ometrów kwadra to- w o ronN~ tego s raw a 81vw1auSZ>C'ZYZ· ..,... „„ "" I T i \ p l .a ..., k ó , I , • . . R· a arm". o nas.taw en e tow. o a ,moz;r.a 
wY1Ch tyje około pół miliona Serbów ny, t remu nie worno pozwo ie zatonllc Wanda G-0-ebel, „Wy.spa Zapomnia- tł_umaczyć s~b1e tylko tym, te obJąwszy 
Łużyckich - najmniejszy, dotąd niewy- na wieki w niemczyźnie. Działacze i pi· nyich", wy'dawnictwo A'kademickieigo ~1ed~wno k1erownict~o zakład6w nie 
iwolmry z niemieckiego jarzma naród w sarze łwżyccy wołają. dziś usilnie o spra- Związku prvT'(,.;aciół Łużuc _ Prołui". iest ieszcze dostateczme o~znany z fak-
Europie". wi·ediliwość d'Ziefową dla tego uciśnione· '""J. .r • " tycznym stanem rzeczy. Towarzysze, 
Zacytowaliśmy J)Owylżej · fragme·nt z go kraju. Łużyce muszą być wolna-oto . Broszura. ta iest do nabycia. w P-0zna- którzy wiele lat pracują w 'lakładach 

ksią'ieatki ob. Wandy G-0e~lowej - hasło wszystkich narodów słowiańskich. ruu, w f·m.te W. Chrzanows'k-1, Pl. Wo,J-) dali do~ wnikliwa oceM i wnioski WY· 
kSią.żec~ki ~dącej wezwaniem o szybki Łużyc-om musimy pomóc wy.zw-01ić się z no-ści 2, oraz w sekretariacie. Centrali sunięte, Jak również uchwalona rezolncia 
ratunek dfa tego od"wiecznego słowiań-1 niemiecki~go jarzma! „Prołużu", Wały Zygniunta Stara-go 2/3 powinny być w całej" rozciągłości re;i li• 
skiego kraju. , Ksi.ą·iieczka ob. Wandy Goeibelowej Il p., pok. 88 (gmach A. tt.). . z-0wane. ~B) 

I 

Nowe powieści amerykańskie tycznsj i niewątp liwe;, trzeba to szczerze po· 1 wieść w Ameryce, ole o wiele, wiele gorze;. 
wied7J:eć, pornografii. Jest to nadomiar złego I prawie tednocześnie wyszła nowa ksi11żl<o 
pornogroflo dosyć nieprzyjemna. Autor do- Caine („Past All Dishonor"). Książko ta jest 
kładnie opisuje erotyczne przeżycia swoj ~go znacznig gorsze niż poprzednie {„Double 

Ch · łb d · · • k lk I bohatera. To też mogłoby być literacko cieka Indemnity", „Mi/dred Pierce'' „Serenade''J. 
, h cta ym. z!sio1 napisac o i u powieś· śmieszne! ł rozwiqzanio9 tej sytuacji !est też we .• ale auto ro. wi troch."' za bardzo si„ podo· Caln ·1est orygin· alnym plsarz'"'m. Bohatera· 

tiac , znojdu1ących s:ą wprawdzie na listach trochę na:wne i nieco sztuczne. Wszystko in- " " ... 
l')best sellerów"*), ale które przez i:adne kluby ne jest głęboko uczciwe i bardzo prawdziwe, bo1ą te dosyc zwycza1~e rzec~y. . ml jego pow~ści sq prawie zawsze mor-
iakupione nie zostały - z powodów, które nie prawdziwością autentyczności wypadków, Wszystkie te odkrycia podniosły naturalnie dercy, ale oryginalność Caina polega oczy• 
i:zyto9lnik sam zaraz zrozumie. Pierwsza z tych tylko prawdz:wością wyższą i głębszą. Ni9 nakład ksiqżki, ale obniżyły bardzo lei po- wiście nie no tym. Cain stworzył nowy ro• 
książek, to ,;Bernard Ciara" James Farella. znojdu!e dla . tej prawdziwości Innego okraś- ziom .. ~:elka szkodo, Wilson bowiem ~st nie· dzal powieści bez żadnych objaśnień, powie• 

Forella w Europie nigtly nie czytałem. Kie· lenia, więc ja muszę nazwać prowdtiwością wątpliwie wielce utalentowanym pisarzem. ści maksymalnie skond~nsowanel 
dy tu niedawno wyszła jego ostatnio powieść, literacką. Niektóre. lego stronice p~pominalą, Bafzaka. Cain mo teraz w Ameryce ba~dzo włellde 
przeczytałem w p,g.wnym p!śmie, że już od • • • Z Bolzak•i.9m ma Wlls?n . użo wspolneg? 1 imię I zowsze bardzo duże nakłady. Nic więc 
Wielu lat nikt w Ameryce n·1·e nopisał tok obrzy Edmund wi.Json, ·1eden z na'1wybitnie'1szych pod tym .względem,. ze iok Balzak, posiada dziwnego że prźed ukazonl'!m sl„ ·,,„o no-

, . . zdumiewa1ącq prawie wszechstronną wiedzę · ' . • I · h " · ·~ 
dliwej, tak głupiej i tak niechlujn·:e skompli- krytykow .literac;ktch ""! Ameryc.s, !est ?~. kilku i że jak Balz~k. nigdy nie pisze 0 sprawach y.ieJ _Pow!esc1 w wle u p1smoc zam1eszc~ono 
kowanej książki. Jednocz'3śnie w innych pis- lat krytykiem hterock.im „New .Yorker o , za· na których s·e n·e zna ' i wywiady z autorem. Ca!n m6wlł głównie o 
mach zamieszczono recenzje, których aut·:irzy mieszczającego doskonałe opowiodan:a i re- . 1 · 1 

• •• • technice pisania powl.gści. Ale w !ednym wy-
byli zdania, że ,.Bernard Ciara" lest jedną z portaże, jsszcze. lepsze karykatury, i niezmier J C . . 1 ł d . 1 ć 1 t · wiedzie Coin zopowiedzioł, że w swojef no• 
najlepszych powi.eś.o: wydanych w Ameryce, nie snobistyczne artykuliki: i wskazówki; w jo an;ies am nap so Zi.c.:lS ~ 0 T t~m~ pe- wej powieści zastosował nową technikę: nie 
w ciągu ostatnich dziesięciu lot. kie! restauracji można zjeść nojbdrdziej ' wy· weść „The P~stman !'lways Rings Wice ' kt6 będzie w nl.gl żadnych myśli autora C?.y też 

,,Bernard Clare" ·1est powieścig autob:o- szukane przysmoki. ro ciedszył~ się wi~lkim i zupełnie zas!użanym bohaterów - tylko akcja. Samo okclo I nic 
„ . . . . powo zemem zarowno w Ameryc9, 1ak i w wl""'el I 

graficzną . Farell, amerykański Irlandczyk, po-· Wilson nap· sał ksiązkę o tym, właśnie śro~ Europi-9. Największym we Froncj'i. Zrobiono . "" 
chodzi z Chicago, ale lata młodzieńcze spą- d~;Nisk~ p.t. !,Męmoirs of. the Higcade Coun· wówczas no podstawie tal książki film. ~olę Autor ~otrzymał tej obłe t ri l cY.. Byłoby le;.il~I· 
dził w Nowym Jorku, procując jako sprz.<.1dow ty . Ksiązko iest teraz no1większym „best sel· głóVlfol'lą grała Coririne Luchalre _ ta SRma gdyby lei nie dolrzymol, Stal ~ię bowiem oho 
co w sklepie z papierosoml, potem jako agent l~rem", głównie dziE1ki te~u, że pal·!elo skon· Corinne luchaire. która było kochanką Ab'3t· rc;i ~las~e! !.sch.ni~i; przesoli!. ~e90 .k.siążka 
ogłoszeniowy itd. Te właśnie foto są tematem ftskowała . ~ kilku tute1szych ksil'!garnioch za 1 wielu innych nazistowskich szubrawców nie 1est 1uz pow1esc1ą, tylko 1ak1ms mesamo-
ksiqżki. wszy~tkie Je) egz~mplor~e. za pom?graflą. IN Paryżu, której ·olea rozstrzelono nleda.vno witym rnontożem okropności. . 

Fere/le pisze bardzo spokojni.g, nie siląc s:ę .A:le mne ks1ągarn.1e. ksiqzkę sprzedo1ą . V! w Paryzu za współprac~ z Niemcami l którq Rytm powleśo! sprawia wrażenie rytmu ka-
na żadne literackie efekty. Jego styl jest czę- ciągu dwóch miesięcy sprzedano praw.-9 osądzono niedawno za to samo. Molo, jak robinu maszynowego, Młodzlenl"lC ciągle strze 
sto wyraźnie, n":iwqtp!iwie umyślnie niedbały. 50.000 'egzemplarzy. widzimy, pooiągojqca rodzina, ale trzeba do- la, ciąg l e kogoś zabija, i już po kilkuno;tu 

Bohater powieści kocha się w pewnej za-

1 

Jedno z opowiadań. nojdłuhze i noszące doć, że ojd-9c był dawniel uzdolnionym a.uto· stro~lcoch wszyst~o Io staje się mocno nużq-
mężnej kob:ecie i żyje z nią . Mąż zastaj!-3 go właściwie .wszystkie cschy powieści li mające rem dramatyeznym 0 córka bardzo dobrą ce 1 po prostu nudl'10we. 
~reszcie pewnego razu w sytuacji prawie nawet jej rozmiar), zawiera elementy outen- aktorką. Teraz ponownie sfilmowano tę po-. WACŁAW SOLSIG 
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lhzpieczal1i1 rz1lot wuie Polacg z Francji e•szą 
kol11ie dła dzieci ---....;:.------=-------• .---=.--

Z ' / 

Ubezpieczolnfa \1. łodzi rozpoczyna akeją 
przygotowania kolonii letnich. W Łodzi mają 
zostać utworzone kolonie wyi}oczynkowe dla 
dzieci ubezpieczonych. Rozpoczęto starania· o 
uzyskanie odpowiednich budynków w pod
miejski<il miejscnwokiach łet.rriskQwycłl. Ko· 
łonie ·1etnie Ubezpieczalni nie będą lnstytu• 
tjq sezonowq, lecz stołq. 

,, 
zna 0 dzlemY prac11 i 0Piekq 11 

Kilka •tygodni t\'!mU Łódt robotnicza OJczyi.nie we Frandi zasyła Wam s-er-
- 0 - gościła liczne,. delegację robotników Pol- deczne pGdzle.lkowanie za Piękny dar wrę lost na Bzurze niebez- S'kic'h z Francji, zruszonych w organiza- .czony naszej delegacji podczns jej Poby-

p• .,.SłW. ·e ci! Pomocy Ojczyźnie, a reprezentującą tu w Łodzi. Dar ten, dr-0dzy Towarzysza, 
l8CZ811 I wszystki~ niemal zawody. Delegacja sprawił nam ogromną przyJ~mność 1 do· 

w dniu wczorajszym ruszyły lody na zwi~dzi,ła szereg fabryk - podejmowana da! nam otu.chy do dalszej pracy dla Pol· 
Bzurze pod Łowie-z.em. Most łowicki jest ws11e-dz1e bardzo serdecznie.. ski LudoweJ. 
w o~cnej chwili Poważnie zagrożony • Niedawno do zarządu Z~1ązku Włók- Pobyt naszej delegacjj w Łodzi pozosta 
zwałami lodu, który połamał już izbice marzy na.dszedł z Francji hst. wystosowa t1ie nam na długo w pami,ęci. Wasza g-0ś
prz-ed filarami. . ny przez. Zarzą:d. Główny OrganizacJI Po- clnność i braterskie Przyjęcie dały moż-
Od.działy saperów prowad?:ą be,z przer· / mocy 0Jczyznie. I ność naszej del~gacji u•twierdzić się w 

wY akcję ratunkową, usuwając c~cio· -„Sz.anownl Towarzysze! przekonaniu, że wy.c,hodźcy J>Olscy we 
wo krę lodową z terenu podmostowego. Zarząd Główny OrganlzacJ1 Pomocy Francji mogą śmiało wra~ać do Ojczyz-
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Wśród stosów akt d wnych 
Stiosy akt z lat dawnych, 1>0kryte jui 

Patyną czasu i tych, które są dokumeil· 
tarni martyrologld z okresu okupacji i 
tych, które W'.Pływają co dnia P<> ukoft· 
C'ZOnych już roiprawach - wyipałniaje. 
niezliczone Półki i szafy w archiwum Są
du Okr1ę:gowego w Łodzi. Poukładane są 
P-Or.ządnie, wedh\g dat, rodzajów spraw, 
r><>seg.regowane i zaopatrzone num:rami, 
umieszczonymi równi-cl w ·r®ertorium, 
by łatwo moż,na byk> odnaleźć każdl', 
8J)raw.ę., stara. czy nową, którą ktoś so
bie przY.Pomni i zechc:, wertuja,c akta, 
w-yd-Obyć z nich i.akty dla s\~b\e lntere-
auia,ce. ' 

Kferowniiik archwium ob. Jan $więclckl 
zaJmuje to sta.nowislro od dwudziestu 
lat, ni'C więc dziwnego, ha w sprawach 
archiwum jest kom'l>etentnry. Opowiada. 
z talem o tym. Jak I>rzewiez\:e>ne w roku 
1986 stare akta, 'je~cze z okr~su Powsta· 
n\a Koścłuazkow~oro słonęły w archi· 

r-0~ci, ·w wielu miejscach niilczytelne, ty!.\ z narażeniem życia ob. ~wi1Pdciki, którry 
ko piecz€1cie carskie z dwugłowym or- był tutaj przymuSowo zatrudniony, jako 
łem i etemp\e oraz oryginalne P-0-dobne pomocni,k głów,nego kler-0wnlka-Nlemca 
do wycinanek z bilbułki pi,zczęcie sądowe - schował ttiektóre akta i nie pozwolił 
zrobione z O'Pła•tków - zachowały się w znlszc·zyć reipertoriów, by Przynajmn•lej 
dobrym stanie. zachował S\€\ ślad dawnych procesów 

Ze spraw karnych mieliśmy tutaj - dla potomno,ści. 
mówi ob. ~wie,ckk1 - akta &prawy rów· Z okresu -Okupacji zachowało sie za to 
nież z dziewiętnastego wicku. Była to wiei~ akt, któr! Nle1mcy poziostawlli w 
sprawa wytoczona p,rzez ion~wdowę panicznej ucieczce. PO'lwalają nam o.ne 
po dz\ethicu, ja•k dziś rpowizdzielibyśmy, dizisiaj odtworzyć na małym tylko od
-z:Hncz,owanym przez ~hłopów. ,Pewnie ciruku sądownictwa m~czeń'~two t boha
słusznie mu si~ to należało - dodaje - terstwo narodu polskiego, P.ozwalaia w~d 
ale SPrawa ta wlokła się Przez dług,il' rzeć w sPrawy, o które Niemcy oskar
Jata, przechodziila z hdnej insta•ncji do żali Polaków i w wyro1ki, fakie wyda
drugi-ei I w końcu nkarani zostaH chłopi. wali. Naturalnie kara §młerci za naJmniel 

Z lat międzyW'oj1mny<:h w archiwum sze Przewinienie była stosowana bezu
było wiele akt gło§nych procesów \VYta- startnie. Zachowały Si•ę również w archł
czanych przez rząd sanacyj.ny łódzkim wum arnarantiowe obwieszczenia niernlec 
komunistom i d<złałac.zom rnbotnl~ym. kie, na których znajdujemy nazwiska 
Niestety jednak, akta te natychmiast po tych, których spotlkała męczeńska śmierć 
objE}ciU archiwum przez Niemców znikły ze strony fa~Y'$t-0"1łk-0-hUl~rowskich 

ny, gdzie br.da trnktowanl fak 'r6wni oby. 
watele, a nie tak, jak to było za czasów 
sanacji. 

Drodzy Towarzysze pracy! Bylibyś
my Wam bardzo wdzięczni. gdybyście 
ruog!i przysyłać nam r~gnlarnie po };:d
nym egzemplarzu Waszych WYdawnictw. 
Pomoże to nam w orientowaniu się w 
Waszej pracy, jak równlet w informo· . 
waniu naszy,ch rodaków w ogóle, a włók 
niarzy w szczególności. 

W związku z bJi·skim I'ozP.oczeoelem 
r::emlgracii Prosimy Wa!! o zakomunik~ 
wan!i: nam Jakie kategorie włókniarzy 
{ze wzgl·ędu na ich kwalifikacje zawodo
we) najłatwiej m<>gą znaleźć zatrudnienie 
w fabrykach włókiznniczych w ,Polsce. 
Wasze informacje mogą się przyczynić 
do uniknię~ia posyłania Judzi, dla których 
hyc może, chwilowo nie ma jeszcze za
jeicia. 

Oprócz tego wszystkie Wasze uwagi t 
sngestle bęrla bardzo mil~ widziane. 

Drodzy Towarzysze! Na zakończenie 
życzymy Wam owocnej pracy i zasyła
my jednoczdnie grnt111acje z p.owodu od 
nlesione~o zwycięstwa w wyihorach -
zwy'Cir.ostwo, do którego Związki Zawodo 
w~ nie mało się przyczyniły. Zwycię
stwo -0bozi1 demol<•"tycznego daje na111 
gwarancje. źe wkr ~ be1dziemy mo~ll 
wrócił na z!emię ojczysta, z wiara. it 
znaldzi~my w Ojczyźnie Pracę i opiek~. 

Jeszcze raz dziękujemy za szczerą i 7.y 
troskliwą opl~kę, jaką. otoczyliście naszą 
dele·gadt:1 T>Odcza8 j~j 'Pobytu w Łod_zi. 

Z nadzieją, że wkr6ke będziemy mieli 
od Was wfadom-0ści, poz-0stajemy z oby
watelskim pozdrowieniem". 

Za Zarząd Główny 
A. Wandas wum lat dawnych w Warszawie. 

1 Mieliśmy tutaj dwlo takłe · 1prawy: 
Jedna - to był J>rocea ka9Melana Qosty· 
nł'6tłkiego z obywatelami Brkztn o te
ren mialt4eCzka. Kasztelan dowod~. te 

~ wYsłane izostały do gestapo. Wybierał zbtr6w. 
Je &am szef Prokuratury niemieckiej W Archiwum Sądu Okrę-gowero w todzJ KOMUNIKAT 
ten sam sposób znikło wiele inny-eh jest nie tylko placówką uła·twlającą stu- Zarzc:id Mle!skl Spoi. Obyw. ligi Kobiet 

" obywatele rzezin rozbudowaH się na Je
go 1tmntach. Pr<>ees ten toczył •" przez 
długi~ lata, P<>Z'Otltały P<> nim tomy akt, 

przedstawiaJą<:ych wart-Ość dokumentu dia nad historią sądownictwa polskiego zawiadamia, v., dnie 21.111.47 r. o godz. 18-ej 
historycznego akt. Wi~~za cz~ć - oko- - jest to równie! mll'zeum dokumentów w k>kclu własnym vl. Andrzeia .1, odbądzle 
ło 200 ty • ton - Niemcy wywieźli do - pamiĄt~k z na!lzych dziejów. • się odprawa przewodniczących kół. 
papierni i t>rzerobilł na paPfer. JednakU M. Zaleyska Sprawy wa:l!ne. Obecnóść obowiązkowa. 
~liit;:l'.ll!'lfll•llnllllllM1111:m111:111111:m111i,1IM::-.llit!.11tlll !lli'!1il~ .1111,.1„t..1.il:,11:1111 .• lliil1ill1l'l,,ll1lllil:łl11,: 1111:11111:111111llit.:1111111111111,:m11n1111ii1:1:1t111:11!!11:11:11~11:!liill' l illi1Ulllltlilll:l.~lilllllil1llUlll~ll11l1~11111111~1111111M1ilill1IM1111111:11111:11111111~1~:'l'l l"ll'liilill,ll.llilllill~ll 

~iv!\~tb~e =6~:~~ył ~~~a~rc:~~ M-a owe -u1awn' ani · s·1~ podzl m··1a kf proces - łitabieR:<> Oltr<>waktero z 
majątku Za091e Pod T&maarow·~tn Maz. 
o m\vn Rudny. W tej sprawie &am ÓW• Jak ihfórmuj11 czyrutlki miarodajne, się przewyższa 800. W woj. lubelskim za
czesny pod.skatlhi koron.ny Hu.go KoMątaj og61na łlołć ujawnionych' wynosi - notowano jut pona_d 3.1500 ujawnionych. 
zarzą·dzlł SI>Orz~dz.en~e P'lianów terenów, 1'1.400 W prz@ctuu ostatnich dni 10 ujaw- Ilość broni, zdanej komł!ljom amnestyj
na których znaJd<>wał ~\ę młyn i w ak- niło się 7.320 osób, to znaczy przeszło dwa nym, wynosi 3.450 automatów, k&rabinów 
tach s:PrawY były rozlt>ol"z:ll/dZ!n.ia za&pa- razy tyle, co w przeciągu pierwszej deka- i pistoletów. 
trrone /. autentycznym POdl)t ~m Hugo dy marca. Dzienna liczba ujawniających W całym szeregu ośrodków ujawnia-
""<>łiłąta1a. 
Udało się j~dnak zachowa~ na Pam\a,t· 

kę i dla zihistrowania historii są.idownic
twa polskiego akta z okresu Księstwa 
Warszawskiego, Kr6lelłtwa Kong·resowe
go, obydwóch powstań J wreinc:ie dużo 
a:kt już w j,eizyku rOSl'JS'kJm, bowlem w 
roku 1876 nastąpiła reforma sĄidownic
twa "'- car zniósł • język 1>0lski w są'llow
nictwie. 
Wertując dawn~ akta, śledzimy rozwój 

sądownictwa polskiego. 

Stypendia auk 
,. Ministerstwa Oświaty 

we 
·~ 

Wydział Nauki przy Ministerstwie 0-\ dia. Wtród ostatnich stypendiia naukowe 
światy wypła.ca miesi~cznie 550 tysięcy uzyskują studenci, odbywajactY studia w 
zł na S'fYr>_end1a_ naukowe. zakresie tych specjalności, których brak 

Styuend1a te ~aja na cefu t>l'ZYigcl'i! z daje sfo!ll obecnie szczególnie odcZ'Uć. 
pomocą_ t>racowmkom naukowym, którzy Stawki U<faielanych stYpend!ów wr,no-
stanow1ć będą przyszłe kadry 'PTOf~- • • 10 · · · ·· 4 
rów szkół akademickich i pracowników sz~ .• naJwyteza • naJmzsza - • tys. z! 
instyitutów naukowo-badawczych, mieSI~cznie. 

W za11ad<tle stypendia otrzymują kan- W chwi.li obecn::j 86 os& ze wazy11t. 
dyda~i. posiadający 1nltszy stapień na- kich wy~szych ucz-elni w Po)sce korzy
u1<-0wy, w.zg-J.ędnie studenci, kończący stu sta z naukowych styipendlów krajowych. 

nie się je!lt masowe. ZgłaszajĄ się więk
sze grupy. Dnia 16 bm. do komisji amne
styjnej w Chełmie zgłosiło się 170 osób, 
z& swyrn komendantem „Młotetn" i f!Karo 
lem", komendantem obwodu WiN. Zdali 
oni 339 jednostek broni, w tej liczbie dział 
ka i karabiny maszynowe oraz większe 
ilośei amunicji. 

W woj. ł6dżkhn z grupy lCWP „Bory", 
rozbitej przez organa bezpieczeństwa i 
wraz z dowódcą „Warazycem", oddanej 
pod 1Jąd, pozostały niedobitki, które bądź 
to łączyły się w drobniejsze grupy samo
dzieL'le i w dalszym ciągu upraWiały ban
dytyzm, bądź też ukrywały się· przed wła
dzami bezpieczeństwa. Obecnie codzienhie 
do kotn.lsji amnestyjnych zgłasza się po 
kilkunastu członków KWP „Bory". Og6. 
łem ujawniło się 214 osób z tej grupy. 

Było wiele &ą1d6w różne,go stopnia i 
różnej na•zwy. Ponieważ w latach daw· 
nyieh panującym start·i:m w na-r<>dzie by
ta szlachta, dlatego z.a nierównoścla t>OH· 
tyczną i sPołeczną, szła ni równość w-0-
bec Prawa i Sllidu. Sta,d też etan szlache-
cki miał inne sądy, a \VIB-iyst~e pozosta· No kł d · FI I d I ZnQkomlty nasz planista St. Szptnalskl, od-

~;~:. i1:.i~t~1;~:~~:1::-zo::: wy u a . z n a n ą ~:~::~: ~"~~:o::,~.:.0~:"':~~;:d:~;,: 
Szpinalskl w ·Turc!i 

· " w Sofii, po czym udaje s!q do Turcji, gdzie 
Wlało wiele do tyC1renia. Nie przedsta- ·Ostat'nio zo11tah• zakończone rokowania po·ł m1'!1'ona to11 węrr!a 1' k<>k" 

>;y "' ,„u. wystąpi z rec!talaml w Ankarze I Stambule 
Wiało ono żadnzgo ustalonego systemu handlowe polsk'° - fińskie. Podpisano mię. Poza tym uktad przewidu}e. że f'lnlan- , 
Prawnego. Taki st.an necży wvtwarzał dzy in·nYmi dodatkowĄ umowę 0 udziale dla w tym samym czasie może ponadto Zapowledf koncertów prof. Szp!nalskiego 
pewien nieład i zamiesza.nie, które zresi- Plnla11dii ~ odbudowie g()sp0dark1 Polski zakupić w Pol~e za dewizy 375 tys!eicy wywołała du!•· zgfnt.lłreso.wanie w tureckich 
tą ipow.wtawało ws~dzJ-e. gdzl~ SĄ<lowni- wzamian za d<>stawę w~.gla. W myśl za- ton węgla. · kołach artystycznych. 
ctwo wyitw a rza ło s.ltl} sto:r>rHowo, lt'd zi·~ wartych nk ład ów p rzewf duje siei znaczne 11:1''' 1~· :1' 1•: 1:•1 · 1 1 11r"r111n1 1 11111,11111 1111111•111 111 1 11 1"11;111111111u1•111•111111111111!111111111M111111111.11,1m11~11111111111111:11111111111111l!lu1i11~11~''"11•1111u1J11n11•1u1i.m1:1a11!1u11•1111111•1m 1. 11:11111i1 1111:111i1111 

sątdy usta.nawiano j znos7,-0n<> 'N mi1trę rozs.zart-enie obrotów toW.)łroWYch mię· 
potrzeby. która je wywołała. dzy obu krajami. 

Z akt, które zachowały &I~ w archi· Z Finlandii otrzymywać bę-dzlemy: Ce· 
wum łódzkim z wieku dziewiętnastei,to, lulo:ię, miedt, wYroby z mi-edzi. obrabiar. 
W ' przeważającej części znaiduj~rny ak- ki, or.az dostarczone nam zostanie 4000 
ta Sądu Pokotu Okręgu Zgierskiego, ty- domków drewnianych, i>ruznacwnych 
cząc~ Się tzw. opieki, którą ustanawiał I na mies11kania dla robotników przemysłu 
sąi~ nad nieletnimi sięrotam', których ro- węglowego, Polska w ramach zawartych 
dz1ce Pozo.stawili tnaJątek ruchomy i nie- układów zobowiązała siie dostarczyć Pin
ruchomy. Akta •te sa fot pożółkłe ze sta- JandH w okrz~ie do J.!rpca 1948 r. około 

I ty zyteln1 
lacmowny Towarą1n Redalcłor1łł 
W związku 1 artykułem zamieszczonym w 

„Gło1le Robotniczym" z dnia 5. Ill. 47 r. pt. 
„Jak żyjq i pracujq aktorzy łódzcy" w któ
rym autor powolujlł slę na przeprowadzonq 
ze mnq rozmowę przed1te1wlciela ZASP·u w 
•prawie udziału ze1wodowych aktorów w pro 
wadzeniu prac świetlicowych - oświadczam, 

Zelwerowicz w 1stap; Krakowie te jest ,to niezgodne z prawdq·gdyt ani nikt 
'· Il ;i z przedltawlc:ieli łwlata arty a tycznego w . tej 

W teatrze m!eJskłm im. S/owacldego w Kra
kowie odbędą się niedługo występy Al-"k· 
sandra zeiw9row1czo . . 

Znakomity artysta wystąpi w „Panu Da· 
mazym'' Bllzińsklego. w roll, którą wybrał 

no ' jubileusz półwiekowej pracy scenicznej sprawie H tttnq nie rozmawiał, ani ja, Jako 
obchodzonej ,w listopadzie ub. r. w Łodzi. . ' klerownlczka Wydzialu Swlellicowego TUR, 

Podczas .,Dni Krakowa" spodziswane są I do nikogo w tej sprawie nie zwracałam się. 
gcścinne występy zespołu T eotru Wotska Pol- Jednocześnie pragnę spzostowaó, :to nł~ 
skieQo w „Krakowiakach I Góralach". jestem kierowniczkq CRDK.. 

Kiedy ptłyllło tnł już na marglneale teJ 
1pravły 1ab1aó 9101 - 1a1naczyć bym ohcia 
ła, że nie fHłem lego 1amego zdania er au· 
tor a1tykułu .._ .w 1prawłe udziału arly1t6w 
tecrtru zawodow~go w pracach artystyczno
świetUcowych. Praca Awiellłcowa J!11t pracq 
wychowawczą I prowadzić ją winni w tef 
dzledtlnłe lacho.wcy, którym• artyści scen 
zawodowydh 1 r12cjl swoich loatraln'.(ch kwa 
lifłkacll - nie sq. Tylko nlellczne wyjqtkł 
z zawodowego świata artystycznego malca 
wla6elwe podejłcle do pracy śwletllcowej, 

t.ciczę wyrazy powatania · 
lłoman.a DuraczowQ 
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AWIE MURZYNSKIEJ 
KTÓRA 

. 
ZGASI.A w LODZI 

Prawdopodobnie mało kto wie o tym, 
źe w Łodzi 80 lat temu, w 1867 roku, 
zma~ł jeden z najwi,e,kszych i . naiorygi
trnlniejszych aktorów świata - ~łynny 
i znakomity tragik. najlepszy wykonawca 
ról szekspirowskiego repertuaru - Aira 
Oldridge, autentyczny murzyn z nacho
dzenia. 

Nazwisko O!dridge'a jest zapisane zło
tymi literami w historii teatru ś\viat(}We
go z 'Okresu zeszłego stulecia. Było to zia 
wisko niecodzienne, daleko wykraczajq
ce Poza ramy nia tylko teatru, ale w ogó
le ówczesnej-kultury śpołecznej, o zna
~eniu po prostu rewelacyjnym w poję
ciu umysłów z 19-go wieku. Najpraw-

_dziwszy murzyn z. krwi i kości, czarny, 
jak noc Południa, o białych błyszczących 
zębach, ognistych, wielkich oczach i ke
dzicrza wych włosach - Oldridge był uci
sobiuniem rewelacji i, :Poniekąd, rewolu
cyjnej sensacji, ukazuj1ąc się na scenach 
całego świata w otoczeniu białych akto
rów. Działo się to w dobie, gdy jeszcze 
słynna :Powieść „Chata wuja Toma", 
będąca namiie,tnym pr<'testem przeciwko 
prześladowaniom murzynów w Ameryce, 
- stanowiła przedmiot ożywionych dy
skusji i debat. Ukazania sic · murzyna 
w biały dzie6. na ulicach niektórych 
miast amerykańskich :Pociągało za sobą 
niechybną śmierć tego „pariasa społecz
nego" z r·ąk r-0zszalałego, fanatycznego 
tłumu białych „cywilizatorów" Nowego 
Świata. Ale i w Eur·OPie murzyn wzbu
dzał scnsacj~, pokrewną sensadom, to
warzyszącym -oglądaniu różnych „dziwo
lągów natury' w Panopticum cyrkowym. 

Tym większią. rewelację stanowił mu
rzyn o nieskazitcl!Jsch manierach :i wY· 
robieniu intelektualisty, murzyn, wł:lda
jący swobodnie kilkoma jeiZykami i obda
rzony niezwYkłym talentem aktora z ła
ski Bożej, Takim był właśnie Aira 01-
dridge. Trudną i ciernistą była droga do 
wszechświat-Owej sławy tego wielkiego 
aktora. Otoczony PQgardą, odmawiaja,cą 
mu nawet .Prymitywów człowieczeństwa 
i kultury, przywykły do odrazy i, w naj
lepszym WYJ>adku, wyniosłego politowa
nia, które czasem w· niektórych wz1bu
dzał w stosunku do siebie i sw-0jej wiel
ldej miłości do teatru, - Oldridge do 
wszystkiego, co osiągnął, doszedł o wła
snych i tylko własnych siłach. Z ogrom
nym trudem ukończył coś w rodz.aju 
szkoły. Urodził się w Ameryce, gdzie 
}1odówczas ukońc:ienie szkoły Prz~z mu
rzyna na równi z „białymi" było marze
niem ścietej głowy. Po studiach od razu 
poświęcił się całkowicie sz.tuce taatral
nej., którą pokochał tą. miłością, która 
bywa zazwyczaj pierv;szą i ostatnią' w 

życiu. Kpiny, pogarda, rozczarowania, 
bezsenne noce, głód i nędza - takie by
ły Początki kariery artystyczne·j nieszczę 
śliwego zapaleńca i entuzjasty. Oczywi
ście, że początki kariery, a, zresztą. pra
wie i cała kariera Oldridge'a rozkwitły 
na scenach Starego Świata. W Ameryce, 
ten wielki aktor był tylko czarnym psem 
i niewolnikiem„. Oldridge grał wzeważ
nie Po angielsku, rzadko po włosku i po 
francusku. Pociągał go :przede wszystkim 
świat wielkich namiętJ1ości szekspirow
skich. Stworzył istne kreacje w trag·e
diach wielkiego znawcy dusz i nain.!-e.tno
ści ludzkich, jakim był Szekspir. Za naj
lepszą ze swoich kreacii uważał sam rolę 
Otello, maura weneckieg-0, którą odtwa
r;rnł wszędzie, gdzie tylko przybywał na 
gościnne występy. ówczesna krytyka 
teatralna podkre;ślała, ż'e nie tylko rola 
Otello jest najlepszą w repertuarze 01-
dridge'a. Do kategorii jego kreacjj zali
czanC> równi'eż Szejloka, Lira ; Makbeta. 

Oldridge grał prawie wyłącznie w u
tworach Szekspira. Był tra-gikiem „czy
stej wody''., o ile tak <la siiei okr,eślić. Za
sadniczą cechą jego· olbrzymiego taiantu 
było to, co stanowi, poniekąd, :podstawę 
szkoły aktorskiej dawnego teatru rosyj
skiego. Osobliwe „wn.(7.trz~ duchowe", o
gromny zasób :Potencji nerw.owej, która 
formalnie porywa nie tylko publiczność 
ale i samego aktora, każ·~ mu, będąc na 
scenie, zapomnieć o wszystkim, co wy
kracza poza ramy tej sceny i akcji, w 
której on b.ierze udział. \V parze z tym 
szło niezwykle przenikliwe i trafne prze
studiowanie wewne;trzn'ego świata postaci 
tragedii Szekspirowskich. Oldridge :był 
autor·em szeregu sPecjalnycli roz.praw o 
istocie duchowej Otello, Lira ·i innych 

personaży szekspirowskich. Niestety, roz woludonista i demókrata - M. Cz~rn°S'" 
prawy i szkice te, mające ogromne zna- szewski, poświ'l}Cił Oldridge'owi niejeden 
czenie teatraJ-0giczne i literackie -,-- na- artykuł, występując w obronie ludzkicf!, 
leżą dziś do muzealnych wprost rzadko- kultur~lnyc1J i ekonomicznych praw 
ści bibliograficznych. . wszystkich uciemi€iŻony.ch narodów i ro-

W tryumfalnych wędrówkach swoich syjskich chłopów pańszczyźnianych. A 
:po całym świecie, Oldridge zahaczył rów w sły11nym piśmie: „Sowremiennik" 
nież o Ros}ei i tu dopiero znalazł S\voją („Człowiek współczesny"), ukaziującym 
prawdziwą ,,drugią. ojczyz,nę·'. Po raz się :Pod redakcją Poety M. Niekrasowa i 
pierwszy wystą-pił on w Petersburgu w M. Czernyszewskiego, stale były zamie
list.opadzie 1858 roku. I od· tego czasu już szczane obszerne recenzje z występów 
:p.rawie nie opuszczał Rosji, wystwując wielkiego tragika. W wyżej ws-pomnia
nie tylko w Moskwie lub Petersb-:.irgu, nym piśmie, w grudniu 1866 roku, ukazał 
ale nawet w najbardziej zapadłych mia- · się również artykuł pióra samego 01d
stach prowincjonalnych. Miał ogromne, ridge'a pt. „Czarny człowiek o sobie sa
P-0 prostu nieb~wałe powod"ze:tie. Zazna- 'mym". Artykuł· ten był mocno okalecz:o„ 
czyć należy, że grał wyłącznie 'lJ:O angiel- ny przez cenzurę carską, gdyż O!dridge 
sku lub po francusku, gdyż rosyjskiego wyraźnie wystąpił przeciwko wszelkim 
języka nie znał wcale, Ten egzotyczny ciemiężcom i despotom. Z ~ympatią i 
cudzoziemiec, gra}ący w obcym jk}zyk.u szczerym współczuciem wspomina on 
obok i razem z rosyjskimi aktorami, miał również Polaków, których los . rzucił, Po
ogromny wpływ na kształtowanie. się or- dobnie do ludu rosyjskiego, w otchłań 
ganizmu teatru rosyjskiego. Oidridge carskiej nicwo~i. 
pierwszy zapoznał rosyjskich aktorów ze Zimą 1867 roku wielki aktor, pragnąc 
znacteniem zasad i podstaw sztuki reży- wyjechać na wYStęI>y do Francji, prze
serowania w teatrze. W:Prowadził l1a sce- jeżdżal I>rzez_. Łódź. Tu właśnie zach-0ro
nę rosyjską utwory Szekspira w należ- wał cieJŻk<> na zapalenie ipłuc i wkrótce, 
nej im szacie scenicznej. Pokazał, .iak na- mimo zabiegów leKarskicb, zmarł. God
leży odtwarzać· bohaterów irągdii szek- 1wm 'J){}dkreślenia iest następujący szcz.e
spirowskicb. gól: Oldridge'a lecz;ył lekarz - Pofak -

I tu ciekawy szczegó'ł: bs.dąc murzy- dr Olszewicz, Ż którym chory tragik >bar
nem, 0ldridge grał wszystkie role „na dz.o si1eJ zaprzyjaźnił !i któremu zapisał 
czarno", czasem tylko (w roli Lir.a) cha- w spadku Po ·Sobie część swojej podrę
rakteryzując się na „białego". Sztuka,je- czne;j bi'blioteczki. 
g.o była tak wielką, źe elbanitowy k-0lor. Oldridge z,ostał czasowo rpocliowany w 
jego skóry nikogo nie raził... : Łi:ldzi. Jednak później do przeniesienia 

Ukazanie si-ę; murzy•rn na scenie. Dowo- zwłok dalej na zachód nie doszfo. Praw
dzenie; towarzys:?ia,.ce sla!le O!dr\dge'owi, doPodolbnie. zapomniany grób O!dridge'a 
mocno si~ odbito w s!refach ~emokr~-1 znajd_uje się' na cmentarzu łódzkim. ffic 
tycz.n-0-re·wolucyjnych owczesneJ R,osJ1. transit. .. 
Czołowy postępowiec rosyjski, wielki re- St. Powołocki 

1111111111111

1111 111111 dl111''
11

li
11111

'~r,·""''i"~'l"G
11

G
11

ł'"1Uf m~111Hlmp~ ·~i„""lC!'l',,.,.„.ll ~~1. 
I ~~~ nł~ l.ri:lii.!11l.lhuLD.L~.~.J L..~~ t.2~. ~.I' .._,. ~ . 

TOWARZYSTWO PBZYJA2NI POLSKO
BĄDZIECKJEJ 

Dnia 23 marca rb. w sali obrad Un:tł'G.u 
Wojewódzkiego, Ogrlliiowa 15, pt1Peiizl~ Sie 
II-gi aoroc.zuy Zja.zCi W<>JewóCiz.ki Towarzyst· 
wa Przyja"źni Polsko-Radzieckiej w· t'o'dzl.. 

Przemówienie p1ogramowe wygłosi wice· 
minister Gerba.towskt Początek obrad o godz. 
10-ej rano. 

SEKCJA OGRODOW DZIAŁKOWYCH 
. PRZY OKZZ. 

W związku z nieustannie napływającymi 
zopotrzebo,waniami na nasiona, komunikuje
rrry jeszcze raz, że rozdawnictwo na.sipn 1to
stało przerwane z powodu br.oku 8'a1szych
przydzialów. 

1 RTPD PRZY PRACY 'działaczowi ludowemu oo. J6zefowi Kurasio-
W ubiegłą niedziełę odbyło się ,w Rawie ·:wi z okazji imienin dawni Jego uczniowie· -

Mazowieckiei ogólni~ ~ebrdnie cZlonkaw r młodzi pepefowcv ~ ofiąrowali monaor wv· -t 
sympatyków Robotn:czeg~ Towarzystwa Przy. lronany przez nich w czasie okupacii. 
laclóf Dzieci. · · · · tJczniowł& d prżez C'llły cz~~ okupacil. 

Zebranie zagaił przewocniczqcy Goiińs~~ walczyli z na1eźożeą. 
Sprawozdanie z do!ychczasow&j Clziatalnos~i Sztancar ofiarowany profesorowi, a tym 
RTPD dał ob. Sobczak. . samym szkole jest rtCJjpra.Wćlzirł.Jszym symbot~m 

Zebron:g zajmowało się głównie sprawą - dzielności i walki naszer młódzieży "emok.ra
kol-<m!i i półkolonii na rok bieżitcv oraz wy. tycznej oraz dowodem silnej łączności mieidzv 
brało zarząd ,w składzie nosl:,e.pujqcym: Go- starym, a młodym pokoleniem d'.lmokr0+ycz· 
liński - przewodniczący, członkowie: Czap· nym .. 
l:kowa, Gieragowa, Statkowska i Si po wska.• 
~li-(. 

PIĘKNY' CZYN MŁODYCH 
W Si'EKo4~ Nr. 87 przy ulicy Konstantynów· 

sk.ie1 odbyta się w tych 'dniach :wzruszająca 
uroczystość. l<ierQwnik.owi szkoły zasłl>żonemu 

PODZlęKOWAHIE 

Komeni:łant Milicji t>oywatelslciej m. Łoiizf 
ppłki Ma.reliWłiisld J:6zef, za: złoiflone mlf &Y~ 
czenia: imieninowe sktaaa wszystkim serCie1 

czne poi:łziękowanie. . 

obywatelskie pow·sta.ną 
UWAGA PIEKARZE! 

W piąti;ik dnia 21 marca 1947 roku- o go
azinie 14-tej odbęazie się w lokalu Cechu 
Piekarzy w łodzi przy ul. Podleśnej Nr. 1 a 
Nadzwyczajne Zebranfo w sprawie podpisa
nia ukfadu zbiorowego ze ' Związki-em Pra-w najbliższym czasie 

Zarząd Miejski w porozumieniu z :przed· 
stawicielami sądownictwa powszechnego 
i starostami grodzkimi :Przystą'Pił do or
ganizowania sądów obywatelskich, usta
nowionY.ch dekretem z dnia 22 lutego 1946 
roku. 

1500 zł. Niezakź.ł1ie od tego, sąd obywa- Poza tym Przewidziane są· <lfa sę1dziów cowników Przemysłu Spożywczego. 
telski będzie wyst~wał w roli media- -obywatelskich spe<cfalne od;.~aczenia służ j · Stawiennidwo obowiązkDwe. 
tora, we wszystkich sporach majątko- bow.e. 1 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

wych, które nie dotyczą nieruchomości, Nadzór nad sądem obywatebskim '!yę.dz1e 1 ' • „ . • · · 
oraz w sprawach, w których strony zgł-0 sp~awow.ał kierownik sądu gro~.zkie,go, OZleR W Związkach 
szą się na sąd ·polubowny. zas skazanym przez iten są.d będz1~ przy- ·----------------.-

Jeżeli chodzi o dmgą grupę - wY-km- sługiwało oc1w?łani3 do sądu Okręgowe- l 8 W 0 d 0 W J C h {)hecnie sa,dy obywatelskie znajdują się 
w stadium przygotowawczym; omówio
ne zostały sprawy gospodarczo - admini
stracyjne, angażuje si~ personel pomocni
czy. Sędziów natomiast i ławników Do
woła drogą wyboru Miejska Rada Naro
dowa. W naszym mieście będą 3·takie są
dy 'Przy 3-ch Starostwach. Wszelkie ko
szty będzie ponosił Zarząd Miejski. W 
tej chwili Zarząd Miejski czeka na rozPO
rządzenie dla urncltomienia sądów. 

czeń karno - admnistracyjnych, fo do g.o. Kary wy.m1ernane p1·z~z sącl'ohywateł 
kom1ntencji sądu obywate.lskiego bę1dą ski mogą si,ę:gać <lo 2-ch lat więzienia. 
nalefały sprawy o zakłócenie s:pokbju pu Są<ly obywatelskie, będące ,nową in
blicvnego, spoczynku nocnego, nie.oby- stancją sądową, odegrają w naszYm ży
czajne wyłJryki, o.pilstwo, lekkie uszko- ciu niepośladnią, rolę, g<lyż na wo-kandzie 
dzenie ciała, uszkadzanie cudzego miesz- te·go sądu znajdowa,ć si~ hędą najpospolit
kania i t. d. sze i najbardziej życiowe sprawy. f a!{t 

Jeżeli sprawa rozpat!·ywana przez sąd zaś, że wYroki będą ferowane nie przez 
obywatelski okaże si·e, zby.f zawiła, to sąd pwodowYch praw·ników, a przez r.obo.t~ 
będzie 111ógł przekazać ją według właś- ników, .urzędników i rzemie·ślników daJą 
ciwości Sądowi. Grodzki~mu, albo Sta- gwa.rande.i. że wyroki te nie będą niespra 
rościńskiemu. wi.edliwe.. Przykłady bowiem uczą, ż~ 

Funkcje swe SĘ!dzia obyw.atelski będzie bardzo cz;ęsto wiedzę i wykształcenie 

WALNE ZEBRANIE ZWIĄZKU PRACOWNf· 
KóW PRZEMYSŁU POLIGRĄFIC_ZNEGO 

Z.wiązek zawodowy Pracowhików Przemys
łu Poligraficznego zawiadamia, że w niedzie 
lę, dnia 23-go marca, o godzinie 10-tej rano, 
w sali CRDK przy ul. Piotrkowskiej 243 odbei
dzie się Wolne Roczne Zgromadzenie człon-
ków Związku. . 

Wniośki członków przeznaczone na Walne 
Roczne Zgromadzenie nal.eży przesylać do 
Zarządu najpóźniej no t~dzień przed termi
nem zebrania. 

Sądy obywatelski~ są instytucin, do
tychczas u nas niespotykaną. Bę1dą one 
rozpatrywały sprawy, które doty.chczas 
należały do kom1)etencji Sąidu Grodzkie
go i oddziałów karno - administracyjnych 
przy starostwach. \V skład są,du . wejda 
przedstawiciele świata Pracy: robofnicy, 
rzemieślnicy i inteligencja pracująca. Od 
si,dziego obywatelskiego \yymaga się, by 
miał ukończo11ych 30 lat życia, był czło-

ąprawował bezpłatnie z ty'!n jednak, że z 1JOW{1dzeniem może zastąpić zdrowy ZJAZD CZŁONKOW ·zw. !AW PRACOWj'i,lf. 
jeżeli posicdzznia sadu będą związane z\ rozsądek, uczciwość, doświa.dczen1e ży- KOW LESNYCH 
utrata zarobków - będzie miał praw<l O- ciowe i gł·e,boko i rzetelnie p-ojęte zasa-
trzymywać specjalne Ddszkodowanie. dy prawą i sprawie~lhvości. Zarząd Oddzii;iłu Zw. Zaw. Prac. leśnych 

11111111111111u11111111un11u1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 i Przem. Drz.ewnego R.P. w Łodzi zawiadamia 
że w niedzielę dnia 23.3. rb. o godz: 10-tej 
pr4ed · pot. w świt?tlky f. „Wutke" przy u!. 
Stefana Jaracza 42 odbędzie się dalszy eil!!9 
Waloego Zjazdu członków Oddziału Łódzkie· 
go. 

H'qpadki i kradzieże 
wiekiem nieskazitelnego charakteru i do- ZAGADKOWY ZGON • wypadek. czy te.ż udar serca, wykażą dopie-
brze znał miejscowe sprawy ludności. W rowie :przy szosie aleksandrowskiej zna ro oględziny są!dowo·le~.arskie. 

Sąict I obywatelski be•dzie rozpatrywał 
zarówno sprawy cywilne; jak i karne. leziono zwłoki starszego mężczyzny. 
J eż·eli ~ltodzi 0 pierw~zą grupe,, to rozpa- }ak okazało srę,- jest to 84 letni Julian Ry
trywane będą sprawy dotyczące ochro- dzewski, zamieszkały przy ul. Konopnickiej 8. 

ny i przywrócenia n·traconego :Posiadania, Tożsamość zmarłego ustaliła jego rodzina, 
'Yynagrod~enia szkó~ mat~rialnych, jeże. gdyż przy zwłokach nie znaleziono żadnych 
h strata me przewyzsza. 1500 zł .. sprawy . 
o należność robotników i kupców, rów- dokumentow. . 
nież jeżeli należność ich nie orzekracza I Czy przyczy11ą śmierci był nieszczęśliwy 

KRADZIE2 PASOW 

Ze stolarni pod zarzqdem panslwowym 
przy ul. Polnej 4,. złodzieje ą.kradli dwa pasy 
skórzane. 

Strata bardzo pow:g~na. 

-o-

ZWIĄZEK WŁóKNIARZY 

Kierownik Hygieny i B'.lzpieczeństwa Pra
cy przy Związku Włókieniarzy - Oddział IN 
Łodzi zawiadamia• wszystkich referentów hy
g~ny i bezpieczeństwa pracy, by zgłaszali siei 
po karty personalne do tow. Jezierskiego, ul. 
Traugutta -l8,. H·e- piątro, -pokój Nr. 204 ·do 
dnia· 31.IIl.1947. r. 
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Nt. SCI ó los ROBOTN-ICl.~ 

KI N A 
ADRIA (ul. Marsz. Staflna - Głównal 

„RYWAL JEGO KROLEWSKIEJ MO$CI" 
WTYK (ul. Narutewicza 2') 
~WDZIE I MANEKINY" 

BAJKA (ul. .Franciszkańska 31) 
„OJCOWIE I DZIECI" 

GDYNIA (ul. Daszyńskiego 2) 

Dnia 18 mareo 47 r. zmarł 

Tow. EDWARD ZAJĄC 
I Kom•!~,'~~d~·~!~ oOO•~ • 
; zorzqdzenie Prezydenta m. todz1 wydał nastą 
i pujqcy rozkaz do podległych mu orgon6w 
! M.O., aby natychmiast przystąpili do ~ontrolo 

• „PONTCARRAL" 
HEL ful. legionów 2-.4) 

-SIEDMIU SMIAlYCH" 
MUZA (Ruda Pabianicka) 

,,ZEZNANIE SZPleGA" 
OśWIATOWE (u1. Rzgowska 94) 

NIECZYNNE 
POtoNIA {ul. Piotrkowska 87) 

„KOBIETA SAMA" 
PRZEDWIOśNIE (ltl. Żeromskiego 7.,,.._'11Jł 

„ROBERT f BERTRAND" , 
ROBOTNIK (ul. KJllńsldego 178) 

,,lAKAZANE PIOSENKI„ 
ROMA (ul. Rzgowska 84) 

„SYN PUŁKU" 
REKORD (ut Rzqowsb 2' 
.,KAPRYśNA EKSPEDIENTKA• 
mto~. (ul. Kilińskiego 123) 

„PONTCARRAl" 
śWIT (Bałucki Rvnek Sł 

„TIUUMF MtODOSCI„ 
TATRY fcl. Sfenk!ewkzit. «Jt 

„KLATKA SŁOWICZA„ 
TĘC?A (ul . PIC\trkowskc 1n8) 

„ROBERT i BERTRAND" 
WISŁA (ul. Do~:wńsl.:iego 1\ 

„RYWAL JEGO KROlEWSKteJ MOSCI" 

Dyr. Ądm. Handl. PZPS Nr: 21 

W zmarłym tracimy towarzysza wspó lnej procy. 

Cześć Jego pamiędl 
DZIELNICA PPR, WIDZEW 

Wyprowadzenie zwłok nastąpi dn. 21.111-47 r. o godz. 15-ei z 23: 

Dnia .18 marca 47 r. "Zmarł Dyr. Adm,·Handlowy 

. s. f n. 

ZAJĄC EDWARD 
Wyprowadzenie zwłok nastąpi w dniu dzisiejs7'/m t. j. 21 :III :47 

z domu żałoby przy ul: tąkowei 23. 
r: o godz: 

W zmarłym tracimy oddlłnego i szczerego współpracownika: · 

Cześć Jego pamięci! 
PRACOWNICY PZPS Nr. 21 

(dawniej Hirszberg i Birenbaunil 

uv.t~;;--.:1,,. R7. 1„• 7 ~·"cd~'·a 6' ;;:;,'""-''~'r."">"'""f""'~:W'~'l~%&W,'>ll,\'& -'~··;"lm~~""~'~;c~1~~~"'r>~·~~~~~f~=~-.m:,l!!'tc-•i\I 
T~ '°" -' """" .t.1' ] Y.-~·~„.~~~~~X"~~~$';;.,.,,.,, •• ,„,} • .,,...,.„,.-:t . ..:-:„~~=-:~„ •• l:> • .;.~.'o'.-.··.~<'X-~'$>W....~ł·;~·;o.;,;,;' ":~„x.-.$~':~ -. ~·'\.'.~~;.a·,.;::::~:..:.,~~:.."ł:~~~"S'.~.-~::X.~~fi~:S.:~~~':",::;_..."'"',~~~~»:~ 

„lOMANS PAJACA.-

wanta i karania wszystkich, którzy nie upo
rządkują posesji, pod względem sanitarnym, 
nie uprzątną jezdni i chodników z błota W 
myśl wytycznych Prezydenta m. Łodzi. 

WytyczM te brzmi(! tok nostępufe1 
1. Oczyścić rynsztoki ze śniegu, lodu i nie

czystości, nie należy, nagromadzonysh 
śmieci i brudu wpychoc do kanału. Nip, 
wolno zdejmować siatki kanałowe! i wpy
chać do wnętr2t1 śniegu i lodu. 

2. Oczyścić jezdnie i chodniki z błota, 'ZWrÓ· . 
cić uwagę, by wjazd do ~ram, dostęp do 
śmi'3tników nie był utrudniony, ł hamowa
ny, aby vJoda--nie zalewało piwni~ i nie· 
podmywała murów. No przedn;1eśda~h 
miasto gdzie niemo kanałów, nolezy robić 
rowy, aby nogromodzono woda mogło od· 
pływać. • 

Zwrócić należy u.wagę, oby ni.<3 powsta• 
woły kałuże (bajoro) i wielkie ncgTOma. 
dzenia wody. .. 

3. Funkcjonariusze M.O., łącznie z eczorem 
sanitarnym danego Komisariatu skontrolują 
posesje pod względem sanitarnym, należy 
przeto dopilnować, oby śmietniki i f'!kalie 
oylv na czas wywiezione. 

Klatki schodowe należy priynajmnieJ raz 
na tydzień zmywać. Uprzątać piwnice i 
strychy od nagromadzonych rupieci i śmie-

• I 
Cl. 

4. Zwr6cić uwag~ na gzym$V i c!achy, kł6re 
pod wplyw~m warunków atmosfervsznych 
grożą oberwaniem. Gzymsy te nolezy we 
własnym zakresie, lub przy pomocy •straży 
pożarnei usunqć. 

:~fi~:~::~ ... 161 

.' lOIJZKA suoł_·frj.114E. lEGlllARSllA ~I' 
Kino „Romo", „He1" pocz. sea1'1$'6w-l6.30; I Łodź, ut Piotrkowska 45 . 

18.30; 20.30 niedz. 14,30. ,.Gdvnia"-15: 17,30; razpoc:za11n- k•ir 1 „„ •-··· ~etnl- ... r. ~ 5• 
1~.45; niiedz. 12,30. „Stylowv" - JS,30f 18; t· ~ """' • ..., ...,. -

Odp<>wiedzialnoić: _ 
Dozorcy są odpowiedzialni ze sw6i oaci· 
nek t.j. posesję, Jezdnię i chodnik. W do. 20,30; niedz. 13 „Wł61c:niorz" - 16; 18; 20; ~ 

meclz. 141 „Wisła' - 16: 18; 20, nledz. \4; ·i;:, 
„T~cza"-3 seanse dzienni9-i6.30, 18,30. '2.0.30 i,, 

Pozosrafe kina rozpoczyna1ą seanse o go- · 
Cłzinł• 161 l8; 20. 

Wcrrunld przyjęcia: wiek odl8--30 lat, ukończone gimnazjum (ma
ła matura), dobry stan zdrowia. 

Nauka i internat z pełnym utrzymaniem - bezpłatne. 

Zapisy przyjmuje kancelaria w godz. 9-15. 

:. .. 
' ' n!edZ!-e1!'l·-1430: .„Przedwipśn:_:"-16;• 18; ~O; i~ 

,;Adria _ 16.30. 18.30 20.30~ n\edz. 14,30. 

1
~~ 

Teatr, muzyka I sztuka ~-ID~ll!'ll·-·~llll'J.ifu~m. ,_,..An"'",•=~~6•~~™'~~~'\\rn!-~'W~r1W··.'iim, tmm!tl 

W PA~STW. T!ATm: W.tł. 0 
Dz.Eł przedstawienie „Kra\c.owłacy ł Góro- WYKWALJFIKOW:' BNJ I Ał" • godz. 15-ei spra<:?dan& n 

l!ATR POWSZECHNY nJR 

mach gdzie· nie ma dozorców, odpowie
dzialność spada na IY'tłaściciela. odmlnlstra 
toro lub dzierżawcę. W doma.ch, gdzie sei · 
tylko sklepy, odpowiedzialność za chod. 
nik i jezdnię ponosi właściciel sklepu. 

Wszystkie Orzędy, lnstytucj.c;i, Przedsię· 
biorstwa zobowiązane są przed własnymi 
siedzibami uponądżować chodni·ki i jez
dnię. 

Podpił8ł1 
Komendant Mllłcji Obywotelslciei 

m. todzł 

(-) J: Narchwlńsłcl, ppłk. 
Ostatnie przedstawienia świetnej f<omedlł 

Gogola „07enek'' w przekładzie A. Grzyma
~ ly-Si9dleckiego w reż eril H. Szletyńsklego, 

dek<1rocjoch Axera. 
W dniu 26 mareo br. Teatr Tur wystąpi z 

~~mierq „Szcz~cia frania'' Wł. Perzyńskiego 
znaltom\\ego naszego komediopisarza, czoło
wego pTZeds\owiclf.llo polskiego reolh:mu oby 
oojowego, głównego obok Rittnera i Zapoł
s~11\ satyryka, mcilująeego mora\nośł miesz. 
czań~ swo;ef epoki. „Szczęścia frania'• o
bok „lek'i.omyślne; siostry" i „Aszontld" j.'3d· 
no z komed'/\, która ugrvntowolo sławę Pe
rzyńslcfego, roz1dt.ośl'lo niegdyś lcreacjq Jara~ 
cza, wystawiona bt'ldtle w Teatrze TlJR w re
żysc;irii leone Pietraszkiewkta, eksterna Wydz. 
Reżyserskiego PWST, w dekoracjach Tadeusza 
Kalinowskiego z udziałem: Broni!lawy. Bro
no.wskiej, Kazimierza De;meko, Karola lesz
ceyńsld~rgo, 'Nładys~awy Nawrockie1, Sarba'
'f:r/ Rachwalskiej, Jana ~widerskiego i 'folii 
Tymowskiei. 

PRA·co NICY BIUROWI 
oJ3zncxjomieni z branżą techni-,z nq potrzebni zaraz na; stanowiska re
ferentów do WydziałU Artykułów Technicznych Centrali Zaopatrzenia 

Przemysłu Pcxpiemiczego. 

OGWSZENIE 
Zakład Oczyszczarrla Miasto i:>nvjmuie 

zgłos:zenla do pracy prywatnych posiadaczy 
rolwag J.gdnokonnych i dwukonnych. 

Podania z zycioryscnnł i odpisami świadectw - Centrala Zaopa· 

I b:zenicx Przemyłu Papierniczego. ' 

C»::::::::::::::::::::Ł6=dź=·=,=u~l.=.P=io=t=rk=o=w=s=ka:::l:7:1.::::::::::::::::::::::f) 

Sze!:eg6towych informacyi udziela slą co
dziennie w biurze Zakładu przy ul. Łagiew
nickiej Nr. 63. pokój Nr. 31, w godzinach od 
7·ej do 9-ej i od 13 do 16. 

.łódź, dnia 20 marca 1947 r. 
Zakład Oczyszczania Miasta 

~ti%K~l'W!.l~r.1~~"'\b&~ett:kd*{t~1-fMJtttm~~w~;~~~~'Efil~~nrj@:~ww~~~i~~m: 

' Do . sprzedan-a I toozK1E rowARzYsrwo LEKARsK1e 

~J. d h .I. • d b f$ W piątek dnia 21 marca 1947 r. o godz 
i;< wa samo·c_ o~n" W, sian.ie . o rym l.,,,,,.~':·.~.,: 19-ej odbędzie się w sali wykładowej P.Z.H. 
,, 'I ~ Wodna 40 posiedzenie naukowe Towarzystwa 

1) Opel ... Super 4-ro osobowy 6 cylindrowy i z ~~s1ćfJJi~ia~i9p~:~~~~1~ ~zi~;;r~;;Jnlego 
2) Orel-Kadet 4„ro osobowy 4 cylindrowy i~ ro~~~he~~~a~~y;t~~n3, do~c~::e%~:k~;i~: 

TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ LUTNIA" ;~ styka w leczeniu gruźlicy płuc, 41 Odczyt: 
" " Do obejrzenia w garażu przy ul. Legionów 56 tel. 131-69 fl1 Znaczenie torakokaustyki w leczeniu gruźlicy 

Gościnne Występy Witolda tuczyńskiego. " Y1ydział Gos1:1odar!!ZV f0 płuc; 5( Rozprawy nad odczytami: o leczeniu 

„KR~i~A0 u§~ifc~t~j w 0r,6~;k~ir~.m~e~~~~ r- Powszechne) Snrłdzielni Spoiywców ~J chirurgicznym gruźlicy płuc. · 
komitego tenora opery poznańskiej Witolda . m . . w łodzi ~ P.11\WM saen rnx&ik 

ŁU'Czyńskiego, partnerką jego jest Jadwiga ti:m~~~nrfi"ll;1:tHmł~>1ltlliP"WW:~%lrnmwiS?lĄ~'f.\W&Ki~EWf@%~i\MtMt~~7i3%l'.Ji:IB~~i:iE CHOC GOtO, LECZ WESOŁO-

~endo, która nie tak dawno kroowało w na- OGŁOSZENIA DROBNE PREMIERA w „GONGU'• . 
siym teatrze ro1Ei gł6wnq operetki „Wesoła Teatr .,GONG" znowu otwiera swe poCI· 
Wdówko". W pożostałych rolach wystąi:>ICl · · 1-1 · - . woje w sobotę premierq p.t. „Ch<Jć goło, !gez 
S. Brusikiewicz, K. Chorzewski, .H. tabuńs~i, _ wesoło". 
K: Koszela, S: Pias'3cka i A. Sawin. Choreo- Różne ZAGUBfONNO kartą rejestracyjną wydaną Udział biorą: Romuald Gierosieński, :Jo· 
g rafia w układzie J. Ciesielskiego, reżyseria RKU w· I • · k B • A · nowska, Kryniczanka, Wilczyńska, Wolska, 

TŁUMACZ przysi<>gły ang:elski'ego, rosy·iskie- prz.gz - ie un na naz.w1s o rqs ntoni D k M 
8. Horski, chór 1 orkiestra pod dyrekcią W. " - 27 V 1921 kały W h k ars i, arlen I Szwajcer. · go, francuskiego, nlemi.gckiego - Norutowl. ur. · . r. zamiesz ie erni gm. K· T d Ch ki p 
Szczepański~go, oprawo sceniczna J. Ga'1ew. ier. art. a eusz rzanows ·. ocz. o 

czo 74, tei. '276-18. Mokrsko pow. Wieluń, unieważnia się d 19 30 
ski i E. Grajewski. 8'.~ety wczesniei do naby- • · go z. · : 
cio w księgarni ul. Piotrkowska 1020, o od ODSWIEtAMY i fasonuj~my k~pelus;:;-dom-1 ZAGUBIONNO - kartę - r;j-;;tracyjnq wydaną __ ll!l'll ___ lll\ll_l'l!IJ __ .,.<l!!'Jl_m'!mlla 

godz. 17,3o· w ,kasie teatru. ski"9 ; męskie Pracownia Kapeluszy, Łódź, I przez RK~-Wieluń na nazwisko Nowak Piotr 
Sródmiejska 27. - ur 18.Xll. 1925, zamieszkały we wsi Modety gm. 

TEATR KAMERALNY' DOMlJ 1:0tNIERZA Znol~•~PIP'Ol~anee ~trOCii!J Kamionko pow. Wieluń, unieważnia się. 
Oziś ; codziennie 0 godz. 19·15 świetna PA~STWOWE Zakłady Przemysłu Bawełnia. UNIEWAŻNIA s1·ę zgubt:o_n_ą_t-:;g--. Zw. Za-w. 

sztuko amerykańska VVilliams'a „SZKLANA -
MENA2ERrA" nego 9 w Łodzi przyjmują prządki, tkaczy, Nr. 1381 no nazwisko Kawecki Wacław Rad-

Reżysgrio - Erwin Axer. Dekoracje - oraz kucharza. Zgłaszać się do wydziału per- wańska 69. , 
Jan K~ińskł. sonalnego w godzinach od 10 do 13 ul. Łąko - - - - --- __ ·- ·-·--

Kasa czynna od 10 do 12-ej l od 15-ej. wa 23 {róg Kop.c;irnikaJ. ZGUBIONO kartą rejestro.c;yjną z RKU-Kut: 
rei. 123-02. fsi-fuOWY i pomoc księgowego, siły-wyvwa no Stankiewicza Tadeusza, S7.ub!na gm. Blonie. 

TEAT-R „SYRENA" Traugutta 1 lifikowane z praktyką w ks ięgowości p,zebit- ZGUBlONO-·legit. VNM no nozwisko Marci-
Dru i cod~iennle komed1a Hen!'1equlno 1 (owej, potrzebni do Centrali Węglowej w niak Leokadio, Obornicka 15 m. 8. 

lodzi. Zgłoszenia osobist'3 z ofertami i refe- - -------
Vebero p.t. „PANI PREZESOWA" w opraco- rencjami, tódź, Daszyńskiego 20 m. 6 (pokój UNIEWAŻNIA s:ę zagubioną kartę ewiden
waniu i z pioserkami Jerzego Ju randota z Nr. 3.) . cyjną na samochód Nr. ret. C.41702 wysto
muzyką: Franciszki Leszczyńskie! f M:eezy~ła. ZatN<UbfO...,. dokuni~nt11t, wiony na nazw:sko Sobczak Walerian -
wa Porwita. ~» „.'llC>' """ „ M 

Pocz. przedsł. o godz. 19:30. Kasi\ czynna ZAGUBIONNO kartę rejestracyjną wydaną przez in i?terstwo. 
cCł godz: 10-13 i od 16, tel: 272·70. prze?. RKU-Wieluń na nazwisko Grzelak Ste- SKRADZIONO dokumenty: kartę rejestracyjną 

TEATR KUKIEŁEK RTPD ul. Nowrot 'O fan ur. 28.V.1918 r. zamieszkEJły ł.aszew .gm. RKO, polc6wkę I metrykę urodzenia no 11az-
Codziennie z wyjątkiem poniedzL1łków Mie'rzyce pow. Wieluń, unieważnia się. wisko Grabowski Jerzy. 

włoowiska zomkntęte dla dzieci s7.kół pow- li 
szechnych o godz 9 lub 11 . W każdą niedzie 
lę ł święto widowisko otwarf$ o godz 12 tef 
Sztuka pi6ra l. Krzemieniec!i:iej p:ł: ,,Hlstorio 
cało o ni'3bieskich migdałach"; 

S1'utecznq4 re/klasną 
iest ogłoszenie 

H' ,,Glo5le Robotniczunt'' 
I 

Z olmzfi imienin tow. Józefa Zagozdy 20-
miast kwiatów Koło PPR Cewko I, Kopernika 
Nr. 60 wpłaciło no budową Domu KC PPR w 
Warszawie zł. 1.000.- (tysiąc ztotych). 
~.f'JZU:&&W *M·=w 
· fJ!lilri~echnii się! --SEANS SPIRYTYSTYCZNY 

- Moja żona wywołała Bethovenal 
- I c::o jaj powiedział? 
- Prosił, żeby przestała qrać ie.Iaa 

utworv. 
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Z ~ącfa partii 
KONFERENCJl\ DELEGATOW DZIELNICT 

WIDZEW 

W sobotę dnia 22 marca 47 r. o godzinie 
H w lokalu własnym przy al. Armil Czar· 
wonel 38 odbędzie się konferencJa dzlebll
c:owa w celu wyboru komitetu I deleg.Jt6w na 
konferenclę miejską. 

UWAGA, SEKRETARZE KOł. I DZIESIJ;TNICT 
FIRMY „HOJłAK" 

Dziś o god?.~nle 12 odbędzte 1lę zebJbnle 
sekretarzy kół i dmtisiqłlllków llrmy „Horak". 

ZEBRANIA' KOt. 
W dniu Cfztt!efszym odbędą Ił• zebrcrnla 

k6ł w nastqpu!ących d%13lnlcac:h: 

RUDA PABIANICKA 

O godzinie 15 w lokalu d:rlelnlcy przy uL 
Wlenlawsldego 5 ::ebranle terenowego koła. 

O godzlnl.e 13 zelhcmle koła prac:ownlk6w 
kuchni plerws::ef zmfąny firmy „Hor.ak". 

O godzinie 16 zebranie kola „Lamperł" 
oraz ,koła PSS. 

GORNA - PRAWA 
O godzinie 15,30 zebr.anie koła firmy „Maa

rer I Schwcmke" oraz koła firmy „Heine". 
O god%1nle 16,30 zabranie kola „Unloa 

Textll". 

GORNA - LEWA 
O qodzlnle 14 zebtante lCoła „Księły Młyn" 

oraz koła llrmy „stelgert". 
O godzinie 13,30 zebranie kola ltrmy „Stel 

nert" oraz koła Urmy „Stolarow". 
O godzinie 16 zebranie koła CZPB Nr 4 

otciz koło firmy „Helsler". 

WIDZEW 
O godzinie 16 zebranie koła Doświadc:zbl· 

nych Zakładów Lotnlc:zycb ,,Albnt" oras ftr. 
my „Busc:h". 

SlłODMIEJSJtA - :.EWA 
O gbdzlnle 1B zebranie kola Wol8'oweJ 

Fabryki Umundurowania t Obuwta. 
O godzinie 15,30 zebr.anie kola Dnny „Sł•· 

ph'an I Wemer". 

SRODMlEJSKA - PBAWA 
o godzlnle 13,30 zebrmste koła ftrmy n011ł 

man"'„ 
O god:dnle, 13 zelfran!e kola firmy „B-a 

Przygórsą". 

O godzinie 16 zebranie kola ftrmy „na. 
k!er" „Higiena'' orcrz kola Departtnnenta 
Kcrdr. , 

O godzinie 18 zebranie koła prcrcownUt:6w 
Z)ednoczenła Po6c:zosznlc:zo-KonlełccyJaego. ' 

SRODMIEJSKA: 
o godzinie 16 zebranie koła p1ac:ownlll:ów 

Drukami Wofskowef, Zfednoaenla Jedw.irbn1· 
czego oraz koła Urmy „lłeler". 

STAROMIEJSKA 
O godzinie 16 zebrallle kola pracownlk6w 

Szkoły Oflc:ersklel WP. 
O god~nie 18 w lokalu Pll"f aL Ogrodo

we! Bł zebranie ltcła PSS Hr S. 
O godzinie 13 zebranie koła „Pnyblc:tn". 

BAŁUTY 

o godzłnle 16 Hbranle koła. Kolefek Do· 
J.txzdowych. 

Co ,nowe!!& w Z W M 
YO MUNI!' AT 

ZWM .w poroz:u:nivniu z Centrum Wyslldrole 
tda WP. organl!!ulo Kurs Sanlłamy. Zgłoue
nLtt przyjmule I lnformacll udate!a Zanqd 
Miejski ZWM J!.l~r. Z'!nycię11twa 13 pok6! 3. 

NA SWIĘCONE dla żOŁNIERZY 
W ub. nied zielę członkowie ml-ejsc<>wego 

Zw:ązku Walki Młodych z.organizowali zbiór. 
ke ma święcone dla żolni.srzv . W związku r.e 
zb l '. ża jącymi się świętami - ZWM orgonizuie 
w Brzezina ch wydawanie paczek dla ŻQłn'.e
rzy. 

-o- . 
Dviurv antek 

Rembieliń'ski - Gdańsko 90 
Szymański ~ Rokicińska 8 
Zundelewic7. - Piotrkowska 25 
Szlindenbuch - Srebrzyńsko ó/ 
Kasperki.swcz - limanowskiego 1 
Lipiec - Piotrkowska 193. 
Pastorowo - Łagiewnicka 120. 

TELEFONY i 
Pogotowie Ratunkowe Miejskie -
Pogotowie PCK 
Pogotowie lJb.~zp. Społeczne{ -
Straż Pożorno -
Biuro numeró.w -

104-44 
111-11 
134-15 

8 
199-00 

' r 

Gł.OS ROBOlNICZY Nr. 80 

Ze 

Szwedzi. nadesłali swój skł3d 
Ze znajomych naszych pięściarzy przv-. 

· jedzie tylko 4 zawodników . 
Do Polskiego Związku Bokserskiego w 

Poznaniu na<l.:!szła depesza od Związku 
Szwzd-zkiego oodaiąca skład reprezenta
cji Szwecji na mecz z Polską, który od
bt}dzie si-ę 27 bm. w Łod1zi. 

ZE „ST ARYCH ZNAJOMYCH" 
PRZY.JEDZIE TYL.KO CZTERECH 
Skład podany Pri-ez Szwedów różini się 

znacznie ' od składu, z którym Pięściarze 
nasi walczyli nie tak dawno w Sztokhol
mie. Ze „starych znajomych' ujrzymy w 

SKLAD REPREZENTACJI SZWECJI Łodzi Ahlina. Ahnleloewa, Karlssona i 
Skład niedalekich nas-zyc'h przeciwni- Sundina, którzy jednak walczyt będą. w 

ków wyy;lądać ma -nastęuująco: innych wagach. 
Waga mus-ia - Ahlin Berteł NIE SPOTKAJĄ SIE PO RAZ DRUGI 
Waga kogucia - Pohlin W Szwecji Ahlin walczył w wadzz ko-
Waga piórkowa - Btomben gucrlej i wz-egrał wówczas z Grzywo-

'czem, obecnie w Łodzi ~otka si-ę. 'L Ba-
Waga lekka - Ahnleloew Sten zarnikicm, Ahnleloew walczył w wadze 
·waga Półśrednia - KarlSS<>n Thoke -półśredniej i przegrał z . O\ie1nikiem, ooe-
Waga średnia - Pride! Gote cnie walczyć będi-ie w wądz-e o kate·gori"' 
W aga półclęrtka - Sundin Arne · lżejs-i;~j (lekkiiej) i zmi1erzy si~ z Gorącz-
W aga ci~żka - Karbie. niakiem. 

l'"llll'il11 llll 'l' I 1·•1·1111111mnn111mn1111n 1m11 1 1 1ffi:i·i1• 1 1 1r 1:1111H11'1•m11111111111n1~1r111m·nm1w11~ 1 ·11 1 r1111r1 :1mrnrl'!l 1~ 111Ji~ 'M rr1'r'Fl~l'r1'l'lm1111rrr1m1.1·1't\l\?lqft 

Kto sę.dziuje mecz . Polska - Szwecia? 
Na. zawody międzypaństwowe Polska 

- Szweda, które odlbedą si~ w czwar
tek dnia 27 marca 1947 r. w Łodzi, P-01-
ski Związ~k Bokserski wyznaczył nastę-
pufacą komisie.! sędziowską.: -

W ringu Kll'biak Roman (Łód'ź). na pun
kty zaś P~ewicki (Warszawa.),sęid1zia. cze 
ski jako neutralny i sęd1zia s~we-dzki. 

Na zawody zaś mi-ędzypaństwow~ Pot::. 
ska Północna - Szwecja Północna, kt6-
re odll:l'ędą się w niedzielę dnia 30 marca 
w Gdańsku, w ringu seidziować będzie 
Władysław Masłowski (Poznań), na pun· 
kty zaś Kugacz (Pomorze), Lawicki (Po-
m-0rze) i s-ędz.ia szwedzki. · 

Niewadzil i Nowara otrzymują nagany 
Wydział Sportowy Polskiego Zwią'Zku za rezygnacj~ z walki po na'Pomnieniu 

.&oksersldego ukarał surow~ naganą na- wdczas s.potkania KS HCP - WKS ,,Lu. 
stię.pujących 'Zawodników: Niewadziła blinianka"' w dniu 9.2.47 r. oraz zawodni
Władysława z ŁKS-u za wyB<>Ce niesPor ka Nowarę Henryka (RKS „Batory" -
h>we zachowanie się -podczas spotkania Chorzów) za nie respektiowanie zarzą
:RKS „Batory" - ł'.JKS, w dniu 23.2.47 r. dzet\ kapitana BJ>Qrtoweg-0 ~ i niesta-, 

Zawodników: Sfamiona Franciszka i wiznie się do meczu Polska Srodkowa
Lisiaka Henryka z WKS ,,Ltiblinianka", Czechosłowacja w dniu 5.~.47 r. 

CZY KARLSSON DOBRZE NA TYM 
WYJDZIE? • 

Karlsson p.rzograł w Szwecji z Kol
czyńskim w wadze śrtdniej. Szwed woli 
tym razem przejść o kategorię„. niżej, 
alby uniknąć może ponownego spotkania 
z „Kolką", ale moic ll'ie wie, że spotka 
się za t<> z przeciwnikiem równie grot
nym - Ole}niki·em. 

WSZYSCY O W AGĘ WYŻEJ 
Szymura będzie miał dość cidkie za• 

danie . I jego bowiem prz~ciwnik Sundin 
posiada właśtiwie wag~ o kategorie cioęi
żs-zą, aniż~li Polak. Ale Szwedzi, jak wi
d.zimy, zrobni generalne przesunięcia w 
SWYm. składzie o jedn~ kategorię w gór>E',. 
Czy ta ta.k,tyka przyniesie im korzyść -
prziekon.amy sf,ę niebawem. 

. DLACZEGO BRAK KREUGERA? 
Warto zaznac~yć, ż~ w :Podanym prur 

Szw'Odów składzie brak }est nazwiska 
najlepS'l.~g-0 ich pięściarza Kreugera. Za
chodzi przy\)uszcz~nie, ie Kre·ug·er uległ 
kontuzji l z teio pbwodu nłe będzie mógł 
startować u nas. 

POST SCR.WTUM 
Dla przypomnienia P-Od.a:iemy ~eszcie 

na zakończ~nie ~kład rieprei>Cntadi Pol
ski ustalony :Prze7. kal>i tana PZB na 
mecz. Polska - Szwec"la w Łoó.7.\. 

Waga musza - Bazarnik (r.ez. S\:a.siaH 
Waga kogucia-GnyWocz (CzarntckO 
Waga :Piórkowa - Woźniakiewicz ~ 

Oanowczyk) . 
Waga lekka - Gorączniak (Skierka) 
Waga półśrednia - Olejnik (Wik\i'\iski) 
Waga średnia - Koliczyński (Nowara) 
Wa.ga 11ółcię!żka - Szymura (Uck) 
Waga ciężka - Klimecki (Niewadzi\). 

P.lywacy Fi-mowca· 
przed trudnym zadaniem 

Ciekawy czwórmecz na pływalni Y M C 
Nied·z.ielny czwórmecz pływack~ Cra- SJ(LADY DRUŻYN 

oovia • Warta - Elektrycznoot - Pilmo- Druiyny najprawdopodobniej wystąpią 
Wiec wywołał w Łod1zi niespotykane za- w nast-ępujących składach: 
interesowanie. o czym świadczy ·najlepiei Cracovia: - Kowalski I, l(owa.lskł •I 
rozsprzedana ilość biletów. (Bilety można (WYJ>Ożyczony z Wisły), Bałucłński, Cho 
nabywać w sekretariacie polskiej YMCA ma·· 
ul. Moniuszki 4a). W~rta: - Rata;iczak. Owczarczłtk, Toe-

Pomimo, że imprezy pływackie, w któ- dling, -ZmickMski, Cichoński: 
rych sprowad·za si~ zawodników zamiej- Elektryczność: --; Brzozowski, Szczyp.. 
sco~h zwykle są, deficytowe, tym rn- ko, Ka@ińskl, Zguda, Sybilski łub Jabłoń 
zem goSP<Jdarzc liczą na P-Owodzenie ski; _ 
czwórmeczu. filmowiec: - Cieślak, Chojnacki, Dec, 

Czwórmecz nied·zielny będzie bezs-prze Kniazio rez. Dobrowolski i Boniecki. 
cznie naj.J>Qważniejszą imprezą --pływac- Poza kon'kursem odb~dzie sioęi mecz pił
k~ -:JfJ' Łodzi Po woj·nic i niewątpliwie ki wodnej między kombin-0wanymi zesJ)() 
Pr~zyni siei w dużej mierze do· propa- łami gości i gospodarzy, skoki z tramJ;>o
gand'Y tej pięknej gałęzi sportu wśród naj, liny, w których weźmie udział m. in. -
szerszych rziesz społeczeństwa. świeżo upieczony wic~mistrz Polski Wit
m~1~t1 11m·:11:11111 '11 ·111111111rr1n 1111 11ii11: 1'll n1H 11 · 1·1 11'1 11 1 •m 11 111u1i1n 1n 111 1'11 :11111"• • "' ' ''" .' ' ''' "' " ' '· 11 :1mrr1r 11·r111 r1 .1 , 11·1 1·•m :,ic·ri1il r :1111111·1m H1<ll'l•11r1'11n111n '•1.·n ·11 l· f'·fi;llf 

Bezczelność! 
Jalt donosi „Przegląd Sportowy" Niemcy 

nie rezygnują wciąż z udziału w Olimptadzle 
londyńskie) w 1948 r. 

Dzlslaf w Fr.anklurc:le nad Menem ma pd. 
być si• koalerencja przedstawicieli wszy11ł

klc:h łstnlelqc:ych obecnie związków sporto
wych w Niemczech, kt6ref celem ma być re
aktywowłillle niemieckiego Komitetu Ollmpi)
skiego oraz przygotowania w związku z.„ 
Olimpiadą w Londynie. 

Kolarze ŁKS-u mają swego 
trenera 

W dniu dzisejszym, 21 marca 1947 r. 
odhędzie się w lokalu właS1J~m WZY ul. 
P iotrkowskiej nr . 67 zebranie wszystkich 
kolarzy, których fodnocz·eśni•e prosimy o 
złożenie licencji i kart wyścig-0\vych S:!k
cjj Kolarskiej na ręce sekretarza Bi'bla 
Antoniego . . 

Nie piasiowie „sportowcy"· z Berlina, z tych Z$!:łdsił si-e czoł-Owy za wodnik przed-
plan6w chyba nic: nie wyld:de. Zbyt ł'::iEJt.e wojenny Jan Hofsznajder. który l'~dzi:! 
są Jeszcze !Uaay krwi na waszych łapa:::~: . I ·· :-. __ 1; r0wadzał treningi kolarzy foniorów. 
nlewłnnłe pomordowanych ofiar. - o -

Państwowa Centrala Handlowa( O. W. w Łodzi 
uruchontila sprzedaż typ;o(lniową (od 1'7 • 22 •narcaJ 

win owocowych i soków 
po niskich cenach przy ul. DASZYNSKIEGO nr 2 

dla członków Związków Zawodowych, słucha czy wyższych u~elni oraz die 
-' ' organizacji społecznych - za „ okozanłem legitymacji,. . · 

kowski (Filmowiec) i Przyborowski. 
Uzupełni·eniem programu bE;'ldą biegi To 

kaline z udziałem juniorów i sani-0rów 
filmowca, HKS-u i Zjednocz-0nych. 

-o-
Dzial ofźcfaln» Ł. O. Z B. 

Komunikat Referatu Wyszko
leniowego Hr. 1 

Komunikuje siE;'. że ostateczny termin 
składania w sekretariacie ŁOZB 1-agity
macji i licencji, prw<lowników, instruk· 
torów i sekundantów, celem 'P~edłużenia 
ich ważności ·na r-0k 1947 upływa w dniu 
15 kwietnia br. 

AZS komuniku!e ..• 
ZarZJąid Akademickiego Zwiazku S'Por

towe-go w Łodzi zawiadamia swych 
członków i sympatyków, u sekretariat 
AZS-u czynny jest w lokalu własnym -
przy ul. Południowej 10. W p-0niedzia łki, 
środy i piątki od godz. 18 - 21 o~z we 
wtorki. czwartki i soboty, od godz. 10 ,.,. 
13-ej. 

Walne zebranie p!łkarzy 
DKS-u 

Sekcia Piłki No.żinej Dziewiarskiego 
Klubu Sportowego p9wiadamia wszyst
kiC'h członków Sekdi, że Roczne Walne 
Zehranie członków S~kdi od•będzie się w 
dniu 22 marca rb. o godzinie 18-e.i w 1o· 
kalu klubowym, przy ul. Nawrot 73-75. 
· Zarząd Sekdi prosi o liczne stawienni· 
ctwo. 

NA WIĄZANIE BEZPOSREDNIEJ ŁĄCZNOSCI 
TELEFONICZNEJ Z PARY.2'.EM 

4 mareo rb. zostało uruchomione oozpO· 
średnie połączenie telefoniczne kablowe W-:Jr4 
sz:::·:.'a-Paryż. ~------------_;, ________________ __. _______________________________________________________ , __________ ..... .._ __________________ ..... ________ _ 
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