
PR 
111. ....„ 2 zł. 
' 't """"''-•• 

7:· . . 

PISMO P .OLSK'IE·J PARTII ROBOTNICZEJ 
ROR m ł.ODZ, SRODA 26 MA.RC.A: 1947 BOKU Nr 85 (638) 

Dwa razq daje-kto §Zqbko daje 

P M'ZMYP W 
p: itirowOJ .1:1. :,;.zt. obe<nłe ka·'Prezyde'nt Bi er ut o środkach wa ki z katastrofą 

łastrofa P.owodzi. Stan wód na Wiśle, • . . . . . . , . . 
Warcie, Pilicy, Bzurze f wielu Innych W dniu onegdajszym Prezydent Rzecz~pohtej. Bol~ław Bierut w to~arzy- ~t~lna '!1~s1 ob1ąc .rozda":'md~o zywn?· 
rzekach przekroczył poziom najwyższy stwłe Premiera Cyrankiewicza oraz młn. Rusinka, wicemm: gen •. Spychalskiego, 571, o<lzte.zy 1.ob~w1.a! ·po·~1e:waz p<>wodz1a 
'jaki notowały kroniki ostatniego stulecia. gen. ~;dzHowsłdego f gen. .PQłynina odbył wzdłut Wisły mspekc1~ terenów naJ- nte, ratuiąc. zyc1~, me. m1eh często. cz.asu 

Nie bacząc n~ ofiarną, nieraz wrtcz bo bardzieJ dotkniętych J>Qwdzią. na ratow.an.te ?ouytl<u. ... . 

baterską pracę wojska, kra zenyała sze· Po powrocie z inspekcji oJ?s.zarów do-1 ci. Jeszcze groźniejsze wrażenie robią Dla m~s1ema p{imocy powodz1.::n?m 
reg mostów na Wiśle i innych rzekach, a tkniętych powodzią, ob. Prezydent udzie· gru.py Iud-zi, szukająi:e ratunku na krach powofany :-0s·tanie Ce_n~ralny Kom1t~t 
w kilku punktach dorzecza Wisły - w !ił prze<lstawidelowi PAP wywiadu o Jodowych. Tam, gd.,ie możrta dotrzeć, Obywatelski. Pomoc_v Oftamn'! Powodzi, 
okręgu Nowego Dworu, Zakroczymia, rozmiarze katastrofy i o środkach walki akcja ratunkowa oczywiśde dociera. n~ ~zele ktoreg? wmni stanąc prze<lsta· 
Wyszogrodu, Puszczy Kampinowskiej, w z jej sku1tkami. - Jak przedstawia się akcja ratunko- :''ICt~le wszystkich warstw sp<>lecznych 
\otlinle sochaczewskiej olbrzymie masy Przelecieliśmy od Warszawy wzdłuż wa? t panstwa. 
wody przewa1iły ponad wały ochron- biegu Wisły do Włodawka - mówi ob. - Postanowiliśmy, dla Vl:"możenia D-0 pomocy w formie zbiórki żywnoś· 
ne J zalały znaczne tereny, zmuszając Prezydent - i z powrotem, nisko krążąc akcji ratunkowej zmobilizować wszystkie ciowej, odzieżowej i pieniężnej, wezwa· 
mieszkańców do nagłej ucieczki, zatapia- nad zafanymi wodą teren!3mi. Katastro- statki i łodzie, inajduj~ce się w rozparzą· ne wstani~ całe społeczeństwo. Bę<l~ie to 
jąc wsie, niszcząc inwentarz I sprz~t go- fą objęty jest obls.zar wzdłuż 40 kilome- <l'zeniu wojska i ściągnąć je z górnego najważni~jsza akcja społeczna z-e wszy· 
st>Odarskt, llOWotlując dotkliwe straty dta trowego odcinka między ujściem Bugu i biegu Wisły. J\'\obilizacja tych środków stkich, jakie są prowadzooe w obecnej 
ludności miejscowej. Wkry, a ujściem Bzury. · pływają<:ych nastąpi w rejonie Nowego -chwili. W zlikwidowaniu 5ktttków kafa. 

Prezydent Bierut wraz z członkami Cały !eren między miastecz~?mi: No- Dworu, skąd poj~dyńcze łodzie ~ę<lą się strofy żywioł?wej p<>winno uaestniczyć 
rządu znajdowali si~ na terenach zagro- wy D.wor, Zakroczym, ~zerwmsk, Wy- stara~y _Pr7e??stac na tereny ob1ęte po· całe spoleczenstwa. , . . . _, 
żonych katastrofą, organizując pr:zy po- szog.ród a Pus~czą Kampmow~ą, na p<>· wodztą 1 ni~sc ~moc. .. , Pomoc ta musi byc FOzwmlęta 1ak naj-
mocy wojska akcję obronną. oraz pierw- łudruowy zachód od koryta W!Sły zalany Strona techilt·.~zna tej akc11 sp<>czywa szybciej i w jak najszerszym zakresie. 
szą pomoc dla ofiar powodzi. Prezydium jest wodą. .. . .. w .ręk~ch Mi~; ~brony Naro~oweJ;. kie- t'1a~le ocieplenie może spowodo'Yać 
Rady Ministrów powołało do życia Nad- G.roz~ sytuaCJt ~ow1ększa fakt, !Z wraz ruie mą os?b1~c1.e gen. _B-Ordz1łowsk1. . m~1~jsze lub większe k~tastrofy .w w1ell! 
zwyczajną Komlsj~ Rządową Pomocy dla .z w1elk1mi masami wody wdarły się na te - Czy 1strne1e grozba rozszerzerna m1c1s<:ach naszego kraju. Musimy byc 
ofiar powodzi,. otwierając jej kredyt ni tere~y olbrzymie zwały kry lodowej, któ· się powodzi~ . . . . p.rzygotowani, aby przyjść z natychmia· 
cele pomocy w sumie 100 milionów zło- r~ mszczą na sw.ej ~ro.dze drzewa, budyn- . - Fala ct<:pła sp<>wodu1e m~wątpltw1e stową pomocą tym, którzy ucierpią. 
tych. . lu gospodarcze ~ mieszkalne. . dalszy przybor wody. Zasadmc~ym po- Rząd uczyni wszystko, aby p<>moc zo· 

Akcja pomocy ze .stronf, władz nie Jest Zalew nastąpił nocą, tak, ż-e w1eiu wooem obec'!lego wylewu jest wielki za· stała okazana jak najszybciej, Minister· 
w stanie wyrówn~ć strat poniesionych m~es~kańc.ów zd?łało ujść pr~ed. powo- tor w okolicy. Zakroczymi~, ciąg~ący się stwo Pracy i Opieki Społęcznej wydzieli 
przez onary powodzi. dz1.ą Jedyme ~atuiąc włas~e z~c1e 1 porzu- na przestrz~~1. około 1 ~. k~lometrow. posiadane zapasy odzieży na pomoc dla 

Mu 1 t nlć 1 ł • tw caiąc ,wszelki dobytek. Nie wiele pozosta Postanow1llsmy rozbl]ac ten zator z powodzian. Zostanie utworzony ~pe<:jal-
I k.

5 N~ uczr ca ~ sp~ ~:ze~s luo lo na tym terenie domów, do który<:h WO· samólotów bombami półtonowymi, po· ny. organ rządowy dila kierowania całą rf S k~· .. Je '!0 "?,na~ ?re ' a? f h da nie doszła. W Większośd Wypadków niewai dotychczas stosowane bomby 100 akcją. Z pomocą rodakom dotkniętym 
dz be, t t)"':J zyw;? ;a. r: n eraz ~b Y ~ nad wodą sterczą tylko dachy, na których kilogramowe okazały się niewystar<:za· klęską p-0wodzi musi przyjść cały na·ró<l, 

0 
: f g ~Iowa ~· oz 0 ;ą n~s .• ;a~ra ludzie szukają ratunku. Niestety, czę'$to jące. F01rma<:jami lotniczymi, które likwi· poniewa'ż tylko jak najszersza akcja spo· 

-go· 
0 

abcy. e wdo not ~amd tokpu,sct!c •. 1° ,~- nie można do nich dotrzeć nawet łodzia- dują zat-0r, kierują generałowie Połynin łeczna może złagodzić skutki klęski 
, a y gospo ars wa o n ę ~ I\ ęs11.ą 1 · R ·k · · ·• 

owodzi nie zostały obsiane. m · . • . . 1 ome1 (), . _ . . Jestem. przekonąny, ze społeczenstwo 
P • • . ' Gdy samolot nasz zmzyl lot, macliano - Jak będzie oorgamzowana akc]1J nasze, ldore w czasie okupacji wykazało. 
~sz~zte nalezy n!nlcjowac akcję do nas z dachów roZlpaczliwie chustecz· pomocy d.Ja dotkniętych powodzią'? p<>dziwu godną zwartość .przyjdzie z sze· 

. zbiorki na ~z~c:,z powo~zian. Lud robo~zy karni, błagając o pomoc. Wśród <:zekają· - Z p<>mocą powodzianom trzeba I roką i braterską pomocą 'tym, którzy dziś 
Łodzi i W?Jewod~wa Jak z~wszc;.!ak 1 w cych ratunku na dachach jest wiele dzie- przyjść jak najśpieszniej. Pomoc mate- z9stali dotknięci przez los. 

tej sprawie wykaze swą oflarnosc. Trze- -----------------------------------------------

~~~c~~ej~~~;i~:~~:d~ows;.~~~łyo s~i~= N. ~ d z wy cz a·. . n a s e s . a ·""""""o ___ ·N".=· Z 
;;~~~s~::~~~:.d:;::::::i.1c;,·r::;~ "' . . . 
• z;b~~·~~jty: dwa razy daje . - kto ma rozpatrzy~ ·.spraw~ wystqpienia Trumana 
„lll~'""'lllllllllllllltllllllllllllłllllllllllllllllłlllllllllllllll;,;„~.:"m · odnosn1e pożyczki dla Grecji 
V li d G k WASZYNGTON (PAP). Dwóch senatorów aY-iervkańsldchjprezentant6w lako ,;n•ajkosztown1eJsze prze. 

8ł0 am asa Ora romy O Pepper i Taylor złożyło oświadczenie, domagające się ~zwołania mówienie w hlstoru świata" m6wtąc! „pnświę 
LONDYN ( bsł ł) Z W Szyngtonu d. • . . .. 1 a . ONZ dl cłł pan tylko 300 słów Turc)I., a sl·oro doma-

0 . w· - a na ZW)CZaJneJ seSJl genera nego zgroma zema 1 a rozpa, gacie się dla TurcJI 100 mmon6w dol-6w 
r!onoszą. iż na wczorajszym posiedzeniu t · d · , · G ·· ~· ' 
Rady Bezpieczeństwa dek11:at radziecki, rzen1a zaga n1enia reCJI. wypływa stąd, lt słowo kosztuJcr 333,333 dola-

Gromyko skorzystał z wawa veta prze-. O ( ·. ) ry. Niech ml wobło będzie złożyć pCZDu gra. 
ciwko wnioskowi brytyjskiemu. uznają- L NDYN o~ł. wł. - Z Waszyngt-0- go zalecenie l)rzeprowadzenia pewnych tulacj-e". 

I . . . ś nu donoszą, 1z wdsekretarz st.anu do ,,reform gosPQdarczych". . Oświadczenie to przyjęto wyb.uchem ·śmt• 
cemu wi:n~ A banii za zammowame cie - d h Cl t ł c d T · " 
niny K-0rfu. Przeciwko wniosk-0wi brytyj. spraw goSip.o. arczyc ay on. zreterowa o o tyczy urcJi, to cała suma 100 chu. Ckryton odpowiedział „z pewnościq nie 
skiemu głosował również delegat oolski. przed Kom1sJą ~Praw Zag.ramcz?Ych se-- milionów dolarów zostanie wydatkowana użyłem w·szystk!cb słów, jakie mogły był 
W ten sposób dzi~ veto· delegata radzie na tu cele, na ~tore zostanie., ~uzyta „P-o· na uzbrojenie armij tureckiej. wypowiedziane w tej sprawie. 
c1'ie(]'o, . rezoluci'a bryt.,..;..ka została unie- moc a.merykanska -O.la Gr:oci1 l T1_1~cJJ. Z Clayton dodał, że sumy te zostaną u- m11111111111111111111111111i1111111111111111111111111111111111111i1i11m111111111111111 
~ „ :n~ proponowanych dla GrecJi 300 m1ltonów d~ielone Grecji i Turcji nie jako pożycz- p 

'7ażnloha. dolarów 50 , milionów wstanie Przezna- ki, tecz fako bezzwrotny „dar". rzyjęcia w M s z 
- O - czonych na odbudoWE} gospodarczą. (Na WASZYNGTON PAP. Przedstawiciel repu- WARS.ZAWA PAP. Minister spraw zagrcm~ 

Niemcy będą emigrować oo zostana zużyte pozostałe 250 milionów bllkan6w Zund określił osfatnle oświadczenie cznych Zygmunt Modzelewski przyjqł w dniu 
Clayton nie wspomniał). Jednocześni=! podsekretarza stanu •·rmiama L Claytona 25 bm. charge 'd'affaires st. Zjednoczonych 

LONDYN (obsł. wł.) - Jak donoszą z Grecja otrzyma od rządu amerykańs1cie- w lcoml1jl do spraw zagranicznych Izby Re- A.P. w Warszawie p. Geralda Kei1ha. 
kół, zbliżonych -do delc·gacji francuskiej, 

w Moskwie, jeszcze :Prze-O li:pcem bieżą- Ro' zm· owa· Sta11·n· a z Bev1·nem Nowe aresztowania w Pa-
cego roku odbędzie się w Paryżu konfe- lesłyni"e 
rencja, poświf)Cona sprawie emigracji 
Niemców. W kołach francuskich moty- JEROZOL1MA PA~ w przeclqgu ostatnich 

wu~a konieCZ!J~ŚĆ e~ivac~i Nienic-6w w I r w a I a 7 5 m i n u I 48 godzin dokonano znów aresztowań os6b, 
~wtązku z wysiedleniem Niemców z Pol- · . ptdejrzan.ych o przynależność do organizacji 
S'ki i Czech-0słowacjj i Powstałej w ten LONDYN PAP. - W depeszy z Mos· 1· w ooniedziałek '\\rieczorem na Kremlu, terrorystycznych. Aresztowania te sq prze. 
sposób zbyt dużej ge!ltości 7.aludnienia w kwy agencja Reutera zaznacza, że rozmo trwała 75 minut. Podczas audiencji był prowadzane przez specjalnq brygadę policyj 
Niemczech, która - fal-- uświadczył min. wa między ministrem Bevinem i gene- również obeclll' I>OSeł ZSRI{ w Londyvle nq, grupującą ludzi mówiącyc'b. ~o hebrajsku 
Bidault. - stai~o··;'. g:· ~żbe dla ookoju, rallsSimusem Stalinem, która od.był~ się Zarubin. . · i mo)l_qcrch ud'lwaą ~vdćw. 

„ 
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•3-tq dzieri procesu . Stany Zjednoczone Indonezji 

S d 
„ h . · h • • powstały na D~leklm Wschodzie 

. a yści i. zbrodniarze jakie . me zna · ston :~:~~~~;~j§E.:;:~g~~~ 
Wstrząsaf a.ce ceny ...-.. opisu)ą w dalszym ciągu więźniowie· Oświęcimia ten, nas~1c1aowrinv ptz•d 4 mift•lct<Simt w wt~ 

. WARSZAWA (Obsł. wł.} W \!ł.tym idn!u I a wtcsnlil *lll~cznlo zoaloł<I pn1Jtie1lona: do ol!>flerwowo~la Jcremcxtorlulil· Pewne;o r~i&u seo LingCJczdfatl na Jqwie, kłachlle lcros prze. 
proc:111u łło.sao: zeznawaU cłalsi ~W!(lc:il;•(:lwJe, pgp!talQI dlo leilćQźnycih w 06wi11clmlu d~ kom()ry qi;n:owef PJll!VPraw11d~0n• małk• wloldym wQ.lkom ml111.Jy indcin~zyjsklm1 w~i 

8wiade}I; Julia Mas\Qlh\ska "" czaaie oku• Sły1mda wiole ~11oc:~y o tym, co •lą działo Il dwo)glem d1lecJ. Jedne z nieb tę byl chle>• •kmnl ropublikcn\1ld1fii a slłciml sb1ojnyml 

ll ł 'l b , "I „ I •·• „ 1 I 1 nq: wschodzie, chciała się przekQp.ać p łYI\1 plec siedmioletni w marynar11klm ub,9nku, 
PISC: pe ni a o ew.qz„ „as ~rM „o e ew.a, %\et nciocf!l!lle. wygl(!clał bindzo ladllię. Rosl)brcił lilł~ ułojyl ffoland!i. W '!llcl1;1clzie tym, lttóry Jeat ueda· 
stacll Zamość. ~ówl o tym, ł• .9astapoway Wr"t.enla jqJclcb tam d"znalam, mówi itarannie ubrcnlłG. HcrfkQ dola mu de petJzy 9owemy w jętiylcach holondorflldrn i ll\doJ1.e· 
kQJciU ~·~qwicrc g~upowe .blleły d~ 6śW'\ę· iwiqdok, były tuk stre:.ts1ne, ~o duio oza1u mcini<J drugle jh:lsc;ko, klńra rnoglo Ui;zyC :t1yjrikim, ~zqQ. h~len<iersld uznaje n<',fd iepu
c:~cr. W:;irocl wysy11mych oylo duzo dzieci minęło, zqn!m znoilfq od~yskglam IÓWllQWll~11! półJOrl.l fQlfU, Po czym rozebrała slę saJłta bliki i\1flonezyjs\dej je:ko sprawufąey dę ł~c-
qd 4 ~ lQ lot. Z ZQmołc:l~ od1u1iio ol(. 15 trtił\ d11chQ, z qJdtrn me;o rewiru mlał'IJI\ mogno6ć I w111y1rJy trote wua=U do lumao1y, . Io wladllę nc1~ Jgwą i ·sumqtrn. 
1port6w, .z llórych kaidy Uc2ył do 800 asqb. 1111m1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m1m"umu1n11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m1111 

Swiadek Jan Stc:epqnow111d, lekctrz z Za
meścla, był w Oświęci~iu od majcr 1942 r. 
det czerwoci 1943 f, Opi11uie transµo~ty' pray. 
~ywajqce d.o obo1u a Zamol11zciyzny. · M~wl 
o tym, ~· dztom byly ulmtenir:ine •«!llr"kaftlł 
l aa1t11p„le pol~ne, Wiele trC111111port6w pędto· 

Kto zadecqduJE • 

o/ traktacie dla. Nielriiec 
ao wpre1t • rampy lłol~Jow•t dt !JoJn6r !1«- ' · J 
łOW'fch. Da!•! ~Wit,td.olc m6wl .o mq11&'wym Wielka ·czw6rka ustala procedure traktatu poko_ owego 
tHJe&nlu więźniów, którzy pn;ebywali. w ba· LONDYN (obsl. wł.),..,..., z Moskwy do pre?.ootowane w Radzie Ministrów iż wypowie się l12l jednym z naj,~isz~h 
fokach ~;piti:ilnyc;h. Byli SS.mani, kórzy cheł· d S z · h • 1 d ' · nosiq, ii na w~ztm1j1?zym J)(lsie :i:eniu prąw .. agramc:rnye11, w JX>rozum1en,u posie: um. 
Plll slt licszbq aa1\lordowa;3ycłl. przez siebią Rady Mini~tr6w S""r3W Zagranicznych, z Chinami winny zwołać konfereneję po· Mo!okiw zaprop<')nownł ledi!'!Ocieśnie, 
wlęłniśw. Je4en 2i nl~i:I Sles111el( i•OdObJia b. ~ 1~ tl i h ' t 

·któremu przewodniczył min. Molofow, koj-ową z u<lziart:'m WS'!;'jS < <: · pans w by do ?ańr,tw, maJticych 1)rzyjąć udzlttł 
otwor pęl1k1, ;lllig'i IQ)ll()rdowa~ 10.000 wlął w dal"'."'Ylfl "'llłnu dy„kus.ia toczyłą ""° z einte.resowan. yeh. . k li ć • 
_, ...... p i-„· „ · • 1 • • 1 „ "" "' ·tl'ó „ ~-r „ w <'.!nrą~owaniu· tra ta tu, ia· czy . ro.w. -... „„. 11 , ... „lm„ 0"<me 1110••11 .oz•Ml• eiw nt:> 113d proeedUl"lł opracowania trathtu po~ Po odbyciu łeJ konferęncll ~ada M.l„ ' 
blo'll:ą 11. Jeqo naiitęp"a l'a~saMcll! r«blł 1'11 kojowego1 . ·olstrów opra.cuje traktat pokr:;Jowy, blw n·ld AlbartlSI ł Pcn.Ję.. -
strzyl,cami fenqlu 12.0011 ohoryo~. Pbinh~i sto· Minister MarshaJI za('ropemował, • by irąc pod uwagę przede wszystkim uchwa~ Poslędzenfe wczorajsze zakonc~yło 
lł<IWQno •ci31rzykl be~yny, l!!<:fty, a · agw•• w onrncoworilu traktatu brnły udział ły kor1feranc;i'I. priyj~te włdltiolcią sir wtze~nlęj r'Jit iwykle, gdyt mirdAtrą 
moc~p .,.... W!ii!P'ąłli;o ae llk\dklem ś~lertelnym. r h ł • Wt'e I · p0708l"'ll" . r9łnnkowic deJcga "'Jf 
~wtudek qwait'Q' lici głównego e!fepllrymenta. sic wypowl<!dz.inły wo.tn.e Niem~om. W~-. Bevl11 1 B1dnil'lt poparli wnios~k Mars· udali sio wczoral na przed~awien\e ;.alo.-
I!< { WHyf..tlde pąri~twa. które w swoim czą.

1 
dwóch tr~ee~c Il osow, . ' „ · " """ " · · "' 

torc uq żywyr:li ludziach df, Giciubetga .• 9\pę. dłua n.rojek·tu Mushallą, 4 państwa, re· balia, zaś min. Mołoto\v zapowi@<lii.ał .. we baletu ,,Romeo i Jutla" 
koJoga niemleekieqo z Ka1owic. "' "' 

KObiety do dośw!adczeń . „kupił" IOt.ift eh. 
Glauber9 od aclmlplstmcji obozow·eJ plttcqc , 
PQ l•ntl JllQre• ~godlllowo ;aa wlęltnlarkJ. 

Głv.eiioloq c;I~. Edwcmł W!rth11 o'.boryn1 ng ty. 
hu1 pla;~i~ty Ja!'lrzykiwal dożyl11!9 ro:~u:leńczo 
llY clcmelt potqsq, Płynem tym ró\'lnleż k11zcd 
n~ctęrac) chorych. Zastrzyld ll;oi.czyły 1ię 
z=:wyer;aj ~m!ertelnle, Co do -nacierań, to per 
senel sklcdajqcy słę Il wlęt!li6w nactinał 

ołioJVch wodl1, melduJc;c leka;uowi, te na. 
l'J.'lercxma 11te sktłtkqjq, Swlodek wspomi11a 1ó 
wnteż, IM Hoess mlcd sprow11 d.Y$cypllnaniq 
~a utQ1ymy.Panie sto!lunków r; więtnlo:rkamt. 

- Plll•d Trybuniciłeua stal• M11rła StrD;lllb•t:· 
9eir ptcilęgnla;rka Au1triac1ka;. W lipou lllł2 
1~111~111B11~11111J1111111111111111111~11111111111~11111111111111111111U11~111111 1 11111111 1111111111a1111 :11~11111111(!11111 

Loczki Hitlera 

Bałtyk nadal skuty lodami 
WeJścla do port6w zatarasowane„ - Góra lodowa , przed Gdańskiern · 

SZCZECIN PAP. - N skutek bom· Swtn<luiścla, alo swobodne poruszanie sie vie.rwsza gru1)~ ~ r„efonl·~ K'aZ'Un!a. drtt~ 1 

bardowanla lodaw:e.go zaroru na Odrze mn.lą tylko oa uiewtelklej vrzestn:eni mo ga gru.Pa w reJome Le-0nc1ńa, tr~cla rru
pod Szumiłowem, .w dniu 25 bm. 0 .godz, rza wolnej od lodu żeiluga na Bałtyku Pa w re:lonie Sochaczewa: - grupy ~ 
12.eJ· "'ąt.or całkowici ... &·nł"'l''ł J' woda o- j~t w· d11lliZYłl1 crąiu utrudniona. dysponujl!,l 16·oll.'a ponton~mi i 25 łodita "' " " „' „ ODANSK PAP. - Na slrutek sztormu mt o wY1>0rnośc1 8 ton kazda. 
'l>lldła 20 cm., natomiast na km 624 ponie w nocy falę naipę·dziły 'Pewną ilość kry Podczai; akdi ewakuowanQ 1uh wyrato 
żeiJ Siumllowa,_ oiook mlejscowoścj Klewi l<>d-0wej, tw-orząe w rezultacie bar-dzo wano ok. 1.000 01116b, ?- czHO SOO osób r 
ce, tworzy się nowy oowdoy iat<>r IJO"' rz.ad'k\e u nu ~iaw!~ko - górę lodowę,. ok~\\c Ka'lullta. t.td?;l• cl s-. uloko.J.'1-' , 
łączony ze wzr-OSteJD wody. . Jest to objekt stojący przy cwlu por~ . w pułku I otrzymują tam wytywJeirfe. · 
· W Szczecinie cbięiki pra-cy holowtl!Mw ta. gdttólklero w ipobłlł·u cz:lrwooej la,tar w dniu 25 bm. wes'l.\a do ak<:ii czwa1"" 
na Odrze i ~aoałacih P-Ort<Jwych lód zo· Di wejściowej. Dzi~iki wiatrom zachode ta gruiPa z. pierwsze•go warszawskieitt 
~łtal l><>kni~zonY i kra S!Pływa w dół rze- nim ,tale na~ę.dz.Hy krę lodową na @dę oułku von tonowego w okolicach Socha· 

BERLIN PAP. PQdciaą r•wi:i:l! u pew1•ei iny !<!. . gdan.s.~ą, która tworzy zwart·ą_. S.korupe. 01.ew w miej.SC<>wo,ści Leśnkzówka -
$lokratld nięmiec:ldei ... pobllt~ Milnd1tn :ana ltra z Odry i kanałów :Portowych w W dnlll 25 marca h-0lownik .• Żhtk' doko· w· '\k ~ d . 20 ł dz! i Oł-róez 

' " Sicz;eeinlę &Pł;vn~.ła do Zalewu Szczedń- nat łamania !od.u na redzie gdańskiej wy. . 1 ow, YSJJ·OITl'llJa.·ca . 0 am · li ·e 
l•~lono pę~ c;H:nnych wło•6vr, zwlaz~ych skf ego 1 wyrzuconą jiest rta lody zaleW1•· prowadzając nrzy-ókazji kilka lmtr6w-ry tego wykorzystvwane aą łodzie rybacki 
w11tWh•ozkq i 01nci,01onyeh lerko „lold _Adoll~ a cz~iśe!Qwo svływa wąS'k!\ rynną do bac'kicli..„ I pracule ~deR kuter. Wy.poiyczono cY
Hłtl.ere••, Ja~ 1łę okazało, byty Pl'YWa1ny Swinonj§c!a. Świnoujście wohte je.st od Rozpoczęła siQ w tej chwili faza końco wilny.!11 organizacjom rato„~lczym 'PO: 

!od.u. N"totnl"'. ~t w odle„łh'.4"'1 paru kilo· wa. wykaz111'ąca Jta ogół stan nie grot-ny. nad S:> łodzi i 2. pontony, Między grupa 
ftyzJBJ' nmercr ue,•y"H •oble ~J6dlet i;i;arobku „ „ „ v:1... I t ł ••. a ł"'"'"110ŚA. radiowa 

metrów od brzegu · moria QtWórzYł gJę . Ak J I ~ f i;n zos n a . na wiąz~n """' · i;; • 

--&e 1p11adły prawd1iwyeh, C:I!" fff 1fąlHOW'CI• gfUby Włll Jodu, który nie PQZWftla IJB . c a ra own,cza rwa :Jfl'k równJC<z ZO~ga!l!Z0Wlll1~ \!Cz.~e !)UJ1kfv 
nyQJI wJosów Hllle~a. _ falla łQllS1Qcm.µ, ilil9° 11• wyjście ard na wejście statkom do portu., 2. -gi wars~aw~ki puł'k sa1D·eró~ zorga· znopatrzenia Qf!IU' oowod~i w zywnosć. 
fl~f'llJ wlelblelelkom. ~ Jedynie kutry rybackie wych()('lzą ze tJf~QWllł akcJ~ ratowniczą w r~JOt111.Ch:- Bombowce przeciw zatorom 
n..-11u..-.11111'8111111111-1111-1111..-1111...-.11"-łlll-llll-n11-1•11-flll-HN-1111...-1111-1111-1111-1111-1111~1111IJl!lllllllHll __ l_JI . ' 

D.ele0aci Mi,ędzynarodowe0o Biura Pracy ~;B~f~Z~~i;~E~~~~?:;~ 6 6 ców, Przy c:zym zrzucono 200 h<>mb o 

ob, Bessing i Scholl - opowiadają o wrażeniach ze swego pobytu w Polsce łą~~~j0~a:~~;!~~\l':~nia bardio _ d<>bra. 
Dnl~ 24 l 25 Jnarca bawili w tP~~l dwo:j !lzytHU'Odową, k16ra pnętrwalq wojnę, Za- udzliił w dzłelo plolll.owanlcx ł pnxea kulłure11. Bomby padały w odl·e.glości 50 ,,_ 15 m. 

delegaci Międzynarodowego BiurCJ Pracy, Jna równo w Radzie Na1ezelnej jak i poszczegól- nQ·ośwlatowa stanowl rękojn;iię zwycięstw~ 
iqce;o 11wq siedłlibq w Ge11ew1•. Geilicte n'a·. nycb. kQml11l<lcl\ - wlókl@nnlaHf, węglowej, w d.ziłlle ir:ętpewnienl(X d()brobytu szeroldm ·n:e <>d czoła zatoru, przy cz.ym udało się WY• 
1:11 ...... J;ne1ey b111lnq.. kirnownlk refercitu praw ohemloinej i tp, l- repreJBentowane sq trzy azom pracujqcych. siczęrbić ozęśclowo zator, a PO d•ru-gim 
nego Mię<izynarodowego Biuret Pracy i Jem elomo11ty. e:zynnikJ iządowe ponezególnycb śtawiamy 01tatnie pytanie naszeii.u miłe- 'bombardowaniu zauważono pola porusz.o 
Schuil, kierownik referatu k'ontra~t6w robot. lmtj6w, dyr9)caj1.1 przędsl~bior1tw upańatwo-. mu. gościowi ; . nej kry, CO pDZWala przy.puszczać, że za-
niczych tej ini;tytucji, przyl:lylł do f..oriz~ z w\onych Jul:> prywcstnych ofQZ robo1nioy. - Ja,)de ogól.na wrc.Menle wynię•i• z Pol- tor C;?.ęściowo zDstał ·rozbity, Cał<'M jed~ 
Warazci,w;y po uprzednim zwiad.:zieniu Katowii;. - Nci czY1ll polegc:i c;lzlgła·lnośt!: J!iura? •ki? · · · 1rnk zą toru riia. ruszyła jeszcze j dalej ta· 
P:> 09u11;1;.:jje11i;1, Polii~! \Id.et!~ fl!ę dg Czeclłr.. .,_. Ml~i:bynarodowe S!u,o Pro:oy jest o;ga „Poclcir:CflJ dotyQ}lęza11ow•90 pe!:)yttJ 1etkne .ii\ie .nurt Wisły. 
3łowi;iajt. Jl.em Ncirod6w Zjednęozonyc'h, kt6r.y oprao~ l161'LV 11J.ę 11cir6wno !I ezy11nlkciml n:qdowy!l!.i w lk ·\ sty 

Korzyi:;t(!!jqi; i pobytu d!ill&gQ!Ó?f w tedzl ....luje µmowy zbiorowe i zleca ich przyj~tle - w minl1terstwach l ,CUP.ta t prz1td11tawl· 3 . 8 0 mo 
zwxóc:lliśmy Sil!! do ol:>. l'lessbiqa i; prl)śbą poszczególnym krajom. z chwilq, gdy umo. cielaml KCZZ 1 OKZZ ora1; z robotnikami na B . M .... ..i ,,., 

udidelenlCJ n(lm kr6tkleqo wywiadu '1Q te!J'lat wa :11c11tafe w dany!ll krmju reity!ikowana, sta. !enmio fabryk. WHędzłe t:irJ:efawl<X slę to sa W;:ilkll o m-0sty na ugu I .~ai wr ~,wrr 
dzialalnoścl Mlędi!yna,redowego Biuri:. 'Jl;;o:cy le sią obowiqzujqica, W wypadktł zlo:mantcs .mo 1mrqnienle zc;it1!ęta wola odbudowy kra. w dali;zym ciiurn. W WYf!lzkowie most O• 
PJ!'JZ 11po3tnu1teń. poeiiynlon.ydll w glqqu tyg-od ur.nowy pr.i:yiłuquje iuaw\. odwołania stą za ju, tego kr.aj~, któreqo 11mt11zoienla nie mal~ broniono z nkznac:i:11yml us~kodifniami. · 
nlowega pobytu w Polaee, . · poeiedn.lotwanl Blurc:l do Międ1lynafodowego sobie prawht równ.ycłl w świeele. Pia~ JO- W Małkini most został równie! obro1nlo--

Nci l'IIl'YłanlEi jg;ld był ll•l ~fiYl.'lY'l'i<!I do Trybu~ału Sprawledllwoect w Jiadt:t. l:lotnlka pol11kl•go. przepoJona fest zapcdom ny, natomiast w d-0le Buigiu tw~iy st~ . 
1 PoJski, ęb. llesslng powlcxd~; dla Idei 11twpr11tnla noWitl, bogqh1:re1 l 1ll· nag;romadzenle lodów, · · 'POnll!}Wflt lód w. 

„W ramach przeprow11dzonyc~ obecnie Wprowczdzone liotyebc:uslł umowy !lbioro- nlef11eJ ' PolskJ. Mlollśmy okazJ• prz„konać 
we dotyc~ylv• ube9 i cz•il •połecznycb 'ns „ ... mie1·scowośc1· Glina Jeszcze nie ruazył, 

przez· Mitłdiyną,rgc:low• Biuro Pr<:icy Badań · • •' „p e · " ' 1 
- się naocznie o wynikach terpzlacy. I wJemy, 

w różnyc~ 'krcrjach Europy powoJennei _ jes- pekcjl pr~oy, opi"ld nr:xd pracq koblet ł mło- jak 10 ncszQl\lłfll PC! wy:irwolenlq _ gdy Iron! Przy- obronie mostu w Chełmnie sape· 
t~śll1y delegowan.i do l'olllk! dla zapc:i;;nanii:r doclo:nycb, uilopó-w ltd. . wojenny był Jeszcze bli•ko wassych ~ranie rzy· si~dzieli na izbicach •. broniąc iactekle 
.ilą z watlłl)kfl1Jll 1żyoia ldaoy pr:.u:iujcgeeJ ł Qtól - Jak się przedetaw!a postęp 11połeezny _ robołnik. polskł, nleodtywiony I 11apół pa- mostu, jeden saper zgłttl\ł, drugi J()Słał 
rmnl 01>ią11nląQitimi w clziedzlnle c;rcnipodc;ir- w wi~ytaw1:1·nycb prze; d.elEtqató.w Biµra kra. gł prsystqpU do odbQd<iwy wprsztatów pracy, ranttY - mosf idolano urafown'it 
eŻeJ. Mqtedał ur:y11kany dro!3't \3ezp0$ręd1'11ch lach? . aby fe Jak nalazybclel uruchaml6. Most w 01':ttinie na Włśto został gra„ 
ot11ie1wacjł b'!cl&!e wykotzy1tflny piu• Biuro Najbardziel ,pozytywne i naj9łębsze prze- Widzimy świadomą postciwę rotiatnika:, t•· tnwany, przy ezyrn jeden .i saperów fa• 
dla ustalenia nowych powojennych wytycz. nilaµy 1polHzne zaQb,erwowqć moŻl\a w Pol 110 czynny udll.ial w tyelu gospodarczy.m 1 tująo most. na skutek wyśllzgnłtcla się 
nych pracy, a w nezi:9ólności posłuży za 11ee, Czecho•lowi:i;aji. ł Jugosławii. We Fran. spolec:nmy:m. Wiera~. Io po p1>JcOJt<tlllli tiudna tnduiriku. PO·dnlosł go l odn:iUQtł, tracąc 
punkt wyjtia!CI dÓmcintf konferencji Biura, cjl I ~lelldeJ Brytan!j A(! one mnlej i:naczne, ści pierwszych z ląt I dzięki do.świadcze. 
Jctóra odl'lę~le 1dq "' 1ee1e 1947 r.'' co wynika z fciklu, iż· t11mpQ naofonallzaefl w nlo111 t•~o nattrudnlejszego oiuesu, patraflci1t ~eduak rękę. . 

...... Jcrlt pn:edstowia sią Qrgcrrii:aacja Mi•· tych krajach jest o wiele r;iówoll'Mfsze. zrecdlzować w.as~ plan triyletnl, który ;&Q· . Na l>OZ06tafy,eh mostach akcja trwa. 
ił•Yllarocloweqo .Biura Pracy? W Pol•oę uderi:a wyl:illn(ł rolci Zwląck6w p&\\"lli krajow! pomyślny rozwóJ go11podarczy, saperiy e:1mwaią. 

- „Międzynarodowe Biuro Prcray pow:ita. Zcxwoclowyt;h~ któryeb w!elołorowa d'zlałal- q tym 1amym pn:ylłl•l!l• dobrobyt wssy11łldm w Tornntu most $ŁE\łY uchroniono o~ 
to w reku l!U9 i JHt jedynq in11ytuol.Q ml.1. noić - ebiona luterH6W- mer• prac:iujqoy~, P,raeujqcfll't'' Z.Io. Ml ~nłs~zen!a. · 

/ 



Nr 85 GLOS ROBOTNICZY Str 3 

• c m oni myślq? 
(Od specjalneqo korespondenta 9,Gło~u Robotniczeqo6

') 

Nj~zmiernie trudno i.est pisa6 prawdę ' niekiedy słuszność wy·że.i wymi~:nionych darni Hitlera wiodło si-ę niena.ilepiej. dz:cnnie z biulc-tynn 1)rasow2go Polskiej 
0 Nien:iczech .. WyznaJę to ze skruchą arp:trmentów tak dalece. i ·ż wydawało mi Reszta, a oceuiam ją na b:!zmała 90 Misji Wojskowej. a jakiż te.go efekt? ' 
tym więkiszą, ze d~ ~rz:eko1nania tego do- się drwilowo. że P·i sząc, jak<> bez1pośred- 11roccnt ogółt1, składa .się albo, ze , zwo- Tylko „TaNdiohe Rundschau'"_. organ 
-sze~tem 'DO :Pr~esz10 'PO~tpraroczn.rm po- ni obserwator. i>ra,wdQ o życiu b. 'PO.Ple- lenników dawriego _ 11stro.h1, opartego na ndministracii radzieckiej w . ~iemczech 
byoie ·na tere~~e. noweJ R7:eszy, Pis_ać czników i żołnierzy Adolfa, łhtlera po- teorii ,,Lebensraum i łicrrcnrasse··. albo mÓ\Yi o procesi~ obszermei. „Neues 
:Pra\~dę. - taki .Jest. zasa·dn1czo obow1';\-1 ·peltit!am, d~likatnie -?Owiedz~awszy, b~atd z osób zaipatrujących się. &cel)[ycznb Deutschland", organ 'Partii Je~ngści ~~ 
z~k ~~dego dziennikarza, ale zdarzaJa . woibiec tzw. po~1ryk1 realnei, ktora, 1ak na :Próby wprowadzenia swobód demo- cialistycznd stara się, go strescić, a .iuz 
st~ mekl':!dy WJ-iJ?ad:ki.. że mó\yienie :Pra''· j -_·iatdomo, nie gruntu.Je sle; na elementach kratycznych ty.pu wschodniego czy za- d.zienniki takie, jak „Telegraf" 'P· Schuh
dy bY'Wa .'Szk?d11'Ye 1 to zaro.wno w to- uc~uciowości, ale na zasadzie faktów chocfn!cgo, albo też (i takich jest nai vię- machera, ,.Der Kurier", wyda~vany potd 
warzy.st-wie, Jak l w tzw. wielkiej Doli- dokonanych. Ona też. właśnie, jak wyni- cej) z kobiet i m~iżczyzn niemieckich, kon•trolą francuska,., czy w1ecz?rowy 
ty.ce. ka z toku ko.nfer~nc·ji mi'f!ldzynarodq- dla których ustrój polityczny ich państ. ,,Der Abend", unikaja w ogóle ,ja·k1chlrn.1-

Czrnio1no mi }uż od dawna ·zarzuty i to wy.eh, ma się stać polityka naszej lj)rZY- wa jest o wiele bardzie.] oooj.etny . od wiek wzmianek na ten temat, wz.ględme 
,; r?iż~Ych stron: że niepotrzebnie „za~ szłości w Europ.i e. „ustroju aprowizacyjnego" naj'bli·ższych podają kilku,vierszowe ·c1epesze lakonicz-
~razntam ... stosqnki, że nie dostrzegam Tak wiGC trudno. niezmiernie trudno sklepów rozdzielczych. ne i wstrzemięźliwe w tr:!·ści. 
Ja~ny~h. stron. w 'Życiu demokracji niz- znaleźć mi było właściwy ton i odpo- Czy można wiec w takie śro-dowisko, Tak więc - zamiast sz-'kolić swego 
m~eckieJ, że nie wyszedłem, piszac -0 wiednie barwy, aby pisząc o Niemc2ech. w dodatku ze sob&. skłócone i denuncju- czytelnika. zamiast ot\\~orzyć mu ocz.Yi 
N1e.mcach_ poza grani·ce wojennych dei- pogodzić nieprzyjemne z :pożyt~{.:znym. jące .się wzajemnie wmówić „d-emokra- na to, czym był ustrój hitlerowski i dla
św:ra~czen. że nie che!,'~ czy też ni~ moge Szukałem tego tonu za.równo w rozm.o- cję" bzz :poparoia tego namacalnymi. da- czego został tak znienawidzony w całym 

' P-OJą,c wymowy faktów dnia ,dzisiejszego, w ach z ludźmi z najl'ozmaitszych· warst:v jącyimi n;.'ko'imię trwałości <lowo·dami? cywilizowanym świecie, zamiąst. tego, 
A ~ltłi są - konieczność utrwalenia lJo- społeczeństwa niemieckiego, jak i brnąc Czy mo·ż,na mówić o likwidacji żeby dać tenm czyt:!lnikowi p0Jęc1e: dla-
koJowego „modus c1ivendi" między dwo- przez gąszcze prasy niemiecki3.i od „Ne- prądów bitl-erowskic·h tam, gdzie czego właściwie c'erPi i znaidu1e sie, w 
nia nar-0dami, z których żaden nie zamie- ues Deutschland" w Berlinie aż do „Ne- hitlerowcy działają nie tylko z ukrycia, moralnym odosobnieniu, 11nasa niemiecka 
r.za prze.prowadzić się w okolic:! Pacy- ue Zeitung" w Monachium, usiłuda.ic skwa ale zui.Pełnie jawnie na kierowniczych :p-0d wielem&wiącymi 0 „·demokracjl" ty
fiku, lecz pr~eciwn!e, 111porczywie będzie plhvie odnaleźć juz nie tylko w wi·~r- stanowiskach w -przemyśle. (co ma miej- tulami <laie tr~ść, która świadczy ą 
trwać w są·s1-edztw1e drug.jego. szach, ale i pomiędzy nimi zaipowiedzi sce w str<!fie brytyjskiej). wśród nie· czyimś zupełnie innym. 

Wyznam ohvarcie: Przyigniatała mnie tego, na co świat oczekuje od dwóch mieckie·go sądownictwa, (co zdarzyło Na mo\vy Schuhmachera, który gotów 

Prasa krajowo wzywa caly naród do udzie 
lenia pomocy ofiarom powodzi „G/os Ludu'' 
pisze: 

Państwo zrobi, co będzie mogło. Pań
stwo rzuci środki na pomoc dla powo. 
dzian, państwo zaopatrzy ich w żywność, 
państwo zapewni im na razie ·dach nad 
głową - c;hociai b'ardzo, bardzo skrom
ny. Ale możliwości państwa sq ograniczo 
11e. Jesteśmy krajem biednym, na 'borki 
państwa spada ciężar powetowania zni
szczeń wojennych, jakże ciężkich, obej
mując:;1ch przecież" cały niemal kraj. 

W tych warunkach wszyscy ci, których za. 
oszczędziła klęsko powinni ofiarn!.s pomóc 
p<lwodzianom, którzy stracili dach nad. gło.wą 
i 'doby ek. Sądzimy, że na opel ten odpowie 
cale społeczeństwo łódzkie i to prędko: .,kto 
prędko doie. dwa razy doje''. 

ZJAZD STRONNICTWA LUDOWEGO 
NA SLĄSKU 

. ,,Dziennik lu~owy'' donosi, i9 w dniu 23.3 
oabył się w Ko\owkach pierwszy wojewódzki 
stotuto,wy Zjazd Stronnictwa ludbwego, no 
któriJ to uroczystość przyb'fl wicepremier ob. 
Korzycki.-

W poWitalnym przemówieniu woiewodo 
ślqs,ki gen. Zawadzki podkreślił duży i de

cyduiący wkład, jak; wniosto Stronnictwo 
Ludowe w pracach nad odbudową kraju 
i w pracach politycznych, uwieńcwnych 
zwycięskimi wyborami. 

Stoją jednak dalej powaine zadania 
przed SL zwłaszcza na ziemi ś\ąskiei. O
polanie początkowo obałamuceni nazwą 
Polskie Stronnictwo Ludowe. lgnęli do 
tego strońnictwa tyko dlatego, aby jak
najmocniej podkreślić, swoją polskość -
obecnie odczuli instynktownie swój bfąd 
i przekonali się, że ich chłopskim stron· 
nictwem jest Stronnictwo ludowe. 

PSL ne uczyniło nic dla faktycznej re
polonizacji Ziem Odzyskanych prowa
dząc robotę, zmierzającą do siania nie
pewności, zamętu i niewiary. 

Stronnictwo ·ludowe staje się wielką. 
silą. Musimy jednak wchodzić nadal glę· 
boko w teren·, aby sprostać swoim za
daniom. 

Referat zasadniczy polityczny wygłosił se
kr9tarz generalny SL, wicepremier ob Ko
rzycki, parlkreśl.ając, że soj1.JSZ .robotniczo. 
chłopski jest dzwigniq Polski Ludowej. 

Angló-amerykański u_kład 
naruszony? 

- Jck donosi z Waszyngtonu korespondent 
-c::zienr ika „Now 'I urk Herald T,·:bune'· .!ecz-
nik amerykańskiego 0'1partamentu Stanu p·J
informował dziennikarzy, iż ambasada S~a
n6w Zjednoczonych w Londynie wystosowota 
pismo do brytyjskiego ministerstwa handlu w 
sprawie licencji dla kupców amerykańskich. 
W piśmie po.wiedziono, iż Brytyjczycy narir
szyli anglo-amerykański układ o pożyczce 
przez wprowadzenie ograniczeń dla przed
stawicieli amerykańskich kół handlowych, 
prowadzących interesy z Palestyną. · 

Rzecznik 0.9portamenfu Stanu zaznaczy!, 
iż 6 firm amerykańskich protestuje przeciwko 
temu, iż władze bryty\skie n:e udzieliły im 
zezwoJ9f1 na sprzedaż w Palestynie samocho
dów, raĆlio·oqbiorników i innych wyrobów 
przemystowych. przy czym podkreśl::iją , że od
powiedn:e firmy brytyjskie otrzymują takie 
zezwolenia z zupełną łat,wością. 

\ 

iat: głębO'kiej, wew.nę1trzne.i przemiany si·ę: w ·Strefie francuskie.i), a nawet i w o- jutż dziś wyzwać Euro.Pt;. <l·o walki 0 „na
w us11osobieniu I psychice .Przeciętnego bozach <lla. internowanych (c-0 z nie,po- we ideały", który stara sięi utrzymać ~to 
o·bywateła przyszłe.i demokratycznej ·re- koj-em obserwujemy w Bawarii). Czyta- sunki między wschodem a za·cho<lem Nie
publiki. jąc !Pras~ niemiecką. zadawałem sobie miec w stanie wiecznego naprężenia, któ 

Jak dotychczas usiłowania moje tyiko ·nieraz pytanie, o czym oni myśla. fabry- ry domaga się (w niespełna dwa lata po 
nie·wielkjj11 uwieńczyły się. skutkiem. kując Przeciętnie kitkadz>iesiąr bomba- wojnie) przesunięcia granic niemieckich 
Zdołałem bowiem i!twierdzić, Iże ludność stycznycll. frazesów o <lemukracji w ka- „tak daleko na wschód od Odry i Nysy, 
nowych Niemiec, obliczana dziiś iprzez !.i-dym d-zi-enniku?! Mówia. wiele o ;przy. jak tyJ-ko to jest moiliwe", <lla takich 
o,ptymistów niemieckich i vesymilstów szfości, s1rnją daleko idące plany, ale to, mów _ :prasa niemiecka w strefie an
zagraniczn:rch na Przeszło 70 milionów, co stanowi hm1bę ich niedawnej prze- gielskiej, amerykafiskiej, a nawet fran
skłatl:i .sir,. z dwóch kateg-0rii: do jednej szłości pomijają milczeniem. cuskiej poświr,.ca mimo braku i:>alJ.)izrv 
należą antyfaszyści. nie ci z nazwy, ale Zwróciłem .specjalną uwagę 'na to, ja- całe strony. 
z czynu, wicźniowic pohtycmi z obo- kie ·bę.dą odgłosy procesu ttoessa - naj- Aż ciśnie si~ na usta iPrzekleństwo: 
zów hitlerowskich, szczerz.3 dem-0kraty- większ-ej .bestii naszych czasów, który gdzież tU licha zrozumieni·~ własnej winy, 
czni ' działacze JHt·rfyjni, rpisarne i ;po lity- toczy sie obecnie w Warszawie. Sprawo gdzież chęc od'Pokutowania: za nią, gdzieiż 
cy, którzy powrócili z w1ngnania, a wresz.. zdania ~ procesu źródłowe i wy.czerpu- oznaki 1Polity-cZ1nego ·roz-sadku. którego 

r~:; 1r.e.~~:.7l•li),?~.~l•11~11~~·111,1:~?~.:.u.~~l~.'lo~lzl~o~ICM~~~:4;1~·;~~~:°J~~1·1;~~~;~~~~~~.:'lll~:~'~'~~~l~•~lelll';g~ · pra:gna; się doszukać m~drcy po tej. i po 
tamtej stronie Oceanu?! . 

li' - .,,.. ..- ·~ - Nie wiem, może to tia właśni·;, tak iea e §Ca z ; „ra1u. stem zaślepiony, !że nie zauważam tego, 
o czym wielkimi literami woła nowa nie· 

NOWT ZNACZEK POCZTOWY 

Z dniem 15 marca br, Mini1terstwo P~zt 
ł Telegrafów wprowadziło do obiegu ma
czek pocztowy wartołcl 10 zł., będqcy tnce
chn z kolei znaczkiem z serll „Kultura Pol
ska". Serta ta składać 1lę będzłe z 8-mlu 
znaczków. 

Znaczek przedsrawla podobiznę Marli Cu
rie-SkłodowekleJ. Po lewej stronie wartołć 

znaczka - „10 zł.'', pod podobizną napis: 
„Maria Curie-Skłodowska 1867 - 1934", a u 
dołu napls „Polika", znaczek ~koncmy Jest 
w kolorze nJaro-tfrunatnym. 

kiat prywatny i po kilku zaledwie 9odzinacn miecka prasa. Może widząc· dookoła S!·e· 
zgłosił sitt po raz wióry do tej 11amef dP'teki. bie ciemność wcią,z jeszc~e 'buszującego 

Tym razem wszystkie niezbęCine do spre- naoionalizmu - nie dos~egam p;omy
parowanla lekarst:wa surowce znalazły się~ ków światła. któr-e ;tu t ()'wdzie zaczyna
zaś lekarstwo sporzqd~ono za eu·mę 780 zł. ją; już hłY'Szczeć W otchłani myśli nie-

Wypadek ten nie' uszedł uwqgl Warszaw- mieckiei Jeżeli są, ohciafo by się je roz· 
sklej Delegatury Komisji Specjalnej do Wal- dmucbać, chciało by sie !Pomnożyć, P-O
ki z Nadużyciami i niesumienny aptekarz po- więikszyć. <lać śmiabj, ale· prawdziwie 
wędrowC11ł za k,raty." -de mokra tycznej myśl.i niemieckiej odpo

wiednie miejsce w nowym układzi3 iPOli· 
ZASŁU%0N.T JUBILEUSZ WYBITNEGO tycznym świata. Chciałoby si~ lnÓ\ViĆ 

tEKABZA w OLESZTNIE prawd~b ale o iakich Niemcach, którzy 
W Oleszyn!e obchodził 35 lecie swej pra~ zrodz.ili Goet11ego i Schillera, Einsteina i 

cy lekarskiej dr. Jan Kubisz, je-dna ~ najb'ar- Kocha. Czy ibędą jeszcze tacY'? 
NIESUMIENNY APTEKARZ POWĘDROWAŁ ZA dz_iej znanych postaci na Slqsku Cieszyńskim. Jestem o·ptymistą, i dbtego m.1m na-

KRATKI. " Za zasługi, położone w dziedzinie lecznictwa ·dzieję, !że przyiszłość te.go kr.afo ułoży 
Miesiąc ma.rzec dał się we znaki ludno.ści w czasie wo.jny, niezwyklo zdolny ten lekarz się tak. jak te,go pragnie Euro1Pa. a prze· 

stolicy szalejqcq w tym okresie grypq. zaszczycony został wysokimi odznaczeniami- de wszyst'kim Polska. Na razie jednak, 
Do jednej z aptek na Pradze zgłosił się jak medal „Zwycięstwa i Wolności", odzna- JJóki to nie nastą'Pi, jestem i pozostanę 

pewien inżynier z receptq wystawionq przez kq „Grunwaldu",. KrZJ"ż Pćirtyzancki i lnne. w kłopoc.i3: Czy - w imi(} tej właśnie 
lekarza Miejskiej Pomocy Lekarskiej z pro. 'PrZY'Szłości i ewentualnego (koniecznego 
śbq o spor-:.ądzenie lek~rstwa dla obłożnie ODBUDOWA ZAKŁADU DLA NIEULECZALNIE zresztą) porozumienia mam pisać 0 Niem 
chorej żony. / CHORYCH W :MOKOTOWIE czech całą prawdę, czy też tylko · taką, 

Aptekarz oświadczył jednC11k, po przejrze- Towarzystwo Opieki nad Nieuleczalnie jaka,. sięi ogląda w politycznym zwi~r· 
niu recepty, rże musi odmówić, gdyż brak mu Chorymi pr~ystąpiło do odrestaurowania i u- ciadle? ! 
koniecznych do sporzqdzenia lekarstwa su· ruchomienia zakładu dla nieuleczalnie cho-, A moża Wy, będący w kraju, najle
rowców. Inżynier nie dał za wygranq, prze- rych w Mokotowie, który został zburzony pod- Piej poradzicie? 
pisał receptę z blankietu urz~dowego na blan czas działań wojennych. Berlin, w m::ircn 1947. L. Marszak 
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937 osób ujawn··iło si~ 
na· terenie wojewądzlwa łódzkiego 

Akcja ujawniania si.~ w woj.ew; .łódz; I wali aż. z. odle~ły~h Ziem Odzy.skanych, Iłem, ~ię. Podzieliłem sit}- z tnY'Jni wąt~H
kim w związku ze zbhzaniem się. :ieJ kon by tutai uJawmc s1(!;. wosciami ż sekretarzem P.PR, pracuią
cowego terminu - 25 kwietnia br. - Jakie- zamierzenia są ioh na ;przysz- cym tam, g-clzie do tz.j 'Pory i ja jestem 
•przy1brała ~naczne rozmiary. Gdy w łość i jakie ich 0tbawy nurtują? zatmdniony. Ten człowiek prziekonał 
pierwszym jej etapie w punktach u:iaw- Nawiązujemy rozmowe z B. Woli nie ~·n!e, że .1>owinic11.em ujawnić si~• . cho-
niania się ~głaszało się przeciętnie do ·podawać swego nazwis·ka dla wasy. c1a~ •. w m1e;dzycz~~1e zer:vałen:i z działa!· 
20 osób d'liennie - to obecnie przeciętina W'd . . · ś . nos1.:1a organ1zacJ1 podz1emneJ. 
ilość ujawniających się wynosi już po- „ 1 z1 Pan, me mam 'Pewno ·c1. czy • • • 
nad 70 osób dziennie. wszyscy członkowie naszego oddziału Na Punkcb dla 11.ia\i:ni:iia.q;ch się 1na-

2 4 foż ujawnili się. Obawiam się pewnych cu.ie Wydział 01Jieki Sr,olecznei'. W \Vy-
Do dnia -t bm. ujawniło się, w wojew. represi·i· ze strony tych. którvr, J·a,,. do- " 

--d k. 937 'b D i · · · J \' dziale tym ·byli ·przeste_pcy otrzy1nuią po-
ło z' ·1m oso . o eJ pory uJawma- tąd nie chcru. się u_iawnić. To J. est nasza 

11 KM • 88 t moc doraźną w postaci paczek żywno. 
iący sie złożyli: R -ow, au o- wspólna obawa. Przed tym cz 11Hśmy pe-, . " ściowych i ubraniowych. Wielu z nich 
matów, 74 ipistolety. 86 KB r większą 1- wien l<:·k · r>rzred zgłoszenilem. się. teraz skierow.uje si~ do lekarza. Ale najwię.k-
lość granatów rGcznych. r lę1k ten .ustą•Pił bez śladu. Tylko wielu z sza ilość ujawniających sie spragniona 

* * * rias boi sie,; tych, którzy nie- 'Potrafią zer- jest Jednej zasadniczej Pomocy. 
Przed budynkiem di1a ufawniają,Cych wać ze zbrodniczą Przeszło~ciąl". 1 ,,Gdzie bym mógł dostać prac~:?" Oto 

się przy ul. 19-go Stycznia stoi gromadka - Co bewośrednio wpłynęło na ujaw- steroot~powe pytanie. które słyszy sie w 
ludzi. Niektórzy z nich są objuczeni nienie się -pana? Wydziale. Chca wrócić <lo społeczeń
znaczuą ilośc.;ią długiej broni Palnej. Je· - Naturalnie, u.s·tawa w ~prawie am- sfwa. I słusznie roz,umieją, że powrót 
tlen z uiawniajacych się dźwiga spory nestii i zrozumienie, że nie można dłużej t~n ułatwi im 1tylko poz:vtY\\'!1V stosunek 
worek pełen granatów. tkwić i:>oza · nawi.a.sem społcczd1stwa. do pracy. I prace tę otrzy1nl!fo._A z nią 

Niektórzy z nich, jak B. przywędro- Wahałem się jeszcze. Zwydajnie - b~- moż.ność zrehabilitowania sie,.. (Dz.) 
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I to IOUJO 

· G ota kwaterunkowa 
Zaczęło się to od Urz~du Kwaterunkowe· 

go. Zwolniłem się z procy, uzbroiłam we 
wszystkie „papierki'' i poszłam. W urzi:dzie 
psa z kulawą nogą nłe byto. „Udało mi sią 
- szybko załatwią" - odetchnęłam z ulgą. 
Radość moja okazało się (ednak pr:zedwczes
na: · „Wniosków dziś nL<.l przyjmu!emy". 

Przyszłam za, dwa dni. Okazało slę. b 
CiJrząd nieczynny. 

Wiadomo, lutra twl11to - u!wladol'Qil mnie 
woźny. 
Cóż miałom zrobił~ Poszłam jeszc;ze raz 

pierwszego dnia po świętach. 
,,Urząd •dziś feszcze nie prac;ule'' - ~nów 

uroczykle oznalmia ml wotny. · 
Wszystko j':ldnak ma swój kres. I Ja no· 

reszcie „traf!lom". i dzień lesl odpowiedni t 
Urząd procuje. Przeczekałam w koleicle dob. 
re półtorej godziny, by dowiedzf.9ć się, te 
brok ml feszcze świadecl!'Ja zomeldowonio. 

- Przecież w dowodzie !est metduMk -
próbują się bronić. 

- To ni'3 wystarczy • zapoda bezapela· 
cvlny wyrok. • 

Z ciE!.;;kim sercem idę do Urzędu Ewlden
cfł. Z nadzielq czytam napis. ,,Otwarte od 
8,30 do 12,30.„ 

I znów przedwczesna rodoś~: 
Zapóźno - proszę przyjść lutro - za· 

gradza mi drogę woźny. • 
- Ależ teraz dopiero 12.„ napisane, że 

do wpćł do pl<Jrwsze1. 
To nic, że napisane - słyszę fllozoficznci 

odpowiedź. · 
Za kilka ani znowu zwolniłam slą z pracy. 

Tym ra;iem udało ml się. Zapłaciłam 7!0 poda 
nie ze znaczkami 90 złotych, lesr.cze tam coś 
na Pomoc Z!mowq 1 ld,ę na piętro. Przy okien 
ku tłok. Jakiś zzialony interesant wyłazi po
prostu ze skóry. 

- Prośzę Pani, fo się stras'zni"l spieszę„. 
. ·sympatyczna urzędnicżko nie śpieszy się 
fednok wcale. „Uao"„. ziewa przeciągle, roz· 
mawiając na boku z koleżanką. 

Nareszcie i moja kolejka. Panienko odbi<J
ra podanie, szuka w kartotece: ,,Jest, jest, 
pani meldunek" sły~zę radosną nowinę i mnie! 
radosną zapow1":;idź: „Będzie gotowe za dwa 
tygodnie" ... 

- Jo kto? dlaczego? przeciei: meldunek 
Pani ma, podanie - też, można wypisać od· 
razu - pr6buję przekonać niewiast!}. 

Oczywiście, pomogło to tyle, co umarł"lmu 
'<adzidło. 

Wreszcie po leszcze ktlku tygodniach cho
rlzenia po różnych urzęclach wróciłam do 
::>unktu wyjścia, do „Kwaterunkowego". Tym 
razem luż po odblćr dokumentu, ktćry ma 
mnie mianować lokatorem. 

,.Wiśniewska" - szuka w kartotece urzęd· 
niczka - „a, to sprawa skomplikowana, no to 
samo mieszkanie wpłynęło aż siedem wnios
ków ... " 

- Jakto Jest możliwe? przecież mi"3szkanie 
to nie było wolne, oni przez chwilę. 

.„T ak, ale„: I tu nastąpił szereg mylnych 
wyjaśnień, nic nie wyjaśniających. 

Po tych przygodach tak ml zbrzydły urzę· 
dy, żoa postanowiłam unikać ich jak og•1io. 
los jei:Jnak chciał inaczej. W spuściźnie po 
Niemcach otrzymałam bogactwo: zardzewia. 
le łóżeczko dziecinne, złamane krzesełko, go· 
niący resztkami sił fot-al z czasów króla Cwlecz 
ka itp., 7 sztuk „mebli". Postanowiłam nabyć 
je na własność, nie można wszak mieszkać w 
czterech gołych śclanoch. Za „marne" 50 zło
tvch otrzymałam w 0 .. U.l. cały stos drukówt 
Czr;go. by tam nie było? 3 dokumenty t•ok· 
towały wyłącznie prawo mole do ... fortepianu. 

/ 

atos ROBOTNICZY 

Pare kilometrów <Jd Piotrkowa leży dzieje - w miarę cza u powstawać za· 
wieś Moszczenica. Nicz 111 nia ocbmncza cz()-ło coś wi~1cej 11oza wolą twórcza. Pa
sie ona szczególnym, poza faktem chy· slnno żyto, wśród jego kłosów wy. 
ba :istnienia w nici dU'żych 7.akłnclów prie strzeliły htdne kwiaty. W ten sposób 
my. łowych. gdzie co dr.ień dwa tysincc niernz w histol'ii kultury l w hl torii 11?.:tu. 
par rnli: robotniczych daje swóJ wkład ki powstawuly zjnwis·kn o warto ciach 
w życie go~1podarcze krniu. . nieprzcmi.iajncych. 

Nie marzyło si~ nig·dy z PJwnością P<l dwóch lntnch Prnoy dzieci przyj„• 
skromnej Moszczenicy dostn1pienia kle- chały przcdlitnwlć le Łodzi. A te o,. 11!11-
dyś zaszczytu, że be;dzio ona na URtnch bitne, przyjcchnły po to. aby wzlnć u· 
tysięcy ltl'dzi. · I że sławc tE} będzie za- dział w kon-kur ie z połów świetlico· 
wdzicczać woim dzieciom. wych, w których dotychczn. trndYCY1J~ 

Zn cz· .ło ! to skromnie. od killmnastu nie brali t1dzial tylko dorośli. 1 

zaledwie chłopców i 1 d?.ie v.czyn~k. któ. Dzi ci t>od'biły witlownią zaraz. na· 
rym Pr:.::ypadła do .erca ludowa Piosenka tychmiast, na -w tc:ple. Już w chwili PO· 
I ludowy ta,niec. Tak jak sic to cz . to Jawienia się na scenie w zwartych, mn· 
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ldownl 

Nr as -

lowniczych grupach z własną <Jtklz: ·tra. 
na czele z 9-letnirn dyry 1cntcml . 

Przed wszyatkim fakt, i nareszcie i 
po rai picr vszy d;,ieci ! Nareszcit> z„ 
sceny pirzc ówiła i 7.n ś 111ial ię1 ml.o-_ 
dość. Jr;drna. i , wa, Piil11u]nc:1 krwią. 
B z1pretensJonalna, ni rozwiązująca za· 
wlłych dylematów, nic kn ząca I' al\I 
o wielkie t~maty, ani o nowe formy scc-
nlczne. U mlcchni<!tn. loncc7;nn. pelna 
życin, rnchltwa, zwycl kn. ) wno jut 
szbukn ł'1ncczlłHl ni w •cz trow, ła tyt 
pełnej JHoHtol\' pocz,ii i ' 111e była tnk i · 
wym Przejaw -!m art:oi•i:;tycwych uz.<Jol• 
nicń naszego ludn. 
Dzieło sztuki 11111 i posiadać l::itl w kom 

pozycji i rytm ze polu, aby • cnl j pełni 
mogło znslużyć ną sw · miano. Dz.ie · 
prostnły t:irm warilnkom b~z. re zty, 
Warto§ć art~"!ltycznr~ 'Pokazu akcent<l· 

wało hnrmoni.in~ 'PO vinz::in!e tańca ze 
strojem. Strój ludowy w Polsce l)O olł 

WoJ'!wódzki I«mkurs ~wie.fl.:cowy, do go braku r p•rłuaru, na Jak. ·. cierPll\ zanlkn, ustępuJac miej ca znrd. fabrycz. 
którego przysta.ipiło 69 zespołów orkie- niemniej od amatorskich teatry r.awo· nej tandecie. Niedługo stanie si on, być 
strallll-"Ch . . chóralnych, baletowych, sce- dowe. moż zo.bytkiem mu?.ealnYm, chronio· 
nlcznyca1 oraz' znacz:na ikJść solistów Konkurs świetlicowy spotkał sio z o. nym jako ślad dla historii kultury przeo-
trwa. gromnym zainteresownnicm n:111zych brnżnfocej si~ w żywd twórczości' ludu ... 

Nie czas foszcze w tel chwili rirzed wlndz, kt6re reprezentował prezydcr.t Dlatego dobrze sie tało, i ·e dzi cl 
jego sk01'1czeniem .na mniej lub bardzbj miastn, tow. Stawiński, na jed1yr.i z u· wskrzesiły pi~knn tradycję. W krze iły 
krytyczną ocenę w.artośc.i posiczcgól- danych wieczorów, oraz tvwym od~ j!\. w Sp<lSób o. tyle znamienny, że róiino
nych zespołów. <lźwięklem sipołecień~ twa, ktpre dzień lity, a związany ściśle z kraiolmizem, 

W td chwili jednak mozcmy stwier- w dzień licznie za.pełnia sale konkur" barwą, światłem i deni~nt ziemi, pól i 
dzić nieznprze·czalny fakt dużych amb i-' sowe. wody„. 
c;H i pracowito~ci zarówno kierowników Pod-0bnie jak na eliminacjach I>owi::i. Dzieci z .Moszczl!nicy ·::i bardzo uta· 
świetlic jak i wyste,1p1ijących. to ;vych zwracała uwage ni..)obecność lentowane. żywiołowe. pełne wdzięk11-

Niedociągnii:!cia, fakic sie odczuwa. wy przedsiawicicli .'wiata tc~tr:iJnc~o. A to fakt niczaprzccznJny. h1l"t t~n staJe 
ni'kafa z pewnością. z braka dostatccz:icJ szkoda. Obserwuinc ' teatry łódikie. nie sic tym radośniejszy, tym bnruz:ej roku
ilości instruktorów, co zreszt(I u prawic. trudno nam stwierdzić, że aqorz:v (a j(lcy nadzieje na Przyszłość. że w ich 
dlliiwione być może krótkn. bo półtora szczególnie młodzi) mogliby nicwo.t·P.li- prześlic;:nej, śpiewno-taneczuc.i „Wf.,r 
roku zalcd~vie trwająca pracn \\' tej clt.ic wie wi~le Sit} nauczyć. · drówce po kraju" towarzy zył im I nimi 

· dzinie. Do3ć powaznym zarzut~m. Jaki . Cz-y•iby nawiązujqc do przestarzałych ·kierował ktoś bardzo rozumny. Kto· (v.·y · 
nasuwa się wi•dzo·wi jest ni.epowiązana tradycji uważali ·si~ za ludzi wybranych, wohwy nie Pokazał się; nawet rozentu. 
różnolitość repertuaru wcio.'l: je zczc nie których Już nic nie może nauczyć i nic zjazmowand widowni), kto temu lirycz
;prze·myślanego i zl>yt odbicga.i:\ccgo zaró zainteresować? nemu humorowi i stylizacji nadał nowa 
wno tematyką Jak t formą od zagadnień Byłoby to nie;r,wykle smutną '!)rogno?.ą współczesną treść. 
dnia współc~esnego. Niezaprzeczalny ten dla na-szego przyszłego życia teatra!· Życie idzie naprzód - mocne, zwy 
fakt, łagod~I jednak okoliczność ogólne- nego. S. cJeskie, przyno ząc dnia każdego nowe 

------- Problemy i nowe wrażenia. Dzieci nie 

• 
Niedawno odbyła się w War:szawie nn· 

rada przedstawicielek Wydziału Kobiec(I· 
g~ K. C. P. P. R. i Rady Koble<:ej G. I<. 
W. P. P. S. . 

Przewodniczyła tow. Osóbka-Moraw
ska, przewodnicząca R<idy Kobiecej C. K. 
W. P. P. S., referowała tow. Orlowska -
kierownik· Wydziału Kobiecego K. C. P. 
P.R. . 

W nastroju 5er<lecznośc1 i wzajemne· 
go zrozumlenia powzięto szereg uchwał, 
dotyczących zacieśnienia współpracy na 
wszystkich odcinkach pr~cy kobiecej. 

Uzgodniono stanowisko w s.prawi~ za· 
pewnienia szk<Jl(!nia zawodoweg<J, a tym 
samym możn<Jści zarohkowania licznym 
rzeszom kobiecym, które na s1'utek wojny 

dzq 
i okupacji utraciły mężów i stały się ży
wicielkami r<Jd.żiny, oraz młodym dziew
czętom, które z powodu braku kwalifl· 
kacji nie mogą zna.Jeźć pracy. 

Omówiono zagadnienie konieezności 
nowelizacji ustawodawstwa o ochronie 
pracy kobiet oraz palącą sprawę opieki 
nad dzieckiem. 1 

Zacieśnienie współpracy wydziałów 
kobieeych P P. R. i P. P. S. niechybnie 
przyczyni się do zapewnienia kobiecie 
polskiej najlepszych warunków w spe!· 
nianiu łoli matki, pracownicy, obywatel· 
ki. . 
Współpraca ta będzie jeszcze jednym 

ogniwem, wzmacniafącym jednolity fron.t 
<Jbu bratnich Partii. 

poprz ... stały na zachwycie nnd Picknem 
ziemi ojczystej. Wobec nowych warto
ś~i i narastających zagadnie(1. najmłods , 
me toin na ub-Oczu. 

Dzieci zakończyły woJa. wedrćwke po 
kraju marszem <iecly.lrn wanYm tym Pola 
kom, którzy jeszcze nie ipowrócili. Mar 
szem: „'fesknota za <Jjczyzną". 
SłuchaJąc go, nie można było i~ o 

przeć dwóm wrażeniom. Pierwsze, cz~ 
s.to. art}rstycz!1e•. nasuwnło uporczywe· py 
tanie, Jak!c. swiatłocienie wydobyłaby z 
tej ostatmcJ sceny re.ka tasowych mi
strzów reżyserów (którzy, . niestety o· 
czywiścia z.nów zawiedli 'i nie przyszli). 
Jaki ton i barwę mialaby pod ich ki • 
runkiem, niby niewinna, a pełna trag~ 
zmu piosenka. 

J?rugie, by~a to dręc_?ąca myśl: gdy
~Yz. to moglt zobaczyć ci, którym tra
ge~ia ~askawego chleba coraz dotkliwiej 
daJe się we znaki„, 

. Czy to wołanie ni<: umo·iliwiłoby im 
znalezienie drogJ Powrotnej, . S. Nad papierzyskami przesiedziałam przesz

ło godzinę czasu, znowu zwolniłam się z pra· 
cy, by uzyskać podpis administraror:i · dornu J H k 
i wreszcie wylądowałam z tym wszystkim w aros-am ase 3!3) mieć cały komplet takich noży i za

wsze w nietlzielę wysyłała m~ża do 
Kundratic na wydee;zkę, ale pan H:iu
ber był czł 1w:ekiem tak skromnym że 
nie chodził niqdzie na dalszę wydecz
k!, l~cz wybierał s-ię najdalej do Ra.n
zetów w Nu.slich, bo wiedział, że gdy 
sif'łdzi w ku~! ti, to Banzet wvrzuc: c.o 
wcześniej, niż ktokolwiek zdqżyłbv 
podnieść na. niego rękę. 

.O U.l. Tu dopiero zaczęła się prawdziwe 
„tn.gedia". Okazało sią, że nie wszystko wy
p.-:łnilam. 

- Ależ ja nie mam forteplanJ, mam tytko 
zlamone stołki... 

- To wszystko Jedno, wypelnlć i tok trze 
ba - dochodzi mnie głos urzędniczki, toną· 
cej w stosach papieru. , 

Prn H~O ~~,~r~H~ w~i~K~ Siw~ it~ 
· podczas wojny światowej 

(Przekład Pawła Hulki-Laskowskiego) 
li 

Myślicie, że na tym koni~c? Skądże! Mu· 
siałam jeszcze oblecieć colą ulicE!, by dostać 
60 złotych drobny~h. I ~ gdy .złożyłoi;i ie w Za to aostał od jakiegoś przyzwoitego język za: zębami, gdy fest w towarzy. 
okienku, okazało się, ze papiery mo1e znlk· 1 pana z IOav- i tak siarczyście po gę· stwie. Oczywiście, i to prawda, że o 
nęly... b · · ł ś i ' ·1 k · i · '--ki ł l ku k · d Postanowifam mieszkać rac~! w czterech ie, ze w a c cie aw1am po zamie- •o m cz owe . az y myśli, że fal-
gołych ścianash i spać na podłodze, niż raz, ceniu lokalu zawołał swoją córkę; szywy i Bóq wie jaki jeszcze, i że ta:
jeszcze przestąpić próg O.U l. która: była uczennicą piątej klasy kiemu też dostanie" się nieraz po py

H. WISNIEWSKA i zapytał ją, ile właściwie zębów ma sku, ale powaga jego i roztropność 
11tilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllłllllllll ł ł cz owlek doros y. ·Ponieważ tego nie też mo swoją wartość, bo powiadają, Kronika kulturalna wiedziała, więc ojciec wybił i 1e1 w że to człowiek mądry, który ustępuje, 

W ramac'h zorganizowanego przez OKZZ 
Cłla zwiqzków zawodowych „Mleslqca kslqi· 
ki" odbywa się w Krakowie szereg impr~z, 
z których dochód przeznaczono na cele zaku
pu ksiąt:iek dla bibliotek robotniczych. OKZZ 
przeznaczyło kwotę 100 tys. złotych na zakup 
ksiqżek dla organizowanej w Krakowie Cen. 
tralnej Biblioteki Zw. Zawod. tm. Witolda Wy· 
spiańskiego. Specjalna komisja złożona z li· 
teratów czuwa nad doborem zakupywCl'llych 
książek. 

"' Komisja Oświatowa Wof ew6i:!.zklef Rai:ly 
Narodowej m. Łodzi postanowiła powołać 
podkomisję sztuki, która zajmie się wyłącz· 

nie opiekct nad teattaml l HSP.olami amator· 
&kiml, 

gniewie dwa zęby, a na trzeci dzień bo gdyby się stawiał, to dostałby 
otrzymał od tego kipera list, w któ- dwa razy tyle. Taki człowiek musi 
rym to liście Z'lcny kiper tłumaczył być skromny i cierpliwy. W Nuslich 
mu się i przepraszał go za wszystkie jest niejaki pan Hauber, otóż tego pana 
przykrości wynikłe z jego przyczyny. pewnej niedzieli w Kundraticach na 
Zapewniał, że' nie chciał rzec nic nie- szosie pchnęli nożem przez pomyłkę, 
przyzwoitego, ponieważ powiedzenle gdy powracał · z wvcieczki w malo
to brzmi naprawdę tak: Wy na nas, wnicze okolice. Z tym nożem w plecach 
a my na was nie gµiewamy słę. Kto wrócił ten pan do domu, a qdv żona 
się wyraża dwuznacznie, z góry wi- pomagała mu zdjąć surdut, to pr~v 
nien zastanowić się nad możliwymi sposobno·ści wyjęła i ten nóż i naza
na·stępstwamb Prosty człowiek, · który' jutrz krajała. nim mięso na gulasz, po
mówi tak jak mu dziób urósł, mało nieważ nóż ten był ze stali soligeńskiej 
kiedy dostanie po gębie. A Jeśli po- i dobrze był wyostrzony\ a oni młe\i 
mimo to zdarzy mu się taka rzecz nie· w domu wszystkie noże tępe i szczer
'Oliła., to w. ogóle nat:iczy. się trzymać bate, Ta nie:wJasta chciaJa poteM 

- Tyś się wcale nie zmienił -
rzekł do · Szwejka jednoroczniak. 

- Nie zmieniłem się -:- odpowie
dział Szwejk - bo nie miałem na to 
czasu. Chcieli mnie nawet rozstrzelać, 
ale najgorsze to, że od dwudziestego 
jeszcze nie dostałem żołdu. 

u nas teraz żołdu w ogóle nie oo- ' 
sbniesz, poniewa~ idzlem„ ,...a Sokal, 
a ·żołd bęlfzie wypłacany dopiero po 
bitwie, bo musimy oszczędzać. Jeślł 
przypuśćmy,· że do awantury dojdzie 
za dwa tygodnie, to na każdym pole· 
głym tołnierzu oszczędzimy razem 7 

dodatkami 24 korony i 72 halerze. 
- A co prócz tego słychać u was? 
- Po pierwsze, zgubiliśmy straż tyl-

ną, a następnie korpus oficerski ma 
nci plebanii wyżerkę, bo tam zarżnię
to wieprza składkowego, zaś szere· 
gowcy porozłazili się na wszystkie 
strony i nurzają się w nieprawościacl:i 
z mlejsco:w~ ludnośclq płci żeńsklef. 
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·~~!;.~~3~~~m::~~~~~~!:'. p 
~t nam w ortykuL9 wstępnym refleksja Jaro- . 
ławo Iwaszki 1.viezc:i no morginesie 0$1Qtniej 

lektury du I lwa Tołstoja. . w . d M t 'n I t . I Reform Rolnych ob D w dziale. krytyk: lit raek! I znajdujemy YWI z n ram o n c wa ~ •· 
pi rws:i:Q część studium Jano Kotta o "Lole .• Czytelnky naszego „Głosu·' pamiętają myszy S1powodo\vała straty dochod1,11ee rzystaJą.... z krótki go pob. tu oo. mhił-
Prusa, wprowacJzojqc-9 nas w zagadnl nio zapewne c~;'kl artykułów omawiających do 7 miliardów złotych. a 30 pro·cent by- stra w Łodii, zwró....iliśmy się i pro 'ba 
podłoża Jdeologiozno-spoteczno·gospodorczego 'k ł . k M' I t n I dłn Jladlo o"arą cJ1,oró·i.. zakn,j1nych. Tym o u;dzlele111e nnm WY. wi, du. z którego iwyrosła „Lolka'', rec nzj'l Lecha panami o aJ°czy owe ,, l'O er two ~o· n ,, "!< 

Budrackiego :i: wydanego niedawno prie:r. nic.twa bez reform rnfoycJoi". W artykn· ' nicpok~jącym z.i yillkom Jl, Mikołaj· - Czy w. wi~dziauo Jui: wt1lkQ 't 
Spółdz. Wyd. ,.Książka'' prz.ekłndu powieści lach tych omówiliśmy „po!Jt'yk u P. Mi· czyk llle 'Przvc!wdz1ńł l I ZllQ In! • ni11rczycieln1t1h gry1e>nlo111 i · clu>robt~m 
historycznej de Co$ter'a pt. „O obllwe przy. kołajczyka, który sabotował kotkowe ·J- Były wojewoda oh. Dnb-l{ocioł, który ro~lln I u •lorzl\t? ~ 1lYtnmv nf\ ' t1>n1e. 
gody Dyla Sowizdrzała"; ~raz dwa glosy_ -ta•py renlizncjl re.formy rolnej, . który nic zaslu.lył Sit' dobrze w województwie' - Uruchomiony ~o tnł J""orn!Mnrlat do 
krytycz~e !1a temat. ksi_ą~ki prof. Hirszfelda pt. troszczył. się 0 gospodarki} chłopsk~. I łódzkim objął Ministerstwo Rolnictw~ Walki z Chorohn to:J.in l Z\ •i ri, t. f'o. 
„Historia 1edneg? zyci.a · . Przypominamy jeden chociażby drobny I placówk~ trndną, ho... „zachwa•szczon!\' mi'ltriat ten 'PIYProwndi! akoj(} nr1e1;tw-

Dz!ał literacki zawiera p!erwszq c~~śc o- szczeogół: .na ziemiach %achodnich plaga w .sensie do łownym i prz nośnym. Ko- ko gryzoniom. Kicrow11l two ob !\ł ~11 
po.władania Pawia H'3rtza pt. „Sedan oraz ny uczony prof. Parna , W tej c!Iwli1 -0-
wiersze: Wandy Grodzieńskiej i Zygmuata ze p•ie Prncówuj I" mctod~i przecl'\ u;( :ił mia 

d~~alia Gąsiorowska szkicuje nam genei" niebez1piecznej chorobi" roślin t1w. fon-
t · cele · r ańr'zac·1,., M:ędzyn"rodo , . .,. "lcllninczanc.i. :Cfcktv tych prac OCC· ' pows oma, i o g ,. .., . u - Na Z"brc:iniu w dniu 2S.3. 1947 r„ oflcer6w, I icJ x eawaniam Najwyi• tgo Zwl racłlnlka w „ ... J 

wego Stowarzys7.enia Unlworsyt.ęckich Profe. " nimy foż nicdhti'O· 
. 'Orćw i Wykładowców, a podchorc;;tych, podollcer6w. 1 11tregowycb Sił ZbroJnyc~ RP Pre11ydenla Bol&1ławe1 Bit• ~ Jaki~ są WYł. 'C1.lt poll •ki rolno:ł'! 

Włodzimierz Sokorski porusza p lq'cq spro Ollcer1ki I S•lcoly Pollł·Wych. uchwulono na- ruta deklaru1amy led!\ora1owy datek w wy· 
wę reformy wyższego szkolnictwa. które po·· •t•pujqcq reioluc)ę: aokośclt r - Nasza go· bod arka rolna - ('. 1 l~r-
~inno Hć w kierunku -demokralyzacil w du;.. . Olicorowio ni• innieJ nli 100 zl., Qdollce~ dza ob. miuist;!r ....... Je t bn,nl,w pryn1lty· 
chu drogi naszego rozwoju narodowego. Maiąc rawsze na uwcrd•• dobro Nctrodu rowie aawodowl nie mnloJ nit 110 11., po • wnn, za gra11lcn, d:l\ uo :inż znnl.,,clJ, no 

~rozmaiceni~m numeru jest trzecia z rzę. Polskiego 2 kt6rego wyrołllłmy 1 2 kł6rym ehorąiowte l 1 regow1:1 ni mnl•I nit 10 11. posługiwanie 11i~ końmi, a-o nodnrka k 15t 
~u Kolumna Satyry grupy satyryków „Stnń· I teśmy łcllłl• 1wiq1anl, dla którego I w1'<n: . Zloienle datku uwcr~J,IDY 11a obowlq11k zrnc~hanizownna i my clo tego, tan;i rzr· 
czyk". _ & którym wi:1lcwyll6my o Nlapodl głoł6 l D•· obyWal hkl 1 równoe1eśul• w1ywamy w1 yst· ciy powintli'1m ' dążyć. l'rzy tym n: iit.'1 

P~za kroni~q ,.Rozmafto!;ci': I lygodn!o "Y"': I mokrac)ę l stanęliśmy do odbudowy 111112. kle Jednostki Woj1ka Pol1klego do póJłcia go podnrka k·.t r.byt jt.:uno trnnna, sio.i 
felietonem polrtycznym_. ~oswi_ęcony'!1 pakKtowi czonego 1traju nie chcemy by zabrakło na naazyml śladamL ii.; głównie żyio i kartofle, 11nv .:zym 
kawa, Otwinowskiego, korespondenci~. prze. w akcj. n1es1enla pomocy naszym braciom one„ pOdcbo~„ po Oaic., i szereg: Cłl• li'J 11 '7,lr ' 111'10 ' ,;tup~ Ili.. vorrzi; :\" polsko-czeskiemu. zna1du1eroy XV hst z ra-1 1 • • ' . • d , Oil • I d · ł · h 

g/ąd prasy i całą kolumnę not. dotlcnlętym kl••kq. _powodzi. Solld\:Qy1ulentY sklei Slkoly Pohłf.ClłtQ.WychowaweH). . . . przemysłu. 
li ·I .I ·l:llt'l1:1"1:1lill1W.1l:1t"IPI: 1!'1.1:111:1:·1111"11.:1::1·11111.1 :l'l''l:ll: llll!1l:il''Jl:N.M' r I I I' l':l:ll:'I' l:l•tll:l':l:iliillll' I ;''!1:·1:11.11,M' I·· ·:111111„1111:1L1:,1·11111Jtl'l1 11·:1u1111·11Fl 'I 'Mlillił!ill:m: 11111:ilf:ll,J:ll:lł111Hl.:l:ll:'l'lli'li 1M 1 !l.il1ill rn.11:11'-1111.11 11 m1:u11:11.1:1.1.:l l!.l .. l l.tl, ,,.,,,,.. Je 'li chcemy dop f0\\'11 d Z.ić \ ie~ d-o 

Pl m eh nacn a kary udały 
W nocy z poniedziałku na ;vtor k w Z}' I gotowa!~ sl do „,kampanii zaro,bk~wej" nione próby podbicia <: ny u~ru. Jcqnnl • 

stkie drocri dojazdowe nasr.ego miasta ta· \i pQczęlt chowac masło przed sw1 tarni że klepy PPS sprzedają cukier w każdej 
rasowan: byly po prostu furnpnkami pragnąc zrobić na nim kokosy. żądanej ilości po 175 zł. za kilogram. 
chłopskimi. Nagła lala ocieplenia ~9zwo; w dniu wczorajszym jednakże Pow· E:ukru jest w Łodzi dosyć. Nie ma obawy 
ma poodkryw~ć kopce· ~ 1 artoflam1. szechna Spółdzielnia Spożywców przy. by go przed świętami zabrakło. 
.Wbrew ,krakaniom rozma1ie~o autora· stąplła do kontrakcji i r.zuciła do swoich Tak więc akcja śrubowania cen na nr· 
· 111entu paskarzy - okazało się, ie kar· sklepów wielkie ilości doskonałego masła ty~uły pierwszej potrzeby w okresie 
totte przetrzymały d~s~o!1ale zimę i mro· śmietankowego w cenie po 540 złotych przedświątecznym - iawodzl na całej 
ty. Gru?a powłoka smezna pozwoliła !1· za kilogram. Tegoż samego dnia masło, linii. PPS przygotowała się do te.i „kam· 
trzymac kartofle w doskonałym stanie. które już było sprzedawane przez paska- panll pnedświątecznej" I jest zdolna za· 
Kartofle. nie wyn\n.rzły. rzy po fantastycznych cenach - „zjecha· spokolć każde zapotrzebowanie, czy to 

W dniu wczora1szym na rY'!lkach tar- ło nadól". na nabiał, czy na cukier, na mąkę czy na 
g~wych zaobserwo~ano. nlez~ykle zja· w 0 tatnidi dniach były rownież czy. inne produkty. 
w1sko. C::>spodarze ządalt we wczesnych 11111m1111111 111111111u1111111111111nn1111111111in111n1111111111111111111111111111111111111111111111111111111u11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
godzinach rannych po tysiąc złotych I na· • ' , 
wet więcej za sto kilogramów. 

Nikt jedna·kże nie kwapił się po tak 
dirogle ziemniaki. Do godziny l1 rano wo 
zy, stały jeszcze nienaruszone. dostarcza Skarbowi Lódź W godzinach popołudniowych .iuż moi 
na było kupić metr kartofl pet 500 złotych. Jzoa Skarbowa w Łodzi za!tllła w roku I jeszcze nalczy kwotę 400 mil. zł wpła· 

Jak się dowiadujemy z naszej „prO·· · n:biegłym iPi'erwsze mie~ce wśród innych conyeh tytułem p.od~t~u .od wyn.agro
wincji" - w Ozorkowie sprzedawa-no Iz:b Skarbowych w P-0lsce. przelewaja:c dzeń 'l!'~ez. pracowmkow 1 ro,botnrków. 
metr kartofli po 400 złotych. Takle mniej do Skarbu Państwa wpłaty podatkowe Nlezalzzm.e od tego z tytułu opłat stem-
wi~ce1· ceny był notowane w Zgierzu, kwoc· 4 508 milionów złotych to, ~est plowych 1 podatku stem:Plowe~o 0.dpro-

• w ie · ' • wadziła 1zba Skarbowa 170 mil. zł. 
Pabianicach, Ko tantynowie, ponad 20 t1rocent ogólny.eh wpływów Wpływy z OI>łat akcyzowych (za piwo, 

Akcja śrubowania cen na ziemniaki podatkowych z całego państwa. dr-0żdże cukier i wino) wYniosły zaś w 
spaolila na panewce. Cena 400 złotych za Wpłaty z tzw. rynku usipołecznion~go, r. 1946 ~ł 808 mil. 
metr kartom jest jak na nasze stosunki to znaczy z sektoru państwow~go i s:p6ł· Pofpwimifac wpływy ~a styczeń i luty 
wystarczająca. - - dzielcze,go wy1niosly 2.675 mihonów zło~ roku bie·żącego z analogicznym m!esią· 

Drugi sukce:; na polu wa.Jki z drożyzną tych. Wpłaty tzw. inicjatywy iprywatne:i cem stwierdzić można trzykrotny wzrost 
- dotyczy cen masła. Spekulanci przy- wyniosły 1.433 mil. zł. Do tego dodać wpływów. 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllłllllllllllllłllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilll'llllllllJ llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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plan lrzylelni. · 
,,ZrealiziuJem:v plan trzy1e.tni, mimo tru-1 m-0·ż.na zreperować własnymi siłami, przy nie1zroz'llmiałe. skąd się bierz~ cY'fra tak 

dności"! - lJOd tym hasłem odbyło się gotowywano ,,na za,pas", by w tein spo- oszałamiająca. Jest to je<lna'k bnrldzo pro 
,przed kilku -dniami zebranie koła PPR sób zaoszczęJ1z•ić 1·udziom c1zekania, które .ste: wydawanie ohiadów trwa od 11 ra-
. Naw.ej Tkalni (d. Scheibler). trwa c·zasem do dwóch tygodni. Okazało no..d-0 4 PO południu. L'ud'Zlie je<l·zą, kiedy 

· IPO'PaJdini~ - przerwa1żnie wśró'd pucy. 
Trzeba przyz11ać, ż~ trnd·noścl ma No· się pirzy tyim„'że złamane „widelce", któ· Tracą przy tym cznsto około pórtord 

wa Tkalnia sporo. Prócz wła nych kło· re moiina by jzszc'ze szwejsować (robio· godtziny. a młodzież jeszcze wi·e~ej, bo 
p0tów, jak np. brak pasów, it.P. na tka- no to nawet przed wojną), teraz wyrz.uca przyinosi sobie do stołówki„. flirt. Te spra 
czach „skrupiają sięi" niedociągni·e'Cia i się na szmelc. OczY'Wiście, że z takim we rob-0tnicy tkalni niezawodnie uregou
'braki innyeh o·d<lziałów. Toteż na zebra- marnotrawstwem tkalnia postara sie jak J.uią - a im prędzej, tym lzpi~:j. Dzicsjęć 
niu towarzysze „wy~amęli" trochę i naj.szybciei skot'iczyć, fysięicy metrów tkaniny, to wszak nie 
·przęidlzalni i krocłimalni. Oczywiście - Ki'lka towarzyiSzek zwróciło uwag~ na ty·!ko mniej• ze zarobki tkaczek I tkaczy, 
pom1mo, żu przy więikszej staranności w to, że nf3 wszy:scy majstrowie obowia.1z'kl to również mniej cMeba, tłuszczu i skó· 

( ry, mniej 'baw~~ny f maszyn dla naszego 
.Pracy tych osta nich, osnowy mogłyby swe traktują do~ć Poważ,nie Przede Przemysłu, to O'Pófnienie re·alizacjl t~zy-
lbyć nieco lepsz;!; główna jednak przy- wszysi1kim - ob. Hanyś). Inni towarzy. Jet.niego pJ.anu, który ma dać dobrobyt 
cz.yną zła jest brak tłuszcz1u, Towarzysze sze 1mdkreśJ.ili koniecz.ność lepszego zao· zarówno robótnikom Nowej Tkalni jak 
rozumieja jcidnak. że jest to rzecz przej- piekowania sie „śv;izio WY'l.lczonymi", z i· całemu narodowi. Niewątpliwi~ i mlo
·ci·o\va. że tak powi::!rn - przeJwiosen- k·tórych wielu osiąga bardzo niską normc dzie•ż s,praWtcy t-Ell weźmie obie do 1 scrca. 

11a i szukają s.posobów, by w najbliższej J>rod'llkdi i naturalnie - odipowiedini.o ni· Wy~cig o to, by nie tracić ani chwili 
przyszłości „nadrnbić" płan produkcJi, ski zarobek. czas•u. jest prz-eciel, 'PO:dsitawą wyśdgu 
który w ostatnich tvgod1niach nie został • Okaz.uje się po·nadfo, że bard:zo poważ- pracy, a w t:rm ostatnim wiel1u spośród 
zrealizowany w 100 procentach (mię1d,zy n::i przeszkoda w podniesieniu prndukcji mło<l2ieży ,,scheiblerowslkie·j" osią&ncł:o 
innymi hard•zo im sh~ dała we znaki epi- je t stol6wtka. To znaczy - nie stołów· \vspa11iałe rczu1ltaty, . 
de;mia grypy). ka jako taka - lecz sposób ko·rzystanln J Na:Tbliż:szą przyszło~ć zal)cwne pokaic, 

Srodków zaradczy.eh znaleźli towarzy. z niei. Na s110iyci.tt obia·d6w traci firma I że na ,,sc,helbbrow. caC'l1" - zarówno sta
sze SP·oro. Towarzys·z np. ze ślu· arni za· ni mniej ni wi<;cei tylko 10 tysięcy me- rych. fak młodych - Polska Liudowa mo 
1Dtro1Dono·wał. by cz1~!Ści zamienne, które trów tkaniny! Moie sie to komuś wydać że bezwzględnie polegać. i:: w. 

dobrobyt11, m11~~:my pric•dc- \ r!jz~1„tkilll 
doprowadzić Jo tzw. „r•.io111zacii'' u
praw - to zn::i::zy, :t.e prżcwiuzia11~ pla. 
nem 0 1kolic3 bt,dą t'!JL1wialy okr~:'lone 
rośliny, których potrzebuje przemysł. W 
ten sposób ni bę;.lzI"tnY nrn~ieli pro
wadzać zza granicy lnn, -0woców„ c:h 11·e
lu i roślin oleish eh„ Inne go Podarst :va 
roln powinny prze tawić il!- nn go JlC 
dnrke }tt)dowlnno-ml .cznq. 

Polityka ta stanowi 'P..:\ ner;o rouznfo 
przewrót w stosnnkn do stanu przcdwo
fonnego i stanowi italsze etn:py realiza· 
c.ii reformy roh1ej. Przed wojną - wiel
kie go ·podarstwa - mafotlq d7.ied.dców 
uprawiały rośliny dochodowe: buraki cu
krow~. chmiel i inne. Obecnie właśnie 
drobne gospodarstwa pow.inny :Podnosić 
swą dochodowość - n tym satm'ln wd· 
niesie się; dobrobyt w i. 

· - Jakle są perspekłY.WY realizacji teJ 
słusznej polłtykf rolnej? 

- Mus0:n1y irnspodarke zmecltanizo 
wać, to f~st zadanic.,~icrwswr>lanowe 
Na jesieni po""staną Gminne Wypotv· 
czaLnie Maszyn i Traktorów :pod kierow· 
nictwcm Zarz"idów Samoipomocy Chło11· 
skid. lub Zarządów Gminnyc1t. Przew&. 
d1Ujemy, te rocznie za'kuipywać będzie--
1.llY za granicą maszyny rolnicze na su
mę zt 1,5 miliarda. funduszy na to do· 
starczy tzw. ip-0datzk llla inwcsiycfo po• 
łeczne. 

W przeci<1gu kilku Int kaida gmina zn· 
opatrzona zostanie w ma zyny, z któ· 
rych kaźdy gospodarz · bcdzie mógł ko
rzystać. Oczywiście, że w ślad za tym 
musi podąiać dokształcenie fachowe rol· 
ników • .Sądzę. że sprawei tęi cał'kowici.e 
r<>zwiaje niedawno wiProwadzo1ny obo
wiązek kształcenia zawodo~ego na wei, 
o czym pismo wasze ill'ż donosiło. 

Przysposobienie wojskowo-rolnicze, to 
dźwignoia poziomu kulturalnc1go i ekono 
miczinego wsi. 

Staramy się wychować nowy typ r-01· 
nika·obY'Wat~la ip!"lygotowancgo do no· 
wYch zadań. 
,.. Dziękując ob. ministrowi za udzieleni 
nam ~ywoiadu '.Prosimy, by nie zapomniał 
o woJewództwie łódzkim i o Łodzt, co 
te·ż ob. minister sole1nnie nam Przyrzeka. 

Zjazd Wojewódzki Stronnie- · 
twa Demokratycznego w Łodzi 

W nojbllższq niedzle~ę. dnia 30 marca w 
sali konferencyjnej Urządu Wofewódzkiego w 
Łodzi przy ul. Ogrodow9j odbędzie się woje· 
wódzki z1azd ~legatów Stronnictwa Demo
kratyc:i:nego z terenu naszego wof ewództ.wa, 
oczek!waoy Jest przyjazd około 300 delegotćw 
z okolicy.· Na zjeźdza wygłoszonych b!ldzlfl. 
klika referatów pol!Jyc.znycłl i organizacyj. 
nych. · 

Po zleżeniu sprawozdań ustępujących 
władz . nastąpi wybór nowych władz woje· 
wódzktch Stronnictwa i dyskusja. Poczqtek 
obrad o godz. 9 ·rano. 

Spodzf.~wany jest przyjazd no zjazd czo
łowyc~ przedstawicle[l władz centralnych 
Stronnictwa z min, Rzymowskim. drem Mi
chałowiczem. posłem Arczyńskim, pos Jodtow 
skim; min. Chalnem na czele. 

-o-
KOMUNIKAl . 

. · zarząd Izby lekorskej Łódikfoj k'omuni!ćuje, 
ze w sprawie ob. dra Stefana Martynow 
skie(:Jo, wszczęte zosiato dochodzenie. 

l(omisarz Izby L. t. 
,(Or. /;;, .Tomaszew,sld) 

~ 
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ótOS- ROBOTNICZY NI 85 

Czqtelnicq, uwaqa! / . . ' Komasacja fabryk 

Rozwfllązan·1e · zaeadk·1· uczo· ny, detektywem Sz~:~~:~:~~~_o;a~~~rw:~~fo~~~i~~YN~~n~~~ - cy1ne w Mysltborzu zostały z dniem 13 mareo 
• ' . ' wfączone w skład Państwowych Zakładów 

\ . Konfekcyinych Nr. 1 w Szczecinie. 
Boh zdradził s. i~. tym, że 'j:.lko krótk~-1 ?b, Marla1: Szaper. '."i-l::!kSalldrów k/Ło· 1śr~de , 26-go. lub czwartek 27.gD w go- Skomasowc::~e _Z~kto~y stoią si·ą· oddzia!omJ 

~idz, przeczyt·ał · list nie włożywszy Q· dz1, ul. \VoJska Polskiego 29. dzmach od 10-1~ .. _ . fabryki szczecrnsk1ei, klora z .kolei 1ako .zo~to_ 
ku·larów a wiec trnść była mu znana .Po odbiór nagród ·nafoży sie zgło.Sić W numerze dz1s1eiszym zamieszczamy .wydzielony podlegać będz.1e b-ezptsr: _nio 

Z tr •f „1 • d . t 
1
. 'd · do sekretariRtu „Głosu Robotniczego" we nastę1Pna.i zagadkę,: Dyrekcii Przemysłu Konfekcy1nego w 0 zi. a a ne o~PQW1e z1 o rzym<ł i rogą · • ; 1 w 

fosow2:nia, jako na•grodę 'POemat Adama 
Mickiewicza „Grażyna "': 

Ob. Marian Krusche. Łódź, ul. Prze
fazid (Daszyń'skieig-0) 34, 

za ·bó • Mimowolny a 
oh. Ludwik Gucz, pracownik PZPB 

Nr 5, Łódz, 
111111111111111111111111111111111111111111h1111111111111111111111111111111111111111111111 

Żona :Proiesora Rawicza :Powróciwszy I gdy komisarz policji przesłuchiwał do-1 Profeąor zginął od wystrzału . z te~o 
z miasta na obia<l, weszła do gabinztu mowników, -detektyw zaja,lł sie szczegó- rnw~lweru. co zresztą pot\vierdziła 
111~1ża. . · łowymi oglęidzlnami pokoju. sekcJa. . . · . 

- Jestem foż, Iienryku! - i pachyliła Był to nowocześnie urz~tdzony, słone- Jv!liędizy b1urk1em .a sz:rok\Vm 10k.n.e
1
km 

Dzień w Związkach 
Zawodowych 

sie. by go pocałować. czny gabinet. Na biurku, wśród l1nnych wisiała na metalowym łancu_sz1rn wi~ ~ 
Krzyk rprzerażenia wY<farł sie z jej drobiazgów. Iz-fał helt:tenkowy rewolwer szklana kula z wodorostami, ''! ktoreJ 

piersi. stare•go typu ,,Buldog", skierowany J.ufa promienie sł-0ńca ~ałamy~v.ały siei. t~czo: 
Profesor Rawicz z lekko pochylo•ną w stronę zmarłego. wa gamą promieni. padaJąc na b1mko 1 

UvfAG,A DZIEWIARZE - POl'iCZOSZNICY 

Delegaci wybrani na fabrykach, celem wy 
boru do Zarzqdl.l Żw. Zµw. winni się zgłosić 
na walne zebranie, które odbędzie się 28.I!I. 
1947 r. o godz. 14-tej w świetlicy F-my KU 
BLIK, ul. Zcichod.nia 70. Obecność obowiqz
kowa. 

głową :siedział przy biurku. Z niewieikiej Detektyw z całą ostrożnością. by nie oświetlając postać zm~rłeg?· b' t . 
ranki w <Jkolicy S;:!rca sączyła się wąska zetrzeć śladów :palców wziatł rewolwer Po <lokładnym obe;Jrzenm ga m~ u .1 

struga· krwi. do reki. Brakował-0 jednego naboju. wszystkich nien:aJ kątó,w detek!yw Dl~ 
Wkró~e z;jawiły się włacl:z•e śledcze, I Zbliżył luk do nosa i poczuł zapach znalazł na_imnieJ_sze,go s~~du, k,.tory b~ 

oraz bardzo zdolny detektyw. Podczas prochu. wprowadził na siad zaboicy. 
Władze śledcz·e stanełv wobec trudne] 

do rozwiązania z.agacJ.ki. Nig:dzi~ nie o~
na1eziono odd:Sków ipalców, pro1esor mt. 
miał osobistych wro~ów. nic nie zginęl-0, 
w pokoju, śledztwo trafiało w Próżnie. 

Po oi:ibiór mandatl.l zgłosić się do Zw. 
Zaw. Strzelecka 2 pokój 207, od dnia 26.III. 
- 28.I!I. 1947 r. w godz. od 8-ej do 17-e}, 
.w dniu 28.I!I. 1947 r. do godz. 12-ej: 

* ;. * 
Delegaci wybrani na Walne ZgromCldzenie 

l'l'.OSzeni sq o zglaSZ'anie się w dnil.l 28 i 29 
mcuca rl:i. 'do SekretariCltu Oddz.iału Zwiqzku 

Zły dzień rzeźników 
Władze Ochr<>ny· Skarbowej prową.dzą wJaka, zamieszkałe•go przy ulicy żerom

stale wnłkę 'Z ;p-0tajemnym ubojem. Naj- skiego 57. Obaj rzeźnicy zostali skazani 
czę.ścizi bowi·em mięso z potajemnego ti- na 30 tys, z.ł grzywny - każdy. 
bo.iu nie nadaje si{). do użycia L SP-Owo- Również inspekcja prze.prowadZ-Ona 
dować może nawet śmiertelne zatrucia. wśród handlarzy mi~sem na Zielonym 
Niestety. handlarze mięsa z chęICi zysku Ryn'ku wykazała w wielu wy1Padkach, 
nie zwracają uwagi na zg•ubne 5'kutki Ż'e ·~rzedaią oni mięso zepsute, nieWY
handlu takim mię.sem i, g-dylby nie int.;:!r- krwawione. nie nadające sie do 11źytk11. 

Zawodowego Włókienniczego Strzelecka 2 po- wencja władz. kto wie, ile mielilbyśmy o• I tak, Mieczysław· Szy.mafrski, zamiesz-
kój 204 po od.l:iićr mandatów. , - fiar zatrncia. kały :przy ul icy ~ródmiejskiej 44. został 

'Brygady Ochrony Skarbowej w ostat- skazany na 10 tys. zł grzywny, Helena 
11ich dniach złożyły w Sądzie Starościń- Zhijewska, zamiestkała 'Przy ulicy ~ród-PLENARNE POSIEDZENIE 

Prezyd.ium zarzqdl.l Oddziałl.l Związkl.l ZClwo skim szereg aoniesień na nieuczciwych miejskj.ed 49 - na 7 tys, zł grzy:winy, a 
rzeźników. którzy, zostali ipociąignieci do Stanisław: Popiński, który sprziedawal 

i:lowego Włókienniczego postanowiło zwołać -0dJJowh~dzialności karno-administracyj. wieprzowinę zarai-Oną różycą - na 5 
w dnil.l 26 marca br. o godz. 14-tej plenarne nej. tys. zł grz:ywny. We wszystkich 'WiYZel 
posiedzenie Zarzqdu Oddziału, które o·doę- Józef Stamirowski, U·lica Ora;bowa 11, WYmienionych wY!Pa<lkach - mioę.so tiległ-0 
dzie się w Doml.l Zwiqzków - Zawodowych sprzedawał mięso. !Pochodzące Z potajem koJlfiskacie. 
Strzelecka 2 pokój 201. nego uboju. bez stemipli Rzeźni Miej- Nicińska Jadwiga, zamieszkała 'tlriy u

skie1. Okazało się, ze mi~S(} fo jest w licy. Jaracza 43, sprzedawała wędliny bez 
Ołiecność wszystkich członków ZClrzqdl.l stanie rozkładu gnilnego, Stamirowski plomb Rzeźni Miejskiej. Sąd Starosciń-

obowiqzkowa. przyznał się. że ku·pił je u Wacława Pa- ski skazał ją na 5 tys. zł grzywny. 
rtllliHn:-1·:1:·1nl!!ti1u,1:.111r1 n.1T11 u nn.un:1:1·1.u.rn:1..n•n .u .1 111111 ·1.-u rn1 .. 11.1111 uu.1n111:1n11i1..1.n .J :1.11n1.1.1'11:11 .111-11.uu,u 1.1'tH1 •. 1,11•r1n1 ·r.,1.1,1·1u1·n n 

Z sądów · 

Banda „Pawła" rzed Wojskowym Sądem 

Detektyw c-0dziennie o różnych Porach 
dnia przychodził do gabinetu zmarłego, 
przesiadywał go-dzi•nami. robił wymiary, 
kreślił wreszcie jakieś linie. kolumny 
cyfr. spoglądał często na zegarek i wy
ch-0dził z ogromnie posęiPna mina,. 

Po tygodniu bez.owocnych dociekań 
:przy.szedł do gabinetu ol<:oło godziny 
pierwszei ' 

Twarz jego wnaż.ala skupienie. 
Sprawdzał właśmie jakieś obliczenie i st.a 
nął przy okni·e z zegarkiem w r~ku. 

-;- Teraz ... a11bo jestem ·skończonym O· 
słzm.. - krzyknął _ 

O godzinie 12 min. 42 i 36 sekund roz
Je.gł sie strzał. 

Detektyw pod'biegł do biurka. W re
wolwerze poło.żonym !Przez-ni'ego brako
wało kuli, ~óra utkwiła :w ścianie. 

W kilka minut potem detektyw wpadł 
jak bomba do gabi1netiu sędziego śled. 
czego. 

- ZabójcB,I profesora jest sło11ce!.„ -
zawołał i zaczął gorączkowo opawiadać. 

Czy detektyw rozwiązał tajemnice? 
Za trafne <Jd;powied·zi, któr.e należy nad 

syłać <l-0 dnia 1-go kwietnia do redakcji 
„Głosu Robotniczego", ul. Piotrkowska 
86, <przyznane będą <lroga,; losowania na
grndy książkowe. 
Rozwiązanie umieści1mr 2-go kwiebia 

Czytelnikom naszym znany jest już proces I udzielali czynnej pomocy bondzie pr~cho. Rozp rawo potrwa 3 Cini. Będzie zeznawo- w. śr-0d-0w:vm numerze ,,Głosu Robotni· 
bondy Groźnego, której członka.wie j.9szcze w wuiąc broń, udzielając kwater, względnie fo około 50-ciu świooków. czego". 
ubiegłym roku zostali ujęci i skazani przez kolportując_ oielego1n~ ulotki. . , . PrzewodniclzR'cy sędzio moi. Hochbeirg, Poniewa.Z poczta przynQSi codzi:!nnie 
Woiskowy Sąd Rejonowy. Bandyci korzystal1 w. duzef cz~sc1 ~ fał- oskarża prokurator -por. Szwed. 

W d . . G . szywych dowodow o~obistych; ktore pozwo· W pierwszym dniu rozprąwy zeznawali bardzo wiele <Jdpowiedzi, :Prosimy czy-
mu :"czora1~zym sprawo . 1 oznego lały im prowadzić podwójne życi.9. oskarżeni, którzy _ przyznoią się do winy, telni'ków ,bimących udział w konkursie, 

zno~ozło znow swo1e. echo rro soli rozpra·N Do akt dołączone są dowody rzeczow~. twierdząc jedno'k. że działali pod przymusem aby <l.Ja uła·twienia :pracy .sekretariatu 
Wo1skowego Sądu Re1onowego. jak broń znaleziono .w czasie rewizji i plik i terror.'9m ze strony organizatora bandy - „Głosu Robotniczego" zaznaczali na ko-

Na ło.w1'9 oskarżonych zosiadto 13 osób nielegalnych antydemokratycznych ulotek. „Pawła" ·percie: „Rozwiątzanie zagadki". 

~t~~n:~J~7iJ~f::~~~;gk{:§~!i:~~~ 1-111 -111~11-~11111~-----~~~ll'1"~,,~~1•1H:~............,l1; .............. ~'·l'1H·'1~Hll1Hlllll~,,~il~~ .............. ~111111~·~·111'''~~. ,i,~'''1"~ii;~''li:!~::;11lll1J...........,..:ill'~~;~~-,1111~~ -·tllllllll-111111111 
bondy Groźnego - „Blyskawica". •· „.„ 11Hk11lh1i11d 11ł~.11 li 11~~111dH1~11 l111ubb11dff mud~ mm 11ł~11 dlllh ~ 

Józef Kubiak, ps.9udo „Paweł" został w 
czasie pościgu zabity, tok, że przed sądem 
znaleźli się jego „ludzie" bez „dowódcy" 

Oskarżeni Kazimierz Maciejswski, Zygm'Jnt 
Wyszkowski, Bogusław Hola i · Stanisław Grcf.l 
czyk - to tnłodzi ludzie w wieku 19 do 25 
lot. Maią oni no sumieniu szereg napadów 
terrorystycznd"lrobunkowych 110 posterunki 
M.O„ U:B., spóldzielnie, urzędy gminn<:i i 
spokoinych obywateli w naszym woiewództwie 
Ponadto napadali oni specjalnie członków 
PPR i SL bilf i<lh dotkjj,wie. Zygmunt Wyszkow. 
ski ma no sumieniu 7 morderstw, dokonony::h 
iok twierdzi pod groźbą śmierci ze strony 
„Pawła". Zabił on między innymi kilku czlon
ków PPR i funkcjonariuszy M.O. 

Pozostal:i oska-rżeni: Ireno Kusiak, .Józef 
Dawidowski, Morion ·Lewandowski, Marion 
Pyziak, Ligio Wojnkko, Jon Piątkowski, Leon 
Domolozek, Stanisław Fryto i Józef Graczyk 

:~_~ ejestracia kart na mleko 
Wydział Ąprowizacii i Handlu Zarządu miejskiej sieci rozdzielczej. Karty „Dz 3'' dla 

Miejskiego w Łodzi podaje do wiadomości, że dzieci do jednego roku życil' można rejestro
karty żywnościowe z miesiąca, kwietnia rb. na wać w sklepach miejskiej sieci· rozdzielciiej. 
mleko świeże „Dz 3•·, „M'• (Macierzyńskie) i albo za okazaniem metryki urodzenia w 10-u 
„Ml'' (dla chorych) jak i „MK'• (Ministerstwo Stacjach Opieki nad Matką i Dzieckiem. 
Komunikacji) należy rejestrować w sklepach Rejestracja trwa do '}] marca. 

,. --------- - ' 

Akcja odszczurzania rozpoczyna się 
W najbliższych dniach w naszym mieście I W chwili obecnej praca w Centralnym 

nawiedzonym, jak zresztq mias!a całej Eu- Zakładzie Deratyzacyjnym jest w pełnym to. 
ropy, powojennq plagą szczl.lrów, rozpocznie ku. Zgłaszajq się bez przery.y instytl.lcje za
się akcj01 odszczl.lrzania. 1 szczl.lrzone, organizl.lje się bowiem kolumny 

Zarządzeniem wice-Prezydenta Ajnenkiela deratyzacyjne, rozdziela 1.llotkl, ankiety i se. 
akcję tę w naszym mieście przeprowadzi Cen- greguje propagandowe plakaty, jakie w tych 
tralny Zakład Dera1yzacyjny, mieiiizczący się dniach 1.lka:żq się na: murach naszego miasta. 
przy 1.ll. Gdańskiej 77a. 'WykłCldka trucizny odbędzie się w dniach 

------------------------------------ od 17 do 20 maja. Do tego .czasl.l wszystkie 

H'qpadki i k~adzieże 
KRADNĄ DROB PRZED SWIĘTAMI. I kowskiego przy ul. Górnej 36 zbiegły od swe! 

Z komórki należącej do Ignacego Sl.ljki go chlebodawcy, zabierająq „przy okazji" d'o
:przy 1.ll. Inowrocławskiej 16, nieznani .sprawcy mową bieliznę oraz torbę z zawartościq 15.000 
ukradli 50 sztuk drobil.l. zł. 

UWA2Ać NA MIESZKANIA 
Ob. Zieliński Stefan ;;amieszkaly przy 1.ll. 

tlzgowskiej 21 zameldował Milicji, rże z miesz
kania jeg.o skradziona została duża floś6 gar
derohy damskiej i męskiej oraz dokl.lmenty 
osobiste. 

I MIEJ TU NIEMKI! , 
Dwie Niemki Sujka Jadwiga i Milewska 

Anna zatrudnione u ob. Kazimierza Kwiat· 

NIE WROCILI 
18. bm. wyszedł z doml.l i więcej nie wró

cił 76-letni starnszek Jan · Kurecki z mieszka. 
nia przy ul. Szopena JL 

Dnia poprzedniego nie powróciła również 
dG domu 82 letnia Teofila Towczyńska, Doły 
43. Kto mógłby dać informacje o. losie sta. 
ruszków, proszo.ny jest o zgłoszenie się pod 
powvższe adresy lub na posterl.lnek Milicii. 

posesje prywatne· i fabryczne ml.lszq być o
czyszczone przez ZOM lub przez zakłady pry. 
watne. . 

Wykładka trncizny odbę"dzie się przymuso. 
wo pod kontrolq MO i dozoru sanitarnego 
miasta. K-0szt odszczl.lrzania ponoszq wlaścicie 
le posesji względnie zarzqdcy. 

Wszyscy mm;imy sobie zdać .sprawę :: nie
bezpieczeństwa, jakim grożąi szozl.lry. Roz
mnażajq się one niesłychanie szybko .i nisz. 
czą nie tylko artykuły żywnościowe I włó
kiennicze, ale również potrafią podgryzać 
przewody i instalacje podziemne. Tylko przez 
ścisłq współpracę całego społeczeństwa z ko
lumnami deratyza•cvinvmi możemy :gozbyć się 
'Claai .izczl.lr6w, (m. z.) 

Kurs dla 'kierowników świetlic 
Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego w 

Polsce, o,rgonizuje przy Zarządzie Woiewódz 
kim Tl'.JR w Łodzi stałe kursy dla ki'9rowników 
świetlic, przygotowujące pracowników do sa· 
modzielnej pracy na terenie świetlic. 

Kurs trwa 6 tygodni. 
N.ouka bezpłatna, iak również mieszkon~ 

i utrzymanie dla uczestników zamieiscowych. 
Towarzystwo tlniwersv,telu Robbtniczsgo 

pośredniczy w wyszukaniu procy dla tych 
uczestników, którzy zdali egzamin z wynikiem 
dodatnim i są odpowiedni dla pracy świetli· 
cowej. 

Wykłady na 3·cim kursie rozpoczynot:4 siś) 
crnia 15.IV. br. 

Zapisy przyjmuie sekretariat Kursów przy 
ul. Skorupki 6/8, tel. 173-11. 

Do podania należy załączyć krótki żydo· 
rys oraz polec9nie organizacji, czy też Za
kładu Pracy. 

Jednocześnie prosimy o zabranie ze .Qbg' 
kostiumów ~imnastycznych. 

Dy~U!"Y apłek 
Cymer, Wólczańska 37 
Bojarski, Przejazd 19 
Unieszowski, Dąbrowska 24 b. 
Epsztajn, Piotrkowska 225 
T rowkowska, Brzezińska 56 
Pawlukiewicz, Pomorsko 12 
Apteko Pocztowa, Piotrkowska 46 

-o-
TELEFONYr 

Pogotowie Ratunkowe Mief skie -
Pogotowie PCK -
Pogotowie Ob<:lzp. Sooleczne( -c 
Straż Pożorno -
Sluro numerów · -

.tQ.4-{4 
H7-i.1i 
134-15 

8 
J.9-2-CO 



Nr as 

KI N A 
ADRIA (ul. Morn. Stalina Gł6wn'"f 

„RYW AL JEGO KROLEWSKIEJ MOSCl'1 

BAŁTYK (ul. Narutowicza 20) 
MARSYLIANKA 

BAJKA (ut. Franciszkańska Sl) 
„OJCOWIE I DZIECI" 

GDYNIA (ul. DaszvńskleCfO 2) 
PAWEŁ I GAWEł. -

HEL ful. lęgion6w 2-~ 
•• SIEDMIU !MIAŁYCH' 

MUZA (Ruda PabicmlckQ) 
SĄMOTNY %ĄGIEL 

OSWIATOWE (ul. Rzgowska 94) 
NIECZYNNE . . 

POtONlA (ul. Piotrkowska 871 , 
„KOBIET A SAMA" 

PRll:ll)WIO~NIE (ul. te•011'1S~lea11 7 781 
„ROBE!H t BERTRAND'' 

ROBOTNIK ful, Klllńskleqo 118' 
„!AKAlANE PIOSENKI" 

ROMA (ul. R.Ż9Qwska 84) 
„svN PUŁKU" 

REKORD (ul. Rzgowska 2\ 
„KAPRVSNA EKSPEDIENTk"' 

srviowv, 1111. Kl!li\sldego 12'' 
Pi.Wfł. I GAWeŁ 

$WIT !R111!ic!:i P,"11e1< 5) 
. „TRIUMP MlOt>OSCI'' 
T ATRV (ul. Ste"l.-lewic111 40) 

„l{LATI<A S~OWICZA" 
TĘCZA rui. PiotrknW!kO 108) ~ 

„R015ERT ł BERTRAND" 
WIStA lul. Oru1vń,kll'~o 1, 
„JłYWAL Jl!GO KROLEWSKl'J MO!aCI" 

WtćKNIARZ (ul. %a.wad11ko 6) 
,,ROBIN HOOD" 

woiNOś~. (ul. Nopl6rkowsldego 1&) 
•. ZOJĄ'• 

ZACHĘT A ful. Ząlersko 28) 
„ROMANS PAJAr:.A." 

Teatr, muz Jk 1 sztuka 
PAt:łSTWOW'f TEAT~ WOJSKA POlSKJfGO 

Codzienn;e do soboty włącznie o godzinie 
15.30 zamknięte przf'lrlsfawienięi szko1n".l •• Kra
kowiaków i Oórąll" Wsi!:V$łk!@ blletv zabpio 
na przez Kuratorium. 

Pa.ut.Partovt nlewO\ir\a. 

T\:AT~ POWSZECHNY TUR 

Gł.OS OD'OTNICZV 

Zarzqda ni 
Prezyd~nta rn. lodzi t: dnia 15 marca 19'7 r 

Na pod tawfe ort. 16 u$1. 6 i dn. 28 mor~ 
ca 1933 r. o U:be.zpierezenlu apołeczn.ym ID:i:.U. 
R.P. Nr 51 poz. 3961 zoricidiom co nostępuie: 

. § 1 r tlstafom mleslqc;znq wartość wyno-
grgdzenio w ·11oturze nl:tol 1WVmienlonych 
kategoryj pracowników jak ricstqpuje: 

o) pracowników zatrudnionych w zakła. 
da~h gottronomlc:i:n~ch Ir• touroc:je, 
ladłodgl11łe, euk1411Jlie, kawirtmle Itp.) 
J.200 . .;.... zł 

b) muiyk6w zatrudnionych w &Ckłodach 

cl pro~nie domowveh atołyc:h - 900 zł 
dJ pr cownie domowych pr:i:ye~odnlc:h -

700.- zł 
el dozorców domowych - SO,_.. 21 . 

ł 2. Zan:qdaonte ntnislazt · wchodrl w 
życie t dnJem 1 kwietnia 1947 rQku. Równo
a:tśnle trac:q moc wnolkl iar1cidtenta 
sprze<:znt z ntnl l•iym. 

l6di, dnia 2S mareo 1947 roku. 
ZĄ PREZYDENTA MIAS'fĄ 

(Staplsław D1>11lak} 

Słr 7 

KOMUNIKA1 
Ną apel i wezwanie, z kt6rymi RTPO Od· 

dział w lodzi zwróciło się do spnłeezeństwQ 
łódzkiego pl'l!H. lokalne pisma w dniach 14 • 
15, 16, 20 mar<;a rb. ode11wały siei po11iiej wy. 
mi ntnn' nstytucje nr~1; firmy i włożyły ncistę 
pvjqce ofiary. 

Cech Rzeźników w naturze składa mle-

Dzi~ premiera czołowego naszego liome
di.oj!lisarza obyczaiowego Włodziml rzo Pa. 
rzyńskiego, znakomitego satyryka, mąl1Jjącego 
moralnoś~ mlesiczońskq, ,,Ssczęicle Fra 
nla'', w reżyseri\ IJ!iono Pie!roazkiewicza, de. 
k~racle i kostiumy T. Kolinow kiego. t,Jdzioł 
biorQ: Bron!slQWa Broiiowsko, Kt:1zlmierz Dej
mek, Karol taszczyriskl, WładvsłQwa Nawro
cka, Barbaro Rachwabka, Jan wlderakl I 
Zofia TymW1ska, 

1qcznio za 75.000 il Cech Piekarzy - SO OOO 
zł rnleslęcznle. Firmy: Włodarski Joz f. Sto- ~ 
mirowski Eugeniusz, Krzesiński Eugeniusz po 
5.000 zł, restauracjo „Tlwoll'' 500 7.I plekomia 
„Bundu'' 300 zł, firmy T rcifol ki, Slń3kl, KV• 

~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~·~~~~~~~~~~~~~ c~~~. Wen~ i wi~e Inny~ po~O d 
;a$tronomk:znyc:h - 600.- Wlc..,prezydent Mloata 

TEATB 'KOMCDII MUZYCZNEJ „LUTNIA" 
l>zlś o godzinie 19-ej w dalszym clqgu 

!'fitłnla op1net'ka F. Lehclra „KR.IUNI. USMl~
CHU" z HeJenq· Makowskq·Modnyfuskq i Ml
c alem SlasldJQ w reJacls głównyeb. Balot w 
uk\o.di\e J. Cleslelslclego. Rtżyeerla B. Horskj, 
ch6ry i 011r.\es\ta 'Pod dyr. Wł. Szczepałlslde
go, 'd•koiacla 1. Galews'iti \ E. Gtalew11d. 

B1Jety wcześniej 'do ua'bye\a w kt\f!Qa~\ 
przy ul. Piotrkowskiej 102.~, a od gal,lz. 17,30 
w lcci•I teatru. 

Spółdzielnia Wydawnicza ,,Wi dia•• 

11•1olUJencl I 
Palistwowel :zkoły J41chfllune>·Pr1einytłowei ·daw l•I Pa~stwoweJ 1lcoły Włókl'n. 

~lcsef w lochl. 

W 11iedzięlq dnlo 30 moretJ br. o podzlple 10-ej w gmachu Państwowej Szkoły 
T achnic:if'lo„Priemysłowol w tod!!l vl. ieromskłogo Nr 11.S adbądił.e sł• 1obrariie 

celern pr!ygotowanto 1fozdv. 

leA.TR KAMERALNY OOMV tOtNIERZĄ -

„.Ji!'• ~m~~~;~'t;~;,;;:,~".sł~(1~;\0GŁOSZENIA. DROBNE 
MENAlERIA'' w znakoml!vm wvkenonlu1 tiu• _ · 
szyński, Horecka, Jaroń, Mroiwwsko. I.. "qrze ZQołnaro•"1tJłnle l"fJCQ 

ReżV?~ri9 - EitWin Axer. De!ooroef8 lł!C7.NICA•PR7.YCHOONI~ Piotrko~ska 3, po. PA.~STWOWA . Fabryk•' M bil Metalowych 
Jon Kosrnok1. · rady a•nbulatoryine i dQmowo lekarzy SPft.Gla· poGzukute. 3 .spcwoczy 3 azllflerzv I stolonm 

Kasa etvnno od 10 do 12-.91 J od 15-ej. :istów. Anaf;zy P~zyjęcla 10-12. tel. 2lq-48. - cieślą Zgłasza~ r.e.' w biurze f -bryki · 

Ostrzegamy prz•d nabyciem ,,cin•i 
maszyny do llczenłQ Fecit Nr 154433 
!nowy typ keloru zL03loM'go) skradzio- I 
net w „Społem'' ul. D,r A. Próchnika 
N• 1. , 

KOMUNIKAT 
Robotnicze T owarzysiwo 'przv1oei6I Dz1ę,;i, 

Oddział w Łodzi podoje do wiodo~1oś:::l, że • 
w rorozurnieniLJ z Kuratorium Okręgu Szkę!ne 
go lódzkieso <:l'Sal\izuje Kur dla wychowaw 
ców Kolonii letnich. Zapisy przyjmufs RTPO •. 
Łódt, ul. Piotrkowska 165 do dnio 31.111 47, 

Początek zaj11~ dnia '2.IV 1947. 
Władze szkolne nie przewidują. innye:h 

Kvrsów dla wvch<lW!IWC~W Kolonii. I 

Oilał PedQgogh:zny RTPD 

Tel. l'.23-o2. o(Zof:iAKOŁSUT d1oroby kobiece. Akusze· ul. Torg~wei 9 a. 
0 

przy 
TEATR „SYRENA„ Trau,.,utta 1 rla - powróci/o I przyjmufe obecni„ t6di t1I. ~WY"'W~ ·Al·1·„1.:;.0· W"~YCH ~ - . „lódłki Instytut \'{ydawniCZV

0 

Ozlł I cod:r.!cnnle komedlo Hennet:;ulna 1 P:otricr.wsko Nr 70 m. 8. r: I. 212~22 codzler. W "' " "' ~n · prncownlków do poszukuie . 
Vebero pt. „PANI PREZESOWA'' w oproeo· godz. 3-6 ppol. i wvlq_tki m sobót. niedi!el ydziałlu Zaopatrzenia oro~ kierownika Wy. m 5zyn1•stk•I 
wonit, i z piosenkami J~rzego Jurandota z l świQt. , dziełu Flnonsowp,~o poszukuje Łódikie Zj~d-
•r11.izykq frór,dsikl Limi;:zy~ikle! ł Mieczysławo lek~ri · dOl'ltylł MINT?. fQd•uss. tec:enio ~i'ł· noezenie Przemysłu Maszyn Rolnic:zyćh, Piotr. b:egle p!sząceł 
Porwita, • • bćw i l'1mY ustl'lel .zęby aitucint. Pr1vlm1,1je =ko=w=•_ka_S2. ___ ~~--,--~---~ Z~huszać się do Wudz. Penm· 

.1 Od:i:icl blor1:1• Janino Oraczewska. StefcJO Połudnfown 46, tel. 26S.91. · WYCłłOWAWCZYNI wykwqliłikowancz do p 8}neno Ł.I.W. ul. Zwirki l7 };O• 
Górska, Stsfonlo Grodiie~s1<o. Regina Grobcw d ..:. 1"i 
sko, Hel'lryko Słt;il'lklewici, Zvgm.unt Chmie·- "upno • sprze a„ dwojga dzieci potrzebna. Warunki dobre, XI· kój Nr 6 UJ· 2odz. biurowyc . 
łewskl, Edward Dziewoń3ki, Marian Dąbrow· UWAGAI Tylko hurtowo 1k6rgumy 3 f!'IM, 4 lhitkl•qo llł m. 4. · '1.:....--
ski, Wacłow Jankowski'. Worołow Kuch:mki, mm ł 5 rnm kauczuk do korków i skór, gfaiurą Kll;ROWNIKA świetll.cY oraz kierownika diin. IJśntiechni i sięł 
Józef Matusi:ewski, Kcp:imierz PQwlowskl, Je· bei:barwnq, proszki etramentow• ł kleję der łu zaopotrzenia "'Oszukul"' Zakł. Prze„. 1t. --

rzy Plehefskl, J6zef Portt:bskl i' Stefon Witas. d~tek- kupisz nojtaniej I.. lfożnlecki, lód;!, "' ..., '" D NIEMCY ćWIC2;Ą' W ANGIELSKl~J 
Pacz. rpzedst. t'l g"dz, 19.30. Kosa czynna Piotrkowska 31 w podw6rzu tet '16.57. Grabski, al, Po(;Jonowskit!'}O S6/S8, Ref•r•rieje STREFIE OKUPACYJNEJ 

od godz, 10--13 '. nd 16, tef. 272·70. Lokale wymogon~. 
TEATR „GONO" POKOJU umeblowanego lub be% mebli w cen Zaąublone doltuntentą 

Tactr „Oonsi" gro dz!~ I i:od7.f~'l!'llS r~wlo trym z aiekrępufqcym wejklem przy mie$;i:ka· UNIEW.AtNIA się skradzione dokumenty: pal• 
pt. „Golo, lee:~ ~ll'mi/~··. Udział b!nrc;i 

1 
Kf'· nff> z komfor!~m posiuklJ!e inżynier. Wiaclo. c~wltę, leg!t. tJamwajową na m-ce Jilepcmy. 

rr.uold Olercis!ńskl. Al!na foriow5kci, Zi')ltl. Kry· m<JŚĆ telef. loo-~ do 15:.~L.. ste, lęglt. u!qowa n<i przejazdy kolejGwe I 
l'lic:zonka, Zofia Wtkzvńsko, Inn "vVo\,kc, Je. GARA:ZU JIOlllJ~kiije prywatna fh.mcr, wlcide. spis prenurnerator6w „Głosu Robolnlazęgo" 
rzy Szwaj cer rność. tel. 172•26. Pailstw. Warsztatów Lotniczych n= na1wl1lco 

Różne Powłowsld Frcmcils21ek, t;qc:zncr 7. 
TEATR KUKIEŁEK RTPD uf. Nowrnt 'll ZAGUBIONO legł i: PPJt ~-v;j;ko GrodJkl 
Codziennie z wv!Qtklem i:ioniedzłałk6w TŁUMACZ przyslqgty onglelsl!lego, rosy!slde· 

widowisko :romkn'.(łfe dla dzir1c:l szl:ół pow- 90, froneuskiego, !'lłemlo9cklego - Norutowl. Franciszek, l l-90 Lł1topcrda 74 m. 29. 
szechnych o god? 9 lvb 11. W kożd11 .1i!!d.11e czo 74. tel, 276-18. ' UNIEWA%NIA sil'! zcgubloat dowody--;;; 
h1 I iwlq.to widowisko. otwa~t.., o godz. I?. tel WSZELKIEGO rodzoJu lmkodionQ ·sarcforobę, noz.wisko Sic:zerb!cka Morlc:1, PogoMwJ!do~ 
Sztuka p.~r?. t. Krzem!en1eci<I~} f!l1t« ,,Hlstorło kilimy, obrusy itp. ceruje bez. śladu. Arty. go 28. 
ta.a o ri1".l1:l1esk1ch m1odałach • styczna Cerownio, Stefonla Powllkowska, uf. SKRADZIONO karlę rej~sfracytn~. wyd. prru 

TJ:ATR MŁ0071EtOWV I 0%1ECIĘCV Piotrlcowskc 7• frQnt, li P· ni. 9· _ RKU-Kutno no nazwisko Kujowcwlc:z Tod"'us:? 
,SZAROTKA•' SŻYBKÓł ~T~~1ói Solldnlłl-~owc wleci- Wieś Wleszc~yce. powiat • Kutno. poc:ita " 

w scil Teatru Nowego ul. Kopernika, 16. nych piór. Piotrkowska 21. II 1)-0dwórze, I p. Strzelce. · f . ·--- --· -- -----. -----····--~- -~ ' -- Tak 1·est, her leutnant! Nie jes· 
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Z 1vcla partii 
EON'FEBEHCJA DZIELNICOWA SBODMIBJSaEJ 

-~ PRAWEJ 
IW czwartek i!nta 27 maica o godsbsle H 

oilbędzłe się konfereacJa SródmleJ11deJ Pra
weJ w celu wyboru kierownictwa I delegat6w 
ua konferencJę m.leJskq. 

ZEBRANIE KOMITETU FABBTCZlfEGO 
Dzlł o godzmte 13 odbędzie się pollleds•· 

nie Komitetu Fabrycmego llrmy „Horak". 
ZEBRANIE 17 B:Or. TEBElllOWTCH 

Dzlś o godzlntle 17 w lokalu dzlelnlcy 
/lfr'I ul. Południowe) 11 odbędzie •I• zebrCPll• 
wszystldch k61 terenowych Lewe) SródmleJ· 
akleJ. Sprawy bardzo watne. Obecuołć człon· 
łc6w obowiązkowa. 

ZEBBANIE KOBIET . 
, Dztł o godzlnle 17 w lokalu C:lzlelnlcy 

Widzew przy uL Arm.11 Czerwone! 38 odbę
,dzle Ilię ogólne zebranie kobiet ca:leJ miel· 
nlCf, .._ czlpnkt6 PPR t -1ympatyczek. 

ZEBRANIE KOt. 
W i:hdu dzlslel•zym odbędzie 1114 zebranie 

i61 w uastępuJqcycb chl,ehllcach: 
Btn>A PABIANICKA. 

O godzinie 13 zebranie ll:oła plenrneJ 
:anlcmy Hrmy „Hablg" orm kola 1kabll "Bla· 
la" takh pierwszej zmtmsy. 

O goi:tzłDle 18. utircmle kola uWoaow.l•. 
I.EWA GORNA. 

o godzinie 14 :ubraule kola „WlgonłoweJ" 
OM!Z kola ftrmy Teltelbaum„ 

o godz:łn!e 13,30 zebraule ll:ola ftrmy „Ja.r. 
d4skl" oraz kola llrmy „Zelbert". 

o godzlnie 15,30 zebrmde kola Fabryld 
Apmcrtńw Elektryczn!..cb (SleDldewłcza 183.) 

GORHA. - PRAWA 
o godzinie 13,30 zebranie koła nrmy „Gam. 

pe I Albrecht" oraz kola fabryld „Barllcldego". 
O godzinie 15 zebranie kola llrmy ..Elthl· 

gon". 
O godzinie 15,30 zeliranłe kola fatiryid 

Im. „Waryńskiego". 
o godzinie 14 zebJfanle kola Szwabd Hr I 

WIDZEW. 
o godznle 15,30 zebranł• ll:ola llrmT ,.IDlcs" 

SBODMIEJSKA - LEWA 
O godzinie 15 zebranie Ilota lmiy „1sym. 

czak" 1 PrzedpelHi oraz kola ftrmy .Gold
blams". 

o goi.łzlnle 12 zebranie kola -Sortowni 
Szmat. 

o godziule 18 zeliranle kola PdlłWOWel 
Fa~rykl Przemysłu WełulaHCJO Hr L 

PRAWA SRODMJ,EJSKA 
O godz-lnie !'5,30 zebranie koła firmy „Stoi· 

pert" oraz kola Patlstwo~el Fabryk! Work6w. 
o godzlnle 16 zebranie kola Bnay "Bell:'" 

kola „Pudełko" orm kola Hrmy "Wagner°. 
O godzlnle 15 zebranie kola Celltrcrla•I 

Szkoły ZWM. 
O godzłnle ta w loll:alv. i!ałelnłą Odd• 

1ka 75 zebranie terenowego koła Nr I. 

SBODMIEJSKA 
O godzlnle 15-tel zebranie kola ftrmy „GSa· 

leT t Szwem''. 
BAŁUTY 

O godzinie 18-teJ 111ebr~nle koła terHowego 
„Radogoszcz". 

O godzinie 15-lef zebranie kola firmy 
„Buble" - d'Zial gospodarcsy. 

OFIARY 
Koło PPR (procownky biurowi1 przy ~jed. 

noczeniu Przemysłu DrzewMgo w Łodzi ul. 
Moniuszki 11 złożyło zł 4.300 .- no rzecz 
powodzian i wzywa poząstałe Kola PPR do 
11aśladownictwa. 

• • • 
Koło PPR. przy Państw. ZakłaClacll Prze. 

mysłu Baw.ełnianego Nr. 4 Dowborczyków 
30/34 z dochodu urządzone! zabawy \'Tplaciło 
ntt budowę Domu KC PPR w W<mszawie Zł 
5,000 - i na odbudow~ Warszawy Zł 5,000. 

KOMUNIKAT 
Przewodnic.-qcy Łódzkiej Delegatury ~o

m!sji Specjalne! tow. Stanisław MOldej po 
powrocie z urlopu objctł w dniu 25 bm. urzę· 
do wani~. 1 

to DOW8!!0 W l W M 
KOMUNIKAT 

Komisia Porozumiewawcza OrgonizS:ci~ M!o 
dz.ieżowych zawiadamia catq mfodz1ez, :z' 
bilety ulgo.,:_,a które zostatv: rozprow?dzone 
przez organizacje młodziezowe do T eotrlJ 
Powszechnego TUR sq ważne na przedsta
wienie popołudniowe w czwartek dnia 27 bm. 

PRAWNICY I EKONOMłłct 
W irodę dnia 26 marca o godllnte 20· 

odbędzie się w lokalu AZWM !TCIE Piotrkow
ska 48 m. 16 zebranie sekcll prawno·ekono
mlczneJ. Na porządku dziennym referat „0 
tr6dłac~ faszyzmu". 

Obecność członków obowlqzkowa. Zqrcr-
11amy Sympł%1yk6w. 

I 

lt ~ ·B O ·T Il I ·C Z ~ Nr 85 

Ze sportu 

LO ż TYPU E. •• 
Wszyscy wiet'zymy w zwycięstwo lub remis· 

Jutrzejszy mecz ibokiserski Polska -:
Szwecja stał si~ j·ui od kilku dni tema
tem niemal całej sportowej Łodzi. Wy
nik tego &potkania kom~ntowa111y jest 
przy stolikach kawiarnianych, 'Przystan
kach tramwajowych, w świetlicach fabry 
czn;vch i na każdym miejscu, gdzie zbie
rze się większa gmpka sportowców. 

12:4, 10:6, 9:7, 8:8 - padają magiczne 
słowa dla lai'ków. U sportowców nable
~aia. one dopiero właśĆiwych rumieńców I 
,zyc1a„. 

- Jaki wynik spotkania typuje Łódź? I że możemy liczyć mur.owanie na WYni\ . 
.Pytani·:!- ro z ;pewn"ściĄi zaintereBuje 10:6. Stawiam na Bazarnika. Grzywecza, 

naszych Czytelników, totd zwróciliśmy ewentualnie Czarneckiego, Olefoi'ka, ~ol· 
się. z nim bezi>ośrednio do szeregu zna- czyń$kiego i Szymuręi. Wotnia'klewicz, 
nych naszych dział.aczy sportowych i moim zdaniem, też powinien wygrać, a 
~zynnych sport-0w~ów, aby dać odpo- co za tym idzie, wynik 12:4 też }est zu-
wiedź na to pytanie. pełnie możliwy. 

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO 
URZĘDU Wf i PW oa. ANDRZEJ 

. NONAS 
Mnie się wY'dafo - móWi dyr. Nona.s--

MJR. SZNAJDER POPULARNY SĘDZIA 
PIŁKARSKI 

Po . raz pie wszy po 1 latach 
- W sporcie przewidzieć wynik ]·e.8t 

trudn-0. Licz~ na remis 8:8. Punkty !P<>
wil!.i!li dla na'S zdobyć: Kolczyński, SzY. 
mura I W-0tniakiewi·oz. 

PREZES LOZB OB. STĘPIE~ 
- Przewiduję wynik 11:15. Moim 7tda

nlem swe walki powinni wygrać Grzy. 
wocz, Woźniakiewic~ Olejnik, Kolczyd-· 
ski t Szymura. Gorączniak powinien zri~ 
misować. , 

Woźniakiewicz w reprezentacji -Polski 
tadił 1Pa6stwowej. · . I 
Będzie to 15 mecz łodzianina w rei>rezen-

Pomimo tej dłuiszej 'Przerwy Wotn\a-
kiewicz nie .z.dradza żadnej tremy . . ,,Sta,- PREZES KS ZRYW ORAZ WICI:-
ry wyga" nie myiśli nawei o swym Prze- PREZES ł.OZPN OB. KAZIMIERCZAK 
ciW1t1iku. · _ - Twiu,ie remis 8:8. Stawiam na Wot-

Nigidy si~ nimi nie i111teresowałem ~ niakiewicza, Ol·efoi'ka. Bazarnika ł Kli· 
móWi - oo co si~ zaw-czasu denerW<>-
wać. Uważam, że to zul>Cłnie 7:byteczn.~. mec'kiego. 

W formie jestem <loorej. W spotkaniu WICEPREZES LOZPN OB. KOBYL~SKI 
z KrawczYkiem na ~ląsku doznałem 
W!Praw<lzie kontuzji oka, ale już wszyst- - Liczę na 10:6, a stawiam na: Bazar-
ko ;est w wrza.dku. nika, Woźniakiewicza, Oiefoika. Kolczyt1 

Szkoda, :Ze w reprezentaedi nie znalazł() skiego i Szymurę. 
się mie.jsca dla Cz-0rtka lub Rademache
ra. Moim zdaniem. Rademacher zasłu~u- · 
je na wYStawienie do re'J)rezentacji. Slą-

. ZJak znajduje si~ w doskO'tlał.ej formie i 
byl:lby mocnym 'P'Unktem w naszej ósemce. 

We czwartek ~ raz ~łerw8zY po 7 la· 
tach wystąipf w ilarwach Polski na rne
\:~U Polska - Szwecja. Woźniakiewicz. 

Mecz 1>0wi111niśmy wyigrać 10:6 - koli 
czy t>O!Jlularn:v ,,MorYc". 

SZJmara i Klimecki są już w lodzi 
Wczoraj wieczorem P<>częła si~ już 

liJeż,diać nasza reprezentacja 'Pię.ściarska. 
Pierwsi iprzyjechali Szymura i Klimec

ki. Obaj poznaniacy zat~ymali się w 
Polonii, gdzie z.ami·~zka cała nasza e· 
kipa . . 

--------------------------------Szwedzi jesżcze Iii~ przyjechali· 
Spodziewani są ·dzisiaj po południu 

Cały personel „Grand-Hotelu„ oczekł· 
wał wczoraj na Próż.no przybycia bo~ 
rów szwedz:kłch. Szwedzi wczoraj ole 
wystartowałł ze Sztokholmu możłlwe. że 
wskutek złej J>()gody. Przybycia 1ch na
łety się spodziewać dzisiaj we wcze-
8flych goddt1ach PO'J)Ołudnlowych. 

PUBLICZNOŚCI KU UWADZE! 
Or"'anizatorzy jutrz~szego meczu 

zwracają uwagą publicznokl, ~ na od· 
wro-cie kddego bile.tu jest odstelll[)lowa
na jedynka h.tlb dwójka rzvmska,_pyfry 
te oznaczają: I - wejści·b Piprwsze od 
strony miasta, II - wejście od strony 
Widz.i!wa. Posiadacz.e >za;proszoo wcho
dzić bę,dą przez wejście od strony Widze 
wa. do samej zaś hali od strony boiska. 

Ot\varcie sezonu ŁOZLA 
' Tegoro<:2ne otwarcie sezonu leklmatle- Wszy·scy zaw-0dnicy i zaw-0dnkzki. bio 
tycznego -0cLbędzie się biegami na · Przełaj rący udział w otwarciu sezonu winni sta
w dniu 30 marca o g-0dz. 9-ei na ·boisku wić się w szatni ŁKS-Y punktuamie o 
ŁKS-u. · godz. 8.30 w dniu 30 mare.a . 

Bieg dla młodzieży na dystansie około • 
2400 mtr. , Zgł-0sze11ia do . tych biegów przyJm„~:. 

Bieg dla kobiet · na dystansie około wane bęidą do dnia 27.3. do godziny 19-~J, 
1000 mtr. w sekretariacie ŁOZLA, Piotrkowska 67. 

Bieg dla mętżczyzn na dystansie oko·ło ,. Opłata startowego wynosi zł lO">Od za-
3500 mtr. . wodnika (czki). 

--------------------------------Walne zebranie RKS „IKAPE" 
Zarząd RKS „IKAPE" zawiadamia 

wszystkich członków, że w P0111iedziałek 
dn. 31 bm. o go<lz. 17.30 w pierwszym 
termin.ie i o godz. 18-ej w drugim termi
nie, p1rzy ul. Ogrodowej Nr 17, 1.sza por· 
tiernia, o·dbędzie si()! Walne Ztbranie z 
nastęipufacY'm porzą:dkiem dziennym: 

1. Zagajenie. ' 
2. Wybór . przewo·d1nicza.cego i prezy

di·um Walne.go Zelbran.ia. 
3. Sprawoz.tlanie Zarządu, kierowników 

Seikcfi, Komisji RewizYJnei. 
4. Dysknsja na·d ~rawozdaniem. 
5. Ud~elenie absolutorium ustępujące· 

mu Zar~dowi. 
6. latwlerdzenie preHminarza budże

towego na rok 1947. 
7. Wybór Zarządu. Komisji !Rewizyjnej 

i Sądu Kolweńs·kie·go, 
'8. Wolne wnioski. 

Pisarski o swym wypadku 
We wczorajszym numerie donosiliśmy 

o wypadku samochodowym, jakiemu u· 
leigł Pisarski w drodze z Częstochowy do 
Koszęcina. Oto co nam o nim mówi byfy 
wicemistrz Europy, . 

- Myślałem w pierwszej chwili. że 
beidzie z.~ mną gorzej. Auto n,asze za
··-:•:c:io na drzewo. Gałąź zerwała plan
deke: i połamała podt~ym11jąoe ją pa

·łąki. Doznałem ~:lnego uderzenia w gło
wę. Straciłem przytomność. Obudziłem 
się w sz;pitalu w Koszęcinie, całe szczę
ści·a - żartuje P. Józef że jeszcze mia
łem tyle czasu, aby zdążyć do Łodzi na 
mecz ze Szw:ecją. 

Niestety, niepptrzebnie się śpieszyłem 
- k<>ńczy z determinacją nasz rozmówca 
- gdyż do dziSi·e.jsze-go dnia nie m:im 
bileńu na mecz i wątpi~ czy go już do· 
stan~.„ 

WICEPREZES KS ZRYW 
KPT. 'LEMPART 

.._ Wygramy 11 :5. · Liczf} na punkty 
Bazarnika, Wozniakiewicza, Olefoika, 
Kolczy6sldego i Szymury . . Grzywoczowi 
daję remis. 

KAPITAN SPORT. LOZB 
O~. OJ<OLOWICZ 

- Przewiduję. wynik 11:5. Punkty :PO· 
winni zdobyć: Bazarnik. Grzywocz. „Kol 
ka", Olefoik, Szymura, Woźniakiewicz w 
najgorszym razie też zd-0będzie ieden 
punkt. 

KIEROWNIK SEKCJI PIĘŚCIARSKIEJ 
LKS-u OB. SIKORSKI 

- Tyipuję wynik 10:6. Moi faworyci: 
„Kolka", OJeinik, Szymma. Bazarnik. 
Dalsze dwa punkty zdobędą Grzywocz, 
luib Wo.źniakiewicz. 

POPULARNY TENJSIST A REPREZEN~ 
TANT POLSKI J. HEBDA 

- 'Boks jest jedynym S1)ortem, którym 
się mało interesuję, <:hociaż sam kiedyś 
boksowałtm się. Wyniku ni~ che~ zga
dywać. eh~ natomiast bardzo, aby nasi 
chło'P'CY wygrali. 

l(OLARSKJ MISTRZ POLSKI 
JERZY BEK 

- Polska wygra 10:6. Zwycięzą.: "KoT· 
ka", Olejnik, Szymura, Klimecki i Gr.zy. 
wocz. Stawiam na nich. 

CO MóWI PISARSKI? 
.._ Przewi:duję WYUi'k 10 :6, 9 :7. Bazar• 

nik, Grzywocz, Woźniakiewicz, Olefoik, 
„Kolka" i Szymura powinni nam wywal
czyć jeden z tych wyników. 

OSTATNIE ·SŁOWO ODDAJEMY 
KONARiEWSKIEMU 

- Według mnie, zwyicięiiymy 10:6. 
Postarają się <> to: SŻymura, Kolczyński, 
Olefoik, Woźniakiewicz i Grzywocz -
k-0ńczy naszą „ankieręi" wytrawny kone
szr naszego :r>ieściarstwa. -Uwaga, Zrywowcy ! 

W związku z otwarciem sezonu lekKo
atletyczneg-0 w dniu 30 bm. biegami nr 
przełaj Ło'zLA zarząd 'klulbu wzywa 
w<szystkich swych członków o masowy 
udział w tej impri!zie. 

Zapisy przyJmowane są' w sekretaria
cie klubu do czwartk·u w· godzinach 15 -
19-ej. 
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