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TALIN PRZYJ Ł BEVINA 
Uzgadnic;mie czterech lłr~jektów w spr~wie Nie- Bomby kruszą zatory 

m1ec przez Kom1sJę KoordynacyJn~ wARszAwA PAP. _ w górnym i 

MOSKWA (PAP). W poniedziałek wieczorem gene- zredag~wania spra.wozdania ~ do po- środkowym biegn Wisły oraz w jej d-0-
ralissimus Stalin przyjqł na Kremlu brytyjskiego mini- s~zegol~ych punkt~w. oma\~tanych w rz~czu sytuacja uległa pewnej PO'lJfawie. 
stra spraw zagranic;znych Ernesta Bevina. w towarzy- ciąg~ u.biegłych dwoch tygodni... . Dzięki energicznej ak~ji 1 warszawskie-

. . . B . "d 1. . b d b . Wte<:zorem ambasador Franc11 przyiął go pułku .Pontonowego zostały obronio-
S!"'!"le m1n1slr~ e.v1na z~aJ owa l się am asa or rylyJ- członków delegacji franc~skej i dzienn}- ne trzy niezwykle waine ze względów 
ski w Moskwie sir Maunce Paterson, sekretarz prywatny karzy przybyłych z Paryza. Octbylo się komunikacyjnych i transiportOwYCh m-0s
'Oraz tłumacz. również przyjęcie w ambasadzie amery ty w Sandomierzu. Akcja wojska w San 

kańskiej. domierzu zastnguje tym bardziej na uz-
. MOSKWA PAP. - P~iedzenie s-p.ec-\ nieunodn~nych ma być podstawą dys- Liczni delegaci i dziennikarze spędzili nanie, że musiało ono walczyć z dwukro 
jalnej komis.ii koordynacyjnej utw<>rzon!'.i kl.l'sji, która rozwinie się we wtorek na wieczór w różnych teatrach, R"dzie w tnym gwałtownym J>OChode.:0 lodów -
na mocy sobotniej decyzji. ra-dy mini- Radzie Ministrów Spraw ZagranicznJ•ch. tym dniu odbyły się specjalne przedsta- trwającym po kilka ""odzin każdy. ' 
str6w spraw zagranicz.nych odbyło się w MOSKWA (PAP). - W przeciągu dru wi~nia ~inister Bidault z m~łionk.ą od Zator pod Zakroc;ymiem spo~odowal 
eobote rpo J)ołudnru. Do komisji na!eża - giej ni.edzieli Konferencji Moskiewskiej byh .. wycieczkę do Archang1elsko1e w wylew w dolnym biegu Wisły, Bzury I 
gen. C\ay, Alphand, wiceminister Wy- pracowali jedynie rze<:zoznawcy celem pobltzu Moskwy. Bugo • Narwi. Wojsko prowadzi inten-
8:iyński i generał Robert60n. 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111"111 k . 

:;j;~~ti:~!~~i2~]~~~fa~~~~~1~= W a r sza w a - Be I g r a d i~:;~lf l~·~o,fiii:~~:n:~~~~~~i~~·~0t~~~ 
rad nad si:>rawoz·daniem S(}juezniczes Ra- siejszym lotnictwo Pod osobistym kiero-
dy Kontrolnej w Berlinie. K-0misija ma u W • d • d p d I wnictwem dowódcy wojsk 1-0tniczycb 
stalić lit!tę punktów ingodnionych i nie- ymlQftQ epe&z mię zy rezy en em1 Prz-e.prnwadziło bombardowanie tego za 

MU~adnivnych co do 8 zagadni~ń. oma- i Bierutem a dr. Ribarem toru pr:y użyci~ -~>Omb od 100 do 500 kg. 
wianyeh przez WSP-OmniaTHl sprawozda- Poza ~J !n równ.1ez są bombardowane i in 
nie: demłlitat"yzacJa. deoazyflkacjao de- WAQSZAWA PAP. - W r cznicę pod \\'1·t~ z.one ecie. które doprm•adzą nas ne mmeJ z~ zatory. 
UH>kratyzacja, jedoość ekooontfozna, po- pisania 1>aktu pol@iko • ;jugosło riańskiego do trwałego pokoju, jedności i postępu: - o -
't\om przemysłu, odMkodowania. tran&· miała miejsce nast~uia..ca wymiana de- {-) dr. Ivan Ribar IOftgf8S ft3f0d' • f k" h 
Jer ludności. i os6b wy!liedtonycb, reorga- pe6z 'P-Otni(}dzy Przew-0dniczącym Prezy- Przewodniczący Prezydium Ludowej ow az1a yc IC 
alzaeJa terytorialna. I dium Ludowej Skupszczyny federacyj- Sk111pSzczyny F~deraCY'inej Lud-owej Re- rozpoczcd obrady w Delhi 

Do tego dołącza sie dziewta.te zagadnie nej L'lldowej R~publiki Jugo"lławii a Pre- .Publiki Ju~osławii". LONDYN (obsł. wł.) - W New-Delhi 
t\\e, które było iprz~mi-0tem obrad w zy-Oentem Rzeczwospolitej Polskiej. „Jego Ekscelencja Pan doktór Ivan Ri-
końcu ubiegłego tygodnia, a mianowicie „Jego Ekscelencja Pan Bobsław Bie- bar, :przewo·dnicza,•cy Prezydium Lud-0we1 .v dniu wczorajszym nastąpiło otwarcie 
tymcz&.Sll)wa organizacja Polltyczna Nie- rut, Prezydent RzeczypÓsPolitej Polskiej, Skup.szczyny fe<C!eracyjnej Ludowej Re- >ierwszego kongresu wsze-chazjatyckie-
mlec. Warszawa. • publiki Jugosławii, Belgrad. g-o. W kongresie biorą udział przedsta· 

Zestawienie 'l)unkt6w uzgodnionych i W roczni~ w.drpisania paktu pomiędzy Proszę 'Przyjąć serdeczne p0dziękowa- · · 1 mfflmJ11JJ1ri111m~11111nr·~nllll'itlł'ł'. ·r.n·1'lł<m.u&;llil11:1sr.lłl;~llnłml!l11~rifll Rzecz;p.osp-01it~ Polską a federacyjną Lu- ni:a za życzenia, nadesłane w rocznicę w1c1e e 25 państw azjatyckich, w tym 

Zwyrodnialcy n·1em"\eccy d-0wą Re·publika Jugosławii, pr'Lesyłam w podipisania paktu. Ufam, że sojusz i prZY- również przedstawiciele republik środ· 
irnieni-u Prezy4iium Ludowej Skuipszczy- jaźń naszych bratnich narodów będzie kowo-azjatyckich ZSRR. Uczestnicy kon 

fRANKPURT fobist. wł.). W trakdt ny - naj:ser<lecznie·jsze życzenia naszych r>0dwaHną sPrawiedliwego i trwałego po-
1 k • nar-.Jó~", ażeby w śc1·.sł""J0 bratn1'eJ· w""'o'ł ko.;.,,, gresu, reprezentują narody, które stano t'roces.u ei ·arzy i sióstr za•kładu „loczni- vu ·w "' ~„ J" 

czego" w ttadamar, gidzi~ masowo likwi- !>racy z bratnim Polskim narodem urze- (-) Bolesław Bierut, ~ą w sumie połowę ludności całego 
dowano chory-eh i niedol'ęrżnydt Judzi czywistnić w bieżącym roku wsz~tkie Prezydent Rz.:'czyposriolitej Polsikiej". 5wLata. 

· ~f i~~~~~i~i~~ Pliii .. P'ii'Ri'łi·c·y·····f'a„S"z·y·s~,t~··~·-m 
gazowanych htdzi. 10-tysiączne zagaz-0- C I k • K · USA • • • 

. wanie było w ttadamar świ~towane jak z on owie ongresu zapozna1ą Się z pro1ektami Trumana 
uroczystość, a każdy z pracowników mu· 
siał z tej okazji wypić. butelkę piwa i WY• WASZYNGTON PAP. - Rząd Stanów rosrezenia greckie wobec Epiru północ-
słuchać parodii „mowy 1>0grzebowej", Zjednoczonych wrę>czył człon'kom kon- nego i na morzu Egejskim. Chciałby on 
która.. wy·głosił jeden z przydzielonych gresu tekst .Propozycji, określaiącyoh sta również przekazania Grecji Cypru na 
do zakładu pastorów. Likwidacja cho- nowisko rza·du wobec .Problemu Grecji i podstawie dwustronnej umowy miE:-dzy 
ryoh odbywała się JJartiami, a t>olecerua Turojj. W .Propozycjach tych jest m. in. Wiel·ka. Brytanią a Gredą. zapewniającej 
wydawane były przez kierujących zakła- mowa <> pragnieniu 'POWStania nowego bezpieczeństwo linii komunikacyjnych w 
dem łzkarzy. rządu greckiego, obejmującego wszyst- wschodniej części morza śródz.iemnego. 

- 0 - kie partb określane jako „lojalne" a z Rząd amerykański uważa natomiast za 
Gruntowna denazyfikacia wyłączeniem gmp „skrajnej lewicy" i e- przesadne roszczenia Grecji w stosunku 
w radzieckieł strefie okupacyjne; lementów reakcyjnych. Rząd Stanów Zie I do terytoriów, położonych wzdłuż gra

BERLIN (PAP) - Jak podaje pismo 
dnoczonych zamierza popierać w zasadzi, nic Alhanii i Bułgarii. 

Ostry protest EAM-u 
„Die Neue Zeitung" w radzieckiej strefie 
okupa-cyjnej zwolniono okoto 79 tysięcy 
urzedników administracyjnych, 24 tys. 
urlędników policyjnych, 9.750 s~dziów, 
6.400. osób P.racujących .w zak!a~ach wy przeCiW przeŚl3dOW3UiOm (UdROŚCi greckiej 
da wmczych 1 44 tys. osob sposrod perso . . . . 
nelu nauczycielskiego. _ MOSKW ~. (~hsł. _wł.)_ - Kom1te.t Wy-1 wypr2wadzema kraJu z „krwa weg-0 kosz 

D • ł nk · tr . ł k-011awczy .. „ . l·~ l ,rnhł rezolucie. w mam . 
-
1 

~w:• tez 
0 t ~7ie fa~ 1j "

1
1e wy \'z:- której powidziano. iż należy natychmiast „Jeszcze jednym dowodem winy rzą-

wą~ do _ie • zos a za ru n en przy u 0 usunsć rząd, ,,które~o ręce t><>łitamione du - pisz~ dziennik - jest fakt~ iż wła· 
te rog. s k ' · • h r " I t ć d Jak wynika z powyższych danych de- a rwią mewmnyc o iar u ":orzy ze xre<:kie nie tylko nie PQtrafiły (czy 

nazyfikacja w radzieckiej strefie ok~1p!łA in.ny rz.~<t. :r,dotny d<> dopro":adzema O~e nie chciały?) rozi>rawić się ze. znanym 
• • • ~.- CJl na drndze demokratyczneJ do pokoJu _„ · b d t K · 

tyJneJ została gruntownie przeprowadzo . b . e. t · .1.1ura.1cą I an Y ą a<:are<>sem, maJącym 
t . k h d .. t .. t e::'>1ecz nR wa. , I . 1· b od , 1 

na, a na s anow1s ac w a m'"l5' rac Jl p a·s gre k. h t·· t 0 h , na sum1en u n1ez 11czone z r me, ecz -
t I" • d . d·. . r a , c 1c par 11 cen r wyc row- od t . • . • 

p~zos a 1 .J~ ~me. praw _z1w1 ant} 1.isLy~_. nież wys~e:vu:ie prz.'.!ciwko rządowi Maxi- wro me - P-OdJęły. sle Jego obrony 1 

sc1 i b. w1ezmow1e obozow kon~entracyJ ł mos.a. Dziennik „f.left~ria" nazywa rząd uSprawledliwiaia działalność stroomików 
nych. „rządem krwf-0pijców", niezdolnym d-0 tego zbrodniarza". 

, 

Przechodząc do spraw Turcji rząd 
US:\ przedstawia c2łonkom kongresu 
swo1 pogląd na sytuacj·e międzynarodo
wa tego kra.iu zwłaszcza zaś na jego sto 
sun~i zz Zwiazkiem Radzieckim oraz pod 
kresla !11-. in. że .Turcja przeciwstawia się 
\':sze!kieJ rewizJ1 układów w sprawie 
c1eśmn. 

~ytu~cia ekonomiczna Turcji nie wy
daJ~ stę !Zą·dowi USA katastrofalną, u
w~z,a .on Jednak, że ten kraj potrzebuje 
„p1Jne.1 P-0mocy finansowej". W doku
mentach .vrz.edłoż,ony-fh kongresowi rząd 
USA wspomina rowmeż o kw~tii Iranu 
i za-znacza, że problem ten nale·ży rozpa
trywać ~ uwzgl•ednieniem żyiczeń ZSRR 
w sprawie dost<'.nu do zatoki per&kiei 

Urzędnikom w Lubece 
nie wolno przybierać na wadze 

LUBEKA (Obs!. wł.) Zarząd miasta Lubeki 
wpadł na orginalny pomysł dla zwcrlczanla 
k_orupcji i spekulacji wśród urzędników. Oto 
wszyscy pracownicy i policjanci, mujący do. 
czynienia z zaopatrzeniem ludności, lu]:) 
zwalczający „czarny rynek" muszą slą wa>żyć 
przy wstępowaniu na służbę. Kto w trakc!e 
swego urzędowania przybierze na wadze zo
stanie natychmiast zwolniony ze służby 'chy 
ba, że udowodni świadectwem lekarski~ '1• 
tycie Jego było objawem, chorobliwym 
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Sw•adk • · • E Przyjęcia w Msz I Owie Z Ca el ro Y W./\fR..SZAW-A (PAP). Minister spraw 

· . , ~~~~~ic:~~iu 242;:1~~bas~::1z"SR~ 
sklada1q z znania na proce i Hoe sa Warszawie~· w. z. Lebiediewa. , ,• 

WARSZAWA {Obsł. wł.) Na procesie Ho· było by łnnydll 6wiadków, a pan Cyrankie- palono lywcem dzłeci polskle, pochodzące r acja o N z w Sofii 
essa· ze:tnawali wczoraj w d;;dszym oiqgu wież nie byłby dziś premierem. Zlambj•zczyzny; były to dzieci powyzef lat SOPTA PAP. _ W poniedziałek rano 
iwiadkoWie •agranicznl. Swiadek Markus Lust W dniu wczorajszym zostały odczytane 10-ciu, i ł k . k . ·• ONZ wYSł' • d 
bader jellt obywatelem belgijskim, którego zeznania tych 6wladk6w, którzy ni• mogli W zeznaniach 1w~ch świadek Dragon CZ on. owie -Offi!SJJ , '. an~J, <> 

b k 1 >- przybyć na rozpraw"'. szezególowo opisuje "Wofq prac• przy kr•- OrtCJi i państw bałkansk1ch, przybyli sa-z o ozu arnego w Be gil wy1łano do vśwlę- " " "" 
ci Bwiadelc Jan Klima w zeznaniach swoich matoriach l urzqdzenie komór gazowych, ro· mototem do Sofii. . 

micr. Z jego transportu, liczqcego l.BSO lu- pisze, że do do~ów krematoryjnych wrzucano wów do palenia zwłok i samych kremato-1 Cztonkowie komisji pozostaną ~ez 4 
ds!, zaledwie 250 męiicn;yzn i lóO kobiet wesz dzl•r:i tywc•m bqdt bezpośrednio!: •c:rmocho ri6w. dni w Sofii i f)ó wYśhłchaniu ·św1adk6w , 
10 do obozu, a zecztę zagazowano. Swiadek d6w, bądś łe:i: podprowadzano le do doł6w Swiadek przytaczo fakt, te pewneqo razu l>ułga rskkh udadza sie do Belgradu VI f 
Lu1łbader ltwierdza ltanoWJZO, że do komory l 11.manl dlUglml Widiami SJ1fC:b'Cl\1l , W Z komory gazowej wydobyto żyw• d:z;ieclto. piątek łub W sobotę. 
gazowej ki$rowano nawet ludzi zupalnie. :zdro ogień, :Bylo ono az1:zelnle zawinięte w poduszkę · 
wycia, li liolbg ioh zalema była od „11i1potrze Swiadel& lłHncał równin, :io w dniu. 17 dzięki temu nie zginęło ocl gazu. SS-man Del gac:a Mi dz. e·ura Pracy I 
bowania". kwietnia 1943 r. podano w obozie zupę. ugo- dziecko to położył nad plonqcym rowem, ob· W ZW. law. W lodzi 

Następny świadek, obywatolkti belgljika tewaną na trupach :Zydów bolende11kich. casem zmiażdiyl mu krtań i jednym kopni'l-
Wolnblom opowiada ądt;.vi, jdk za udział W dalszym ciągu świadek stwierdza, ze cłem wlzqoll dziecko w plom!~m!e. . ŁÓDŻ PAP. - W dniu 24 bm. prwhv-
'łł tl1dbU oporu W' Belgll zoatala aretztowand 1·1111.u.H:1, 111;1111'1 11:1'!l"l'I r 1 ·1.111114ru1"111'1::1111111·1.1.11•11:1.11·1111Hł "''11i:t.u 11.1111111·n i1111111,Mi;mu1aM u li dt> Łodzi delegaci Międzynarod-0weg& 

~~a::p~!~o:y:~:r:!~n~~~.1ę::~:· ~~:::::r~ Postulaty Serbów · Łużyckich ~~~i ~~~~o~~ ~e;~~~~i~ s~~i1~1~~!%~ 
kom dawano zallt!zyki rzelcomo profllaklycz- • • I zawodowymi w szcugólno~ci z prze. 
ne, ale w istocie powoclujqce goraczkę i zgo BERLIN PAP. DelegaeJa Serbów łużyckich go memorandum, ktore ma byo puekazcrne 1 . ' OKZZ b w·aa k' • !Ił 

Radzie Ministrów Spraw Zagranicznych w W-OC mczacym O · I WIS 1m 1 
ny. złożyła na ręce ptzeda\i;iwioiala Zwiqzku Ra- Motkwle. Serbowie !utyccy dornagajq się przewodniczącym Zarządu Głów. Wł&-

}Gko następny zeznawał pt:ted Ncijwy2:· dz!ecklego w Berllbte mar 1załka Sokołowskie przyznania im calkowi'ej autonomii. kn!arzy A. Burskim. 
12:ym Trybunalorn Austr!ctk Henryk Durmeier, i 111 111111.11111111 ·11•111 11111ll.1'111111111111n11111111n llNI 111111111111H· 11111 11 1Tłl't111111n~1.1;t 1r F.I 'Hl 1:m:it"r1n1:1 !l"l·fl1 

!:~~y;~ee;~~. ~;r:;:~~e~n~~l!c~~1~!;!w;11. ac· pływy 
Hlszpgnii at do samago końca wojny domo· I 
wej, doatał się nas1~pnie do obozu interno· , • 
W'onycb we Francji, z którego w 1940 t., po , 

z12wieazeniu broni został przez Niemców za- w własnym slronn1• c1w•1e 
wieziony do Wiednia, postawiony przed try. 

bunalem ludowym i wysiany do Oświęcimia. odali tyczna Agencja Prasowa <Io- dy powiatowe przeciwko zarzą1dowi w-0- dowali .Siei pp. Wójcik, I<am\ński i inn\ _. 
·W sWyoh obszernych, wstrzc:i1ających ze· nosi: jewódzki~mu. ldęiska konce-pdi p. Mikołaiczy1ka była 

~naniaoh, tlwiadek obrazuje dwa światy w W popJ"Zc<lnich komentarzach do sytu- Próba sH zakof1czyła się jednak kom- b;irdzo wyraźna. 
obozie oiiwięchflsidm: z jedn!Jj 1trony - „nad ncji w PSL komuniko\\'[11iśmy o zctwie- pletną kkska p. Mikohdczyka. Wy.star- P. Mikołajczyk usiłował przekonać o
'.udzie", SS·mani, bogaoąoy ale na dobytku zrniu niewygcxlnych, O·Pf>zycyjnych w czy, by Jlowied7.!cć, że ua 7 reprezento: Poz~ cję, wygłosił nawet Darngodzinne(!) 

Mtosunku do p. Mlkołajczy,ka ośrodków wanyich na konferenc.ii powiatów (prz~d- p.rze.mówienie. Wszystko daremnie. CieW'f$łanych na śmier6 ludzi i nie cofający sie PSL, jak np, we Wrocławskiem. stawici~le pozostałych w ogóle na k-0n- kawym momcnt~m w argumentacji p. ?\\i-
pned niciym, eo mogłoby ich uchroni~ od Do tych 0,p0.zycy,inych <>środk6w nale- ferencję nic pr"zybyli), jedy·nie powiat kolajczyka było twierozenie o„. 75 pro
pójaoia na front, z diugie! strony - „podlu- ży niewątpliwie i warszawski zarzą.d w-0 warszawski opowie·dział sif} za Ji11ią p, centowych wpływach PSL w czasie wy
dzie", z nłelioznymi wyjqtka·ml aolldarnl I j~wódzki tej partii. P. Mikołajczyk prag- Mikołajczyka, r>rzedstawiciele zaś poZ-0- borów. 
•lednoonni w ruchu oporu, który uratował 11 ,tł i na tym tt:Nflie pozibyć sje niewy- ~fały.eh sześciu powiatów bardzo ostro Na to twierdzenie od.powied.ział po la
tycie wielu tysiącom osób. Durmeier opowla godnych dla ~ie-bie h1dzi. W tym celu linie tę skrytykowali. Nie vomoiła nawet wi Mikołajczykowi, biorący również u
da o ptóbie ucieczki, pra•dai•wziętsj pn:ez t'Wolał na dzień 22 marca konferencję r;pecjalnie na ten cel przez ri. Mikołajczy- dział w konfer~ndi, 1>0seł Zaleski, że 
lrżoch komuniatów wiedeń•ldch i ciw~ch Pola wojewód.zką zarządów powiatowych, są ka zorganizowana grupa 14 „nie.przejed- gdyiby nawet PSL Posiadało wietkie 
!ców. Byli oni po schwytaniu przez :1 m1e1iące d·z:ic. f.e uda mu 8h!' zmobilizować zarz:\- nanvch", vśród którei Ql1ok pr~zesa znaj \V'PłYWY. to Wl>łYWY te nie rniałyb~· 

nlc w pólne~o z PSL, ani z chłoi>St ·em, pue1luchiwanł w bunkrze na t. zw. „huśtaw· 

O • • d • t ani z ideoloi;ia ~tronnictwa ludowego, a 
Oe", gdzie Więzień Wilictl 1wlq1iany za r4oe w1a czen1e namu po pro,.,tu liczy p. wcz" na :przzciwni-
1 nogi. Mimo to, nie załamali się onl • od wp11 k6w reformy rolnej t tl!J)afl ow{enia 
wem tych tortur, gdyby coś powiedzieli - · Przemy lu na zakam'eniały,c'h ·wsteczn!-
m6wl llwladek - to mnie by tu nie było, nle • 0 • F • k6w. 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 W' SprGW'l8 porOZUDl18DIQ Z ranCJq Opozycyjnie w t~unku ·do p. Miko· 

Nowe lekarSIWO PA.RYŻ PAP. - Agenda Pranc:e Pr~·- klej, jeżeli francla uzna nieP.odległość łajczyka wypowie·działo ię na konferen-
e donosi, 'POW-0łując ię na radio vie·t- V:ietnamu i _i-ego prawo .do na'Yi~ZY\Va· cJI j;.!.S.Zcze flzereg mówc&w, m. in. ob. 

' 
prz•ciw rakowi 

RZYM PAP. P1asa ,„loaka do1101!, ił! dr. 
Gumnierl, po kilkuletnich pracach nad Ul· 

Idem, wykrył preparat antyrakowy, kh~xy na• 
&Wal „F.A.2". 

Dośwladctenia przeprowadzone przy po• 
tnC>cy tego iłodka leci:niczego na osobach 
cltłko chorych dały nCFdzwyczaj pomyłlne 

wyniki. Dżlałalnt>ść tego preparatu opatta 
jest na wyciągach z wątroby I rolega na 
pr%Jwrócenlv. równow"gi biollzycznej k!mu-1 
rek. Choroba tc:ka, według twierdzień dra. 
Quarnierl, powstaj wskutok utraty równowa 
gi w kom6rkttch, wywołanej brakiem odpo· 
wiednleh lloAci wyciągów z wątroby. We 

. łi h' • h • . d 1 nia stosunkow z za1?;ra111cą. Jezelt nato- ob. Warowny (przewodniczący prezy-
nam kle, ze o-c 1-?un -Oswia czy na niinst Francja b'~·dz!e chciała 11trzymać dium warszawskiego zarządu wojłwódz-
konfercncJi praisoweJ, lt naród vletnam• ustrój kolonialny w Ind-00hinach, to na- kiego PSL), Gujski, Makowski, Niedek i 
ski je5:-t gotów współpracować w przy· I ród vietnamo;kj jest zdecydowany prowa Prcwr.cki. W sprawozdaniach z powia
jaźnl z fra11cją v ramach Unłl francus• dzić walkt~ w dal:zym ciągu. t6w padały słowa krytyki pod adresem 

p. MikołakzY'ka i powazne wątpliwości 
dotyczace zarówno słuszności, jak i ce
lowości jego linii Politycznej. 

f.Jwaqa. Czvtelnlcg 
Administracja ;,GŁOSU tłOBOTNlCZEGO" zawiadamia; 

Że z dniem dzisiejszym 

Dział Oqloszeń 
został przeniesiony do lokalu 

przq ul. PIOTRlf;Olł'Sll.I ..I !J!!J 
front_ - part· r ...:.. lokal sklepowy 

Tak więc :Pforwsza próba likwidowa· 
nla o.pozycji zakończyła siie kompletnym 
fiaskiem, mimo, że p. Mikołajczyk rzucił 
na szalei cały wói autorytet, 'Przybywa
.he na konferencję w otoczeniu całego 
sztabu „nieprz~jednanych". Ciekawe -
ja'k z tej syruacji wybrnie p. Mikołaj
czyk? 

312) wsiiystkich ważnlejszych ośrodkach leeznł-1 JarOSl8TV tlasl-4. 

~~;;:~~:::i::~::::laz:;:m:- Pn J !~ ~ J ~ ~ ~ r ~[~ · W~i ~~ ~ Siw~ ii~ 
mnie bardzo niemiłe. - Cenzura: 
przekreśl! następnie zdanie. Dostali 
po dupie - ponieważ właściwie nie 
wl .:domo, kto dostał, a można by się 
domyślić 1zeczy najr6żniejszych, jako 
że wyrażenie było niejasne. dowego w Japomi 

tRAPJ W pierwszej połowie mdrco no knt1. podczas Wojny ŚWiatQW 1 
erancll 150-ciu prz!'ldstawk'eH 38 najwięk- (Pr'Z.iekład fawła Hulki·Laskowskie.~o) 

- Główna rzecz w tym, żeoy za
wsze mówić jasno i wyraźnie - wtrą· 
c!ł Szwejk. - Gdy w roku 1912 w koszych iapońskich związków zawodowych io· 

stola przyj~to uehwala o powołaniu Rady N·1-
rodowej Zwiąików Zowodowych Japonii ja(o 
,,organu narodowego Jednolitego frontu to• 
botnlczego". 

W skład Rady weszli Japo11ski ·Kong ros 
Pr:rnmyslowych Związków Zawodowych -
1.700 ty&. członków. Jopońska Fed&rac:Jo Ptc
cy - 850 ty~. członków, Japoński Kon~r~s 
Pracy - 210 tys. członków, Powszechna Fsde. 
rocia Związków Zawodowych Robotników J 
Urzędników Kolei Zelrat.nych-550 tys członków 
Zwlqzek Zowodowy Nauczycieli - 320 t'fs. 
członków, Związek Zawodowy Somorządow· 
cćw - 230 tys. członków itd. 

W skład Komitatu Wykonawczego R:;dy 
wybrano: 3 przedsl'llwicielt Jopoń!kl~go KM 
gresu Zwiqzków Zowodowych, '.2-ch - fopti~ 
!kiej Feder:1cl! Procy. oraz po Jednym eid 
resity Federocjl I związków zcwodowych. 

- S<ltn Widzłs:t - mówił Marek -, historyk bata.lionu mam tyle zaufania, ściele .świętego Ignacego w Pradze 
że umeam nd papier czyny bohater- iż wolno mi pisać: - I znowuż zwró· byli misjonarze, to jeden z nich wy
skich zbawców Austrii, ale nic mi się ciliśmy się czołem ku nieprzyjacielo~ wodził, że chyba z nikim nie spotka · 
ktt'Py nte trzyma i wszystko z przepro· wi, kt6ry już był mniemał, że zwyctę~ się w niebie. A na tych wieczorowych 
szeniem do dupy. Mamy do czynienia stwo jest po jego stronie. Wypad na- ćwiczeniach duchownych był pewien 
z samymi 1· :.rmi i niewiadomymi, szych żołnierzy i atak na. bagnety był blacharz Kuliszek, który po naboteń
które dopiero przyszłość wyja.śni. dziełem okamgnienia. Niepnyjaoiel stwie mówił w go podzie, że ten mi
Pr6oz dawnych moich zdolności od- zrozpaczony poniesłonq klęskq ucie- sjonarz musiał nagrzeszyć co nlemła
krył we mnie kapitan Sagner niezwy- ka., rzuca się we własne okopy, a my ra, skoro w kościele deklarował, te z 
kły talent matematyczny. M\lszę kon· klujemy go bez litości, tak, że w nie- nikim się w niebie nie spotka. Czemu 
trolować rachunki batalionu i dosze- porządku opuszcza swoje rowy strze- lo łd.kich ludzi wysyłajq net kazalni
dlem do wniosku, ~e nasz batalion lec:k!.e, pozostawiając w naszych rę- cę? Należy zawsze mówić jasno l wy• 
jest zgoła bierny i że czeka: tylko na kach rannych i jeńców. Jest to jeden ra.źnie, a nie kręcić tak i owak. U 
jakaś ókdzję, łeby zrobić jakie takie z najsławniejszych moment6w. Kto ta- Brejszków był przed laty pewien ki
wyrównanie ze swoitnł rosyjskimi kie chwile przeżyje, ten natychmiast per, który miał ten zwyczaj, te gdy po· 
wierzyc1elatni, poniewat po porażce pisze do domu kartę 1 wysyła ją prctcy całodziennej wracał do domu; 
1 po zwycięstwie kradnie się ha.lwię~ pocztą polową: - Dostali po dupie, to wstępował do jednej nocnej ka
cef. Zrf'flr.tN w~t.vetko to jedno. Nawet kochano zono! Jestem zdrów. Odstci- wiarni t prt'eplJcd do nieznanyoh So• 
gdybyśmy zostali pobiel na głowę, to wiłaś już naszego smyka? Tylko go! bi& qośoi: W 1 na nas, ex my na was .• 
i tak mielibyśmy doić dokumentów o nie przyuczaj, żeby cudzych ludzi net- -
naszvm zwvc:iestwie. ooniewa.ż jako zywał tc:itą, ponieważ było by to dla l co. tt. n.) 
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I to i owo 

I tak też bywa •.. 
W Polsce dzisiejszej zmienił się radykal

llle stosunek człowieka do pracy. Czy w wa
tunkach przedwojennych było do pomyślenia 
- wielki wyścig pracy, zainicjowany przez 

Przemysł na z· emiach dzys anych 
·odbudowuje się w szybkim tempie 

samych robotników? Na karoej państwowej, Przemysł Ziem Odzyskanych przejęli- zakład)' pr-zemyisłowe zatru<lniaj4ce 6 i 
czy spółdzielczej placówce? Są 1 pracownicy, śmy w stanie mo·cn-0 zuewastowanyim więcej ])racowników; zatrudnienie w 
którzy swą produkcję podnieśli ita szczyty be.z ma- z~r n prawie i ludzi. Ty.m hard~iej ty0h zakładach wynosiło około 522 tys. 
przed wojną nieznane. na P-Od'krcśleni:: zasłu~uje tempo jeg-0 od- osób. 

Ale obok tego obserwujemy jeszcze j'ldno, bndoW)'. !:>zczególnie, jeśli cho<l'zi o wię- Wedł·ug danych Głó\\'nego Urz.::id·u Sta-
wręcz przeciwne zjawisko„ •. u niel!;tórycli lu- ksze zakłady 0 1bi1<:te .Przez Państwo. tystycz:nego w Jtpcu 19-15 r. mieliśmy na 
Cizi po wyzbyciu się zwyczajnego strachu, kt6 Według statystyki niemieckiej w 1933 Ziemiach 0dzyskanY1Ch 4.238 czynnych 
ry był u nich dawniej jedynym „bodźcem" , ~. na Ziemiach Odzyskanyoh były 18.443 zakładów. Maco\rnło w nich 112.580 o
do wykonyW'ania swych obowiązków zawc- l'l,1"1 fil11q„n1mr:un1·1111111.1u:m1..11111.11o1 .1,1111n1n,·1 ,rn 1111•1111111 ·1 H 1111'1'11:1111111111 '111 °11111•·1:1 

do~:!u:;n:~ą~::a~~::b~~~ysi~wt:~:~ 9 lys·ęc eg· aro· 
prywmnych właścicieli, wszystko jakoś le- I y Z W 
piej „klapowało". Była i muzyka z płyt przed 

roq>oczęciem se1ansu, a kon1ro1en:y tywo wyp 5- ci·ła fabryka dolnos· 1=-sk 
uganiali się po sali, sprawdzając bilety." u ..., a 
Jo gdzieś tam w ką.'Cie •all kinowej stal Fabryk.a zegarów mecbanicznyich, jSt- Obecni.:: kierownJchvo zakładu ma na-
łYłaśclclel i obserwował. nicją•ca w Świl!bodzicach, paw. św.i'dnicki, dzieijłel otrzymanfa nowych maszyn w ra-

Albo sklepy spółdzielcze. U prywatneg~ na Dołnym śląsku, ma poważne osiągnię- mach odszkodowań wofonnych z Nie-
wlaścieciela, gdy klient nie chce m'a.1erlalu cia swej pracy. miec. Powinny on~ za:stą1pić przestarza-
w paski, pokazujq- mu w groszki potem w Fa·bryka była prujęta przez polskie le urządzenia. 
kp;!kgan.l.e.AAż wkliespnto'łdwyn·eblinier?zeGdsyobnliee ctoh,cecszze1goo- władze przemysłowe w miesiącu lipcu W chwi'li obecnej fabryka zatrudnia 

94 ~ 250 pracO\\"'llików fizyczny;oh i umys!o-waru w paski, co na1-wy~-j _ 111 ...:.~sz· dostac· l .J roku, a już w :Październiku bgoż ro. d k . . - ........ -~ w:v.ch i pro u ·uje mies1ęcwie przedę,tnie 
w_. ząbki. Dlaczego bo:;o personel „ule boi ku WY'.PuścHa pierwsze zegary. Tak szyb- od 500 do 700 wszeiki~go rodzaj1U zega-
slęH, b'o paeciez wiadomo, te demoluacra; ki start należy uznać za wielki sukces rów. Od :r>oczątku podjęcia produkcji 
uwoln\ła nas od strachu przed kapitalistą. pierw.szych Pionierów - te·C'hników i rn- fa:\Jry'ka wypuściła około 9 tysięcy zega
".Dziś, do pracy we fabryce spóźnJa się prze- hotni'ków, którzy bezzwłoczni·~ przystą- rów. Dumą za·kł:adu są luksusowe zega
ciętnie ID p1ocent pracujących. A w biurach 11ili do remo!llf.u zdewa·stowanych maszyn ry biurkowe. Fabryka nastawna obecnie 
- to :w reguły się ju,t utarło. rako bon tone skompleto\vania brakujących. •:;wą produ·kcję także na eksport. 
półgodzinne spóźnienie do pracy. l w lwie} 
większości nikt za to wykrocz.enie nie ponosi 
konsekwencji. Bo nieraz tak bywa, że nie 
ma przed kim jej ponieść. Bo kierownik „ule Produkcja hutnictwa żelaznego wzrasta 
piony Jest z tej same) gliny" - to znaczy Wydatny, systematyczny wzrost pro- Przeclwojennych i wykazuje tendencje d-0 
również spóźnia się. A jeśli nawet ktoś spyia dukcji -przemysłu hutniczego, obserwuje- ich l])rzekrocze11ia. J tak, podczas gdy 
o powód spóźnienia, zawsze coś się tam wy- my n.ie tylko w czasie osratniego dwule- Przeciętnie prz~d wo.ina produkowa110 
myśli. l to „coś" .z~wsze wyUomaczy •.• o, cia, aL~ i wi·dzimy .ie.go rozwój w stosun- ponad 73 tysiące ton .surówki miesir:cz
dawniej, :o było z.nacznie gorzej. Trzy razy ku uo okresu przedwojennego. Produk- , nic, przyniósł lipiec 194;) r. produkcję 
człowiek spóźnił slę i wylatywał „na bruk". cja kokosu, która w li.p·ci1 1945 r. wymiosła przesz.ło 22 tys. ton, stY'czeń 1946 r. - po
Nlejeden przepracowaJ JO lat u prywatnego 45.505 ton, \V styczniu ub. r. osią,gnęła foż nnd 51 tys. ton, styczeń 1947 r. 71aś -
tabrykanta I ani razu nie spóźnił slę. Bo się cyfrę 72.003 fol'Y, a w rok :Później 79.533 54.807 ton. Poważnie do norm przedwo
b'aJ.„, tony. PrzeCiiętn~ miesi.ę1c~na :Pm~ukcjia j;mn~c,1~ tbliżyła sJę,i:>rotl:uk~jll: stali suro. 

Praf:a na!f nawróceniem „wyz.wolonycb od Wj r. 1938 wynosiła zaled•WJ.e 46.400 Jtorl. .,w.ejj' l!dora w ~tyiez,mu br. ;wy111-0sła PQnad 
Jtrctchu„ l wprowad::enlem lcb w nową rze· Równi·cż w dzfale . W}'robów •kuty.cli i 110 1ty\s. ton! gdy. ;przeciętna miesi~czna 
czyw~stość „bez strachu" trwa we wszyst· prasowanych prod·ukcja obecna przekro- ~ J938 ·rokti wyrażała się cy;frą 120.130 t. 
kich fabrykach 1 urzęd'a:ch. Prowadzą lą w czyła Przedwojenną. Podczas .gdy w ro- Za duży sukces należy również uzmać 
pierwszym rl'!ędzie organizacje partyjne i B«· ku 1938 produkowano .Przeciętnie 4.'JOO t. wysoką produkciei \\'Yr<ibów wakowa
dy Zakładowe. miesie-cznie, to w styczniu 1947 r. \VY'.Pro- nyd1, który;ch w miesiącu lutym br. (mi-

Ale w równej mierl'!e do tej akcji ułwiacfa:. du·kowano 6.353 tony. 1110 najmniejszej ilości dni iroboczych) 
mlo.jqceJ J~st powołany każdy świadomy no- j \V innych dziiał.ach l]}rodukcia hut'llic- WYl])rodukowano 71.340 ton, podc'tas gdy 
we! treśc! 1 nowego celo prac'ł.- Dz 'twa iżelazn,~g;o szylblko zbqfifa się d& norm przedwo511~ ipwdukowano93.801Ho11 mies. 
...,..._,...._,......,..._..~~~.._.. ... .._,....,.~ .... ~~..._,.~..._.,'WWW-..itr..._,.-...r .._.. ..... ..._,....,...._....._,..._....._,....._......,...._.....,....,...._...._....._,. ..... 'W ......... 

Ryb w Polsce nie za ra • 

Polskie rybołistwo morskie na drodze rozwoju 
\Polskie rY!ioło'.s.tiwo moris.kie w dobi-~ 

międzywo:ienne.ji nie by;ł-o w stanie Po· 
kryć całkowite za,ipotrzebowa·nia kra
ju; ipozycj<J tmporit{)we ry1b i p·rzetworów 
ryibny.ch z tc1g-o okresu były dość pokaź
ne i co gorS>zia miały. tern.lemc.:iie,t z,wyżko
wa. 

n!ch kredyit.ów. Rząd nas~. Móry doce-1 pir:zy!}uszcza. _ć należy, rt I>ołO\v~ bałtye
nia w pełtn.1 ko.rzY,ści, pł'Jnna1ce z rozbu- kie w r. biez. winny dać z górą JO milio
dowanego na miarę światową ry'bołów- nów biogramów ryij). Jeżeli chodzi o 
stwa morskiego, udzizlił już na ten cel połol\vy daJekomoirskie, to licząc prze
su1hw~nc:h w wysokości 133 mil. zł. Uru- ci~1tnie na stakk po 10 re:isów ; połowy 
cfromi·one w .naibliżs'Zy~11 czasie d.alsze po 60 fon każdy, winny 0111e dac w przy
kre·dy1ty wynwsą łąc2'Jme ok. 3 mihardy h1iżeniu ok. 20 mi1i-0nów kilogramów r-ylb. 
zło.tych. Wartość ·tyoh obu ipołowów wahała-

sóh; \\'e wrz ~ś11i11 1946 r. iiczba zakła· 
dó\\' wynosiła 5.817. przy czym wzrost 
nast<i,1pi t prze-de wszystkim w grupie za
kładów wiQkszych. Licz.ba zafrud nionych 
osiągnęła 314 tyis. osób, tj. 60 iproc. stanu 
przedwojennego. 
Większy wzrost za trudnienia niż za

kładów tlumac.zy si~ tym. że przede 
\Vszystkim ,zostały uruchomione fabry1ki 
wi·~1ksz·e zatrudnia.iące 20 i \vięcej pra
cowników. Podczas gdy w li'Pcu 1945 r~ 
licz,ba tych zakładów wynosiła 71!, to 
w.:: wrześni1u 1946 r. wzrosła <lo 1.970~ 
za trudnienie zaś z 95 tys. <lo 290 tyw, 
osób. 

We wrześniu 1946 .r. na Ziemiach O'cł• 
zyskanyich rnieJi.śmy 11ruch-0mfone j1UŹ 
prawie wszyst1kie ko1pal11ie - na 65 iprzed 
\YDjznnych praCO'\Vał-0 56. Za trndnienie 
w nid1 'Przekroczyło nawet poziom iprzed 
wojenny - m. ill. ze wzg!E.cdu na g-0rsze 
warunki tcclrniczne pracy z .pawod11 znisz 
czeń wojennych. 

W innych rp.rzemy1sład1 zaz,naczył się 
w okresie między lipcem 1945 r. a wrze· 
ś·niem i9<16 r . .clJnży wzrost 1icz/by więk. 
szvcih zakładów ; zatmdnienia. 

I tak w przemyśle mineralnym licz!ba 
c·zynn.vch zakładów zwi'E!·ks.zy'ła sie z 58 
do 254, w chemicznym z 39 do 111, we 
\vłóJkienniczyan: z 72 do 128 (w '.Przemy
śle tym była jednocześnie przeiprowa.dza
na komasacja zakładów): w celulozowo
.Pa.Pierniczym z 11 do 55. w :PoliJJ:raficz· 
nym r1, 13 do 73, w skórzanym z 5 do 25 
(i w tym wzc myśle prze,pro\va<lza się. ko 
m:is::wj~). w drzewnym z 63 do 270. w 
przetwórczo-rol1n11m i SIPożywczytlll ze 
102 do 439, w biuidowlanym z 97 do 203; 
Ucz'ba elektrowni. gazowni i wodociągów; 
ziwre1ks.zyła :sie z 58 do 137. 

Zabrtuidnienie w więiki&zydh zaklładacli 
:Przeimysłit~ minern~nego Wf 'tyjm okresie 
W::m,isło z ~.075 do 2:5.231 osób, we włó
ltlenni'czYlttl z 8.955 do 47.302; w hutni
czym i metalowym z 9.803 do 3n.258. w 
drzewnym iz 2.70:J <lo 20.120. w 'Przetwór
czo-rnlnym i , .po1żywczvm z 6 lfi1 Jo 
25.198, w buclowlan:rin z S.091 <lo · J6.fi, !; 

W1 ek~trowuiacl1, gazO\vniach i wodo. 
ciągach z 4.478 do 21.469. 

Szylbli{a odbudowa wielkiego 1 średnie
go ;przemysłu na Ziemiach Odzyskanych 
jest faktem, który z coraz więikisza,, siłą 
pr.zemawia na naszą ko.rzy.ść w zagos;po
da rowanin tych ziem. Ohok fabry.k coraz 
więcej zakładów rzemi.oślniczych uruclrn 
mia ProcLukiej~ na Ziemiach Odzyiskanych, 
stanowiąc również mocne oJ)arcie dla 
polskoścj. tych ziem. 
llllllllllllllłlllllłllllllllllllllllllllllllllllllllllllłlllllllllllllllllllllltlllłlllll 

Kronika kulturalna 
W Jarocinie powstała powiatowa rada kul 

tury, majqca za zadanie opiekę nad sztuką 
z zabytkami regionalnymi, jak również na(i 
artystycznymi imprezami. Uz%kanie przez Po/!Skę w r. J945 roz

ległej granicy morskiej stało się real.; 
basis dla rozwoju wielkiego Tybołóstwa 
morskiego. Rozmach, z jakim Polska 
przystą1Piła do ipodniesienia tego rY'bołó
s.t!wa, nie uiSt~'P.uj<J w niczym dynamice 
włożonej w roz;bu<lol\\1€1 imnych kluczo
v.. ych oddników naszego życia gospodar
oze,go. 

Doświa·d·czenie roku u·b., w którym to by się w gra·nicach 2 - 2 5 milia·rda zł. 
war,to.~ć ~~łow,ów Rrz.,;kroczył~ pra:vie Lata nasfępne pirzy.nios~ niewątpliwie • • "' 
trzyk1_ot111„ WJiSOkosc. kredyfo,~v, \'_7ka- da·l"zą poPra\l.1~ Plan Trzyletni przewi- Zachodni Komitet Dziennikarski w Pozna-

W chwili ofocn~·i :iesteśmy }uż zdolni 
do jak najdalej idącego ogiraniczenia im
por.fm ryb, ni.::zadługo zaś roZipoc~niemy 
na w:ellq skalę - eksport. 
SZYBKA ODBUDOWA FLOTYLLI RY· 

BACKIEJ 
Kiedy w maju 1945 r. obej.mowaliśmy 

Wy'brzcże, zastaldśmy jedya1ie kHka (do
słownie!) zniszcz-0nych kutrów oraz mi
nimalna .. ilość wzeważ'tlic niezdatnych 
do u1żyt'k11 łocl'zi m-0t-0rowych. W rok póź
niej mieliśmy jwż -0koło 100 ku tirów i ok. 
300 żaglowych i mot-0rowych lodzi ry
hacll\ich ~ obeońic zaś dy1si.Ponu..iemy ok. 
150 kutrami i '.Ponad 1.000 łodzi. 

Niv od rzeczy bGd'zie na tym mie1·scu 
;vy1aśnić, iż tYilko bar<lzo niewiełką ilość 
kuirów otrzy1mali1śmy w ramach :Pomocy 
UNRRA; bardzo szczupłą również ilość 
re\vi·ndykowaMmy z Niemiec - cała 
wię:c ta floiylia poś;p·ies:inie wyre-nl{)nto
wana, to wyląc:ma zashig-a Polskiego ry. 
baka. 

Co najważnieijsz~ jednak, prymitywna 
ta flotylla potrafiła zło·wić w r. uh. ponad 
20 mil ionów kilo.gramów ryb, wartości 
ok. Pół mili<i rda zło1ycl1. 

KREDYTY RZADOWE 
Planowy rozwój naszego ryboló\\'s.twa 

11zależnionv jest od dopływu odpowied-

zało, Ja~ l~k·ra!y·wny :iest wysiłek 1man- <luje w końco·wej swej fazie filotyllę ry- niu, postanowi! urzqdzić p<:Jdczas „Tygodnia 
s~'~·. Ja~t ~a~ tiwo wkłada w rozbudo- back.ą, złożoną z 2.400 kutrów, 1.500 łod~i Ziem Zachodnich" wystawę „Ksiqżki Ziem za. 
"ę 1 yoołowist\\ a. i 50 statków dalekomorskich oraz obl:cza chodnich". 

CO MÓWI PLAN TRZYLETNI wartość jej połowu na z górą 100 milio- Wystawa objedzie dziesiqć największych 
\Vedług przy•puszczainych ooHcz.,;ń flo- 11 ÓW kg ' ryb. miast polskich. „ . .- • 

ta rybacka liczyć h•;;dzie pod koniec bie- . Wszystko to S!Prnwia, że na zagadnie- P 1 k YMCA 
ża"cego rokn z górą 200 k!utrów, 1.200 ło- 111e ry;bołów'Stwa mors:kiego nie wolno k 0 ~ .a 1 w Warszaw!~ urzqdza kon
dzi. niezalzżi:ie oll :17 s-tatkóv,r do poło- nam patrzeć oboj:ę'tnie. Z wnętrza bo- · d urs

1 
:P;;waczy z nagrodami dla amatorów 

\VÓW dalek9morskich. Biorąc P.rzeciętną wiem morza, tak jak z wnętrza ziemi 0 a · 
roczna 1Jo.ło-,,ni na każdy ku1ter w wyso- wydobywać bf!.dz.iemy wkrótce miliardy. 
kości 150 t-011 (w r. 19.J.6 przeciętny po- I tak jak węgiel jest dziś <lila każdego do
łów roczny na kuter wahał się w grani- ~t'E1p11y, tak samo <lostę1pną w każdej ilo

* * • 

cach 160-liO ton) oraz przeciętną r-0cz-I ści stanie się jutro - ryiba. 
n<v poł-owu na każdą łódź w wys. 10 ton Zdzisław Eggers. 

llfllllfllłlllllllllllllłlllllllllllllllłllllllllllłłłllllłllllłlllłłllllliillłlllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllłlllłllllllłllllllllllllłllllllllllllllllllllll 

lnterpelac;e na.szqch Czqtelnihów 

Dlaczego tramwaje nie zatrzymują się 
na przysl.ankach? 

Jest to pytanie może dziwnie brzmiace 
ale zmuszony jestem w ten sposób zapytać 
wielu naszych maszynistów czy konduktorów 
tramwaiowych. 

Pro.szę zwrócić no to uwagę i zatrzymywać 
tramwaj na każdym przystanku! 

Z. URBANSKI 

Towarzystwo burs i stypendiów organizu. 
je zbiórkę w całym kraju, która odbędzie się 
w kwietniu. 

Zbiórka zeszłoroczna przyniosła około 15 
milionów dochodu, który przeznaczono na 
dwa tysiqce stypendiów i odbudowę trzydzie. 
stu kilku burs. 

* "' * 
„Książnica Atlas" przysto;piła "ero prac nad 

wydaniem mapy Tatr, w skali l :50.000, w o• 
pracowaniu T. S. Zwolińskich z Zakopanego. 
Będzie to drugie wydanie, opracowane na 
podstawie ocalałych klisz pierwszego wyda
nia, jednak znacznie ulepszone. Mapa obej. 
muje Tatry Wysokie, Zachodnie i Bielskie. 

Miejca przystanków tramwajowych zostały 
wyznaczone .i ustalone, więc dlaczego tyle 
razy tramwai ucieka człowiekowi z przed no. 
sa? Dlaczego maszynista nawet na sekundę 
nie raczy zatrzymać tramwaju? 

List zaadresowany do -listonoszów 
Zdawało by się, że gdy tramwaj jest pełny 

to można uciekać, ale to iest po prostu niedo 
puszczalne. Jo mieszkam oddawna no przed
mieściu lodzi i szczególnie w ostatnim czasie, 
skrzytając zębami, wędruię olbrzymi szmat 
drogi do pracy na pieszo, bo włośnie tram
wajarze robią pasażerom takie psikusy. 

Często się zdarza, źe listonosz miast Jiez-
pośrednio wręczyć list adresatowi pozostla
wia korespondencję należącą do lokatorów 
u dozorcy dorn.u. Dozorcy zaś nie dbają o 
dalsze doręczenie listów w terminie, l13k, że 
często listy tracq swoją wartość a naw<>t 
ginq. 

Rozumiemy ciężką pracę listonosza, diale 
go sądzę, że należało by 'Wprowadzić ogólne 
skrzynki dli;r ltorespondencji w domach, jakie 
istni'lły przed ·Nojną w bramach i na klat
kach schodowych. Inicjatywę tę powinny pod 
jąć lcomilety domowe w trc1>ce o dobro 
.,.,.P:vstkich mieszk'ańców domów. 

J. P, 
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II. I wławie - we wszystkich procesach Nati:irlich, tyill]<-0 dla1ego! Dy cypHna w I wreszcie drwóch jes.z·cze strażników 

'_ Sa1a była ku temu stosowna: osm1u przeciwko Polakom w Celle - wszelkie oJbo,zie musiała być! IY!a dobra więźniów! zostało uniew~nnkinych. Na~et ten, k!ó· 
łliitilerowskich zbrodniarzy pomieszczono wątpliwości i niedokładnośc.j w zezna· • • • rego wid~iano. iak znęcał S11~ na? '\"z.uę-
w odpowiednio dna tego celu Przygotio- niach szły na niekorzyść oskarżonych. Tylko jedein jedyny wyrok śmierci tym do n1e~oli lo·tinikiem kanadyJskim. 
:wany;m budynlku Ogrodu Zoofogiczmgo; Ułatwione zadanie miała w Wupper- zapadł w tym nieoodziennym procesie. Proces się sikończył. Opu&tosiziafa 
:w!Prawd'zie nie. osa·dzono ich w kl'at'kach, tal obrona, wy'Słtarczyło ty~ko zrie:cznie Skazany wsitał komendia11t obomu Karl wielka sala Zoo w mieście WnlJ)lp~r~I a~ 
al~ zatio usad:owiono na ławie przed bry- zadawać świadlkom i oskarżonym pyta- Wi111kler, który zrzsz0tą sam przyznał si'e do nastęipnego proce u. Pozost~ł~ 1e.dy
tyJ1skim tirybunałem wojskzywym w Wu!>" nia, aby z no.cy dzień UCTLytnić. do zamordowania d•wóch więfniów. Ale hie na ścianach sz.tandary: ~w1~zdz~sts 
perta!, kv6'ry miał osąd!Zić zbrodnie i wy- - Czy oskarżony zastrzelił więźnia w już jego zasfif!IP·ca, WH~1e•lm Brockmeier, Stanów Zjednoczo.n:rch. bryitYJSk1 Ury100· 
miernyć SP!'awiedliwość. Oficjalnie nazy- clhwHi, gdy ten us.iłował jeść surowe bu- został uniewinniony. Tak jest, uniewin- Jack, francuski tricoleur, i nasz - bia_ło
wało siię. to: proc~s przeciwko kamen- raki na polu? niony, bo pełnił tylko obowiąz.ki admini- czerwony - emhl~mat~ państw, More 
da11towi i załodze ob'ow „wychowawcze~ Oskarżony nie przeczy. - Czy oskar- sitracyine (i d'latzgo wit~Ziniowie konali złączyła na polach bitew wspóąna walka 
go" - Ar'beitserzieh1.mgs1ager Lahde/We- żony uc:zynił to Poto,1aby uchronić wi•(7Ż. z głodu), a choć wraz z WLnklerem brał i wspólnie przelana krew. 
ser. Nad sfołe·~ try(bunał•u \_Vidniała wiei- n!~w Przed nbbe·zipieczeńs.twem biegu'~-; udiział w pol1owaniu na uciekających. Walka o. to. aby wytępić ra~ na .za\~· 
ka flaga bry;tyis'l«a, na.przeciwko nie·i wi· k1. · il świadk•o;wie nie mog.Ji stwierdzić z całą sze ws,zelkie, słyszycie! wszelkrn w1elk1e 
siały na ścianach flagi: radziecka, francu- Oskarfony skwapliw1e p-0takuje. pewnością. kto sirzelał. i małe bestie hitilerowskie, które otoczy. 
sika, Sta.nów Zjedrroczio.nyoh. belgij~a i . Albo: - Czy os'kar'lOnY bił wuęz- A mo0że Brockme·ier w tym cel-u gonił ły EumJ)'ei drut~m kolczastym ni~~-sł?" 
- po1Jiska. nt6w? . więźniów, aby im ,,:pomóc"?! wianej ml"'ki. Bestie takie właśnie, 1ak1e 

Tak. . M1lcrierue. Wachmistrz policJi Martin, który ki- dziś z łaski dziwnie dobroNiwego Prawo-
Bo i Polacy, w liczbie 176, należeli - Ozy os'karżony bił więź,niów w jem zabij.al lud:z.i, nie poszedł na szubie- dawstwa WY<Chod~ą pooa te druty - YI 

~bok Rosjan, Pranoozów i Beqgów d!o 0~ tym .celu, aby u.trzymać ~o~ząde~ i dys- ni·cę, al.e do więzienia. Tak ~amo drugi świat wolny·ch Iudzi„. 

proce.sie brał udiział, jak'O obserwator ró- wanie obiadów? ca i dozorca krwiożerczych bestii - ran ur na „ w marcu. 
f1ar katowni hitlerowskiej i dlatego w cypllinę w obozie l przys:p1eszyc wyda-, wachml'strz, i to tylko na lat pięć, opraw- p kf t d M 

wnież i przedstawiciel Polski kP't. Stani- Błogi uśmiech n·a twarzy zbira: - p·sów obozowych. .. . Leopold Marschak~ szeW1S!ki; ten sam, który w 'ce'l1e przed 111;11111;11111111111H11111111111111111:111111111H1111: 1r1111::1111111u11!1111111H111111.i1<111111111!1 1.:11111!1111ri11111!m ·m111111·111<1•111:1111111111111„1111111'11111111u111 111rn:11111111,11n1111:!111111111111111 ·111111111111111111111n'11111 rn,11111111111111111111111'1:.i 11 1111;:1, 1i,u 111 11. 1 •·'M:r u· 1.:n::1 .. 1:,1 •· 1 •1.1m: u•1 

są'd·ami bryftyjskimi b'ron.ił obyWa.teli poi- · w • m 
slkich, oskarżany•ch często o błahe Prze- s' o I a m y I wi.nienia. 

Proces roZlp'oczał się i toczył według ' ' 
wszelkich przepisów dobrego temu spra-
wie~Uiwości br~tyjskiej. gdy.i obok ofi· z wyrazami• na1•szczersze1• przy\iaz' ni• li . cerow, stanowiących skład trybunału, I 
ozynny był i doradca Prawny - mr. Bo- (li' - d t - - d - I t I t ..,,1'-n'IJ 

/ 

we!, członek Izby Gmin, zaś niemieckim qu;1a Z aus r1ack1... Zia acze... an l.J aszg.s OUJ„ • 
obrońcom przydzielono ,,'Cl<piekuna" - W ubiegłą niedzielę bawił w Łodzi je- sce wielu przyjaciół - zarówno pośród dr Duermayer zostaje arnsztowany przez 
ofic~ra brytyjskiego, aby irm ułatwić kon- den z zagranicznych świadków p-0woła- Dąbrowszczaków - daWTiych towarzy- Gesta.po i od tej chwili aż do momentu 
taktowanie si.ei z sądem. Roz•prawa za- nych do złożenia zeznań w pro'cesie Ru- szy broni z ttisz;panii, jak i pośród tych, wyzwolenia Przechodzi z więzien~a <l,o 
Powiadała sie interesująco: miało być dolfa Hoessa - obywatel austriadki dr z·którymi WS'Półrpracował w ruchu oporu wie.zienia. z obozu do ohozn - W1eden, 
Powołanych 58 świadków os.karżenia a- Duermayer, jeden z tych więt11iów 0- na terenie Oświ•eicimia i Mathau1.Sen. PloS:se·n.bnerg (Bawaria), Oświęcim 
by dali świadecttwo prawid~ie co do 'za- święcimia, o których tow. premier Cy- Oto parę s.z.cze.g6łów z życia dra Duer- w roku ·1944 i na zaikofrczenie - Mat• 
chowania si.ę; z,wierząt, przep~aszam! lu- rankiewicz powiedział w swoiC'h zezna- mayera: w lafach 1936 - 37 bierze czyn hau.sen. 
dzi Mtlerowskiego chowu, stojących niach, iż „trudno o nich wspominać bez ny udział w walkach w Hiszpanii; po Podc-zas ::.wego pobytu i.· Oświ""cimiu 
przed Trybuinałem. Na~eiało sądzić, że słów naiszczerszej !Przyjaźni j szacunku". kileisce, :voniesioned pruz wo}s'ka demo- dr Duermayer ·taje się iednym z czoło
przed sęd1ziami Przewiną si*} Prancum, W czasie krótkiej rozmowy, którĄi kratyczne ipr.zebywa we Francji, gdyż wycJ1.?rganizatoró\~ mchu opo~u ;''śród 
RIQSij~nie,. Belgowie, a wreszcie i P.olacy, prz·ąprowadziliśmy z drem Duermaye- jak powiada, „pawr6t do Austrii ozna- w1efln10.w i wraz z •0'~· <?.Yrank.1c" icz7~ 
a więc c1 wszyscy, którzy po Pl'1zeżyciu rem, korzyistając z jego ipabytu w Łodzi, I cza~by internowanie". wchodZJ w skład ,,l?tnc~o komitetu \\ ~ 
obozow~"'C'h tortur cudem tylko uni'lrnę1i gość nasz oświadczył, iż posiada w Pol- W roku 1940 po załamaniu się Prandi konawczego ?rgan1

17f:i1 b oyor~. eh cha· 
Ś!mierci, tY'l11czasen\ ,prolrurator brytyjski 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Na z::11lytame: "' a< e . Y Y e. Y .• 
uz.nał liczbet dwumasf.u świadlków za wy- rakterystvczne obozow~J orgamzac]l O· 
starczająca dla siebie. Dwunastu, a w ll'•e ,,,, ....... • z •~ra,~u p.oru", na z rozmówca od'J)OWiada: Czy-
tym (sł·uchajcie!) dziewięciu Niemców, · • ._.. • „ telnikowi pol·skiemu a;,i; na<lto dobrze zna-
dtwócih Belgów, którzy tyfi'k<> krótki cz.as ne są w:irnnki życia oh{noweg:o. 
powstawali za drutami" i jednego, jedy- MAJDANEK zanego przez Sąd Specjalny w Lublinie Jak to foż podkreślił tow. Cyrankie· 
negto Ho.Jendra. Okręgowa Komisfa Badania Zbrodni na karę śmierci zastę'PC'Eli szefa kr~mato- wicz, cechą naRz::!· on~anizadi była iei 

A gdzie Polacy? zaoPyta Czytelnik. Niemieckich w Lublinie opracowała svra rium Paula Hofmanna. międzynarodowość. Tow. Cyrankiewicz 
D to samo zapy.mł właśnie lept. Stani- wozdanie z dochod~~ń. prowadzonY'ch w przvczy•nił się do 'Pogodzenia rozhicż-
szewski i otrzymał zdumiewającą o-d1>0- sprawie byłego obozu koncentracy:in<'g-o 11.000 W RSZTATóW RZEMIESLNI· nych przekonai1 politycznych '' ··półw'eź 
wiedź, że prokuraitor „nie przyipuszczał". na Majdanku nod Lublinem. S1>rawo7..da· CZYCH NA DOLNYM śLASKU niów ~· imię naczelnego hasła - stwo-
aby w str~fie brytyjskiej Niemiec mo1g1i nie obejmuje 25 stron maszynopisn i o- W chwili rozpocz,ęcia prac przez Izbe 1 rz~nia jcdnolite~o fron:n anty[a _zysto"·-
sie jeszcze znajdować b. wję.źniowie KZ brazuje straszliwą gehennP,, jaką przecho· Rzemieślniczą we Wrocławiu było na l skiel!o .-. antynien.l'~ckiego. • 
Lahde/Weser. dzlli osadzeni w obozie wieźniowłe. Ja- Dolnym śląsku zaledwie 1.500 warsz!a-1 '!.T~~~!n' drogami szły prace orgamza-

- Panie Prokiuratorze, chętnie Panu ko najgorszych zbrodniarzy, którzy znę- tów rzemieślniczych, które zostały o:bJę· CYJII • . . h b ie 
dopomogę i na pewno znajdę ki'lku świad cali się nad wi<rl'źniami przehywaja.·cymi te · uruchomione. W warsztatach tych „~ masi~ ,Indzi, stłoczonyc w 0 ~z : 
ków - zaprnpo<flował prze<l•stawiociel Pol- na Majdanku, sprawozdanie wymienia- pra1cowało 2.500 osób. Na 1 marca b1. ndnaJ~ywahsmy <lawnyc_h towarz~ szy 
s'ki. komendanta ohozu O'bersturmfuehr:!ra objętych i uruchomionyc•h było 11.057 r~a r!Y'J~Yc.h, ~oło. nas. stoT>niowo. g'. 111~?wa-

- I am sorry - odrzekł prokurator, Antona Thumana, szelf a krema't·orium Mus warsZ'tatów. które zatrndniaja, 20.724 o- li si•e· mni wieź 1•110 "'..1 e· Waru~k1„ zy-.ia ?· 
- aie na to już teraz za późno„. felda, ł·ekarzy obozowych, oficerów SS soby. Tak ·więc rzemieślnicy polscy od- bozowe·go, .:dzieraJące. ;,la~ie~ } ~az: 

No i Tr,rbunał przes~u·chał Ni' ""mCÓ'll". Rindlfleischa, Blanke Brodmana ; Gros· budowali j.nż nawet cześć zniszczony.:h 9e.R"o .czł'Ow.i~k~, t11kanv. ał~ nicl,ie.d:\ " . 
.Y 1' .... .v i..n b ·t · Ab h k ·t t' - JedneJ chwili Jego prawdziwe oblicze 1 Nieco dziwni to byli świadkowie: trzech lJt;rga, ar ei emsa · ra arna, oraz 8 a· warsz a ow. charakter. Dzic1ki .tcmn - właściwi lu-

hyłych straiiników obozowy1ch i· n.1'"""1·u • - 8 d ·e od J
0 dv a11· s1·"" stos11n·ko"'O łat\\'O l-'" '\,,'\,, „„,„„„„„ .. „.„„„.„„„.„.„„„„„.„.nu11111u1u)111uu11111111111u11t11111111111111111111111111111111111111UtlllllllllllfłllllOłłllłlllłllllHłłllłtl Zl na . „ w i.;: ""' • I '\'\. 

krótko·terminowych więźniów, z których · · t haos·e" 
rekrutiowa.no w obozie funkcyjnych i ka- ~ I SPOLDZIELNIA WYDAWNICZA § w „Jaki~ był~ 'wyniki p~acy ruchu o· 
po, no i sam naczelnik urzię•du WY'ŻYwie- : t o o z K I I N S J y J U J W y O A Hf N I C Z Y " : p0ru~" nia w Wuppertal. Warto było posłuchać ~- n VI , = Na~zym naczelnym zadaniem - było 
zeznań ty-eh ,,świadków": zas.łaniali się wytworzenie nocZ11cia solidarności m;e· 
albo brakiem pamięci, al·bo tym, że nie DZIAŁ KSil;:GARSKI dzynarodowej mie.dzy więźniami, jako 
wid1zieli, albo że nie wiedzieli. Nie po.ino- Łódź, ul. żwirki 17, tel. 156-81 bojo'\vnikami antyfaszyis.tov. ;;kimi. Zada· 
g.]j Belgowie, niewjele mógł zidziałać je- niem bezipośrednim hylo nawiązanie kon. 
den ttolendzr, materiał dowodowy w sfo- pbleca takt·u ze światem ,;poza drnt::imi" i wc;.Pół 
sunku do kilku oskarżony.eh okazał się O S T A T N I E N O W O ś C I: praca z organizacjami 'J)odziemnym1. W 
słaby, tak słaby, że prokiurator .Prosił o J. MINKIEWICZ ilustr. J.M. SZANCER tym celu organizowaliśmy ucizczki wy-
przeczytanie zeznań. złoż.onych w śledz- branych więźniów. kierując ich przeważ-
twie przez kilku świadków, którzy z nie- Od A do Z literki dziecięce nie do Po.Iski, gdzie nawiązywali ła1cz-
znanych Przyczyn nie stawili sie na roz- cena 270.- ność z podziemiem: utrzymywaliśmy 
Prawe.. JM SZANCER kontakt z · radiostadami nadawczymi 

I oto, za poradl!/ prawnego do,radcy • • Krako'\'.ra i Warszawy, które otrzymy-
Trytbunał te·n wniosek odrzuca. Odrzuca I Co,, UJ trawle piszczą wały od nas komunikaty i wiadomości z 
· nastę,pny o- odroc'Zenie roiprawy, celem cena SO.- 11;azety, re.da~owa n~j na terenie ohozu. 1 

~prowadzenia tych świad'ków. Natomiast J. VERNE ilustr. z. FIAŁKOWSKA Utrzyimvwaliśmy łącz11nść zarówno z od-
w S!POSób uprzedzająco grzeczny, oznaj- działami AL jak i AK. 
nił pan doraodca obronie, że Trybunał u- Piętnastoletni ha,,itan Na terenie samc11;0 oboz'll usiłowaliśmy 
i'Zieli jej .jak najdalej idącej p-0mocy" cena 280.- stworzyć organizade \VO·}s•kową, jednak-
w sprowadzeni•u jeszcze jednego świad- PIOTR GRABIEC ilustr. J.M. SZANCER że SS-mani natrafili stosunkowo szybko 
ka odwodowego. Badano świadków na na ślad tej organizadi i rozbili tworzące 
sp-0sób angie.!ski, ale elfa nas, nieco ina- .lak .lanek UJalcz9I Z . Nie..,ca..,i siei kadry, Przenoszac podejrzanych do in 
czej po}muiących sJ}rawiedHwośĆ, może c:e:ua 180.- nych obozów. Wob~;; te~o przyszłe ka-
osob1iwy. Gdy który bowiem ze świad- J. BRZECHWA ilustr. J.M. SZANCER dry wojS1kowc, które miały zaipanować 
ków silniej obciążał oskarżonYoh, pytał D li' A ~ O G Il T I' nad S) tnacją w okresie p ·zcwidywane·go 
g~ z .nacii&kiem pan doradca prawny, cu,y „ przez nas „bezkrólewia" nie zostały stwo 
aby dobrze zasfanowH si~ nad tym, co cena 350.- rz,one". 
mówi, czy zdaje sobie sprawie z wagi K. DICKBNS Na zakończeni·e dr Dnermayer inf-Ormu-
WY'})owied1zianych słów? Ilf A L A D O R R I T je nas, ii ma. zeznawać przed Trybuna-

Uznaję zasadę prawną, ml'.>cą której łem w Warszawie w dniu 26 marca i że 
wątpliwości wykłada się na korzyść os- cena 380.- swój krótki nobyt w Polsce wyikorzysta 
karż.on~go, ale w takim razie musza ist- Do nabycia we wszystkich księgarniach dla spotkania z dawnymi przyjaciółmi 
nieć dwie różne zasady w prawodaw- •. i. dla poznania naszego odbudowującegQ 
&~ie angielskim na te·reni~ Niemiec. Bo .„.„.„.„.„.„„.„f.„„„.,„„ ... „.„.„.„ ... u.„.„ ..... „.„„.„„„„.„„„„„„„.„.„„„„„„„„„.„„„.„„ •. „„„„„„.„.„.u.„ .• „„„„„ sie ·kraju, 
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T ~~o~em ~~~~ ~.~~o ~!~~ E e • 1a to 
mogą być różnorodne przyiczyny natury · k' · TO 
osobi'tei, bą·dź ogólnej. Dziś mamy do za Czytelnika mewą·tPliwie zdziwi l1wie·r- wołani!J noi\Vocxlkrytym przezei'1 Promie- wykopali:.kowych kości Jas ·imowci::, 

· R d · M' · t Ad d I d k ś' d ł t d · n1'o""'an1'e·m. człowieka wykazufa wypadki ~cl'.orzen notowam~ oz.porz!l.l zenie 1 ims ra • - zenie, iż u z o c 'O prze·sz o cz; er zie- " 
0 po 

ministraOJi Publiczne.j. które 1>0.godą na- stu lat wyikorzystnje energię atom'Ową. Po kilku dniach Pr<lf. Becquerel stwier- rakowych. Dotychczas me ycyna nie -
ł tk. 'I.. t l 1 dzt'ł na ci'„Ie, na '"Pr""'t kieszonki silną o- siada j~dnak jednolitego pogl:,idu 11 ~ przy pe ni serca wszys iciu zw. szaryc i u- l3ombe, atomo•w<' v.rurtaleziono rzeczy- " " "" · t · t s ne, cho 

d · O k ł · n.··1 'k kt' ., " parze1·1znę, o ksz 1 ~ł·'i"" no zone..,.o odłam- czyny PO\\Stawama ei 8 ra z ·' zi. to u aza się on.~ ni·, w cnym wiś~ie podczas dJ'lugiej woin'Y światowej, .......... - "' 
tow. minister zaleca podwładnym Mu c- tym niemnieJ· prawdą je t, iż od dawna ka manu. roby. . ł eraJ· 

d 'k b d · · 'kl' t ko Tak "'rZ"1pad·ko"'D zo·stała 'odkr-·ta ni~- Niewątpliwie wielki wp yw wywi. .'1 r.21ę: nr om ar zieJ wn1 JW e ns osun - zn.amy 1·nn·'. ,,1V'lko.i(}we"· zast{)sowanie e- „ J " " d · · · kt<> 
d l · t • ~ "'V '""Ykła "'raz· 11·wość żu-we·; tkanki na stałe. zewn"E.trzne PO razmenia im: wanie si'f~ o zgłaszającyic l ię m eresan- nergii atomowej. "" " „ · „ · 

1 t' radioaktywne ·promienio\vanie. rych części cia a.; ~ . 
owR0° zipo1·zą.dzeniem ty·m prz•momniano NATURALNY I SZTUCZNY ROZPAD W 'ład za tym nauka rejestruje iszere·g Do początku XX ' '· leczem~ raka (l-

-.J~ ,:\. TOMóW . graniczało s1e. do zabiegu chirn1 g'czncgo. urzędu;jącY'm zza biurek i okienek, że o- · . . • nowych faktów. s który najczęście.i imiwadził do 110\\' ta. 
bowif.1,zkiem ich jest sąmrn izdhwe i jed- B;omba atomo-w~ związana Je•,,,t z~ sztu Okazało sie. że naświetlenie stary.eh wania no\vego ogniska nowotwom 1 
nakowe traktowanie wsnstkich obywa- ·cz111e wywołanym ro zipa dcm atomow du; nasion promieniami radu przywraca im śmierci pacjenta . 
teli oraz wprowadzenie jak naj<lalej idą- ranu. Rozpad~wi t~mu . ~ożemy na ac utraconą zdolność kidkowania. Pąki bzu lnny obrót przybrała terapia raka 7-
cych ułatwiefl dla interesantów, zwłasz- charakter ławmowy, <lzi·<:k.1 cz.emu w o- naświetlone rozk·witają &ZY'bciej. Pod chwihi odkrv.·c·a <lz i ałani;i radn na tkanki 
Cza Tll„eza·m·1 ?·"zkał"ch na tercn1··, .·i·e,dzi'by kreślonych wamnkach staic. s,1€1. on tró .. - ł P . . d' kt y~h ku 

-" J ~ 1 wv ywem rom1eni ra ioa 'ywn " · r- o.dganizmu ludzkiego. urzędó~. Poza tym tow. mi,nister zalecił, <lłem nieprawdoipodobnych .1 osc! energ~!· częta zybciej wylęga1a si~ z jajek, droż. Obecnie :przy zastosowaniu naświetla-
by zwrócono szczególna. mvagę na wła- Prfemrłow~ wykorzY'st.anie ~eJ ·~n~rgn, d'ie nabi~rają własności antyrachito- nia rad~m. rak jest w wi·~.h."Szo.ści w:-,·.pad
ściwe ustosunkowanie się urZJ~1dników do ktora obec~ie znalazła J~d.Yn}e woJ~n~: \VYCh. Niemniej zą okazała h~ wraż;li- ków uleczalny l)Od warunkiem dosta · 
obywa·teli załatwiających swe sprawy w zastoso.:yani.;. ~ przyiszłosci mewąt.i;i~iwi."'. wość człowieka na radioa•ktnvne pro- tecznie wczesnego rozpoznan ia chnrohr 
urze:dach i nadawaniu prośbom ich naj- stanowic będzie nowai eooke w hi::;torn mienie. Jeden gram radu· kosztuje około 100.0011 
ba1.1d.zid celowe~o ki~run1ku. ludzkości. . W ten -PO'ób energia rozpadu Jąder a- d·olarów w złoci~. 

Aby te ogólne zasady właściwego U'rzę Inny zgoła charakter '.P<>Siada rnzpad tomo ;vych, odkryca w Zjawiskach pro- Ta w:vsoka cena ogran icza możliw k 
dowania nie pozostały fikcją, rozperza.k a!om~w ~adu. Jest t~ pr~~es„nJłbur~ny, mieniotwórczości, dała nau-ci! nowy, PO· szeroki:go tosowania radioterapii. 
dzenie podaje jakie formy pracy urzęd- mezmierme ·powolny i całko\\ i-cie ni~za- t~1żny środek działający na h ;vy orga- NOWE PERSPEKTYWY 
nicz.ej winny' być zaniechane. le:iny .od warunków ze.wnętrznych .. Te.go nimi, który wkrótce praktycznie wyko-

. . .• • • rodzaJru rozpad stanowi istotę prom1emo- r.zystała medycyna. Suk-cesy nauki ''° dziedzinie rozbi!ani;1 
Urzędm1kow1. nie woln~ wyznacz~c nie: twórczości. Towarzyszy mu wy.dzielenie atomn .i11rż w chwi.Ji obecnej czynln moż 

realnY·C'h terminów l?rZY'J.ęć, ·zerwac m11s1 tak znikomych ilości energ:i, że niezależ- WRÓG LUDZKOSiCI NR 1 liwym sztuczne otrzymywanie JJ1crwia ·L 
·z dotyd1czas obow1ąi.uJa.cą zasada. be,- nie od niezmiernie wyisokieti ceny pier- Od ·rycia Pasteura, Kocha, Miecznika- ków promicniohvorczych. \Vykorzvsta-
dą~&. .świętym •:T~bu" naj\".YŻ•SZYCh i naj- wiastków womieniotwórczych, nie na- wa i innych badaczy wyjaśniły istotę c·ho nie tych zdoby-czy na wiclkn kalo t.~cli
mmeJSzyic,h sbuzkow św. Bmrokracego - daje sit} on do celów technicznych, zna- rób. zakaźnych. Do przi.;szłości już należą niczną jest w chwili obecne.i niemoilhY\! 
~ez·dusznyim. rygorystycznym Przestrze- lazł natomiast zastosowanie w innych czasy, gdy d!żwma, cholera, czarna ospa ze ·wn:kcb na ścisla tajemnice, jaka rząd 
ganie-1!1 godzin 'Pracy, co d.zieje sie kosz- dziedzinach życia, a w ipierwszym rllę'- dziesiątkowały 11wd;ność. Ale w dalszym amerykański ot:1cza \\·yniki bacla1'i, mają-
tem nie:praduktywnej straty czasu intere- dzic w medycynie. ciągu zbiera swe krwa>ve żniwo naj•groź- ca jakikolwiek zw.ązek z bombą atomo-
santa. Dotychczas' - aż nazbyt często niej·szy wróg człowieka - rak. w~. ' ' 
ódczuli·~my na własnej skórze przerwy PRZYPADKOWE ODKRYCIE Około dwóch milionÓ\\. lndzi g:nie rocz- z clJy • .1ą zfamarna tcf/.o monopolu, zai~t 
\Vlprowadzane w załatwianie inter=s::m- Prof. H. Bccqnerel, odkrywca zjawiska nie na kuli zi·emskiej od raka, doroba ta nicją mo.i.l : wości produkowania ta.nich 
tów stojących w ogonku, bo nadeszła go- promieniotwórczości. nosił przez pewien wi~.c przedstawia niebez.pi~czcń.stwo dfo preparatów o :ztnczn~j 1>romicniotwór
dzina X-ta wyznaczona jako kres Pracy czas w kieszonce kawałek · rudy urano- społeczności. czości, co niechybnie stnnow;ć h1 dzic 110-
obyiwatela urzędnika. wej. Posłu_giwał si'€! on nim dla demon- Od niepamiętnyd1 cza::;ów je~t czło- \Va, erę w leczzniu promieniami radioak-

I jeszcze jedno ważne sformułowanie strowania ·t:udentom fosfornscencii wy- wi narażony na tę c110rohe, Badania tywnvmi. A. M. 
'J)rzynosj 0 mawia n:v <> kóln ik. Przy ocenie 1111111111111,11111111111111111i'M11, 1·,11111111111111111111111111111:11111111:M:11111H111111...in1:i11111:1·11111:•1·,1·:m ·•-•:1::1.•1 1n.1· 1.it:.u1.n11illi!M1i1, 1 ..,.,,,,,,,,M,1111111,1·:1 1.1„1 .. 1·.111: ""''m' l.ili:1,1u11~111111111.11111111.1111::i,i11M ,„, ,,, ,, 1 ,, 111111·,..,,„, ,1:,1, ,,., 1.1 "" 1-1 1 11 „ r, 1.1 • 
kwalifikacji słwżbowych urzt!,dników 
zwracać naleiy s-pecualną uwagę na kh 
:właściwy stosuniek do interesanitów i 
uwzgVę-.dniać ten moimenb ~rZIYl wszel
kfc'h awansach. 

Nowy- okólnik Ministerstwa :Admlnistra 
oJi Rublirznej, to zaktualiz<>wanie maksy
my ,,nia no dla ta·bakiery, a tabakiera 
dla nosa". (lk) -o-

Rzeczy ciekawe 

o czy mówili low rz s e 
na konferencjach partyjnych 

Kazda z dzielnic naszego miasta ma sze w dysku~ji. I słusznie. W szeregach I na dziesiątki i jak dziesiętnicy pracuda· 
swe odrębne oblicze. partyjnych dojrz~wa świadomość znacze- Str>rawozdanic tow. Tatarkówny (Wi-

Origanizacje partyjne, działające na te· nia roli kobiety w naszym życiu e- dzew) 'było wnikliwe, choć zwiozłe. Mo
renie różnych dzielnic, obok zadań natu- konomicznym i ~lecznym: w ślad za że tylko zbyt mało znaleźliśmy w nim 
ry ogólno;politycznej maj~ do roziwiązą· tym ~idw. wnioski - trzeba ~i€1cej energii danych cyfrowych - obrazuj1vcych pra
nia ipr.oblemy ściśle regio,nalne, dzi:!lni- Pośw1ęc1ć pracy wśród koh1et. cę tego aktywnego komHet:u. Zasługuj:: 
co:we. Dlatego też ostatnio odlbywające Wiele również towarzyisze dyskutowali na podkreślenie ciekawa inidatywa w1-
się konferencje .Partyj•n·~ zachowll'ią swój na temat konieczności kształcenia człon- dze""~ki'eJ' dzi·etn·icy·. w1'eczory dysku-Słoti fest i:łla człowieka nłewqtpliwie naf. d .-i.. h 1~t T i · · rnok ź wu 
o reJUnY c aran„ er. Ym n emma.J z .,,, a ków partii.. . . . syJ'n" które zapoczą.n·owane w mai·u ub. 'Pożyteczniejszym zwierzęciem. Posiada on · ·1 • · h • "" r11. 
neJ 1 osc1 :ooruszonyc spraw mozna wy- Czy. mozna st.w.1erdzić, ±e .konferen. ~Je roku odb"'"aJ·" ię co tydzień. ~Uę tobocz~ stu ludzi. W 'łamym przemyśle łuskać zagadnienia be:dące przedmiotem artyd ~ s db 1 śll st OJ - 3 " „ 

drzewnym Sjamu i Burmy pracuje około 20 troski i starań wszystkich dzielnic. Do p nw ą o I~ e.m. my l !1~ ' r ow Podczas Widzewskie1 Konferencji dy ku· 
tysięcy słoni, wykonywujqcych pracę dwóch masy, c_złon~OWS~le}, ze S?ą odhiciem .. pro. Śja toczyła Się nie wokół Sprawozdaniu. 
milionów ludzi. Ptzyczym koszty utrzymania tych należy w 'Pierwszym rzerdzie sprawa blem~\\ na11sto,tmeJszy~.h. D~ pewnego a raczej na tzmaty zwia'Zane z polih"-cz
tegQ potężnego robotnika są minimalne. Kctż- werbunku do partii. Ze sprawozdań skła- stoip~ia ~ak. ~ dyskusJ1. to.waizysze wY- nym' referatami tow. tow Marchwińskie-. danych !przez se•kretarzy wynika, że powiadaJą się swobodme 1 szeroko. Ale 1 • 

1 
• d . ., 

dy słoń po pracy sam zbiera około so kg wzrosły z·nacznie szeregi naszed partH. w diuż~j mierze poziom dysku ji i wnio- go, Cichockiego. V\ achlarz zaga met., po. 
zielone! trawy, które wystarczą mu na jego Stan licz.ebny dzielnicy Widzew i Bałuty ski z niej płynące zależą. od referatów i ruszany przez to.warzł'szy . by! ~f rdz.o 
całodzienne wyżywienie, Niezwykły fest upór w przeciągu rok•u ipokafoie się zwiększył. sprawozdań. szeroki - dyskusJa „w11dze\·';'I· iakow V.!· 
słonia w pracy, Jeśli słoń ma obalić drzewo ł ł d b"ł c a 

Podkreślić tylko należy. że wzrost ten s d · k B k I> ynę a na szersze wo y, nrz u " " n 1, · 
i nie może podołać temu zadaniu, bezgra- "'ci'afz' J·eszcze ni'e i'cst ro'wnomierny. Nie- . Praw(oz1 am)e Se re~arza tow: or ow rzy". Ni~ sposób wymienić w'<zv.stkich niczne wydajq się jego cierpienia - próbu- " sk1ego Balu ty . :Porrnmo włozonego w b · -; . " 
jąc: ciągle na nowo obalić drzewo, stęka, które koła 11artyj.ne pracują Jeipiej i wie· nie wyisiłku, nie było całkowitym od- Po!111szanyc,1t problemó\y - o ok ;v~ 7;~J 
wzdycha, trąbi, a nawet i.., płacze auten- cej uczciwych pracownitków przekonały z:wierciedleniem sytuacji dzielnicy. Ba- op.1sany~h. zywo, om,aw1~no spra\yY SVo}: 
tycznymi łzami, 1 nawet nie przerwie swych o . słuszności naszej drogi. Inne koła w-y- łuty, to specyfi-czny robociarski ośrodeik dz1elczosc1 oraz podkresbno konieczno~c 
wysiłków, gdy „mahout" _ Jego opiekun roz kaz1uaą słabą żywo•tność. Te dyspro:por- są tam tylko dwie większe fabryki „Gen: zaci7ś1~ienia współpracy z 1:ols~ą. Partią 
kaze skończyć z svzyfo,rymi wysiłkami. Do cje należy wyr6wnać i to jest zadaniem telmen" i „Buhle". Więcej uwagi należało So~Ja}1styczną, po~u1sz~n.o rc~wmei~. 2aga
piero, gdy drugi słoń przyjdzie mu z pomocą nowowyhranych komitetów. zwrócić na rozszerzeni~ pracy kół tere- dnienie po~ytywneJ roli mt:!hgcncJ1 w ru
i C:iizewo zostanie obalone - zwierzę staje Na wszyisfkich dotychczasowyoh kon. nowyd1. Ani sł-0wa nie znajdujemy w chu robotniczym. Do szeregu Przcdysk~
się z powrotem szczęśliwe. Słoń pracuje cał- ferencdach 11wYIPUklDna została sprawa sprawozdaniu na temat pracy trójek par- towanych na konferencji s.praw ipowro· 
ke>wicie 1 wydajnie od 16-go do SO·go roku młodzieży, której należy okazać więc~j t-vfoy.c!h, tak bardzo aktualnej dla dziel- cimy w osobnych artykułach. 
'ącic;r, a więc 44 lata. Do 1900 roku do pracy pomocy, więcej o-Pieki. Równi-ei sprawę nicy -bałuckiej, Nic siie- nie mówi, czy foiż Podkreślić natomiast należy, że na kon
poslugiwano się wyłącznie słoniem indyj· pr.acy wiśród ko·biet poruszają towarzy- został <l<>k<>nany Podział organizacyjny fer:!ncji widzewskiej zbyt mało mówio
skim. Słoń afrykański_ dzikszy 1 większy od n11•1:.1111111111:11:1n·111!1111:111111111111:111m111H1111111111111111u1111u11111111a1~u1u11wa11111ltl!ł1~u1111u1111u11a111111u11!11a1.1111111111 1 1il1111H111rn111111111111 1 11111;11!!l1111111111111!1:1111111:11!1ll'l11111111m111111 111111~ no 0 s,prawach fabrvcznych, produkcyj-
indyjsklego - nie dawał się ułaskawić, s • d nych. Nie, żeby towarzysze nie my~leli o 
aczkolwiek, jak historia nam przekazuje, I u e n c I r a z q tych istotnych zagadnieniach. Czasem 
pierwsze zwycięstwa Hannibala nad Rzymia·' tak si·ei dzieje, że dyskusja pochlani~ mów 
inami były uzyskiwane właśnie przy potęż- ców, którzy tracą z oka najbliższe troski. 
:nym poparciu słoni. Ułaskawionych, alrykań· Prz.'3d kilkoma dniami odbyło się w auli nimalnych stypendiów do 2.500 zł miesięcznie, Wyipowiada]j się na t~ tematy t<lwa-. 
skich słoni.„ Kartagińczycy wraz ze swym IJniwersytetu Łódzkiego zebranie studentów zespolenia się z ośrodkiem robotniczym w rzy ze z Bałut podkreślajac konieczność 
zejściem zabrali tajemnicę sposobu oswaja- - cztonków Bratniej Pomocy. Na zebraniu Łodzi drogą organizowania odczytów, wycie· walki ze szlkodnictwem marnotrav· 
:n.la afrykańskiego słonia. Dopiero król Belgów omówione zostÓły bardzo szczegółowo najży- czek l wspólnych imprez, wprowadzenia na stwem w produkcji. 
'- Leopold II w 1900 r. zainteresował się wotniejsz·'3 interesy młodzieży akademickiej. wszystkich odcinkach życia akademicki<:!go Reasumując: w tym artykule nłe sili-kontroli koleżeńskiej celsm podjęcia walki z · sprawce pozyskania dla ludzi w ich pracy po Między innymi na zebraniu zapadły no. nadużyciami wszelkiego rodzaju. my Si'ei bynajmniej na ocenę uog-ólniain· 
1ęż:nego sojusznika w postaci u~askawionego, stępujące postanowienia: ożywienia akcji To- Na zebraniu zapadł szereg uchwał, doty- cą dotyd1czasow~ konfi!rencjc partyjne. 

· afrykańskiego słonia. Z jego to rozkazu po· warzystwa Przyjaciół Młodzieży Szkół Wyż- czących dział-olności stowarzysz.eń akademi- dzielimy Się tylko z towarzy•sza1rtl gar 
wstała w Gangai pierwsza łowcza stacja szych przez udział studentów w werbowaniu ckich, spraw spóldzielczości na terenie szkół śc.ią uwag i refleksji. 
rafrykańskich słoni. Dziś tysiące afrykańskich członków i urządzaniu imprez, wzmożenia wyższych oraz budowy Domu Stude11ta Łódz. Konferencja wyk:azała wzrost nktyw· 
słoni pracuje na plantacjach bawełny. Koszt okej\ siypendialnej przez podwyższenie ml. kiego. ności na zych szereg6w 'Partyjnych. No-
utrzymania jednego afrykańskiego słonb jest wowyibra.ne Komitety mają. -przc 'l sobą 
równy siódmej części kosztów utrzymania s· dl . 
traktora benzynowego, któ:y dysponuje trzy· zlan ar a weleranow poważne zadania. B. T. 
krotnie mniejszq silą pociągową od słonia„, 115 TYSIĘCY PRACOWNIKóW BUDOWLA-

-o-
Porady prawne 

Obywatelka Markowska: Zatrudnienie 
pracownicy znajdującej się. w ciąży po G 
miesiącach, przy przenosz~niu lub p~ze-

p o w s t a t1 ś 1 ą s k i c h NYcH PRzv PRAcv 
W Cłrugiej połowie ub. roku na terenie 

Celem obchodu 25-cla rocznicy Powstania 
Górnośląskiego zaw;ązany został w Łodzi Ko
mitet Obchodu 25.lstniej Rocznicy 111-go Pow 
stania Górnośląskiego. 

Celem Komitetu jest zorganizo.wanis ob
suwaniu ciężarów-jest ustawowo wzbro chodu roczn:cy, wmurowanie tablicy pamią-
nione. Należy Wam wyznaczyć inną pra- ! tkowei oraz ~fundowani: sztan?aru dla Zwią 

- zku We'eranow Powstan SląsK1ch - Okrqgu 
c~ I Łódzkiego. 

Komitet gorąco ap~lule do społeczeństwa 
Łodzi I województwa o poparcie moralne i 
materialne tej akcji, i wzywa do składan:a o. 
flar na fundacją sztandaru dla Związku We· 
teranów Powstań Sląskich. 

Ofiary pieniężne należy wµ•acać nc konto 
cz'3k0\ve KK0-161. 

całego kraju procowało 115 1ys1ęcy rubolni
ków budowlanych. Z tej sumy 27 pro,., bo 
równo 30 tysięcy robotników budowl.:t.iych 
było zatrudnionych w samej Warszawie. 

Cyfry te ni.s obejmują óziesLątków tysię(;y 
ludzi, zajętych przy budownictwie na wsi, 
gdyż tutaj dane są jeszcze mało uchwytna. 
Łącznie do 200 tysięcy ludzi procuje w Pol• 
s:e nad wznoszeniem nowych d.omów, 
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Nowy typ spółdzielni • 
Dekretem z dnia 3 stycznia rb. (Dz.O.R.P: 

Nr 5 poz. 23) spółdzielnie zostały do!=. uszczo_ 
na do działalności ubezpieczenio.w,ej. Dekret 
ten ma dla spółdzielczości ogromne znacze. 
nie, gdyż stwarza możliwości pożytecznej Po wojnie Łódź stała siG największym CORAZ WIĘCEJ URODZEN 
pracy w całkiem nQw,ej dziedzinie. Możli wo- miastcm w Polscc. ZarÓ\VllO IJod wzglę- Pocieszające są dane statystyczne. któ 
ści te są duże zwłaszcza no terenie wieiskim d~lI1 obsza ru (21 ,23;) lIa) jak i licz/by lud- re mówią o natllraltlym rudlU ludności w 
oraz w środo,wiskach chałupników, rzemieślnL Ilości (;)52.655 w dniu 1 lutego 1947 r.) - naszym mieście. \V roku 1946 urodziło 
ków i drobnych wytwórców. Na wsi !li:'. Łódź \vrsunĘ'la się n.a pierwsze miejsce sit!' dwa razy tyle dzieci co w roku po-

, przed \Varszawą. dla której odnośn~ cy- przednim. O ile' w 1945 roku prz2cip,tt1:l 
,:prawy ubezpieczeń od gradobicia, posuchy, fry wynoszą 14.148 ha i 534.360 miesz- ur-odzeJl wynosiła na miesiac -pięćset clzie 
ubezpieczeń żywego in.wentarza itp. mogą kallców. ci, to w na tępnym rokll liczba ta wzro
być rozwiązane przy pomący zakładania Mimo, że liczba ludności wzrastała w sła do 1065 urodzc(l na miesiąc. Spadła 
prz~ rolników spółdzieini ubezpieczeniowych naszym mieści;! od chwili wyzwoleniQ równocześnie z.nacznic śmi;!rtelność z 

PIerwsza spółdzielnia ubezpieczeniowa już (\V dnill 10 grudni,a 1944 r. Jic7Jba miesz- 20,3 proc~nt w roku 1945 do 13,3 procent 
!,owsto/a. Jest nią "Zakład ubezpieczeń roślin kańców wynOSiła zaledwie 362.537). to w r. 1946. To też 'w ostatnim roku mieEś 
tyton:owych od gradobicia. Spółdzielnia z jednak daleko nam jeszcze d,o :pcłnej licz- my już znaczną nadwyżkf} urodzin nad 
odp. udz, IN Warszawie" (tymczasowo 5ie. by mieszkańców z unia 1 wrz::!śnia 1939 zg-ollami: 10,9 procent. 
dziba w Krakowie). r. (790.000 osób). Łódź straciła w czasie fakty te mówią o postOIJującej stabili-

,Ni~ od rzeczy będzie tu wspomnieć, że wojny jedynie wskutek wyniszczającej zacji stosunków politycznych ' i gospodar
spo/dz;elcza forma ubezpi,eczeń jest znana na akcji okupanta przeszło pit\Ćd'Ziesi3yt pro.- czych i stałej po:prawi::! stopy życiowej 

ł • t t I d ,. , szerokich maS. ca~m swiecie. Jak wskazuje statystyka, w cen SWeg--o s anu u 'I1osclOweg-o. 
skal! ogólnoświatowej, po spółdZielniach tv- Trz:;ba sobie uzmySłowić na chwilę ja- OŚRODEK PRACY 
pu oszczędnościowo-pożyczkowego, nall:c~. ką straszliwą rzeczywistość kryją za so- W miaN poste'Puja,cego dzieła odbudO-
niejsze są spółdzielni'3 ubezpieczeniowe bą te suche cyfry. Oznaczają 'One, że w wy Łódź nabi~ra coraz bardziej cha rak-

W P<Jlsce jednak dotychczas nie r~z 0- ~lieście, ~tór~ ulli~nęł(} bon~ibardowań. i teru ośro~ka I~clzi pracy. \y .dn!~ 1 sty-
wszechn:!y się one Wspom' d ~ t lllnych dZIałan , wOJennych. krlkaset tySH~- cznia 194( r. lIczba robotlllkow l praco-
otwi.e;a ala nich dr~gę r ~lany e re cy ludzi zostało bestialsko wymordowa- wników zatru'dnioflYc'h w sektorz~ J)ańst-
1II1111lJ1ffflfffffllllll II ozwOIU. nych ipO więzieniach i obozach. wOWY'm, samorzn:dowym i spółdzielczym 
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. Silownie fabryczne wspomagają elektrownię 
t J~dnym z na}poważl1ieiszyc~ za~ad~:eJI r energii \V przemyśle będzie w ciągu ro- przemYSłu łódzkiego w ilość energii w 

s o.~ących prz~~ 'Przemysłen: łod'Zklm J~~L ku 1947 \Yzra<:tac. Pobór mocy z sieci na d"rójnasób prZekraczająca ipobór dzisiej
~.r<lwa ell:rgll ele.ktryczne]. Elekt'.'owma początku rakli j}rzyszłego winien wzro- sz~'. Problem ten chociaż stan'owić będzie 

odzka była w cI3gU lat okupaCJi d(s- sn<"\ć z j] .000 KW netto do 20.000 KW. dla Elektrowni twardy orzech. zostanie 
ploatowana, w,sposob rabunkowy, co spo- ,V z\viązku z tym stanie Elektrownia niew!l,tPliwie pozytywnie rozwiązany. 
wod'Owało ·dosć znacz b"'· . ' , sprawności. ,ne o' I1Izeme J Z] Łódzka przed J)roblemem za-opatrzenia L. 

. Dziś, IJrzy. stale wzrastającym spoiy
atu prądu IJrzez ludność, jest ona w sta
nie wytwarzać najwyżej 50.000 KW. 

• z 
,,,ynosiła 182.613 osób. W ciągu 17 mie
sięcy liczba pracowników zatrudnionych 
w różnych gałeziach wytwórczości wzro 
sła {) .prz~szł(} 50 procent. Należy sobie II 

przytomnić, że za tą suchą cyfrą. kryJ3,. 
się dziesiątki i setki uruchomionych za
kładów pracy. WCiągnięcie do Procesu 
produkcji tyle dziesi!l, tków tysil'cy pr~co
wników w tak krótkim czasie oznacza 
gwałtowny wzrost naszego 'Pote·ncialu 
gospodarczego i naszych możliwości wy· 
twórczych. 

Nie dysponujemy tatystyką ilustru-
jącą stallu zatrudnienia w poszczegó!
nych zawodach, ale w braku tejże o prze 
obrażeniach zachodzących w strukturze 
zawodowe;j mieszkańców dziSicjszzj Ło
dzi maże świadczyć fakt, że gdy IJrzed 
wojną IJracownicy nmysłowi stanowi1.r 
11,6 procent ogółu' ubezpieczonych w U· 
bczpieczalni Społ:;czncj, to Dbecnie two
rzą oni odset~k dwa razy wyższy to zu, 
23,2 'Procent. Znamienne to cyrry. \Vyni· 
ka z nich niezbicie, że Łódź zmienia po
woli S\vój charaktzr. Z miasta, .Jawnie; 
nawskroś rObotniczego'U burżuazyjnego 
zarazem) przedzierzga si~1 st-oIJniowo W 
robotniczo - inte1igenckie. 

Przemiany społeczne i gospodarczz pi,) 
dągnęły za sobą ważne 'Pfzesuniecia na 
innych l)ł.aszczyznach. Tak po\vażny (I

środek robotniczy nie może IJozostać jal~ 
dawniej kopciusz'kiem w dziedzini~ klll
turaln-o - oświat(}wej. Powstanie szereg:u 
wyższych ucz~lni w Łodzi, cyira liiOOO 
studentów zapisany,cl! na wydziały uni
w~rsyteckie, żywy ruch literacki i pubii
cystyczny - stawiają nasze miasto w 
rz:ędzie jcdnego z lIajpoważniejszych 0-
śr-oclków kulturalnych w Polsce . 

':!)'mczase!TI zuży,cie mocy przez sam 
tylKO prz,zmy..sł włóki.enniczy wyniOSło 
na dzi~ń 1 Stycznia 47 r. 41.750 KW a na 
d~ień 1 S.tycznia 48 r. przewiduje się po-
bor mocy w wysokOŚCi 59.500 KW. O
znacza to, że w Ciągu roku wzr-ost żuży
ci<ł; energirprzez przemy ł stanowić be-
4,Zle 20 pr9~ent zdolnoSci wytw:órcz.:!j c
l~k.tr{)Wlni !Ł'ódzkie.j. 

Ceny chleba • l mqki 

W t~j sytuacji zaistniała konieczność 
uruchomienia wszystkich, nawet najmnicj 
szych, siłowni fa'brycznych. Borykając 
si-ę. z dużymi przeszkodami techniczny. 
mi, finansowymi i innymi udało sie do 
chwili ob-zcn,ej uruchomić' 33 sil~\Vn:e 
produkujące 31.000 KW. 
Największ~ siłownie posiadają naste

IJujące fabryki: Poznańs.ki (4.300 KW'. 
Wima: (7.000 KW), Krusche - Enddr 
(2.300 KW), liorak (2.200 KW). Allart 
(1.200 KW) j Scheihler (5.500 KW). 
Przeciętne za'Potrzebowanh~ mocy po" 

kryte przez fabryki z własnych siłowni 
wynosi 25.000 KW. Pozostała m-oc w ilo
ści 5.500 KW oddawana jest do sieci E
lektrowni Łódzkiej. 

Społeczna Komisja KO~ltroli Cen w Łodzi I Cena l kg. chleba z mqki żytniej 90 PIOC.\ również 30 proc marża zarobKowa przy sprza. 
na. posiedzeniu w dniu 20 marca 1947 roku została ustalona na zł. 28, zaś c.ena 1 kg. dcriy detaliczn'ij drożdży 1j. przy zaokragle· 
ustaliła maksymalnCll cenę mąki 'Żytniej 'W I chleba 'Żytniego z mqki 80 p.roc. - na złotycli niu w ~ysokości zł:>tych S?O za. l ,kg. 
sprzeda'ŹIy detalicznej na zł. 28 za 1 kg. i ee- :30. Powyzsze ceny obowiązuJ q od dnia 21 mar 
nę mqki żyniej 80 proc. na złotych 30 za 1 kg. Na tymŻ'e posie'dzeniu ustałon-a została ca 1947 r. aż do odwołania. 

Czekolada na kartki dla dzieci 
Wydział Aprowizacji i Handlu Zarządu Miej 

skiego w Łodzi podaje niniejszym do ..... 'iado
mości, iż na żywnościowe kartki Clziecięce 
z m-ca marca rb. w sklepach, włqczonych do 
miejskiej sieci rozdzielczej, wydawana bę

dzie - począwszy od dnia 26 bm. - czeko
lada według poniżej wyszczególnionego roz
dzielnika: 

KAT. "DZ. 4 - 7" - na odcinek Nr 28 po 
dwie tabliczki czekolady wagI 113,4 gr. w 
cenie zł. 28,40 za 1 tabliczkę. 

KAT. "Dl. 8 - 12" - na odcinek Nr 28 
po dwie tabliczki czekolady wagi 113,4 gr. 
kC1Żda w cenie zł. 28.40 za 1 tabliczkę· 

WyCIział Aprowizacji i Handlu komunikuje 
równocześnie, iż czekolada ta stanowić bę
dzie ekwiwalent za niewydane w bieżqcym 

miesiqcu świeże mleko. Termin realizacji wy
mienionych wyżej odcinltów dziecięcych karl 
:żywnościowych z m-ca mCl1'ca rb. upływa 
ostatecznie i nieodwołalnie % dniem 31 bm. 

W wypadku pobierania cen wy\Ższych na
le1Ży powiadomić Oddział III Okręgowego In· 
spektora,tu Ochrony Skarbowej w Łodzi przy 
ul. Narutowicza 6, tel. 143-42. 

Okręgowy Inspektor Ocbrony Skarbowej 

WALNE ZEBRANIE TOW. KOLONU 1 POLKOL. 
W ŁODZI 

"W czwartek tj. dnia 3' kwietnia lir. o godz. 
12 w sali' Miejskiej Rady Narodowej ul. No
wotld Nr 16 odbędzie się Walne Zgromadzenie 
Towarzystwa Kolonii i Pólkolonii w Łodzi. 

Obecność wszystkich obowiązkowa." 

Zarząd 
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Takim spoS-Obem, .licząc netto, pobierał Z .sądów 
Prz~mysł Włókienniczy z sieci niz wię
cej, aniżeli zaledwie 27 procent zaIJotrze .. 
ho.wania ,własnzgo. 73 pr-ocent całej mo
cy IJokrywał przemysł dzięki pracy wła
snych siłowni. 

W rb. w związku z przewidywanym 
przez plan' wzrostem Produkcji spodzie
wać się należy wzr-ostu poboru mocy 
przez przemysł o blisko 50 procent. Sta
wia to. 'Przeden'ug-etykami p-oważne za· 
danie do rozwiązania. 

Plan na marzec iprzewidywał urucho
mienie 6 małych siłowni o łącznej mocy 
1.310 KW. Do końca roku bieżącego win
no nastąpić uruchomi~ni,~ 13 dalszrch si
łowni o łącznej mocy 11.158 KW. Wśród 

ze o n-ewinniono ·SS-ma ó 
Przed paroma dniami publiczność obec 

na na sali Sądu Okre-g{)wegO IJ-ortlszona 
była dwoma uniewinniającymi wyroka
mi, jakie zapadły na członków SS-Waf
fen Alflreda Nitznera i Adolia Firusa. Za
z'naczyć nalcży, że fir'lIs ukrywał swoją 
przeszłość Ni~mca, pracował jako Polak 
w jednej z naszych insty'rucj! na Zacho
dzi3 i dOIJiero w ką.pieli ktoś zauważył, 

że na ciele ma on tatuaż" jaki Niemcy IlPrZ~ilnaJeż'r,tość. do org.!,Il,1,zacii yrzest,c.w
robjlli SSo'wcom. czY'oh, c1ZlałaJących w llltereSl~ faszys· 

Wyr,ook ten tym barclJz·i~j wY'dał się I tOWlSko-hitll.erowskiego państwa jest ka
dZLwny, że Trybunał NorymberSki uzna}, raq11~. D~'kret nasz wymienia organizacje 
że lH'zYJ1aleŻJność do SS jest karalna, nD urwazanc za prze<s.tr:\pcz~: Są to: NSDAP 
wymieniając nawet, czy choclz.i o tz.w. - niemiecka partia hit1ewwska, Gestapo 
SS-AHgemein~, czy o SS-Waffen. Ró\v- - ta.jna policia niemiecka, SD - słuźba 
nież nasze ustaw-odawst\\'o \V d'ckrecie bezPiecz~ńst,\Va i SS - staf~ty ochronne, 
z dnia 31 lipca 1944 roku i w nowcii do k,tóre Niemcy używali do służby pacyfi
teg-o dekretu z dnia 11 grudnia mówi, Ż~ kacyjnej i policyjnej. 

nich 'Przewid,lJje się uruchomienie jeszcze zem·oslo obraduJ-e jednej siłowni u Scheiblua o mocy 2.640 
KW, oraz w insta.lacji w Wimie o mocy 

Mimo, że nas n ustawodawstwo \vy
mi~nia szC!zegóło\vo organizaCje niemiec
kie, do l\itórych przynależność winna u
lec 'karze, w grudniu ubi zgłego roku uka
zał się \V Przegla.clz.ie Prawniclym arty
kuł d1wóch sędz.iów, którzy stanęli na 
<;tanowisoku, że przynalcżność do SS-Waf
kil i SD' nie jest karalna, je-ż ~1i przewód 
sądowy nie udowodnił indywidualnej 
d'Ziałalności przeS(tlPclej członka tej or
ganizacji. Nie Wi211W tyrlko. na jaki·ch prze 
słankacll prawnych opierali si:e all'torzy 
tego ar.tykuł·u, który stoi w sprzeczności 
z usta\vodoawsVwcm polskim. PrawdoIJo
dobnie sędZJia, który uniewinnił Nitznera 
i fimsa stanął na tym samym stano
wiS'ku. 

3.000 KW. Poza tym z wi-e:kszych illstala- Staraniem Związku Izb Rzemieślniczych z 
cji wymienić należy proiektowaną siłow- siedzibą w Warszawie zorganizowany został 
ni'E> !ioraka O mocy 1.250 KW. 

Pomimo tych wszyst.kich inwestycji, ziazd dyrekto.rów i. prez,esów Izb. Rzemieśln~-
obejmujących naw,;) t najbardziej przes!a_ czych z całel PolskI, ktory w dnIU wczoral
rzałe i zamortyzowane obiekty. deficyt I szym rozpoczął swe obrody w gmachu !ódz-

Muzeum Miejskie 
I:::ódzki.e Muzeum Miejski~ Przyrodni

Cze r-ozbudował-o ostatnio swój dział O
chrony Przyrody, któremu pOS\Vle'cono 
salę parterową. Jedna ściana tej sali zo
s,tała przeznaczona na odtworzenie frag
mzntu Puszczy Białowieskiej w formie 
Jioramy, do którego tło ilustrujące frag
ment puszczy wykonali a.rtyści - mala
rze: K. Mackiewicz i A. Lubniewicz. 

MiejSkie Muzeum Prehistroycz,ne po-

wir,kszyło sw::! zbiory o dar mgr. Głucho 
wskiego w l)ostaci kolekc.ji monet rzym
skich ibizalI tyjskich oraz dar dyr. Bugaj 
skiegO, składający sieI z grotów. dzirytu 
i kilkudziesięciu 'wyrobów krzemiennych 
z -okolic Słu.pska !Ja Pomorzll Zachodnim. 

Miejskie Muzeum !iistorii i Sztuki, na 
ter::!uie którego są prowadzone intensy
wnie prace remontowe. pozyskało obraz 
olejny Stanisława \V,itkie,wicza (ojca) p, 
t. "t.,1or ze' .. 

kiej Izby Rzemieślniczej przy ul. Moniuszki. 
Zjazd zagaił Prezes Związku Izb Remi'3śl· 

niczych, poseł Sadł<Jwski, witając zebr::wych 
delegalów. Dyrektora Depa rtamentu Przemy
słu Miejscowego dra Zbigniewa Ehr,'3nberga, 
naczelnika Wydziału Rzemiosł w Minister-
stwie Przemysłu, obywatela Zabęskieg:>, 

przedstawicieli Centrali Zaopatrzenia Rze· 
miosła, Spółdzielczego Banku Rzemieślniczego 

i Związku Rewizyjnego Spółdzielni RP. 
Na porządku dziennym obrad znajdują się 

między innymi sprawy zaopatrzenia RZ'3mio
slo w suro,wiec, sprawy założenia spółdzielni 

rzemieślniczych. sprawy kredytowe i sprawy W Siprawie tych dwóch uniewinnIo
nyoh SS-OWiCÓW prokurator zapowi:;dział 
kas'ację. Należy zaznaczyć, iż obaj SS

podamy w owcy \V czasie okupacji 'Pełnili swoie fun
kje \V Po1sce i ·należało by zbadać', jaka 

.. ~vtedy była ich "działalność"( 

szkolenia kadr rzemieślniczych.. 
Szczegółow,e sprawozdanie 

następnym numerzł\, 

Obrady trwają. 



Nr U GlOS ROBOTNICZY Str '1 

TEATR, MUZYKA I SZTUKA Przepisy sanitarno-porządkowe 
PAASTWOWY TEATR WOJSKA POLSKIEGO SWIT (Bałucki Rynek 5) 

. Codziennie od. s~boty o godz. 15-ej zam- •• TRIUMF MŁODOSCI'' Wydalał Zdrowia Publlc:rmeg0 Zarządu mu&i snajdować się w katdef niemchomoścł, 
Mlefskiaqo w Łodzi powiadami<1, te obowią właścłclele i administratorzy mogą nabywaó 
zuj~• na terenie m. Łod&i ogłonon.~ w Nr. 

~n~~e c.r:ze~łowte~1a ~zkolne „Krakowia!<ów TATRY (ul. Siel'łkiewicu .CO) K re. • szystkie bilety zakupione ;:>rzez „KLATKA SŁOWICZA•' 
uratonum. Passe-partout lneważne. TĘCZA fol. Piotrkowska 108) 

TEATR POWSZECHNY TUR „ROBERT I BERTRAND" 
1 „Dziennika Zarządu Miejskiego" „Przepisy 'We właściwych terenowo Dozorach Sa.;.ltar• 
Sanitamo Porządkowe", których egzemplarz nych po cenie zł. 5 za egzemplarz. 

· Dziś teatr nieczynny. WIStĄ (ul. Do~zyń~k"egtJ I) 
Jutro premiero. „RYWAL JEGO !<ROLEWSKIEJ MOSCI" 

Adresy punktów sprz1Jda1ty: 

TE~TR KOMEDU MUZYCZNEJ • LUTNIA„ l.'i' '. ri:- "
1 lowadzka 6) 

Dzis o godz. 19-ei nojp:ękniejsza o eretk „ROBI~ HOOO " II 
III 
IV 
V 

VI 
VII 
vm 

K'.>m. M. O. w I Do:'lorze Santi. ul. Łaglevrnicka 37 
„ „ Il „ „ Nowotki 23 

'· t:hara „KRAINA USMlECHU·· · w któiel wy~ WOLN10~C, (ul. Napi6rkowsklego 16) 
stąpi. po. powroci<.1 z urlopu ulubieniec miosto „ZO.Ą • " 

,. 
,, 

„ 
ll1 „ 
IV 
V 

VI 

„ Piotrkowska 113 
Lubelska 7 

łodZi Michał Slaski. partnerką jego będ„;e ZACHET A r11ł. Zgierska 28) 
~ale.owska-Modrzyńska, w pozostałych rola~h „ROMANS PAJACA" 

,, 
" „ 
" 

„ 
„ 

Ciasna 10 
Piotrkowska 113 
Żeromskieqo 4 
Srebrzyńeka 75 
Limanowskiego 
Sędziowska 14 
Łagiewnicka 37 
Rzgowska 146 
Rudzka 7 

u1rzymy doskonałą wodewilistkę S. Piasecką, Kino „Roma", „He~" pocz. seansów-16.30; 

B
K. ~o~zel.ę, K. Chorzewskiego, A. Sawina, S. 18.30; 2030 niedz. 14,30 „Gdynlo"-15; 17,301 
rus1k~ewic~a. H. Łabuńskiego i innych.. 19,45; ni.<:idz. 12.30 .• ,Stylowy" - 15,30; !8; 

.... R<:izyserta: B. f-!or~kt, chóry i orkiestra ix.d 2~.30; niedz. 1.3 :•Włókniarz" - 16; 18; 20; 
ovr. "!'Ił· Sz~zepans.k1ego, choreografia w U· ' n.edz. }41 „W1sla - 16: 18; 20, niedz. 14; 

„ 
" 

„ VII 
VIII " ., " 

„ •I „ •• " 
11) . „ " " 

li „ 
;; 

G
kba.dzie ~· C1es1elsktego. oprawa sceniczna J. I "!ęcz.a -3 seanse dzienniq-16,30, 18,30, :::0.30 

olewski i E. Grajewski n!edzrnla-14.30· „Pr:lPrlv·inś1·~a"-ló· 18· '.f.O· 
.nr Sil.gty wcześniej do nabycia w księgarni ul. ..Adria" - 16.30; 18.30 20.30; niedz', 14,301 ' 
notrkowskc 102a, a od godz. 19.30 Ił.I kasie . Pozostałe kino rozpoczynają seanS9 o go· 

IX 
X 

XI 
„ XII 
„XIII-XIV 

XV 

" 
„ 
" ,, 
" 

łl „ 

IX 
X 

XI 
XII 

XIV 
XV 

„ 
;; 

li 

„ " 
" " 

teatru. · dzm1e 161 18; 20. • 

- 1~~ ~ti~~~lski~~0M'i.t.zotNIERZĄ ·~ł'om1!f'.,,.,Y„~.~· Co u1lqszqn1q przez radio 
D.ziś 1 coazienme 0 godz. 19.lS świetna ~ f b k k 

6 
~- Program na wtorek 25 marca 1947 roku. f Muzyko obiadowa. Wyk.: Orkiestr!'! ~R pod 

!!tuk k ń k w a ry a CU r w 6.30 Sygnał czasu, „Kiedy ronne„." i ka· 1 dyr. A. Rezlera z udz. J. Abrysiew:cza -
MENA2ER~e„\~ ~n~komi~:m~~ko~·;;1~:A~~ '3 - l.gnd. histor; 6.05 Dziennik; 6,20 Gimnastv~a sk~zypce 1 R. Pr~ybyły -:- . P.u~yn; 14 OO Iz ło· 
szyńsk~ Horecka, Jaroń, Mrozowska. . ~ "llł / • • I~ ~ 6,30 Muzyka; 6,SJ Sygnał czasu, nud. na dz1J '.'Prz<Jchadzk1 po mie7c1e - w opr. M. 

Rezv~?ri9 - El\vin Axer. Oek~racJ·e _ .f.le lC• 1 .n „Dzi.<:iń dobry"; 7,05 Muzyka; 7.15 Wiadomości Zago1nego; 14.10 Iz Łod~iJ Fel. sportowy ":' 
Jan Kosinskt. . i ,, 'J U . porahne oraz przegląd prasy1 7,35 Iz Łorlzil apr'!c. r~d. ~· Szumlewskiego;,.. l4,15 Iz ~odziJ 
„_fasla,.,..,c.02.zvnna od 10 do l2~~i ł od 15·e'1· ,'] Ło' dz•• Zes·omSkieno 31 ~ Program na dziś: 7,40 Koncert poranny; 8.30 Ang1e1lsk1e pieśni Iz płyt); 14.jO Iz. Łodzi! Fel, 
1= Z.AJ ~i , I ~ 6 lnformac!e og6lnopolsk1e1 8.40 Skrzynko PCK, F.r.„ o.czaka pt. .,Po~ta - patriota I słow:~no-

tel. 185-'l7 8.50 Audycja szkolna; 9.35 Przerwo; 11,57! hl; 14,40 I.z Łodz1l, Kronika I .komur11i<atydJ 
••. TEAT~ „SYRENA" Traugutta 1 S ł . h . ł w· . M . k' . 14 45 Iz lodz1J Koncer1 reklamowy. 1.5.00 Au • 

V 
Oz1s I codziennie komedia Hennequina t ~~==-~·. POLECA. na święta swoje ~\ Kyg,na .czof~o'.s ;1~a t dlle~y i t~noc be1, ~V sł~wno-muzyczno dla dz:,-;ici; 15,20 „Pleśń o 

e~ro pt. :,PANI PREZESOWA" w opraco- doskonale W»rob)) roKowi.e: · u yc a. a swe iic ro "nk. ziemi" - cud. ludowa słowno-muzyczna w 
wonw i z PIC?Se~kami J.'3rzeqo Jurandota z czych: 12,'.?5, Utwory WIOlo.nczelowe. ~ wy · opr. Fr. Bieńka, muzyka T. Wiiczaka; 15.40 
muzyką Franc1szk1 Leszczyńskiej i Mieczyshw..., '~~ ~~~· Z. Adamskie11 12,SS „lO minut poez1i • 13·05 i Pieśni Indian amerykańskich w wyk. O. ta.:ly; 
Porwita. V - 16.00 Dzienn:k; 16.30 Muzyka kamernlna w 

, Odział biorą: Janina Oraczewska, St fcia ~ , ł • • l =::; wyk. Kwartetu Smyczko.wago PR w Katowicach 
Gorska, St.'3fonia Grodzieńska, Regina Grabow ~ Powszechna Spo dz1·e1n1a Spoz'ywco'w w odz1· ::::: 16.55 Audycja dla młodzieży; 17,05 ,,U na· 
sko, ':'lenryka Stank.iewicr, Zygmur.t Chmie· j =::: i . · :::; 1 szvch przyja.cić.1"; 17.25 Audycja ro~rywkoy;o. 
l-9';"'sk1, Edward Dziewoński, Marion Dabrow- :::= - S O :=!' Wyk.: Zespoi rnsirumentalny J. Ca1mero 1 L 
sld. Wacław Jankowski, Wodow Kucharski. I;::: POWIADAMIA SWOICH CZŁONKOW, YMPATYK W :::=i Wvsocko - pios'3nki; 17,55 z życia kultural-
J6zef. Matuszewski, Kazimierz Pawłowski, Je- I ODBIORCÓW, IŻ OTRZYMAŁA W DNIU DZlSJEJ„ 

1

. nego: 1!3.00 A1Jdycia woiskowO·; 18.07 Muzyka 
rzv P1chelskl. fózef Porębski i Stefan W!tas. :: SZYM POWAżNIEJSZĄ PARTIĘ :::::: 18,30 „Nauko przy głośn:ku" 19.00 Koncęrt 
. Pacz. rpzeast. o godz. 19.30, Knso czynna ~ H E R B A T y ::::: . symffoniczny w wyk. Orkiestry Symfonicznej 

oa godz. 10-13 i od l6, tel. 272-70. ;:::: :::: I PR pod dyr. Kałki-Rowickiego; 19,57 Sygnał 

1 
TEATR ,,GONG'* ._. ::::; czosu; 20.00 Dziennik; 20,25 Koncert Seksteiu 

;:::: K,.,ORA BEDZIE SPRZEDAWANA PO CENACH KON :::: PR z udziałem M. Szepsk:ego - śpi'3w; 21.00 
Teotr .• Gong" gro dziś i codzienn!e teWie S: .1. " • - =::: Słuchowisko pt. „Ca raz stało się w SydMie" 

~t. „Gol~. le~; ,'Yeso!o". Udział biorą: Ro~ - KURENCYJNYCH \VE WSZYSTKICH NASZYCH SKLE· :;;;; wg. opowiod. H. Sienkiewicza, w opr. K. Gór 
n:uofd G1eras:nsK1, Alma Janowska, Ziuta Kry· =::: PACH SPOZYWCZYCH. ::::: czyńsklej; 21,25 Utwory kompozytorów fran· 51cza!1ka. Zofia Wlczyńska, Ina Wolska J<)rzy a ::::: cusk:ch w wyk. O Marlusiewicz - foctepian: 
zwa1cer. ' -..... - 21,45 Ro di owy Uniwersytet Ludowy; 22.QO 

TEATR KlJKIEtEK RTPD ul. Nowrot 7J 
Co~ziennie z .wyjątkiem poniedziałków 

Widow,sta zamkn:ęle dla dzieci szkół pow· 
~zechnych o godz. 9 lub 11. W ka~dą nledzie 
!l i ~wlę.t~ widowisko otwart~ o god:t. 12 tel 
.~z1tuka p1ora, L Krzemienieckiej p1h „H:storio 
. a a o ni"lb1esldch migdałach". 

\ lEA.TR MlODZfE.tOWY f DZrECIĘCY 
,SZAROTKA'" 

. "' sali Teatru Nowego ut Kopernika 16. 
Wschc;>dni'3 widowisko w trtech aktach J. 

Wd ?rneckzego .,Drogocenny naszyjnik'' 112 go-
z1n przygód}. 

Codzienni~ przed.sławienie zamknięte dla 
szkó~, ~ niedzielę 1 ~więto o godz. 11,30 przed 
1tawt9me otwarte dla ptib\icz.ności. 

KJ N A 
'DRIA (uł. Marsz. Stalina - Gr6wnal 

„RYWAL JEGO KROLEWSKIEJ MOSO'* 
BAŁTYK (ul. Narutowicza 20) 

•• LUDZIE i MANEKINY" 
BAJKA (ul. franciszkańska 31) 

„OJCOWIE I DZIECI" 
GDYNIA (ul. Daszyńskiego 21 

„PONTCARRAL" 
HEL (ul. legionów 2-4) 

.. SIEDMIU SMIAŁYCH" 
MUZA (Ruc!a Pobianlcka) 

,.ZEZNANIE SZPIEGA" , 
O~WłA 1'0WE (ul. R:tgowska 941 

NIECZVNNE 
POŁONIA (ul. Piotrkowska 87) 

„KOBIETA SAMA" 
PRZEDWlOSNIE (ul. Żeromskiego 74-78) 

„ROBERT t BERTRAND" 
ROBOTNIK (ul. Kilińskiego 179\ 

„ZAKAZANE PIOSENKI" 
ROMA (ul. Rxgowska S4) 

„SYN PUŁKU" 
REKORD (ul. Rzgowska 2l 
„KAPRY~NA EKSPEDIENTKA" 

STYLOWY. (ul. Kllłńsklego 123} 
PAWEŁ I GAWEŁ „„„ ... „ ... „ ... „ .......... „„.,....., ........ 8S&S• 

ZAMIAST KWIA TóW 
Z okozlf imienin dyr. PZPB Nr 5 taw. Cu

rirvna Józefa, pracownicy Obożu Pracy dla 
Niemców zamiast kwiotów złożyli' zł 500.
no budową Domu CK PPR. 

* * * 
Z okazji imienin dyr. Józefa Ambmziaka 

2amiast kwia \ów Kolo PPR złożyło zi 1000.
na budowę Domv CK PPR w Warszawie. 

* * "' 
Z okazji imienin dyr. naczeln<?go PZPS Nr 

5, tow. Ambrozlaka Józefa pracownicy Obo:z:u 
Pracy dla Niemców zamiast kwiatów złożyli 
zł 500.- na Zw. byłych Więź•1iów Politycz
nych i obozów koncentracyjnych. 

Kwadrans prozy - „Popioły" S. żeromsk''3go; 

OGŁOSZENIA DROBNE 22.15 Program no jutro; 22.25 (z Łodzi) Kon-

:Zr~n~i~e~a~t;:!~~~s;'~2i.353·~~ Ł~d~~:nfic'~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~- na drień jut~e~zy; 2a~ ~ Łodzn Koncert 
L.e•arze Zooł ~•ro1.111anie proC•ł życzeń !część n-gal: 23,.58 (z Łodzi) Zakoń
Or. KOWALSKI MIECZYSŁAW spec chorób PAl\ISTWOWE Zakłady Przemysłu Bawelnia. czen:e audycji I Hymn . 
wencarycznych i skórnych. Al. 1 Moja 3. Przyj. nego 9 w todl!i przyjmufq prządki, tkaczy, w 1 -

muje od 8-10 I 4-~7. Tel 212-88. oraz kucharza. Zgłaszać się do wydziału per- KURS PRZECIWMALARYCZNY DLA LEKARZY 
--- sonolnego w godzinach od 10 do 13 ut Łqlto Wydział Zdrowia Publicznego zarządu Miel 

Dr. MARIA WILKOWA. choroby oczu, przy!· wa 23 lróg Kop.<1rn!ko). 
mufe od 4-fel do 6.tel - Swiętokrzyska 6, -- - • skiego w Łodzi podaje niniejszym do wio-. 
te!. 179-80. PANSTWOWA Fabryka Mebli Metalowych domości, iż na skutek dużego nas!lenia za

poszukuje. 3 spawaczy, 3 szlifierzy i stolarza chorowań na malarię, Państwowy Zakład Hi· 
- cieśl!t. Zgłaszać sią w biurze fabryki przy gieny organizuje bezpłatny uzupełniający kurs 
ut. Targowej 9 a. 

Dr. RATAJ·2URAKOWSKA. speejollstka cho
rób skćrnvch I wenerycznych u kobiet, kosme• 
tyka lekarska. Piotrkows'.<a 33 godz. 12-l i 
3-5.30 

Dr. med. KUOREWICZ ZYGMUNT, spectoltsto 
chor6b weMryc:tnych f skórnych, Plotrkowslto 
Nr. 106. - Przvtmute cd 7-10 \ od 3-7. 
Dr. med. lUl'OWIECKI Jer:ty, choroby skórna. 
weneryczne, legionów 9, tel. 156-10, przyfmu. 
;e 3-6. 

11 o • ~ rzeda'#. 
KUPUJEMY srebro · (złom monety) w każde! 
ilości. Płacimy noiwyżs:z.<:i ceny. laboraforlum 
chemiczne Pl. Wolności 2 m. 2. -- ·---------
MEBLE ws:z:elklego rodzoru kupuf.<J I sprzedale 
stolarnia Krasickiego 3 (przy Rzgowsk.'e\), 
p12y~t0Mk Pi36eczna. 

- - -----·-------
TKALNIA MECH. J. t l. Rogozińscy Łódź, ut. 
Kilińskiego 128 zakupuje wełną surową lub 
wym;enio na materiały wełnic;ine po cenach 
fabrycznych. Tlłl. 208-31 i 212-55. 

l...ohale 
POKOJU umeblowanego lub bez rnebli w cen 
trum z nlekr~pującym wejściem przy mies:tka· 

' 

nb z korfort.9m poszukuie inżynier. Wiado. 
mość telef. 108-25 do 15·ej. 
Różne 
P:RACOWNIA FUTER, M~rian Sabat 
PIOTRKOWS'({A 92, m: 67, tel: 216-54 

--- _ _ __ ____ przeciwmalaryczny dla lekarzy, kłf.ry odbę. 

WYKWALIFIKOWANYCH pracowników do dzie się w dniach 3ł bm. oraz 1 kwietnia rb. 
Wydziałłu Zaopatrzenia orcz kierownika Wy· Zapisy kandydatów, chcących korzystcrć 
działu finansóW"-'QO poszukuie Łódzkie Zjed- z organizowanego kursu, przyjmowane sq w 
noczenie Przemysłu Maszyn Ro\nlczych, Piotr-
k k 82 

biurze Wydziału Zdrowia P\1blicznego - Od-
ows a . . . 1 p· k k' I 113 • --· - -· - ------ dział Samtarny przy u . iotr ows ·1e , • 
WOL~E. POS~OY w Spó!dtielni. Zarobkowei piętro, pokój 116 - codziennie do dnia 26 
lnwahdow Wo1ennych. Społdz1elma Zarobko· marca rb włącznie w godzinach od S·ej do 
wo lnwalidów Wojennych w Łodzi, poszukJje ! 15 tej ' · 
pracow'lików vmyslowych i fizycznych, zorów I - ' 
no biurowych, jak ! sklepowych (szcza· -
gó!nie w bronży włókienniczej oraz pie· WYSTAWA PRAC PR~F. S. ANDRZEJEW• 
karzy I tkaczy Pierwszeństwo do objęcia po. SKIEGO W ZDUNSKIEJ WOLI 
sad przysługuje: inwalidom, Wdowom i s1ero• W związku z ogólnokrajowym Tyogdriiem 
tom ·.wojennym:· Oferty wraz. z życl?rysem: Więźn:o Politycznego Zarząd Kolo Zduńska 
nalezy skl<:doc w. ?ekretar~ec1e Sp6 dzteli:1 Wola przy współudziale ZQanego artysty ma. 
Zorobko.w"f lnwal;dow ~01ennych w Łodzi, tarza prof. Szczepana Andrze;e.wski-<:igo q. 
ul. Plotrkowsko 51 (III piętro). - . „ . Oś ,· ~i . · Dachau urządza w ------ - -·- - - - - w1eLnia v.i1e ... mm . , 
ZJEDNOCZENIE Przemysłu Obrabiarkowego l dniach Gd 23 ·- 30 bm. wystawę obrazów 
Grupa Prec.-<?ptyczna .w Łodzi, ul. Wigury! wf.w mistrza w lokalu związkowej cuk:erni 
21 - poszuku1e wykwah!ikowanego, zdolnego I E ropa" w Zduń kie'i Woli. 
organizatora na stanowisko kierownicze w " u . . • 
. Wydziale Zoopatrz.~mia. Warunki do om6~ Wartośclcwe te prace powinien obe1rr'.lc: 
wienio, każdy, gdyz zawierają w tematyce swej to 
Zaą1•bione dohun.entq wszystko. co nas n?jw:~c~i inter.9suje, wi~c 

ZGUBIONO k 
· . . RKU sercu kra1obrazy z Sieradzkiego, typy chłopow 

artę re1~strat:.y1ną z na na. 1 d 1 1 d W t 
zwisko Małachowski Zygmunt, Zgierz, Szosa z ewczq z no or 11Y·-------
Warszawsko 14 m. 8 • . -- --- -·---·- - -- l..uimlP.clu'lll •ię? 
ZGUBIONO kartę rejestracyjną z RKU Łódź· -
powiat na nazwisko Stachecki Jan, Tomaszów SZABERKIEWICZ w WENECJI 
Mazow. Szeroka 48. 

TtUMACZ przysięgły ang:elskiego, rosyjskie- -ZGUBiC>NOlegit PPR na nazwisko Pi~irowsk-a 
go, francuskiego, niemi.'.lcklego - Narutowt. Jadwigo, Pogonowskiego 28 m. 10 
C%a 74, tel. 276-18. 
·- - - --· ZGUBIONo' -p;l~ówkę i książeczkę ~ojs~o. 

NAPRAWA radioodbiorników wszelkich typów, ;wą przedwojenną no nazwisko Pietrus St'3fan, 
montaż nowych, dorabianie tal kr6tkkn. Pod ul. Bruska 2 m. 3 
Klerown:ctwem zagranicznych sił tac"ow,-:li. - - ------- ---
:5prawdzonie lamp. Szvbi:o - tonio - tacho. ZGUBIONO kartą rejestracyjną z RKU-Łódź 
wo. Kupuj<'.lrr.v stale wsze!kt sp:tf:!• radiowy. miasto na nazwisko Kolanowski Zygmunt, 
.,Precis1ous-Redio", Stenltlewicza 2. Nis~a 8 m. 35. 
SZYBKO! Tanio! Solldniel - Nap-;o-wa wiecz- ZGU.BiON0-1~-g-it.-PP-R na nazwisko Łapiński 
nych piór. Piotrkowska 21, Il podwórze, I p. Ludwik, Zgierz. 1 ·go Maja 27 . 

- ' 
- - - . •?t!;::-· +. -~~ 

* * * 
WSZELKIEGO rodzoju -~szkodzanq garde;.;-bę, ZG-UBIONO k~rtą -~e1;;trac•q z RKU-Brze· 
kilimy. obrusy itp. ceru·,~ bez ś!adu. Arty. ziny i legit. fabryczną no n•wisko Kucharski 

H 
, . . Kazimierz, Głowno, Mościcki~go 56. 

Z okazji imienin dvr. Admm;sfr.- analo- 1 styczna Cerownia. Stefanio Pawlikowska, ul. . • - -- . -·- - ---

~- . 
wego tow. Cupryna Jozefo zamiast kwiatów· Piotrkowska 7, front, n p. m. 9. UN.IEWAZNIAM zgubion,ą kartq reiestrocyjnq _ I pomysiee, ze tam w kraju ro-
Koło PPR przy PZPB Nr 5 złożyło zł 1 OOQ.- -- - --. · - ·- -- wo1skowq i dowód osobisty na nazwisko Du-
na sieroty po zamordowanych towarz.yszach w I KRAWCOWA okryciarka pr:.y(mu1e wszellUe I c:zek Jan, Szczecin, W!eś los.Janice t:-toi.ye, lbiq tyle hałasu o zalane wodą mia"' 
lkcil v.vborczej. roboty, ul. Polska 6, Adamek. gmino Jasienicę Star~... • sta. Niechby przyjechali do WenecJ!~ 
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z zgcła partii 
KONFERENCJA DZIELNICY GOBNEJ - LEWEJ 

Dziś o godztnle 14 odbędzie ał.ę konle
'9ilc:Ja Górne! Lewej w celu wyboru nowego 
lderowntctwa, oraz delegatów na konlerenclę 
mleJskq. 

UWAGA DELEGACI NA KONFERENCJĘ 
DZIELNICOWĄ PRA WJ:;} SRODMIEJSKIEJ 
Dzlł o godzinie 17 w lokalu własnym przy 

uL Gdańskie) 75 odbędzie slę odprawa de
legatów na konlerenc)ę d:delutcowq. 

Obecność obowiązkowa. 

ZEBRANIE KOBIET 
Dziś o godzinie 18 w lokalu PPR przy ul. 

Gdańskie! 75 odbędzie się ogólne zebranle 
Kobiet dzielnicy Sr6dmlelsklej PraweJ - człon 
klń P~R l sympta:tyczek. · 

"' "' "' W środę Clnla 26 marca rb. o godzinie 17 
N lokalu dzielnicy PPR Widzew przy ul. Armil 
Czerwonej odbędzie się ogólne zebranie Ko
biet cale) dzielnicy - członkiń PPB i sym
patyczek. 

?EBRANIE EGZEKUTYWY KOŁA PARTYJNEGO 
PZPB Nr 2 

Dziś o godzinie 16 odbędzie slę, posie
dzenie egzekutywy koła partyJnego PZPB 
Nr 2. 

ZEBRANIA KOi 
W DNIU DZISIEJSZYM ODBĘDĄ SIĘ ZEBRANIA 

Kół. W NASTĘPUJĄCYCH DZIELNICACH 

BUDA PABIANICKA 
O godzinie 13 zebranie kola ftrmy „Horlak" 

pierwsze) zmiany tkalni oraz kola III od
dzlalu. 

o godzl.nte 16 zebranie drugiego kola m 
oddzlalu. 

O godzinie 13 zebranie kola tlimy „Mlller'' 
pierwszej zmt'any. 

O godz.inte 8 rano ubranie kola MO 15 
Kom. 

GOBNA PRAWA: 
O godzinie 15 zebranie kola llrmy „Wa

ryński" oraz koła Hrmy „Allart". 
O godzlnte 17 zebranie kola „Ml.y'll Ko•ona" 
O godzlnle 14 zebtante koła „PZPB Nr 3". 

W'DZEW 
O godzinie 16.30 zebrcmle kola PMS. 

n I: O S , t:.o I 0 ~ li I C Z ! Mr 84 

Ze sportu 

Dzisiaj wieczorem przybywają Szwedzi 
Przeciwnik Kolczyńskiego już w sobotę wylądował w Warszawie 

Wczorajsza ipriasa waJ'ISZawska donio- tobusem PKS-u wydeohali <lzisiaQ i>o mi
sła o miłc,j niespodziance. Zuipetnie nie- łycn gości przedstawiciele ŁOZB. Po
spodziewan.ie wylądowali w sobotę na wrotu ich należy się spo t'. ziewać około 
Okę.du pierwsi goście szwedzcy :vrzytby- godziny 19-ej. 
wając na miieidzyipań:stwowe S)}otkani e W środę goście b~dą odpoczywać, a 
bokserskie z Polską. Ze Szto kholmu przy- wieczorem obecni będą na przedstawie
locieli sprawozdawca szwedzkiego <lzien- niu „Krakowiacy i Górale" w Teatrze 
nika „Aftonbladet", re<l. Grinman w to- Wojska Polskiego. 
warzystwi~ czwartkoweg<> Przeciwnika FILM I RADIO KOŃCZĄ JUŻ 
Kolczyf1skiego, Kart:ssona. Reszta reipre- SWE PRACE 
zenta.cji l)rzybywa do Warszawy dzisiaj Przygotowania do czwartikowe·go me-
i prawdoiPo<lobnie foszcze dzi'Siaj Szwe- czu ddbie·gają już końca. Obecnie w hali 
dzi sta1ną już w naszym „Grnnd-ttotelu". Wimy pracują tylko film i Radio przy 

DZISIAJ SZWEDZI ST ANA zakładaniu swych instalacji. 
W GRAND-HOTELU BILETY JUŻ WYSPR.ZEOANE 

O godzinie 7-m~d rano specjalnym au- B.ilety na mecz sw foiż wszystkie i,vy-

·~~-----------------------------------

Pisarski ranny w wypadku samochodow1m 
Doskonały pie,iŚciarz łódzki Józef Pi-, Częstochowy z eki:Pą łódzkich f!urow

sa·rski, który od druższego czasu zajmu.je ców, :którzy startowali .. w turinieju. <>gól_no 
si~ I>raca,; sz!kolendo.wą wśród naszej mło- Polskim w_ Cz'ęlstocho,y1e, sam?o~od wio-. . . . · . I zący łodzian zawadził <> zw1sa:ia.ca. ga-
dz1eizy, uległ w n1edz1elę wypadkowi sa- ła.Z. Pisarski doznał dość głębokiego ro'Z-
mochodowcmu. ci•ę.cia skóry na gł<>wie, a Uku innych 

Vv czasie przejazdu do Koszęcina z zawodników, }żejszych kontuvji. 

Polslfo•aHqielsui honlliht tenl~OUllJ 

sprzedane. Czę.Ść biletów ŁOZB dał d-0 
r-0zsprnoo.aży Związtkom Za•wodowym i 
kluib-0m &J>Ortowym. Nie iiae.ga dednak 
wątpliwości, że w d1n.iu meczu be.idzie 
kwitł ,,,pasek" na karty wst~IPn, z których 
z pewnością 'Pewna część znajdzie sie 
fałszywyic:h. Odradzamy więc ku1pna bi
letów od iprz~kupn i ów, którzy niewątpli
wie będą za nie żądali baioi1skich sum, 
gdyż mogą łatw<> naraził swych odlbior
ców nie tylko na stratę paruset złotych, 
ale również na nieprzyjemności, gdyż 
wszyscy posiadacze fałszywych bil ;?lów 
będą bezwzgi•ę1dnie zatrzymywa1ni na 
mie1•SOU. 

STRZEŻCIE SIĘ PRZEKUPNIÓW 
Na zakończenie :prośba organizator6w. 
Każidy z widzów 'Pr2Y wei'ściu do hali 

musi :posiadać w reiku swój bilet dla 
kontroli. Jedna osoba nie może okazać 
Przy kontroli kilku bilztów nawet w wy
pad'ku, jeiżeli na mecz idzie w więkiszym 
towarzystwie. Bilet trzeba trzymać w 
ręku, a nie gdzieś w iportfelu, czy kie
szzni, gdyż w ten s;posób utrudnia się i 
tak cięiźJką 'Prace' porząrdkowych i opóź
nia wejście innym. 

Zawikłana spraw 
Polska CZY Anglia 

SiPra wa m1eJsca 

• • m1eJscem spotkania 
go" Ignacy Tłoczyńis'ki, Polska ~tafa 
do losowania dO'pier<> w drugiej turze 
roz1grywek jako 'Partner Anglii wo~ 
czego prawo wybom miejsca za.chowuJe 
automatycznie Angi!ia. 

o puchar Davisa? 

O godzlnle 16 zebranie kola llrmy .Jer• ~ 

mec:ZIU 1tenils-Ow~·go 

Polska - Anglia o 
puchar Davisa · jest 
nadal nierozistrzyig
nieita. Opierając się 
na J.os01Wa:niu, które 
odbyło się w obec
n<>ści Prezyidenta 
Trumana w Białym 

Anglicy również ju~ WYznaczyli m1eii
sce &T>otkania Scarborough i są małe na
dzide na to, aby z.godzili się na przyja~d 
do Pol1ski. 

Jeże1i Anglicy nie zrezygnują ze swe
J!.'O iprzywilefo na naszą korzyść i nje 
zgodzą siie- na rozegranie meC'Lu w Pol
sce, szanse nasze na zwYCięstwo sa pra
wie żadne. Propa1gandowo imipreza też 
cliytbi celu, to bż właściwie na1eiżało by 
si~ !I>O'Ważnie zastanowić, czy ,vyjazd na
szych tenisistów do Anglii w ogóle miał
by ja ki-ś cel. 

dsch". 

PRAWA SBODMIEJSKA 

Domu, I><>nieważ Z życia DKS•U 
O godlinle 16 zebranie kola ftrmy „Grałi

skl" oraz k61 „Zch-Schllel" l Papter Kolo- I 
rowy. ---.;;;:11&.;;;::-""-

0 godzinie 15 zebranie koła faSrykl Mr 12 ro~:,~n~s~~~::a: Motocykliści mai·ą nowy Zarząd 
oraz koła „Konserw Eksport'' 

O godzlnle 15,30 zebranie =:ota ftrmy „Kd
ger" 

O godzinie 18 w lokalu dzielnicy pr~ ul. 
Gdańskie) 75 z11brante koła terenowego Nr 2. 

LEWA SRODMIEJSKA 
O godzinie 16.30 <.ebranle kola ftrmy ,:Fe-

rum''. 
o godztnle 16 zebranie kola „B6wnolć" 

oraz kola firmy „Bełt". 

jeij [>rzyisługiwafuy 
wybór mieJisca ~o tkania. OJ>ieraj1vc się Sekcija motocyklowa DKS-u. odibyła I' obraz ruchli~ei i wytężonej ~racy nie 
na tym PZLT wyznaczył j'tlż Kraków na swe walne doroczne zebranie. tylko zawodmkow, ale wszystkich człon 
ten mecz. Tymczasem, jak 'Pisze w swym Sprawozdania, jakie składali paszcze- ków zai:ządu i członków se~cji. 
ostatnim liście do „Przeg1'du S!Portowe- gólni członko,me zarządu sekcji dają Na b1ezący sezon sekcJa motorowa 

---------------------··-·-------·-·-··• DKS-u ma wiele ciekav.rych projektów 

Zami.ast kart żywnościowych-stołówki ~;~~;:~:::un:~:::~::ri: ::.::i:: 
cym władzom wybrano · nowy zarząd 
sekcji w składzie następującym: W grupie osób, Potbawiony;ch z dniem dentom umoż1i'Wi·one zostani~ prawo ko-

STAROMIEJSKA 1-go kwietnia hr. kart żyWno·ściowYch I rzystania z całotiz.iennego wyżyWienia w 
O godzinie 15,30 zebrat11e kola „Mlller kat„ znafazła się i młodzież uniwersy~ stołów.kach akademidcich, przyi czym 

Prezes - ob. Grabowski 
Wiceprezes - ob. Kuligowski 
Kap. sport. - ob. Wachowicz 
Kap. Tur. - ob. Rzewski 
Sekretarz - ob. Dobrowolski 
Skarbnik - ob. Michlaud 
Gospodarz - ob. Trzciński. 

l Bank", k tec a. młod·zież najlbard.zieij IIlieiZamożna otrzyma 
To .Posfa.nowie,nie Komitetu Ekonomicz- posiłki beZ1Płatnie. · 

o godzinie 16 zebranie kola SortoW11.l ne·go Rady Ministrów pozbawiło kart ży- Na ak.c}E!! tę uzyskało Mi'tliis-terstwo 0-
Szmm oraz kola lłrmy „Mewa". wności-0wyich około 5000 s~udentów łódiz- światy 42 miliony złotych miesięczni.e. 

BAŁUTY 

PRAWNICY I EKONOMISCI 
W środę dnia 26 marca o godz. 20 odbę· 

dzie się w lokalu AZWM ŻYCIE Piotrkowska 
48 m. 16 zebranie sekcji prawno - ekono
micznej. Na porzq;dku dziennym teferait „o 
źródłach faszyzmu". 

Obecność członków obowiqzkowa. Zapra. 
szamy sympatyków. 

ZEBRANIE KOŁA MIĘDZYSZKOLNEGO 
Jut ro w ś rodę dnia 26111 o golzinie 19-ej 

odbędzie się w lokalu Zarządu Miejskii:igo 
ZWM pl. Zwyci ęstwa 13 zebranie Kota Mię-
dzyszkonego. I 
Obecność członków koła o~i,.,tlowa. 

Sympatycy mile widziani! 

Danleleckl, Piotrkowska 127 
Zajączkiew!cz. Zielony Ryneli 37 
C:orczycki, Przejazd 59 

kich. Z sumy te;i na rorz-budowę i zao:patrze1nie 
W ulb. tygodniu 'tldała się do Warszawy stołówek akademickich w Łodzi przyipa

d;,1egacja Zarządu Bratniej Pomocy Stu- dnie 3 miliony złotych. Suma ta jednak 
dentów Uniwersytetu Łódzkieg-0, celem nie I>okryje bez reszty wyidatków zwią
uzyskania w Mini·sterstwie Oświaty re- zanych z wyżywieniem 3.500 akademi
kompensaty za cofni~te karty a:r>rowiza- ków łódzkich. D1.7ficyt miesi!eczny wyn-0~ 
cyjna I-ej kategmii, które dla znacznej sić będz.ie <>koro 1 miliona miesięcznie. 
większości mł·odzi-eży studiujące1j były je. P-0nieważ Bratnia Pmnoc w Łodzi dys
d1ną z najip.oiważni·ejszy'd1 poid1St1aw jej eg- Poil'Uie niewie·l'kimi tyllko fundu.su;ami, w 
zystencji. sumie około 20 tysięcy zrotytch miesięicz

W wyni1ku konferencji w Mi•nisterstwie ny.eh skłaidek, młodzież a'kaidemicka zwra 
Oświaty P.od przewodnictwem wicemin. ca się z apelem do społeczeństwa łódz
ob. Krassowskiej, poświęconej polepsze- kiego, a w pierwszym rzędzie do Towa
ni·u bytu młodzieży studi·ującej na uczel- rzystwa Przyjadół Szkół Wyżs;zych 
niach wyższy.eh, postanowi-Ono, że stu- o okazanie jej pomocy materiatnej. 
~~~~e>~~ 

~ Zakłady Graficzne ~ 
~ •• Lódzki lnslylul Wydawniczy•• n 
~ SpołJz. z odp. udz. ~ 

t..ódź, ul. ~ ~llrhl 17 ~ 
tel: centrala 206-42 

nacz: dyr: 223-29 
techn. dyr: ·223-08 ~ 
sekret: 223-29 
dział księg: 156-81 · 

Karlin, Piłsudskiego 59 
Antoniewicz, Szosa Pab!antom Sł' 
Steckel, Limanowskiego 'S7 

~ Własna nowoczesna chemigrafia ~ 
/ / ~~~IQ::::~)Q::;;;c;::DQ.:::;;;;;:~:::::;;;;:~ 

Do Komisji Rewizyjnej weszli: Ku
zański, Chmiel, Osmólski, Winter. -

Zebraniu przewodniczył ob. Karpiń· 
ski Mieczysław, wiceprezes PZ Kol. 

Koszykarze łódzcy 
na 3 miejscu w Krakowie 

ziomie i cechowała 
walka. 

W Kr.akowie ba
wili k-0szykarze łódz 
cy, którzy wzięli u
dział w turnieju 4-ch 
miast. Łodziani.! w 
ogólnej punktacji za 
jie1i trzecie miejsce 
za Krakowem i War 
szawą, wyprzedza. 
fac Gdań·Sk. 

Do na•iciekaw-
szych spotkań tur
nieju należały spot
kania pomiędzy Lo
dżią. Krak<>wem i 
Warszawa,.. Stały o
ne na wysokim P-O
je niezwykle zacit}ta 

Kraków zwydężył Łódź różnica 1-go 
ip·unktu 44:43, Warszawa różn ica 15 punk
tów, a Gda·ńsk przegrał z Łodzia różnicą 
10 !P'lln'któw. · 
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