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Ol rzymi zator pod Zakroczymiem bombordo- Spe ku I ac ji 
wany jest bez przerwy. - Nowe .zatory !'a Bu~ pOl6imy kres 
i Narwi. - Niziny Ciechocinka I Torunia ~naJ- w tym czasie, kiedy uczciwi i solidni 

d . . . m n1·ebezp1·eczeńslw1e kupcy wywiązują się ze swych powin-UJ a; Sl ę W powazn Y . . . . , ności obywateiskicn, niektórzy nieuczci ir ARS ZA W A (PAP). Zator n a Wiśle pod Zakroczy~ient po ca- \wałów w związk~ .i ze spodziewanym ~i k~pcy n~dal spekulują. i nabijają so-
. d k •• · wzrostem stanu WOttY· b1e k1eszeme kosztem świata pracy łodzicnnyrn bombardowaniu lotnkzvm uległ pewne) re u CJI I prze- Na Odrze utrzymuje się stan bez El t k k' h . ł b ~lto 

~unął się około pół kilometra w dól rzeki. W dniu dzisiejszym pła· zmianb ,d tzn. w do
1
ln. ym. hie:d ~~d~ąac:u; rzys;:e~;e~~rz~Jś~~ą~e:i; ~oy ·wy . . d I . t b b d . by usun!ac' zator zanim sza ar zo powo 1, zas n c ' . nu1e się a sze in ensywne om ar owanie, "C ' góJ.Y woda wylewa się poza wały w re- 'rubownć ceny na artykuły pierwsze1 

nadejdzie duża fala z Bugu i Narwi. jonie Kostrzynia . . . potrzeby. 
. . łu U;c;;talone osta~eczme rozmiary ~ms~- Sprawiedliwość i praworządnoś~ _wy-

Na Bugu zato; pad Do.rochusk~em zo- trze 614,!5 wsku~ek uszkodz~ k _ cze'n na mości~ drogowym w C1~ac1- magają, ażeby spekulantami zajęły się 
stał roz~ity. czę~c1owo przez mmer?'?· woda zalała ł wsu!, około 10 · wa cach: z~stał~ ~szczo~y.ch ogółem 12 odpowiednie władze. Pole do działania 
Dalsza hkw1dacJa w toku. W Modbme dratowych gruntu. przęseł 1 30 izbic. U u]sc1a Odry \Y t . . d tki dla Ko 
tworz.Y się zator powyżej mostu kole- Na nizinie dtthodńskiej i toruńskiej Iszym ciągu odbywa się akcja łamania ot~~ra się_ tu p~ze e wszys m . . 
jowego. akc.ja saperów trwa. prowadzon& jest akcja podwyższania lodów przez holowniki. m1~1i Spec1ałl;eJ o~az .:Vładz ad?1in:stra 

W późnych godzinach wieczornych 11t11111111111111111111111111111111111111111n1111111m1111111111111111 1n1111111111111111111111111111111111n11111n11m11111111111111m11m1111111łlt11n111111111111111111111 cy1nych, z ktorym1 ścisłe wspołdz1ałać 

ruszył Bug w środkowym biegu. Spływ DYM I SJA B EV I NA ) Powinni wszyscy pracujący. lodu pod mostami kolejowymi we Frono Na tym jednak nie koniec. 
łowie i Małkini odbywa się spoknjnie. .• Handel państwowy i handel spółdziel Ruszyła w J:Órnym biegu Narew (Trą- . 
bla-ŁaJJy), meldują również ruszenie czy rozporządzają poważnyml rezerwa-
Iodów w Wasilkowie i w Fachtach. Dol mi rozmaitych artykułów spożywczych 
na Warta, 'N'oteć i dolna Odra stoją na- Ma on zoslac· k1·erown1·k1· em planu oraz innych towarów. Te masy towarów 
dal. muszą być rzucone na rynek i to jak 

Na Warcie zniszczony zo!lłał most gospodarczego w. 'Brytanii najszybciej, właśnie teraz przed świ~ drogowy w Skwierzynie, uszkodzonv am;. 
most drogowy w Międzychodzie. Za~ro LvNIJYN fobSł. wł.) - Sprawozaaw- Według kr.'.\iących w Londynie pogło- To samo powinna uczynić solidna 
żone są mosty drogowe w Gorzowie i w ca POlityczny dziennika ,News Chronic- sek l)remier Attlee ma wwierzyć min. część kupiectwa. Apel Zgromadzenia 
Swierkocinie. Bevinowi ogólne ·kierownictwo nad wY- Kupców w Łodzi do swych członków 

Na Wilile na lPwvm brzegu w kilome- k" donosi, iż Po powrocie do Lontbinu s k<>naniem planq g<>-si>odarczeiro Wiel~iei tak właśnie rozumiemy. 
11111 111m11111111111111111111111111111i111m111111111111111111uu111111111111111111 Konferencji 111<>sldewskicj miu. Bevin za Brytanii. Należy uczynić wszystko, aby ludzie 

P • k dl p I k• mierza zreznrn{)wać ze stanowiska mmi- Staino.......t-sko ministra 11praw zagrani~-· pracy tradycyjne dni Swiąt Wielkiej 
I OZYtl a a o s I stra spraw za11:ranicznych •j ll'Oświ~i •ię nyclt ma objać d<>-tychczasowy miniSter Noc.y sp~dzili za możliwie dostatni-o za-

sprawom T>olityki wewnetrznej. skarbu - D'afton. stawionym stołem. LONDYN (obsł. wł.). Jak donoszą z 

Waszyngtonu, prezes Banku Mi4tdzy- J J • d k 
narodowego - Mac Cloy oświadczył, iż ugos aw1a zaproszona o os wy 
~~r:;:;;:~~~:;:~:~~:~! . ' . . . . . . 
1ormowa1, że rozważana jest obecnie celem przedstawtema swych ządan ednesnte traktatu pokojowego z Austrią 
możliwo~ć udzielenia przez Bank Mię- LONDYN (obsł wł.) _ Na wczoraj-I f) Proś&a Jugosławt1 o umożliwienie 
dzynarodowy pożyczki 600 milionów dol szym posiedzeniu Rady Minisków jej wypowiedzenia swojej opinii odnoś
larów dla Polski, 500 miJionów dolarów Spraw Zagraniczny-eh, które bylo naj- nic traktatu p,okojowego z Austrią jak 
dla Francji, oraz pożyczek dla 7 innych dłuższym z dotychaaoowych posiedzeii, również odnośnie sprawozdania komisji 
państw, w tej liczbie Czerhosłowacji. I omawiane były 3 następujące sprawy: finansowej do spraw Triestu. 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Ministrowie uchwa.Jili za1>ros1c dele 
gac ję rządu jugoolowiańskiego. 

2) Udział €hin w konferencji pokoJó· 
wej. W tej sprawie tninistrowie nie osiąg 
nęli porozuuiienia. 

· a·wa państw kolonia nych 
rozważana jesl przez Komisję Powierniczq O N Z 

3) Spraw~zdanie zastępców minlstrow 
spraw zagrankznych w sprawie · proce 
du.ry opracowania tra-ktatu pokojowego. 

Ministrowie przyjęli do wiadomości 
część sprawozdania, część zaś przeka 
zali zastępcom celem ponownego opraco 
wania. 

LONDYN (obsł. wł.). W d•ntu wczoraj
szym sekretarz generalny ONZ - Try
gve Lie otworzył w No'lvvm Jorku posi-e. 
dzenie inaug-macyfoe Komistt Powierni
czej ONZ. Na porz30ku dziennym prac 
oowoutworzonej ko-misji słot S'l>rawa .s te. 
rytoriów, nad którymi sprawowały do
tąd mandaty Państwa. uPowatnJone do 
tego przez Ligę Narodów. 

Mlt:<Jzy Innymi będzie rozpatrywana 
Sprawa Powiernictwa nad łrancusklm 
Togo i Kamerunem. 

• • • 
LONDYN fobsł. wł.). Z Wa~~gtonu 

d·o noszą. iż J)re.z. Truman wystosował do 
sekretar7:a srenerafn e ~o ONZ - Trygve 

Dym·s;a amb. Bliss-Lane 
przyjęta przez Trumana 
WASzyNGTON (PAP). Oficjalnie po 

·lano do wiadomości, iż prezydent Tru
·,an przyjął dymisję, zgłoszoną przez 

· 1mbasadora Stanów Zjed,iioczonych w 
Polsce Bliss-Lane'• 

Lie pis100, w którym zapewnia o tym, I Narodów Zjednoczonych ; pra.gną wpro
n ,,Stany .Zjednoczo~ starają si ę wsze!- wadzać w życie cele i za·sady Karty Na
kimi siłami wzmocnit prestiż Organ;zacji ro<lów Zjednoczonych ( !) 

Jak donoszą, delegacja brytyjska r fa· 
dziecka badają obecnie aspekty prawne 
wniosku Marc;halla o wklu<'zenlu wa· 

Kandyda.I na Pre. zydenta US A ;~ł~~.ó~n~~~~~~~f J~~~~:i:fo do przy· 
Mm. Mołotow wyraził zgo<lę na płsem 

. ną wymianę- informacji w sprawie wyk'a Harold Edward Stassen przybył z w~zytą do Warszawy nania zobow·ązań wobec <Ebi.n z tym, tz 
WARSZAWA PAP. - W dniu 26 bm-I Keith oraz c.zł<>nkowie ambasady amery-· odpisy .dok~!11e~tów zostaną przekaza.ne 

w godzinach przedpołudniowych przybył kańskiej in corpore. rządowi chmsk1emu. .. 
do Warszawy drogą P<>wietrzna z Berli- WARSZAWA PAP. - Pan Harold Stas • • • 
na p. Harold Edward Stassen ddałacz se-n wraz z towarzyszącymi mu w podró I MOSKWA (Obeł. wł.) Na wczoraJszym po. 
partłł repubUkańskleJ USA z rami~nla ży osohami złożył wizyt~ wlceprezyden· siedzeniu Xomfsji Koordynacyjnej Rady Mini• 
której ~dzie kandydował w roku 1948 łowi Warszawy obywatelowi Str1..eleckie. r trów Spraw Zagmnleznych w dalszym clqqu 
na prezydenta Stanów Zjednoczonych. mu w obecności przedstawicieli MSZ am- dyskutowan<:1 była sprawa przesiedleńców, 

Panu Sta-ss~nowi w jeg{) podróży to- basady amerykańskiej w Warszawie. Po znajdujqcych się w obozach na terenie z<J. 
warzyszą pp.: Jay Cooke jeden z przy- wizycie gości·e u-dali sie samoc·hodami na 1 chodnich stref okupacyjnych. 
wódców re1>ublikaót1kich w słanie Pensyl- przejażdżkę po Warszawie, zatrzymując j Delegat radzi.ee.lei - Wyszy'l\sld przyto. 
wania (USA) Mai Robert Matteson oso- się w~ród ruin Starego Miasta i GIJtetta. czyi uore9 c:ylr 1 lakt6w, słw!erdzalqcych do 
blsty referent do spraw ekonomicznych Zwiedzający oglądali również z za inte-; bltnle, 1t na terenie wspomnlanyi:h obozów 
Gości powitali na lotnisku: r.astępca na resowaniem nowe bloki mieszkalne Żoli- !Wdefq organlmcle faszystowslde. „komS

czelnika wydziału amer:1:kański~go MSZ l:>orza i most P<rniatowskiego. Dłuższą tety" l „ośrodki" prowadzące c-1trq · ampcr
~·onsul R0zozitiski oraz Pr;?,.edstawiciel ~hwilę SPtłdzili go~c. i·e w zupełnym miLcze l nlę przeciwko lll1tkt6rym. pcmstwom 1ofusnl 
Protokółu Dyplomatycznego. Przybyłych niu pl'M!ld, mogiłą N'euiaine.@ 2ołnierza csym i przeciwdziałaj~• ~owrotOfłr! P.rs• 
POW!Uał równiet Cbarce de afiai.ret p. na PlaDU Z~strn.. G.clle6c6w do kml6w Ołtątttclb · 
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, 
z z Mfn;sll'owie Y1kelk e: Czwqrki 

w Teatrze Wielkim w Moskwie 

Jeszcze ledell paradoks - niszczyć broń maią fumy niemIeckie . 
MOSKW A (PAP). Dnia 25-go marca 

ministrowie SlHaw zagranicz!1'ych \Viel
kiei Czwórki obecni byli \\' teatrze Wiel
kim w Moskwie l1a przedstawieniu baletu 
.. R{)n1eo i Julia". 

Bss:eN (obsł. wł.). W b. niemieckich tyjskie:i znaleziono jeszcze wiele dział ł 
zakładach zbrojeniowych 'PTzeoprowaQzo- pociSków, które mają być zniszczone. 
na jest obecnie na wię1<szą skalę likwida- W jnt~resie bezpieczeństwa EuTOlPY na-
cja m,ateriału wojennego. lcżałol)y ŻYCZYĆ. aby nie tylko broń i a-

municja IlIegły zniszczenill w Niemczech, 
ale również. aby zburzono nareszcie i te 
zak!arly, które je produKowały. A na t~ 
się niestety, wcale nie zapowiada. . Wykonanie robót powierzono jednak _______________________________ _ 

niemieckim firmom. Pracują one wpraw-l • . lhle POd kontrola mocarstw sojuszni
czych, ale sam takt powierzenia w ręce', 
nlexnłeckie zniszczenia tlotencjałll zbf4>je
niOWegO Niemiec, nie może dać pełnej. 
gwarancji, że zadanie to istotnie bl}dzie 
spełnione. . I 

W wielkiej loży środko\V~lj zaj'ęJi miej. 
l:ice prócz ministrów Bcvi'IHl. Marshalla, 
Bidault f MoJorowa - pani Bidnult. am
basador lrallcu:,ki \V MoSkwiel{en. Ca
troIIX z żona, ambasador \Vielkiej Bry
tanii sir Maurice Peterson z macźonka 
qraz generałowie Clark. Clay, Robertsol1 

zwiedzają strefą amerykańską i Koenig .• 

W t;akładach Kruppa w strefie bry-
1IIIIIIIIIIIIIIIrulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll111111111111111111 

BERLIN (obsł. wł.). Przewodniczący patrzona jest w żywność, niż na zacho- Ze stmny radzieckiej obecni" bJ'li pani 

SS-owcy dale,i rabłl~ą 
BERLIN (obsł. włJ Zostało stwierd,zo

ne, że bandy rabunkowe grasuja,ce po 
Berlinie. s'kładają się \v dużej cZ~lści z b. 
SS-ma!l1ów, którzy w ten svosób po zwol 
ni<en,iu z obozów "zarabiają" na swo'ie u
trzymanie. ~wiadczy o tym również i SPO 
s.6b, w jaki dokonywane sa morderstwa 
i na'Pady. Ostatnie) n;p. ofiara, bandytów 
w Berlirnie padł 66-letni fabrykant Paul 
Schitze. którego zwęglone zwłoki znale,.. 
ziono w kuchni jego mieszkania. Jak wy
kazało dochod'z,enie. bandYCi zranili ciEl;ż
ko fabrykant'a, obleli go benzyną. i pod
t>aliłi. Nie jest to odosolmiony wypadek, 
gdyż w pOdobnie bestialski sposób za
mordowano niedawno w Berlinie dwie 

Partii Jedności Socjalistycznej Wilhelm dzie, a praca jest dla wszystkich 7,apew- Mołoto\\·o\\'H. wiceminister W~'szYllski 1. 

Pieck. który wraz z drugim przewodni- nioDa. Pieck wyraził nadzieję, że na za- małżonką, ambasador Związku Radziec· 
czącym tejże partii Gl'Otewohlem zwie- chodzie dojdzie do zjednoczenia komu- kiego w Londynie Gusicw z małżonka 
dził ni~dawno stre.fę amerykl;lńską, po nistó,:", i socjaldern?k.ratów, co d.oprC?- i marszał~k Sokołowski. \V innych lożach 
po?,ro~lC do Be~lma ''lTYraz~ł ;vobec ~adzl w przyszłoscl do .ro~szerzema zaję,li mi ('jf'.ca członkowie ambasad i po
dZlenmkarzy s~o]e. ~adowoleme,. ze da- zlednoczonego ~'ucI:u soc]alIstyczne,go selstw Pal1StW akredytowanych w Mo-
na mu była moznosc sprostowaDla pod- na cały obszar NH''111ec. 1 k' d . tk' I 
żegających i kłamliwych wiadomości o Prz~wódca komunistów niemieckich s 'WIC, ~~ cy I rze.czozlla,v~y ,:v:ZYS .le.l 
życiu w strefie radzieckiej Niemiec. przypuszcza, że zakaz wyjazdu delegacji delegacJI, urzędmcy .radzlecklego mlln,-

W Stuttgarcie i VI .Monachium. prZed-j S~D do strefy br.ytyjskiej zostanie COf-] sters:'~a spra w zagra~lcznYch oraz prz_ed 
stawiciele SED mogh przedstaWlc praw męty, co pozwoh na dalszą prace nad stawlclCle prasy. Loza c~ntralna udeka
dziwy obraz sytuacji na :vschod~i~ Nie- z1edn~c.zc:niem :r:uch~ robotniczego ro:\'a~a. była ban~an~i .r~d~ieckimi •. b,ry, 
miec, gdzie klasa robotmcza lepIe] zao- rowmez l na terenIe te] strefy. tYJsklmi. amerykallskllm l trancuskar,l. 
IIIIIIIIIIIIIAlllllIlllllllIlllIlIlllllllIi'llllllllllllllllllllllll1111111I111I1111111i111111l11111l111111l1111111111l11111l11ll11ll1l1111/11111111111'11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111/1111111111111111" 

starsze kobiety. Nauka obozów koncen- Z n I- e s · e n l- u ao p a I r z e n;" kar i o w e g o tracyjnych, komór gazowych i kremato- p O " ~ 
ri6w nie idzta w las. O§u;iadczenie wice"." ... IE f~enl- IN. assoUJshie-

Kosztowny prezent WARSZAWA PAP Wiceminister oświaty - dentów, Rzecz jasne;. że pomoc państwowa zwiększyć czterokrotnie, dolychcUlsowe lIu'b 
LONDYN (obał. wl.). Premier rządu au- Eugenia Krasl50wska udzieliła przedsta,wicle nie może obejmować całej młodzieży studiu. wencje na stołówki. kt6re zostały pozbawio

scralijskiego _ Chiefley wniósł do par- lowi PAP szeregu in10rmacji na temat akcji jqcej, zwłaszcza, że zgodnie z faktycznym ne przydziałów, .zwiększyć dwukrotuie wy
lamentu australHskie'go projekt ustawy, pomocy Ministerstwa Oświaty, w zwiqzku ze stanem rzeczy nie wszyscy studenci tej pomo 50kość stypendiów, podwoić dotychozasową 

k . A t all i' ć cy TYltrzebuJ'q liczbę stypendiów. Zwlekszone zostaną też na mocy tóreJ US re a ma ° larowa zniesieniem kart żywnościowyCh pierwszej..-- . 
h k Ś . t d' I ł 'subwencje na pomoc lekarska i akcję wy-Wielkiej Brytanii w c ara terze prezen- kategorii dla młodz!~oI.o. studiujące!. Minislarsh'lo O Wla y po Ję o ca y szereg 

t 25 ili Ó d 1 Ó P . -l -- . i ł dz' dawniczą skryptów ~raz utworzony będzie U - mo on w o ar w. remIer Ministerstwo Os'wl .... y stoi na stanowisku. rozmów w celu zapewmen a grupom m o le 
Oh' fi .' d ł "'m," Uli specjalny fundusz rezerwowy na potrzeby na-

le ey OSW1a czy W m(hy waCJl pro- że likwidacja kart żywnościowych dla stu- ży potrzebującej pomocy - rekompensaty za głe. 
je~tu. iż powyższa suma była'by' rekom- deułów ze względów ogólno.państwowych i kartkI. Ministerstwo uZY!lkalo sumę 36 mUlo. 
IJEmsatą kosztów. poniesion~'ch przez 6 I t b mi' 1!1 d d tk Jaką opieką otoczy Ministerstwo Oświaty 
Wielką Brytanie w wojnie na Pacyfiku społecznych jest posunięciem słusznym I po- a w z o f c eS1ęczn o a o a owq po- sluchaczy wstępnego roku studiów? _ za-
i podkr~ślił, że Wielka Brytania iest mo' zytywnym. Kartki pierwszej kategorii były I moc dla mlodzlety studiującej. pytuję, 
carstwem, które wyszło z wojny z naj- bowiem tylko pewną formą pomocy dla stu- W zwlqzku z tym ministerstwo ma zam.lar: Do!ychczasowa a·kcja pomocy w słabym 
ciillrŻSZYmi dlugami zagranicznymi. stopniu uwzględniała słuchaczy roku wstęp-

H.-tlerowcy maJ"ą. sądzI·c' hl· - ł O C W nego. kt6rzy reklululq sIę spoś ód młodzieży a robotniczej i chlopsk\.t.1 \. lI\anowlą eloment. 

Mlnisterstwo OśwIaty prz'Cznaczy ściśle akra-tlerowcow I zaslugu)ący na speclalnq o-p\e\!:ę pali twa. 

MC>NACH'ITJM (obsł. wł.). W obo~ie S k k d t d k low na przez parlament włosko śloną Ilość stypendiów dla słuchaczy rcln1 
dla b. aktywistów bitlerow,gkioh w Moss- prawa on or a u ys u a I wstępnego. _ 
~l\g, zo~tał zorgani~owanysą,d "dyscy- RZYM PAP We włoskim zgromadzeniu usta I Ilość .4,6 milionó\'1 ~udnC'Ś~i Włochy posiadają Z początkiem ' roku akademickiego Minis-
phnarny. l honorowy .' N~ czele tego sądu wodawczym odbyła się debata nad włqcze. 45 ~honów katollk6w. terstwo Oświaty przepracuje szczegółowy 
stan~. b. ccMonek naJwyzsZego tn:bunału niem do konstytucji paktu Laterańskiego, De Gasperl zapewnI!, źe mniejszości re· plan akcji pomocy, oparty na specjalnej an
p~rly'Jnego ~S~A!P dr ~unge. Mozna so- podpisanego w roku 1929 przez papieża Piu- ligijne korzystać będą we Wloszech z pelnej kiecie. obrazującej sytuacje ma~Nialnq mlo-
Ole wyO'?raZlĆ, Ja~ bedzle wyglą!d,.ało "do- XI b k ó1 W'kt Emanuela i Mus50H. swobopy i nie potrzebują obawiać się prze- dzieży akademickiej .. Akcja pomocy młodzie 
chodzeme dyscyrplmar.ne" w oboZie Mos~- sa • . r a : or~ śladowań. ży studiującej może dać pozytywny rezultat. 
łJllrskim,. jeżeli ~ dy~cyj)1inę .d<bać bl:;dzl!e niego. Pakt lal.eranski Jest umowq pol!t~czną. Pn:yw6dc tJ komunistów włoskich TogUatti jeiell bratnie pomoce wyeliminuj q z niej ten 
~ partyjny sedzla hitlerowski. D.'a mocy której państwo włoskie uznaje su- oświadczył, że Irakcja komunistyczna g1090- element młod~ieżowy, który bez pomocy mo-

Wdowa po Wagnerze werenność papieża na terenie Watykanu, wać będzie za wląc:renlem paktu do konsty. - że się obejść. Tu i ówdzie w środowiskach 
Prócz tego ~CliWiela on klauzule finansowe, tucjl. gdyż klasa robotnicza nie chce mik akademickich, niektóre grupy młodzieży usilu 

przed sądem. związane z~ stratami poniesionymi przez pa- religijnych. jq wykorzystać 1a.k\ zniesienia kart pierwszej 
FRANK~UR~ (o.b. wł.). Jak się oka- Qieila we Włoszech w roku 1870. oraz konkor Przywódca partii socjalistycznej Nanni oś- kcrłegcrii dla fałszywej propagandy o rzeko. 

zalo, p: WIDnfn.ed Wagner, wdowa ~o dat, regulujC!icy sytuację kościoła we Wło- wia-dczył, iż socjaliści głoscwać będą przs- mym niezrozumieniu sytuacji młodzieży przez 
znanym k~mpozytor~e Z,g{rydl/!Ie szech. c1wko włqczenlu konkordatu do konstytucji rząd, Fakty. przytoczone powyżej, świadczq 
Wagp-~rze, ktora .odpo~e wkrotc~ przed I Wzywajqc posłów 'do głosowania za 'włą- włoskie', gdy! pakt laterański zawiera sze· o tym, że rzqd z pełnym poczuciem odpow~e 
k?J,Jlls:ra denaz~fIkac~~a ~a SWOJą P:"o: czenlem paktu laterańskiego do konstytucji. reg pI?l'?pls6w, które sq I!ie do przyjęcia dla ó:ia;nośc! za los młodzieży. dopilnuje jej s?ro 
hdzlt1~WAnską. dzlklał~osc, Jest z poc O premier de Gosperi slwierdził. d:e na og6lnq partii socjalistycznej. l wy. 

eD1a g1.e ą. 

marca bo r. zmarł po długich i ci~żkich 
w wieku lat 32 

Tow. 'Józef Doruch 
laborant szpitala Sw. Jana 
osierociwszy żonę i dzieci. 

WyprowaClzenie zwłok nastąpi we czwartek .27 o,, m. o go
dzinie 4-ej po południu ze s~pitala Sw. Jana (Wolczanska 195), 
o czym zawiadamiają pogrążeni w ża1u 

TOW ARZYSZE i TOWARZYSZKI ., .. , ................................... " ............... " .. ,,', ....... ,.; ...... , ............................. , .............................. ,,, .. """ ........ " ... , .... " .... ~ 
!{"""""";·,,·,,·"""·~""""""iA'wiA'D·O·""""""iN'ii"""·""."."""" ... ".",,,,,,,, ... !! 

l Al<eja sprzedaży bibuiki papierooowej "GORN1K" została za- I I:::::: 

·kończQna. Przyjmowanie daJszych wniosków zakładów pracy 
o przydział bibułki "Górnik" zostaje wstrzymane z dniem 

26. TrI. 1947 r. aż do czasu ponownego ogłoszenia w prasie. i 
i i SPOŁDZIELCZE ZRZESZENIE ~ 
:: :: PRACOWNIKOW CENTRALI WĘGLOWEJ 5 5 

~ ~ Oddział w Łodzi ~ ~ 
w.. , . "'.' .. IUIII_mul." .... ""\oI" ... w ............. • .. • ....... •• ....... • .. • .. ,· .. "u ............... " .... I) ............. " ..... ".ł!i 
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, 

W dniu 24 b. m. zmarł po krótkiej chorobie I. 

ś. tp. 
Józef ORUCH 

przdywszy lat 32 
laborant r~ntgenologiczny szpitala Św. Jana 

Wyp.rowadzenie zwłok nólstąpi dnia 27. III. 1947 r. o go
dzinie 16-tej z kaplicy szpitala Sw. Jana. 

ZONA I DZIECI 

LEP SPOLDZIELNI 
KRAWIECKIEJ 

.... llItllllł ........ 1I1 
łll""IIIUII'"11I111I 
.11 •• IlłUllltl ........ . 

"Gw1 a z d II 

U.""U""I'.""III' 
..... n .... " ... I •••• lll 
""llftn'U'UlltU'lf 

mieści się przy ul. NOWOMIEJSKIEJ 8 wprost z bramy. 

Sprzedaje w dużym wyborze 

KONFEKCJt DAMSKĄ, MtSKĄ, DZIECI~NĄ i CZAPKI 
PRACOWNIA Jaracza 15 w podwórzu 

'C'Złonkowie Zw. Zaw. zą okazaniem legit. otrzymu,ią 
10 proc. zniżki. 



Nr 86 OLOS ROBOT'NICZY Str .J 

) 

r ' 

Sai orzulne zbiórk· ·na r ecz of ar powodzi ob
0

ęły fabryki, od-
działy woj kow , pracowni ów. młodzi ż_ ~ 

Robotnicy „Text\le-Union" Powstał Komitet-Pomocy Powodzianom :~~~~11~001~~i~o~~t!~7:C:n~1~ :~~!~ 
Robotnicy i pracownicy Paiistwowych z i·niciatywy Prezydenta Minsta tow Eu ~prawie zurganizow:.1i11ia na teren1ei na- telskiej. 

Zakładów Przemysłu Wełnianego Nr 5 genin ·za Stawiilskie~o w dniu dzisie.i- siego miasta Yomiretu Niesienia Pomocy Dyrekcja Ośrodka Nr ~ wzy:~a_J?9ZO-
(Union Textile), na ogólnym zebraniu w szym, tj, w cz.wart · dnia 27 bm. w sali Powodzianom. stałe Ośrodki do kontynuowania rozPo-
dnlu 26 marca 1947 r. :przej~l nozą spu· obrad Mic.1skiej Rad. Narodo\vei Przy 'lll. Pocz;.\tek konferencji o i&<Jdzini~ 15-cj. czętOj akcji na podległych lm fabrykach. 

Nowotki Nr 16 została zwoł:lna konfcren- Ze w.zg\ęid·u na ważność i doniosłość spra Ml d • k d • k 
stoszen l zniszczeń. Jakie wyrządziła ipo- cja z udzialcrn przeclstawicicJi '[lartii J)01i· WY ulżenia Cię;żkiaJ <loli ofiarom [>OWO- O z1ez ft a em1c a 
wódź, aby Przyjść z rychłą oomoca ofla· tycłnych, instytncy~ i or~anizucyj S!IJO· dzi inicjatorzy dzisiejszej 1mnfcrcncji !Pro Zniszozouy woJne; kraj atol wobec ży-
rom powocW, by choć w cz~Cl umilić łccznych, Związków Zawodowy:ch jtp .• w sz.ą' o ipun'ktualne i llczne iPrzy1b"Ycie. wiołowej klr,,s'kl :powo·dzi obejmującej 
Im Dzień Zmartwychwstania POStanawla· s Pracownicy Zakł dów Energetycznych Powo'dziowego, wzywają jednocześnie co.raz nowe tereny Polski. traty sa ol-
ią: oPodatkować się na rzecz braci powo wszystkie firmy zrzeszone w Ł6dzkirn brzvmie,_a 111.atychmiastowa Pomoc konie-
dzlan w mleslącu marcu w wysokości 2 Pracownicy wszystkich Zakład~ Zjedn. Przem. Dziew. do dobrowolnego czna. PomiP,1tajmy o tysiącaoh dzieci i 
procent od zarobków, co uczyni przeszło Energetycznych Okręgu Łó~zkiego, w sk.adania ofiar na ten cel. matek !Pozbawionych dachu_nad_głową. 
t00.000 (sto tysięcy złotych). 7.rozumieniu ciężkie.i sytuacji ludności Robo1n·1cy •• pracown1·cy Uczyńmy wszystko, aby ni'e czuły się 
Prze''-zać na rzecz powodzian w na• obszarów dotkniętych powodzią, jedno- bezradne i O<Puszczon!. Młodzie~ akade-

Aći myślnie postanowili opodatkować się w fabryk konfekcylnych 
turze: 180 kg makaronu, 109 kg mąki, 150 wysokości 3 proc. ze swoich poborów micka !Przyłącza się do wYSiłk6w ·całego 
kg słoniny. otrzymanych w miesiącu lutym br. na Paiistwowe Fabryki Konfekcyjne w społeczeństwa i wzywa wszystkich miea 

l·zec7. po\;vodzian. Lodzi - Ośrodek Nr•4, z dnicjatywy na· szkańców Miasta do wykazania obywa 
Równocześnie wzywamy za~łady pra· T czelnego dyrektora mgr. Wacława oma· tels'kiej postawy, 

cy, by p0śpieszyly z pomocą ofiarom Robotnicy tabryki watoliny- 1 sJuk~ r<?zpocz~y zbiórkę wśród swoich Akademłciki Komitet 

powodzi. Pracownicy Fabryki Waty i Watoli- pracowmków, na ofiary dotknlę.te klęską Pomocy otlarom Powodzi 

Komitet Łódzki PPR nv dawn K Podstolski Łódź ul Na- powodzi w Polsce. 
\~;ot 33 ·zebrali na zebrąniu' w· dniu Powołany komitet już !PO pierwszych W!Płaty przyjmują: R dakCiie wszy.st-

Koło PPR pracowników Komitetu 
·~dzkiego Polsktej Partii Robotniczej 

~ltłada na ipowodzian 20.000 złotych i 
wzywa wszystkie koła PPR w Lodzi do 

' ibiórki na ten cel. 

26 III 19'47 r . k\vot~ zł. 5.230 na pomoc 2 godz.lnach zameldował wpłyW kilkuna· kich ;pism w Łodzi oraz Akademicki Ko
dla powodzian, którą to kwotę oddają stu tysii:cy złotych. Ofiary napłyWają ze I mitet Pomocy . Ofiarom Powodzi, Łódź, 
do dyspozycji powstającego Komitetu wszystkich fabryk Ośrodka. Polśki robot ul. Jaracza 7, tel. 268-66 w godz. l(}-14. 
11m11111111111111111mmmn1111mm1111111111ł111u111mm11n111111111111111111111111111111111111111111111111m111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Ode z ..,., a 
Oficerowie i \ltacown\c1, 

W. U. • f. i P. W. 
--------·~ - . 

Glówneio. Zw. Zawod. Włókniarzy Zarząd Oilcerowie l pracownicy kontraktowi 
~\lę;\skiego Urzędu WF i PW w Lodzi 
wra'z z Powiatowym Urz. WF ł PW Lódź Tow. i Ol:i. Włókniarze! tak wiele przecierpiał w ciąRu 6 lat I ku do szybkiego· zorganizowania akcji 
_ Powiat postanowili na apel Centr. Kraj nasz nawiedziony zosta1 strasŻ- okupacji niemieckiej walcząc ze znie- pomocy na swych terenach. 
Szk. Oiic. Pol. Wych. w Łodzi opodat· liwą klęską powodziową. P wódź w n~widzonym wrogi.em,. nie mo~e obec- Zarząd Główny z~ swej st~ony prze
kowal'.: się jednorazowo na rzecz powo· tych rozmiar.ich nie notowana była od me przyglądać su: bezczynnie cier- znacza na rzecz ofiar powodzi sumł' 
dzian: z górą 100 lat. Rozszalały żywioł nisz- pieniom swyc~ braci nawiedzionych sto tysięcy złotycłi. 

czy mosty i tory kolejowe, aomy miesz- klęską pow9dz10wą. _ . Oddziały Związku winny również opo 
Oficerowie - 200 zł. kalne i dobytek ludności. Szkody i ofia- SzcZ:ególnie.klasa robotnicza nie po- datkować się na cel powyższy w miare 
Kontrahto i - 100 z.I, ry są ogromne, str~zliwe są cierpienia zostanie _głucha na. aJ?el swyFh .. rod~- swycn możliwości. 
JC~ioczc "ni wzy ·. 111y· Komendantów ludności nawiedzionej powodzią. kó:v. ktorych w:y-sił~1 przy 9dbudow1e Towarzysze! Brada nasi: znajdują sie 

Hniców PW na terenie m. Lodzi i Powia- Klęska ta uł'osła do ogromnej kata- zruszczonych wo1ną domów i warszta-; w potrzebie i proszą nas 0 pomoc 
tu, by z:iinicfowali w podle~łych im huf· strofy o znaczeniu ogólnonarodowym. tów. pracy zostały na skutek powodzi . , . . . · 
cach zbiórkę odzieży i datków pienież· Rząd zmobilizował wszystkie. stojące do całkowicie zmarnowane. Nie_ pozostanc1e głusi na ich apel. 
nyc\\ na ten cel. dyspozycji środki, celem przyjścia z po Zarząd Główny Związl{u Zawoaowe- Zebrane sumy należy wpłacać do Na

mocą ludności, jednakże ogrom strat i go Rofotników i Pracowników Przemy- rodowego Bankq Polskiego z adnotacją 
Re:.'"-t\a ,,Qłosu Robotniczego" zniszczeń jest tak wielki, że bez czyn- słu Włókienniczego w Polsce apeluje na rzecz ofiar powodzi. 

Zespół redakcyiny oraz Redakcja nej pomocy całego społeczeństwa pomoc do wszystkicłi włókniarzy: o szybkie Zarząd Główny ·Zw. Zaw. 
Olosu Robotniczego" zebrali na rzecz rządowa nie będzie w żadnym_ wypad-I przyjście z pomocą ofiarom powodzi i Rob. i Prac. Przemysłu Włó· 

Powc~;;r;::~;'~W~-owcv . r w~starczaiąca. Naród Poi:, k:ry zotiowiązuje„wszystki~ Oddziały :wiąz . :i•nnkzego w Po:•· • 

lit~a p~~:~i~bBre~~~·~e~t~n;;i~~~~~~r~i~\ U aga! SCl!Jn~ . ~m 1.ęrc1 na. Zg1ersk1e 
ski~go .za'.ządn Zw. V\;7"alki 'Młodych - , grOZI kazdeJ ChW1J1 zawaleniem · 
Społdz1elma Sprzc;tu Sportowego "Zw. _ . . 
Walki MJodrt:lJ składa na rzecz ipowo- Jeszcze na jesieni ubiegłego zoku zamieś- jesiennego 'deszcr.u. Na skuteli naszego alar· szla liolej na 6oczne - a ściany frontowe 
dzia·n 10.000 zł (dziesięć tysic;cy złotyc!J)I ciliśmy ·l!st jednego z naszych Cżytelników mu - przystqpiono 'do rozbiórki tych domów pozostawiono nietknięte a! 'do obecnej chwili .. 
i WZY\\'a inne o~·ganiza;ie do natyc~imia- w spra-wie dwu domów przy ulicy Zgietskiej - lecz w jakiż niewłaściwy spos6!5. Oto Gdy domy staly w cało~ci _ sprawo nie 
stowego składama datkow, aby. pomoc vo 15/17. Są to kamienice trzypletrowe. Spalone ztrczęto rozbierać kamienice od strony poCS- l)yla Jeszcze tali zła_ ooecnie )ed1laJt _ fron 
szkodowanym. · przez ustępujący.eh Niemców - poczeły ry. wórza. . towe ."ściany, cez ~aiinego zwi,,..,anła z innymi 

Zarząd Sp(lłclzielni sować s!ę i pękac gwałtownie pod wpływem Rozebrano więc tylne fśc!any. Potem przy. ...-
1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111 1111-1111-1111-1111-011-1111_11_11 śclan'<lllDi - pochyliły się gwałtownie i gro.żą 

Pr e iwko . prze ś iątecznej spekulacji 
W zwiazku ze' zbliżającymi sic ~wię

tami Wielke:i Nocy funkdonari11szc Dele
gatury Komisji Specjaln;:d i Ochrony 
Skarbov.:ei w Łodzi stwierdzili szereg 
faktów ni<~11zasadnionego sytuac.ia ~ospo
darczą potlnoszenia cen na artykuły pier
wszej potrzeby, oraz wy1padki magazy
nowania artykułów spożywczych i włó
"ienniczvch w celach sp~knlacyjnych. 

mieniu ze Związkami Zawod-O\VYmi i O
chroną Skar·bowa iprzystę,JJUją: · natych
miast do szer-0kiej akcji kontroli rynku 
łódzkiego. Kontrola ta dotyczyć be.dzie 
zarówno przestrzeganiu cen jak i stwier
dzania faktów magazy1110\va11ia artyku
łów w celach speknlacyjnyclt. 

Delegatura Komis.ii Specjalnej, Ochro
ny Skarbowej i OKZZ w Łodzi wzywa 
Społeczeństwo łódzkie, q1y wziqJo szero
ki udział w J1rzeprowadzanej akcji rwe 

W dnin 26 bm. w godzinach P01)0łud
niowych odbyła siei w lokalu Komisji De 
lei,"a tury S.Peqjalnej tPrZYi ul. Dclańskie•j 
107 konferenda z 11działcm prze·dstawi- A p e I d o 
cieli Ochro.ny Skarbowej, „Społem", :PSS, 
Zwi<1zku Kupców, PCii i iprz.~dstawicieli Zgromadzenie Kupców m. Łodzi zwra-
Zjednoczenia Ml:r'ńsko-Zbo2owcgo, ca się z apelem do wszystkich kupców 

Zebrani 'Przedsta wicicle ~ospodarczych czlonków Zgromadzenia, a w szczególno
plac6wek stwierdzili zgodnie, 2c w maga- , ści do kupców branży spożywczej oraz 
zvn:ich zarówno PSS jak „Społem" i włókienniczo-g:ilantcryJnd. aW w zwi.az 
PCii znajduje sic pod dostatki~m cukru, ku z dai<1cą sio zauważyć w okresie 
mąki i jarzyn. Za1kupi-0ne zostały rów- przedświątecznym, niezdrową i szkodli
nież w kraju w iPicrwszym rzędzie na wą. z !Ptrnktu :widzenia s,Połecznego ten
Dolnym S!ąsku większe ilości zboża, któ- ·dencją do zwyżki cen na artY'kuły SPO
re w okresie przedświątecznym dostar- żywcz~ jak mnka, kasza. tłuszczo oraz 
·zone zostaną do Łodzi. Cekm przeciw- 0cet i drożdże jak równkż na artykuły 
lz;ała nia ·spekulacjom rm:edświ;.\tecz- wlókil'nnicze sczo,nowe. aby nie ulegali 
TY111 szcre.~n właścicieli sklepów spo- tej szkodliwej psychozie i przestrzegali 
i.ywczych, którzy Mzyst11 nili do magazy. ściśle ustalonych marż zyskowności 
nawania artylrnł<Jw picrws:··:.i potrzeby przlz Społeczną Komisj ~, Cennikową. 
w nadzi.;i '[)odniesienia cen, Delegatura Zwracamy uwagę„ że w okresie IJrzed
Komisji Specjalne; w Łodzi w J;Jorozu- świątecznym, surokie rz~sze nawet naj-

własnym dofoz.:1 pojętym interesie. O 
wszelkich wY1Padfach nie.Przestrzegania 
cen i nieusprawiedliwionego sytuacja go. 
spodarczą magaey·nowania artykułów 
pierwszej potrzeby należy niezwłoczni·~ 
powiad:imiać Dekgature ll(<im\sji Specjal
nej w Łodzi prw, 111. dańs]c:iej 107. 

Od dnia 28 bm. „Gł-OS Ro1bó'fniczy" IJję
dzie regularnie powiadamiał ceytel1ników 
o rozmiarach i !Pr:tebiegw .ipodi~tei walki 
ze sp·ekulacfa przeidświąrecznn. (Dz.) 

kupców 
bardzie1i biedny.eh warstw społ'eczeństwa 
w !Poczuciu tradycjj świątc·cz1nych zaQpa
trują się w niezbe;dne artYkuły sezonowe 
oraz świąteczne artykuły spożywcze nie
jednokrotnie kosztem w.yzbycia się in
nych najelcmcntanniojilzych ;potrzeb. W 
tym stanie rzeczy kupiectwo zrzeszone 
winno zachować swe oby;watelskie sta
nowisko i wyklu1czyć -wykorz-snstanie 
koniunktury rprzetlświątec2mej dla jakiej
kolwiek zwy-żki cen. 

Zjawisko takie ibylo by :wybitnie aspo. 
łeczne godzf\ce JPrz.edo wszystkim w naj
szersze rzesze l·ndności nainiże,j usytuo. 
wanej materialni~. 

Zarząd Zgromadzenia Kuoców: 
m. &dil 

w kat!del cliwill runięciem na cłaenq' w tym 
miejscu ulicę, jeanq z najruchliwszych w ner· 
szym mldcle. 

Grozę poło:lienia powlęliszajq jeszcze bal. 
liony, wiszące nad głowami przechodniów na 
kliku zgn!!ycli · oelka:cli. Balkony te w ka.żdej 
chwili mogę się oae?Wać luo też spowoO.ować 
runięcie samych ścian. 

W 'dniu wczorajszym i:ło reiiakcji naszej 
zgłosiła się grupa tramwajarzy, którzy po 
kilka ra~y 'dziennie P,rowcidzq wozy tram
wajowe na tym oiiclnliu, .z prawdzlwq obawq 
o swoje i życie pasażerów. 

W i:lniu wczorajszym poCło6no zjawiło się 
kilku luazi na tym nleoezplecznym oacinku. 
tuazle d zatrzymali iucli pieszy pod za
grorżon ymi ścianami. To oyło wczoraj - dziś 

znów tam nie ma nikogo a ś~lany trzeszczą 

po prostu 1 w kaidel chwili mogą spowodo
wać katastrofę. 

Natychmiast wya~legowaliśmy naszego 
współpracownika na v.tSpomniany teren. Oka-
2uje iSdę', że tramw~e mają cał~owitą 

_słuszność, gro:tąc zaprzestaniem pracy na tym 
„oCfclnku śmierci". 

Wzywamy oapowieanie właaze ao natych 
miastowe! rozb~órki tycli 'ścian, gdyż w rcr
zie wyP,aiiku - wlnnl będą pociągnięci do su 
rowel odpowie'dzialnoścł Nie wolno tej s~ra. 
wy odkładać „Cło akt", 11.ie wolno leki::ewa
~ć tycia luiłzklegol -



Londyn w marcu. 
Niedawno zakończyła się w J.,ondynie lion 

farencja komunistycznych partii lmpetium 
Brytyjskiego. Po raz pierwszy na konferencji 
imperiqlnej reptezentowana była bojowa a
wangatda walki o wolność i socjalizm ••1 Cl.o 
miniach i koloniach brytyjskich. 

SPRAWY 550 MlLIONOW 
W konferencji wzięli udział delegaci jede 

nastu partii komunistycznych - aktywni dzia 
tacze Zwiqzków Zawodowych. teoretycy mar
ksistowscy, bojo:wcy o wolność narodów i 
równość wszystkich ras, partyzanci zabarto
wćml w-wojnie z Japończykami. Działacze cl 
zel:iral! się w Londynie, aby przeQ.yskutować 
problemy dotyczqce 550 milionów ludzi. 

Na konferencję przybyli delegaci Australii 
Wi~kiej Brytanii, Burmy, Cejlonu, Kanady. 
Indii, Malaj!, północnej Irlandii, Palestyny 
i Poludµiowej Afryki. 

K9nferencja uchwaliła aeklarację, która 
precyzuje cele komunisfów Imperium Brytyjs
kie.go i która stanie się gwiazdq przewodnią 
dla milion.ów !uaz! na całym świecie. 

Przepi~wiajqc w imieniu Komunistycznej 
Partii W~elk!ej Brytan!!, Palme ?utt podkJ\&Ś· 
l!ł, ~e celem konferencji nie było ustalenlę 

nowych: form organizacyjnych. Opracowanie 
wytycznych praktycznej działalności pc;zostr1 
je naaal w rę'l!:u poszczególnych partii ko
munistycznych. 

„Witqmy z entuzjazmem - głosi rezoluc
ja - niespotykany dotqd rozmach wielkiej 

I to i OUJO 

I tym razem nie dopisali 
Są ludzie dla których zwroty: „wspólnota 

.ipoleczna", „dobro ogółu" czy „wzięcie U· 

dz:o!u w urzeczy!'Nistnieniu wspólnych po
trzeb" są \vyr;rane z treści, a co no;wyżei sq 
p~wne sprawy, która według ntr.11 mogą, a 
nawet winny być załatwion -e' przez„„ in
nych. Po prostu - wszystkie wspó'n poczy
non:a rr.ają w ich uszach warto~ć n:e doty
czącego ich sloganu. 

Niedawno Bałutom groziła powódź. Na 
wielu posesjach mieszkalnych przybrała ona 
naibardziej niemiłe - bo realne kształty 
A niebezpieczeństwo to zostało ·by szybciej 
i skuteczniej zażegnane, gdyby wielu mił.lsz
kańców powodzią zagrożonej dzielr.icy, miast 
przez cały dzień ze stucha,wką telefoniczną 
w ręku wzywać straż pożarną do zagrożoMj 
posesii, wzięło w rękę szpadel i własnymi 
silami usypało przed brama domu kopiec z 
pias.ku dwumetrowej szerokości wysokości na 
pół metra. W rezultocie straż wzywana na 
raz do pięćdziesięciu zagrożonych powodzią 
obiektów przybywała na mi.sjsce już zdlane 
w tym celu, by wydobywać wodę z miesz
kań, o mieszkańców zsadzać z dachów, na 
które schronili się w oczekiwaniu „pomocy z 
zewnątrz", która nie zawsz~ mogla przybyć 
10 czas. 
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walki o wyzwolenie narodów kolonialnych i dów Zjed_noczonycb, wzmocnienia i rozsze-1 rodami postępowym! I demokratycznymi wal 
zależnych i składamy hołd niezliczonym mę- rzenia brytyjsko-sowieckiego traktatu, ścis· czyć będq o pokój i wolność, albo dopusz
czennikom, którzy oddali życie dla sprawy. lej współpracy ze Zwiqzklem Radzieckim l czq do tego, ż~ prowadzona nadal będzie po 

Na porzqdku dziennym stanęło dziś zagad krajami demokratyqnyml w sprawach doly- lilyka imperialistyczna, której celem jest za· 
niente niepodległości narodów i krajów za- czących rozbrojenia, postępu demokratycz· chowanie panowc:tnia nad narodami kolonial
leJżnych. Koła Imperialistyczne w Anglii i A- nego i wspópracy międzynarodowej; wyce- nym! i gojusz ! imperializmem amerykańs
meryce dqżq wszęazle do zachowania i roz- tania wojsk ze wszystkich krajów z wyjąt- kim i z siłami reakcji na świecie. , : 
szerzenia swego panowania nad światem ko- kiem byłych państw nieprzyjacielskich; przy . INDIE CHCĄ BYC: WOLNE 
lonialnym, do zdławienia rosnqcej fali ru- jęcia zasady demokratycznego samostanowie Omawiaj~c sytuację Indii dr. Adhikarl, 
chów niepodległościowych vi koloniach oraz nia narodów; międzynarodowej współpracy reaaktor hinduskiego pisma komunistycznego 
do rozbicia ! zdezorga.nizovrania ruchów naro gospodarczej." „People's Age" wykazał, że i:ł!awienie prze-
dowośclowycb. , Reakcyjni politycy Stanów NIEPODLEGŁOŚĆ DLA KOLONU mysłu Inaii i rosnqca pauperyzacja kraju 
Zjednoczonych aąiżq do opanowania całego Przyjęta przez konferencję deklaracja i:io- spowodowały gwałtowny wzrost 1 rozwój ru-
świata i oo wchłonięcia Imperium Bfytyjskie maga się natychmiastowego uznania n epo- chu robotniczego i chłopskiego. Imperializm 
go, które uważają za łup najbogatszy. Im- dległości Indii, Burmy i Cej~onu, uznania- brytyjski nie może ohllżej 'Opierać swego 
perializm brytyjski osłabiony wskutek woj- praw Cypru i Malty do połączenia się z icii pal1owania wyłqcznie na przemocy dlatego 
ny, spychany jest coraz bardziej i:fo roli słao hajami macierzystymi: Grecjq i Włochami, stara się o porozumienie z kapitalistami hin 
szago partnera Ameryki. uchwalenia praw demokratycznych i równoś- auskimL 

W WALCE O POKOJ ci rasowej dla ludności kolonii afrykańskicli. Imperialiści czynią wszystko co w ich mo· 
Dobro i wspólny interes wsz.ystkicb naro- Deklarac·ja aomaga się wyzwolenia kolonii cy, aby zachować w łonie rucb:u narodowe

dów Imperium Brytyjskiego wymaga: wyrze. spod panowania ltapitału. go rozłam, który spowoaował, że Inl:ile poz
czenia się polityki bloku anglo-amerykańskie W swym wystqpieniu programowym Pal· bawione sq dziś rzeczywistego kierownictwa. 
go, .P.rzywrócenia jedności trzecli wielkich m9 I me DuU oświadczył, 'i:e narody Imperium sta Polityka imperializmu doprowadziła do ka
carstw i p'śłnego po)iarcia Organizacji Nato- nęły wobec alternatywy, albo wspólnie z na- tasłrofy głodu 1 rozpaczliwych walk bratobój 
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W nalazczość 
w huln · clwie . polskim 

• Dotycbcza,s do Centralnej Komisji Wyna
lazczości w przemyśli:t hutniczym zgłoszono 

i przyjęto 137 wynalazków i ulepszeń, z któ
rych w eksploatacji znajduje się j\llŻ 89. 0-
siqgnięte dzięki nim oszczędności sięgają 

kwoty 58.108 tysięcy zł. rocznie. Autorom po
mysłów wypłacono w postaci zaliczek, oraz 
premii sumę 1,596,091 zł. Odsetek ten wzroś-

nych przez buty udoskonaleń na t. zw. us
prawnienia produkcyjne przypada 38 pomy
słów. Sq; to pomysły, mające na celu oszczę
dzanie materiału, oraz zmniejszenie ilości za
biegów produkcyjnych. Na udoskonalenia 
maszyn, przyrzqdów i urządzeń przypada 46 
pomysłów, CD na produkcję nowe 5 pomy
słów . 

Niestety, jeże!l idzie o wynalaz'czość ro
nie po wypłaceniu całkowitych premii, któ1e botniczą, hutnictwo pozostawiło nasz prze
będq określone na zasadzie rocznego okre- inysł włókienniczy daleko w tyle. A przecieź 
su funkcjonowania wprowadzonych uspraw- na brak pomysłów racjanalizatorsklcb ze 
nień w butach. Z pozostałyc'h wniosków część strony włókniarzy - robotniJców, majstrów, 
znajduje się w badaniu, część zaś została techników, inżynierów - nie mOIŻ.lla się u
wyeliminowana z eksploatacji dla braków skarżać. Brak jednak w każdej fabryce ko. 
koniecznych matetiałów i urzqdzeń. 8 pomy- mórki, która by się tymi sprawami intereso
slów zostało skierowanych do opatentowa- wała. Czas zająć się tą sprawa oowa;żnie i 
nia do Urzędu . Patentowego.' Z eksploatowa- w przemyśle włókienniczym. -------

Prżed rozpoczęciem sezonu bodowi nego 
Sprawę odbudowy, naprawy, ewentualnie 

rozbiórki budynków zniszczonych i uszkodzo
nych ujmują od, .owiednie zarządzen:a Mini
sterst,wa Odbudowy Iz dnia 10,12 1946 roku, 
oraz dekret z nia 26. l O 1945, wreszcie wspól
ne rozporządz9nie Ministrów Odbudowy '. 
Administracii Publicznej z dnia 25 lutego 
1946 r. !Dz.U.R.P. Nr 10, poz: 721: 

Wlaśc:ciel domu uszkodzonego chcąc pro
wadzić naprawy, winien w swym podaniu 
do Wydziału Budowlanego swojej władzy 
administracyjnej określić zakres : rodzaj na
prawy, ilość, rodzaj lokali, które mają być do
pro.wadzon.e do stanu używalności, rozmiesz
czenie :eh na poszcwgólnych kondygnaciach 
budynku, powierzchnię użytkową lokali i ich 
kubaturil!. Do podania noleźy dolq.czyć . kosz-
torys haprowy. · 

Z chwilą dopełn:enla powyższych warun· 
ków lokale doprowadzone do stanu uży.wa!. 
ności zwolnione są od przepisów o gospo
darce lokalami i od przepisów o wysokości 
komornego ! pozostają do wyłącznej dyspo· 
zycji właściciela domu, na co otrzymuje on 
odpowiednie urzędowe zaświad~enie od 
swojef władzy admin:stracyjnej 1wójt bur
mistrz, prezydent), 

Jak najszersze ·zapoznanie społeczeństwa z 
. po.wyższymi przepisami, które dotyczą rów
nież nowych budowli, oraz zor:entowanie za
!nteresowa'.lych w państwowei polit·1ce budow 
lanej l akcji kredytowej stworzonej na te cele 
przez Rząd, przyczyniłoby slę niewą tpliwie 
do wzmożenia : przyspieszenia odbudowy. 

Nie trzeba z tym zwlekać, bo sezon bu
dpwlony już sią rozpoczyna. 

Komuniści hinduscy - oświadczył następ
nie dr. Adblkari - walcz·q o llkwidac:ję roz. 
bicia ruchu nmoaowo-wyzwoleńczego. Roś11ie 
solidarność mas ludowych w Indiach, czego 
dowod'em było kilka wielkich strajków i roz
wój ruchu chłopskiego. 

Podczas dyskusji zabrai głos Harry Pol
litt, który domagał się opracowania nQwych 
form współpracy gospo.darczej między Wiel
ką Brytanią a dominiami w obliczu nadcho
dzqcego kryzysu w Stanach Zjednoczonych. 

„NIE CHCEMY BYC: KOLONlĄ AMEBYKl" 
„Nie wolno dopuścić, aby Wielka Bryta

nia, Kanada i Austral!a stały się 49-tym, SO. 
tym 1 SI·szym stC111em Ameryki, 

Jeśli wiele krajów europejskich zawarło 

dziś un:owy hanalowe z.:"iqzkie:n Radz!e~
kim, aby uchronić s ę przed skutkami ameą 
kańskiego kryzysu gospo'darczego, czyż nie 
nadszeał !uJ: czas, aby i nasz kraj zastano
wi! się na~::'q; przyszłościq?" · t4 

Nowy ukłaa stosunków między Wlelkq Bry 
tanią i dominiami przyczyniłby się niewqtpli 
wie 'do znormalizowania stosunków gospo
'darczycb Imperium ze Zwiqzkiem lfadzlec 
kim i Nowq Europq. Przyczynlłoy. się rów. 
nież 'do rozwoju ruchów narodowo-wy.z;woleń 
czycb·, pomógł takim krajom jak Indie w ich 
walce z zacofaniem gospodarczym i osłabił 
imperic•:zm amerykański. O. Z. 

Połączenie telefoniczne 
Polska-Norwegia · 

Z aniem 15 marca br. Wp?OW&IdZono ruch 
telefoniczny z No1wegiq viC1 Warszawo -
Stockholm. Opłata za trzyminutową .rozmowę 
zwykłq w ciq;gu całej doby wynosi 348 zło-
tych. ' 

Dopuszczone sq rozmowy państwowe 
zwykle i pilne, prywalJ!e zwykle i pilne, roz
mowy z wezwaniem, z. uprzedzeniom i żada. 
nie informacji. · 

Nauka płynąca z doświadczeń Bałut, była 
bodźcem dla mie~zkańców domu przy ul. 
Gdański9j 11. Zwoła li oni zebranie lokatorów, 
~. a którym postanowiono, że w niedzielę dnia 
23 bm, wspólnymi siłami usuniemy nagroma
:!zony w podwórku śnieg i w ten sposób sami 
urotuiemy swe piwnice grzed zalaniem wodą" 
W domu tym rpieszka około 50 lokatorów, j.9. 
żeli 'Każdy z nich sta.ną!by do pracy, to w go- Jarostaro Basek 314) f esfem., no ! t<Ili się Pan ooerlaitnant 
:Jzin~ nie było by śladu ze śniegu. Do wspól t'ulCasz z pewnościq: ao.ść namartwił 0 

lylko właściciel.9 sklepó,w, znajdujących się ,Krokiem 'żołnierskim ruszył Szwejk ~ ~J r~~~'J:~~k~e~ieszk~l~~ó;, ~nżt~liek~~i~~~~~ p r i Ja~ ~ J ~ ~ ~ 11 ~a~ w~ 1· ~t ~ si w ~ 1· t~ mnie. 
r.a porterze posesji, a więc obiektów n~jbar- KU pleoanii, a, po arodze śpiewał· 
'ziej zagrożonych zalewem, odmówili swei Popatrz na mnie, pada) moja, 

' cmocy, Motywując to postanowienie w mnier podczas WOJ. ny s-w.·atoweJ· Popafrz jeszcze raz. 
· 1 i ęc.ej następujący głośny sposób: „My pic;« 

··lmy największe ko~orne, cbsemy pr;2Y,~~1-: (Przekład Pawła Hulki-Laskowskiego) OOJ, zro~ili Z'e mnie pana, 
"1iej raz w tygodniu odpocząc po „c1ęzK1e1 i zrobili, panno moja! 

Jcy''. Zresztą ~d „tego'' są. inni ludzie jak Przea południem 'dostał słupka jeden dalej szorowała podłoqę na kolana.cli, Czy mnie znasz? 
..,zorca, a,dmim~trator, Z?M,_ ~zy ."~łollle :.fołnierz z :waszej kompanii za to że a potem z ro.ca się do nieqo pełnq Nie zatrzymując się Szwejl.C wszeał 
y robocze ' Mozemy co na1wyze1 ob1ąc nad ' . . - „ · ' . I 
. cją „ . kierownictwo techniczne". , Ale b· l':lzł n~ str~c~. z~ Jakąś s1e~emdzle~1ę- twarzą i p wiada: - A tom clę na- po schodach na qórę i Zl.tmierzył ku 

· xzności „technicznego nadzoru' nad tą ciolełniq babą. ,'.Ale człowiek ten 1est brała:, żołnierzvkul - Baninie tej by- drzwiom, zza który'ch tidzywały sie 
cją nie było. 1. panow!e. '?raz panie - s,er- niew'inny, ponieważ :w rozkazie dzien- ło przeszło sied.::imazies,'qt lat i poz- głosy oficerów. 

:JsZ Barono"'."s.ki! wlasClCiel sklep~, Jakub nym .-)~ nie oyło o tym mowv do . ia- nie1' rozpowiadała o tym po całe1' wsi. Rozmawiano tam o wszystkim moż-
vdman, własc1c1el sklepu zegarkami, Paw,9ł . . . , _ - ' 

· 2 k właściciel sklepu z kapeluszami i Wanda kich lai to 1est dozwolone. A teraz pozwoliłbym sobie zapytać, liwy'.\11 i właśnie plotkowano o brvaa-
;ś~iczak - właścicielka sklepu z wyrobom! - I ja ta.li my'ślę, że jest niewinny czy podczas mej nieobecności nie do- dzie i o nieporządkach, jakie w niei 

· :~lanymi z okien. ~wych mies~koń za~hę~a:i - rzekł Szwejk - ponieważ qdy tal{a stałeś się, bracie, i ty do pakf? panują, a adiutant 0ryqaay dołożvł 
o prccy ~wo!,9nnik::iw ,czyst?!.ci ~ .k~m~en,icy. wiekowa baba lezie po draoinie na - Nie było okazji po temu - tłuma- od sienie także coś niecoś, mćwioc 

) o s'.anow1ska pono,w 1 pan wlasc1c1eh sKle- . . . • , 
-:;w L<-Jłą(:zy l i s,ą również h3rnwnicy spół- strych, to 1e1 twarzy człek me widzi. czył się Marek - ale za to o ile o cie- między innymi: 
-.ielc:z:ych sklepów, mieszczących się "'! tym Taki sam przypadek zdarzył się na bie chodzi, batalion porozsyłał za to- - Telegrafowaliśmy nioy z powodu 
~mu: p. Tęsiorowsko Stanisława - ki~row- manewrach pod Taoorem. Jeden z na- bq listy q~cze. tego Szwejka„. 
; k S 'łd 'eln' Pracy Ar-Te-Che' p ~ 

i.cz a, _P0
. zi 1 

" . '„ · szych plutonów kwaterował :w qospo- - To nic nic szkodzi wtracił - Hier1 - zawołał Szwejk otwiera· 
Urupinsk1 M1eczyst.aw - zastępca ki,9rown1.<a . . . , . . 
wyżej wy~ienionej spó!dzielnL . dzie, a J~kas kob:~ta szorowała p~- Szwejk '- postępek jest całkiem słusz- jqc drzwi i wchodzac do pokoju, oo 

Nie wiadomo, co kierowało zachowan;em dłoąę w sionce„ Otoz przypatoczył się ny. Batalion winien był właśnie tali czym powtórzył meldunek: Hierl Mel-
„ścisłe), ni.eingerencji'' tyc_h ostatnie~._ do niej niejaki żołnierz Chra.mosta i postąpić i rozesłać za mną listy qoń- de gehorsam, Infanterist Szwejk, K<im· 
. Do~c, z.e· _rąk,, swy~h nie zabrudzili pracą poklepał jq, jakby ci to po-,.,·P.dzieć? ' cze, bo przecież przez tak dłuqi czas panieordonanz 11 Marschkompanie! 
m „me nalezną · · · · N kl ' ·· k' k. h. D ' · d b W · t 

Na mdrginesie tego wydarzenia w skali o, po ep01 Ją po lE:~c a? · o teqo me wia omo yio, qdzie ~rzebvwa.m. idząc zdziwione warze kapitancr 
o·odwórzo.wei trzeba · zauważyć, że już nie szo;rowania musiała się bardzo pod- Nie można powiedziee, aby bcdalio'n Saqnera i nadporucznika LukL1sza. 
raz ~anowi,e k~pcy, czy n~ektórzy ki:erownicy lCasać. Klepnął jq ra.z, ona nic, klep-. postąpił był nierozważnie. - Mówisz, których opanowvwała jqka:ś cicha 
sklep~w spc:t~zielczych ~foh dowod, .ze wspc;I nqł 'drugi raz znowu·ż nic, ia!Cov io że wszyscy oficerowie sa na. plebanii rozpacz, nie czekał SzwP-ik na pytanie 
ne w1ększosc1 obywatel! sprawy„. nie są 1cn , ', . , • , •. . , . . . „ 
sprawami. Obojętnym, czy toczą się one na wcale nle 1e1 _ dotyczyło. W1.ec on na s:wmsk1e1 wv~erce? Trzeba tam be- i za;wołah 
ich b<idwórkoch, C4Y na ogólnieiszei areni.~. wziqł i zaryzykow:ał a ona nic, tylko dzie pójść i przedstawić sie im, że iuż 

. . (D. c. n.) 
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Dz!eń w Związkacb • -tawouowvcn 
UW.A.GA DELEG.A.CI - WŁOKNIARZEl 
Na mocy decyzji Zarządu G1ównego Zw. 

Zawodowego Włókienniczego Zarząd Oddzia- Żywo jeszcze stoj1\ w J}alll!<;Ci pier~v- Kierowni\\i..::rn te:i szkoły j~st mgr. Sta-l kowa, Jaśko Eugenia - obecna przewn
łu Związku Włókienniczego postanawia zwo- sze dni po wyzwoleniu, kiedy to no hl1s- nlsław Korli11~ki. Ze ":'zruszet!iem wspo- ~lni~ząc~ Koła Rodzicielskiego, P!ydrych 
lać ponowne Walne Zgromadzenie delegatów ko 6-cioletnicj okupacji niemieckbj sta- mina tamte niezapomniane dm. i w1~lu mnych. Bez pomocy Komitetu R<1 
wybranw::h w fabrykach cełtlm dokonania Jiśmy si<'l gospodarzami na ojczystej zie- - Dostałem do zorganizowania szkołę dzicielskiego praca w szkole byłaby niet:· 
wyboru Zarząąu Oddziału. mi. Wielk<i trosk~ w tych dniach budziła mieszczącą sic w gmach11 poni;)mieckim miernie 11trndniona. 

Walne Zgromadzenie delegatów odbędzie w nas sprawa szkolnictwa, ho to i gma- J1rZY ul. ugiclnianej 63. Gmach by] zni- - Pros~. obywatelu Kierowniku, ~ 
się w sali Centralnego Robotniczego Domu chów zdolnych do natychmiastowego, u- szczuny, bez sz~·b. Sprzęt szkolny zdąży- powiedzcie nam o warnnkach pracy nau
Kultury (Piotrkowska 243-) w dniu 30 marca żytku uie było, ni książ~k, ani tylu innych łem zabetpieczyć, bo d-0 Łodzi zza Ło- czyciela. 
rb. o godzinie 9-ej w pierwszym terminie, 0 rzeczy llotrz~bnych do 118 uczania. Przede wicza na piechote przybyłem już 22 sty- - Warunki pracy są hszcze trudn~ 
10-ej w drugim terminie. wszy im jednak nie było nauczycieli, cznia. Zabezpieczyłem dużo papieru, :Piór Podręczniki posiadamy zaledwie do p!er-

Nadmieniamy, że Walne Zgromadzenie gdy · ni zgin~li w obozach, inni jesz- obsad<:k, a tra me n tu - tak, że moi ucznio wszych 3 klas. w pozostałych nauczyciel 
odbęi:faie się łi.ez względu na ilość przyby- cze ali za drutami na wyzwolenie, in wie dotychczas .ieszcze na br.ak tych rze-· sam musi lekc.ie nkładać i pisać. Ucznio-
~ych delegatów. ni wre zci:! rozpr-0szeni !}O całej umęczo- czy nie narzekali. ..vie są w .nauce oPóźni.eni, trzeba wiec do 
UWAGAt DELEGACI NA WALNE ZGROM.A· nej ziemi Jlolskic.i dopiero zdążali na da- Wielką pomoc okazali rodzice uczniów. ·k~żd~~o T.>?dchodzić indywidualnie. M?· 

l>ZENff: Wł.óKNIARZY wne miejsca llracy.. Tak m>. O'b· Kasprzak (obecny· sekretarz wuic ~ęzvk.1em przemysłowym mogę śmt.c 
.Delegaci wybrani n.a: Walne Zgromadza- A j~dnak. pomimo tylu trudi1ości, już dzi~ln·cy PPR - ~ródmiejska - Lewa) ło tw1erqz1ć •. że w stąsunku do p~ac.Y 

nie pro~nni: sq o zgłaszanie się w dniu 28 14 lutego 1945 roku w Łodzi zostało uru- i . . b . t przedwoJenne,1 n:i11czyc1el bezwątpien':.i 
l :9 marea rb. do Sekretariatu Oddziału Zwią:;: . . h z wraz. ze swJ'.~1 t-0warzyszami eztn ere- wyrabia ponad 200 procent normy. 
ku. Zawodo'l'rego Przemysłu Włókienuiczego chomwne szkoki111ctw.o po\\k·~zec nz. hasz: sowme oszklili nam cały gmach, w pracy Ni::!szcz0ii;6lnie również przedstawia sh 
Strzelecka ,„, pokój 204 po odbiór mandatów. czyt za~ocząt owania nau :i powszec neJ dla szk~ły wyróżnili sie• ob~\V'at~le: Adam sprawa koniecznych pomocy naukowycl 
Zwiqzek zawodowy Robotników i Pracowników ł w Łodzi, przypadł w udziale szkole po- czy k Mieczysław - robotrnk z. firmy Gey _ Czym tlnmaczyć zfawic:;ko. że nif' 

Przemysłu Włókienniczego wsz.echnej przy ulicy Jaracza 63. er, C~eremuszkin - tramwaJarz, Szen· wszyscy nauczyciele wrócili do swego 
1'r.LJ111 l.tTt i.rr·r rri·iiri·urrri•Tll'U''l':t:i.:i'ir.n i••• 1.1„uu 1111, 11111111111.u u.11.111111.111.11111.1-1..111:1.111111111:1u:111..111.111~11n•1•1rif1:m1.1111.1rr1111•1I'!f'l"I'1 1 111111•M 11 przedwojennego zawodu? 

z sądów • „ -:-- U·ch:!ka:ią ze szkoły tylko eł. którzy 

Zabójcy trz c ski h jeńców wojennych 
stanq przed sqdem · 

Miesiąc po zakonc~niu działań .wojen
nych w północnei Norwe~ii. zn~leziono w 
pobliżu granicy szwedzk1eJ ciała trzech 
me,żczyzn. Policja t11orweska wszczeła ~o 
chodzenie w tej sprawie i :przeprowadziła 
wywiady wśród wszystkich mieszka11ców. 

Dwaj Norwego\vie i jed·en Japończyk 
zeio,,ali, że w czasie okupacji w tych str~ 
'lach stacjonował 'J)Ułk 'Policji niemieckieJ 
l że trzej żandarmi w kwietniu 1945 r9ku 
zabili Polaków uciekinierów z, obozu Jeń
có·w w Norwegii, w miejscowo 'ci Speer 
Neven.es. Polacy ci usiłowali Przejść 
granicę szwedz1rn-norweską i żandarmi, 
którzy patrolowali granice1 otworzyli do 
nich oc:ien z karabinów, a naste;pnie -
już· leżących - dobijali. 

Norwei:;1'::a policja \veszła w kontakt z 
delegacją Kwatery GłówIJej Lądowych 
Sit Alianckich w Norwegii i w wyniku 
szecze,gółowego śledztwa udał-0 Się 11jąć 
zabójcÓ\J{ i ustalić nazwiska ofiar. 

Trnpy zostały rowoznane przez Po
laka, Adama Olszewskiego; który przeby
wał z zabit:;mi w Ghazie jcf1ców. Oto na 
zwis ka za bi tych: Wito\d K<lłodl\.ie:i. Cze
sław Sienkiewicz i Romuald Kurek. 
Wszyscy pochodzili z Wilna. Olszewski 
rozpoznał ich w ten sposób, że od11a]azł 
na ubraniu zabitego Kołodzieja adres 
swoja1 rodziny, do której Kołodziej 
:niał ·napisać i -pr7.eslać Gd 11iego wiado
mości. 

Zabójców umieszczono w więzieniu w 
Nor"·e.'<ii w Esterwzgen. a · naste,!Ptlie 
przekazano za pośrednictwem Polskiej 
Misj; Wojskowej_ Prokuraturze Polskiej. 

Obeciiie toczy się przeciWko n4m d-0-
ni11111N11111111111111111111111111•1111111111111111111u11111111111111111111111111!11111 

Odczyt w Naczelnei Organi
zacji Technicznej 

Oddział ł.ódzki Naczelnej Organizacji Tech 
nlcznej zawiadam~J, że w piątek dnia 28 mar
ca br. o godz. 19-ej w sali NOT przy ul. Piotr
kowskiej 102 DYR. L. TANIEWSKI wygłosl 

SPRAWO ZDANIE Z UDZIAŁU POLSKIEJ DELE
GACJI W PRACACH KOMITETU WYKONAW
CZEGO SWIATOWEJ KONFERENCJI TECHNICZ 
NEJ W PARYŻU na które członków i zalnere
sow~nyeh o przybycie prosi ZARZĄD. 

KOMUNIKAT 

Komisja Porozumiewawcza Organizacji 
Mlodzietowyeh, zawiadamia całą młodzież', 

że bilety ulgowe, które zostcrly rozpro'ł{adzo
ne przez orgp_,Nzacje młodzież.owe do Teatru 
Powszechne!; o TUR są 'Ważne na przedstawle· 
nle popoludnlewe w czwartek 27.III. o godz. 
15-tef początek punktualnie. 

ODPRAWA PPR-OWCÓW -
DZIAŁACZY 'ZWIĄZKOWYCH 

chodzenie w Prokuraturze Łódzkie.i. 
Wkrótce staną oni IJrzed sądem i bę;(]ą 
odIJowi~dać za zabójstwo jeńców wo.ien
nych. Są to Georg Koeni.g, Fritz Weide
mann ·i Willi Mueckler. 
Należy zaznaczyć, że wraz z zabitymi 

usiłował zbiec z obozu r6wnież Polak 
Stanisław Borias, pochodzący z Łodzi, 
który w czasie ucieczki złamał narty i 
musiał się; cofnać, <lzięki czemu unik1nął 
śmierci. 

Obecnie Prokuratura p0szukuje Świad· 
ków w tei sprawie, a szczególnie otszew 
skiego, który złożył zeznania w Norwe· 
gjj l Barjasa. który prawdoJHłdobnie prze 
bywa obecnie w Polsce. 

Ktokolwiek posiadałby jeszcze jakie§ 
szczegóły dotyczące zamordowania 3-ch 
Polaków przez żandarmów w Norwegii 
winien zgłosić się do Prokuratury, Plac 
Dąbrowskiego 5, pokój 222, prokurator 
Grę bee ki. 

Bandyta skazany na 8 lat więzienia 
Okrę1gowy Sąd Karny pod przewodnic

twem sędziego Zawadzki·ago roz;patry
wał \VCzoraj w trY·bie doraźnym sprawi'[ 
Władysława CeP-Owskie;;o, lat 26. 

Oskarżał prokurator Kłoczkowski. 
Tło sprawy 'Przedstawia się nastę·pu

jąco: 
.W grudniu ubiegłego roku Cepowski 

odwiedził swojego znajomego lzYdQrczy
ka, który mieszkał 11 swago szwagra i 
siostry małżonków Kujawów we wsi 
Blizno, powiat ł~czycki. Dowiedział się 
tam, że dnia tego mę,ż:czyźni wY~eżdżają 
ze wsi. a w domu zostają same kobiety 
i dzieci. 

W nocy Kujawfoa i lzyidorczykowa 
zostały zaalarmowane natarczywYm do
bijaniem się do <lrzwi. Ki·edy nie chciały 

RE.7ESTRACJA SKLEPÓW HANDLUJĄCYCH 
RYBAMI 

Wydział Aprowizacji i Handlu Zarzqdu 
Miejskiego w Łodzi podaije do wiadomości 
iż wszystkie firmy, handlujqce rybami na te
renie naszego miasta, zobowiązane sq reje
strować się w terminie do 1-go kwietnia rb. w 
tut. Wydziale - ul. Wólczańska 18~ pokój 251, 
w godzinach urz<idowych. 

otworzy~. usłyszały: „Przyszło wojsko 
i chce sprawdzić. czy w zagrodzie nie n-0-
cują żołnierze". K-0biety kazały przyjść 
rano, ale bandyci tak sie dobijali, że by
ły zmuszone otworzyć. Oświetlili <lni i2-
be latarka elektryczna i snoD światła po
zwolił na·padnictym roZ1Poznać w fodnym 
z napastników Cepowskiego . 

Bandyci zażądali wydania pieniędzy, 
grożąc użyciem broni. Zrabowali 1500 zł 
i garderobę. Nast~iPnie zbiegli, 
~ledztwo wszczęte w tej sprawie Po

zwoliło ująć Cepowskiego, za drugim 
sprawca, napadu poszukiwania trwają. 

Są:d skazał CC1Jowskiego na 12 lat wie; 
zienia, na mocy amnestii zmnte>jszając mu 
karę do lat 8-miu. 

rz~dem Paiistwowym oraz Instytucyj państwo 
wych, samorzqdowych, wojskowych, Sp.ółdz.łel 

ni 1 Zw!qzków Zawo'dowych, reflektujqcycli 
na kupno opakowań po towarach TJNRRA, ite 
dysponuje w!ększq ilością następujc;cych o
pakowań, a mianowicie: 

I. worki jutowe i płócienne w cenie oii 
zł. 112...:..210 za szt. 

2. skrzynie w cenie od zł. 15-40 za szt. 

SPRZEDAŻ OPAKOWAfl PO TOWARACH 3· torebki papierowe 1 impregnowane w 
UNRRA. cenie zł. 7,- za szt. 

Stosownie do okólników Ministerstwa A- 4· pudełka i kartony tekturowe w cenie 
prowfaacji 1 Han.dlu Wydział Aprowizacji 1 zł. 3,- za szt. 
Handlu Zarzqdu Miejskiego w Łodzi podaje 'Po bliższe informacje należy się zgłaszać 
do wiadomości wszystkich zakładów przemy- I do tu1ejszego Wydziału ul. Wólczańska 18 
słu państwowego i pozostajqcego pod Za- pokój 257 Referat Opakowań. 

Najprz»femniejsz~ podarunek dla dz!i,eci 
· książeczha 

JANUSZA MINKIEWICZA 
Ilustr. J. M. Szancer 

od A do Komitet Wo.iewódzki PPR zawiadamia, 
ie dnia 27 mar:ca br. o godz. 10-e.i w Io· 
kału KW. PPR przy ul. Pigtrk<>wskiej 55

1 

Literhi dziecięce 
odbędzie się odprawa instruktorów za- ceno 270 zł 
wodowych. Przewodniczących tub Sekre· 1 Do nabycia we wszystkich księgarniach 
tarzy Powiat. Rad· Zw. Zawodowych „ŁODZKI INSTYTUT WYDAWNICZY" 
I Zarza,clów Odflziałów, oraz Rad Zakła· Dział księgarski Lódź, ul. żwirki 17, tel. 156-81 
dowych c7.ionków PPR. l ··- ' 

Sekretariat KW. PPR; -.:= 

byli, że sic- tak wvrażoe. wvrobnikam; 
szkolnymi, Prawdziwy nauczvctet - wy
chowawca pracy sweJ nie opuszcza. Wh 
rzymy, że najgorsze mamy J11ż za SO.ba. 
Państwo nasze odhuclowuje si<' szybko i 
.pomyślni e. Dobrobyt w cieżkim trudzie 
wywalcza sobie ludzie wszystkich zaW(} 
<l6w. 

Ta prawda prz.enika do ~wiadomo~! 
tych nauczycieli. kt6rzv wszystkie swe !! 
ły oddaią umiłowanej Jlracy ped.agoglci 
nei. „„. „...-

Wywia·d nrze-prowadzil 
Jan Tnmczak. 

POMTSł.OWY WYNALAZEK RADZIECKI 
W c!eka··ry sposób rozwiązali radzieccy 

konstruktorzy maszyn rolniczych kwestie ma. 
clianicznego oddzielenia od nasion konlczy. 
ny zan!eezyszczajaee le nasiona powoju. 

Zastosowali mianowicie w tym ce!u ma 
szynę elektromagnetyczną. Nasiona powof1. 
nie są ob-darzone właściwośc!amt magnetycz
nymi. Własności te moi?.na Im nada~ mlesza
jq;c je ze specjalnie spreparowanymi, sybtel 
nie ·sproszkowanymi opiłkami żelaza. 

Do gładkie! powierzchni nasion konlczy 
ny pył nie przystaje, nasiona powoJu natt 
miast, dzięki niewielkim jamkom na swej po 
wierzchni pokrywają się proszkiem żelaznym 

W konstruowane! maszynie nasiona do 
kładn!e miesza się z pyłem żelaznym nasięp. 
nie kieruje się je do obract:rfącego tlę bęb. 
na, w lctórym znajduje się elektromagne• 
Tu następufe właściwe rozdzielenie nasl01~ 
Nasiona koniczyny bez przeszkód vrpcrdr:rfc!. 
do specjalni<.~ umf,,.~zczonej skrzyni, zaś pe. 
kryte metalfcs·nym pyłem nasiona powoju se 
przyciągan• przez elektromagnes l w ter 
sposób wydzielone. 
Wyd'ajność maszyny wynosi 400 kg. nasion 

na godzinę. A. M. 

KURS BIBLIOTEKARSKI TUR 
Wydział Bibliotek Towarzystwa Uniwersv· 

tetu Robotniczego organizuje Kurs Biblict9kn 
ski w Warszawie w czasie od 10 do 30 kv;t~· 
nia 1947 r. 

Kurs przeznaczony jest dla 20 bibllotekc. 
rzy i kandydatów na bibliotekorzy TUR l 
CKZZ. 
Zarząd Wojewódzki TtJR w Łodzi przyjmu

je padania kandydatów do dnia 25 III. br. w 
~kretariocie, przy ul. Piotrkowskiej 243 tel. 
114-40. ' 

Do podania należy załączyć życiorys oraz 
polecenie organizacji. 

Przy znacznej rozbudo'ł<ie akcji bibliotecz
nej istnieje duże zapotrzebowani9 no procow 
ników. Towarzystwo Uniwersytetu Robotnicze
go zatrudniać jednak bęr:lzie jedynie pr7A· 
szkolonych na naszych kursach. 

Kurs jest. całkowicie be~płctny„ Mieszko:ifo 
i :wyżywienie zapewn'on-'3 w domu własnym 
TUR w Warszawie przy ul. Al. Róż 7. 

ZAMLAST KWIATOW - NA POWODZIAN 
Zamiast kwiatów z intencji urodzin kie· 

rown!ko Łódzkiej Hurtowni Aptecznej ob. 
Mieczysława- ' Zielińskiego, koledzy Michał 
Jaszewski l Jan Mlroń składają na rzec1 po. 
wodzian z!. 3.000 (trzy tysiące). 

Ob. Fel!n1ak Cyryl, Sulkowskiego 48 wpła. 
, ca na powodzian z.I. 1500 i wzywa innych 
rzeźników, by poszli w jego ślady. 

ZAMIAST KWIATOW 
Z okazji mln!onyc'h imienin sekretarza ~o

ła PPR przy Związkach Zawodowych tow. Ry
marczyka Józefa, zamic:st kwiatów 'złotyll 
członkowie Koła na Fun::Ju3z Budowy Domu 
KCPPR w Warszawie zł. S.040 (pięć tysięcy 
czterdzieśeil. 

I 
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„ 
• • • • cqwazn1eJsze • s I as ze· I Wiele mówi sie ł pisze na temat powo

Jennej demoralizacji młodzieży. Ale ni~' 
wiele mówi ai~ i niewiele pisze na temat I 
naszych sukcesów w walce ze smutną . 
&puścizną okupacji. · Jeszcze na aługo przed godziną; dzieslą- Koroit•tu Wykonawczego SFMD kol. Ignar. „."FedN.acja - mów! kol: lgnar -- spełnia 
Związek \Val.ki .Młodych PO tej linii lq największa w Łodzi aC?LCli kinoteatru „Włók- „Nie fest przypadkiem - mówi - te właśnie swe zadanie nie tylko na qrunel<:> r:1l"1dzy

pracuje, ale w powodZi spraw organiza- niarz" była ju.t szczelnie napchana młodzie- pierwśzy dzień wi9sny został obrany ówię- narodowym. Skupia ona mlodzleż także w 
c:v.inych zapomina się czę.sto o sprawie tiq. Na sali, na korytarzach, 1 przed kinem Iem młodzie'ż.y świata. Dzień ten ma być sym- danych krajach i młodzlaż tę jednc•czy"„„ 
wychowania ideologicznego, 0 kształce- pstro było od niebieskich koszul OMTUR- bolem wiosennej młodości, eymbolem bu- „.„Właśnie na gruncie SFMD niy, pr,i:edeaw1-
niu członków orgauizacji. W toku wiel- owców, białych ZWM-owsldcli 1 zielonych azących się do życia sił młodzieży".„ / ciele ZWM, WlCI, OMTUR, H'arcerslwa zcrien
kich akcji, takich jak Wyścig Pracy, czy mundurów harcerskich. Wszystkim wesoło, l:io w dalszym ciągu swego przemówienia towaliśmy się, :Hl właśclwle Jesteśmy repre. 
kampania przedwyborcza, hartowaliśmy to przecież pierwśzy dzień wiosny, wspanidła mówi kol. Ignar 0 powstaniu i historii SFMD. zentacjq jednej tylko organizacji, otganlzacJI 
się. W toku pracy świetlicowej zdoby· pogoda, no i nasze święto„. SFMD powstała w czasie wojny. Demokratycz młodzieży polskiej, że przybyliśmy tu w Je! 
wa!iśmy kulturalną rozrywkę. Nauczyli· Po godzinie dziesiątej rozpoczyna się właś na miodzie.li świata postanowiła, zorganizo- jednakowo pojętym interesie I to Q v; r 0''

1
• 

śmy się, także głośno domagać się tego, clW)I uroczystość. Wesoły śpiew, którym mło- wać się, by przeciwstawić się otaczającemu cele walczymy:•„ , 
co nam się w pa(1stwjc demokratycznym dzież urozmaicała sobie cz.Q;s czekania mil- złu - faszyzmowi. Postanowiła powołać or- Walczymy o utrwalenie pokoJn, wakzymy 
należy. knle. W imieniu Woj. Kom. Porozumiewawczej ganizację, która by miała na celu znieść gra- o oświatę dla młodzieży, o ochronę pracy 

To je t dużo, ale to jest za mało. Nasze Organizacji Młodzieżowych, otwiera zebra-. nicę na drodze do jedności młodzieży, kló- 1 młodzi~ży, walczymy o sprawlecll!wl"'•ć Ta 
PQczynania, nasze akcje, nasza praca-po nie kol. Kosicki. W krótkich słowach wita ra by skupiła całq. , demokratyczną młodzież I sq; wspólne c~le cał,ej rnłodziet~y ~jedncczone! 
winny wynikać z pobudek ideowych, z zebranq na sali młodzież, oraz przedstawi- wszystkich ras, wyznań I narodowości. Millo- w SFMD, - me mozemy pozwollc by dotych
głebokicgo przeświadczenia. że postulaty ciela Swiatowej Federacji Młodzieży Demo- ny młodzieży cierpiących pod uciskiem 

1 

czas Jeszcze młodzież cierplaLa peri ja ·:mem 
. mfodziciowe, że nasza walka jest słusz· kratyc.znef kol. Ignma. Za siołem prezydia!- faszystowskim, mlllony oliar, wojny były tym fa~zystową,kim, Jak to się Clzleje w Hiszpanii 
na j l i{:kna. nym zasiadają1: przedsta'l'l'iclel „WICI" kol. bodźcem, który zrodził ideę zjednoczenia gen. Franco. Musimy się przyczynić do uoad-

Musimy się :wiele uczyć, aby zrozumieć Inglod, przedstawiclei ZHP dh. Łętowski, Org. młodzieży do walki o lepszy świat. „ ku tego ostatniego_ bast'.onu faszyzm ul" (~klas 
rol~, jaką ~WJ\\ odegrać ·może obecnie. żydowskiej Mło.dzież. Socjalistycznej kol. Bo- Federacja jednoczy mło'dzież 60-ciu krqjów ki).„ Ta~ sa.mo nie mo:emy pozwolić - m6-

Musimy się wiele uczyć, aby zrozumieć rensztajn, przedst. OMTUR kol. Buncler oraz wszystkich części świata i młodzież ta w wi dele! kol: Ignar - na wyzrk sto
4
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wielkie przemiany, .iakie zachodzą w na• z ZWM kol. Flug. imię tyc'h samych haseł co my święci dzloń przez białych w stosunku do młodzle·y kolo
SZCJ' OJ'czyźuie, które1' pośwle-,cić pragnie- W imieniu SFMD zabiera głos cz,łonek 21 marca. , rowef w krajach kolonialnych. Młodzie± ta nie 

ma tych samych praw I możliwości co biali 
my nasze młod~ siły. 1111111111111111111m11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

i to musimy dla nich wywolczyćl"„. 
1\\t simy się uczyć - i to nie tylko w • • • • • b t • k • 

szkolnych murach i w szkolnym zakresie. 1c1arze w nosc1n1ę ·U ro o Dl ow w skład SFMD wchodzi miodzie!. kcttollc-
Tę wiedzę znaleźć powinien każdy czło· 6 ka, komunistyczna, socjalistyczna. Tu nie sta-

• nowi różnicy skóra czarna, hlała czy żółta, 

n~k ZWbM W swoJej organiz
1 

ac.il. Jak! Po
1 
• W niedzielę dnia 23 III bawiła w Ło- nów, piosenki, zabawa i rozmowy, w nie stanowi różnicy to, czy kto5 ::ię modli do 

wmien YĆ program kszta ceni~ i Jak e dzi wycieczka Wiciarzy z Centralnego których każdy podkreślił konieczność CJhrystusa, MahomelrI czy Buddy. Wszyscy 
formy orga111zacyjne te.i wielkie.1 pracy? Kursu idowo-organizacyjnego w Dębo- zbliżenia i zbratania obydwu or.ganiza- widzimy przed i;obą jeden cel: potr~P.by całej 
Wiemy, że o to troszczy się Zarząd wej Górze. Z rana młodzież wiciowa cji. Kol. Maciakowa z• Wici mówiła o młod.zieży~q jednakowe: sprawi"1dllwt-Gć, po 
Główr:y ZWM i nasze tere1~owe zarzą~Y: była na akademii w kinie Włólmiarz, konieczności wspólnej · codziennej pra- kóJ, praca. 
Pomózmy naszym kqlegom - barClz1eJ popołudniu zachwycali się sztuką Kra- cy dla Polski. ... "! my - kończy kol: tgnai _ mlcdzleż 
doświadpzony.!!l_· _„Ti:y_buna __ Młodych" kowiacy i Górale, wieczorem zaś gości- Niechże to spotkanie hędzie dalszym polsk · wcbodzqc "' skład CFMD mi•tiimy 
wzvwa was. wypowiedźcie się na te te·J la ich Centralna Szkoła ZWM w Lodzi. krokiem na drodze zbliżenb i zacieśnie- pr:zed\wszystklm tta nn~zym nnl11l1tm '7tttll

n ;!{y na jej łamach, zawsze dla wszyst- Atmosfera w Centralnej Szkole ZWM nia wzajemnych bliskich stosunków cle „spełniać postulaty !iFMO. Musimy al, 
ldch młodych dostępnych. Otwieramy dy była rzeczywiście bardzo miła. Wzajem miGdzy aaszymi dwoma organizacjami. przede wszystkim zjednoczyć, by wspólnie 
skusję, Czekamy ua wypowiedzi. ne powitanie, wspólne odśpiewanie hym H. F. walczyć 0 wspólne d„bro.'' • 
11'1 m„n1.·1;J11.11.n;1M.11111111111:11:1111>r1l'!l.llll'llTl:l'ili!lhlll'filH4LII:ll11.l l"ITUlJl'ITI 1·1 .. 1.1.1111'1.I llll'lll ITIU!llł'l'l'.llfll'll.'1111111 I l'l li.Inn I HJ.11 I n.1111111.11111111.1.1 n·1 111:·1~t:l[J'1 

Po • n1u 
Ciemna. pusta ulica. Dwaj młodzi ro- - Właśnie, że nie. To ma by.Ć nauka W so.botei na zebraniu powiemy o 

botnicy rozmawiają głośno, z oży\vie- dobrowolna; kto Chce, ejmuje siei so- tym ws?.llltkim chłoPilkom. Ciekawe, )a-
niem. Idę za nimi i mim.owali ipo·dsłuchuję lidfli~ pracować, a k chce, niech ka bcdz~yskusja. My.ślę, że przyznają 

Przemówienie kol. lgnara otknlo się i 

ltywiołowym przyjęciem przez calq zebrana 
młodzież. Długo niemilknqoe oklas~·I i okrzyki 
•lJyly najlepszym świadectwem jej aprohaty 
ala słó ., przedstawiciela Swlatowej Fe::l<?racl' 
M1cazioiy Demokratyc1.nef. 

Na wniosek przewodniczącego zehr!"ln!ri sa
la postanowiła przesłać w imi<1nlu c:'ll.-1 1'1ło. 

dzieży polskiej bratnie pozdrowienia rlla wal
czącej z fa.szyzmem republikań klej mlodziecl:y - vV1esz przecież, że w nożną gram koiPie iPiłkę. 1r1am rację. 

najlepiei w całej dzielnicy, toteż; bardzo - Zawracasz głowę. Jakbyś dziś ipr:te- - Słusznie, musimy ten projekt prze- Hiszp=il. 

się cieszę, że ipr:z,;:szedł wniosek Staśka stał jeść, to ojciec by ci nie kazał? Jak prowadzić! 
o ·utworzeniu drużyny; szcze~ólniJe, że ktoś nie rozumie DO dobremu, to trzeba - Przeci'CŻ o~niek 
lato idzie. Myślei także, że trzeba by za- czasem go ~usić. Potem sam się t'rze- Organizacyjnej, en by 

Z ramienia Woj. Komisji! PNN111n\Pwawcze) 
wrócił ze Szkoły Organizacji Młodzież. głos zabrał l:cl F:ug 
mógł Sil} tym za· Dlugotrwalą manifestację kilku trięcy 

łożyć jakąś sekcj•e„ gdzie by się można kona, że był głupi. • · jąć. 
było czegoś dowiedzi:.!ć. - Moi;: masz rację, czy ia zresetą - Oczywiście - S3kolniacy albo aka-

- Jak to ,,dowiedzieć"? A czego ty wiem? dcmicy chyba nam też pomogą, 
nie \\lesz, gapo? Umilkli, przeprawiając się na drugą - - Damy isobie rade,. 

• stronę kałuży, A wy', koledzy, co o tym pmjekcie 
- Ech, ty si~. śmideszd, a i~ mpówię - Mam pomysł! myślicie? Napiszrie nam. 

młodych, zgromadzonych· na sali zakończono 
odśpiewaniem Roty. 

Na c.zę'ść nieoficjalną złożyły się popisy 
solowe i zespołowe młoCiych artystów.~~., 

torów, stojc;:::e niejednokrotnłe na bardzo wy. 
sokim poziomie artystycznym. 

poważnie, właśnie „.dowie zleć'. rzy. _ No? p d ł h. ł A p 
. ' b' t ł < d " t · O S UC a . • 

pomn1J so ie, czy a ·;:i; zis rano gaze ę, -------------------------- _...,.....,_ . ._...._._._ __ _ 
o, m:isz ja; w kieszeni. co ty :z, tego na-· ~ 

(TyC'h1 

prawd.c rozumies~? Przeczytać. matce, r z e I ą d p. r a s y ' d z Dl co daJą na kartki, to mało. C1 młodsi, 
:dórzy chodzą do szkoły. to si\~ jeszcze _ 
czeioś nauczą, ale jak zmarnowałeś 

ż 
sześć lat w Nicmcz~ch„.' 

- Aha, to tv myślałeś ... Widzisz, ja 
chodzę do szkoły i to też jcszczo nie 
w zystko. 1 ly, ZWNl.·O\VCY powinniśmy 
sir jakoś odznaczać: fok ~ie który ode
zwie, to Powi11110· być \Vidu:z!1:::, klo gada, 
a ja ci l)Owicrn, że kic'ly 11111ic ten Boh
dan z tk<il11i z:r1''ilał, .iak iuśza nrganiza
cja powstała. to stanąłem jak kołek w 
płocie i nary z !.': hy nie lJllŚCiłem. Teraz 
mi wstyd mu i c Pokazać na oczy.„ 

- E. zaraz ci wstyd. Nic wstyd nie 
wiedzieć, wstyd nie pytać. Dotąd to na
PT<.\\'LC nic było czasu na taką pracei 11-

ś ,·ia'1a111i;ijącą ...... hvły akcje, \\TiazdY. Co 
Ci beck opo''/; d~1ć, przecież icździliśmy 
raz 'm w t·crc iirzcd wybornllli, ale dziś 
to Jllż cli:) ba można. jest na to czas. 

Chlupie pod nogami wiosenne lJłoto. 
Pr:>..'- •icsz2111 ~krok u, żeby ani słowa nie 
stra ić z te.i cieka,vd ·rozmowy. 

- • ·, •:!~7. r.1cii. że nowinnv powstać 
'<> 1·ie s :.~.:..:. W s·:kc.ii zbierze sir, po kil· 
.11. • ·~„,~,'··. a J1r1.•'1:kż każdy Z\VM· 
;\ • 1· "' '"' • :cć. sk::\d wzie.liśmy 
;ie i C'J · marny robić. 

MŁODZIEŻ SWIATA 
Ukazał się iuż 2-gi numer m'esięcznika 

„Młodzież Swiata'' Jw tłum.) organu Swiato
wei FP-deroą Młodzieży Oęmokro'tycznej. 
Pismo to wychodzi w czterech językach: an
gielskim, rosyjskim, francusk.:m i hiszpańskim. 

Numer drugi zawiera tak, jak i p;erwszy 
bardzo ciekawą i żywą treść. Oprócz cieka
wych artykułów teoretycznych znaidujemy w 
numerze korespond.9ncję z wielu krajów świa 

cych jeszcze do Cłziś dnia wpływ na rządy. 
Profaszystowski rząd odmówił m. in. wydania 
paszportów dla delegacji młodzieży gr,9rkiej, 
mającej się udać na konferencję SFMD. 

Ciekawy artykuł poświęcony iest też odbu. 
dowujqcemu się Stalingradowi i udziatowi w 
lei odbudowie młodzieży. 

Całość numeru zdobiona jest bogalymi 
doskonałymi ilustracjami. 

ta oraz .bogatą kronikę organizacyjną SfMD. O JEDNOLITY FRONT 
Ciekawa kore.spondencja zapoznaje nos ze \'I związku z zowortc; przed kilkoma m:J. 

stolicą Czechosłowacii - Pragą - miejscem siąomi umową o jednofri dzialonio między 
gdzie za cztery miesiące na Międzynorodo- obu partimni robolpiczymi PPR i PPS i znajdu
wym Festiva lu Młodzieżowym spolka się 80.C100 jącym się, w tej umowie punktem gtosz-ącym, 
rzesza młodzieży wszy~'~!ch prawie kra;ów :·-::: „ „obi·'3 partie uznając konieczność b!is
i narodów świata. k:cj współpracy i ideowego zbliżenirJ organi. 

Z 'obszernego or:ykułu dowiaduj.'3my się zacji młodzieżowych: zobowiązują sir; skłonić 
o wy~loniu do Indii Komisji młodzieżowej SF CM*TUR 1 ZWM do zowarc!a odpowiedniego 
MD dla zb...:ćlohia warunków i położenia mło- por numi9nia''..„ Ostatnio „Walb '.\/odych' 
dzieży H'.ncluskiej. Kilka stron oisrnr; poświąco , p:sze. -
nych jest wa:czącel repvb:lka11,kiej młod1ieży I „W kotach Zm1~':u Głównegi ZWM 
hiszpar'iskiej Be rdzo ciekawy jnst przytoczony I wym~ Jna jest •1iar0, .że wkrót':'" nastą-
w co/ości list organizacji :o.1icowej młodzieży pi zawarcie u111owy o jedn0Pty1 ancie 
grecki.9j EPON do Kom. Wyk. SFMD. Zawoja. i jedności działania m ędey Ol. "UR i 
mia on nas z p<;ilożeniem postępowej mlo- 1 ZWM - umowy gorąw ocze,,rwanej 
dzieży g'cckiej, która nawet po klęsce Nie· j przez doły obu orga11izacp młodzieżo-
miec nn,„ znosić jeszcze pr "cśladowania tym 1 wych i instancie obu partii robotni-
razem ze strony rodzimych faszystów, mo1q· czyc:h„." 

Ostatni (12) numer „Młodej Rzeczypospo
litej" przynosi między in. arlykuł wslępny kol 
Ptaśni~a. studenta U!, · poświę_rnr,y Swiato· 
wemu Tygodniu Młodzieży. Ciel·'lwie wy<JO
wiada się on na terno! stosunku do l'3'J:: świę 
ta młodzieżv niezrzeszon.ej w 019-:;nizaqacr 
młodzieżowych. · 

:„„Tydzień młodzieży jest wydorze
n•em, którym powinniśmy 5ie zajqć bliżej, 

gdyż dotyczy on KAŻDEGO mlr•de~o Po· 
lako na równi z młodym Meksyl;c11'1 :iy-

/ kiem · czy Chińczykiem. Pośród nasz<:'j mło 
dzieży utcrło się przekonan;e, ie wszyst
kie tego rodzaju imprezy dotrczą tylko 
członków orgonizocił młodz•e.':owych. 
podczas gdy olbrzymia większość stoi no 
boku nie obiawiając zainteresowania dla 
.,ich" spraw. Stanowisko to jest błędne. 
więcej jak błędne, bo nkodliwe. 

Przede Wszystkim n'c są to „ich'' !'pra
wy, tylko nasze, wspól1lt'! dotyczące życia 
mlodz;~ż:owego i ksztc1/tvjące je. Nie wol-
110 11v·1 11suwać się od ;mpre:i: majqcych 
na r:„I 1 'lbhżenle międzynarodowe : cze
!o~. ;;!;>· inni robili to, co uw 1r·11ny w 
slusz:ic, ale do czego pom•mu uznanio 
ręki nic przykładamy''. •. 

ft 



K t N A 
ADRIA (ul. Marsz. Stalina - Główna) 

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

MARSYLIANKA 
BAJKA (ul: Franciszkańska 31) 

„OJCOWIE I DZIECI" 
GDYNIA (ul. Daszyńskiego 2) 
PAWEŁ I GAWEŁ 

HEL (ul. Legionów 2-4) 
„SIEDMIU SMIAŁYCH" 

MUZA (Ruda Pabianicka) 
SĄMOTNY żĄGIEL . 

OSWIA TOWE (ut. Rzgowska 94) 
NIECZYNNE 

POŁONlA (ul. Piotrkowska 87) 
„Koa1E:rA SAMA" 

PRZEDWIOSNIE (ul. Zeromski1tgo 74-781 
„ROBERT 1 BERTRAND" • 

ROBOTNIK ful. Kilińskiego 1781 
„ZEZNANIE SZPIEGA" 

ROMA (ul. Rzgowska 84) 
„ZAKAZANE PIOSENKI" 

REKORD (ul. Rzgowska 2) 
„ONA BRONI OJCZYZNY" 

STYLOWY. (ul. Kilińskiego 123) 
PAWEŁ l GAWEŁ 

$WIT rp,~1„~ki Rvnek 5) 
„NIEUSTRASZENI" 

TATBY (ul. Sienkiewicza 40) 
„KLATKA SŁOWICZA'' 

rECZA (ul. Piotrkowska 108) 
:,ROBERT i BERTRAND" 

WISLI\ (ul Dosz.vńskiego 1) 
„RYWAL JEGO KROLEWSKIEJ MOSCI' 

WŁóKNIARZ. (ul. Zawadzka 6) 
„ROBIN HOOD" 

WOLNOSC. (ul. Napiórkowskiego 16) 
„lUDZIE I MANEKINY'' 

ZACHĘTA (ul. Zqiersko 28) 
„ROMANS PAJACA" 

~a @-, tl'~.n~11ka i sztuka 
PAN.STWOWY TEATR WOJSKA POLSKIEGO 

Codzi<:!nnie od soboty wlącznie o godz. 
15 min. 30 zamknięle przedstawienie .szkolne 
., Krnkowiaków i Górali '. Wszystkie bilety za. 
'<upione prz<:!z Kuratorium Okręgu Szkolnego. 

GtOS ~OBOtNICZV 

Ogłoszenie o przetargu 
Centrala Handlowa Przemysłu Chemiczne- ' · 1 -~·' „• Ro1·-r.w0 lt·1 1/3 w !'.JO. 

go Biuro Sprzedaży Artykułów Formoceutycz Il dzinoch urzędowych od 8 do 15 do dnia 
nych w Łodzi przy ul. Roos':lvelto 1/3 ogłasza 8 kwietnia 1947 r. godz. 10-to. 
przetarg nieogro?iczony na pri:eróbkę maga- i Do koperty należy dołączyć kwit na wnie
z~nu na lokal biurowy przy uhcy Roosevel ta slone wadi um w wysokości 3 proc. od sumy 
l /.J. I kosztorysowej. 

Ofert-i: sporządzone. na podstov-:ie ślepy.eh I Wadium nal eży wpłacać w Narodowym 
kosztorys?w• które mozno ołrzymac w Biurze Ban ku Polskim konto Nr. 948. · 
-Sprz.edazy Artykuł6w Farmoc,gutycznych w . ' . , . 
cenie 200 zł., należy składać w zaklejonych Termin wykonania robot 25 dni roboczvch . 
nieprzejrzystych kopertach. bez podania firmy Dyrekcjo Bi ura Sprz.-edaży zastrzega ~obie 
z adnotacją: „Oferto no wykonanie remontu" I prawo wyboru przedsiębiorcy . bez podania 
w s.gkretoriacie Biuro Sprzedaży Artykulów motywów. . 

Absolwenci! 
Państwowej Szkoły Techniczno-Przemysłowej dawniej Państwo-

wej Szkoły Włókienniczej w Lodzi. 

W NIEDZIEL(::, dnia 30 marca br. o godzinie 10-ej w g,machu 
Państwowej Szkoły Techniczno-Przemyslow€j w Łodzi, ul. Ż€· 
romskiego Nr 115, odbędzie si~ ZEBRANIE celem przygotowania 

Zjazdu. 
li -. ... „„„„„„„„„„ ... „„.„„llEiimm ... a . ...-

PRZETARG 
Zgierskie Towar::ystwo Elektryczne S. A. I krełariacie Elektrowni Zgierskiej w Zgie•zu, 

(Elektrownia ZgiE:rska) pod Zarzqdem Pań- ul. Slrykowska 69 do dnia 12 kwietnia 1947 r. 

stwovrym w Zgierzu, ul. Strykowska Nr 69 •do qodzmy 10-tej 
ogłasza przetarg ni0ograniczony na garaż, Do oferty należy dołączyć kwit na wpła
spa.walnię i kuźnię (wykonanie i materiał lub cone w kasie E1ektrowni Zgierskiej, Zgierz 
część materiału) - w Zgierzu przy ul. Towa ul. Strykowska 69, .wadium w wysokości 2°/n 
rowej Nr 14. od sumy oferowanej. 

Powyiższe należy wykonać wg. planu, któ- Otwarcie ofert nastąpi w obecności Komis'jl 
ry jest do obejrzenia w Zgierzu, Strykowska i ewentualnie przedstawicieli firm o godz. 11 
Nr 69 w godzinach od 9-lej do 12-tej oraz w dniu 12 kwietnia 1947 r. w Biurze Elektrowni 
tamże otrzymać można ślepy kosztorys. Zgierskiej. · 

Oferty z zalakowanych kopertach ;:; napi· I Elektrownia Zgierska zastrzega so':Jie pro
sem „Oferta na garaż, spawalnle i kuźnię dla wo dowolnego wyboru firmy, względnie iviie. 
Elektrowni Zgiers~ioj" należy składać w Se- ważnienia przetargu bez podania przyczyn. 

~ .... n„--•RmE_D_A __ K~C-JA __________ ... J 
,,GŁOSU ROBOTiłl~ZEGO" 

poszukuje ~ 

akwizytorów 
na dobrych warun 1~ach. 

Zgłaszać się codziennie 
: .i Działu Ogłoszeń ulica 

Piotrkowska 55, front, parter, 
godziny Il-ej do 14 ej. ................................. _._. ....... „„„'' 

OGŁO~ZENIE 

Zarząd Mie jski w Łodzi - Dy rekcja Miej· 
skich Mają tków Rolnych poda je do wtodo
mości, iż od dnia 8 kwietnlii rb. będzie sprze· 
da.wać w dowolnej ilości pisklęta jednodniow/9 
„Karmazyny'' - wolne od choroby piskląt . 

Zamówienia skłc dać na l eży na piśmie w 
Dyrekcji Miej skich Majątków Rolnych, Łó.:lź, 
Pobion'cko 47. 
Łódź, dnia 26 ma rca 1947 r. 

Zarząd Miejski "'I lodzi. 

,__~~~~~~~~~~--~~~~~~ 

I Zatrudn;my no sta.łe, zdolnych i inte:i. I! 
gentnych groffików. molorzy do wyko 

I 
nywanio wystaw Itp. Zgłaszać się do 

. 

Wydziału Personalnego Centralnej Szko 
ly PPR przy Al. Kościuszki 65 w godź. 
9:.....12, 1-17. 

REJONOWA CENTRALA APROWIZĄCr'JNA 
podaje do wiadomości, że począwszy od r.łnia 
26 marca br. dla aprowidowanych prrnz nią 
zakladó.w, będzie wydawać rąbankę za m-c 
marzec br. w ilości 0,65 kg wzomion 0,5 kg 
tłuszczu. Po asygnaty no rąbanką należy się 
zgłaszać do R. C A. ul Plac Zwvclt:Jsfwa 2-4 

ZATRUDNIMY wykwolitikowane maszy. 
nistki. Zgłaszać slą w Wydziale Perso. 

nalnym Centralnej Szk1Jly PPR , Al Ko. 

OGŁOSZENI~ DROBNE l..._ściu-szki w_godz._9 12._1 17_. __. 

„ ... „„„„ .................. „ ............ --~ ................ „ ................................ „ 
Le6'arze ZGINĄŁ pies dn. 25. Ili. między godz. 10- S d 

11 ro no, cza rny, żólte łapki, nazywa się tosównie o art. 2 pkt Il lit F. Dekretu 
Passe-P':lrtout nieważne. OGŁOSZENIE 

TEATR POWSZECHNY TUR Dr. RATAJ-żURAKOWSKĄ. specjalistx.i cho- ,.Iskierko". Proszę odgrowodzić Lubelska 12 z dnia 17 X. 1946 r. (Dz. U. R. P. Nr .59/4f. 
Dziś i dl'li następnych świetna komedio o- rób skórnych I wenerycznych u kobiet, kosme- m. 4 za nagrodą·. poz. 324) Sąd Okręgowy w Łodzi VII Wydział 

by.·zo ·„ va czołowego przedstawiciela oor- tyko lekarska. Piotrkowska 33 godz. 12-1 i Kamy ogłasza, że w tutejszym Sądzie wszczę 
skicgo repe rtuaru r.':lalistycznego Wł. Perzyń. 3-5.30. Zaol torowanie .pracę tse łzostoło postąpowoni.e sądowe p ko Wandzie 
~ ki~Qo .... Szcze, ście Frania". Reży~;eria Leona - - --- - WYCHOWAWCZYNI wyk,valifikowana do z8 ek ur. 18. li. 1888 r. w Ostrowach c. 

- Dr. MARIA WILKOWA, choroby oczu, przyj. F l'k K d 
Pietroszkiew : ze . dekoracje T. Kalinowski<:!go. dwojga dz;ecl po)w'!bna. Warunki dobre, Kl- e 1 so i ato rzyny z . Blanc, ostatnio za. 
Udziel biorą : Br Bronowsb, K. Dejmek, K. muje od 4-tej do 6-tej - Swiętokrzysko 6, lł ńsk i „go 114 m. 4. mieszkało w Kutnie, Wspó!rio Prar.a , obecn'c 
Leszczy· ński , Wł. N~wrocka, B. Rachwalska, tel 179-80 ukrywająca sią prred wymiarem sprawi„dli· 

- - choroby skórno- WYKWALIFIKOWANYCH pracowników do wośd, 05korżoJ1a o Io, że : w rok u 1942 w 
J. S v'de kJ Dr. med. lUTOWIECKI Jerzy, W d 'I z L 'k W y zia u oopntrzenia oroz „ierownt o Y· Krośniewicach pow. Kolno, bęrlqc obywnlelkq 

EATR KOMEDII MUZYCZNEJ „LUTNIA" weneryczne, Legionów 9• tel. 156- 10• przyjmu- działu Finansowggo poszukuje Łódzkie Zjed- polską zgłosiła swą przynależność do namdo. 
Dziś 0 godzinie 19-ej w dalszym ciąqu je 3-6. ____ noczenie Przemysłu Maszyn Rolniczych, Piotr. wości niemieckiej. Czyn len stanowi prZFistęp 

rilę!<na operetka F. Lehara „KRAINA USMJE- Dr. "'ed. KUDREWICZ ZYGMUNT. spec{olista kowska 82. stwo z art. 1 § l dekretu z driio 28. VI. 194ć 

CHU" z Heleną Makowską-Modrzyńska i Mi- chorób wen.'3rycznych i skórnych, 0 iotrkowsko STOLARSKA Spółdzielnio Pracy .Młot'' Nowo: '.· o odpowie,dziolności .kam<e! za odstępstwo 
cha\em Slaskim w rolach ,.,łóvmych. Balet w Nr( 106. - Przyjmuje od 7-10 I od 3-7. . . k 6 Ł 'd ' p . . d , 'h b 'k • i od norądowoscl w czcs1e wo1ny 1939--194t „ m1e1s a , o z. rzy1m1e woc ro ołm ow r. !Dz. U. R. P. Nr: 41 poz: 237 oraz Nr. 53 
ukladzie 1. Ciesielskiego. Reżyseria B. Horski, Nupno • §pr;,ednii. do procy. Wynagrodzen:.s według umowy. 2528 poz. 300). 

chóry i orkiestra pod dyr. Wł. Szczepańskie- KUPIMY maszynę do pisonio w dobrym stani'3, POSZUKUJEMY wykwalifikowanych tkaczy na' Przewodniczący: 
go, dekoracja J. Galewski. l E. Grajewski. z długim lub krótkim walkiem. Oferty prosimy krosn a angielskie i kortowe. Zgłosz-9nio przyj. . (-) Fr. Kwasiak. 

Bilety wcześniej do nabycia w kslęgam\ kierować do Wyd7.ialu Go~pcdorczego Ziedno muje Referat Personalny Pańs twowej Fabryki 
przy ul. Piotrkowskiej 102a, a od godi:. 17,30 czenia Przemysłu Budowy Maszyn Włókienni. Przemysłu Wefnianego Nr. IO. Gdańska 80, 
" kasie !ecrlru. czych - łódz, Plac Zwvc:ęslwa 2 2532 od 8-12. 

TEATR KAMERALNY DOMU tOlNIERZ.Ą Po.szuhiUJani"' rodzin Zą,'•tt.d~ .~one do~untentq 
ul. Daszyńskiego 34. EMIL CWETLER poszukuje: Marję Cw.efler ZGUBIONO dowód osobisty, kartę reje5tra· 

Dziś I codziennie o godz. 19.15 świe!T)O z domu Lonk oraz ojca Edwardo i matkę Hen- cyjną, kartę poboro.wq no nazwisko Stanisław 
sztuko amerykańska Wi\\iam~o „SZKlANA \ ryką Cwetlerów. Informacji udz1e\I Wladyslow) SJ11eg. Łódź, Bałucki Rynek 6 m. 14. 
MENAŻERIA'' w znakomitym wykonaniu: Du- Szczawiński teofr ,,lutnia" w Łodzi. ZG- UBION-0 1 , k 1--· . PPR k · . • 

' Y. H k J • M k pa cow ę, eg1t. , s1qzeczKE'J 
szyns .i, orec a, aron. rozows a. Różne wojskową przedwojenną na nazwisko Skwiuko 

Reżyserio - Ert.vin Axer. Dekoracje PRACOWNIA FUTER. Marian Sabat Stan i słp.w, Dąbrowskiego 24 m. 1 (Chojny). 
Ian ~siński. 

K:isa c?.ynno od 10 do 12-.-ej f od 15-ej PIOTRKOWSKA 92, m· 67, tel: '216-54 SKRADZIONO ka r tę mzpo~n~wczq , patent no 
Tel. 123 n2. - - sp rzedaż dodatków krawieckich i galanterii 

t WSZELKIEGO rodzaju uszkodzoną garderobą, i patent no pracownię krawiecką no nazwis ~<O 
TEATR „SYRENA" Traugutta 1 kilimy, obrusy itp ceruje bez śladu Arfy. Rękawek Felikso, W.wa. Marszałkowska 34 

Dziś f codziennie komPdil"J Henneouina t styczna Cerownio, Stefanio Pawlikowska. ul. - - - - -..,.- - --

V N ESOWA' Piotrkowska 7, front. 11 p. m 9. ZGUBIONO legit. ZWM no nazwisko Lifszyc 
ebe·o pt. „PA I PREZ · w opraco- HAlena. N:irutowiczo 54 m, 22. 

waniu I z piosenkami Jerzego Jurandota z NAPRAWA radioodbiorników wszelkich typów , -
muzyką Franciszki Leszczyński"l1 \ Mieczyskiwo ZGUBIONO portfel z dowodami no nazwisko 
Porwita. montaż nowych. dorabianie lal krótkich. Por' Hieronim Chaberski zam. w Łodzi ul. Pionowo 

Kierown:ctwem zagranicznych sił loct-01ł·f::'1 2 (kol Ko h ' ek) Ł k w zn la 
''ldzlal biorą: Janin9 Draczewska, Stefcia ·o · ' c onaw · as o ;;igo · a zc.ę 
u Sprawdzanie lamp. S7 vb~o tanin - focho. · t 

Górska, St~fonia Grodzieńs<o. Regina Grobow NO. Kupuj.srnv stole wszelki sp 'Po' radiowy ul'r_aszo s 1ę o zw10 . 
sko, He riryka Stankiewlc~. Zygmunt Chmie· „Precisious-Radio". Sienkiewicza 2. ZGUBIONO pol <Jówkę. książeczkę wojskową 
l.swskl, Edward Dziewoński, Marion Dąbrow· oraz wymeld unek wydany ze wsi No,kowice 
ski, Wacław Jankowski. Wacław Kucharski. TŁUMACZ przysięgły ong.elsklego, rosyjskie- poczta Głogów no nazwisko Piechna Stoni
Józef Matuszewski. Kazimierz Paw/owski, Je- go, troncuskiego. nlemi.~cklego - Norutowl. sław, Nowe Osiedle , St<'ki trzylęC7. 3. 

NOWY ZNACZEK POCZTOWY 
Z dniem 15 marca lJ47 T· '·u zogtal wpro

wadzony do obiegu i 11przedaiy znaczek po. 
cztowy opłaty wartości 10 z!. stanowir.rcy 
trzeci z kolei z 8-miu znaczków serii „KUL-
TURA POLSKA". 

Rysunek znaczka przedstawia podobiznę 
M. Curie.Skłodowskiej. Po lewej stronie war
tość znaczka „10 zł . ", pod podobizną napis 
„M. Curie-Skłodowska 1867-1934", a u dołu 
napis „Polska". ' 

Kolor znaczka szarobrunatny. Znaczki i>Q 

perferowane i nieper!erowane. 

NOWE 2 Zł.OTOWKI 
Narodowy Bank Polski komunikuje, że· no 

podstawie art. 14 i 16 dekreh1 z dnia 15 stycz
nia 1945 r. o Narodowym Banku Polskim 
(Dz.URP Nr 4 poz 14) wprowadza z dniem 
15 marca 1947 r. do obiegu bilet bankowy 
wartości 2 złote II emisji z datą 15 .maja 
\946 r. 

rzy Pichelski, Józef Porębski i Stefan Witas czo 74. tel 276.18. 
Pacz. rpzedst I") gor!z 19.30 Koso czy·rna -- - - -- - ZAGUBIONO kartę rejestracyjną RKU ' kenn - Ob . Baryłki ewicz Wladyslow, Piotrkowskc 

, od godz. 10_ 13 1 od 16. tel 272_70. ZGUBIONO sp•JdniA od kompletu męskiego ko r! ę na nozw•sko · Boru sławskiego Eugeni usza 11 wpłaci ł no powodzian zł. l .OOO {zł. tysiąc) 
koloru szcrrego w paski, nitka cz9rwona. J · zam rrzy ul. W<igonowei 9. 

TEATR „GONG" pra~za się o zwrot za wynagrodz·!'niem W'lI · UNIEWAŻNIA SIĘ Jeg1tymacię RKU - Łuków 
Teatr „Gong" gra dziś I codzierm:s 1ewlt:J tości danego mat0rlalu. Urzędnicza 28 m. 16 wydnną na nazwisko Jon Ani szewski. wi<> 

pt. „Golo. lecz wesoło". Udziel biorą: Ro- Józef Łomińsk!. Bystrzyco, gm. Wojcieszków, pow. Łuków . 
rr.uold Giero.siński, Alina Janowska, Zi•Jta Kry 
niczonka. Z:of'o Wilczyńska, Ina Wolska, Je-
1zy Szwajcar. 

TEATR KUKIEŁEK RTPD ul. Nawrot ?.7 
CodzienniB' z wyjątkiem poniedz!alków 

widowisko zamknięte dla dzieci szkól pow· 
$7.f'chnych o godz. 9 lub 11. W każdą nledzle 
lą i święto widowisko otwart'3 o godz. 12 tej 
Sztuka p'.óra L. Krzemientec~lej pił: „Historia 
ca ło o ri~biesklch migdałach". 

TEATR MŁODZIEżOWY I DZIECIĘCY 
,SZAROTKA" 

w sali ,Teatru Nowego ul." Kopernika 16. 
Wschodni..s widowisko w trzech aktach J. 

·Narneckiego „Drogocenny naszyjnik" (12 go
dzin przygód! 
Codziennie przer:lstowienłe zamknięte dło 
szkół, w niedzielę i święta o godz. 11,30 przed 
stawienie otwarte dla publiczności. • 

IJśndechnii .slęl 

GDY WIOSNA NADCHODll 

t J ~ r-J7jr · ,.. .~ 1o i (; órrv~ ·.I 'łWeJ 
zebrano no pow1Jdzian w dniu ·25. 111 ~ł. 4.20C 
(cztery tysiące dwieście złotych). · 

.I 



7 #.gcla aartll 
lONf!RENCJA DZIELNICOWA PRAWEJ 

SRODMIEJSEIEJ 
l>&tł o godziDle 14-eł odbędzie się Konleren 

efa Partyjaa PftrweJ-Sr6dmlelskleJ w eela • "?
bona komtteta I delegat6w aa konlereaclę 
'Dlefskq. 

POl!llEDZENm EGZEKUTYWY F. „HORAK" 
Dzlł o godz. 13-ef odbędzie się posledze-

818 egukutywy pcntfln•f koła F. „Horak". 

ZEBRANIE KOBIET 
Dzll o godz. 17·•1 w lokalu PPR przy ut. 

Połudnlowel 11 odbędzie się ogólne Hbranle 
lr:obleit dzielnicy Lewef-Sr6dmlefsklef - człon· 
~ PPB-a I aopmpatyczelr:. 

ZEBRANIA KO!. 
W cbda ddstelnym odbędą lłę sebrallłu 

Iii& w n\:rstępafącyc:h dzlelntcaelH 

GOBNA - PBAWA 
O godzinie ts,ao zebranie kola PPR przy 

Fabiyce Im. Stn1ełczyka. 
O godzinie 18-el zebranie kola PPR przy 

P. „Wlke". 
O godzln!e łS..el zebranie kola PPR prcr

cownlk6w Wolew6dzklef Komendy MO. 

!:OBlłA LEWA 
O godzinie 15,30 sebranle koła Dyrekcll 

Przemysła Bawełnianego ortn: koła F -my 
„Welgt". 

O godlllnle 14-łef zebrante koła, F-my 
HW4'11~. . ' 
8BODMIEJSKA - LEWA 

O godŻinle 18-el zebranie koła Cenłtalnego 
-Zarządu Kln. oraz koła Okręgowego Zarzą
da Kin. 

o godzinie 14-el zebranie koła F-my 
„J>ielzel" oraz koła fabryki Kapeluszy. 

O g!ldzlnte 15,30 zebranie kola Centrali 
Odpadk6w. 

O godzinie 10-teJ rano zebrani• koła pra
coWDlk6w Eln.. 

STAROMIEJSKA 
O godzinie 16-e, zebranie kot'u fabryki Nr 

ł. 
~ godzinie 15,30 zebranie kala I-my „Lido" 

IAł.UTT 
O godzinie 15-el zebranie koła I-my „Buh 

le". 
O godzinie 18,30 zebranie koła terenowego 

„Naprz6d". 

WIDZEW 
O godzinie 15-eJ zebranie 1coła Relonowef 

Centrali AprowtzacyJnef. 

IEBJANIE KOI.A NAUCZYCIELSKIEGO PPR 
W dniu 30 bm. punktualnie o godz. 10-tel 

w lokalu Dzielnicy przy ul. Slenklewycza 49 
odbędzie się zebranie Kola Naucz. PPR w 
obecności tow.· Troranowsklego. Ze W&ględu 
na watnośl: omawianych spraw obecność 
wszystkich członków obowiązkowa. 

OFIARY DLA POWODZIAN 
Na konferencll PPR dzlel'l-lcy G6meJ Le

,..,1 zebrano dla ofiar powodzi 4.200 zł. (czte
'f'łylięce dwieście złotych). 

* * * 
Pracownicy firmy da~n. Kurtz ł S-~~ ul. 

Strzelców Kaniowskich 71 - 73 wpłocth na 
powodzian zł. 2.330 (dwo tysiące trzysta trzy. 
dzieści zł.). 

* * * 
No opel ob. Prezydento Rzeczypos.politel 

Bieruta i z inicjatywy miejskiego Zarządu Zw. 
Walki Młody'ch - Spółdzielna Sprzętu Spor. 
towego Zw. Walki- Młodych składa na r~cz 
powodzian 10.000 zł. (dri~sięć tysięcy zł~tychl 
l wzywa :nne organizaqe do natychmiasto
wego składanie datków, aby pomóc poszko
dowanym. 

NA BUDOWĘ DOMU CK PPB 
Kolo PPR we wsl Kamienna W,ola - na 

wezwanie sekretarza low. Bolesława Olaslka 
słO!yło samorzutnie n•a budowę Domu Komi
tetu Centralnego PPR w Warc;zawle sumę 

słotych 750. 
Suma ta została wpłacona w dniu wczora1-

nym d11t Komitetu Powfcitowego PPB w Opol.!a
ale. -Dyżury aptek 
Remblełińsld - Gdańska 90 
Szymański - Rokicińska 8 
Zundelewłcz - Piotrkowska 25 
Szli11denbuch - Srebrzyńska 61 
Kasperki.gwcz - limanowskiego 11 
lipiec - PJotrkowsko 193. 
Pastorowo - Łagiewnicka 120. -·-retEFONY1 
Pogołowłe Ratunkowe Miejskie -
Pogotowie PCK -
Pogotowie Uoozp. Społeczne! -
Straż Pożarna -
&luro numerów -

104-44 
111-11 
134-15 

8 
199..00 

&tos !tOBQTllCZT ftr IS 

Ze 11portu 

CZTERY DATY i CZTERY WYNIKI 
Szwecja-Polska w boksie w piątek po raz p.iąty 

Szwecji. Wynik tego epotka•nia brzmiał 
10:6 dla Szw&ji. Nasz skład wyglądał 
wówc-ias .następui!\CO: Jarząbek, Rogal
ski. Kajnar, Bakows:kl. Garncarek, MaJ· 
chrzycki, Antczak i Piłat. Punkty 00-0-
byJ.i: wówczas dla nas: Ba'k()wski, Maj
chrzycki i Piłat. 

Piatkowy mecz mi~dzyipaństwowy 
Polska - Szwecja w boksie będzie z ko· 
lei foż piątym spotkaniem w historii na· 
szego pię.ściarstwa. 

POZNAŃ 1932 ROK 
Był widownią pierwszego mecZ'U ze 

Szwedami. Skład rCl{>rez~ntacji Polski 
wyglądał wówczas nast~1ndaco: Misior-

Z ostatniej chUJili 

ny, Polus, Cyranek. Klimczak, Garnca· 
rek Chmiel·ewski, Zieliński, Tomasz.ew· 
ski.' Spotka·nie to zakończyło siąi wyni
kiem remisowym 8 :8. 

Punkty dla naszych bP-rw zdobyli: Mi
siorny, Polus, Klimczak, Chmielewski. 

SZTOKHOLM 1934 ROK 
Drugi." spotkanie odbyło się w atolicy 

-Mecz Polska-Szwecja w piątek-
szwedzi zastrzegli sobie odpoczynek 

W c.zora:I organizatorzy meczu Polska - &wecja w boksie do godzmy 19-e) 
na próżno w1rczekłwall przylotu gości. Wieczorem nadeszła wiadomość do Lo
dzl że wskutek panujących nadał złych warunków atmosferycznych do obiadu 
pięściarze szwedzcy nie wystartowali jeszcze ze Sztokholmu. 

O godzinie 20-ej zebrał się zarząd LOZB, aby omówić przykr~ sytuac;ę. 
Organizaforzy za wszelką cen~ chcieli utrzymać termin meczu, niestety, kie· 
rownictwo Szwedów przywiązując dość dużą wagę do tego spotkania nie. chciało 
się zgodzić i zastrzegło sobie 24 godziny wypoczynku dla swoich pięściarzy. 

Mecz zatem musiano przełożyć na piątek. 
Dzisiaj około gQdzlny 11-ej w południe Szwedzi mają wytądować w War· 

szawle i wieczorem przybyć do Lodzi. 
Opóźnienie się Szwedów pokrzyżowało plany Polskiego Radia, które w 

programie dzisiejszym uwzgll'tf)triło tran smJsję z meczu (godzina 1!1-21). Przy
puszczamy jednak, fe ze względu na ogromne zainteresowanie meczem w ca. 
lej Polsce, Polskie Radio nie zrezygnuje z transmisji w piątek. Była by to niepo
wetowana szkoda dla sPortu polskiego! 

Transmisja (wierzymy, że dojdzie ona do skutku) będzie nadawana 'przez 
głośniki zainstalowane w różnych punktach miasta. 
• 
„Paszporty" naszych gości 

1. Tage Persson - lat 20. Robotnik fa· 
bryczny. Mistrz Szwecji. 

2. Bertle Ahlin - lat ~O. Urzędnik ban
kowy. Mistrz Szwecrji. 

3. Jan Pahmp - lat 19. Murarz. Mistrz 
Szwecji. 

4. Conny Biom - lat 20. S~Megowiec. 
5. Sten Ahnel-0v-Iat 21. Monter. Mistrz 

Szwecji. 

Kto z kim spotka się w ringu? . 
WAGA MUSZA 

T. Persson - Bazarnik (~ląs'k). 
W AGA KOGUCIA 

B. Ahlin - Grzywocz rn1ask). 
WAGA PIÓRKOWA 

J. Pahmp - Woźniakiewicz (Łódź). 
WAGA LEKKA 

C. Biom - Gorączniak (Pozna6). 
W AGA Pół.SREDNIA 

S. Ahnelov - Olefoik (Łódt). 
W AGA SREDNIA 

POZNAiq- 1939 ROK 
Polsb WY'irrw& 12 :4. Skład nasz vrr

gli\dał nastl}puia<:o: ~.otholc, Koziołek, 
Czortek. Woźnialdewicz.. Kokzyński, P> 
•arski, Szymura, Piłat. 

Purrkty dla naszych barw 11dobyl\: Roł· 
ho1e. Czortek, Wotniakiew~c& Kolc~y{i
$ki, Ptsa!'Sk1 i Szymun. 

SZTOKHOLM 19ł6 ROK 
Wy1nik taki eam, Jak w spotkanh1 :Płer

wszym 8:8. W barwach naszych wałczy· 
li: Grzywocz, Ja.n-0wczyk, Antkiewicz, 
SowJński, Olednillt, Kolczyński, Szymll'1'a 
i Lick. 

Punkty dla na~ wYWal-~tt: Gr.i.vwoez. 
Sowiński, Olejnik i Kolczy!lski. 

LóDż 1947 ROK 
? 

Zebranie 11iłkarzr K. p. ZJednoczo1e 
W dniu 28 marca rb. o godz. 19-ej w 

lokalu własnym, wzy ul. Przędzalnianej 
Nr 68 odbęidzfo 6!~ :zreibtarnie wsrystkich 
zawodników Sekcii Piłki Noinej KP 
„Zjednoczone". 

Obecn-0ść wsz-y-stkk:h zawodników o
bowiązkowa. 

Dumbadze, Czudina (ZSftR) 
i Walasiewicz6wna w Polsce 

WKS ,,Legia" sprowadza do kraju Sta
nisławąi Walasiewiczówn~ oraz 6 najleI>
szych lekkoat1etek Polek, trenujących w 

... klubie „Polskich Olimp.ljek" w C1evelarnd 
(USA). 

6. T<>re Karlsson - lat 22. Monter. 
Czterokrotny mistrz Szwecji. 

7. Gote Pridell - lat 23. Robotnik. 
T. Karlsson - Kolczyński (Warszawa) 

WAGA PóLCII"ŻKA 

W leclf' rb. WKS „Legia" organizule 
wielkie kobiece zawody lekkoatletyczne 
w konkurencji mte:dmarodowej, w kt6-
rych weźma m. Jn. udzia\ rekordzistka Mistrz Szwecji. 

8. Arne Sundin - lat ~~- Monter samo-\ 
chod-0WY· Mistrz SzwecJJ. 

Q. PrideI! - Szymura (Poznań). 
WAGA.. CIĘŻKA 

A. Snndin - Klimecki (Poznań). 

Nint zabrznti plerUJ.1zy qonq 

!wiata NiM- Oum1'a.d~ t;:i.._~RR) ; 1-an~m._ 
nalna 5-cio boistk11 Czudina (ZSRR). 

10 przykazań dla publiczności 
Już tylk<> godziny dzielą nas od m~czn I 1. Zanim przyjedziesz do hali, sprawdt od ra-zu kieruj się do pierwszego wejścia 

Polska - Szweda, tym wszystkim więc, jaka cyfra jest odstę:plowa,na na odwrocie od strony miasta. Jeżeli na odwroci·e bi· 
którzy wybierają się w piątek do hali WL 

1 
twego biletu. Jetu masz dwó}ke rzymska, kieruj się do 

my jeszcze raz przY'f)ominamy ,.;przyka- 2. Zapamiętaj! Jeżeli masz bilet zaoi>a· d!'uigiego wejścia od strony Widz,ewa. 
zania" główne. trzony na -0dwrocie w jedynkę rzymską, Tym samym wejściem wchodzą posiada: 

-- cze za1pr-0sień z tą różnicą. że d-0 sa meJ 

Między· narodowy Tydzień Młodzieży ~~L~~~~~-O~i ~hodza od strony boiska 
3. Każdy z widzów jest obowiiizany 

trzymać w palcach wyłącz,nie swó:i bilet 
wejścia. Nikog-0 w tym „ wyreiezać" ni~ 
wolno. 

W sobotę dnia 22 marca br. odbyła się rektor wyraził się z uznaniem o działal
w III Państwowym Gimnazjum. i Li- ności koła ZWM, życząc mu owocnej 
ceum. im. Żeromskiego w Łodzi Akade- pracy w wychowaniu nowego typu oby 
mia w ramach Swiatowego Ty~odnia watel~. Po przemówieniu ob. dyrektora 
Młodzieży. Akademia, zorganizowana odbyły się występy chóru "lłzkolnef{o i 
staraniem samorządu szkolnego (w któ-
rym niepoślednią rolę odgrywają człon popisy recytatorskie uczniów, szkoły, 
kowie ZWM) stała się symbolem jedno- przerywane krótkimi przemówieniami 
ści młodzieży polskiej. Uroczystość reprezentantów Samorządu Szkolnego, 
otworzył d;x,rektor gimnazjum Qb. Mi- ZWM i ZHP. ' 
chalski, który w pięknym przemówie- Ciekawą i miłą niesnodzianką sta
niu zobrazował sytuację Polski, podkre nowiło oświadczenie prezesa koła ZWM 
ślając, że siła młodego pokolenia za- o nawiązaniu współpracy z drużyną har 
bezpieczyć może Polsce i światu trwały I cerską. Akademia zakończyła się ra
pokój. Mówiąc o pracy w szkole ob. dy dosnym „Gaudeamus". 
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H'qpadki i l~radzieże 
WCIĄ.ż UCIEKAJĄ ..• 

Niemal codzień kronika tnilicyjna no
tuje ucieczki Niemców. I znów 24 bm. 
z Dzielnicy Partyjnej PPR zbiegła za
trudniona tam dwudziestoletnia Niem
ka Zielonke Helena. 

23. bm. zbiegło dwóch Niemców za
trudnionych w bazie sarpochodo·.,1ej 
przy ulicy Strzelców Kaniowskich 56 
Gral).iszewski ·Rudolf i Weber Rudolf. 

21 bm. zameldowano ucieczkę dwu
dziestoletniej Niemki Bronisławy Jaku
bowskiej. 

DOTYCHCZAS NIE POWRÓCIŁ 
21 bm. z domu przy ulicy Wojska Pol 

skiego 48 wyszedł i dotychczas nie po-

wrócił 14-letni uczeń Pawlak Alfons. 
Kto by wiedział o losach chłopca pro
szony jest o powiadomienie rodziny pod 
powyższym adresem lub posterunku mi 
licji. 

DESPERACKI tZYN 
Przy ul. Piasecznej 17 popełnił samo

bójstwo z przyczyn dotychczas nieusta
lonych Jan, Just, lat 25. 

NIESZCZĘSCIA 
CHODZĄ PO LUDZIACH 

W bramie przy ulicy Pomorskiej 
przygnieciona została staruszka Barba
ra Kondziorek przez auto ciężarowe Za 
rządu Miejskieg9. Przewieziona do do
mu - zmarła. 

4. llBtawia~ się -zaraz w kolejce I nie 
staraj sie. jej ominąć, gdyż w ten sposób 
do hali Się nie dostaniesz i utrudnisz to 
innym. ~ 

5. Po we·iściu do half zafnmj @woje 
miejsce i jut go nie o'J)'Uszczaj, aiby nie 
robić ni·eP<>trzeibneg.o zamieszania. 

6. Jeżeli PaliSz, za<>vatrz Się w cukier
ki lub gumę do żucia, gdyż musisz być 
z góry -przyg<>towa.ny, że o-0dczas meczu 
nie bę<lziesz ei~ mógł zacia;gnąć wonnym 
dym.kiłem „Wolności„, czy „Bałtyku". 

7. Gdy ro~cznie sie pierwsza walka 
przypomnij sobie o nadzwyczajnej go
ścinności, z jaka Szwedzi przyjmowall 
naszyoh pięiśdarzy u siebi·e i ttie etaraj 
sie widzi-eł w nich tylko przieciwnł
ków, lecz przede wszystkim wyiprób<>
w.anyicth już przyjaciół naszych <:hłoo
ców. 

8. W stosunku do orzecze"ń sędziow
skich zachowaj najdalej Mący objekty- . 
wizm, gdyż w ten sposób dasz dowód 
swej kultury wyrobienia sp-0rt-owe-go. 

9. Zwyciezc~ bez względu czy nim 
bP,dzie Polak ezy Szwed, nagródź okla· 
skami. 

10. Po zakończeniu meczu nie tłocz 8t~ 
d<> WY.iść, gdyi w ten sposób wytworzy 
się tł<>k, który zak<>rku~e WY.iścia i o
pótni twe wyjście. 
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